
زندگی مثبت

عکس و مکث

روزگار محک انسانیت
است.  عجیبی  روزهای  روزها،  این 
جانمان  به  ترس  بیش  و  کم  همه مان 
افتاده از گرفتار شدن به دست ویروس 
کوچکی که اختیار دنیا را به دست گرفته 
و فقیر و غنی، سیاستمدار و توده مردم، 
بیسواد و باسواد نمی شناسد. بی رحمانه 
می تازد و ما مردم دنیا را با تمام ادعاهایمان 
چپانده در خانه هایمان و جرأت بیرون 
آمدن هم نداریم. اوضاعمان شده عین 
فیلم های سینمایی که هیچ وقت فکر 
نمی کردیم روزی رنگ و روی واقعیت 
به خودش بگیرد. با تمام اینها، با تمام غنی 
و فقیرنشناسی کرونا، باز هم روزگار به همه 
به یک اندازه سخت نمی گذرد. انگار همین 
حاال هم پنجه های سختی اش بر گلوی 
برخی سخت تر می فشارد، برخی فقط 
کمی آزار می بینند و برخی انگار نه انگار 
که ویروسی آمده و تار و مار می کند. در 
خانه نشسته اند و خریدهای اینترنتی شان 
نمی گذارد ذره ای کمبود حس کنند، در 
حالی که همنوعان شان که تعدادشان کم هم 
نیست، هر روز مجبورند بر سر زندگی شان 
قمار کنند. نمی توانند به خطرهای ابتال 
فکر کنند چون غم نان نمی گذارد که 
بتوانند چنین نگرانی هایی را در ذهنشان 
بپرورانند. فکر کردن به ماسک و دستکش 
با آن قیمت های عجیب هم برایشان بیشتر 
به شوخی شبیه است؛ یک شوخی تلخ که 
به جای خنده، اشک به چشم ها می آورد.
جان همه آدم ها عزیز است، همه آدم ها 
نه فقط تویی که خودت و خانواده ات در 
ساحل امن باشید، غمی برای غرق شدگان 
و آدم های در حال غرق شدن نداری. 
عیار آدم ها را این روزها بهتر می توان 
محک زد. خودت محک بزن؛ نکند از 
کم ارزش ترین های بازار انسانیت باشی؟

و این/ قمار روزانه او بود با مرگ/در روزگار 
کرونایی/ که یا جان در گرو نان ببازد/ 
یا یک شب دیگر هم/ نانی به خانه برساند

شعر: دکتر بابک خطی

حرف آخر

فاطمه خانم یک مادر ۴۷ ساله است. 
از آن مادرهای با روحیه که جانشان در 
هم  بچه ها  و  بچه هایش  برای  می رود 
عاشقش هستند. خنده های او دیگران 
اشتباه  به  روزش  و  حال  مورد  در  را 
باور  کسی  کمتر  که  آنقدر  می اندازد. 
می کند 10 سال است با سرطان پستان 
می جنگد. وقتی متوجه شد به سرطان 
مبتالست، قبل از اینکه سختی های راه 
درمان بخواهد ناامیدش کند، به توصیه 
دوستانش تصمیم گرفت مثبت اندیش 
باشد تا بتواند با سختی های زندگی کنار 
بیاید اما آدم ها هر کدام گنجایشی دارند 
و جایی می رسد که فکر می کنی، نکند 
قد خم کنند. فاطمه خانم حاال در این 
مرحله است؛ همسرش مدتی کوتاه بعد 
از ابتالیش به بیماری رهایش کرد و او 
ماند و دختر و پسرش که سنی ندارند. با 
وجود بیماری و ورم دست هایش سبزی 
پاک کرد وغذا برای فروش پخت تا چرخ 
زندگی را بگرداند. بعد از 1۳ ماه همسرش 
دوباره به زندگی برگشت. باالخره فاطمه 
خانم با مثبت اندیشی توانست سرطان 
را شکست بدهد ولی به محض اینکه 
خواست نفس راحتی بکشد، شوهرش به 
پولیپ روده بزرگ مبتال شد و حاال باید 
هر هفته آمپولی بزند که قیمتش حدود 
با  یک میلیون تومان است. همسرش 
پیک  به عنوان  سرطان،  به  ابتال  وجود 
تالش  دو  هر  و  می کند  کار  موتوری 
می کنند مشکالت را پشت سر بگذارند 
اما برای ادامه این راه به کمک من و تو نیاز 
دارند. برای این کار می توانید کمک نقدی 
 خود را به کارت بانک پارسیان با شماره

0۷56-8001-0610-6221به نام وسسه 
خیریه امدادگران عاشورا واریز کنید و 
با شماره تلفن۷598۳000 )داخلی2( یا 
تماس   091980126۷۷ همراه  شماره 
بگیرید. این بیمار با کد 2۴859 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

دوست گرامي!
شما مي توانيد آثار خود را در قالب 
عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره و... 
با موضوع سالمت، معنويت و نيکوكاري 
 حداكثر در 500 كلمه به نشاني اينترنتي:

www.salamat.ir مربوط به صفحه آخر 
ارسال كنيد تا در اين صفحه با نام شما 

منتشر شود.

اصول بازی درمانی آنالین  دقیقا مثل بازی درمانی حضوری 
است، با این  تفاوت که درمانگر با توجه به تخصص، 
مهارت، تجربه و خالقیت خود بدون استفاده از ابزار 
اتاق بازی، بازی طراحی کرده و روی افکار، احساسات و 
چرخه رفتاری کودک کار می کند. در کودکان زیر 6 سال 
مانور درمانگر روی والدین است و از آموزش والدین 
)آموزش شیوه تربیتی کارآمد(، آموزش تکنیک ها به والدین 
و کار کردن روی رابطه والد و کودک بهره می گیرد و با 
توجه به میزان شناخت کودک و نحوه ارتباط  گیری او 
در صورت نیاز با کودک هم کار می شود. در کودکان 
باالی 6 سال، هم روی والدین و هم کودک کار می شود.
میزان اثربخشی بازی درمانی آنالین 10 تا 15 درصد 
کمتر از درمان حضوری است اما اگر اثربخشی درمان 
حضوری 80 باشد، اثربخشی بازی درمانی آنالین 65 تا 
۷0 درصد است که با توجه به شرایط سخت این روزها 

خیلی بهتر از صفر است.

ضرورت بازی درمانی آنالین در این روزها
فراگیر شدن ویروس کرونا، زندگی خانوادگی را در 
سراسر دنیا مختل کرده است. تعطیلی مدارس، دورکاری 
و فاصله گیری اجتماعی از جمله مواردی است که همه 
افراد به خصوص والدین باید آن را رعایت کنند. کودکان 
توجه زیادی به نحوه صحبت کردن بزرگساالن در مورد 

ویروس کرونا دارند.
»یکی  می گوید:  آمریکایی،  روان شناس  روگرز،  دکتر 
از مهم ترین نکاتی که باید مدنظر داشت این است که 
کودکان از بزرگساالن برای درک جهان استفاده می کنند. 
به همین دلیل با توجه به نحوه صحبت کردن بزرگساالن 

اطرافشان با آنها،  کم و بیش دچار اضطراب می شوند.« 
کودکان و نوجوانان به یک نحو به کمک بزرگساالن نیاز 
دارند تا اهمیت این شرایط را درک کنند. دکتر روگرز 
اعتقاد دارد: »کودکان تجربه چندانی برای درک موضوعی 
مانند کووید-19 ندارند. آنها واقعا به بزرگساالن نیاز 
دارند تا اطالعات را برای آنها تفسیر کنند.« دکتر روگرز 
همچنین یادآوری می کند بچه ها اغلب در مقایسه با آنچه 
بزرگساالن متوجه می شوند،  نسبت به اتفاق های اطرافشان 
هوشیاری بیشتری دارند.  او تاکید دارد: »بدانید که بچه ها 
اغلب به صحبت های بزرگساالن گوش می کنند، حتی 
زمانی که این گونه به نظر نمی رسد. بهترین کار این است 
که مستقیم با خود کودکان صحبت کنید و تا آنجا که 
می توانید به آنها قوت قلب بدهید.«     با توجه به شرایط 
حال حاضر و اضطراب موجو د در خانواده ها، نیاز به 
بازی درمانی آنالین احساس می شود.  البته پیش از این 
هم برای کودکان ساکن  کشورهای خارجی و شهرهای 
دیگر درمان آنالین انجام می شد و در مقاله های خارجی 
درباره اثربخشی آن  توضیحاتی  داده شده است. شاید 
توجه به این نکته ها اهمیت این موضوع را بیشتر نشان 
 دهد؛ این روزها بچه ها به علت فعالیت کمتر جسمی، 
تماشای بیشتر تلویزیون، به هم ریختن الگوی خواب 
و رژیم غذایی نامطلوب، مستعد افزایش وزن و کاهش 
سالمت قلبی -عروقی و تنفسی هستند. عواملی مانند 
ترس از ابتال به ویروس کرونا، دوره طوالنی قرنطینه، 
خستگی و ناامیدی، نداشتن اطالعات درباره این بیماری، 
ندیدن همکالسی ها، دوستان و معلم ها و کاهش توان 
مالی خانواده، می تواند باعث ابتالی بچه ها به مشکالت 
روان شناختی مثل اضطراب، افسردگی و حمله پانیک  شود.

بازی درمانی گروهی آنالین
با توجه به تاثیرات محیطی مثل تعداد کم فرزندان 
در یک خانه یا خانواده، تمام شدن عمر تعامل حین 
بازی با همساالن در کوچه به دلیل ساختار زندگی های 
امروزی، مراقبت بیش از حد خانواده ها از فرزندان 
خود، بسیاری از کودکان ایرانی به مشکل خودمحوری 
دچار می شوند. روش هایی مانند بازی درمانی گروهی 
در  مشکل  این  رفع  شده  تضمین  راه های  از  یکی 
کودکان امروزی است. به مرور زمان، کودک با افزایش 
توانایی های شناختی، عالوه بر یادگیری راه های ایجاد 
رابطه سالم و مناسب از خودمحوری خارج می شود 
و گرایش به جمع و گروه دوستان را به بازی های 

انفرادی ترجیح می دهد.
مشکالت  که  کودکانی  برای  گروهی  بازی درمانی 
اندازه  به  دارند،  اجتماعی  ناسازگاری های  و 
کودکان  عاطفی  درمان  در  انفرادی  بازی درمانی 
متجانس  نوع  دو  گروهی  بازی درمانی  دارد.  تاثیر 
و نامتجانس دارد. در بازی درمانی متجانس، تمام 
شرکت کنندگان دارای مشکالت مشابهی هستند در 
صورتی که در بازی درمانی نامتجانس شرکت کنندگان 
ممکن است هیچ مشکل مشابهی نداشته باشند. البته 
در بازی درمانی گروهی نامتجانس، کودکان فرصت 
یادگیری مهارت های اجتماعی بیشتری خواهند داشت. 
در شرایط حاضر بازی درمانی گروهی نقش درمان 
حمایتی دارد، کودکانی با مشکل یکسانی در قرنطینه 
خانگی هستند و می توانند با همدلی، بارش فکری 
کاهش  و  یکدیگر  شدن  سازگار  به  مساله،  حل  و 

ناامیدی حاصل از شرایط حال حاضر کمک کنند.

 زهراسادات صفوی 

نوشتن به بهانه روز معلم به نظر آسان است اما در واقع اینطور نیست. جمله های 
کلیشه ای زیادی وجود دارد که هیچ کدام نمی تواند عمق و اهمیت رابطه معلم و 
شاگرد را بیان کند. یک معلم باید روان شناسی را خوب بداند چون به تحلیل 
رابطه نیاز دارد تا بتواند تاثیرگذار خوبی بر دانش آموزان داشته باشد. این 
موضوع در سال هایی که تدریس و مشاوره می کردم، به من ثابت شد و دلیل 
پیشرفت دانش آموزانم را در تمام آن سال ها جز آموزش کافی، رابطه خوبم با 
آنها می دانم. رابطه خوب به معنای رابطه بدون چالش و بی نقص نیست. معلم 
هم ممکن است به هوش و اعتراض دانش آموزان یا دانشجویان خشم داشته 
باشد و تحمل دانش آموز خیلی باهوش گاهی برایش دشوار شود ولی بینش به 
رابطه کمک می کند و باعث می شود خودش و دانش پژوهش رشد کنند. امکان 
ندارد محبوبیت یک مدرس اتفاقی باشد. بیایید به مدرسان محبوبمان بیندیشیم؛ 
آیا روحیات خاص تری نداشتند؟ من همیشه در این مواقع معلم پرورشی ام 
را به یاد می آورم. ایشان امروز در میان ما نیستند ولی تاثیرشان بر زندگی من، 
خواهرم و دوستانمان انکارنشدنی است. درس خانم ایمن طلب، »عشق« بود. 
یادم می آید روزی برای اعتراض به دفترشان رفتم و پرسیدم چرا کاری که 
لیاقت انجامش را دارم، به دیگری سپردند و من باید در زیرشاخه ای، فعالیت 
محدودتری داشته باشم؟ ایشان نگاه نافذی به من کردند و بدون هیچ گونه 
واکنش منفی، گفتند: »هنوز باید مسیری را طی کنی تا بتوانی چنین موقعیتی 
پیدا کنی. بدون طی مسیر، جایگاهی می خواهی که اگر به تو می دادم به ضرر 
خودت و بقیه بود.« مدت ها از ایشان عصبانی بودم ولی بعدها متوجه شدم 
چه لطفی به من کردند. من از ایشان یادگرفتم بدون حسادت به بقیه بنگرم و 
بیاموزم. همه مدرسان باید متوجه باشند تاثیر عمیقی بر دانش آموزان دارند. هیچ 
دانش آموزی بی استعداد نیست؛ حتی کسانی که هوش مرزی دارند. فقط باید 
چشم ها را شست و جور دیگری نگریست. اگر استعدادهای دانش آموزی را 
درک کنند، محال است که موفق نشود . می توان در کالس ساعت ها فرمول های 
علمی آموخت و از فلسفه و تئوری گفت. اینها آموزش است ولی پرورش 
استعداد حتما به تأمل، عشق و سخاوت نیاز دارد. اگر دانش آموزی خوب 
پیش نمی رود، ما هم مسوولیم چون آن وجهی که باید ببینیم، نمی بینیم. روی 
سخن من با آموزگارانی است که با حقوق معمولی در حال انجام کار بزرگی 
هستند. اگر بدانید چه نقش خطیری دارید، لحظه ای درنگ نمی کنید؛ گچ ها و 
ماژیک ها را کنار می گذارید و لحظاتی از سعدی و حافظ می خوانید. لحظاتی 
از حضرت علی )ع( و... می آموزید. هر روز به چشمان و حال دانش آموزانتان 
می اندیشید. عشق می ورزید و درس عشق می دهید. هزینه های هنگفت را 
تعدیل می کنید و به گفته همکار ارزشمندم، دکتر مهدی بنی اسدی، کیسه برای 
روان مردم نمی دوزید . معلمی یکی از انسانی ترین مشاغل است اما معلم بت 
نیست، بی عیب نیست، باید از او انتقاد کرد. نباید کالس درس فقط بر محور 
معلم بچرخد. مگر می شود دانش آموز در حوزه هایی بهتر از ما نداند؟ مگر 
کار آموزش یکطرفه است؟ مشاغل انسانی بدون خطا نیستند ولی می توانند 
نقطه عطف زندگی کسی باشند. در تمام سال هایی که آموزش داده ام، از 
دانش آموزانی که بدون ابراز خودشان در کالس درس استعدادهای خاصشان 
را سال ها شکوفا نکرده بودند، بسیار آموخته ام. بارها دیده ام ما با تحسین 
برخی، به طور تلویحی برخی را تنبیه کرده ایم. چه شاگردانی که نمره های پایین 
داشتند ولی هنرمندان و ورزشکاران بی نظیری شدند. تحقیر دانش پژوه شاید 
منجر به پیشرفت مقطعی برای اثبات خودش شود ولی نهایتا تحقیر راه نزول 
پیش می گیرد. دانش آموز نخبه فقط نمره الف نمی گیرد. دانش آموز نخبه کسی 
است که حداکثر استعدادش را نشان می دهد. متاسفانه جامعه ما ضعف هایی 
دارد. جامعه ای که »پسرکشی« نمادین دارد و پدران و بزرگان تحمل فرزندان 
و کوچک ترهای بهتر و پیشرفته تر از خود را ندارند ، پیشرفت نمی کند. چنین 
جامعه ای محکوم به »در حال توسعه« بودن است زیرا قرار نیست بچه ها ورای 
ما بروند. در این برهه که به دلیل شرایط خاص و شیوع بیماری مسری، آموزش 
مجازی رایج شده، کار معلمان سخت تر و حساس تر شده است. مهم ترین 
نکته این است که معلم عشق و انگیزه بیشتری در دانش آموزان ایجاد کند زیرا 
ممکن است بچه ها این روزها توجه الزم و کافی نداشته باشند و کم کاری 
کنند. در این شرایط، بهترین نیروی محرک انگیزه و تمایل خود دانش آموز 
است. در آموزش مجازی این بُعد پررنگ تر است زیرا کنترل کالس و مدرسه 
وجود ندارد بنابراین دانش آموزان انگیزه ای مثل ارتباط با مدرس را الزم دارند.

روز ارزشمند معلم را به همکاران و استادان بزرگم تبریک می گویم و به عنوان 
عضوی از جامعه روان شناسان و معلمان تقاضا می کنم دانش آموز را به نمره هایش 
کاهش ندهیم. می دانم کارتان دشوار و درآمدتان محدود است ولی یادتان نرود 
آینده سازان در کالس درستان نشسته اند و پیشرفت از کالس درس شما آغاز 
می شود    . همدل، همراه و عاشق باشید تا بالندگی خودتان و آنها را به نظاره بنشینید.

درس ادیب اگر بود زمزمه محبتی/ جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را
* محمدحسین نظیری نیشابوری

آموزش، دانش می خواهد و پرورش، عشق

کالم روز

بحران های اجتماعی می تواند انسان ها را به هم نزدیک تر 
و در عین حال دور تر کند.  این همگرایی یا واگرایی 
اجتماعی تا حد زیادی به مدیریت مربوط می  شود. ما 
در زندگی روزمره و عادی دنبال سود شخصی و بیرون 
کشیدن گلیم خودمان از آب هستیم و هویت اجتماعی مان 
را به عنوان عضوی از جامعه فراموش می کنیم. معموال 
در حالت عادی بسیاری از مردم در برابر سالمت جامعه، 
محیط زیست، آلودگی هوا، گرمایش زمین، مصرف درست 
انرژی و مسائلی از این قبیل احساس مسوولیت نمی کنند. 
همه گیری کرونا مانند هر بحران اجتماعی دیگری به ما 
کمک می کند خودمان را متعلق به جامعه ببینیم و در برابر 

سالمت کل جامعه احساس مسوولیت کنیم. 
همبستگی اجتماعی می تواند موهبتی پنهانی در این فاجعه 
باشد. این همه گیری به ما نشان داد انسان در برابر طبیعت 
ضعیف تر از آن است که فکر می کرده و جایگاه او را 
از حاکم بالمنازع طبیعت پایین آورد. پیامد مثبت آن، 
پایین آوردن ویژگی های خودشیفتگی است. انسان های 
خودشیفته فکر می کنند همه  کائنات باید در خدمت آنها 
باشند که آب در دلشان تکان نخورد و همه چیز برایشان 
مهیا شود. این بحران اثر درمانی زیادی برای افراد خودشیفته 
دارد و به توانایی همدلی در آنها کمک زیادی می کند. 

وقتی درگیر یک بحران هستیم، روی لبه  تیغ راه می رویم. 
لغزش مختصری ما را به واگرایی اجتماعی می کشاند، 
در حالی که با یک مدیریت خوب می توانیم این تهدید 
را به فرصتی برای بیشتر کردن همبستگی اجتماعی و 
اعتماد همگانی تبدیل کنیم. البته به شرطی که دولتمردان 
ارزش همبستگی اجتماعی و اعتماد را بشناسند، قدر آن 

را بدانند و راه درست را انتخاب کنند.

مسوولیت پذیری، کم شدن خودشیفتگی و احساس تعلق 
اجتماعی پیامدهای مثبت همه گیری ویروسی هستند؛ 
هرچند در این بحران نیروهای متضادی وجود دارند که 
روی همبستگی اجتماعی اثر منفی می گذارند و جامعه 
را به سمت واگرایی سوق می دهند. در همه گیری های 
ویروسی الزم است انسان ها از یکدیگر فاصله بگیرند. این 
فاصله گرفتن ها می تواند با بدبینی همراه شود. قرنطینه و 
بستن مرزها افراد جامعه را ناخودآگاه به »خارجی هراسی« 
و »مهاجر ستیزی« می کشاند و فضا را برای جریان های 
راست افراطی باز می کند بنابراین، اثر اجتماعی ویروس 
کووید- 19 برآیند دو نیروی متضاد است؛ بیشتر شدن 
همگرایی از طریق بیشتر شدن حس مسوولیت اجتماعی و 
بیشتر شدن واگرایی از طریق ایجاد بدبینی و »غریبه هراسی«. 
در این کشاکش بین نیروهای متناقض، مدیریت اجتماعی 
خوب می تواند برآیند این دو نیرو را به سمت همگرایی 
بیشتر جابجا کند. هر عاملی که نقش انگ زایی دارد باید 
حذف شود. در این شرایط زبان نقش بسزایی دارد؛ مثال 
عبارت »ویروس چینی« که چند بار به وسیله رئیس جمهور 
آمریکا به کار رفت، آثار آسیب رسان اجتماعی زیادی به 
دنبال دارد. البته در گذشته این دقت ها و توجه ها نسبت 
به پیامدهای اجتماعی اسم گذاری بیماری ها و نقش آنها 
در انگ اجتماعی وجود نداشت و امروزه هم بعضی 
بیماری های عفونی در متون علمی با اسم محلی که 
در آن برای اولین بار دیده شده یا شیوع یافته، شناخته 
می شوند. مثال های آن تب کوه های راکی، ابوال، مرس  
یا نشانگان تنفسی خاورمیانه، تب زیکا، سرخک آلمانی، 
آنفلوانزای اسپانیایی و بعضی بیماری های دیگر است. این 
نوع اسم گذاری نسبت به محل پیدایش آنها و ساکنان 

آنجا انگ ایجاد کرده و حتی روی صنعت گردشگری به 
برخی از آن مناطق تا سالیان سال پس از برطرف شدن 
همه گیری تاثیر گذاشته است. خوشبختانه، این اشتباه در 
مورد نام گذاری ویروس کووید- 19 به وسیله سازمان 
بهداشت جهانی تکرار نشد. یکی دیگر از آفت های زبان 
ساختن صفت »کرونایی« برای مبتالیان است؛ یعنی به 
جای اینکه بگوییم فردی کرونا گرفت، بگوییم »کرونایی« 
شد. مساله  مهم دیگر واگرایی اجتماعی به دنبال بیشتر 
شدن فاصله  طبقاتی است. اقشار ضعیف و کارگران  
آسیب پذیری بیشتری دارند. بحران همه گیری اگر خوب 
مدیریت نشود جامعه را به سمت بیشتر شدن فاصله  طبقاتی 
سوق می دهد. بخشی از این پیامدها گریز ناپذیر هستند 
ولی حتما برای بخش زیادی از آنها می توان چاره اندیشید. 
برای انگ زدایی، زبان باید از هر ادبیات انگ آمیزی پاک 
شود که از واگرایی اجتماعی و فاصله گذاری بین »ما« و 
»دیگران« جلوگیری شود. این جدایی بین »ما«-ی خوب 
و »دیگران« بد بسیار خطرناک است و حتی تا جایی پیش 
می رود که دوست و فامیل جزو »ما«-ی خوب و سالم 
محسوب می شوند که آنها را می شناسیم و می دانیم امکان 
ندارد ناقل ویروس باشند و افراد »غریبه« یا آنهایی که 
از شهر ها و کشورهای دیگر هستند، جزو »دیگران« بد 
می شناسیم که به احتمال زیاد ناقل ویروس هستند و باید 
از آنها دوری کرد. برای مدیریت بحران باید نسبت به 
جداسازی غیرمنطقی »ما«-ی خوب و »دیگران« بد آگاه 
بود. همبستگی اجتماعی برای مدیریت بحران یک سرمایه 
است و برای بهتر کردن آن باید تالش های کارشناسانه 
داشت. حل این بحران بدون همبستگی اجتماعی و 

اعتماد همگانی امکان پذیر نخواهد بود.
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کتاب شادي
داالیی الما و اسقف دزموند توتو، از برندگان جایزه  صلح نوبل و منبع الهام 
بسیاری از مردم جهان هستند. آنها در زندگی پرفراز و نشیب خود، بیش از 50 
سال، بی وقفه، ناگزیر به رویارویی با بزرگ ترین ستم ها و بی عدالتی ها بوده اند 
اما چنانکه خود باور دارند، در نتیجه  این رویارویی از شاد ترین و استوارترین 
انسان های روی کره  زمین هستند. در بهار سال 2015 میالدی اسقف توتو از 
رهبران جنش ضد آپارتاید آفریقاي جنوبي، به خانه  داالیی الما در هندوستان 
سفر کرد تا تولد 80 سالگی او را کنارش جشن بگیرد و با همفکری یکدیگر به 
این پرسش همه اعصار و همه انسان ها پاسخ گویند؛ در این زندگی که ماالمال 
از رنج های گریزناپذیر است، شادی را کجا می توان یافت؟ منشاء درد و رنج 
انسان چیست؟ و آیا می توان به اعتبار شاد زیستن از مصایب بشری بی اعتنا عبور 
کرد؟ کتاب شادي )شادمانی استوار در دنیای ناپایدار( روایت گر گفت وگوهای 
یک هفته ای داالیی الما و اسقف توتو با موضوع خوشحالی و اجتناب از درد 
و رنج است. هیچ یک از آنها هرگز مدعی 
قداست نبوده اند. اسقف خود را تنها یک 
مسیحی و داالیی الما خود را راهبی معمولی 
می شمارد و این کتاب در حقیقت بازتابی از 
زندگی ملموس انسان هایی معمولی است 
که عمیقا با درد و مصیبت درگیر بوده اند 
که توانسته اند با شجاعت و سرخوشی و 
در آرامشی استوار زندگی کنند. این کتاب 
نوشته داالیي الما و اسقف دزموند توتو، 
ترجمه شهره میرعمادي، توسط نشر نگاه 

در ۳8۴ صفحه به چاپ رسیده است.
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