
ماهی که ما مهربانش 
می کنیم 

که  ماهی  مدرسه،  ماه  بوی  آمد  باز 
بعضی ها را شاد می کند و غم عالم را 
به دل برخی دیگر می ریزد. آنهایی که 
دستشان به دهانشان می رسد، دغدغه ای 
جز انتخاب بهترین برندها یا حداقل 
برندهای خوب لوازم التحریر ندارند و 
هر آنچه الزم است تهیه و بچه شان را 
نو نوار راهی مدرسه می کنند تا مبادا از 
همکالسی هایش کم بیاورد و خاطرش 
مکدر شود که چرا جامدادی اش به 
اندازه جامدادی دوستش جذاب نیست.
اما در همین شهر، کمی آن طرف تر، 
کسانی غرق اضطرابند که در این روزگار 
قیمت ها  روز  به  روز  که  کرونازده 
شکم  چطور  می شود،  سرسام آورتر 
بچه شان را سیر کنند، چه برسد به تهیه 
لیست سفارش معلم و مدرسه. کلربوک 
و فالن جلد و مارک لوازم التحریر چه 
باشد، پیشکش. یکی آنقدر می خرد که 
تا سال دیگر بچه اش که هیچ، دو بچه 
دیگر هم کفاف می دهد و یکی دیگر 
باید به هزار در بزند و ساده ترین وسایل 
را تهیه کند تا بچه فقط بتواند مدرسه 
برود. این روزها درد ششصد نفرهایی 
که در روز می میرند، زجه عزادارها، 
پرپر شدن کادر درمان کم نیست، این 

غصه ها هم اضافه شده است. 
راه چاره مصیبت کرونا دست من و تو 
نیست ولی درد پدر و مادرهایی که باید 
اول مهر دانش آموزی را روانه مدرسه 
کنند، چاره دارد و می توانیم کاری کنیم.

 بیا آن ور خودخواه و زیاده خواه ذهنت 
به جای الکچری ترین  بزن،  پس  را 
لوازم التحریرها کمی گردتر و سبک تر 
خرید کن تا بتوانی دل بچه ای را شاد 
کنی و خاطر پدر و مادرش را آسوده.
امسال هم مهر ماه نه از هیاهوی نشاط 
بچه ها در زنگ تفریح خبری است 
و نه از خنده های قاه قاه مدرسه اما 
می شود که تمام کشور بوی مهربانی ماه 
مهر بدهد، مهری که نثار هم می کنیم 
تا نشان دهیم قلب هایمان به اندازه 

روزگارمان کدر نیست.
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با نام شما منتشر شود.

 زهراسادات صفوی 

5فکر مثبت

مهارت زندگی

تکنیک هایی برای ترغیب کودکان به همکاری 
در خانه و مسوولیت پذیر شدن وجود دارد که 

کاربردی ترین آنها، عبارتند از: 
کمک کردن در چیدن میز: کودک می تواند از 3 
سالگی در چیدن میز غذا به شما کمک کند. حتی 
می توانید در آشپزخانه و در زمان درست کردن غذا 
در مراحلی که مناسب سن او باشد، اجازه بدهید 
به شما کمک کند. به شرطی که کامال حواستان 
به فرزندتان باشد و تا زمانی که آشپزخانه را امن 
نکرده اید؛ اجازه ندهید به آشپزخانه وارد شود. مثال 
تمام وسایل میز را دور از دسترس قرار دهید. کودک 
همچنین می تواند در تمیز کردن اتاقش کمک کند.
آماده کردن غذا: کودکان بین 4تا6 سالگی بهتر 
می توانند در آماده سازی غذا کمک کنند و می توانید 
آموزش های اولیه را برای درست کردن غذا به 
آنها بدهید. حتی یادشان بدهید در شستن ظرف ها 
کمکتان کنند. در انجام تمام مسوولیت هایی که به آنها 
داده اید، مراقب باشید که خطا و اشتباهی رخ ندهد.
تمیز کردن خانه: اگر فرزند 7 ساله شما به تمیز 
کردن خانه عالقه نشان داد، مسوولیت جارو کشیدن 
را به او بسپارید تا هم به شما کمک کند و هم 
وقتش به بطالت نگذرد. البته الزم نیست که هر 

روز خانه را جاروبرقی بکشند.

اهمیت دادن مسوولیت به فرزند
همیشه کارهای ساده ای در منزل وجود دارد که 
بتوان انجام آنها را به کودکان محول کرد. با این کار 
شما پیام بسیار مهمی به او می دهید؛ اینکه عضوی 
مفید در خانواده است و در کارها مشارکت دارد. 
فواید واگذاری مسوولیت انجام کار به کودکان هم 
متوجه کل خانواده است و هم برای رشد شخصیت 
خود کودک موثر است وقتی فرزند خردسال شما 
میز غذا را می چیند و اعضای خانواده برای صرف 
غذا دور میز می نشینند، احساس می کند که برای 
این وعده غذا کار مهمی انجام داده است. کودک 
با انجام کارهای ساده منزل می آموزد که مسوولیت 
بپذیرد و به کارهایی که انجام می دهد، افتخار کند.  
ضمن اینکه به مرور زمان انجام این کارها برایش 
عادی و معمول می شود و بدون اینکه نیازی به 
تذکر باشد یا وحشتی از انجام آنها داشته باشد، 

هر کاری که از عهده اش بربیاید، انجام می دهد. 
البته یادتان باشد با افزایش دامنه کارهایی که انجام 

می دهند، نیاز آنها به تشویق را فراموش نکنید.

6 نکته آموزشی 
1. هنگامی که می خواهید به کودک مسوولیت های 
جدید بدهید، آن را به بزرگ تر شدن او و ویژگی های 
مثبتش نسبت دهید تا از انجام مسوولیت حس 
خوبی به پیدا کند. بگویید: »حاال که بزرگ تر شده ای 
و قدت بلندتر شده، می توانی به مامان کمک کنی 

و وسیله ها را در قفسه بگذاری؟« 
2. مسوولیت ها را در خانه بین همه اعضا تقسیم 
کنید. مثال در تمیز کردن خانه می توان کار کوچکی 
مثل جمع کردن اتاق خود کودک را به او سپرد 

و بقیه اعضا کارهای دیگر را بر عهده بگیرند.
3. برای اینکه کودک انجام مسوولیت هایش را 
فراموش نکند، کارت هایی با تصویر یا نوشته ای 
که به کار مورد نظر مربوط است، تهیه کنید و آن  
را در جایی قرار دهید که هر روز ببیند. هر روز 
که مسوولیت محول شده را انجام داد، می تواند 
تصاویر را رنگ کند یا زیر آنها ضربدر بزند. مثال 
اگر مسوولیت مورد نظر آب دادن به گل هاست، 
تصاویری از یک گل را روی میز کودک قرار دهید.

4. برای انجام منظم مسوولیت ها پاداش در نظر 
بگیرید. در مورد پاداش و نحوه به دست آوردن آن 
از قبل توافق کنید . مثال »اگر دو هفته هر روز تختت 
را مرتب کردی، با هم به شهربازی خواهیم رفت.«
5. خیلی وقت ها علت انجام ندادن مسوولیت ها، 
فراموش کردن آن است اما برای یادآوری از جمالت 
دستوری استفاده نکنید. اشاره فقط با دست یا چشم 
یا بیان یک کلمه برای تداعی کردن مسوولیت، 

کافی است.
6. در انتخاب مسوولیت ها، حتما توانایی کودک 
و سطح دشواری مسوولیت را در نظر بگیرید و 
اگر می بینید انجام کار برایش دشوار است، آن 

را تغییر دهید.

تدابیر آموزشی در تربیت کودک 
مسوولیت پذیر

شخصی،  وسایل  از  مراقبت  گرفتن  یاد   

حس مسوولیت پذیری را در او بیشتر می کند. 
اگر می خواهید فرزندتان پس از انجام کاردستی 
میز را تمیز کند، او را مطلع کنید که اگر می خواهد 
فردا هم با مداد رنگی و قیچی خود کار کند، 
باید میز را تمیز کند. اگر این کار را انجام نداد، 
به حرف خود عمل و وسایل را جمع کنید. 
هرچه بیشتر قوانین را اجرا کنید، بیشتر احتمال 
دارد که بدون تذکر یا حداقل بدون آنکه بیش 

از حد نگران باشید، میز را تمیز کند.
 به کودکان اجازه رشد بدهید. به آنها امکان 
دهید کارهای کوچک را خودشان انجام دهند 
و موفقیت های هرچند ناچیز به دست آورند تا 
اعتماد به نفس شان پرورش یابد و مهارت های 
زندگی و توانایی های اجتماعی شان تقویت شود 
اما دقت کنید که انتظارهای شما باید متناسب 
با سن و توانایی های کودک باشد، در غیر این 
صورت به جای برنده شدن، بازنده بودن را 

به او می آموزید.
 برای تربیت فرزند مسوولیت پذیر، پدر و مادر 
باید شرایطی فراهم کنند تا فرزندشان نتایج مثبت 
و جذابی از انجام درست مسوولیت به دست 
بیاورد وقتی کودک بابت پذیرش یک مسوولیت 
و درست انجام دادنش تشویق  شود، احساس 

خوبی نسبت به مسوولیت پذیری پیدا می کند.
با اجبار و   اگر پذیرش مسوولیت همراه 
مسوولیت پذیری با حس تسلیم در کودک همراه 
باشد، به مسوولیت پذیر شدن او امیدوار نباشید.
یادمان باشد هر گونه  کمک بیرونی غیرضروری به 
کودک القا می کند که ضعیف است و دیگران از او 
قوی ترند. بدون دیگران چیزی نیست. اگر دیگران 
 کمکش  کنند، او را دوست دارند و اگر کمک 
نکنند، دوستش ندارند. حس مسوولیت پذیری 
در او ضعیف می شود و تصور می کند که در 
نهایت دیگران کارها را انجام می دهند. فرصت 
کشف و شناخت توانمندی هایش را پیدا نمی کند. 
احساس اجتماعی و مشارکت او رشد نمی کند. 
خودشیفتگی و میل به سوءاستفاده از دیگران در 
او رشد می کند. تصور او از جهان این می شود 
که دنیا جایی است که در آن باید دیگران به 

تو خدمت کنند.

 دکتر شیما وفا
درمانگر کودک و نوجوان، دکترای روان شناسی تربیتی روزهای مدرسه نزدیک است و هر مسوولیت پذیری در کودکان )قسمت دوم(

کس فرزند محصلی دارد، سخت در 
تکاپو است تا هر آنچه برای شروع 
برای  است،  نیاز  تحصیلی  سال 
فرزندش مهیا کند به این امید که درس 
بخواند و آینده بهتری داشته باشد. آقا 
ابراهیم هم یک فرزند محصل دارد اما 
انقدر درد و دغدغه دارد که احتماال 
نداند فرزندش کالس چندمی است. 
شاید هم بداند اما مگر درد ابتال به 
سرطان و درد فقر می گذارد به چیز 

دیگری فکر کند؟
او 51 ساله و به سرطان زبان مبتالست. 
یک بار جراحی و برایش 30 دوره 
پرتودرمانی تجویز شده که فقط دو 
جلسه آن را گذرانده است. آقا ابراهیم 
دیگر نمی تواند حرف بزند، نمی تواند 
کار کند، آقا ابراهیم و خانواده اش این 

روزها شرایط سختی دارند.
من و تو باید کمکشان کنیم چون 
انسانیم و این حجم از اندوه یک همنوع 
را نباید بتوانیم تاب بیاوریم. کافی 
است همت کنیم و کمک نقدی خود 
 را به کارت بانک پارسیان با شماره
به   6221-0610-8001-0756
امدادگران  خیریه  موسسه  نام 
شماره  با  و  کنیم  واریز  عاشورا 
یا  )داخلی2(  تلفن75983000 
 09198012677 همراه  شماره 

تماس بگیریم. 
این بیمار با کد 25940 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

ستون آخر

افسردگی به حالت خلقی گفته می شود که با غم و اندوه، ناامیدی، احساس دلمردگی و لذت 
نبردن از زندگی و  نداشتن شور و اشتیاق و نشاط و نگرانی مشخص می شود. همه کودکان ممکن 
است دوره هایی از غمگینی و ناراحتی را تجربه کنند اما کودکان افسرده دچار غم پایداری هستند 
که باعث خشم و تحریک پذیری و بدخلقی آنها می شود. این وضعیت روانی بر عملکرد فردی، 
اجتماعی، تحصیلی و سایر زمینه های زندگی آنها تاثیر نامطلوبی می گذارد. دختران دو برابر پسران 
دچار افسردگی می شوند.  عالئم بالینی افسردگی که شامل احساس حقارت، احساس گناه و کاهش 

یا افزایش وزن است، در دختران بیشتر از پسران گزارش شده است .
نشانه های کلی افسردگی کودکان: نشانه های افسردگی در کودکان همانند نشانه های افسردگی 
در بزرگساالن است اما برخی عالئم با باال رفتن سن از بین می روند. در کودکان نشانه های افسردگی 
شامل دردهای پراکنده جسمی، انزوای اجتماعی، تحریک پذیری و پرخاشگری و در نوجوانان، کندی 
روانی _ حرکتی، باال بودن زمان واکنش، تاخیر در انجام امور و خواب بیش از حد بیشتر شایع است .
برخی والدین قادر به تشخیص  عالئم افسردگی در کودکان خود نیستند و کودک هم قادر به توضیح 
نشانه های اختالل نیست. رفتارهایی مانند وابستگی و چسبیدن زیاد به والدین، ترس و اضطراب شدید، 
پرخاشگری، کج خلقی و بهانه جویی، بی قراری، دردهای پراکنده جسمی مانند دل درد و سر درد 
از نشانه های افسردگی کودکان است. آنها اغلب احساساتی مانند احساس شرم و گناه و حساسیت 
بیش از حد نسبت به انتقاد دارند. آنها بی حوصله و کم حرف هستند. ممکن است گریه های طوالنی 
داشته باشند، اغلب عالقه ای به فعالیت های اجتماعی نشان نمی دهند و بیشتر منزوی و کم رو هستند. 
افسردگی حتی در کودکان نوپا: رنه اشپیتز، نظریه افسردگی اتکایی را در کودکان نوپا مطرح کرد. 
او معتقد بود نوزادانی که از لحاظ فیزیکی در یک محیط امن به سر برده اند اما از نظر عاطفی دچار 
محرومیت و سردی هستند، به تدریج واکنش هایی نشان می دهند که مشابه افسردگی است. رفتارهایی 
مانند گریه، انزوا، بی عالقگی به دیگران، سردی واکنش  عاطفی، بی تفاوتی نسبت به محرک های 
پیرامون، کاهش وزن و اشتها، اختالل در خواب و رشد نامناسب جسمی. سیستم ایمنی این کودکان 

ضعیف می شود و بیشتر در معرض ابتال به بیماری های جسمانی و حتی مرگ قرار می گیرند .
نقش خانواده در افسردگی فرزند: نتایج تحقیقات نشان داده است کودکانی که در خانواده های 
آشفته و با مادری افسرده و بدون روابط عاطفی پرورش می یابند،  عالئم مشابه نشانگان افسردگی 
اشپیتز بروز می دهند. این کودکان در سن پیش دبستانی ممکن است به شدت غمگین و مدام در 
حال گریه باشند و عالقه ای به ارتباط با همسن و ساالن یا بازی نشان ندهند. آنها معموال، انزوا و 
تنهایی را ترجیح می دهند، هنگام بازی با نشاط نیستند و اغلب دچار اضطراب جدایی اند و به مادر 
خود می چسبند. آنها ترس از جدایی و رها شدن و شکایت های فیزیکی مانند دل درد، سر درد 
دارند.  تحریک پذیری از شایع ترین نشانه های افسردگی است که در حدود 80 درصد نوجوانان 
مبتال به اختالل افسردگی گزارش شده است. در یک بعد دیگر طیف افسردگی، نوجوانان ممکن 
است دچار شیدایی شوند. در این حالت، نوجوان به طور غیرطبیعی خلق باال یا منبسط و دچار 
احساس سرحالی، سرخوشی و نشاط فراوان دارد. این نوجوانان ممکن است هر دو حالت خلقی 

پایین و باال را داشته باشند که به بیماری افسردگی _ شیدایی یا اختالل دو قطبی معروف است .
نشانه های اختصاصی افسردگی در سنین مختلف: کودکان در سنین مختلف ممکن است 

افسردگی را به شکل متفاوتی بروز دهند که به ترتیب عبارتند از:
دوره نوزادی: افسردگی ممکن است به شکل بی توجهی به محرک های پیرامونی، بی عالقگی به 
وسایل بازی، واکنش نشان ندادن به افراد غریبه، گریه، ناآرامی و کاهش واکنش های هیجانی بروز 
یابد. همچنین دچار اختالل در خواب، اشتها، وابستگی شدید و رفتار در آویختن به دیگران شوند .
دوره پیش دبستانی: کودک دچار رفتار انزوا، کمرویی و در خود فرو رفتگی می شود. شور و نشاط 
و جنب و جوشی که معموال کودکان بهنجار هنگام ورود به مدرسه از خود نشان می دهند، ابراز 
نمی  کند. ممکن است وابستگی شدید به مادر پیدا کند و قادر به جدا شدن از او نباشد و وقتی به 
مهد می رود به دلیل اضطراب جدایی زیاد گریه کند و به سرود، بازی و فعالیت های جمعی عالقه 

نشان ندهد. همچنین حساس و زود رنج، غرغرو و بی حوصله است.
سنین دبستان: این بچه ها دچار احساس گناه و ناامیدی می شوند. افسردگی در سنین مدرسه با 
رفتارهایی مانند ستیزه جویی، مشکالت تحصیلی و مشکل در روابط بین فردی با همسن و ساالن 

همراه است. این کودکان افسرده معتقدند که کسی آنها را دوست ندارد. 
نوجوانی:  عالئم افسردگی به صورت پرخاشگری، بدخلقی، غمگین بودن و انزوا، مشارکت نکردن 
در فعالیت های اجتماعی و جمع خانوادگی، احساس گناه، بی عالقگی و  نداشتن انگیزه برای انجام 

فعالیت های روزمره زندگی و افکار خود کشی بروز پیدا می  کند.
زنگ خطر خودکشی: کودکان افسرده احساس بی ارزشی می کنند و اعتماد به نفس کافی ندارند. اگر 
این ناراحتی ادامه پیدا کند، به دلیل نداشتن انگیزه در زندگی و متعاقب یک استرس شدید یا دعوای 
والدین ممکن است دست به خودکشی هم بزنند. افکار خودکشی قبل از اقدام به عمل، معموال در 
آنها متداول است. پژوهش های اخیر نشان داده که سن ابتال به افسردگی در نوجوانان کاهش یافته 
و این بیماری نسبت به سال های قبل در حال افزایش است و عواملی مانند مهاجرت، تحوالت 
سریع اجتماعی، استفاده نامطلوب از تکنولوژی و شبکه های مجازی، مشکالت اقتصادی و نظایر 

آن، باعث افزایش فشار روانی خانواده و در نتیجه آسیب پذیری کودکان و نوجوانان شده است.

هشدار! کودکان هم افسرده می شوند

سال هفدهم  شماره 811  شنبه 27 شهریور 1400

 در گذشته اي نه چندان دور، صبح ها را با انرژي 
مضاعفی آغاز و با عشق هر چه تمام تر کار خود 
را شروع مي کردم. هر چه بانشاط و باانرژی 
بیشتري وارد بیمارستان و بخش مي شدم، روز 

بهتري را می گذراندم. 
تغییر رو به بهبود بیماران طي یک شبانه روز 
از آخرین باري که آنها را دیده  بودم، حال و 
هواي خاصي داشت و خستگي را از تنم به 
در مي کرد. محیط بیمارستان هم پرشور بود و 

همه مشغول به کار خودشان. 
کرونا آمد و مثل خیلي از چیزها، حال بیمارستان ها 
را هم بد کرد. دیگر از آن نشاط و شادماني 
خبري نیست. چهره بیمارستان را غبار غم گرفته 
و اگر به خوشحالي و سرحالي هم تظاهر بکني، 
در دقایق بعدي حقیقت درونت هویدا مي شود 

و بازي ات لو مي رود.
شکي نیست که طوالني شدن پاندمي همه را 
خسته کرده و هیچ کس دیگر حوصله رعایت 
ساده ترین پروتکل هاي بهداشتي را هم ندارد. 

کادر بیمارستان که مستقیم با این مصیبت سر 
و کله می زنند و شبانه روز کمر همت بسته اند، 
حتما خسته و خموده ترند اما قصد ندارم از 
خستگي کادر درمان گفت وگو کنم چون همه 
مي دانند و حجم و قدر این زحمات بر کسي 

پوشیده نیست.
می دانی که بهترین هدیه طبابت براي طبیب بهبود 
حال بیمارانش است؟ مي داني بدرقه بیمار از 
بیمارستان چه حس خوبي به طبیب او مي دهد؟ 
مي داني اگر نبود این پاداش هاي معنوي، طبابت 
تا چه حد جنبه ماشیني به خود مي گرفت؟ اصال 
مي داني رابطه پزشک با بیمارش چنان حسي دارد 

که به هیچ وجه قابل توصیف نیست؟
حتی اگر جواب این سوال ها را ندانی، حتما خبر 
داري که کرونا چه بالها که بر سر آدم ها نیاورد. 
چه داغ ها که بردل نگذاشت. چه کودکاني را 
که یتیم و چه همسراني را که تنها نکرد. خبر 
داري که ممکن است بیماری که همزمان با 
همسرش بستری شده، همسر خود را از دست 

بدهد و مجبور شود بار بیماري را با بار سوگ 
به دوش بکشد؟

دیگر صبح هاي بیمارستان را دوست ندارم. کاش 
مي شد ظهر ها سر کار رفت. اگر هم انرژي اي 
با ورودم به آنجا به کل تخلیه  داشته باشم، 

مي شود و تهي مي شوم. 
مي داني صبح ها در بیمارستان چه خبر است؟ 
شاید نداني ولي اگر فردي در بیمارستان فوت 
فردا  بستگان  به  متوفي  تحویل  کند، ساعت 
صبحش خواهد بود. تو خود حدیث مفصل 

بخوان از این مجمل. 
صبح باید از بین جمعیت سوگوار و گریان 
بگذري و با حالي افسرده فقط سري زیر بیندازي 
و در نهایت به بازماندگان تسلیتي بگویي. اصال 
دوست ندارم صبح ها را در محلي کارم را شروع 
کنم که اولین صحنه ای که بعد از ورود به آن 
می بینم، این صحنه باشد. کاش مي شد هر چه 
زودتر کرونا تمام شود و حال بیمارستان ها و 

جامعه مان خوب شود.
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سخنی با والدین

معاون شرکت آب و فاضالب: پیش بینی ها حاکی از آن است که میزان بارش های پاییزی امسال پایین تر از حد نرمال است. پاییزی 
خشک تر از تابستان در راه است و برنامه ریزی های ما برای شهرهای بزرگ بر مبنای حالت های بدبینانه در حال انجام است. 

هال ادوارد رانکل، مشاور آمریکایی فعال در زمینه  ازدواج و خانواده در کتاب »تربیت بدون فریاد« 
می نویسد: »کودکان درست نمی دانند که در کدام نقطه حریم آنها تمام و حریم شما آغاز می شود 
بنابراین انتظار داشته باشید که بخواهند حریم خود را وسعت دهند و قلمرو خود را بزرگ تر کنند. 
آنها دوست ندارند فورا با کسی شریک شوند. من نمی گویم اجازه دهید بی قید و بند باشند و بدون 
هیچ محدودیتی خودخواهانه رفتار کنند. منظورم درست برعکس این است؛ بخشی از مسوولیت 
ما این است که با نشان دادن جایگاه فرزندانمان حریمی برای آنها ایجاد کنیم. یعنی فضایی در 
اختیارشان قرار دهیم و اجازه دهیم از آن خودشان باشد اما یک معنی دیگر آن این است که به آنها 
نشان دهیم چه بخشی به آنها تعلق ندارد. بی تردید آنها دوست ندارند شما حدود را تعیین کنید اما 
مبارزه برای حریم خصوصی بخشی طبیعی از رشد سالم است.« کتاب تربیت بدون فریاد در مورد  
تربیت و سرپرستی کودک و در چهار بخش نوشته شده 
است و نویسنده  در چهار بخش قدم به قدم روش های 
برقراری ارتباط صحیح و دوستانه با فرزندان را آموزش 
می دهد. در قسمت آخر هر بخش، داستانی واقعی از 
تجربه های دوستان و همکاران یا والدینی که به او 
مراجعه کرده اند، آمده و در هر یک از این داستان ها 
قدرت و تاثیر تربیت بدون فریاد مشهود است. »تربیت 
بدون فریاد«، اثر پرفروش ادوارد رانکل را اکرم کرمی 
ترجمه و انتشارات صابرین آن را منتشر کرده است. 

این کتاب در سال 98 به چاپ سیزدهم رسید.
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