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فاطـمـه اسـت
فاطــــمــه
به مناسبت والدت حضرت فاطمه(س) و روز زن

«فاطمه فاطمه است»
ایـــن گـــویاترین عــــبارتی ســت کــه مــی تــوان بــرای توصیف یک
فــرا قهرمــان زن بــه کار بــرد در عیــن حــال مبهــم اســت چــرا
کــه فاطمــه بــودن یــک خاصیــت منحصــر بــه فــرد اســت .امــا
وقتــی ایــن خاصیــت شناســانده شــود روح تمــام زنــان و مــادران
رنگــی دیگــر مــی گیــرد .رنــگ انســانیت ،حــق جویــی ،مهــر و
همــه خوبیهایــی کــه میتــوان در وجــود اشــرف مخلوفــات
الهــی یافــت .بخشــی از متــن کامــل کتــاب "فاطمــه فاطمــه اســت"
یــادگار مرحــوم دکتــر علــی شــریعتی
بــرای درک بهتــر مقــام حضــرت
فاطمــه (س) در ادامــه میآیــد:
آن چــه مــی خوانیــد ،ســخنرانی
مــن اســت در موسســه ارشــاد .ابتــدا
خواســتم گزارشــی بدهــم ازتحقیقات
پروفســور لویــی ماســینیون دربــاره
شــخصیت و شــرح حــال پیچیــده
حضــرت فاطمــه (س)  ،و بــه خصوص
اثــر عمیــق و انقالبــی خاطــره ی او
در جامعــه هــای مســلمان و تحــوالت
دامنــه دار تاریــخ اســام  ،اختصاصــا
بــرای دانشــجویانم در کالس درس
(تاریــخ و شــناخت ادیــان ) و
(جامعــه شناســی مذهبــی) و (اســام
شناســی)  .بــه مجلــس ک ـه آمــدم ،
دیــدم جــز دانشــجویان  ،بســیاری
دیگــر هــم آمــده انــد .وجــود جلســه
4
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مســاله فــوری تــر را ایجــاب مــی کنــد .بــر آن شــدم کــه بــه ایــن
(ســوال مقــدر) کــه امــروز بــه شــدت در جامعــه ی مــا مطــرح
اســت جــواب بگویــم کــه زنانــی کــه در قالــب هــای ســنتی قدیــم
مانــده انــد ،مســاله ای برایشــان مطــرح نیســت؛ و زنانــی کــه قالــب
هــای وارداتــی جدیــد را پذیرفتــه انــد  ،مســاله برایشــان حل شــده
اســت .امــا در میــان ایــن دو نــوع (زنــان قالبــی)  ،آنهــا کــه نــه
مــی تواننــد آن شــکل قدیــم موروثــی را تحمــل کننــد و نــه بــه
ایــن شــکل تحمیلــی تســلیم شــوند  ،چــه بایــد بکننــد؟
اینــان مــی خواهنــد خــود را انتخــاب
کننــد  ،خــود را بســازند.
الگو می خواهند ،نمونه ایده آل.
بــرای اینــان مســاله ی (چگونــه
شــدن) مطــرح اســت .فاطمــه بــا
بــودن خویــش ،پاســخ بــه ایــن
پرســش اســت .فاطمــه ،چهارمیــن
دختــر پیامبــر بــزرگ اســام بــود
و کوچکتریــن ،هــم دختــر آخریــن
خانــوادهای کــه پســری برایشــان
نمانــده بــود و هــم در جامع ـهای کــه
ارزش هــر پــدری و هرخانــوادهای
به"پســر" بود.طبــق قانــون کلــی
جامعــه شناســی ،کــه "ســود" بــه "
ارزش" بــدل مــی شــود" ،پســربودن"
خــود بخــود ذات برتــری یافــت ،و
دارای " فضائــل" ،ارزشــهای معنــوی و
شــرافت اجتماعــی و اخالقی و انســانی

شــد وبــه همیــن دلیــل و بــه همیــن نســبت" ،دختــر بــودن" حقیــر
شــد و"ضعــف" در او بــه "ذلــت" بــدل گردیــد ،و "ذلــت" او را بــه
"اســارت" کشــاند و "اســارت" ارزش هــای انســانی او راضعیــف کــرد
و آنــگاه موجــودی شــد "مملــوک" مــرد ،ننــگ پــدر ،بازیچــه هــوس
جنســی مــرد" ،بــز" یــا " بنــده منــزل " شــوهر! و باالخــره موجــودی
کــه همیشــه دل "مــرد خــوش غیــرت" را مــی لرزانــد کــه "ننگــی
بــاال نیــاورد" و بــرای خاطــر جمعــی و راحتــی خیــال پــس چــه
بهتــر کــه از همــان کودکــی زنــده بگــورش کنــد تــا شــرف
خانوادگــی پــدر و بــرادر و اجــداد همــه مــرد! لکــه دار نشــود.
هــر پــدری دختــری داشــته باشــد کــه بخواهــد مانــدگار شــود ،هــر
گاه (بــه یــاد دامــاد میافتــد ،ســه "دامــاد" دارد :یکــی "خانــه"ای
کــه پنهانــش کنــد ،دومــی" شــوهر"ی کــه نگهــش دارد ،ســومی
"قبــر"ی (کــه بپوشــاندش ،و بهترینشــان قبــر اســت)

خــود وی مردنــد .و اکنــون تنهــا یــک فرزنــد بیــش نــدارد ،یــک
دختــر ،کوچکترینــش .فاطمــه وارث همــه مفاخــر خاندانــش ،وارث
اشــرافیت نوینــی کــه نــه از خــاک و خــون و پــول کــه پدیــده وحی
اســت ،آفریــده ایمــان و جهــاد و انقــاب و اندیشــه و انســانیت و ...
محمــد ،نــه بــه عبدالمطلــب و عبدالمنــاف ،قریــش و عــرب ،کــه
بــه تاریــخ بشــریت پیونــد خــورده و وارث ابراهیــم اســت و نــوح و
موســی و عیســی و فاطمــه تنهــا وارث او....
انااعطیناکالکوثر ،فصل لربک و انحر .ان شانئک هواالبتر.
بــه تــو کوثــر عطــا کردیــم ای محمــد پــس بــرای پــروردگارت
نمــاز بگــزار و شــتر قربانــی کــن .همانــا ،دشــمن کینــه تــوز تــو
اســت!
فاطمــه را ایــن چنیــن اســت کــه «انقــاب» در عمــق وجــدان
زمــان پدیــد مــی آیــد!
اکنــون ،یــک «دختــر» ،مــاک ارزشــهای پــدر میشــود ،وارث
همــه مفاخــر خانــواده میگــردد و ادامــه سلســله تیــره و تبــاری
بــزرگ ،سلســلهای کــه از آدم آغــاز مــی شــود و بــر همــه راهبــران
آزادی و بیــداری تاریــخ انســان گــذر مــی کنــد و بــه ابراهیــم
بــزرگ میرســد و موســی و عیســی را بــه خــود میپیونــدد و بــه
محمــد میرســد و آخریــن حلقــه ایــن «زنجیــر عــدل الهــی»،
زنجیــر راســتین حقیقــت ،فاطمــه اســت.

مسجد ،خانه فاطمه

تکیــه قــرآن و صراحــت بیانــش بــرای تحقیــر و ســرزنش و رســوا
کــردن کســانی اســت کــه در زنــده بگــور کــردن دخترانشــان
مســائل اخالقــی و شــرافتی و ناموســی را پیــش میکشــیدند ،و
ایــن قســاوت منشــانه را کــه زاده دنائــت و پســتی و تــرس از فقــر
و عشــق بــه مــال بــود و حاکــی از جبــن و ضعــف ،بــا پردههــای
فریبنــدهای میپوشــاندند وبــا کلمــات آبرومندانــه شــرافت و
حمیــت و نامــوس و عفــت و غیــرت توجیــه میکردنــد.
"والتقتلوا اوالدکم من امالق ،نحن نرزقکموایاهم"
"وال تقتلوااوالدکــم خشــیه امــاق ،نحــن نرزقهــم و ایاکــم،ان قتلهم
کان خصــا" کبیرا".

فاطمه ،تنها وارث محمد
اکنــون محمــد ،پیامبــر اســت ،در مدینــه ،در اوج شــکوه و اقتــدار
و عظمتــی کــه انســان میتوانــد تصــور کنــد .درختــی کــه نــه
از عبدالمنــاف و هاشــم و عبدالمطلــب ،کــه از نــو روئیــده اســت،
بــر زیــر کــوه ،در حــرا و سراســر صحــرا را ،چــه میگویــم؟ افــق
تــا افــق ز منــی را ...و چــه مــی گویــم؟ درازنــای زمــان را ،همــه
آینــده را تــا انتهــای تاریــخ فــرا میگیــرد ،فــرا خواهــد گرفــت.
و ایــن مــرد چهــار دختــر دارد .امــا نــه ،ســه تنشــان پیــش از
5

نرشیه فرهنگی دانشگاه رسام _ شامره  _2اسفند 1397

هیــچ جســدی را حــق ندارنــد کــه در مســجد دفــن کننــد .و
بزرگتریــن مســجد زمیــن مســجدالحرام اســت ،کعبــه .ایــن
خانــهای کــه حــرم خداســت و حریــم خداســت ،قبلــه همــه
ســجدهها ،خانــهای کــه بــه فرمــان او و بدســت ابراهیــم بــزرگ
برپــا شــده اســت و خانـهای کــه پیامبــر بــزرگ اســام افتخــارش و
«رســالتش» آزاد کــردن ایــن خانــه «آزاد» اســت و طــواف برگــرد
آن و ســجده بــه ســوی آن .همــه پیامبــران بــزرگ تاریــخ خــادم
ایــن خانهانــد ،امــا هیــچ پیامبــری حــق نــدارد در اینجــا دفــن
شــود .ابراهیــم آنــرا بنــا کــرد و مدفنــش آنجــا نیســت و محمــد
آنــرا آزاد کــرد و مدفنــش آنجــا نیســت .در طــول تاریــخ بشــریت،
تنهــا و تنهــا یــک تــن از چنیــن شــرفی برخــوردار اســت ،خــدای
اســام از نــوع انســان یکــی را برگزیــد تــا در خانــه خــاص خویــش،
در کعبــه دفــن شــود .کــی؟ یــک زن ،یــک کنیــز ،هاجــر .خــدا
بــه ابراهیــم فرمــان میدهــد کــه بزرگتریــن پرستشــگاه انســان را
خانــه مــرا -کنــار خانــه ایــن زن بنــا کــن .و بشــریت ،همیشــه بایــد
برگــرد خانــه هاجــر طــواف کنــد.
خــدای ابراهیــم ،ســرباز گمنامــش را از میــان ایــن امــت بــزرگ
یــک زن انتخــاب مــی کنــد ،یــک مــادر آن هــم یــک کنیــز .یعنــی
موجــودی کــه در نظامهــای بشــری از هــر فخــری عــاری بــوده
اســت.

خـود
احساساتـــ
شناختــــــــ
تمرینهــای ذهنآگاهــی کمــک بــه شــما در شناســایی
احساســاتتان اســت .شــما میتوانیــد بهعنــوان یــک زن
احساســات خــود را بشناســید و بدانیــد کــه کدامیــک از آنهــا
در شــما برجســتهتر اســت .غــم ،شــادی ،تــرس ،ناراحتــی ،امیــد،
خجالــت ،شــرم و … ازجملــه مــواردی هســتند کــه میتوانیــد
شــدت و میــزان آنهــا را در خودتــان پیــدا کنیــد و ببینیــد در
ارتبــاط بــا همســر ،شــریک عاطفیتــان یــا بهطورکلــی دیگــران
کدامیــک از ایــن احساســات در شــما پررنگتــر هســتند .اینــکار
بــه شــما کمــک میکنــد کــه خیلــی بهتــر بتوانیــد احساســات
خــود را مدیریــت کنیــد ،زیــرا بــه خوبــی بــا آنهــا آشــنا هســتید.
بــه عــاوه ،شــما میتوانیــد احساســات خوشــایند و مثبــت خــود را
بــا هــم شناســایی کنیــد و ســپس ببینیــد کــه چــه عواملــی باعــث
شــده اســت کــه آنهــا ایجــاد شــوند .اینــکار باعــث میشــود کــه
بــه راحتــی بتوانیــد هــر زمــان کــه خواســتید احساســات مثبــت را
در خودتــان ایجــاد کنیــد.
احساســات و نظــرات خــود را در تمــام کارهایــی کــه انجــام
میدهیــد ،بیــان کنیــد تــا منحصــر بــه فــرد بــودن خــود را نشــان
داده باشــید؛ مــد و ســبکی کــه از آن پیــروی میکنیــد ،ذائق ـهی
غذاییتــان ،موســیقی مــورد عالقهتــان و هــر آنچــه کــه بــه شــما
مربــوط میشــود ،نشــان دهنــدهی شــخصیت و هویــت تــان اســت.
شــما در جهــان آزادی زندگــی میکنیــد کــه در آن میتوانیــد
خــود واقعیتــان ،یعنــی یــک زن مســتقل و باهــوش باشــید .اگــر
احســاس کردیــد در شــرایطی هســتید کــه شــما را تحــت فشــار
میگذارنــد تــا خــود واقعیــت تــان را ســرکوب کنیــد یــا شــما را از
آنچــه شــاداب و ســرزنده نگــه مـیدارد ،محــروم میکننــد ،اکنــون
زمــان آن رســیده اســت کــه زن جنــگ جــوی درون تــان را بیــدار
کنیــد و بــرای رســیدن بــه حقتــان بجنگیــد.
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ارتبــاط برقرارکــردن بــا خــود بــه عنــوان یــک زن ،معنادارتریــن
رابط ـهای اســت کــه میتوانیــد در طــول عمرتــان تجربــه کنیــد.
چنانچــه رابط ـهی ســالمی بــا خودتــان داشــته باشــید ،بــه ابــزار
الزم بــرای ایجــاد رابطههــای ســالم بــا دیگــران مجهــز میشــوید.
بســیاری از مــردم اهمیــت ایجــاد رابطــه بــا خــود را درک
نمیکننــد .تقویــت ارتبــاط بــا خــود تغییــری سرنوشتســاز و
مادامالعمــر را در زندگیتــان ایجــاد میکنــد.

زندگی در لحظه حال را تمرین کنید
یکــی از مهارتهــای زنان ـهای کــه بایــد یــاد بگیریــد ایــن اســت
کــه در لحظــه حــال زندگــی کنیــد .همــه مــا آدمهــا آنقــدر در
بیــن افــکار و مشــغلههای خــود گمشــدهایم کــه دیگــر یادمــان
رفتــه از لحظــه حــال لــذت ببریــم .تمــام فکــر و ذکرمــان شــده
اشــتباهاتی کــه در گذشــته مرتکــب شــدیم یــا آرزوهایــی کــه
در آینــده بایــد بــه آنهــا برســیم؛ امــا گذشــته دیگــر تمامشــده
و هیچکــس هــم از آینــده خبــر نــدارد .پــس لحظــه حــال چــه
میشــود؟ در بســیاری از جوامــع مســئولیت مالــی خانــواده بیشــتر

روی دوش مــردان اســت ،بــه همیــن دلیــل آنهــا مجبورنــد کــه
دغدغههایــی ماننــد پــس انــداز کــردن بــرای خریــد خانــه یــا
ســرمایهگذاری را داشــته باشــند؛ بــه عبــارت دیگــر ،شــرایط
اجتماعــی ،آنهــا را هــر چــه بیشــتر از لحظــه حــال دور میکنــد.
چ عنــوان ایــرادی نــدارد امــا زمانــی خطرنــاک
ایــن آرزوهــا بههی ـ 
میشــوند کــه ارتبــاط فــرد را بــا لحظــه حــال قطــع کننــد .تصــور
کنیــد اگــر شــما هــم ماننــد شــریک عاطفــی خــود غــرق در تــاش
بــرای رســیدن بــه آرزوهایتــان شــوید پــس دیگــر لذتهــای
کوچــک چــه میشــوند؟ شــما بــه عنــوان یــک خانــم ایــن قــدرت
و مهــارت را داریــد کــه شــریک زندگــی تــان را بــا خــود همــراه
کنیــد و بــا حضــور در لحظــه حــال هــم بــه خودتــان و هــم بــه او
آرامــش هدیــه دهیــد .مردهــا ،دلبســته زنانــی میشــوند کــه در
کنارشــان بــه آرامــش برســند .بــرای ایــن کار نیــاز اســت کــه اول
خودتــان بتوانیــد بــودن در لحظــه حــال را تمریــن کنیــد .گاهــی
چنــد ســاعت در طــول روز را بــه خودتــان اســتراحت بدهیــد و
بــه انجــام تمرینهــای ذهنآگاهــی و یــوگا بپردازیــد .آنهــا را
هــرروز تمریــن کنیــد و ســعی کنیــد ایــن روش را وارد زندگــی
مشــترک تــان نیــز بکنیــد.

در انتخاب لباسهایتان دقت کنید
مردهــا معمــوالً حــس بینایــی بســیار قــوی دارنــد و شــاید بــه
همیــن دلیــل اســت کــه ظاهــر خانمهــا خیلــی برایشــان اهمیــت
دارد .زمانــی کــه شــما قصــد مالقــات بــا مــرد موردعالقهتــان
را داریــد چقــدر در انتخــاب لباسهایتــان از رنگهــای روشــن
اســتفاده میکنیــد؟ در جامعــه مــا بیشــتر خانمهــا معمــوالً
گرایــش بــه پوشــیدن لباسهــای رنــگ تیــره دارنــد و ایــن مســلماً
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ازنظــر روانــی روی احساســات و هیجانــات خودشــان و مــردان
تأثیــر مثبتــی نخواهــد داشــت .اگــر قصــد داریــد تــا نظــر مــرد
موردعالقهتــان را جلــب کنیــد بــه شــما پیشــنهاد میکنیــم کــه
حتمــاً از رنگهــای روشــن و شــاد اســتفاده کنیــد .لباسهــای
خانگــی رنــگ و رو رفتــه هیــچ مــردی را مجــذوب شــما نمیکنــد.
پــس اگــر متأهــل هســتید ســعی کنیــد لباسهــای تمیــز تــن
کنیــد و گاهــی بــرای خریــد لبــاس نظــر همســرتان را هــم جویــا
شــوید؛ بــرای مثــال اگــر همســر شــما خواســت یــک لبــاس رنــگ
بنفــش بــرای شــما بخــرد بــا تمســخر نگوییــد ”:اه ایــن دیگــه چــه
رنــگ مســخرهایه .چــه بــی ســلیقهای” بلکــه برعکــس حتــی شــده
بهظاهــر بگوییــد ”:وای آره ایــن رنگــی خیلــی قشــنگه اتفاقــا ایــن
رنگــو نداشــتم” .مطمئــن باشــید بــا ایــن کار حــس خوبــی بــه
همســرخودخواهید داد.

به تفاوت قدرت زن با یک مرد
بهطورکلــی سیســتم مغــزی مــردان بــا ســاختار ،منطق ،احساســات
و هیجانــات انــدک و آیندهنگــری بــاال برنامهریزیشــده اســت و
برعکــس سیســتم مغــزی زنــان را هیجانــات و احساســات تشــکیل
میدهــد .پــس بــا ایــن حســاب چطــور از یــک زن میتــوان
انتظــار داشــت کــه صفــات مردانــه داشــته باشــد و از یــک مــرد
انتظــار داشــت کــه دنیــای زنــان را بلــد باشــد ،درحالیکــه
همیشــه میگوییــم در برقــراری روابــط دو قطــب منفــی یکدیگــر
را خیلــی خــوب جــذب میکننــد؟ پــس منظــور مــا در ایــن
بخــش ایــن اســت کــه شــما بایــد بهعنــوان یــک زن بدانیــد کــه
قــدرت شــما در مدیریــت احساســات و شــریک عاطفیتــان اســت
و قــدرت مــرد موردعالقهتــان نیــز در برنامهریــزی و حســاب
وکتــاب کــردن بــرای ارتبــاط شــما.

کتاب مامان و معنی زندگی:
اثـر دکتـر «ارویـن دی.یالـوم» ،شـامل شـش داسـتان رواندرمانـی
اسـت که چهار مورد از این داسـتانها براسـاس واقعیـت و تجربیات
شـخصی نویسـنده نوشـته شدهاست.
«ارویندی.یالوم»روانپزشک مشـهور ،اگزیستانسیالیست(وجودگرا)
و نویسـندهای آمریکایی است.
امـا بیشـتر مـا ایرانیهـا او را بـا کتـاب «وقتـی نیچـه گریسـت»
میشناسـیم .نبـوغ و خالقیـت این نویسـنده در کتـاب «وقتی نیچه
گریسـت» بـه اوج میرسـد .او واقعیـت ،خیال و اصول روانشناسـی
را در ایـن کتـاب ،اسـتادانه تلفیـق کـرده و اثری جـذاب و تاثیرگذار
خلـق کـرده اسـت .پـس از ترجمـهی ایـن کتـاب طرفـداران او در
ایـران بسـیار بیشـتر از قبل شـدند.
دوسـت روانشـناس و البتـه کتابخوانـی دارم کـه وقتـی از او
خواسـتم تـا تاثیرگذارتریـن نویسـنده از منظـر خـودش را نـام
ببـرد بـدون معطلـی نـام «ارویـن دی.یالـوم» را بـه زبـان آورد .ولی
راسـتش مـن بـا شـنیدن نـام «یالـوم» کمـی پکـر شـدم چـون نام
او را بـه عنـوان یـک روانپزشـک موفـق شـنیده بـودم امـا وقتـی
دوسـت روانشناسـم از لفظ شـعبدهباز دربارهی یالوم اسـتفاده کرد
حسـابی دربـارهاش کنجـکاو شـدم.
پـس از آن ،بـا کمـی جسـتجو ،مصاحبـهای ویدیویـی از «ارویـن
یالـوم» پیـدا کـردم کـه در آن گزارشـگر از او میخواهـد تـا حـس
خـود را در مقابـل نامهایـی چـون نیچـه ،فرویـد ،شـو ،پنهـاور بیان
کنـد و او بیدرنـگ از لفـظ نابغـه در مقابـل آنها اسـتفاده میکند؛
امـا وقتـی بـه اسـم خـود میرسـد بـا کمـی مکـث از واژه قصهگـو
اسـتفاده میکنـد.
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پـس از آشـنایی کاملتـر از دکتـر «اروینیالـوم» دریافتـم که بدون
شـک قصهگـو ،دقیقتریـن تعریف از اوسـت؛ چرا که دکتـر «یالوم»
بـا قصهگویـی همچـون شـعبدهبازی توانـا بـه طـرز شـگفتآوری
مفاهیـم روانشـناختی را بـه مخاطـب ارائـه میدهد.
 ۵کتاب روانشناسی که برای زندگی بهتر باید بخوانید
او بـا داسـتانهای سـاده و جالـب و بـدون اسـتفاده از کلمـات
سـنگین و تخصصـی تجربیـات بینظیـری در اختیـار خوانندگانش
قـرار میدهـد ،پـس از ایـن منظـر طیـف مخاطبهـای او را فقـط
متخصصیـن ایـن رشـته در بـر نمیگیرنـد.
جالـب اسـت بدانیـد ،او کتـاب «مامـان و معنـی زندگـی» را بـا
داسـتانی از زندگـی و یـک رویـای جالـب از خودش شـروع میکند.
در شـهربازی ارویـن در صـف تونـل وحشـت میایسـتد«.وارد ارابـه
میشـوم ،میلـهی محافـظ را پایین مـیآورم» و مـادرش را در میان
افـراد ناظـر میبینـد .وقتـی ارابـه شـروع بـه حرکـت میکنـد وارد
دهانـهای تاریـک میشـود .قبـل از ورود خـود را بـه عقب میکشـد
و قبـل از ورود در تاریکـی فریـاد میزنـد« :مامان ،بـه نظرت چطور
بودم؟»
ایـن قصـه دربـارهی این اسـت کـه یالـوم از خـودش میپرسـد ،آیا
کارهایـی کـه مـن کـردهام در جهـت رضایـت مـادرم بـوده یـا نـه؟
سـوالی کـه در ناخـودآگاه همـهی مـا وجـود دارد .کافـی اسـت بـه
زندگـی شـخصیمان نـگاه کنیـم ،مـدام دنبال تأیید شـدن توسـط
دیگران هسـتیم.
البته که در این داستان مامان ،نمادی از جامعه و تالش در جهت
کسب رضایت جامعه از من است.

داسـتان ششـم (طلسـم گربـهی مجـار) ،روایتـی تخیلـی اسـت از
بیمارانـی کـه تصمیـم میگیرند روند درمـان خـود را متوقف کنند.
دکتـر یالـوم چنـد سـال پیـش در صفحـه اجتماعـیاش گفتـه بود
بـا اینکـه ایـران قانـون کپیرایـت نـدارد امـا از انتشـار و محبوبیت
کتابهایـش در ایـران خرسـند و راضـی اسـت و بعـد از آن پذیرای
سـوالهای ایرانیـان شـده بـود تـا در یـک مصاحبـه (بـه مناسـبت
انتشـار یکـی از کتابهایـش) آنهـا را جـواب دهـد.

در ایـن کتـاب مـرگ مسـئلهی محـوری اسـت و یالوم به شـدت از
مـرگ میترسـد و دنبـال حضـور مـادر اسـت و تاییـد مـادر برایش
تبدیـل بـه امـری حیاتی میشـود.
البتـه در دیگـر داسـتانهای کتـاب ،شـخصیتهای اصلـی کـه
بیمـاران یالـوم نیـز محسـوب میشـوند هر کـدام به نوعـی با مرگ
مواجـه میشـوند.
نامفهومـی مـرگ در زندگـی انسـان همیشـه برایـش حائـز اهمیت
بـوده و او را بـه تـرس انداختـه اسـت.
در داسـتان «مامان و معنی زندگی» راوی اول شـخص و خود یالوم
اسـت .در داسـتانهای دیگـر دانـای کل را داریم .ایـن تغییر نگرش
در داستاننویسـی خیلـی مهـم اسـت ،چـرا کـه یـک بحث فلسـفی
است.
سرفصلهای کتاب «مامان و معنی زندگی»
داستان اول(مامان و معنی زندگی)
داسـتان دوم (همنشـینی با پائوال) ،داسـتان دربارهی زنی اسـت که
مبتال به سـرطان شـده اسـت و کامال واقعی اسـت.
داسـتان سـوم (تسـکین از نـوع جنوبـی) ،قصـه دربـارهی گروهی از
بیمـاران درمانـی بسـتری شـده در بخـش حـاد بیمارسـتان اسـت
کـه بـا هدایـت و رواندرمانـی دکتـر ،بـا یکدیگـر آشـنا میشـوند و
جنبههـای مثبـت فـردی و جسـمی خـود را بیـان میکننـد.
داسـتان چهـارم (هفـت درس پیشـرفته در درمان سـوگ) ،ماجرای
زنـی را میخوانیـم کـه همسـر خـود را از دسـت میدهـد .یالوم در
ایـن داسـتان بـا هفـت درس بـه مخاطـب بـرای کاهـش رنجهـای
خـود راهکار مـی دهد.
داسـتان پنجم (رویارویی دو جانبه) ،داسـتانی تخیلی از سرگذشـت
زنـی اسـت کـه زندگـی اجتماعی خـود را بـا توجه بـه تجربیات تلخ
دوران کودکـیاش دچار مشـکل میبیند.
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همـان روز در پسـت دیگـری گفتـه بـود کـه از دریافـت ایـن همـه
پاسـخ از ایـران حیـرت زده اسـت و برایـش تـکان دهنـده اسـت و
اظهـار خوشبینـی کـرده بـود کـه کشـورها باالخـره راهـی را پیـدا
میکننـد تـا راحـت و آسـوده و همـراه بـا احتـرام در کنـار همدیگر
زندگـی کنند.
شـاید علـت عالقـهی ایرانیان بـه این نویسـنده این باشـد که کمتر
کسـی در ایـران مثـل ارویـنیالوم ،فکـر میکند.
در نهایـت بایـد گفـت دکتـر «ارویند.یالوم» ،قهرمـان زندگی خیلی
از آدمهایـی اسـت کـه نیـاز بـه یک همـراه معتمـد و دانـا در طول
زندگـی خـود دارنـد .ایـن نویسـندهی بـزرگ ،تاکنـون الهامبخـش
افـراد زیـادی در سراسـر دنیـا بـوده و زندگیهای زیـادی را متحول
کرده اسـت.

