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تا از گرفتاری کسی و پیشنهاد برای 
شروع  می زنیم،  حرف  او  به  کمک 
می کند جمله های آشنایی را به خوردمان 
می دهد تا حساب کار دستمان بیاید که 
نباید از او هیچ توقعی داشت. در این 
مواقع ورد زبانش اینهاست: »هنر کنم، 
کالهم را نگه می دارم تا باد نبرد. من هنر 
کنم، گلیم خودم را از آب بیرون می کشم، 
هنر کنم، زندگی خودم را می چرخانم، 
چراغی که به خانه رواست، به مسجد 

حرام است و...«
اما  شیرینند  ایرانی  ضرب المثل های 
گاهی هم دستاویزی می شوند برای 
اینکه از ندای وجدانمان فرار و خودمان 
را توجیه کنیم که مسئولیتی گردنمان 
نیست چون به هر حال بزرگ تر ها و 
ما چیزی می دانسته اند که  پیشینیان 

اینها را گفته اند. 
کمک  کسی  که  می شنویم  وقتی 
این  از  یکی  زود  می خواهد، 
پستوی  گوشه   از  را  ضرب المثل ها 
ذهنمان بیرون می کشیم و جار می زنیم 
تا دیگر صدای وجدانمان را نشنویم، 
تا خیالمان راحت شود که هنوز برای 
اینکه به دیگری خیری برسانیم، آنقدرها 
دستمان  از  کاری  و  نیستیم  متمول 
برنمی آید. تا دیگران مجاب شوند و 
دیگر به ما پیشنهاد ندهند قدمي براي 

کسي برداریم.
آن وقت به فکر هنرهایی مي افتیم که 
ای کاش نداشتیم؛ هنر اینکه فقط کاله 
خودمان را نگه داریم و گلیم خودمان 
را از آب بیرون بکشیم. هنرهایی که 

هیچ  کس تحسین شان نمی کند.
این جمله ها خواست  بیا هر وقت 
به ذهنمان آفت بزند و مانع شود که 
با حرف دلمان کار کنیم، خودمان را 
بزنیم به آن راه که تشویقمان می کند به 
بهتر بودن نه انفعال. به اینکه باید درد 
عضوی از روزگار قرارمان را بگیرد، 
گره گشا  بهاري  باد  همچو  باید  که 
باشیم، که تفقد درویش بینوا شکرانه 

سالمت است و... 
انتخاب  زیبا گفتن و زیبا شنیدن و 
بهترین ها هنر است، در جبر خیالي 

نتوانستن، دست و پا نزنیم.

حرف آخر

دوست گرامي!
شما مي توانيد آثار خود را در قالب 
عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره و... 
با موضوع سالمت، معنويت و نيکوكاري 
 حداكثر در 500 كلمه به نشاني اينترنتي:

www.salamat.ir مربوط به صفحه 
فکرمثبت ارسال كنيد تا در اين صفحه 

با نام شما منتشر شود.

 زهراسادات صفوی 

5فکر مثبت

مهارت زندگی

از دید بسیاری از مردم، سالمندی دوران سخت و 
تاریکی در زندگی است در حالی که الزاما اینطور 
نیست. در دوران سالمندی قوای جسمانی در اثر 
گذشت زمان کاهش پیدا می کند اما می تواند یکی 
از دوران های خیلی خوب زندگی باتجربه های 
عالی باشد. چگونه گذراندن دوره سالمندی به 
این مساله بستگی دارد که در جامعه چطور با 
سالمندان برخورد می شود و در خانواده ها جایگاه 

سالمندان چقدر اهمیت دارد. 
تعریف سالمندی در کشورهای مختلف با توجه به 
شرایط فرهنگی آنها تفاوت دارد. در حال حاضر 
با توجه به افزایش امید به زندگی، اصالح تغذیه و 
شرایط زندگی، سازمان جهانی بهداشت تعریف یا 
طبقه بندی جدیدی از سن سالمندی مطرح  کرده 
است. در تقسیم بندی جدید، ۶۶ تا۷۹ ساله ها را 
میانسال، ۸۰ تا ۹۰ ساله ها را بزرگسال و افراد 
۱۰۰ سال به باال را سالمند می شناسند. واقعیت 
این است که با افزایش سن، فرد نیازهای متفاوت 
و خاصی پیدا می کند. رفع نیازهای معیشتی، نیاز 
به تفریح، داشتن زندگی اجتماعی و احساس 

امنیت بسیار مهم است. سالمندان نیاز دارند:
احساس کنند که هنوز مورد تایید و پذیرش 
هستند. در جامعه ما در گذشته خانواده ها نسل به 
نسل در یک خانه زندگی می کردند. با تحوالتی که 
صورت گرفت، فرزندان بعد از ازدواج از خانواده 
جدا می شدند اما امروزه خیلی  از جوان ها قبل 
از ازدواج احساس می کنند باید استقالل داشته 
باشند و از خانواده جدا می شوند. پدر و مادر 
می توانند الگوی جوان ترها باشند. وقتی فرزندان 
از همان کودکی ببینند والدینشان به بزرگ ترها و 
پدربزرگ مادربزرگ اهمیت می دهند و احترام 
می گذارند، رفتار درست با سالمندان را از آنها 

می آموزند. از طرفی، بزرگ ترها با چشیدن سرد و 
گرم روزگار در سال هایی که پشت سر گذاشته اند، 
سراسر تجربه های ارزشمند هستند. استفاده از 
تجربه آنها و نشستن پای حرف هایشان عالوه 
بر کمک به خود ما باعث می شود احساس کنند 

که هنوز مورد تایید و پذیرش اند. 
شادی و تفریح داشته باشند. سالمندان نیاز دارند 
روابط اجتماعی و دورهمی با هم سن و سال هایشان 
داشته باشند و بتوانند با همدیگر صحبت کنند، 
مخصوصا کسانی که شاغل بودند و بازنشسته 
شدند. حتما در پارک ها خانم ها و آقایان مسن 
را دیده اید که دور هم جمع می شوند و ساعتی 
را به قدم زدن و گپ و گفت با هم می گذرانند. 

آنها به زندگی اجتماعی نیاز دارند. 
توانایی ها و هویتشان شناخته شود. بازنشستگی 
و سالمندی به معنای تارک دنیا شدن نیست؛ افراد 
در این سنین نیاز دارند فعالیت و کارهایی انجام 
دهند تا احساس بودن داشته باشند اما در جامعه 
ما متاسفانه خیلی پیش از موعد ناتوان فرض 
می شوند و آنها را از همه چیز بازنشسته می کنند. 
به نیازهای عاطفی شان پاسخ داده شود. متاسفانه 
خیلی از خانواده ها به دالیلی مانند شرایط زندگی 
و مهاجرت، بزرگ ترها را رها می کنند و آنها هم 
واقعا به دلیل اینکه سرپناه و کسی را در کنارشان 
ندارند و از لحاظ شرایط معیشتی و مالی از امکانات 
کافی برخوردار نیستند، مجبور می شوند به خانه 
سالمندان بروند که حسن هایی هم دارد ولی 
خیلی وقت ها جواب نیازهای آنها را نمی دهد.

همدم و هم زبان داشته باشند. برای افراد سالمند 
تنهایی بسیار سخت است و به همدم نیاز دارند 
اما وقتی بحث ازدواج پیش می آید، بسیاری 
از خانواده ها آن را نمی پذیرند. برخی هم آن 

را در مورد پدربزرگ ها قابل قبول می دانند و 
درباره مادربزرگ ها گناهی نابخشودنی. این افراد 
نمی دانند در این سنین اصال مسئله رابطه جنسی 
مطرح نیست و نیاز عاطفی با ازدواج رفع می شود. 
آنها به همدم نیاز دارند و چقدر خوب است که 
ذهنمان را کمی بازتر کنیم و مانع آسایش و مخل 

احساس امنیت آنها نشویم.
به سالمت جسم و روانشان توجه شود. با باال 
رفتن سن، برخی اختالل های جسمانی به مرور 
قرار  و  رسیدگی  به  که  می شود  ایجاد  زمان 
گرفتن تحت نظر پزشک نیاز دارد. مشکالتی 
مانند پوکی استخوان، تحلیل غضروف های بدن، 
تصلب شرائین، اختالل های بعد از یائسگی در 
خانم ها و... بنابراین باید تغذیه سالم و سالمت 
جسم و روان بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. برخی 
افراد سالمند با مسائل روانی ای مانند اضطراب، 
افسردگی، احساس پوچی و احساس طردشدگی 
مواجه می شوند و احساس یاس و ناامیدی می کنند. 
این احساس ها و احساس تنهایی آنها را آزار 
می دهد و کنار آمدن با آن می تواند بسیار سخت 
باشد. احساس سربار بودن خیلی از بزرگ ترهایی 
که با فرزندان خود در خانواده زندگی می کنند، 
آزار می دهد و باید مراقب باشیم چنین احساسی 
در آنها به وجود نیاید. آنها باید کامال احساس 

پذیرفته شدن داشته باشند. 

سخنآخر
یادمان باشد یک فرد سالمند به ترحم نیاز ندارد، 
به توجه، همدل، شریکی که او را درک کند، نیاز 
دارد. عالوه بر این، باید بدانیم ما هم روزی پا به 
این دوره خواهیم گذاشت و باید با برنامه ریزی 

و آمادگی وارد این مرحله بشویم.

 دکتر بهروز بیرشک
روان شناس، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران سـالمنـدی،دورانروشنزندگی

گاهی الزم است برای اینکه شرایط 
کنی، خودت  درک  کامال  را  کسی 
و  بگذاری  او  جای  لحظاتی  را 
این  بیا  پس  کنی؛  همذات پنداری 
ستون  این  مهمان  درباره  را  کار 

انجام دهیم. 
فکر کن مادر جوان 3۹ ساله ای هستی 
که سه فرزند کوچک داری، همسرت 
خیاط بوده و بیکار شده و در حل 
ناگهان  که  مانده ای  روزگار  معادله 
می فهمی به سرطان پستان هم مبتال 
شده ای. حتی تصورش هم سخت 
زندگی  واقعیت  این  اما  نه؟  است 

رقیه خانم است. 
را  شیمی درمانی  دوره های  باید  او 
تامین  در  حتی  آنها  اما  بگذراند 
کردن  سیر  و  خانه  اجاره  هزینه 
چه  مانده اند  هم  کودکانشان  شکم 

رسد به تامین هزینه درمان. 
این خانواده به کمک فوری من و تو 
نیاز دارند. پس بیا بی تعلل کمک نقدی 
 خود را به کارت بانک پارسیان با شماره

به   ۶22۱-۰۶۱۰-۸۰۰۱-۰۷5۶
امدادگران  خیریه  موسسه  نام 
شماره  با  و  کنیم  واریز  عاشورا 
یا  )داخلی2(  تلفن۷5۹۸3۰۰۰ 
 ۰۹۱۹۸۰۱2۶۷۷ همراه  شماره 
کد  با  بیمار  این  بگیریم.  تماس 
امدادگران  موسسه  در   25۸۹۶

عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

نگاهش به در بود. وقتی وارد شدم با لبخند گفت: »سالم دخترم.«
خانم مسن مهربان و خوش خنده ای بود. از وقتی لباس های بیمارستان را پوشیدم و روی 
تخت نشستم، سر حرف را باز کرد. مادر شهید بود و دبیر بازنشسته. یک دختر و پسر 
دیگر داشت و برای اینکه مزاحمشان نشود، برای چکاپ و مشکالتش بستری شده بود.

از داماد و دخترش می گفت و اینکه جوان های االن قدر زندگی شان را نمی دانند.
کمی که بیشتر آشنا شدیم، حاج خانم صدایش می کردم. در بیمارستان هم اتاقی بودیم 
و حالمان نسبتا مساعد بود ولی از صدای ناله و درد کشیدن بیماران اتاق های بغلی 
و اتفاقاتی که می افتاد، غمگین می شدیم تا اینکه قرار شد حاج خانم مرخص شوند.

روز ترخیص دکتر به حاج خانم گفت که مشکل خاصی نیست و باید مرخص بشوند. 
فقط الزم است دو ماه دیگر به مطب بروند. 

حاج خانم عصبانی شد و گفت: »من برم و دوباره برگردم؟ من پیرزن تنها چطور دوباره بیام؟«
هر چه دکتر توضیح می داد که مشکلی نیست، حاج خانم توجه نمی کرد. دکتر اتاق 
را ترک کرد و پرستار بعد از یک ساعت آمد و گفت: »مادر، زنگ بزن بچه هات 

بیان دنبالت. مرخص شدید.«
حاج خانم شروع به گریه کرد. می گفت من نمیرم، بیرونم کنید، من پسرم را در راه 

این مملکت دادم. من تنهام و...
خیلی متاثر بودم و وقتی حاج خانم اشک می ریخت، کامال درکش می کردم. می دانستم 
وقتی کسی فرزندش را از دست می دهد، این داغ عمیق در سنین پیری عمیق تر می شود 
چون به طور طبیعی همه در این سنین بازنشسته هستند و حتی اگر بیمار و آسیب دیده 
هم نباشند، اوقات فراغت بیشتری دارند و با مرور گذشته و خاطرات، داغ فرزندانشان 
را بیشتر حس می کنند. حاال تصور کنید کسی مانند حاج خانم فرزند بیماری هم داشته 

باشد و نگران آینده او هم باشد.
این فکر مثل خوره به جانشان می افتد که چه کسی قرار است از او مراقبت کند؟ 
من ناتوانم، چگونه از خودم و فرزندم مراقبت کنم؟ چه خواهد شد؟ استرس و درد 

عمیق سالیان، عمیق  تر می شود.
حاج خانم از تنهایی، نگرانی از زندگی دخترش، ترس از طالق او و نگرانی برای 
نوه هایش دردهای روانی را در جسمش بیشتر حس می کرد و نمی خواست با دردهایش 
تنها بماند. نیاز داشت دیگران بدانند چه زجری از شهادت فرزندش و جانباز شدن 
پسر دیگرش می کشد. زنی که روزی دبیر عربی، مادر یک شهید و یک جانباز و زنی 
اجتماعی و پرانرژی بود حاال باید با دردها و تنهایی های پیری دست و پنجه نرم می کرد. 
این  اما  برد  را  ایشان  بود  آمد و هر طور  این خانم مسن و محترم  باالخره دختر 
داستان بهانه ای شد برای گفتن نکاتی در مورد افراد مسنی که شاید به دلیل مشغله ها 

حواستان به آنها نباشد.
۱- افراد مسن به توجه و رسیدگی نیاز دارند و تحمل تنهایی برایشان دشوار است. آنها 
دوست دارند صحبت کنند، از گذشته و اتفاق ها بگویند و شما آنها را واقعا بشنوید.

2- بهانه جویی های حتی بی منطقشان در راه گرفتن توجه است. حتی اگر گاهی بدخلقی 
می کنند، باید درک کرد که زمانی تا چه حد توانا بوده اند و حاال نه. مخصوصا افراد فعال، 
مدیر و موفق که دچار ناتوانی و بیماری های جسمانی می شوند، تاب آوری کمتری دارند.
3- نگرانی هایشان برای اطرافیانشان گاهی منجر به دخالت های غیرمنطقی می شود. 
در این صورت، می توانید با حفظ احترام آنها در زندگی شخصی تان تغییر خاصی 
ایجاد نکنید. سعی کنید با روشی دوستانه و با محبت آنها را متوجه کنید که چقدر 

دوستشان دارید ولی آزادی عمل برایتان مهم است.
اندازه ناکامی ها، آسیب ها و دردهایش در زندگی در دوران  4- هر فرد مسنی به 
پیری ممکن است آزارهای بیشتری برای دیگران داشته باشد. مجبور نیستید تحمل 
کنید ولی کافی است بدانید خودش بیشتر از شما آزار می بیند و سعی کنید با خشم 

و نامهربانی پاسخ ندهید.
5- باال رفتن سن الزاما به معنای از دست دادن قدرت تصمیم گیری و بازنشستگی از 

همه کارها نیست، پس لطفا پیش از موعد آنها را از زندگی و دنیا بازنشسته نکنید.
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خیلی وقت ها افرادی که تحت درمان با داروهای 
روان پزشکی هستند، وقتی به کرونا مبتال می شوند، 

مصرف داروهایشان را قطع می کنند.
در برخی افراد، استرس ناشی از ابتال می تواند 
نظم و روتین زندگی را تحت الشعاع قرار دهد 
و آنقدر ذهنشان درگیر بیماری شود که فراموش 
کنند داروهاي روان پزشکی شان را مصرف کنند. 
خیلي ها هم نگران مي شوند که نکند درمان 
دارویي شان با درمان هاي بیماري کرونا تداخل 
داشته باشد و از روي ترس و آگاهانه ادامه 

درمان را رها مي کنند.
بیماري  درمان  قطع  با  شاید  افراد  این  در 
هم  آن  علت  که  نشود  تشدید  زمینه اي شان 
مشخص است؛ چون همانطور که اثربخشي 
داروهاي روان پزشکی نیاز به گذشت زماني 
حدود چهار تا شش هفته دارد، قطع داروها هم 
بالفاصله باعث عود بیماري زمینه اي نمي شود.
گاهی هم نگراني و مشغله فکري به اضافه 
عالئم جسمي سخت ناشي از کووید آنقدر 
تحلیل برنده است که ممکن است افراد حتي 
در مورد ادامه یا قطع داروهاي روان پزشکی 

خود از پزشک معالج سوال نکنند.

نکته بسیار مهم این است که به هیچ عنوان 
قطع داروها در زمان ابتال توصیه نمي شود و 
قطع درمان روان پزشکی نه تنها سودي به بیمار 
مبتال به کرونا نمي رساند، حتي باعث ضرر و 

آسیب به او خواهد شد.
امروزه ثابت شده درمان ضداضطراب می تواند 
عوارض ناشي از بیماري کرونا را کاهش دهد. 
به این معنا که با قطع داروها و عود احتمالي 
اضطراب، فرد مبتال احتماال بیماري شدیدتري 

را تجربه خواهد کرد.
حتي در پروتکل هاي اخیر درمان ضدکرونا از 
دارویي به نام »فلووکسامین« نام برده شده که 
از دسته داروهاي ضداضطراب است. البته این 
یافته به هیچ وجه به این معنا نیست که افراد 
می توانند بدون دستور پزشک و خودسرانه این 

دارو را در زمان ابتال به کرونا استفاده کنند.
از طرفي دیگر، ثابت شده بیماري افسردگي 
باعث وخیم شدن حال بیمار مبتال به کرونا و 
افزایش احتمالي بستري در بخش هاي مراقبت 
ویژه و خداي ناکرده افزایش احتمال مرگ و میر 
افراد مبتال می شود. اهمیت افسردگي تا جایي 
است که پیشنهاد شده حتما در سواالت ابتدایي 

در شرح حال بیماران کووید در مورد ابتالیشان 
به افسردگي نیز سوال شود. بنابراین، توصیه 
مي شود اگر سابقه اي از ابتال به افسردگي در 
گذشته داشته اید یا در حال حاضر نیز عالئم 
افسردگي دارید، در صورت ابتال به کرونا و 
مراجعه به پزشک، ایشان را از وضعیت خلقي 

خود آگاه کنید. 
یادتان باشد قطع داروهاي روان پزشکی مانند 
داروهای ضدافسردگي ، مي تواند در بدتر شدن 
حال بیمار مبتال به کووید نقش داشته باشد. 
این بدتر شدن حال صرفا محدود به تشدید 
حالت افسردگي فرد نیست و منظور بدتر شدن 

بیماري کروناست.
در چنین مواقعي نه تنها قطع داروها توصیه 
نمي شود، در مواردي حتي الزم است داروهاي 
ضداضطراب یا افسردگي برای بیماري هم که 

قبال از آنها استفاده نمي کرده، تجویز شود.
قبل و بعد از واکسیناسیون هم به هیچ وجه 
الزم نیست درمان هاي روان پزشکی خود را 
مصرف  با  همزمان  مي توانید  و  کنید  قطع 
هر داروي روان پزشکی و با خیال راحت، 

واکسن کرونا بزنید.

عکس و مکث

 دکتر احمد احمدی پور، روان پزشک، عضو هیات علمی دانشگاه 
علو م پزشکی آزاد تهران

 کتایون خانجانی
روان شناس و روان درمانگر 

درصورتابتـالبهکرونامصرفداروهایروانپزشکیتانراقطعنکنید!

داستان زندگی

داستان زندگی

مالیر با تولید گسترده انگور، کشمش و شیره انگور به »شهر جهانی انگور« شهرت پیدا کرده است. 
کشاورزان و باغداران مالیر بیش از 700 سال است انگور کشت می کنند. شهرستان مالیر در استان همدان 

با حدود 11 هزار هکتار تاکستان هر سال به طور میانگین 23 تن انگور در هر هکتار تولید می کند.

کتاب دوباره فکر کن اثر آدام گرانت از آمادگی ذهنی و قدرت دوباره و تجدید نظر 
در آموخته های قبلی برای گرفتن تصمیمات به موقع در زندگی و رسیدن به اهداف 
می گوید. گرانت در این کتاب به این نکته اشاره می کند که بیشتر مردم فکر می کنند 
از  پیچیده تری دارد و سریع تر  توانایی حل مسائل  باشد،  باهوش تر  هرچقدر فردی 
دیگران به راه حل می رسد اما در دنیای پیچیده امروزی، مجموعه   دیگری از مهارت  های 
شناختی وجود دارد که شاید بیشتر از هوش اهمیت داشته باشند؛ قابلیت تجدیدنظر، 
فکر کردن دوباره و فراموش کردن آموخته های پیشین. کتاب دوباره فکر کن از ارزش 
از  را  شما  که  می زند  ذهنی حرف  انعطاف پذیری  نوعی  به کارگیری  و  نظر  تجدید 
موقعیت های بحرانی نجات می دهد. تمرکز اولین بخش کتاب بر باز کردن ذهن مان است. 
همچنین در این بخش خواهید فهمید که چرا یک کارآفرین آینده نگر در دام گذشته 
گیر می کند، چگونه یک دانشمنِد برنده جایزه نوبل از اشتباه کردن لذت می برد، چگونه 
بهترین پیش بینی کنندگان جهان دیدگاه هایشان را به روز 
می کنند و چگونه یک فیلمساز برنده اسکار مبارزات 
سازنده ای دارد. دومین بخش به بررسی راهکارهای 
به تجدیدنظر می پردازد. سومین  افراد  تشویق سایر 
بخش درباره رویکردمان برای ساخت جوامع متشکل 

از یادگیرنده های مادام العمر است.
این کتاب، فراخوانی برای رها کردن دانش و عقاید 
منسوخ و تثبیت خودانگاره  نه بر اساس ثبات رأی، 
با اتکا بر انعطاف پذیری است تا شرایط بهتری برای 
موفقیت های کاری و زندگی بهتری داشته باشید. 
کتاب دوباره فکر کن، نوشته آدام گرانت را نشر 

نوین ترجمه و در 2۸۸ صفحه منتشر کرده است.

معرفی کتاب
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