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345 جلد تاکنون منتشر شده است بیش از 000
پرتیراژترین کتاب سالمت و پزشکی 

در طول تاریخ طب در ایران

راهکارهایی برای الزامات اطالع رسانی اخبار تلخ در سنین مختلف

دروازه بانی خبر از خانه تا اجتماع

با توجه به مجموعه مشکالت و حوادث 
دردناکی که طی چند روز اخیر در کشور 
به وجود آمده، به عنوان یک روان پزشک 
و یک روان درمانگر می خواهم نکاتی را با 

شما در میان بگذارم.
ما در مورد بچه هاست. بچه ها  اول  بحث 
مخصوصا در سنین زیر 9 سال، درک کامل 
و درستی از مرگ و مردن ندارند و برخالف 
بزرگساالن حتی اگر کل واقعه را هم برایشان 
تشریح کنید، استنباط ها و انتزاع های دیگری 
می کنند که لزوما با آن چیزی که شما فکر 
می کنید، یکی نیست؛ ممکن است انتظارشان 
از مرگ شیرین تر از آنچه باشد که شما فکر 
می کنید و بعضی وقت ها هم ممکن است از 
آنچه که ما فکر می کنیم، خیلی دردناک تر و 

ترساننده تر باشد.
یا  مدرسه  در  روزها  این  در  حتما  بچه ها 
به هم اطالع رسانی می کنند که  حتی مهد 
به  احتماال  و  است  افتاده  اتفاق هایی  چه 
زدند.  را  هواپیما  که  می گویند  همدیگر 
والدین زیادی به ما گزارش می دهند مثال 
به بچه مان گفته ایم: »اون هواپیما نبوده، یک 
پرنده بوده که تیری بهش خورده، بعد افتاده 
مدرسه،  رفته  که  صبح  منتها  و...  مرده  و 
همکالسی های پیش دبستانی اش به او گفتند 
که چه پرنده ای؟ پرنده کجا بود؟ تو چقدر 
ساده ای! هواپیما افتاده، 170 نفر هم توش 

مردند.«
بچه های کوچک تر با شنیدن چنین خبرهای 
و  روز  است همان  ممکن  اضطراب آوری 
همان لحظه واکنش نشان ندهند اما به تدریج 
از وجودشان  آرام آرام اضطراب بخشی  و 

می شود. الزم نیست حتما مرگی اتفاق بیفتد 
یا حتما هواپیمایی سقوط کند، بچه ها به هر 
حال تنش و اضطراب را می فهمند. حتما 
دیده یا شنیده اید وقتی یک زن و شوهر با 
هم دعوایی حتی مختصر می کنند، بچه هایشان 
دل درد می گیرند یا سرشان درد می گیرد. 
بچه ها احساس تنش را می فهمند، از رفتار 
ما اضطراب را درک می کنند و احساس غم 

و خشم و ناامیدی خواهند داشت. 
می دانم در این روزها پوشاندن غم، ناامیدی 
و خشم کار بسیار سختی است اما به هر 
حال بچه ها گناهی ندارند. آنها این مسائل را 
درک می کنند و ادراکشان از این حس ها این 
نیست که مادر یا پدر بابت حادثه اجتماعی 
غمگین هستند؛ معموال ادراکشان این است 
که: »نکنه من کار بدی کردم، نکنه مامان یا 
بابا امروز من را دوست ندارند، نکنه من بچه 
دوست داشتنی ای نیستم، نکنه از من راضی 
نیستند.« حتی ممکن است فکر کنند نکند 
می خواهد اتفاق بزرگی بیفتد و مامان و بابا 

به من نمی گویند و من خبر ندارم.

با نقاشی و بازی به کودکان کمک 
کنید

تا جایی که ممکن است، بچه ها را از قرار 
گرفتن در معرض شنیدن خبرهای ناگوار 
دور کنید. اخبار برای بچه ها مناسب نیست 
و اگر می خواهید اخبار را پیگیری کنید، هر 
برنامه خبری ای را به تنهایی گوش دهید و 
نگاه کنید. همان طور که به هیچ وجه دیدن 
فیلم های ترسناک را همراه با بچه ها توصیه 
نمی کنیم. متاسفانه برخی پدر و مادرها با خیال 
راحت و در اوج بی خیالی فیلم های به شدت 
ترسناک را با بچه ها می بینند و برای سال ها 
اضطراب را در دل فرزندانشان می نشانند.

 کمکی که می  توانید به کودکان بکنید، این 

است که وقتی از شما راجع به وقایع سوال 
می کنند یا وقتی که به هر حال ناراحتند چون 
آنها هم چیزهایی را می دانند یا احیانا اگر 
از بستگانشان کسی در این حوادث مرحوم 
شده، کنار هم با آنها نقاشی بکشید. برای 
نفوذ به دنیای ذهنی بچه های کوچک 5 و 
6 ساله راه دیگری جز نقاشی و بازی وجود 
ندارد و گفت وگو با آنها موثر نیست چون 
برای خیلی از حس هایشان کلمه ندارند ولی 
تصویر دارند. می توانید از آنها بخواهید برای 
شما نقاشی بکشند و حس هایشان را بگویند، 
مثال در مورد هواپیما کنار شما نقاشی بکشند 
و اگر خبری شنیده اند، از آنها بپرسید که 
راجع به آن چه فکری می کنند. بعد می توانید 
با بازی و نقاشی، فکرهای فانتزی بهتری را 

جانشین واقعیت کنید.
کنید  وانمود  می توانید  کردن  بازی  هنگام 
انگار در هواپیما نشسته اید و احیانا هواپیمای 
شما دچار مشکالتی شده ولی خلبان کامال 
حواسش هست و برای همه توضیح می دهد 
که جریان باد و جریان کمی نامالیم هوا باعث 
تکان هایی در هواپیما شده ولی هواپیما سالم 
به زمین می نشیند و همه سالم و سالمت از 
آن پیاده می شوند. درنهایت هم همین اتفاق 
بیفتد تا در بلندمدت باعث ایجاد  فوبیای 
پرواز یا ترس های غیرمنطقی در بچه ها نشود.

به نوجوانان دروازه بانی خبر یاد 
بدهید

در مورد نوجوانان قصه خیلی فرق می کند، 
با بازی و نقاشی نمی شود با آنها صحبت 
کرد. نوجوان همه واقعیت ها را می داند و 
می فهمد و اگر دیدید با شما راجع به این 
مسائل صحبت نمی کند، فکر نکنید به هیچ 
عنوان در جریان نیست. حتما با نوجوانتان 
راجع به مسائل روز صحبت کنید و ببینید که 

راجع به آن چه فکری می کند، نظر، حس و 
تحلیلش چیست و چه تحلیل ها و نظرهایی 

از دوستانش شنیده است. 
تحلیل های  است  ممکن  نوجوانان  طبیعتا 
پدر  اندازه  به  باشند چون  نادرستی داشته 
درباره  مادربزرگ  و  پدربزرگ  و  مادر  و 
ندارند.  اجتماعی و سیاسی تجربه  مسائل 
شاید بهترین کمکی که می توانید به نوجوانان 
بکنید، یاددادن دروازه بانی خبر است. به آنها 
یاد بدهید که خبر لزوما آن چیزی نیست 
که در خبرگزاری ها ولو معتبرترینشان، گفته 
می شود و همه آنچه در جهان می گذرد، آن 
چیزی نیست که خبرگزاری ها می گویند و 
می نویسند. به آنها یاد بدهید که خبرگزاری ها 
خبرهای معمول روز را به عنوان خبر ارائه 
نمی دهند، آنها مخاطبانی دارند که نیازمند 
خبرهای مهم هستند و معموال خبرهای مهم 
متأسفانه خبرهای بدی هستند. در همه دنیا 
میزان کمی از خبرهای مهم روزانه خبرهای 
خیلی خوب هستند و این قصه فقط خاص 
کشور ما نیست بنابراین به آنها یاد بدهید که 
مثال اگر در صفحه حوادث می خوانند که 
دیشب در تهران در 3 جای مختلف3 مرد 
زنشان را با ضربات چاقو کشتند، این یک 
خبر است اما خبر خیلی خیلی واقعی تر این 
است که شب گذشته در تهران 90درصد 
زن و شوهرها بدون اینکه با هم دعوا کنند، 
خوابیدند. این خبر هم مهم است ولی برای 

خبرگزاری ها جنبه خبری ندارد.
 به آنها یاد بدهید که دنیا را از چشم سایت های 
خبری و شبکه های مجازی نبینند و بدانند 
دروغ  این  و  دارد  زیادی  زیبایی های  دنیا 
نیست. اگر خود ما هم االن در این فکریم 
که دنیا زیبایی ندارد، دچار مشکالت فکری 
هستیم. در اینکه دنیا جای عادالنه  و لزوما 
جای خوشحال کننده ای نیست، هیچ شکی 

وجود ندارد اما این واقعیت اصال به این 
معنی نیست که دنیا پر از سیاهی و تباهی 
است و هیچ چیز خوشحال کننده ای در آن 

وجود ندارد. 
 به هر حال اگر شما امروز کنار خانواده تان 
می کنید  مطالعه  را  نشریه  این  و  نشستید 
برای  هستند،  سالم  خانواده تان  اعضای  و 
شما امروز دنیای خوبی است، هرچند در 
روزها  این  دیگری  خانواده  دیگری  جای 
تکه تکه های تن عزیزانشان را از روی زمین 
جمع می کنند یا در پزشکی قانونی در حال 
دادن تست DNA هستند برای اینکه ببینند 
کدام تکه مرتبط با بچه یا مرتبط با عزیزشان 

است.

پیگیری مستقیم خبر برای مبتالیان 
به اختالل های روانی، ممنوع!

اختالل  دچار  بزرگساالن  از  گروه  آن 
انواع  پانیک،  بیماری  وسواس،  اضطرابی، 

 PTSD فوبیاها، افسردگی و
)نشانگان اضطرابی که بعد 
از قرار گرفتن در معرض 

وقایع دردناک 

و تلخ مثل سیل، زلزله و جنگ به صورت 
مزمن در انسان رخ می دهد(، تا جایی که 
می شود از پیگیری مستقیم اخبار بپرهیزند 
و اطرافیانشان هم این روزها از آنها مراقبت 
کنند و هر لحظه هر خبری را بالفاصله به 
این افراد نگویند. به هر حال به اصطالح 
خبرها از در و دیوار یا سوراخ کلید در خانه 
وارد می شود و نمی شود جلوی ورود خبر 
را گرفت اما اینکه چگونه خبر را بشنویم، 
اختالل  به  مبتالیان  از  بعضی  است.  مهم 
اضطرابی در واقع به نوعی از گوش دادن 
به اخبار به طرز کاذبی برای کاهش اضطراب 
خودشان استفاده می کنند و فکر می کنند که 
اگر لحظه به لحظه به خبرها گوش بدهند، 
خبرهای خوبی خواهند شنید که اضطرابشان 
را کم خواهد کرد، در حالی که خب واقعا 

چنین نیست.
دروازه بانی خبر برای همه ما صدق می کند 
و برای همه ما مهم است. من توصیه می کنم 
خوب  بسیار  کتاب  روزها،  این  به ویژه 
دو  »آلن  معاصر  جامعه شناس  و  فیلسوف 
باتن« که اسمش »خبر، راهنمای کاربران« 
است و خانم شقایق نظرزاده آن را ترجمه 
کردند، بخوانید. کتاب کوچکی است که باید 
حتما بزرگساالن بخوانند و حتی به نوجوانان 
یاد بگیرند چگونه  هم بدهند بخوانند که 
در مقابل اخبار خبرگزاری ها از خودشان 

محافظت کنند.

دروازه بانی خبر برای همه ما صدق 
می کند و برای همه ما مهم است. من 
توصیه می کنم به ویژه این روزها، کتاب 
بسیار خوب فیلسوف و جامعه شناس 
معاصر »آلن دو باتن« که اسمش »خبر، 
راهنمای کاربران« است و خانم شقایق 
نظرزاده آن را ترجمه کردند، بخوانید. 
کتاب کوچکی است که باید حتما 
بزرگساالن بخوانند
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