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فصل اول: ماجرا آغاز میشود.

سوگواری با داستانسرایی متفاوت است. منظورم این است که این فقط داستانی نیست که شما زندگیاش میکنید. شما اینجاد، چون کسی را از دست

دادهاید که نمیتوانید بدون او زندگی کنید، نمیخواهید بدون او زندگی کنید. گنجاندن تمام این اتفاق در دل داستانی با آغاز، میانه و پایان و کاملکردن آن با

تبدیل شخصیت اصلی به کسی که حتی از خود واقعی او بهتر است، قرار نیست به تنهایی کارساز باشد.

در بطن حقیقت مرگ و فقدان، داستانها عمدتًا میتوانند پوچ و بیمعنی باشند، اما در دل ساختار داستان کالسیک، بهخصوص در سفر قهرمان داستان،

راستی، درستی و سودمندی وجود دارد. داستان به آنچه شاید میتوانست بدون شکل و رعبآور به نظر برسد نظم و ساختار میبخشد. سفر قهرمان با زندگی

معمول او، شاد یا غمگین، شروع میشود و او بهطور معمول بیشتر خشنود است تا بیقرار و بعد اتفاقی میافتد.

غریبهای از راه میرسد یا لشکری حملهور میشود و او چیز باارزشی را از دست میدهد یا مرگ، چیزی را که دوست دارد به نابودی میکشاند. سفری است که

قهرمان باید به آن تن دهد، ولی او نمیخواهد به این سفر برود.

شرط میبندم در حقیقت شما هم نمیخواهید در این شرایط باشید. جادهی سوگواری جادهی همواری نیست، ولی ما حاال اینجا هستیم، کنار یکدیگر و در

هر صورت قرار است سوار کشتی شویم. حتی این اکراه هم بخشی از تمام مسیر است:

فرودو: «میتونم این کار رو بکنم سم!»

سم: «میدونم. همهش اشتباهه. در واقع ما نباید اینجا باشیم، اما هستیم. شبیه داستانهای بزرگه آقای فرودو! اونهایی که واقعًا مهماند؛ همونهایی که پر

از تاریکی و خطرن و بعضی اوقات دلت نمیخواد پایانشون رو بدونی، چون فکر میکنی چطور میتونن پایان شادی داشته باشن؟ چطور دنیا میتونه به

زمانی برگرده که اینهمه اتفاقهای بد نیفتاده بود؟ اما در آخر، این فقط یه چیز گذراست، یه سایه. حتی تاریکی هم باید گذرا باشه. روز جدیدی فرامیرسه و



وقتی خورشید میتابه، زیباتر و درخشانتر میتابه. اینها داستانهایی بودن که همراهمون موندن. یه معنایی داشتن حتی اگه اونقدر کوچک بودیم که دلیلش

رو درک نکنیم، اما آقای فرودو! فکر کنم من درک میکنم، دارم میفهمم. آدمهای این داستانها فرصتهای زیادی برای برگشتن داشتن، اما برنگشتن. اونها

به رفتن ادامه دادن، چون به یه چیزی پایبند بودن.»

گزیدهای از فیلم ارباب حلقهها: دو برج به کارگردانی پیتر جکسون.
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شما این کار را انجام میدهید، چون چیزی برای خودتان میخواهید. سوگ شما چه یک سفر باشد چه یک ماجراجویی یا فقط چیزی ناخوشایند باشد که

مجبورید با آن زندگی کنید و از تمام استعارات سفر متنفر باشید، باز هم به نقطهای برای شروع نیاز دارید. آغاز جورنالتان با موضوعی خالقانه شما را از ذهن

پراندیشهتان بیرون میکشد و به اعماق راستی و درستی قلبتان میبرد.

اگر شما قهرمان این داستان هستید که بیشتر از یک داستان و از تمامی داستانها بهتر است، مبدأ سفرتان کجاست؟ به دور و برتان توجه کنید. آیا اکنون در

جنگلهای تاریک هستید، روشنایی زندگی ازدسترفتهتان دور از شما پشتسرتان قرار دارد یا هنوز درخشش آن جلوی پایتان را روشن میکند؟ از کجا شروع

میکنید؟

پاسخهایتان را ِبِکشید، کالژ کنید یا بنویسید. اگر واقعًا گیر کردید با این شروع کنید: «میخوام براتون تعریف کنم چه اتفاقی افتاد...»



......

......

.......

زیستن در شرایطی که شما در آن زندگی میکنید آسان نیست. تعریفکردن داستان مهم است. حاال که کمی با اوضاع آشنا شدید، بیاد دربارهی حقایق سوگ

صحبت کنیم.

چه چیزهایی «عادی» هستند؟

از آنجا که معموالً دربارهی حقایق سوگ صحبت نمیکنیم، بیشتر افراد از شکلهای مختلفی که سوگ به خود میگیرد آگاه نیستند. با آنکه «عالئم» شما

ممکن است عجیب باشند، اما احتماالً در تجربهی آنها تنها نیستید. سوگ معمولی حوزهی وسیعی را دربرمیگیرد.

حتی اگر در زندگی خود، سوگهای دیگری را هم تجربه کرده باشید، قبالً هرگز به زندگی در داستان خاص سوگ فعلی مجبور نبودهاید. سوگ شما ممکن است

خود را به روشهای جالب توجه یا گیجکنندهای نشان دهد.

در فهرست صفحهی بعد، دور یا زیر عالئمی که تجربه کردهاید خط بکشید. عالئم دیگری اگر دارید در همین صفحه فهرست کنید.

......

......



.......



جسم و ذهن

سوگ تجربهای همهجانبه است؛ خستگی بیش از حد شما علتی دارد، اینکه ممکن است طاقت شما به اندازهی قبل نباشد علتی دارد، اینکه تمرکزتان از بین

رفته و حتی چیزهای ساده هم برایتان گیجکننده هستند علتی دارد. ذهنتان در تالش است چیزی را درک کند که با عقل جور درنمیآید. جسمتان در تالش

است غیرممکنی را درون خود نگه دارد. کل سیستمتان خیلی سخت کار میکند فقط برای اینکه بتوانید هر روز جان سالم بهدر ببرید.

در فضای خالی زیر دربارهی شکلهای مختلفی که سوگ روی جسم و روحتان اثر گذاشته بنویسید. اگر بخواهید میتوانید با این عبارت شروع کنید: «سوگ در

جسم من زندگی میکند...»

یا اگر بخواهید میتوانید نمایی کلی از بدنتان در فضای خالی زیر بکشید. با استفاده از کلمات، نقاشی یا کالژ، اثرات سوگ را ترسیم و آنها را روی بدنتان

مشخص کنید. از کلمات یا رنگها برای مشخصکردن عالئم مختلف به همراه فلشهایی برای نشاندادن محل قرارگیری آنها در جسم و ذهنتان استفاده

کنید.

اگر برای شروع به ایده نیاز دارید دوباره به سراغ فهرست عالئم بروید.

چرا مغز من اینقدر بیثبات است؟

تغرات شناختی در زمان سوگواری رایج هستند. حافظه، قوهی ادراک، تمرکز، همهی اینها به نیروی زیادی نیاز دارند و شما انرژی الزم را ندارید. به تغرات

شناختی مانند این فکر کنید: فرض کنیم مغز شما روزانه به صد واحد نیرو نیاز دارد. حاال عظمت سوگ، آسیب روحی، حزن و اندوه و تنهایی نودونه تا از آن

واحدهای انرژی را مصرف میکند. آن یک واحد باقیمانده همان چیزی است که شما برای مهارتهای معمولی و پیشپاافتادهی زندگی مانند سازماندهی

اتومبیلها و جزئیات مراسم خاکسپاری در اختیار دارید. این انرژی باقیمانده همچنین باید صرف نفسکشیدن و تپیدن قلبتان شود و کمکتان کند به



مهارتهای شناختی، اجتماعی و ارتباطیتان دسترسی پیدا کنید. به یادآوردن اینکه ظروف پختوپز در کشو قرار دارند نه در فریزر و اینکه وقتی دنبال دستمال

توالت میگشتید کلیدهایتان را زیر سینک دستشویی جا گذاشتید، در فهرست اولویتهای مغز قرار ندارند. با استفاده از نمودار مدور زیر، ترسیم کنید که صد

واحد نیروی مغزتان در حال حاضر چگونه توزیع شده است. آن نودونه درصد صرف چه چیزی شده است؟ آن بخش یک درصدی به چه چیزی اختصاص یافته

است؟

چون سوگ روی مهارتهای شناختی شما اثر میگذارد (مثل حافظه و محدودهی تمرکز) سعی کنید با استفاده از زنگهای هشدار و کاغذهای یادداشت

جزئیات را دنبال کنید. اگر الزم است کل خانه را با یادآورندهها پر کنید. آنها کمکتان نمیکنند که کلیدهایتان را پیدا کنید، ولی میتوانند کمکتان کنند تا

چیزهای دیگر را به خاطر بیاورید.

......

......
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سرگشتگی روزانه

به یاد داشته باشید که سوگ در وهلهی اول بیشتر بر قلب و ذهنتان اثر میگذارد نه در رفتارتان. اینکه شما نمیدانید چه روزی است یا نمیتوانید به خاطر

بیاورید آخرین بار ِکی غذا خوردهاید، کامالً منطقی است. اینکه ساعتها میگذرند و شما نمیتوانید کارهایی را که انجام دادهاید نام ببرید، عادی است (هرچند

ممکن است ناراحتکننده باشد). در همان بخشهای تلفشده و بهظاهر بیحاصل زمان است که جسم و ذهن شما در تالشند تا واقعیت فقدانتان را

بپذیرند و با آن کنار بیایند. سرگشتگی روزانه تقریبًا شبیه چرخهی خواب و بیداری است. ذهنتان از دسترس خارج میشود تا بتواند بهبود یابد.



شاید چندان مؤثر به نظر نرسد، اما مراقبت از جسمتان با خوردن، خوابیدن، نوشیدن آب و حرکتدادن بدنتان در حد توان، یکی از بهترین کارهایی است که

میتوانید برای کمک به مقاومت در برابر این سرگشتی انجام دهید. به بهترین شکلی که میتوانید از خودتان مراقبت کنید و بدانید که این سرگشتگی روزانهی

روزگار فقدان، عاقبت از بین میرود و همهچیز شفاف میشود. تسلیم در برابر زمان تلفشده و رهاکردن آن به حال خود، به جای مبارزه با آن، میتواند نجات

پیداکردن از سوگ را اندکی آسانتر کند.

همانطور که خود را به زمان در ظاهر بیحاصل، اما ضرورتًا خارج از دسترس ذهنتان تسلیم میکنید، تصویر صفحهی بعد را رنگ کنید.

......

......

.......

دستاوردها: روزانه یکی

ذهن شما، مانند بقیهی وجودتان، برای عملکردن به وظیفهاش و زندهماندن در شرایط دشوار تمام تالشش را میکند. سوگ و سرگشتگی روزانه واقعًا بهرهوری

را کاهش میدهند. لطفًا سعی نکنید دستاوردهای حال حاضرتان را با کارهایی که قبالً میتوانستید انجام دهید مقایسه کنید. شما در حال حاضر آن شخص

قبلی نیستید.

بگذارید ببینیم امروز چه کارهایی انجام دادهاید، فقط امروز. به اندازهی کافی آب نوشیدهاید؟ دندانهایتان را مسواک زدهاید؟ اینها برد محسوب میشوند.

فقط برای اینکه خودی نشان دادهاید به خودتان جایزه بدهید. این کاری بزرگ و مهم است.



هر کدام از این جوایز را با کاری که امروز انجام دادهاید نامگذاری کنید، مهم نیست کارتان چقدر کوچک بوده است. آنها را رنگ کنید. این پیروزیهای کوچک

را جشن بگیرید.

قوانینی برای بقا

سوگ در زندگی بروز پیدا میکند و همهچیز را از نو میچیند. این زمان، زمانی عادی نیست و قوانین عادی نیز روی آن اعمال نمیشوند. چیزهایی که قبالً

آسان به نظر میرسیدند بهغایت سخت میشوند. فقط گذراندن روز تالشی بیشتر از آنچه انتظار داشتید، میطلبد. وقتی سوگ زندگی شما را به حلقهی

محدود بقا تقلیل میدهد، شما به کتاب قانون جدیدی نیاز دارید.

در ماههای اولیهی سوگواری خودم، فهرستی از قوانین بقا داشتم؛ یادآورندههایی که کمکم میکردند تا هر روز یا هر ثانیه را پشتسر بگذارم. این هم برخی از

قوانین من:



حمایتکنندهترین قوانین یا دستورالعملهایتان از دل تجربهی خود شما بیرون میآیند. شما بهتر از هر کس دیگری خودتان را میشناسید. در فضای خالی زیر



قوانین بقای خود را برای مواجهه با حقایق تلخ سوگ بنویسید. از قوانین من اقتباس کنید یا از مهارت خودتان استفاده کنید. نمودار درست کنید یا فهرست

خود را مثل پوستری کوچک تنظیم کنید. بعد، از فهرست قوانین بقایتان عکس بگیرید. آن را در تلفن خود ذخیره کنید. وقتی روز پیش رو بیش از حد

تحملتان طول میکشد، از این فهرست استفاده کنید تا راههای گذران روز را به یادتان بیندازد.



این یک نسخه نمونه از کتاب است، برای دریافت نسخه کامل کتاب به لینک زیر مراجعه کنید:

دریافت نسخه کامل کتاب چگونه رنجی را که نمی توانیم درمان کنیم به دوش بکشیم اثر مگان دیواین

https://migmig.affilio.ir/api/v1/Click/b/1166ea49-f41b-4519-93f4-b24f374e0b54?b64=aHR0cHM6Ly93d3cuZGlnaWthbGEuY29tL3Byb2R1Y3QvZGtwLTYyNDE4MTcv


برای دانلود کتابهای بیشتر و همچنین دستیابی به نسخه صوتی خالصه کتابها، به سایت تاچ لرن
مراجعه کنید.
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