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 پرویز آزادفالح

 بهار محمدی

 زینب سیارفرد، زهرا کهدویی، ملیکا عبدالهی 



 آورجدایی دردناک یا فروپاشی رنج

خ اسد  بده سدر آمددن     رسند. چقددر تلد  یابند و در موارد بسیاری با تلخی و سختی فراوان هم به انتها میها پایان می... رابطه

هدای وجدود   ایم و چه دردی دارد، دور مانددن از ایدن تکده   گذاری کردههای وجود را در آن سرمایهترین تکهای که گرانرابطه

 سرگردان...

هر ناپذیر برای ای جاودان نماند، و به پایان رسیدن، قانونی گریز...اگر فناپذیری بخشی از تعریف این جهان باشد، و هیچ رابطه

آغاز؛ چرا باید در برابر جدایی این چنین رنج عمیقی را تجربه کنیم !...مگر نه این اسد  کده ایدن جددایی و پایدان، بخشدی از       

 جهانی اس .   طبیع  این

هایی اسد  کده   سازد، واقعی آور و غیرقابل تحمّل میرسد که اما آنچه در روابط عاطفی، جدایی را تا این حد رنجبه نظر می  

 تر از خود جدایی، مکنون اس . ی دورتر و یا گاهی نزدیکجای

گویم؛ منظورم گاه ورود به رابطه، و حتی زمانی اس  که تازه محو تجسم شیرین شروع یدک رابطده هسدتیم و    ...دورتر که می

ن قابل تصور اسد . بدر   آلود فردای رابطه، از دیروز شروع آسودای پرشور آن را در سر داریم. تردید نکنیم که گاهی پایان رنج

اسد . آشدتی    "خدود "این باورم که پیش از آغاز هر رابطه عاطفی، بایدهایی وجود دارد که مهمترین آنها باید آشتی بودن بدا  

بینانه خود، برخورداری از حرم  خود، رشددیافتگی و احسداا ارزشدمندی و ایمندی اسد .      بودنی که معنای آن، پذیرش واقع

آور را از شمار جددایی رندج  شویم، لحظهنیاز داریم؛ اما مطمئن باشیم که اگر از سر ضعف وارد رابطه  درس  اس  که به ارتباط

ای داریم و برای پنهان سداختن و گریدز   نایافتهضعیف و انسجام "خود"ایم. پر واضح اس  که وقتی لحظه وصل به راه انداخته

یزترین رویداد روی زمین اس  و رندج آن همتدای فروپاشدی اسد .  ....و     انگبندیم؛ آنگاه جدایی فاجعهاز آن به دیگری دل می

چقدر دردناک اس  که حیات روانی ما وابسته به استمرار حضور دیگری باشد و جدایی در این جایگاه همچون مدر  اسد  و   

 ."بدون او زنده نخواهم ماند"گویند که ام از مراجعانم که در اوج استیصال میفراوان شنیده

تر اما، اشاره به مسیر و فرایندی اس  که در دل رابطه نهفته اس . به دیگر سخن، اشاره مدن بده نظدامی از تعامدل     نزدیک ...

ای که هر یک . در رابطه"رابطه"، و "دیگری"، "خود"بخش پایش را با خود دارد؛ پایش اس  که مسؤولی  سنگین، اما لذت

های هند)چرا که در باور من، زیبایی مفهومی ایستا نیس (؛ بیش از دیگری کاستیدهای خود را افزایش میاز دو طرف زیبایی

-بینند و نه دو عضو از دو تیم و گروه؛ و به نیازها و مسدؤولی  کنند؛ خود را دو عضو از یک گروه میخود را رصد و اصالح می

رقم بخورد، تنها دردی را تجربه خواهندد کدرد   های فراوانی که مجال پرداختن آن اینجا نیس ، وقوف دارند، حتی اگر جدایی 

های جدایی ترمیم پذیرند، و درد آن هرگدز بدا رندج مانددگار فروپاشدی قابدل مقایسده        یابد و آسیبکه در گذار زمان پایان می

 نیس ....

د عامدل پیامددها   پدذیریم؛ امدا آنگداه کده خدو     ... یادمان باشد، ما در برابر سرنوشتی که در دستان خودمان نیس ، بسیار آسیب

 ترین بخ  از آن ما اس .    ....اگر جدایی اجتناب ناپذیر اس  و حداقل بخشی از رقم خوردن آن در اختیارهستیم، خوش

 ای آغاز کنم و به شکلیمن نیس ؛ چقدر زیباس  که پیش از شروع، در ابتدا و در مسیر این سفر، به گونه 

  پیش از آن که بمیرم، نمیرم.ا تجربه کردم؛ توشه بردارم، که در پایان اگر جدایی ر 
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 و اوتیسم روز جهانی سندروم داون

 

 وز سندرم داون نامیده شده اس . بیس  و یکم مارا، مصادف با اول فروردین، ر

نام این سندرم از نام یک پزشک 

انگلیسی به نام جان النگدان دان گرفته 

شده اس  که برای اولین بار این سندرم 

را توصیف کرد. افراد مبتال به سندرم 

داون توان ذهنی پایین تر از حد میانگین 

معمول دچار ناتوانی ذهنی  دارند و به طور

 .خفیف تا متوسط هستند

ی هرچند سندرم داون یک عارضه

ژنتیکی اس ؛ اما در بیشتر موارد به نظر 

رسد کروموزوم اضافی به صورت می

آید. برخی از فاکتورها شانسی به وجود می

ممکن اس  احتمال به دنیا آمدن یک 

 .کودک با سندرم داون را افزایش دهند

کارشناسان سندرم داون را به سه 

 :نندکمی سیمدسته تق

 

 21هایی که تریزومی آن  :21تریزمی -1

دارند، دارای سه کپی از این کروموزوم در 

ارد درصد از مو 95سلول هستند. تقریباً 

سندرم  -2 د.هستن 21سندرم داون، تریزومی 

ها مثل هرچند برخی از سلول :داون موزاییک

دارند؛ اما  21معمول دو کپی از کروموزوم 

های دیگر دارای یک کپی سوم اضافی سلول

هستند. سندرم داون موزاییک در یک تا دو 

ممکن . این افراد دهدیدرصد موارد رخ م

اس  دارای عالئم فیزیکی و عقالنی کمتری 

سندرم داون  -3 .از این اختالل باشند

در این حال  دو کپی کامل از  : جابجایی

در هر سلول وجود دارد و ضمناً  21کروموزوم 

نسبی اضافی به یک  21یک کروموزوم 

 .کروموزوم کامالً متفاوت دیگر چسبیده اس 

درصد از افراد مبتال به سندرم داون،  95 

در تمام  21نسخه از کروموزوم  3دارای 

ر حالی اس  های خود هستند. این دسلول

نسخه از  2 باید افراد که به شکل نرمال، 

این کروموزوم را داشته باشند. انتخاب ماه 

برای چنین مناسبتی  سوم سال یعنی مارا

به دلیل دارا بودن این سه نسخه و انتخاب 

روز بیس  و یکم، به دلیل وجود مشکل در 

اس . این روز اولین بار در  21کروموزوم 

المللی سندرم توسط سازمان بین 2006سال 

داون به همراه انجمن سندرم داون سنگاپور 

های نامگذاری شد که در ادامه با حمای 

ازمان روبرو شد و در نهای  س ایگسترده

مارا را  21روز ،  2012ملل متحد در سال 

به عنوان روز جهانی سندرم داون معرفی 

ای حامی کودکان مبتال به هانجمن کرد.

 در تالشند تا فرهنگ متفاوت این سندروم،

ودن آنها را در سطح جامعه ب و نه بیمار

پرورش دهند تا این افراد از زندگی 

برخوردار                        تری عادی

 شوند.
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ام گذاری این روز به نام را مبنی بر ن یاسازمان ملل متحد قطعنامه ی، مجمع عموم200۷دسامبر  1۸در 

آبی، رنگ اوتیسم  اس .« ها در جهانِ پساکروناها و فرص چالش»روز،  نیشعار امسال ا اوتیسم صادر کرد. 

یای خارج دارند اما جور دیگری مهربانند و چون رفتار و بیماری آنانی اس  که گرچه ارتباط سختی با دن

در شب دوم آوریل ، بسیاری  .شان تکرار می کنندهای آسمانیتکراری را دوس  دارند، این مهربانی را در دل

 برای آبی نور تاباندن با  کشور جهان در سراسر هف  قاره 130های مشهور در بیش از ها و ساختماناز بنا

 .شوندتزئین می اوتیسمی بیماران از حمای 

های کشورهای عضو در سازمان ملل متحد در جه  هدف از این روز جهانی، یادآوری و ترغیب کنش

  بهتری در سراسر جهان اس  تا مردم شناخ  (ASD)اوتیسم  د افراد مبتال به اختاللافزایش آگاهی در مور

 ند.از این افراد داشته باش

های اولیه زندگی بروز نموده و شاخصه اصلی آن ضعف دی مغز اس  که در سالاوتیسم، یک اختالل رش    

داش  این روز به منزله لزوم آگاهی ای اس  و گرامیدر ارتباط و تعامالت اجتماعی و بروز رفتارهای کلیشه

 .تر از احواالت افراد دارای این اختالل و درک شرایط آنان اس بیش

لکه از ابتدا هرگز به طور کامل ب ،کنندگیری نمیاز جامعه کنارهشوند دچار میودکانی که به این بیماری ک

ها را وارد اجتماع مناسب، آندرمانی  توان با استفاده از شناخ  به موقع و روششوند ولی میجامعه نمیوارد 

ه با جههای هیجانی خود در مواهای اجتماعی و رفتاردر تقابل به طور معمول ،مبتال به اوتیسمکودکان  د.کر

های غیرمعمول از خود بروز العملبه طوری که در پاسخ به دیگران عکس، اطرافیان دچار مشکل هستند

  .دهند و قادر به برقرار کردن تماا چشمی مناسب نیستندمی

خیر شدید در رشد زبان اس  که البته باید با عالئم دیگر این بیماری أت ،های این بیمارییکی از مشخصه

نیس  و این کودکان به  مبتال به اوتیسمداشته باشد، تاخیر  یعنی هر کودکی که در رشد زبان ؛همراه باشد

ها موجب ای دارند و تغییر در محیط اطراف آنصورت معمول الگوهای رفتاری محدود و تکراری و کلیشه

اوتیسم بر توانایی هر چند عالیم و شدت آن در افراد مختلف، متفاوت اس ، اما همه انواع  .آزارشان می شود

 .گذارندثیر میأط با دیگران توسط کودک، تبرقراری ارتبا

 

 



عالیم ابتال به اوتیسم شامل تاخیر در یادگیری صحب  کردن و یا اصال صحب  نکردن، انواع رفتارها، عالیق 

ن در و بازی های تکراری برای مثال تاب خوردن مداوم، عالقه غیرطبیعی به بعضی از اشیا و ناراح  شد

برقراری ارتباط چشمی، اجتناب از نوازش شدن و بغل شدن و یا کمک  ،صورت تغییر برنامه روتین زندگی

نخواستن، ناتوانی از شروع مکالمه و صحب  با دیگران و یا عدم توانایی در حفظ مکالمات، حساا بودن به 

جیب، همچون خوردن تعداد کمی توجهی به درد، عادات غذایی عدا و یا لمس شدن و در عین حال بینور، ص

از انواع غذا و یا خوردن مواد غیرخوراکی همچون گچ یا خاک و رفتار خودزنی مثال کوبیدن سر به زمین یا 

 .دیوار و یا با دس  هاس 

در افراد اوتیستیک ممکن اس  رفتارهایی از قبیل اصرار بر یکنواختی و مقاوم  در برابر تغییرات، استفاده از 

رد، نشان دادن موکرار کلمات، خنده نابجا، گریه بیاشاره به جای کلمات در بیان نیازهای خود، ت اداها و

های عل ، ترجیح بر تنهایی، پرخاشگری، عدم تماا چشمی، عدم یادگیری با روشبدون ا و نگرانی استر

ن حرکات بدنی به و نداشت ءهای غیر عادی، دلبستگی غیر عادی به بعضی از اشیامعمول آموزشی، انجام بازی

 .صورت نرم و عادی نیز بروز کند

 سخنی با والدین کودکان اوتیسم:

توانید با کودک خود ارتباط اطالعات خود را درباره اوتیسم باال ببرید. با باال بردن اطالعات خود، بهتر می 

 برقرار و او را در کنید.

ساالنش مقایسه نکنید و از او به  و سنمکودک خود را با همان شرایطی که دارد، بپذیرید. او را با ه 

 اندازه خودش انتظار داشته باشید.

 ریزی داشته باشید.اش برنامههای غذایی او، تفریح و سرگرمیبرای وعده 

 ای حتی کوچک به او دهید.او را تشویق کنید و هدیه اگر در کاری موفق شد یا مهارتی را آموخ ، حتماً 

 پذیری او را تحریک کنید.نظر بگیرید و حس مسئولی هایی ساده در برای او کار 

 امید نشوید.نا 

 هایی شاد ببرید.او را در محیط 

 اجازه دهید تا همیشه در برابر دیگران، احساا حمای  را از شما دریاف  کند. 

 او را سرزنش نکنید. 

 

 



 

 مامان و معنی زندگی  نام کتاب: 

 وین یالومار نویسنده:

اهیم نی اس  که مفی داستانی شیریهاشامل روای  منتشر شد. این کتاب 2000در سال کتاب مامان و معنی زندگی، 

گو و هم ده شده اس . طبق گفته نویسنده، او سعی کرده اس  که در این کتاب، هم قصهدرمانی و فلسفی در آن گنجان

 .یاد خواهید گرف شناسی درباره علم روان ن این کتاب، طی یک دوره جذابآموزگار باشد؛ شما با خواند

اند، که هر روای  اتفاقاتی اس  که در اتاق درمان رقم خورده هاآنستان وجود دارد که برخی از در این کتاب شش دا

هایی که با مشکالت ز انسانهایی هستند اروای  تجربه متفاوتی از آن داشته باشد. برخی دیگرفردی ممکن اس  

هایی نیز برای کارها، راهها، عالوه بر شرح بیماریدر طول این داستانرو هستند. ی و گاه جسمی روبهشناختروان ،روحی

 ها توصیه شده اس .مقابله با آن

 خوانیم:در صفحه نخس  این کتاب می

های های قلبی، کپسولمیرم. اشیای منحوسی دور تختم را گرفته اند: مانیتورتاریک روشن اس . انگار دارم می»

 .مرده شبیهندهای سرم داخل وریدی و چند رشته لولۀ پالستیکی که به ر  و رودۀ اکسیژن، شیشه

آیم. از اتاق بیمارستان بیرون زنم و از تخ  پایین میلغزم. ولی بعد جستی میها را می بندم و به درون تاریکی میپلک

ها پیش روم. جایی که دههمی ،های گلن اکو که روشن و آفتابی اس زنم و به طرف نور به پارک سرگرمیمی

شنوم. عطر نمناک و شیرین ذرت بو داده و سیب موسیقی پر و صدایی می م.دگذرانهای تابستان را در آن مییکشنبه

نه جلوی  ،های پالرپیر معطل می کنمروم. نه جلوی شیرینی پفکیدهم و مستقیم به جلو میها را به درون میقندی

پردازم و صبر روم تا در صف بلی  خانۀ وحش  بایستم. پول بلیتم را میکشتی غلتان و نه جلوی چرخ و فلک. می

آورم و میلۀ محافظ را پایین می ،شومکنم تا ارابۀ بعدی دور بزند و با صدای چکاچکی روبرویم بایستد. وارد ارابه میمی

بینمش که در میان گروه کوچک تماشاچیان اندازم و مینگاهی دیگر به دور و برم می ،بعد از مطمئن شدن از جا

 .ایستاده اس 

ارابه حرک   ،مامان! درس  همان وق  ن!زنم که همه بشنوند: ماماهم و جوری فریاد میدهر دو دستم را تکان می

توانم به عقب خم ند. تا جایی که میکشود و دهانۀ تاریک داالنی را آشکار میخورد که باز میکند و به دری میمی

زنم: مامان به نظرت چطور بودم؟ حتی بعد از اینکه سرم را فریاد میدوباره  ،شوم و قبل از اینکه در تاریکی فرو بروممی

 از روی بالش برداشتم و سعی کردم رویا را از ذهنم برانم کلمات در گلویم بودند: به نظرت چطور بودم مامان؟ 

 مامان به نظرت چطور بودم؟

 سنگ مثل که  شودولی مامان دو متر زیر زمین اس . ده سالی می

 اناکاستیادر تابوت ساده ای از چوب کاج در گورستان  و شده سرد 

 . «خوابیده اس  ی. در حومۀ واشنگتن دی. س 

 



 

 

 

گوید حالم خوش نیست، دنبال اتفاقات بزرگ نگردیم و وقتی کسی می

یست؛ به دالیل متعدد بازتاب یک اتفاق نگوییم این که چیز مهمی ن

بیرونی در درون ممکن است بسیار بزرگ باشد. به رسمیت شناختن 

ترین قسمت بخشبرای دوست، امنیت  "آوردنحق کم "گاه ازهر

دوستی است و شناخت این حق برای خود، نشان از صلح با خود دارد 

 ی وجود.هاترین الیهدر عمیق

 

 

 اروین یالوم

گر عشاق باشم، شاید دلیلش حسادت دوست ندارم درمان

است. آخر من هم تشنه افسون عشق هستم. شاید هم دلیلش 

دیگر س با یکدرمانی از اسااین است که عشق و روان

نگد و در جگر خوب با تاریکی میمانخوانند. درنمی

راز  و در حالی که عشق، به رمز ی روشنایی است؛جووجست

 ریزد؛ زنده است و به محض تفتیش فرو می

 و من از جالد عشق بودن بیزارم.

 
 



 

 وانم خود را شاد کنم؟تچگونه می

ایم، شاید در دو عبارت خالصه شود؛ داشتن هیجانات مثب  و رضای  از زندگی. مجموع تعریفاتی که از شادی شنیده

ندگی افراد نیز تواند تا حدی به سبک زمی برای افراد ایجاد شوند. شاد بودنی مختلفی هاتوانند از راهاین دو می

 تری نسب  به زندگی داش .توان دیدگاه شادمانهمی ها به آن،سری از عادتفه کردن یکضاکه با ا بستگی داشته باشد

برای آن که شاد باشید، باید وضعی  فعلی زندگی خود را بررسی کنید و سطح شاد بودن خود را ارزیابی کنید. سپس 

یاد داشته باشید که شادی، برای همه  بهتری دارید. باید به دنبال راهی باشید که در آن، احساا شادی و رضای  بیش

 افراد، یک معنا ندارد.

 چیست؟ کندآن چیزی که شما را شاد می 

کند؟ پاسخ این سوال را اولین گام برای شاد بودن، آن اس  که بفهمید چه چیزی واقعا شما را خشنود و راضی می

گاه دیگران به خود فکر نکنید و فقط متمرکز توانید پیدا کنید. به انتظارات اجتماعی و چگونگی نفقط خودتان می

 کند، شوید.بر آن چیزی که خود شما را شاد می

ای آور باشند؛ داشتن خانهتوانند برای ما شادیشویم که میهایی میگاهی اوقات، ما درگیر فکر کردن به ایده

شوند؛ مواقعی نیز وجود دارند که از یهایی باعث خوشحالی ما مای عالی، اندامی زیبا. گاهی چنین چیزبزر ، رابطه

رسیم ولی باز هم احساا شویم و یا حتی گاهی به آن اهداف مینرسیدن به چنین اهدافی دچار استرا می

کنیم که گویی راه چنان تمام وق  خود را برای رسیدن به یک هدف صرف میخشنودی نداریم. گاهی هم آن

 ه شادی وجود ندارد.یابی بدیگری غیر از آن هدف، برای دس 

 آورند.عواملی که برای ما خوشحالی به بار می 

 پردازند، چند شناسی مثب  که به بررسی خشنودی انسان و عوامل مرتبط با آن میمتخصصان روان

 رسد با خوشحالی مرتبط هستند. پول، دوستان، اند که به نظر میحوزه شخصی را مشخص کرده

 عنوی ، مشارک  در جامعه و احساا معنا و هدف در زندگی،سالمتی، شرایط زندگی، محله، م

 تری ها، رضای  بیشتوان گف ، هر چقدر ما در این حوزهها هستند. به طور کلی میاین حوزه 

 تر هستیم. داشته باشیم، شاد

 هایی تان کمک کند. به دنبال راهها به افزایش شادمانیممکن اس  تمرکز روی برخی از این حوزه

 کند تا سطح رضای  خود را باال ببرید، حتی اگر تغییرتغییر باشید. این تغییر به شما کمک می برای

 ی سالم و داشتن روابط اجتماعی هاتان، داشتن انتخابمندیدنبال کردن عالقه ناچیزی باشد. 

 کننده باشد.تان کمکتواند برایمی

 



 

 

 

 گذارد؟تان اثر مینگرش شما چگونه روی شادمانی 

تر و تر، موفقی  بیشین، شادی بیشبنگرش شما نسب  به شادی مهم اس . آن چیزی که برای افراد خوش

اس . این افراد  "ی روشنهاامید داشتن به رسیدن روز"تر از زند، قطعا چیزی بیشتر را رقم میرضای  بیش

شان اتفاق عالوه بر امید، دارای منبع کنترل درونی هستند؛ در واقع خود را مسئول هر آن چه که در زندگی

زا در طول زندگی خود، آن را ها در هنگام برخورد با شرایط استراربانی. آندانند و نه یک قافتد، میمی

کنند. کنار آمدن با های موثرتری را جه  رفع آن ارائه میحلبینند و نه تهدید؛ بنابراین راهنوعی چالش می

 تر شوند.کند تا شادها کمک میچنین شرایطی، به آن

 .اصل تعادل را به خاطر داشته باشید 

تواند عامل مهمی برای رای داشتن شادی، باید نقطه تعادل را پیدا کنید. داشتن یک شغل و امنی  مالی میب

شادی باشد اما شما باید به عوامل دیگر مانند سالمتی، روابط و... بپردازید. برای رسیدن به یک هدف، تمام 

کنید ، تمام زمینه های زندگی را که ین میی زندگی خود را رها نکنید. هنگامی که اهداف خود را تعیهازمینه

ی مثب  هابرای شما مهم هستند، به یاد داشته باشید. اهداف خود را تعیین کنید و سعی کنید هر ماه، عادت

 کوچکی به برخی از ابعاد زندگی خود اضافه کنید.

 تان تالش کنید.در جهت اهداف 

بینند. بنابراین بهتر زش در رسیدن به آن را نوعی شکس  میکنند، هر گونه لغافراد وقتی هدفی را انتخاب می
و گام به گام به سوی آن پیش بروید. داس  از ابتدا یک هدف بزر  را به اهداف ریز و جزئی تبدیل کنید

به خود هدیه دهید. از دیگران نیز بخواهید حامی شما در این راه برای رسیدن به هر کدام از آن اهداف جزئی، 
 باشند.  

 ی سازنده کوچکی نیز وجود دارند.هارسیدن به شادی، عادت ی بزرگهادر کنار گام 

 تواند سطح شادیاند که انجام دادن شکرگزاری به صورت روزانه، میتحقیقات نشان داده
 های خود، شکرگزاری کنید.افراد را افزایش دهد. دفتری تهیه کنید و به خاطر داشته 

 روی روزانه بخصوص اگر در محیط بیرون از خانه دهند، پیادهن میهمچنین تحقیقات نشا
 باشد، در افزایش شادی موثر اس .

 
  یادتان باشد شادی بیش از آن که یافتنی باشد، ساختنی اس ...

 



 


