
 1911بها ر ،1، شماره  هفتمدوره                                                                     فصلنامه سلامت روان کودک

 
 الف 

 سخن سردبیر

 سخنی متفاوت از زبان و پنجره نگاه خوانندگان نشریه 
 

برهوت  از کویر خشک ومعنایی و غسل کردن آگاهی، معنای زندگی، پذیرش اندوه و تنهایی و سپس مهاجرت از سرزمین بیهودگی و بیدر چند شماره قبلی که از مرگ
ناختی شها و تمجیدهای به ظاهر درس  و نادرس  که بیشتر در وجه زیباییها گفتم و نوشتم؛ علاوه بر تعریفبه بهشت  زیبای زندگی سترشار از امید و آگاهی، س ن

 وار مرور کنیم:ها و نقدهایی مواجه شدم که نپرس؛ بیایید ن س  خلاصههایم بود، با پرسشس ن
ی اس ، پس چرا لال شدی و به جا ورزی بی حد و حصرتر از کشتن و لگدمالی کردن و خشون جرمی ناب شودنی ،بینی دوس  داشتن و عشق ورزیدنه میتو ک

رآمد کل د -زینههای خاص در این کشور از روز عده درآمد یک -بینی هزینهکه میبینی رستی! تو مان به سترا  مستا ل سلستفی و جهانپرداختن به مشتللات اصتلی
سال  ی یکط شهر درمحله و حقوق کل زندگی اسراد یک با برابر ... بینی قیم  ماشین و مسلن یک عده خاص تو که می !زندگی اسراد همنوع دیگرشان بیشتر اس 

کنی و درباره معنای یا ما را احمق سرض میزنی و خودت را به حماق  می لیکنی وشنوی و درک مینی و میدابینی و میاز همه ترستوتر خودتی که می ! پساست 
 .ما را بازی نده لطفاً .کنیسرسایی میزندگی قلم

ما ، ولی نیمتجربه کبهتر تا زندگی را و در آغوش بگیریم یم رکنی که مرگ را بپذیمیبه ما نصیح   . تویماهترسیم چون بارها مرگ را تجربه کردما از مرگ نمی 
نده میریم و زشنویم، بارها میبینیم و میبه خاطر سقر و نداری مین را یماهاما هر روز که صتدای شلستن بض  بهه !میریمهر روز داریم می ما تو خبر نداری! مردیم
ما را  ،ی خودتدرآوردهای ت صصی و غیرت صصی منکه با واژه است تر از بقیه نویستی پس جرم تو ستنگینلال شتدی و نمی، ولی نیادا را میهتو اینشتویم! می

 کنی تا حواسمان پرت شود.سرگرم می
کنی که برای رسیدن به آزادی، ن س  باید جبر را قبل زنیم ولی تو به ما تجویز میما عمری اس  که در سقر و بدب تی و جبر و شلنجه جور زمانه دس  و پا می

هاس  ما و اجدادمان در حال شنوی که قرنبینی و نمیگیریم؟ آخه مگه تو کوری و کری و نمیاز آزادی، سقر را قبل از قناع ، مرگ را قبل از زندگی و ... در آغوش ب
کنیم و شاهد پرپر شدن عزیزترین عزیزانمان به خاطر سقر و نداری و بیماری هستیم؟ تا چند سال و تجربه مرگ و سقر و بدب تی و سلاک  و جبر زمانه داریم زندگی می

 این تجویزات سلسفی تو را تجربه کنیم تا آزاد و رها شویم؟!چند دهه و چند نسل باید 
چرا لال شدی و ما را با پس  نشین نیس !ای کاخقورت عدهو یا نیم نی که حقوق و درآمد هزاران کارگر در هزاران ستال و ماه به اندازه هزینه یک قورتادتو می 

ه پذیرستیم ما ک ؟تر کنیزخم ما را تازه ،را دیدن لیوان پر ةاندیشی و شعار نیمبا تفستیرهای ههنی مبب  و مبب  هیاوخچرا می ؟یهدسلستفه و معنای زندگی بازی می
ها آن ه از نوک میاری سوز بههای ما را دوباره زخمکه  تو مگه مرض داری !باید ساخ  و همینه که هس  ! ما که پذیرستیممآیییاز عهده برنم ! ما که پذیرستیمتوانیمنمی
 مان صدباره شود و صدها و هزاران بار از دردهای سراموش شده خود، دوباره آگاه شویم؟!اندوه ،روزیم که شبانهوو وارد زندگی خودآگاه بش، غسل کنیم شستشو بدهیم را

عل ستند و مدرک دانشگاهی نیس ؟ مگر ستازی و جتر از کست  درآمد از طریق دادهتر و نجسزدی که هیچ پولی کبیفمگر همیشته نگفتی و سریاد نمیتازه تو 
ا را به هیک مدرک جعلی و ... هزاران هزار سال نسل ،خر یک سرق  علمیأثیر ماتأبالاتر از دزدی علمی نیس  و ت اختلاسی و دزدی هیچ کهزدی که همیشه سریاد نمی

دیدی خودت بیشتتتر از همه ماها از مرگ و تنهایی  ؟!ز ادعا نبودیاز همه بودی و چیزی جوتر دیدی خودت هم ترستت !پس چرا دیگه لال شتتدی؟ ،کشتتدکباس  می
 ستتر ما کنی و اللی کلاه شتترعینوب  چاپ میدیدی خودت هم مقاله بی !کردی؟شتتعور سرض مینداشتتتی و همه را بی را ترستتیدی و خودت شتتعور درک مرگمی
 وع را چاپ کرد وضمقالات با یک مو نشریه،در یک شماره  ودشکنی که نمیه میدیدی خودت اللی سفسط !اری که قانون چاپ ستری  در همه مجلات هست ؟گذمی

های دل حرف یاب گوییمی راس  سری  نده! اگه گذشته به بازگش  و آگاهیمرگ هایس ن این با را خودتپس ببین ...  م؟یمجبور شدیم مقالات را به نوب  چاپ نلن
زن و همه شروع کن سریاد بخیلی هنرمندی و اگر  ها پاک کنی بیا دنیای اطراس  را از پلشتیویگاگه راس  میشریک شو و مزه کن؛  را ما ما را بزن، بیا تل ی دنیای

 را آگاه کن.
هودگی بر تمام تباهی و بیبینند که بینی و همه بهتر از تو میتو که میشتتوند! هر روز بیشتتتر از دیروز می قاله و کتابمهای تولید دکان تعدادبینی تو که داری می

وم از تحصیل محر ،باسوادترین دانشجویان و ترینخلاق دکترا، اندانشجویذب نامه کبیف جخاطر آیینهبینی که چطور بتو که می! های نظام آموزشی رخنه کردهمویرگ
قاط  به راحتی در م کنند وهایی چاپ میمقالات و کتاب هزار تا کلک، چنانی وآنروابط یا  وپدرشتتان شتتوند ولی برخی با آزاد کردن حستتاب بانلی دکترا میمقط  در 

بینی اسرادی حتی و که میتمتن ساده انگلیسی را بفهند! یک توانند حتی نمی لیهستند وبه اصطلاح ... که  یبینی استادانتو که میو ... !  شوندقبول می بالای تحصیلی
یاس  بینی س! تو که میاندکنند و تمام علم روان را به لجن کشیدهمیها اند و سرکیسهدرمانگر جا زدهاس و رواننشروانخودشان را دکتر  ،استینشتبدون مدرک روان

ه مجبورند گرایی شده استادانی کالتحصیلان مقط  دکترایی که در حد مقط  کارشناسی هم سواد ندارند! ماحصل این سیاس  کمی نظام آموزشتی کنونی ما شتده سار 
رسمی و رسمی خود را پیش ببرند! پس چرا کر و کور شدی و در این روز درگیر چاپ مقاله و کتاب شوند تا بتوانند است دام نیمهبه جای تفلر و تعمق و مطالعه، شتبانه

 شود؟ ای از تو شنیده نمیها هیهی سریاد و نالهزمینه



 نشریه خوانندگان نگاه پنجره و زبان از متفاوت سخنیسردبیر: سخن 
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هایی که صرف کردید در این شماره چاپ هایم بودند که به احترام وق ان شتناس و ناشتناس س نهای شتما خوانندگها و درد دلاین نقدها سقط ب شتی از پیام
 کردم. 

های خویش در مقابل اتهامات شما خوانندگان بسیار جان، که با این هدف حرف بزنم که من و ای گوش سرا دهید تا من نیز نه با هدف تبر ه کردن س ناما لحظه
 شود، چون بلد نیستیم با سلوتمان سریاد بزنیم و گفتگو کنیم. دا استادیم؛ من و تو همدردیم ولی سریادهایمان شنیده نمیتو یلی هستیم که از هم ج

 گویم ولی با زبانی متفاوت. ن س می در این شماره درباره این دردهای نظام آموزشی و پژوهشی و سرهنگی کشورشوم و خیلی خوب من تستلیم اتهمات شما می
 ای را برایتان عرض کنم:دهید نمونهاجازه 

ز و ضپزشک و مت صص مروانهایم خیلی صتری  و شتفاف و بدون هیچ للن  گفتاری شترح دادم و نقد کردم که در این کشور، یادتان هست  در یلی از ست ن
های م تلف تشتت یص و درمان مانند موشتتی کبیف مورد و ... را به بهانه اوتیستتم مبتلا به اختلال طیف کودک ستتی تی و ... با نوار مضز وها بار اطفال ده اعصتتاب
 صص برای یک متآن سرمقاله را نید چه شد؟ ادمیای محدود از این گونه مت صصان(. خوب ولی دهند؟! )البته تأکید کرده بودم سقط عدههای م تلف قرار میارزیابی
 به طور تصادسی ولی وقتی های کودک(؛شناسکشتید شتما روان)او بهم گف : ای جان چه زجری می مدردی کردهمن  خواند و با ،در تهران سرستتادمو اعصتاب مضز 

از تهران ارسال کرد که در آن در هر جلسه ویزی  یک نوار مضز،  برایممبتلا به اختلال اوتیسم خود را  پرونده سرزند همین مت صص مضز را دیدم که مراجعی از مراجعان
ریلی، و یک سری داروی ... تجویز شده بود، من دچار به  و اندوهی شدم که نپرس. بدتر از آن گزارش، تأکیدی بود که این مت صص بر تش یص یک شتوک اللت

ه یا به اختلال نارسایی توجکودک مبتلا  این اختلال و ردیابی درمان آن با همین نوار مضز انجام داده بود. یا خدا!!! آخر کجای دنیا سرا  دارید که تش یص و روند درمان
کرد، ردی میدها، همشناساوتیستم را سقط با نوار مضز و شتوک اللتریلی پیش ببرند؟!!! وقتی پرونده این مراج  را در کلینیک مت صصی که ظاهراً همیشه با ما روان

 نپرس.  ها سرو خوردم که و بض هااشک ؛زجرها کشیدم که نپرس؛ ام نشس  که نپرسعرق سردی بر پیشانی مطالعه کردم،
درآوردی خود را حتی روی بهه مبتلال به اختلال اوتیسم خودشان های منبینم که این روششناسم و دیدم و میتر از این خبر اینله مت صصانی را میتازه هولناک

یرا به شناسی کودک ارجاع داده شود؛ زاست  که سرزندشان به مت صص روانکنند؛ یعنی باور دارند که هر بلایی ستر این سرزند خودشتان بیاید بهتر از این نیز اجرا می
 قول یلی دو تا از آنها، مگر بهه ما روانی اس .!

ملی ستاد  در همین اس . اصلاً چرا راه دور برویم. مگر را ریشه دوانیدهمبتذل کبیفی  ن نظام سلری و باور و نگرشی ری   که چنین دیدگاهای خاک روی سترباید 
بهداشتی  نظام مامدر ت ؟ اصلاً حضور داردستاد  آنشناسی در نظام روان نماینده سازمان ؟ بب شید اصلاًداسی داشته باشنشروان ادیک بار دیدید که بروند ،کرونامقابله با 

 انسان ؟دو تا بعد جسم و روان داردان انسگفته  هید این گونه بپرسم چه کسییا اجازه دداریم؟  رروانی هم مگ سلام  و نام بهداش هبموضتوعی و ستلامتی جامعه ما 
 !لامالس؛ واس بوده و  هادرمان جز ملک ما پزشک !زنداسی برای خودش دکان و دستگاه مینشو تمام. غلط کرده روان اس دارد که ملک پزشلان  انییک بعد جسم

 ؟رددا روی اعضای خانواده و جامعه ثیر روانیأکی گفته کرونا تم!!! یهدنمی هااسنشتکنیم ولی دست  شتما روانحتی بهه خودمان را هم با این نگرش درمان می
 دهم!می شانبیماران مبتلا به این بیماری را به شما ن سی تی اسلن اییدبی دشک داری د؟کنکرونا به ریه حمله می بینیدنمی هستید کور مگر ؟!نیحرف درمیارچرا اللی 
 ؛از دکان ما بیرون بروددهیم ما اجازه نمیماس  و  زو همه چی س ،ناموس ما، حق ماست ماست ، کرونا ملک ، کرونا کرونا ستهم ماست  ید لطفاً.مف  نزن حرف پس

جایی در ستاد کرونا و صدا و سیما  ،از دیار کفار رسیدهشماها  که تمام دانش  ...هایاسنشنابراین حضور شما روانخلاصه بگوییم موضوع سلام ، کلاً واسطه ماس . ب

ما داد و  ها را تحویلاسنشو شما روانگری را ابداع کرد تحلیلو روانبه پزشلی خیان  کرد  لیشعور را که پزشک بود ون سروید بیآلعن  کند . اصتلاً خدا ندارد ... و
 .بلای جان ما کرد
ما بلندگوها : کن تو هم باورولی  ؛سنگ و مجسمه که نیستم، کور نیستم ، کر وکنمدرک می ،شنوممی ،بینممی دوستتان عزیزم، من نیز مانند شما بلهنتیجه اینله 

رمان تها زدیم ولی هر بار خفهها و ناله؛ ما زجهدرک نشدیم !دیده نشدیم !خوانده نشدیمولی ها نوشتیم ست ن ؛ ماکشتیدیم ولی شتنیده نشتدیم هاقورت دادیم و سریاد
، ندیده شدن ،نشدن درک شدن، نشنیدهکنید ر باوعلمی و غیرعلمی ما در نیاید!  ها وصل کردند تا صدای اعتراضکنخفهما ؛ به از قبل خفه شدیم بدترهر بار کردند و 
و به قول استاد کند می رنده و رنده کشیدههای روان را سوهان تمام مویرگ کشد وبه آتش می دهد وراش میخهای روح را که دیوارهاس  بد دردی  ،شدنو هیهی ن

 یعتی عزیزم، زجری دارد در حد و اندازه زنده زنده پوس  کندن گوسفند.شر
باید عادت  ،باید عادت کنیم با سلوت حرف بزنیم ،باید از این به بعد عادت کنیم که سلوت هم را بشنویم ،هایمشتما ای شتنونده و خواننده ناشتناس ست نپس 

  م! ای سلوت سریاد بزنیدصبا و با سطور سپید بنویسیم  ؛به گونه دیگری بنویسیمبله این بار بیایید . باید سلوت را معنا کنیم، و کنیم با سلوت اعتراض کنیم
دیده  ،با ندیده شدن آییچرا نمی کنیم؟ گفتگوبا حرف نزدن،  آیی؟ چرا نمیشنویچرا صتدای سریاد سلوت مرا نمی داری خبر های منین دردهمدردی و از تو که

چرا  ویم؟شخوانده  ،با خوانده نشدن آییچرا نمی ویم؟سهمیده ش ،با درک نشدن و نفهمیده شدن آییچرا نمی ؟یموشتنیده بشت ،با نشتنیده شتدن آییچرا نمی ؟یموبشت
 تمرین کنیم؟ سطور سفید راخواندن  آییهایم، چرا نمیتهشتو ای خواننده همیشگی سطور سیاه نو نوشته شویم؟ و ،با ننوشته شدن آیینمی
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صدای شاعری همدرد، ای پر از درد، گاهی سرایش یک بی  شعر بیخواننده هنگآ عمیق گاهی سوز ،دختری معصتومهای  نوازش دستور دارم که گاهی من با 
استان شدم؛ چون دپناه، و گاهی نگاه معصتومانه و عمیق و پر از درد یک مادر )خواستم بنویسم پدر، ولی در یک لحظه منصرف ای بیزجر کشتیدهکلام گاهی نگاه بی

ه های یک پدر بیرون زده و زبانه کشیده اس ، پس شرمم آمد ککه این بار از دس  و تعص  سرهنگی کبیف و مبتذلی شده اس رومینایی به یادم آمد که قربانی جهل 
ای ی یلدیگر را بشنویم؛ بیایید جهاس نگونه این عادت کنیم از امروز  . پس بیاییددارد هانهای  ست نبی حداقل در این ست ن، خود را پدر بنامم و از پدرها بگویم(،

مان هایمان گوش دهیم؛ و با زبان گوشتیهایمان ببینیم؛ با قل هایمان با هم حرف بزنیم؛ با گوشهایمان بشنویم؛ با نگاههای حستی خود را عوض کنیم؛ با چشماندام
 شنود!دیگر سریاد نزنیم، چون دیگر کسی نمی
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