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 دیپد شد وجودش ز وجودم که یوجود نام به

 

 سئوال عالمت یآقا یماجراها

 چرا نیپرس یم . سئوال عالمت یآقا گنیم من به اما  پرهام، من اسم .کنم یمعرف را خودم دیبا زیچ هر از قبل سالم

 خاطر به کنجکاوم هم یلیخ و هست و بوده سئوال زهایچ یلیخ من یبرا شهیهم . کنم یم فیتعر براتون خوب گن؟یم

 در که ردمک امتحان را یمختلف یها راه ها سئوال نیا جواب یبرا البته ، سئوال عالمت یآقا گذاشتن رو اسمم نیهم

 .خوره یم هم شما بدرد حتما شدم؛ موفق و رفتم را ها راه نیا من  .دیخوان یم ادامه

 

 تو و نیزم یرو کردن شیج از . کردم یخرابکار ادیز هم یلیخ که من یبچگ دوران دیخوان یم االن که را داستانی

 ، رفتن یخچال سر اجازه بی ، یبرق لوازم کردن خراب و یدستکار تا گرفته گهید یها بچه زدن کتک رختخواب،

  . . .و آکواریوم کردن تو دست

 

 یبعض .است خواب یتو ای نیزم یرو کردن شیج رمدا که یبد یها عادت از یکی .اند شده ذله دستم از بابام و مامان

 .کنم یم شیج خوابم تو یوقت دمیفهم ینم هم ها وقت یلیخ ؛یدستشوئ ببرن را من تا بگم ندارم فرصت اصالاً وقتا
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 یرو از و ندارد یا دهیفا که کننیم دعوام هم اوقات بعض نداشت یا جهینت اما کردن مدارا من با یلیخ بابا و مامان

  . شم یم هم  بدتر غصه ای یلجباز

 

 یحرفائ هی . آسمون به رهیم شون ادیفر و داد یکل و رسه یم خودشون به نوبت تازه کنند؛ یم دعوا را من نکهیا از بعد

 ....                                        شعور یب خر، ، گاو مثل گرفتم ادی یتائ چند من که زنند یم هم به هم

 

 شهیهم من هب . کنن ینم کارها نیا از وقت چیه و بهترن من از که کنن یم فیتعر دوستاشون یها بچه از شهیهم آنها

  . خوره یم شب را من ادیم لولو و خرن ینم یباز اسباب چیه و برن ینم را من جا چیه باشم یجور نیا اگه گن یم

 لولو فتمگ یچ هر شد که صبح . کردم شیج وارمشل تو ترس از من و آمدن لولو تا چند که دمیخواب یم داشتم شب هی

  . زنه یم آمپولم ادیم دکتر بدم ادامه کار نیا به اگر گفتن و نکردن باور آمده
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 .داره آمپول دکتره واقعااً آخه مردم یم ترس از بزنم واکسن میرفت یم وقت هر

 

 من یکل . ام ی خونه انیب قراره کرد یم فیتعر ازش هم یلیخ که اش بچه با دوستاش از یکی امروز گفت بهم مامان  

 و اومدن شا بچه و مامان دوست . کنه یم له را من بدم انجام را کار نیا اگر و نکنم شیج نیزم یرو کرد حتینص را

 گرفتن رس . بدم بهش را ها یباز اسباب نداشتم دوست و آمد ینم خوشم بچه از . هایباز اسباب شیپ اتاق تو میرفت

  . سرش یتو کردم پرت نیماش هی و دادم هلش و دمیکش محکم را موهاش و شد دعوامون من از هایباز اسباب
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 شیج نیزم یرو همه یجلو رفتم هم من . زد را من بچه یجلو اومد مامان . کرد پر را خونه دادمون و غیج یصدا

  . آوردم در را همشون یداا بعدش و نکردم را کار نیا اما دارم نگه را خودم تونستم یم نکهیا با کردم

 

 دعوا ونخودش با هم بعد و من با اول معمول طبق و شد یعصبان یکل دیفهم را ماجرا اومد کار سر از بابا که شب

 بدم یلیخ رفتن ومحم از من . حموم برد را من بابا . کردن استفاده شتریب بلدم رو تاش چند که یکلمات اون از و شد شون

 .شدم می کالفه که نپرم ور اون ور نیا که زد یم داد و دیساب یم را من دراونق بابا چون ادیم
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 مامان ساعتها می شینه و با تلفن صحبت می کنه . چند بار خواستم بهش بگم من جیش دارم ، گرسنمه ، دلم دونین می

 درد می کنه اصال گوش نکرد . منم کلی گریه کردم و جیغ کشیدم.

 

 

 گرفتم میتصم . بزنم حرف باهاش نداشتم را یکس که من اما . بزنم حرف تلفن با هم من که خوبه یلیخ کردم فکر 

 فوتبال توپ اب بابا ای کرد یم دعوا را من مامان کردم یم را کار نیا وقت هر . بردارم را یگوش کنه یم تلفن یهرکس

 . کنم یخرابکار نم و باشن کارش محل از دیشا گفت یم چون گرفت یم اشتباه را من
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 مشت یکل مه من  .لمیف هم بعدش کرد یم نگاه فوتبال اول ونیزیتلو یپا رفت یم شام از بعد شب هر داشت عادت بابا

 دوستم صورت وت یمشت چنان هام یباز اسباب سر دفعه هی . کنم ادهیپ دوستام یرو کنم یم یسع گرفتم ادی .... و ولگد

  . ومدین خونمون گهید که زدم

 

 یچ ره . کرد صحبت یکل باهاش و برد یا گوشه به را مامان اومد کار سر از بابا یوقت روزی یه .گذشت روز چند

 هی بردن ار من روز اون یفردا . گن یم من به راجع یزیچ هی که دمیشن را نیا فقط . نشد گن یم یچ بفهمم خواستم

 کمی اما بودن بد اوالش . مهدکودک گنیم بهش که دمیفهم بعد اما هیچ اسمش دونستم ینم اول . داشت بچه یکل که ییجا

 دوست تونستم ینم باهاشون من که داره هم یی ها بچه و  داره ادیز نکن کار اون بکن کار نیا هم اونجا دمید گذشت که

 را اداشون هم نم نکنم را کار نیا که گفتن بهم یلیخ معلمها کردم شیج هم یبار چند و کردم دعوا یکل کنم یباز و بشم

 ،  دمیکش محکم هم را شون یکی یمو و آوردم در
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 یباز سبابا چیه یروز چند و کردن دعوا را من ، خونه یتو . کردن رونیب را من و خواستن را مامان و بابا اونها 

  . دنینخر برام

 

 رداشف . گفتن هم را من ماس صحبتاشون وسط که کرد یم فیتعر مامان یبرا دوستاش از یکی از بابا بعد روز چند

  . میموند منتظر سالن یتو کمی اول که ییجا به بردن را من

 

 

 .بودم دهیستر یلیخ . بزنه آمپول خواد یم اتاق یتو یکی حتما دکتر مطب به هیشب هم نجایا که کردم فکر خودم شیپ

  حرف زد اما خیلی مهربون بود و من باهاش دعوا نکردم .من و بابا مامان با یکل که بود ییآقا هی ، اتاق تو میرفت
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 نکهیا ترس زا و کردیم کارو نیا دیبا هم اول از ما گفت یم بابا . اونجا میرفت یم یگاه گه ما بعد به روز اون از

 گفت یم و زد یم قر بابا سر روز هی بزرگ مامان آخه میانداخت ینم دردسر یتو را خودمون میا ونهید بگن گرانید

 مامان و بابا و میشد دوست هه آقا اون با  ما همه یمدت از بعد اما آقاهه اون شیپ دشیبر یم که ست ونهید امپره مگه

  . کردند یم صحبت هم با من یکارها به راجع

 صورت هب ای حاال . میکرد بحث هم با آن ی درباره و دمیشن را شما یها صحبت که است یا جلسه چند :شناس روان

  . میکن یبررس را ییها کیتکن و ها حل راه یکاربرد

 از ، کند یم وجهت که یاشخاص نیاول به شما فرزند که چرا دیبده رییتغ را خودتان رفتار دیبا مادر و پدر عنوان به شما

 هستند مادر کمش در که یزمان همان از کودکان . است مادر و پدر کند، یم تکرار را آنها یرفتارها و گرفته، الگو آنها

 یریگ شکل در شما عملکرد پس . دهند یم صیتشخ را مادر و پدر خصوص به آنها یصداها و انیاطراف اررفت

 در و کند یم ادرار خواب هنگام در ای روز طول در بچه که نیا از شما .است موثر یلیخ فرزندتان یاجتماع یرفتارها

 حل راه هک است یمشکالت نیتر جیرا و نیتر مدهع از که کنم عرض دیبا . نیبود ناراحت داشته یاریاخت یب مورد نیا

 !داره؟ را خودش

 

 یم دیدتش بلکه کند ینم حل را مشکل نیا تنها نه گرانید حضور در خصوص به شما کردن هیتنب دینکن فراموش ضمنا

 را رکا نیا یلجباز ای ترس یرو از دیکن دعوا را او هرگاه که شود یم جادیا یلجباز حس کی بچه در که چرا کند

  . دهد یم ادامه

  ؟ دباش داشته کنترل و نکند ادرار گرید ییجا هر ای رختخواب در که میکن چکار شناس روان یآقا خوب : بابا

  . دیکن اجرا کنم یم عرض خدمتتون که ییها حل راه : شناس روان
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 یزیچ چه به راجع شما فهمدب تا کند یم کمک بچه به اسمها نیا دیبگذار ساده یاسم بچه ادرار و مدفوع یبرا ( 1

 .... و کوچک و بزرگ اخ ، اه : مانند یکلمات دیزن یم حرف

 . بدهد انجام را نیا دکن یم یسع آنها از دیتقل به هم او ، کنند یم استفاده توالت از گرانید که ندیبب شما فرزند اگر ( 2

 آن یرو یتفنن صورت به بار کی یروز و دیکن هیته شیبرا لگنچه کی باشد داشته را لگنچه از استفاده یآمادگ اگر

 میتنظ یطور را او نشستن لگنچه یرو دیکن یسع . دیبرسان یشتریب دفعات و دوبار به را بار کی دیتوان یم . ندیبنش

  . باشد او یعاد هیتخل با همزمان که دیکن

 

  .است کننده خسته من یبرا واقعااً دارم را او یها لباس شستن مکافات من کند یم ادرار وقت هر : مامان

 را وا که دیکن برخورد یشکل به و دیباش صبور او ادرار دفعات در او اشتباهات به نسبت دیکن یسع :شناس روان

 . یبپوش را زتیتم شلوار یتوان یم و افتاده که است یاتفاق که دییبگو او به دیتوان یم . دینکن زده وحشت ای ناراحت

  . گرفت دیخواه را یبهتر ی جهینت دییایب کنار او با و دینک برخورد آرامش با هرچه

 یها یستشوئد از بتواند تا دیبده ادی فرزندتان به را گرید یجاها ییدستشو از استفاده منزل یدستشو بر عالوه ( 3

 یهوا در دیدار را شنامکا اگر ضمنااً . کند استفاده آن از بتواند گرید اماکن ای یمهمان ، مغازه در تا کند استفاده مختلف

 ملع یآزاد تیوضع نیا در است کردن یباز حال در منزل اطیح در که یزمان در مثالاً دیکن شروع را آموزش گرم

  . دارد یشتریب

 . دینده او به را یآبک مواد و آب خواب از قبل ( 4
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  . شود یم او یناراحت و اضطراب باعث دینکن داریب شب در را کودک دیکن یسع ( 5

 

  نیکرد لطف : بابا

 شما ییراهنما از ممنون یلیخ : مامان

 یگرید ی جلسه گرفت، دیخواه جهینت قطعااً دیبفرمائ تیرعا اگر گفتم که را یموارد نیا کنم یم خواهش :شناس روان

  . پرهام گرید مسائل یبررس یبرا داشت میخواه هم با

 ، کردن حبتص من با بابا مامان .بدن انجام گفته آقاهه اون که رو یگارهای کنن می سعی مامان بابا . خونه میبرگشت

 میرفت یم جا هر . کوچک اخ ای بزرگ اخ گفتم یم داشتم یپ یپ ای شیج وقت هر گذاشتن کردنم شیج یبرا یاسم کی

 . منه رفتن یدستشوئ موقع که میدیفهم یم کلمه نیا با خونه یتو ای
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 داشتم وستد شهیهم کردم یم یباز باهاش یلیخ و کردم یم استفاده اون از من که بود دهیخر لگنچه کی من یبرا بابا

 هر از گرفتم ادی آرام آرام .سالن تو یکی اطیح تو یکی میدار یدستشوئ تا دو ما .یدستشوئ برم ام لگنچه با « اخ» موقع

 آخه . دمش یم بهتر گذشت یم یچ هر اما کردم شیج یردایب و خواب یتو یبار چند مدت نیا تو البته کنم استفاده دو

 یبرا هم نم ده؛یم زهیجا بهم بدم انجام درست را کارها ی همه اگه بود گفته بهم عمو؛ گم یم بهش من که آقاهه اون

 مکمک . کنن ینم دعوام گهید کنم یم شیج لباسم تو ای رختخواب تو وقت هر بابا و مامان . کنم یم تالش یلیخ زهیجا

  . نکشم خجالت هیبق یجلو تا بپوشم زیتم لباس دوباره کنن یم

 

 کی یلو . ییدستشو رفتم یم شب هم مواقع یبعض .نخورم آب که کردن یم یسع گفتن یم قصه برام شب بابا و مامان

 هیسا نیا که گفت و دیبوس را من مامان یول دمیترس من و داشت لولو هیسا و صدا اطیح ییدستشو میرفت مامان با شب

 یم مترک من و .سراغم اومد یم کمتر لولو بعد به موقع اون از .نداره یترس و وارهید یرو یشیپ به متعلق بزرگ

  .دمیترس
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 یم هامیباز اسباب کردم یم نگاه رو بابا یلمهایف نشستم یم لگنم رو هم من کرد یم نگاه ونیزیتلو بابا یوقت ها شب

 بابا یلمهایف از آخه . شدن یم له که سرشون تو زدم یم چنان دادن ینم انجام را کار نیا اگر. کنن اخ هم اونا که بردم

  . بودم گرفته ادی خوب یلیخ

  

 

 . بزنه حرف ما با هم باز که عمو شیپ میرفت من و مامان ، بابا

 مسئله اما . میگرفت ثبتم ی جهینت یلیخ و میکرد تیرعا نیفرمود شما که یموارد میشد مزاحم دوباره که دیببخش : بابا

  . کند یم تکرار ادیز که پرهام یپرخاشگر و خشونت دارد وجود که یا

 یزشت اتکلم و دهد یم انجام منزل لوازم و ها یباز اسباب ، گرید یها بچه یرو لگد و مشت مثل یحرکات : مامان

  شده تیترب یب یلیخ . کند یم ادا هم
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 یاکتساب فتارهار نیا تمام . ستندین تیترب یب و گستاخ ، تولد بدو از کودکان هک کنم عرض خدمتتون دیبا : شناس روان

 دهیفا یب و میکن مداخله موقع به دیبا ما البته که برسد خودش یها خواسته به آن بروز با کند یم یسع کودک و است

  . میبده نشان را او ناهنجار رفتار بودن

 

 هم اوقات یلیخ ؟ میکن چکار دیبا میدان ینم واقعااً . انداختنش رونیب هم دککو مهد از یحت کارها نیهم بابت : بابا

  . ستین سنش مناسب که دارد یجزئ ییزهایچ دنیخر یبرا اصرار

 بر صرارا شما فرزند اگر میکن یم یبررس را آن هم با که دارد یحل راه یکار هر . ستین ینگران یجا :شناس روان

 هر ادیز اصرار اب ابدیدر تا دیبگوئ او به یراحت به و دینشو نگران خرم ینم ی کلمه فتنگ از (1  .دارد را یزیچ دیخر

 اعثب یآگه دنید چون دیکن خاموش را ونیزیتلو یبازرگان یها یآگه پخش هنگام در (2  ستین یافتنی دست یزیچ

 .بخوانید کتاب  او برای توانید می و  شود یم مختلف یکاالها دیخر اصرار یبرا او کیتحر

 یکوتاه مدت یابر و دیشو اعتنا یب او به . دینده بروز خود از دیشد یرفتارها ، یادب یب و یجواب حاضر هنگام در (3

 یها رنامهب و نیوالد خود از کودک را زشت کلمات ضمنااً . بردارد دست رفتار نیا از تا دیکن قطع او با را محبت

 زشت ماتکل از ( مادر و پدر) گریهمد با مکالمه زمان در جهینت در ردیگ یم ادی ستین سنش مناسب که یونیزیتلو

 شدن یاجتماع روند و بچه رفتار در یبد عواقب که چرا . دینکن دعوا وجه چیه به فرزندتان مقابل در و دینکن استفاده

 . دهد یم نشان را خودش گرانید با خشونت مثل که دارد او
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 را مناسب کلمه کی و دینما انیب را کلمه نیا دینبا او که دیده حیتوض او به شد خارج او دهان از یزشت ی کلمه اگر ( 4

 .دیینما نیگزیجا

 

 گفتن ناسزا هک دیده حیتوض او به و دیکن اضافه مجاز ریغ کلمات ستیل به را او زشت کلمات و دیکن هیته را یکاغذ (5

 کند ارتکر را آن دیشا شخص هر مقابل و مکان هر در و آمده در عادت تصور به آن تکرار و یپسند نا و زشت کار

  . دیبکن او تزش کلمات نیگزیجا را ...و تیترب یب ، ادب یب مانند یکلمات . شوند یم ناراحت آن دنیشن از یاریبس و

 

 به ار خانواده و خود دینگو را قتیحق اگر و است بد دروغ که دیده حیتوض شیبرا دیشد او یدروغگوئ متوجه اگر

  .دارد ناگوار یعواقب ندیبگو دروغ هم به خانواده یاعضا ی همه اگر و اندازد یم دردسر
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 ریتصاو و ها ملیف یتماشا ای و مادر و پدر نیب است ممکن رفتار نیا . دیکن کم خانواده در را زیآم خشونت رفتار (6

 که راچ دیزیبپره گرانید حضور در او هیتنب و تمسخر زا . ستین شما فرزند سن مناسب که دهد رخ  زیآم خشونت

  . شود یم او یپرخاشگر و یلجباز و خشونت باعث خود

 دیبگوئ ، کنن یطونیش امروز دیبگوئ نکهیا یجا به مثالاً دیکن استفاده درست کلمات و عبارات از شهیهم دیکن یسع (7

 و دیببند وا با یرفتار قرارداد .دیینما مطرح واضح او یابر را انتظار مورد رفتار و باش داشته یخوب روز ، امروز

 ای ربهض خواست اگر مثال یبرا . ندیبب را مثبتش رفتار ی جهینت و دیریبگ نظر در زهیجا مطلوبش یرفتارها یبرا

  . شود آرام تا دیاوریب نیپائ و داشته نگه را او دست بزند یکس به یلیس

 به و دیبرو یا هیریخ ی موسسه به او همراه دیتوان یم دیبده ادی را گرانید به کمک و بخشش او به نکهیا یبرا ( 8

  . دیکن کمک آنجا

 مامان . یباز اتاق تو میرفت هم با داشتند هم کوچولو ی بچه هی . ما ی خونه اومد بابا یدوستا از یکی بعد روز چند

 از . دمب اون به نداشتم دوست هم من رهیبگ را من یباز اسباب خواست یم بچه . کرد یم نگاه را ما دور از داشت

 خاطر هب گفت من به گوشم یتو و نذاشت مامان که سرش تو بزنم اومدم بودم گرفته ادی لمیف تو که ییها مشت همون

 .دینکن دعوا گفت و دیبوس را من آرامش با و ها؛ یمنف ستیل یتو رفت زدم که یبد حرف

 

 کردیم می نگاه خورد می من درد به که ییلمهایف بودم من یوقت ای بودم خواب من ای که کرد یم نگاه لمیف یوقت بابا

 با ادیز بابا نماما اما بود شده یچ دونم ینم . رفت یم ادمی داشت بودم بلد که ییها فن ی همه نداشت بزن بزن گهیدو

 . نداشتم خبر من کردن یم هم دیشا کردن ینم دعوا هم
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 ازشون یکل ییآقا هی و داد یم نشان مختلف یها یباز اسباب که میکرد یم نگاه ونیزیتلو ییتا سه میداشت روز هی

 نهایا گفت مبرا و کرد خاموش بابا یعنی ! شد خاموش ونیزیتلو ، خوام یم بگم خواستم یم تا هم من . کرد یم فیتعر

 .شتریب لوازم فروش یبرا و غهیتبل همه

 

 داد ار من هم یکل تازه ببره رو همش را هام یباز اسباب خواست یم بچه کی شیپ روز چند کردم فیتعر بابا یبرا

 بابا دست زا .نکرد قیتشو منو اصالاً بابا قبل یها دفعه برخالف . زدمش و  کردم دادیب و داد یکل هم من و  زد یم

 شد می خوشحال دوستم با من بزن زنب یکار کتک از و کنه پرت رو حواسم خواست یم یه بابا آخه گرفت حرصم

 یکم عدب کردم میقا رو بابا یگوش لج یرو از هم من کنه؛ کم رو من حرص خواست یساز داستان و یباز با بالخره

  . بردارم خودم ولا زد زنگ یک هر تا . نه گفتم یول بودم کرده میقا من البته ؟ کردم میقا من را تلفن یگوش دیپرس ازم

  . بره یم نیب از را خانواده و خطرناک و بده یلیخ دروغ که گفت برام بابا

 

 

ً

ً

ً
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ً

 کردن ینم یتوجه بابا و مامان اما گم ینم دروغ من گفتم و زدم داد من

 

 یگوش رفتم گفتمن یچیه و شدم خسته تا بودن توجه یب شتریب اونا گفتم هم بد ی کلمه تا چند زدم یم داد شتریب یچ هر 

  . آوردم را

 

 ای مامان خواب موقع هم ها شب کنم یم یباز شتریب ها بچه با و رهینم ادمی بزرگ و کوچک اخ ی کلمه میریم جا هر

 . گنیم قصه برام بابا

 بابا مامان مراهه را ها پول از یمقدار میشکوند را قلک . میبشکون و ارمیب را قلک تا خواستن ازم بابا مامان روز هی

 . خوبه یلیخ و ریفق مردم به کمک گفتن یم بابا مامان که میداد یجائ هی به میرفت
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 همه یبرا چون نبود ما زهیجا نیاول اما . داد زهیجا بهم عمو دادم انجام و گرفتم ادی را کارها نیا از یلیخ نکهیا از بعد

 . دادن یم زهیجا بابا مامان گفتن اخ موقع به و خوب یکارها ی

 

  

 

 


