دکتز َزاسی در کًدکان را تقًیت وکىیم!
تزس اس پشضه در وَدوبى رایج است ٍ دلیل آى دردی است وِ احتوبال وَدن یه ثبر حیي اًجبم آسهبیص ثب ٍاوسیٌبسیَى یب تشریك دارٍ حس وزدُ ٍ ایي درد
ّوشهبى ضذُ ثب ثَی الىل ٍ رٍپَش سفیذ ٍ درهبًگبُ ٍ حضَر پشضه!
ثسیبری اس ٍالذیي ضىبیت هی وٌٌذ وِ فزسًذضبى اس پشضه هی تزسذ ٍ ٌّگبم ٍرٍد ثِ هغت یب درهبًگبُ یب ثیوبرستبى گزیِ هی وٌذ ٍ جیؾ هی سًذ ،چِ ثزسذ ثِ
ایٌىِ ثخَاٌّذ ثزایص تشریمی اًجبم دٌّذ .ثِ دًجبل ایي هسئلِ وَدن ثِ هسبئل هطبثِ ضزعی هی ضَد ٍ ثِ آًْب اضغزاة ضذیذ ٍ تزس ًطبى هی دّذ اهب ایي
تزس ؿیزػبدی ًیست .ثزخی رفتبرّب ٍ حزف ّبی ٍالذیي ًیش ثبػث تطذیذ تزسی وَدوبى اس پشضه هی ضًَذ .ایي ّفتِ ثِ ثزخی اس ایي حزف ّبی ًبدرست اضبرُ
هی وٌین.
 ۱اگٍ سز ي صذا کىی ،می بزیمت دکتز آمپًلت بشوٍ! ایي تزس دیگز فمظ ثب ثیوبری ارتجبط پیذا ًوی وٌذ ٍ وَدن گوبى هی وٌذ ّز لحظِ هوىي است اٍ را
ثزای آهپَل سدى ًشد پشضه ثجزًذً .جبیذ وَدن را تْذیذ وزد وِ ثِ دلیل وبر اضتجبُ ٍ ثِ ػٌَاى تٌجیِ ثِ اٍ آهپَل سدُ هی ضَد.
 ۲خًدتً بپًشًن .اگز کالٌ وذاری ي سزما بخًری می بزیمت آمپًل بشوی! ثِ جبی استفبدُ اس جولِ ّبی هٌفی ،ثْتز است ثِ وَدن ثگَیین« :خَدتَ
ثپَضَى تب سبلن تز ثوَى» .تزسبًذى وَدن اس ثیوبری ًتبیج ًبخَضبیٌذی حتی در ثشرگسبلی دارد.
 ۳ای يای مزیض شذی؟ حاال چی کار کىم؟ ضبیذ دیذُ ثبضیذ ثزخی ثشرگسبالى ثب هطبّذُ وَچه تزیي ػالین ثیوبری ثی تبثی ًطبى هی دّذ ٍ وبر ٍ سًذگی
ضبى را تؼغیل هی وٌٌذ ٍ در خبًِ هی خَاثٌذ .ایي ٍاوٌص ریطِ در رفتبرّبی اضتجبُ ٍالذیي در وَدوی داردٍ .الذیي ایي افزاد ّوبى ّبیی ّستٌذ وِ در ثزاثز
ثیوبری فزسًذضبى ثسیبر هضغزة هی ضًَذ ،ثی تبثی هی وٌٌذ ٍ حتی پب ثِ پبی فزسًذی وِ آهپَل هی سًذ ،گزیِ هی وٌٌذٍ .لتی فزسًذهبى ثیوبر هی ضَد ،ثبیذ اٍ
را دلذاری دّین ٍ ثگَیین« :خیلی سٍد خَة هی ضَی!» یب هثال «هي ّن ثچِ ثَدم سیبد هزیض هی ضذم»ّ .وذردی در وبّص تزس ثسیبر هَثز استٍ .اوٌص ّبی
ضذیذ هثل ایٌىِ «حبال چِ وٌین؟» ثبػث هی ضَد وَدن فىز وٌذ ثیوبری هْلىی دارد ٍ اػتوبد ثِ ًفسص پبییي هی آیذ.
 ۴آمپًل کٍ درد وذارٌ ،وتزس! یىی اس ضیَُ ّبی ًبهٌبسجی وِ ٍالذیي ثِ وبر هی ثزًذ ،ثی اّویت جلَُ دادى هَضَع ٍ ثیبى درٍؽ ّبیی هثل ایٌىِ آهپَل درد
ًذارُ است .تشریك ػولی دردًبن است اهب ثزخی افزاد تحول درد ثیطتزی دارًذ ٍ ثزخی ووتز .ثبیذ اس ثیبى ایي جولِ وِ «آهپَل درد ًذارد!» خَدداری وزد سیزا
ٌّگبم تشریك وَدن هتَجِ هی ضَد وِ آهپَل درد دارد ٍ ٍالذیي ثِ اٍ درٍؽ گفتِ اًذ ٍ ایي هَضَع ثبػث ثی اػتوبدضذى وَدن ثِ ٍالذیي ٍ پشضه ٍ هسبئل
هزثَط ثِ ثیوبری هی ضَد.
راُ حل درست ایي است وِ ثِ وَدن ثگَییذ آهپَل درد دارد اهب درد آى لبثل تحول است .ثزای وبّص درد آهپَل هی تَاى اس ضیَُ ّبی تجسوی ٍ ثبسی استفبدُ
وزدً .مص ثبسی وزدى یىی اس ضیَُ ّبی خَة است وِ وَدن ثب اجزای ًوبیص در هَلؼیت ٍالؼی لزار هی گیزد .تجسن سًجَری وِ ًیص هی سًذ یب دوتزثبسی در
خبًِ ٍ آهپَل سدى ثِ ػزٍسه یب ًمبضی وزدى هبجزا یب خَاًذى وتبة هی تَاًذ وَدوبى سیز  ۸سبل را ثزای رفتي ًشد پشضه یب آهپَل سدى آهبدُ وٌذ.
 ۵دکتز آمپًل وىًشتٍ  :ثزخی ٍالذیي در هَرد اتفبلی وِ لزار است ثیفتذّ ،یچ تَضیحی ثِ وَدن ًوی دّذ .حتی ٍلتی وَدن هی پزسذ پشضه آهپَل تجَیش
وزد یب ًِ ،ثِ درٍؽ ثزای آًىِ جلَی گزیِ اٍ را ثگیزًذ ،هی گَیٌذ ًِ! اهب ثؼذ اٍ را ثزای سدى آهپَل هی ثزًذ .ایي هَضَع ثِ ضذت رٍی اػتوبد وَدن ثِ ٍالذیي تبثیز
هٌفی هی گذارد .ثسیبری اس هطىالت ضخصیتی ٍ ثیوبری ّب در ثشري سبلی ریطِ در ّویي ثی اػتوبدی وَدن ثِ ٍالذیي دارد .اگز پشضه آهپَل تجَیش وزد ،ثِ
وَدن حمیمت را ثگَییذ.
 ۶گزیٍ وکه ،آبزيمًن رفت .ساکت شً! ثْتز است اس ثیبى ایي جولِ ٍ جولِ ّبیی هطبثِ خَدداری وٌین .چَى وبدر پشضىی هی داًٌذ وِ گزیِ وَدن در ایي
ضزایظ عجیؼی است ٍ آى را ثِ پبی هطىل تزثیتی ًوی گذارًذ .اگز جلَی گزیِ وَدن را ثگیزیذ ،یه ٍاوٌص ّیجبًی اضتجبُ را تجزثِ هی وٌذ وِ در آیٌذُ تبثیز
هٌفی ثز اٍ خَاّذگذاضت .ثِ جبی آًىِ ثگَییذ« :گزیِ ًىي» ثگَییذ« :آهپَل درد دارُ اهب هی تَاًی تحول وٌی .اگِ خَاستی گزیِ وي ،اگز ّن خَاستی دست هٌَ
ثگیز ٍ فطبر ثذُ!»
تشًیق جًاب می دَذ اگز ثب ٍجَد رػبیت توبم تَصیِ ّب ،فزسًذتبى ّوچٌبى اس پشضه هی تزسذ ٍ ًوی پذیزد وِ ٍارد اتبق پشضه یب تشریمبت ضَد ،ثبیذ اس
تطَیك استفبدُ وٌین؛ هثال اگز ّوىبری وزد ،ثزای اٍ ّذیِ ثخزیذ یب خَراوی هَرد ػاللِ اش را ثِ اٍ ثذّیذ یب ثزای ثبسی ثِ پبرن ثزٍیذ.
هتبسفبًِ در ثزخی هَارد ایي ضیَُ ّن جَاة ًوی دّذ .اگز تزس در وَدوی ثِ حذی ضذیذ ثبضذ وِ هبًغ هؼبیٌِ پشضه یب هبًغ تشریك آهپَل ضَد ،ایي تزس
ؿیزعجیؼی است .در ایي هَارد ثب هزاجؼِ ثِ رٍاى ضٌبس ٍ ثِ وبرگیزی تىٌیه ّبی رفتبر درهبًی ،تزس وَدن ون ٍ گبّی حذف هی ضَد اهب ثِ ّز حبل تزس در
همبثل درد عجیؼی است.
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