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گروه حوادث /سراسر ارتفاعات الواتان در شهرستان »سردشت« در 
برف فرورفته بود و رفت و آمد به سختی جریان داشت.

گردان ما در مجاورت روســـتایی قرار گرفته بود که اکثر ساکنانش 
بـــه خاطر جنـــگ منطقـــه را تـــرک کـــرده بودند.من کـــه آن زمان 
پزشک عمومی و افســـر وظیفه بودم در یکی از کلبه های بر پامانده 
»میرآباد«اقامت داشتم و روزها بیماران را ویزیت می کردم.چشم 
امید روستاییان برای درمان به من و داروخانه کوچک گردان بود تا 
در صورت نیاز کمکشـــان کنم.یادم هست نیمه شب بود که »کاک 
قاسم« -تنها بقال بازمانده میرآباد- درحالی که دختر کوچولویش 
را روی دســـت گرفتـــه بود بـــه دیدنم آمد و درخواســـت کمک کرد. 
وقتـــی آمنه را در اتـــاق کناری روی تخـــت خواباندنـــد دیدم دختر 
معصوم در کماســـت و نبضش هرلحظه نامنظم تر می شود.عالئم 

نشان می داد دچار یک مسمومیت »ارگانو فسفره« شده است.
این دختر ک ده ســـاله زیبـــا را بارها درآن ســـوی حصار ها دیده 
بـــودم که بـــا چند کودک هم ســـن و ســـال اش بـــازی می کـــرد و با 
خنده هـــای بلنـــد و شادکامانه شـــان همزمـــان جنگ و زمســـتان و 
بـــرف را هم نادیده مـــی گرفتند.وقتی صبح ها آفتـــاب روی برف ها 
می نشســـت منظره کودکان شـــاد در دامنه کوهســـتان ســـفیدپوش 
می توانســـت جنگ و دوری و ســـرما را از یادت ببرد.روزهای عادی 
و بدون برف هم تنها پنج، شـــش ساعت در وســـط روز امکان عبور 
و مـــرور تـــا سردشـــت یا پیرانشـــهر وجود داشـــت چه برســـد به آن 
نیمه شـــب برفـــی! بنابراین بخش »ای ســـی یو«ی ما شـــد همان 
اتاق کوچـــک در کنار جعبه کمک های اولیه، جعبه تفنگ هـــــــــــا و 
نارنجک ها.. چند ســـرمی را که داشـــتیم وصل کردیم و تنها جعبه 
»اتروپین« موجود در سنگر بهداری را کنار دست مان گذاشتیم و با 
شـــمارش نبض داروها را تزریق کردیم.اما به نظر می رسید کارساز 

نیست و تزریقی دیگر....
تا اینکه آخرین »اتروپین« موجود در کوهســـتان الواتان را زمانی 
تزریق کردیم که دیگر آن تنفس پرسرو صدا از آن حنجره دخترک 
پرشور داشـــت از کار می افتاد. مدتی کوتاه همه در سکوت، درجای 
خودمان میخکوبشدیم و به آن زیبایی که دیگر برای همیشه خفته 
بـــود خیره ماندیم. مرگ این دختر کوچولـــو و گریه های پدر پیرش 
را هرگز از خاطر نمی برم و افســـوس می خورم که چرا نتوانستم آن 
دختـــرک را نجات دهم و شـــادی کودکانه را بـــه او بازگردانم.گرچه 
در دوران جنگ افرادی علی رغم تالش ما پزشـــکان جانشـــان را از 

دست دادندو عده ای نیز نجات یافتند.

گـــروه حـــوادث/ هـــر روز در سراســـر جهـــان 
جنایـــات و قتل های متعـــددی رقم می خورد 
که برخـــی پرونده هـــا پس از چند ســـاعت و 
بعضی نیز پـــس از ماه ها با دســـتگیری عامل 
یا عامـــان جنایت بـــه نتیجه می رســـند. در 
ایـــن میـــان امـــا پرونده هایی وجـــود دارد که 
گرچـــه مختومـــه می شـــوند اما نـــه اعتراف 
نامـــه قاتلـــی در آن هســـت و نـــه مجازاتـــی 
بـــرای کســـی تعیین می شـــود. بررســـی های 
کارشناسی نشـــان داده این جنایت ها بیشتر 
تحـــت تأثیـــر احساســـات صـــورت گرفته و 
قاتل تحت فشـــار روانی شـــدید بوده است.

قاتل دماغ خوکی
اوایل ســـال 2016 میالدی، زن جوان روســـی 
که پـــس از عمـــل جراحی بینی مورد تمســـخر 
همســـرش قرار گرفته بود، در حالی که پسرش 
را در آغوش کشـــیده بود، با پریدن از طبقه نهم 
آپارتمان پدری اش بـــه زندگی خود و فرزندش 
پایـــان داد. براســـاس تحقیقـــات پلیس شـــهر 
»امسک « روســـیه، »آنا اژیگووا« 33 ساله پس 
از اینکه بینی اش را سرباال عمل کرده بود، مدام 
مورد اهانت وتمسخر شوهرش قرار می گرفت و 
مرد جوان، همسرش را همه جا »دماغ خوکی« 
صدا می کرد. این اتفاق بتدریج باعث شد تا آنا 
به فکـــر جدایی بیفتد به همیـــن خاطر به خانه 
پدری رفت. امـــا ترس از اینکه شـــوهرش برای 
گرفتن پســـر خردسالشـــان اقدامی کند ســـبب 
شـــد او در اقدامی هولناک با در آغوش کشیدن 

پسرش از بالکن خانه پدری به پایین بپرد و... .

جنایتکاران عاشق
زوج آرژانتینی که از هشـــدارهای گرم شـــدن 
زمیـــن و پایـــان حیـــات در کـــره خاکی ترســـیده 
بودند، برای اینکه پس از مرگشـــان، فرزندانشـــان 
بی سرپرست نمانند، تصمیم گرفتند بچه هایشان 
را بکشند و بعدهم خودکشی کنند. »فرانسیسکو 
لوتـــرو« و »میریـــام کولتـــی« با تهیه یک اســـلحه 
تصمیم شـــان را عملی کردند و پس از شلیک به 
دختران 2 ساله و 7 ماهه شان، ابتدا »میریام« خودش 
را کشت و پس از او همسرش با شلیک به مغزش، 
پرونده زندگی اش را برای همیشـــه بســـت. اما این 
زوج نمی دانستند دختر 7 ماهه شان با این شلیک 
تنها از هوش رفته و زنده مانده اســـت. سه روز بعد 
ازاین ماجرای هولناک، وقتی پلیس درپی تماس 
همسایگان از این جنایت آگاه شد در محل حضور 
یافت و در کمال شگفتی مشخص شد دختر بچه 
7 ماهه نه تنها از شلیک گلوله جان به در برده که 
ســـه روز بدون آب و غذا هم زنده مانده است. این 
نوزاد بالفاصله به بیمارستان انتقال یافت و پس 

از مدتی درمان بهبود یافت.

پایان خونین ربودن فرزندان
در نوامبـــر 2016، مـــرد امریکایی کـــه پس از 
ربودن دو پسر 4 و 5 ساله اش در »سن لوییس« 
امریکا تحت تعقیب پلیس قرار داشت وقتی در 
محاصره مأموران قرار گرفت، در واکنشی سریع 
و جنون آمیز دو پســـرش را کشـــت و با شـــلیک 

گلوله ای به زندگی اش پایان داد.
پلیس امریکا پس از گزارش ربوده شـــدن دو 
کودک خردســـال، برای دســـتگیری »کریستوفر 
کادنبـــاخ« فراخـــوان داد و حتی جایـــزه ای 100 
هـــزار دالری نیز برای معرفـــی اش تعیین کرد. 
به این ترتیب پلیس توانســـت رد »کادنباخ« را 
در بوستانی واقع درحوالی »سن لوییس« بزند. 
امـــا او به محض دیدن پلیس، با چند شـــلیک، 
گروگان ها و خودش را کشـــت تـــا این پرونده نیز 

بدون متهم بماند.

تماس با پلیس پیش از جنایت
دانشـــجوی دکترای دانشـــگاه »هاوارد« امریکا 
در تماســـی عجیب با پلیس پس از اعالم نشانی 
خانه اش در محله »اســـتافورد کانتی ویرجینیا«، 
گزارش ســـه قتل و یک خودکشـــی را داد. »النس 
بوکلی« یک ســـال پیش از این تماس، متهم یک 
پرونده آدم ربایی بود. براساس اسناد پلیس، این 
مرد یک ســـال قبل در مسیر دانشگاه به خانه اش 
در واشنگتن به شکل مرموزی ناپدید شد. در حالی 
که پلیس در جست و جویش بود، دختر دوم او به 
دنیا آمد و چند هفته بعد نیز این مرد در منطقه ای 
در برونزویک در حوالی غرب ویرجینیا پیدا شـــد. 
این پرونده با وجود همه ابهامات بدون نتیجه باقی 
ماند و هرگز مشخص نشد بوکلی در این مدت کجا 
بود. درست یک سال بعد از این اتفاق، او با پلیس 
تماس گرفت و گزارش جنایت در خانه اش را داد. 
مأموران پس از رســـیدن به خانه این مرد اجســـاد 
همسرش امی و دختران 5 ساله و 17 ماهه اش را 
پیدا کردند. این در حالی بود که جسد بوکلی نیز با 

اسلحه ای در دست روی زمین افتاده بود.

یادداشت مرموز قاتل
دو سال قبل، خبری درباره پیوند بی سابقه قلب 
به کودکی 6 روزه در پنســـیلوانیای امریکا تیتر یک 
رسانه های جهان شد. مشکالت قلبی »ویلو شرت « 
در دوران جنینی و در ماه های آخر بارداری مادرش 
مشخص شده بود به همین خاطر پزشکان پس از 
انجام آزمایش های مختلف و مراقبت های ویژه، 
ایـــن نـــوزاد را 6 روز پس از تولد زیر تیـــغ بردند و با 
پیوند قلب از مرگ حتمی نجاتش دادند. با انتشار 
این خبر که بازتابی جهانی داشت، خانواده نوزاد، 
بـــه خاطر اســـتقامت، وفاداری و صبرشـــان مورد 
ستایش قرار گرفتند. اما دو سال پس از این اتفاق 
شیرین، اجساد »ویلو« 2 ساله، خواهر و برادرش؛ 
»لیانا«ی 8 ساله و »مارک« 5 ساله و پدر و مادرش 
در آپارتمان مسکونی شان در پنسیلوانیای امریکا 
پیدا شد. در کنار این اجساد، نامه ای کشف شد که 
در آن از خودکشی دسته جمعی خبر داده بود اما با 
وجود تحقیقات گسترده مشخص نیست چه کسی 

این یادداشت را نوشته است.

قتل پس از ترک همسر
»آنجی روبینســـون« حدود 16 ســـال از پســـر 
عقـــب مانـــده اش به تنهایـــی مراقبت کـــرد. او 
عاشـــقانه روبرت را دوســـت داشـــت و بـــا اینکه 
زندگی اش با سختی های فراوانی همراه بود اما 
او لحظه ای از فرزندش غافل نمی شـــد و سعی 
می کرد همواره خانه اش در »بریتیش کلمبیا«ی 
کانادا را برایش شـــاد نگه دارد. همســـر این زن 
سال ها بود خانه را ترک کرده و حاضر به تأمین 
مخارج فرزنـــدش نبود. ازســـوی دیگر»آنجی« 
وقتی بیکار شـــد وتالش هایش بـــرای پیداکردن 
کارجدیـــد بـــه نتیجـــه نرســـید از تـــرس اینکـــه 
مشـــکالت مالی، رفتار، درمان و زندگی پسرش 
را بـــه مخاطره بینـــدازد وپـــس ازاینکه مطمئن 
شـــد همســـرش حاضر به پرداخت هزینه های 
فرزندشان نیست در اقدامی هولناک به زندگی 

خود و پسرش پایان داد.

پایان تلخ زندگی زوج میلیونر
 ســـال 2015، پلیـــس پرتغـــال، جســـد زن و 
مـــرد میلیونری را در دو محـــل مختلف در یکی 
ازمحله هـــای کشـــور پرتغـــال پیدا کـــرد. یکی از 
اجســـاد متعلق بـــه میلیونر سوئیســـی بـــه نام 
»آندرس کریستوفر الرسون« 58 ساله بود که در 
سقوط از تپه ای کشـــته شده بود. ساکنان محلی 
که ایـــن میلیونـــر را بخوبی می شـــناختند، پس 
ازکشف جســـد، پلیس را در جریان گذاشتند. در 
حالی که تحقیقات در این زمینه آغاز شده بود، 
کارآگاهـــان پـــس ازورود به ویالی ایـــن میلیونر 
جســـد همســـر 60 ســـاله اش را نیز پیدا کردند. 
شـــواهد و مـــدارک در صحنـــه ایـــن جنایـــت و 
همچنین زمان مرگ ها نشان می داد »الرسون« 
پیش از خودکشی در خانه بوده و پلیس احتمال 
می دهـــد او پس از قتل همســـرش، خودکشـــی 
کرده اســـت. البته با مرگ این زوج هیچ سرنخ 
جدیدی در پرونده پیدا نشـــد. همسر »الرسون« 

هم یکــــــی از سرمایه داران بزرگ برزیل بود.

قتل به خاطر نخوردن دارو
 اوایـــل ســـال جاری میـــالدی، پلیس شـــهر 
»پورت لینکلن« استرالیا اجساد »دامین لیتل« 
و پســـران 4 ســـاله و 9 ماهه اش را در خودرویش 
که آن ســـوی حصار اســـکله رها شـــده بود پیدا 
کردند. تحقیقات پلیسی نشـــان داد »لیتل« که 
راننده خودرو بوده است عمدی و با سرعت زیاد 
به ســـوی مرگ رانده و این تـــراژدی را رقم زده 
است. به گفته همسر این مرد، او از مدت ها قبل 
از افســـردگی شـــدید رنج می برد و چون حاضر 
به مصـــرف دارو نبود، هر لحظه ذهن و روحش 
آشفته تر می شد. پس از مرگ لیتل و پسرانش، 
همســـر جوانش که با یک دختر تنها مانده بود 
کتابی درباره پرونده مرگ همسر و فرزندانش و 

رنج های خود نوشت.

مجازات 
بدون محکومیت

قلب دخترکی که 
شب برفی ازتپش ایستاد

آئینه 
خاطرات

دکتربابک زمانی

گروه حوادث - چشـــم های دختر جوان خیس 
اشـــک بود و مدام از آبـــروی رفته اش می گفت 
و خـــودش را لعنت می کـــرد. در حالی که دائم 
روســـری اش را از تـــرس جلو می کشـــید گفت: 
»نمی خواستم امل باشم و در جمع دوستانم 
کم بیـــاورم. باورکنید نخســـتین بار بـــود به آن 

میهمانی ها قدم می گذاشتم. اما...«
***

بعد از چند سال پشت کنکور ماندن و درس 
خواندن، در رشـــته مورد عالقه ام در دانشـــگاه 
اصفهان قبول شدم. من تک فرزند خانواده ام 
و پدر و مادرم از اول با شهرستان رفتنم مخالف 
بوده و بشدت برای آمدنم به اصفهان مقاومت 
می کردنـــد. آنقدر التماس کردم و قول و تعهد 
دادم تـــا باالخره کوتاه آمدنـــد و در حالی که ته 
دلشان هم ناراضی بود خودشان برای ثبت نام 
آمدند و بعد از اینکه در خوابگاه مســـتقر شدم 
با گفتن یکسری باید و نباید دیگر به شهرستان 
محل زندگی شان بازگشتند.من  در خانواده ای 
مذهبـــی بزرگ شـــده ام و نمی توانســـتم رفتار 
بعضـــی از هـــم اتاقی هایـــم را تحمـــل کنم. از 
طرفی شلوغی خوابگاه آزارم می داد. به همین 
خاطـــر پس از مشـــورت با خانـــواده، با انتخاب 
چند تن از دوســـتان دانشـــگاهی ام که به تصور 
خـــودم از نظـــر شـــخصیتی و اخالقـــی به من 

نزدیک تر بودند یک خانه اجاره کردیم.
اوایـــل همـــه چیز خـــوب بـــود اما بـــه مرور 
متوجـــه شـــدم هـــم خانه هایـــم بشـــدت اهل 
تفریح و خوشـــگذرانی و میهمانی های خاص 
هستند. راستش می ترســـیدم اگر به خانواده ام 
چیزی بگویم آنها نگذارند در اصفهان بمانم. 
بـــه همین خاطر هـــر بار که با مـــادرم صحبت 
می کردم طوری از دوســـتانم تعریف می کردم 

که خوشایند والدینم باشد.
 البته برای اینکه از جمع دوستانه آنها طرد 
نشوم و نگویند امل و عقب مانده هستم خیلی 
با سیاســـت از رفت و آمدهـــای آنها کناره گیری 
می کـــردم اما بعد از مدتی به اصرار دوســـتانم 
پوششم را عوض کردم. از ترس مسخره شدن 
یواشـــکی نمـــاز می خواندم یـــا درمواقعی هم 
نمی خواندم. چـــون دوری از خانواده و تنهایی 
فشـــار زیادی به من می آورد، کم کم پای ثابت 
میهمانی ها و دورهمی هایشـــان شدم. به مرور 
همه چیز برایم رنگ و بـــوی دیگری پیدا کرده 

بود. من که اوایل ورودم به دانشگاه حتی اکراه 
داشـــتم به پسرهای همکالســـی ام سالم کنم، 
خیلـــی راحت بـــا آنها شـــوخی می کـــردم و در 
مالقات با آنها کارهایی می کردم که در گذشته 
فکـــر کردن بـــه آنهـــا برایم ســـخت و غیرقابل 
هضم بود. تا اینکه در این رفت و آمدها یکی از 
دوستانم من و همکالسی هایم را به میهمانی 
مختلطـــی دعوت کـــرد. قبح همه چیـــز برایم 
شکسته بود و بدون هیچ مخالفتی با دوستانم 
همراه شدم. فضای عجیبی بود. صدای آهنگ 
آنقدر بلند بود که صدا به صدا نمی رسید. اول 
با روســـری نشســـتم اما بعد به اصـــرار بچه ها 
روسری ام را برداشـــتم و وسط مجلس رفتم و 

همراه بقیه شدم. 
آنقدر غرق خوشـــی بـــودم و از خود بیخود 
شده بودم که اصاًل متوجه نشدم کسی در حال 
فیلمبرداری از من است.شـــب خسته و کوفته 
به خانه برگشـــتم و از خستگی بسرعت خوابم 
برد. صبح روز بعد تلفنم زنـــگ خورد. مادرم 
از آن طـــرف خـــط فریـــاد می کشـــید و کلماتی 
می گفـــت که هرگز از او نشـــنیده بـــودم. من که 
همیشـــه خودم را برایشان همان دختر خوب و 
ســـربه زیر نشـــان داده بودم و تصور نمی کردم 
آنها از چیزی خبر داشـــته باشـــند با کلی اصرار 
خواســـتم موضوع را بگوید اما مادرم تنها چند 
جمله گفـــت و قطع کرد: »تو زیـــر قولت زدی. 
حاال کارت به جایی رســـیده کـــه به جای درس 
خواندن، پارتـــی می ری!؟ آنقدر وقیح شـــدی 
که دیگر حجاب هم نمی گذاری؟ تو به اعتماد 
ما خیانت کـــردی و پیش از اینکه اتفاق بدتری 
بیفتـــد باید قید همه چیـــز را بزنی و خیلی زود 

برگردی.«
با شنیدن آخرین جمله ها آنقدر شوکه بودم 
که حتی توان بلند شدن از جایم را نداشتم.آن 
موقع فکرم بـــه هر چیزی می رفـــت به همین 
خاطر ســـراغ تک تک دوستانم رفتم اما آنها از 
هیچ چیزی خبر نداشتند. خیلی کنکاش کردم 
تا اینکـــه فهمیدم در شـــب میهمانـــی یکی از 
اقواممان آنجا بوده و از من فیلم و عکس تهیه 
کـــرده و برای خانواده ام فرســـتاده اســـت. حاال 
دیگر از سایه خودم هم می ترسم. نمی خواهم 
درســـم را رها کنم و از طرفی روی برگشـــتن به 
خانـــه را هم ندارم. نمی دانـــم فامیل درباره ام  
چـــه فکـــری می کننـــد و واقعـــاً از رفتارهایـــم 

پشـــیمانم و می خواهـــم کمکم کنید تـــا از این 
وضعیت نجات پیداکنم.

قدرت نه گفتن
کارشناســـان مرکز مشـــاوره پلیس اصفهان 
پس از شـــنیدن اظهـــارات این دختـــر عالوه بر 
آموزش هـــای الزم برای تقویـــت مهارت »نه« 
گفتن به خواســـته های دیگـــران و تأکید بر رفع 
اشتباهات گذشـــته اش، در جلســـه ای با پدر و 
مـــادر او نکاتـــی را نیز به آنها یادآور شـــده و راه 
پیگیـــری قانونـــی در صورت پخـــش فیلم این 
میهمانی را نیز به آنها آموزش دادند تا مشکل 

این خانواده بیش از این بغرنج نشود.
لغزش ناخواسته عامل سلب اعتماد

یکی از این کارشناســـان گفت: خانواده ای که 
اعضای آن به یکدیگر اطمینان دارند با آسودگی 
خاطر از کنار هم بودن لـــذت برده و حضور یکی 

به دیگری دلگرمـــی می دهد. در این حالت افراد 
خانواده بـــه قابلیت هـــا و توانایی هـــای اعضای 
دیگر ایمان داشـــته و با هم  برای رســـیدن به راه 
حل مشترک گفت و گو می کنند. اعتماد متقابل 
سرمایه ای برای گذراندن روزهای سخت زندگی 
اســـت. گاه لغزش ناخواسته اعتماد چند ساله را 
از بین می برد و دروغ و مخفی کاری و پنهان کاری 
و بد قولی به عدم اطمینان افراد به یکدیگر دامن 

می زند.
گرفتار بیماری خانه نشوید

غم غربت در ابتدای مهاجرت یا دور شدن 
از خانـــه اصلـــی فرد کامـــاًل طبیعی اســـت اما 
راه هایی وجود دارد کـــه از تبعات بد این دوری 
پیشـــگیری شـــده یا زمـــان آن را کوتاهتـــر کرد. 
روانشناســـان یک واژه اختصاصـــی برای غم و 
غصه درباره مهاجرت یـــا دوری ازخانه مطرح 

کردند که آن »بیماری خانه« نامیده می شـــود.
افـــرادی که از منزل اصلی خود دور می شـــوند 
می بایســـت با این بحران کنار آمده و خود را با 
ارزش های جامعه قبلـــی و ارزش های جامعه 
فعلی که در آن زندگـــی می کنند تطبیق دهند 
در غیـــر این صورت دچار مشـــکالت عدیده ای 
می گردند.هر چه فرد از ســـن نوجوانی به ســـن 
بزرگســـالی می رود بـــه ســـمت تمایزیافتگی و 
اســـتقالل پیش می رود و بهتـــر می تواند با این 
موضوع کنار بیایـــد اما نوجوان به لحاظ ویژگی 
دوران خاص خود و شـــرایط ســـنی اش تنهایی 
و غربت را بســـختی با خود حل کرده به همین 

خاطر با آسیب های مختلفی روبه رو می شود.
نوجوانی حساس ترین دوران رشد

در ســـنین نوجوانی تمایل زیادی به سمت 
اســـتقالل و همـــگام بودن با گروه همســـاالن و 
تأثیر آنها وجـــود دارد. به همین دلیل چنانچه 
شـــخصیت اعتقادی، فکری و هیجانی نوجوان 
ثبـــات نداشـــته باشـــد می تواند او را به ســـمت 
آسیب سوق دهد. بنابراین آگاهی دادن در این 
زمینه بـــه نوجوانان و جوانان و داشـــتن رابطه 
خوب والدین با فرزندانشـــان امر بسیار مهمی 
اســـت و توجه بـــه نیاز های عاطفـــی نوجوانان 
و ســـوق دادن آنها به سمت اســـتقالل و تمایز 
یافتگی باعث رشـــد و پیشـــگیری از آســـیب ها 

مختلف می شود.
در ایـــن پرونده نیـــز با توجه به شـــرح حال 
دریافـــت شـــده می توان گفـــت کـــه ناآگاهی از 
روحیات و نیاز های فرزند از سوی والدین سبب 
بروز مشـــکالتی شـــده اســـت بنابراین چنانچه 
والدین توجه بیشـــتری به او داشتند با توجه به 
فاصله مکانی و رفت و آمد دائم با وی و دوری 
جستن ایشان از تنهایی می شد از آسیب های به 
وجود آمده کاست. توصیه می شود در مواجهه 

با حس تنهایی نکات زیر را در نظر گرفت:
نگاه تان را به غربت تغییر دهید.

صبور باشید.
تفریحات سالم با دوستان که از نظر ایشان 

سالم است داشته باشید.
به خوشبینی خود کمک کنید.
نگرش قدردان داشته باشید.

جنبه های مثبت زندگی تان راببینید.
بـــرای دوری از تنهایـــی عضو یـــک انجمن 

خیریه و... شوید.

آبروی بربادرفته
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متخصص مغز و اعصاب

ماجرای تلخ دختری که مهارت »نه گفتن« را یاد نگرفته بود


