
عکس و مکث

شما مهربانی به افزون کنید

آدم های  بیشتر  برای  روزها  این 
خیلی  من  و  می گذرد  سخت  دنیا 
از  پاندمی  ایام  این  روزهای  از 
نامهربانی  آدم های دنیا و بی عاری، 
و بی مسوولیتی شان عصبانی بوده ام. 
به  بی تفاوتی شان  از  بودم  بهت زده 
اتفاق های دنیا و رنج آدم های دیگر 
و حرص می  خوردم از زیاده خواهی، 
کبر و خودخواهی شان اما حرف های 
مادرم آبی بر این آتش شعله ور در 
وجود من بود. حرف هایی که برای 
آرام ماندن هر روز در ذهنم مرور 
آدم ها  همه  نمی توانی  »تو  می کنم: 
را مطابق میل و اعتقادهایت درست 
کنی، نه عصبانی شو، نه برنج و نه 
متعجب شو چون حتی اگر بهترین 
عقیده و انسانی ترین نگاه را داشته 
باشی، نمی توانی آدم ها را مطابق میل 
بعید نیست  تغییر بدهی و  خودت 
روزی برسد که خشم وجودت را 
پُر و رنجش، دل تو را هم سیاه  کند. 
داری؟  آنها  با  فرقی  چه  وقت  آن 
سیاهی، سیاهی است؛ چه با زغال 
ُمرکب  با  چه  و  باشد  بی عاطفگی 

کدورت و خشم.« 
تو  که  همان طور  می گوید:  مادرم 
نقادانه به آنها نگاه می کنی، آنها هم 
ممکن است تو را احمق و ساده لوح 
فرض و حتی خطاب کنند و منتقد 
و  بخشش  و  بذل  و سخت  سفت 
کمک هایت باشند و آن را احمقانه 
و  است  مسری  مهربانی  اما  بدانند 
آدم ها  نامهربان ترین  که  است  بعید 
هم با دیدن یک سکانس واقعی از 
مهرورزی ته دلشان نلرزد و حس 
خوبی سراغشان نیاید. هر انسانی باید 
با تمام دنیا مهربان بماند و در این 
مهرورزی مصمم باشد تا با دیدن مهر 
او، آنها متعجب شوند و شاید فکری به 
حال سردی و سیاهی درونشان کنند. 

شما مهربانی به افزون کنید
ز دل کینه و آز بیرون کنید

هر آن کس که پرهیز کرد از دو کار
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چو نیکی فزایی به روی کسان
بود مزد آن سوی تو نارسان
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با نام شما منتشر شود.

 زهراسادات صفوی 

با  مواجهه  از  همیشه  انسان ها  تاریخ  طول  در 
نداشتند  دوست  هرگز  و  داشته اند  ترس  مرگ 
کنترل  را  مرگ  پدیده  نمی توانند  کنند  فکر  که 
دالیل  به  مرگ  که  است  این  واقعیت  اما  کنند 
بیاید؛  سراغمان  است  ممکن  لحظه  هر  مختلف 
بیماری، در زمان وقوع بالیای طبیعی  بستر  در 
مثل زلزله و سیل و در سوانح و همه گیری هایی 

کووید-19. ویروس  شیوع  مثل 
مرگ  پدیده  به  راجع  می خواهم  مطلب  این  در 
یعنی  جامعه مان؛  روزهای  این  شایع  موضوع  و 
همون شیوع بیماری کرونا بنویسم و اینکه چطور 
به  اختاللی  و  افسردگی  بروز  باعث  مساله  این 
»سوگ  یا  پایدار«  پیچیده  »سوگ  اختالل  نام 

می شود.  ناتمام« 
بیماری کرونا باعث شده انسان های زیادی روی 
کره زمین عزیزانشان را از دست بدهند. پذیرش 
مرگ اطرافیان ذاتا برای انسان سخت و دردناک 
است اما همدلی و حمایت دیگران )دوستان و 
تشییع  خاک سپاری،  مراسم  طول  در  آشنایان( 
سوگواری  برای  که  مراسمی  در  آن  از  بعد  و 
گرفته می شود، فضایی امن و حمایت کننده برای 
هیجان های  بتوانند  تا  می کند  ایجاد  سوگواران 
کنند،  برون ریزی و راحت تر گریه  را  منفی شان 
از  رفته ،  دست  از  عزیز  با  خداحافظی  از  بعد 
مرحله اول سوگ گذر کنند و کم کم نیروی از 
دست رفته  شان را دوباره به دست بیاورند و به 

برگردند.  زندگی 
شدن  شنیده  سوگواران،  التیام  عامل  مهم ترین 

است. فرد داغدار باید بتواند راجع به عواطف 
و احساساتش با کسی صحبت و ابراز احساسات 

نیاز دارد. به همدلی و حمایت  او  کند. 
درست است که نشانه های افسردگی طی سوگ 
روانی  اختالل  یک  افسردگی  و  دارد  وجود 
کتاب های  از  هیچ یک  در  اما  می شود  محسوب 
عنوان  به  سوگ  روان پزشکی  یا  روان شناسی 
به  طبیعی  واکنش  و  نشده  طبقه بندی  اختالل 

می شود.  محسوب  مصیبت 
تا  است  تطابقی  عوامل  از  واکنش  این  درواقع، 
فرد بتواند کم کم فقدان را بپذیرد و به هیچ وجه 
طبیعی  واکنش های  و  پاسخ ها  این  جلوی  نباید 
گرفته شود اما گاهی سوگ با عالئم هشداردهنده 
و جدی ای همراه می شود. در این صورت دیگر 
بیماری  و  اختالل  و  نیست  طبیعی  پدیده ای 
و  روان پزشک  مداخله  به  و  می شود  محسوب 

می کند.  پیدا  نیاز  روان درمانی 
مثال در مواردی که فرد داغدار تمایل شدیدی 
پیدا می کند که به فرد متوفی بپیوندد، این توهم 
در او ایجاد شود که در زمان بیداری صدای فرد 
متوفی را می شنود و او را می بیند، به مصرف الکل، 
روبیاورد،  روانگردان  مواد  سایر  و  مخدر  مواد 
مختل  شدت  به  شبانه روزی اش  خواب  الگوی 
کم  خیلی  خواب  یا  زیاد  بسیار  خواب  و   شود 
کندی  حرکتی  و  جسمانی  نظر  از  باشد،  داشته 
پیدا کند و کالمش کند شود، مراجعه و مداخله 

فوری روان پزشکی ضرورت دارد.
را  سوگ  مراحل  نتواند  فردی  اگر  همچنین، 

حمایت های  از  و  کند  طی  طبیعی  صورت  به 
اجتماعی مطلوب هم برخوردار نباشد، به مداخله 
نیاز خواهد داشت.  روان پزشک و روان درمانی 
درست است که برای طی شدن و از بین رفتن و 
بهبود تدریجی عالئم سوگ گذر زمان نیاز است، 
و  کتاب های مرجع روان پزشکی  متن  اساس  بر 
روان شناسی، این زمان حداکثر 12 ماه گزارش 
همچنان  سال  یک  گذشت  از  بعد  اگر  و  شده 
فرد داغدار مشغولیت شدید ذهنی با فرد متوفی 
داشته باشد، احساس پوچی و بی ارزشی شدید 
را  زندگی اش  نتواند  متوفی  فرد  بدون  بکند، 
او  برای  شود،  مختل  عملکردش  و  بدهد  ادامه 
تشخیص »اختالل سوگ پیچیده پایدار« یا »سوگ 
ناتمام« مطرح است و باید حتما به روان پزشک 

کند. مراجعه  روان درمانگر  و 
بیماری  همه گیری  دلیل  به  ما  که  روزها  این 
کرونا محدودیت هایی داریم و شرایط بهداشتی 
افراد  کنار  نمی توانند  افراد  به گونه ای است که 
نیاز به شنیده شدن  باشند،  داغدار حضور داشته 
در سوگواران بیشتر است و به حمایت بیشتری 

دارند.  نیاز 
این  کنار  تلفنی  و  مجازی  صورت  به  باید  ما 

کنیم.  پیدا  حضور  بیشتر  افراد 
مشکالتشان  برای  بتوانیم  حتما  که  نیست  مهم 
راه حل پیدا کنیم یا به آنها پند و اندرز یا جواب 
نشان  که  است  این  مهم  بدهیم،  را  سواالتشان 
بدهیم برایشان نگرانیم و کنارشان آماده شنیدن 

هستیم. حرف هایشان 

سوگ ناتمام در ایام شیوع کرونا

زنان بدون مرز
بزرگي  زنان  و  مردان  تالش  نتیجه  ما  امروزي  دنیاي  بي شک 
قانون  و  تکنولوژي  و  امکانات  هزاران  از  امروزه  اگر  است. 
تالش هاي  به واسطه  تنها  هستیم،  بهره مند  و  برخوردار  درست 
است  بزرگواري  انسان هاي  کشیدن  سختي  و  رنج  و  بي وقفه 
و  وسیع تر  دنیاي  خواستار  و  نبوده  قانع  موجود  شرایط  به  که 

بوده اند.  بشریت  براي  ایده آل تري 
نبوده  از مردان  این خصوص، خوشبختانه نقش زنان کمتر  در 
تاب آوري  با  که  فهیمي  و  اندیشمند  زنان  بسیار  چه  نیست.  و 
غلط  تفکرات  و  نابرابري ها  علیه  قیام  و  مشکالت  مقابل  در 

دهند.  تغییر  را  نادرست  قوانین  توانسته اند 
زنان پیشگام و نواندیشي از سراسر نقاط دنیا که با رشادت ها و 
جسارت هایشان، تابو ها و قالب های سنتی زمانشان را شکستند 
آنچه  از  بدتر  بسیار  ما  دنیای  اکنون  نمی کردند،  چنین  اگر  و 

می بود.  هست، 
ویرجینیا وولف، اُپرا وینري، فروغ فرخزاد، بی نظیر بوتو، هلن 
زن  صدها  جمله  از  و...  استین  جین  یوسف زی،  مالله  کلر، 

دنیا هستند. این  در  تأثیرگذار 
در کتاب »زنان بدون مرز« نویسنده به معرفي 100زن تأثیرگذار 
در دنیا پرداخته است. او در توضیح این کتاب مي گوید که ابتدا با 
جمع آوری چند تن از زنانی شروع کردیم که الهام بخش ما بودند و 
با افکار و عملکردشان دنیا را به 
چالش کشاندند. سپس از دیگران 
کمک گرفتیم و زنان ارزشمند 
دیگري را به این فهرست اضافه 
کردیم. در این کتاب به منظور 
الهام بخشي  و  روحیه  تقویت 
بیشتر، هر روز به شرح حال 
یک زن پرداخته شده است. 
جولیا  نوشته  کتاب  این 
عباس  ترجمه  پیرپونت، 
صفحه   367 در  گودرزي 
توسط نشر کتاب پارسه به 

چاپ رسیده است.

معرفی کتاب

15فکر مثبت شماره هفتصدوهفتاد  سه آبان نودونه

مهارت زندگی مثبت

فکر  همیشه  که  هستید  افرادی  هم جزو  شما  آیا 
می کنید به اندازه کافی خوب نیستید؟ آیا با اینکه 
سخت تالش می کنید، از خودتان راضی نیستید؟ 
آیا مرتب خود را برای بهتر بودن سرزنش می کنید؟ 
با اینکه راه های مثبت اندیشی را امتحان کرده اید و 
همه توصیه های مربوط به اعتمادبه نفس را خوانده اید، 
به  احساس خوبی  هم  هنوز  اعماق وجودتان  در 

خود ندارید؟
این پیام »من به اندازه کافی خوب نیستم.« از کجا 
آمده است؟ شاید ارزش ها و باورهای اصلی خود را 
فراموش کرده اید؛ شاید صدای درونی تان انتقادی و 
قضاوتی است. شاید خودتان را با افراد منتقد محاصره 
کرده اید. شاید هم والدین انتقادی داشته اید یا در 
کودکی محبت بی قید و شرط را تجربه نکرده اید 
یا در گذشته یک تروما و حادثه سخت و بزرگ 

را تجربه کرده اید. 
ممکن است فرهنگ و روابط گذشته شما را هیپنوتیزم 
می کند که باور کنید به اندازه کافی خوب نیستید 
اشتباهاتی که در  با وجود  ما  بدانید همه  باید  اما 
کابوس  این  و  شویم  بیدار  باید  داشته ایم  زندگی 
تفکر منفی و خودتخریبی را رها کرده و در عوض 
بر نحوه مراقبت از خود و یادگیری دوست داشتن 

خود تمرکز کنیم چرا که ما ذاتا موجوداتی باشکوه 
هستیم و سزاوار بهترین ها. 

در این صورت خواهید دید که روز به روز درهای 
امید و فرصت های ناب برای ایجاد زندگی دلخواه و 
شایسته ، برایتان باز می شوند. در این میان، راهکارهای 
موثر مختلفی وجود دارند که به ترتیب زیر هستند:
 مقايسه كردن را كنار بگذاريد: وقتی خودتان 
با دیگران مقایسه می کنید، احساس کم ارزشی  را 
می کنید. الزم است کمی وقت بگذارید و نقاط قوت 

و ویژگی های مثبت خود را بشناسید. 
منتقد  كنيد:  منتقد درونی خود گفت وگو  با   
درونی شما از خودگفتاری منفی تشکیل شده که 
وقت  کرده اید.  درونی  آن  را  و  شنیده   کودکی  از 
آن رسیده که این ندای منفی را با صدای مثبت و 

حمایتی عوض کنید.
 كمال گرايی و ايده آل گرايی را حذف كنيد: اگر 
همه چیز اشتباه پیش می رود و احساس شکست 
می کنید، سعی کنید دیدگاه خود را تغییر دهید تا 

کل تصویر را ببینید. 
 خود را دوست داشته باشيد و بپذيريد: عشق 
بی قید و شرط به این معنی است که شما بدون توجه 
به هر چیزی و بدون قضاوت، خود را دوست داشته 

باشید و دنبال تأیید دیگران نباشید. 
 اصيل باشيد: ناتانیل براندن در کتاب »چگونه 
عزت نفس خود را باال ببریم؟« می گوید: »بیشترین 
دروغ هایی که باعث کاهش عزت نفس ما می شوند، 
دروغ هایی  بلکه  می گوییم  که  نیستند  دروغ هایی 

هستند که زندگی می کنیم.« 
 حضور در لحظه را تمرين كنيد: حضور در 
زمان حال و توجه کامل به خود و دیگری، محیط 

بهینه ای برای تعمیق روابط ایجاد می کند. 
 خواسته ها و نيازهای خود را مشخص كنيد: 
نیازها معموال مواردی هستند که برای ما مهمند در 

حالی که خواسته ها ترجیح های ما هستند. 
 مراقبت از خود را تمرين كنيد: وقتی احساس 
خوبی نسبت به کیستی خود دارید و احساس لیاقت 
به  می کنید.  مراقبت  از خود  بهتر  طبیعتا  می کنید، 
زندگی خود نگاهی دقیق بیندازید. آیا برای چیزهایی 
آیا غذا  برایتان شادی آورند وقت می گذارید؟  که 
می خورید، حرکت می کنید، به اندازه کافی می خوابید 
و احساس سالم بودن می کنید؟ اگر نه، وقت آن 

است که تغییرات جدی در زندگی تان ایجاد کنید.
www.positivepsychology.com :منبع
www.psychcentral.com

 ترجمه: سارا حق بین
آیا به اندازه کافی خوب هستم؟

جنت خانم یک مادر است، از آنها 
که زود ازدواج کرده اند و خیلی  زود 
مادر شده اند و حاال در 49 سالگی 
فرزندی دارند که به خدمت سربازی 
رفته اما غصه او غم دوری فرزند و 
غصه پسرش هم دوری از مادرش 
نیست؛ جنت خانم مدتی است دچار 
سرطان مری شده است. پزشکان یک 
کرده اند.  را جراحی  این خانم  بار 
تبریز  رضا)ع(  امام  بیمارستان  در 
45 روز بستری بوده است. بعد از 
عمل 7 دوره شیمی درمانی شده و 
پت اسکن  برایش  است  الزم  حاال 
انجام شود و درمانش را ادامه دهد 
این خانم کارگر فصلی  اما همسر 
است و با مبلغ یارانه در ماه نهایتا 
و  دارد  درآمد  تومان  هزار   800
درمانی  اقدام های  هزینه  نمی تواند 

وی را پرداخت کند. 
من و تو می توانیم بار غم این خانواده 
را کم و برای ادامه درمان جنت خانم 
کمک کنیم. کافی است به هر اندازه 
که می توانی، وجه نقد را به کارت 
-0756 شماره  با  پارسیان  بانک 
8001-0610-6221 به نام موسسه 
خیریه امدادگران عاشورا واریز کنی و 
با شماره تلفن 75983000 )داخلی2( 
 09198012677 همراه  شماره  یا 

تماس بگیری.
این بیمار با کد 25542 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

جدیدی  قربانیان  روز  هر  کرونا  ویروس  روزافزون  گسترش 
می طلبد و انسان ها را در هر سن و سال به کام مرگ می کشد. 
خردسال  کودک  از  نیست؛  امنیت  حاشیه  در  هیچ کس  دیگر 
این  به  ابتال  معرض  در  همه  و  همه  بزرگسال  انسان های  تا 
به  دارویی  امکانات  کمبود  مانند  مشکالتی  و  مرموز  بیماری 

هستند. ناجوانمردانه  تحریم  های  دلیل 
گرانی، مخفی کردن و احتکار بعضی از اقالم غذایی و دارویی 
و وجود نداشتن کنترل اساسی و قدرتمند بر قیمت گذاری های 
در  گرانی  سونامی  بروز  دالیل  اصلی ترین  از  خرده فروشی ها 

زندگی هاست. باعث سخت تر شدن  و  خرده فروشی ها 
علت برخی دیگر از آثار روانی ناشی از همه گیری کرونا، کاهش 
و  والدین  حال  رعایت  برای  فرزندان  است.  عاطفی  ارتباطات 
بزرگتران خانواده سعی می کنند مالقات حضوری را به حداقل 
پیامک حال  تلفنی و حتی  تماس  برقراری  از طریق  و  برسانند 
اکتفا  تصویری  دیدار  به  هم  دیگر  برخی  شوند.  جویا  را  آنها 
می کنند و کمتر سراغ والدین می روند. از دورهمی های خانوادگی 
الجرم  نیز  عزا  و  عروسی  مجالس  حتی  و  نیست  خبری  دیگر 
بدون تشریفات سنتی و با شرکت حداقل افراد برگزار می  شود.
این روزها افراد نمی توانند حضوری با کسانی که در عزای از 
همدردی  نشسته اند،  سوگ  به  خانواده  از  عضوی  دادن  دست 
و  احساسات  ابراز  جایگزین  پیامکی  و  تلفنی  تسلیت  و  کنند 
غم ها  انبوه  انباشت  موارد  این  است.  شده  حضوری  همدردی 
درد  و  رنج  باعث  تنهایی،  در  اندوه  تحمل  و  داشته  پی  در  را 

مضاعف شده است.
به  ابتالی خود و عزیزان  از  دیگر، اضطراب و ترس  از سوی 
این بیماری، افرادی را جامعه هراس و اجتماع گریز کرده و در 
این میان بالتکلیفی دانش آموزان و خانواده هایشان  مزید بر علت 
شده است. روشن نبودن برنامه آموزشی نگرانی مضاعف است 

و در شهرستان ها این نگرانی و اضطراب نمود بیشتری دارد.
ایرانیان  ما  دینی  و  فرهنگی  راه، همدلی  اینجای  تا  خوشبختانه 
توانسته در روزها و ساعت های حساس گسترش و سرایت این 
بیماری کمکمان کند و هرکس در حد توان خود سعی می کند 

نیاز دارند، یاری برساند. به آنهایی که به کمک 
با وجود این، بیکارشدن تعداد قابل توجهی از هموطنان مشکالت 
و  است  آورده  وجود  به  خانواده شان  و  آنها  برای  مضاعفی 
در  البته  نیست.  قابل توجه  چندان  دولت  حمایتی  کمک های 
زمینه  این  در  مختلفی  طرح های  که  هم  دنیا  کشورهای  بیشتر 
باال رفتن روزانه و حتی ساعتی قیمت ها،  به  باتوجه  اجرا شد، 

نبوده است. چندان کارساز و مشکل گشا 
به گفته مسووالن، موج سوم کرونا نیز شروع شده اما با همت 
توانست  خواهیم  پیشگیری  اصول  رعایت  و  بهداشت  حامیان 
مسوولیت پذیری  از  ترکیبی  کنیم.  غلبه  مرموز  ویروس  این  بر 
متولی  نهادهای  و  دولت  قاطعانه  کنترل  و  نظارت  و  هموطنان 
می تواند در این شیب آزار دهنده و خطرناک مددرسان و ناجی 

باشد. مردم 
مهربان  مردم  تاریخی  و  این شرایط حساس  در  این،  بر  عالوه 
هموطنان  و  نیازمندان  اوضاع  و  از حال  نباید  کشور  عاطفی  و 
کمک  آنها  به  دولت  که  تصور  این  با  و  کنند  غفلت  کم درآمد 
خواهد کرد، وظایف اجتماعی و اخالقی خود را فراموش کنند.
با لطف خدا و همدلی و یاری یکایک ما، این روزهای دشوار و 

تلخ نیز تمام خواهد شد و آفتاب شادی و نشاط خواهد درخشید.

آفتاب شادی و نشاط خواهد درخشید

کالم نو
 دکتر زینب صائمی
روان پزشک و روان درمانگر

منصور حمیدی، معلم روستای عماشیه در حال آموزش به یکی از دانش آموزانش که دسترسی به گوشی هوشمند ندارد، او هر روز 
134 کیلومتر از اهواز تا روستا را طی می کند تا به 11 دانش آموزی که تبلت ندارند حضوری آموزش دهد. شهرستان باوی، خوزستان

جامعه سالم
  دکتر مجید ابهری
آسیب شناس و رفتارشناس اجتماعی و استاد دانشگاه


