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شماره هفتصدوسی وپنج   هفت دی نودوهشت

مردی از خویش برون 
آید و کاری بکند...

پسرک 14 ساله ای مرد. همین روزها؛ 
همین روزهایی که ما در تدارک یلدا 
بودیم. همین روزها که در شبکه های 
اجتماعی از وداع با پاییز می گفتیم. همین 
شب ها که خروار خروار پول صرف 
تجمالت کردیم که مبادا از قافله عقب 
بمانیم. برادر 17 ساله اش هم مرد. آن هم 
در حالی که کت برادر کوچکش روی 
بدنش بود تا بلکه از سرما محافظت شود. 
آزاد و فرهاد مردند، هر دو در همان 
ارتفاعاتی که خیلی از ما در زمان سفرهای 
آن طرف آبی مان از فراز آن می گذریم، 
درست همان وقتی که در نشئه فکر 
چطور خرج کردن یوروها و دالرها و 
چشم هایی هستیم که قرار است، بترکانیم 
از حسادت و به ذهنمان هم خطور 
نمی کند که آن پایین بچه های 14ساله 
زیر بار زندگی کمر خم کرده اند و دانه 
دانه جان می دهند زیر آوار دفن آرزوها. 
اثر  در  اگر  آزاد  و  فرهاد  می گویند 
این سانحه نمی مردند، در اثر فقر و 
گرسنگی می مردند. می گویند آنها هزار 
امید داشتند به اینکه با کولبری اوضاع 
زندگی شان بهتر و پدر و مادرشان شاد 
شوند. می گویند حیف از این دو جوان 
و قربان صدقه دست های مشت شده 
آزاد می روند و من نمی دانم این آدم ها 
با این اطالعات موثق درباره زندگی 
این خانواده که برای تشییع جنازه این 
دو سنگ تمام گذاشتند، کمی پیش تر، 
قبل از دفن بچه ها زیر برف و بعد 
زیر خاک، کجا بودند و چه می کردند.
هر چند قضاوت به همین راحتی نیست، 
وقتی نمی دانیم اگر خودمان خبر داشتیم، 

چه می کردیم؟ 
هنوز هم کولبرها هستند. هنوز مردم 
آن خطه دچار درد بیکاری اند و تا ابد 
داغ این دو بر دل پدر و مادرشان و داغ 
نگرانی بر دل خانواده بقیه کولبراِن ناچار 
می ماند. اظهار تاسفمان دردی را دوا 
نمی کند، کاش آنقدر مرد باشیم که از 

خویش برون آییم و کاری کنیم، کاش...

حرف آخر

آقا  هادی یک پدر است. پدری که 
4 سال است درد با وجودش عجین 
نمی تواند  هیچ چیز  انگار  و  شده 

کند.  دلخوشش 
آقا  هادی دچار بیماری کلیوی است. 
بعد  درصد،   15 اول  او  کلیه های 
4۰ درصد و بعد ۶۰ درصد از کار 
افتادند. 7 ماه دیالیز شد اما فایده ای 
نداشت و حالش روز به روز بدتر 
شد تا جایی که پزشکان تشخیص 
برایش  باید  سریع تر  هرچه  دادند 

انجام شود. پیوند 
زد  هر دری  به  هادی  آقا    همسر 
7۰ میلیون هزینه کلیه  تا توانست 
و درمان را پرداخت کند اما چند 
می گویند  دکترها  است،  روزی 
پیوند جواب نداده است. آقا  هادی 
روحیه اش را باخته و فکر و خیال 
پرداخت هزینه درمان و زندگی اش 
او و همسرش را مستأصل و ناامید 
به  می توانیم  تو  و  است.من  کرده 
وجود  ابراز  تاسف،  ابراز  جای 
بشود،  دیر  اینکه  از  قبل  و  کنیم 
به  کمک  برای  وسعمان  اندازه  به 

آنها کاری کنیم. 
برای این کار می توانی کمک نقدی 
خود را به کارت بانک پارسیان با شماره
به   ۶221-۰۶1۰-8۰۰1-۰75۶
امدادگران  خیریه  موسسه  نام 
شماره  با  و  کنی  واریز  عاشورا 
یا  )داخلی2(  تلفن75983۰۰۰ 
 ۰9198۰12۶77 همراه  شماره 
کد  با  مددجو  این  بگیری.  تماس 
امدادگران  موسسه  در   24717

می شود. شناخته  عاشورا 

ستون آخر
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منتشر شود.

دفترچه بیمه اش را دستش دادم و گفتم: »ام آرآی رو 
که انجام دادی، بیا.« گفت: »یادتون رفت برام آزمایش 
بنویسید.« گفتم: »ببخشید، حواسم پرت شد به صدای 
دعوای بیرون مطب.« گفت: »خانم دکتر! اینجا این 
دعواها عادیه. بعضیا اول صبح میان و نوبت می گیرن 
و میرن دنبال کارهاشون و سروقت خودشون میان. 
بعضیا می مونن همین جا منتظر. بعد با اون هایی که 
سر وقت خودشون میان، دعوا می کنن و می گن چون 
ما چند ساعت تو درمانگاه معطل شدیم، باید زودتر 

بریم پیش دکتر. من خیلی از این دعواها دیدم.«
توضیح  را  صدا  و  سر  علت  داشت  که  همین طور 
می داد، برایش آزمایش نوشتم و راهی اش کردم. ناگهان 
وارد شدند؛ یک زن و شوهر عصبانی و یک مادر 
و دختر مدعی. دختر با عجله خودش را پرت کرد 
روی صندلی بیمار روبرویم و مادرش باالی سرش 
ایستاد. مرد هم شروع کرد به داد زدن و گفت: »خانم 
اینا 17. به خدا  ببین ما نوبتمون 1۶ است و  دکتر! 
نوبت ماست ولی این خانم )با دست به دختری که 
اشاره کرد(، می گه  بود،  بیمار نشسته  روی صندلی 
موندیم و  معطل  درمانگاه  تو  ما چند ساعت  چون 
خسته شدیم و شما تازه از راه رسیدین، باید زودتر 
بریم پیش دکتر.« هنوز فرصت نکرده بودم واکنشی 
نشان دهم که دختر جوان شروع کرد به داد زدن رو 
به مرد روبرو و با چهره ای سرشار از خشم  گفت: 
اینجا  بابا. چی می گی برای خودت. 3 ساعته  »برو 
و  شده  پیدات  کجا  از  یهو  نیست  معلوم  وایسادم. 
زبلی؟  دکتر.  پیش  بیای  می خوای  و  نوبتمه  می گی 
چی فکر کردی با خودت؟« تا آمدم به خودم بجنبم 

و حرفی بزنم، مرد فریاد زد. این بار بر سر همسر 
خودش: »خاک بر سر بی عرضه ات کنن، من که نمی شه 
بزنمش. بزن تو دهنش.« زن، برای آرام کردن شوهرش 
گفت: »اشکال نداره، بذار بره. حواله اش بده به خدا.« 
ناگهان دختر بیمار روی صندلی با صدایی برافروخته 
رو به زن و مرد گفت: »ساکت شین بابا. شما اصال 
بود  گرفته  را  بازویش  دختر،  مادر  حالیتونه؟«  خدا 
آرام کردنش داشت و مرتب می گفت:  در  و سعی 
ببینتش.«  بذارین دکتر  نداره،  »این مریضه، اعصاب 
اما مرد که دیگر از شدت عصبانیت نمی دانست چه 
باید بکند، رو به همسر خود کرد و گفت: »بفرما، 
بی عرضه، ببین چی می گه« و ناگهان شروع کرد به 

کوبیدن بر سر و صورت همسر بیمارش. 
تمام این اتفاقات در لحظاتی کوتاه من را شوکه کرده 
بود. تنها کاری که توانستم بکنم این بود که از جا بلند 
شوم و با صدایی بلند بر سر مرد فریاد بکشم. خودم 
را حائل بین زن و مرد کردم تا زن مظلوم بی دلیل 
کتک نخورد. می دانستم در این منطقه، مردان اگرچه 
به راحتی همسران خود را به باد کتک می گیرند ولی 
نمی کنند  بلند  غریبه  زن  روی  دست  وجه  هیچ  به 
بنابراین تنها راه نجات زن را از کتک خوردن، همین 
کار  دانستم. البته صدایم هم کارساز شد. با صدای 
من که ظاهرا از همه بلندتر بود و فریادی که بر سر 
مرد زدم که چرا کتک می زنی، چند نفر دیگر وارد 

اتاق شدند و مرد را با تالش بسیار بیرون بردند. 
زن کتک خورده که به گریه افتاده بود، رو به دختر 
نشسته روی صندلی گفت: »دلت خنک شد؟ خوشحال 

شدی حاال؟«  

حالم بد شده بود. مادر دختر هم ناراحت بود و گفت: 
»خانم دکتر! باشه اول اینو ببین.« بعد دست دخترش 
را کشید و از روی صندلی بلندش کرد و زن گریان 
به زن گریان  رو  نشاند. دختر جوان،  به جایش  را 
گفت: »خودت و شوهرت بی شعورید. اصال خاک 
بر سر تو. همین زن های بی شعوری مثل تو هستند 
که اجازه می دن شوهرشون کتکشون بزنه. اگر برادرم 

بود آنچنان شوهرت رو می زد که حالش جا بیاد.«
در اوج ناراحتی، از اینکه دختر جوان پشت مردی 
دیگر برای ادامه دعوا پنهان شده بود، خنده ام گرفت 
ولی با قیافه ای عصبانی گفتم: »بس می کنی یا ویزتتو 
کال کنسل کنم؟« مادر دختر هم به او نهیبی زد و به 
سکوت فرمانش داد. دختر ساکت شد. زن همچنان 
اشک می ریخت. وقتی در اتمام ویزیت، مادر دختر 
از او حاللیت طلبید، قلبم مچاله شد. مادر دختر، به 
زن گریان گفت: »به خدا این دختر سالم بود. صبور 
بود. آدم بود. از وقتی پدرش 3 سال پیش تو بغلش 
مرد، اینطوری دیوونه شد.« چه توصیف دردناکی از 
مشکالت دخترش کرد. معتقد بود دخترش اعصاب 
ندارد و به همین دلیل، به دکتر اعصاب مراجعه کرده 
بود. برای دختر کار زیادی نمی توانستم انجام بدهم. 
او را به همکار روان پزشکم در درمانگاه ارجاع دادم.
 بعد از آنها، خانمی جوان وارد شد. گفت: »خانم 
در  پشت  داشتم  که  من  نترسیدین؟  خوبین؟  دکتر! 
سکته می کردم از ترس. حاال می خواین برم براتون 

یه چیز شیرین بخرم، بیارم حالتون بهتر شه؟« 
و  زدم  لبخند  از حوادث رخ داده،  ناراحتی  اوج  در 

گفتم: »ممنون عزیزم، خوبم. بگو مشکلت چیه؟«

 زهراسادات صفوی 

شناخت به عنوان یک ابزار به ما کمک می کند دنیای اطراف خود 
را تجزیه و تحلیل و بررسی کنیم. در واقع، اطالعات و داده هایی 
است که از دنیای خارج دریافت و بعد آنها را در ذهنمان تعبیر 
و تفسیر می کنیم.  شناخت دارای تحریف های متنوعی است که 

شامل موارد زیر می شود:
 یکی از تحریف هایی که در بسیاری از افراد وجود دارد؛ 
»تفکر هیچ یا همه چیز« است. بعضی افراد خیلی افراطی فکر 
می کنند یا همه چیز را سفید یا سیاه می بینند، درنتیجه نمی توانند 
حد وسطی را در نظر بگیرند. در جلسات مشاوره  سعی می کنیم 
جنبه های مثبت و منفی موضوعات را نشان این افراد بدهیم تا به 

این نتیجه برسند که حد وسط را در نظر بگیرند.
 تحریف دیگری که خیلی مطرح می شود، »تعمیم مبالغه آمیز« 
است. این تحریف بسیار شایع است و زیاد در افراد دیده می شود. 
در این تحریف افراد همه چیز را تعمیم می دهند، مثال اگر کسی 
را دوست داشته باشند، برایشان بت می شود و همه چیز را در 
آن فرد مثبت می بینند و احیانا اگر از کسی خوششان نیاید یا جنبه 
منفی در او ببینند، تمام وجود آن شخص را جنبه منفی  می بینند، 
در حالی که می تواند جنبه های بسیار مثبتی هم داشته باشد و باید 

به این موضوع حتما توجه کنیم.
 تحریف شناختی بعدی، »فیلتر ذهنی« است. افراد دچار این 
تحریف، درحقیقت همه چیز را از صافی ذهنی خود عبور می دهند 
و خوب و بد بودن مسائل را این گونه می سنجند ولی امکان اینکه 
موردی از این صافی رد شود که با واقعیت هماهنگی نداشته 

باشد، زیاد است. 
 یکی دیگر از تحریف های بسیار مطرح، »نتیجه گیری های 
شتابزده« است. ما خیلی زود تحت تاثیر قرار می گیریم و با اولین 
برداشتی که می کنیم، نتیجه ای می گیریم و ماجرایی را خوب یا 

بد و خودمان را ناتوان یا احیانا توانمند می بینیم.
 یکی دیگر از تحریف هایی که بسیار مطرح می شود، »ذهن خوانی« 
است. درحقیقت ذهن خوانی به نتیجه گیری شتابزده ای که ذکر 
کردیم، اشاره دارد. در فرایند ذهن خوانی فرد از چهره ، گفتار و 
رفتارهای طرف مقابل حدس می زند به چه موضوعی فکر می کند. 
این برداشت می تواند درست نباشد و باید حتما در بحث هایی که 
داریم به فرد کمک کنیم که متوجه شود ذهن خوانی اش نمی تواند 
حتما با آن برداشت قطعی که دارد، یکسان باشد. گاهی هم اشتباه 
پیشگو را به  عنوان یک تحریف مطرح می کنند و آن هم این است 
که ما ذهن خوانی یا پیشگویی می کنیم، در حالی که این پیشگویی 

می تواند اشتباه و برداشت ما غلط باشد.
 یکی از تحریف های بسیار شایع دیگر، »ریزبینی و درشت بینی« 
است؛ یعنی ممکن است به یک مساله بسیار ریز توجه بیش از 
حد داشته باشیم و مساله ای که خیلی هم اهمیت ندارد، آنچنان 
بزرگ می شود که تمام ذهن ما را دربرمی گیرد. درنتیجه ما باید  

فکر متعادلی داشته باشیم و بهتر و سنجیده تر عمل کنیم.
 آخرین تحریف شناختی، »برچسب زدن« است؛ یعنی اختصاص 
دادن یک صفت شخصیتی کلی به یک فرد. مثال این آقا بسیار 
عصبی است، این آدم بسیار مهربان است و... این برچسب زدن 
می تواند در تصمیم گیری ها یا برداشت ما خیلی تاثیر داشته باشد. 
اگر برچسب می زنیم و فکر می کنیم فردی عصبی است، با همین 
دید با او روبرو می شویم، در حالی که شرایط و موقعیت ها ممکن 
است باعث شود فرد از خودش چنین حالتی نشان بدهد و در 
حالت عادی و عمومی این ویژگی را نداشته باشد بنابراین، باید 
به این تحریف ها حتما توجه کنیم تا بتوانیم شناخت بهتری از 

خودمان داشته باشیم و اعتمادبه نفس مان را باالتر ببریم.

تحریف های شناختی و اعتمادبه نفس 

شاید در طول روز و هنگام گفت وگو با اطرافیان متوجه 
شده باشیم عده ای بر این باورند که در طول شب هیچ 
رویایی نمی بینند اما واقعیت این است که تمام انسان ها 
در طول خواب خود در شب یا حتی در چرت های 
نیمروزی رویا می بینند ولی ممکن است عده ای رویاهای 
خود را به یاد نیاورند. البته این موضوع که رویا دیدن 
در کدام مرحله از خواب اتفاق بیفتد؛ خواب عمیق یا 
همان SWS یا خواب با حرکات آهسته چشم یا همان 
خواب REM، در به یاد آوردن رویا تاثیر دارد. اصوال 
رویاهایی که در خواب REM دیده می شوند، بیشتر به 
یاد آورده می شوند زیرا این خواب حوالی صبح تراکم 
بیشتری دارد و این موضوع باعث می شود فرد رویای 

اخیر خود را بهتر به یاد بیاورد.
به نحوه توزیع خواب NREM که دربرگیرنده خواب 
SWS هم است و خواب REM »معماری خواب« 
گفته می شود. البته در افرادی که مدعی هستند رویا 
نمی بینند، باید به این نکته فکر کرد که شاید یکی از 
معماری خواب و  به هم خوردن  این شکایت  علل 
کاهش یا حتی حذف تراکم خواب REM دم صبح 
باشد که باعث می شود فرد رویای خود را به یاد نیاورد. 
برعکس، شاید یکی از علل اینکه فردی از فرکانس باالی 
رویا دیدن در شب شکایت دارد، افزایش تراکم خواب 

REM در تمام طول شب و خواب باشد.
به هر حال چه رویای خود را به یاد بیاورید، چه به 
یاد نیاورید، رویاها بخشی از خواب شما هستند. هر 
فرد به طور متوسط 2 ساعت از زمانی که خواب است، 

رویا می بیند و همان طور که گفته شد، رویاها در هر 
مرحله ای از خواب اتفاق می افتند، اگرچه در خواب 
REM شفاف تر هستند و بیشتر به یاد می مانند. بدیهی 
است بیدار شدن بعد از رویای خوشایند می تواند باعث 
شود روز بانشاط تری داشته باشید و برعکس بیدار شدن 
با یک رویای ناخوشایند اثر معکوسی خواهد داشت.

و اما روياهای ترسناک 
رویاها می توانند مثبت یا منفی باشند و پرواضح است 
در  بعد می توانند  تا روز  را  اثر خود  منفی  رویاهای 
فکر و رفتار و خلق شما اعمال کنند. از آنجا که بیشتر 
رویاها یا از ترس ها و نگرانی های ما نشأت می گیرند 
نیز  از آرزوها و عالیق ما، خواب شب بعد شما  یا 
می تواند از خلق و فکری که در طول آن روز متاثر از 
رویای ناخوشایند داشته اید، تاثیر بپذیرد و شما را وارد  

چرخه معیوب کند.
روياها و معماری خواب شما 

فارغ از احساسی که هر فرد ممکن است نسبت به رویای 
خود پیدا کند، خوب است بدانید رویاها؛ چه خوب 
و چه بد، تاثیری بر ساختار و معماری خواب شما که 
پیش از این ذکر شد، ندارند. آنچه تحت تاثیر رویاها 
قرار می گیرد، این است که بعد از رویای ناخوشایند 
که باعث بیدار شدن شما شده، چقدر طول بکشد تا 
دوباره به خواب بروید که البته این مساله می تواند روی 
نوسانات خواب REM و NREM تاثیر بگذارد و 
باعث شود خواب بی کیفیتی داشته باشید و در طول 

روز احساس کنید سرحال نیستید.

يک خواب خوب با روياهای خوشايند! 
آشکارسازی این ارتباط دقیقا مثل اثبات همان قصه 
قدیمی اول مرغ بود یا تخم مرغ است و تقریبا هیچ کس 
از اینکه آیا خواب خوب منجر به رویای خوب می شود 
یا برعکس، مطمئن نیست اما نتایج تحقیقات نشان داده 
کسانی که خواب خوبی دارند، اغلب اظهار می کنند 
رویاهای شیرین و خوشایندی دارند، در حالی که افرادی 
که از بی خوابی رنج می برند، طبیعتا احساسات خوشایند 
کمتری را در طول روز تجربه می کنند که بر کیفیت 
خواب آنها اثر می گذارد. با وجود این، رویای خوب 
یا بد به معنی کیفیت خوب یا بد خواب شما نیست.

روياها بازتابی از وقايع روز ما 
در کل، محتوای رویاها اغلب به وقایع در طول روز 
زندگی ما اشاره دارند. اگر در طول روز تنش کمتری 
وقایع  در معرض  زیادی  میزان  به  و  کرده  تجربه  را 
خوشایندی  قرار گرفته باشید، این احتمال وجود دارد 
رویاهای خوشایند بیشتری را تجربه کنید. در مقابل، اگر 
از خلق افسرده رنج می برید یا در طول روز اضطراب 
زیادی را تجربه می کنید، ممکن است رویاهای ناخوشایند 

بیشتری در طول خواب سراغتان بیاید.
خبر خوب اینکه درست است که شما توانایی کنترل 
رویاهایتان را ندارید، به کمک روان پزشک فوق تخصص 
اختالالت خواب می توانید خلق و شرایط ذهنی خود را 
بهبود دهید. در واقع، این امکان وجود دارد که با بهبود 
اضطراب، افسردگی و ذهن آشفته خود، رویاهای بهتری 

تجربه کنید و خواب بهتری داشته باشید.

بهای حق خواهی 

 رویاهایی که بر حالمان تاثیر دارند 

داستان زندگی

             

زندگی سالم

ایرانیمتخصصانتوسطپاکستاندرکبدیبیمارانرنامعاینه
 ای

برتري خفیف
تصوری که بسیاری از ما از موفقیت داریم، درست نیست. ما 
نتیجه  نهایی را می بینیم و فکر می کنیم برای رسیدن به این نتیجه 
باید کار بزرگ و خارق العاده ای انجام داد. بعد خود را مقابل آن 
ناتوان می یابیم و احساس می کنیم با آدم های موفق فاصله  زیادی 
داریم، درنتیجه خود را مقابلشان حقیر می بینیم اما این تصور 
درست نیست. هیچ موفقیتی یک شبه و با انجام کار بزرگ ایجاد 
نشده است. پیشرفت و موفقیت طی روزها و به طور مستمر شکل 
می گیرد. آدم های موفق فرق خاصی با افراد ناموفق ندارند، مگر 
در انجام کارهایی که آدم های ناموفق دلشان نمی خواهد آنها را 
انجام دهند. انسان های موفق کارهای جزئی ای انجام می دهند که 
به نظر نمی رسد با یک بار انجام، تغییر خاصی ایجاد کنند اما آنقدر 
آن  کار را تکرار می کنند که تاثیر آن درنهایت تغییری آشکار ایجاد 
می کند.کتاب »برتری خفیف« همان راهنمایی است که وعده  یک 
روزی موفق خواهم شد را به برنامه ای واقعی در تمام حوزه های 
زندگی تبدیل می کند. هدف از این کتاب کمک به مردم جهان برای 
پیدا کردن سطوح باالتری از تعالی شخصی و استقالل مالی بوده 
است. »جف اولسون«، نویسنده کتاب، متولد ایاالت نیومکزیکو 
است و مدرک کارشناسی اش را در رشته بازاریابی از دانشگاه این 
ایالت گرفت و با باالترین رتبه فارغ التحصیل شد. او معتقد است 
ما بدون آنکه متوجه  شویم، زمان های زیادی را صرف کارهایی 

یا اهداف ما نیستند.کتاب برتری می کنیم که در جهت موفقیت 
خفیف به ما می آموزد چطور 
تمام  در  کوچک  اقداماتی  با 
جمله  از  زندگی  جنبه های 
خانوادگی،  روابط،  شغلی، 
مالی و سالمت به موفقیت های 
بزرگ برسیم. این کتاب نوشته 
جف اولسون، ترجمه لطیف 
احمدپور و میالد حیدری و 
توسط انتشارات ققنوس در 
391 صفحه به چاپ رسیده 

است.
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