
داستــــــان

داستان های خانواده سالم

روزنـــــامه دیـــــواری

دفتر فصلنامه بهورز

کتاب داستان هایی برای کودکان دیروز و والدین امروز، محمدحسن شهسواری

گفت: "مامان!" که صبا  همه چیز از آن جا شروع شد 
- جانم!

- من از این جا ساعت را نمی بینم. ساعت چنده؟
- بیست دقیقه به پنج.

کنم، به موقع می رسم. گر ده دقیقه دیگر حرکت  کنم ا - فکر 
کجا؟  -

کـــه امـــروز بـــا بچه هـــا درخانـــه  گفتـــم  - یعنـــی یادتـــان نیســـت؟ دیـــروز 
کنیـــم. فـــردا آخریـــن  هدیـــه قـــرار داریـــم. بایـــد روزنامـــه دیـــواری را تمـــام 

ـــان نیســـت؟ مهلـــت اســـت. یادت
کردی؟ - آها! یادم آمد. همه چیز را آماده 

- بله!
ــا حـــرف می زنـــد یـــادش  ــا دختـــرش صبـ وقتـــی سوســـن خانـــم دارد بـ
کـــه چـــه قـــدر در ایـــن هفتـــه صبانگـــران روزنامـــه دیواری شـــان  ـــد  می آی
گـــروه را دور هـــم جمـــع  کـــرده همـــه بچه هـــای  بـــوده. چـــه قـــدر ســـعی 
کـــه صبـــا تنهـــا ده ســـال  کنـــد. سوســـن خانـــم خوشـــحال اســـت از ایـــن 
کارهایـــش ایـــن قـــدر جـــدی اســـت. سوســـن خانـــم در  دارد امـــا در 
گوشـــی را برمـــی دارد  کـــه تلفـــن زنـــگ می زنـــد. صبـــا  هیمـــن فکرهاســـت 

گوشـــی را می گیـــرد طـــرف مـــادرش. و بعـــد از احوالپرســـی 
- بیا مامان! از بیمارستان است!

کارش چـــه اتفاقـــی  سوســـن خانـــم بـــه فکـــر فـــرو مـــی رود. یعنـــی در محـــل 
ــت.  ــی" اسـ ــم "بهرامـ ــیک، خانـ کشـ ــتار  ــط سرپرسـ ــت خـ ــاده؟ پشـ افتـ
بـــرای یکـــی از همکارانـــش مشـــکلی پیـــش آمـــده و سوســـن خانـــم بایـــد 
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بـــرود شـــیفت. سوســـن خانـــم  بـــه جایـــش 
گوشـــی، مـــی رود  گذاشـــتن  بالفاصلـــه پـــس از 
ســـرکمد تـــا لباس هایـــش را بپوشـــد. همیـــن 
کـــه دارد لباســـش را می پوشـــد بـــه صبـــا  طـــور 
می گویـــد: "خـــوب شـــد لباس هایـــم را ظهـــر 

ــو زدم." اتـ
- مامان !

- بله! 
- به همین زودی یادتان رفت؟

- چی را؟
ــروم  ــد بـ ــه بایـ کـ ــم  گفتـ ــان  ــن االن بهتـ - همیـ
گـــر شـــما هـــم برویـــد،  خانـــه  هدیـــه. خـــوب ا

صـــدرا پشـــت در می مانـــد.
اوضـــاع  می شـــود  متوجـــه  خانـــم  سوســـن 
یـــک  تـــا  کـــه  صـــدرا  شـــده.  کمی پیچیـــده 
صبـــا  نمی آیـــد.  مدرســـه  دیگـــراز  ســـاعت 
بـــرود خانـــه   بایـــد چنـــد دقیقـــه  دیگـــر  هـــم 
بـــرود ســـرکار و  هدیـــه و خـــودش هـــم بایـــد 
کـــه صـــدرا از مدرســـه  تـــا یـــک ســـاعت دیگـــر 
بمانـــد. خانـــه  در  نمی توانـــد  برمی گـــردد، 

بالفاصله به سمت تلفن می رود.
کجا مامان؟  -

بیایـــد  بزنـــم  زنـــگ  می خواهـــم  بابـــات!   -
خانـــه!

بعـــد از یکـــی دو بـــوق تلفـــن را برمی دارنـــد. 
احمدآقاســـت. همـــکار 

بخیـــر.  شـــما  روز  شـــرفی،  آقـــای  ســـالم   -
هســـت؟ احمدآقـــا 

- شمایید سوسن خانم؟ خوبید؟
- متشکر.

جلســـه  اســـت.  رییـــس  اتـــاق  احمدآقـــا   -
دارنـــد.

شـــما  می شـــود؟  تمـــام  کـــی  جلسه شـــان   -
خبـــر داریـــد؟

گمـــان نکنـــم تـــا دو  - تـــازه االن شـــروع شـــده. 
ـــاده؟ ـــی افت ـــود. اتفاق ـــام ش ـــر تم ـــاعت دیگ س

- نه ممنون.
اتـــاق  بـــه  کنـــم  وصـــل  اســـت  مهـــم  گـــر  ا  -

. ییـــس ر
- نه مهم نیست. خیلی ممنون

ـــدر  ـــه پ ک - صبـــا از حرف هـــای مـــادر می فهمـــد 

نمی توانـــد بـــه ایـــن زودی بـــه خانـــه بیایـــد. 
ـــد. ـــری بکنن ـــر دیگ ـــد فک بای

کـــه  می انـــدازد  خالـــه  یـــاد  را  مـــادر  صبـــا   -
کوچـــه آن طرف تـــر اســـت. خانه شـــان چنـــد 
امـــا بوق هـــای پشـــت ســـر هـــم نشـــان می دهـــد 
کســـی خانـــه  خالـــه نیســـت. سوســـن خانـــم 
ــد و  ــور نمی کنـ ــه ذهنـــش خطـ ــری بـ ــر فکـ دیگـ
ــد  ــا می دانـ ــود. صبـ ــم دارد دیـــرش می شـ کم کـ
کار مـــادرش چـــه قـــدر حســـاس اســـت. مـــادر، 
پرســـتار اســـت و بایـــد حتمـــًا ســـرکارش حاضـــر 
باشـــد. سوســـن خانـــم مـــدام بـــه ســـاعتش 
نـــگاه می کنـــد و انـــگار بـــه چیـــزی فکـــر می کنـــد. 

ــتد. ــادرش می ایسـ ــو مـ ــی رود و جلـ ــا مـ صبـ
- مامان!

- بله؟
- شما برو، من می مانم.

- نه دخترم. حاال یک فکری می کنم
دیـــرت  بـــرو،  شـــما  دیگـــر،  می مانـــم  مـــن   -

! ها د می شـــو
- پـــس روزنامه دیـــواری چـــی؟ مگـــر بابچه هـــا 

ـــداری؟ قـــرار ن
کارش می کنم. شما برو. - حال یک 

کیفـــش را برمـــی دارد و نزدیـــک  سوســـن خانـــم 
ــا می گویـــد: "معـــذرت  در برمی گـــردد و بـــه صبـ

دختـــرم."
ج می شود. بعد از خانه خار

کار  صبـا بـا رفتـن مـادر انـگار تـازه متوجه شـده 
نمی شـود.  تمـام  او  بـدون  دیـواری  روزنامـه 
کـه خط خوبی دارد مسـؤول نوشـتن  چـون او 
مطالب روی شـومیز اسـت. اما با خودش فکر 
کـه  کاری اسـت  می کنـد: " خـوب حـاال دیگـر 

شـده."
بعـد مدتـی را دور خودش در خانه می چرخد. 
کیفـش درمی آورد، اما  اول وسـایلش را از تـوی 
کنـد. یعنی حوصله  کار  نمی دانـد بـا آن هـا چه 
امـا  را روشـن می کنـد،  تلویزیـون  بعـد  نـدارد. 
کـودک را هم نـدارد. دور  حتـی حوصلـه برنامه 
خانـه می چرخـد و سـر وقـت یخچـال مـی رود 
بـه  گاز  یـک  زدن  بـا  امـا  برمـی دارد.  سـیبی  و 
که حداقل االن از مزه  سـیب  سـیب می فهمد 

خوشـش نمی آیـد.

می خواهـــد  کارهایـــش  ایـــن  بـــا  صبـــا  انـــگار 
کـــه االن در خانـــه  هدیـــه  از فکـــر دوســـتانش 
نمی توانـــد.  ولـــی  بیایـــد،  بیـــرون  جمع انـــد 
ـــه  ـــوز دارد ب ـــته هن ـــی نشس ـــه روی راحت ک ـــا  صب
کـــه صـــدای  ســـیب نیم خـــورده نـــگاه می کنـــد 
زنـــگ در می آیـــد. بـــا خـــودش فکـــر می کنـــد: 
کلـــی بـــه  کســـی می توانـــد باشـــد؟ هنـــوز  "چـــه 
ـــا  کـــه حداقـــل ت آمـــدن صـــدرا مانـــده. پـــدر هـــم 

دو ســـه ســـاعت دیگـــر نمی توانـــد بیایـــد."
بیـــرون  کنـــار پنجـــره و  مـــی رود  بـــه ســـرعت 
نمی بینـــد.  را  کســـی  امـــا  می کنـــد،  نـــگاه  را 
بـــه طـــرف در حیـــاط مـــی رود.  بـــه ســـرعت 
وقتـــی در را بـــاز می کنـــد، نمی توانـــد چیـــزی 
الهـــام،  کنـــد. هدیـــه،  بـــاور  کـــه می بینـــد  را 
وســـایل  کـــه  حالـــی  در  معصومـــه  و  مریـــم 
روزنامـــه دیـــواری را زیـــر بغـــل دارنـــد، مقابلـــش 

ایســـتاده اند.
ــا بـــا ســـر و صـــدا وارد خانـــه می شـــوند.  بچه هـ
را  خانـــه  دختربچه هـــا  خنـــده   و  شـــادی 
ــان دم در  ــه همچنـ کـ ــا  ــت و صبـ ــته اسـ برداشـ
کوچـــه را  ایســـتاده، متعجـــب اســـت. امـــا وقتـــی 
ـــد.  ـــز را می فهم ـــه چی ـــد هم ـــگاه می کن ـــوب ن خ
کوچـــه  کـــه دارد از  سوســـن خانـــم همان طـــور 
بـــه خیابـــان اصلـــی مـــی رود بـــرای او دســـت 
کـــه لبخنـــد  تـــکان می دهـــد. صبـــا در حالـــی 
لبـــی می گویـــد:  زیـــر  اســـت  لب هایـــش  روی 

"ای مامـــان خـــوب!"
خانــواده  اعضــای  میــان  همــکاری  و  درک 
دلنشــین  و  شــاد  روابــط  ایجــاد  باعــث 

د می شــو
کلیدی برای حفظ روابط  دو عنصر حیاتی و 
میان  درک  و  »همدلی  خانواده،  در  سالم 
اعضای خانواده« و »توان حل مسایل است« 
حل  برای  پلی  همدیگر  فهمیدن  است. 
مسایل  حل  که  این  ضمن  است.  مسایل 
وهی  ر گر کا خوشایند  احساس  با  همراه 
اعضای  میان  را  صمیمیت  رضایت بخش، 
ما  مناسب  برخورد  می کند.  تقویت  خانواده 
با نیازهای خودمان و دیگر اعضای خانواده و 
گوش دادن به نظرهای موافق و مخالف، باعث 
فضای کلی  می شود.  خانواده  مادر  رضایت 
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مستقیمی دارد  رابطه   خانواده  بر  کم  حا
که  این  و  خانواده  اعضای  بین  ارتباط  با 
مشکالت  حل  باعث  حد  چه  تا  ارتباط  این 
می شود. آن ها  حل  از  مانع  عکس،  به  یا 
خانم  سوسن  گر  ا خواندید  که  داستانی  در 
صبا  نیازهای  و  احساسات  به  توجه  بدون 
عملش  نتیجه   مسلمًا  می کرد،  ترک  را  خانه 
بسیار متفاوت از نتیجه  نهایی این داستان 
حل  برای  خانواده  اعضای  توان  می شد. 
در  آرامش  و  کلی  باعث هماهنگی  مشکالت 
مسأله  این  دیگر  سوی  از  می شود.  خانواده 
باعث می شود فشار باالی ناشی از مشکالت 
)که برای هر خانواده ای پیش  می آید( به همه 
کمتر  کودکان  خصوص  به  خانواده  اعضای 

آسیب برساند.
که آیا رابطه   یک راه آسان برای فهمیدن این 
این  نه،  یا  اعضای خانواده مؤثر است  میان 
که ببینیم »چگونه« و تا »چه حد« در  است 
مورد مشکالت افراد در خانه صحبت می کنیم 
انتخاب  راه حل  موارد  این  درصد  چند  در  و 
می رسیم.  نظر  مورد  اهداف  به  و  می کنیم 
نفر  یک  که  است  این  ناخوشایند  حالت 
کند  مشکل  احساس  خانواده  اعضای  از 
یا نادیده  انکار  کناره گیری،  با  افراد دیگر  ولی 
را بگیرند. ارتباط  این مشکل، جلو  شمردن 
برای حل مشکالت معمول خانوادگی شش 
قدم )یا مرحله( وجود دارد که در این داستان 

به چند مورد آن اشاره شد.

تشخیص مشکل
اصلی  مشکل  دید  باید  چیز  هر  از  پیش 
چیست. در این داستان رفتن سوسن خانم 
به بیمارستان و ماندن صدرا پشت در، مانع 
برای درست  به خانه دوستش  از رفتن صبا 

کردن روزنامه دیواری است.

 ارتباط با افراد مناسب
در مواردی شاید بتوان از اقوام نزدیک مانند 
در  گرفت.  کمک   . و..  دایی  مادربزرگ، 
که سوسن خانم با خاله   داستان هم دیدید 

صبا تماس می گیرد.

ایجاد مجموعه ای از راه حل های جانشین نمونه  آن
 در این داستان زنگ زدن به پدر برای زودآمدن به خانه، آمدن خاله به خانه، آمدن دوستان 

صبا به خانه برای ساختن روزنامه دیواری و... است.

تصمیم گیری در مورد یکی از راه حل ها
در این داستان با توجه به نبودن پدر، آمدن دوستان صباراه حل مناسب تری به نظر می رسد.

که بیش از همه ما را به هدف مان برساند  انجام تصمیم 
که در شرایط  که در داستان دیدید سوسن خانم راه حلی را انتخاب می کند  باز همان طور 

موجود بهترین راه برای حل مشکل یعنی انجام تکلیف صبا و پشت در نماندن صدراست.

ارزیابی نهایی فرآیند تصمیم گیری برای آن که ببینیم فعالیت انجام شده است یا خیر
که چگونگی )فرآیند( تصمیم گیری در خانواده از  کرد  در انتها باید به این مسأله  مهم اشاره 
گروهی خوب و  کار  گفته شد  که  که چه تصمیمی می گیریم، مهم تر است. زیرا همان طور  این 
مناسب احساس مثبتی در فضای خانه به وجود می آورد و خانه را به محیطی دلنشین برای 

کودکان تبدیل می کند. همه به ویژه 
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