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                                     شماره هفتصد  شنبه بیست ونه دی نودوهفت

شادی غمناک
داشتن آرامش خیلی خوب است. اینکه 
راحت و بی دغدغه زندگی کنیم و سرمان 
در الک خودمان باشد و خیالمان راحت 
که آسیب و ضرری به کسی نزده ایم. 
می توانیم همین طور راکد ادامه دهیم تا 
عمر بگذرد و جایی کتاب کسل کننده و 
بی هیجانش بسته  شود و تمام. این هم 
نوعی زندگی است اما نه از آن زندگی ها 
که بشود به آن افتخار کرد. برای آدم های 
بزرگ، هدف از زندگی فقط شاد و آرام 
بودن نیست، مفید بودن و دلسوز و غمخوار 
بودن است. خوبی دنیا این است که در 
آن برای شروع خیلی از کارها هیچ وقت 
دیر نیست. خوبی دیگرش هم این است 
که آدم هایی در آن زندگی می کنند و 
زندگی کرده اند که ماورایی نیستند اما 
ابرقهرمانند. مخصوصا اگر برای کمک 
به تغییر زندگی و ساختن آینده کودکی 
کنند. »کودک« که می گوییم و  کمک 
می شنویم، بازی، رنگ های شاد، پارک، 
لباس های زیبای بچه گانه و اسباب بازی 
در ذهنمان نقش می بندد. کودک انگار با 
پاکی و شادمانی مترادف است. اصال باید 
همین طور باشد اما اگر کمی به اطرافمان 
نگاه کنیم، حتما می بینیم در دنیای خیلی 
از آنها شادی جایی ندارد. اگر هم داشته 
باشد، جنسش با شادی بچه های دیگر 
فرق دارد؛ شادی فروش بیشتر فال، هدیه 
گرفتن یک لباس گرم نیمدار و شاید مهمان 
یک رهگذر شدن به صرف ساندویچی 
که شکم گرسنه  شان را سیر کند. این 
شادی های غمناک که مگر اینکه کور و 
کر باشیم تا در روز چند بار نشنویم و 
نبینیمشان، باید دل ما را آنقدر غصه دار 
کند که از الک آرامش مردابی مان بیرون 
بیاییم و یادمان بیاید باید دریا باشیم. باید 
همت کنیم، شادی هیچ کودکی غصه دار 
نباشد. یادمان بماند با دیدن هر کودک، به 

غصه شادی هایش فکر کنیم.

حرف آخر

هستی یک فرشته کوچک است که 
در عمر 5 ساله اش، یک روز هم طعم 
سالمت را نچشیده. او با همان جسم 
کوچکش با بیماری مغز و اعصاب 
CP دست وپنچه نرم می کند و فکر 
پر بکشد  باشی و دلت  کن کودک 
مثل همه بچه ها بازی کنی و نتوانی 
چون بیماری و سستی اعضای بدنت 
مجالی برای تحرک و جنب وجوش به 
تو نمی دهد. حتی تلویزیون هم در خانه 
نباشد که بتوانی دقایقی را سرگرم شوی 
و با تماشای برنامه ای کودکانه، غم  و 
دردت را از یاد ببری.  پزشکان می گویند 
می توانند با کاردرمانی روزانه کمک 
کنند هستی کوچک بتواند خودش از 
پس انجام کارهایش بربیاید اما این کار 
هزینه ای دارد که پدر این دختر کوچک 
نمی تواند آن را تامین کند. شغل او 
درآمد  و  ساختمان هاست  نظافت 
اندکی دارد، در حالی که فقط هزینه 
هر بار کاردرمانی دخترش ۶۰ هزار 
تومان است و در ماه نزدیک 2 میلیون 
تومان می شود. آنها مستاجر هستند و 
امکانات رفاهی و حتی تلویزیون و 
فرش هم در خانه ساده شان ندارند.  این 
خانواده برای جان گرفتن دوباره، برای 
زندگی و برای چشیدن طعم شیرین 
بهبود هستی کوچک، به کمک من و تو 
نیاز دارند. اگر من و تو به ندای قلبمان 
گوش کنیم، می توانیم به بهبود زندگی و 
سالمت این دختر کوچک کمک کنیم. 
کافی است همت کنیم و وجه نقد را به 
کارت بانک پارسیان با شماره ۰75۶-

نام موسسه  به   ۶221-۰۶1۰-8۰۰1
خیریه امدادگران عاشورا واریز کنیم 
و با شماره تلفن2۶3۰1۰54 یا شماره 
همراه ۰9198۰12۶77 تماس بگیریم.
این بیمار با کد 17452 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود. 

ستون آخر

دوست گرامي!
شما مي توانيد آثار خود را در قالب 
عکس، نقاشی، داستان، شعر، خاطره، 
دل نوشته و... با موضوع سالمت، 
معنويت و نيکوكاري حداكثر در 
www.:500 كلمه به نشاني اينترنتي

salamat.ir   مربوط به صفحه آخر( 
ارسال كنيد تا در اين صفحه با نام 

شما منتشر شود.

معرفی کتاب

هدیه
 حتما شما هم این جمله ها را زیاد دیده و شنیده اید: »در لحظه حال 
زندگی کن. گذشته را فراموش کن. به آینده زیاد نیندیش.« اما واقعا 
چگونه می توان این جمله ها را به طور درست عملی کرد و اصال 
چرا باید چنین توصیه هایی را جدی بگیریم؟ دکتر اسپنسر جانسون 
در ارائه راه حل های ساده و کاربردی برای موضوعات پیچیده در 

زندگی خانوادگی، شغلی، ارتباطات و... مشهور است. 
در کتاب »هدیه«، دکتر جانسون یکی دیگر از راهکارهای موفقیت 
را به سادگی و با کمک داستانی ملموس به ما می آموزد. داستان مرد 
جوانی که برای بهتر شدن و کسب موفقیت های بیشتر در زندگی و 
شغلش دنبال راه حل است و در این مسیر مردی دانا هدیه ای معنوی 
و گرانبها به او می بخشد. این هدیه »زمان حال« است. زندگی در زمان 
حال؛ یعنی دوری از حواس پرتی و توجه به آنچه اکنون مهم است، نه 
آنچه که در ذهنمان می گذرد؛ یعنی قدردان آنچه در وضعیت موجود 
درست است، باشیم و از آن به عنوان عاملی برای پیشرفت استفاده 
کنیم. مادامی که تمامی توجه و تمرکزمان به کاری باشد که در لحظه 
حال انجام می دهیم، گیج و سرگردان نمی شویم و فقط به آنچه در آن 
لحظه در حال روی دادن است، توجه می کنیم و لذت می بریم. دیگر 
نه افسوس گذشته را می خوریم و نه نگرانی و دلواپسی برای آینده 
داریم. در این کتاب می آموزیم که زمان حال شامل 3 عنصر است:

1. زندگی در زمان حال: تمرکز بر آنچه همین حاال وجود دارد و 
دوری از حواس پرتی و پریشان خاطری

2. آموختن از گذشته: گذشته را نمی توان تغییر داد اما می توان از 
اتفاقات گذشته درس گرفت تا در لحظه حال 

لذت بیشتری برد.
3. برنامه ریزی برای آینده: برنامه ریزی واقع بینانه 
برای آنچه در آینده طالب آن هستیم و عملی 

کردن آن در زمان حال
این کتاب نوشته اسپنسر جانسون و ترجمه 
عطیه رفیعی است که در 94 صفحه و توسط 

انتشارات لیوسا به چاپ رسیده است.

اختالل استرس پس از سانحه )PTSD( یکی از مسائل شایعی است 
که در درمان اختالالت روان پزشکی با آن مواجه می شویم. فرد مبتال به 
این اختالل ممکن است یک بزرگسال باشد که به سختی از یک تصادف 
جدی خودرو جان سالم به در برده یا کودکی که مورد سوءاستفاده قرار 
گرفته است. عواقب این اختالل می تواند طوالنی مدت باشد. متاسفانه، 
مانند بسیاری از مسائل دیگر در زمینه سالمت روان، هنوز انگ همراه 
با این بیماری ها باعث می شود برخی بیماران برای درمان اقدام نکنند 
اما باورهای غلطی درباره این اختالل وجود دارد که باید اصالح شود.

1. فقط جانبازان جنگی در معرض این بیماری هستند. این گونه نیست، 
بالیای طبیعی، تصادفات، از دست دادن یکی از عزیزان و تجربه های 
نزدیک به مرگ، فقط تعدادی از حوادثی هستند که می توانند منجر 

به این اختالل شوند.
2. تمام افرادی که در معرض یک رویداد آسیب زا قرار می گیرند دچار 
اختالل پس از آسیب می شوند. این گونه نیست، مردم به تجربه های 
آسیب زا پاسخ های متفاوت می دهند. بعضی افراد پس از یک حادثه 
آسیب زا دچار اضطراب و ناراحتی کوتاه مدت می شوند. برخی دیگر 
ممکن است حتی رشد پس از آسیب را تجربه و معنی و هدف 
جدیدی در زندگی پیدا  کنند. فرانکل این حقیقت را در ناامیدی 
حاکم بر اردوگاه مرگ آلمان نازی کشف کرد. بسیاری از بازماندگان 
حوادث آسیب زا این حقیقت را در مسیرهای طوالنی برای بهبود 
کشف می کنند و دنبال پیدا کردن معنی جدید در زندگی خود هستند. 
بسیاری از بازماندگان احساس می کنند حادثه نعمت است زیرا باعث 
شده در مسیر جدیدی از زندگی قرار گیرند که در غیر این صورت 

نمی توانستند آن را تجربه کنند. 
3. افراد دچار اختالل پس از آسیب ضعیف هستند. این طور نیست، 
این بیماری هیچ ارتباطی با قدرت ذهنی افراد ندارد. عوامل خطری 
وجود دارد که برخی افراد را در معرض خطر بیشتری قرار می دهد 
اما بسیاری از این عوامل در کنترل افراد نیستند. کسی که طی یک 
رویداد آسیب زا احساس بی پناهی می کند - مثل فردی که گروگان 
گرفته شده - نسبت به کسی که توانسته خود را از سانحه آتش سوزی 
نجات دهد، در معرض خطر بیشتری است. اوضاع فردی که پس از 
یک حادثه آسیب زا از حمایت اجتماعی کافی برخوردار نباشد هم 

همین طور است.
۴.ابتال به اختالل پس از آسیب مهم نیست. این طور نیست، افراد مبتال 
بیش از حد دراماتیک و صرفا دنبال توجه نیستند. عالئم آنها می تواند 
واقعا ناتوان کننده باشد. آنها اغلب بیکاری و طالق را تجربه می کنند 
و بیشتر در معرض خطر افسردگی و خودکشی هستند. بسیاری از 
افراد دچار این اختالل با مواد مخدر و الکل خوددرمانی می کنند که 
آنها را در معرض خطر جدی ابتال به سوءمصرف مواد قرار می دهد.
5. هیچ روش درمانی برای اختالل پس از آسیب وجود ندارد. این طور 
نیست، داروها می توانند عالئم این اختالل را کاهش دهند. معموال 
داروهای ضدافسردگی، ضداضطراب و گاهی خواب آور تجویز 
می شوند. آموزش مهارت های مورد نیاز برای مدیریت عالئم این 
اختالل نیز بسیار کمک کننده خواهد بود. مواجهه درمانی نیز ممکن 
است برای کمک به افراد برای مواجه شدن با آسیب خود در یک 

محیط امن استفاده شود. 
6. اختالل پس از آسیب یک مساله شخصی است. این گونه نیست، 
این اختالل می تواند آثار منفی جدی بر توانایی فرد در انجام امور کاری 
داشته باشد و کارکنان دچار این اختالل ممکن است با کاهش کارایی، 

افزایش غیبت از کار و مشکل در سر کار ماندن و... مواجه شوند. 
بنابراین آموزش های درمانی و گفت وگوهای باز در مورد مسائل 
بهداشت روانی مانند اختالل پس از آسیب می تواند به افراد کمک 
کند تا اهمیت این موضوع را تشخیص دهند. ارتباطات بهبودیافته نیز 
می تواند باعث کاهش انگ و تشویق افراد دچار این اختالل برای 

رفتن به دنبال درمان شود.

اقدام  جایی،  در  کار  کودکان  به  زدن  دستبند 
تحقیر  با  توأم  و  اجباری  خوراندن  غیرقابل باور 
ُگل به دو کودک کار در مکانی دیگر و صدها کار 
به دلیل  که  دیگر  احتمالی  وحشیانه   و  غیرانسانی 
اتفاق افتادن در شبکه های زیرزمینی و مخفی کار 
کودکان - مثل گاراژها و گودهای زباله گردی- یا 
کوچه پس  کوچه هایی که به علت اینکه دوربینی برای 
ثبت فاجعه وجود ندارد، از آن مطلع نمی شویم، در 
حال تغییر از حالت خاص به رویه  معمول است.

یک فرد با چه حاشیه امنیتی و چگونه بدون ترس 
این اقدامات ضدانسانی را آن هم در حق کودکان 
خشونت ها  و  تهدید  این  علت  می دهد؟  انجام 

چیست؟ 

چه آینده ای در انتظار کودکانی است که در معرض 
می گیرند؟ قرار  چنین خشونت هایی 

این رفتارها و  برابر  مسووالن و آحاد جامعه در 
و  مسوولند  کودکان  به  نسبت  غیرانسانی  اعمال 

بکنند. کاری  باید 
پیگیری  با  انتظامی می توانند  نهادهای قضایی و   
موضوع، دستگیری متهمان و مجازات مجرمان، راه 
تکرار بر آزار کودکان را ببندند و برای هیچ کس 
انجام  برای  امن  داشتن حاشیه  توهم  و  احساس 
کودکان  برابر  در  خصوصا  غیرانسانی  اقدام های 

نگذارند.  باقی 
طبق اصل ۶۶ قانون دادرسی کیفری، سازمان های 
از  حمایت  درباره  آنها  اساسنامه  که  مردم نهادی 

نسبت  می توانند  است،  و...  نوجوانان  و  اطفال 
کردیم  ذکر  که  زمینه هایی  در  ارتکابی  جرایم  به 
اعالم جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی، برای 
اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی 

کنند.« اعتراض 
مرتبط  مردم نهاد  سازمان های  تمام  یادداشت  این 
با حقوق کودکان را به نیت انجام اقدامی موثر و 
به  نسبت  اعالم جرم  به  این خصوص  در  عملی 
این اتفاقات مجرمانه و ازبین برنده  کرامت انسانی 
دعوت می کند تا با پیگیری، باعث به دام افتادن 
و مجازات عامالن بدخوی آن شوند و از وقوع 
چنین رخدادهای خطرناکی که در ذهنیت روانی 

کنند. جلوگیری  نمی گنجد،  انسانی  سالم 

آزار کودکان کار، درنوردیدن مرزهای وحشیگری است

کالم نو

PTSD، اختاللی که مخل 
زندگی است

زندگی سالم
 دکتر طاهره محمدی
روان پزشک و روان درمانگر

به  جدیدی  مشکالت  و  می رفت  مدرسه  غزال 
شروع  نوشتن  وقتی  بود.  شده  اضافه  مشکالتمان 
شد، در خانه با او صداکشی می کردم و همچنان موقع 
نوشتن تکالیفش دستم را روی دستش می گذاشتم 
بنویسد.  نمی توانست  کالس  در  ولی  بنویسد  تا 
می شد.  سخت تر  کار  و  اضافه  لغات  روزبه روز 
همان روزهای اول سال بود که وقتی دنبال غزال 
به من گفت:  از همکالسی هایش  رفته بودم، یکی 
هر  نمی دونه.  هیچی  کالسی  تو  دخترت  »خانم! 
او  نمی ده.«  انجام  بنویس،  می گه  بهش  معلم  چی 
با همان زبان کودکانه اش  گفت: »غزال خیلی تنبله. 

معلم می برش گوشه کالس.«  همش 
بعد از شنیدن این حرف ها آنقدر ناراحت شدم که 
نمی دانستم چه کنم. تا شب که می خواستم بخوابم، 
از فکر حرف های همکالسی دخترم بیرون نمی آمدم. 

که  »االن  بود:  افتاده  جانم  به  مثل خوره  فکر  این 
این  موردش  در  بچه  یک  است،  کوچک  غزال 
جوری حرف می زنه. وقتی بزرگ بشه چی؟« خیلی 
غصه می خوردم و مدام با خودم کلنجار می رفتم. 
مدام دنبال راهی بودم تا اوضاع دخترم بهتر شود. 
معلم آخر وقت کالس سرمشق می داد و می گفت 
را  غزال در نوشتن همکاری نمی کند. مشق هایش 
در کالس نمی نویسد، نقاشی نمی کشد، پای تخته 
می دهیم  بچه ها  به  که  سوال هایی  برگه  و  نمی آید 
معلم  بدهند، سفید می گذارد. صحبت های  جواب 
مثل پتک در سرم می خورد. از طرفی، در مدرسه 
از بچه ها خوراکی می گرفت و عملکرد و رفتارش 
تغییر می کرد.  در خانه هم مشکالتی داشتم. در یک 
بهداشتی  و  رفاهی  امکانات  بدون  متری   12 اتاق 
زندگی می کردیم. آشپزخانه مان فقط سقف داشت 

و دستشویی و حماممان را با ساکنان 3 طبقه خانه 
با جمعیت زیاد شریک بودیم.  و 

بچه ها با پسر عمو و دختر عموها سازگاری نداشتند. 
عالوه بر اینها، کار همسرم فصلی بود و درآمدی 

داشت.  کارگری 
حرف های اطرافیان هم مزید بر علت بود. حرف هایی 
از جنس اینکه بیهوده تالش می کنید چون فایده ای 
ندارد، مگر شوهرت چقدر درآمد دارد که این همه 
برای این بچه هزینه می کنید و ویزیت کاردرمانی، 
سرویس  و  ذهاب  و  ایاب  هزینه  و  گفتاردرمانی 

و... می دهید؟ مدرسه 
با  روانی،  و  مالی  فشارهای  این  همه  وجود  با 
بچه ها  از  غزال  نگذارم  بستم،  عهد  خودم  خدای 

عقب بماند و شروع به کار کردم. 
ادامه دارد... 

قسمت پنجم: باز هم مشکالت مدرسه

مادرانه
 معصومه شاهمیری راد
مولف کتاب »مزه  سالمتی« ویژه بیماران مبتال به فنیل کتونوری
PKU مادر یک دختر مبتال به )PKU (

زنان در جامعه نقش های بسیار مهم و تاثیرگذاری 
دارند بنابراین پویایی و نوع زیستن آنها بسیار مهم و 
قابل توجه است. همان طور که در کشورهای پیشرفته 
برای پیشرفت و سوددهی بیشتر بر کارمندان تمرکز 
می شود، در ایران هم باید زنان و مادران را بسیار 
جدی گرفت زیرا یک زن، هم همسر، هم مادر و 
جامعه  اعضای  همه  بر  بنابراین  است  شاغل  هم 
مهم  بسیار  وظیفه  این،  بر  عالوه  می گذارد.  تاثیر 
تربیت را هم برعهده دارد پس توجه به روان زنان 
بسیار حیاتی است. مهم است که به این بپردازیم 
زن »زنده« به چه معناست. »زن زنده« پر از شور 
زندگی است. در واقع، او به معنای واقعی زندگی 

می کند اما »زن زنده« چه ویژگی هایی دارد؟

این زنان خالق هستند و سعی می کنند در هر   _
شرایطی خالقیت خود را نشان دهند، مثال به بهانه های 
آرامش  احساس  تا  ایجاد می کنند  مختلف فضایی 

و شادمانی کنند.
_ برای تعطیالت و مسافرت هایشان برنامه دارند. 
حتی با هزینه های کم خانواده را دور هم جمع و 
شور زندگی را بیشتر می کنند. آنها برای برگزاری 
با  ندارند،  الزم  میلیونی  هزینه های  مهمانی ها  این 
را  خانواده  و  می گیرند  مهمانی  معقول  هزینه های 

دور هم جمع می کنند.
زنان زنده فعال هستند، کار می کنند و دوستان   _
خوبی در اطراف خود دارند. در محیط کاری هم با 
اشتیاق همکارانشان را دور خود جمع می کنند، ایده 

می دهند و از هر شرایطی برای تغییر استفاده می کنند.
_ حتی پس از گذشت سال ها، رابطه با همسرشان 
را احیا می کنند و از هر فرصتی برای بهبود رابطه 
بهره می برند. از نظر آنها، تغییر دکوراسیون، ایجاد 
برنامه های مختلف و... می تواند با هزینه های مختصر 

هم انجام گیرد.
و  فرصت شناس  پرهیجان، خالق،  پرشور،  آنها   -

موفق هستند.
زنی که بدون مردان بتواند پویا و پیشرو باشد، حتما 
زن زنده ای است. او به رابطه طبیعی و سالم نیاز دارد، 
نه نیازی از سر وابستگی. این زنان برای همسرانشان 
هم پویایی و آرامش ایجاد می کنند. یادمان باشد تا 

چه حد به چنین همسران و مادرانی نیاز داریم.

زنانی که »زنده« اند...

زندگی مثبت
 کتایون خانجانی
درمانگر فردی و زوج درمانگر
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