
پاى صحبت كودكانى كه شاهد قهر و دعواى والدين خود هستند

بچه هاى اضطراببچه هاى اضطراب
دنياى  امروز  دنياى 
است؛  عجيب وغريبى 
آنقدر عجيب كه خيلى از 
مثل  روزگار  اين  آدم هاى 
دور  باشند،  كرده  گم  را  چيزى  كه  كسى 
خود مى چرخند تا شايد بتوانند گمگشته شان 
را پيدا كنند. يكى از داليلى كه باعث اين 
همه شلوغى و هرج ومرج شده، از بين رفتن 
سادگى زندگى هاست؛ مثال سال ها پيش، اين 
همه رسانه نبود و دلخوشى بيشتر بچه ها فقط 
2 كانال تلويزيون بود؛ بچه هاى ديروز دراين 
نشده  غرق  اسباب بازى  و  سرگرمى  حجم 
عروسك هاى  تنها  دلخوشى شان،  و  بودند 
پارچه اى و توپ هاى پالستيكى شان بود. با 
اين همه، اينطور به نظر مى رسد كه بچه هاى  
ديروز آرامش بيشتر و  دغدغه كمترى داشتند 
اما حاال بزرگساالن و كودكان پر از دلشوره 
و دلواپسى اند؛ دلواپسى هايى كه خيلى از ما 
والدين با رفتارهاى نادرست مان به فرزندان 

خود منتقل مى كنيم.

پرده اول: با چشم هاى بچه ها به دنيا 
نگاه كنيم

درست در همين حوالى و در يكى از مدارس 
خوب تهران، بچه هاى كالس دور هم نشسته اند 
و با دستان كوچكشان مشغول رنگ زدن دفترهاى 
نقاشى شان هستند. آنها دنيا را از نگاه خودشان 
و با افكارى كه در ذهنشان هست رنگ مى زنند 
و آدم ها را مى كشند. اما مساله همين بود؛ اينكه 
بچه هاى كوچك و جستجوگر چگونه دنيا و 
اطراف خود را مى بينند و چه توقعى از والدين 
خود دارند؟ براى پاسخ به اين سوال ها سراغ 
عده اى از بچه هاى پيش دبستانى رفتم تا بدانم 
آنها والدين و دنياى پيرامون خود را چگونه 
مى بينند و چه توقعى از اطرافيانشان دارند، آنها 

اين گونه پاسخگوى سوال هايم شدند.

پرده دوم: به كجا چنين شتابان؟!
«شميم» صورت مهربان و شيرينى دارد. از او 

مى خواهم كه بگويد كدام رفتار والدينش او 
را آزار مى دهد؟ مى گويد وقتى مامان و بابا با 
هم دعوا مى كنند من خيلى ناراحت مى شوم 
من  مى زنند،  را  من  وقتى  همه  از  بيشتر  و 
خيلى مى ترسم و گريه مى كنم. وقتى از شميم 
مى پرسم دنيا چه رنگى است، مى گويدبه نظرم 
دنيا آبى است چون بيشتر وقت ها تو خوابم 
مى گويد  شميم  مى بينم.  آبى  را  همه جا  هم 
داشتم، حتما با  اگر يك بچه همسن خودم 
او مهربانى مى كردم و از او مى خواستم كه با 

من حرف بزند.
ستايش دختربچه ديگرى است كه آرام كنارم 
مى نشيند و با صداى ظريفش پاسخ سوال هايم 
را مى دهد. مى گويد بدترين كار پدر و مادر م 
يا  مى زنند  مرا  بعضى وقت ها  كه  است  اين 

جلوى من و خواهرم به همديگر حرف هاى 
بد مى زنند. ستايش در پاسخ به اين سوال كه 
چه چيزى او را مى ترساند، مى گويد: «وقتى 
پدر و مادرم من را تنها در خانه مى گذارند، من 
خيلى مى ترسم و مدام فكر مى كنم دزد مى آيد 
و من را با خودش مى برد.» اما با اين همه، 
اين دختر كوچولو عقيده جالبى دارد؛ مى گويد 
به نظرم آدم ها بايد دل پاكى داشته باشند و 
به هم كمك كنند. ستايش دوست دارد وقتى 
كه مادر شد، براى فرزندش جايزه هاى زيادى 
بخرد و او را براى درس خواندن تشويق كند.

در گوشه اى از كالس يكى از بچه ها مشغول 
جمع كردن وسايلش است، آن قدر كوچك است 
كه باورم نمى شود دارد 6سالش تمام مى شود. 
نزديكش مى روم و كنارش مى نشينم مى گويد 

اسمم روشاست. در چشم هايش غمى نهفته 
است كه به خوبى مى توان آن را ديد. وقتى 
از او مى پرسم چه چيزى تو را آزار مى دهد، 
دعوا  هم  با  بابام  و  مامان  كه  وقتى  مى گويد 
مى كنند و وقتى كه آنها من را مى زنند و مجبورم 
نمى شود  باورم  بمانم.  خانه  در  تنها  مى كنند 
كه والدينش او را مى زنند، چون جثه خيلى 
كوچك و ضعيفى دارد و مطمئنم هر چقدر هم 
كه شيطنت كند، مستحق كتك خوردن نيست. 
به هر حال صحبتم را با او ادامه مى دهم. او در 
پاسخ به اين سوال كه چه چيزى خوشحالش 
مى كند، مى گويد: «جشن تولد گرفتن را خيلى 
دوست دارم و همين طور داشتن خانه باربى را.»
پاى  كه  است  نفرى  آخرين  ريحانه 
صحبت هايش مى نشينم. او كه فرزند طالق 

امروز  تا  او  ندارم.  بابا  من  مى گويد  است، 
نتوانسته پدرش را ببيند و دست او را بگيرد، آن 
هم به خاطر كينه ها و رفتارهاى والدينش. دلم 
برايش مى سوزد. او مجبور است در كنار خاله 
و مادربزرگش زندگى كند و از مهر پدر محروم 
است، آن هم در اين سن حساس. ريحانه در 
پاسخ به اين سوال كه چه چيزى تو را ناراحت 
مى كند، مى گويد: «من شكالت خيلى دوست 
دارم اما خاله ام هر بار كه شكالت مى خورد 
به من نمى دهد يا وقتى دوست دارم به پارك 
بروم و بازى كنم مامانم مى گويد خسته ام برو 
تو اتاقت تنهايى بازى كن.» ريحانه از خشم 
بدش مى آيد و مى گويد خشم يعنى عصبانيت؛ 
وقتى مامانم عصبانى مى شود، من مى روم زير 
پتويم و زارزار گريه مى كنم. ريحانه بازى با 
عروسك هايش را خيلى دوست دارد و مى گويد 
دلم مى خواهد عروسك هايم هيچ وقت با من 

قهر نكنند و هميشه دوستم داشته باشند.

پرده آخر: من زير بوتاكس هستم!
از  يكى  كه  مى كرد  تعريف  برايم  معلمى 
و  داشته  بااليى  بسيار  تب  دانش آموزانش 
وقتى با مادر اين دانش آموز تماس گرفته تا 
دنبال فرزندش بيايد و او را ببرد، پاسخ جالبى 
گرفته است. اين مادر بامسئوليت (!) در جواب 
به خانم معلم گفته: «من زير بوتاكس هستم! 
خودتان يك كارى بكنيد لطفا!» گويا بهتر استاول 
و قبل از هر حرف و كار ديگرى، نگاهى به 
رفتار و كردار خودمان بيندازيم. مى گويند طبق 
آمارهاى موجود در هر ساعت، 19 طالق در 
كشور ثبت مى شود. اين آمار يك فاجعه خاموش 
است؛ فاجعه اى كه در صوت عدم تدبير مناسب 
مى تواند نسل آينده را به نسلى تنها و منزوى 
تبديل كند. بچه هايى كه در سن خيلى كم از 
محبت پدر و مادر محروم مى شوند، معلوم 
نيست در آينده چگونه مى توانند اين محبت 
است  بهتر  پس  كنند.  جبران  را  ازدست رفته 
كمى هم از ديد كودكانمان به دنيا نگاه كنيم 

و زندگى را به كام آنها و خودمان زهر نكنيم.
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پرخاشگرى ريشه هاى رفتارى از نظر 
كودكى  دوران  در  تربيت  و  ژنتيك 
دارد. اختالف هاى والدين، نزاع آنها 
درگيرى هاى  و  فرزندان  حضور  در 
اولين  مى شود  باعث  آنها  فيزيكى 
پرخاشگرى  و  اضطراب  پايه هاى 
كابوس هاى  شود.  ايجاد  كودكان  در 
شبانه، تيك هاى عصبى و شب ادرارى از 
اصلى ترين عوامل اضطرابى در كودكان 
زير 7 سال است. به محض درگيرى 
لفظى والدين كودكان دچار اضطراب 
نسبت به آينده خود مى شوند كه در 
صورت جدايى پدر و مادر وضعيت 
آنها چه خواهد شد و بايد پيش كدام 
يك از والدين بمانند. اضطراب اين 
آن  از  بعد  و  بلوغ  دوران  تا  كودكان 
هم ادامه مى يابد و استرس ناشى از 
اين رفتارها به سختى درمان خواهد 
شد. والدين هنگام درگيرى ها در برابر 
كودكانشان بايد به ياد داشته باشند هر 
ايجاد  باعث  بلندى،  صداى  و  فرياد 
لرزه در اعصاب كودك مى شود و او 
را يك قدم از رشد طبيعى دور مى كند. 
انزوا، احساس حقارت درس گريزى و 
بيش فعالى از آثار ديگرى است كه اين 
كودكان در آينده پيدا خواهند كرد. مساله 
ديگرى كه وجود دارد اين است كه 
خيلى از والدين، كودكشان را وسيله اى 
براى تسويه حساب قرار مى دهند و در 
اين شرايط كودك نه تنها وضعيت خوبى 
پيدا نخواهد كرد، بلكه نسبت به همه 
پرخاشگر  همين طور  و  بدبين  چيز 
مى شود  توصيه  همين  براى  مى شود 
والدين حتى المقدور جلوى كودكانشان 
بحث و جدل نكنند. چون آنها در آينده به 
افرادى عصبى و منزوى تبديل خواهند 
شد. بهتر است در زندگى گذشت و 

همه چيز را به زمان واگذار كنيم.

جلوى فرزندانتان با هم 
جدل نكنيد

نگاه رفتارشناس
 دكتر مجيد ابهرى

عضو هيات علمى 
دانشگاه شهيد بهشتى
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