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شماره هفتصدوچهل وپنج  پانزده اسفند نودوهشت

جرم نامهربانی

بوي عيدي، بوی توپ، بوی کاغذ 
رنگی... خيلی سال است که عادت 
کرده ام روزهای اسفند ماه مدام به این 
ترانه گوش بدهم. صدایش بپيچد در 
گوشم و در جانم و حالم را خوب 
به  رفتن  برای  بشود  انگيزه  ام  کند. 
استقبال سال جدید و دلم هی تندتر 
و کودکانه تر بتپد که برنامه ریزی کنم 
برای چه کردن و چه  نکردن. صدایم 
را کلفت کنم و همراهش بخوانم و با 
انرژی این ترانه راه بروم و کارهای 
ناتمام و زیاد آخر سال را با لبخند 

انجام بدهم.  
با  این روزها به رسم هر سال، نه 
حال هميشه که به اميد جوانه زدن 
اندکی انگيزه، به ترانه گوش می دهم 
اما دلخوشم نمی کند که هيچ، دلم را 
ناخوش می کند. دلم می گيرد، نه از 
اینکه بوی عيد به مشامم نمی رسد، 
نه از اینکه ذوق خرید پنجمين لباس 
عيد پسرکم در دلم کور شده، نه از 
اینکه نمی توانم مثل هر سال به هوای 
خرید سمنو و سبزه در بازار  قدم بزنم 
و البالی جمعيت زندگی را حس 
کنم. حتی دلخور نيستم از اینکه به 
جای بوی باغچه و عطر خوب نذری، 
دم خور  ضدعفونی کننده ها  بوی  با 
شده ایم و فکر خرید ضدعفونی کننده 
دست و سطح و ترس از بيماری به 

جانمان افتاده. 
دلخورم چون حس می کنم امسال از 
سال های دیگر بدتر شده ایم. سال قبل 
شاید بد بودنمان در نادیده گرفتن 
در  اگر  اما  دیگران خالصه می شد 
این شرایط فقط به فکر خودمانيم، 
مجرميم. مجرميم اگر مایحتاج این 
روزها را نگه داشته ایم تا بتوانيم با سود 
بيشتر بفروشيم. ناپاکيم اگر فقط به فکر 
خودمانيم و ماسک و ضدعفونی کننده 
انبار  خانواده مان  نياز  برابر  چند  را 
کرده ایم، ناپاکی ای که با هيچ کدام از 
آن ضدعفونی کننده ها پاک نمی شود. 
این روزها بوی عيد نمی آید که نياید، 
کاش حداقل مشاممان از بوی الکل 
و ضدعفونی کننده پر شود، نه بوی 

تعفن احتکار و نامهربانی.

حرف آخر

آرزوی  هزاران  با  کرد،  که  ازدواج 
جدید عزمش را جزم کرد تا زندگی 
زیباتری بسازد اما تا آمد شيرینی این 
رویا را مزه کند، رنج بر جانش پنجه 
انداخت و حقيقت ابتال به بيماری 
جانش  بر  شرنگ  لنفوم،  سرطان 
این  با  است  سال   4 حاال  ریخت. 
مادرش  و  پدر  می جنگد.  بيماری 
شب و روز کنارش هستند و در این 
روزهای کهنسالی، حتی از خانه شان 
برای تامين هزینه درمان پسر جوانشان 
گذشته اند اما حاال عالوه بر غم بيماری 
فرزند، غم ناتوانی هزینه درمانش دارد 

آنها را هم از پا درمی آورد. 
این آقای جوان شيمی درمانی شده 
و حاال باید برایش پيوند انجام شود 
ولی پدر بازنشسته اش دیگر توانایی 
تامين ۱۷ ميليون تومان هزینه درمان 
او را ندارد. این روزهای آخر سال، 
جان می دهد برای اینکه توشه ای از 
مهر برای سال جدیدمان ذخيره و 
دل هایی را با اميدی زیبا شاد کنيم. برای 
این کار می توانيد کمک نقدی خود 
 را به کارت بانک پارسيان با شماره
به   622۱-06۱0-800۱-0۷56
امدادگران  خيریه  موسسه  نام 
شماره  با  و  کنيد  واریز  عاشورا 
یا  )داخلی2(  تلفن۷5983000 
شماره همراه 09۱980۱26۷۷ تماس 
بگيرید. این بيمار با کد 249۱3 در 
امدادگران عاشورا شناخته  موسسه 

می شود.

ستون آخر

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

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

منتشر شود.

هيجان  ها برای آدمی و بسياری از موجودات دیگر به عنوان 
راهنما و هدایت گر کنش های روزمره عمل می کنند. در 
بدو تولد و در برخورد با محرک های گوناگون محيطی، 
نوزاد حيوان و انسان باید بداند از چه محرکی دوری 
کند و به چه محرکی می تواند نزدیک شود. این ارزیابی 
به کمک سيستم هيجانی انجام می شود که طبيعت 
در ما به ودیعه گذاشته است بنابراین از همان آغاز 
تقسيم بندی محرک خوشایند- ناخوشایند و رویکرد 
تقرب- احتراز در مغز موجود زنده مدارهای خود 
را تثبيت می کند. محيطی که قابليت پيش بينی داشته 
باشد، رفته رفته الگوهایی را در ذهن ما تثبيت می کند 
که می توانيم با قابليت اعتماد باالیی بدانيم در رابطه با 

محرک های گوناگون چه رفتاری داشته باشيم.
تجارب اوليه ما با مراقبان خود برای تکوین و شکل گيری 
ظرفيت تنظيم هيجان ها و احساسات ضروری است. 
حضور یک فرد پاسخ دهنده که به شکلی مناسب نيازهای 
کودک را درک کند و محيطی برای او به وجود بياورد 
که مانند ظرفی احساساتش را درخود جا بدهد، برای 
عملکرد تنظيم کننده هيجانی بنيانی محکم فراهم می کند 
و فرد قادر به مدیریت مناسب هيجان ها در سال های 
بعد می شود. وجود نداشتن چنين فردی به شکل گيری 
سيستمی از دفاع های روانی منجر می شود که فرد برای 
مدیریت احساسات غيرقابل تحمل خود به آنها متوسل 
می شود. از آنجا که کودک قربانی قادر به کنش موثر در 
برابر آسيب نبوده، در چنگ رفتارهای تکراری که ریشه 
در زمان آسيب دارند، اسير می شود. او قادر به دفاع 
موثر نيست چون همان  افرادی که باید از او مراقبت 

می کردند، در مقام آسيب زننده عمل کرده اند. از یک 
سو با آزار و آسيب روبرو است و از سوی دیگر باید 
به همين فرد آزارگر برای برطرف کردن نيازهای روزمره 
خود روبياورد. در یک محيط پر آسيب و در فضایی که 
کودک با محرک های متناقض و متضاد روبرو است، 
سيستم هيجانی دچار سردرگمی و آشفتگی می شود. 
فرض معقول این است که والدین به گروه محرک های 
خوشایند تعلق دارند که می توان به آنها نزدیک شد اما 
اگر همين والدین به عامل خشونت و سرکوب تبدیل 
شوند، با موقعيتی دوسویه روبرو هستيم. در این مواقع 
سيستم هيجانی کاربرد معمول خود را از دست می دهد. 
از آنجا که این والدین به هر حال تنها عامل حمایت کننده 
و مراقبت گر از کودک نيز هستند باید به آنها هرازگاه 
نزدیک شود و طلب حمایت کند. این حمایت را گاهی 
دریافت می کند اما خشونت و آسيب نيز به دنبال می آید. 
تکرار این فرایند ابتدا حالت گوش به زنگی و توجه بيش 
از حد به وجود می آورد؛ گویی هميشه منتظر پایين 
آمدن دست تنبيه گر پدر یا مادر است اما پس از مدتی 
از آنجا که سيستم هيجانی قابليت اعتماد خود را از 
دست می دهد، فرد ترجيح می دهد آن را خاموش کند.
 در اینجا با فردی روبرو هستيم که توان برقراری تمایز 
ميان محرک های مختلف را از دست می دهد و همه 
چيز را رها می کند. گویی درکی از خطر ندارد، مثل 
هواپيمایی که سيستم رهگيری خود را خاموش کرده 
باشد. این سيستم دیگر نمی تواند راهنمای عمل باشد.
در برخورد با همه گيری کرونا نيز می بينيم که رفتار 
برخی هموطنان در قبال آن واکنش توأم با ترس و 

اضطراب و تخمين زدن بيش از حد خطر نيست، بلکه 
برعکس بی تفاوتی و ارزیابی نکردن واقع بينانه خطر 
است. وجود صحنه هایی از قبيل حجم باالی ترافيک 
برای خرید  بازارها  ازدحام در  در جاده های شمال، 
شب عيد و بی تفاوتی نسبت به دستورهای پيشگيرانه، 
حکایت از چنين رفتاری دارد. گویی انسان ها خود را 
در محيطی آسيب زا می بينند که در آن همان هایی که 
به قاعده باید در قد و قامت منابع حمایت، اعتماد و 
امنيت عمل کنند، به عاملی برای آسيب و آزار تبدیل 
شده اند. در فضایی که بی اعتمادی در آن موج می زند، فرد 
دچار سردرگمی و سرگيجه می شود و از خود می پرسد 
باالخره به چه منبعی باید رجوع کرد؟ آیا رجوع به این 
منبع اطالعاتی به امنيت و آسایش من منجر می شود یا 
آسيب زا و زیان بخش خواهد بود؟ چنين سردرگمی ای 
می تواند اضطرابی به فرد تحميل کند که درنهایت باعث 
می شود عطای هيجان ها را به لقای آنها ببخشد و ترجيح 
دهد یک سره سيستم ارزیابانه هيجانی خود را خاموش 
کند. این مساله، فرد را رفته رفته بی تفاوت، بی احساس 

و کرخت خواهد  کرد. 
پيامدهای منفی در پيش گرفتن چنين سياستی برای فرد 
و جامعه قابل پيش بينی است. چنين سد انکار و بی تفاوتی 
را باید از طریق بازگرداندن اعتمادی که در گذر زمان 
به دالیل گوناگون به کمرنگی گرایيده ویران کرد. در 
سایه بازسازی اعتماد در جامعه است که می توان به 
مردمانی دست یافت که درکی درست از خطر دارند 
و رفتارهایی را پيش می گيرند که به تقویت سالمت 

خود و دیگران کمک می کند

 زهراسادات صفوی 

این روزها که به  دليل شيوع ویروس کرونا خيلی از مردم خانه نشين 
شده اند، مهدکودک ها و مدارس تعطيل شده و همه جا صحبت از 
پيشگيری، ضدعفونی و آمار مبتالیان و فوت شده هاست، کودکان 
هم ممکن است به روش های مختلفی  به این شرایط استرس زا 
واکنش نشان بدهند، مثال بيشتر به والدین بچسبند، مضطرب و 
گوشه گير یا عصبانی و آشفته و حتی دچار شب ادراری، کابوس های 

شبانه، ناخن جویدن و... شوند.
نشان  سردرد  و  دل درد  صورت  به  را  استرس  کودکان  بعضی 
می دهند و برخی از آنها عالئم  اضطراب جدایی بروز می دهند و 
 نمی خواهند از والدین دور شوند چون مرتب در معرض اخبار 
بد قرار دارند و فکر می کنند در زمانی که والدین کنارشان حضور 
ندارند، ممکن است اتفاقی برای خودشان یا پدر و مادرشان بيفتد. 

در چنین شرایطی چه باید کرد؟
 کودکان در شرایط سخت به عشق و توجه بزرگ ترها نياز دارند 
بنابراین تا می توانيد به آنها توجه کنيد و برایشان وقت بگذارید.
 به حرف های فرزندانتان گوش بدهيد، با مهربانی صحبت کنيد 

و به آنها اطمينان خاطر بدهيد تا امنيت روانی شان حفظ شود.
 تا جایی که می توانيد برای بازی با کودکان وقت بگذارید و 

اسباب آرامششان را فراهم کنيد.
 امکان تخليه هيجان ها را از طریق بازی و قصه برای کودکان 

فراهم کنيد.
 بچه ها را تا حد امکان از خودتان دور نکنيد. چنانچه به دالیل 
مختلف مثل بستری در بيمارستان مجبور به جدایی شدید، مرتب 
با آنها تماس داشته باشيد و اطمينان بدهيد همه چيز مرتب است. 
بزرگ ترها صحبت  با  بيماری  درباره  وقتی  حواستان  باشد   
به  شيوه  را  مطالب  کودکان   نشنوند چون  را  می کنيد، صدایتان 

خود تحليل می کنند و ترس زیادی وجودشان را فرامی گيرد. 
 با کلماتی که برای سن کودکتان قابل درک باشد، واقعيت ها 
را در مورد اتفاق های اخير به او بگویيد. برایش توضيح بدهيد 
که چه اتفاقی افتاده و اطالعات واضحی درباره راه های کاهش 

خطر ابتال به بيماری در اختيارش قرار دهيد.
 به کودکان توضيح دهيد جانشان در خطر نيست و اگر والدین 
فوت  ویروس  این  به  ابتال  اثر  در  ندارند،  خاصی  بيماری  آنها 
به  تا  شود  رعایت  بهداشتی  نکات  باید  فقط  و  کرد  نخواهند 

دیگران آسيب نرسد.
 به جای اینکه کودکان را از مدرسه رفتن بترسانيد و اجازه ندهيد 
مدرسه بروند )مگر در شرایط بحرانی(، به آنها آموزش دهيد چطور 
دست هایشان را خوب بشویند و نکات بهداشتی الزم و ضروری 
را در مدرسه و سایر اماکن رعایت کنند. نکته هایی مثل شستن 
مرتب دست ها، پوشاندن دهان هنگام عطسه یا سرفه با دستمال 
یا آرنج خم شده و سپس انداختن دستمال داخل سطل دردار  و 
لمس نکردن چشم ها، دهان یا بينی مخصوصا اگر دست ها کامال 

شسته نشده اند، را به آنها آموزش دهيد. 
 از تذکر دادن دائمی به کودکان بپرهيزید. تاکيد زیاد کودکان 

را به سمت اختالل وسواس و اضطراب می برد.
 برای بچه های کمتر از 3 سال، شستن دست ها را با آب بازی 
همراه کنيد که کودک به سمت بازی برود، نه ترس. الزم  نيست 
برای کودک زیر 3 سال خيلی توضيح بدهيد، با توجه به سن 

کودک و سطح  درکش از  بيماری رفتار کنيد.
کرونا  بيماری  به  آنها  خانگی  حيوان  بياموزید  کودکان  به   
دچار نمی شود چون از دست دادن حيوان خانگی برای کودکان 
آنها  از دست دادن در  سوگ محسوب می شود و  ترس دائمی 

تشدید خواهد شد.
روز سطوح  طول  در  و  هستند  بازی  حال  در  مدام  بچه ها   
بسياری را لمس می کنند. کافی است یکی از این سطوح آلوده 
به ویروس باشد تا سالمتشان در معرض خطر قرار گيرد. عالوه 
بر این، بچه ها نمی توانند به خوبی کف دست، الی انگشت ها و 
پشت دستشان را بشویند. سعی کنيد روش درست شستن دست 
را به کودکتان آموزش بدهيد و در طول روز هم چند بار دست 

کودکتان را به دقت بشویيد.
 کودکان را به مکان های شلوغ و مهمانی هایی با تعداد زیاد 
نبرید. خانه بازی، پارک، مرکز خرید و... می توانند خطر ابتالی 

کودک را به ویروس باال ببرند.
یا  کند  بغل  را  کودکتان  کسی  ندهيد  اجازه  روزها  این  در   
ببوسد. ممکن است فرد مورد نظر ناقل ویروس باشد و عالئم 

او هنوز آشکار نشده باشد.
 از تماس نزدیک با کسانی که عالئم سرماخوردگی یا آنفلوانزا 
دارند، بپرهيزید. سعی کنيد فاصله کودکتان را با این افراد حفظ کنيد.
 کودکان را در معرض دائمی  اخبار بد قرار ندهيد چون اضطراب، 
ترس از مرگ و ترس از دست دادن والدین در آنها تقویت می شود.

 بهترین روش آموزش به کودکان از طریق قصه است.
 اضطراب های  کودک را از طریق نقاشی و   بازی کاهش دهيد.

 در خانه شرایطی فراهم  کنيد که کودک سرگرم  باشد.
 گوش دادن به  آهنگ های شاد، انجام فعاليت بدنی و حرکات 
موزون در خانه همراه با کودکان به تقویت سيستم ایمنی آنها 

کمک می کند.
هيجان ها  تخليه  بپرسيد.  احساس های  کودکانتان  مورد  در   
افکار و  از طریق قصه  آنها کمک  می کند.  به  کاهش اضطراب 
احساسات کودکان را درباره بيماری کشف و در مسير درست 
هدایت کنيد. آنها را از اخبار بد دور نگه دارید چون ذهنشان 

توجه انتخابی دارد.
 اگر کودک به رعایت نکات بهداشتی مقاومت نشان می دهد، 
از سيستم تقویت و پاداش استفاده کنيد. جمله های منفی مثل 
کودک  به  و...«  می کنی  مریض   رو  همه  خطرناکه،  »می ميری، 
را  و  اضطراب کودک  ترس  منفی  روانی  کار جو  این  نگویيد. 
و شستن  بهداشت  رعایت  به  او  ترغيب  برای  می کند.  تشدید 

دست، پاداش در نظر بگيرید. 
 به کودکان اطمينان دهيد اگر نکته های الزم را رعایت کنيد، 

اتفاقی برای آنها و شما نمی افتد.

تجهیز کودکان برای مقابله با کرونا

 مونا فلسفی
روان شناس کودک و بازی درمانگر

دانشجوی دکترای سالمت روان  

چند روز پيش یکی از دوستانم عکسی از خودش، 
همسرش و فرزندش فرستاد که روبروی آینه ایستاده و 
با خنده ادا درآورده بودند. برایم جالب بود که تا این حد 
روحيه شان را حفظ می کنند و حتی از لحظات قرنطينه 
در خانه لذت می برند. در این روزها که خيلی از مردم با 
اضطراب ابتال به کرونا دست و پنجه نرم می کنند و برخی 
در قرنطينه خانگی هستند، هر یک از اعضای خانواده نقش 
مهم و اساسی در تعدیل و تلطيف فضای خانه دارند و 
نقش خانم ها در این ميان شایان توجه است زیرا زنان 
سرزنده، مدیر و مدبر در این شرایط هم می توانند حال 
و هوای خانه و اعضای خانواده را به خوبی تغيير  دهند.

تاثیر زنان بر همسرشان
 حتما با همسرتان صبحانه بخورید. اگر همسرتان مجبور 
است سر کار برود، زمان صبحانه خوردن به او روحيه 
بدهيد و با او صحبت کنيد. صبحانه کامل و مکمل هایی که 
این روزها برای ایمنی بدن مفيد است، همراه با موسيقی 
مالیم می تواند آرامش بخش و شروع خوبی باشد. حتما 
زمان کافی در نظر بگيرید تا با همسرتان حرف بزنيد 
و او را  آرام کنيد. تعارضات، کنایه زدن و... را حداقل 
برای مدتی کمرنگ تر کنيد. سعی کنيد زمان وعده های 
غذایی که در خانه صرف می کند، با آرامش سپری شود. 
 زمان ضدعفونی کردن خانه، دکوراسيون را تغيير 
دهيد. شمع، عود و موسيقی مالیم می تواند فضای خانه 

را دلپذیرتر کند. 
 نگرانی هایتان را با همسرتان در ميان بگذارید و سعی 
کنيد به واقعيت ها و اطالعات منابع موثق اعتماد کنيد. 
آمار مرگ ومير و. .. را پررنگ نکنيد و دنبال اطالعات 
منفی نروید. تالش همه مبتال نشدن است ولی اگر مبتال 
شدید، آرامش روان و تغذیه مناسب برای بدن شما از 

هزاران دارو مفيدتر است.
 برخی افراد این روزها به دليل شيوع بيماری کرونا و 

اختالل در کسب و کارشان دچار مشکالت مالی شده اند. 
شرایط همسرتان را درک کنيد و به او فشار نياورید. در 
مواجهه با کمبودها مالمتش نکنيد. از پس اندازتان استفاده 
یا مخارجتان را محدود کنيد. این وضعيت مقطعی است 

و نباید همسرتان را تحت فشار بگذارید. 
 اگر خودتان هم شاغل هستيد و تحت تاثير قرار 
گرفته اید، سعی کنيد آرامشتان را حفظ کنيد و این شرایط 

مقطعی بحرانی را بزرگ نکنيد.

تاثیر زنان بر فرزندانشان
با تعطيل شدن مدارس و زمان بيشتر حضور بچه ها در 
منزل احتماال تعارضات و مشکالت هم بيشتر می شود. 
در این روزها بچه ها با نظم گذشته پيش نمی روند چون 
آزادتر هستند ولی والدین با اقتدار می توانند آنها را به سمت 
انجام وظایفشان سوق دهند. بچه ها باید مسووليت هایی 
مثل کمک به ضدعفونی اتاقشان، مطالعه کافی و حل 
تمرین های مرتبط با دروسی که به صورت مجازی تدریس 

می شود، برعهده بگيرند.
با بچه ها باید واقع گرایانه و حمایت گرایانه سخن گفت و 
نکات بهداشتی را به آنها گوشزد کرد اما نباید با وسواس 
آزارشان داد.  نکته های الزم را به فرزندانتان یادآوری 
کنيد و در عين حال به آنها بگویيد قرار نيست اتفاق 
خاصی بيفتد و می شود از ابتال به بيماری پيشگيری 
کرد. توضيح دهيد ابتال به کرونا ویروس به معنای مرگ 
نيست و درصد باالیی از مبتالیان درمان می شوند. نه 
به آنها اطمينان واهی بدهيد، نه ترس بی اساس. بچه ها 
باید بدانند مادرشان از آنها حمایت و مراقبت می کند 
و خودشان نيز قدرت مواجهه با مسائل را دارند. بچه ها 
ناخودآگاه حقيقت را دریافت می کنند. نمی توان به آنها 
دروغ گفت. پس خودتان را نبازید و با کمک گرفتن 
از متخصصان روان یا مشاوره با افراد آگاه، خودتان 

را مدیریت کنيد.

تاثیر زنان بر تمام اعضای خانواده
حاال که تفریحات  خارج از خانه خانواده محدود شده، 
انجام بازی های رایانه ای، تماشای برنامه های تلویزیونی، 
بازی های خانوادگی و کارهایی از این قبيل به خوبی 
می تواند حال و هوایتان را عوض کند. قدم زدن در 
محوطه خلوت محل زندگی تان با رعایت نکات ایمنی 
و ورزش  در خانه، می تواند حال و هوایتان را تغيير دهد، 

پس برای خودتان برنامه  ریزی کنيد.
 از بچه ها در غذا پختن، ساالد درست کردن، کارهای 

خانه و... کمک بگيرید.
 برای حفظ سالمت و نظم خانه، به ساعت خواب 
فرزندتان دقت کنيد. نباید نظم ثابت تغيير کند چون به 

هر حال بچه ها باید به مدرسه بازگردند. 
 واقعيت این است که کنترل بيماری تا حدی ممکن 
است و از آن مهم تر، حفظ روحيه، کنترل استرس و باال 

بردن ایمنی بدن است.
 اگر دچار اختالالت اضطرابی، افسردگی و... هستيد، 
حتما کمک حرفه ای بگيرید، مثال اگر هر روز نگران بيماری 
هستيد و نگرانی تان بيش از اندازه است، به طوری که تصور 
می کنيد حتما خطری در پيش است، در طوالنی مدت افسرده 
خواهيد شد. اگر افسردگی دارید و تحت نظر هستيد، حتما 
درمانتان را جدی بگيرید. اگر برگزاری جلسات حضوری 
برایتان ناممکن است، از درمانگران قابل اعتمادتان مشاوره 
تلفنی بگيرید. روان درمانگران از روش های مختلفی امکان 

مشاوره برای هموطنانمان فراهم کرده اند.
 اضطراب و ترس تا حدی به پيشگيری از ابتال به 
این بيماری کمک می کند اما از حدی که فراتر برود، 
حتما باعث تضعيف سيستم ایمنی و، اثر منفی بر همسر 

و فرزندانتان خواهد شد.
 ورزش کافی، تغذیه سالم و دوری از هر رژیم سخت 

الغری ضروری است.
اميدوارم با حفظ آرامش به خوبی از این روزها عبور کنيد.

کرونا؛ از هراس تا بی تفاوتی

نقش زنان در این روزهای مهم

جامعه سالم

             

 بين خوبان جهان هيچ كس مثل تو نيست
 پدرم هيچ زمان

         هيچ كس مثل تو نيست
شهريار

 دکتر علی فیروزآبادی
روان پزشک، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز  

 کتایون خانجانی
روان شناس و روان درمانگر

زندگی مثبت


