
اندوهی به وسعت 
تمام خیابان ها

است،  متغیر  زیاد  حالم  روزها  این 
مثل هوای این  روزها. گاهی آفتابی و 
گاهی ابری و گرفته، اما بیشتر روزها 
آماده باریدنم و هر اتفاقی هر چند با 
غمی نمناک،  بغضی سمج بیخ گلویم 
می چسباند که با تلنگری سبک هم 
می شکند چه رسد به ضربه های مهلکی 
که تقصیر دنیا و روزگار می اندازیم 
و خودمان هم می دانیم مقصر اول و 

آخرش خود ما آدم ها هستیم.  
دیروز حالم چندان ابری نبود اما مگر 
که  است  خودش  دست  آدم  حال 
همان طور که بوده، بماند. پا به خیابان 
که می گذاری، هزار صحنه که بیشترشان 
از نوع تراژدی است، چنان جلویت 
قطار می شوند که برای ندیدنشان یا 
باید چشم هایت بسته باشد یا قید بیرون 
رفتن را بزنی و ماندگار شوی کنج خانه 
تا نه ببینی و نه بشنوی بلکه نفست 
کمتر بگیرد و حالت حداقل در حالت 

نیمه ابری بپوسی.
سرخوش از شیرین زبانی پسرکم هنگام 
خداحافظی پا به خیابان گذاشتم که 
دیدمش. درست هم سن و هم قواره 
پسرک شش ساله ام بود، خم شده روی 
سطل زباله کنار خیابان، با یک گونی 
به قاعده دو برابر جثه کوچکش. دید 
نگاهش می کنم و خندید.  درآمد که: 
سطل ها  این  به  می خوان  »می دونی 
هم قفل بزنند؟« گفت و حس کردم  
دیگر نفسم باال نمی آید. نمی دانم درد 
از کجا شروع شد، به جانم پیچید، 
جسمم بی حس و ساکت ایستاده بود، 
قلبم هزار راه پیش پایم می گذاشت و 
مغزم نمی دانست کدام درست و کدام 

نادرست است. 
دلم می گفت همین االن ببرش خانه، 
بغلش کن، نگذار برود تا غصه تلخ 
قفل سطل های زباله روحش را نخراشد 
و مغزم می گفت مگر می شود؟ حس 
می کردم میان آسمان و زمین معلق 
مانده ام و آنقدر گیجم که نمی دانم اگر 
بپرسم می توانم کاری برایت بکنم؟ بد 

است یا خوب.
نمی دانم چه شد و چطور جسم کرختم 
را از همان راه به خانه برگرداندم اما 
می دانم از این به بعد تمام سطل های 
زباله خیابان می  تواند به گریه ام بیندازد، 

چه با قفل، چه بی قفل.

حرف آخر
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مهارت زندگی

نگرانی های  این روزها در هنگامه کرونا و 
ناشی از آن که شبح ترس را بر خانواده ها 
گسترده بسیاری می پرسند چه کنیم که این 
هم  از  که  کنیم  چه  آوریم،  تاب  را  روزها 
نپاشیم. با اضطراب کرونا و زیستن در جهانی 
که ناامیدی و هراس از آینده درآن موج می زند 
چه باید کرد؟ در این مطلب به طور خالصه 

به این پرسش ها پاسخ داده ام.
یادتان باشد مالل و پریشانی ابدی نیستند. به 
آخرین مشکلی که با آن دست و پنجه نرم کردید، 
می کردید  تصور  اینکه چگونه  و  کنید  فکر 
پایان ناپذیر است اما از پس آن برآمدید. شاید 
ندانید چگونه این کار را کردید ولی اکنون 
از آن روزها گذشتید و در حال عبور از یک 

مسیر سخت دیگر هستید.
به موقعیتی که در آن به سر می برید از منظر 
یک چشم انداز نگاه کنید. از خود بپرسید با 
وجود شرایطی که تجربه می کنید و چندان 
چه  قدردان  هنوز  نیست،  خوشایند  برایتان 

چیزهایی در زندگی هستید. 
چه چیزهایی در زندگی شخصی شما و چه 
چیزهایی در کل زندگی وجود دارد که هنوز 

خوبند. هنوز در حال انجام چه کارهای مثبتی 
هستید، چه کارهای مثبتی را درآینده می توانید 
را  شما  هنوز  چیزهایی  چه  و  دهید  انجام 

خوشحال می کنند؟
افکار خود را متعادل و واقع گرا کنید. در پاسخ 
به وضعیت های  استرس زا و چالش آفرین شما 
می توانید بدترین منتقد خود باشید. می توانید 
مرتب از خود ایراد بگیرید. ممکن است به 
خود بگویید شرایط ترسناک تر از آن است که 
بتوانید با آن مقابله و از آن عبور کنید یا آنکه 
باید از این وضعیت و انتخاب هایتان حس 
بدی داشته باشید. اما به آشنایان و دوستان 
خود در پاسخ به شکایاتی که از وضع موجود 
دلیلی  نمی زنید.  چنین حرف هایی  می کنند، 
ندارد که آن نصیحت ها و دلگرمی ها نتواند 

در مورد خودتان به کار برود.
روی عوامل استرس زا کمتر متمرکز شوید و 
بیشتر به حل مسئله فکر کنید. به دسته ای 
و  ضعف ها  و  فکر  احتمتا  حل های  راه  از 
قوت های  هر یک را به تجزیه و تحلیل و 
یک خط مشی در ذهنتان بپرورانید. بهتر است 
که آنها را بنویسید. الزم نیست راه حل شما 

آنچه در  باشد. مهم است که  ایده ال  خیلی 
توان دارید، رو کنید. به خاطر داشته باشید 
که گاهی پذیرش یک وضعیت بهترین یا گاه 
تنها راه حل ممکن است. پذیرش به معنی 
این نیست که شما راضی هستید بلکه نشان 
می دهد که وزن و تاثیر موقعیت را از روی 

زندگی خود برمی دارید.
به یاد داشته باشید شما چیزی فراتر از همین 
وضعیتی که در آن به سر می برید هستید.   
زمان هایی هستند که شایسته است از موقعیت 
مشکل ساز یا مسئله ای که ذهن شما را به خود 
مشغول کرده است جدا شوید و به کارهایی 
بپردازید که شما را خوشحال می کند. مانند 
آشپزی، پیاده روی، مطالعه، بازی... هر چقدر 
که ممکن است به رفتارهای عادی زندگی 
خود  از  بدنی  نظر  از  و  باشید  پایبند  خود 
مراقبت کنید؛ مواد مخدر مصرف نکنید، به 
موقع غذا بخورید و بخوابید و فعتات بدنی 
داشته باشید. حفظ تعادل بسیار مهم است. 
با آنهایی که دوستشان دارید وقت بگذرانید 
حسی  شما  به  که  دهید  انجام  کارهایی  و 

خوب می دهد.

  دکتر علی فیروزآبادی
روان پزشک و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز

با ناامیدی روزهای کرونازده چه باید کرد؟

آقا یک پدر است، یک پدر  احمد 
جوان که دو فرزند کوچک دارد و 
پیش روزهای  تا همین چند وقت 
زندگی اش در تالش برای فراهم کردن 
رفاه و شادی بچه هایش می گذشت 
اما حاال بند بیماری چنان دست و 
پایش را بسته که نمی تواند سر کار 
برود و خانواده اش دچار مشکالت 
زیادی شده اند. این پدر دچار سرطان 
مغز است، تا به حال دو بار جراحی 
رادیوتراپی  جلسه   29 باید  و  شده  
شود و دوازده دوره دارو مصرف کند  
اما هیچ پولی برای امرار معاش هم 
ندارند چه رسد به پرداخت هزینه های 

درمان و دارو.  
احمد آقا و خانواده اش برای ادامه 
فوری  کمک  به  درمان  و  زندگی 
همت  است  کافی  دارند.  نیاز  ما 
به  را  خود  نقدی  کمک  و  کنیم 
شماره با  پارسیان  بانک   کارت 
به   6221-0610-8001-0756
امدادگران  خیریه  موسسه  نام 
شماره  با  و  کنیم  واریز  عاشورا 
یا  )داخلی2(  تلفن75983000 
 09198012677 همراه  شماره 

تماس بگیریم.
این بیمار با کد 25943 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

دیروز باالخره بابت درد مچ دست هایم رفتم دکتر. بعد از مدت ها بی محلی 
و پشت گوش انداختن، به این امید واهی که آخرش خودش خوب می شود 

گزنده تر.  و  عمیق تر  و  شد  بیشتر  البته.  نشد  که 
درد هم اولش مثل یک نهال کوچک، از یک جایی توی بدن آدم سر می زند 
آدم  کوچولو،  شازده  قول  به  که  بائوباب  نازک  بته های  مثل  درست  بیرون. 
دیر  اگر  که  چرا  بکند،  را  ریشه شان  را خواند،  دستشان  که  مجردی  به  باید 

شد.  حریفشان  نمی شود  دیگر  برسی  بهشان 
تمام سیاره  تنت را می گیرند و با ریشه هاشان پاک از هم متالشی ات می کنند. 
به  بجنبم،  به خودم  بیایم  تا  درد مچ من هم  بائوباب طورِ  حاال شاخک های 
درختچه های کت و کلفتی  تبدیل  شده اند گویا که به این راحتی نمی شود 

از شرشان خالص شد.
دکتر کلیشه های ام آر آی را گرفت توی نور مهتابی. ریشه  سیاه بائوباب ها را 
نشانم داد که استخوان های کوچک مچم را بغل کرده  بودند. شازده کوچولو 
تشخیص  محض  به  که  کند  موظف  را  خودش  باید  آدم  می گفت.  راست 
اما  است  کسل کننده ای  کار  بکند.  را  ریشه شان  دقت  با  بائوباب ها،  دادن 

بکشد.  اینجاها  به  کار  گذاشت  نباید  نیست.  سخت  اصال 
که:  آمد  در  محکم،  اما  آرام  لحنی  با  و  صندلی  پشتی  به  داد  تکیه  دکتر 

باشم...«  راست  رو  باهاتون  »بگذارید 
سقف  به  می چسبد  زبانم  می کنم.  گم  را  پایم  و  دست  وقت ها  اینجور  من 
دهانم و کف دست هام خیس می شود از عرق. آن  وقت، یک جوری که انگار 
گفت  قشنگ،  کلمه های  زرورق   الی  بپیچد  را  ناخوشایندی  خبر  بخواهد 
و  شیک  معادل  که  کنم  را عوض  کردنم  زندگی  مدل  بعد  به  امروز  از  باید 
عکس  توی  بائوباب های  که  گفت  چنج.  استایل  الیف  می شود  امروزی اش 
نگذاریم  و  داریم  نگهشان  قدری  همین   اینکه  جز  کرد،  کاری  نمی شود  را 
که  هست  چیزهایی  یک  کسی،  هر  زندگی  در  گفت  شوند.  پخش  جا  همه 
به  پا گذاشتن  ما جراح ها،  از  برای خیلی  مثال  باقی چیزها.  بر  دارد  اولویت 
از دروازه  بهشت است. وقتی می نشینیم سر عمل،  اتاق عمل شبیه رد شدن 
از زمین و زمان.  انگار کنده می شویم  اصال می رویم توی یک دنیای دیگر. 
از ما بگیرند، زندگی مان یکهو  به خاطر همین هم هست که اگر جراحی را 
از شور و هیجان می افتد. سرد می شویم و عبوس و کسل کننده و غم انگیز. 
هستند.  تو  بهشت  به  ورود  کلید  دست هایت،  که  است  این  واقعیت  گفت 

بعد. به  این  از  باشی  مراقبشان  چهارچشمی  که  بدهی  قول  باید 
عمیق ،  و  و روشن  و صریح  بودند  ساده  که  دکتر  کلمات  شنیدن  با  من،  و   
یاد انیمیشن »soul« افتادم و فکر کردم که هر آدمی توی زندگی اش، حتما 

کرده  است.  تجربه  را  رهاشدگی  این حس  از  لحظاتی  نوعی  به 
تمام  بعد  و  پیانو  پشت  می نشست  گاردنر،  جو  آقای  که  وقت هایی  آن  مثل 
و  سیاه  کالویه های  بر  انگشت هایش  رقص  در  می شد  خالصه  برایش  دنیا 
سفید. فکر کردم که هر بنی بشری، شراب ابتالی دست ساز خودش را دارد 

شدن.  بدمست   برای 
تیغ  گرفتن  دست  به  با  یکی  می شود،  مدهوش  معشوق  سیاه  چشم   با  یکی 
جراحی. یکی با نوشتن چند خط شعر، آن یکی با نواختن، دیگری با پختن 
هست  راه  زمین،  روی  آدم های  تعداد  به  اینکه  و  فرزندش  دلخواه  غذای 

شوریدگی.  و  شیدایی  برای 
فروید، یک جایی در کتاب هایش گفته که سنگ بنای انسان بودن آدمی  دو 
زخم های  شفای  نیت  به  گاهی  مرهمند  دو  هر  که  کار.  و  عشق  است:  چیز 

دل.  ناسور 
هوای  باشید،  داشته  را  بهشت هایتان  کلید  هوای  باید  دکتر.  می گفت  راست 
به  کشیدن  پر  دلخواه  هوای  سینه هایتان،  میان  پنهان  هزارساله  شراب های 
باشید  کنید... همواره مست  بودل: »مست  به قول شارل  آغوش سرگشتگی. 
از شراب شعر یا از پرهیزکاری، آن طور که دلتان می خواهد.« که شاید این، 

است. آدمیزاد  سخت جانی  راز  تمام 

راز سخت جانی آدمیزاد
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احساس  تصور،  فکر،  ایده،  یک  وسواس 
یا حرکت مکرر است که با نوعی احساس 
اجبار و ناچاری ذهنی و عالقه به مقاومت 
متوجه  بیمار  می شود.  همراه  آن  برابر  در 
شخصیت   نسبت  به  حادثه  بودن  بیگانه 
رفتار  بودن  نابهنجار  و  غیرعادی  و  خود 

است.  خود 
روان شناسان وسواس را  نوعی بیماری از 
سری نِوروزهای شدید می دانند که تعادل 
روانی و رفتاری را از بیمار سلب  و او را 
در سازگاری با محیط دچار مشکل می کند 
و این عدم تعادل و اختالل آشکار است.
روانکاوان وسواس را نوعی غریزه واخورده 
و ناخودآگاه معرفی می کنند و آن را حالتی 
می  دانند که در آن، فکر، میل یا عقیده ای 
خاص که اغلب وهم  آمیز و اشتباه است، 
آدمی را در بند خود می  گیرد، آنچنان که 
و  می کند  سلب  او  از  را  اراده  و  اختیار 
را  رفتاری  حتی  که  وامی  دارد  را  بیمار 
برخالف میل و خواسته اش انجام دهد و 
شخص هر چند به بیهودگی کار یا افکار 
خود آگاه است، نمی تواند از قید آن رها 
شود. وسواس به صورت های مختلف بروز 
می   کند و در بیمار مبتال به آن این نشانه ها 
دیده می   شود؛ اجتناب، تکرار و مداومت، 
تردید، شک، ترس، دقت و نظم افراطی، 

الزام، عناد و لجاجت.  اجبار و 
وسواس یک نوع بیماری اضطرابی است 
وسواس  و  فکری  وسواس  بخش  دو  که 
تعدادی  فکری  وسواس  در  دارد.  عملی 
افکار یا تصاویر خاص و معموال بی معنی، 

را  او  دائم در ذهن فرد تکرار می شود و 
مجبور به تکرار اعمال خاصی می کند. در 
ملزم می داند  را  فرد خود  وسواس عملی 
تا  دهد  انجام  را  خاصی  عملی  رفتارهای 
کودکان  اما  کم شود  اضطرابش  از شدت 
به چه علت هایی دچاروسواس می شوند؟

بدون تردید، وراثت و عوامل ژنتیکی در 
بروز وسواس فکری در کودکان نقش پر 
اساس،  این  بر  دارد.  برجسته ای  و  رنگ 
اختالل وسواس فکری در  احتمال شیوع 
و  خانواده  اعضای  از  یکی  که  کودکانی 
اختالل  این  به  آنها  یک  درجه  بستگان 
بیشتر  دیگران  با  مقایسه  در  بوده،  دچار 

بود.   خواهد 
ناگفته نماند اگر والدین کودکی با اختالل 
وسواس فکری دست به گریبان هستند، 4 
تا 6 درصد احتمال می رود که این اختالل 

کند.  پیدا  انتقال  آنها  فرزندان  به 
از دیگر عوامل مهم در بروز اختالل وسواس 
انتقال دهنده های  تعادل  نداشتن  فکری، 
شیمیایی با عنوان سروتونین در مغز است. 
گرفته،  انجام  تحقیقات  نتایج  اساس  بر 
کمبود سروتونین در مغز کودکان در بروز 

دارد.  بسزایی  نقش  این عارضه 
نکته مهم این است که استرس نمی تواند 
کودکان  در  فکری  وسواس  بروز  باعث 
های  نشانه  می تواند  عامل  این  اما  شود 

کند.  تشدید  را  اختالل  این 
و  یادگیری  تحت تاثیر  وسواس  گاهی 
الگوبرداری از والدین بروز می کند. فرض 
کنید مادر و کودکی به درمانگاهی مراجعه 

صندلی  روی  نشستن  از  کودک  کرده اند. 
کثیف  نکند  می ترسد  چون  می کند  امتناع 
است  وسواسی  ترس  ترس،  این  باشد. 
غلط  یا روش  آموزش  از  دارد  امکان  که 
زندگی والدین سرچشمه گرفته باشد. اگر 
بین  از  کودک  محیط  تغییر  با  ترس  این 
اکتسابی  عادت  نوعی  او  وسواس  برود، 
است. در کودکی که تحت تاثیر الگوبرداری، 
رفتار  تغییر  با  است،  شده  وسواس  دچار 
والدین و تحت تاثیر رفتار اطرافیان، تدریجا 

می شود. کمرنگ  وسواس 
اختالل  اصلی  دالیل  از  دیگر  یکی 
وسواس فکری- عملی در کودکان، سبک 
فرزندپروری سختگیر و متوقع است. تنبیه 
کنترل  دلیل  به  چهارساله  و  سه  کودکان 
نکردن ادرار و مدفوع ممکن است پایه گذار 
وضعیتی باشد که در بزرگسالی فرد را به 

کند.  مبتال  وسواس 
بودن  مرتب  و  تمیزی  براي  که  والدینی 
فرزندشان سختگیرند، تنبیهش مي کنند، غر 
مي زنند، یا مرتب تذکر مي دهند باید بدانند 
مي تواند  باشد،  مضطرب  فرزندشان  اگر 
نتایج  اساس  بر  شود.  هم  وسواس  دچار 
سختگیر  سبک  دارای  والدین  تحقیقات، 
را هل می دهند،  دائم کودک  که  متوقع  و 
گوشزد  را  تکالیف  و  مشق  انجام  مدام 
نره را  می کنند، جمله مسواک زدن یادت 
کودک  تغذیه  نگران  دائم  می کنند،  تکرار 
هستند، کودکانی با رفتارهای اضطرابی و 

داد. پرورش خواهند  وسواسی 
ادامه دارد..

عکس و مکث

 دکتر شیما وفا
درمانگر کودک و نوجوان، دکترای روان شناسی تربیتی 

 دکتر ندا کارگر
جراح و متخصص چشم

وسـواس در کـودکـان  )قسمت اول(

سخنی با والدین

داستان زندگی

جمعی از فعاالن و اعضای انجمن های 
محیط زیستی و داوطلبان شهر گرگان با شعار 
»پویش مهربانی با طبیعت«زباله های رهاشده 

در جنگل توسکستان گرگان را جمع آوری کردند.

فرانسسکا  نوشته  زندگی  و  کار  قوانین  شکستن  و  نافرمانی  استعداد  کتاب 
نیروی  از  جدید  معتبر، چشم اندازهایی  پژوهش های  نتایج  به  استناد  با  جینو، 
شگفت انگیز خالقیت و حل مسئله پیش روی ما قرار می دهد و دارای توصیه ها 
کنند.  قانون شکنی  می خواهند  که  است  برای کسانی  الهام بخش  ماجراهای  و 

بیرون  خود  امن  حاشیه  از  گرفته اند  تصمیم  نافرمان ها  که  است  این  واقعیت 
بیایند و سنت ها را کنار بزنند و با این کار 
نوآوری و بازآفرینی و در یک کالم، دنیا را 
به جای بهتری برای ماندن تبدیل می کنند. 
به نظر می رسد همه ما برای اینکه بتوانیم 
احساس رضایت خود را از زندگی بیشتر 
و در کسب و کارمان پیشرفت کنیم، الزم 
است استعداد نافرمانی را در وجودمان 

بدهیم.  پرورش 
شکستن  و  نافرمانی  استعداد  کتاب 
که  کسانی  برای  زندگی  و  کار  قوانین 
به دنبال پیشرفت در زندگی و کسب 
و کار هستند، می تواند راهنمای خوبی 
باشد. خانم یاسمین شاکری این کتاب 
را  آن  پارسه  انتشارات  و  ترجمه  را 

است. کرده  منتشر 

معرفی کتاب

استعداد نافرمانی


