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 کتاب درباره

 و اوکرد که می احساس همسرش ناگهانی مرگ از پس سندبرگ شریل

از صمیم قلب شاد نخواهند شد و رنگ واقعی شادی را  هیچ وقت دیگر فرزندانش

به یک  انگار در یک خال گرفتار شده بودم،» گوید:می به خود نخواهند دید. او

شود می کردم این حالت باعثمی رسیده بودم و احساس در قلبمپوچی عمیق 

تون وار روانشناسی در گرانت که آدام او . دوست«حتی نتوانم درست نفس بکشم

سخت و دشواری را بگذارند تا بتوانند از این  مراحلمردم باید که  گفت او به بود

میزان  همه ما با یک بهبود بیابند و دوباره به زندگی برگردند. فرساطاقتتجربیات 

ه باید است ک یاعضلههمانند پذیری ایم. انعطافثابت به دنیا نیامدهپذیری انعطاف

 رویش کار کنیم و آن را بسازیم.

 شنگررو تحقیقات با شریل شخصیهای و ایدهها بینش این کتاب ترکیبی از

با شروع داستان از جایی شریل . ها استسختی با مواجهه در زمینه توانایی ماآد

رگ، شد برایمان از غم و اندوه حاد و انزوایی لدبِگُ که متوجه مرگ همسرش، دیو

 یزندگ عوگوید. اما این کتاب تنها به موضمی برایش به وجود آمد، آنکه بعد از 

مردم مختلف در گوید که چگونه می پردازد و پا را فراتر گذاشته ونمی شریل

 همچون بیماری، از دست دادن شغل،هایی اند به سختیستهنمختلف تواهای طیف

مه زندگی هداستان غلبه نمایند.  جنگ خشونت و طبیعی بالیای جنسی، تجاوز

 نشانبرای استقامت و کشف دوباره شادی را ظرفیت روح انسان  ،هااین انسان

  دهد.می
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که است هایی و حمایت وجود ما اعماقته از برخاس و مقاومتپذیری انعطاف

ا توان بمی حوادثترین و وحشتناکترین در بیرون وجود دارد. حتی بعد از عمیق

و به دست آوردن لذت و شادی بیشتر در تر عمیق یرسیدن به معنا و مفهوم

نحوه کمک به دیگران در شرایط بحرانی، باال بردن  «گزینه ب» زندگی رشد کرد.

حس همدردی با دیگران، پرورش کودکان قوی و محکم و داشتن یک خانواده، 

 راها درساین بسیاری از دهد. می منعطف را به ما نشان محل کارجامعه و 

 مهر اتفاقی ه ،شوندمی باعث کهروزانه خود به کار ببریم های توانیم در دغدغهمی

 شجاعت داشته باشیم و نترسیم. ،که قرار باشد در آینده بیفتد

شریل دو هفته بعد از فوت همسرش خودش را برای » گوید:می دوست شریل

یو من د کرد. ولی ناگهان زیر گریه زد و گفت:می فرزندی آماده-یک فعالیت پدر

قول دادم  گزینه الف دیگر وجود ندارد و به اوکه  . من به او گفتمخواهممی را

همه ما نوعی از این گزینه ب  .«کمکش کنم یک گزینه ب برای خود داشته باشد

کند گزینه ب خود را تقویت کرده و می این کتاب به ما کمک ایم.هرا تجربه کرد

 بیشترین استفاده را از آن ببریم. 

 



 در مورد نویسندگان

های ابکت نویسنده و وارتوندانشگاه  ارشد استاد روانشناس و یک گرانت آدام

 تهبرجس متخصصان . او یکی ازاست« بده و بستان» و «هااصلی» چون یپرفروش

تر خالق وتر سخاوتمندانه چگونه به زندگی و یمعنا بخش و انگیزه در زمینه یافتن

 علوم ملی بنیاد و آمریکا روانشناسی جوایزی را از انجمن. است زندگی کردن

 با همراه است و مزیتاورکیویناست و یکی از نویسندگان کمکی  کرده دریافت

 کند. می در فیالدلفیا زندگی خود فرزند سه و همسر

ان مدیراز و  دوستنوعو یک فرد  وکارکسب انرهبر ی ازیک سندبرگ شریل

زنان،  ؛تغییر مسیر» . او نویسنده کتاب پرفروشاست بوکفیسشرکت  کلیدی

را برای حمایت از زنان  LeanIn.Orgاست و همچنین  «شغل و میل به پیشرفت

 رئیس معاون او کرده است. قبال یاندازراهبه اهدافشان در زندگی  یابیدستدر 

دو  او با .بود متحده ایاالت یدارخزانه وزارت دفتر رئیس و گوگل در آنالین فروش

 این از را خود درآمد تمام کند. شریلمی شمال کالیفرنیا زندگیدر فرزند خود 

 برای تقدیم کرده که یک طرح ابتکاری غیرانتفاعی OptionB.Org به کتاب

تر عمیق معنا و مفهوم رسیدن به وپذیری انعطاف ایجاد مردم به منظور به کمک

برای ملحق شدن به انجمن گزینه ب آدرس . است سختی با مواجهه در

facebook.com/OptionBOrg  وoption.org .را جستجو نمایید 
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داره خوابم »بود:  نیهم که به او گفتم ا یزیچ نیآخر یحت دیآمی ادمی

 «.برهمی

نقل مکان کردم  آنجلسلسبه  یوقت یعنی 1996گلدبرگ را در تابستان  وید

دعوت کرد، مالقات کردم.  لمیف یهر دومان را به شام و تماشا ی،و دوست مشترک

 ویا دهافتاد. تا مدت ویشانه د یخوابم برد و سرم رو عیشروع شد، سر لمیف یوقت

بعدها که متوجه اخالقم  یول دمکار را کر نیمن عمدا ا دیعادت داشت به همه بگو

شونه  یهم رو خوابه و ممکنه سرشمی ادیهر جا خوابش ب لیشر» :گفتشد، می

 .«فتهیب یهر کس

خانه  آنجلسلسدوستم و کم کم  نیشد به بهتر لیتبد ویآن زمان به بعد د از

 یبرا ییکرد و راهکارها یمعرف یاسرزندهشاد و  افراد مرا را به ویدومم شد. د

 یمطمئن شود برا خواستمی شهینشانم داد و هم کیخالص شدن از شر تراف

اشت گذهایی میکیموز میمانم. برادارم و تنها نمی ایبرنامه التمیآخر هفته و تعط

کنم.  ترمانهیو صمتر کرد رفتارم را دوستانهبودم و کمکم می دهیکه تا حاال نشن

داد، هر خاطر می یبود که به من تسل یکس ویزدم د به همم که با دوست یزمان

  .دیخوابش میبالش ریاسلحه ز کیها هم با بود که شب یچند دوست سابقم کس
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رد تا کصبر می یطوالن یزمان دیبا ینگاه عاشقم شده ول کیگفت در می وید

چند قدم جلوتر  شهیهم ویو حضورش را حس کنم. دعبور کرده مراحل  نیمن از ا

اولمان در  داریبعد از د میسال و ن . درست ششمدیاز من بود. اما باالخره به او رس

 میتدانسو می میکرد یزیربرنامه مبا ه ایهفته کیسفر  کی ،یبا نگران نما،یس

راب را خ قیعم یدوست کی ایکند و تازه می ریمس کیرابطه ما را وارد  ایسفر  نیا

 . میسال بعد ازدواج کرد کیکند. می

. ددامی آرامشبه من بودم  یکه ناراحت و عصب یبود. زمان مسنگ صبور وید

ن مطمئ یشود، نگران نباش. وقتدرست می زیگفت همه چمی ،نگران بودم یوقت

ه ک یکنم. مثل تمام کسان دایکرد راهم را پکمکم می ،چه کار کنم دینبودم با

باعث  ویحال د نی. با امیاشتهای خودمان را دبیما هم فراز و نش ،کنندازدواج می

 یواقع تیکند و باعث شد حمادرکم می اقیهست که عم یشد احساس کنم کس

د خواهگفتم دلم میبا خودم می شهیو کامل را تجربه کنم. هم یعشق واقع کیو 

های امنش به شانه هیبگذارم و با تک ویهای دشانه یعمرم سرم را رو یباق یبرا

 کنم.  یزندگ

داچ به  لیسالگرد تولد ف نیجشن پنجاهم سال بعد از ازدواجمان، در ازدهی

و  ویکردند و دمی یپرستار مانیهااز بچه ایفرنی. پدر و مادرم در کالمیرفت کیمکز

و هم  ترهابزرگکه فقط  میشد ایآخر هفته التیوارد تعط زدهجانیهمن 

 یها نبود. بعد از ظهر جمعه همگاز بچه یخودمان آنجا بودند و خبر وساالنسن

 Settlers of Catan یهای خود مشغول بازپدیآ و با میکنار استخر نشسته بود

وانم د نتشباعث می یخستگ یبردم ولمی شیرا خوب پ یداشتم باز نکهی. با امیبود

شوم. ساعت می هوشیببرنده شوم. احساس کردم دارم  چشانم را باز نگه دارم و

پد یآ ویده بود که در آن عکس دگرفته ش یخواب بودم عکس یظهر وقت زبعد ا 4
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 شانیکه روبرو یکوسن ینشسته بود. من هم رو لیبه دست کنار برادرانش راب و ف

  لبخند به لب داشت. وید .خوابم برده بود ،بود

 ینبود. برا اشیصندل یرو گرید ویشدم د داریساعت بعد که از خواب ب کی

ود کرده بریزی که برنامه طورهماندوستانم ملحق شدم و فکر کردم او هم  شنا به

. ستیآنجا ن وید دمید رم،یبه اتاق برگشتم تا دوش بگ ی. وقتیرفته باشگاه بدنساز

 میهالیمیصرف غذا عوض کردم، ا یرارا ب میهانگران نشدم. لباس یتعجب کردم ول

و ناراحت بود  یعصبان یلیهم زنگ زدم. پسرمان خ مانیهارا چک کردم و به بچه

کار باعث شده بود  نیو ا ندنکرده بود تیرا رعا نیاو و دوستانش قوانچون 

کرد تا باالخره آرام شد. به پسرمان گفتم من  هیگر قدرآن پاره شود. شیکرهایاسن

 ،یکه از خودت نشان داد یو به خاطر صداقت میکنمی نیرا تحس وو پدرت ت

 .میریبگ دیجد کریجفت اسن کی تیممکن است برا

آنجا هم نبود. سمت ساحل  ویرفتم. د نییاتاق را ترک کردم و به طبقه پا بعد،

از وحشت وجودم را فرا گرفت.  یموج بود!آنجا هم ن، وستمیگروه پ هیرفتم و به بق

کردم و  یزلآمده است. رو به راب و همسرش لِ شیپ یکردم مشکلاحساس می

باشگاه : »پرسیدو بعد  ردمکث ک یاو هم کم «.ستیهم ن نجایا وید»گفتم 

آن لحظات را به  ی. هنوز هم وقتدنیبه دو میناگهان همه شروع کرد «کجاست؟

اه باشگ»اگر االن هم جمله کنم. می یدیام احساس فشار شدنهیس یآورم رومی ادی

  .رمیگبشنوم، تپش قلب می یرا از کس «کجاست؟

رتش ه بود. صوافتاد یکنار دستگاه ورزش نیزم یرو وید میدیبه آنجا رس یوقت

 یخون بود. همگاز سمت چپ سرش پر  میبرش گرداند یکبود بود و وقت یکم

کار  نی( کردم. بعد راب ایویر یقلب یای)اح رآ.ی.پیشروع به س عی. سرمیزد ادیفر

که سوار  ایقهیدق یانجام داد. س راکارها  هیرا انجام داد و بعد هم دکتر آمد و بق
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در پشت  یتخت یرو ویعمرم بود. د قهیدق یسترین یطوالن ،آمبوالنس بودم

نان ک هیکرد. مرا هم جلو نشانده بودند و گرآمبوالنس بود و دکتر به او نظارت می

 مارستانیب ریزنده است. آن شب مس وید دیکردم بگوبه دکتر التماس می

اند ما را سد کرده راهها نیکردم ماششده بود و احساس می ایدن ریمسترین یطوالن

اتاق  کیرا پشت  ویو د میدیرس مارستانی. باالخره به بمیبرو شیگذارند پو نمی

در همراه مارن  رونیبردند و نگذاشتند داخل اتاق شوم. ب نیسنگ یبا درب چوب

شستم. مرا گرفته بودند ن یدوستانم که بازوترین کیاز نزد یکیو  لیهمسر ف ن،یلو

ام کردند. ییراهنما یبود به اتاق کوچک ایدنانتظار ترین یکه طوالن یبعد از انتظار

فت دکتر ر ی. وقتدمیفهمکارش را می نیا ینشست. معن زشیدکتر آمد و پشت م

. آن «میگومی تیتسل»و گفت:  دیام را بوسیانشیآمد و پ لیاز دوستان ف یکی

 شروع شده است. ستیدر آن ن گرید ویکه د یاندهیآگفت می هکلمات و آن بوس

اتفاق  خیکنم که بارها و بارها و بارها در تاررا تجربه می یزیدانستم دارم چمی

 افتاده است.

 یخداحافظ ویبار با د نیآخر یبرا یخواهمی» :دیپرس یکس دیآمی ادمی

 ونریخواستم از آنجا بنمی یول و،ید دنید یو برا یخداحافظ ی. رفتم برا«یکن

 نرویرا در آغوشم نگه دارم و از آنجا ب ویاگر آنجا بمانم و د کردم. فکر میمیایب

الت ( با حوی)برادر د که راب یمانخواهم شد. ز داریکابوس وحشتناک ب نیاز ا میاین

وباره د یبرداشتم ول رونیمن چند قدم به سمت ب م،یبرو دیبا گریشوکه گفت د

را محکم بغل کردم. بعد راب آمد و مرا از  ویتوانستم دکه می ییبرگشتم و تا جا

برد و محکم مرا  یو دراز یرنگ طوالن دیمرا به سالن سف یبرد. مار رونیآنجا ب

روع شد. ش ویبدون د یِزندگ بیترت نیه اب دوباره به اتاق بازگردم. ذاردگرفت تا نگ

 ؛کنم یطور زندگ نیا خواستمیانتخابش نکرده بودم و نم گاهچیهکه  یهمان زندگ

 یرقابلغ یزندگ کینداشتم.  شیبرا یقبل یگونه آمادگ چیکه ه ینوع زندگ کی
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در  رگیپدرشان د میبگو میهاهبه بچ دیکردم بافکرش را هم نمی گاههیچتصور. 

ه ک یسخنران ،جنازه عییهای آنها، مراسم تشهیگر یصدا دنیشن ست،ین ماننیب

از  ام پرخانه برد.کرد، زمان گذشته را به کار میصحبت می ویدر مراسم از د یوقت

 تیتسل» :گفتندو می دندیبوسام را میآمدند گونهبود که همه می یانیآشنا

 .«میگومی

تاده اف نیزم یشدند و رو ادهیپ نیفرزندانم از ماش میوارد قبرستان شد یوقت

هم به ما  ویکردم. بستگان دمی هیکردند. من هم همراه آنها گر هیو شروع به گر

و  هیرمتوجه گ یصورتشان گذاشته بودند تا کس یاضافه شدند و دستانشان را رو

 اندوهشان نشود.

ها گذر زمان را با سرعت آموزند ما انسانبه ما می یهمگ کیزیفلسفه و ف شعر،

. ردیگمی شیرا پ یکند یلیخ ریس یزندگ ی. گاهمیکنتجربه نمی یکسانی

ه ک یکردند. لحظاتمی هیپدرشان گر یپشت سر هم برا یادیز یانم روزهافرزند

 یبرا یچه راه نمیبب دمکردم و منتظر بونگاهشان می یکردند با نگراننمی هیگر

 کیشده بود. به  ادی. تمام وجودم پر از فررندیگمی شیپدر آرام کردن خودشان 

 یحت ایگذاشت فکر کنم بودم که قلبم را در بر گرفته و نمی دهیرس قیعم یپوچ

 درست نفس بکشم. 

های اول ها و ماهمصر و سمج است. در آن روزها و هفته یهمراهه، و اندو غم

 ده،یجوش مهین یش کیاول مثل  ی. روزهاریدر سطح قرار داشت نه آن ز زیهمه چ

پا خاست و تمام وجودم را در . سپس ناگهان مانند موج به بودمنتظر و ملتهب 

. دیایب رونیام بنهیاز س خواهدکردم قلبم میبود که احساس می یبرگرفت و طور

 درد را تحمل نیهم ا قهیدق کیتوانم کردم نمیلحظات بود که احساس می نیدر ا

افتاده بود.  یکه کف سالن بدنساز دمیدچشمانم می یرا جلو ویکنم. مدام د
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 زدمکردم و او را صدا میمی هیگر واروانهیدها . شبمیدیدآسمان میصورتش را در 

 خواهش ؟یو رفت یچرا منو تنها گذاشت !دلم برات تنگ شده و،ید»گفتم: و می

کردم تا باالخره می هیگر قدرآنهر شب  .«مدوستت دار یلیکنم برگرد، خمی

ناباورانه  دمیرسمی میشدم و به کارهامی داری. هر روز صبح که بدربمی مخواب

را انجام  شانیارهاطور همه کچ .ستین گرید ویادامه دارد و د یزندگ دمیدمی

 یداند چه اتفاق بدنمی یکس ایعوض نشده؟ آ ایدر دن زیچ چیدهند و انگار همی

 افتاده؟

و هر لحظه امکان انفجار  ینیهای زمنیاتفاقات شده بودند مثل مترین یعاد

وز ر نیرا که هشت ماه قبل در اول یزیدخترم چ «نیبا والد یبش»برنامه  بود. در

رار ق نکهیکالس دوم هستم و از ا آموزدانشمن »اش نوشته بود نشانم داد: مدرسه

 نیام کرد و به اوانهیجمله د نیا .«امزده رتیح فتدیب یچه اتفاقات ندهیاست در آ

بل که ق میدانسترا نوشته نه من و نه او نمی هااینفکر کردم آن زمان که دخترم 

داد. دخترم  میدخترمان کالس دوم را تمام کند پدرش را از دست خواه نکهیاز ا

دستان کوچکش را در  نه. ایاش را دوست دارم نوشته ندیبه من زل زده بود تا بب

انستم تواش نگاه کردم. نمییو دوست داشتن نیریو به صورت ش دستانم گرفتم

اتاق  که وارد یخوردم. زمان نیزم یو وانمود کردم که تصادفا و اتفاق ستمیسر پا با

متوجه  نیاز والد یک چینگه داشته بودم تا ه نییتمام مدت سرم را پا میشد

 وحشتناک من نشوند.  یدگیها و از هم پاشچشم

 ویبود. مثال روز اول مدرسه که دتر دردناک میبزرگ و مهم برا یدادهایرو

ها از از بچه یادیهای زکرد و عکسروز می نیا یبرا یادیزریزی برنامه شهیهم

و  اقیکردم تمام شور و اشت یگرفت. سعرفتنشان می رونیلحظه باز کردن در و ب

ام را درست انجام دهم. فهیوظ همروز م نیتمام توانم را جمع کنم تا بتوانم در ا

نشستم.  نیزم ین در اتاق خواب مادرم روروز تولد دخترم با مادر، خواهرم و مار
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بروم و بتوانم با لبخند در مراسم  نییها پاکردم بتوانم از پلهفکرش را هم نمی

دانستم می طورنیهمکار را بکنم.  نیا دیدانستم به خاطر دخترم باشرکت کنم. می

 بود و با ویخواست ددرست رفتار کنم. اما دلم می دیهم که شده با ویبه خاطر د

 .میکردکار را می نیهم ا

 شیپ انمیپایبهم وسط غم و اندوه  یبخش یها لحظات شادوقت یبعض

توانم گفتم نمی شگرمیکردم به آرارا کوتاه می میکه داشتم موها یآمد. مثال وقتمی

را باز کرده و  فشیگذاشت و ک نیاش را زمیچیق شگریراحت بخوابم. آرا هاشب

را  شنهادشیرون آورد. من پیهای مختلف از آن بها و اندازهشکل هایی بازاناکس

با پدرم  یتلفن یهم وقت یخوشحالم کرد. روز یلیاش خیمهربان یرد کردم ول

های ها و نامعنوان ،های غمناکگفتم تمام کتابکنان می تیکردم شکاصحبت می

 هو ب ریمرگ را بپذ» ای «است ییواال تیاهم یمرگ دارا»دارند مثال  یوحشتناک

 !انداکترسن! ( واقعا مییبه مرگ نه هم بگو میتوانمی ثال)انگار که م« ن بله بگوآ

واسم ح یرا روشن کردم تا کم ویکردم رادمی یبه سمت خانه رانندگ یوقت فردا

ها از آهنگ یکیبدتر بود. مثال  یشد از قبلکه پخش می یپرت شود. هر آهنگ

 نیمن چه وحشتناک. ا یخدا ی! وا«شناختمشمی که قبال یکس» گفتیم

 طیکاش شرا» ،«وجود داشته باشد یانیپا خواهمینم» :کردمی وانهیکلمات مرا د

لمات ک نیا !نه ،نه ،نه .«ریات را به دست بگیرها شو و زندگ» ای «بود یگریجور د

ها از انسان یهای شمالگوزن»اند. آخر سر شروع کردم به گوش دادن کننده وانهید

 «بهترند

 یزهایمستند چ سازلمیف کیگفت به عنوان می ،میگوگنها سیوید م،دوست

غم ما، داستان ما، خودش را رها  میاجازه ده نکهیرا در مورد رها شدن و ا یادیز

و  تیروا نیا نکهیرا با علم کامل به ا یاپروژه چیگرفته بود. او ه ادیو آزاد کند، 
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د هر باور بو نیچون بر ا ،کردنمی روعبرسد ش انیداستان قرار است کجا به پا نیا

خودش را بروز دهد.  حشیکند و در زمان صح دایراه خودش را پ دیبا یداستان

 کرد از آن فرار قمیتا چه حد نگران کنترل غم و اندوهم هستم تشو دیدمی یوقت

نگهشان دارم و  کمیم و نزدگوش دهم، از خودم دورشان نکن مینکنم، به دردها

 انیپا یرا برا یادیهای زشناخت. راهاش بگذرد. او مرا خوب میرهاجازه دهم دو

نبردم و مدام  ییهای اول راه به جاها و ماهجستجو کردم. هفته میهادادن به غصه

درد  ،دمیرسهم که به نظر آرام و مسلط به نظر می یزمان یشکست خوردم. حت

 داستان کودکانم یداشتم و برا یکیزیحاضر بود. در جلساتم حضور ف شهیهم

 متوقف شده بود. ،یآن سالن بدنساز درقلبم  یول ،خواندممی

اندوه  غم و» گفته: سی. اس. لوئیبه من نگفته بود که س وقت چیه ،کس چیه

بود که حس  نیترس مداوم بود و مثل ا کی ،ترس نی. ا«است.مثل حس ترس 

ها خواهد ماند. موج داریپا شهیغم و اندوهت تمام نخواهد شد و هم اهگهیچ یکن

اگهان آوردند که نمی فشاربه من  قدرآنشدند و لحظه به لحظه بلندتر و بلندتر می

 ویدو هفته بعد از فوت د ،امیزندگ یروزها نی. در بدترستمیتوانستم بانمی گرید

 . در نامه نوشتهدیبه دستم رس وید یمیو دوستان قد انیاز آشنا یکیاز  اینامه

توانستم همسرم را از دست دادم و دوست داشتم می یمن هم زمان» :شده بود

 نیکار را نکرده بود! او همسرش را چند نیاو ا ی. ول«کندکه کمکت  میبگو یحرف

هم افتاده بود و  اشیمیصمدوست  یاتفاق برا نیاز دست داده بود و ا شیسال پ

: او نوشته بود کردند دردشان با گذشت زمان کمتر شود.کر نمیکدامشان ف چیه

د ندار جودو یکسانیواحد و  زیچ چیه یول میبگو یزیخواهد چدلم می نکهیبا ا»

فرستاده  اتین نینامه مطمئنا با بهتر نی. ا«نه ایبکند  یتواند به تو کمککه بدانم می

رفتن و محو شدن درد و غم نابود شود.  نیاز ب یبرا دمیباعث شد ام یشده بود ول
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فتاده ا شانیاتفاق برا نیست اهاسالکه  یکسان دمیدیکردم و ممی یاحساس پوچ

 . ندیایب رونیو اندوهشان ب ماند از غهنوز نتوانسته

 دینامه ناام نیآدام گرانت، روانشناس و استاد دانشگاه وارتون زنگ زدم و ا به

آدام را خوانده  «بده و بستان»کتاب  وید شیسال پ خواندم. دو شیکننده را برا

خودش دعوت کرده بود.  تیریبا مد «یمانک یسارو»در  یبود و او را به سخنران

چطور مردم  نکهیدر مورد ا امصرف شام به ما ملحق شد. آد یآن شب آدام برا

شروع  یکرد و همگمی قیمطالعه و تحق ،برسند یو معنابخش زهیتوانند به انگمی

 چگونه آدام نکهیشوند و اهایی که زنان با آنها مواجه میبه صحبت در مورد چالش

و  می. بعد با هم شروع به نوشتن مطلب کردمیکند، کردموضوع نگاه می نیبه ا

 شرکت در یرا برا یطوالن ریمس کیفوت شد، آدام  ویکه د یان. زممیدوست شد

 ترس من ترینبزرگگفتم د. به او میکرد و خودش را به ما رسان یط ویمراسم د

 وقت مثل گذشته شاد و خوشحال شوند. چیفرزندانم نتوانند ه گریاست نکند د نیا

 ،دهندبشان به من قوت قلب یشخص اتیکردند با گفتن تجربمی یسع گرانید

 ، کودکانیک عزیزفوت از گفت بعد زد. او میحرف می اتیآدام بر اساس واقع یول

ان کنند دورمی یدهند و سعرا از خودشان نشان می یزیانگپذیری شگفتانعطاف

توانند یشوند که ممی یبه بزرگساالن لیکنند و تبد یسپر یشان را با شادیکودک

 وفق دهند.  طیخودشان را با شرا یبه خوب

کرد  یرا ط یشد، باز هم مسافت طوالن میدیمتوجه ناام میآدام از صدا یوقت

دارد. او  ییانتها ،انیپایببه ظاهر  یدینوم نیو بتواند مرا متقاعد کند که ا دیایتا ب

است  ریغم و اندوه اجتناب ناپذ نکهیبا ا دیو رو در رو به من بگو دیایخواست بمی

تواند غم من و هم وجود دارد که می ییزهایچ یتوان از آن فرار کرد، ولو نمی

 انزشیکه همسر و عز یمدت شش ماه افراد یگفت طکودکانم را کمتر کند. او می

 «غم حاد» به آن روانشناسانکه  شوندحالتی مید، دچار انرا از دست داده
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که غم و اندوه من دوره خودش را  کهیدرحالند. آدام متقاعدم کرد که یوگمی

تر عیسر دهد تا چه حد قرار استو اعمال و حرکات من نشان می ارهباو ،گذارندمی

داستان غم و اندوه  نیتوانم به امی یو کجا و ک میایب رونیب یحس پوچ نیاز ا

 یسخت یاز غم و روزها یاش خالیزندگ یام کسدهیدهم. تا حاال ند انیپا ،انیپایب

 یمیما را در شوک عظ اتفاقات نیاز ا یبعض ایم.هداشت یسخت یباشد. همه ما روزها

 کیبه هم خوردن  ایکودک و  کیاتفاقات ممکن است مرگ  نیبرند. افرو می

باشد که برآورده نشده و ما را به شدت  ییایرؤممکن است  ایرابطه باشد و 

چه  دیاافتد، بمی یاتفاقات چنینکه بعد از این»است:  نیکند. سوال امی نیاندوهگ

 «م؟یکار کن

خاطر از  نیتحمل درد است به هم تیپذیری همان ظرفکردم انعطاففکر می

 زانیم»طاف و تحمل دارم. او جواب داد: انع چقدربفهمم  چطور دمیآدام پرس

منعطف  توانمطور میچ یبپرس دیسوال با نیا یو به جا ستیپذیری ثابت نانعطاف

 است هایو واکنش ما به سخت خقدرت و سرعت پاس ،یریپذباشم. انعطاف یو قو

عضالت اطراف  تیمثل تقو ؛مشیبساز میتواناست که مانند عضله می یزیو چ

  «.ستون فقرات است

توانم تصورش را هم ینم»گفتند: ها به من مییلیدرگذشت، خ ویکه د یزمان

فاق ات نیتوانستند تصورش را هم بکنند ابود که نمی نی. منظور آنها ا«بکنم

نها آام و با دهستایا شانیمن روبرو چطورتوانستند تصور کنند و نمی فتدیب شانیبرا

 دیآمی ادمیو از پا افتاده باشم.  فیضع مالکا دیکردند االن بازنم و فکر میحرف می

 ایکه همکارم بعد فوت فرزندش به سر کارش باز گشته بود و  یخودم هم زمان

گرفت، شاپ قهوه می یدارد از کافسرطان  نکهیکه با وجود دانستن ا یهمکار

دو همکارم قرار گرفتم باخودم  نیا تیکه در موقع یکردم. زمانفکرها را می نیهم

 ندارم.  یگریچاره د یشود ولگفتم خودم هم باورم نمی
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جز  یاچاره چیه شدن نداشتم. داریجز هر روز صبح از خواب ب یاچاره چیه

 ویزنده ماندن بعد از د یشوک، غم و احساس گناه برا نیدوام آوردن در برابر ا

 چیفرزندانم نداشتم. ه یبودن برا یجز جلو رفتن و مادر خوب یاچاره چینداشتم. ه

 خوب بودن نداشتم. همکار کیکار و  یجز تمرکز رو یاچارهانتخاب و 

 یو کامال شخص قیعم یدیاندوه و ناام یک ز،یانسان عز کیدست دادن  از

و  یحال مهربان نی. با امیخاص دار یهایخاص و واکنش طیمه ما شرااست. ه

 بخشامشآر میگذاشتند برارا با من به اشتراک می اتشانیکه تجرب یشجاعت کسان

د. دوستانم بودنترین یمیمن باز کردند صم یکه قلبشان را به رو یبود. کسان

ه ک یهمان کار یعنی ،دادندهایی هستند که فقط مشاوره میبهیهمان غر ،گرانید

 که ،صبور آدامِ ایم.هدیاش را دوحشتناک نمونه نیعناو یهای داراکتاب یدر برخ

خودم  یهد گذشت، ولاخو یرگیو ت یکیتار نیا دیش اصرار داشت بگوربا وجود صب

گفت در صورت مواجهه با تکان به خودم کمک کنم. می ریمس نیا یدر ط دیبا

 کنترل داشت. رشیتاث زانیم یشود روهم می یهای زندگفاجعهترین دهنده

پذیری و مان از انعطافل تالش من و آدام و درک و مطالعهکتاب محصو نیا

اما داستان توسط من گفته شده و  م،یکتاب را با هم نوشت نی. ما ااستمقاومت 

ر و د شهیهم دیام میوانمود کن میداستان سوم شخص است. قصد ندار نیآدام در ا

 مییبگو میتواند. ما قصد ندارنمی ،شود. نه رهیخواهد توانست بر غم چ یهر حال

 ایم.هما همه نوع درد را تجربه نکرد ،نه .میکنها را درک مییهمه دردها و ناراحت

 نیهم یها وجود ندارد. برامواجهه با چالش یبرا یمسلم ای کسانیراه واحد،  چیه

ندارند.  یهایی اصال وجود خارججواب نی. چنمیندار ینقصیبجواب کامل و  چیه

های ندارند. با وجود داستان یخوش انیها پاداستان تمام میدانمی اهمه م

از  یگریهای دداستان میکنمی فیتعر نجایکه ا یدبخشیو ام دوارکنندهیام

درد است. از شان پر یوجود دارد که زندگ ایدر سراسر دن یگریهای دانسان
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ت، خشون جنگ،شود. نقطه شروع نمی کیها از همه انسان یبرا یابیو باز یکاوریر

مردم و جوامع را دچار تلفات  یزندگ ،یو نژادپرست یستمیس یِتیجنس ضیتبع

 یاوبه طور مس یو دشوار یاست که سخت نیتلخ ا قتیاست. حق کرده یوحشتناک

 بجنگند و شتریب دیباتر های محرومها و انسانتینشده و اقل میما تقس نیب

 است.  شتریب شانیهاغصه

 و را از خانواده، دوستان یخوب تیکه حما میهست شانسخوش یلیخ ما

ها قابل دسترس یلیخ یکه برا یبه منابع مال میتوانو می میریگهمکاران می

 ییدانم صحبت در مورد قدرت و توانامی نی. همچنمیداشته باش یدسترس ست،ین

از مشکالت در وهله  یریجلوگ یتالش برا تیاز مسئول ها ما رایمقابله با سخت

و  میدهها و جوامع خود انجام میکه در شرکت یکند. کاراول رها نمی

تواند به ما می ،میکنوضع می گریکدیکمک به  یکه برا یهای عموماستیس

ها باعث استیس نیرنج خواهند برد و ا یخاطر بدهد که افراد کمتر نانیاطم

 نی. با امیها باششدن دردها و رنج نگبه روز شاهد کمتر شدن و کم ر شود روزمی

ها یها و نابرابریاز رنج و درد، سخت یریغلبه و جلوگ یبا وجود تالش ما برا ،حال

مقابله و  ی. برامیبا آنها در حال نبرد باش وستهیپ دیهنوز هم وجود دارند و با

امروز  نیلحظه و هم نیهم اکنون و از هم دیبا نده،یهای آبا چالش دنیجنگ

 . میکنتر و منعطفتر یرا قو دمانخو

ها و ها، طالقها، رنجیاز سخت یابیو باز یکاوریر یچگونگ روانشناسان

را مورد  یهای شخصیدیناام ایو  یو شکست در حرفه کار یماریها، بییجدا

و مطالعات، من و آدام به دنبال ها پژوهش نیا یاند. همراه با بررسمطالعه قرار داده

لبه خود غ قیته بودند به مشکالت معمول و عمنسکه توا میهایی بودافراد و گروه

 رییپذیری تغها نگرش ما را نسبت به مقاومت و انعطافانسان نی. داستان اندینما

 داد.
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شدن سخن تر یمقاومت و قو یروح انسان برا تیکتاب در مورد ظرف نیا

مک ک یهایی که براگذرانند و قدمها میکه انسان یکتاب به مراحل نی. ادیگومی

 یکتاب به روانشناس نیپردازد. در ادارند، میبر می گرانیبه خودشان و کمک به د

. میدازپرمی یهای کسب دوباره اعتماد به نفس و کشف دوباره شادو چالش یابیباز

تانمان در رنج و عذابند، چگونه دوس ایو  زانیاز عز یکی یوقت مییبگو میقصد دار

 مینیبب میخواهو باالخره می م؟یآرامشان کن دیو چگونه با میبا آنها صحبت کن دیبا

الزم است،  یشرکت منعطف و قو کیجامعه و  کی جادیا یبرا ییزهایچه چ

شق دوباره ع میتوانو چطور می میاوریبار بتر یکودکانمان را قو میانتوچگونه می

 م؟یریرا از سر بگ یو زندگ میبورز

اتفاق بد، رشد  کیشود بعد از تجربه دانم که میمی گریلحظه د نیدر ا حاال

ه انعطاف، توانند بها میضربات، انسانترین و شکننده نیبه دنبال تجربه بدتر کرد.

وان ت. به نظر من میابندیدست  ینسبت به زندگتر قیعم ییتوان و درک معنا

را  یشما تجربه سخت دیکرد و حتما نبا دهم رش «اتفاقات نیبدتر قبل از تجربه»

 نرایو غمِ رهیت یمن ابرها ی. برادیبرس یتا به رشد و آگاه دیپشت سر بگذار

مانده  یخود باق یسر جا وید دنید یاما غم و اندوه و آرزو ،ام کنار رفتهکننده

هایی را که با از درس یاریکنم بسمی یراهم و دارم سع انهیاست. هنوز هم در م

 هایی کهاز انسان یاریدرک کنم. مانند بس یبه خوب گذارم،اشتراک می هشما ب

بتوانم دوباره معنا و مفهوم  دوارمیکنند، من هم امبزرگ را تجربه می یدردها

نقطه  نیبه ا دنیرس یبرا زین گرانیو بتوانم به د ابمیرا ب یشاد یو حت یزندگ

 کمک کنم.

ام فکر یلحظات زندگترین کیو تارترین گردم و به سختب بر میبه عق یوقت

 وجود یبه زندگ دیام یبرا یادیهای زبعد از آن اتفاق، نشانه نمیبمی ،کنممی

غم و اندوه وحشتناک  دنیبا د ویکرد سر مزار د یادآوریبه من  یداشت. دوست
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 یاست. ما اول مانیزندگبد  حظهاتفاق و ل نیدوم نیبه آنها گفته بودم ا میهابچه

مان است که حال گونهاین. فقط میبگذران زیدوره را ن نیا دیو حال با میارا گذرانده

ه اُسِحفظ بودم:  یکه از بچگ یبهتر خواهد شد. بعد شروع کردم به خواندن آهنگ

آهنگ را خواندم، فقط  نیشد ا چطوردانم نمی ؛ دعایی برای صلح و آرامش!1شالوم

بود که مربوط به داشتن آرامش در برابر هرگونه  عِبری یدعا کی نیا دیآمی ادمی

بخوانمش و بعد همه به  دیشد و ناگهان در آن لحظه به ذهنم رساتفاق ناگوار می

متوقف شد. شب  یه و زاریباره گر کی، کودکان و به ترهابزرگمن ملحق شدند، 

ه خاطر دخترمان لبخند کردم ب یآمدم و سع رونیتولد دخترم، از اتاق خواب ب

را در تولدش  یدخترم لحظات خوب چقدرکه  دمیدبزنم و در کمال تعجب می

 برگزار شد.  یگذارند و تولد به خوبمی

ای هتیدر مورد فعال لیرا از دست دادم، با ف وید نکهیچند هفته بعد از ا تنها

نقش  یگریکه کس د میکردمیریزی برنامه میکردم. داشتصحبت می یفرزند-پدر

را  ویگفتم من د لیکنان به ف هیکند. من گر فایا ایمدرسه تیفعال نیرا در ا وید

 گریالف مان را د نهیگز»ام گذاشت و گفت: شانه یخواهم. او دستش را رومی

 «.میب فکر کن نهیبه گز دیخاطر با نیبه هم ایم.هو از دستش داد میندار

                                                      
 

و گسترش صلح در  جادیخداوند است و به خاطر ا سیکه تقد Oseh Shalomعبارت  1

 یشخص یهاقسمت یو در تمام« شکرانه پس از صرف غذا»مخلوقات در  یتمام نیو در ب انجه

کامل از  تیو امن نانیهمچون حالت آرامش، اطم یو مفهوم یمعان یو دارا شودیتکرار م عبادات

ای  ای گستراننده و: باشدافراد و کشورها می نیهرگونه رخداد و اتفاق ناگوار، ارتباط مناسب ب

 مترجم. –رود به کار می« صلح»در زبان عبری، برای مفهوم « شالوم»! کلمه صلح یپرتو
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 هاینهیخود گز یهایی از زندگبرهه. همه ما در ستیوقت کامل ن چیه یزندگ

ند ککتاب به ما کمک می نیا ایم.هو آنها را به کار برد میاکرده یب خود را زندگ

 .میها استفاده کننهیگز نیاز ا میبتوان





1 

 دوباره نفس کشیدن

 

 ،باید ادامه دهی

 ،توانم ادامه دهمنمی

 ،ادامه خواهم داد

 ساموئل بکت -

، سرکار بودم که تلفن همراهم زنگ خورد. دیو فوت از پس سال یک حدود

یک دوست قدیمی پشت خط بود و از آنجا که این روزها همه کمتر حال هم را 

شوند با خودم گفتم حتما موضوع مهمی پیش آمده که زنگ زده است. جویا می

د کرد. چناش بود تعریف میوحشتناکی را در مورد زنی که مربیدوستم خبرهای 

جشن تولدی رفته بود و زمانی که از جشن بیرون آمده بود  روز قبل، زن جوان به

و ماشین ندارد.  اش را داردد رفتن به خانهمتوجه شده بود یکی از همکارانش قص

به زن جوان تصمیم گرفت همکارش را  ،هایشان نزدیک هم بوداز آنجا که خانه

را بیرون آورده،  اسلحهاش رسیدند، همکار زن جوان به در خانه خانه برساند. وقتی

 تجاوز کرده بود. به او به زور او را به داخل خانه برده و 
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را به  جنایتزن جوان برای تست به بیمارستان رفت و سپس گزارش این 

پلیس داد. حاال دوستم به دنبال راهی بود بتواند آرامش را به این زن برگرداند و 

ام خواست اگر دانست من قبال این زن جوان را مالقات کردهآنجایی که میاز 

ممکن است این زن را ببینم و از او حمایت کنم. وقتی گوشی را قطع کردم و 

 توانمکردم اصال میشروع به گرفتن شماره آن زن جوان نمودم، با خودم فکر می

قتی با وکی کنم؟ ولی به کسی که چنین تجربه وحشتناکی را از سر گذرانده کم

هایش متوجه چیزهایی شدم که خودم هم سعی کردم از صحبتاو صحبت می

ار افک اندازنیطنهایش نم و صحبتغلبه ک هانه آکرده بودم در زمان غم و اندوهم ب

 خودم بود.

کنیم بذر مقاومت و ما به همان شکلی که اتفاقات منفی را پردازش می

روانشناس مارتین سلیگمان، بعد از  کاریم. دکترِن میپذیری را در وجودماانعطاف

کنند، متوجه شد ها مقابله میها مطالعه در مورد اینکه چگونه مردم با شکستدهه

 وری و بازیابی راه به جایی نبرد:شود ریکاباعث می Pکه سه 

 (: این باور که ما مقصر هستیم.Personalization) یسازیشخص (1

ها و (: این باور که اتفاق ناگوار تمام جنبهPervasivenessفراگیر بودن ) (2

 .مان را نیز تحت تاثیر قرار خواهد دادهای دیگر زندگیحوزه

برای  رویداد اینهای لرزه پس که این به اعتقاد (:Permanence)تداوم  (3

 همیشه باقی خواهد ماند.

همه چی  همه چی خوبه...»مهم و ثانویه آهنگ پاپ تر بخش کم Pاین سه 

همه تقصیر  هااین :گویدچرخد و میمیاست. این حلقه دور سرمان « وحشتناکه

خودم است. همه چیز افتضاح است. تمام زندگی من افتضاح و وحشتناک است و 

 افتضاح باقی بماند.  طورهمینهمیشه هم قرار است 
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 رااین وضعیت دشودهد زمانی که افراد باور کنند مطالعات مختلف نشان می

 شان را تحت تاثیر قرار نخواهدهای زندگی، تمام جنبهفقط تقصیر خودشان نیست

شان به زندگی عادیتر سریع ،داد و قرار نیست همیشه وجود داشته باشد

 ستندنی دائمی یا و فراگیر شخصی، منفی حوادث که موضوع این درک .گردندبرمی

له بتوانند با مشکالت مقابتر راحتشوند و  افسردگی کمتر دچار افراد شودمی باعث

تواند به معلمان مدارس روستایی و شهری نیفتادن می Pکنند. به دام این سه 

 انآموزانشدانشعمل کنند و  کارآمدترهای درسشان کمک کنند بتوانند در کالس

کند عملکرد بهتری را از خود نشان دهند. این کار به شناگران کالج نیز کمک می

کرد بار عمل نترسند و دوباره سرپا شده و این شانگذشتهملکردهای بد به خاطر ع

بار دیگر آنها استرس شدید نخواهند داشت و بهتری از خودشان نشان دهند. این 

تفاده اس بهتریتوانند از زمان خودشان به شکل بوده و میتر ضربان قلبشان عادی

 های زیادیسخت هم کمک کنند. این امر همچنین به فروشندگان بیمه در مشاغل

 یسازیشخصکند پذیرفته نشدن و جواب منفی شنیدن را کرده و به آنها کمک می

توانند با رویکرد جدیدی به آینده بنگرند، کند مینکنند و به آنها یادآوری می

ن برابر بیشتر از زمانی که همکارانشان در ای بتوانند دو برابر بیشتر بفروشند و دو

 آورند، دوام بیاورند.میشغل دوام 

دادم و او توضیح در تماسی که با این زن جوان داشتم، اول فقط گوش می

داد چطور خیانت، خشم و ترس را تجربه کرده است. بعد شروع کرد به سرزنش می

دانست. تجاوز به مقصر می ، خودش رابه خاطر رساندن همکارش به خانه ش.خود

ت و اینکه او خواسته همکارش را به خانه برساند تقصیر قربانی نیس وقتعنف هیچ 

افتد . به او تاکید و خاطرنشان کردم هر اتفاقی که برای ما میاستکامال منطقی 

فراگیر بودن و تداوم  دیگر یعنی Pافتد. بعد به او دو به خاطر شخص خودمان نمی

صحبت اش در زندگیاتفاقات خوب  دیگر را معرفی کردم. با هم در مورد تمام
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حاد  ،کردیم و از او خواستم به این موضوع فکر کند چطور ناامیدی با گذشت زمان

 دهد. بودن و شدت خودش را از دست می

 العاده دشوار و پیچیده است و، یک فرآیند فوقبهبود یافتن و بازیابی از تجاوز

وز ادهد قربانیان تجمتفاوت از دیگری است. شواهد نشان می هر فرد، روالش برای

کنند و در مورد آینده احساس ناامیدی معموال خودشان را سرزنش می ،جنسی

کنند. کسانی که بتوانند این الگوی غلط رفتاری را بشکنند کمتر در معرض می

 رس بعد از این سانحه قرار دارند.افسردگی و است

چند هفته بعد زن جوان با من تماس گرفت و گفت ماجرای پرونده متجاوز 

 فکر کرده و Pپیش روی است. او گفت تمام این مدت در مورد این سه  در حال

کرده و حاال احساس بهتری دارد. با شنیدن این حرف  اش تزریقآنها را به زندگی

 احساس خیلی خوبی به من دست داد.

افتاده بودم. ابتدا فورا خودم را به خاطر مرگ  Pمن هم قبال در دام این سه 

داد دیو به خاطر دیو سرزنش و مالمت کردم. اولین گزارش پزشکی نشان می

جانش را از دست داده است و  ،زمین برخورد سرش باافتادن از دستگاه ورزشی و 

توانستم نجاتش گفتم اگر زودتر آمده بودم میبه همین خاطر مدام به خودم می

گفت اصال این طور نیست و برادرم دیوید که جراح مغز و اعصاب است می دهم.

افتادن از وسیله ورزشی ممکن است باعث شود دست کسی بکشند ولی هرگز 

شود. مطمئنا دلیل دیگری وجود داشته که او از وسیله باعث مردن کسی نمی

ان شکافی نش قبل از افتادن او رخ داده است. کالبدورزشی افتاده و اتفاق اصلی 

 بیماری از ناشی قلبی داد حق با برادرم بوده و دیو ظرف چند ثانیه از آریتمی

 کرده بود. فوت کرونر عروق
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حتی وقتی هم که فهمیدم دیو به خاطر تنها ماندن و رها شدن روی کف 

ا مباز هم دالیل دیگری برای مالمت خودم پیدا کردم.  ،زمین ورزشی فوت نشده

ها وقت صرف کردم دارد. من هفته کرونر عروق بیماری دانستیم دیونمی هیچ وقت

آید او قبال و نتایج کالبدشکافی و پزشکی دیو را با پزشکش بررسی کردم. یادم می

کرد ولی هیچ کدام از ما این حالت را جدی نگرفته بودیم. از درد سینه شکایت می

اش داشتم. ی به تغذیهه زیادکردم و توجاش فکر میمن مدام در مورد رژیم غذایی

دادی اش میتغییرات زیادی هم در شیوه زندگی پزشکان به من گفتند حتی اگر

تواند صد در صد دیگری را از مرگ نجات دهد. وقتی خانواده باز هم کسی نمی

به قبل  نسبتتری کرد عادات غذایی سالمدیو گفتند دیو از وقتی با من زندگی می

 آرام شدم.  پیدا کرده بود کمی

خودم را به خاطر اختاللی که فوت دیو برای اطرافیانم به وجود  ،عالوه بر این

 و تربزرگ فاجعه، من ذاتا خواهر این از کردم. قبلآورده بود هم مالمت می

کننده بودم. اما وقتی دیو فوت کرد، قادر نبودم همه اتفاقات و مسائل ریزی برنامه

 ،زاکربرگ مارک واستند به من کمک کنند. رئیسمخرا کنترل کنم. دیگران می

کردند. پدر و ریزی مراسم تشییع جنازه را برنامه مارن و مارک مهایبرادر شوهر

خواهر شوهرم ترتیب مراسم دفن را دادند. وقتی که مردم برای ادای احترام به 

 به من اشاره کرد بلند شوم و از کسانی که آمده بودند آرنجمنزلمان آمدند، امی با 

کرد غذا بخورم و کنارم به خاطر حضورشان تشکر کنم. پدرم مجبورم می

 خورم.وب است و حتما غذایم را مینشست تا مطمئن شود حالم خمی

به طور مداوم  !«متاسفم! متاسفم»چند ماه بعد، شروع کردم به گفتن کلمه 

اش را کردم. به مادرم که یک ماه خانه زندگیرت خواهی میداشتم از همه معذ

ام ه را انجرها کرد و کنار من ماند. به دوستانم که تمام کارهای مراسم تشییع جناز

م نهایم را با آنها لغو کرده بودم. به همکاراهایم که تمام مالقاتدادند. به ارباب رجوع
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مرکزی روی کارم نداشتم. وقتی به خاطر اینکه غرق افکار خودم شده بودم و ت

توانم و کارم را به خوبی می»گفتم اول با خودم می کردمرا شروع می یاجلسه

 «خواهممعذرت می»جمله  نداد و با گفتولی گریه امانم نمی ،«انجام خواهم داد

 آمدم.از جلسه بیرون می

ا دور ر «خواهممتاسفم، معذرت می»ید کلمه آدام نهایتا متقاعدم کرد با

به  اندازم ومی ریتأخگفت با سرزنش کردن خودم روند بهبودم را به . او میبیندازم

بهبود نیابد. شنیدن این تر شوم حال فرزندانم هم سریعهمین ترتیب باعث می

پزشکان هم تمام تالششان را  جمالت باعث شد کمی به خودم بیایم. متوجه شدم

آمده است. پس واقعا غیرمنطقی بود که نمیاند و دیگر کاری از دستشان بر کرده

 دهم. این من نبودم که زندگی دیگرانتوانستم به تنهایی نجاتش فکر کنم من می

را مختل کرده بودم بلکه این تراژدی و این اتفاق ناگوار بود که این شرایط را پیش 

 هایمتظار نداشت من به خاطر گریه کردنخواست و انآورده بود. هیچ کس نمی

را قطع کردم و دیگر  «خواهممعذرت می»معذرت خواهی کنم. وقتی گفتن جمله 

این جمله را به کار نبردم، سعی کردم زبانم را نگه دارم و هیچ چیزی را 

 نکنم. یسازیشخص

هم وحشتناک  قدرهاآنبا کمتر مالمت کردن خودم متوجه شدم همه چیز 

یشتر کردند و بخوابیدند، کمتر گریه مینیست. حاال دیگر فرزندانم کل شب را می

م توانستکردند. ما از نظرات درمانگران و مشاوران هم استفاده کردیم. میبازی می

ها مراقبت کنم و در خانه حامی و همراهشان باشم. من محبت و توجه از بچه

همه  چقدردیدیم که را داشتم. با چشمان خودم می خانواده، دوستان و همکارانم

ی به آنها احساس آنها به من و فرزندانم توجه دارند و حاال بیشتر از هر زمان دیگر

 کردم.نزدیکی می
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( نیز کمکم کرد بتوانم به کارم Pervasiveness) فراگیر بودن؛ Pدومین 

گویند بدان شیوا میبازگردم. در سنت یهودی، هفت روز عزاداری وجود دارد که 

 شود. روانشناسان واز سر گرفته می های روزانهگذشتن این دوره، فعالیتو بعد از 

رزندانم را به متخصصان کودک از من خواستند تا جایی که امکان دارد زودتر ف

شان بازگردانم. بنابراین، ده روز بعد از فوت دیو آنها به مدرسه های روزانهفعالیت

ها در مدرسه بودند من هم در محل کارم مشغول به اعاتی که بچهبازگشتند و س

 کار بودم.

العاده عجیب و غریب بود. برای روز اولی که به سرکارم بازگشتم یک روز فوق

دم مشغول به کار بو بوکفیسبیش از هفت سال بود که به عنوان مقام مسئول در 

ین جلسه کاریم بعد از برگشت با ولی حاال انگار همه چیز برایم ناآشنا بود. در اول

 این زنند و اصالمردم دارند در مورد چه چیزی حرف می»گفتم خودم می

و ظرف مدت  شدمبعد در یک لحظه وارد بحث می «موضوعات چه اهمیتی دارد؟

کردم. صحنه افتادن دیو کردم. مرگ را فراموش میکوتاهی ناگهان فراموش می

 را گذاشتندن تابوتی که درون قبر میدیکردم. دزمین ورزشی را فراموش میکف 

کردم. در سومین جلسه آن روز، برای چند دقیقه واقعا خوابم برد. با فراموش می

آید راحت خوابم می قدرآنکشیدم و از خودم شرمنده بودم که اینکه خجالت می

ها، تی روزبودم. برای اولین بار بعد از فوت دیو آرام بودم. وق شکرگزاراز طرفی هم 

ها گذشت، تمرکزم بیشتر و بیشتر و بیشتر شد. کار به من فضایی ها و ماههفته

که  دام باشم و مهربانی همکارانم نشانم دابتوانم بیشتر شبیه خود واقعیداد تا 

 ام وحشتناک و ناراحت کننده نیست.ها و ابعاد زندگیتمام جنبه

ارشان احساس درک شدن و داشتن ها بر این باور بودم که مردم باید سرکمدت

حامی را حس کنند. حاال به این نتیجه رسیده بودم این موضوع بعد از یک اتفاق 

که  قدرهاآنکند و متاسفانه این موضوع بیشتری پیدا می بسیاربد و ناگوار اهمیت 
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 60از دست دادن یک عزیز، فقط به  باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. بعدِ

آن هم فقط برای  ،شودداده می های خصوصی مرخصیاز کارکنان بخشدرصد 

گردند، غم و اندوهشان چند روز کوتاه. زمانی که این اشخاص به سرکارشان باز می

شود. استرس مشکالت اقتصادی که می شانیکارباعث اختالل در انجام وظایف 

شود مثل دو مشت پشت سر هم شخص عزیز همراه میبا غم از دست دادن یک 

رای ب ،اندوه و غمناشی از  وریکاهش بهره . در خود ایالت متحده آمریکا،است

. در صورتی که به در بر داردهزینه  سال در دالر میلیارد 75 تا هاشرکت

ها های کاری آنها را کمتر کنیم و یا این زمانکارمندانمان مرخصی بدهیم و یا زمان

این تلفات و  ،های مالی نماییمنماییم و به آنها کمکتر و منعطف کارآمدتررا 

ها کمتر خواهد شد و افرادی که دچار غم از دست دادن عزیزی هستند، خسارت

ه هایی کشرکت بهبود خواهند یافت.تر فشار کمتری را حس خواهند کرد و سریع

کنند متوجه ئه میکی ارامزایای سالمت، بازنشستگی و مزایای مرخصی پزش

شان روی کارکنان باعث وفاداری و مولدتر شدن این افراد گذاریشوند سرمایهمی

بودن و عاقالنه انجام تر شود. حامی بودن و حمایت کردن به معنای مهربانمی

ارم که با سخاوتمندی تمام به من مرخصی سپاسگز بوکفیساز دادن کارها است. 

هایمان داشته باشم و فعالیتبهتری با تیمم  و توانستم همکاریِداد و بعد از فوت دی

 شد.تر و وسیعتر گسترده

 (Permanenceم )وسوم یعنی تدا P، من برای موردو دشوارترین ترین سخت

دهم غم و اندوه من برای کردم هر کاری هم انجام م فکر میها با خودبود. برای ماه

 همیشه تداوم خواهد داشت.

ند گفتشناختم و چنین دردهایی را تجربه کرده بودند، میافرادی که میتمام 

غم و اندوهم در طی زمان فروکش خواهد کرد. آنها به من اطمینان دادند روزی 

کردم. هایشان را باور نمیدر مورد دیو فکر خواهم کرد و لبخند خواهم زد. من حرف



 37   |||   دنیدوباره نفس کش

کردم قرار است تمام عمر بدون کردند به این فکر میهایم گریه میزمانی که بچه

داد حضور پدرشان کنارشان بمانم. دیگر دیو یک مسابقه فوتبال را از دست نمی

مام تعطیالت، تبلکه دیگر در هیچ مسابقه فوتبالی قرار نبود همراهم باشد. تمام 

ها، همه و همه قرار بود بدون حضور او برگزار شوند. التحصیلیها، تمام فارغبحث

ر نبود که دخترمان را در مراسم ازدواجش همراهی کند. ترس از اینکه دیگر او دیگ

 آورد.دیو حضور نخواهد داشت از پای درم می امیزندگدر هیچ یک از رویدادهای 

ترسناکم مرا به یک نتیجه رساند. وقتی از موضوعی رنج های بینیاین پیش

 بینیپیش» مطالعات کنیم.بینی میبریم به طور مداوم در موردش پیشمی

که  نشانگر این است (در آینده تمانابینی چگونگی احساس)یعنی پیش« عاطفی

کنیم. در این مطالعات میاغراق  ،مانراتِ رویدادهای منفی زندگیما در مورد تاثی

ضر اای که در حال حخواسته شد تصور کنند رابطه عاطفی و عاشقانه از دانشجویان

بینی شان را از مدت زمانی که در غم و ناراحتی و پیش با کسی دارند تمام شده

هم زدن  دیگری خواسته شد دو ماه بعد از به انشجویانخواهند ماند بگویند. از د

 شان میزان شادی و خوشحالی خودشان را گزارش کنند.و تمام کردن واقعی رابطه

تر الر و سرحآنهایی که جدایی واقعی و نه فرضی را تجربه کرده بودند خیلی شادت

زا قایع استرسشد. مردم همیشه در مورد تاثیر منفی واز چیزی بودند که تصور می

ند کردانی که فکر میکنند. مطالعات نشان داد دانشجویشان اغراق میدر زندگی

اگر خوابگاه بدی داشته باشند احساس خیلی بدی خواهند داشت در واقعیت 

ن خودم به شخصه به عنوان کسی که هم احساس بدی نداشتند. م قدرهاآن

 دانم.ات را صحیح میخوابگاه بسیاری بدی داشتم نتایج این مطالع

 کینیز دارای  مغزفیزیولوژیکی است،  ایمنی سیستمدارای  که بدن طورهمان

 ریزیغ طور به مارود، است. زمانی که چیزی اشتباه پیش می روانی ایمنی سیستم

 گیریم. را به دست می دفاعیهای مکانیسمزمام 
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بینیم. به لیمو آب و شکر اضافه ها میهمیشه روزنه امیدی را در دور دستما 

چسبانیم. بعد از فوت دیو، ها میرا به کلیشه کنیم خودمانکنیم. یا شروع میمی

کردم چیزی توانستم هیچ کدام از این کارها را انجام دهم. هر بار که سعی مینمی

نه،  زد کهم به خودم بگویم یک صدای بلندتری از درونم فریاد میبرای آرام کردن

 ادی واقعی را تجربهشود. به این باور رسیده بودم که دیگر من و فرزندانم شنمی

 نخواهیم کرد.

 «همیشه» و «هرگز» مانند کلماتی به این نتیجه رسیده بود سلیگمن

متاسفم، معذرت »اید که من ب طورهمان .و استمرار هستند تداومهای نشانه

و  «هرگز»سعی کردم کلمات  ،کردمرا از دایره لغاتم خارج می «خواهممی

جایگزین کنم.  «اخیرا»و  «گاهی اوقات»را هم حذف کنم و آنها را با  «همیشه»

 گویممی «همیشه این حس بد را خواهم داشت»حاال دیگر به جای اینکه بگویم 

 قدرهاآن. با این که این جمالت هم «داد گاهی این حس بد به من دست خواهد»

 شود. امیدبخش و عالی نیستند ولی در نوع خود پیشرفت محسوب می

 ،شودمتوجه شدم لحظاتی وجود دارد که شدت درد به طور موقت کاسته می

 شود. میتر درست مثل سردردی که ناگهان کمی آرام

الخره باز هم زنگ ناراحت باشم، چون با چقدرکم کم یاد گرفتم مهم نیست 

ی در این بین به وجود خواهد آمد. این کار کمکم کرد بتوانم دوباره اتفریح و وقفه

 1اختیشن درمانی تکنیک رفتاررا بازیابی کنم. همچنین از  محس کنترل روی خود

                                                      
 

 .مترجم– بیمار با کردن صحبت طریق از درمانی روش یک 1
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 نتای را که باعث ناراحتی و غم و غصه. در این حالت شما باورهایاستفاده کردم

 کنید که این باور غلط است.نویسید و بعد اثبات میشود میمی

ه ترسم این بود ک ترینبزرگترسم شروع کردم.  ترینبزرگمن این کار را با 

نکند دیگر فرزندانم دوران کودکی شادی نداشته باشند و نکند دیگر رنگ شادی 

تاد دلم به آشوب افکه نوشته بودم نگاه کردم  ایاقعی را نبینند. وقتی به جملهو

شان را مالقات کرده بودم که خانواده زیادی ولی کمی که فک کردم یادم افتاد افراد

مین ه ند واند ولی زندگی خوبی داشتدکی و در سنین پایین از دست دادهرا در کو

 است.  اساسیبم اشتباه و ابینیداد پیشامر نشان می

های خوبی را تجربه نخواهم حسکنم دیگر هیچ وقت احساس می»بعد نوشتم 

کردم یادم آمد همان روز صبح کسی که به این جمله نگاه می طورهمین. «کرد

ت بود ولی در هر صور ثانیه شاید فقط برای چند .جوکی تعریف کرد و من خندیدم

خوبی داشتم. همین موضوع نشانم داد که این طرز فکرم هم  خندیدم و حسی

 اشتباه است.

ها از نظر تکاملی، هم به ارتباط و گفت انسانان روانپزشکم مییکی از دوست

هم به غم و اندوه متصل هستند. همه ما به طور طبیعی ابزاری را برای ریکاوری 

بیاورم و حالم بهتر و بازیابی از غم و درد داریم. همین موضوع کمکم کرد دوام 

غم  ها را داریم پسسختی مان توانایی تکامل یافتن و توانایی کنترلشود. اگر همه

بارها و بارها در مورد عشق و از دست دادن در  و اندوه عمیق ما را نخواهد کشت.

ام و خودم را متصل به یک مجموعه های مختلف تاریخ بشریت فکر کردهطی قرن

ام. های مختلف احساس کردهدورهها در از خودم یعنی تجربه تمام انسانتر بزرگ

ی ، همان استادلنان رفتم مک ام یعنی جناب آقای اسکاتیعالقهمورد  پیش استاد

به من مشاوره و  ،امیزندگهمسر اولم در دهه بیست سالگی  که زمان جدایی از
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گفت در طی چهل سالی که به افراد دچار راهنمایی داده بود. اسکاتی می

 اتوجه به خد»که است مشاهده کرده  ،های عاطفی و احساسی کمک کردهشکست

دهد، آغوشی که ابدی بوده و بودن در یک آغوش پرمحبت را می به مردم حسِ

 . «بدانند در این شرایط تنها نیستندقوی و حافظ است. مردم نیاز دارند  تینهایب

فکر کردن در مورد تمام این ارتباطات و موضوعات باعث نشد کامال و صد در 

بودند. خاطرات و تصاویر دیو  مفید شانهمهصد بر شرایط سختم غلبه کنم ولی 

فهمیدم او دیگر شدم و میهمه جا بود. در چند ماه اول، وقتی از خواب بیدار می

شدم. هر شب، وقتی به آشپزخانه و ناراحت می حالیبکنارم نیست به شدت 

رد افتاد دیگر اینجا نیست درفتم انتظار داشتم آنجا ببینمش و وقتی یادم میمی

 بر این چان پریسیال همسرش و زاکربرگ کردم. مارکمیحس عمیقی روی قلبم 

 از ایی برویم که در آنجا هیچ خاطرههایهایم باید به مکانباور بودند من و بچه

که تا به حال آنجا نرفته بودیم.  دیو نداریم، از این رو ما را به ساحلی دعوت کردند

 آسمان وسیع و آبیبا این حال زمانی که روی نیمکت مشرف به دریا نشستم به 

 مارک و پریسیال نشستهدیدم. بین چهره دیو را در میان ابرها می رنگ نگاه کردم؛

توانستم حضورشان را در کنارم حس کنم ولی انگار دیو هم آنجا کنار بودم و می

  ما بود.

غم و اندوهم به شدت عمیق بود و همانند مه هیچ راه فراری وجود نداشت. 

 هک جبل، کیم غلیظی بود که به طور مداوم و مستمر مرا احاطه کرده بود. دوستم

رد کبود، این حالت را مثل یک پوشش سربی توصیف می داده دست از را برادرش

اس حسگفت ادیو، راب، می ربراد که گویی تمام صورت و بدنش را احاطه کرده بود.

 شیهاهیرگذارد هوا وارد اش قرار دارد و حتی نمیکند بار سنگینی روی سینهمی

های کردم. مادرم به من یاد داد وقتی موجشود. من هم مانند او احساس خفگی می

زند چگونه درست نفس بکشم و کم نیاورم ضربه می امیزندگاضطراب و نگرانی به 
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شش شماره نفس بکش و بعد برای شش ثانیه نفست را نگه دار و گفت تا و می

 بعد با شش شماره بازدم را انجام بده.

خاخام نات ازری که مراسم تشییع پیکر دیو را انجام داده بود به من گفت: 

ه . توصی«ن را به نفع خودت به صورت مثبت تغییر بدهها را بپذیر و آسختی»

وجه شده بودم زمانی که ناراحت یا غمگین هستم قبل مت هاسالخیلی خوبی بود. 

ام چند برابر شود. وقتی ناراحت بودم از شد ناراحتیفرعی باعث میموضوعات 

 .شدمناراحتی خودم و دیدن خودم در آن وضعیت هم ناراحت می

ید: گواو می مطالبی نوشته است. «سایه بدبختی»در مورد  لوئیس. اس. سی

مورد  بلکه مجبورید در بریدمی رنج تنها نه شما که استواقعیتی  سایه بدبختی»

 «ید و آن را در ذهنتان حفظ کنید.واقعیتی که باعث رنجتان شده فکر کن

بعد از مرگ دیو، دچار احساسات منفی فرعی بیشتری نسبت به گذشته شدم. 

ان رفقط داغدار نبودم بلکه از اینکه داغدار و ناراحت بودم هم ناراحت بودم. فقط نگ

بلکه حالتی فراتر از نگرانی یا اضطراب داشتم. چیزهای کوچکی  یا مضطرب نبودم

 ها و زخمی شدنشانکه قبال هیچ وقت نگرانشان نبودم مثل از دوچرخه افتادن بچه

شد. یاد توصیه آن خاخام افتادم ناراحتی و نگرانیم می افزایشهم به شدت باعث 

حاال به جای شوکه شدن از رویدادهای  پذیرفتن این موضوع کمک زیادی کرد. و

 کردم.می ینیبشیپمنفی آنها را 

ها قرن پنجم قبل از میالد نیز گفت این موضوع را بودایییکی از دوستانم می

اند. اولین اصل بودیسم این است که تمام زندگی با رنج و درد در هم دانستهمی

ی در حالی که زندگ .است اپذیرناجتناب دادن دست از و بیماری تنیده است. پیری،

مان برای ماندگار کردن آن وقفههای بیرد، با وجود تالشلحظات شاد هم دا

این لحظات هم از بین خواهد رفت. معلم بودایی، پما  یک روز همه ،لحظات
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چودرون، با گذر از مراحل مختلف مکتب ذن اولین زن آمریکایی بود که به طور 

زمانی که ما این حقیقت »نویسد: یی وفق داده بود. او میکامل خود را با سنت بودا

و  منگیریم با اهرییابد چون یاد میپذیریم، درد و رنجمان کاهش میاصیل را می

ام قرار های درونی. من که قصد ندارم با اهریمن«روح پلید درونمان دوست شویم

 و آمدشان را با منپذیرم و به این ترتیب رفت نوشیدنی بگذارم، ولی آنها را می

 زنند!کنند و کمتر به من تلنگر میکمتر می

هایم با هم لیستی از به همراه بچه دیو، جنازه تشییع مراسم از پس روز چند

هایی گذاشتیم که هر را وضع کردیم و بعد آنها را در مکان «خانوادگی قوانین»

د. بو «احترام به احساسات خودمان»روز به آنجا دسترسی داریم. قانون شماره یک 

اگر هر  در این مورد با هم بحث و گفتگو کردیم و به این نتیجه رسیدیم که

ر طول دوره دچار شرایط سخت و ناراحت کننده شد، مثال د ایمان در برههکدام

ا هافتاد بچهمدرسه، برای خودمان زنگ تفریح خواهیم گذاشت. خیلی اتفاق می

کردند و معلمانشان با مهربانی سر کالس ناگهان به خاطر فوت پدرشان گریه می

و یا اینکه به آنها دادند همراه یکی از دوستانشان بیرون بروند به آنها اجازه می

 ها از آن حال و هوا بیرون بیایند. بچهند به طوری که دادمشاوره می

ها را کردم ولی باید برای خودم هم این کار را انجام ها این توصیهمن به بچه

یعنی اعتراف به اینکه من  «در آغوش گرفتن و پذیرفتن اتفاقات بد»دادم. می

توانم زمان هجوم غم و اندوه کنترلش کنم. آری! من هم نیاز به زنگ نمی

ا این کار را کنار جاده در ماشینم هی برای گریه نیاز داشتم. بعضی وقتهایتفریح

 رفتم وکردم یا در محل کار و یا در جلسات. گاهی هم به دستشویی زنانه میمی

کردم. وقتی دست از مبارزه و کردم. گاهی پشت میزم گریه میآنجا گریه می

ت بیشتری از زندگی من جنگیدن با افکار و احساساتم برداشتم آنها هم با سرع

 کرده و بیرون رفتند.  عبور
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شدید صاف شده و زمانی  بعد از چند ماه متوجه شدم فضای مه آلود درد و رنجِ

کردم بهبودی من سرعت و شتاب دادم احساس میکه به این رویه ادامه می

است. متوجه شدم برخورد و مقابله با غم و اندوه مثل کسب توانایی  یافتهبیشتری 

ضربان  رطوهمینجسمی بود یعنی هر چه بیشتر ورزش کنی و بیشتر تمرین کنی 

قلبت بهبود یافته و بهتر خواهد شد و گاهی در طول این فعالیت جسمانی شدید 

 کردید ندارید. شوید که فکر میمتوجه نیرو و قدرتی در خود می

رین بدتهای عجیبی کمکم کرد تمرکز روی حالت یکی از چیزهایی که به طرز

 .خیلی آسان و ساده بود برایمبینی یک وضعیت بود. پیشوضعیت 

ناامیدی و غم، به صورت غریزی به دنبال افکار مثبت  در طول روزهای اولِ

 روی جنبه منفی و بد موضوع فکر کنیم.  ،بودم. آدام گفت بیا به جای این

 !«کنی؟ چرا بد؟داری شوخی می !بد؟»به او گفتم: 

اگر آن اتفاق بد موقع رانندگی »کمی که فکر کردم متوجه منظورش شدم: 

شد. وای خدای من! آن وقت هر سه آنها را از بد می چقدرافتاد ها میدیو با بچه

کردم و از اینکه فرزندان عزیزم سالمت  شکرگزاریدادم. آن وقت ناگهان دست می

 اندوهم پیشی گرفت. از غم و شکرگزاریهستند خوشحال شدم و ناگهان حس 

من و دیو یک آیین خانوادگی داشتیم و سر میز شام در مورد بدترین و بهترین 

کردیم. وقتی دیو از میانمان رفت و ما سه نفر تنها اتفاقات روزمان صحبت می

شدیم، من یک بخش دیگر هم به این آیین اضافه کردم. ما باید چیزی را که به 

تیم نیز ذکر کنیم. ما همچنین دعا خواندن را به و قدردان هس سپاسگزارخاطرش 

 شکرگزاریبه یکدیگر و  مانیهادستقبل از صرف شام اضافه کردیم. گره زدن 

هایی تمام نعمت شکرگزارشود خوریم باعث میخداوند به خاطر غذایی که می

 .شودباشیم که در روز نثارمان می
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دی خود یک موهبت است. های الهی به خوها و رحمتاذعان و تصدیق نعمت

روانشناسان از گروهی از مردم خواستند یک لیست هفتگی از چیزهایی که بابتش 

هیه ها لیست تهستند تهیه کنند. گروه دیگر در مورد گرفتاری شکرگزاربسیار 

 کرگزارشکردند و گروه دیگر نیز وقایع معمولی را لیست کردند. نه هفته بعد، گروه 

ادتر از قبل شده بودند و مشکالت سالمتی کمتری از این به طور قابل توجهی ش

 هایگروه گزارش شد. افرادی که در طی رکود اقتصادی وارد کار شده بودند در دهه

بعد افراد راضی و خشنودتری بودند، چون متوجه شده بودند پیدا کردن کار در 

است  ها یادآور چیزهای خوبیسخت بوده است. شمارش نعمت چقدراین دوران 

تواند باعث افزایش شادی شود. هر شب، وجود دارد و واقعا می مانیزندگکه در 

م کنم چیزی یا کسی را پیدا کنکند تا چه اندازه غمگین باشم، سعی میفرقی نمی

 هستم. سپاسگزارکه به خاطرش 

. هم دختر و هم شکرگزارمعالوه بر این به خاطر امنیت مالی خودم خیلی 

حاال باید از این خانه نقل مکان کنیم؟ جواب من به آنها نه بود. گفتند پسرم می

برای بسیاری، یک واقعه غیرمنتظره مثل بیمارستان رفتن و یا تعمیر ماشین 

های مالی زیادی به همراه داشته باشد. در اتحادیه اروپا، از هر چهار تواند نگرانیمی

سک برای زنان و والدین مجرد نفر، یک نفر در معرض خطر فقر قرار دارد و این ری

ایی شوند که توانبیشتر است. شصت درصد از آمریکایی نیز با وقایعی مواجه می

دهد و یک سوم آنها حالت در معرض خطر قرار میآنها را برای رفع نمودن این 

 شود. مرگشان مییریپذآسیب ندارند و همین موضوع باعث یاندازپسنیز هیچ 

بت نستر مد پایینی را به خصوص برای زنان دارای درآیادشریک زندگی عواقب ز

های مهلک فقدان شریک محبوب زندگی، به مردان به همراه دارد. عالوه بر ضربه

 شانهخاننیز پولی ندارند و  شانهیاولزنان بیوه اغلب برای برآورده سازی نیازهای 

 115 از بیش جهان، سراسر در بیوه میلیون 258 دهند. ازرا نیز از دست می
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اف به همین دلیل و دالیل بسیار دیگر، شک .کنندمی زندگی فقر نفرشان در میلیون

 دستمزدی میان زنان و مردان باید از میان برداشته شود.

نظر از اشکال مختلف آنها باشیم و باید به  ها صرفباید پذیرای همه خانواده

. افرادی که از نظر رفتارهای گذارند کمک کنیمآنهایی که دوران سختی را می

های قانونی مشابه و مزایای شغلی دارای حمایت جنسی در اقلیت قرار دارند اغلب

های یمهب در رابطه باتر قویهای نیستند. ما نیازمند سیاست معمولیمشابه با افراد 

 بارترفاجعهبرای جلوگیری از تر خانواده دوست وکارکسبهای اجتماعی، شیوه

ها نیاز به حمایت بیشتری دارند رایط دشوار هستیم. والدین مجرد و بیوهشدن ش

 های شایانی نمایند.توانند در این مورد کمکمی همسایگان و خانواده و همکاران،

هایی که به من ارزانی شده بود هنوز هم دچار با وجود آگاهی از تمامی نعمت

از فوت دیو و روزی که دیو را نقش درد و غم شدیدی بودم. چهار ماه و دو روز بعد 

ندانم فرز «برگشت به شب مدرسه»بر زمین در کف سالن ورزشی یافتم، در مراسم 

ها رفتم. همه خانوادهشرکت کردم. اولین بار بود که به تنهایی به این مراسم می

های درسی فرزندانشان شی دور هم جمع شدند و به سمت کالسزدر سالن ور

کردیم و بعد در می یدهسازمانهمیشه با هم این مراسم را  رفتند. من و دیو

 زدهوحشتکه  طورهمینکردیم. ولی حاال دیگر او نبود. موردش بحث و گفتگو می

ها بودم ناگهان تلفن همراهم زنگ خورد. دکترم پشت خط بود. او دنبال کالس

جود نگرانی ودهد. البته هنوز جای گفت که ماموگرافی نقطه مشکوکی را نشان می

 ندارد ولی باید فردا برای سونوگرافی بیایی تا همه چیز روشن شود.

ها به سمت ماشینم رفتم وحشت شد. به جای گشتن کالس به تبدیل من غم

ها به شدت نسبت به مرگ حساس شده و به خانه برگشتم. بعد از فوت دیو بچه

ریه کند و او را به خواهد گبودند. چند هفته قبل سر میز شام دخترم گفت می


