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این روزها حتما در رسانههای
مختلف خوانده یا شنیدهاید
که گروهی از دانشمندان
هشدار میدهند که گسترش
سریع «ابر ماالریا» در آسیای
جنوبشرقی یک تهدید
هشداردهنده جهانی است.
این شکل خطرناک از انگل
ماالریا نسبت به داروهای
اصلی ضدماالریا مقاوم
است .به گزارش بیبیسی،
این شکل مقاوم ماالریا در
کامبوج پدیدار شد ،اما از
آن هنگام به بخشهایی از
تایلند ،الئوس و جنوب
ویتنام گسترش یافته است.
به تازگی گروهی از
دانشمندان در واحد
پژوهشی پزشکی گرمسیری
ماهیدول -آکسفورد در
بانکوک اعالم کردهاند که
خطر واقعی درمانناپذیر
شدن ماالریا وجود دارد.
به گفته این گروه از
دانشمندان ،این نگرانی
وجود دارد که ابرماالریا به
آفریقا هم برسد.
هر سال حدود  ۲۱۲میلیون
نفر دچار ماالریا میشوند.
ماالریا ناشی از انگلی
است که بهوسیله پشههای
مکنده خون منتقل میشود
و بهخصوص کودکان را
در معرض خطر مرگ قرار
میدهد.
نخستین گزینه درمانی ماالریا
ترکیب داروی آرتمیسینین
با پیپراکین است ،اما
آرتمیسینین
تاثیربخشی
کاهش یافته و اکنون انگل
ماالریا به پیپراکین هم
مقاومت پیدا کرده است.
درنتیجه موارد عدم پاسخ به
این ترکیب دارویی با سرعت
زیادی در حال افزایش است.
اکنون حدود یکسوم موارد
ماالریا در ویتنام به این داروها
پاسخ نمیدهند و در برخی از
مناطق کامبوج میزان مقاومت
به داروها به  ۶۰درصد رسیده
است.
پروفسور آرجن دوندروپ،
رئیس این واحد پژوهشی
میگوید« :وضعیت در آفریقا
از قبل بدتر است ۹۲ .درصد
از موارد ماالریا به داروها
مقاومت نشان میدهند.
بنابراین ورود اینگونه
ابرماالریا به آنجا میتواند
مصیبتباری
پیامدهای
داشته باشد».
ماالریا در بخشهای بزرگی
از جمعیت جهان یک مشکل
بهداشتی عمده است.
گرچه این بیماری در اروپا و
آمریکای شمالی نادر است،
اما در آفریقا ،آمریکای
جنوبی و مرزی و آسیای
جنوبی شیوع گستردهای
دارد.
هنگام سفر به این کشورها
باید مراقبت بیشتری برای
درامان ماندن از پشهها انجام
داد یا برای پیشگیری از
عفونت داروهای ضدماالریا
مصرف کرد.
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چاقترین زن جهان درگذشت
بیمارستان بورجیل در ابوظبی ،پایتخت
امارات متحده عربی اعالم کرد ایمان
عبدالعطی که تصور میشد سنگینترین زن
جهان باشد ،به علت عوارض ناشی از بیماری
قلبی و اختالل کارکرد کلیه درگذشته است.
به گزارش سیانان و به گفته خانواده این زن
مصری  ۳۷ساله ،او پیش از آنکه در ماه مارس
امسال در بیمارستان سیفی در بمبئی تحت
عمل جراحی کاهش وزن قرار گیرد۵۰۰ ،
کیلوگرم وزن داشت.
به گفته پزشکان هندی ،پس از عمل جراحی
کاهش حجم معده همه نشانهها مثبت بودند و
او حدود  ۱۰۰کیلوگرم وزن کم کرد.
ایمان در  ۹سپتامبر سیوهفتمین سالگرد
تولدش را جشن گرفته بود.

به گفته خانواده ایمان ،او هنگام تولد ۵
کیلوگرم وزن داشت و از کودکی دچار
مشکالت تیروئیدی بود .او در کالس پنجم
به علت اشکال در حرکت و راه رفتن ناشی
از وزن زیاد ،دیگر نتوانست به مدرسه برود.
ایمان به گفته خانوادهاش در دو دهه گذشته
خانه را ترک نکرده بود .او دچار سکته مغزی

شده و توانایی ارتباط برقرار کردن را از دست
داده بود .وزنش به باالتر از  ۵۰۰کیلوگرم
رسیده و سالمتش به سرعت رو به زوال بود.
خواهر ایمان سال پیش یک کارزار شبکه
اجتماعی برای درمان او ترتیب داد و دکتر
مفضل الکداواال در بمبئی یک طرح  3/5ساله
را برای درمان پیشنهاد کرد که شامل دو عمل
جراحی برای رساندن وزنش به کمتر از ۱۰۰
کیلوگرم بود.
ایمان با موانع زیادی برای رسیدن به هند
روبرو بود ،از جمله رد شدن تقاضای ویزایش
به علت اینکه نمیتوانست شخصا به سفارت
برود .بعد از حل این مشکل با کمک یک وزیر
کابینه هند ،مشکل بعدی سوار کردن او به
هواپیما بود.

دوربين سالمت

■ پزشکیدانشیهمیشهدرتغییراست.
درارایهمطالب«سالمت» تالشزیادی
در جهت کامل بود ن و تطابق آن با
استانداردهایروزپزشکیدنیا تازمان
انتشارصورتگرفتهاست .اماب ه دلیل
اینکهدرعلومپزشکیوجودتغییرات
هموارهمتصوراست« ،سالمت»مطالب
ارایه شده را کامل و عاری ا ز خطا
نمیداند .ارجحآن استکهکاربران ،این
اطالعاترا قبلازبهکارگیریبا رجوع
بهپزشکاننیزتاییدنمایند.
■ مسوولیتمحتوایآگهیها بر عهده
شرکتهای سفارشدهندهاست.
■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر
است.

هواپیمایی مصر یک هواپیمای باری
مخصوص برای انتقال او به هند ترتیب داد.
به گفته الکاداوال ،پس از عمل کارکرد کلیه او
بهبود یافته بود.
در آن هنگام قرار بود که او در طول یکی -دو
ماه بعد  ۷۰تا  ۸۰کیلوگرم دیگر وزن کم کند.
برنامه این بود که او را به خانهاش در مصر
بازگردانند و در سال آینده برای او جراحی
دومی ترتیب دهند.
ایمان سپس به بیمارستان بورجیل در
ابوظبی منتقل شد .در این بیمارستان یک
گروه پزشکی شامل بیش از  ۲۰پزشک از
تخصصهای متفاوت او را درمان میکردند،
اما در نهایت قلب و کلیههای او از کار افتاد
و درگذشت.

نوشابههای گازدار سونآپ آلوده به متآمفتامین در مکزیکوسیتی باعث مرگ
یک نفر شد و  7نفر را روانه بیمارستان کرد.
رویترز

سال آینده ماریجوانا در کانادا قانونی میشود و حدود نیمی از مردم میگویند
که میخواهند شکل خوراکی ماریجوانا را امتحان کنند!
آسوشیتدپرس

ابتالی قهرمان المپیک به سندرم خودجرحی
کلی هولمز ،قهرمان دوومیدانی بریتانیایی
و برنده مسابقات  ۸۰۰متر و  ۱۵۰۰متر در
آتن در سال  ۲۰۰۴میالدی در گفتوگویی
اعتراف کرد تا همین یک سال پیش خودش
را مجروح میکرد تا خشم و آزردگیاش
را تسکین بخشد.
او در یک مصاحبه تلویزیونی که در آن
آشکارا از دچار بودنش به افسردگی سخن
میگفت ،اذعان کرد« :در بدترین وضعیت
هر روز که آسیبدیده بودم و نمیتوانستم
فعالیت ورزشی انجام دهم ،با قیچی خودم
را مجروح میکردم».

او در این مصاحبه تصویری را نشان داد که
پس از آسیبدیدگیاش در مسابقات جهانی
 ۱۹۹۷میالدی گرفته شده بود .این مورد
یکی از  7مورد آسیبدیدگی بود که باعث
شد او شروع به مجروح کردن خودش کند.
کلی که در  ۱۷سالگی پیش از ورزشکار
شدن به ارتش پیوسته بود ،قبال هم دراینباره
سخن گفته بود که از ترس برخوردهای منفی
افسردگیاش را پنهان کرده بود .او در این
مصاحبه گفت الزم است دراینباره بحث
بیشتری انجام شود.
کلی ،پس از سالهای بسیار درگیری با

ادامه از صفحه 1
یالوم اولین بار شهرتش را در میان رواندرمانگران،
از کتاب رواندرمانی گروهی :نظریه و عمل ۶به
دست آورد .این کتاب که در سال  ۱۹۷۰منتشر
شد استدالل میکند که درمان گروهی نمونه
کوچکی از زندگی هرروزه ماست و و همچنین
پرداختن به روابطی که درون یک گروه ِ درمانی
وجود دارد میتواند تاثیرات درمانیِ قابلتوجهی
در بیرون از گروه داشته باشد .پرستارها در اتاق
میروند و میآیند ،در همین حین او به من
میگوید« :سال بعد ششمین بازبینی کتابم را
انجام میدهم» .روی صندلی کنار پنجره نشسته
و بیقراری میکند .خط ریشش بدون کاله
پانامای همیشگیاش بلندتر به نظر میرسد.
اگرچه سالهاست که تدریس را کنار گذاشته،
اما میگوید ،تا روزی که بتواند ،مراجعانی
را در حیاطخلوت ویالیش میبیند .ویالیش
مدل کوچکشده از غار انسانی است که پر
شده از کتابهای فریدریش نیچه و فیلسوفان
رواقی .خارج این باغ درختان بُنسای وجود
دارد؛ آهو و خرگوش و روباه در اطراف این
باغ گهگاه دیده میشود .در من شدن نوشته:
«وقتی احساس خستگی میکنم ،بیرون میروم
و سر خودم را با بُنسای گرم میکنم :هرس
میکنم ،آبیاری میکنم و ظاهر زیبایشان را
تحسین میکنم».
یالوم هر مشکلی که در کار درمان پیش میآید
بهعنوان یک پازل میبیند ،پازلی که شخص
او و مراجع باید با هم همکاری کنند تا حلش
کنند .این فرایند را در دژخیم عشق تببین کرده
است ،کتابی که شامل  10داستان از مراجعا ِن
تحت درمانش میشود :داستانهای واقعی از
کار او ،که در آنها اسمها عوض شده اما باقیِ
جزییات تغییر چندانی نداشته .این داستانها
نهتنها بر رنجهای مراجعانش متمرکز شده ،بلکه
همچنین احساسات و افکار او را بهعنوان درمانگر
دربرگرفته است .به من میگوید« :میخواهم
جنبههای انسانی درمان را پررنگ کنم تا نشان
دهد که درمانگر انسانی واقعی است».
شاید در نگاه اول به نظر نرسد که این کتاب
کتابی بفروش است ،اما وقتی در سال ۱۹۸۹
بیرون آمد موفقیتی تجاری رقم زد و تا به
امروز فروشی با سرعت داشته .منتقدی به نام
لورا میلر در سال  ۲۰۰۳آن را رسما نماینده
ژانری جدید دانست .دژخیم عشق ،آنطور
که میلر در نیویورک تایمز نوشت ،نشان داد

مشکالت خلقی به نقطهای رسید که به
خودش گفت دیگر بس است.
او میگوید« :قیچی در حمام بود و من
برای رها شدن از آزردگیام از آن استفاده

میکردم .واقعا جای بدی برای نگهداشتن
قیچی بود».
کلی میافزاید« :پیام من به مردم این است
که همیشه نوری در پایان تونل تاریک وجود
دارد و شما میتوانید از مشکالت خود رهایی
یابید ».کارشناسان میگویند مجروح کردن
خود شیوهای است که فرد برای کنار آمدن
با عواطف ،خاطرات یا موقعیتهای دشوار
برمیگزیند .چنین افرادی باید با مراجعه
به روانپزشک ،مشاوره با رواندرمانگر و
شرکت در گروههای حمایتی مشکالتشان
را حل کنند.

سگهای زندهیاب برای یافتن افراد گیرافتاده در زیر آوار زمینلرزه
مکزیکوسیتی به کار میروند.
آسوشیتدپرس

چگونه از مرگ نترسیم؟
که «مطالعات موردی روانشناسانه چیزی به
خوانندگان ارائه میکند که داستانکوتاههای
امروزی به خوانندگان نمیدهند :جستوجوی
رازها ،برانگیختن کنجکاویها ،عواطف عمیق،
پیرنگ».
امروز ،مردم سراسر دنیا که به یالوم ایمیل
میزنند ،او را بیشتر از طریق کتابهایش
میشناسند ،کتابهایی که به چند زبان ترجمه
شده .ممکن است یالوم هم همچون دیوید
هاسلهاف بیش از آنکه در آمریکا مشهور
باشد در خارج از آمریکا مشهور باشد.
شاید دلیل کمتراستقبالشدن از یالوم در
آمریکا بهخاطر تعصبات مذهبی بسیاری از
خوانندگان آمریکایی و پافشاری آنها روی
پایانهای خوش باشد .دوشنبهها با یالوم
همچون سهشنبهها با موری ۷نیست .یالوم
برای خوانندگان مذهبی میتواند انسانی
مخوف باشد .به جهان پس از مرگ اعتقادی
ندارد؛ میگوید اضطرابش در رابطه با مرگ با

این اعتقاد تسکین پیدا میکند که آنچه پس از
زندگی خواهد آمد همان چیزی است که قبل
از آن وجود داشته .عجیب نیست که به من
میگوید مخاطبان مذهبیاش تمایلی ندارند
جذب کتابهایش شوند.
یالوم ،در اوایل کار رواندرمانی
اگزیستانسیالش ،از این مساله شگفتزده شد
که افراد از توضیحدادن دردهای وجودیشان
چقدر تسلی مییابند .در خیره به خورشید
مینویسد« :ما در مردن ،این تنهاترین
اتفاق زندگی ،تنهاییم» .بااینحال ،همدلی
و برقرارکردن روابط میتواند اضطراب ما
انسانها را در مورد مرگ تا حد زیادی کاهش
دهد .در دهه  ۱۹۷۰زمانی که کار با مراجعانی
را شروع کرد که نوعی سرطان العالج داشتند،
متوجه شد که آنها با این ایده دلگرم میشوند
که میتوانند با مردن با ارزش الگویی برای
دیگران باشند.
وحشت از مرگ ممکن است برای هر کسی

در هر زمانی اتفاق بیفتد و میتواند تاثیراتی
زندگیعوضکن داشته باشد ،چه تغییرات مثبت
و چه منفی .یالوم در جایی نوشته« :برای آنهایی
که تعصب عمیق و ریشهداری درمقابل گشودگی
دارند -آنهایی که همیشه از دوستیهای عمیق
خودداری کردهاند -مساله مرگ ممکن است
تجربه تکاندهندهای باشد و تمایالتشان را برای
برقراری روابط صمیمانه تغییر زیادی دهد».
آنهایی که زندگی زیستنکردهای داشتهاند
میتوانند اولویتهایشان را در همین فرصت
باقیمانده زندگی تغییر دهند .در همین حال
که یکی از پرستارها قرصهایش را آورد به من
میگوید« :همین موضوع درباره ابنزر اسکروج
صادق بود».
رواندرمانی اگزیستانسیال ،با همه هولناک
بودنش ،عمیقا تاییدگر زندگی است .تغییر
همیشه ممکن است .صمیمیت میتواند آزادی
بیاورد .وجود گرانبهاست .یالوم ،در تمجید از
استعارهای که ریچارد داوکینز دانشمند بیان کرده

عشق ،هراس از مرگ را کم میکند
یالوم درباره سختیهای سالخوردگی رک و راست است؛ هم در
زندگی شخصی ،هم در خاطرات زندگی .وقتی دو تا از دوستان
صمیمیاش اخیرا فوت کردند ،دریافت که خاطرات تسلیدهنده
از دوستیشان همه آن چیزی است که باقی مانده است .با ناراحتی
میگوید« :در ذهنم این فکر جوانه زده که واقعیتی بیش از این
وجود ندارد .وقتی بمیرم ،همهاش خواهد رفت» .فکر اینکه ماریلین
را ترک کند ،برایش عذابآور است .از اینکه حال جسمانیاش
بدتر شود هم وحشت دارد .االن از یک واکر استفاده میکند که
زیر پایههایشان توپ تنیس است و اخیرا نحیفتر هم شده .در
طول مالقاتمان بارها سرفه میکند؛ وقتی یک ماه بعد از مالقاتمان
به او ایمیل زدم ،حالش بهتر شده بود ،ولی درباره ترس وضعیت
جسمانیاش اینطور گفت« :آن چند هفته بدترین ایام عمرم را
گذراندم» .او دیگر نمیتواند تنیس بازی کند یا غواصی کند و
میترسد روزی برسد که نتواند دوچرخهسواری کند .در من شدن
مینویسد« :پیرشدن ازدستدادن یک چیز بعد از چیز دیگر است».
در کتاب خود تاکید میکند که عشق میتواند اضطراب مرگ را
کم کند و این از دو طریق است« :یکی اینکه فضایی برای انسانها
فراهم شود تا ترسهایشان را با هم مطرح کنند و دیگر اینکه به
یکدیگر کمک کنیم تا خوب زندگی کنیم .ماریلین فمینیست و

محقق ادبی قابلی است که با یالوم قرابت فکری زیادی دارد .او
امید زندگی یالوم است و باعث میشود یالوم هرچه قویتر به
زندگی ادامه دهد؛ درست همین مساله مرگ را برایش عذابآور
کرده .در جایی از صحبتهایمان میگوید« :همسرم کتاب به
کتاب همسنگ من است» .هرچند در ایمیلش پوشهای داشت با
عنوان «ایدههای نوشتن» ،اما میگوید که درنهایت ممکن است
ایدهای برای کتابهایش نداشته باشد .در همین حال ،ماریلین به
من میگوید بهتازگی به دوستش ،همسر یکی از استادان دانشگاه
استنفورد ،کمک کرده تا برای شوهرش آگهی ترحیم بنویسد .ماریلین
میگوید« :این واقعیت جایی است که در آن زندگی میکنیم».

تا طبیعت ناپایدار وجود را نشان دهد ،میگوید:
«از اینکه باید این زندگی و دنیای فوقالعاده
را رها کنی متنفرم» .خطکشی را تصور کن که
میلیاردها سال از این جهان را نشان میدهد.
نقطهای نورانی روی این خطکش وجود دارد
که لحظه حال است .هرچیزی که سمت چپ
این نقطه نورانی وجود دارد تمام شده و سمت
راست این خطکش آیندهای نامعلوم است.
شانس اینکه ما در این نقطه نورانی باشیم،
یعنی زنده باشیم و زندگی کنیم ،بسیار ناچیز
است؛ بااینحال ،این شانس نصیب ما شده و
ماییم که اینجاییم.
دریافت یالوم از مرگ با این حس تسکین
پیدا میکند که خوب زندگی کرده است .او
بهآرامی میگوید« :به گذشته که نگاه میکنم،
موفقیتهای زیادی کسب کردهام و حسرتهای
کمی دارم» و اینطور ادامه میدهد« :تکانهای
درونی در همه ما هست که میخواهد زنده
بمانیم ،میخواهد زندگی کنیم» .مکثی میکند و
میگوید« :متنفرم که ببینم زندگی تمام شده».
پینوشتها:
* این مطلب را جردن میشل اسمیت نوشته است و در ۲۲
سپتامبر  ۲۰۱۷با عنوان « »How to Dieدر وبسایت
آتالنتیک منتشر شده است .وبسایت ترجمان در تاریخ
 ۳مهر  ۱۳۹۶آن را با عنوان «وقتی یالوم گریست» و با
ترجمه سجاد سرگلی منتشر کرده است.
** جردن میشل اسمیت (JORDAN MICHAEL
 )SMITHنویسنده کتاب انسانیت :جیمی کارتر چطور
انتخاب را باخت و دوران پسا ریاست جمهوری را
تغییر داد (Humanity: How Jimmy Carter
Lost an Election and Transformed the
 )Post-Presidencyاست .نوشتههای او در بوستون
گلوب ،فارین پالیسی و نیو ریپابلیک منتشر شده است.
[Becoming Myself ]۱
[Staring at the Sun ]۲
[Creatures of a Day ]۳
[Love’s Executioner & Other Tales of ]۴
Psychotherapy
[When Nietzsche Wept ]۵
[The Theory and Practice of Group ]۶
Psychotherapy
[ :Tuesdays With Morrie ]۷سهشنبهها با موری
نوشته یک نویسنده آمریکایی به نام میچ آلبوم است که
در سال  ۱۹۹۷منتشر شد و یکی از کتابهای پرفروش
بوده است .قهرمان اصلی داستان بیمار است ،بیماری او
بهتدریج اعضای بدن را از کارمیاندازد و باعث مرگ
سلولی بافتها و ماهیچههای بدن میگردد ،موری مرگ
را پذیرفته؛ او خواهد مرد اما در واپسین روزهای زندگی
میخواهد به کمال برسد [مترجم]

