
عکس و مکث

و آنچ اندر فهـم ناید 
فهـم کن*

فهمیدن،  فهمیده ام  است  مدتی 
سخت ترین کار دنیاست و تلخ ترین 
شرنگ ها را به کام آدمی می ریزد. دانستن، 
وجدان را بیدار می کند و وجدان که بیدار 
شد، هی نهیب می زند و هی از خواب 
خرگوشی می پراندت و نمی گذارد با 
خیال خوش اگر خوب نیستم، بد هم 
نیستم، سرگرم بمانی. خیلی از ما دلمان 
قدری ندانستن می خواهد. خودمان را 
می زنیم به آن راه و از آن بدتر، هزار 
بهانه رنگارنگ برای خودمان می تراشیم 
تا بی تفاوتی و بی مهری مان را توجیه 
کنیم. توجیه های خوشرنگ و لعاب 
و فریبنده ای که به درد خودمان هم 
نمی خورد. نتیجه  این خفه کردن صدای 
وجدان و این بد بودن ما که نمی خواهیم 
باورش کنیم، می شود بچه  ای که آنقدر 
سرخوردگی و ناامیدی نداشتن تبلت 
بر ذهن و قلب  و گوشی هوشمند 
کوچکش فشار می آورد که سخت ترین 
نوع خالص شدن از این دنیا را به زندگی 
ترجیح می دهد. نتیجه اش می شود ترک 
تحصیل بچه هایی بااستعداد، می شود 
دیدن عکس بچه هایی که بر بلندی تپه ای 
یا مرتفع ترین نقطه روستایشان دنبال 
وصل شدن اینترنت از سرما می لرزند 
و در حالی که گوشی را با دست یخ زده 
گرفته اند، سعی می کنند گفته های معلم 

را به ذهن بسپارند. 
این  در  انگار  دل هایمان  که  هم  ما 
سرمای پاییزی یخ بسته و وجدانمان 
را به خواب زمستانی برده، با دیدن 
عکس هایشان سری تکان می دهیم و 
می گوییم طفلکی ها! مایی که دلمان باید 
برای خودمان بسوزد که اگر همین حاال 
فالن فروشگاه قیمت اجناس لوکس 
غیرضروری میلیون تومانی اش را 5 
درصد پایین بیاورد، سر از پا نمی شناسیم 
که آن پول های نداشته در زمان کمک 

به دیگران را خرج کنیم. 
چشمانت را باز کن؛ کودکی از سوز سرما 
در خود مچاله شده و سقف آلونکی بر 
سر کودکانی خراب می شود. این نباید 
وضع دنیا باشد، اگر آدم هایش آدم باشند. 
از دست ما آدم ها خیلی کارها برمی آید 
اگر بخواهیم، اگر برایمان مهم باشد و 

بخواهیم که بدانیم.
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 زهراسادات صفوی 

زن و مردی که منتظر به دنیا آمدن فرزند خود 
هستند، رویاها و تخیالتی دارند و قبل از تولد 
او نه تنها به ویژگی های ظاهری مانند رنگ مو، 
رنگ چشم و رنگ پوست، بلکه به صفات باطنی 
مثل توان ذهنی، کیفیت رفتاری و موفقیت های 
اجتماعی و... او فکر می کنند و درباره این ویژگی ها 
رویاپردازی بلندپروازانه ای دارند. آنها فرزندشان 
را در حد بسیار مطلوب و مطابق میل خود تصور 
می کنند اما تمام این رویاها با به دنیا آمدن یک 
کودک معلول فرو می ریزد. معموال مادر بیشترین 
به هر حال  اما  ضربه روانی را متحمل می شود 
کودکی که به دنیا آمده فرزند او است بنابراین باید 
با مهر مادری تمام توان خود را صرف مهرورزی، 

آموزش و رفاه او کند.
تولد یک کودک معلول یا معلول شدن او در اثر 
سانحه، بر تمام اعضای خانواده اثر دارد و آنها را 
در معرض چالش ها و مسائلی قرار می دهد که 
احتماال هرگز تجربه مواجهه با آن را نداشته اند. 
بیشتر از هر کس، والدین این بار مشکالت را بر 
دوش خود احساس خواهند کرد و به کمک نیاز 

خواهند داشت.
معلولیت یکی از فرزندان، انسجام و ساختار خانواده 
را متزلزل می کند و پیامد آن ایجاد تغییرات در نقش ها، 
عملکرد و سازگاري خانواده است. پدر و مادر باید 
خود را برای سازگاری با شرایط فرزندشان آماده 
و دیگر اعضا را برای پذیرش شرایط و تغییرات 

الزم آماده کنند. 
داشتن فرزند معلول دنیایی پر از پیچ و خم برای 
پدر و مادر ایجاد می کند و الزم است برای تطبیق 
با زندگی خود در این دنیای جدید آمادگی های 
الزم را پیدا کنند. در این میان، توجه به این نکته ها 

می تواند کمک کننده باشد:
 نخستین تجلی فشارهای روانی حاصل از وجود 
فرزند معلول بر بخش های ضعیف جسمانی و روانی 
والدین است. بی توجهی به این نشانه ها و تداوم 
آنها باعث تحلیل قوای جسمی و روانی و بروز 

احساساتی مانند خستگی، افسردگی یا احساس 
تنش مداوم در والدین می شود. این حاالت، نگرش 
منفی، سوءظن و بدبینی نسبت به دیگران را در 

آنها به وجود می آورد.
 اگر پدر و مادر آگاهی کافی نداشته باشند، 
باشند  ممکن است احساس گناه و شرم داشته 
و مدام سعی کنند فرزند دلبندشان را که دچار 

معلولیت است، از انظار مخفی کنند.
 محدودیت در ارتباط  با دیگران و رفت و آمدهای 
خانوادگی و دوستانه به دلیل وجود احساساتی مانند 
خجالت، گناه و تمایل به پنهان کردن کودک باعث 
فاصله گرفتن از آدم ها و احساس تنهایی و انزوای 
اجتماعی فرزند و والدین می شود و بی شک در 

روحیه آنها تاثیرات منفی خواهد داشت.
 کودک معلول به توجه طوالنی مدت برای تغذیه، 
امور درمانی و مراقبت های عمومی نیاز دارد و این 
مراقبت ها برای او حیاتی و تعیین کننده هستند. به 
همین دلیل ممکن است مادر او در برقراری تعادل 
بین نقش مادری و همسری و حتی رسیدگی به 
فرزندان دیگرش دچار مشکل شود و مدام احساس 
نیز در مختل شدن  این احساس  کند.  خستگی 
رابطه زن و شوهر و مادر و فرزندان دیگر تاثیر 
می گذارد و مشکالت را تشدید می کند. متاسفانه 
گاهی نگرانی والدین و مخصوصا مادر از آینده 
کودک معلول آنقدر شدید است که مانع توجه 
منطقی و اصولی به وضعیت فعلی این کودک و 

نیازهای او هم می شود.
 فرستادن بچه های دچار معلولیت به مدارس 
استثنایی برچسب معلولیت را پر رنگ تر می کند. 
در کشورهای پیشرفته حضور کودکان معلول کنار 
کودکان عادی طبیعی است چون در این باره کامال 
فرهنگ سازی شده است ولی متاسفانه در کشور 
ما این کار انجام نشده و حضور این بچه ها در 
مدارس و کنار سایر بچه ها به جای نتایج مثبت، 

نتایج منفی دارد.
 هزینه هایی که الزم است برای این کودکان 

که  حالی  در  است،  بیشتر  معموال  صرف شود، 
هر دو والد نمی توانند سر کار بروند و یکی از 
آنها باید مسوولیت نگهداری از کودک را برعهده 
از کار  مادرانی صرف نظر  بیشتر وقت ها  بگیرد. 
خارج از خانه از فرزندشان نگهداری می کنند و 

از نظر روانی به شدت صدمه می بینند.
 نوع ارتباط مادر با کودک معلول بسیار مهم 
مادرانه  رفتار  دلبستگی،  نظریه  اساس  بر  است. 
نه تنها در  به فرزندش،  او نسبت  و واکنش های 
دوره کودکی، بلکه تأثیر ماندگاری در تمام مراحل 
تحول دارد بنابراین نحوه پذیرش و برخورد مادر 

با معلولیت کودک بسیار مهم است.
 کودکان معلول باید قبل از دبستان به مهدکودک 
بروند و با همسن و ساالن خود و جامعه ارتباط 
داشته باشند. تنش بین اعضای خانواده و مشکالت 

روانی از تبعات ماندن کودک در خانه است.
 این گونه کودکان به دلیل شرایط خاصشان ممکن 
است دچار اعتمادبه نفس پایین، خشم، اضطراب، 
ناسازگاری و انزوای اجتماعی باشند. 3باور مرکزی 
ناسازگار در انسان ها وجود دارد؛ من بی ارزشم، 
ناتوانم و دوست داشتنی نیستم. معموال هر 3 این 
باورها و مخصوصا باور من ناتوانم در این بچه ها 
وجود دارد. برای جلوگیری از تقویت این باورها 
پدر و مادر باید فرزند خود را همانگونه که هست، 
با تمام ویژگی های مثبت و منفی اش بپذیرند تا 
احساس کند دوست داشتنی است، نقاط قوت و 
استعدادهای کودک را تقویت کنند زیرا روی اعتماد 
به نفس او موثر است، او را نباید از خواهر و برادرها 
و جامعه جدا کرد تا حس  استثنایی بودن و طرد 
شدن پیدا نکند، به فرزندان باید توجه یکسانی 
داشت تا باعث بروز خشم بین خواهر و برادرها 
و کودک معلول نشود، به این کودکان باید نگرش 
مثبت داد زیرا نگرش والدین بر نگرش دیگران 
اثرگذار است و نهایتا اینکه کودک را باید وارد 
جامعه کرد زیرا از انزوای اجتماعی، احساس تنهایی 

و متفاوت بودن جلوگیری می کند.

بایدها و نبایدهای رفتار با کودک معلول

سحرخیزی نه  تنها در این روزگار پرمشغله حائز اهمیت است بلکه از 
دیرباز از سوی بزرگان و افراد موفق گوشزد شده است. ضرب المثل 
باالی  ارزش  و  اهمیت  از  نشان  شوی.«  کامروا  تا  باش  »سحرخیز 
بیشترین  می توانند  عادت  این  ایجاد  با  افراد  زیرا  است؛  سحرخیزی 

بهره وری را از روزشان داشته باشند. 
صبح زود بیدار شدن تنها یک عمل ساده نیست بلکه یک عادت خوب 

است که منجر به انجام امور در اسرع وقت می شود. 
»رابین شارما« نویسنده و روانشناس حوزه  موفقیت با اشراف بر اهمیت 
این موضوع، راهکارهای ساده و عملی که به سحرخیزی کمک می کند 

را در این کتاب گردآوری کرده است. 
او معتقد است در صبحگاه، افراد هوشمندتر هستند و بدنشان نسبت 
است. همچنین  برخوردار  بیشتری  انرژی  از  روز  دیگر  زمان های  به 
باالیی  از هوشیاری  5 صبح  در ساعت  انسان ها  ما  مي کند  اذعان  او 
برخوردار هستیم و بدنمان نسبت به ساعات دیگر انرژی زیادی دارد.
رابین شارما در این کتاب داستان دو غریبه را روایت می کند که با یک 
به  دستیابی  برای  را  او  پیشنهادهای  و  آشنا می شوند  بزرگ  میلیاردر 
موفقیت همه  جانبه در زندگی می پذیرند و از آموزش ها و راهکارهای 

او بهره می برند تا مسیر موفقیت را به درستی ادامه بدهند. 
هدف اصلی این کتاب همان طور که از نامش مشخص است، آموزه هایی 
برنامه  با  را  بهره وری مان  میزان  تا  می کند  کمک  ما  به  که  است 

دهیم.  افزایش  صبحگاهی 
با داشتن برنامه سحرخیزی و البته منظم ما مي توانیم در کار، زندگی 
شخصی و روابطمان موفق تر عمل کرده و از زمان مان به نحو احسن 

کنیم.  استفاده 
نکات ارائه شده در این کتاب 
ساده، آسان و قابل اجراست 
می کند  قادر  را  خواننده  و 
از روز، هفته، ماه، سال  که 
و عمر خود به بهترین نحو 
و  کند  بهره گیری  ممکن 
نتایجی عالی را در زندگی 
خود  شخصی  و  حرفه ای 
رقم بزند. این کتاب نوشته 
به کوشش  شارما،  رابین 
رضا اسکندری آذر است 
در  نون  نشر  توسط  که 
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رسیده است.

معرفی کتاب

5فکر مثبت

مهارت زندگی مثبت

ارسطو، فیلسوف یونانی می گوید: »اصل زندگی 
»خدمت به دیگران و انجام کار خوب« است.« 
ویروس کرونا موجب استرس و آسیب شدید در 
بسیاری از اقشار مردم شده، از جمله افراد مسن، 
والدین شاغل و کودکان شان، افرادی که شغل و 
درآمدشان را از دست داده اند و کادر درمان که 
دچار خستگی مفرط شده اند. از طرفی، در همه 
دنیا شاهد فعالیت های گروه های داوطلبی هستیم 
که بدون هیچ چشم داشتی برای کمک و بهبود 
به  آسیب دیده دست  قشر  از  و حمایت  اوضاع 
کارهای بزرگی می زنند چراکه انسان به طور ذاتی 

میل کمک به دیگران دارد. 
به دلیل اهمیت و تاثیر شگرف گروه های داوطلب 
سال  در  متحد  ملل  سازمان  بشری،  جوامع  بر 
1985میالدی، 5 دسامبر )14 آذر( را »روز جهانی 
 )International Volunteer Day( »داوطلب

نامیده است. 
داوطلبان در سراسر دنیا اهداف و دالیل متعددی دارند 
که ریشه در ارزش ها و عقایدی مانند برابری، آزادی 
و عدالت دارد. آنها دنبال تغییری هرچند کوچک برای 
زندگی بهتر مردم دنیا هستند؛ اهدافی مانند توسعه 
پایدار، مقابله با فقر، بی سوادی، گرسنگی، بیماری ها، 

بهداشت، حفظ محیط زیست و برابری جنسیتی اما 
انجام این امور چه فوایدی برای فرد داوطلب دارد؟ 

در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت. 
 کاهش استرس؛ هنگامی که توجه خود را به 
شخص یا چیز دیگری جلب می کنیم، ذهن ما از 
نگرانی دور می شود و از صرف وقت و انرژی خود 
برای دیگران احساس رضایت می کنیم و باعث بهبود 

خلق وخو و استرس کمتر می شود.
 پیشگیری از افسردگی؛ امور داوطلبانه ما را در 
تماس منظم با دیگران قرار می دهد و به ما کمک 
می کند سیستم حمایتی ایجاد کنیم و در نتیجه مقابل 

افسردگی مقاوم  شویم. 
 جلوگیری از انزوا؛ مشارکت در امور داوطلبانه 
راهی عالی برای آشنایی با افراد جدید است. این کار 
روابط را تقویت می کند و ما را در معرض افرادی 
قرار می دهد که دارای عالیق مشترک با آنها هستیم. 
برخی  اعتمادبه نفس؛  و  نفس  عزت  افزایش   
فعالیت های داوطلبانه نیاز به یادگیری مهارت های 
جدید دارند. به دست آوردن توانایی جدید همراه با 
قرار گرفتن در یک محیط ناشناخته، موجب افزایش 
اعتمادبه نفس می شود. از طرفی، انجام کاری برای 
دیگران و جامعه به ایجاد احساس غرور و هویت 

ما کمک می کند و موجب می شود حس بهتری 
نسبت به خود داشته باشیم. 

 افزایش شادی؛ ثابت شده ترشح هورمون دوپامین 
)هورمون شادی و لذت( در کارهای داوطلبانه افزایش 
می یابد. داوطلبان با کمک به جامعه و دیگران، دنیا را 
به مکان بهتری تبدیل می کنند و از لذت فوق العاده ای 

بهره مند می شوند. 
 افزایش طول عمر؛ مطالعه ای در سال 2012 
میالدی نشان داد امید به زندگی افراد داوطلب بیشتر 
از افراد دیگر است. داوطلب شدن با کاهش احساس 
تنهایی و استرس و حس مفید بودن، امید به زندگی 

را افزایش می دهد.
 فراموش کردن مشکالت خود؛ تمرکز بر حل 
تغییر  به زندگی  را  ما  مشکالت دیگران نگرش 
می دهد و مانع نشخوار فکری مان می شود. کارهای 
داوطلبانه غالبا شامل کمک به افراد نیازمند است و 
به ما نشان می دهد زندگی مان آنقدرها هم که فکر 

می کردیم بد نیست.
 احساس معنا در زندگی؛ با کمک به دیگران، 
زندگی ما معنا و هدف عمیقی پیدا می کند و دلیلی 

زیباتر برای ادامه راه زندگی می  یابیم.
happiness.com :منبع

 ترجمه: سارا حق بین
امور داوطلبانه چگونه به سالمت روانمان کمک می کند؟

باشگاه پنِج صبحي ها
الهام خانم یک مادر است. مادری که 
حدود یک سال است زندگی اش زیر و 
رو شده است. آنقدر که دیگر نمی تواند 
به دو کودک خردسالش رسیدگی و 
برایشان مادری کند. او به سرطان پستان 
مبتال و جراحی شده و این روزها در 
حال انجام شیمی درمانی است و این 
درمان باید برایش ادامه پیدا کند اما 
همسر او قادر به پرداخت هزینه های 
درمانی نیست. تازه بعد از شیمی درمانی 

باید پرتودرمانی هم بشود. 
هزینه درمان این خانم در ماه 4 میلیون 
تومان می شود، در حالی که همسرش 
نهایتا 3 میلیون تومان در ماه درآمد دارد 
و عالوه بر هزینه های روزمره و خرج 
بچه ها، باید ماهی یک و نیم میلیون 

تومان اجاره خانه بدهد. 
نه فقط الهام خانم، تمام این خانواده 
خیلی زود به کمک و اقدام فوری 
من و تو نیاز دارند. کافی است به 
هر اندازه که می توانی، وجه نقد را 
شماره با  پارسیان  بانک  کارت   به 
به   6221-0610-8001-0756
امدادگران  خیریه  موسسه  نام 
عاشورا واریز کنی و با شماره تلفن 
75983000 )داخلی2( یا شماره همراه 
09198012677 تماس بگیری. این 
موسسه  در   25373 کد  با  بیمار 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

خوشه های سبز و خوشرنگ شالیزار پاییزی جنوب رنگ تازه ای به 
روستا داده بود. عطر مزرعه برنج مستش کرده بود. رهاتر از همیشه 
بین شالیزار دوید. مدرسه کمی پایین تر بود، مدرسه ای که در داشت 
کنارش  تعجب  با  همیشه  غریبه ها  که  بود  دیده  نداشت.  دیوار  اما 

اما برایش مهم نبود.  عکس می گیرند 
تلفن  مبینا و عاطفه سر در گوشی  زد.  به حیاط گلی مدرسه  سری 
همراه داشتند به حرف های معلم گوش می دادند. هر چه نگاه کرد، 

دید دیگر حسرت و حسادتی از دیدن شان به دل ندارد.
به دخترها خندید و سالم کرد اما آنها سرشان را بلند نکردند. بی خیال 
به سمت خانه رفت. میش تپل شان از چرا برمی گشت. صدایش کرد، 

نوازشش کرد اما میش هیچ واکنشی نشان نداد.
به خانه رسید و بوی حلوا و گالب مستش کرد. کسی به او توجه 
نکرد. همه گریه می کردند. پدربزرگ تازگی از همین مریضی جدید 

مرده بود. 
از خانه بیرون زد. داشت غروب می شد. قبرستان ده همان نزدیکی ها 

بود. پدرش را دید. 
پدر در حالی که زار زار می گریست، فانوسی را روی قبر کوچکی 

می گذاشت. پاهای پدر رمق نداشت. روی خاک افتاده بود.
می خواست پدر را از روی خاک بلند کند اما انگار پدر از وجودش 
اسم  بود.  قبر  باالی  مقوا  تکه  یک  روی  کوچکی  نوشته  نبود.  آگاه 
رویش را خواند. گردنش درد می کرد و گردنبندی سفت گلویش را 

می فشرد اما او که هیچ وقت گردنبندی نداشت...
هوا تاریک تر و صدای اذان مسجد آبادی بلند شد. فانوس می سوخت و 
او آرام آرام از همه دیوارها رد و از آبادی دورتر می شد. درها همچنان 

بسته بودند اما دیوارها با خوشرویی راه را برایش باز می کردند. 
آزاد شده بود و با خودش عهد کرد که بهار با گل های زرد دوباره 
برای  می شد؛  تنگ  همه  برای  دلش  آخر  بزند.  آبادی شان  به  سری 
و  ریز  برادرهای  برای  و  و خواهر  پدر  و  مادر  برای  تپلشان،  میش 
که  کالسی  برای  بودش،  ندیده  ماه ها  که  معلمشان  برای  درشتش، 
اگر مبینا و عاطفه اجازه می دادند سرکی به گوشی شان بکشد، فقط 
می توانست لحظه ای در حال و هوای آن باشد... دیگر مهم نبود، بهار 
زیاد هم دور نبود. با گل های زرد و خوشگلش و با گل های سفید 
باوینه )بابونه( دور تکه مقوایی یا شاید سنگ کوچکی که اسمش را 

بر آن نوشته بودند. بر یک گور کوچک در آبادی ای دور دست...

بازگشت در بهـار

 مونا فلسفی
روان شناس کودک و نوجوان، بازی درمانگر

 دکتر مهدی خواجوی
جراح و متخصص مغز و اعصاب

کالمی با والدین

 صندوق بین المللی کودکان سازمان ملل متحد، »یونیسف«، دوشنبه سوم آذر اعالم کرد. در نظر دارد سال آینده میالدی، با راه اندازی عملیاتی عظیم، 2 میلیارد 
واکسن ضدکرونا و یک میلیارد سرنگ را در 92 کشور در حال توسعه پخش و توزیع کند. یونیسف می گوید برای موفق شدن در توزیع واکسن در چنین مقیاس 

وسیعی، با صدها شرکت هواپیمایی، دریایی و راه آهن و شرکای تدارکاتی همکاری می کند »تا بزرگ ترین و سریع ترین عملیات تحویل دارو را به انجام برساند.«
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داستان زندگی


