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 »هشدار! هشدار! در فضای 
کودکانتان  مراقب  مجازی 
باشید«، »مومو شوخی است؛ 
تهدیدها را جدی نگیرید«، 
»فوری! مومو به ایران رسید«، »پیش از مرگ 
کودک دلبندتان مومو را دریابید« این تنها بخشی 
از پیام هایی است که این روزها در شبکه های 
اجتماعی و به ویژه گروه های واتساپی خانوادگی 
و اولیای دانش آموزان یکی پس از دیگری پخش 
می شود. چه بسا در برخی از پیام ها شماره  تلفنی 
با پیش شماره غیرایرانی نیز در گرو ه ها دست به 
دست می چرخد، مبنی براینکه »این شماره مومو 

است، پیامش را باز نکنید.«
شوخی یا جدی مومو یک چالش نگران کننده در 
فضای مجازی است که تا امروز در سراسر دنیا 
جان تعدادی از کودکان و نوجوانان را گرفته است. 
البته هیچ یک از نهادهای داخلی و خارجی مراکزی 
از جمله انجمن ملی پیشگیری از ظلم به کودکان 
)NSPCC( در بریتانیا، »مرکز اینترنت امن تر« 
بریتانیا، »انجمن حمایت از کودکان در اینترنت« 
در فرانسه و حتی پلیس فتای ایران خودکشی و 
مرگ نوجوانان در پی این چالش را تایید نمی کنند 
و معتقدند تاکنون هیچ مدرک تأییدشده ای درباره 
اقدام به خودکشی به دلیل ارتباط با چالش مومو 
یافت نشده است، با این وجود، در اخبار دیده 
می شود که تاکنون خودکشی تعدادی از کودکان 
در سراسر جهان از جمله آرژانتین، کلمبیا، فرانسه، 
هند و ایران را به این چالش مرتبط دانسته است. 
در حالی که این روزها ماجراهای وحشتناکی در 
مورد »چالش مومو« به گوش می رسد که این چالش 
واتساپی کودکان را به حمالت خشونت آمیز و 
مسووالن  برخی  می کند،  تشویق  خودکشی 
معتقدند مومو چالش جدی نیست اما باید توجه 
داشته باشیم این چالش فضای امنی برای افراد 
کودک آزار و روان پریش فراهم کرده تا با استفاده از 
شماره های ناشناس خارجی اقدام به کودک آزاری 
کنند، همان گونه که اخیرا نیز در هرمزگان دیده 
شد فردی به بهانه شوخی با پسرعمه خود با 
شماره های موقت خارجی، اکانت های واتساپی 
با نام مومو ایجاد کرده تا از این طریق نوجوانان 
را تهدید و تشویق به خودکشی کند که از سوی 

پلیس دستگیر شد.

مومو کیست؟
مومو یک اکانت واتساپی است که تصویر پروفایل 
آن، به صورت عکس دختری زشت با چشم هایی 
از حدقه بیرون زده و خنده  جوکری شکل نمایان 
است؛ گفته می شود این تصویر یک مجسمه از 
مجموعه آثار عروسک های نمایشگاه توکیو ژاپن 
است که قسمت هایی از آن بریده شده و تنها 
تصویر صورت زشت آن، در پروفایل نمایش داده 
شده است. براساس افسانه های ژاپنی، این موجود 
وحشتناک که پاهایی به شکل مرغ دارد سال ها پیش 
به عنوان دزد بچه ها معرفی شده بود و اولین بار 
تصویر مومو در اینستاگرام یک عروسک ساز به نام 
ناناکو منتشر شد که با این تصویر به شهرت جهانی 
رسید. چالش خطرناک مومو از جایی آغاز شد 
که پس از شهرت این مجسمه تعدادی از کاربران 
فیس بوک با ایجاد شماره ناشناس مدعی شدند که 
چنانچه پیامی برای مومو ارسال کنند، مومو پاسخ 
آنها را با تصاویری وحشتناک، خشونت آمیز و حتی 

تهدید می دهد. این بازی با ارسال پیامی از سوی 
مومو آغاز شده و در صورت تایید و پاسخگویی 
مخاطب دیگر پایانی جز خودکشی و مرگ در 

انتظار مخاطب نیست. 
اولین بار چالش مومو از آرژانتین آغاز شد و سپس 
تا ایاالت متحده، آلمان، فرانسه، هندوستان و دیگر 
کشورها گسترش یافت و تاکنون خودکشی یک 
دختر نوجوان ۱۲ساله را به آن نسبت می دهند. به 
تازگی نیز مرگ یک پسر ۱۱ ساله اهوازی در ایران 

به این چالش مرتبط دانسته می شود. 

آسیب های روانی مومو چست؟
مشاور  و  انزانی،روان شناس  یسنا  گوهر  دکتر 
آسیب های چالش مومو بر کودکان را برشمرد و 
گفت: »در کالس های درس آنالین دانش آموزان 
تمرکز دقیقی روی درس ندارند و به دلیل اینکه 
آموزگار و دانش آموزان نمی توانند تماس چشمی 
برقرار کنند کودکان به شبکه های اجتماعی دیگری 
پناه می برند و باتوجه به اینکه سرگرمی های اینترنتی 
مثل بازی و فیلم برای کودکان جذابیت بیشتری 
دارد آنها به این سمت گرایش پیدا می کنند؛ چه 
بسا که ناخواسته وارد چالش و بازی شوند که 
آسیب های جبران ناپذیری برای آنها در پی دارد. 
البته هنوز تحقیقات خاصی انجام نگرفته که بتوان 
گفت خودکشی  کودکان در سراسر جهان به این 
چالش مرتبط است اما می توان با نظارت و برقراری 
ارتباط ایمن از بروز چنین مشکلی پیشگیری کرد. 
این روان شناس از والدین خواست ارتباط کالمی 
صمیمانه و نزدیک با کودکان خود برقرار کنند 
تا فرزندان بتوانند به محض رویت چنین پیام و 
تصویری موضوع را با آنها مطرح کنند. شتابزده عمل 
نکنند و با افزایش سواد رسانه ای و اطالعات روز 
کودکان را نسبت به چالش مومو آگاه کنند؛ محیط 
امن و آرام و بی استرسی برای آنها فراهم کنند و 
حتما جنبه حمایتی درون خود را افزایش دهند و 
گوش شنوا داشته باشند. اجازه بدهند کودکان از 
اتفاقات روزانه و حرف هایی که می شنوند برایشان 
حرف بزنند، حتی اگر خیلی خسته هستند بازهم 

گوش شنوا باشند. به محض شروع صحبت آنها 
شنونده خوبی باشند و میان کالمشان نپرند و اجازه 
دهند فرزندان همه مسایل و کنجکاوی های خود 
را با آنها در میان بگذارند زیرا بچه ها قادر به درک 
مفاهیم بازی ها و فیلم هایی که می بینند، نیستند پس 
اگر به آنها آگاهی می دهید مومو چیست، در صورتی 
که متوجه نشدند آنها را تحقیر و سرزنش نکنید.  
صحبت های خود را با سن و مراحل رشد آنها 
متناسب کنید و به آنها نگویید شجاع باشید برای 
شما اتفاق نمی افتد زیرا آنها از روی کنجکاوی و 
اینکه به شما ثابت کنند می توانند در معرض آسیب 
قرار بگیرند ممکن است در صورت مواجهه با این 

چالش به شما اطالع ندهند. 
چالش مومو می تواند برای کودکان و خانواده هایشان 
دلشوره  و  نگرانی  خشونت،  اضطراب،  ترس، 
با  کودک  مواجهه  در صورت  پس  کند  ایجاد 
چنین چالشی عجله نکنید و نترسید. سعی کنید 
با افزایش اطالعات و سواد رسانه ای از کودکان 
محافظت کنید؛ فیلترشکن را از گوشی تلفن پاک 
کنید تا کودکان دسترسی نداشته باشند، با کودکان 
حرف بزنید، افکار و احساسات خود را کنترل و 
مدیریت کنید تا بتوانید جو روانی امن و آرامی 
برای کودکان فراهم کنید تا درصورت مواجهه 
کودکان با چالش مومو بتوانند با امنیت موضوع را 
با شما در میان بگذارند. دقت کنید دوران کودکی و 
نوجوانی دوران پنهان کاری است و بچه ها ترجیح 
می دهند برخی مسایل را در خود نگه دارند و با 
خانواده مطرح نکنند اما این هنر پدر و مادر است 
که بتوانند صبورتر و نسبت به مسایل روز آگاه تر 
باشند و از این طریق به کودکان خود کمک کنند. 
چالش مومو برای کودکان پیامدهای جبران ناپذیری 
دارد به طوری که عالوه بر افزایش ترس و اضطراب 
آنها را به اقدامات خطرناک و خشونت آمیز تشویق 
می کند. بر همین اساس چنانچه ترس و اضطراب 
کودکان به موقع درمان نشود ممکن است به صورت 
ترس غیرعادی و مزمن دربیاید و به تدریج زندگی 
روزمره کودکان را دچار اختالل و پریشانی کند و 
آثار مخربی بر سالمت و امنیت روان به جا بگذارد. 

»ترس یک واکنش هیجانی است 
که می تواند امنیت جسمی و عاطفی 
و شخصیتی هر فردی را به خطر 
بیندازد و در این صورت مراحل 
تکامل و بلوغ شخصیتی کودکان 
را از مسیر اصلی خود منحرف 
می کند« این بخشی از آثار مخرب 
ترس در روند رشد کودکان است 
که انزانی به آن اشاره کرد و ادامه داد: 
»شب ادراری، کابوس های شبانه و 
تغذیه نامناسب زنگ خطری برای 

شماست که دقت کنید در اثر چه موقعیتی ایجاد 
شده بنابراین قبل از خواب کودکان دوش آب 
گرم را برای آنها در نظر بگیرید، برای آنها کتاب 
بخوانید، سعی کنید در قالب داستان های تخیلی 
و با خالقیت آرام برای آنها توضیح دهید که در 
برخورد با مشکالت چه رفتاری داشته باشند، در 
قالب قصه گویی به آنها بیاموزید که در صورت 
مواجهه با تصویر مومو حتما موضوع را با شما 
مطرح کنند و اوقاتی را در شبانه روز در نظر بگیرد 
که با همسرتان در مورد چنین مسایلی صحبت 
کنید که بچه ها این فرایند را یاد بگیرند که در مورد 
مسایلی که برای آنها اتفاق می افتد با والدین خود 
صحبت کنند. باید بدانیم در حال حاضر انکار 
کردن مسائل و مشکالت راه حل ما نیست و 
باید مسائل را کامل بشناسیم و خالق باشیم و از 
متخصصان این حوزه کمک بگیریم و باید بدانیم 
اولین اصل فرزندپروری درست ارتباط گیری موثر 
و مناسب با فرزند است و زمانی که کودکان بدانند 
از حمایت والدین برخوردارند راحت تر می توانند 

موضوعات را با آنها در میان بگذارند. 
نحوه برقراری ارتباط در فضای اجتماعی را به 
کودکان بیاموزید، شبکه های مناسب با سن آنها را 
معرفی کنید، مدیریت خشم و استرس و ترس را 
بیاموزید زیرا اعتیاد به تلفن همراه شایع ترین اعتیاد 
بدون مواد مخدر در کودکان است و نیاز به اطالعات 
روز دارد. بازی های موبایل مثل سحر و جادو است 
و بالفاصله کودکان را به خود عالقه مند و معتاد 

می کند که امکان دارد در مواقع هویت سازی پنهان 
کنند پس اگر استعداد آنها را کشف نکنید و اجازه 
ندهید بچه ها از خود واقعی شان برایتان حرف بزنند 
ممکن است در آینده شاهد پیامدهای آن باشید. 
پرخاشگری و طالق عاطفی والدین ممکن است 
کودکان را پنهان کار کند پس باید بدون سلطه حس 
حمایت از فرزندانتان را باال ببرید و استعدادهای 
آنها را شناسایی کنید، به آنها مسوولیت بدهید و 
کنارشان باشید. همچنین در زمان برگزاری کالس 
آنالین به صورت غیرمستقیم روی عملکرد آنها 
نظارت کنید یا اگر چنین امکانی ندارید کسی 
را در این ساعات کنار کودک بگذارید که با او 
همراه باشد و او را به متمرکز بودن روی مطالب 

کالس تشویق کند. 

روزانه زمانی را با کودکان بگذرانید و به طور مثبت 
کنار هم فضای مجازی را تجربه کنید؛ به کودکان 
اجازه دهید خواسته ها و مطالبات خود را مطرح 
کنند، مهارت نه گفتن را در خالل بازی و صحبت 
به کودکان بیاموزید. با توجه به شرایط مشورت با 
مشاوران کودک و روان شناس هم می تواند کمک 
کند تا بتوانیم کودکان را ایمن نگه داریم زیرا ما 
نمی توانیم همیشه خانواده را از بحران ها حفاظت 
کنیم پس باید با آموزش مهارت های زندگی به آنها 
یاد بدهیم که چطور در برابر مسائل و بحران ها 

از خود دفاع کنند. 

والدین نگران بخوانند
 با توجه به شیوع کرونا در ایران دانش آموزان 
ناچارند برای ادامه تحصیل در کالس های مجازی 
و آنالین شرکت کنند که این شیوه تحصیل پای 
بسیاری از دانش آموزان را به فضای اینترنت باز کرد 
و خانواده ها ناچارند تلفن همراه هوشمند و تبلت 
خود را روزانه چند ساعتی در اختیار فرزندشان 
قرار دهند و از آنجایی که کودکان بسیار کنجکاو 
هستند به شبکه های اجتماعی سرک کشیده و از 
آن استفاده می کنند بر همین اساس با ززمه های 
ورود چالش مومو به ایران بسیاری از خانواده ها 

و اولیای مدارس بیش از پیش نگران شده اند. 
در پی این نگرانی ها دکتر امیر محمود حریرچی، 
جامعه شناس و مدرس دانشگاه در گفت وگو با 
خبرنگار ما با اشاره به چالش مومو در دنیا به 

والدین توصیه کرد: خانواده از آگاهی الزم و سواد 
رسانه ای باالتری برخوردار شوند تا با هیجان کاذب 
اخبار و اطالعات فیلم های فضای مجازی را در 
فضای خانواده و در حضور کودکان مطرح نکنند 
زیرا ناخواسته این اطالعات و احساسات به کانون 
خانواده و کودکان نیز منتقل می شود و کودکان را 
نسبت به موضوع کنجکاوتر می کند تا سریع تر 

موضوع را تجربه و نسبت به آن مطلع شوند. 
به گفته این استاد دانشگاه، در کشور های توسعه یافته 
مردم نحوه استفاده از فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی را آموخته اند اما متاسفانه در کشور ما 
افراد بدون آموزش و آگاهی ساعات بسیاری را در 
این فضا صرف دریافت اطالعات و اخبار غیرمفید 
و غیرآموزشی می کنند که با نقل این اخبار ناگوار 
در دورهمی و محفل خانواده آسیب  های جبران 

ناپذیری به کودکان وارد می کنند.
باید راهکار منطقی و مناسبی برای محدودیت 
دسترسی کودکان به اینترنت آزاد در نظر گرفت 
زیرا فیلترینگ در کشور ما موثر نیست البته در 
افراد  از  گروهی  دسترسی  کشورها  از  برخی 
به فضای مجازی محدود شده و از فیلترینگ 
استفاده می کنند اما متاسفانه در دوره ای که در 
و  فیس بوک  مانند  اجتماعی  شبکه های  ایران 
تلگرام فیلتر شد فروش فیلترشکن ها افزایش 
یافت بنابراین اعمال فیلترینگ در ایران کارساز 
نیست و باید برای رفع این مشکل تدبیر دیگری 
اندیشید. باتوجه به اینکه 70درصد از شخصیت 
امروزه  تا 6 سالگی شکل می گیرد و  کودکان 
آگاهی کودکان با کمک فضای مجازی بسیار 
باالرفته و از این طریق آموزش می بینند باید توجه 
داشته باشیم این فضا آثار مخرب و زیان باری نیز 
همراه دارد که در صورتی که از سوی خانواده 
مدیریت و کنترل نشود می تواند خطرناک باشد 
و آسیب های روانی برای کودکان و نوجوانان به 
دنبال داشته باشد به طوری که در سال های گذشته 
نیز شاهد آسیب های بازی نهنگ آبی بودیم. این 
جامعه شناس به والدین پیشنهاد کرد برای بخشی 
از برنامه های اینترنتی و اپلیکیشن ها از قفل کودک 
استفاده کنند؛ همچنین سواد رسانه ای خود را 
افزایش دهند زیرا آگاهی خانواده در رشد و 
تربیت کودک بسیار تاثیرگذار است و نباید هر 

خبری را در حضور کودکان مطرح کنند. 
عالوه بر خانواده، رسانه های جمعی و انجمن اولیا 
و مربیان مدارس نیز می توانند نقش تاثیرگذاری 
در آموزش و آگاه سازی مردم ایفا کنند که باید از 
این ظرفیت استفاده کنیم اما متاسفانه هم اکنون در 
کودکستان ها و مهدکودک ها مهارت های اجتماعی 
الزم را به کودکان آموزش نمی دهند زیرا مربیان 

تخصص و توانایی الزم را ندارند. 
بنابر مطالعات انجام گرفته متاسفانه خانواده های 
ایرانی نسبت به کودکان خود احساس مسوولیت 
چندانی ندارند، به طوری که بخشی از خانواده های 
طبقه مرفه و برخوردار با خرید آخرین برندهای 
گوشی تلفن همراه و تبلت سعی تصور می کنند 
که به کودکانشان محبت کنند و از سوی دیگر 
خانواده های دهک های پایین جامعه نیز به دلیل 
مشغله های کاری و عدم تامین مالی درگیر تامین 
معاش خانواده هستند و زمان الزم را برای آموزش 
و کنترل و نظارت فرزندان خود صرف نمی کنند 
به همین دلیل بسیاری از کودکان و نوجوانان ایرانی 
بدون سرپرست در فضای مجازی رها شده اند.  

مومو؛ چالشی که زندگی کودکان را به بازی گرفت

مومو، بازی با زندگی است
توجه به انجام حرکات فیزیکی 
و فعالیت های ورزشی موضوع 

بسیار مهمی است که حتما باید در 
برنامه روزانه کودک در نظر گرفته 
شود. نداشتن فعالیت و ساعت ها 
میخکوب و خیره شدن کودکان و 
نوجوانان به صفحه های گوشی یا 

کامپیوتر باعث می شود آسیب های 
جسمی زیادی به آنها وارد شود

چطور از خطر مومو در امان بمانیم؟
با توجه به اینکه طعمه اصلی چالش مومو کودکان و 
نوجوانان هستند پلیس فتا به صورت مکرر توصیه هایی 
به والدین و دانش آموزان ارائه کرده است، مبنی بر اینکه 
دانش آموزان و معلمان برای آموزش فقط از شبکه شاد 
استفاده کنند و از برگزاری کالس های مجازی مدارس 
در پیام رسان های خارجی بپرهیزند. والدین و معلمان 
به هیچ وجه دانش آموزان را به استفاده از پیام رسان های 
خارجی هدایت نکنند و در صورتی هم که به هر دلیل 
نیاز به استفاده از بستری غیر از برنامه شاد وجود داشت، 
از پیام رسان های داخلی استفاده کنند. همچنین هموطنان 
هرگونه مشکل و موارد مشکوک در فضای مجازی 
را با سایت پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir یا 

شماره تماس 0۹6۳۸0 در میان بگذارند.

روی بینی اش را چسب زده، به دختربچه ای که همراهش 
است چشم غره می رود و می گوید ماسکت را باال بکش. 
رو به من می کند و می گوید: »با این حالم به خاطر این که 
وقت را از دست ندهم و به خاطر این وروجک که برای 
ما زندگی نگذاشته، امروز مجبور شدم بدون ماسک بیایم.«

جمله را طوری ادا می کند که احساس می کنم منتظر است 
از ایشان تشکر کنم. از ایشان می پرسم چند روز است 
که جراحی انجام داده است؟ می گوید برای بار دوم و به 
خاطر افتادگی بینی در این روزهای کرونایی مجبور شده 

تن به جراحی بدهد.
برای من جای تعجب دارد که چطور چنین عمل غیراورژنسی 
در این روزها قابل انجام بوده است. می پرسم مشکل اصلی 
بچه چیست؟ می گوید: »صبر ندارد، هرچه که می خواهد 
باید در چشم برهم زدنی برایش فراهم شود وگرنه زمین 
و زمان را به هم می دوزد. اعتماد به نفسش پایین است، 
خودش را دوست ندارد. ناسپاس است، هر کاری که برایش 

بکنیم هنوز تمام نشده به دنبال بهانه بعدی است. دائم من 
و پدرش را به جان هم می اندازد و انگار از این کار لذت 
می برد. همه  هوش خود را صرف کارهای منفی می کند. 
برای استفاده از کالس های مجازی مدرسه ابتدا مجبور 
شدیم تبلت بخریم، بعد گفت من لپ تاپ می خواهم، 
قول دادیم و در تابستان برایش تهیه کردیم. چند روز پیش 
دیدم در گوشی من کلمه سقط را سرچ کرده، راستش 
را بگویم حسابی کتکش زدم. نگران شدم دختری که در 
۹ سالگی سر از این گونه کارها درآورد، خدا می داند در 
دوران بلوغ قرار است چه بالیی سر خودش بیاورد. بعد 
از اینکه حسابی کتک خورد متوجه شدم چند روز پیش 
که با خواهرم در این مورد صحبت می کردم فال گوش 
ایستاده و هرچه را که نباید بشنود شنیده است. االن هم 
تهدید می کند که به پدرش می گوید که قرار است چه 

کاری انجام دهیم و...«
داستان واقعی از کشمکش های خانوادگی را خواندید که البته 
با جرح و تعدیل نوشته شده و حکایتی است از مشکالت 
انبوه خانواده ها در دوران کرونا. مشکالتی که انگار تمامی 
ندارند. وقتی به شرایط تاسف انگیز برخی خانواده ها در این 
روزها نگاه می کنیم، لزوم افزایش مهارت های زندگی را در 
این شرایط بحرانی بیش از پیش احساس می کنیم. به راحتی 

می توان فهمید افرادی که در روزگاری نه چندان دور )۸ 
ماه قبل( با بضاعت ناچیز خود در مهارت های زندگی 
و حل مساله بازحمت مشکالت را وصله پینه می کردند 
و روزگار می گذراندند در این روزها با مشکالتی بسیار 

پیچیده و گاهی غیرقابل حل مواجه شده اند.
در موردی که ذکر آن رفت به نظر می رسد مادر مشکالتی 
را در مورد کودکش بیان می کند که خود نیز از آن رنج 
می برد، اما پذیرش این که ساقه از ریشه گرفتار شده 
برایش دشوار است. انجام ۲ بار عمل بینی در روزهایی 
که بسیاری از افراد برای مشکالت جدی تر هم به پزشک 
مراجعه نمی کنند، تامل برانگیز است و نشانگر بی صبری مادر 
در برابر رسیدن به خواسته ها است. حضور نداشتن پدر 

در جلسه ای که برای مشاوره مراجعه کرده اند نیز گویای 
مشکالت ارتباطی است، یعنی با خانواده ای روبرو هستیم 
که به جای گفتگو در مورد مسائل و سعی در یافتن 
راه حل جمعی انگشت اتهام را به سوی کودکی خردسال 
گرفته اند و او را بالگردان خانواده کرده اند. اگر این نبود 
و این مشکالت را نداشت ما در یک مدینه فاضله زندگی 
می کردیم. این نگاه به مشکالت در جامعه ما روشی مرسوم 
است وقتی به برنامه هایی در تلویزیون نگاه می کنید که 
چند مسوول در آن قرار است به مشکلی واحد بپردازند، 
می بینید که هر یک خود را تبرئه کرده و سازمان دیگر را 
مسوول گرفتاری و مشکالت تلنبار شده می دانند. در این 
وضعیت هیچ کس به سهم خود برای کاهش مشکالت 
اشاره نمی کند و غالبا همه دنبال مقصرند و این گونه است 
که مسائل بدون راه حل می مانند و برنامه تلویزیونی پایان 
می یابد. در پایان این گونه برنامه ها غالبا بینندگان گیج تر، 

ناامیدتر و درمانده تر از قبل هستند. 
در خانواده هم که یک واحد کوچک از اجتماع است این 
سیر در جریان است. بچه ها که نمی توانند راهی برای حل 
مشکالت پیدا کنند، به تبع والدین شان شروع به تهدید 
می کنند. این می شود که شما دختر ۹ ساله ای را می بینید 
که برای آن که در موقع مناسب بتواند از اطالعات استفاده 
کند دزدکی فال گوش می ایستد و مکالمه پنهان مادر و 
خاله را ضبط می کند و االن که باید بگوید در اینترنت 

چه می کرده است تهدید می کند که هر چه را شنیده است 
به پدر بازگو می کند.

از شما چه پنهان من پس از دیدن این مادر و دختر 
حالی بهتر از آنان نداشتم و این فرسایشی است که عاید 
روان پزشکان از مشاهده روابط نامتعادل افراد در خانواده 
می شود. در پایان می خواهم از تلخی این نوشتار با نثری 
زیبا از موالنا بکاهم که به حق می تواند روزهای قرنطینه 
را قابل تحمل تر کند، باشد که از این قرنطینه آب دیده تر 

بیرون بیاییم و بیشتر به فکر هم باشیم.   
عشق را بی معرفت معنا مکن

زر نداری مشت خود را وا مکن
گر نداری دانش ترکیب رنگ 
بین گل ها زشت یا زیبا مکن

خوب دیدن شرط انسان بودن است 
عیب را در این و آن پیدا مکن

دل شود روشن ز شمع اعتراف 
با کس ار بد کرده ای حاشا مکن

ای که از لرزیدن دل آگهی
هیچ کس را هیچ جا رسوا مکن

زر بدست طفل دادن ابلهی است
اشک را نذر غم دنیا مکن
پیرو خورشید یا آیینه باش

هرچه عریان دیده ای افشا مکن

کودکان؛ آینه تمام نمای والدین 
 دکتر میترا حکیم شوشتری

فوق تخصص روان پزشکی 
کودک و نوجوان


