
 
 
 

 مقدمه احمد حلت
 

شوم کـه خسـته و درمانـده حامـل      میرو  روبه ست با مراجعینیها سال
بـراي تغییـر کـردن    هـا   آن .هاي روانی سنگین از گذشته تلخ خودند زخم

خواهند دیگر مثل قبل نباشند و هرچـه در   می .کنند می شب و روز تالش
گذشته رخ داده را در همان گذشته رها کنند و زندگی جدیـدي را شـروع   

امـا  . اي این کار حتی حاضـرند از جـان خـود هـم مایـه بگذارنـد      بر. کنند
چیزي . گذارد به پیش بروند نمی هست کهها  آن چیزي در وجود متأسفانه

جلوتر هم ها  آن اوقات از هاست و حتی بعضی مثل سایه همیشه همراه آن
هـاي   توان نـابودگران اکنـون   می روانی راهاي  اسم این زخم .دارد گام برمی

انـد   این جراحات سنگین با وجودي که در گذشته رخ داده. دانستزندگی 
آورنـد و تـن رنجـور و خسـته      مـی  کشان به زمـان حـال   اما خود را کشان

اي  که متعلق به زمان و مکـان و سـانحه  اي  صاحب خود را با ترس و دلهره
شـوم کـه    می رو هست با کسانی روبها ساللرزانند و من  می دیگر است دائم

 . قدیمی روحشان کاري کنمهاي  خواهند براي این زخم می ه از منناامیدان
در روان شناسی به . این کتاب خاص چنین اشخاصی نوشته شده است

 روانی هستند بیماران پـی تـی اس دي  هاي  کسانی که دچار چنین آسیب
(PTSD) یــا » اخــتالل اســترس پــس از ســانحه«گوینــد کــه آن را  مــی

ترجمـه  » اختالل استرس ـ پس آسـیبی  «یا » اختالل تنش بعد از ضربه«
تواند آن را در زمان و مکان  نمی کسی که زخمی روانی دارد و هر. اند کرده

شـناخته  پـی تـی اس دي    یک بیمار مبـتال بـه   به عنوان خودش رها کند
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امـا  انـد   سـالم برگشـته   ظـاهراً جنـگ  هـاي   افرادي که از میـدان . شود می
 دائـم جـوالن  هـا   آن سارت در ذهـن خاطرات تلخ ایام جنگ و شکنجه و ا

زنده و معروف مبتالیان پـی تـی اس   هاي  در همه کشورها نمونه، دهد می
تجـاوز  هـا   آن همینطور همه کسانی که به زور و خشونت بـه . دي هستند

 شده نیز قربانیان ساکتی هستند کـه از پـی تـی اس دي بـه شـدت رنـج      
جـز تحمـل   اي  چـاره کننـد   مـی  افرادي هستند که گمـان ها  این. برند می

بـه جـز   ، روحی گذشته ندارند، غافل از ایـن کـه بـراي ایـن درد    هاي  زخم
ي مـؤثر روان شـناختی  هـاي   داروهاي شیمیایی ضد افسردگی قوي درمان

 . نیز وجود دارد
درمـان بیمـاري پـی تـی اس دي، روش      مـؤثر هـاي   یکی از این شیوه

زدایی بـه   تاست که درمان از طریق پردازش و حساسی EMDRیکپارچه 
انگیز  کمک حرکات چشم ترجمه شده و در آن از تکنیکی عجیب و حیرت

این تکنیک حرکـت  . شود می براي غلبه بر خاطرات تلخ و قدیمی استفاده
دادن سریع مردمک چشم به چپ و راست است که با انجام آن بی آن که 

تلـخ خـود بـه خـود     هـاي   کاري کنیم از شدت و غلظت نـاراحتی هیجـان  
ــت ــی هکاس ــود م ــه. ش ــاده  اي ام  ،البت ــت س ــر از حرک ــزي فرات دي آر چی

 در طول کتاب شـما بیشـتر بـا ایـن روش آشـنا     . چشم استهاي  مردمک
  امــا قبــل از شــروع بـه خوانــدن کتــاب بدنیســت بدانیــد کــه . شــوید مـی 
و توصیه شده انجمن روانشناسـی   تأییدمورد هاي  دي آر جزو روشام   اي

 . کا براي درمان بیماران پی تی اس دي استآمریکا و وزارت دفاع آمری
شـاید دلـیلش ایـن    . دي آر در ایران غریب استاي ام  رویکرد درمانی

اما حقیقت ایـن اسـت   . نماید می بوده که ظاهر این درمان عجیب و غریب
درمـانی  العاده  فوق که حرکت چشم فقط بخش بسیار جزیی از این فرآیند

درمانی در یک رویکرد واحـد بـه    روان رمؤثهاي  است و اجتماع انواع روش
دي آر به چیـزي بیشـتر از   ام   اي  استاندارد و مدون باعث شده تااي  شیوه



 9 /مقدمه احمد حلت 

دي آر تولیـد  ام   اي  آینـده پـیش روي  . یک فرآیند درمـانی تبـدیل شـود   
تـرین   در شـادترین و عـالی  وري  بهـره  هایی با حـداکثر توانمنـدي و   انسان

قراول فرارویکردهاي قرن  توان پیش می آر را ديام   اي  .شرایط روانی است
دي آر آنچـه  اي ام  کتـاب، هـاي   به قول یکـی از شخصـیت  . آینده دانست

 . خوبان همه دارند را یکجا دارد
دي آر فارسی است که بـه زبـان آشـناي    ام   اي  این کتاب اولین کتاب

بعـد از ایـن،    مطمئنـاً . گـوي اسـتاد و مبتـدي نوشـته شـده اسـت      و گفت
درمانی بـه چـاپ خواهـد    العاده  فوق بسیاري در مورد این روشهاي  کتاب
دي آر ام   اي  ست با شک و تردیـد بـه  ها سالبسیاري از کسانی که . رسید
کردند بعد از خواندن این کتاب اعتراف خواهند کرد که چـه چیـز    می نگاه

از دست داده بودند و تردیـدي نـدارم کـه     ها سالباارزشی را در طول این 
. درمانی ایـران خواهـد بـود    دي آر در روانام   اي  کتاب آغازگر جنبش نای

سـت از مـن راه   ها سالکنم به همه آن عزیزانی که  می این کتاب را تقدیم
 روحـی بـه جـا مانـده از گذشـته طلـب      هـاي   براي درمـان زخـم  اي  چاره
امیدوارم این عزیزان پس از خواندن این کتـاب بتواننـد اکنـون    . کردند می

شـان دوبـاره    آزاد شده زنـدگی  هاي  االندست آورند و در  هرا دوباره ب خود
دي آر ام   اي  شـک نـدارم کـه   . آرامش و شادي ایام کودکی را تجربه کنند

 .کند می هم معجزهها  آن براي
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