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نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه باید خسته کننده نباشی  

تنهايينامبرد،آنکيفيتارتباطاتاستنهکميتآن.رابيندونبار،روانشناس
دانش��گاه آکس��فورد اين مساله را باتوجه بهجريان تکامل انسانازگذشتههاي دور
توضيح ميدهد و ميگويد :׳׳در گذشتهها بقاي ما و اينکه بتوانيم زندگي و کار کنيم
همه به اين بس��تگي داش��ت که با دوس��تان و اعضاي نزديک خانواده رابطه برقرار
ميکردي��م .به همين دليل هم��ه آدمها مجبور بودند براي برآورده کردن نيازهاي
خود دستکم با پنج نفر ارتباط نزديک داشته باشند .و اين چند نفر ،هسته مرکزي
ارتباط او را تش��کيل ميدادند .کيفيت و عمق اين رابطه هم اهميت زيادي داش��ت.
بهدس��ت آوردن اين رابطه پنج نفره يک فرمول س��اده داشت ،الزم بود  40درصد
از کل دلمش��غوليهاي خود را به اين اف��راد اختصاص ميداديم .برخي از تغييرات
بهظاهر کوچک مثل برطرف شدن بسياري از نيازها با رسانههاي جمعي نوع رابطه
ما را هم تغيير داد و بهروز کرد .و اين آپديت شدن به قيمت کم شدن رابطه با دوستان
واقعي تمام شد .در حالي که ارتباط حتي با اين گروه کوچک ميتواند تا اندازه زيادي
ما را از عواقب و اثرات منفي تنهايي برهاند.׳׳
راه حل چیست؟
  حاال ما يقينًا باور داريم که تنهايي ضررهاي متعددي دارد و بايد براي آن چارهاي
بينديشيم .خب راهحل چيست؟ شايد بهترين راه اين باشد که به جاي گسترده کردن
زنجيره شبکه ارتباطي که اين روزها کمي غيرممکن به نظر ميرسد ،از ذهنمان شروع
کنيم .محققان در بررس��يهاي خود دريافتند ،موفقترين و بهترين روش س��ر و کار
داشتن با جنبههاي روانشناختي تنهايي ،درمان شناختي رفتاري است .روانشناسان
تاکيد ميکنند ،بدترين خطري که افراد تنها را تهديد ميکند اين است که بيشتر از
بقيه به نکات و جنبههاي منفي و ناخوشايند زندگي توجه نشان ميدهند و البته بيشتر
اين مس��ائل منفي را به خاطر ميس��پارند .دکتر کول در حال انجام تحقيقي است که
يافتههاي اوليه آن ثابت کرده در افراد تنها و منفيبين و منفيباف ،داشتن هدف در
زندگي و پيدا کرده معناي آن ميتواند از مضرات روحي و جسمي تنهايي بسيار کم
کند .کمک به ديگران و ش��رکت در فعاليتهاي خيريه ميتواند روي اليههاي زيرين
و پنهان روانش��ناختي اين افراد اثر خوبي بگذارد .هميش��ه فکر اينکه با درگير ش��دن
در يکسري فعاليتها ميتوانيم دنيا را به جاي بهتري تبديل کنيم ،روش فوقالعاده
س��ودمندياس��تتامنفيبافيهاراکناربگذاريموآس��تينهمتباالبزنيم.درکنار
اين روش درماني ،اس��تفاده از داروهاي ضدالتهاب هم س��ودمند است و افراد تنها را
از اثرات منفي که تنهايي روي جسمشان دارد نجات ميدهد.
ترک اعتیاد به دنیای مجازی
  نکت��ه مه��م ديگر اين اس��ت که اگر بدانيم تنهايي س��واي زياني که به موقعيت
اجتماعي خودمان ميزند ،ميتواند به همه ما ضربه بزند ،کمک ميکند مانع برخي
از عوارض منفياش شويم .دکتر کاکيوپو در يکي از تحقيقات خود با هيپنوتيزم کاري
کرد که افراد شرکت کننده احساس تنهايي کنند سپس مشاهده کرد که شخصيت
اي��ن افراد ه��م خيلي زود تغيير کرد گويي دکتر کاکيوپو مس��تقيمًا شخصيتش��ان
را ب��ا هيپنوتيزم دس��تکاري کرده بود .دکتر کاکيوپ��و و همکارانش ميگويند تمام
کوششهايشان براي اين است که نهتنها به متخصصان و کارشناسان ،بلکه به همه
س��م خطرناکي اس��ت بنابراين دنيا جاي بهتري ميشد اگر
آدمها بگويند تنهايي چه ّ
نگهداري افراد مس��ن در خانههاي س��المندان را فراموش ميکرديم يا گمان ما اين
نبودکهقراردادنيکتلويزيونخوبوسرساعتبودنبرنامههايغذاييودارويي
کهنساالن بهترين راهکار است .اين محقق همچنين ميگويد ،تنهايي خطري است
که همه ما را تهديد ميکند پس نگذاريم رسانههاي مجازي مثل اينستاگرام بيشتر
از اين ارتباط ما را با دنياي واقعي قطع کند .حواسمان به خودمان بخصوص نوجوانها
باشد و آنها را از حصاري که دور خود کشيدهاند و هر روز ديوارهايش باالتر ميرود،
دور کني��م .اين نکت��ه مهم را از ياد نبريم که :ترک اعتياد به دنياي مجازي ميتواند
باشد             .

بهترين راه شکستن پيله تنهايي

هیلزهام

سالميد ...اما دکتر ميگه ...من ايدز دارم׳׳...
اينها را گفتم و آب دهانم را قورت دادم .ترانه هاج و واج نگاهم ميکرد.
شايد فکر ميکرد اين يک شوخي بيمزه است اما لحنم به قدري تلخ و جدي
بود که باورش شد .من من کنان پرسيد:׳׳ چرا بهم خيانت کردي؟׳׳...
حرفش را ادامه نداد و س��رش را پايين انداخت .نميخواس��ت نگاهش
به نگاهم بيفتد .دس��تهايش ميلرزيد .از او خواستم خونسردياش را حفظ
کن��د و از بيماريام با کس��ي حرف نزد .نصف��ه و نيمه قول داد .در صدايش
از عش��ق و عالقه اثري نبود .آن ش��ب ترانه به بهانه خوب نبودن حالش به
خان��ه م��ادرش رفت و من تا صبح همچون مرغ س��رکنده خودم را به در و
ديوار کوبيدم.
روز بعد در ش��رکتم نشس��ته بودم و به بخت بدم لعنت ميفرستادم که
تران��ه تلف��ن زد و با صدايي لرزان و بغض کرده گفت:׳׳ من خيلي فکر کردم.
بهتره مدتي از هم جدا باشيم .نيا خونه .توي شرکت بخواب ،چه ميدونم يه
جايي براي خودت پيدا کن .اين طوري به نفع همه ماست׳׳.
پيدا بود که حرفهايم را مبني بر اينکه به او خيانت نکرده و احتماال در يک
آرايش��گاه و از طريق يک تيغ آلوده مبتال ش��دهام باور نکرده بود .با ناراحتي
گفتم:׳׳ اونوقت مردم چي ميگن׳׳؟
کمي سکوت کرد و گفت:׳׳ مردم که نميدونن تو شبا نمياي خونه .اجازه
بده با اين موضوع کنار بيام .قبول کن که کار سختيه׳׳.
به او حق ميدادم اما انتظار نداشتم اينگونه مرا از خانه بيرون بياندازد.
دو هفته به خانه نرفتم .دلم براي بچهها لک زده بود .به ترانه گفتم ميخواهم
بچهها را ببينم و او هربار به شدت مخالفت ميکرد و هرچه ميگفتم که اين
بيماري با ديدن و بوسيدن منتقل نميشود ،قبول نميکرد.
ده روز بع��د تم��اس در حاليکه بهش��دت از نظرروحيبهم ريخته بودم
تماس گرفت و گفت:׳׳ تقاضاي طالق دادم .با يه وکيل مشورت کردم .همه
چيز به نفع منه .چون بيماري تو العالجه دادگاه حق رو به من ميده׳׳...
ناي حرف زدن نداش��تم .ادامه داد:׳׳ اما مهريه م رو ميبخش��م به شرط
اينکه حضانت بچهها رو به من بدي.׳׳ درمانده ونگران گفتم:׳׳ من بدون تو و
بچه ها...׳׳ نگذاشت حرفم تمام شود .با بيرحمي گفت:׳׳ اين فکر رو قبال بايد
ميکردي .قبل از اينکه ايدز بگيري .اگه من و بچهها برات مهم بوديم׳׳...
فرياد زدم:׳׳ بس کن ترانه! تو که اين جوري نبودي .کجا رفت اون مهر
و عاطف��ه ت؟ چرا الکي قضاوت ميکني؟׳׳ ترانه با تحکم گفت:׳׳ صدات رو
ب��اال نبر .کس��ي که بايد داد بزنه منم که هم��ه چيزم رو باختم .به خدا اگه با
پ��اي خ��ودت نياي دادگاه و آروم و بيصدا حکم طالق رو امضا نکني ،دهنم
رو باز ميکنم و به همه ميگم که چه دس��ته گلي به آب دادي و بدتر از همه
س��عي داش��تي من رو احمق فرض کني و بگي نميدوني از چه طريقي به اين
بيماري مبتال شدي׳׳!
س��کوت کردم .چه بايد ميگفت��م؟ در دلم حق را به ترانه ميدادم .من
حکم يک بازنده را داشتم که بايد بدهيام را ميپرداختم .براي اينکه آبرويم
نرود و کسي از بيماريام با خبر نشود ،در ميان بهت و حيرت همه اطرافيان
ترانه را طالق دادم و حضانت بچهها را به او س��پردم .نميتوانس��تم با ترانه
مبارزه کنم .او هم نميتوانست مرا ببخشد.
٭٭٭
ترانه حتي اجازه نميدهد بچهها را از نزديک ببينم .نميدانم به آنها چه
گفته اس��ت .ميترس��م از او شکايت کنم چون پرده از رازم برمي دارد .يک
روز ب��ه او تلف��ن زدم و خواهش کردم که بچهها را به خانهام بياورد اما قبول
نکرد .ميگفت:׳׳ بچهها دوس��ت ندارن تو رو ببينن .تو باعث س��رافکندگي
شون هستي׳׳!
واقعا ماندهام چه کنم .دلم ميخواهد زمان به عقب برگردد و حواسم را
بيشتر جمعکنم.همهچيزمراازدست دادهاموحاالشبهاهمبهزورقرصهاي
خواب آور چند ساعتي ميخوابم.
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