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زندگی سالم

زنان و افسردگی فصلی

اختــال عاطفــی فصلــی
(اغلــب « »SADنامیــده
مطب
میشــود) نوعــی افســردگی
دکتر سمیه ادایی
است که با توجه به زمان سال
متخصص زنان
میآیــد .این نوع از افســردگی
در زنــان و در گروه ســنی  20تا
 30سال شایعتر است 2 .نوع اصلی این اختالل به ترتیب
زیر است:
 SADپاییــزه  -ایــن نــوع  SADدر اواخــر پاییــز شــروع
میشــود و بهار و تابســتان برطرف میشود .بعضی افراد
آن را «افســردگی زمســتانی» مینامنــد .ایــن شــایعترین
شکل  SADاست.
 SADبهــاره  -ایــن نــوع اختــال عاطفی در بهــار آغاز
شــده و در پاییز و زمســتان از بین میرود .شیوع آن از نوع
شروع پاییزه بسیار کمتر است.
عالئــم  SADچیســت؟  -نشــانهها هماننــد افســردگی
معمولی(غیر فصلی) هستند.
افراد افســرده حداقل برای دو هفته خلق افسرده دارند و
حداقل یکی از عالئم زیر را دارند.
کارهایی را که قبالً از انجام آن لذت میبردند دوســت
ندارند انجام دهند.
احســاس ناراحتی و ناامیــدی ودلتنگی میکنند و اکثر
اوقــات روز بــد اخــاق هســتند و هــرروز همیــن گونهاند.
افسردگی همچنین باعث میشود ایشان:
دچار کاهش یا افزایش وزن شوند
خواب بیش از حد یا کمخوابی داشته باشند
احساس خستگی کنند یا انرژی نداشته باشند
احساس گناه یا بیارزشی کنند
آرام تر از حد معمول حرکت و صحبت کنند
در مورد مرگ یا خودکشی فکر کنند که در این صورت
باید اورژانسی به پزشک مراجعه کنند.
بــا این حــال ،عالئم متفاوت اســت؛ بســته به نــوع SAD
مثالً در نوع پاییزه بیش از حد افراد میخوابند و اشــتهای
بیشــتری مخصوصــاً نســبت بــه غذاهــای شــیرین دارند
بنابراین افزایش وزن دارند.
افراد مبتال به  SADبهاره دارای عالئمی هستند که بیشتر
شبیه افسردگی معمولی است.
کمتر از حد معمول میخوابند
اشتهای کمتری دارند
وزن از دست میدهند
گزینههای درمان عبارتند از:
نــور درمانــی  -نوردرمانــی شــامل نشســتن در مقابل
المپهــای ویــژه و روشــن در طــول روز اســت .ایــن فــرم
درمان میتواند به افراد مبتال به افســردگی با شروع پاییز
کمک کند .درمان به کمک پزشک ومشاور انجام میشود
و خوددرمانی در این روش درمانی جایی ندارد.
داروهــای ضدافســردگی  -داروهــای مشــابه بــرای
درمــان افســردگی میتواند به افراد مبتــا به  SADکمک
کنــد .داروهــای مختلــف ضــد افســردگی وجــود دارد کــه
پزشــکان میتواننــد آن را تجویــز کنند .برخــی از بیماران
هر ســاله با شروع عالئم  ،دارو را شــروع میکنند و برخی
داروهــا را در تمــام طول ســال مصرف میکننــد .بهترین
طرح برای شــما بســتگی بــه وضعیت و ترجیحات شــما
دارد.
مشــاوره («روان درمانی»)  -مشاوره میتواند به SAD
کمک کند .عالوه بر این ،افراد مبتال به  SADکه مشــورت
میکنند احتماالً بازگشــت  SADخود را در سالهای بعد
کمتر میکنند.
کارشناســان معتقدند نوردرمانی به همراه داروهای ضد
افســردگی اغلــب بهتریــن درمان بــرای اولین بــار SAD
پاییزه است .برخی افراد مبتال به  SADتنها با نوردرمانی،
درمان میشــوند ،تنها در صورتی که افســردگی شــدید یا
فکر خودکشــی نداشــته باشــند .بــرای افرادی که بشــدت
افســرده شــدهاند یــا در مــورد خودکشــی فکــر میکننــد،
داروهای ضد افسردگی گزینهای بهتر است.

ایــن روزهــا تغییــرات اساســیای را پشــت ســر میگذاریــم .گفته بــودم که
شــرایط کاری همســرم در حال تغییر اســت و از ابتدای تابســتان تا همین
چند هفته پیش دائم استرس داشتیم و هر روز همه چیز را هزار بار بررسی
میکردیم .خالصه اینکه از هفته گذشــته شــرایط کار همســرم تغییر کرد و
همسرم فعالً در خانه به صورت دورکاری کار میکند .صبحها که از خواب
بیدار میشویم خودش آروین را به مهدکودک میبرد و بعد از آن به خانه
میآید و پای لپ تاپش مینشیند و به صورت ریموتی با شرکت مورد نظر
کار میکند و بعد از برگشت آروین از مهدکودک سه نفری ناهار میخوریم
و خالصــه همه چیزهایــی را که فقط روزهای تعطیل تجربه میکردیم این
روزها داریم.
در تمام ســالهای زندگی مشــترک ،همســرم صبحها به سرکار میرفت و
معمــوالً بعــد از ظهر به خانه میآمد اما حاال بودنــش در خانه برای من و
آروین بشــدت هیجان انگیز است .روزهای اول یک مشکل اساسی داشتیم
و آن ،اینکــه آرویــن فکر میکرد چون همســرم در خانه اســت میتواند هر
لحظــه پیــش او برود و با او بازی کند یــا او را صدا بزند البته این ماجرا فقط
مربــوط به آروین نبود خــود من هم ناگهان یادم میآمد برای ناهار چیزی
میخواهیم و از همسرم میخواستم که برود فالن چیز را بخرد و برگردد یا
مثالً تا میدیدم هوا کمی خوب است به همسرم میگفتم که برویم پارک
نزدیــک خانه کمی قدم بزنیم و بعد پایان روز میدیدیم ســاعتهایی که
همسرم کار کرده بسیار کم شده است.
امــا کم کــم من و همســرم و آروین به شــرایط جدید کاری ،عــادت و با آن
ارتبــاط برقــرار کردیــم و فهمیدیم بودن همســرم در خانه بــه معنی بیکار
بودن او نیســت .اتفــاق دیگر این روزهای ما ســؤاالت گاه و بیگاه آروین در
مورد دوســت داشــتن است مثالً چند روز قبل از من میپرسید که «مامانی
منو بیشــتر دوســت داری یا باباییرو؟؟» از ســؤالش تعجب کــردم و گفتم
«مــن هم تو رو دوســت دارم و هم بابایی رو و دوتاییتون رو خیلی دوســت
مادرانه
دارم» گذشت و چند روز بعد همین سؤال را از همسرم پرسید که چه کسی
فرنگیس یاقوتی
را بیشــتر از همه دوســت دارد؟ و همســرم هم به او گفته بود که «هم تو رو
دوســت دارم و هــم مامانی رو» بعد از این ماجــرا تصمیم گرفتیم هر وقت
میخواهیــم بــه آروین بگوییم دوســتت دارم آن را به صــورت جمع بگوییم مثالً من بگویم «آرویــن من تو و باباییرو
خیلــی دوســت دارم» یــا همســرم بگوید «آروین من تــو و مامانی رو خیلی دوســت دارم» به این شــکل آروین متوجه
میشود عشق و دوست داشتن در خانه به یک اندازه و برای همه افراد خانواده است.

همه همدیگر را
دوست داریم

یلــدا پــس از شــب مطبوعــی کــه در اتــاق خــودش گذرانــده بــود ،بــا صدای
بگو مگوی پدر و مادرش از خواب پرید .هر دو با دیدن یلدا که گیج و خوابآلود،
نگاه پرسشگرش را از این به آن میگرداند ،لحظهای ساکت شدند ،اما آن قدر
روای 
تها
ی
ی
هر دو برانگیخته و پرتنش بودند که سکوت شان چند لحظه بیشتر ادامه پیدا
کروانپ
نکرد« :عمر من را با این معطل کردنهایت تلف کردی! آخر من چه گناهی
زشک
کردهام که  30ســال اســت زندانی تو شــدهام؟!» جواب خیلی زود ،شاید حتی
قبل از تمام شــدن حرف مادر ،از راه رســید« :این تویی که همیشه آن قدر گیر
میدهی به همه چیز ،این چطور باشــد ،آن چطور باشــد ،که زندگی را زهر ما
کردهای!» یلدا که تازه دیشــب از راه رســیده بود ،هاج و واج به پدر و مادر نگاه
میکرد .آیا اینها همان پدر و مادر فرهیخته و موقر و محترمی بودند که  6ماه
پیش ترک شان کرده بود؟ همانهایی که او همه جا پزشان را میداد که خیلی
باهم خوب و خوشــند و اختالفهایشــان را خیلی مسالمتآمیز و متمدنانه
حل میکنند؟
داستان که با زیر گریه زدن مادر و بیرون زدن و در را محکم به هم کوبیدن پدر
موقتــاً آرام گرفــت ،یلدا توانســت زیر جریان مداوم آب گرمی که روی ســرش
میریخــت ،بیشــتر فکر کنــد« :واقعــاً این رفتن مــن بوده که باعــث این همه
فشار و ناراحتیشان شده؟ یعنی من باعث این همه دلخوری و قهر و غضب
بین این دوتا شــدهام؟» بیرون مادر با فنجانی شــیرکاکائوی گرم ،درست مثل
بچگیهــا که از حمام بیــرون میآمد ،منتظرش بود .منتها این بار با چهرهای
درهم و چشمهایی هنوز اندکی نمناک« .مامان چی شده؟ شما که این طوری
نبودید باهم؟»
«تــو خبــر نداشــتی! همهاش به خاطــر تو بود که میســوختم و میســاختم و
صدایم هم درنمیآمد!» آهی کشــید و ادامه داد« :اگر تو نبودی شــاید خیلی
ســال پیش از هم جدا میشــدیم! اینکه دیدی یک مــورد خیلی مالیم ماجرا
بود .از همان شــب اول زندگی »...و داســتانی به اندازه  30ســال ...و یلدا که با
چشمهای گشاد شده ،فنجان شیرکاکائو توی دستش جا مانده بود و یخ کرده
بود .نمیشــد کــه همین طور ادامه پیدا کند .نمیشــد مادر هــی حرف بزند و
سکانسهای دیده نشده
حــرف بزنــد و همــه چیــز را با ایــن جمله کــه اگر تو نبــودی ،تمام کنــد .یعنی
فرنوش صفویفر
بودنــش و نه رفتنش ،مســبب ادامه این همه تنش و اختــاف و نامالیمات و
روانپزشک
ظلم و اسارت شده بود؟
فنجان را توی سینی گذاشت و سینی را دست مادرش داد« :نه مادر جان! اگر نمیتوانید مشکالتتان را با هم درست حل
کنید ،انصاف نیست همه چیز را گردن من بیندازید! اگر نمیخواستید باهم بمانید ،جدا میشدید! کسی مجبورتان نکرده
بود بمانید ».با همه اینها ،آن قدر خشم و غصه و حس گناه از اعماق دلش باال میآمد که اشکاش تمامی نداشت.
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