
همین صفحه

تاثیر مرگ اندیشی بر سالمت

مرگ
پایان کبوتر نیست
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»تا به حال

چند بار گذشته بودی از امروز؟
بی که بدانی یا که بترسی...«

هم  می دانست،  هم  اما  »حیدر« 
بار هم گذشته بود  می ترسید؛ و 22 

از امروز، اما این بار... 
)2(

»چه تلخ است امروز! صد رحمت به 
شیشه های اورژانس »لقمان« که پارسال 
توی سر من و »بهنام« ُخرد شد. صد 
رحمت به فحش های آبداری که من 
مادرُمرده  جوانک  آن  از  »مهران«  و 
خوردیم  »لباف«  عفونی  بخش  توی 
همین 2ماه پیش و خودمان را زدیم 
به نشنیدن. صد رحمت به کشیک 72 
ساعته جراحی »شهدا« و این اضافه وزن 
بی پیری که امانم را بریده این روزها و 

نفسم را به شماره انداخته...« 
و  می زنم  ورق  دارم  که  سر رسیدی 
نگاهم روی این صفحه و این نوشته های 
سال  سررسید  شده،  خشک  تلخش 
گرفته  کادو  فروردین80  است.   80
بودمش از »اشکان« که حاال لندن است 
و متخصص جراحی. پدرش هم جراح 
بود و هست هنوز. جراحی را می گفت 
که بزرگ ترین آرزوی پدرش بوده و 
هر  می دیده  را  خوابش  هم  مادرش 
شب که پسرش دارد جراحی می کند 
توی اتاق عمل های انگلستان. آرزوی 
می شود؛  برآورده  زود  چه  بعضی ها 
آرزوی بعضی ها چه دیر؛ و بعضی ها... 
نه اینکه چون و چرا کرده باشم، که 
درست  اصال،  نیستم  و  نبوده  اهلش 
مثل »حیدر« که می گفت: »چون و چرا 
ندارد کار دنیا و اگر هم داشته باشد، 
من اهلش نیستم.« من هم مثل »حیدر«، 
همان که بخش داخلی »بوعلی« 20روز 
بستری شد و دل  همه مان را از جا کند 
و حاال اینجا توی این صفحه سررسید، 
توی چشمهام و  خاطره اش زل زده 
دارد طعم دهانم را دوباره تلخ و ته 
چشمهام را دوباره سوزن  سوزن می کند 

بعد از این همه سال... 
نبودی،  چرا  و  چون  اهل  که  »تو 
حیدر! مرگ و زندگی دست خداست. 
می ترسی؟« زنش می گفت و می دانست 
که نمی ترسد و اگر می ترسد، از چه 
می ترسد. می گفت یک شب توی 20 
خودش  قول  به  وقتی  سالگی اش، 
»زیادی جوان« بوده، خواب دیده که 
روز مرگش نیمه مهر است؛ سالش را 
اما توی آن خواب، خبر نشده بود و 
حاال که 42سالش پُر شده بود و اینجا 
توی این بیمارستان بدخاطره خورده 
بود به پُست ما، داشت خوابش تعبیر 
دخترش  تولد  اما  مهر  نیمه  می شد. 
بود؛ »نرگس« 10ساله ای که »حیدر« 
نمی خواست جشن تولدش عزا شود. 
که  می گفت  را  آرزویش  بزرگ ترین 
همین است؛ که فقط کمی دیرتر... این 
را 20روز تمام به هر کس و ناکسی 
توی آن بخش گفت و گریه کرد و 
همه گفتند و گفتیم که دست بردار از 

این حرف ها و... 
آخر اما دیدی چه حس و حدسش 
درست از آب درآمد:  »15 مهر 80 حیدر 
ُمرد و جشن تولد نرگس عزا شد.« این 
را درشت نوشته ام باالی همان صفحه؛ 
یکشنبه، 15 مهر 80 ، توی سررسیدی 
که کادو گرفته بودمش از »اشکان« که 
حاال لندن است و متخصص جراحی. 
آرزوی بعضی ها چه زود، بعضی ها چه 

دیر، و بعضی ها...
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فکر کن که روز مرگمان را همین امروز 
خبردار شویم و سالش را نه؛ درست 
مثل »حیدر« که می گفت: »هر سال به 
اواخر شهریور که می  رسم، از خودم 
می پرسم: راستی، وقتش امسال است 

یا سال بعد یا بعدتر؟« 
»مهران« راست می گوید: »ما همه مان 
سالی یک بار از روز مرگمان رد می شویم 
و بی خبریم که روز مرگمان است آن 
روز، شاید توی همان سال یا سال بعد 
یا بعدتر. خودمان خبر نداریم و چه 
خوب )یا به قول »اشکان« چه بد( می شد 
اگر خبر می شدیم روز مرگمان را و 

سالمان را نه، درست مثل »حیدر«...

متوفای ماه مهر

دکتر محمد   
کیاساالر
سردبیر

 اشاره: »پیشخوان« این هفته »سالمت«، 
بر خالف هفته های گذشته که خبر یا گزارش 
مختصری از یک سوژه  سالمت محور را در 
سایر نشریات و خبرگزاری ها رصد می کرد و 
بازتاب می داد، گزارش مفصلی از »ترجمان« 
را انتخاب کرده که در اصل، ترجمه مقاله ای 
از جردن میشل اسمیت است؛ مقاله ای که در 
وب سایت آتالنتیک منتشر شده و در ایران نیز 
با عنوان »وقتی یالوم گریست« به قلم سجاد 
سرگلی ترجمه و در »ترجمان« منتشر شده 
است. نام یالوم برای کتاب خوان های ایرانی 
آشناست؛ روان شناسی که کتاب هایش گاهی 
و  به چاپ رسیده  ترجمه مختلف  با چند 
رمان هایش نه فقط میان روان شناسان، که میان 
آن هایی که عالقه مند به حوزه روان شناسی و 
فلسفه هستند، طرفدار دارد. از مسائل مهمی 
که یالوم در خالل زندگی حرفه ای و خصوصا 
داستان هایش به آن پرداخته، مساله مرگ است؛ 
او همچنین افراد زیادی را که در آستانه مرگ 
بوده اند، تراپی کرده. اما حاال خودش در بستر 
بیماری می گوید که دارد آماده مرگ می شود. 

میشل اسمیت به مالقات او رفته است.

یالوم،  اروین  مه،  ماه  صبح های  از  یکی  در 
روان درمانگِر اگزیستانسیال، دوران نقاهتش را 
در اتاقی رو به آفتاب در طبقه همکف بیمارستان 
پالو آلتو در کالیفرنیا سپری می کند. بلوزی سبز 
لباس  نه  البته  به تن کرده،  با شلواری سفید 
فرم بیمارستان. همان اول اشاره می کند حالش 
طوری نیست که بخواهد زیاد به بیمارستان 
بیاید و تحت مداوا باشد. با خنده می گوید: 
»نمی خواهم ]نوشته ای که قرار است بنویسی[ 
مراجعه کننده هایم را بترساند«. تا پیش از ماه 
گذشته، که زانویش را عمل جراحی کند، روزی 
دو یا سه مراجع می دید، بعضی را در مطبش در 
سن فرانسیسکو و بقیه را در محل زندگی اش، پالو 
آلتو، اما بعد از عمل جراحی، احساس سرگیجه 
می کند و نمی تواند خیلی خوب تمرکز کند. با 
صدایی کلفت اما آرام به من می گوید: »این ها فکر 
می کنند مشکل مغزی است اما نمی دانند ماجرا 
دقیقا از چه قرار است«. با همه این اوصاف، 
یالوم امیدوار است خیلی زود به خانه برگردد؛ 

او ژوئن امسال 8۶ساله شده و مشتاقانه منتظر 
است تا جدیدترین کتابش )من شدن(1 در ماه 

اکتبر منتشر شود.
چند نسخه از تایمز لیترری ساپلیمنت و مجله 
نیویورک تایمز بوک ریویو روی تخت یالوم 
بیمارستان وقتش  است، کنار یک آی پد. در 
را با تماشای فیلم های وودی آلن و خواندن 
رمان های نویسنده کانادایی، رابرتسون دیویس، 
گذرانده. صحبت از مرِگ خود آسان است برای 
کسی که در حلقه روان شناسی آمریکا این ایده 
را رواج داد که تعارضات انسان می تواند نتیجه 
دوراهی های حل نشده وجودی اش باشد، که 

یکی از آن ها ترس از مرگ است.
از  که  ترسی  می گوید؛  ترسش  درباره  یالوم 
غلبه  من  بر  »ترس  دارد:  وضعیت سالمتش 
یالوم، که  ایده های مختص  از دیگر  نکرده«. 
در کتاب هایش ازجمله »خیره به خورشید«2 و 
»مخلوقات فانی«۳ مطرح کرده، این است که 
ما می توانیم ترس از مردن را در خودمان کم 

کنیم، از این طریق که بدون افسوس و حسرت 
زندگی کنیم، به تاثیرمان روی نسل های آینده 
فکر کنیم، و اضطرابمان از مرگ را با نزدیکانمان 
در میان بگذاریم. از یالوم پرسیدم دلمشغولی 
همیشگی اش در مورد مرگ آیا باعث آرام ترشدن 
فکر و خیالش شده، فکر و خیال اینکه ممکن 
است به زودی از دنیا برود. در جواب گفت: »به 
نظرم این دل مشغولی کار را راحت تر می کند«.
مردم سراسر جهان روزانه به یالوم ایمیل می زنند 
اگزیستانسیالشان  ترس های  که  امید  این  به 
برطرف شود. یالوم در ایمیلش لیبلی درست 
کرده با نام »هواداران« که در آن 41۹7 ایمیل 

از  دوستدارانی  دارد،  وجود  دوستدارانش  از 
جاهای مختلف، از ایران گرفته تا کرواسی و 
کره جنوبی. پیشنهاد کرد نگاهی به این ایمیل ها 
بیندازم، که بعضی شان متن های ساده تشکر بودند 
و اظهار قدردانی از بینش هایی که کتاب های 
یالوم به آن ها داده بود. او عالوه  بر کتاب های 
آثار غیرداستانی، چند رمان  برخی  درسی و 
و مجموعه داستان هم نوشته است. بعضی از 
این کتاب ها پرفروش بوده اند؛ ازجمله »دژخیم 
عشق؛ روایت هایی از روان درمانی«4 و »وقتی 

نیچه گریست«5.
وقتی داشتم ایمیل ها را باال و پایین می کردم، 
با عصایش دکمه ای را فشار داد که پرستار را 
خبر کند. صدایی از آیفون آمد و او توضیح 
داد که برای زانویش مقداری یخ احتیاج دارد. 
این بار سوم بود که پرستارها را صدا می زد؛ 
به من می گوید دردش باعث شده که سخت 
بتواند روی چیزی تمرکز کند، هرچند سعی اش 

را می کند.

ماریلین، همسرش، که باالی ۶0سال به نظر 
می رسد، در تمام مدت بستری شدن یالوم، مرتبا 
خواندنی های تازه برایش می آورد. جورجیا می، 
همکار و دوست یالوم و همسر روان درمانگِر 
اگزیستانسیال، رولو می، روز گذشته به مالقات 
او آمده بود. وقتی او دیگر هیچ کاری ندارد که 
بکند، با آی پد یا کامپیوترش کار می کند و همه 

این ها را با چیره دستی انجام می دهد.
بسیاری از ایمیل های هواداران تامالتی عمیق 
در باب مرگ است. بعضی از مکاتبه گران امید 
برای  بدهد  آرامشی  آن ها  به  یالوم  که  دارند 
یالوم در  بیشتر وقت ها  مشکالت عمیقشان. 
پاسخ ایمیل ها گفته است که یک درمانگر محلی 
پیدا کنند. اما اگر کسی درمانگری در دسترسش 
بازه زمانی کوتاه مدتی  ندارد و مساله اش در 
حل شدنی است -چون یالوم در این مرحله از 
دوره زندگی نمی تواند با مراجعی بیش از یک 
سال کار کند- او می تواند از راه دور برای آن ها 
وقت بگذارد. در حال حاضر کار درمانی اش 
را با مراجعانی که از ترکیه، آفریقای جنوبی و 
استرالیا هستند از طریق اینترنت انجام می دهد. 
به زعم او، اگر اختالفات آشکار فرهنگی را کنار 
بگذرایم، مراجعاِن از راه دور تفاوت چندانی 
»اگر  ندارند. می گوید:  مراجعان حضوری  با 
زندگی پر از افسوس و حسرتی داشته ایم، پر 
از کارهای نکرده، اگر زندگی تحقق نایافته ای 
داشته ایم، زمانی که مرگ به سراغمان می آید، 
بسیار وحشتناک تر خواهد بود. فکر می کنم این 

برای همه ما صادق است«.
یک  زندگی  خاطرات  مشخصا  شدن«  »من 
درمانگر است. سطر آغازینش را برایم می خواند: 
»سه نصفه شب، درحالی که روی بالش اشک 
می ریزم، از خواب می پرم«. کابوس یالوم به 
واقعه ای در کودکی اش برمی گردد که به دختری 
توهین کرده است. بیشتر کتاب درباره تاثیرات و 
عواملی است که دوران نوجوانی بر زندگی اش 
داشته؛ خصوصا رابطه با مادرش. او به نقل از 
دایره سفر  »در یک  دیکنز می نویسد:  چارلز 
می کنم، چرا که هر چه بیشتر و بیشتر به سوی 
فرجام کشیده می شوم، حس می کنم به آغاز 

نزدیک و نزدیک تر شده ام«...
ادامه در صفحه 8

اروینیالومنویسندهورواندرمانگرمرگاندیشدربیمارستانبستریشدهوخودشرادرآستانهمرگمیبیند

چگونه از مرگ نترسیم؟

هراس از مرگ ممکن است برای 
هر کسی در هر سنی اتفاق بیفتد 
و تاثیراتی در پی داشته باشد که 

زندگی هر آدمی را تغییر دهد؛ چه 
تغییرهای مثبت، چه تغییرهای منفی
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گزارش »سالمت« از حال و روز جانبازان جنگ تحمیلی

ـال جگرگوشه های ح
ایران چطور است؟
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