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 تقدمي به محمدم

 معنابخش عشق و آرامش

و همراهم در مسير بازنگری زندگيم
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 20 ................................................................. یزن چانه
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 پیش گفتار

که هر کدام از ما در سوگواری و از دست دادن عزیزان مسیری است 

دوران زندگی خود در ان قدم خواهیم گذاشت مرگ پدر و مادر برادر و 

خواهر همسر یا فرزند اتفاقی است که دیر یا زود برا ی هر انسانی رخ 

مدن و گذر از این مسیر تنگ و تاریک زندگی شاید به آخواهد داد و کنار 

 .سانی نباشدآ

راس در کتابی به نام درباره -کوبلر-ت روانشناس سوئیسی امریکایی الیزاب

مرگ و مردن پنج مرحله را برای سوگواری تعریف کرده است مراحلی که 

ن گذر خواهد کرد و آهر مذهب و هرفرهنگ و نژادی از  زافراد فارغ ا

شود و به  ها کامل می نآرسند سوگواری  ن میآخر آزمانی که به مرحله 

  .اند مرحله التیام رسیده

نکه هر فردی در یکی از این مراحل باقی بماند و یا گذر آل امکان به هرحا

 .ن برایش طوالنی و سخت باشد بسیار استآاز 

در گیر است و  01حال در شرایطی که جهان اکنون ما با بیماری کووید 

های بسیاری برای هر خانواده اتفاق افتاده در این کتاب  از دست دادن

گذار را به نمایش  ن بسیار کوتاه این پنج مسیرام تا با پنج داستا سعی کرده

در بیارم و راوی تحول روحی هر فرد عذادار در این مسیر باشم تا شاید 

کمکی باشد برای کنار امدن با غم و راهنمایی باشد تا گذر از این مسیر 

 .تر شود سانآ



به هر حال سوگوای کردن راه درستی برا ی تحمل غم از دست دادن 

تواند  گاهی داشته باشد میآانسان سوگوار به این پنج مرحله  است اگر هر

 ،شود سالمت روانش را حفظ کند و از انواع احساساتی که در او ایجاد می

 .گاه شودآ

پنج مرحله سوگواری شامل انکار خشم چانه زنی افسردگی و پذیرش 

 .است

شما در امیدوارم هر داستان این کتاب نماینده یکی از این مراحل باشد و 

  .رامش نهایی دست پیدا کنیدآخر به آ

 


