
عکس و مکث

نقشی از جنس مهر

خیلی از ما اگر از دریچه خوش بینی 
کنیم، فکر  نگاه  آدم هایش  دنیا و  به 
ثروتمند  و  مشهور  آدم های  می کنیم 
حتما تالش و پشتکار زیادی داشته اند 
فعلی شان  ممتاز  موقعیت  این  به  که 
رسیده اند و بعضی ها موفقیت آدم ها 
را به شانس و اقبال آنها ربط می دهند. 
شاید من هم روزی مثل گروه اول 
فکر می کردم اما تماشای یک ویدئو 
تغییر  را  ذهنیتم  مجازی  فضای  در 
آرنولد  از  تاثیرگذار  ویدئویی  داد. 
بازیگر،  بدنساز،  شوارتزنگر، 
آمریکایی  سیاستمدار  و  تهیه کننده 
که نامش در فهرست شخصیت های 
شناخته شده و بانفوذ دنیا وجود دارد. 
او در یک سخنرانی درباره گذشته اش 
و نقش آدم ها در زندگی اش می گوید: 
»زمانی من هیچ چیز به جز یک ساک 
ورزشی با دو، سه دست لباس کثیف 
و 20 دالر پول نداشتم. در یک خانه 
خیلی کوچک زندگی می کردم تا اینکه 
روزی چند بدنساز به دیدنم آمدند و 
برایم بالش، ظرف و قاشق آوردند. 
من  نداشتم.  هم  را  اینها  حتی  من 
می توانید  می گویم  مردم  به  همیشه 
اما هرگز  کنید  را هر چیز صدا  من 
»خودساخته« خطاب نکنید چون به 
جایی  به  نمی توانستم  هرگز  تنهایی 
برسم. هیچ کس نمی تواند، بنابراین به 
خودساخته بودن باور ندارم. چیزی 
به عنوان زن یا مرد خودساخته وجود 
ندارد. چرا می خواهم اینها را بدانید؟ 
خود  بفهمید  اینکه  محض  به  چون 
شما هم با کمک آدم های دیگر اینجا 
االن  که  کرد  خواهید  درک  هستید، 
درست وقت این است که به دیگران 

کنید.« کمک 
همه  برای  روز  همان  دقیقا  امروز 
ماست؛ روزی که باید یادمان بیاید در 
آنچه امروز هستیم و به آن می بالیم، 
در  باید  و  داشته اند  نقش  دیگرانی 
زندگی دیگران نقشی درست داشته 

باشیم؛ نقشی از جنس مهر.
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 زهراسادات صفوی 

بارها درباره کرونا صحبت کردم اما با این روندی که در جامعه پیش آمده و افزایش 
تلفات ناشی از کرونا، به نظر می رسد که باز هم الزم است روی مشکالت مردم 
و اقداماتی که هر کدام از ما باید انجام بدهیم، تاکید بشود. متاسفانه بی توجهی 
و نادیده گرفتن توصیه های وزیر بهداشت، رئیس کمیته ملی مقابله با کرونا و 
توصیه هایی که دیگر متخصصان برای افزایش نیافتن این مشکالت و شیوع بیشتر 
این بیماری در جامعه مطرح می کنند، خسته شدن مردم از رعایت دستورالعمل ها 
و نکات بهداشتی برای پیشگیری از ابتال، باعث شد سفر و دورهمی ها را از سر 
بگیرند و در حال حاضر وارد بحران جدیدی شدیم و تعداد تلفات کرونا بیشتر شد. 
رعایت نکته های بهداشتی و ماسک زدن، ماندن در خانه و چشم پوشی از تفریحاتی 
که قبال داشتیم، گاهی سخت به نظر می رسد اما چاره ای نیست. شرایط به گونه ای 
است که باید فاصله گذاری اجتماعی، ماسک زدن و خط کشیدن روی برخی تفریح ها 
و جایگزین کردن آنها با سرگرمی های جدید را جدی بگیریم. در حال حاضر باز 
هم نیاز به قرنطینه در کشور ما مطرح شده، در جوامع دیگر هم به همین صورت 
است و گریزی از آن نیست. ما باید بتوانیم به سبک زندگی جدید عادت کنیم 
و از مسافرت و فعالیت های گروهی و جمعی، شرکت در گردهمایی ها، مراسم 
عزا، عروسی ، جشن  و دورهمی ها چشم پوشی کنیم. شرایط ایجاب می کند که به 
فکر سالمت روان و جسم خودمان و خانواده مان باشیم و به خودمان کمک کنیم. 
محیط خانه را طبق توصیه ها از آلودگی و ورود این ویروس پاک کنیم و اطالعات 
درست تری در اختیار بچه ها قرار دهیم. در کل، دامن زدن و باور شایعه های نادرست 
و ایجاد استرس و اضطراب، باعث می شود فضای زندگی امان متشنج شود. متاسفانه 
این روزها خیلی ها نوعی حالت وسواس گونه نسبت به این مساله پیدا کرده اند و 
هر نوع حرکت و فعالیتی را عاملی برای انتشار و ابتال به این ویروس می دانند و 

نوعی ترس بیش از حد آزارشان می دهد. 
درست است که باید اقدامات احتیاطی توصیه شده مثل شستن دست، استفاده 
نکردن از ظروف مشترک برای خوردن و آشامیدن، ضدعفونی خریدها، خارج 
کردن لباس ها و ماسک قبل از ورود به اتاق ها و... را انجام داد و به بچه ها هم 
توصیه کرد اما مراقب باشیم برای بچه ها از کرونا یک نوع هیوال و غول نسازیم 
زیرا نتایج منفی ای خواهد داشت. بیایید با هم بررسی کنیم که چه کنیم تا بتوانیم 

این روزها را آسان تر بگذرانیم.
 خوب است پدر و مادرها سعی کنند صبر بیشتری داشته باشند و به جای 
توصیه های غلط، محیط را به نوعی آماده کنند که برای همه افراد خانواده مناسب تر 

و سرگرم کننده باشد.
 می توان با مطالعه و جستجو در فضای مجازی، راهکارهایی برای سرگرم ماندن 
و سرگرم کردن بچه ها در خانه پیدا کرد. سرگرمی هایی که می توانند جنبه های 

سازنده ای هم داشته باشند.
 استفاده مداوم از رایانه، تلفن همراه و دستگاه های بازی  راهکار موثری برای 
سرگرم ماندن در روزهای فاصله گذاری اجتماعی نیست. باید هدف های بزرگ تر 
داشته باشیم و با روش هایی محیط خانه را در آرامش نگه داریم. توقعاتمان را 
متعادل و سرمان را با خاطرات، داستان، کتاب، تماشای فیلم های مناسب گرم کنیم.
 عیب جویی و ایراد گرفتن و سرزنش را کنار بگذاریم. مراقب باشیم و مانع 
بروز خشم و عصبانیتی شویم که خیلی وقت ها بی پایه و اساس است. به عالوه، 

از توهین و ایراد گرفتن بی جا اجتناب کنیم. 
 حاال که نمی توانیم به دیدن دوستان و اقواممان برویم و آنها را از نزدیک ببینیم، 
با آنها تماس بگیریم؛ حتی با کسانی که مدت هاست از آنها خبری نداریم. اگر این 

تماس تصویری باشد که چه بهتر.
 در خانه برای انجام فعالیت های مشترک برنامه ریزی کنیم. این کار باعث 
می شود ارتباط  صمیمانه اعضای خانواده بیشتر و مهارت انجام کار گروهی در 

آنها تقویت شود. 
اگر این نکات اساسی را در نظر بگیریم، می توانیم این ایام را به خوبی در کنار 
یکدیگر سپری کنیم و مانع گسترش و شیوع این بیماری و آسیب های روانی ناشی 

از شرایط همه گیری شویم.

تجهیز در برابر کرونا

خوب  هم  با  خیلی  نامزدی  و  آشنایی  دوران  »تو 
بودیم و خیلی کم پیش می اومد با هم دعوا داشته 
باشیم اما از وقتی زیر یه سقف رفتیم، مدام بحث 
داریم.« این جمله ها برایتان آشنا نیست؟ حتما شما 
هم زن وشوهر هایی را دیده اید که گالیه هایی از این 
دارند. زن وشوهر هایی که در مسیر زندگی  جنس 
پیش  آنچه  از  متفاوت تری  بسیار  شرایط  مشترک، 
از ازدواج تصور می کردند، تجربه می کنند و پس از 
ازدواج، ممکن است مشکالت مختلفی گریبانگیر 
آنها شود. در این مطلب برخی علت های بروز این 

مشکالت را بررسی می کنیم.

مالی مسائل   .1
نیازها و انتظارات بسیاری در زمینه مادی بین فرد و 
همسرش به وجود می آید. مثال ممکن است یکی از 
طرفین به تفریح، خرید، برنامه های ورزشی، زیبایی 
نتیجه هزینه زیادی  و... بیشتر اهمیت بدهد و در 
برای این موارد خرج کند در حالی که طرف مقابل 
موافق صرف چنین هزینه هایی نباشد. نحوه مدیریت 
حقوق  و  ماهیانه  درآمد  به  توجه  با  افراد  مخارج 
حاصل از شغل متفاوت است . برخی افراد تمایل 
زیادی به پس انداز دارند و برخی دیگر، به پس انداز 
زیاد اعتقاد ندارند. ممکن است زن و مرد شاغل یا 
باشد. برای تصمیم گیری درباره  آنها  از  فقط یکی 
اینکه زن وشوهر در ماه چه مقدار هزینه زندگی و 
پس انداز  نفره  دو  یا  فردی  صورت  به  مقدار  چه 
کنند، بهتر است با همسر خود همفکری و انتظارات 
یکدیگر را بررسی کنید. با برنامه ریزی درست، این 

مسأله مدیریت می شود.

2. تقسیم نشدن کار در خانه 
یکی دیگر از مشکالت میان همسران، تقسیم کار در امور 
مربوط به خانه است. وظایف بسیاری در این شرایط 
وجود دارد که اگر مردان انتظار داشته باشند، زنان خانه دار 
به تنهایی بار این وظایف را به دوش بکشند، با توجه 
به اینکه زنان نقش مهم مادری هم برعهده دارند، برای 
آنها بسیار دشوار خواهد بود و با آسیب های جسمی و 

روانی مانند احساس قربانی شدن درگیر خواهند شد.

3. دخالت خانواده هسته ای
دخالت های نابجای برخی خانواده ها پس از ازدواج یکی 
از معضالت پیش روی همسران است که آرامش آنها را 
مختل می کند. خانواده هایی که گاهی اعضای آن دچار 
آسیب های روان مختلفی مانند خودشیفتگی هستند و 
تصور می کنند در هر شرایطی حق با آنهاست. این افراد 
هرگز نمی توانند با آدم ها همدلی کنند و خود را جای 
آنها بگذارند بنابراین باعث می شوند مشاجره ها افزایش 
پیدا کند و دیوار احترام و حرمت ها کم کم فرو بریزد. 

در برخی موارد هم مشکل افراد مداخله گر، احساس 
دوست نداشته شدن کافی و عزت نفس پایین آنهاست. 
این مشکل باعث می شود زمانی که یکی از اعضای خانواده 
ازدواج می کند، احساس کنند کامال او را از دست داده اند 
و دیگر آنها را دوست ندارد بنابراین با جبران های افراطی 

شروع به تخریب رابطه آن فرد با همسرش می کنند.

4. یکنواخت شدن زندگی
ابتدای دوران آشنایی، زن و مرد به تازگی با خصوصیات 
یکدیگر آشنا می شوند و ویژگی های خاص هر کدام از 
طرفین برای دیگری جذاب است. مثال برای مردی که 

مادری بسیار سخت گیر یا همیشه قربانی دارد که هیچ وقت 
فرصت رسیدگی به خود را نداشته، خصوصیات رفتاری 
خانمی که با آرامش و مهربانی با او برخورد می کند و 
همیشه مرتب و زیباست، بسیار جذاب و تازه خواهد بود 
اما ممکن است پس از ازدواج، سختی کارهای خانه و 
بیرون از خانه، مشکالت ارتباطی با همسر یا خانواده اش، 
مشکالت مالی و... کم کم تصویر دیگری از زن برای 
مرد بسازد و در صورت وجود انتظارهای غیرواقع بینانه، 

دچار سردی عاطفی خواهند شد.

5. روبرو شدن با خود واقعی تر یکدیگر
در دوران نامزدی، افراد سعی می کنند خود را بهتر از آن 
چیزی که هستند، نشان دهند تا بیشتر مورد پسند شریک 
عاطفی خود باشند؛ مثال دختری که در خانواده خود با 
کمی نامالیمات کامال به هم می ریخت، ممکن است 
نشان دهد در سختی ها همیشه محکم و قوی است و 
حامی همیشگی همسر خود است  یا مردی که بسیار 
خود را دست و دلباز نشان می دهد، ممکن است در 
زندگی شخصی اش اینگونه نباشد. در کل، این مسائل 
قابل  پنهان کردن است و پس از شروع زندگی مشترک، 

خود را نشان می دهد و دردسرساز می شود.

6. تغییرات فردی
 ممکن است برای هر فردی با افزایش سن، تغییراتی در 
تفکر، عالیق، ظاهر، سبک زندگی و... به وجود آید. زن 
و مرد باید بدون استرس و اضطراب و با همفکری و 
حمایت یکدیگر، سعی کنند این تغییرات را در چارچوب 
قوانینی که از پیش با یکدیگر راجع به آنها توافق کرده اند، 

بپذیرند تا بنیان خانواده آسیب نبیند.

راه هایی برای ساختن زندگی مشترک خوشایند

جامعه سالم

کـرونـا
وظیفه انسانی و تکلیف ملی پزشکان در این فضای ترس و دلهره عالوه بر 
پیشگیری و درمان بیماری کووید- 19 در بیمارستان ها و درمانگاه ها، کاهش نگرانی 
ذهنی جامعه با ارائه آخرین اطالعات تایید شده از تحقیقات علمی در این زمینه 
است. لطف و همراهی 25 استاد و متخصص در رشته هاي مختلف این امکان را 
فراهم کرد که کتابی جامع برای افزایش آگاهی عموم مردم و رفع اضطراب افراد 
جامعه در این زمینه منتشر شود. کتابی با مقدمه دکتر علیرضا زالي، فرمانده ستاد 
مبارزه با بیماري کرونا در کالن شهر تهران که محتوای آن برای تمام سوال های 
مطرح در ذهن خوانندگان پاسخی علمی و درست دارد. از مباحثی مفید و مفصل 
مانند همه گیرشناسي، عالئم بیماري، پیشگیري، مشکالت تنفسي، درمان، تست 
آزمایشگاهي، تشخیص با روش هاي آزمایشگاهي، ایمني بدن در برابر کرونا، 
بهداشت بارداری و شیردهی در زمان کرونا، تغذیه، ورزش و رویکردهای طبیعی 
در دوران کرونا، بایدها و نبایدهای روابط جنسی در اپیدمی کووید-19، کووید-19 
در نوزادان و کودکان، سالمندان و کووید- 19 گرفته تا توصیه های روان شناختی 
و مدیریتی در مواجهه با ویروس کرونا، برخورد با بیماران مشکوک به سرطان در 
پاندمی کووید-19، ویروس کرونا و مالحظات شغلی، ظرفیت های طب مکمل در 
پاندمی کووید- 19، عوارض ویروسSARS-CoV2 در مغز و اعصاب انسان 
)عوارض نورولوژیک(، کرونا و دستگاه گوارش و کبد، کرونا در پیوند کلیه، دیالیز 
و فشار خون باال، نقش داروسازان در داروخانه های شهری، ارتقای آگاهی عمومی 
درباره درمان و پیشگیری کووید- 19، همه گیری کووید-19، دستورالعمل ها برای 
بیماران مبتال به دیابت، ویروس کرونا و بیماري هاي جراحي عمومي و جراحي 
سرطان، نظام های سالمت و چالش هاي عملي و اخالقي برای مقابله با اپیدمی 
کورونا و پروتکل هاي رسمي منتشر شده براي سالمت خانواده ها، مشاغل و اماکن. 
متخصصان در این کتاب خاطر نشان کرده اند امیدهای تازه ای در حال شکوفایی 
است. در بخشی از مقدمه کتاب آمده است؛ در سطح جهانی این امید دوباره در 
دل ها زنده شد که شاید ترک موقت سبک زندگی مخرب طبیعت و توسعه نامتوازن، 
زمینه ساز اصالح دائمی سبک زندگی انسان 
شود. این امید که بی عدالتی و اختالف طبقاتی 
در آینده کاهش پیدا کند و محیط زیست 
کمتر آسیب ببیند. نام دنیای پساکرونایی 
برای دوران تازه، نویددهنده تولد دوباره 

مفاهیم انسانی در این دوران است. 
انتشارات  را  رنگي  تمام  کتاب  این 
تیمورزاده در قطع پالتویي، 228 صفحه 
و 25 فصل به زبان ساده و با نگارشي 

علمي منتشر کرده است.

معرفی کتاب

کالم نو
 دکتر بهروز بیرشک
روان شناس، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

15فکر مثبت

 آرزو بارانی
روان شناس، عضو انجمن روان شناسی ایران

شماره هفتصدوشصت   یازده مرداد نودونه

مهارت زندگی مثبت

مثبت،  روان شناسی  مفاهیم  اصلی ترین  از  یکی 
برای  عزت نفس  است.   )self streem(عزت نفس
سالمت روان و موفقیت در زندگی بسیار الزم است. 
عزت نفس اهرمی نیست که تمام مشکالتمان را برطرف 
کرده یا به ما کمک کند که زندگی بدون درد و رنجی 
داشته باشیم اما به ما کمک می کند شجاعِت امتحان کردن 
چیزهای جدید را پیدا کرده و در برابر شکست مقاوم 

شویم و مستعد پیروزی باشیم. 
عزت نفس یعنی احساس ارزشمندی و توانمندی. یعنی 
اعتقاد به اینکه من توانایی، لیاقت و شایستگی های الزم 
برای زندگی را دارا هستم. به بیان ساده عزت نفس نگرش 
شخص نسبت به خود است که می تواند »نگرشی مطلوب 
یا نامطلوب« باشد. عوامل گوناگونی بر عزت نفس ما 
تأثیر گذارند؛ ژنتیک، شخصیت، تجارب زندگی، سن، 

سالمت، اندیشه ها و شرایط اجتماعی. 
عزت نفس پایین از عوامل افسردگی، خشونت، ترک 
عدم  خودکشی،  نادرست،  جنسی  روابط  تحصیل، 
که  افرادی  است.  اضطراب  و  تحصیلی  پیشرفت 
عزت نفس پایینی دارند اغلب دید منفی تری نسبت به 
خود و توانایی هایشان داشته و درگیر انتقاد بیش از حد 

از خود و مقایسه خود با دیگران هستند.

ویژگی های افراد با عزت نفس باال
 نسبت به نظر دیگران کم اهمیت تر هستند.

 قادر به مقابله با استرس و عوارض ناسالم آن هستند.

 کمتر احساس بی ارزشی و گناهکار بودن می کنند.
 در مورد بیان و به دست آوردن آنچه می خواهند 

اطمینان دارند.
 قادر به ایجاد روابط محکم و صادقانه هستند و 

روابط ناسالم را رها می کنند.
 در صورت مواجهه با ناامیدی، ناکامی و موانع، 

مقاومت بیشتری نشان می دهند. 
 از خود و افراد دیگر قدردانی می کنند.

 به راحتی می توانند روی  حل مشکالت زندگی 
خود تمرکز کنند.

ویژگی های افراد با عزت نفس پایین
 نظر خودشان برایشان بی اهمیت است و به نظر 

دیگران بسیار حساس هستند. 
 اغلب احساس می کنند کاری که انجام می دهند 

به اندازه کافی خوب نیست.
 در هر تصمیمی شک دارند. 

 دائًم احساس غم، ترس، اضطراب و افسردگی 
دارند.

 حفظ روابط برایشان سخت است. 
 از ریسک و امتحان کردن کارهای جدید اجتناب 

می کنند. 
 توانایی نه گفتن ندارند. 

 خود را با دیگران مقایسه کرده و اغلب در رده 
دوم قرار می دهند. 

روش های افزایش عزت نفس
 از افرادی که دائًم چیزی راجع به شما برای انتقاد 

پیدا می کنند، فاصله بگیرید.
 از زندگی در گذشته خودداری کرده و به لحظه 

حال توجه کنید.
 باور کنید که با همه افراد برابر هستید، نه بهتر و نه بدتر.

 10 نقطه قوت و 10 نقطه ضعف خودتان را بنویسید 
تا برداشتی صادقانه و منطقی از خود داشته باشید.

 انتظارات واقع بینانه ای را تنظیم کنید. البته اهداف 
کوچک و قابل دستیابی که در توان شما باشد را تعیین کنید.
 از کمال گرایی دست بردارید. هیچ کس کامل نیست 

و تالش برای کامل بودن به ناامیدی منجر می شود.
 از مقایسه خود با دیگران دست بردارید، تنها شخصی 

که باید خود را با آن مقایسه کنید، خودتان هستید.
 استفاده از رسانه های اجتماعی را محدود کرده و 
زمان بیشتری برای تجربه دنیای اطراف خود صرف کنید.
 از شکست به عنوان فرصتی برای یادگیری و رشد 

استفاده کنید. 
 بدون توجه به اندازه، دستاوردهای خود را جشن 

بگیرید.
 آنچه را می توانید تغییر دهید و آنچه را که نمی توانید 

حذف کنید یا بپذیرید.
 با خود مانند یک دوست صحبت کنید. 

 خالق باشید و چیزهای جدید را تجربه کنید.
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 ترجمه: سارا حق بین
از امروز، عزت نفس مان را باالتر ببریم!

وقتی کسی بیمار می شود، مخصوصا 
اگر بیماری اش سخت باشد، غمش 
فقط از دردی نیست که تحمل می کند. 
اگر آنقدر خوش شانس باشد که غم 
نان بیخ گلویش را نگیرد، دیدن غصه و 
اندوه اطرافیان رنجی مضاعف برایش 
می سازد. حاال فکر کن بیمار باشی، 
درد ناتوانت کرده باشد، غصه هزینه ها 
باشد  جانت  به  هم  نداری  دردِ  و 
ببینی.  و عزیزانت را هم اندوهگین 
خیلی طاقت می خواهد تا رمقی برایت 
ناک  سرطان  با  مبارزه  در  و  بماند 

اوت نشوی. 
اینها شرح رنج پدر بیماری است که 
شروع  مثانه  از  سرطانی  سلول های 
شدند و در حال انتشار به اندام های 
سعی  حدی  تا  اقوام  هستند.  دیگر 
می کنند کمک حالشان باشند اما اجاره 
درمان  و  زندگی  هزینه های  و  خانه 
آنقدر زیاد است که از پس تامین آن 
حال  به  تا  خانواده  این  برنمی آیند. 
بدهکار  تومان  میلیون   10 نزدیک 
و  سختی  به  زندگی شان  و  شده اند 

با رنج می گذرد. 
خاکی  کره  این  در  جایی  نفر  یک 
جای  دارد.  نیاز  تو  و  من  کمک  به 

نیست؛  تعلل 
به هر اندازه که می توانی، وجه نقد 
را به کارت بانک پارسیان با شماره 
به   6221-0610-8001-0756
امدادگران  خیریه  موسسه  نام 
شماره  با  و  کن  واریز  عاشورا 
تلفن75983000 )داخلی2( یا شماره 
همراه 09198012677 تماس بگیر.
این بیمار با کد 23261 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

ایده  رستوران ژاپنی برای پر کردن صندلی های خالی. این روزها رستوران  ها در سراسر جهان مجبور هستند برای رعایت فاصله 
اجتماعی، میزها و صندلی  را با فاصله تعیین  شده از هم قرار دهند. برای بسیاری از مشتریان غذا خوردن در رستوران های 

خالی حس غریبی دارد. چگونه صاحبان رستوران ها می توانند ضمن حفظ فاصله اجتماعی از چنین مساله ای جلوگیری کنند. 
رستورانی در توکیو ژاپن ایده جالبی را اجرا کرده و آن هم گذاشتن مانکن های بی جان بر صندلی های خالی است.


