
 
 

 ...همه چی مشكوكه 

 

ای، بوا هنتوت نجتروار     خودت حریف خوودت دوده   بار درست مثل یك میدان مبارزه است، اما این     

نتوی، بوه    دتاسی جدل می دوی، با نمه آنها نه می می جتگی، با خودت درگیر روی، با افكارت می می

اف وی و داموا از    درموی ات  نتوی، بوا گتدو ه    را مدام نشخوار می بری، اصال افكارت نا سوءظن می خیجی

را نردم؟ آیا حق داد ا؟ آیا نار درس ی انرام دادم؟ تصومیماتا درسوت    پرسی چرا این نار خودت می

  ؟ بوده است

زمین، روی  آنها نمه جا نس تد، روی میز، روی. روی نا می پودی و به جتگ میكروب لباس رزم می    

دوند،  مغجوب نمی نا میكروب. نای خودت دیوار، داخل یخچال، روی پانای نمسرت و ح ی روی دست

و با دلی چورنین بوه زنودگی     دوی و با دست و پایی نه پر از میكروب است اما تو سرانرام مغجوب می

نوای   تا نزار، دومردن توك توك پجوه     داید نا 011 حاال نوبت دمردن است از یك تا. دنی ادامه می

دیگور حالوت از دومردن    . نتی نار را تكرار می ننای خانه، روزی صد بار ای نردبان و دمردن نمه نتج

ناسوت زنودانی    خورد، ولی چه نتوی نوه سوال    به نا می نا و چیزنای اطرافت نا و نقطه نا و قدم خط

 .ای افكارت دده

را به نمه  دند و نگاه دكانش گویتد وسواسی، یعتی آدمی نه به نمه چیز گیر می مردم به او می     

نوای اطورافش را زجور     آدم خواند نسی نه نه می. بیتد طور دیگری می دوزد، اما او خودش را چیز می

بوردارش   و مووهی دسوت   خواند خودش سخ ی بكشد، ولوی چوه نتود نوه افكوار سویاه       دند و نه می

چسوبانتد   دیگران انگ وسواس به او می داند، اما وق ی خودش نا این را می. او وسواس دارد. دوند نمی

 .حساسی ش نسبت به امور بیش ر از دیگران است ورد نه فقط نمیآ دود و توجیه می ناراحت می

نر جا  دتاسد و وسواس یك فكر، احساس یا اندیشه تكراری و مزاحا است نه دب و روز نا نمی     

دوید،  برای نمین او می .گتارد دود و بیمار را تحت فشار می اش پیدا می نه مرالی پیدا نتد سر و نجه

نتود، بوه خوودش     بوار نت ورل موی    نتد، نمه چیز را برای صودمین  ر قفل میسابد، در را چتدین با می

رسود نوه او    نتد و به این ن یروه موی   مرور می دند، حوادثی نه برایش رخ داده را نزار بار دلداری می

وسواس اگر خوره نبادد . رسد بوده اما باز به آرامش نمی تقصیری نداد ه و تصمیمی نه گرف ه به رین

نتد ناچار است حرناتی را چتدین بار انرام دند یوا   وسواسی احساس می آدم. ن ندارددست نمی از آ

ترسد ارتباطاتی برقرار نتد و مثال چیزنای خاصی را بوا بددانسوی مورتبط     آنها می میان ادیایی نه از

نی و نگرا ندام از این نارنا مبتای متطقی ندارد فشار نادی از تشویش، داند نیچ در حالی نه می نتد و

 .تتش را تحمل نتد



دتاسد و نر جا  احساس یا اندیشه تكراری و مزاحا است نه دب و روز نا نمی وسواس یك فكر،      

دوید،  می برای نمین او. گتارد دود و بیمار را تحت فشار می اش پیدا می پیدا نتد سر و نجه نه مرالی

 نتد می بار نت رل نتد، نمه چیز را برای صدمین سابد، در را چتدین بار قفل می می

آور  نا عتاب وقت نا و آنها نه باید با چتین افرادی نمیشه در تماس بادتد گانی زندگی برای وسواسی

آمیوزی بوه    آنها توجه اغراق .دود، بخصوص اگر آدم وسواسی نقشی نجیدی در خانواده داد ه بادد می

گیری دچار ادكاالت  نا نیز در تصمیا وقت بیش ر. ای آرام بادتد جزمیات دارند و دوست دارند در گوده

بورای  . آنها بوه خرافوات و مونوموات را نادیوده بگیوریا      دوند، تازه اگر دچار ددن بسیاری از جدی می

وسواسی چه آنها نه وسواس عمجی دارند و چه آنها نه فكردوان   نای نمین است نه نتار آمدن با آدم

 .است درگیر وسواس است نار سخ ی

یعتوی   .دوند اخ الل اس رس پس از سانحه نا دچار می یان به وسواس فكری بهبسیاری از مب ال      

دوند به خاطر ترس یا درماندگی نادی از آن مدام آن واقعه را  زا مواجه می آسیب وق ی با یك موقعیت

 ای است نه اطرافیان فرد وسواسی بزودی توان نتتد و این درست نمان نقطه خود مرسا می در هنن

بتدی نتتد  خوانتد عالما بیماری وسواس را دس ه می دتاسان وق ی روان .دنتد از دست میتحمجش را 

عبادت، ترس، دقت و نظا افراطی، اجبار و الزام، احساس بن بست و  به اج تاب، تكرار، تردید، دك در

خووابی، بودخوابی و    قوراری، آتوش زدن جوایی، بوی     دزدی، بوی  حاالت به دلوه  لراجت و در ددیدترین

نادوی از ار    اما سوال این است نه آیا تمام این احساسات ناراحت نتتوده  .نتتد می اد هایی اداره بی

گونوه   رف ارنوای وسوواس   ترنایش مس عد انروام  است یا نودك از وق ی نوچك است با تقجید از بزرگ

 دود؟ می

آنها نه نودی م وسط یا باالتراز م وسط دارند بیش ر  نای بانوش یعتی گویتد آدم سان میدتا روان     

 نای حساس مس عد نمان طور نه آدم .دوند دارند مب ال به وسواس می از آنها نه سطح نودی پاییتی

  بادد و نادی از ار تواند این در حالی است نه به باور آنها وسواس نا می. اب ال به این بیماری نس تد

یعتی نمانی نه ما بوه آن م وه    نای ددید دوران نودنی آنها مع قدند متع. نا نادی از درایط زندگی

نوایی را نوه از سووی     بخصوص بچوه  نتد نا را مس عد وسواس می گوییا بچه به خشخاش گتاد ن می

 .اند دده والدیتشان نمیشه محكوم می

  

 كمك آری، طرد هرگز

نفس  اش زرد یا سرخ بادد؟ چه نسی است نه بخواند تتگی گ چهرهخواند رن چه نسی دلش می     

نسوی را   نوایش برورد و آزارش بدنود؟ چوه     داد ه بادد و در حالی نه حالت تهوع دارد گودوه پجوك  

ای نه فكر و  از خوره دود پیدا نرد نه سر نردن با اضطراب و نگرانی داممی را دوست داد ه بادد و می

وسواسی را به چشوا بیمواری نوه     نتد خودش بیاید؟ پس بیایید آدم میجود و نابودش  روحش را می

نوایی نویچ چیوز بودتر از طورد دودن و        آدم داید برای چتوین . سخت نیازمتد نمك است نگاه نتیا

نوای دیگور    نه رف اردان اخ الل دارد و با آدم دانتد سرزنش ددن نبادد، چون آنها خوددان خوب می

نای اصجی افكاردان نس تد و بیشو ر از نور نوس دیگوری از      خورده خافرق دارند آنها خوددان نیز ز

فقط به درطی نه حس نكتتد دیگران بوه آنهوا بوه چشوا یوك دیوانوه نگواه         نتتد درمان اس قبال می

 .نتتد می



نوا   نای وسواس افراد را بشتاسیا چون بعضوی وقوت   ریشه الب ه قبل از نر اقدامی برای درمان باید     

 .نه لزوما چتین افرادی وسواسی بادتد در درازمدت است نه این ای از مشكالت وسواس ن یره سجسجه

طورد دودگی    مثال وق ی زن و دونری در مدت زمانی طوالنی با نا اخ الف دارند به خواطر تورس از  

نوا روی   تربیوت بچوه   ممكن است زن یا مرد برای ججب نظر طرف مقابجشان به نظافت افراطی خانه یوا 

نتیا نیازمتد محبوت و توجوه    می نای اطراف ما بیش ر از آن چیزی نه فكر نر حال آدماما به . بیاورند

دانتود نوه افكوار و اعمالشوان      خوددان نا می اند و نس تد، بخصوص اگر در حصار وسواس گیر اف اده

 .چقدر پوچ و غیرمتطقی است

از ایون نمودلی    اعضای خانواده دست به دست نا به نمك بیمار بیایتد آرامش حاصل وق ی نمه     

 .برای بهبود بیماری موثر است خودش
 

 خداحافظ وسواس

اگور  . گویتود  نای جسمی است، راست موی  تر از بیماری تر و دیردرمان آزاردنتده روانی نای بیماری      

 ترین دكس گی اس خوان دچوار بادود نوارش بورای     به بدترین اخ الل دس گاه گوارش یا سخت نسی

نای جسومی را   بیماری عالما. تر از نسی است نه روانش بیمار است حتمقابجه با این بیماری خیجی را

دود  گترد مربوط می در هنتشان می دود خیجی زود مداوا نرد اما وق ی مشكل به روح افراد و آنچه می

  .ددو نار بسیارسخت می

افكار و سر  باید صبر نرد و به وسواس اجازه داد تا نا نا دست از. پس نباید ان ظار معرزه دادت     

از آن مربوط به خود فورد   نای زیادی وجود دارد نه بخشی برای درمان وسواس راه. نا بردارد رف ار آدم

 نخس ین گام در درمان وسواس مثول نور نوار    دود، اما و بخشی دیگر از آن به اطرافیان او مربوط می

ضوای خوانواده دسوت بوه     وق ی نموه اع  .نا و ایمان به موثر بودن آنهاست دیگری باور داد ن به روش

بیایتد آرامش حاصل از این نمدلی خودش برای بهبود بیمواری مووثر اسوت     دست نا به نمك بیمار

 .فشار آوردن، ایراد گرف ن و نامهربانی نردن ممتوع است پس مسخره نردن،

عوتاب   توان به بهبود فردی وسواسی نه خودش بیش ر از نمه تتها در چتین درایطی است نه می     

سابق نمه چیز را  نودد دیگر مثل نا و دلهره نایش می د امیدوار بود؛ آدمی نه با ترك اضطرابنش می

نبادد، خوابیودنش مراسوا    آلوده نبیتد، مرتب لباس عوض نكتد، بیست و چهار ساع ه نگران سالم ش

 .نبادد طوالنی نداد ه بادد و باالخره به زمین و زمان مشكوك
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