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ترومــا یا روان زخم، آســیب روحی 
و روانــی بر جای مانده از شــرایطی 
بحرانی، حادثه  یــا حوادثی ناگوار، 
یا ســتمی عمیق در وجود فرد است 
که پس از آن وقایع بــا او می ماند و 
آثارش وجود انســان را به گونه های 
مختلــف آزار می دهــد. ایــن واژه 
برای روان شناســان غریبه نیست. 
دهه هاست که متخصصان و محققان 
در ایــران بر روی ایــن موضوع کار 
می کننــد و موسســات گوناگــون 
دل ســوزانه، بی ادعا و بی ســروصدا 
برای حفاظــت از کــودکان و نهاد 
خانواده در مقابل آسیب های ناشی 
از انواع بحــران در تالش اند. جامعه، 

و چه بســا دولت، اما تنها در مواقع 
خاص و شــرایط حســاس متوجه 
وجود و حضور این موسسات عمدتا 
غیر دولتی و غیرانتفاعی می شــود. 
هنگامی که رومنیا قربانی  می شود، 
یا کودکی در بیمارستان بر اثر شدت 
جراحات وارده از دست می رود، یا زنی 
از ترس جان بــه پلیس پناه می برد، 
جامعه خبــر را می خواند و دوباره به 
یــاد می آورد که افراد و موسســاتی 
هــر روز از این موضــوع می گویند، 
هشــدار می دهنــد، و برنامه هــای 
آموزشــی برگزار می کننــد. دوباره 
حضور موثر اما نامرئی این موسسه ها 
البه الی فراز و نشــیب های هر روزه 
فراموش می شود تا مثال زلزله ای بم 
و کرمانشــاه را بلرزاند، یا دار و ندار 
سیستان و بلوچســتان را آب ببرد، 
یا کرونا خانواده ها را در خانه حبس 
کند. آن گاه است که این موسسه ها، 
با همه ی دانــش، تجربه ی اندوخته 
و توان شــان دوباره دیده می شوند و 
در میانه ی میدان آگاهی بخشــی به 
جامعه داوطلبانه حاضر می شوند و در 
کم فروغی نهادهای مسئول دولتی 

بسته های آرامش و امنیت را در میان 
مردم توزیع می کنند.

موضوعراجدیگرفتهاند!
درحالی کــه شــخصا نمونه هــای 
وطنــی تروما را لمس کــرده بودم 
و بــا فعالیت هایی از این دســت در 
شناســایی و درمان تروما در ایران 
آشنا بودم، در ســال های 2016 و 
2018 در دوســاالنه ی بین المللی 
تروما در ملبورن اســترالیا، دو وجه 
جدید توجهم را به خود جلب کرد. 
اول این که دوهزار و پانصد نفری که 
در کنفرانس شرکت کرده بودند چه 
قدر موضــوع را جدی گرفته بودند! 
اغلب شرکت کنندگان یا استرالیایی 
بودند یــا از آمریکا و کشــورهای 

اروپایی آمده بودند.
بــا خــودم فکــر می کردم کــه ما 
ایرانی ها هر کدام مان در این زمینه 
مجموعه دار هســتیم. امــا نکته ی 
جالب ایــن بود که دیــدم هر ملت 
و مملکتــی اقســام ترومای خاص 
خود را دارد. ســخنران ها هر کدام 
از تالش های شان برای التیام دادن 

دردهای ناشی از اســتخوان هایی 
پنهان در میان زخم های اجتماعی 
مردم خــود صحبــت می کردند و 
در این میان از مــوارد کوچک هم 
نمی گذشتند. نکته همین بود. بدون 
ترس از خوردن انگ ســیاه نمایی، 
کمترین ســیاهی ها جدی گرفته و 
حتی بزرگ نمایی می شــد تا همه 
به خوبی ببینند و بدی آن به چشم 
بیاید. به گفتــه ی آن ها تنها در این 
صورت است که در مسیر تدبیر قرار 
می گیریم. بارها متوجه می شدم که 
ذهن پرحرفم دارد به من می گوید 
که چــه قدر شــلوغش می کنند ما 
هم کلی از این ها داریم! اما نکته در 
همین شــلوغ کردن است. موضوع 
این اســت که همه باید بشــنوند. 
در مورد ســازوکار برانگیختن این 
شــنوایی در مصاحبــه ای کــه در 
همین شماره می آید، از جو توچی ، 
مدیرعامل موسسه کودکی استرالیا، 
که برگزارکننــده ی کنفرانس بود، 
پرس وجو کرده ام. جودی اتکینسون 
، محقق برجســته ی اســترالیایی 
کــه عمر خــود صــرف مطالعه ی 

وما   دیگر چه صیغه ای است؟ تر

حنیف رضا جابری پور

مشاور ارشــد بنیاد کودکی 
استرالیا

w w w . i a o c s c . i r

 مجله خبری - تحلیلی، دوره جدید، شماره15
1399 تابستان    )46 پیوسته  )شماره 
ارتباطات و  فرهنگی  مطالعات  انجمن  ایرانی 

تروما و فرهنگ امنیت



یادداشت یک

5

آسیب های عظیم وارده به بومی های 
اســترالیا کــرده اســت، بارها در 
کنفرانس تاکید  می کرد که کسی از 
شما راه  حل برای مشکالت بومی ها 
نمی خواهد، لطفا به خوبی، با آغوش 
باز و صبر حوصله آن ها را بشــنوید. 
کسی که مســئله اش توسط جامعه 
و نهادهــای حاکمــه به رســمیت 
شناخته شــود خود خواهد دانست 
که برای رفع مشکلش چه گونه و از 

چه کسی کمک بخواهد.
نکته  دومــی که توجهــم را جلب 
کرد، حضور پرشــمار دانشمندان و 
نظریه پردازان رشته ی عصب شناسی 
بود که بیشــینه ی ســخنرانان را 
تشکیل  می دادند. به نظر می رسد که 
ورود رشته عصب شناسی به زمینه ی 
مطالعــات مربوط به تروما اساســا 
فهمی جدید برای شــناخت بهتر و 
دقیق تر آســیب های ناشی از تروما 
و پیشــگیری و درمان آن ها معرفی 
می کند. جــو توچی در مصاحبه  در 
این مورد مفصــل توضیح می دهد 
و بیان می کند که موسســه   ای که 
راهبری آن را بر عهده دارد، چه گونه 
توانســته با آموختــن و ترجمه ی 
این دانش به زبــان قابل فهم برای 
گروه های مختلف مخاطب در تحول 
الگوهای برخــورد با پدیده ی تروما 
نقش داشته باشــد. به نظر می رسد 

مــا در ایران نیــز به این نــوع نگاه 
نیازمندیم. محققانــی مانند دنیل 
سیگل ، اســتیون پورجس ، دنیل 
هیــوز ، و جو بیلیــن  در این زمینه 

حرف-های زیادی برای ما دارند.
یکــی از زمینه هایــی در مطالعات 
تروما بســیار مــورد توجــه قرار 
می گیرد آســیب فردی و اجتماعی 
بر جای مانده از خشــونت خانگی 
است. این روزها شرایط تحمیلی بر 
جامعه، اعضــای خانواده ها را بدون 
اعالن قبلی بــرای مدت طوالنی تر 
از معمــول درچهاردیواری خانه ها 
در نزدیکی یکدیگر قرار داده است. 
این شرایط برای خانواده های سالم 
غنیمت اســت. اما برای خانواده ای 
که اعضای آن به دالیلی اقتصادی، 
اجتماعی، پزشــکی و مانند این ها 
ظرفیت عاطفی کمتری دارند و در 
مدیریت احساسات و اضطراب های 
خود کم توان تر هســتند، شــرایط 
قرنطینه یا محدودیت های ناشــی 
از ویروس کرونا یک تهدید اســت. 
مقاله های دوم و ســوم این شماره 
به ترجمــه ی حســنا آریامتین و 
مریم ناصری، به تحلیل این شرایط 
در مقیــاس جهانــی می پردازند و 
ایــن تجربه ی عمومــی را فرصتی 
باز می شناســند برای قدم گذاشتن 
جای پــای کــودکان قربانی تروما 

و فهم بهتــر دنیا از نــگاه آن ها. با 
دقت در شــرایط نا امن و غیر قابل 
پیش بینی ایــن روزها که بر همه ی 
ما تحمیل شــده احتمال دارد بهتر 
بتوانیم دنیا را از نگاه کودک قربانی 
خشونت، تعرض، اذیت و آزار، فقر، 
بی-توجهی، یا ســتم تماشا کنیم. 
شاید بتوانیم حدس بهتری در مورد 
اینکه دنیا و روابط ناامن چه گونه به 
نظر او می رســند، بزنیم. شاید بهتر 
بتوانیم با آن ها همدل شــویم و در 
ادامه قدم هایی در امن کردن محیط 
زندگــی و در نهایت بــاز گرداندن 
احساس امنیت برای آنان برداریم. 
شــاید بتوانیم در مورد گســترش 

فرهنگ امنیت فکر کنیم.

چرخهیبومیخشونت،وعادتو
مهارتمراقبت

اما این شــماره از مجله ی فرهنگ 
رســانه قرار بود حاوی مصاحبه ی 
مفصلی نیز با اســماعیل آذری نژاد 
باشــد. می خواســتیم از زبــان 
او از آســیب هایی بشــنویم کــه 
کهنه زخم هایی را بر کالبد گروهی از 
ایرانیان برجای گذاشته که معموال 
دیده و شنیده نمی شوند. آذری نژاد 
روحانی جوانی است که چند سالی 
است رسالت خود را در سرکشی به 
روســتاهای کهکیلویه و بویراحمد 

دیده و به قول خودش “با ســه ابزار 
قصــه، تــوپ و رنگ” بــه آینده  ی 
بچه هــای آن ســرزمین خدمــت 
می کند. او را بــه راحتی می توانید 
در تویتر و تلگرام پیدا کنید. تصورم 
بر این بود که او مشــاهده های نابی 
از روان زخم و فهم منحصربه فردی 
از معنای بومی تروما در ایران دارد. 
از طریق تلگرام تماس گرفتم و قرار 
شد گفت وگو را آغاز کنیم. مصاحبه 
اما بســیار کوتاه بود. بــه دلیلی که 
هنوز نمی دانــم آذری نژاد مصاحبه 
را ادامه نداد، اما چه باک که پاســخ 
مفصلش به پرســش اولم و پاســخ 
یک کلمه ای اش به پرسش دوم یک 
دنیا حرف با خود دارند و ما را برای 
سال ها کار و مطالعه فرامی خوانند.

پرسشاولاینکهعنوان“تروما
وفرهنگامنیــت”چهتصوریرا
ازروســتاهاییکهبــهآنهارفت
وآمدداریددرذهنشــمامجسم

میکند؟
ـ توضیح و شــرحی که خدمت تان 
ارائه می دهم در مورد روســتاهایی 
هستند که دور از شــهر قرار دارند. 
ویژگی ها و تعاریفی که می خواهم 
بیان کنم ناظر به همه روســتاهای 
استان نیست، مربوط به روستاهای 
کمتر برخورداری هســتند که من 
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می روم. امــا توضیح اینکــه ما در 
روستاها آســیب های روحی روانی 
را در چند صنف مشاهده می کنیم: 
زنــان، کــودکان، بزرگســاالن، و 
دختران. در مدارس ما متاســفانه 
تنبیه بدنی وجــود دارد. کودک به 
صرف شــلوغی و تحرک کودکانه یا 
احیانًا درس نخواندن توسط معلم یا 
پدر و مادر تنبیه بدنی می شود و این 
در روح و روان کودک باقی می ماند. 
این خشونت های رفتاری، کالمی و 
روحی روانی تا بزرگسالی در وجود 
کودک حضور دارند. من همیشــه 
می گویم کــه ما دچار یک چرخه ی 
خشــونت در خانــواده و مدرســه 
هســتیم. وارد صنف بعدی میشوم. 
در روستایی رفتم و از پیرزنی شنیدم 
کــه گفت گاهــی چنان از شــوهر 
پیرم کتک می خــورم که دندان به 
زمیــن می گیرم. و گفــت کمرم از 
هیزم هایی که به دوش می کشــم و 
روحم از حرف هــا و کتک هایی که 
می خورم زخم است. هیچ مشاوری 
نیز وجود ندارد که ایــن افراد به او 
مراجعــه کنند و و خــود را درمان 
کنند. این خشونت کالمی و رفتاری 
همیشــه در وجودشان می ماند. در 

خانواده ها فراوان دیده ام که فرد به 
واسطه ی نداشتن مهارت ارتباطی 
از حل کردن مشکالت ناتوان است و 
بنابراین متوسل به خشونت کالمی 
و رفتاری می شود. در مدرسه معلم 
نمی دانــد چگونه با دانش آموز خود 
ارتباط برقرار کنــد و او را مدیریت 
کند و شناختی نیز از از ویژگی-های 
رفتاری و رشــدی کودکان ندارد. 
معلم فکر می کنــد کودکی که این 
کارها را می کند ناسالم است. غافل 
از این که ایــن کارها اتفاقًا نشــانه 
ســالم بودن کودک است. شلوغی 
نشــانه ســالم بودن کودک است. 
اصاًل شــلوغی مال کودک اســت. 
معلم به دلیل ندانستن ویژگی های 
روحــی و عاطفی کودکان با آن ها با 
خشــونت رفتار می کند و به ایشان 
آســیب می زند. و این همیشــه در 
وجود کــودک می مانــد و هیچ گاه 
نیز خودبه خود مداوا نمی شــود. و 
همین کودک هنگامــی که بزرگ 
شد، خود به تنهایی عامل چرخه ای 
از خشونت می شود. خودش معلم، 
پدر یا مادر می شــود و بدل به عامل 

خشونت می گردد. 
یک بــار از کودکی پرســیدم که اگر 

دوســتت دوچرخــه ات را ببرد چه 
می کنــی؟ گفت کتکــش می زنم. 
دوست دیگر گفت با او قهر می کنم. 
دیگری گفــت میزنمش. یکی گفت 
گریــه می کنم. یکــی گفت می روم 
پیش مادرش شــکایت می کنم. از 
آنها پرســیدم آیا شیوه های دیگری 
نیز هســت؟ گفتند نه! گفتم بیشتر 
فکر کنیــد. یکی گفت می پرســم 
چرا این کار را کــردی. گفتم آیا می 
توانی این پرســیدن را اول بیاوری؟ 
گفت نه! گفتم چرا نه؟ گفت زندگی 
ما این گونه اســت که اگر در مدرسه 
درس نخوانی کتــک میخوری. در 
خانه شــلوغی کنی کتک میخوری. 
بعد دستش را نشان داد که داغ شده 
بود. تعریف کــرد که کوچک بودم و 
بدون اجازه دســت کردم در جیب 
پــدرم و پول برداشــتم. پدرم چاقو 
را داغ کرد و روی دســتم گذاشت. و 
همیشه در جمع می گفت که بچه را 
داغ کردم تا یاد بگیرد هرگز این کار 
را تکرار نکند. این در روح و روان آن 
کودک یازده ســاله هنــوز که هنوز 
است حضور دارد. حرف من این است 
که دســت کم در بخشی از جامعه ی 
ما افرادی حضور دارنــد که تالمات 

روحی و روانی آنها تخلیه نشده است. 
در کنار ایــن، فرهنگ هایی مانند 
ســوگ طوالنی مدت وجود دارد. 
عزیزی از دست می رود و سال های 
ســال بازمانــدگان باید مشــکی 
به تن کنند. ســال های ســال در 
مراسم شادی شــرکت نمی کنند 
و آوازهــای غمگیــن می خوانند و 
گوش می دهنــد و ایــن منجر به 
افسردگی می شــود. زن سال های 
سال لباس مشکی می پوشد و مرد 
محــروم از لباس های رنگارنگ زن 
اســت. او هم وارد افســردگی ها و 
خشــونت ها می شــود. همه این ها 
را با فقــر جمع کنیــد و منجر می 
شــود به خودســوزی زنان. ماهی 
نیســت که در ایــن مناطق ما یک 
خودسوزی و خودکشــی نداشته 
باشــیم. مخصوصــا در زن ها، این 
تالمات روحی، جمع می-شــود و 
جمع می شــود و جمع می شــود و 
هیچ کس به فکر آن ها نیست. بخش 
بزرگی از آمار خودســوزی مربوط 
به زنان اســت. بخش بزرگی از آن، 
مربوط به زنان متاهل، و بخشی از 
آن مربوط به زنان باردار یا زنانی با 

بچه ی شیرخوار است.
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تصویــریکــهارائــهدادیــد
بســیارتکاندهندهبــود.گویا
ناگهانمــارابهمیانــهیگفتگو
پرتــابکردید.آیاافــرادیرا
ســراغداریدکهازاینچرخهی
خشــونتیکهتوصیــفکردید،
بیرونجستهباشــند؟چهعاملی
کمــککردهتاآنهــابتواننداز
اینچرخهیمیاننسلیپابیرون

بگذارند؟
نمی شناسم!

پاسخی بسیار کوتاه! حداقل ممکن. 
او که اکنون چند ســال است که به 
این روستاها رفت و آمد دارد کسی 
را نمی شناسد که از این چرخه بیرون 
جسته باشــد. چرا؟ پاسخ دادن به 
این چرا نیازمنــد تحقیق میدانی بر 
جامعه مورد بحث و هم کاری دقیق 
میان رشته ای است. اما درعین حال 
شاید بتوان گفت که اندکی از پاسخ 
این پرســش را می دانیم. تابه حال 
چرخه ی آب در یک رودخانه گرفتار 
شــده-اید؟ در اثر جریان پرشتاب 
رودخانــه، جایی که تخته ســنگی 
در مســیر رود قرار می گیرد، بیشتر 
حجم آب از دوطرف سنگ با قدرت 
عبور می کند و مقداری نیز از باالی 
ســنگ به پایین جریــان دارد. این 
شــرایط، چرخه ای را ایجاد می کند 
که چندان قابل دیدن نیست. یک بار 
هنگام آب تنی در رودخانه در یکی از 
این چرخه ها گرفتار شدم، هر بار که 
خود را با تقال به سطح آب می رساندم 
و نفس کوتاهی می گرفتم، چرخه ی 
آب مرا با قدرت به پایین می کشید. 
کار بسیار سخت شده بود. در آرزوی 
دســتی بودم که از این ورطه نجاتم 
دهد و بیرون بکشــدم. درســت در 
لحظاتی که نفســی باقی نمانده بود 
و نیــروی بدنی ام رو بــه اتمام بود، 
توانستم پایم را به تخت سنگ پشت 
سرم فشار دهم و خود را از چرخه به 
بیرون پرتــاب کنم. اما اگر چرخه ی 
آب بزرگ تــر از من بود و پایم به آن 

تخته سنگ نمی-رسید چه؟
اســماعیل آذری نژاد بــه دفعات از 
ترومایــی می گوید کــه در روح و 
روان کودکان باقی خواهد ماند. در 
یادداشــت های یویتری و تلگرامی 

خــود از ایــن می گوید که دســت 
آموزش، و درمانی نیســت که این 
کــودکان و بزرگ ســاالن را از این 
چرخه ی خشــونت بیرون بکشــد. 
عالوه بر آن، جای خالی فرهنگی که 
موضوع امنیت عاطفی و اجتماعی را 
به صدر بنشاند نیز احساس می شود. 
حتی در غیاب مشاور و درومان گر، 
شاید چنین فرهنگی بتواند به مانند 
آن تخته ســنگ فرصتی ایجاد کند 
تا دست کم برخی بتوانند خود را از 
این چرخه به بیــرون پرتاب کنند. 
فرهنگ امنیت گفتمانی همه گانی 
است که امینت محیطی و اجتماعی 
را از یک ســو و امنیت عاطفی را از 
سوی دیگر مهم می شمارد و همه را 
مسئول برقراری و مراقبت از آن ها 
قلم داد می کند. هــدف نهایی این 
گفتمان این است که نه تنها محیط 
زندگی ایمن باشد، بلکه افراد جامعه 
احســاس امنیت را تجربــه کنند. 
برای اینکه مراحل و ابعاد این پروژه 
روشن شــود، می توان این گونه به 
موضوع نگریست که برطرف کردن 
خطرها و تهدیدهــای اجتماعی و 
عاطفی شاید شــرط الزم باشد اما 
لزوما بــه معنای برقــراری امنیت 
نیســت. برقراری امنیت به معنای 
مســتقر شدن احســاس امنیت در 
وجود کودکان و بزرگســاالن است. 
این احســاس با حضور مستمر در 
محیط ایمن محقق می شود. احتماال 
قــدم اول در ایــن راه بازشناســی 
فرهنگ امنیت و عواملی اســت که 
آن را برقرار می کنــد یا به مخاطره 
می اندازد. قدم دیگــر نیز می تواند 
تنظیم مقیاس باشد. می توان برای 
شــروع، مقیاس را در حــد فرد یا 
خانواده کوچــک کرد. به این معنی 
که افراد، خود را مسئول ایمن کردن 
محیط زندگی خود و خانواده بدانند 
و به مــرور میزان حساسیت شــان 
را نسبت به احســاس امنیت خود 
و خانــواده باال ببرنــد. می دانم که 
در شــرایط همه گیــری کرونا این 
حرف ها به نظر خنده دار و غیرواقعی 
می رسد. اما در همین شماره، شرح 
حــال خانواده ای کرونــا زده که بر 
اهمیت امنیت عاطفی اعضای خود 

واقف اســت نشــان می دهد که از 
قضی در شرایط بحران این حرف ها 

معنایی دوچندان پیدا می کند.
یکــی از مهم ترین وجــوه فرهنگ 
امنیت، عــادت و مهارت مراقبت از 
خود اســت. در مورد کسی که این 
مهارت را در وجود خود داشته باشد 
و در حق خود روا بــدارد، می توان 
امیــدوار بود کــه از دیگــران نیز 
مراقبت کند. در نوشتار چهارم این 
شماره، سوده شبیری برایمان بازگو 
می کند که کوویــد-19 چه گونه با 
همه ی توان به خانواده شان هجوم 
می آورد. نمونــه ای تمام و کمال از 
شــرایطی که می تواند خانواده ای 
را از پــای بیندازد و تــا مدت ها با 
ترومای ناشی از آن بحران و فقدان، 
دست به گریبانش کند. اما در ادامه 
می بینیــم کــه جمع بــودن جمِع 
خانــواده و توانایی اعضــای آن در 
مراقبت از خود، چه گونه از آســیب 
پیشگیری می کند. این خودنوشت 
روراست و روان یادآوری می کند که 
بزرگســاالِن مسئول و امن چه گونه 
می توانند خانواده و کودکان را سالم 
و شاداب از دل بحران بیرون بیاورند. 
در مقاله ی پنجم اما، مرسده عامری 
به آسیب شناسی فرهنگی می پردازد 
که آســیب های روانــی، مراقبت از 
خــود و کمک تخصصــی گرفتن را 
جدی نمی گیرد. فرهنگی که شاید 
بعضا از برخی ســنت ها سرچشمه 
بگیرد و توسط رســانه ها دامن زده 
شــود. این نــگاه جدیــد می تواند 
آغازی برای دقت به نقش رسانه در 
گسترش فرهنگ امنیت یا کمرنگ 

کردن آن باشد.
مصاحبــه بــا احمد زیدآبــادی به 
بهانــه ی کتــاب خاطرات ایشــان 
اســت. این مصاحبه، مانند مقاله ی 
خودنوشت ســوده شبیری، فرصتی 
اســت برای مطالعه تجربه ی دست 
اول شخصی که با نوعی از انواع تروما 
دســت و پنجه نرم کرده و سِر سالم 
از آن بــه در برده اســت. زیدآبادی 
تحلیل هــای جالــب و نظرگاه های 
خاص خود را ارائــه می دهد و گاها 
بازگــو می کند کــه چــه عوامل، 
روحیه هــا، افــکار و اشــخاصی در 

امنیت بخشیدن یا بازسازی امنیت 
در کودکِی پر فراز و نشــیب او نقش 
داشــته اند. البتــه در میان خطوط 
این گفتگو و ال به الی کلمات ایشان 
می توانید سکوت هایی را نیز بشنوید 
که “سرشــار از ناگفته هاست”. این 
ســکوت ها افرادی مانند آذری نژاد 
می خواهد تــا به آن ها گــوش فرا 
دهند و حرف های ناگفته را بشنوند 
و دردها را بازشناسند و چرخه های 

خشونت را از کار بیندازند.
در دو مقالــه ی پایانــی، الهــه 
خراســانچی و حورا محســنی نظر 
به ویژگی هــای مربیانی دارند که با 
کودکان آســیب دیده کار می کنند. 
آن ها با نگاه به تجربیات خود در این 
زمینه و الهــام از یافته های محققان 
کلیــد واژه هایــی را در ایــن حوزه 
معرفی می کننــد و تمایزهایی را در 
مورد نقش مربی در این کار شــرح 
می دهند. این دو مقاله حکم کلمات 
آغازین در پاسخ به دغدغه های طرح 

شده در این شماره را دارند. 
در این شــماره ی مجله ی فرهنگ 
رسانه قصد بر این اســت تا نگاه به 
تروما و موضوع امنیت از الک کامال 
تخصصی با کلمــات و اصطالحات 
تخصصی بیرون کشــیده شود و به 
عنوان یک گفتگو میان رشــته ای 
و حتی عمومی عرضــه گردد. این 
تالش را می توان به عنوان قدم صفر 
در نظر گرفت. قدمی که با مطالعه، 
تحقیق و گفتگوی بیشتر ادامه پیدا 
می کنــد. دانشــمندان، محققان، 
درمان گران، نهادهای غیرانتفاعی 
در دنیا، ســال های ســال است که 
روی این موضوعــات کار کرده اند 
و پیــش رفته اند. دولت هــا با تکیه 
به این تجربه ها و اندیشــه ها برای 
سالمت روانی و همچنین ایمنی و 
احساس امنیت شهروندان شان در 
تالش اند. ما هم می توانیم آن هایی 
را که ســال ها در ایــران خودمان 
برای آرمان امنیــت همه گانی کار 
کرده اند، بهتر بشناسیم و قدرشان 
را بیشتر بدانیم. موسسات و افرادی 
که گاهی حتی ترجیــح می دهند 
نامــی از آن ها برده نشــود مبادا بر 

کیفیت کارشان اثر بگذارد.
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توچی جو  با  گو  و  گفت 
ــه ی کودکی استرالیا مدیر عامل موسس

وز  از وقتی با علم ر
آشنا شدیم ...

 گفت و گو با جو توچی
 )Joe Tucci( 

مدیر عامل موسسه ی کودکی 
استرالیا 

 Australian Childhood(
)Foundation

Childhood.org.au

بیش از ســی ســال است که 
موسســه ی کودکی استرالیا با 
ارائه ی خدمــات روان درمانی 
و مشــاوره ویژه ی کودکان و 
آموزش خانواده ها و متخصصان 
در اســترالیا خدمت می کند. 
این موسســه ی خیریه ی غیر 

انتفاعی، در حال حاضر در تمامی 
شــهرهای بزرگ و بسیاری از 
شهرهای کوچک استرالیا دفتر 
و یا همکار دارد. در یک دهه ی 
اخیر این موسســه تبدیل به 
پیمان کار شــماره ی یک دولت 
ایالتی ویکتوریا و دولت فدرال 
اســترالیا در زمینه های مربوط 
بحران و آســیب های خانواده و 
کودک )تروما( بدل شده است. 
در این مصاحبه با ماموریت، روند 
رشد و ارزش های موسسه بیشتر 
آشنا خواهید شد. اما دلیل اصلی 
انجام و ارائه ی این گفت وگو به 
هم وطنــان ایرانی صرف اطالع 
داشتن از این موضوعات نیست.

چهار سال پیش، مدت کوتاهی 
پس از آن که به صورت پاره وقت 
در دفتر مرکزی این موسسه در 
شــهر ملبورن به عنوان مربی و 
تسهیلگر مشغول به کار شدم، 
دریافتم که مــا در ایران مانند 
این موسســه با نیت، ماموریت 
و ساختار مشــابه کم نداریم، 

یا دســت کم چندتایی داریم. 
من از نزدیک بــا برخی از آن ها 
آشنا بوده و هســتم. اما برایم 
ســوال بود که چه ویژگی هایی 
باعث می شوند که این موسسه 
در استرالیا این قدر رشد کند، 
ســاختار اداری، مالی، علمی 
و نیروی انســانی مستحکمی 
داشته باشــد، حوزه ی تاثیرش 
پس از ســه دهه از محدوده ی 
مرزهایش فراتر بــرود، و بدل 
به برگزارکننــده ی مهم ترین 
کنفرانس حوزه ی تروما در دنیا 
شود؟ پس چرا ما در ایران چنین 
نمونه ای نداریم؟ این مصاحبه 
البته پاســخی برای سوال دوم 
ندارد، اما تالش کرده تا به سوال 
اول پاســخ دهد. جــو توچی، 
مدیر عامل موسســه که خود 
در بیست و پنج سال گذشته از 
عوامل بسیار موثر در این رشد 
و تاثیرگزاری بوده، در پاسخ به 
سوال ها در مورد فهم موسسه 
از موضوع تروما و رابطه ی آن با 

امنیت جامعه توضیحات بسیار 
خوبی می دهــد و البته موارد 
متعددی از عوامل درون سازمانی 

رشد موسسه را بر می شمارد.
مســلما هدف از انتشــار این 
مصاحبه مقایســه ی شــرایط 
جامعه، نهادهای حاکم، ساختار 
سیاسی-اجتماعی، یا پایداری 
یا ناپایداری شرایط اقتصادی در 
استرالیا و ایران نیست. آن چه 
احتماال از آن بتــوان به عنوان 
خروجی مفید این گفت وگو نام 
برد، در درجــه اول فهمی بهتر 
از ترومــا و تاثیر آن بر کودکان، 
خانواده ها و جامعه است و عالوه 
بر آن درکــی کامل تر از نحوه ی  
کارکرد موسسه ای بین المللی 
با اهــداف عام المنفعــه. امید 
می رود این گفت وگو بتواند بذر 
نیت هایی به نفع کودکان را در 
دل خوانندگان بکارد و فکرهای 
بکری را در ذهن فعاالن حقوق 

کودک پدید آورد.
حنیف رضا جابری پور

حنیف رضا جابری پور
مشاور ارشد بنیاد کودکی 

استرالیا
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حنیف: ســالم و خیلــی ممنون جو 
به خاطر اینکه پذیرفتــی که در این 
مصاحبه شرکت کنی. از لحظه اولی که 
مجله رسانه فرهنگ به من پیشنهاد داد 
که روی یک شماره با محوریت موضوع 
تروما کار کنیم به ذهنم رسید که یک 
مصاحبه با تو داشته باشم. اجازه بده به 
عنوان اولین سوال پرشی داشته باشیم 
به وســط موضوع. مــردم دنیا عموما 
اســترالیا را به عنوان یک کشور امن و 
شاد می شناسند. خیلی ها هر ساله به 
استرالیا مهاجرت می کنند و به دنبال 
امنیت می گردند. سوال این-جاست 
که چرا در چنین کشوری موسسه ای 
همه ی تمرکز خود را بر پیش گیری و 

درمان تروما قرار داده است؟

جو توچی: در پاســخ به سوالت باید 
بگویــم کــه در یک جامعه ســطوح 
متفاوتی از تروما وجــود دارد. به نظر 
می رســد که اگر آدم ها در کشوری 
زندگی کنند که تجربه ی جنگ دارد 
یا حجم بزرگی از آوارگی در این کشور 
اتفاق افتاده است می-توان گفت که 
تقریبًا همه مردم این کشور، به دلیل 
طبیعت شــرایطی که در آن زندگی 
می کننــد، تجربه هایی از تروما دارند. 
تروما در استرالیا یک پدیده همه گیر 
نیست. اما وجهی از تروما که در استرالیا 
اتفاق می افتد غالبًا مربوط به ارتباطات 
بین انســان ها می شود. آمار خشونت 
خانگی در استرالیا بسیار باالست و هر 
ساله تعداد زیادی از زن ها و کودکان 
قربانی خشــونت خانگی هستند. اگر 
بخواهم با عدد و رقم صحبت کنم می 
توان گفت که در طول 10 سال گذشته 
تقریبًا یک میلیون کودک استرالیایی با 
خشونت خانگی زندگی کرده اند. به این 
معنی که یا در معرض آن قرار گرفتند 
و یا مجبور شــدند با خشونت خانگی 
زندگی کنند. در اســترالیا روزانه یک 
زن در نتیجه خشونت خانگی به قتل 
می-رســد. بنابراین در ارتباطات بین 
انســانی تروما جریان دارد و آدم ها از 
این ارتباطات به طور روزانه آســیب 
می بینند. مــا تجربه هــای دیگری 
هم در اســترالیا داریم که باعث بروز 
تروما در جامعه می شــوند. به عنوان 
مثال دنیا طی تابستان گذشته شاهد 

سوختن استرالیا بود. طبیعتًا بالیای 
طبیعی مثل آتش سوزی یا همه گیری 
کویید-19 که االن شاهدش هستیم 
و تجربه می کنیم باعث بروز تروما در 
ســطوح مختلف در میان افراد جامعه 
میشود.  اما نکته ی مثبتی که در این 
میان وجود دارد این اســت که به طور 
روزانه روند به رسمیت شناخته شدن 
ترومــا، چیســتی آن، چگونگی آن، 
عوامل ایجاد کننده ی آن، و روش های 
پیشگیری و کمک به افراد آسیب دیده، 

در استرالیا در حال رشد است.

حنیف: باوری وجــود دارد که می 
گوید هنگامی که افراد در شــرایطی 
زندگی می کنند که سطوح مختلفی از 
تروما را که ناشی از شرایط اقتصادی، 
سیاســی، اجتماعی، و حتی بالیای 
طبیعی است تجربه کنند، این باعث 

می شود که آن ها قوی تر و تاب آورتر 
شوند. در مقابل، هنگامی که انسان ها 
برای مدت طوالنی در شرایط امن و 
پایدار زندگی کنند آنها را آسیب پذیر 

می کند. آیا با این موافقی؟

جو توچی: اگر انســانها در شرایطی 
قرار بگیرند که ... اجازه بده اول تروما را 
تعریف کنیم حنیف. تروما باقی مانده 
یا پسمانده روانشناختی ای است که 
برای انســان بعد از تجربه ی آسیب زا 
باقی می مانــد. به عبــارت دیگر آن 
چیزی است که با انسان پس از آسیب 

می ماند. این آسیب می تواند جراحت 
یا ضربه فیزیکی باشد که دیگری به تو 
وارد می کند یا آسیب ناشی از تجاوز 
جنســی و مانند آن. اما گاهی آسیب 
می تواند ناشــی از خدشــه دار شدن 
احساس ادامه ی زندگی و روند روتین 
زندگی باشد. می تواند احساس عدم 
امنیت در مورد معنایی باشد که شما به 
زندگی روزانه تان می دهید. می-تواند 
در نتیجه ی نامطمئن شدن ناگهانی 
در مورد شــرایط آینده زندگی باشد. 
این اتفاقی است که به عنوان مثال در 
شرایط آتش سوزی تابستان گذشته 
پیش آمد. می دانی چرا در شــرایط 
بالیــای طبیعی انســانها دچار تروما 
میشــوند؟ به این دلیل که زندگی و 
وابستگی های شان به شکلی ناگهانی، 
خشن و ماورای اختیار و کنترل آن ها 
نابود می شــود. و بعد در مقابل خود، 

بار عظیم بازســازی این زندگی و از 
سرگیری آن را مشاهده می کنند. اما 
تروما یا آن چه که برای انسان ها از این 
اتفاق باقی می ماند در واقع فرآیندی 
اســت که طی آن به این حادثه معنی 
می دهند. مثل اینکه “چرا این اتفاق 
برای من افتاد؟”، “چرا خانه من به کلی 
سوخت و خانه آن طرف خیابان کاماًل 
سالم اســت؟” ، “چرا این اتفاق برای 
من افتاد؟ البد مشکل از من است.”، 
“من هر کاری که بــرای محافظت و 
مراقبت از خانه ام از دستم برمی آمد 
انجام دادم اما چــرا کافی نبود؟ چرا 

موفق نبودم؟” بخشی از تروما مربوط 
به این چنین سوال های بی پاسخی 
می شــود که انسان ها پس از واقعه با 

خود حمل می کنند. 
در مورد خشونت خانگی هم به همین 
ترتیب است. انســان ها باقیمانده ی 
حادثه یــا آن شــرایط را برای مدت 
طوالنی با خود حمل می کنند. سوال 
هایی از خود می پرسند که پاسخ های 
روشــنی ندارند. در نهایت آنچه برای 
آن ها باقی می ماند مالمت خود است. 
“چرا کســی که قرار بود به من عشق 
بورزد، به من آســیب زد؟ چرا آن آدم 
بامن رفتاری کرد که احســاس کنم 
من مســئول آن تعرض هســتم در 
حالیکه من واقعًا مســئولش نبودم؟ 
من تالش کردم بگویم نه، اما او طوری 
وانمود کرد که گویا من می گویم بله.” 
قربانیان خشــونت خانگــی معمواًل 
با ســردرگمی ها و سرگشتگی هایی 
زندگــی می کنند که فرد خشــن و 
متجاوز در تالش برای سلب مسئولیت 
از خــود و مقصر جلــوه دادن آن ها 
برای ایشــان ایجاد کرده است. اینها 
چیزهایی است که با فرد آسیب دیده 
از ترومــا باقی می مانــد و او ادامه ی 
زندگی را به نحوی با این پسماندهای 

آسیب می گذراند.
اما آنچه که ما بــه عنوان تاب آوری یا 
ســخت جانی در فردی که در زندگی 
خود تجربه های متعدد تروما داشــته 
شناسایی می کنیم در واقع نوعی شبهه 
تاب آوری یا تاب آوری تقلبی است. در 
واقع اتفاقی که بــرای آنها افتاده این 
است که آنها مغز و بدنشان را در مقابل 
آسیب منعطف کرده اند. آنها خود را با 
تهدید و خطر تطبیق یا عادت داده اند. 
این تطبیق و انعطاف در زمان خشونت، 
آسیب یا سانحه برای آنها بسیار مفید 
و نجات بخش بوده اســت. اما مسئله 
این جاســت که پس از رفع خطر برای 
آنها بسیار سخت است که آن انعطاف 
و تطبیــق و به تعبیــری آن عادت به 
محافظت و مراقبت از خود را رها کنند. 
به عبارتی در شــرایطی که آن رفتاِر 
منعطف و تطبیقی را دیگر نیاز ندارم، 
در شرایطی که دیگر نیاز ندارم دیگران 
را به عقب برانم تــا از خود محافظت 
کنم، در شرایطی که نیاز ندارم ناگهان 

تروما باقی مانده   یا پسمانده روانشناختی ای 
اســت کــه   بــرای انســــان بعــد از تجربه ی 
آســیب زا   باقی می مانــد. به عبــــارت دیگر 
 آن   چیزی اســت که با انســان پس از آسیب  
میماند. این آســیب مــی تواند جراحــت   یا 
 ضربــه فیزیکــی باشــد کــه دیگــری بــه تــو  
وارد می کنــد یــا آســیب ناشــی از تجــاوز   
 جنســــی و ماننــد آن. امــا گاهــی آســیب  
می تواند ناشــی از خدشــه دار شدن   احساس 
ادامه ی زندگــی و روند روتین   زندگی باشــد.

w w w . i a o c s c . i r

 مجله خبری - تحلیلی، دوره جدید، شماره15
1399 تابستان    )46 پیوسته  )شماره 
ارتباطات و  فرهنگی  مطالعات  انجمن  ایرانی 
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خشمگین شــوم، ناگهان فریاد بزنم، 
ناگهان زدوخورد بهــراه بیندازم تا از 
خود مراقبت کنــم، نمی توانم از این 
رفتارهــا و الگوهای ارتباطی دســت 
بکشم. آن افراد امروز در امنیت کامل 
هســتند اما راهکارهــای دوران عدم 
امنیت را رها نمی کننــد و روز به روز 
بیشتر و سخت تر گرفتار آنها می شوند. 
دیگر خطری در میان نیســت اما آنها 
توانایی اعتماد به شــرایط را از دست 
داده اند. برای آنها خطر همیشه پشت 
در است. بنابراین کماکان در در حالت 
تدافعی و برانگیختگی دائمی زندگی 
می کنند. و این یک حالت خودآگاه در 
آنها نیســت. موضوعی نیست که آنها 
آگاهانه به آن فکــر کنند. بلکه مانند 
قوه ای می ماند کــه در نهاد آنها نقش 

بسته و آن ها را هدایت می کند.
بنابراین این با تاب آوری تفاوت دارد. 
شما نمی توانید در شرایطی که همواره 
انتظار تهدیــد و خطر را دارید تاب آور 
باشــید. البته توانایی شما در انطباق 
با تهدیــد یا انتظار خطر را داشــتن، 
خوب است. می توانید در شرایط خطر 
با ســرعت بیشــتری از خود مراقبت 
کنید. اما ایــن روحیه، کارایی، تمرکز 
و پشتکار شــما را در شرایط امنیت و 
آرامش کاهش می دهــد. در نتیجه 
حتی در شــرایط امنیت بــا کم ترین 
احساس خطری به حالت تدافعی می 
روید و ارتباطتان را با اطراف قطع یا به 
حداقل می رسانید. بنابراین نمی دانم 
که آیا می توان به ایــن، نام تاب آوری 
داد یا خیر. تاب آوری به معنای توانایی 
آگاهانــه بازبینی، بازآفرینی و تطبیق 
است. اما کسی که سابقه طوالنی تروما 
دارد، تطبیق در او به صورت ناخودآگاه 
در الیه های درونی مغز اتفاق می افتد. 
او با باقیمانده هــای تروما زندگی می 
کند و در عین حال کماکان می تواند 
شــخصیتی مثبت داشــته باشد، یاد 
بگیرد، و رشد کند. اما این با تاب آوری 
تفاوت دارد، این رشــد اســت. حرفم 

روشن است؟

حنیف: بله کاماًل روشنه. اما نکته ای 
که به نظــرم می رســد. هنگامی که 
همه گیــری ویروس کرونــا در نقاط 
مختلف دنیا آغاز شد اتفاق جالبی را در 

استرالیا شاهد بودیم. مردم ناگهان به 
فروشگاهها هجوم بردند و داستان های 
بسیار جالب و بعضًا خنده داری پیش 
آمد. ماجرای نایاب شــدن دستمال 
توالت در استرالیا جهانی شد و بسیاری 
مردم دنیا اســترالیایی ها را بابت این 
مســئله دســت انداختند. من هم از 
دوستان ایرانی و خانواده ام چیزهایی 
شــنیدم. آنها با تعجب می پرسیدند 
که استرالیایی ها چه شان شده است. 
این در حالی بود کــه در ایران هرگز 
چنین چیزی پیش نیامد. دوســتان 
من می گفتند ما تجربه ی ســال های 
جنگ را داشــته ایم و تجربه ی سالها 
تحریم را. برای همین از این شــرایط 
احساس خطر نمی کنیم. طبعًا اولین 
نتیجه ای که مردم می گرفتند این بود 
که “شاید زندگی ســخت تر و احیانًا 
ناپایدار تر ما را قوی تر کرده است. ما را 
به لحاظ عاطفی تاب آور تر کرده است. 

شاید اساسًا ســختی انسان را قوی تر 
می کند.” دلیل اصلی ای که آن سوال 
را پرسیدم این بود. نظرشما چیست؟ 

جو توچی: بله. من فکر می کنم که این 
به نوعی درسته. واقعیت این است که 
تاب آوری از جایی می آید که ما منابعی 
در وجودمان داریم کــه می توانیم به 
چالش های معقول و قابل مدیریت در 
زندگی  خود پاسخ دهیم. و این تفاوت 
میان تاب آوری و ســر و کار داشتن با 
شرایط اضطراب آور و آسیب زا است. 
نکته این جاســت کــه در مواجهه با 
شرایط آسیب زا ممکن است که ما در 
وهله ی اول دچار تروما بشویم، اما اگر 
ظرفیت هایی را در درون داشته باشیم 
و حمایت هایی از بیرون، ممکن است 
که بتوانیم در طول زمان با درک بهتر 
شرایط نوعی تاب آوری را در وجود خود 

پرورش دهیم. این شرایطی است که 
آن چالش ها خارج از ظرفیت ما نباشد 

و بتوانیم آن ها را تاب بیاوریم.
فکر می کنم آنچه که ما در استرالیا در 
مورد هجوم مــردم برای خرید دیدیم 
در واقــع افرادی بودنــد که تجربه ی 
چندانی از تهدید و خطر نداشــتند و 
آنچه که هنــگام خرید انجام دادند در 
واقــع راهکاری بود که در دســترس 
داشتند برای مواجهه با خطر. راهکاری 
که فکر می کردند آنها را در مقابل خطر 
محافظت می کند. در واقع همه گیری 
بیماری بــرای آنها این گونه نمود پیدا 
کرد که نتیجه اش کمبود اقالمی مانند 
دستمال توالت، برنج، ماکارونی، آرد و 
مانند اینها خواهد بود. بنابراین روش 
پاســخ ما به خطر این خواهد بود که 
آنقدر دستمال توالت بخریم تا احساس 
کنیم که نســبت به شرایط بحران در 
موقعیت امنی قــرار داریم! به نظر من 

این یک ابراز جمعی بود به نشــانه ی 
عدم آشــنایی با تهدید و خطر و البته 
راهکاری که مردم در پیش گرفتند تا 
بتوانند شرایطی را که توسط نیرویی 
ناشناخته از کنترل شان خارج شده، 
مجدد تحت کنتــرل درآورند. چیزی 
که ما دیدیم ایــن بود که این ویروس 
نامرئی به سرعت در میان افراد پخش 
می شد و افرادی را در خارج از مرزهای 
ما از بین می برد. بعد بالفاصله دولت ما 
به قرار دادن محدودیت هایی روی آورد 
که ما در زندگی روزمره مان با آن ها نا 
آشــنا بودیم. هرگز در تاریخ استرالیا 
چنین شرایطی پیش نیامده و سابقه 
نداشته است. بنابراین احساس محیط 
بودن به شرایط زندگی به طور ناگهانی 

از مردم گرفته شد. 
مــن فکر می کنــم ترومــا یک خالء 
اســت. خالء مربوط به نیــازی که تو 

با روش هایی کامال شــخصی تالش 
می کنی آن خال را پر کنی. که البته این 
روش ها ممکن اســت در نگاه دیگران 
چندان قابل توجیه نباشد. یکی از این 
نیازها این است که زندگی مردم روی 
روال و پیش بینی پذیر باشد به طوری 
که بتوانند حدس بزنند که برنامه ی بعد 
یا مرحله ی بعد چیست. چراکه وقتی 
ما زندگی را بــه رویدادهای تصادفی 
بسپاریم احســاس خواهیم کرد که 
کلیت زندگی در معرض تهدید است. 
بنابراین دســت کم تــالش می کنیم 
این توهم را برای خود بســازیم که ما 
کنترل زندگی را در دست داریم. این 
توهم به ما نوعی آرامش و احســاس 
امنیت می دهد. البته این توهم حقیقت 
ندارد چون ممکن اســت من همین 
امروز از اینجا بیرون بروم، پایم بلغزد، 
زمین بخورم و با یک ماشین تصادف 
کنم. اما من نمی توانم با این حقیقت 
زندگی کنم به این علــت که دیگر از 
خانه بیرون نخواهــم رفت. ما معمواًل 
روش هایی پیدا می کنیم که توهماتی 
این چنینی برای خود بسازیم که به ما 
احساس سوار بودن بر شرایط زندگی 
را بدهد. همه گیری ویروس کرونا این 
توهم را برهم زد و باعث شد تا مردم به 
فروشگاه ها بریزند و اقالمی که تصور 
می کردند نایاب خواهد شــد را غارت 
کنند و به اندازه ی مصرف چهار سال 

خود برنج و ماکارونی بخرند!

حنیف: خیلی ممنون جو. با من موافق 
هســتی که پس از التهــاب روزهای 
اولیه، ما در سطح جامعه شاهد نوعی 
 social( خودتنظیمــی اجتماعــی
regulation( با شرایط قرنطینه و 
غلبه ی ویروس بودیم؟ به نظر می رسد 
که از آنچه که جامعه استرالیا و دیگر 
جوامــع در این مــدت تجربه کردند، 
درس های فراوانی مــی توان گرفت. 

می خواهم نظر تو را بدانم.

جو توچی: به نظرم این تعبیر جالبی 
اســت. ما الجرم باید دوباره به تعادل 
regu- )می رسیدیم و خودتنظیمی 

lation( هم همین گونه است: بازیابی 
تعــادل عاطفی. به نظر می رســد که 
جامعه خیلی سریع به این فهم رسید 

ترومــــا یک خاء اســــت. خــاء مربوط به 
نیــــازی که تو با روشهایی کاما شــخصی 
تــاش   میکنی آن خــاء را پــــر کنی. که 
البتــه   ایــن روش هــــا ممکن اســــت در 
نگاه   دیگران چندان قابل توجیه نباشــــد.
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که تمرکــز روی نیازهای فردی باعث 
آســیب های جمعی در بلند مدت می 
شــود و بنابراین تمرکــز خود را روی 
نیازها و مصالح جمعــی و اجتماعی 
قــرار داد. اکثــر مردم بــه این توجه 
کردند که اگر قصد من بهبود زندگی 
همگان باشــد، آنگاه تاثیر مثبت این 
رویکــرد را در زندگی خود نیز خواهم 
دید. این یک سفر بود. در این سفر ما 
خود را بخشــی از یک جامعه دیدیم و 
فهمیدیم که  تنها اگــر جامعه بتواند 
این شــرایط را مدیریــت کند، در آن 
شکوفا شود و ســالم بماند، منافع آن 
به تک تک ما خواهد رسید. ما خیلی 
ســریع دیدیم که همان مردم شروع 
کردند برای همسایه هایشــان خرید 
کردن، حمایت کردن از افراد مســن 
جامعه و البته همکاری  فوق العاده ای 
با دولت در مدیریت بحران. این مسئله 
خیلــی جالب بود به خاطــر اینکه ما 
استرالیایی ها معمواًل میل به سرکشی 
داریم. میل به مخالفــت با مقامات و 
مسئولین. کســی به ما حرفی می زند 
و ما می خواهیــم برعکس آن را انجام 
بدهیــم. این تصویر ذهنی ای اســت 
که ما از خود داریم. امــا در این مورد 
ما مقررات مربوط به قرنطینه را بسیار 
خوب رعایت کردیم. و این رفتار برای 
جامعه ای که ســال های سال چنین 
رابطه ای با دولت خود نداشــته است 

بسیار غافلگیر کننده بود.

حنیــف: اجــازه بده کمی مســیر 
گفت وگــو را تغییر دهم. موسســه 
 Australian( کودکــی اســترالیا
Childhood Foundation( یا به 
اختصار ACF اکنون موسسه ای بزرگ 
است که سرتاسر استرالیا را پوشش می 

دهد و ارتباطات فــراوان بین المللی 
دارد. ما در حال حاضر دویست همکار 
در سرتاسر اســترالیا داریم که انواع 
متعددی از پروژه ها و فعالیت ها را برای 
حمایت از کودکان و خانواده های دچار 
آســیب و بحران )تروما( ساماندهی 
می کنند. این در حالی است که حدود 
سی سال پیش که موسسه کار خود را 
شــروع کرد، تنها در محدوده ی چند 
محله ی کوچک از شهر ملبورن فعال 
بود. به نظرم می رسد که داستان این 
رشــد می تواند برای کسانی که آن را 
می خوانند یا می شنود بسیار انگیزه-

بخش و جالب باشد.

جو توچی: بلــه. حتما همینطوره. از 
من میخواهی که داســتان ACF  را 

برایت بگویم.

حنیف: بله.

جو توچی: ماجرا از آنجا آغاز شد که 
در دهه 1980 آزار و اذیت کودکان و 
تعرض به آنها یک معضل نامرئی بود. 
حدود چهل سال پیش، موضوع آزار و 

اذیت کودکان در جامعه حضور داشت 
اما کاماًل از دیده ها مخفی بود. در این 
سال ها بود که جامعه تازه این مسئله 
را به عنوان یک معضل پنهان اجتماعی 
شناسایی کرد. در دهه 1980 بود که 
اولین جوانه های سیستمی که هدفش 
مراقبت از کودکان آسیب دیده باشد در 
استرالیا شکل گرفت. اما این سیستم 
ها بسیار ابتدایی و ناکارآمد بودند. مثاًل 
اگر که من ساعت هفت عصر یک روز 
متوجه می شــدم که کودکی در خطر 
است، متاســفانه کاری نمی توانستم 
بکنم. باید صبر می کردم تا ســاعت 
9 صبح روز بعــد که اداره ی مربوط به 

مراقبت از کودکان بازگشایی شود تا 
بتوانم خطر یا آســیب را گزارش کنم. 
اغلب اوقات مشــخص نبود که برای 
مسئله ای که پیش آمده مردم باید با 
پلیس تماس بگیرند یا با موسســات 
مربوط به مراقبت از کودکان. گاهی با 
یکی تماس می گرفتند و آن موسسه 
ایشــان را به دیگری حواله می داد. و 
البته دود این ناهماهنگی به چشــم 
کودکان می رفت. متاسفانه کودکان در 

شکاف های موجود میان این موسسات 
سقوط می کردند، آسیب می دیدند، و 
یا حتی جان شان را از دست می دادند. 
تعــدادی از کودکان دقیقــًا به خاطر 
همین تاخیرها و در اثــر آزار و اذیت 

جان شان را از دست دادند.
در اواخــر دهــه 80 گروهــی از 
متخصصین در بیمارســتان ها همراه 
با تعدادی از افســران پلیس که با این 
شرایط سر و کار داشتند دور هم گرد 
آمدند و تصمیم گرفتند که این شرایط 
را تغییر دهنــد. در وهله اول در ایالت 
ویکتوریا و در ادامه کل استرالیا. آن ها 
هســته ی اولیه  ACF را شکل دادند 
که در آن زمان “موسســه  مراقبت و 
پیشــگیری از آزار و اذیــت کودکان 
ویکتوریا” نام داشــت. نکته ی جالب 
این است که این موسسه سال ها پس 
از “موسسه سلطنتی حمایت و مراقبت 
از حیوانات” )RSPCA( تاسیس شد. 
یعنی ما سال ها بعد از اینکه از حیوانات 
حمایت می کردیم بــه لزوم مراقبت 
و حمایــت منســجم از کودکان مان 
واقف شدیم. ماموریت اصلی این گروه 
دفاع از حقوق مســلم کــودکان بود. 
آنها ارتباط ها و البی-هایی را با دولت 
محلی و دولت فدرال برای تغییر دادن 
برخی نگاه ها در ایــن زمینه، تغییر 
دادن برخی قانون ها و تاسیس برخی 
دیگــر از قانون ها آغــاز کردند. آن ها 
موفق به دریافت بودجه های ببیشتری 
برای موسساتی شدند که به کودکان 

خدمات ارائه می دادند. 
در اوایل دهه 90 آنها متوجه شــدند 
که خدمات مشاوره و درمانگری برای 
کودکان تقریبًا وجود ندارد و اساســا 
تعریف نشده است. به این معنی که اگر 
کودکی در معرض خطر، آسیب، تعرض 

مــا ناگهــان روش و   توضیحات جدیــدی برای 
کمک به بچه   هــا یافتیم که برای ما مفهوم بودند 
و با   تجربیات پیشــین ما مطابقت داشــتند.  از 
اینجا بود که تروما رشــته ای به مراتب   علمی تر، 
مبتنی بر یافته های تجربی شــد و این به ما این 
امکان را میداد تا   گســتره وسیع تری از نیازهای 
کودکان   در معرض خطر یا دچار آســــیب را در   
محدوده ی فراخ تری از کشــور  پوشــش   دهیم.
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یا تجاوز باشد، حاال دیگر بخت خوبی 
دارد که از او مراقبت و محافظت شود 
یا به هر حال از آن شــرایط نجات پیدا 
کند. اما پس از نجات پیدا کردن تقریبًا 
هیچ امکانی برای دریافت مشــاوره، 
حمایت روانی/عاطفی و روان درمانی 
نــدارد. بنابراین تمرکز موسســه بر 
تامین مشــاوره بــرای کودکانی که 
قربانی تجاوز جنســی شــده اند قرار 
داده شــد. و تقریبًا همان زمان بود که 
من به موسسه پیوســتم. من از اوایل 
دهه 90 مدیر عامل موسســه شدم. 
در آن زمان مامتوجه مشکلی شدیم: 
در رشته ی مشاوره شما به ناچار باید 
عواقب مخرب آسیب و تروما را حدس 
می زدید. شفافیتی در کار نبود و نقشه 
راهی برای مشــاوران موجود نبود. ما 
به عنوان مشاور، آموزش دیده بودیم 
کــه حدس های خوبــی در مورد این 
آســیب ها بزنیم. اما ما نقشه ی راهی 
که به ما نشــان دهد که آســیب های 
تروما بر روان و جســم و مغز کودکان 
در چــه حد اســت و از کجــا می آید 
وجود نداشت. ما اجمااًل می دانستیم 
که تروما بر رشــد بچه ها تاثیر منفی 
دارد، در یادگیری آن ها اختالل ایجاد 
می کند و مانع دوســت یابی آنها می 
شود. ما می دیدیم که کودکانی که از 
پرورشگاه ها به فرزندی گرفته می شوند 
غالبا رفتارهای چالش برانگیزی از خود 
بروز می دهند که باعث می شود پدر و 
مادرها از به فرزند گرفتن این کودکان 
صرف نظــر کنند. ما مشــکالت را به 
خوبی می-شناختیم. با عوارض تروما 
به خوبی آشــنا بودیم. اما به درستی 
نمی دانستیم که در نتیجه ی تروما چه 
اتفاقی در مغز و بدن کودکان می افتد.

از قضــی، درســت از همان ســال ها 
رشــته ی عصب شناســی رشد خیره 
کننده ی خود را اغاز کرد یا به عبارتی 
رشد این رشته در آن سال ها به چشم 
آمد. علم عصب شناسی دنیای تروما را 
تغییر داد. چراکه برای اولین بار نقشه ی 
راهــی علمی و میتنی برای شــواهد 
تجربی برای رشد ارائه کرد و توانست 
به دقت به ما بگوید که اگر شرایط الزم 
برای رشــد کودک فراهم نباشد برای 
مغــز و بدن چه اتفاقــی می افتد. و ما 
فهمیدیم که اگر شرایطی مانند آزار و 

اذیت یا تعرض مانع فراهم آمدن اسباب 
رشد در کودک شوند این چه تاثیری 
بر مغز کودک و ارتبــاط آن با بدن او 
می گذارد. ما ناگهان روش و توضیحات 
جدیدی برای کمک به بچه ها یافتیم 
که برای ما مفهوم بودند و با تجربیات 

پیشین ما مطابقت داشتند.
از اینجا بود که تروما رشته ای به مراتب 
علمی تر، مبتنی بر یافته های تجربی 
شــد و این به ما این امکان را می داد تا 
گستره وسیع تری از نیازهای کودکان 
در معرض خطر یا دچار آســیب را در 
محدوده ی فراخ تری از کشور پوشش 
دهیم. آشنایی با تروما از زاویه ی علم 

عصب شناســی به ما امکان مکالمه و 
مفاهمه بیشتری بخشید. به طوری که 
خدمات مشــاوره را ادامه می دادیم 
اما با کیفیتــی متفاوت. پــس از آن 
توانستیم به خانواده هایی که کودکان 
دچار آســیب را حمایت می کنند یا 
به فرزنــدی پذیرفته اند کمک کنیم، 
با مــدارس در مورد بچه هــای دچار 
آسیب وارد گفتگو شــویم، و حتی با 
بیمارستان ها وارد همکاری شویم. این 
دانش باعث می شود تا شما امنیت را 
بیشتر قدر بدانید. باعث می شود تا در 
شرایط امن، امنیت را به خوبی ببینید 
و در شــرایط ناامنی کمبــود آن را به 
خوبی درک کنید. این دانش امنیت را 
از حالت نامرئی خارج می کند و جلوی 
چشم ما می آورد. ما به خوبی فهمیدیم 
که تنها درمان خشونت، خطر و تهدید 
در زندگی، تامین امنیت است. حتما از 
 )Steven Porges( استیون پورجس
شنیده ای که می گوید “ما انسان ها به 
گونه ای تکامل یافته ایم که احســاس 
امنیت برایمان بالندگــی می آورد و 
خطر، حتی احساس خطر، نابودمان 

می کند.” من و تو به عنوان بزرگسال در 
مواجهه ی با خطر باالخره می توانیم به 
راهی برای مراقبت از خود بیاندیشیم. 
چراکــه بخش های مربــوط به تفکر 
منطقی مغز ما کاماًل رشــد پیدا کرده 
اند. در طول سال ها ظرفیت شناختی و 
مهارت های حل مسئله در ما به خوبی 
یا دست کم به طور نسبی پرورش پیدا 
کرده اند. اما کــودکان نمی توانند این 
کارها را انجام دهد. آن ها به این منابع 
به خوبی دسترسی ندارند. پاسخ آنها به 
خطر عمدتًا پاسخی غریزی است. این 
غریزه در زمانی که خطر آشکار است و 
حضور دارد از آنها مراقبت می کند، اما 

فعال ماندن همین غریزه در زمانی که 
خطر از بین رفته است و امنیت برقرار 
است برای کودکان فاجعه بار خواهد 
بود: مانع یادگیری آن ها می شود، مانع 
پذیرا بودن شان در مقابل تغییرات می 
شود. باعث می شود تا آن ها به منظور 
مراقبت و محافظت، خود را به روی دنیا 
ببندند. باعث می شود به لحاظ عاطفی 
و اجتماعی تقریبا در همان ســنی که 
تروما را تجربه کرده اند بمانند. شــما 
کودکی 1۴ ساله را می بینید که بزرگ 
شده و قد کشیده اما از جهت پختگی 
و رشد عاطفی و اجتماعی هنوز دو سه 
ساله است. تو خودت نمونه های این ها 

را دیده ای و می دانی.
هنگامی که ما این هــا را فهمیدیم و 
توانســتیم برای دیگران بیان کنیم 
و به زبان آنها ترجمــه کنیم، امکان 
مکالمه و مفاهمه برای ما بیشتر شد. 
در این شــرایط بود که بیشتر دولت 
هایی که در استرالیا روی کار آمدند 
به ما اعتمــاد کردند و بــه ما امکان 
دادند تا رشــد کنیم. ما از چند محله 
در ملبورن به سراسر ایالت ویکتوریا، 

پس از آن اســترالیای جنوبی، و پس 
از آن تاســمانی رشد کردیم و اکنون 
در سراســر اســترالیا خدمات ارائه 
می دهیم. همه ی این ها از آنجا می آید 
که ما تالش کردیم تــا دنیا را از نگاه 
کودکان ببینیــم و اطمینان حاصل 
کنیم که دنیا نیز کودکان را می بیند.

حنیف: خیلی ممنــون. این طور که 
من متوجه شدم مهمترین عامل رشد 
ACF در کنار دانش عصب شناســی، 
جلب اعتماد و حمایــت های دولتی 
بوده. به عبارتی دست یابی به دانش روز 
عصب شناسی به شما کمک کرد تا در 
مکالمه با دولت ها بتوانید آن ها را اقناع 
کنید تا شما را در دستیابی به اهداف 
عام المنفعه تان حمایت کنند. درسته؟

جو توچی: بله. دولت ها کمک کردند 
اما حمایت مــردم هم خیلی مهم بود. 
مردم دوست داشتند از ما حمایت مالی 
کنند تا شــرایط برای کودکان جامعه 

بهتر شود.
حنیف: چرا؟ چون حرف و هدف شما 

را بهتر می فهمیدند؟

جو توچی: بله. قباًل فضای مشــاوره 
و کاری که از یک مشــاور بر می آید تا 
حد زیادی غبارآلود بود. اما در اثر این 
پیشــرفت ها، در حال حاضر موضوع 
بسیار روشن تر و شفاف تر است. کسانی 
که قباًل هیچ شنوایی ای از ما نداشتند 
امروز تمایل بیشتری برای شنیدن ما 
دارند چرا که احساس می کنند حرف 

ما پشتوانه ی علمی دارد.

حنیف: به نظــرم می رســه که در 
ایــن شــرایط برگــزاری کنفرانس 
)دوساالنه ی بین المللی تروما( توسط 

ACF نقش مهمی بازی کرده است.

جو توچــی: کنفرانس؟ اوه، بله. ماجرا 
از این قرار بود که ما احساس نیاز می 
کردیم که خودمان را تمرین دهیم و 
شرایطی برای رشد حرفه ای و آموزش 
تیم خود فراهم کنیم. بنابراین تصمیم 
گرفتیــم متخصصانــی خصوصًا در 
حوزه ی عصب شناســی از کشورهای 
مختلف دنیا دعوت کنیم تا به استرالیا 

ما نمی خواســتیم این دانش را در   کار کردن با 
کودکان و خانواده ها فقط   خودمان داشته باشیم. 
می خواستیم   که این دانــش در میــان همکاران   
متخصص مــان در ســطح جامعه توزیع   شــود تا 
همگی در ارتباطمان با کودکان   از سطح یکسانی 
از دانش بهــره ببریم   و خدمت رســانی کنیم.

wتروما و فرهنگ امنیت w w . i a o c s c . i r
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بیایند و ما را آموزش دهند. در طول سال ها، همکاران 
ما در سایر موسسات به ما گفتند که “ما شنیدیم که 
 Bessel van( شما به عنوان مثال بسل ون در کلک
der kolk( را دعــوت کرده اید تا آموزش تان دهد. 
آیا امکانش هســت که ما هم با او جلســه ای داشته 
باشیم یا در کالس-هایی که برای شما برگزار می کند 
شرکت کنیم؟” از آن زمان بود که ما تصمیم گرفتیم 
رویدادهای بزرگ آموزشــی ای را در سراسر کشور 
برگزار کنیم. تقریبًا این کار را به مدت 10 سال ادامه 
دادیم و در این سال ها، واسطه ی رشد حرفه ای هزاران 
همکار در حوزه مشاوره، درمان گری و آموزش شدیم. 
پس از اینکه با متخصصان بین المللی زیادی به این 
واسطه آشنا شدیم، تصمیم گرفتیم آن ها را در قالب 
اولین کنفرانس دوساالنه ی تروما در سال 2008 در 

ملبورن گرد هم آوریم. فوق العاده بود! 
کاری که کنفرانس می کند این اســت که دانش مورد 
نیاز در جامعه بــرای حمایت از کــودکان را به نوعی 
عمق می بخشد و بومی می کند. نکته اینجا بود که ما 
نمی خواســتیم این دانش را در کار کردن با کودکان و 
خانواده ها فقط خودمان داشته باشیم. می خواستیم که 
این دانش در میان همکاران متخصص مان در ســطح 
جامعه توزیع شود تا همگی در ارتباط مان با کودکان 
از سطح یکسانی از دانش بهره ببریم و خدمت رسانی 
کنیم. این باعث شد تا ما بهتر یکدیگر را درک کنیم و 
معموال درک بهتر به شفقت و همراهی می انجامد. و از 
قضا کودکانی که دچار آسیب و تعرض شده اند بیش 
از هرچیز نیازمند رابطه هایی هســتند که در بستری 
از شفقت و مهربان بانی ایجاد شــده است. اما آنها در 
رابطه ای که با ما دارند نمی توانند واســطه ی به وجود 
آمدن این عشق و شفقت باشــند. به این خاطر که در 
روابط پیشین شان کسانی که قرار بوده به آنها عشق و 
محبت بدهند خیانت کرده و آسیب رسانده اند. اما ما به 
عنوان متخصص هدف مان این است که آن ها تروما را 
پشت سر بگذارند و از این مرحله عبور کنند. می دانیم که 
رفتارهای آنها غالبًا بسیار چالش برانگیز است و هرچه 
بزرگتر شوند این شرایط سخت تر می شود به خصوص 
وقتی به ســنین نوجوانی می رســند. این چالش ها 
می تواند شامل خشونت، دزدی، خودآزاری، استفاده بی 
رویه از الکل و مواد مخدر باشد. بنابراین مدیریت کردن 
این کودکان و نوجوانان و ارتباطات سالم با آن ها برقرار 
کردن سخت تر و سخت تر می شود. ما به خوبی می دانیم 
که کاری که این کودکان و نوجوانان در واقع انجام می 
دهند گریه های بلند و فریادی رســا برای درخواست 
کمک است و ما دوست داریم این ارتباط شفقت آمیز 
را با آنها برقرار کنیم و کمک و حمایتی که نیاز دارند را 
در اختیارشان قرار دهیم. کمکی که مداوم است، توأم 
با مراقبت است، قابل پیش بینی است و می توانند روی 
آن حساب کنند. شفقت از آن جهت است که ما آن ها 
را بر اساس رفتار نامطلوب شــان قضاوت نمی کنیم، 
بلکه تالش می کنیــم بفهمیم که چه چیزی آن رفتار 

را موجب می شود و این نگاه است که می تواند زندگی 
این کودکان را تغییر دهد. ما با برگزاری کنفرانس در 
صدد اشاعه ی چنین نگاهی در سطح جامعه هستیم. 

حنیف: خیلی ممنونم جو. این گفت وگو به ما نشان 
می دهد که موسســه ACF به لحاظ گستره ی ارائه 
خدمات و تعداد خانواده ها و کودکان زیر پوشــش و 
رابطه با موسسات همکار تا چه حد موفق بوده است. 
حال اگر بخواهیم به کیفیــت کار ACF نگاه کنیم، 
مشــاهده ی من این اســت که دولت فدرال و دولت 
محلی ایالت ویکتوریــا اغلب اوقات که دغدغه ای در 
حوزه ی تروما یا پروژه ای درباره ی کودک و خانواده یا 
سالهای پیش از دبستان و تروما داشته باشند گزینه 
اولشان ACF اســت. ســوال من این است که این 
کیفیت چگونه به دست آمده و این درجه از اعتماد و 

حسن شهرت چگونه ساخته شده است؟

جو توچی: یکی از کارهایی که موسسه انجام می دهد 
این است که نتایج کار خود را به خوبی ارائه می دهد. 
به طوری که این نتایج خود گواه کیفیت کار و اثری 
باشــند که ACF در جامعه به جا می گذارد. نتایجی 
از جنس افزایش کیفیت ارتباط بین پدر و مادرهای 
داوطلب و کودکانــی که به فرزندی پذیرفته اند، یا از 
جنس بهبود مشــهود نتایج و کیفیت تحصیل بچه 
هایی که مددکاران و روان درمانگرهای ACF با آنها 
کار می کنند. یا مثاًل کاهش نشانه ها و عوارض تروما در 
کودکان: چیزهایی از قبیل اختالل خواب، اضطراب 

شدید، و اختالل های رفتاری. 
جدای از این مطلب، مــن فکر می کنم که که گاهی 
اوقات ما باید هوشمند و فرصت شناس باشیم. دولت ها 
نیاز دارند که به آنها یادآوری شود که کودکان خدمات 
خاص خود را می طلبند. این روزها این کار راحت تر از 
همیشه شده است. اما گاهی الزم است که ما به موقع 
درست در زمانی که برخی توجه ها نسبت به شرایط 
کودکان وجود دارد در مورد برخی قوانین و سیاست ها 
نقدهای مربوطــی را وارد کنیم و این گاهی به معنی 
حضور در رسانه ها و صحبت کردن در مورد مشکالت 
و معضالت خاص و کمبودهایی اســت که دولتها با 
توجه و تخصیص بودجــه می توانند آن ها را برطرف 
کنند. گاهی الزم اســت که شما شجاعانه و قاطعانه 
از کودکان حــرف بزنید و حمایت کنید. کاری که ما 
همواره انجام می دهیم این است که حقوق کودکان را 
بسیار جدی می گیریم. بسیار جدی و پیگیر در مورد 

آن ها حرف می زنیم.
مطلب دیگر در مورد رویکرد مثبت ملی و جهانی ای 
است که به موضوع خشونت خانگی ایجاد شده است. 
استرالیا به پیمان های متعدد بین المللی در پیشگیری 
از خشونت خانگی پیوسته است. زمانی که شما بتوانید 
با کمک این بینش ها و سندهای باالدستی رابطه ی 
منطقی بین خشونت خانگی و میزان جرم و جنایت 

در کشور را نشان دهید، زمانی که بتوانید نشان دهید 
که اگر آســیب وارده به کودکی که دچار خشــونت 
خانگی شده است بدون رسیدگی و درمان رها شود 
خود آن کودک در بزرگسالی منشأ آسیب خانگی و 
جرم و جنایت می شود، آن گاه است که توجه دولت و 
نهادهای حاکم را به اهمیت موضوع و توجیه سرمایه 
گذاری در این زمینه جلب کرده اید. آنها می فهمند 
که اگر در پیشگیری در درجه ی اول و درمان سریع تر 
آسیب ها در درجه دوم، سرمایه گذاری کنند احتمال 
مواجه شدن با آن مشکالت ثانویه بسیار کاهش پیدا 
می کنــد و می فهمند که این ســرمایه گذاری باعث 
صرفه جویی مالی قابــل توجهی در بلند مدت برای 
آنها خواهد شــد. طبیعتًا زبان عدد و رقم و پول برای 
حکومت ها بسیار موثر است. آن گاه است که حکومت 
به شما مراجعه می کند و می-پرسد که چگونه و در 

کجا سرمایه گذاری کنم.
البته این رویکرد منتدقانه، به سالمت جامعه و افزایش 
مطالبات اجتماعــی در این زمینه کمــک فراوانی 
می کند. شــاید دلیل اینکه در طول سال ها تاثیر ما 
بیشتر و بیشتر شده و جایگاه ما در ارتباط با دولت ها 
ارتقاء پیدا کرده ناشی از اتخاذ چنین مواضعی باشد. 
بخشی از آن این است که ما مشکل را واضح تر و شفاف 
تر کرده ایم. خشونت برای جامعه بیش از گذشته قابل 
دیدن و ردیابی است. البته هنوز در پشت درهای بسته 
کودکان زیادی آســیب های زیادی می بینند. هنوز 
کودکانی هستند که ناچارند در شرایط خشن زندگی 
کنند. نمیخواهیم جو زده شویم چون می دانیم هنوز 
هم کودکانی هســتند که مورد تعرض جنسی قرار 
می گیرند و نمی توانند یا جرات ندارند با کسی در میان 
بگذارند. متاسفانه ما دیده ایم که برخی موسسات در 
مناقشــات مربوط به کودکان بیشتر دغدغه شهرت 
خود را دارند تا ســالمت کــودکان. بنابراین هنوز 
مشکالت فراوانی در این زمینه باقی است، اما در عین 
حال آگاهی در این حوزه بیشــتر از هر زمان دیگری 

شده است و این باعث دلگرمی است.

حنیف: اما موسســه دولتی حفاظــت از کودکان 
استرالیا )Australian Child Protection( به 
نظر بسیاری از افراد که از بیرون به آن نگاه می کنند 
نهادی تهدید آمیز به شــمار می رود. من با بسیاری 
از کسانی که تازه به اســترالیا آمده اند، با بسیاری از 
خانواده های مهاجر و کســانی که پناهنده شده اند 
صحبت کرده ام. آنها نسبت به این موسسه خوش بین 
نیستند. احساسشان این است که دولت در استرالیا 
باالترین حــق را دارد و می تواند به راحتی کودکی را 
از خانواده اش جدا کند. ممکن اســت یک اتفاق در 
خانواده بیفتد و دولــت مداخله کند و کودک را جدا 
کند. در حالی که در کشور خودشان خانواده و پدر و 
مادر باالترین اختیار را در مورد بچه ها دارا هســتند. 

نظرت در مورد این تلقی چیست؟

w w w . i a o c s c . i r

 مجله خبری - تحلیلی، دوره جدید، شماره15
1399 تابستان    )46 پیوسته  )شماره 
ارتباطات و  فرهنگی  مطالعات  انجمن  ایرانی 

تروما و فرهنگ امنیت



گفت وگو

17

جوتوچی: من کامال درک می کنم و به آنها حق می 
دهم که نسبت به این شرایط احساس ناامنی کنند. 
ممکن اســت این سیستم را در کشــور خود نداشته 
باشــند و به محض آشنایی با سســیتم محافظت از 
کودکان در اســترالیا دچار نگرانی و احساس ناامنی 
شــوند. این نگرانی طبیعی است ممکن است با خود 
فکر کنند که اگر یک روز در خانه من از کوره در بروم 
چه خواهد شــد؟ روز بعد دولت می آید و کودکم را از 
خانواده جدا می کند؟ ممکن اســت با خود فکر کنند 
که بعضی رفتارها هســت که فرهنگ ما به ما اجازه 
می دهد. البته منظورم رفتار های آســیب زا نیست. 
فکر نمی کنم هیچ فرهنگی در دنیا به آسیب زدن به 
کودکان مشروعیت بدهد. بیشتر منظورم این است 
که ممکن است کسی فکر کند که فرهنگ من اجازه 
برخــی روحیه ها را به من به عنوان پــدر یا مادر می 
دهد و حاال تکلیف من در استرالیا چیست؟ حنیف تو 

خودت میدانی که من اصالتًا ایتالیایی هستم. در زمان 
کودکی ام وقتی ما به استرالیا آمدیم یادم می آید که 
خانواده ام در مواجهه با سیســتم اینجا نگرانی هایی 
داشتند. بنابراین این برای من کاماًل قابل درک است.

امــا به نظر من این سیســتم محافظــت از کودکان 
)Child Protection system( بــه طور کلی به 
این روش کار نمیکند. بلکه ماجرا کاماًل برعکس است. 
عملکرد این سیستم کاماًل برعکس طراحی شده است. 
کار این سیســتم فراهم آوردن فرصت های فراوانی 
برای خانواده ها است تا بتوانند روابط خود را و شرایط 
درون خانوادگی خود را بهبود ببخشند. کار سیستم 
این اســت که خانواده ها را کمــک کند که محیطی 
ایمن تر برای بچه ها باشــند.  شــرایطی که منجر به 
اعمال آن چنان قدرتی از سوی سیستم می شود واقعًا 
نادر است و این حقیقتًا گزینه ی آخر است.  قانون هم 
همین را می خواهد. این اتفاق تنها در شرایطی می افتد 

که کودکان در معرض خطر جدی و آنی باشند. مثال 
زمانی که اطالع داریم کودکی همان شــب آســیب 
خواهد دید یا به ما خبر می رسد که کودکی به زودی 
مورد سوءاستفاده قرار خواهد گرفت. یا مثاًل زمانی که 
می دانیم فردی همان شب به کودکی دسترسی دارد 
و کودک در معرض آزار و اذیت جنســی قرار خواهد 
گرفت. یا مثاًل زمانی که می دانیم که خطر آســیب 
دیدن کودک در اثر خشونت خانگی لحظه به لحظه 
در حال اوج گرفتن اســت. تنها در این شرایط از این 

امکان یا قدرت استفاده خواهد شد. 
حتی در این شرایط هم هنگامی که کودکی از پدر و 
مادرش جدا می شود مطابق قانون اولین گزینه برای 
اینکه کودک نزد آنها سپرده شود اعضای خانواده اش 
هستند؛ کســانی مثل پدر بزرگ و مادر بزرگ یا والد 
دیگر در صورتــی که پدر و مادرش از هم جدا زندگی 
میکنند. در مرحلــه ی بعد عمه، عمو، خاله یا دایی یا 
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حتی دوســتان خانوادگی. دلیل این 
موضوع این است که می دانیم روابط 
امن و آشنا برای حس امنیت کودکان 
اهمیت بســیار زیادی دارد. اگر واقعًا 
هیچ خانواده ی آشنای امنی در اطراف 
کودک نباشد در آن صورت کودک به 
خانواده های مورد اعتماد داوطلبی که 
موسسه می شناسد ســپرده خواهند 
شد. تنها و تنها در این صورت. و البته 
ما می دانیم کــه ۵0 درصد کودکان 
اســترالیایی که بنا به ضرورت از پدر 
و مادر خود جدا می شــوند به اعضای 
خانواده گسترده شان سپرده می شود.

من وجه تهدیدآمیز این نهاد را درک 
می کنم. اما مهم است که بدانیم این 
سیســتم بیش از اینکــه یک قدرت 
قهرآمیز باشــد مانند یــک نیروی 
محافظتی در مواقع بســیار ضروری 
عمل مــی کند.  نکتــه ی مهم دیگر 
این است که مســئوالن این موسسه 
ممکن اســت که این اجازه را داشته 
باشــند که بالفاصله وارد عمل شوند 
و کودکــی را از پدر و مادر جدا کنند، 
اما الزم اســت که عملکــرد خود را 
ظرف حداکثر 2۴ ساعت به استماع 
دادگاه مخصوص خانواده برســانند، 
و عمل و تصمیم-شان باید در دادگاه 
توجیه پذیر باشــد و ااّل باید در مقابل 
قانون پاسخ گو باشــند. بنابراین یک 
فرایند تحقیق، بررسی و حقیقت یابی 
وجــود دارد و خانواده ی کودک حق 
دارند که خودشان یا نمایندگان شان 
در دادگاه حضور داشته باشند و ادعا 
کنند که آنچــه که بــه دادگاه ارائه 
شده درست نیست و تقاضای مهلتی 
دیگر، فرجام یا بخشــش کنند. آن ها 
می توانند بــه دادگاه بگویند که من 
هنوز می توانم از کودکم مراقبت کنم 
و از دادگاه مهلــت بخواهند و مطابق 
قانون دولت و موسســات دولتی باید 
مداخله ای متناسب با میزان ریسک 
موجود داشته باشــند. بنابراین اگر 
شرایط حاد نباشد و ریسک آن شرایط 
برای کودک باال نباشــد دولت نهایتًا 
اجازه مداخله پیدا نخواهد کرد. ماجرا 
این است که تمام این قانون و نهادها 
برای مراقبــت و محافظت از کودک 
و خانواده طراحی شــده اند و همگی 

ضامن این مراقبت هستند.

حنیف: خیلی ممنون جو. شــفاف 
ســازی بســیار خوبی بود در مورد 
خانواده ی امن که داشــتیم صحبت 
می کردیم به نظرم رسید که بپرسم 
که چگونه میتوان یک خانواده ی امن 
)Safe family( را از یک خانواده ی 
Vulnerable fam- )آسیب پذیر 

ily( تمایــز داد. اگــر فــرض کنیم 
خانواده امن و آســیب پذیر دو ســر 
طیف هســتند تو چگونه این دو را از 

هم متمایز می کنی؟

جو توچــی: ما دو گونــه خانواده ی 
مقارن با آســیب داریم. خانواده هایی 
که آسیب پذیر هستند به این معنا که 
نیازمند حمایت جامعه و دولت هستند 
و خانواده هایی که آسیب زا هستند به 
این معنی که در آنها خشونت جریان 
دارد. که البته این گونــه خانواده هم 
نیازمند حمایت جامعه و دولت هستند. 
حقیقت این اســت کــه خانواده های 
زیادی در جامعه داریم که آسیب پذیر 
هســتند. خانواده هایی کــه به دلیل 
فشــارهای اقتصادی، به دلیل شرایط 
کار، به دلیل ارتباط ضعیف با جامعه، 
به دلیل مهاجرت یا پناهندگی دچار 
مشکالتی هستند و نیازمند حمایت. 
این خانواده ها البته خانواده های امنی 
هستند که آســیب پذیرند و نیازمند 

توجه ویژه دولت. 
امــا خانواده هــای دیگــری داریم که 
آسیب زا هســتند. به این معنی که در 
این خانواده ها احتمــال دارد کودکان 
در معرض خطر باشند. ما نیاز داریم که 
عالئم وجود خطر یــا بروز خطر در این 
خانواده ها را بشناسیم. در این خانواده ها 
الگوهای رفتاری ای در میان بزرگساالن 
وجود دارد که باعث به خطر افتادن سایر 
بزرگســاالن یا کودکان می شود. این 
خانواده ها آسیب زا هستند و الزم است 
که ما بین این دو گروه تمایز قائل شویم. 
متاســفانه توجه به این تمایز همیشه 
وجود ندارد و در جامعه با همان عنوان 
کلی آسیب پذیر )Vulnerable( از هر 
دو یاد می شود. اما الزم است که ما این 
دو گروه خانواده را از هم تفکیک کنیم. 

مهم اســت که توجه داشته باشیم که 
خانواده ی آســیب زا هم، البته آسیب 
پذیر و نیازمند حمایت است. اما دلیل 

آسیب-پذیر بودن آن از دورن خانواده 
اســت و حمایتی متفــاوت را طلب 
می کند. در این شرایط اعضای خانواده 
زندگی نمی کنند بلکه تنها به زندگی 
ادامه می دهند و البته خود این ادامه 

زندگی نیز در معرض تهدید است.
حاال عالئم و نشانه های یک خانواده ی 
آســیب زا چیســت؟ در درجــه اول 
هنگامی که کودکان ابراز می کنند که 
قربانی خشــونت شده اند. این عالمت 
بســیار بزرگی اســت و هنگامی که 
کودکان چنین ابــرازی می کنند باید 
آنها را بــاور کنیم. بــه همین ترتیب 
هنگامی که یک زن چنین ابرازی دارد 
که من مورد خشونت واقع شده ام باید 
او را باور کرد. عالمت دیگر مشــاهده 
شماست: هنگامی که تغییری در رفتار 
کودکی می بینید که با او آشنا هستید 
و رفتار او را از گذشته می شناسید. مثاًل 
اجتماعی بوده و االن درونگرا شــده یا 
شاداب بوده و االن غمگین شده. این به 
ما می گوید که اتفاقی برای این کودک 
افتاده است. البته نمی توان لزوما نتیجه 
گرفت که آن کودک قربانی خشونت 
شده است. اما می توان این را به عنوان 

نشانه ای دید قابل دقت و بررسی. 
حال برای اینکه موضــوع را به ماجرای 
کوویــد-19 و همه گیــری ویــروس 
برگردانیم، توجه کن که در شرایط موجود 
وضعیت قرنطینه باعث شــده است که 
به طور کلی کــودکان کمتر در معرض 
دید جامعه باشند. چشمان کمتری روی 
بچه ها هســت. معلمان، کمتر بچه ها را 
می بینید. مربیان ورزشی کمتر بچه ها 
را می بینند. این افراد همگی ردیاب ها و 
کارآگاهان اولیه ی نشانه های آسیب در 
کودکان هستند. آنها هستند که به محض 
بروز نشانه ای در کودکان، آن را تشخیص 
می دهند و با متخصصــان در میان می 
گذارند. آنها واسطه ی کمک های به موقع به 
کودکان هستند. اما در شرایط محدودیت 
تردد و قرنطینه، کودکان تقریباً تمام مدت 
در خانه هستند. آن ها تمام وقت را با پدر و 
مادر و در مواردی با افرادی که به آنها آسیب 
وارد می کنند در خانه سپری می کنند. این 
شرایط احتمال آسیب دیدن کودکان دور از 
چشم جامعه باال می برد. این یکی از دالیلی 
است که در روزهای قرنطینه آمار خشونت 
خانگی به شکل قابل مالحظه ای باال رفته 

اســت. نه تنها کودکان در خانه هستند، 
بلکه دور از چشم ما در معرض خشونت 

قرار گرفته اند.

حنیف: اما سوال پایانی من. اگر کسی 
انگیزه و نیتی داشــته باشــد مشابه 
موسسه ی شــما و قصد داشته باشد با 
نیت حمایــت و محافظت از کودکان 
گروهــی را راهبری یا موسســه ای را 
راه اندازی کند ، فکــر می کنی از چه 

نقطه ای باید کار خود را آغاز کند.

جو توچــی: باید از تحقیق شــروع 
کنند. باید تحقیق کنند و دریابند که 
اندازه و حد و حدود مشــکل چیست 
و مســئله تا چه میزان بزرگ اســت. 
نکته این جاست که اگر جامعه بزرگِی 
مشــکل را نداند در رفع آن مشارکت 
نخواهد کرد. باید مشــخص کنند که 
کــودکان در آن جامعه در معرض چه 
گونه هایی از آسیب و تعرضع قرار دارند. 
باید مشخص شــود که سیستم های 
موجــود برای مواجهه با مســئله چه 
می کنند. آیــا کاری می کنند یا کاری 
انجام نمی دهنــد. اگر کاری می کنند 
در چــه حد موثر اســت. هنگامی که 
این اطالعات را داشــته باشیم آنگاه 
می توانیم راهکاری را طراحی کنیم که 

به ما بگوید قدم بعدی چیست.
این قدم بعــد، می تواند ابتدا باال بردن 
آگاهی باشد، ســپس مطالبه و تالش 
برای تغییر. ممکن اســت به شــکل 
مستقل و در گفتگو با جامعه دم از تغییر 
بزنید یا اینکه با دولت تماس بگیرید و 
شرایط را تبیین کنید و روشن کنید که 
امکانات محدود و ناکافی است. اما اگر 
مشکل را شناسایی نکرده باشید، اگر 
ندانید که مشــکل دقیقًا چیست، اگر 
اندازه، شدت و نوع آسیب را نشناسید،  
اگر دقیقا ندانید که در چه محدوده ای 
اتفاق می افتد و سیستم موجود چگونه 
به آن پاســخ می دهد، قانــع کردن 
دیگران بسیار بسیار سخت خواهد شد.

حنیف: از این که در این گفتگو شرکت 
کردی بسیار ممنونم جو.

جو توچی: مــن هم از تو متشــکرم. 
امیدوارم برای مخاطبان مفید باشد.
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20 ۱۹ خشــونت علیه کودکان: بحران پنهــان همه گیری کووید-

بیانیه ی پیش گامان مبارزه 
علیه خشونت

Hosna.ariamatin@gmail.com

همه گیــری کوویــد-19 تأثیرات 
مخربی در سرتاســر دنیا داشــته 
اســت. تالش هایی کــه در مقابل 
ویــروس کرونا انجام می شــوند در 
جهت ســالمتی جمعیــت جهان 
حیاتی هســتند ولی در عین حال 
این اقدامــات کودکان را در معرض 
افزایــش خطــر خشــونت اعم از 
بدرفتاری، آزارهای جنسیتی و آزار 

جنسی قرار می دهد.

به عنوان پیشگامان، سازمان هایی 
که در جهت خاتمه دادن به خشونت 
علیه کودکان فعالیــت دارند، دور 
هم گردآمده ایم تــا نگرانی عمیق 
خود را اعالم کنیم و خواستار اقدام 
و حمایتــی در راســتای مراقبت از 
کودکان در مقابل خشونت و کاهش 
تأثیــرات کووید-19 بر کودکان در 

تمامی کشورها و جوامع شویم. 
یک ســوم جمعیت جهان به دلیل 

ویروس کرونا خانه نشین شده اند و 
بسته شدن مدارس بیش از یک و نیم 
میلیــارد کــودک را تحت تاثیــر 
قــرار داده اســت. محدودیت های 
رفت وآمد، از دســت دادن درآمد، 
انزوا و ســطح بــاالی اســترس و 
اضطراب، منجر به افزایش احتمال 
مشاهده و تجربه آزارهای جنسی، 
جســمی و روانی کودکان در خانه 
شــده اســت و این وضعیت برای 

حسنا آریامتین
 کارشناس ارشد روان شناسی 
عضو گــروه دانش اجتماعی 
شورای کتاب کودک و نوجوان
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کودکانــی کــه در خانواده-های 
پرخطر و پر خشونت زندگی می کنند 
نگران کننده تــر اســت. همچنین 
از آن جایــی که بدنه اصلــی تداوم 
یادگیری، حمایت و بازی کودکان 
در محیط های آنالین و مجازی رخ 
می دهد، کودکان بیشتر در معرض 
قلدری هــای مجــازی، رفتارهای 
پرخطرآنالین و آزارهای جنســی 
قرار می گیرند. عــالوه  بر این، آنچه 
وضعیت موجود را بــه مراتب بدتر 
کرده است این اســت که کودکان 
دوســتان مدرســه ای، معلمــان، 
مددکارهای اجتماعی، محیط های 
امن و خدماتی که مدرســه فراهم 
می کرد را نیز از دســت داده اند. در 
ایــن میان کودکاِن آســیب پذیرتر 
نگرانی ویژه ای را به خود اختصاص 
می دهند. کودکانِ  آســیب پذیری 
چــون پناهنــدگان، مهاجــران، 
کودکانی که آواره شده اند، از آزادی 
محروم انــد، بــدون مراقبت های 
والدینی هســتند، در خیابان و در 
میــان زاغه نشــین ها می خوابند، 
کودکان ناتــوان و کســانی که در 
محیط های پرتنش زندگی می کنند . 
برای بسیاری، افزایش آسیب پذیری  
در حــوزه اقتصادی، خطــِر خرید 
و فروش کــودکان، کاِر کودکان و 
ازدواج کودکان را افزایش  می دهد.

ما باید همین حاال دست به کار شویم 
و کاری بکنیم. باید با هم از دولت ها، 
کمیته هــای بین المللی، رهبران و 
مدیران تمامی بخش های حکومتی 
بخواهیم تا در این شرایط کرونایی، 
با تمام قوا، برای مراقبت از کودکان 
در برابر خطر اعمال خشونت و آزار 

اقدامی فوری اتخاذ کنند. 
دولت ها نقش اصلی را ایفا می کنند. 
آنها بایــد اطمینان حاصل کنند که 
برنامه های پیشــگیرانه و اقداماتی 
کــه در برابر ویــروس کووید-19 
انجام می شــوند متناســب با سن 
و حساســیت های جنســیتی اند و 
همه ی کودکان در برابر خشــونت، 
فظــت  محا ر  ا ز آ و  بی توجهــی 
می شــوند. همچنین، الزم اســت 
توجه سازمان های مراقبتی کودکان 
و مــددکاران نیز به عنــوان منابع 

حمایتی و ضروری به این مســئله 
اختصاص یابد. 

بــا حمایــت و همــکاری دولت ها 
اقدامات جمعی ما باید دربرگیرنده 

موارد زیر باشد:
تداوم ارائه خدمات ضروری در حوزه 
سالمتی و رفاه اجتماعی که شامل 
حفظ بهداشت روانی و حمایت های 
اجتماعی-روانی می شــود، فراهم 
کردن سرپرســت بــرای مراقبت 
کودک به صورت موردی و تمهیدات 
تعییــن مراقــب جایگزین کودک، 
اطمینــان از مراقبت های اجتماعی 
برای آســیب پذیرترین کودکان و 
افراد خانه، تداوم مراقبت و توجه به 
کودکان در مؤسســه ها، در ارتباط 
بودن بــا والدیــن، مراقبین و خود 
کودکان و ارائــه اطالعات مبتنی بر 
شــواهد و توصیه ها به آنان. خطوط 
کمک رسان ملی، مشاورین مدارس 
و دیگر حوزه هایی که برای دریافت 
گزارشات کودکان طراحی شده اند 
به کودکان پریشــان این امکان را 
می دهد تا کمک های الزم را دریافت 
کنند. این اقدامــات باید به عنوان 
چالش های ســازگاری بــا ویروس 

کووید-19 پذیرفته شوند
بــا توجــه بــه افزایــش احتمال 
آســیب های آنالین، شــرکت های 
فعال در زمینــه تکنولوژی و ارائه-

دهنده های سرویس های مخابراتی 
باید همــه تالش خــود را بکنند تا 
محیطی امن بــرای کودکان فراهم 
ســازند. این اقدامات می توانند در 
برگیرنــده مواردی چــون، فراهم 
کردن خطوط کمک رسانی رایگان 
برای کودکان، خدمات متناســب با 
سن و بسترهای امن آموزش آنالین 
و اســتفاده از این بســترها برای به 
اشــتراک گذاشــتن توصیه هــای 
مربوط به ایمنی آنالین کودک باشد. 
همچنیــن آنها باید بیــش از پیش 
فعالیت های آسیب رســان آنالین 
علیه کودکان را شناسایی و متوقف 
کنند؛ فعالیت هایی نظیر فریب دادن 
کودک در راســتای جلب اعتماد، 
راضی کــردن او برای مشــارکت 
در رفتارهــا و آزار جنســی، اعمال 
آزارهای جنســی و ساخت و انتشار 

تصاویر و ویدیوهایی با مضمون آزار 
جنسی کودک.

 از آنجایی که سازمان های جهانی 
همگی در تــالش برای پایان دادن 
به خشــونت علیه کودکان هستند 
به دفاع  از راه حلــی کارآمد برای 
مراقبت از کــودک ادامه می دهیم 
و بــر روی چنیــن مســئله ای 
ســرمایه گذاری خواهیــم کرد. ما 
همه با هم منابع و دستورالعمل های 
عملــی را برای سیاســت گذاران، 
متخصصین، والدیــن، مراقبین و 
خود کــودکان فراهم می کنیم و به 
اشــتراک می گذاریم. همچنین از 
متخصصین انسان دوست و شجاعی 
کــه شــبانه روز در حــال فعالیت 
هستند تا امنیت و سالمت کودکان 
را در ایــن برههبی ســابقه تأمین 

 کنند، حمایت می کنیم.
 در ســال های اخیر کمیته جهانی 

دســتاوردهای قابل توجهــی در 
خصوص مراقبــت کودکان در برابر 
خشــونت کسب کرده اســت. و ما 
نباید اجازه دهیم آن دستاوردها در 
این نابسامانی کنونی از دست بروند. 
در حال حاضر ما باید همه هرکاری 
می توانیم انجام دهیــم تا کودکان 
در امان باشــند و باید همگی باهم 
برنامه ریزی کنیم تــا بعد از این که 
بحران فعلی را پشت سر گذاشتیم، 
بتوانیم دوباره در مسیر خاتمه دادن 
به هر نوع خشونت، آزار و غفلت علیه 

کودکان قرار بگیریم.
این بیانیه توسط 21 سازمان نظیر 
سازمان بهداشت جهانی، یونیسف 

و ... امضا شده است.

منبع:
www.end-violence.org 

امضاکنندگان :
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کودکان آزاردیده همیشه 
احساس شان این گونه است
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نویسنده: جو توچی 
مترجم: مریم ناصری

Mumandjoyful@gmail.com
در دوران همه گیری ویروس کرونا، 
همه ی ما بی آنکه واقف باشیم کمی 
از احساس همیشگی کودکان آسیب 
دیده را چشیدیم. هرچند که بیشتر 
ایــن آزارها برای کــودکان از طرف 
خانواده هــا یا مراکزی که مســؤل 
حمایت و  نگهداری شان هستند رخ 
می دهد و همین موضوع شرایط آنها 
را بسیار تلخ تر و شکننده تر از چیزی 

می کند که مــا در این دوران تجربه 
کردیم اما کوید-19 به شکل بسیار 
ملموســی ما را با این حقیقت روبرو 
کرد که این تجربه ها عموما فراموش 

شدنی نیستند.
بیماری کوید-19 باعث شد تا همه ی 
ما در یک برهــه از زندگی خودمان 
احساس آسیب پذیری کنیم. سایه ی 
نگرانی بابت شــغل، سالمتی و ترِس 
از اثرات دراز مدت این شــرایط، بر 
زندگی مــان افتاده بود. وحشــت از 
دست دادن عزیزان مان بر اثر بیماری 
را تجربه کرده و بــا غریبه هایی که 
والدین و عزیزان شــان را در تنهایی 
از دست داده اند، هم دردی کرده ایم. 
درحالی کــه ترس بــه وجودمان 
رخنــه می کرد، بیشــتر درباره ی 
»ترس« آگاه شــده و قادر شدیم 
حــال کســانی را درک کنیم که 
همیشه به نوعی ســایه ی سنگین 
تهدید را در زندگیشــان احساس 
می کنند. ما حســاس تر، آگاه تر و 

همدل تر شده ایم.

هرچند سؤاســتفاده ای که از طرف 
خانــواده و یا حامیــان کودکان رخ 
می دهد، زجری بســیار عمیق تر از 
آنچه در دوران همه گیری کوید-19 
بر همه ی ما روا داشــته شــده را بر 
کودکان مــورد آزار وارد می کند، اما 
کوید-19 به شــکل بسیار ملموسی 
مــا را با این حقیقــت روبرو کرد که 
این دست تجربه ها و آثار مخرب شان 

هرگز قابل فراموش شدن نیستند.
کوید-19 کنترل زندگی را از دست 
ما خارج کــرد. درحالی که ویروس 
ضربه هــای کاری خــودش را وارد 
می کرد، دولت ها وارد عمل شــدند 
و پایشــان را به زندگــی روزمره ی 
ما بــاز کردنــد و آن را تحــت تأثیر 
محدودیت ها قرار دادند. دیگر اجازه 
نداشــتیم تا در گروه های بزرگ تر 
مالقات کنیم، از رفتن به سینما و یا 
سفرهای غیرضروری بازداشته شدیم 
و کافه هــا و رســتوران ها و مغازه ها 
تعطیل شدند. عده ای در عرض یک 
شب شــغل خود را از دست دادند و 

برای گذران زندگی ناچار به دریافت 
حقوق بیکاری شدند. همه ی این ها 
تصمیماتی بودند که توسط دیگران 
گرفته شــده و بر زندگی همه ی ما 
اعمال شــدند بی آنکه کسی در این 
میان به ما حــق تغییر و انتخاب و یا 

فرصت گفتگو داده باشد.
در ایــن میان، تعــدادی از افراد راه 
بی توجهی را در پیــش گرفتند و از 
اجرای قوانین سر باز زدند. آنها حاضر 
نشــدند از آزادی های فردی شــان 
دســت بکشــند و دربرابر این تغییر 
مقاومت کردند تا بتوانند زندگی شان 

را به روال سابق خود بازگردانند.
از دست رفتن کنترل بر روند زندگی، 
بارها و بارها برای کودکان تحت آزار 
و اذیت نیز اتفاق می افتد. کودکانی 
که خشونت خانگی را تجربه می کنند 
ناچارند با این خشونت زندگی کنند. 
آنها قدرتی بــرای متوقف کردن و یا 
تغییر شرایط شان ندارند. در سکوت 
رنج می کشند و می دانند که صحبت 
کردن از رنج شان، ممکن است منجر 

 مریم ناصری
فعال حوزه ی کودک
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به بیشتر شدن فشار و آزار بر یکی از 
اعضای خانواده شان باشد.

کودکانــی کــه تجربــه ی آزار و 
سؤاستفاده ی جنســی را دارند، به 
این باور غلط می رسند که همه چیز 
همانطور اســت که باید باشد. چون 
آنها کنترلی بر زمان یا تعداد دفعات 
رخ دادن آن تجربــه ی آزاردهنــده 
ندارند و حتــی نمی دانند که ممکن 
اســت صحنه هایی از ایــن اتفاقات، 
ضبــط و در شــبکه های اجتماعی 
پخش و یا توســط مجرمان جنسی 
خرید و فروش شود. آنها انتخابی در 
مورد فاش کردن رازشان و صحبت 
کردن از تلخ کامــی خود ندارند چرا 
که برای سکوت کردن تهدید شده و 
بابت آن احساس مسؤلیت می کنند.

این کودکان در پروسه ی جدا شدن 
از بزرگ ســاالنی که سالمت شان را 
تهدید می کرده اند، بارها و بارها ترک 
خانه هایشان را تجربه می کنند. پس 
از آن ناچارنــد تا با افــراد غریبه ای 
زندگی کنند که آنها را نمی شناسند 
و باید به غریبه هایــی اعتماد کنند 
که مســؤل نگهداری از آنها هستند. 
مجبــور می شــوند بــه روتین های 
زندگی جدیــد، حیوانــات خانگی 
جدید و خانه های جدید خو بگیرند 
درحالــی که هیچ حــق انتخابی در 
مورد مدرســه ی خود ندارند و حتی 
اغلب وادار می شــوند تا در این روند 
جدایی، خواهــر و برادرهای خود را 

نیز ترک کنند.
آنهــا می داننــد که قدرتــی برای 
تغییر آنچــه در زندگی شــان رخ 
می دهــد ندارند. پس بــا این اندوه 
کنار می آیند، شرایط را می پذیرند 
و دســت از تالش بــرای تغییر آن 
برمی دارند چون می دانند نقشــی 
در روند زندگی خودشــان ندارند. 
اما تعدادی هم راه تالشــی سخت و 
طوالنی را در پیش م یگیرند تا شاید 
بتوانند کنترل اوضــاع را دوباره به 
دست بگیرند. آنها عصبانی هستند 
و احساس می کنند زندگی عادالنه 
نیســت و از ایــن رو از رفتارشــان 
چنان برمی آید که هیــچ اهمیتی 
به عواقب کارهایشــان نمی دهند، 
چیزی که بســیار دور از واقع است. 

آنها می خواهند زندگیشان را بدون 
درد و رنج تجربه کنند، می خواهند 

کودکیشان را باز پس بگیرند.
کویــد-19 باعث شــده تــا جهان 
احساس ناامنی کند. ما دائمًا نگران 
بیمار شــدن خودمان و یا از دســت 
دادن عزیزانمان هســتیم. ویروس 
یک قاتل نامرئی است و بدون اینکه 
ما از وجودش باخبر باشــیم درحال 
گســترش اســت. خطرات متوقف 
نمی شــوند و ما دیگر مثل ســابق 
نمی توانیــم ایمنــی زندگی مان را 
تضمین کنیم. حاال ما دچار یک حس 
ناامنی هســتیم کــه احتماال هرگز 

ازبین نخواهد رفت. 
کودکان آســیب دیده همیشه خطر 
را جایــی در اطرافشــان در کمین 
می بینند. آنهــا نمی دانند که دوباره 
چــه زمانی مــورد خشــونت واقع 

می شــوند و مطمئــن نیســتند بار 
بعدی که این خشونت فوران می کند، 
چه کســی را از بین خواهد برد. آنها 
ترسیده، خسته و بی خواب هستند و 
اضطرابی را با خود حمل می کنند که 
هرگز رهایشان نخواهد کرد. آنها به 
احساس امنیتی نیاز دارند که هرگز 

پیدایش نمی کنند. 
کوید-19 باعث شــده تا ما احساس 
انــزوا را تجربه کنیم. ما احســاس 
تنهایی کــرده و بــرای عزیزانمان 
دلتنگ شده ایم. دنیایمان کوچک تر 
شــده و اعتمادمان را بــه دیگران از 
دســت داده ایم چــون آن ها ممکن 
اســت ما را به ویروس آلوده و مبتال 

کنند و این موضوع شکل روابطمان 
را به طور کلــی تحت تأثیر قرار داده 
است. به شکل تناقض آمیزی ناچاریم 
از دیگــران دوری کنیم تــا خود و 

دیگران را سالمت نگهداریم.
کودکان آســیب دیده حتی در یک 
جمع بزرگ هم ممکن است احساس 
تنهایی کنند و برایشــان همراهی از 
روی عشــق و مراقبت تبدیل به یک 
احساس دور و از دســت رفته شده 
است. آنها اســتاد فاصله گذاری های 
اجتماعی هســتند چــون آموخته 
اند که با بیرون نگه داشــتن ســایر 
افراد از دیواری که اطراف خودشان 
کشــیده اند، می توانند ایمنی شان 
را حفــظ کنند. برای ایــن کودکان 
اعتمــاد کردن کاری بس دشــوار و 
دور از ذهن است چرا که آنها مکرراً 
از طرف بزرگســاالنی که مســؤل 

مراقبــت و نگهداری شــان بوده اند، 
مورد آزار و سوءاستفاده قرار گرفته 
و درخواســت کمک شان همواره بی 
پاسخ باقی مانده است. کودکانی هم 
که در مدرسه، کلیسا و یا موسسات 
نگهداری مورد سوءاستفاده بوده اند، 
احســاس می کنند از طــرف تمام 
جامعه اطرافشان مورد خیانت بوده-

اند. آنها مدت ها در انتظار یک منجی 
هستند که مسؤلیت اتفاقات ناگواری 
که بر آن ها رفتــه را برعهده بگیرد. 
هرچند که این اتفاق بسیار نادر است 
و برای این کودکان بهترین انتخاب 
دوری کردن از هر رابطه و صمیمیتی 

بنظر میرسد.

با ظهــور بیماری کویــد-19 همه 
ی ما حس کردیم که این شــرایط 
پایان ناپذیر است. در بدترین روزها، 
امید خود را به شکســت بیماری و 
بهبود اوضاع از دست دادیم و تنها 
وقتی تــوان خــود را بازیافتیم که 
احساس کردیم در این شرایط پیش 
آمده همه با هم بــا این همه گیری 
مواجهیم. ما به درک باالیی از میزان 
ازخودگذشتگی کارکنان خط مقدم 
در بیمارستان ها، سوپرمارکت ها و 
مدارس رســیده ایم، با سالمندان با 
شفقت و دلسوزی برخورد میکنیم 
و وقتی به آنها می نگریم با خود فکر 
می کنیم زندگی در شــرایط جنگ 
یا افســردگی چگونــه خواهد بود 
و درحالــی که به تجــارب دیگران 
گوش می سپریم، کمی قوی-تر از 

قبل شده ایم.
کودکان آسیب دیده نیازمند درک و 
همدلی دیگران هستند. این بحران 
تنها توانسته حس همیشگی آنها را 
درنظر ما کمــی تقویت کند: ترس، 
تنهایی، ســردرگمی، بــدون دیدن 
روزنه ی امیدی برای بهبود یا تغییر 
شرایط زندگیشــان. حاال ما به طور 
مســتقیم با اختالل و تهدید دست 
و پنجه نرم کرده ایــم و دیگر هرگز 
نمی توانیــم ادعا کنیــم که از حس 
ترس و آســیبی که در اعماق وجود 
کودکان آسیب دیده و تحت خشونت 
خانگی وجود دارد، بی خبریم. اکنون 
به خوبی میدانیــم که چطور ممکن 
است جامعه با یک مشــکل نامرئی 
که به درســتی درمان نشــده، فلج 
شــده و از پا درآید و اگــر مصممیم 
تا تجربه ی زیسته ی خود در دوران 
این بیمــاری را به نحــوی مؤثر به 
کار بگیریــم، بایــد تالش مان را در 
جهــت کاهش کــودک آزاری و کم 
کردن خشــونت های خانگی بیشتر 
و اثربخش تر کنیم. باید تالش کنیم 
شــرایطی فراهم کنیم که مطمئن 
باشــیم این کودکان بــه حمایت و 
مراقبتــی که نیازمندش هســتند، 
دسترســی خواهند داشت. ما چاره 
ای جز این نداریم که با این موضوع 
مانند یک شــرایط اضطراری واقعی 

برخورد کنیم.

کــودکان آســــیب دیده همیشــــه   خطــر را 
جایی در اطرافشــان در   کمیــن می بینند. آنهــا 
نمی داننــد که دوباره چه زمانی مورد خشــونت   
واقع می شــــوند و مطمئن نیســتند   بار بعدی 
که این خشــــونت فوران می کند، چه کسی را از 
بین خواهد   برد. آنها ترسیده، خسته و بی خواب   
هســتند و اضطرابی را با خود حمل   می کنند که 
هرگز رهایشان نخواهد   کرد. آنها به احســــاس 
امنیتی نیاز   دارند که هرگز پیدایش نمی کنند.
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shobeirisood@gmail.com
دبیرستانی ام. نمی دانم چه کالسی 
فقط یادم می آید کــه بّنایی داریم و 
خانه به هم ریخته اســت. آب گرم کن 
درست کار نمی کند و هوا سرد است. 
عالءالدین وســط اتاق روشن است 
و هر از چند گاهی بــه حرارت روی 

سرش پناه می برم. می خواهم برای 
دستشــویی به حیاط بروم که مامان 
با شیشه خالی ســس سر می رسند 
تا برایم آب گرم آماده کنند. »ماماِن 
همیشــه مراقب« صفتی است که با 
عشق به مامان نســبتش می دهم. 
مامــان کتــری را از روی عالءالدین 
بر می دارند تا شیشــه را پر کنند اما 
شیشــه سرد در دســتان مامان می 

ترکد! 
این بهترین وصــف این روزهای من 
اســت. حس می کنم از شدت باالی 
تغییرات ترک خورده ام. ترک هایی 

که بعضی هایش خیلی عمیقند.
شــوهِر عمه خانم سن و سال باالیی 
دارند اما انقدر همیشه منظم و موثر و 
با برنامه زندگی کرده اند که سوم آذر 
وقتی خبر فوتشان را می شنوم انگار 
که کسی عمود خیمه خانواده را می 

کشــد و همه چیز فرو می ریزد. این 
حس در هفته های بعــد به واقعیت 

می پیوندد.
به خاطر بچه چنــد ماهه ام و دو بچه 
مدرســه ای با برنامه های متفاوت از 
هم، نمی توانم برای مراسم شوهر عمه 
به قم بروم. هر سه مراسم را از دست 
می دهم اما دلم پیش عمه خانم است. 
عمه فریده خانم کوچکترین عمه ام 
نماد صبوری و آرامش و ســکوت و 
همراهی و عشــقند. همه این ها در 
وجود نازنینشــان جمع شــده. باید 
حتما ببینمشــان. یک روز ماشین 
دربست می گیرم و با کودک نوزاد و 
مادرم به دیدن عمه خانم می رویم. 
چقدر آرام و صبورند. از دیدنشان سیر 
نمی شوم. )این حس را نسبت به همه 
عمه هایم دارم. دوســت دارم ساعت 
ها ببینم و بشنومشان. حیف که یکی 

شان سال هاست رفته اما خدا را شکر 
می کنم که هنوز دوتایشان را داریم. 
عمه جان وسطی تصویر دوران پیری 
خودم است. هر بار که می بینمشان از 
شباهت روحیه ام به شان خنده ام می 
گیرد و به این فکر می کنم که پس می 
شود کسی با این روحیه بزرگ شود 
و مثل عمه خانم بشود. از عمه خانم 
وسطی همیشه برای آینده امید می 
گیرم.( مدت کوتاهی عمه فریده خانم 
را می بینم و کمی دلم آرام می گیرد و 
با مامان به تهران برمی گردیم. جمعه 
دو هفته بعد برای تولد نوه ی خواهرم 
دور هم جمع شــده ایم. تازه رخت 
عزای محرم و صفر را از تن در آورده 
ایم. همه خوشحالیم. وسط مهمانی 
بــرای کاری به گوشــی مراجعه می 
کنم. امان از این واتســاپ لعنتی که 
متن آخرین پیام گــروه را باز نکرده 

ونایی وزهای عجیب کر ر

سوده شبیری

نویسنده و مربی در حوزه ی 
فرزندپروری
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نشان می دهد. در گروه فامیلی پیام 
تسلیت می بینم. قلبم به شماره می 
افتد. گــروه را باز می کنم. عمه خانم 
دوم، مایه امید و نماد روزهای پیری ام 
بعد از روزها و ماه ها سختی و مریضی 
پر کشیده. قصه ی رهایی و پذیرشی 
که عمه خانم با وجود مریضی داشت 
خودش ســطرها می طلبد. قلبم می 
ایستد. سرم را باال می آورم. از چهره 
مامان پیداست که چیزی نمی دانند. 
یک چــرخ روی صورت همه می زنم 
و نگاهم به خواهــرم گره می خورد. 
بغض گلویش از چهره اش پیداست. 
معلوم است قبل از من خبر را شنیده. 
تصمیم می گیریم تا پایان تولدبازی 
دنــدان روی جگر بگذاریــم. ترک 
عمیقی در درونم ایجاد می شود. حاال 
نمی دانم چه کار کنم؟ بارها به دنیای 
بدون عمه خانم فکر کرده بودم. حاال 
اتفاق افتاده و زندگــی جریان دارد 
و من هنوز مــادرم و هنوز می توانم 
بخندم. برایم عجیب است. احساس 
بی حســی می کنم. انــگار که اصال 
نمی شناختمشان. هنوز چهل روز از 
رفتن شوهر عمه کوچکم نگذشته که 

دوباره عزادار می شویم.
بــرای برنامه هــای عمــه خانم دور 
هم جمع می شــویم. دلم برای عمه 
فریــده خانم می ســوزد. بین مرگ 

همسر و خواهرش کمتر از چهل روز 
فاصله شده. می ترســم ببینمشان. 
چه بگویم؟ تســلیت؟ به دختر عمه 
هــا چطــور؟ آخ که چقدر مراســم 
عزاداری و کفن و دفن سخت است. 
دلم می خواهد بــا همه وجودم عمه 
فریده خانم را بغــل کنم و نگه دارم. 
»عمه خانم شــما همه امیــد ما به 
عمه داشــتنید. خدا حفظتان کند.« 
وقتی می بینمشــان با همان آرامش 
و پذیرش همیشگی مواجه می شوم. 
ســرپا و آرام. چقدر دوستشان دارم. 
چه غم ســنگینی روی دل همه مان 
است. اما همه سرزندگی و نشاط عمه 
دوم در مراسمشان هم به چشم می 
خــورد. باز هم برایم ثابت می شــود 
که مرگ آدم ها با مدل زندگی شان 
نسبت مستقیم دارد. حتی مراسم و 
فاتحه ها و برنامه هایی که برایشــان 

می گیرند. 
هفتمین روز درگذشــت عمه خانم 
بــا خبری تــکان دهنــده از خواب 
بیدار می شویم. ســردار سلیمانی را 
ترور کرده اند. انگار شــنیدن اخبار 
بد برایم عادت شــده است. حاال غم 
و درد و ترس هــای جامعــه ملتهب 
هم بــه حال دل غمگینمــان اضافه 
می شوند. نگران بچه ها هستم. تا می 
توانم از التهاب اخبار دوری می کنم. 

هیچ کانال خبری را دنبال نمی کنم. 
تلویزیون نداریم و راه های محدودی 
برای شنیدن اخبار برای خودم ایجاد 
کــرده ام. راه هایی که هــم به بچه ها 
آســیبی نرســد و هم خودم از فشار 
اخبار تلخ در امان بمانــم. با این که 
آگاهی از هر اتفــاق اجتماعی و ملی 
را بخشی از هویت بچه ها می دانم اما 
دلم نمی خواهد ایــن آگاهی تصویر 
آینده پر  امید را در ذهن شان مخدوش 
کند. شانه هایشان را برای این همه غم 
هنوز ناتوان می بینم. بچه ها عجیب 
به مهر عمه خانم خو گرفته بودند. نام 
سردار سلیمانی هم که همیشه بر سر 
زبان ها بود. حاال باید بیشــتر مراقب 
باشم که بدانند دنیا با رفت و آمد آدم 

ها شروع و پایان نمی یابد.
در همــه ی این روزهــا کالس هایم 
برقرار بوده اند. فقط یک روز به خاطر 
تشییع عمه خانم کالس را جا به جا 
کرده ام. کالس ها روایــت محورند 
و هــر مادری از زندگــی خودش در 
کالس می گوید تا از خالل تجربه ها و 
قصه ها به درک تازه و گاهی مشترک 
برســیم. قصه هایی که گاهی اوقات 
ترک های ریــزی روی وجودم ایجاد 
می کنند و بعد از کالس برای مراقبت 
از خودم نیاز به رسیدگی روانی پیدا 
می کنم. ترکش های بزرگی از اتفاقات 

بــه وقوع پیوســته بعد از شــهادت 
سردار ســلیمانی و ماجرای سقوط 
هواپیما به کالس ها هم کشــیده می 
شود. وقتی روایت های کالس درباره 
زندگی روزمره است و گفتگو کردن 
نقــش اصلــی را در کالس دارد مگر 
می شود اتفاقات این چنینی بیفتد و 
دامنه اش کالس ها را درگیر نکند؟ 
تازه می فهمم درد و رنج ماه گذشته 
فقط دســت گرمی بوده. همه به هم 
ریخته اند. صبح به کالس می آیند تا 
با گفتگو کردن حالشان بهتر شود. از 
تنوع شــرکت کنندگان کالس هایم 
همیشــه رضایت داشته ام و دارم. اما 
وجودم می شود همان شیشه سردی 
که مامان در آن آبجوش ریخته-اند. 
گروهی از شــهادت سردار سلیمانی 
برافروخته انــد و گروهی از ماجرای 
هواپیما خون گریه می کنند و گروهی 
از هر دو اتفاق. اشــک و خشم و گریه 
و ناراحتی در جلسات موج می زند و 
من قرار اســت گفتگوها را به سمتی 
راهبری کنم کــه در پایان همگی با 
فهم جدید و دستاوردهایی تازه جلسه 
را ترک کنیم. سخت ترین لحظه های 
کالس را همین جا تجربه می کنم. از 
بغض تراپیستی که برای حال خودش 
کالس آمده و از روزهای گذشته اش 
و شناسایی قطعات بدن عزیزانش که 
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در هواپیما بوده اند با خشم می گوید 
و از بغض مادر جوانی که از نزدیکان 
سردار بوده و همه وجودش سرشار از 
نفرت و انزجار و میل به انتقام است و 
وقتی درباره اش صحبت می کند نمی 
داند که چقــدر صدایش را باال برده 
و مادری که رنــگ پریده نگاهش 
می کند و در جمع-بنــدی پایانی 
می گوید کــه در کودکی ســاکن 
خرمشــهر بوده و هنــوز از صدای 
هواپیما هم بدنش به رعشه می افتد 
چه برسد از فکر جنگ! و همه ما در 
کنار هم می شــنویم و می شنویم و 

می شنویم.
می بینم کــه ورای تفاوت آشــکار 
و گاهــی آزار دهنــده ی قصه هــا و 
تجربه ها، آدم ها در عالم احساســات 
چقــدر همه شــبیهیم و چقدر همه 
انسانیم. احساس غالب همه افراد در 
پایان جلسه آرامش و رضایت است اما 
من بعد از هر کالس فشار و دردی به 
وجودم اضافه می شود. هر روز کالس 
دارم. هر روز با گروهی تازه گفتگو می 
کنم و صدای شکستنم را می شنوم. 
باید کمک بگیرم و شنیده بشوم ولی 

زمان و اتفاقاتش اجازه نمی دهند.
بعد از چهلم عمه خانم قرار می شود 
برای نوعیــد به قم برویم. باز هم نمی 
توانم برنامه بچه ها را هماهنگ کنم 

است به هر دری می زند تا مادرش را 
به بیمارستانی در تهران منتقل کند 
اما موفق نمی شــود. در همان روز یا 
روز بعدش به خاطــر تنگی نفس به 
پیشنهاد دخترش در حالی که هنوز 
برای درمان مادر و پســرخاله اش در 
حال تکاپو و این در و آن در زدن است 
برای چکاپ به بیمارســتان مراجعه 
می کند. اینجا نقطه عطفی در مسیر 
خودمراقبتی در زندگی من اســت. 
نقطه دردناکی که بعدها می فهمم در 
نقشه زندگی ام از آن فرودهایی است 

که در پس خود فرازی دارد.
عمه زاده هایم گروهی در واتس آپ 
ایجــاد می کنند با نــام »ختم قرآن 
برای عزیز جانمــان« و همه فامیل 
یکی یکی به گروه اضافه می شــوند. 

دوست داشتنی می شود اولین قربانی 
کرونا در خانواده و جزو اولین قربانیان 
کرونا در شهر قم. از اظهارات بعضی از 
پزشکان می شــنویم که عمه و شوهر 
عمه هــم احتماال با همیــن بیماری 
از دنیــا رفتــه بودند. آن قــدر ماجرا 
تکان-دهنده است که نمی توانم هیچ 
کاری انجام دهم. تازه قدر عزاداری و 
مجالسش دستم می آید. همه گریه ها 
و تســلیت ها با تلفن اتفــاق می افتد 
و این داغ را ســنگین تر می کند. هر 
کــدام از اعضاء خانواده ی پســرعمه 
گوشــه ای خودشان را بغل کرده اند و 
می گریند. این را از تلفن می شــنویم. 
حتی خودشان هم از هم فاصله دارند. 
مادر و خواهرها و بقیه. هیچ کس نباید 
از فاصله ای به دیگران نزدیک تر شود. 
قبل از این اتفــاق، عمه جان کوچکم 
را هــم به خاطر شــدت بیمــاری به 
بیمارســتان برده اند. پسر بزرگ عمه 
خانم که همیشه یار و یاور همه فامیل 

و مادرم بــه اتفاق خواهرانم به قم می 
روند. منزل عمــه خانم کوچک. تنها 
عمه بازمانده. نور چشممان. عمه خانم 
و دخترشان سرما خورده و بی حالند. 
دخترشان تازه عمل زانو انجام داده و 
هر دو در بســتر بیماری خوابیده اند. 
مامــان و خواهران عیــادت کوتاهی 
می کنند و برمی گردنــد. همین روز 
خبر بستری شدن آقا مجتبی پسرعمه 
را در بیمارستان می شنویم. پسرعمه 
دیابت دارد و سرمای شدیدی خورده. 
هــر روز خبر تازه ای از بیمارســتان 
دریافت می کنیم. روز هفتم استوری 
دخترش تکانم مــی دهد. »بابا کرونا 
گرفته! حــاال باز هم انــکار کنید که 
کرونا آمده.« قلبم می ایســتد. همان 
روزهایی اســت که همه در جدال و 
دعوا هستند که کرونا آمده یا نیامده 
و این ها سیاه نمایی اســت یا نه. روز 
دهم در حالی که خوشحال و خندان 
و خالی الذهن گوشی را چک می کنم 
به این جمله برمی خورم: »آقا مجتبی 
را شنیدی؟« یعنی چه؟ و پیام بعدی 
بالفاصله می آید: »رفت« پسرعمه ام 
آقا مجتبی معلم فعال و خوش قلب و 
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ما خانواده پرجمعیتی هســتیم. اول 
از ختم قرآن برای عزیز تازه گذشته 
و ختم برای بهبــودی حال بیماران 
شــروع می کنیم. همین طور پشت 
ســر هم افراد به دعای دسته جمعی 
اضافه می شــوند و قرآن ها پشــت 
ســر هم ختم می شوند. پنج شنبه 8 
اسفند روز تولد پسرم که با دلی خون 
از اتفاقات افتــاده تصمیم می گیریم 
دسته جمعی او را شاد کنیم خبر تازه 
ای را پسر کوچک عمه خانم در گروه 
می گذارد: »لحظاتی قبل مادر عزیزم 
آسمانی شد« و با همین جمله کوتاه و 
تلخ در روز تولد پسرم پرونده عمه های 
باصفایم بسته می شود و داغی دوباره 
روی قبلی ها می آیــد. کار همه مان 
شده پناه بردن به گروه »ختم قرآن« 
تــا بخوانیــم و بشــنویم و بگوییم و 
بگرییم. آن موقع هنوز دستم نیامده 
که این گروه بستر آرامش و مراقبت 
از خود اســت. آن قدر داغ های پشت 
ســر هم ســنگینند که وقتی به آن 
روزها فکر می کنم انگار بخشــی از 
ذهنم کامال پاک شده است. انگار من 
نصفه نیمه بوده ام. وقتی برای نوشتن 
این متن، گروه واتســاپی را مرور می 
کنم می بینم که برنامه ی ختم های 
پیاپی فقط تغییر عنــوان داده و هر 
روز ادامه داشــته. »ختم قرآن برای 
شادی روح آقا مجتبی« »ختم قرآن 
برای سالمتی مادر عزیزمان« »ختم 
قرآن برای شادی روح مادر عزیزمان« 
»ختم قــرآن بــرای ســومین روز 
درگذشت مادر عزیزمان«. عمه خانم 
می رود در حالی که پسر بزرگش بی 
خبر از رفتن پسرخاله و مادرش با پای 
خودش برای چکاپ به بیمارســتان 
می رود و روز بــه روز حالش وخیم 

تر می شود.
هنوز داغ خبر رفتن عمه خانم سبک 
نشده که پســر بزرگشان که پشت و 
پناه همه فامیل است هم به کما می 
رود. او از رفتن پســرخاله و مادرش 
بی خبر اســت و 6 روز اســت که به 
خاطر نفس تنگی بــا پای خودش به 
بیمارستان رفته. این بار دعا و تضرع 
شــدت زیادی می گیرد. یک فامیل 
اســت و یک محمدآقا. دســتگیر، 
کمک حال، پرشور، مهربان، خدوم، 

چــه بگویم دیگــر؟؟ »ختــم قرآن 
بــرای ســالمتی عمومحمــد« می 
شــود عنوان جدید تضرع ها و ختم 
های گروه از زبــان برادرزاده هایش. 
البه الی دلداری ها و دعاها در گروه، 
عکس های نماز میــت و کفن و دفن 
غریبانه آقا مجتبی و عمه فریده خانم 
با حضور دو سه نفر آتش به دل مان می 
زند. با هم گریه مــی کنیم. باهم دعا 
می کنیم و با هم اضطراب می کشیم. 
»دکترها می گوینــد حال محمدآقا 
از برکــت دعاها خیلی بهتر شــده« 
این آخرین پیامی است که یکشنبه 
شب 11 اســفند می بینم و نفسم باال 
می آید و با آرامــش به رخت-خواب 
می روم. صبح روز دوشنبه 12اسفند 
یعنی کمتر از 2۴ ســاعت بعد وقتی 
گوشی را باز می کنم اولین خبر فوت 
محمدآقا اســت. مطمئنم که دروغ 

اســت. به خاطر مسوولیت شغلی که 
داشت همه صفحه های خبری فوتش 
را خبــر داده اند. در دلم می گویم باز 
هم شایعه پراکنی. از ذهنم می گذرد 
که چرا انقدر دل بعضی از خبرنگارها 
برای اســتقبال از مــرگ و میر می 
تپد؟ سراسیمه به ســراغ مادرم می 
روم و از صدای گریه هایش می فهمم 
خبرنگارها دروغ ننوشته اند و اینگونه 
چهار روز بعد از رفتن عمه خانم پسر 
بزرگ شان همه بهشان می پیوندد و 
در طول یک هفته سومین عزیزمان 
را از دست می دهیم در حالی که هنوز 
داغ های دوماه گذشته روی قلب همه 

مان سنگینی می کنند.
اما گروه واتساپی از برکت دل بزرگ 
اهالی آن می شــود محملــی برای 
همدلی. من در این گــروه دوباره با 
فامیل عزیزم فامیل می شــوم! این 
حــد از انعطاف پذیــری و پذیرش و 

مراقبت و حضور برایم عجیب است. 
اولین بار بعد از فوت آقا مجتبی گروه 
قرار عزاداری می گذارند. عزاداری در 
خانواده ســنتِی من از سوره الرحمن 
شروع می شود و با ذکر مصیبت کوتاه 
و چند خــط ســخنرانی و یاد مرگ 
ادامه می یابد و با دعا پایان می گیرد و 
چه قدر این مدل را دوست دارم. این 
روند در گروه مجازی با صوت-هایی 
که به اشتراک گذاشته می شود پیش 
می رود. هر بار بسته به روز و ساعت، 
دعاها و روضه های مختلف فرصت با 
هم گریســتن ایجاد می کند. با این 
کــه هر کس در خانه خود اســت اما 
دل ها با این فکر کــه همگی به یک 
صوت گوش مــی کنیم، همگی یک 
دعا مــی خوانیم و به یک وعظ گوش 
می دهیم به هم نزدیک می شود. در 
پایان خاطرات و قصه ها و عکس ها و 

یادها از تازه گذشــته گروه را پر می 
کند. می گوییم و می گرییم و سبک 
می شــویم اما جریان زندگی گروه 
فقط از غم تغذیه نمــی کند. بخش 
شگفت انگیز  برای من تالش جمعی 
برای همدلی و مراقبت اســت. بعد از 
هر بار عزاداری همه از صاحب عزای 
درجه اول گرفته تا بقیه اقوام دست در 
دست هم به دنبال بازیابی حال خود 
و مراقبت هستند. کلیپ و مسابقه و 
عکس و لطیفه و معما و شعر و صوت 
های مختلف به گروه ارسال می شود 
و همه در آن مشــارکت دارند. خیلی 
حال خوبی است. البه الی پیام های 
عزا و خاطــرات و گریه ها به یک باره 
سر و کله یک معما برای یافتن ضرب 
المثل های طراحی شــده با ایموجی 
های واتس آپ پیدا می شــود و همه 
همراهی می کنند تا پاسخ ها را بیابند. 
ال بــه الی همه فعالیــت ها فرصت 

روایت نوشــت های فردی و قدردانی 
فراهم می شــود و به این ترتیب در 
فضای مجازی فرصتی برای مراقبت 
فراهم می شود که یادآوری اش هم 

تلخی کامم را به شیرینی می برد.
اما با پرکشــیدن عمه خانم ماجرای 
جدیدی بــا نگرانی های تــازه آغاز 
می شود. مادرم به اتفاق خواهر و خانم 
برادرم هفته قبل از رفتن عمه خانم به 
بیمارســتان به دیدنشان رفته بودند. 
آن روز هنوز خبــری از آمدن کرونا 
منتشر نشــده بود. هیچ خبری! نمی 
دانیم از هم فاصله بگیریم یا نه؟ برای 
مامان چه کار کنیم؟ وضع پیچیده ای 
اســت. مادر مراقبت های بهداشتی 
خاصی را شروع می کنند و قرنطینه ی 
خانگی برای ما به طور رسمی از همان 
روز آغــاز می شــود. آپارتمان محل 
زندگی ما یک مجموعه فامیلی است. 
ما هر روز هم دیگر را می بینیم و طبق 
برنامه ای دور هم جمع می شــویم. 
نگرانی ها وقتی بیشــتر می شود که 
یادمان می-آید از زمان عیادت مامان 
و بقیه از عمه جــان عزیزم، همگی با 
هم مرتبط بوده ایم و اگر بنا بر ابتال و 
انتقال ویروس بوده حتما اتفاق افتاده. 
به هر حال تدابیر بهداشتی شدیدی 
را در پیش می گیریم اما با گفتگوهای 
زیاد به این نتیجه می رسیم که برای 
مراقبت از خودمــان رابطه مان را در 
ساختمان قطع نکنیم. روزهایی است 
که همه به هم نیــاز داریم. هیچکس 
حتی برای خرید نــان از خانه خارج 
نمی شــود و همــه مایحتاجمان را 
غیرحضوری سفارش می دهیم. برای 
مراقبــت از حال روحــی زخمی مان 
قرار می گذاریم هفته ای دوشــب با 
رعایت فاصله در یکــی از واحدهای 
ساختمان جمع شویم و تماشای فیلم 
و کتاب خوانــی گروهی راه بیندازیم. 
موضــوع کتاب و عنــوان فیلم را هم 
توافقی انتخاب می کنیم. تماشــای 
فیلم را شروع می کنیم و تا سه چهار 
نوبت هم ادامه می دهیــم اما با بروز 
عالیم بیمــاری در خواهــرم که به 
دیدن عمه جان رفته بود وضع تغییر 
می کنــد و برنامه ها قطع می شــود. 
حاال همه ارتباطمان می پ شــود با 
تماس های تصویری. روزهای سختی 

با این که آگاهی از هــر اتفاق اجتماعی و ملی   را 
بخشــی از هویت بچه ها می دانم امــا   دلم نمی 
خواهد ایــــن آگاهی تصویر   آینده ی پر امید 
را در ذهن شــان مخدوش   کند. شانه هایشــان 
را بــرای این همه غــم   هنوز ناتــوان می بینم

w w w . i a o c s c . i r

 مجله خبری - تحلیلی، دوره جدید، شماره15
1399 تابستان    )46 پیوسته  )شماره 
ارتباطات و  فرهنگی  مطالعات  انجمن  ایرانی 

تروما و فرهنگ امنیت



29

می گــذرد، اما در ذهنم بیشــتر از 
این که ســختی ثبت شــده باشد 
زندگی در غبار ثبت شده. انگار که 
در جهانی مــوازی زندگی کرده ام. 
جهانی متفاوت که هنوز هم لحظات 
زیادی را در آن به سرمی برم. جهانی 
که با سرعتی وصف نشدنی به سوی 
مرگ می کشــاندم. ایــن اتفاقات 
رابطه ام را با مــرگ تغییر می دهد. 
خوب که فکر می کنم می بینم جمع 
فامیل هایمان آن طرف خیلی جمع 
تر اســت. انتظار دیدن همگی شان 

را می کشم.
اما برنامه کتاب خوانــی که بعد از 
روزهای ســخت هم ادامه دار می 
شود و همچنان هم ادامه دارد از آن 
کارهای حال خوب کنی اســت که 
نمی دانم چرا تا به حال حواس مان 
بــه آن نبــوده. از اذان مغرب دور 
هم جمع می شــویم. نماز جماعت 

می خوانیم. شام مختصری دور هم 
می خوریم. با فاصله می نشــینیم 
و کتاب می خوانیم. یــک نفر بلند 
می خواند و بقیه گــوش می دهیم 
و نظر می دهیم و گفتگو می کنیم. 
تحف العقول، بوســتان ســعدی، 
گلستان ســعدی، توحید مفضل و 
چند کتاب دیگر مواردی هستند که 
به تایید پیر و جوان می رســند و به 
تناوب به هر کدام مراجعه می کنیم. 
وقتی در لحظه هــای کتاب خوانی 
روی صورت تک تک افراد نگاهم را 
می چرخانم می بینم که انگار همه 
می خواهند این لحظه هــا را فریز 
کنند تا باقی بمانــد. همه در حال 
قدرشناسی از این لحظه های با هم 
بودن و شــنیدن و گفتن هستند. 
لحظه های توجه بــه ارزش جمع 
حتی اگر کســی به کتــاب گوش 
نمی-کنــد. انگار همه ی شــانزده 

نفرمان دست هم دیگر را گرفته ایم 
و مراقب همیم تا کســی آســیب 
نبینــد. چند روز مانــده به تحویل 
سال عالیم بیماری با لرز و بدن درد 
شــدید در من هم ایجاد می شود و 
دو هفته ی ســختی را می گذارنم. 
مخصوصــا در ارتباط بــا کودک 
یک ســاله ام که دوری مادر برایش 
ترسناک است و با تعجب و نگرانی 
به چهره ماسک زده و دست هایی که 
دایم شسته می شوند و جهیدنم در 
اتاق نگاه می کند. دلم برایش خیلی 
می سوزد. این حد از مراقبت و دوری 
را چند روز بیشــتر دوام نمی-آورم 
و با مشــورت های مکرر با پزشکان 
مختلف به این می رسم که با همین 
نکات بهداشتی در آغوشش بگیرم 
ولی نبوسمش. روزهای سخت من 
هم در کنار خانواده سپری می شود 
در حالی که برای صدمین بار قدرت 

زندگــی در لحظه برایــم ثابت می 
شــود. لحظه هایی که برای بهبود 
حالم فقط و فقط بــا همه وجود به 
صورت کــودک یک ســاله ام نگاه 
می کنــم. به خطــوط چهره-اش، 
به کرک های روی پیشــانی اش که 
منظم شــکل گرفته اند، به ابروها، 
مژه ها، قفســه ی ســینه و پوست 
گردن که با هر بار نفس کشیدن جلو 
و عقب می رود. به صدای تنفسش 
گوش می کنم و صدای قورت قورت 
شــیر خوردنش در آغوشم. چقدر 
این لحظه ها را دوست دارم. چقدر 
آرامش بخشند. گوشی را برمی دارم 
و صدای شــیر خوردنش را ضبط 
می کنم بــرای لحظه های آینده ی 
زندگــی کــه می دانم بــدون رنج 
نخواهند بود. موسیقی بی نظیری 
که شنیدنش بماند برای لحظه های 
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ameri.mercede@gmail.com
تروماها تجارب ُرعب آوری هستند 
که ما را ضعیف و بی دفاع می کنند. 
هنگام فکر کردن درباره تروما، اولین 
چیزی کــه به ذهن مان می رســد، 
معموال تصادف اســت، مرگ های 
ناگهانی اعضای خانــواده، تصادف 

خودرو یا بیماری های مرگ بار.
فردی که دچــار تروما شــده، تا 
مدت ها یــک چمــدان نامرئی را 

با خود حمــل می کنــد. باورها و 
انتظــارات منفی انباشــته شــده 
در این چمدان، تمــام جنبه های 
زندگی فــرد را تحــت تاثیر قرار 
می  دهد. افــراد، ایــن چمدان را 
همه جا همراه خود می برند. آنان بر 
اثر تجربه ای دردناک، یاد گرفته اند 
که امنیت شــان با اعتماد کردن به 
دیگری، به خطر می افتد پس بهتر 
است با کســی رابطه برقرار نکنند. 
در نتیجــه ی ایــن تفکــر، اغلب، 
رفتارها و واکنش های شدید نشان 
می دهنــد که ممکن اســت باعث 
درماندگی خود و اطرافیا  ن شــان 
شود. پرخاشــگری، فوران خشم، 
مشکالت خواب و دشواری تمرکز 
از این جمله اند. فــردی که دچار 
تروما شــده، نیاز به کمک درمانگر 
دارد و با توصیه های اعضای فامیل 
و دوســتان و نزدیکان، نمی تواند 
درمــان شــود و از ایــن تجربه ی 

سخت عبور کند.
برنامه هــای تلویزیونــی در ُبعــد 
اجتماعــی، فرهنگی و روانی، تاثیر 
زیادی بر زندگی افراد می گذارند. 

در یک تحقیق جامعه شناســی که 
در دانشــگاه آزاد ایران انجام شده، 
مشخص شــد جوانان و بانوانی که 
تحصیالت کمی دارند، تاثیرپذیری 
بیشــتری نســبت به آقایان و قشر 
ز برنامه هــای  ا تحصیل کــرده، 
تلویزیون دارند. به طور کلی وسایل 
ارتبــاط جمعی در عصــر حاضر، 
بــه نوعی ابزار القای اندیشــه ها بر 
افراد از قشــرهای مختلف جامعه 
هســتند. در چند دهــه ی اخیر با 
توجه به ســرعت سرسام آور رشد 
تكنولوژی ارتباطــات و اطالعات، 
هر روزه بــر پیچیدگی و كارآمدی 
ایــن وســایل در جهــان افزوده 
می شود. گســتردگی و پیچیدگی 
جامعه ی انســانی در عصر كنونی، 
وجود رســانه های جمعــی را در 
صحنه مناســبات اجتماعی، امری 
اجتناب ناپذیر کرده است. از آن جا 
كه بخشــی از فرهنــگ از طریق 
رسانه های جمعی انتقال می یابد، 
می توان گفت رســانه ها بر شیوه ی 
زندگی و ســلیقه ی عمومی جامعه 

تاثیر می گذارند.  

بعضــی از جامعه شناســان برای 
مطبوعــات، رادیــو تلویزیــون و 
ســینما، نقش “آمــوزش موازی” 
یا “آموزش دائمی” قائل هســتند. 
آنان معتقدند که وســایل ارتباطی 
با پخش اطالعات و معلومات جدید 
در کنــار آموزش های رســمی و 
مدرسه ای به کار تکمیل مهارت ها 
و دانســتنی های علمی، فرهنگی و 
اجتماعی همه ی افراد به خصوص 
نشــجویان و دانش آمــوزان  دا
مشغولند. دو ویژگی مهم فراگیری 
و تأثیرگــذاری از ویژگی هــای 
خاص آموزش رســانه ای است که 
میزان آن به تناســب نوع رسانه ها 
متفاوت است. رســانه ها از جهت 
زمــان محدودیت ندارنــد و افراد، 
به ویــژه کــودکان و نوجوانان که 
آمادگی بیش تری بــرای آموزش 
پذیــری دارنــد، در مجموع بیش 
از ســاعاتی کــه در مدرســه می 
گذراننــد، با رســانه ها همدم می 
شــوند. این در حالی اســت که در 
کشور ما، تعیین ســن مجاز برای 
برنامه ها و ســریال های تلویزیونی 

وانی، میزان عمق آن، به سخره گرفتن آن و  عدم شــناخت آســیب های ر
اجتماع: در  آن  دادن  جلوه  عادی 

 نگاهی به سریال ها و 
فیلم های ایرانی

مرسده عامری

هنردرمانگر، پژوهشگر و مربی 
رویکرد رجیوامیلیا در اتریش
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اصال صورت نمی گیــرد و در مورد 
فیلم های ســینمایی و سریال های 
شــبکه خانگی هم به ندرت و فقط 
در صورت وجود صحنه های خشن 

صورت می گیرد.
در اكثــر نقاط جهان، بســیاری از 
مردم، ســاعت های زیادی را صرف 
تماشای رسانه های دیداری و گوش 
کردن به رســانه های شــنیداری 
می كنند. بــا مراجعه به آمار و ارقام 
موجود در مورد تماشای تلویزیون 
در جهان، می تــوان به این واقعیت 
پی برد كه تلویزیون بیشترین سهم 
را در گذرانــدن اوقات فراغت افراد 
دارد. امروزه در مورد رســانه های 
همگانی از جملــه تلویزیون، رادیو 
و ســینما مطالعات دقیق و منظمی 
صورت گرفته اســت. این مطالعات 
و تحقیقــات گســترده، حكایت از 
اهمیت رسانه های جمعی به عنوان 
نهاد مهم اجتماعی دارد. هم چنین 
باید بدانیم که عواملی چون نگرش، 
هنجارهــای خانــواده و جامعه و 
روابط خانوادگی و اجتماعی فرد، بر 
چگونگی پردازش محتوای رسانه ها 

اثر می گذارد.
رسانه ها، به تناسب نوع و میزان نفوذ 
خود، تعداد بی شماری از مخاطبان 
با ســن، جنس، فرهنگ و قومیت 
هــای متفاوت را جــذب می کنند. 
تلویزیون آثار بلند مدت در نگرش 
مخاطبان دارد و این تاثیر به تدریج 
در جامعه تّسری می یابد. فیلم ها و 
برنامه های تلویزیونی می توانند به 
عنوان مدل رفتــاری برای اعضای 
جامعه نیز عمل کنند. انتقال کامل 
و بدون تغییر ارزش ها و هنجارها از 
نسلی به نســل دیگر ممکن نیست. 
بدیهی است نسـل هـا، از ارزش ها و 
هنجارهـای نســـل گذشته، کامال 
پیروی نمی کنند. بــه همین دلیل 
باید پذیرفت که تداوم فرهنگـــی 
بـــه معنای تغییرناپذیری و انتقال 
بدون تغییر نیست. نقـش رسانه ها، 
به ویژه تلویزیون، بــه دلیل انتقال 
پیام به صورت دیداری و شـنیداری 
و ســـهولت دسترسی به آن، قابل 
توجه اســت. برنامه های تلویزیون 
بازتاب دهنده ی ارزش ها و تفکرات 

جامعه هسـتند و نگرش و اعتقادات 
تماشــاگران را شــکل می دهنــد. 
بنابراین مـــی تـــوان گفـت کـه 
محتـــوا و معانی درونی برنامه های 
تلویزیونــی، پیام هایــی در ارتباط 
با اولویت  هــای فرهنگی، رفتارها و 
ایدئولوژی اســت. این برنامه ها نه 
تنها آیینه ای برای بازنمایی شرایط 
فرهنگی و اجتمـــاعی موجـــود 
جامعه هســتند، بلکــه همچنین 
می توانند به عنـــوان یـک الگـوی 
رفتـــاری بـرای اعضـــای جامعه 
محسوب شــوند؛ به ویژه زمانی که 
تماشـاگر بتوانـــد شـباهت هایی 
بین خودش و شــخصیت هایی که 
به تصویر کشیده شده اند پیدا کند. 
کسـانی کـه وقـت زیـادی را صـرف 
تماشای تلویزیون می کنند، تا حدی 
باور دارند که آنچــه در برنامه های 
تلویزیـونی نشـــان داده می شود، 
بازتابــی از دنیــای خارج اســت، 
بنابراین ادراک خـود را نسـبت بـه 
دنیـــای بیرون، بر اساس اطالعات 
داده شــده به وســیله ی تلویزیون 
شــکل می دهنــد. تلویزیــون، در 
کنار خانواده، مدرســه، دانشگاه و 
دیگــر نهادهــا در جامعه پذیری و 
فرهنگ پذیــری افــراد نقش دارد. 
معلوماتــی که انســان ها از طریق 
دیدن و شنیدن کســب می کنند، 
بی آنکــه خــود بداننــد یــا حتی 
بخواهند، در ناخودآگاه ذهن شــان 
جای گرفته و در فرصت مناســب 

خود را نشان می دهند.
همه ی این تاثیرات در حالی اســت 
که ما سواد رســانه ای  را در جامعه 
ایجــاد نکرده ایم و بــا مخاطبانی 
مواجه هســتیم که در مقابل رسانه 

بیشتر منفعل عمل می کنند. 
با دیدن فیلم ها و سریال های ایرانی 
که شاید بسیاری از آن ها بر اساس 
داستان زندگی افراد تهیه  می شوند 
و اتفاقاتشان ممکن است در زندگی 
هر کســی بیفتد، برای افــراد این 
توهم به وجود می آید که باید قوی 
و ضدضربه بود، خیلی ها توانســتند 
به روی خودشــان نیاورند که دچار 
شوک و ضربه روحی شده اند، پس 
من هم می توانم. فــارغ از اینکه ما 

این افراد به تصویر کشــده شده را 
در تمام عمرشــان دنبال نمی کنیم 
و خبــری از عذاب هــای روزمره یا 
کابوس هــای شبانه شــان نداریم، 
برخی از این فیلم هــا، تصویری از 
ابرانســان یا انسان آســیب ناپذیر 
ارائه می دهند. در حالی که انســان 

موجودی بسیار آسیب پذیر است.
صحنه هــای زیــر کــه در ماه ها و 
ســال های گذشــته در فیلم هــا و 
ســریال های ایرانی دیــده ام، همه 
نشان دهنده زخم های عمیق روحی 
هستند. نشانه تروماهای شدید که 
نیــاز به درمان دارنــد و اگر درمان 
نشــوند، باعث صدمه به خودفرد و 
دیگراِن نزدیک زندگی او می شوند. 
صدماتی که انســان را در وضعیتی 
قرار می دهند که در صورت درمان 
نشــدن، دیگر قادر بــه ادامه دادن 

عادی زندگی نیست.
دختر بچه ای شاهد افتادن مادرش 
از پشــت بام و مرگ او است. مادری 
که شــایعات زیادی پشــت سرش 
اســت و حتی گفته می شــود که 
خودکشی کرده. هر چند که  مرگ 
او تنها یک اتفاق بود. در گذشــته 
به این تجــاوز مادر شــده و حتی 
دخترش حاصل این رابطه اســت. 
به دلیل این شایعات، بین خاله اش 
که فردی به شــدت مذهبی است و 
یک نفر از اعضای فامیل کشمکش 
است چون هیچ کدام حاضر نیستند 
دختر بچــه ای را که حــرام زاده و 
نجس اســت، نگه دارند. دخترک 
مدام تحقیر می شــود، حتی برای 
اینکه در خانه ی خاله راه برود، باید 
از روی کیســه نایلونی عبور کند تا 
زمین نجس نشــود. حتی بچه های 
همســایه نیز از بــازی بــا او منع 
می شــوند. در آخر فیلم، دخترک 
شــاهد مرگ تنها کســی است که 
می خواســت برای خوشحال کردن 
دخترک، چرخ وفلکی روبروی منزل 
خاله اش بنا کنــد. دختر بچه همه 
این تحقیرها را می شــنود و شاهد 
همه این خشونت هاســت و آرام و 
بی صدا به زندگی اش ادامه می دهد 
و بیننده باید خیال کند که دخترک 
از جنس فوالد اســت و همه این ها 

هیچ ضربه ای بــه او وارد نمی کند 
و همچنان ســکوت کرده و شاهد 

بالهایی است که بر سرش می آید.
در فیلمی دیگر، در اولین صحنه ی 
فیلــم، پدری دختــرش را به دلیل 
شــایعاتی که پشت سرش او است، 
می ُکشــد. برای کشــتن دختر،  از 
پســرش کمک می گیرد تا با سنگ 
به ســر دختر بکوبد و در زیرزمین 
خانه شان او را دفن می کنند. پسرک 
بعد از کشــتن خواهرش می نشیند 
کمی گریــه می کند، پــدرش هم 
همینطــور و بعد بــه زندگی کامال 
عادی شــان ادامه می دهند. عموی 
دختر بــرای اینکه مطمئن شــود 
دختر کشــته شــده، به پســرش 
شمشــیری می دهد تا در جایی که 
دختر چال شــده، فرو کند و ببیند 
آیا خونی وجود دارد یا نه. همه این 
۴ نفر در این صحنه ها دچار صدمات 
روحی شــده اند. به خصوص پسری 
که خواهــرش را به طــرز فجیعی 
کشته و با کمک پدرش خاک کرده 
یا در واقــع در چالــه ای فرو کرده 
اســت و پســرعمویی که شمشیر 
را در قبــر فرو می کنــد. همه آن ها 
خیلی راحت رفتارهای غیرانسانی 
یکدیگــر را نادیــده می گیرند. در 
طول ســال هایی کــه زندگی این 
خانواده را در فیلم دنبال می کنیم، 
در هیچکدام از آن ها صدمات جدی 
ناشــی از اضطراب پس از حادثه را 

مشاهده نمی کنیم.
دختری که همان روز عروســی اش 
به او تجاوز می شــود و در گوشه ای 
رها می شــود، کمی گریه می کند، 
بــه منزل خاله اش مــی رود، بعد از 
آن هم بــه خانــواده اش می گوید 
اصال از من نپرســید کجا بوده ام و 
چه اتفاقی برایم افتاده اســت. او به 
زندگی روزمره و عــادی اش ادامه 
می دهد و کمــی دیرتــر می بینم 
قرص های آرام بخــش می خورد و 
گاهــی در خواب جیغ می کشــد. 
دختــری که حتــی پیــش از این 
اتفاق نیــز قادر بــه تصمیم گیری 
درست برای زندگی اش نبود، پس 
از ایــن همچنان بــرای زندگی اش 
تصمیم هایــی می گیرد و مهم ترین 

wتروما و فرهنگ امنیت w w . i a o c s c . i r

 مجله خبری - تحلیلی، دوره جدید، شماره15
1399 تابستان    )46 پیوسته  )شماره 
ارتباطات و  فرهنگی  مطالعات  انجمن  ایرانی 



یادداشت

34
برای افــــراد این توهم به وجود می آیــــد که 
باید قوی و ضدضربه بود، خیلی ها توانســتند به   
روی خودشــان نیاورند که دچار شــوک   و ضربه 
روحی شــــده اند، پس من هم   می توانم. فارغ 
از اینکه ما این افراد به   تصویر کشــیده شــده را 
در تمام عمرشــان   دنبال نمی کنیم و خبری از 
عذاب های   روزمره یــا کابوس های شبانه شــان   
نداریــم، برخــی از این فیلم هــا، تصویــری   از 
ابرانسان یا انسان آسیب ناپذیر ارائه   می دهند.
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تصمیمش این است که قوی باشد 
و به همسر آینده اش چیزی نگوید.

در سریالی طنز مادری را می بینیم 
که چند بار حاملگی ناموفق داشته 
است. آخرین باری که نوزادش را در 
ماه ششم حاملگی از دست می دهد 
و در بیمارســتان بستری می شود، 
فــردای روزی که از بیمارســتان 
مرخــص می شــود، بــدون هیچ 
آمادگی  قبلی می رود پرورشــگاه 
و می گوید: “اون بچه چشــم سبزه 
رو بدید ما ببریــم! همون خوبه!” 
بعد هم که می فهمد به سرپرستی 
گرفتن بچه به این راحتی نیســت، 
دو بار دســت به بچه دزدی می زند 
و ماجراهای متعدد دیگر را از ســر 
می گذراند. من در آســیب متعدد 
روحی دیدن یک مادر، چیزی برای 
خندیدن نمی بینم. همین طور در 
ناآگاهی اش از اینکه بچه انســان، 
کاال نیســت که برویم مغازه، چشم 
ســبزش را ســوا کنیم. بچه هایی 
که در پرورشــگاه هستند نیز همه 
دچار آســیب های ترومایی متعدد 
شده اند. همه آن ها نیاز به والدینی 
دارنــد که توانایــی مراقبت از این 
کودکان را داشته باشند و از آسیب 
و تروما آگاهی داشــته باشــند. بر 
فــرض هم که همان کــودک را به 
او بدهنــد تا به خانه ببرد، کســی 
که خودش چندین آســیب پشت 
ســر هم دیده و آسیب هایش هنوز 
درمان نشــده اند، چقدر توانایی و 
آمادگی این را دارد که با یک کودک 
آســیب دیده مواجه شــود و به او 
محیطی امن برای رشد هدیه کند؟

همه ی اتفاقات ذکر شــده در باال، 
سرشار از تروما هستند. در تمامی 
این مثال ها و مورد مشــابه دیگر، 
ما اثری از کمک حرفه ای در طول 
فیلــم نمی بینیم. تنها در یک مورد 
می بینیم که فرد بعد از ماه ها به یک 
مشــاور مراجعه کرده است. آدم ها 
ماننــد ابرقهرمان ها بــدون اینکه 
صدمه ببینید، یکی بعد از دیگری 
از اتفاقات ســربلند بیرون می آیند 
و به ســراغ اتفاق بعــدی می روند. 
ماننــد بازی هــای کامپیوتری که 
فیگورهــای بازی، تعــداد زیادی 

“جان” دارند که قابل شارژ هستند. 
این ها تنها بخش کوچکی از صدها 
فیلم و سریال است که هر روز وارد 

رسانه های ایران می شود.
خـانواده، نقـــش موثر و مهمی در 
شـکل دهـی ارزش هـا و هنجارهـا 
در افـــراد ایفـــا مـی کنـــد. اگر 
ارزش هـا و هنجارهـای بـه تصـویر 
کشـــیده شـــده در تلویزیـون با 
ارزش هــا و هنجارهای خانوادگی، 
هم خـــوانی داشته باشد، الگوهای 
ارائـــه شـــده، مـــورد پـذیرش 
افـراد قـــرار مـــی گیرند. تعداد 
خانواده هایــی که فکــر می کنند 
بــرای عبــور از صدمــات روحی 
نیــاز به کمــک حرفــه ای ندارند 
کم نیســت. هنوز هم کم نیستند 
خانواده هایی که می گویند: “ببین 
چقــدر زن قویه ایه، شــوهرش هر 

بالیی سرش آورد، موند و ساخت! 
به این می گن زِن بســاز! یاد بگیر!” 
هنوز هــم هســتند خانواده هایی 
که بعــد از مرگ فرزندشــان هیچ 
کمک حرفه ای نمی گیرند و خیال 
می کنند که غبار ســال ها بر روی 
این مرگ می نشــیند و به گونه ای 
بعد از ســال ها خودبه خــود از این 
بالزدگی عبور می کننــد. غافل از 
این کــه این بالزدگــی، جایی که 
انتظارش را ندارند سر باز می کند و 
صدماتی را به آن ها و اطرافیانشان 

وارد می کند.
برای اینکه ببینیم چرا دیدن مکرر 
این مسائل، باعث تحریف واقعیت 

و عادی شــدن صدمات روحی به 
افراد می شود، نظریه مدل سازی را 

بررسی می کنیم.
نظریــه مدل ســازی: بر اســاس 
این نظریه، رســانه ها، به ویـــژه 
تلویزیـــون و ســـینما، روش ها و 
الگوهــای مختلف رفتــاری را در 
برنامه های خود نشــان می دهند. 
این الگوهــا که شــامل - نگرش، 
رفتارهــا، نحــوه صحبــت کردن 
با دیگــران، لباس پوشــیدن، راه 
رفتن یا بــه طور کلی هــر عمل و 
حرکت بازیگران داخـــل تصـویر 
اســت- در واقع می توانــد الگویی 
برای تماشاگران باشد. مردمی که 
ایـن حرکـات یا الگوهـای رفتاری 
قابــل تقلید را مـــی بینند، ممکن 
اسـت آن هـا را بـه عنوان جزئی از 
مجموعه ی نگرش هــا و رفتارهای 

شخصیتی خود بپذیرند. البته این 
نظریه از دیدگاه وســیع تری ریشه 
می گیرد که آن را نظریه یـادگیری 
اجتمـــاعی مـی نامنـــد و بـرای 
اولین بار توسط آلبـــرت بانـدورا 
مطرح شـــد. نظریـــه یـادگیری 
اجتماعــی، توضیح می دهد که هر 
شــخصی با دیدن رفتــار یک فرد 
دیگر، می توانــد آن را تقلید کند. 
تعمیــم این نظریــه را بــه رفتار 
بازیگران در فیلم های سـینمایی، 

نظریه مدل سازی می نامند. 
همین مدل ســازی، یکی از دالیل 
عادی جلوه دادن مشکالت روحی 
و روانی است. تا جایی که حتی در 

زندگی عادی افراد تالش می کنند 
به یکدیگر بگوینــد: “عیبی نداره، 
قوی باش، ادامه بده، اون هم راحت 
شد مرد.” یا به کســی که نوزاد یا 
کودکش را از دست داده می گویند: 
“عیبی نــداره، یه بچه دیگه میاری 
دوباره.” خالصه اینکه بدون کمک 
حرفــه ای و تخصصی که واقعا الزم 
و ضروری اســت، ســعی می کنند 
یکدیگر را بر روی ریل های زندگی 

عادی هل دهند.
بــا توجه به همه ایــن توضیحات، 
اگــر وضعیت فیلم ها و ســریال ها 
همین طــور ادامه می کنــد، اکثر 
افراد جامعه از شــناخت و درمان 
تروما آگاهی ای پیــدا نمی کنند و 
بالزدگی روزبه روز بیشتر در عمق 
جامعه نفوذ می کند، جامعه ای که 
دچار توهِم قــوی و تاب آور بودن 
شده است. با اتفاقاتی که مدام در 
دنیای امروز پیش می آید، چیزی 
که بیش از پیش به آن نیاز داریم، 
تاب آوری واقعی اســت و نه توهم 
تاب آوربــودن. ایــن روزها ممکن 
اســت افراد، خانواده هــا یا حتی 
کل جامعــه تحت تاثیــر حوادث 
ناگواری قرار گیرند. ممکن اســت 
افراد خانه، خانواده یا عزیزانشــان 
را از دســت بدهند یــا از خانواده  
یا جامعه شــان جدا شوند یا شاهد 
خشــونت یا مرگ کســی باشند. 
هر کســی ممکن اســت به نحوی 
تحت تاثیر این وقایــع قرار گیرد 
و هر کــس دامنه ی گســترده ای 
از واکنــش ها و احساســات را به 
همراه دارد. بسیاری از افراد ممکن 
اســت احســاس ضعف، گیجی، 
ســردرگمی و تزلزل شدید کنند. 
ممکن اســت افراد احساس ترس، 
اضطراب، کرختی، بی حســی یا از 
هم پاشــیدگی کنند. برخی ممکن 
اســت واکنش های شدید و برخی 
واکنش های خفیفی داشته باشند. 
چگونگی واکنش هر فرد به عوامل 
گوناگونی بســتگی دارد، از جمله 
ماهیت و شــدت رویدادهایی که 
تجربه کرده یا با آن ها مواجه شده، 
ســالمت جســمانی و روحی فرد، 
حمایت و پشتیبانی افراد خانواده 
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از او و عوامل دیگر.
برای تاب آوردبودن باید از کودکی 
آمــوزش ببینیم. باید آگاه شــویم 
کــه چطــور از توانایی هــای مغز 
و روحمــان، در شــرایط بحــران 
استفاده کنیم و همانطور که اشاره 
شد، رســانه ها نقش موثری در این 

آموزش دارند. 
طرز رفتار درســت و ســالم با یک 
مشــکل یا روابط ســالم با افراد را 
می تــوان از طریق کتــاب، فیلم، 
ســریال و برنامه های گفتگومحور 
منتقــل کــرد. یکــی از مهم ترین 
نقش هایــی که داســتان ها دارند، 
این اســت که تجربــه زندگی های 

متعدد را برای مــا فراهم می کنند. 
چــه ایــن داســتان ها در رمان ها 
گفته شــوند، چه از طریــق فیلم 
و ســریال. خیلی خوب اســت که 
برخی از ایــن زندگی های تعریف 
شده، زندگی هایی سرشار از روابط 
ســالم و رفتارهای درســت باشد. 
داســتان هایی که شــاید بتوانند 
به این ســواالت پاســخ دهند که 
اگر دچــار این اتفــاق هولناک در 
زندگی شــدم، چه کنــم؟ در چه 
موقعیت هایی از زندگی افراد دچار 
تروما می شــوند؟ اگر صدمه روحی 
خوردم چه کنــم؟ و نهایتا، در چه 
مواقعی باید کمک حرفه ای بگیرم؟

منابع:
- بازنمایی روابط نســلی در سریال 
های تلویزیونی، دو فصلنامه تخصصی 
»پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه«، 
شماره چهارم، بهار و تابستان 1۳89، 
فروزنده جعفرزاد هپور، منصور ساعی.

- گزارشــی از فرضیــات و نتایج یک 
پژوهش جامعه شناختی ارتباطی در 
دانشگاه آزاد اســالمی، بررسي تاثیر 
برنامه هاي تلویزیوني بر سبک زندگی، 

ناهید خوشنویس.

1.  ســواد رســانه ای عبارت است از 
پرورش مخاطبانی که توانایی گزینش 
داشته باشند و نسبت به شکل، قالب و 

محتوای برنامه های رسانه های جمعی، 
حس انتقادی داشــته باشند. هدف 
عمده ی آموزش ســواد رسانه ای این 
است که گیرندگان ارتباطات جمعی 
در فرآیند انتقال و کسب اطالعات، به 
شــرکت کنندگان فعال و آزاد تبدیل 
شوند؛ نه این که حالتی منفعل و تابع 
نسبت به تصاویر و ارزش هایی داشته 
باشند که در یک جریان یک طرفه از 
منابع رسانه ای انتقال پیدا می کنند. 
بنابراین مخاطب با آموختن ســواد 
رسانه ای توانایی شناسایی پیام های 
مخرب را کسب کرده و می تواند نوعی 
رژیم مصرف رســانه ای را برای خود 

تنظیم کند.
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تروما و فرهنگ امنیت



بیم و امید در
تجربه ی  زیسته ی یک آدم

وزگار” چشیده  “سرد و گرم ر

زیدآبادی احمد  با  گفت وگو 
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hanifrezajp@gmail.com
احمد زیدآبادی نیازی به معرفی 
نــدارد. معرفی او بــه عنوان 
روزنامه نگار، تحلیل گر سیاسی 
و نویسنده خود مقاله ای جداگانه 
می طلبــد و احتمــاال در قالب 
موضوع این شــماره ی مجله ی 
رسانه ی فرهنگ نمی گنجد. اما 
اگر با او آشــنایی دارید حدس 
می زنم خواندن این مصاحبه بر 
شناخت شما بیفزاید. ممکن است 

بپرســید زیدآبادی را با موضوع 
تروما و فرهنگ امنیت چه کار؟ 
سوال به جایی است. پاسخ این 
سوال را در میان سطور جلد اول 
کتاب خاطرات او )از سرد و گرم 
روزگار. تهران: نشر نی، 13۹6( 

خواهید یافت.
” از سرد و گرم روزگار” شرح حال 
خودنوشــت زیدآبادی از سنین 
خردسالی تا هجده سالگی است. 
این کتاب حــاوی توصیف هایی 
دســته اول، دقیق و صادقانه  از 
فراز و فرودهای عاطفی کودکی 
است که سال های ابتدایی زندگی 
خود را در بستری از فقر، سختی، 
محرومیت، غربت، دردمندی و در 
عین حال بلندنظری، عزت نفس 
و سخت کوشــی گذرانده است. 
خواندن کتاب برای من از قضی 
مصادف شــد با روزهایی که در 
تدارک محتوای این شــماره ی 

مجلــه بودم. این کتــاب بدون 
اشاره ی مستقیم، نمونه هایی بکر 
از تجربه  های زیسته ی یک کودک 
از گونه های مختلــف تروما را با 
خواننده در میان گذاشته است. 
اگر کسی بخواهد فارغ از کلمات و 
جمالت پرطمطراق علمی پای در 
دنیای کودکان بگذارد و تروما و 
آثار آن را بفهمد، این کتاب قطعا 
منبع بســیار مناسبی است. اگر 
کسی بخواهد ســردربیاورد که 
چگونه کودکی می تواند در پناه 
وجود ایمن مــادر از انواع تروما 
جان سالم به در ببرد، باز هم این 
کتاب نشانی های خوبی می دهد. 
تبعا به محــض تمام کردن کتاب 
به فکر مصاحبه با نویســنده و 
پرسیدن سوال هایی افتادم که 
این ابعاد را روشن تر کند. باعث 
خوشــبختی بود که دسترسی 
به آقای زیدآبادی فراهم شــد و 

ایشــان هم با فروتنی و آغوش 
باز از مصاحبه ی نوشــتاری در 
بستر تلگرام اســتقبال کردند. 
پاسخ های ایشــان همانند اصل 
کتاب عمیقا صادقانه وتوام با ادب، 
و همانند شخصیتی که کتاب به 
تصویر می کشــد صریح و بعضا 

غافلگیرکننده هستند.
گفتگوی ما بــا موضوع “درونی 
کردن امید” به پایان می رســد 
و فــردی که در کودکــی انواع 
محرومیت ها را به دوش کشیده، 
نکاتی در مورد برخورد با کودکان 
محــروم گوشــزد می-کند که 
معموال نقطه کــور کار با کودکان 
دچار تروماســت. امیدوارم که 
این مصاحبه برای شــما حاوی 
دسترسی هایی در لمس موضوع 
تروما و میان برهایی به موضوع 

ایمنی درون زا باشد.
حنیف رضا جابری پور

حنیف رضا جابری پور
مشــاور ارشــد بنیاد 

کودکی استرالیا
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جابری پور: در جلد اول کتاب »از سرد 
و گرم روزگار«، در خالل خاطرات، از 
حوادث و روابط و اتفاق های متعددی 
بــا عنوان هایی مانند ســخت یا تلخ و 
مانند این ها نــام برده اید . گاهی حتی 
خواندن توصیف هایتان برای خواننده 
دشــوار اســت و تصور اینکه همین 
احمــد زیدآبادی خودمــان این ها را 
از ســر گذرانــده، ســخت می نماید . 
حال اگر کســی از شما بپرسد چگونه 
کودکــی ای داشــته اید، آن را چگونه 
توصیــف می کنید؟ آیــا بخش هایی 
هست که کماکان پس از گذران چند 
دهه، یادآوری اش برای تان ســخت یا 

دردناک باشد؟

زیدآبادی: کودکی من همان اســت 
که کم وبیش در کتاب »از سرد و گرم 
روزگار«، نقل کرده ام. مسلمًا همیشه 
و در هــر وضعیتــی، چیزهایی برای 
»نگفتن« وجــود دارد. گاه واقعیت، 
خشــن تر و تلخ تــر از آن اســت که 
ضرورتی برای بازگویی اش پیش آید! 
طبعًا اتفاقات زیادی بــوده که دلم را 
شکسته و روحم را زخم زده است، که 
یا از خیر نقل شان گذشته ام، یا اینکه 
به صورتی مالیم و تلطیف شده به آنها 

اشاره کرده ام.

جابری پور: اینکه چیزهایی نگفتنی 
هســتند را کامــاًل درک می کنم؛ اما 
اینکه از خیر نقل  برخی از خاطرات تلخ 
گذشته اید یا تلطیف شــان کرده اید، 
به دلیل شــخصی بوده یا رعایت حال 
مخاطب را کرده ایــد؟ به تعبیر دیگر، 
این کار به چــه میزان برای مراقبت از 
خودتان بوده و به چه میزان برای حفظ 

امنیت عاطفی مخاطب؟

زیدآبادی: در واقع هــر دو. گرچه 
برخی مخاطبان وقایع را هرچه تلخ تر 
باشد، جذاب تر می دانند، اما اغلب آنها 
حس ناخوشــایندی پیدا می کنند. از 
این رو، حال آنها را در نظر داشــته ام. 
در عین حال، برخــی رویدادها بوده 
که یادآوری شــان حال خودم را هم 
بد می کرد و حتی توان نوشتن شــان 
را نداشــتم و بنابراین از روی آنها به 

سرعت رد شده ام!

جابری پور: امیدوارم با ســؤال هایم 
کام تان را تلخ نکرده باشم. آیا کسی را 
از کودکــی در خاطر دارید که از بودن 
در کنار او احساس امنیت می کردید؟ 
امنیت محیطی یا روانــی. اگر چنین 
کســی وجــود داشــته، می توانید از 
ویژگی های شــخصیتی اش بگویید؟ 
شــما در کتــاب از افرادی بــه نیکی 
یــاد کرده اید و مشــخص اســت که 
دوست شان داشــته اید. اما این سؤال 
را از این بابت می پرســم که جایی به 
صراحت به موضــوع ایمن بودن یک 

بزرگسال اشاره نکرده اید.

زیدآبادی: مــن در اوان کودکی 
خیلی مورد توجــه مادر و خواهرانم 
بودم و اصاًل حســی از رهاشدگی یا 
بی پناهی و ناامنی نداشتم. از همان 
ابتدا، نوعی استقالل شخصیت بروز 

می دادم و فاصلــه ام را با دیگران به 
گونه ای حفظ می کردم که سنگینی 
سایه شــان را بر سرم احساس نکنم. 
این وضع حتی در مــورد مادرم نیز 
صادق بود. با آنکه او مهم ترین مأمن 
من در کودکی بود، امــا از احتمال 

سلطه اش، نوعی نگرانی داشتم.
بعدهــا که وارد دورة بلوغ شــدم، 
دوســتانی صمیمــی پیــدا کردم 
که گــذران وقت بــا آنهــا برایم 
لذت بخش بود، اما در پی کســب 

امنیت از آنها نبودم.

جابری پور: جالب اســت که در 
اوج دشــواری های زندگــی، مادر 
و خواهران برای شــما مأمن هایی 
بوده اند و حس ناامنی نداشــته اید. 
اما دو سؤال پیش می آید: اول اینکه 
به نظرتان آن اســتقالل شخصیت، 

ریشــه در کجا دارد؟ چگونه است 
کودکی که در شرایط کمبود مفرط 
بزرگ می شــود، چنین روحیه ای 
پیدا می کند؟ آیا کودکان اطراف تان 
هم این گونــه بودند؟ دوم اینکه آن 
»نگرانی از احتمال سلطه« احتمااًل 
از کجا منشأ گرفته است؟ احتمال 
نمی دهیــد کــه ریشــه در برخی 

نامالیمات آن دوران داشته باشد؟

زیدآبادی: به نظرم اســتقالل و 
امنیتی کــه پیدا کرده بودم، نتیجة 
توجه و حمایت مادرم در ســه سال 
نخســت زندگی ام بود. گویا از نگاه 
روان شناســانه، شــخیصت آدمی 
عمدتــًا در همــان دوران طفولیت 
شــکل می گیــرد. البتــه کودکان 
اطرافم هیچکدام اســتقالل من را 
نداشتند و بعدها هم موفقیت الزم 

را در زندگی نداشتند. برخی مادارن 
شخصیت قوی و والد دارند و در پی 
کنترل فرزندان هستند. مادرم زنی 
بســیار قدرتمند بــود و فرزندانش 
را زیر ســایة خود می خواست. این 
موضــوع چنــدان بــه نامالیمات 
زندگی مرتبط به نظر نمی رسد، چرا 
که در خانواده های برخوردار بیشتر 

دیده می شود. 
به هر حال من از همان ابتدا میل به 
آزادی و اختیار و استقالل داشتم و 
با هر مانعی در این جهت، تا سرحد 

ستیز مقابله می کردم.

جابری پور: با این توضیحات بیشتر 
قابل فهم است که چرا توصیف شما 
از بیمــاری مادرتــان »باز شــدن 
درهای دوزخ« بــه روی خودتان و 
خواهران تــان اســت. تصویری که 

از آن رویداد ارائه می کنید، بســیار 
تاریک است. اینکه چنان مادری در 
آن شرایط گفته اســت که »من از 
این بیماری می میرم، شما فکری به 
حال خودتان بکنید«، در شــما چه 
حسی را برمی انگیخت و چه آثاری 
داشت؟ خأل ناشــی از بیماری مادر 
و ســفر درمانی اش به »سیرجان«، 

چگونه برای شما ُپر می شد؟

زیدآبــادی: اظهــارات بدبینانة 
مادرم بیشتر بر خواهرانم تأثیرگذار 
بود، تا من! تا آنجــا که به یاد دارم، 
من خیلــی این حرف هــا را جدی 
نمی گرفتــم و ظاهرًا بــه بهبود او 
نوعی اطمینان درونی داشــتم. با 
این همه، بیماری او و ســفرهایش 
به اینجا و آنجــا، به گونه ای ما را به 
زحمت و سختی انداخته بود که در 
کتاب، به عمــد از آن عبور کرده ام 
و در اینجا فقط بــه یک نکته-اش 
اشاره می کنم. یک شــب که وارد 
خانــة خواهرم نرگس شــدم، او و 
خواهرم پروین را دیــدم که گریه 
می کردند. با مشــاهدة گریة آنها، 
گمان کردم که مــادرم فوت کرده 
است. چنان شیون هولناکی به راه 
انداختم و خودم را به زمین کوبیدم، 
که دو خواهرم وحشت-زده دست 
از گریه کشیدند و به سراغم آمدند 
تا آرامم کنند. پس از آنکه مطمئن 
شدم گریة آنها به دلیل فوت مادرم 
نبوده و دلیل دیگری داشته، فوری 
آرام شــدم و به همراه پسر همسایه 
به اتاق شــان رفتم تا مشق هایم را 
بنویسم! همسایه ها که آن صحنه را 
دیده بودند، با تعجب و نوعی ترحم 
نگاهم می کردند، اما من درست به 
خاطر دارم که هنگام نوشتن مشق 
بــه هیچ چیز جز همان مشــق فکر 
نمی کردم و آن شــیون و بی تابی، 
گویی مربوط بــه همان لحظة قبل 

بود و بس!

جابری پور: این خاطــره مرا یاد 
موارد متعددی انداخت که در کتاب 
هم ذکر می کنید که بزرگســال ها 
خیالی در مورد شــما می کردند و 
توضیح می دهید کــه آنچه درون 
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تروما و فرهنگ امنیت

مــن در اوان کودکی خیلی مورد توجــه  ً  مادر و 
خواهرانم بودم و اصا حســــی   از رهاشــدگی 
یا بی پناهــی و ناامنی   نداشتم. از همان ابتدا، 
نوعی اســتقال   شــخصیت بروز مــی دادم و 
فاصله ام را با   دیگران بــه گونه ای حفظ می کردم 
که   سنگینی سایه شان را بر سرم احساس   نکنم
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شــما می گذشــت، کاماًل متفاوت 
بوده است و امکانی هم برای نزدیک 
کردن فکر آن هــا و واقعیت درون 
شــما، وجود نداشــته. برای مثال، 
ســردر نیاوردن خانم معلم مدرسه 
از دلیِل در نزدن شــما و باز کردن 
ناگهانــی دِر خانه اش، یــا آخرین 
مــوردش در دوره نوجوانی تان که 
بعد منصرف شدن  از رفتن به جبهه، 
مادرتــان کاماًل دلیلــی متفاوت و 
نامربوط برای این انصراف در ذهن 

داشته است. 
از این تفاوت دنیای ذهنی کودک/ 
نوجوان و قضاوت های بزرگساالن، 
چــه تصویری در ذهــن دارید؟ به 
نظرتان بهتر بود اگر این دو دنیا به 
هم نزدیک تر شــوند؟ اگر بله، چه 
راهی بــرای این منظور پیشــنهاد 

می کنید؟

زیدآبادی: طبعًا اگر دنیای ذهنی 
کودک/ نوجــوان با بزرگســاالن 
نزدیک تــر شــود، به گونــه ای که 
یکدیگــر را بهتــر درک کننــد و 
تفاهم بیشتری بین شان پدید آید، 
مشــکالت کمتری بین آنها پیش 
می آید. اما ظاهرًا تفاوت بین نسلی 
سرشــتی دارد کــه ایــن نزدیکی 
و تفاهــم را جــز در خانواده هــای 
خودآگاه بــه امر تطــور فرهنگی، 
مشــکل می کند. اگر پدر و مادرها 
با ذهنی باز بــه تحوالت فرهنگی و 
بین نســلی بنگرند و از راه تساهل با 
فرزندان خود درآینــد، هم به آنها 
نزدیک تر می شوند و هم در نتیجة 
این نزدیکی، به آنها و حرف هایشان 
اعتماد بیشــتری پیدا می کنند. در 
غیر این صورت، شکاف نسلی، خواه 
ناخواه مشکل زاســت. اما مهم این 
است که فرزندان از چنان استقالل 
شــخصیتی برخوردار باشند که از 

سوءتفاهم ها آسیب نبینند.

جابری پور: یادداشتی که در شبکه 
اجتماعی در کانال »نگاه متفاوت« 
درباره ویژگی هایی از پدر و مادرتان 
درج کردید، در بســتر این گفتگو 
جالب توجه بود. از »ابهت غریزی« 
پدرتــان و ِخردی کــه مادرتان در 

تحلیل کردن وعده های سیاسی به 
خرج می داده است، حرف زده اید.

با گرفتــن رد ایــن دو خصلت در 
کتاب، شــاید بتوان به ســؤال زیر 
پاســخ داد. بلندی طبع و غرور در 
نوشتار شما پیداست؛ این گونه که 
ارتباط تان با آدم ها و رفتار ایشان در 
قبال خودتان را به خاطر می آورید، 
حاکی از حساســیت شــما دارد. 
حتی وقتی از رفتارهای آزاردهنده 
آدم ها گله می کنید: وقتی که راننده 
غلتک )شــیخ( با اصرار شــما را به 
کانتین می برد، اما آشــپز از دادن 
غذا ســر باز می زند و ادامه ماجرا. 
خواننده در آن موقعیــت بغرنج با 
شما همراه می شود و سختی اش را 
که از جنس ســنگ روی یخ شدن 

است، لمس می کند.
اما نحوه  روایت شــما از این جریان 

و موارد دیگر، این را نشان می دهد 
که گویا شــما در گیــر و دار ماجرا 
دارید، از نوعی عزت نفس درونی تان 
مراقبت می کنید. ایــن را می توان 
دید کــه بســیاری از تصمیم ها و 
حس هایتان در کودکی و نوجوانی 
از بستری از عزت نفس برمی خیزند.

این روزهــا پدر و مادرهــا دغدغه  
پرورش عزت نفس در کودکان شان 
را دارنــد . آیا اواًل این برداشــت از 
خاطرات تــان را درســت می دانید 
یا خیــر، دوم اینکه چگونه شــده 
کودکی که در شرایط بسیار ناپایدار 
و آسیب زا رشد کرده، با عزت نفس 

بار آمده است.

زیدآبادی: بله. برداشــت شــما 
درست است. عزت نفس به گونه ای 
در خانوادة ما جدی گرفته می شد، 

کــه در مقابل هــر نــوع حقارت 
مقاومت می کردیــم و این خصلت 
بین مــان مشــترک بــود. اینکه 
ریشــه اش چه بود و از کجا نشأت 
می گرفــت، واقعــًا نمی دانــم! آیا 
وارثتی و ژنتیکی بود؟ یا تربیت؟ یا 
ترکیبی از هر دو؟ در واقع هیچ چیز 
به اندازة تحمل حقــارت و مهم تر 
از آن، نشــان دادن حقــارت حتی 
به صورتــی کاماًل پنهــان در برابر 
دیگــران، برای من رنــج آور نبوده 
و نیســت! هرگاه احساس کرده ام 
که فالن گفتار یا رفتارم برداشــتی 
ناشی از انگیزه های غیربزرگوارانه 
در دیگــران ایجــاد کرده اســت، 
همچون موجود زخم برداشــته ای 
تا آن برداشــت را به هم نریخته ام، 
احســاس آرامش و رضایت به من 

بازنگشته است!

جابری پور: گفتید »موجود زخم 
برداشــته«. این یادآور خاطره ای 
اســت که در کتاب نقــل می کنید 
و به نظر می رســد از کنار آن عبور 
می کنیــد. شــما 11 ســال دارید 
و به همــراه خانواده  »ســید« در 
مهمانــی ای شــرکت می کنید. در 
حیاط آن جا، بچه های دیگر مشغول 
بــازی هســتند و شــما کمابیش 
مشغول تماشــا. ناگهان پیرمردی 
بی مقدمه با اشاره به شما، به بچه ها 
می گوید: »چــه کارش دارید این 
بچه رو؟ این هم بنده  خداســت«. 
شما به تلخِی تمام از این جمله یاد 
می کنیــد و می گویید که آن حرف 
پیرمــرد زخم عمیقی بــر جان تان 
زده و مابقی شــب را در ســکوت و 

گوشه گیری سپری می کنید.
این ماجــرا کمی گنگ اســت. در 

کالم )یا حس( آن پیرمرد چه بوده 
که چنین زخمی بر روان شما زده؟ 
اگر ممکن اســت و بیانش برای تان 
آســیب زا نیســت، اصــل ماجرا و 
واکنش خودتان و اثــر کوتاه مدت 

و بلندمدتش را کمی شرح دهید.

زیدآبادی: وقتی آن پیرمرد گفت 
»این هم بندة خداســت!«، معنی 
حرفش کاماًل روشن بود! او به دلیل 
ســر و وضعم، در واقــع مرا موجود 
دســت دومی نســبت به بچه های 
فامیل خود می دانســت و خواهان 
ترحم آنها نسبت به من بود. از این 
گذشته، احســاس کردم که رانندة 
ماشینی که من شــاگردش بودم، 
دور از چشــمم حکایتــی از وضع 
خانوادگــی ما بــرای فامیلش نقل 
کــرده بود تا مثــاًل پذیرفتن مرا به 
شــاگردی توجیه کنــد! همة اینها 
را من در آن ســن به وضوح درک 
می کردم و طبیعی است که حالم را 

به شدت بد می کرد؛ خیلی بد!

جابری پــور: خیلــی وقت هــا 
بزرگساالن تصور درستی از میزان 
درک بچه هــا در ســن کودکی و 
نوجوانــی ندارنــد. فکــر می کنند 
»بچــه نمی فهمــد« و ایــن باعث 
می شــود با او رفتارهایی کنند و به 
او حرف هایی بزنند که هرگز با یک 
بزرگسال نمی کنند. این خاطره ی  
شــما و نمونه هــای فراوانی که در 
کتاب نقل می کنیــد، این رویکرد 
ناتوان انگارانه بــه ادراک کودکان 
را کامــاًل به چالش می کشــند. در 
همین فضا، بی مناســبت نیست که 
سؤاالتی در مورد موضوعی بپرسم 
که بارها در کودکی تجربه کرده اید 
یا شاهدش بوده اید: کتک خوردن. 
بارهــا می گویید که کســی شــما 
را به بــاد کتک می گرفــت.  گاهی 
بدون دلیــل منطقی )مثل ماجرای 
گریس پمپ »ســید«( و گاهی به 
دلیلی که حداقل در بستر فرهنگی 
آن روزگار، منطقی داشــته )مثل 
خوردن چیزی که اجازه نداشــتید 
بخورید(. اثر آن همه کتک خوردن 
را در شکل گیری شخصیت کودکان 

ســوتیتر این صفحه: خیلی وقت ها بزرگساالن 
تصور درســتی از میــزان درک بچه ها در ســن 
کودکــی و نوجوانــی ندارنــد. فکر مــی کنند 
»بچه نمــی فهمــد « و ایــن باعث می شــود با 
او رفتارهایــی مــی کننــد و به او حــرف هایی 
بزننــد کــه هرگز با یــک بزرگســال نمی کنند
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چگونه تجربه کرده اید؟ به نظر شما کودکی 
که با لب خندان، صد ضربه شــالق معلم را 
تحمل می کــرده، چه تأثیری از آن تجربه ی  

ادامه دار گرفته است؟

زیدآبادی: البته نسبت به همساالنم خیلی 
کتک نخوردم! در مجموع شــاید بین 10 تا 
20 بار. کتک خوردن بیشتر در مدرسه رواج 
داشت و آن هم به واســطة درس نخواندن. 
من چون شــاگرد خوبــی بــودم، اغلب از 
کتک خوردن در مدرســه هم در امان بودم. 
تجربة من به مــن می-گوید که کتک تأثیر 
ماندگاری بر ذهن و ضمیر و روان آدمی باقی 
نمی گذارد! اثرش بســیار کوتاه مدت است و 
به سرعت هم فراموش می شود، مگر آنکه در 
پِس کتک خوردن، موضوعی عاطفی پنهان 
باشد. کتکی که ناشــی از احساس تبعیض 
باشد یا از سوی کســی انجام شودکه مطلقًا 
توقعش نمی رود، تأثیرش پایدار می شــود. 
این صرفًا مربوط به خشــونت فیزیکی کتک 
نیست؛ خشــونت کالمی بی مورد یا از سوی 
فردی که انتظارش نمی رود، به همان اندازه 

آسیب زاست!

جابری پور: تمایز جالبی را ترسیم کردید. 
جایی در کتاب تعریف می کنید یک شــب 
منزل دامادتان بودید و مشــق می نوشتید؛ 
خودکارتــان تمام می شــود و درخواســت 
خــودکار می کنید، اما خــودکاری در خانه 
نیســت. شــما ابــراز ناراحتــی می کنید و 
پیشــنهاد می دهند که برو به فالن مغازه و 
برای خودت خودکار بخــر. به دلیل دوری 
و بدمســیری مغازه، از رفتن در تاریکی سر 
باز  می زنید و گریه می کنید و هر چه با شــما 
حرف می زنند، فایده نــدارد. تا اینکه داماد 
اختیار از کف می دهد، شــما را به گوشه ای 
می برد و یــک کشــیده  محکــم می زند و 
تهدیدتان می کند اگر ساکت نشوی، چنین 
و چنان. تعریف می کنید با اینکه مســیر دو 
کیلومتــری تا مغازه را در تاریکی با چشــم 
گریان رفتیــد، اما این اتفــاق پایانی بود بر 
ترس شــما از تاریکی و رفت وآمد در شــب. 
لطفًا توضیح دهید در این جریان کشــیده 
خــوردن، دقیقًا چه اتفاقی برای احســاس 

ترس تــان می افتــد. آیا در اثــر آن کتک و 
تهدید، ترس تان از بین می رود و شــجاعتی 
در وجودتان دمیده می شــود؟ یا اینکه آن 
ترس، زیر الیه هایی از احساس های دیگر یا 

ترس هایی بزرگ تر، دفن می شود؟

زیدآبادی: آن کشــیده سبب شد که من از 
روی خشــم، تنهایی آن مسیر طوالنی را در 
شــب طی کنم و متوجه شــوم که بر خالف 
هشــدارهای زنان همسایه، هیچ خطری مرا 
تهدید نمی کنــد. در واقع ترس من به دلیل 
هشــدارهای بــی پایة همین زنــان بود که 
گفته بودند راننده های مســت پسربچه ها را 
می دزدند و به آنهــا تجاوز می کنند. من این 
مســئله را جدی گرفته بودم، اما آن شب که 
آن مســیر را تنهایی طی کــردم، به تجربة 
مســتقیم دریافتم که اصــواًل چنان خطر و 

تهدیدی وجود ندارد.

جابری پور: مهــارت جالبــی در مراقبت 
از خودتــان داشــته اید. درک درســتی از 
مخاطرات پیرامون داشــتید و به خوبی آگاه 
بودید که چــرا و چگونه بایــد از خودتان و 
حریم تان مراقبــت کنید. مثــاًل در دوران 
شاگردی راننده  ماشــین آب پاش، عبوس و 
جدی می نشســتید در صندلی شاگرد و به 
خاطر احتمال خطــر، راه هرگونه صمیمیت 
را میان خودتان و »ســید« را می بســتید. 
خودتــان می گویید که ایــن احتیاط را در 
بازپس زدن مهربانی های او، دوراندیشانه تر 
و خردمندانه تر می دیدیــد. نمونه  دیگرش، 
تصمیم نماندن در خوابگاه شرکت راه سازی 
است، که می گویید شرایط تهدید آمیز آنجا 
را با روحیات خودم سازگار نیافتم. این منش 
مراقبــت آگاهانه از خــود را از کجا آوردید 
و چگونه در شــما پرورده شــد؟ آیــا در اثر 
تجربه ی  تلخ شخصی خودتان بوده، یا جدی 
گرفتن توصیه های مادرتان، یا هوش و خرد 

و احتیاط ذاتی خودتان؟

زیدآبادی: به نظرم ناشــی از نوعی شهود 
غریزی بود. به هر حــال من از همان بچگی 
نیت هــای ناپاک را به ســرعت تشــخیص 
می دادم و در این مورد هیچ گونه خوش بینی 

و مالحظــه کاری نداشــتم.  در واقــع این 
موضوع برایــم به مثابة گونــه ای تابو بود و 
درباره اش آمــوزش خاصی هم ندیده بودم. 
کاًل در خانــوادة ما این موضــوع عمدتًا هم 
در بارة دخترها تابو محســوب می شــد، اما 
دربــاره اش صحبت مســتقیمی بــه میان 
نمی آمد. در مجموع تصورم این اســت که 
هشیاری شخصی، نقش اول را در این مورد 

بازی کرده است.

جابری پور: شــما از ســن کم )بــه گمانم 
10سالگی( تابستان ها به طور کاماًل جدی و 
با هدف تأمین معاش کار می کردید. ســؤالم 
این اســت که آن همه کار را، که در بسیاری 
اوقات طاقت فرســا بوده، از پس گذر زمان و 
تجربه  زندگی، چگونه می بینید؟ تأثیرش را 
در آن کسی که امروز هستید، چه می دانید؟ 
آیا آســیبی هم از کار در ســنین کودکی و 

نوجوانی دیده اید؟ 
بســیاری از بزرگترهــا در نقد ســبک های 
امروزین فرزندپروری، جای کار کردن بچه ها 
از سنین نوجوانی را خالی می بینند. با توجه 
به تجربه  زیسته  خودتان، نظرتان درباره  این 

موضوع چیست؟

زیدآبادی: ســختی کار را در آن سن کامال 
احساس می کردم. اما مهم تر از آن بخصوص 
در کار بنایی هیچ نــوع خالقیت و زایندگی 
که معنایی به زندگی دهد، نمی دیدم و تمام 
دلخوشــی ام این بود کــه آن کاری موقت 
اســت و خواه ناخواه پــس از گرفتن دیپلم 
از آن رهایــی خواهم یافت! بــا این همه در 
دورة دبیرســتان که نگاه سیاسی پیدا کرده 
بودم  و به نوعی خودآگاهی طبقاتی رسیده 
بودم، به کار عملگی به عنوان امری در جهت 
خودسازی و دســتیابی به معنویت از طریق 
ریاضت می نگریستم و آن را از صمیم قلب و 
با شور و شوق و رضایت انجام می دادم! این 
تجربه مرا نسبت به میزان توقعات مادی در 
زندگی و اینکه گاهی رنج معاش چه حد می 
تواند طاقت فرسا باشد، قناعت پیشه و شاکر 
بار آورده است اما شــاید یکی - دو تابستان 
برای گرفتــن این درس کفایت می کرد! اگر 
باقی تابستان ها امکان آموزش های صحیح یا 

wتروما و فرهنگ امنیت w w . i a o c s c . i r

 مجله خبری - تحلیلی، دوره جدید، شماره15
1399 تابستان    )46 پیوسته  )شماره 
ارتباطات و  فرهنگی  مطالعات  انجمن  ایرانی 



گفت وگو

42

مثاًل استفاده از کالس زبان انگلیسی 
برای ام مقدور بود، طبعًا رشد بیشتر 
و بهتری مــی کردم. بــه هر حال 
آشــنایی بچه ها با مشقات زندگی 
و تأمین معیشــت تأثیر خوبی دارد 
اما نهادن باری گران بر روی دوش 
شان لزومًا ســبب تجربه آموزی و 

رستگاری نهایی آنها نمی شود!

جابری پــور: نقلــی می کنید که 
در ســن کودکی در هنگام روضه، 
های های گریه می کردید. دو  ســه 
نوبت تعریف می کنید که در مراسم  
مذهبــی میزان تأثــر و گریه تان از 
نگاه بزرگســاالن تناســبی با سن 
و ســال تان نداشــته. حتی جایی 
می گویید کــه برخــی می گفتند 
»نکنــد با ایــن کــودک در خانه 
بدرفتــاری می شــود کــه اینطور 

می گرید!«.
اکنــون اگــر بازنگــری کنید، آن 
گریه ها را به چه حسابی می گذارید؟ 
آیا شنیدن مصائب منقول در روضه، 
دردها، فشارها و سختی های زندگی 
را در شــما زنده نمی کرده و باعث 

گریه نمی شده؟
اثــر آن گریه هــا در روحیه تــان 

چگونه بوده؟

زیدآبادی: گریه در روضه ناشی از 
حس ناشناخته ای از تراژدی بشری 
بود که در سرنوشــت امام حسین 
تبلور می یافت. بــه واقع این حس 
ربط خودآگاه آشــکاری با وضعیت 
خود و خانواده ام نداشت. نمی دانم 
ریشــة این احســاس چه بود؟ اما 
هر چه بود هنوز هم در من بســیار 
قوی است. به قول منبری ها من به 
شدت اهل بکائم! هر آهنگ یا آواز یا 
کالمی که نشانی از ُکنه سوگ ناک 
حیات بشــری با خود داشته باشد، 
مرا ســخت متأثر می کند. این تأثر 
در عین حال مرا ســبک می کند به 
طوری که گویی بــه نظام مرکزی 
عالم نزدیکتر شده ام! خدای من که 
باوری قلبی به آن دارم گویی زبان 

سرشک آدمی را زود در می یابد!
جابری پور: آن چــه از باورهایتان 
اینجــا و در کتاب نقــل می کنید، 

باورپذیر و دل نشین است.
چه عاملی باعث شــد که شــما در 
فضای خرافــات زده ی فرهنگی و 
مذهبی روستا از یک سو و در فضای 
تند و تیز ایدئولوژیک پس از انقالب 
از ســوی دیگر غرق نشوید و اصوال 

قرائت خودتان را داشته باشید؟
چــرا مثــل دیگــران نشــدید و 
“نگاهــی متفــاوت” دارید؟ وجه 

تمایز در چیست؟

زیدآبادی: واقعیت این اســت که 
از زمانی که به مطالعة غیردرســی 
رو کردم، ذهن ام  بــه طرز عجیبی 
منطقی شــد یعنی اهل چون و چرا 
شدم و برای هر موضوعی دنبال دلیل 
می گشــتم. آثار  دکتر شریعتی نیز 

این وجه از ذهن مرا به شدت تقویت 
کرد. از همــان دوران دبیرســتان 
متوجه شــدم که اعتقادات آدم ها 
حتی تحصیل کــردگان و مدعیان 
دانــش، تفننی اســت و بــن مایة 
محکمی نــدارد. این خصوصیت در 
کنار آن اعتمــاد به نفس مادرزادی 
سبب شد تا در حوزة فکر و فهم هم 
در پی اســتقالل باشــم. کسب این 
اســتقالل مراحل مختلــف و نقاط 
عطفی هم در زندگی ام داشته است 
کــه در جلدهای بعدی هــم به آنها 

اشاره کرده ام.

جابری پور: شــما جایی خودتان 
را در ســنین دبیرســتان، در 
بحث هــای سیاســی و معرفتــی 
ماللغطــی توصیــف می کنید. به 

طور کلی هم بارها داســتان هایی 
از نکته ســنجی هایتان در ارتباط 
بــا معلم هــا و برخــی دیگــر از 

بزرگ سال ها تعریف می کنید. 
نکتــه ای کــه دربــاره دوره ی 
دبیرســتان تان گفتیــد، امــروزه 
هــم می توان در شــما مشــاهده 
کرد. امروزه هم شــاید بتوان این 
روحیه را در نظرگاه های سیاســی 
و اجتماعی شــما دید. با دقت، مو 
را از ماســت افرادی کــه کم مایه 

می یابیدشان می کشید.
حال دو دسته سوال پیش می آید:

اول اینکه
آیــا این روحیــه لزومــا از همان 

استقالل فکری می آید؟
آیا این روحیه هم، ذاتی شماســت 

یا ریشــه ی دیگری برایش سراغ 
دارید؟

دوم اینکه
اگــر کودکــی بودیــد کــه در 
برخورداری و نعمت بزرگ می شد 
و همیــن مطالعــات درســی را 
می داشت و شــریعتی می خواند، 
فکر می کنیــد به این اســتقالل 

می رسید؟

زیدآبادی: بله. هنــوز در مورد 
ادعاهای دیگران، بخصوص اگر به 
نظرم منطقی و دقیق نباشد، بسیار 
ســختگیرم. این خصلــت قاعدتًا 
نوعی اســتعداد اســت که با فکر، 
تعمق و مطالعه بالفعل شده است. 
گمان نمی کنــم دوران کودکی ام 
در این ماجرا نقشــی داشته باشد. 

بــه باور خــودم، با هر شــرایطی 
که بزرگ می شــدم، این ویژگی 
ســرانجام روزی در من ســرباز 
می کرد. چه بســا که اگر زندگی 
مرّفهی داشتم، این استعداد زودتر 

خود را نشان می داد. 

جابری پور: شما به طرز جالبی در 
خالل خاطرات کودکی، فراوان در 
مورد غذا و خوردن حرف می زنید. 
غیر از اینکه به دفعــات از کمبود 
مواد خوراکی می گویید، در موارد 
دیگر جزئیات غذایی را که در یک 
وعــده  خاص، چهل و اندی ســال 
پیش صــرف کرده اید، بــه  خاطر 
دارید و توصیــف می کنید. یادتان 
اســت که اولین کبــاب کوبیده و 
اولین جوجه کبــاب زندگی تان را 
ِکــی و کجا خورده ایــد. البته این 
توصیف هــا غالبًا بــرای مخاطب 
شگفت آور اســت و ترسیم کننده 
شــرایط آن روزها. این همه دقت 
در مــورد غــذا و خوراکــی، آیــا 
صرفــًا به دلیل »اشــکمی« بودن 
دوران کودکی اســت یا برآمده از 

کمبود های فراگیر آن دوران؟

زیدآبادی: در محیطــی که ما 
می زیســتیم، مهمتریــن عنصر 
حیات، غذا بود. چون غذاها عمومًا 
تکــراری و بی خاصیــت  و بدمزه 
بود، به طــور طبیعی یک چیز تازه 
نظرمان را خیلــی جلب می کرد و 
درباره اش مفصل صحبت می شد! 
از همین رو، نخســتین نوشابه یا 
بستنی یا ساندویچ یا ماکارونی یا 
چلوکباب یا چلومرغ یا کره و مربا 
و غیره را کــه خورده ام، تجربه اش 
را به یاد دارم. خوردن یکی از اینها، 
تنوع بزرگی در زندگی به حساب 
می آمد. البته اشکمی بودن هم در 

این ماجرا بی تأثیر نیست!

جابری پــور: در مطالعات تروما 
retrau-  از پدیــده ای به نــام

matisation صحبت می شود. 
شاید بتوان آن را به بازیابی تروما 
ترجمــه کرد. به ایــن صورت که 
ممکن اســت در بزرگ ســالی در 

به نظرم بهترین کمک به یک کودک، آگاهی دادن، 
تشویق کردن، آزاد گذاشتن، تبیین چارچوب 
وجدانی برای او، احترام گذاشتن، محبت کردن 
و فراهم آوردن ابزارهای آموزشی برای اوست. 
برخورد از موضع ترحم با یک کودک، به خصوص 
کودک محروم، چه به صورت زبانی و چه در مقام 
کمک مالی و غیره، او را به مســیر وابســتگی به 
دیگــران و نوعی بــی ارادگی ســوق می دهد
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شــرایطی قرار بگیریــم که دلیلی 
مثل شنیدن یک صدا، دیدن یک 
تصویر، یا استشــمام یک بو، ما را 
به اتفاقی ناگوار یا بحران و آسیبی 
در گذشــته وصل کنــد. کارکرد 
مغز در این حالت به گونه ای است 
که احســاس آن تجربه را برای ما 
بازســازی می کند. به نظرم تعبیر 
“تازه شدن داغ” که در زبان فارسی 
داریم به ســاده گی ایــن پدیده را 

توضیح می دهد.
هیچ تابه حــال برای شــما پیش 
آمده که اتفاقات شخصی یا شرایط 
اجتماعیـ  سیاسی شما را به آسیب 
یا بحرانــی در کودکی وصل کند و 
احیانا عواطف و احساساتی در شما 

بازیابی شود؟

زیدآبادی: ایــن اتفاق تا حدودی 
می افتــد و  یــادآوری خاطره ها 
در ذهن، طبعــًا همان حس تجربة 
نخســتین را دوباره زنده می کند. 
طبق نظر نویســندة “روانشناسی 
رنج” اگر فــردی از نوعی رنج اولیه 
دچار مشکلی در زندگی خود شده 
است، بتواند آن تجربة رنج آور را به 
صورت نخستین آن در ذهن خود 
زنده کند به طوری که تمام آن رنج 
را از نو احســاس کند، می تواند از 
مشکل ناشی از آن رنج اولیه رهایی 
یابد. من بعضًا این تجربه را آزموده 

ام و نتایج خوبی گرفته ام.

جابری پور: تا به حال پیش آمده 
تصمیمــی را در زندگــی بــه این 
دلیل بگیرید که خاطرجمع باشید 
فرزندتان رنجی که شــما دیده اید 
را تجربه نخواهد کرد؟ هرگز پیش 
آمده کــه تحت تأثیــر خاطره  رنج 
خود، برای مراقبــت از فرزندتان، 
در رابطه تان بــا او مانع یا ُمصر در 

امری شده باشید؟

زیدآبــادی: فضــای زندگی و 
تربیت بچه ها بــه گونه ای بوده که 
نگرانی خاصی از تکرار تجربه های 
تلخ دوران کودکی خودم نســبت 
بــه آنها نداشــته ام. با ایــن حال، 
در مــورد کاری که انجــام یا عدم 

انجامــش ســبب تلخ کامــی آنها 
شــود، حساسیت نشــان داده ام. 
من چون خــودم بیــش از هر امر 
دیگری از اعمال ســلطة دیگران و 
ایجاد محدودیت در انتخاب آزاد، 
نگران و بیمنــاک بوده ام، در مورد 
بچه ها ایــن نکته را رعایت کرده ام 
تا احســاس راحتی و آزادی کنند. 
البتــه در چارچوبی که به طور غیر 
مســتقیم به آنها آموزش داده ام؛ 
چارچوبی مربوط به اصول بینادی 

اخالق و کرامت انسانی.

جابری پور: در کتــاب، فضایی از 
زندگی کــودکان در زمان و مکان 
کودکی تــان ترســیم می کنید که 
گویــا در آن، کــودکان چنان ارج 

و قربــی نداشــته اند. مخصوصًا در 
مقایسه با نگاه امروزین به کودکان 
که حقوق شــان )بیش از گذشته( 
به رســمیت شــناخته می شــود، 
انــگار آن زمان کــودکان به نوعی 
انســان های درجه دو محســوب 
می شــده اند. این برداشت درست 
اســت؟ آن روزگار را چگونــه بــا 
نگاه هــای گاه کودک محور امروز 

مقایسه می کنید؟

زیدآبادی: در دورة کودکی من، 
بچه هــا بی اهمیت نبودنــد. یعنی 
برای خودشان ارج و قربی داشتند 
و امید آیندة خانواده ها محســوب 
می شدند. در واقع موقعیتی مشابه 
دیگــر افــراد خانواده داشــتند و  
البته موجوداتی اســتثنایی نیز که 

باید همه در خدمت آنها باشــند، 
محسوب نمی شــدند. در حقیقت، 
خانــواده تا خانواده فرق داشــت. 
برخی خانواده هــا با بچه های خود 
به صــورت عزیزدردانــه برخورد 
می کردند و هوای آنها را از هر جهت 
داشــتند و بار خاصی بر دوش آنها 
نمی گذاشــتند. برخی خانواده ها 
نیز در این زمینه معمولی برخورد 
می کردنــد و پاره ای نیــز چندان 
اهل رحم و مروت به بچه هایشــان 
نبودند و آنها را ابزاری برای معاش 
می-دانســتند. شــاید واقعًا وضع 
خیلی فــرق نکرده باشــد، چون 
االن هم همین طور اســت. در آن 
زمان البته بچه ها حق خودســری 
نداشتند و باید احترام پدر و مادر را 

حفظ می کردند. خانواده هم در حد 
وســعش در خدمت آنها بود. شاید 
بزرگترین تفاوت امروز با دیروز، در 
تعریف همین »وسع« باشد. در آن 
زمان، توقعــات محدود بود و اغلب 
خانواده ها در برآوردن این توقعات 
مشــکل بزرگــی نداشــتند. االن 
توقعات به اندازه ای زیاد شده است 
که برآوردن آنها »وســع« بسیاری 
را می طلبد! پس پدر و مادرها برای 

تأمین آنها به زحمت می افتند!

جابری پور: احتمــال می دهم که 
این گفتگو را کسانی نیز که زندگی و 
کارشان درباره  بهبود آینده کودکان 
ایران است، بخوانند. پیشنهادتان به 
کســی که قصد خدمت به کودکان 

ایرانی دارد، چیست؟

زیدآبادی: به نظرم بهترین کمک 
به یــک کــودک، آگاهــی دادن، 
تشویق کردن، آزاد گذاشتن، تبیین 
چارچوب وجدانی برای او، احترام 
گذاشــتن، محبت کردن و فراهم 
آوردن ابزارهــای آموزشــی برای 
اوســت. برخورد از موضع ترحم با 
یک کــودک، به خصــوص کودک 
محروم، چه بــه صورت زبانی و چه 
در مقام کمک مالی و غیره، او را به 
مسیر وابســتگی به دیگران و نوعی 

بی ارادگی سوق می دهد.

جابری پور: شــما اخیــرًا جایی از 
»درونی کردن امید« به جای امید 
داشتن به عوامل ناپایدار بیرونی که 
تحت کنترل ما نیســتند، صحبت 
کرده اید. تجربه  شــخصی شــما از 
درونی کردن امید چیست؟ چگونه 
می توان کودکان را با درونی کردن 

امید آشنا کرد؟

زیدآبادی: امید، بــه جهان بینی 
آدمیزاد برمی گــردد و اینکه از چه 
زاویه ای به امور هســتی و زندگی 
از جمله کامیابی هــا،  ناکامی ها و 
شــادی ها و غم هایش می نگرد! از 
نگاه من، باور به خداوند یا مفهومی 
شبیه آن، جهان را معنی دار و همراه 
با امید نســبت به یک عدالت غایی 
می کند. باور به خدا هم البته بیش 
از اندازه امری شــخصی و شهودی 
اســت و نمی توان آن را به کودک 
آمــوزش داد، مگــر آنکــه به قول 
»ماکس پالنــک«، روحی پذیرنده 
در این زمینه داشــته باشد. با این 
حال می توان کودک را نســبت به 
این مســئله آگاه کرد. به هر حال 
این چیزی نیســت کــه در کنترل 
بشر باشد. شــاید ما با نشان دادن 
امیدواری و روحیة باال در شــرایط 
ســخت و لذت از مظاهر طبیعت، 
به نوعی غیرمســتقیم بر کودکان 
خود برای داشــتن امید به زندگی 
یا نهراســیدن از مشکالت آن تأثیر 
بگذاریم و بیش از این، به نظرم کار 

ساده ای نباشد.
جابری پور: از وقــت و حوصله ی 

شما ممنونم.
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تجربة مــن به مــن می گوید که کتــک تأثیر 
ماندگاری بر ذهن و ضمیر و روان آدمی باقی 
نمیگذارد!   اثرش بســیار کوتاه مدت اســت و 
به  ســرعت هم فراموش میشــود، مگر  ِ آن که 
در پس کتک خوردن، موضوعی   عاطفی پنهان 
باشــــد. کتکی که ناشی   از احساس تبعیض 
باشــد یا از سوی  ً   کسی انجام شــودکه مطلقا 
توقعش  نمی رود، تأثیرش پایدار می شــود.
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این صحنــه را در یک مرکــز نگهداری از 
کودکان بدسرپرست، تجســم کنید. در 
کمدی که از لوال در آمده، کودکی عصبانی که 
پایین کمد دراز کشیده و پاهایش به سمت 

کمد است. از قضا مدام هم تکرار می کند: 

“منخرابشکردم!”
احتماال اولین فکری که به ذهن خطور 
می کند این است که کودک پاهایش را به 
در کمد کوبیده و در را شکسته است. تمام 
ذهنیت ما درباره کودک آســیب دیده، 
ممکن است به اثبات این ادعا در ذهنمان 
کمک کند. در این مرکز، سه نفر در 10 
دقیقه، در فاصله های زمانی از هم، وارد 
اتاق شدند: مربی، مسوول نظافت و آشپز. 
نکته قابل توجه این بود که هر سه جمله 

مشابهی را خطاب به کودک گفتند: 

“وای،چراکمدروخرابکردی؟”
کودکانی که در یــک مرکز نگهداری، 
زندگی می کنند، کودکانی هســتند 

که در ســالهای اولیه کودکی، به جای 
دریافــت امنیــت، مهــر و محبت از 
خانواده خود بحران، آسیب و خشونت 
دریافت کرده اند. این کودکان به خاطر 
صالحیت نداشتن خانواده خود، از آنها 
جدا شــده اند و در مراکزی به صورت 

گروهی نگهداری می شوند.
از ابتدای این ماجــرا در کالس بودم و 
دیدم که در کمد بــه علت خراب بودن 
لوال از جا در آمده بود. حتی پیش از اینکه 
کسی به کودک بگوید “چرا کمد را خراب 
کردی”، کودک با اولین برخوردی که با 
در کمد داشــت و دید خراب است، این 
خرابی را به خودش نسبت داد. این ماجرا 

بسیار سوال برانگیز بود. 

چراکودککاریکهنکردهبودرا
بهخودنسبتمیداد؟

چرااینبزرگساالنبهجایسوال
“چهاتفاقیافتاده”ازســوال“چرا
کمــدراخرابکردی”اســتفاده

کردند؟

جواب این ســواالت مــی تواند به 
باوری که کودک نســبت به خود و 
بزرگساالن نسبت به کودکان آسیب 
دیده دارند، بازگردد. ذهنیت کودک 
از خودش چگونه است؟ ذهنیتی که 
باعث می شود نقش خود را در دنیا 
و رابطه هایش بســازد. بــه نظر می 

تاثیر پیشینه 
های ذهنی 

ما و کودکان بر 
عملکردهای 

رفتاری

الهه خراسانچی
کارشناسی ارشد علوم تربیتی و 
روان شناسی، پژوهشگر حیطه 
کودکی، تسهیلگر و طراح دوره 

های تربی مربی کودک
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رسد کودکان آسیب دیده، در فرایند 
زندگی خود، علت اتفاقات ناخوشایند 
و آســیب ها را به خود نســبت می 
دهند. دنیای درون کودک آســیب 

دیده این گونه است:

منآدمبدیهستم.
هرچــهخرابیدرایندنیاســت

تقصیرمناست.
منبیارزشــموشایستهدوست

داشتهشدننیستم.

د ر نتیجه طبیعی اســت که کودک، 
هر خرابــکاری ای در دنیــا را، فارغ 
از اینکــه واقعا در ایــن فرایند نقش 
داشته یا نه، به خودش مربوط سازد. 
به نظر می رسد کودک آسیب دیده، 
بــه دنبــال جمع کردن شــواهدی 
اســت که بتواند بی ارزشی و دوست 
داشتنی نبودن خود را اثبات کند. او 
رفتارهایــی را انجام میدهد که مدام 
چنین بازخوردهایی در بزرگساالن 
را ترغیــب کند و به خــودش و آنها 
اثبات کنــد که چقدر خراب کار و بی 

ارزش است.
ســوی دیگر ماجرا بزرگساالن قرار 
دارند. بزرگســاالن چــه ذهنیتی از 
کــودک دارند؟ چــه انتظاراتی از او 
دارند؟ به نظر می رســد کــه ما نیز 
انتظار داریم که کــودک خراب کار 
باشد. حتی اگر دانش و آگاهی کافی 
در مورد تروما و عوارض ناشی از آن 
را نیز داشــته باشــیم، ممکن است 
این دانش، مــا را در این پیش فرض 
تقویت کند و این طور استدالل کنیم 
که آسیب، قسمت های مختلف مغز 
را تحــت تاثیر قــرار داده و طبیعتا 
رفتارهایــی مانند کــج خلقی های 
لجوجانه، پاســخ های عاطفی شدید 
به محرک های جزئــی و ناتوانی در 
کنترل احساسات، در این کودک رخ 

خواهد داد.
 طبق مشاهداتی که داشتم، باوری 
که مــا از کــودک داریــم، بر نوع 
رفتاری که کودک نشــان می دهد 
می تواند اثرگذار باشــد. ما انتظار 
داریم که کــودک در کمد را از جا 
بکنــد و او نیز چنیــن انتظاری از 
خود دارد. گویا هر دو در یک توافق 
مشــترک پنهان درباره اینکه “تو 

کودک خرابکاری هستی”، اعمال و 
رفتار خود را شکل می دهیم. 

در مثــال دیگری تاثیر ایــن باور بر 
عملکــرد کودک، مــی تواند نمایان 
تر باشد. کودکی ۵ ســاله با مربی و 
دیگر همســاالن خود )در یک مرکز 
کودکان بدسرپرست( مشغول بازی 
بود. کودک در نقش مدیر آرایشگاه، 
شــلوار بیرونی و روسری به تن کرده 
بود و بــازی میکرد. مربی مســئول 
مرکز، در حین بازی آنها وارد شــد. 
کودک بــه محض دیدن مســئول، 
لحنش تغییر کرد و به سمت او رفت 
و گفت: “من پول میخوام. میشه بهم 
پول بدی؟” مربی مسئول پاسخ داد: 
“من صبح گفتم شــلوارت رو عوض 
کنی و این شلوار بیرونه. این نمیشه 
که تو به خواسته من عمل نکردی و 
من بهت پول بدم”. مربی مسئول بعد 
از چند دقیقه به کودک که در نقش 
مدیر آرایشگاه، روسری به سر کرده 
بود، گفت که توی خانه الزم نیســت 
روسری سر کنی و از او خواسته بود 

تا روسریش را بردارد. 
شاید در لحظه ورود، مربی مسئول این 
مشکل کودک برایش تداعی شده بود 
که کودک تاب آوری و صبوری الزم را 
ندارد و برای رسیدن به خواسته هایش 
معموال قشقرق به راه می اندازد. این 
مشکل رفتاری کودک، توسط مربیان 
و روانشناســان مرکز مــدام گزارش 
می شد. این باور، به محض ورود مربی 
مسئول به فضای کودک، انگار همان 
توافق مشــترک پنهان بین کودک و 
بزرگســال را در مورد عدم تاب آوری 
کودک به میان می آورد. کودک بازی 
خــود را رها کرد و خواســته اش را با 
حالتی نق مانند به مربی مسئول گفته 
بود. پاســخی که شــنیده بود، کامال 
می توانســت مســیر کودک را برای 

قشقرق و عدم صبوری هموار کند.
هــم چنین، عــدم پرســش مربی 
مســئول از چرایــی فعالیت هــای 
کودک، و داشــتن پیش فرضهایی 
مثل اینکه الزم اســت همه کودکان 
قوانین خانه را رعایــت کنند، باعث 
شــد او به جای پرسیدن اینکه: “چرا 
روسری به سر داری”، درخواست کند 
که کودک روسری را از سر بردارد و 
در نتیجه احتمال قشقرق و نافرمانی 

و تاییــد این بــاور که “تــو تاب آور 
نیستی”، باال می رود.

چطــور می تــوان از ایــن باورهای 
نامناسب، در نقش بزرگسال و کودک 
عبور کرد؟ چطور می توان به کودک 
آســیب دیده فهماند کــه علت تمام 
خرابکاری های دنیا تو نیستی؟ حتی 
علت آسیب هایی که به طور مستقیم 
در زندگــی تجربه کــرده ای، نیز تو 
نیستی. تو فردی ارزشمند هستی که 
الیق دوست داشته شدن هستی. و ما 
به عنوان بزرگسال چطور می توانیم با 
وجود ارتقای دانش و فهم خود از تروما 
و آســیب هایی که بر رفتار و عملکرد 
کودک ســایه می اندازد، فرصت بروز 
رفتارهای مناسب را با پیش فرض های 

خود از کودک نگیریم؟
به مثال گفته شده بازگردیم. در تمام 
مدتی که کودک داشت تکرار می کرد 
که “من در را خراب کردم”، شــاید 
چون شــاهد اتفاق بودم، با اطمینان 
می گفتم: نه تو این کار رو نکردی! و 
هر بزرگســالی که از در وارد می شد 
و می پرســید: “چرا در را کندی؟”، 
در جواب بالفاصلــه می گفتم: “کار 
کودک نبود”. نکتــه جالب این بود 
کــه آن روز وقتی بعــد از حدود نیم 
ســاعت، مجــددا کســی وارد اتاق 
شــد و با دیدن در کمد پرسید: چه 
اتفاقی برای در افتاده، کودک که در 
وضعیت آرامی به ســر می برد سریع 
گفت: من خرابش نکردم! به نظر می 
رسید دادن این باور به کودک که تو 
خراب کار نیستی و وجود بزرگسالی 
که ایــن موضوع را بــرای کودک و 
دیگران شفاف کند، باعث عبور او از 

این ماجرا شده بود. 
در مواجهــه با این کــودکان، الزم 
است به عنوان بزرگساالنی که نقش 
مهمی در ترمیم آسیب های آنها می 
توانیم ایفــا کنیم، پیش از هر چیزی 
دو مولفه کلیــدی را مدام در رفتار و 

عملکردمان انعکاس دهیم:

انتظارباالداشتنازکودک
کنجکاوبودندرهرلحظه

اصطــالح “انتظارات باال داشــتن” 
از کــودک، به معنای این اســت که 
کودک را شایسته رفتاری بدانیم که 

درست اســت. مدام در ذهن مان به 
خود بگوییم: او هــم می تواند مانند 
هر کــودک غیر آســیب دیگری، به 
مهارت های کنترل احساسات دست 
پیدا کند. می تواند حساســیتش را 
نســبت به محرک هــای محیط کم 
کند. می تواند رفتارهای سالم و غیر 
مخــرب از خود بروز دهــد و من به 
عنوان بزرگسال حامی او، هر لحظه 
منتظرم تا این لحظه های شــگفت 

انگیز عبور او از آسیبها را ببینم.
کنجکاو بودن در عمل آن جاســت 
که ما حتی اگر صحنــه ای می بینم 
که برایمان قطعی اســت که کودک 
عامــل یک رفتار نادرســت بوده، به 
او ایــن فرصت را بدهیــم تا خودش 
دوباره ماجــرا را برایمان بازگو کند. 
کنجکاوی یعنی دانــای کل نبودن. 
یعنی نپرسیدن ســواالت جهت دار 
و مقصر کننــده. یعنی به عنوان یک 
بزرگسال، به خود فرصت کنجکاوی 
بدهیم. فرصت بدهیم تا پیش از هر 
مداخله ای، کمی مشــاهده کنیم... 
تامــل کنیم و ســواالت باز پاســخ 
بپرســیم. به جای چرا فــالن کار را 
کردی، بپرســیم، چه اتفاقی افتاد؟ 
به جای باز دوســتت را کتک زدی، 
بپرسیم: بین تو و دوستت چه پیش 
آمد؟ و به جای دســتور روسری در 
آوردن، جستجو کنیم که چرا کودک 
روسری به ســر کرده. مهم است که 
در تمــام این لحظه هــا جواب های 
احتمالی و گفتگوهــای ذهنی خود 
را کنار بگذاریم. گوش شــویم تا او از 
عمیق ترین حرف هایش به ما بگوید. 
حتی اگر در آخر او عامل خطا باشد، 
باز هم به او نشــان دادیم که باور ما 
به او، کودکی مخرب نیســت! بلکه 
انســانی اســت که مانند هر انسان 
دیگری، گاهی اوقات خطا می کند. 

این دو مولفه کلیدی، یعنی داشتن 
انتظارات بــاال و کنجکاو بودن، می 
تواند تاثیر فــوق العاده ای در امن 
کردن دنیای کودک داشــته باشد. 
کودکی که عادت کــرده که دنیا و 
ارتباطاتش با ناامنــی گره خورده 
اســت، بــا چنیــن برخوردهایی 
از ســوی بزرگســاالن حاضــر در 
زندگیش، می تواند احساس امنیت 

خود را بازیابی کند.
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خجالتی با شیطنت های ریز.
به مهدکودکی می رفتم که روزهای 
خوشی را در آن ســپری می کردم، 
غیر از یک روز که شــد آخرین روز و 
همان یک روز برای تلخ کردن کل آن 
دوران کافی بود. صبح آن روز وقتی 
به مهد رســیدم مربی ام مرا به خاطر 
ناخن های بلنــد از ورود به کالس، 
منع کرد و ناظم به اجبار ناخن هایم 
را تا جایی که دیگر ممکن نبود! کوتاه 
کرد. از انگشت هایم خون جاری شد 
و تا مدت ها کار کردن با آن ها برایم 

سخت بود.
حاال بیست و شش ســاله ام، و جالب 
اســت بدانید امروز حرفه ام مربیگری 

کودک است.
این اتفــاق فــارغ از نیِت -شــاید- 

خیرخواهانه ناظم، برای مِن شش ساله 
چیزی جز ورود به حریم شــخصی ام 
تعبیر و تفسیر نمی شد و فضای امنیت 

مرا خدشه دار کرد.
و این ناامنِی ایجاد شده برای من فقط و 
فقط با حمایت، همراهی و همدلی مادر 

و پدرم ترمیم شد و از آن عبور کردم.

“امنیت”
ایــن واژه برای من همــواره مفهومی 
عمیق و بسیط داشــته و درک آن در 
رابطــه والد_کودک برایــم نمودی 

ملموس دارد.
نیاز به امنیــت و ایمنی در هر دوره 
ای از رشــد انسان، شــکلی به خود 
می گیرد و تالش برای حفظ امنیت 
و یــا خلــق موقعیتی بــرای ایجاد 
آن، تالشــی غریزی برای انسان ها 

محسوب می شود.
از آنجا که پدر و مادر شکل دهنده اصلی 
به ارتباط با کودکشــان هستند، آنها 
مسئول ایجاد ارتباطی امن با کودک 
-از طریق توجه به نیازهای اساســی 
و ابتدایی او از قبیل نیــاز به غذا، نیاز 
به مراقبت و نیاز به دوســت داشتن و 

دوست داشته شدن- می باشند.
این اولین مواجهــه ی هر کودکی در 
زندگی با مفهوم امنیت است و از نظر 

من همیشه اولین تجربه ها در زندگی 
در نوع نگاه ما به آن مســئله در آینده 
تعیین کننده اند و به الگوهای ارتباطی 

ما شکل می دهند.
حاال تصــور کنید کودکــی در اولین 
تجربــه اش از امنیت، بــه دلیل عدم 
آگاهی والدین از اهمیت این موضوع 
و نقش و مسئولیت شــان، تایید الزم 
را از مهمترین منبــع امن خود یعنی 
مادر و پــدر نگیرد و این می تواند پیام 
های پنهانی برای کودک داشته باشد. 
کودکی که از سمت والدینش طرد می 
شود و مورد بی توجهی قرار می گیرد 
در خوش بینانه ترین حالت می تواند 
با خودش فکر کند که من بی ارزش و 
دوست نداشتنی هستم و یا بزرگساالن 
آنقدر ها هم قابل اعتماد نیســتند. و 
فاجعه دقیقا زمانــی رخ می دهد که 
والدین با رفتارها و گفتارهایشان دنیا 
را جای ناامنی به کودکان معرفی کنند.

اهمیت موضوع امنیت تا حدی است 
که در نگاه راجرز )روانشــناس انسان 
گرا( فقدان آن، موجب بیماری و روان 
آزردگی در فرد می شــود و می تواند 

تروما ایجاد کند.
در حیطه شــغلی ام شــاهد کودکان 
بسیاری بودم که هر کدام به سبب قرار 
گرفتن در موقعیت های آسیب زا دچار 

تروما شــدند و ایجاد فضای امن برای 
آنها در توان والدین نبود، چرا که گاهًا 
خود پدر و مادر در مواجهه با بحران و 
برای گذر از آن نیاز به کمک شــخص 
سومی دارند. سوالی که همواره ذهن 
مرا به فکر وا می داشت این بود که نقش 
مربِی کودک برای حمایت از کودکان 
آسیب دیده چیست؟ آیا می توان تغییر 
موثری در نــگاه این کودکان به دنیا و 
ارتباطات آنها ایجاد کــرد؟ آیا ایجاِد 
امکاِن تجربه ی حضور در موقعیت یا 
رابطه ای امــن برای این کودکان، کار 
مطلوبی است؟ حال آنکه شاید کمتر 
زمانی فرصت زیست در چنین موقعیت 

هایی داشته اند یا دارند.
مشــاهده گری و مطالعــه نحوه ی 
ارتبــاط مربیــان با این کــودکان و 
اثری که در پی داشــت برایم روشن 
می کرد کــه بزرگترین قــدم برای 
کودکانی که به هر دلیلی از حمایت 
های خانوادگی محروم هســتند و یا 
خانواده و جامعه خواسته یا ناخواسته 
آسیب هایی به آنها وارد کردند، حضور 
افرادی آگاه در کنار آن هاســت که 
ســاعاتی هرچند کوتــاه بتوانند در 
محیطی سالم، امن، غنی و به دور از 
کشمکش و موقعیت های آسیب زا با 
آنها ارتباط برقرار کنند و فضای بازی 

گاه، نقطه ی امن کودکان:  مربیــاِن آ

نقش مربی آگاه در ایجاد 
امنیت در مواجهه با کودکان 

آسیب دیده
حورا محسنی

مربی و پژوهشگر
 در حیطه ی کودکی
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برای آنها فراهم کنند.
روزی را بخاطر می آورم که کودک سه 
ساله ای را دیدم که برای ورود به محیط 
جدید و غریبه خانه کودک احســاس 
ناامنی می کرد. او با هر دو دست لباس 
مادر را گرفته بود و با نگاهی مضطرب 
از پشت مادر اطراف را بر انداز می کرد. 
به نظر میرســید تمایلــی به حضور و 
ماندن در آن فضا ندارد و اگر کســی 
برای صحبت کردن با او جلو می رفت 
با چهره درهم کشیده و دندان های بر 
هم فشرده پشت مادر قایم می شد و از 
مادر می-خواست که به خانه بروند. در 

گفتگو با مادر، متوجه شدم که کودک 
تجربه های ناخوشایندی از مهدکودک 
قبلی داشته اســت و فرآیند جدایی 
ناایمنــی را از مادر تجربــه کرده بود. 
حاال می فهمیدم که اضطراب کودک و 
اصرار او برای بازگشت به خانه از کجا 
می آمد و در آن لحظه در حال تجربه 

ی چه احساس هایی در درونش بود.
براستی چطور می توان فضای اعتماد و 
صمیمیت را در ارتباط با او ایجاد کرد؟

نکته ی مهمی که در مواجهه مربیان 
این کودک بسیار به چشمم می آمد و 
آن را در تغییر رویه ی آسیب دیده ترین 

کودکان موثر دیده ام، پذیرفتِن کامِل 
کودک بود. و این محقق نمیشود مگر 
آنکه با کودک در نقطه ای که هســت 
بدون هیچگونه قضاوتی روبه رو شوی 
و او را متوجــه ارزش وجودی خودش 
کنی و بداند همانطور که هست دوست 

داشتنی ست.
هرفردی که تجربــه ی کار با کودک 
دارد ایــن را تصدیق می کند که بازی 
نقش اعجاز گونه ای در شــکل گیری 
ارتباط بــا کودکان دارد. سرســخت 
ترین کودکان را هم میتوان با در آوردن 
شکلک های عجیب خنداند و به بازی 

دعوت کرد اگر بتوانیــم با آنها هم قد 
شویم و از دریچه ی نگاه آنها به مسائل 
و پدیــده ها بنگریم. دیــدم که مربی 
با تغییر جایگاه خــود در بازی، از یک 
شخص بزرگساِل تهدیدکننده امنیت 
-که قرار اســت او را از مــادرش جدا 
کنند-، بــه هم بازی قابل اعتماد برای 
کودک تبدیل شد و این اعتماد باعث 
شــد تا حضور در محیط مهد کودک 

برایش خوشایند شود.
حاال به نظر می رســید کودک از غار 
ناامنی اش بیرون آمده است و کنجکاو 
اســت تا محیط و آدم ها را بشناسد. او 

فهمیده بود که خطری او را تهدید نمی 
کند و قرار نیست کسی او را از مادرش 
جدا کند. او فرصت داشت تا بدون هیچ 
اجبار و شــتابی برای ورود به کالس، 
در گوشــه ای دنج کنار مادر بنشیند و 
ساعت ها شــاهد رفت و آمد و بازیهای 
مختلف همساالنش باشد و گاهی محو 
بازیگوشی های آنها بشود و همراه-شان 
بخندد. مربیان هم گاهــا با قرار دادن 
ابزارهای بازی دسترسی دهنده او را به 

بازی فرا می خواندند.
 از دیگــر راهکارهــای مربیــان برای 
کودکانــی که فرصت بیشــتری برای 

ســازگار شــدن با محیط نیاز دارند، 
پیش بینی پذیــر کــردن اتفاقــات و 
رویدادهای روز و ایجــاد روتین هایی 
در کالس بــود. بعضی کــودکان نیاز 
دارند که بدانند هر لحظه قرار اســت 
چه اتفاقی بیفتد و چه چیزی در انتظار 
آن هاســت تا بتوانند به نحوی کنترل 
امور را در دست داشته باشند. هر گونه 
اتفاق غیرمنتظره ای می تواند احساس 

امنیت آنها را به خطر بیاندازد.
 بــه همین منظور در ســاختار برنامه 
روز کودکان، زمان هایــی ثابت برای 
برخی کارها در نظر گرفته شده است 

مثل زمــان صبحانه و میانوعده، حلقه 
ی گفتگو و ...  و مربیــان قبل از وقوع 
تغییری در برنامــه ، برنامه بعدی را به 

کودک اعالم و یادآوری می کنند.
و اما همگامی، همراهی و همدلی!

بــه نظر می آید شــاه کلیــد ارتباط 
با افراد آســیب دیده این اســت که 
بگذاریم آنها عمیقًا احساس کنند که 
از طرف کسی درک می شوند و بدانند 

که تنها نیستند.
همگامــی و همراهــی با احســاس 
کودک آســیب دیده مقدمه ای برای 

همدلی با آنهاست.

سخنآخر
همه ما در طول زندگی مان حداقل یک 
بار تجربه تلخی از قرار گرفتن در موقعیتی 
بحرانی داریم، شاید آنطور که شایسته اش 
بودیم با ما رفتار نشد یا مورد تایید دیگران 

مهم زندگی مان قرار نگرفتیم و یا ...
امیدوارکننده ترین جمله ای که در این 
سال ها از اساتیدم آموختم و همواره برایم 
انگیزه ای برای حرکت در این مسیر است 
این بوده که همیشه فرصت برای ترمیم و 
بازسازی اتفاقی که درون ما رخ داده است 
وجود دارد، فقط کافیست نسبت به آن 

ها آگاه شویم.
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