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  افسانه وحدت

  ٢٠١۴ سپتمبر ٢١
  

  روانیۀکمک ھای اولي
بح را خوابيدند و با لذت ص  کودکان دنيا در آرامش میۀ ھمدباي با امکانات و علم و دانشی که در دنيا وجود دارد، می

 با دباي  کودکان میۀھم.  ھمه جور امکانات برای تفريح، شادی و بازی کودکان فراھم بوددباي می. کردند آغاز می

بايستی شرايطی  می.  مقام اين انسانھای کوچک و مھم و عزيز استۀکردند آنچنان که شايست  می حرمت و منزلت زندگی

. داشت ش را نمی اه وارد کردن به دنيای زيبا و پر ابتکار کودکی حق خدش بود که کودک کودک بود و کسی فراھم می

شد، ھيچ کودکی  شد، به بردگی گرفته نمی  وجود داشت، ھيچ کودکی ربوده نمی اگر دنيای عادل وسيستمی انسانی

ر آفتاب  بيابان شود، زيۀ مرگ عزيزانش را ببيند، مجبور شود خانه و کاشانه اش را رھا کند وآوارۀمجبور نبود صحن

   وحشتناک اعدام انسانیۀھا را تجربه کند و مرگ را جلو چشمانش ببيند، صحن  درجه بدون آب و غذا بدترين صحنه۴٠

  .شد بايستی اعدام می ھيچ کودکی نمی. ھا به او روا شود ترين تحقير را تماشاگر باشد، به زندان برود و بد

تواند خون ريزی ببيند؟ شاھد   مصائب را دارد؟ تا چه حد می يک کودک چقدر توان کشيدن بار اين ھمه به راستی

  تواند به زندگی صحنه ھای قتل و کشتار باشد؟ اندوه  ناگواراز دست دادن اطرافيانش را به دوش بکشد؟ چطور می

ای خواھند  هش را به نابودی کشيده اند؟ آيا اين کودکان آيند اھای زندگی یئ امکانات و زيباۀادامه دھد با وجودی که ھم

 داشت؟

   انسانھا و مھمتر از ھمه زندگی  ويرانی زندگیۀ تصاوير وحشيان  است که نظاره گر ھا ھمه نگرانی افرادی اين

ھا و نيروھای تروريستی اسالمی اينچنين به جان مردم افتاده اند، خود ما تا چه  براستی زمانی که دولت. ھستند کودکان

قابل   کودکان ھا به زندگی تا حدی جلو گيری کنيم؟ آيا اين ضرر  کودکانمان ھا در زندگی انیتوانيم از اين وير اندازه می

 جبران ھستند؟

. شود ای ناموفق ختم می زيادی ھمراه بوده به آينده ی که با مشکالت، ناماليمات و مصائبکنند که کودکي ای فکر می عده

 بزرگ شده اند انجام  ھای پر مشکل، معتاد و بيماران روانی وادهھای متعددی که از افراد زيادی که در خان ولی پژوھش

 صرفاً  ثير زيادی دارد ولیأ اشخاص ت  دوران کودکی در زندگیمسلماً . کند يد نمیأئاين نطريه  را ت شده است،  

  . ثبات و ناموفق تبديل کند تواند او را به فردی بی نمی محروميت و مشکالت زندگی

ھای بسياری وجود دارد  الگو.  نگاه کنيم۶٠ ۀ در دھھای جمھوری اسالمی مثالً  ه از جنايات و آدمکشیبه کودکان بازماند

که حکومت اسالمی عزيزانشان، پدر و مادر و نزديکانشان را به جرم داشتن فعاليت سياسی کشت و  که با وجود اين

 نرمال و حتی  ند با کمک بزرگساالن ديگر زندگیبسياری از آنھا توانسته ا ولی  به نابودی کشيدزندگيشان را تقريباً 
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ھر چند آنھا بار عظيم اين غم را و بارنفرت از رژيمی . نداھايش در خارج کشور بسيار نمونه. موفقی برای خود بسازند

  .  ھميشه به ھمراه خواھند داشت، اين نگونبختی ھاستۀکه پيام آور مرگ بوده و مسبب ھم

 قبل از جنگ جھانی بزرگ شده بودند ۀ يک گروه سالخورده که ھمگی در يک يتيم خان تحقيقی ازھاروارد گلدستين

تربيتی محدود، مذھبی و تنگ نظر با تنبيه بدنی . شرايط در يتيم خانه بسيار سخت و طاقت فرسا بود. انجام داده است

جود شوند، و  که در مورد کودکانی که در اين شرايط بزرگ می یئھا  و پيشداوری  عکس انتظاراتهب. شديد و روزانه

ھا در  در حقيقت اين انسان.  خوب و محکم با توانائی باال در بزرگسالی تبديل شدند یئھا دارد، اين اشخاص به انسان

کند که فقط  ت میھای زيادی از اين دست ثاب پژوھش.  بيشتر بود شان به زندگی ۀمقايسه با اطرافيانشان قوی تر و عالق

  .تواند مانع از موفقيت انسان در بزرگسالی شود صرف وجود سختی و بدبختی در کودکی نمی

 را از   پربار جوامع انسانیۀ خوب و اميد به داشتن يک آيند ميل به يک زندگی.  کنند شوند که زندگی انسانھا زاده می

 ۀاين اميد در طول تاريخ بشری باعث غلب. نش سوق داده استھای اعجاب آور تکنيک و دا ترين مراحل به پيشرفت اوليه

ھا در  ھای شنگال کودکانی که از تشنگی و گرسنگی و گرما مرگ را بار   در کوه.انسانھا بر مصائب بسياری بوده است

ھا  نساناين توانائی که در ا. گشت نزديکی خود ديدند، با ديدن يک بطری آب و مقداری غذا اميد شان به زندگی برمی

   .ھست را بايد مورد توجه قرار داد

 اسالمی که فقط فرھنگ مرگ و عزا را در جامعه  یھا ھر چند که ھيوال. رود  به راحتی از بين نمی ميل به زندگی 

ھای زيادی شده اند و آمار   ھا و زندگی رواج داده اند، فقر و نگونبختی را به جامعه تحميل کرده اند باعث نابودی اميد

. ثر باشيمؤتوانيم م ولی خود ما در تغيير اين روند در اطرافيان خود کامالً می. ود کشی افزايش بسياری يافته استخ

توانيم از داشتن احساس بدبختی  کودکان زيادی را می. ھا باز گرداند  را در انسان تواند ميل به زندگی ی اميد میئکورسو

ھا در کشوری پر از   اين مصيبتۀ ميل به مبارزه عليه رژيمی که مسبب ھمحتی.  اميدوار کنيم نجات دھيم و به زندگی

 .واميد را به او باز گرداند تواند روند نااميدی انسانی را تغيير دھد امکانات است، می

 و  کنم  سال است با جوانانی که با مشکالت بسياری در کودکی مواجه بوده اند کار می١۵ که  خود من به عنوان کسی

ھا توانائی غلبه بر انواع مشکالت و  توانم بگويم که اکثريت انسان ام می ام مطالعه و تحقيق کرده ين زمينه تا توانستهدر ا

.  ام از نزديک شاھد بھبودی کودکان زيادی بوده. خصوص در کودکان بيشتر استه  اين توانائی ب.ھا را دارند درد

بيسواد ھستند، در زندگيشان فقط با فقر، جنگ،  درسن نوجوانی  و ايرانکودکانی که به يمن وجود طالبان در افغانستان 

ھای   حقوقی دست و پنجه نرم کرده اند ولی توانسته اند بر مشکالت غلبه کنند و در بزرگسالی موفقيت تحقير و بی

  .بسياری کسب کنند

ترس و .  است،غيير اين وضع داريمھا در ت  در نشان دادن قدرتی که خود ما انسان ھدف من از نوشتن اين سطورسعی

ھا را تحت الشعاع قرار داده بايستی تبديل به اميد به بھتر شدن   انسان ای که زندگی نگرانی از تصاوير سياه و نااميد کننده

با . ندنگذاريم کودکان بيشتر از اين آسيب ببين. يمئا ما به عنوان بزرگساالن بايد به ميدان بيۀھم. و تغيير اين اوضاع بشود

ی وارد شده به کودکان اطرافمان را بھبود ھا توان بخش زيادی از آسيب يد می آھای حتی کوچک که از ھمه بر می کمک

 که  یئھا جات کودکان اطرافمان از کابوس ما قادر به نۀھم خصوصی الزم نيسته دانش زياد و تخصص ب. ببخشيم

  . ھستيم،وجود آورده انده نيروھای وحشی اسالميست برايشان ب

  ١٣٩٣ ]ميزان[ مھرماه١١٧ شماره ،کودکان مقدمند

  کنم اين موضوع را بيشتر بشکافم  می ھای آينده سعی در شماره

 

  


