سال بیست و هشتم شماره 7832

دوشنبه

 4بهمن 1400

تلفن 88761720 :نمابر 88761254 :ارتباط مردمی88769075 :
پیامک 3000451213 :روابط عمومی  /نشانی :تهران خیابان خرمشهر،شماره 208
صندوق پستی / 15875-5388 :امور مشترکین88748800 :

در میان نسل قدیم بازیگران چیزی بیش از تعهد بود

چاپ :شرکت چاپ جام جم  /سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی

سازمان آگهیهاي روزنامه ايران :دارنده گواهينامه ايزو  9001از شركت NISCERT

مریم سعادت :نسل قدیم بازیگرها که من جزو اواخر آن نسل هستم ،یک تربیت و آدابی برای
کارشان داشتند که برای من خیلی ارزشمند بود .خوشبختانه چیزهایی از آنها دیدم که همیشه مقابل
چشمانم است .آن زمان یک چیزی بیشتر از تعهد برای انجام کار بین آدمها بود؛ ما دل و نیروی
بسیاری برای کار میگذاشتیم و به آن کار اعتقاد داشتیم و برایش فکر میکردیم که شاید اکنون چنین
چیزی را شاهد نباشیم .هرچند که خوشبختانه در حال حاضر فیلمهای خوبی ساخته میشود که در
آنها بازیگرهای بسیار خوبی به ایفای نقش میپردازند .شخصاً اعتقادی به سلبریتی نداشته و ندارم
ولی واقعاً بچههایی که از تئاتر به تصویر آمدهاند ،در سینما غوغا کرده و فوقالعاده بودند.

تهران خیابان خرمشهر شماره  / 16پذيرش سازمان آگهيها)021( 1877 :

صاحب امتیاز:
خبرگزاري جمهوري اسالمي

اذان ظهر 12/16

سخن روز

اذان مغرب17/43

انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران88548892-5 :
http://irannewspaper.ir

نیمه شب شرعی 23/33

امام سجاد (ع):
بهترین گشاینده کارها ،راستی و بهترین پایان برنده آن ،وفاداری است.

بخشی از گفتههای این بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون در هنر آنالین

بحاراالنوار ،ج  ،75ص 161

نــــگاره

نیما شاهمیری

هنرمندان
در فضای
مجازی

اذان صبح فردا 5/42

طلوع آفتاب فردا 7/09

کودکان کار را در زمستان دریابیم

در ســالروز تولد حضرت زهرا ســاماهلل علیها فضای مجازی اهالــی فرهنگ و هنر
تحت تأثیر روز مادر بود و اغلب فعاالن این حوزه در شــبکههای اجتماعی روز زن
را تبریک گفتند.

ëëآنان که خاک را به نظر کیمیا کنند
ســاالر عقیلــی بــه مناســبت ایــن روز موزیــک
ویدئــو مــادر بــا بــازی گالب آدینــه ،مونــا فرجاد
و نــورا هاشــمی را منتشــر کــرد .رضــا میرکریمی
برشهایــی از فیلــم «بــه همیــن ســادگی»« ،یه
حبه قند» و «امروز» را به اشــتراک گذاشت .پوریا
رحیمــی ســام عکســی از مــادرش را به اشــتراک
گذاشــت و بــا این عبــارت تصدقش رفــت« :من
بــرای این چشــمها ...برای نگاهــت ...روزی هزار
بار بمیرم کم است مادر جان ».امیر جعفری در
ســتایش همســرش ریما رامینفر نوشت .سعید
آقاخانی در کپشــن عکس مــادرش خاطرهای از
ثبت آن را روایت کرد« :زیر ســایه درخت ســیب
نشسته بودیم با پدر چای میخوردیم که دوست
عکاســم جمشــید فرجوند یااهلل گفــت و اومد تو
حیــاط ...مــادرم به همــه جا چنگ زد که سرشــو
از نامحرم بپوشــونه که همون شــد ســوژه عکس
جمشــید ...مادرم با روســری از حولــه ...ای مادر
مهربــان شــوم تــو را بــه قربــان .روزت مبــارک».
روحاهلل حجــازی تصاویــری از کارنامــه کاریاش
در ســینما و تلویزیــون را منتشــر کــرد و از ادای
دین به زنان و مادران در آثارش نوشــت« :بوسه
بایــد زد ،تــا دیر نشــده ،بهشــت همینجاســت.
در تمامــی آثارم ســعی کــردم به تأثیــر و حضور
زنــان در جهــان هســتی بپــردازم ولــی در برخی
از ایــن فیلمهــا به طــور ویژه به نقش مــادر و زن
پرداختــهام ».نرگــس آبیار در متنــی تلخ از جای
خالــی مــادرش نوشــت« :مــادرم ...چــه جایــت

به بهانه چهاردهمین سالگرد فوت زندهیاد استاد حاج قربان سلیمانی

آخرین خنیاگر

زنده یاد استاد حاج قربان سلیمانی از میراث داران
موســیقی کهــن ایران اســت .هنرمندی کــه روایتگر
یادداشت
بخش مهمی از موسیقی اقوام ایران است و در واقع
آخرین بازمانده بخشــیهای شــمال خراســان بود
که اصطالحا در گذشــته به آنها بخشــیهای کتابی
یــا روایتگر میگفتند یعنــی از روی کتــاب ،حکایت
و داســتانهای بخشــیها را بــرای مــردم روایــت
میکردند و براین اساس الزم بود سواد و علم کافی
در این زمینه داشته باشند .عالوه بر آن زمانی عنوان
هوشنگ جاوید
«بخشــی» بــه آنهــا اطالق میشــد که به ســاز خود
پژوهشگر موسیقی
نواحی و آیینی
که دوتار اســت و مســائل مربوط به آن تسلط کامل
ایران
داشته باشند و استاد حاج قربان سلیمانی عالوه بر
اشراف کامل به داستانها و روایتهای مختلف بخشیها به دیگر مسائل
هنر بخشــیگری همچون دوتارنوازی به طور کامل مســلط بود و همچنین
آشــنا به برخی از ترانهها و روایتهای قدیم منطقه که بسیار مشکل بود و
بر همین اساس تا اوایل انقالب (سالهای  55تا  )56دراین زمینه فعالیت
داشت تا اوایل انقالب که گویا یک نفر به او میگوید شما که به حج مشرف
شــدهاید و مســلمان هستید نباید دست به ســاز بزنید و این مسأله مشکل
شــرعی دارد .مدتها بعد از استاد ســؤال کردم چرا این کار را انجام دادید
و پاسخ داد ما مسلمان هستیم و واقعیت از این ماجرای گفتاری ترسیدم
و بــه همیــن ســبب بــه کشــاورزی روی آوردم و چنــد ســالی در ایــن حرفه
مشــغول به کارم و بعد آن در آخرین دیداری که با اســتاد داشتم که حدود
 3ماه قبل از فوتشــان بود -در شهرســتان قوچان روســتای علی آباد – به
منزلشان رفتم و یک مصاحبه مفصل درخصوص هنر بخشیگری انجام
دادم که ماحصل آن کتابی با عنوان «آخرین خنیاگر» بود که توســط حوزه
هنری استان خراسان به چاپ رسید.زندهیاد حاج قربان سلیمانی جایگاه
هنربخشیگری را به خوبی میدانست و طی این سالها در معرفی این هنر
تالشبســیاری انجام داد .جالب اســت بدانید مدتها
بعداز این اتفاق ،اســتاد به هنر نوازندگی خود روی آورد
و ایــن اتفاق این گونــه رقم خورد که یــک روز تعدادی از
دوستان رادیویی در خراســان برای تهیه گزارش درخصوص
معرفــی آداب و فرهنگ مــردم مناطق مختلف به قوچان
ســفر میکنند و در آنجا بــا زندگی کشــاورزان ،دهقانان و
بومیان آن آشــنا میشوند .تهیهکننده این برنامه استاد

همیشه که نباید خندید!

خالی اســت ...هنوز باور نــدارم که رفتهای ...فردا
بــرای دیدنت ،در آغــوش گرفتنت و بوییدنت به
کجا بیایم؟» حســین ســلیمانی با انتشار عکسی
از علــی انصاریان و مــادرش از او یاد کرد و نیکی
مظفــری در متنــی مربــوط بــه عکس خــودش و
مجید مظفری نوشــت« :روز مادر بر شما مبارک
باباجانی که هم برام مادری کردی ،هم پدری».
امیر شــهاب رضویان برای عکس مادرش رابعه
معدنــی از نقش مادرانهاش برای اهالی ســینما
نوشــت .لیندا کیانی برشی از کتاب «چیزی شبیه
زندگی» را منتشــر کــرد« .آنان که خاک را به نظر
کیمیــا کننــد» مصرعــی از شــعر حافــظ انتخاب
مهران احمدی برای کپشــن عکس مادرش بود.
گالره عباســی ،رضا داوودنژاد ،علــی زند وکیلی،
دنیــا مدنــی ،اللــه اســکندری ،شــقایق فراهانی،
پردیس احمدیه ،شــبنم مقدمی ،پژمان بازغی،
سعید ســهیلی و ...دیگر هنرمندانی بودند که در
فضای اینستاگرام در قدر و منزلت روز زن و مادر
نوشتند.

ëëیک عکس با  25سال فاصله
همایــون شــجریان ،علیرضــا عصــار و ســیامک
انصاری عکسی به یادگار گرفتهاند .آنها  25سال
پیــش تصویری مشــابه را ثبت کــرده بودند .این
ســه هنرمند بهصورت مشــترک این دو تصویر را
کنار هم در صفحه اینستاگرامشــان منتشــر کرده
و نوشتهاند« :امشب بعد از  25سال رفاقت».
ëëچهرهها
احمد بهرامی از کســب افتخاری تازه برای فیلم تحســین شده «دشت خاموش»
خبر داده اســت .دشــت خاموش ســاخته احمــد بهرامی به تهیهکنندگی ســعید
بشــیری که در ســینماهای ایران در حال اکران است ،موفق به کسب جایزه صلح
نروژی ( )NoPFAشــد .این جایزه که توســط جشــنواره بینالمللی فیلم ترومســا
با همکاری مرکز مطالعات صلح دانشــگاه ترومســا و شبکه دانشجویان صلحجو
اهدا میشود ،به فیلمی تعلق میگیرد که با شیوهای خالقانه به درک عمیقتری از اختالف و خشونت
کمککند .سی و دومین جشنواره بینالمللی فیلم ترومسا از  ۱۷تا  ۲۳ژانویه ( ۲۷دی تا  ۳بهمن ماه)
در شهر ترومسا در کشور نروژ برگزار میشود و فیلم دشت خاموش در بخشی با عنوان بهای نابرابری
در کنار هفت فیلم دیگر از کشورهای انگلیس ،فرانسه ،مکزیک و اسپانیا به نمایش درآمده است.
رضا میرکریمی از نمایش نســخه مرمت شــده فیلم سینمایی «خیلی دور ،خیلی
نزدیــک» در برنامــه ســینماتک خانــه هنرمنــدان خبر داده اســت .ایــن فیلم که
محصول ســال  83اســت روز دوشــنبه چهار بهمن ماه ســاعت  17:30با حضور
عوامل فیلم و مهرزاد دانش بهعنوان منتقد میهمان نمایش داده خواهد شد.
حســین ریگــی فیلمســاز از برگــزاری گفتوگویی بــا محوریت نیکــوکاری در قاب
سینما نوشته است .این برنامه قرار است با حضور دکتر محمد هاشمی ،مدرس
دانشــگاه و پژوهشــگر ســینما و تئاتر ،حســین ریگــی و داوود طالقانی ،پژوهشــگر
سینما بهصورت الیو از صفحه اینستاگرام نیک آوا پخش شود.

بیش از اندازه عاقل نباش .خود
را مستقیماً به درون زندگی پرتاب
کن ،بدون درنگ؛ نترس .سیل تو
را تا کناره رود حمل خواهد کرد
و دوباره تو را سر پا نگه خواهد
داشت… تو باید خواستههای
عدالت را برآورده کنی.

درخت مهربان و سرسبز ،پسر کوچکی
را دوســتداشت .پسرک با شاخههای
چرخ و فلک
درخــت بــازی میکــرد و از آنها ســیب
میچید و در سایهاش میخوابید .آرام
آرام ،پســرک بزرگترشــد و درخت را
رهــا کــرد .اما گهــگاه برمیگشــت و هر
بــار خواهش تــازهای را مطــرح میکرد
و درخت هم با مهربانی و بخشــندگی
زهره نیلی
به خواســته او پاســخ میداد تــا اینکه
روزنامهنگار
آنقدر بخشــید کــه دیگر چیــزی برای
بخشیدننداشت...
«درخــت بخشــنده» را شــل ســیلور اســتاین نوشــته و تصویــر
کــرده؛ ایــن داســتان ،نهایــت بخشــش ،گذشــت و فــداکاری را
نشــان میدهــد و از روابــط انســانی و مهــر و عشــق میــان آنها
میگوید .ســیلور استاین در این داســتان از درختی میگوید که
بدون کوچکترین چشمداشــتی ،همه چیز خود را به پســرکی
میبخشد که دوستش دارد و از او هیچ نمیخواهد جز اینکه به
دیدارش بیاید و با این کار خوشحالش کند.سیلور استاین درباره
این داســتان که سه ســال در فهرست پرفروشترین کتابهای
نیویورکتایمزبوددرمصاحبهایگفته«:همهدوستشداشتند
و تحــت تأثیرش قــرار میگرفتنــد .آنها «درخت بخشــنده» را
میخواندند و گریه میکردند و میگفتند زیباست .اما ،یک ناشر
میگفت بیش از حد کوتاه اســت ...برخی فکر میکردند بیش
از انــدازه ناراحت کننده اســت .عدهای دیگــر هم میگفتند که
کتاب ،حد وسط ادبیات کودک و بزرگسال است و به محبوبیت
نمیرسد» در نهایت ،ناشری تصمیم گرفت کتاب را منتشر کند
و حتی به «عموشبلی» اجازه داد پایان داستانش ،غمگین باقی
بماند؛ آخر به گفته خود ســیلور استاین «در زندگی ،پایانهای
تلخ ،بســیار است .اصالً همیشــه نباید خندید».عمو شبلی در
«درخت بخشــنده» از تلخیها و دشواریهای عشق گفته؛ یک
نفر در این داســتان میبخشــد
و فداکار و از خود گذشــته اســت
و دیگــری تنهــا از مهــر بیدریغ
او بهــره میبــرد و درواقــع
سوءاســتفاده میکنــد .ســیلور
اســتاین معتقــد اســت «وقتی
کودکــی در همــه داســتانها بــا
پایان خوش روبهرو میشود ،با خود میگوید چرا سهمی از این
خوشــبختی که این همه درباره آن میگویند به من نرســیده و
تصور میکند شکست خورده و به پایان رسیده است».
شل سیلور استاین ،نویسنده و تصویرگر امریکایی را نخستین بار
رضــی هیرمندی به ایرانیها معرفی کــرد .ترجمههای او هنوز
هم در شــمار بهترین برگردانها هســتند« .درخت بخشــنده،
سرگذشت الفکادیو ،با همه چی ،الفبای انگلیسی عمو شبلی،
توجوی قطعه گمشــده و »...از جمله
ســقوط به باال ،در جســ 
داســتانها و مجموعــه شــعرهای ســیلور اســتاین هســتند که
رضی هیرمندی ترجمه کرده و در اختیار عالقهمندان گذاشــته
است .داستان «درخت بخشنده» را هم هایده کروبی ترجمه و
کتابهای نردبان را واحد کودک و نوجوان انتشارات فنی ایران
منتشر کرده؛ این کتاب با تصاویر ساده ،قابل فهم و درعین حال
هنرمندانهای همراه اســت که بخشهایی از داســتان را روایت
و آن را کامل میکنند .شــل سیلوراســتاین در شــمار شــاعران و
نویسندگانی است که آثارش به گروه سنی خاصی تعلق ندارد
و همه آدمها از خواندن کتابهایش لذت میبرند و میتوانند
درک و دریافت خود را از آن داشته باشند.

جاراللهی از قاریان قرآن و آشنا به مسائل دینی بود که مدتی بعد از انقالب
مســئولیت آرشــیو رادیو خراسان را برعهده داشــت و زمانی که با همکاران
خــود به منطقه علی آباد میرود متوجه میشــوند هنرمنــدی به نام حاج
قربــان در این منطقه زندگی میکند که مدتها اســت دوتــار نمی نوازد .با
او آشــنا میشــود و از او جویای این ماجرا میشــود و استاد در پاسخ داستان
کنارهگیریاش از موســیقی را تعریف میکند .اما آقای جاراللهی به اســتاد
میگوید هنری که به آن میپردازید میراث گرانبهای کشورمان است و نباید
آن را از مــردم و مخاطبانــش دریغ کنید آن هم در شــرایطی که نســبت به
دستاوردهای فرهنگی انقالب تهاجم فرهنگی صورت گرفته و براین اساس
بایــد به هنر خود ادامه بدهید .آن روز گزارشــی که این دوســتان تهیه کرده
بودند از رادیو پخش شد و این امر موجب گردید استاد حاج قربان سلیمانی
با شــنیدن نوازندگی خود بار دیگر به حرفهاش بازگــردد و دوتارنوازی را به
صورت جدیتر از سر بگیرد و بعد از آن بارها و بارها ،دیگر دوستان به سراغ
اســتاد رفتنــد و کارهایــش را از رادیو پخش کردند و صدای هنــر او به گوش
پایتخت نشــینان هم رسید و حاج قربان سلیمانی در آن دوره به جشنواره
موســیقی فجر دعوت شد و با پسرش علیرضا به هنرنمایی پرداختند و به
عنوان هنرمند برتر شــناخته شــدند و مورد تقدیــر قرار گرفتنــد و آرام آرام
چهره ملی ایشان به جشنوارههای خارجی هم معرفی گردید و توانست در
جشنواره شناخته شده آوینیون فرانسه راه پیدا کند و در نخستین اجرای خود
با وجود مخالفتهایی که صورت گرفت اســتاد حاج قربان در مدت زمان
اندکی که برای او در نظر گرفته شده بود توانست با هنرنمایی خود حاضران
در سالن را متحیر کند و به وجد آورد آنچنان که با گریه از او استقبال کردند
و به تحسین او پرداختند و چند دوره بعد هم به این جشنواره دعوت شد و
اجرا داشت .اما جای تأسف است در همان دوره زمانی استاد شرایط زندگی
خوبی در ایران نداشت و با کشاورزی روزگار میگذراند و جالب است بدانید
ســالها بعد باغ انگور خود را که در منطقه محل زندگی خود قرار داشــت
وقــف قطعه هنرمندان منطقــه قوچان کرد اما تا به امــروز هیچ اتفاقی در
این باره صورت نگرفته و حتی با گذشــت  14ســال از فوت اســتاد
حاج قربان ســلیمانی هیچ اتفاق دیگری برای زیباسازی این
منطقه و این چهره ملی و هنری کشــور انجام نگرفته اســت
ولی آنچه که مهم بود استاد حاج قربان سلیمانی آخرین راوی
بخشــیهای موسیقی خراســان بود و به عنوان بخشی اقوام ترک
خراســان نمونهای بود که شوربختانه از دنیا رفت و پس از
او پسرش و شاگردانش راه او را ادامه دادند.

مواجهه تاز ه با زندگی

ی اســت درباره زنــی حدود
«داســتان اضطــراب مــن» ،رمانــ 
پنجاهســال بهنام لئا که خیلی اتفاقی و غافلگیرکننده متوجه
پیشنهاد
وجود توده ســرطانی در ســینهاش میشــود .لنا ،نویســندهای
است که خود دو پسر از دو ازدواجش دارد و پسر همسرش هم
با او و همســرش «شــالوم» زندگی میکند .لئا تمام سالهای
گذشــته خــود را وقــف کار منظــم ،زندگی ،نوشــتن و بچهها و
همسرش کرده و حاال که این توده بدخیم در مسیر زندگیاش
قرار گرفته تالش میکند با بازنگری به گذشته ،رابطه با والدین
بهاره جهانبخش
– خصوصاً مادر -ازدواج اول و شــوهر فعلیاش و انتظارات و
مترجم
مشــکالت بچهها ،دنبــال دالیل روانی منجرشــده به بیماری
خــود بگــردد .نویســنده در بخشهــای مختلف رمان ســعی
دارد تأثیــر عمیــق زخمهــای روحی ،دلشکســتگی و رنجشهای عاطفــی را در بدن
و ســامت انسان نشــان دهد« .داســتان اضطراب من» اتفاقاً داستان زنی مضطرب
وسواســی و رنجور نیســت که بعد از شنیدن خبر ابتال به ســرطان دست و پایش را گم
کرده باشد ،بلکه زن میانسال داستان تازه به بهانه فرصت محدودی که پیش رو دارد
سعی میکند مواجهه تازهتری با زندگی را امتحان کند .و همیشه عشق در غم ،درد،
بیماری ،تنهایی و ترس پیدا میشود .هرقدر همه اینها در روح انسان عمیقتر و کاریتر
باشــند عشــق عجیبتر و آتشــینتری بــروز خواهد کــرد و این را تاریخ عشــاق جهان
براحتی نشــان میدهند .لئا در جریان شیمیدرمانی عاشق میشود و بعد باید برای
مدت محدود زندگی پیش رو تصمیم بگیرد .اینکه میخواهد آالم روحی و جسمی
را در کنار چه کسی تاب بیاورد .لئا در طول داستان بارها به بیان روشن اقرار میکند که
هر زمان که شــوهرش با او قهرهای طوالنی کرده یا او را تحقیر کرده و نادیده انگاشــته
خــودش متوجــه شــده که اتفــاق ناخوشــایندی در بدنش در حــال روی دادن اســت.
همان چیزی که ســرانجام با هیوالیی ب ه نام سرطان سربرمیآورد.بینیاردی نویسنده
توپنجه نرمکردن با سرطان را از سر گذرانده و اول کتاب سعی
کتاب خود تجربه دس 
دارد زندگی شــخصی خود را به شــکلی قاطعانه از داســتان لئای کتابش مبرا کند ،اما
کمی پیگیری اخبار زندگی شــخصی او بهخوبی نشان میدهد لئا چقدر و تا کجاها به
بینیاردی شبیه است .همیشــه داستانها زمانی به دردآورترین شکل ممکن نگاشته
میشوند که بیشترین قرابت را با تجربه واقعی نویسنده خود
از جهان واقعی و زیســت او دارد .و «داســتان اضطراب من»
خواننــده را دچــار دردی که لئا با آن دســت به گریبان اســت
میکنــد و موجــب میشــود به فکــر ســامت روح و تن خود
بیفتد پیش از آنکه خیلی دیر شده باشد.
ëëاضطرابمن
ëëداریابینیاردی
ëëترجمهبهارهجهانبخش
ëëنشرققنوس

عکس
نوشت
درهای خانه مــوزه انتظامی به دنبال بهبود نســبی
شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا بار دیگر به روی
تماشــاگران و بویــژه کودکان ،باز میشــود .ســالن
خانه مــوزه انتظامی همچــون روال قبل صبحها و
در اولین نوبت نمایش عصــر میزبان آثار کودکان
اســت و دومین نوبــت اجــرای آن در عصرها ویژه
آثار بزرگساالن است/.ایسنا

جنایت و مکافات
فیودور داستایفسکی
مهری آهی
خوارزمی

مهارتهای گفتوگو()3
چگونه گفتوگو نکنیم!
میخواهــد به همســرش بگوید خســته
از کار روزانه اســت و بهتر اســت حاال که
یک فنجان
چای
او به خانه آمــده ،کمی در کارهای خانه
کمک حالش باشد؛ اما نمیگوید ،چون
نگران اســت همســرش از ایــن حرف او
برنجــد .در عــوض وقتــی همســرش در
حال اســتراحت اســت ،بیش از همیشه
ظــرف و ظــروف را بــه هــم میکوبــد.
آزاده سهرابی
میخواهد به دوســتش بگوید از دســت
روانشناس
او رنجیده که ســر قرار دیر رسیده است،
امــا به جــای تمرکز بر همیــن موقعیت
خاص و گفتن جملهای مثل اینکه« :واقعاً از دســتت رنجیدم
کــه دیر آمدی با اینکه میدانســتی من عجلــه دارم .حاال باید
کمی کوتاهتر همدیگر را ببینیم» .میگوید« :به تو گفتم عجله
دارم اما تو همیشــه بیمسئولیتی و همیشه خودخواهانه رفتار
میکنی! دیگر امکان ندارد با تو قرار بگذارم».
بله گفتوگو هم ســبک دارد! حــاال باید یک رجوع به خودتان
بکنیــد و ببینید چقــدر در کالم روزمرهتان در تعامل با همکار،
همســر ،فرزند ،دوســت و ...شــروع به بیاعتبار ساختن طرف
مقابــل میکنیــد؟ چقدر در کالم شــما ســرزنش وجــود دارد؟
چقــدر از بیــان شــفاف پیام خود غفلــت میکنید تــا دیگری را
ناراحت نکنید یا نگران از دست دادن او هستید یا جرأتورزی
کافــی بــرای بیــان خواســتهتان نداریــد؟ چقدر بــا عبارتهای
«تــو همیشــه» یا «تو هیچوقــت» برای اعتراض خــود به رفتار
دیگــری اســتفاده میکنید؟ چقــدر دارید احســاسهای منفی
خودتــان را در قالب پیــام گفتاری و رفتاری به دیگری نســبت
میدهید؟ چقدر زیر لب غرغر میکنید؟
اگر شما در یک گفتوگو ،لزومی به شفافسازی نمیبینید و یا
برای بیان خواســته –پیام -خود مدام نگران ایجاد سوءتفاهم
هســتید و یا اعتمــاد به نفس کافــی ندارید که احســاس و فکر
خــود را بــا دیگــری در میــان بگذاریــد ،در واقعــاً شــما در این
گفتوگــو «منفعــل» عمــل میکنیــد و در نهایت عمــاً بدون
تعامــل ارتبــاط را رها میکنیــد .در این روش پیــام در بهترین
حالت ،ناقص رد و بدل میشود؛ چون معموالً آدمها فرصت
کنــکاش در پیامهــای ناقــص و پراســتعاره را ندارنــد .در ایــن
روش شما در هر مکالمه بیشتر از صمیمیت دور میشوید.
شــاید مهمترین مهارتی که نیاز است شما یاد بگیرید ،ارتقای
اعتمــاد به نفــس و کار کردن روی فن بیانتان باشــد .اینکه فن
بیانتــان را قوی کنید معنایش این نیســت که قرار اســت برای
ایراد یک ســخنرانی جلوی یک جمع کثیر خود را آماده کنید؛
بلکه منظور این است که تا حد امکان در کالمتان مکث نباشد،
جویده جویده ســخن نگوییدِ « ،من ِمن» کردن نداشته باشید.
در کوتاهترین کلمات اما مناسبترینشــان منظور خود را بیان
کنید .اعتماد به نفس تصور درونی شما از میزان مهارتتان در
پیشــبرد یک گفتوگوســت و در کنارش عزت نفس احســاس
ارزشــمندی درونی به خودتان و دیگری است که این دو با هم
یک پیشــگوی خوب بــرای این خواهد بود که شــما را از حالت
منفعل در گفتوگو خارج کند .همین احساس است که ترس
از قضاوت را کنار میزند.
البته شــاید برای کســی که دچــار اضطراب اجتماعی اســت یا
شــخصیت اجتنابــی دارد همیــن تمرینهای ســاده به راحتی
قابل انجام نباشــد و نیاز اســت که فرد حتمــاً از روش درمانی
مؤثــر بــرای ارتقــای مهارتهــای خــود بهــره ببــرد؛ امــا یــک
گفتوگوی ســازنده ،ســرآغاز ایجاد مهارتهای ارتباطی مؤثر
اســت .امــا الگــوی مخــرب بعــدی در گفتوگــو که متأســفانه
در ایــن روزگار زیــاد آن را مشــاهده میکنیــم ،گفتوگــوی
«تهاجمی» اســت .همان کســانی کــه مدام در حال ســرزنش
دیگــری هســتند و هیــچ مســئولیتی از اتفاقــات را بهعهــده
نمیگیرنــد .مــدام از عبــارات کلــی «تو همیشــه» یــا «تو هیچ
وقــت» اســتفاده میکننــد .یک موقعیــت را به شــکل افراطی
به تمام موقعیتهای گذشــته و آینــده رابطه و موقعیت ربط
میدهنــد .ایــن افــراد عموماً احســاس تهدید دائمــی دارند و
افکار منفی خودشــان را به دیگران فرافکنی میکنند .شاید به
جرأت بتوان گفت مخربترین الگوی گفتوگو همین است که
یکی یا هر دو ســمت گفتوگو سبک تهاجمی را انتخاب کنند.
این گفتوگو در واقع در نطفه ،خفه میشــود ،چون اساســاً در
این میان پیامی منتقل نمیشود و هیچ جایی برای «شنیدن»
وجود ندارد .حال شــما ترکیب یک ســبک منفعل را با ســبک
پرخاشــگری در هم بیامیزید میشود همان فردی که در ابتدا
مثالــش آمد .زنــی که جرأت کافــی برای بیان خواســتهاش به
همســرش ندارد و بــه جای حرف زدن بشــقابها و لیوانها را
به هم میکوبد.

