
 در آنها تغيير بوجود آوريد، و بعضی از روابط را نيز قطع

 کنيد. شما ممکن است از بودن در کنار سايرينی که خود

 نيز غصه دار هستند، احساس راحتی خاصی پيدا کنيد.

 

حاالتی که هنگام عزا ممکن است به شما دست بدهد 6  

 هنگامی که شما عمال دچار غم و اندوه هستيد،

 احساس تان در مقايسه با حالت عادی خويشممکن

 است بسيار متفاوت باشد، زيرا بنظر می رسد نمی توان

 روی احساسات، افکار و واکنش های شما حساب کرد.

 ممکن است شما بقدری دچار درد و رنج احساساتی شويد

 که مانند آنرا هرگز در گذشته احساس نکرده باشيد.

 بدانيد که ديوانه نشده ايد؛ اين حالت يکی از جنبه های

 طبيعی روال عزاداری است. بروز حاالتی مانند خستگی،

 فراموشی و عصابنيت حاصل تمرکز حواس و انرژی شما

 روی عزا و تطبيق دادن خويشبا فقدان عزيزتان است.

 

نوسان در احساس غم و اندوه 7  

 شما ضمن سفر در گذرگاه عزا متوجه می شويد

 احساسات و واکنشهای تان در اوقات و مراحل گوناگون

 سفر متفاوت است. در اين روال فراز و نشيب هايی غير

 قابل پيشبينی، همانند موج های غم و اندوه يا روزهای

 خوش و بد زندگی، پديد می آيد. مهم است که روزهای

 خوش را بعنوان نوعی وقت تفريح يا استراحت در جريان

 اين سفر ويژه بنگريد و برای آنگونه روزها ارزش قايل

 شويد.

 

مراقبت از خويشو راههای آن 8  

 در اين ايام پر تالطم، چيزهايی هست که شما می

 توانيد برای کمک به خود انجام دهيد. کسب اطالعات

 درباره ماهيت غم و اندوه می تواند در فهم واکنشهای

 شما و سفری که در پيشداريد مفيد باشد. هنگام عزا

 سعی کنيد رفتارتان با خويشتن آرام و صبورانه باشد

 

 حاالت عزا تعيين نمود، ابراز چنين حاالتی منحصرا به

 شخصيت شما، تجارب پيشين تان در زمينه از دست دادن

 يک عزيز، و ويژگی های پيوند شما با شخص فوت شده

 بستگی دارد. هر يک از اعضا خانواده شما به گونه

 خاصخود و در زمان خاص خود به ابراز عزا می پردازد.

 برخی احساس غم و اندوه شان را به شکلی باز ابراز می

 کنند، در حاليکه ديگران افکار و احساسات خويشرا

 تحت کنترل در می آورند. هيچيک از اين دو روش درست يا

 نادرست نيست؛ چرا که هر يک می تواند طريق مؤثری

 برای گذار از مراحل عزا باشد.

 

کودکان و موضوع عزا 4  

 کودکان برای نشان دادن غم و اندوه خود از بزرگساالنی

 که در زندگی آنها مهم هستند تبعيت می کنند.

 آنها نسبت به حاالت و رفتار اطرافيان بزرگسال شان

 حساس هستند و درباره افکار و احساسات خود در

 ارتباط با فقدان يک عزيز صحبتی نمی کنند مگر آنکه

 بزرگساالن در آن باره صحبت کنند. کودکان از آنچه برای

 آنها ناشناخته و نامفهوم است می ترسند، لذا دادن

 اطالعات ساده به آنها درباره موضوع مرگ می تواند

 مفيد باشد.

 

ارتباطات اجتماعی و حمايت 5  

 انسان در مواقعی که دچار غم و اندوه فقدان عزيزی

 است، بيشاز هر زمانی نيازمند حمايت ديگران است.

 ممکن است برخی اشخاصبه داليلی از جمله عزاداری

 خودشان نتوانند آن مقدار درک و محبتی را که شما

 انتظارش را داريد از خود نشان بدهند. از آنجا که پس

 از وقوع يک فقدان مهم تمامی روابط زندگی شما به

 طريقی دستخوش تحول می شود، طبيعی است که

 

 شما بعضی از روابط خود را مورد بازبينی قرار دهيد يا

 

 ده نکته دانستنی درباره عزا
“ويکتوريا هاسپيسبريومنت پروگرام”ماخذ:   

 

 هنگامی که در عزای فقدان عزيزی نشسته ايد، بهتر

 است از مواردی که انتظار آن می رود مطلع باشيد.

 اگرچه عزای شما منحصر به رابطه ای است که با فرد

 فوت شده داشته ايد، لکن برخی نکات مشترک در اين

 زمينه وجود دارد. ده نکته ای که ذيال بدان اشارمی شود،

 ماحصل مواردی است که توسط کارکنان ما، افراد

 داوطلب و کسانی که عزيزی را از دست داده اند، بررسی

 و مشخصگرديده است.

 

تاثير همه جانبه فقدان 1  

 واقعه مرگيکعزيز می تواند موجبدگرگونی و تاثير

 گذاری بر تمام جوانبزندگی شما باشد. بروز چنينواقعه

 ای می تواند اين احساسرا درشما ايجاد کند که دنيای

 تان زير و روشده است. عزا بمنزلهسفری استبينآنچه

 که بوده و آنچه که خواهد شد، سفری درونی از پيچ اندر

 پيچ هزار تويی کهشما را بسوی ارکان اصلی معنای

 زندگی هدايتمی کند.

 

عزاداری يک روال طبيعی است 2   

 احساس عزا که با فقدان يکعزيز درشما پيدا می شود،

 حاصلزندگيکردن،عشق ورزيدن وپيوندهايپرمعنايی

 استکهشما با ديگران ايجاد کرده ايد. عزا يکيازجنبه

 های عادی زندگيو واکنشيطبيعی به فقدان يکشخص

 است. آگاهييافتناز مراحل عزا می تواند در فهمواکنش

 هايی که درشما ايجاد ميشودکمک کند.

 

ويژگی های فردی در ابراز عزا 3  

 با وجود اينکه می توان چارچوب های مشخصی را برای



 ده نکته دانستن  

ادرباره عز  

 
Ten Things to Know  

About Grief 

 برنامه ای با همياری

HEP  

Hospice Enhancement Program  

 

کت کنندگان  شر

BC Bereavement Helpline  

BC Hospice Palliative Care Association 

Living Through Loss Counseling Society 

White Rock Hospice Society  

 

 

A program supported by United Way of 

the Lower Mainland  

 ما از واژه پيچ اندر پيچ هزار تو بعنوان استعاره ای برای

 سفر عزا استفاده کرديم. هزار تو با راههای کثيرالمسير

 معماگونه و بن بست دار متفاوت است و چيزی بنام

 چرخشغلط در آن وجود ندارد. فقط يک راه وجود دارد،

 و آن راه جلو رفتن است. احساس عزا نيز به همين گونه

 است. تنها راه موجود راه پر پيچ و خم جلو رفتن است

 و پس و پيشرفتن هايی که بظاهر در يک محيط صورت

 می گيرد. ما به نقطه مرکزی عزای مان، به کانون درونی

 خويش، سفر می کنيم و سپسباز می گرديم تا مجددا

 به صحنه دنيا گام نهيم.

 

 تجربه فردی هر شخصدر سفر عزا متفاوت است. اين

 بازتاب روش زندگی شخصی ما و پيوندی است که با

 شخص فوت شده داشته ايم، بازتابی است از منابع

 و توان فردی و اجتماعی ما و تجاربی که در رويارويی با

 موارد مشابه داشته ايم. شما نيز در طول سفر خويش

 در مسير عزای عزيزتان محتمال با چرخشها و بينش

 های غير قابل انتظاری مواجه خواهيد گشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بمنظور دريافت حمايت محلی در عزای عزيز از دست رفته 

 خويشبا

BC Bereavement Helpline 

و يا با 496 - 837 - 5599به شماره   

Hospice Society 

 زير تماس بگيريد

 تا آنجا که برايتان مقدور است برخی امور عادی زندگی

 را جهت حفظ سالمتی و حفظ ارتباطات اجتماعی 

 کماکان ادامه دهيد. حمايت مورد نيازتان ممکن است از

 منابع مختلفی تامين شود، از جمله خانواده، دوستان،

 گروه های تسکين عزا، گپ زدن در اينترنت، و امثالهم.

 چنانچه از بابت خويشو احساس غم و اندوه تان

 نگرانی داريد، از مشاورين حرفه ای کمک بخواهيد.

 

زمان عزا 9  

، يا“ فراموش خواهی کرد”برخالف آنچه گفته می شود   

، واقعيت اين است که برای“سختی مال سال اول است”  

 احساس عزا هيچ محدوده زمانی خاصی وجود ندارد؛ اين

 احساس تا هر وقت که الزم باشد، طول خواهد کشيد.

 غالبا سفر عزای شما بيشاز آنچه مورد انتظار شما

 و ديگران بوده به درازا می انجامد و ممکن است نوعی

 احساس فشار به شما دست بدهد که اکنون ديگر

 بايد حالتان از آنچه هست بهتر باشد. بديهی است که

 واقعيت فقدان عزيزتان همواره بخشی از زندگی شما

 را تشکيل خواهد داد و شما هميشه اوقاتی خواهيد

 داشت که به ياد عزيز از دست رفته بيفتيد، برای او

 دلتنگ شويد و برايشاحساس غم و اندوه کنيد.

 

عزا نوعی سفر روحی برای بهبودی است  11  

 مرگ يک عزيز سبب تغيير و تحوالتی می شود که

 زندگی شما را در مسير ديگری قرار می دهد. ديگر هيچ

 چيز همانند گذشته نخواهد بود، معهذا شما می بايد

 به زندگی ادامه داده و در مسير جديدی که روبروی تان

 واقع شده معنای زندگی را بيابيد. تداوم يافتن سفر اين

 امکان را به شما خواهد داد که احساس بهبودی و رشد

 فردی را تجربه کنيد که آن نيز حاصل رنجی است که

 تحمل کرده ايد و درس هايی که درباره چيزهای حقيقتا

 ارزشمند زندگی آموخته ايد.

PERSIAN 


