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زندگی سالم

چه وقت کودک را
از شیر بگیریم؟

بــدون
شــیردهی
هیچگونه مکمل (شــیر
مطب
خشــک ،آب ،غذاهــای
دکتر سمیه ادایی
جامــد) برای شــش ماه
متخصص زنان
اول پــس از تولــد توصیه
میشــود .تغذیه با شــیر
مادر به طور منظم تا زمانی که نوزاد حداقل  12ماه
ســن داشته باشــد توصیه میشــود و تا زمان تمایل
مــادر و کــودک میتواند ادامه یابد .تغذیه نســبی با
شیر مادر به این صورت تعریف میشود که همراه با
شیر مادر ،کودک از سایر منابع تغذیهای که از حدود
شــش ماهگی آغاز میشود اســتفاده کند .شیر گاو و
آب میوه تا قبل از یک ســالگی توصیه نمیشــود .از
شیر مادر گرفتن نوزاد یک روند تدریجی جایگزینی
کامل غذا با شیر مادر است.
قطــع شــیردهی :فرآیند قطع شــیردهی ممکن
اســت از طرف مادر یا کودک آغاز شود و یا براساس
تصمیم مشــترک هر دو طرف باشــد .اکثــر کودکان
طی دو تا چهار ســالگی خودشــان تمایلــی به ادامه
شــیر خــوردن ندارند.عــدم تمایــل بــه ادامــه شــیر
خــوردن در کودکان زیر یکســال غیرمعمول اســت.
زمان از شــیر گرفتن کودک از کودکی به کودک دیگر
متفاوت اســت .برخی از کودکان سریع شیر خوردن
را قطع میکنند و در برخی ممکن است این پروسه
ماهها زمان ببرد.
شــیردهی جز در موارد بیماریهــای خاص و مصرف
داروهــای خاص برای کــودک هیچ ضرری نــدارد و تا
وقتی که کودک از شیر مادر استفاده میکند و حتی بعد
از قطــع مصرف همچنان از فواید شــیر مــادر ،کودک
نفع میبرد .سازمان بهداشت جهانی توصیه میکند
کودکان حداقل دوسال از شیرمادر همراه غذای کمکی
تغذیه کنند .شیردهی روش مناسبی برای جلوگیری از
بارداری بعدی نیســت و بســیاری از زنان میتوانند در
سه ماهه اول بعد زایمان باردار شوند .زنان میتوانند
در بارداری بعدی به شیردهی کودک قبلی در صورت
تمایــل ادامه دهند ولی باید حداقل  200کالری در روز
به مــواد غذایــی دریافتی خــود اضافه کننــد .دریافت
کالری اضافی در زنانی که کودکشــان فقط از شیرمادر
اســتفاده میکند و غــذای کمکی مصــرف نمیکند از
اهمیت ویژهای برخوردار است.
چگونه نوزاد را از شــیر بگیریــم؟ روش اول :زنانی
کــه آمادگــی دارنــد که نــوزاد خــود را از شــیر بگیرند
مــی تواننــد به تدریــج یک وعــده شــیردهی را طی
هــر دو تا پنــج روز کم کنند .روش دیگر آن اســت که
زمــان هــر نوبت شــیردهی را کوتاه کننــد و یا فاصله
بین شــیردهی را افزایش دهند .میتوان شــیردهی
در طــول روز را قطــع کــرد ولی به شــیردهی هنگام
شــب ادامه داد ،این روش در زنانــی که در طول روز
شاغل هســتند و امکان دوشیدن شیر خود را ندارند
روش مناســبی اســت .در بعضی از کودکان ممکن
اســت روش شیردهی یک نوبت صبح و یک نوبت
قبل از خواب مناســب باشد .وقتی مادر شیردهی را
قطع میکند باید به دقت ســینهها را از نظر قرمزی
و درد و حساســیت در لمــس ارزیابــی کنــد ،چــرا که
اینها میتواند عالئمی از التهاب و در نهایت عفونت
ســینه باشــد .قطع شــیردهی به صــورت ناگهانی و
کامل توصیه نمیشــود چــرا که منجر بــه التهاب و
عفونت سینه میشود .در صورت نیاز به قطع فوری
شیردهی به دالیل بیماری باید سینهها طی چند روز
دوشیده شوند تا مشکالت طبی ناشی از تجمع شیر
در سینه به وجود نیاید.

مادر دانشآموز کالس اول بودن تجربه خاصی است .در همین چند ماهی
که از ســال تحصیلی گذشــته ،نــکات جدید زیــادی یاد گرفتهام؛ از اســامی
حروف الفبا تا تفاوت بین ه و اِ .اما جدا از آموزشهایی از این دست ،گاهی
اوقــات معلم دختــرم تلنگرهایی را به ما میزند کــه گاهی مثل این نوبت
تــا چند روز به فکر فرو میروم و ناچار از برنامهریزی برای تغییر میشــوم!
نوبــت آخر در جلســه مادران ،بحث کاردســتیهای بچهها در خانه مطرح
شــد و معلــم به ما گفت اگر دوســت داریم فرزندمان بابت درســت کردن
کاردستی و نقاشیهایی که در خانه انجام میدهد ،در مدرسه تشویق شود،
بهتــر اســت به او زیادی کمک نکنیم چرا کــه در صورت تمیز بودن بیش از
حد کاردستی و مشخص بودن کمک مادر ،او دانشآموز را تشویق نخواهد
کــرد .بعــد از آن هــم از روی گلدان میزش یکــی از گلهایــی را که روز قبل
بچهها بهعنوان تکلیف درســت کرده بودند بلند کرد و بهعنوان یک نمونه
خوب نشــان همه ما داد .گلی با برشهای ناشــیانه و چسبکاری ضعیف.
اما وقتی معلم داشت آن گل را نشان میداد نگاه من بیشتر به گل دیگری
معطوف بود .گلی زیبا و بســیار تمیز! که من با فاطمه درست کرده بودم و
خب هر چند ظاهر زیبایی داشت اما بخوبی داشت به من یادآوری میکرد
که وقت تغییر من فرا رسیده است!
اما این هفته انتخاب دیگری داشتم که بر خالف داستان کمک در ساخت
کاردســتی ،احســاس خوبی در من ایجاد کرد .تجربه بــه من ثابت کرده که
گفتن داســتان یــا خواندن یک کتــاب کوتاه پیش از خــواب ،میتواند مدت
زمــان بــه خــواب رفتن بچههــا را کاهش دهد .امــا از طرفی حضــور من در
اتاق برای گفتن قصه ،غالب اوقات به مشــکلی ثابت بر میخورد .دخترها
همین که میبینند من در اتاق هستم ،به ناگهان یاد سؤالهای ذهنیشان
میافتنــد و شــروع به حــرف زدن میکنند .پــس این هفته روشــی جدید را
امتحان کردم .اوایل هفته بود که همزمان با خواندن قصهای برای بچهها،
صدایــم را ضبــط کــردم .فــردای آن روز ،وقتــی بچهها برای خــواب آماده
مادرانه
شــدند ،صدا را برایشــان پخش کردم و خودم از اتاق بیرون آمدم .اول کار
نرگس عزیزی
مریــم یکــی دو باری من را صــدا کرد اما وقتی دید جــواب من« :االن وقت
خواب اســت ،ســؤال فردا صبح!» اســت .باالخــره کوتاه آمــد .البته مطمئن
نیســتم که اســتفاده زیاد از این روش و با توجه به تکراری شــدن داســتان ،برای هر شب جواب دهد ،شاید هم اگر چند
داستان ضبط کنم ،بتوانم با تنوع دادن به داستانها مسأله تکراری بودن را کمی کمرنگ کنم .اما به هر صورت حتی
یک شب در هفته هم خوابیدن کمدردسرتر بچهها خودش غنیمت است.

قصه شب

روزی نبــود کــه از فکــرش بیــرون بــرود .در تمــام روزهایی که صبح ســر ســاعت
همیشــگی  ۶:۱۰کیفش را برمیداشــت و سریع آماده میشــد و بهسمت شرکت
میشــتافت ،توی راه ،حتی وقتی همکارش ســر یک موضوع فنی بحث میکرد،
روای 
تها
ی
ی
جدولهــا را تــو لپ تــاپ باال و پایین میکرد ،چکلیســتها را عالمــت میزد ،با
کروانپ
رئیس ســر مبلــغ و جزئیات پروژههــا چک و چانه مــیزد موقع ناهار خــوردن در
زشک
سالن شلوغ غذاخوری ،هر لحظه همه جا از فکرش بیرون نمیرفت .با خودش
میگفت« :حتی اگر یک روز از زندگیام باقی مانده باشد ،این کار را میکنم».
بهطــرز عجیبــی از دوران بچگــی نســبت بــه صداهــای محیطــی حســاس بــود.
نغمــه پرنــدگان و صدای پیچیدن بــاد در برگ درختان که جای خــود ،کافی بود
چشمهایش را ببندد و گوش بسپارد به صدای رد شدن سریع ماشینها از اتوبان
تــا آن را شــبیه کنــد به مــوج دریا و موســیقی قدرتمندی که تنها طبیعــت از پس
سراییدن آن برمیآید .همیشه یک تکه کوتاه حتی بیربط از یک قطعه موسیقی
توی ذهنش جا میماند و او تمام روزش را با آن تکه سرشار میکرد ،گاه تکههای
دیگری به آن میافزود ،گاه نواهایی از ســازهای دیگر را با آن ترکیب میکرد و گاه
چشم میبست و همان را تکرار میکرد تا از عمق وجود حسش کند.
همهمه جاری و یکنواختی که از واحدهای پارتیشنبندیشده شرکت مثل بخاری
بــه هــوا میرفت ،ناگاه بــا صدای همکار نزدیکاش ،که با او دوســتیای داشــت،
شــکافته شــد« :دوبــاره دارند توی ســر مهــران دلای دل میکننــد!» و محکم زد
روی شــانهاش« :چه خبر شده؟ باز آن طرفهایی!» مهران لبخندی زد و چای را
کــه دوســتش آورده بود کمی مزه مزه کرد و خواســت چیــزی بگوید که حرفش را
قطع کرد« :نگو خودم میدانم! هزار بار گفتهای! باالخره یک روز من این شرکت
را ول میکنم و میروم ســراغ موســیقی!» مهران خندید و چشــمکی زد« :نه بابا
میخواســتم بگویم چای را با کدام شیرینی خودت بخورم!» صدایش باال رفت:
«برادر من آخر چرا این قدر دست دست میکنی؟ برو دنبال عشقت!»
«توی این دوره زمانه بیپولی و فشار اقتصادی؟ حرفها میزنی!»
خودش میدانست که حرفش یکسره بهانه است ،اما خودش هم نمیدانست
که چرا موســیقی را شــروع نمیکند؟ آیا باید شــرکت را ول میکرد تا موســیقی را
سکانسهای دیده نشده
شروع کند؟ البته که او به موسیقی واال عشق میورزید و از ساز بهدستگرفتنهای
فرنوش صفویفر
بچهسوســولها متنفر بــود .اگر میرفت ســراغ موســیقی باید تمام وقــت به آن
روانپزشک
میچسبید و بهترین میشد .همان طور که تو کار مهندسی بهترین بود.
چه چیزی میتوانســت ترس او را از شکســت خوردن و بهترین نبودن فرو بریزد؟ چطور میتوانســت آیین هرروزه صبح تا شب
شرکت رفتن و جدولها را زیر و رو کردن و پای لپتاپ چای خوردن را بشکند؟ چطور میتوانست محبوبهای را که سالها بر آستانه
در انتظارش را میکشید ،در آغوش کشد؟

پشت صحنه
چه مینوازند؟
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