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 يكتا فراهاني

زندگي  در  موارد  بعضي 
گريزناپذير هستند. دوري، 
فقدان و مرگ عزيزان هم يكي 
از سخت ترين موضوعاتي 
است كه به ويژه اين روزها كه شاهد افزايش 
مرگ ومير مبتاليان به كرونا هستيم بيشتر به چشم 
مي خورد. البته حوادث ديگري مانند تصادفات 
جاده اي يا ابتال به بعضي بيماري ها هم مي تواند 
منجر به مرگ هاي ناگهاني شود. تجربه چنين 
حوادثي براي كودكان بسيار سخت است و با 
توجه به اينكه گاهي آنها نمي توانند به راحتي 
احساس خود را از مواجهه با چنين اتفاقات 
تلخي بيان كنند، بايد براي كمك كردن به 
آنها عالوه بر شناخت بيشتر از آنچه احساس 

مي كنند همراهي شان كرد.
نبود و دوري از عزيزان به هر روي سخت و 
ناراحت كننده است اما آمادگي پيدا كردن براي 
مواجهه با آن خصوصا براي بچه ها تنها كاري 
است كه از دست ما برمي آيد. ضمن اينكه بايد 
امكانات و اطالعاتي حاصل كنيم كه بتوانيم 
در تمام مراحل جدايي كنار كودكان باشيم 
چون شايد به نظر برسد آنها ساكت هستند و 
چيزي نمي گويند ولي اتفاقات ناگوار تاثيرات 
زيادي بر آنها خواهد گذاشت، تاثيراتي كه 
گاهی در آينده هم مشكل آفرين خواهد بود و 
به سختي مي توان آنها را جبران كرد. چگونه 
مي توانيم در اين شرايط همراهان خوبي براي 
كودكان باشيم؟ در اين باره با دكتر فريبا عربگل، 
فوق تخصص روان پزشكي كودك و نوجوان 
و عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشكی 

شهيد بهشتی گفت وگو كرده ايم.

: خانم دكتر! عزاداری برای از دست 
دادن عزيزان و مراحل سوگ به طور كلی  

چگونه است؟
وقتی عزیزی را از دست می دهیم احساسی به 
نام »سوگ« را تجربه می کنیم که با تغییراتی در 
حوزه رفتار، احساس، افکار و همچنین حاالت 
فیزیولوژیک ما همراه است. احساس غم و 
اندوه داریم، عصبانی هستیم، می ترسیم که سایر 
بازماندگان مان را نیز از دست بدهیم، حال و 
حوصله کار کردن و انجام امور معمول خود 
را نداریم، خواب و خوراک ما تغییر می کند و 
به دنبال آن شرایط جسمانی مان هم تحت الشعاع 
قرار می گیرد. احساس خستگی ذهنی و جسمی 
باعث می شود رفتار ما هم تا حدود زیادی تغییر 
کند. این واکنش و احساس سوگ مراحلی دارد؛ 
یعنی وقتی با فقدانی مواجه می شویم، از چند 
مرحله عبور می کنیم. طی هر مرحله و ماندن 

در آن به عوامل مختلفی بستگی دارد. 
ابتدا وارد مرحله شوک و انکار می شویم؛ یعني 
نمی توانیم باور کنیم چنین اتفاقي افتاده و دچار بهت 
و ناباوری می شویم اما پس از مدتی وارد مرحله 
خشم و عصبانیت می شویم، خودمان را مستحق 
تحمل چنین دردی نمی دانیم و می خواهیم بدانیم 
چرا چنین مشکلی برای ما اتفاق افتاده است. این 
خشم هم می تواند شامل خشم نسبت به خودمان، 
اطرافیان، پزشک معالج و حتی شخص متوفی 

باشد که چرا ما را تنها گذاشته است. 
بعد از خشم، احساس غم و اندوه و افسردگی 

را تجربه می کنیم، به حدی که این غم و اندوه 
ممکن است مانع انجام کارهای روزمره ما شود. 
در مرحله آخر به مرحله »پذیرش« مي رسیم و 

به تدریج به زندگی عادي برمی گردیم.

: آيا مراحل سوگ كودكان هم مانند 
بزرگساالن است؟

بله، مراحل سوگ بچه ها هم مانند بزرگساالن 
است و تنها تفاوتش این است که کودکان 
توانایی کالمی محدودی برای بیان احساسات 
و افکار خود دارند و همین موضوع باعث 
می شود نتوانیم به خوبی متوجه احساس و 
عواطف واقعی آنها شویم. به همین دلیل باید 
از طریق رفتار آنها متوجه شویم چه مشکلی 
از سوگ هستند.  دارند و در چه مرحله ای 
تا چه حد  نشان می دهد  آنها  رفتار  درواقع 
عصبانی، ناراحت و آسیب پذیر هستند، مثال 
به راحتی گریه می کنند، ناراحت و غمگین 
می شوند و وابستگی و چسبندگی زیادی به 
بازماندگان پیدا می کنند. همچنین پسرفتی در 
ممکن  پسرفت  این  که  دارند  رفتارهایشان 
است در حوزه کالمی باشد و کودک مانند 
قبل خوب و درست صحبت نکند، یا دچار 
شب ادراری شود یا رفتارهای بچگانه از خود 
نشان دهد، عملکرد تحصیلی کودک افت پیدا 
می کند و نمی تواند مانند قبل تکالیفش را انجام 
دهد، تمایل او به بازی ها و فعالیت های مورد 
عالقه ا ش کم می شود و مشکالتی در خواب 
و اشتهایش ایجاد می شود. اینها نشان دهنده 
ناراحتی هاي  آن  که علت  مشکالتی هستند 
باید  مواقع  این  در  است.  سوگ  از  ناشي 
مراقب تغییرات رفتاری کودک باشیم و در 
تا  نگذاریم و  تنها  را  او  این شرایط سخت 
حد امکان همراهی اش کنیم. بهترین کار هم 
درک شرایط جدیدي است که کودک با آن 

مواجه شده است. 

: انجام مراسم سوگواری عزيزان و 
شركت در آنها تا چه حد در روحيه بازماندگان 
موثر است و در دروان كرونا كه چنين امكانی 
وجود ندارد چطور می توان آن را جبران كرد؟

شرکت در مراسم سوگواری فرصتی است تا 
افراد با عزیز ازدست رفته خداحافظی کنند و 
با انجام هر کدام از این مراسم و مناسک هم 
به تدریج به مرحله پذیرش نزدیک شوند اما در 
شرایط بحران کرونا که امکان برگزاری مراسم 
وجود ندارد، این اتفاق نمی افتد و افراد سوگوار 
خیلی تنها می مانند. این تنها ماندن باعث می شود 
مشکالت بیشتر و سوگ فرد پیچیده شود چون 
همدلی کمتری را از جانب دیگران تجربه می کند.

 در واقع برگزاری مراسم، فرصتی است برای 
ارتباط با سایرین و نشان دادن و ابراز احساسات 
و عواطف که باعث تسکین آالم فرد سوگوار 
می شود. برای بچه ها هم به همین صورت است. 
به همین دلیل وجود یک فرد بزرگسال حمایتگر 
همراه کودک سوگوار می تواند به او کمک کند 
تا مراحل سوگ را راحت تر سپری کند. هیچ گاه 
نباید به بچه ها در مورد مرگ عزیزان دروغ گفت. 
آنها باید در جریان موضوع قرار بگیرند. البته 
باید با زبانی ساده و قابل فهم برای آنها توضیح 
داد. همچنین شرکت در مراسم، به بچه ها کمک 
می کند که بهتر بتوانند با سوگ خود کنار بیایند.

: در دروان كرونا كه امكان مراسم 
سوگواری وجود ندارد چطور می توان مراحل 

سوگ را طی كرد؟
در این دوران که امکان برگزاری مراسم وجود 
ندارد باید از جایگزین های مجازی استفاده کرد، 
مثال از طریق فضای مجازی و گروه های مختلف 
می توان همیشه یاد عزیز ازدست رفته را زنده نگه 
داشت یا با ساختن کلیپ و فیلمی از زندگی فردی 
که دیگر بین ما نیست، می توان احساسات خود را 
با دیگران مشارکت داد. همچنین می توان ترتیبی 

داد که بچه ها کنار بزرگ ترها در انجام کارهای 
مربوط به سوگواری مشارکت داشته باشند و به 
آنها کمک کنند. به این ترتیب احساس بهتري 
خواهند داشت و فکر مي کنند مي توانند کاري 

براي عزیز ازدست رفته شان انجام دهند. 

: در سوگواری كودكان به چه نكاتی 
بايد توجه داشت تا آنها بتوانند راحت تر اين 

دوران را پشت سر بگذارند؟ 
توجه به این نکته بسیار مهم است که در تمام 
مراحل سوگواری کودکان، فرد بزرگسالی باید  
کنارشان باشد. ضمن اینکه باید نزدیک ترین 
فردی که خود کودک هم حس خوبی از بودن کنار 
آن شخص داشته باشد مسوولیت نگهداري اش 
را برعهده بگیرد، مثال اگر کودکی پدرش را 
مسوولیت  باید  مادرش  حتما  داده  دست  از 
نگهداری از او را برعهده بگیرد. اگر هیچ کدام 
از والدین نباشند باید ببینیم خود کودک با چه 
کسي بهتر مي تواند ارتباط برقرار کند؛ یعني 

خواست کودک در این زمینه بسیار مهم است. 
در حال حاضر و با توجه به دوران شیوع بیماري 
کرونا و مشکالت دیگر ممکن است کودک ناچار 
به تحمل فقدان هاي متعدد باشد، مثال عالوه بر 
از دست دادن یکي از اعضاي خانواده، پدر هم 
شغل خود را از دست بدهد یا مجبور به عوض 
شدن خانه یا مدرسه شوند، ارتباط کودک با 
دوستان و همکالسی هایش قطع شده باشد، سایر 
اعضای خانواده بیمار یا بستری باشند و... یکي از 
کارهایي که مي توانیم در این مواقع براي کودک 
انجام دهیم این است که تا حد امکان فقدان های 
دیگر را کنترل کنیم، مثال تعویض خانه ای که 
کودک در آن خاطرات زیبایی دارد، بالفاصله 
پس از مرگ یکی از عزیزان کار درستی نیست 
و کودک را یکباره با حجم عظیمي از تغییرات 

ناخوشایند مواجه می کند.
 در نظر داشته باشیم که معموال بعد از فقدان عزیزي 
در خانواده، اختالفاتي بین خانواده پدری و مادری 
روی موضوعاتی مانند ارث و میراث و سایر مسائل 
درمی گیرد. در این شرایط نباید بگذاریم بچه ها 
از این اختالفات و مشکالت متاثر شوند، مثال 
گاهی مشکالت بین دو خانواده باعث می شود 
کودک از دیدار سایر اعضاي خانواده محروم 
شود و این دقیقا مقوله فقدان هاي متعدد است. 

: با توجه به اينكه كودكان توانايی های 
شناختی الزم را ندارند، چطور بايد به آنها 
كمك كنيم تا بتوانند احساسات ناخوشايند 

خود را مديريت كنند؟ 

نخست باید اجازه دهیم سوگ مراحل خود را 
طي کند و نباید براي گذر از این دوران عجله 
داشته باشیم. باید بتوانیم واکنش هاي کودک را 
بپذیریم و قضاوت نکنیم که مثال چرا نمي تواند 
خوب درس بخواند، چرا بازي نمی کند، چرا 
عصبانی است و... در تمام مراحل سوگواري 
کودکان نباید تنها بمانند. اگر الزم است و امکان 
رفتن به مزار متوفي هست و این کار حس 
بهتري به کودک مي دهد، بهتر است اطرافیان او 
را همراهي کنند تا احساس تنهایي و رهاشدگي 
نداشته باشد ولي در حال حاضر که به دلیل 
شیوع بیماري کرونا کمتر چنین امکاني وجود 
دارد مي توان در خانه هم با روشن کردن شمع 
به یاد عزیز ازدست رفته، تماشاي عکس هایش، 
تهیه کلیپی از عکس و فیلم های او، نوشتن شعر 
یا نامه ای برای او و... راهی برای ابراز و بیان 

احساسات پیدا کرد. 

: براي بهتر همراهي كردن كودكان 
بايد  نكاتي  چه  به  سختي ها  تجربه  هنگام 

توجه داشت؟
براي همراهي بهتر کودکان نمي توان دنبال یک راه 
خاص بود، بلکه مجموعه اي از شرایط باید فراهم 
باشد تا بتوان همراهي خوبي با آنها داشت، مثال 
براي توضیح و آگاهي دادن در باره موضوع فقدان و 
مرگ باید با توجه به سن و سال و درک کودک و 
در نظر گرفتن شرایط او، موضوع را برایش توضیح 
داد. البته شخصي هم که به کودک خبر مي دهد و 
زماني را که براي این کار در نظر مي گیرد بسیار 
مهم است. مقدمه چیني براي دادن اخبار ناگوار 
به کودکان هم مهم است، مثال مي توان گفت که 
قرار است درباره موضوع مهمي با آنها صحبت 
کنیم. یادتان باشد واقعیت را آن گونه که هست 
براي کودک توضیح دهید، نه بیش از چیزي که 
وجود دارد یا غلوآمیز و غیرواقعي. به همین دلیل 
باید از قبل براي این کار آمادگي الزم را داشت.

فراموش نکنیم اگر بعضي کودکان نتوانند مراحل 
سوگ را طي کنند و در مراحل اولیه سوگ 
در  مثال  نرسند،  پذیرش  مرحله  به  و  بمانند 
مرحله انکار یا خشم و عصبانیت بمانند باید 
به جستجوی علت باشیم و اگر الزم باشد حتما 
و  متخصصان  توصیه های  و  راهنمایی ها  از 

کارشناسان استفاده کنیم.  

مواجهه كودكان در برابر سوگ و فقدان عزیزان

به بچه ها در مورد مرگ عزیزان شان دروغ نگویید! 
 شرکت در مراسم سوگواری فرصتی 

است تا افراد با عزیز ازدست رفته 
خداحافظی کنند و با انجام هر کدام 

از این مراسم و مناسک هم به تدریج 
به مرحله پذیرش نزدیک شوند اما 

در شرایط بحران کرونا که امکان 
برگزاری مراسم وجود ندارد این اتفاق 

نمی افتد و افراد سوگوار خیلی تنها 
می مانند. این تنها ماندن باعث می شود 

مشکالت بیشتر و سوگ فرد پیچیده 
شود چون همدلی کمتری از جانب 

دیگران دریافت می کند

چطور مي توان كودك را متوجه واقعيات تلخ زندگي كرد؟
مهم ترین موضوع در این خصوص این است که نباید کودکان را دور از واقعیت نگه داشت، نباید به آنها دروغ گفت که عزیز ازدست رفته به 
زودي برمي گردد، نباید وسایل متوفی را پنهان کرد تا کودک زودتر او را فراموش کند. در واقع نه قرار است وسایل را یکباره از نظر کودکان 
دور کرد و نه آنها را ملزم کرد که همیشه از آن وسایل نگهداری کنند. نگهداري از وسایل هم به عنوان یادگاري از فرد فوت شده باید با عالقه 
و خواست خود کودک باشد. درواقع قرار نیست کودکان با مرگ عزیزي، او را فراموش کنند، بلکه باید بتوانند به تدریج با مفهوم واقعي مرگ و 
فقدان آشنا شوند و آن را بپذیرند. یکي از مشکالت کودکان هنگام از دست دادن عزیزان، ترس از دست دادن سایر افراد است. به همین دلیل 
باید با همدلي، همراهي و اطمینان بخشی به آنها کمک کنیم تا ترس هایشان کمتر شود. گریه کردن و بیان ناراحتي در سوگ عزیزان مشکلي ندارد 
و اتفاقا مانع انکار مي شود چون اگر ما این گونه رفتار کنیم کودکان هم در تبعیت از ما واقعیت را انکار مي کنند. بي تابي زیاد بزرگ تر ها هم نباید به 
گونه اي باشد که بچه ها را بیشتر مضطرب و نگران کند اما به کودک هم نگوییم اگر گریه کند روح آن عزیز ازدست رفته ناراحت مي شود. توجه 
داشته باشیم بیان احساسات و عواطف به وسیله گریه کردن موضوعي طبیعي است و اگر در حد طبیعي خود باشد اصال بد نیست و برعکس 
جزیي از مراحل سوگ طبیعي است. شرکت در مراسمي هم که بار هیجاني آن خیلي زیاد است و بزرگ ترها بر اثر مرگ ناگهاني یا سخت 

عزیزشان خیلي بي تابي مي کنند براي بچه ها مناسب نیست ولی اگر کودک تمایل دارد در مراسم سوگواري شرکت کند، نباید ممانعت کرد.

پدر شروع می کند، با جمله ای تحقیرآمیز که »پراید 
140 میلیونی را فروختیم و برای جلسات نوروفیدبک 
ایشون خرج کردیم. این دستگاه تازه وارد بازار شده 
بود، بدین امید که امروز سرنوشتی دیگر داشته باشد 
اما امروز سربازی فراری است که وقت خود را در 
کافی نت می گذراند و با بچه های چند سال کوچک تر 

از خود بازی می کند.« 
برایم عجیب است که چطور قیمت تازه پراید می تواند 

با اولین دستگاه های نوروفیدبک ارتباط داشته باشد 
که جوان به صدا درمی آید. »چرا چرند می گویی؟ 
تو پراید 7 میلیونی را فروختی، اصال تا حاال 140 

میلیون را یکجا دیده ای؟« 
به خودم می گویم کاش برای روزهای عمرمان 
هم تا این حد غصه می خوردیم و حساب و کتاب 

می کردیم که مثال 50 سال خرج کرده ایم و چقدر 
به دست آورده ایم. مادر می گوید: »خود این آقا که 

اعتراض می کند االن مثل این بچه بیکار است و من 
خرجش را می دهم.« دعوا باال می گیرد و...

می خواهم از یکی از معدود محسنات کرونا صحبت 
کنم. منظورم بسته شدن یا محدود شدن دکان هایی به 
نام نوروفیدبک است؛ مکان هایی که متاسفانه مثل قارچ 
در حال سبز شدن هستند و بدون صالحیت برای خود 
تشخیص می گذارند و درمان می کنند. در بسیاری از 

موارد شاهد آن بوده ام که اتفاقا کسانی که اطالعات 
کمتری دارند و اهل مشورت نیستند و منابع مالی کمتری 
دارند بیشتر به این دام ها می افتند. متاسفانه در بسیاری 
از موارد والدینی را می بینم که از تجویز دارو برای 
کودکان خود نگران هستند یا از دادن دارو به بچه ها 
احساس گناه می کنند و وقتی راه عالجی می بینند که 
البته سراب است به راحتی آن را می پذیرند. برخی 
از این دفاتر بسته های مختلفی دارند که نه تنها ادعای 
درمان تقریبا انواع اختالالت روان پزشکی را دارند، بلکه 
با شعار افزایش توانمندی مدیران برای سازمان ها هم 
نقشه می کشند و گاهی با ادعای افزایش هوش بچه ها 

والدین را به دام خود اسیر می  کنند.
فکر می کنم یکی دیگر از دالیل فریب خوردن والدین 
این است که آنها حس می کنند درمان مهم و گرانقیمتی 
وجود دارد که اگر برای فرزندشان استفاده نکنند در 
حق آنها ظلم کرده اند بنابراین خود را به آب و آتش 
می زنند تا فرزندشان به آن درمان دسترسی پیدا 
کند. آنها معموال بعد از 40 تا 50 جلسه ای که 
این درمان استفاده می شود این جمله را می شنوند 
که »اگرچه وضعیت بهتر شده، ظاهرا فرزندتان 
باید کنار آن دارو هم بخورد.« در کلینیک، هر 
جلسه والدینی را می بینیم که با تصاویر نقشه 
مغزی بعد از جلسات متعدد مراجعه کرده اند و 

می پرسند می توان بهبود را روی کاغذ دید ولی چرا در 
عمل اتفاقی نیفتاده است؟ پرسشی که من نیز جوابی 
برای آن ندارم. به خودم می گویم اگر مغز ما تا این حد 
ساده بود که با گرفتن یک نقشه مغزی می توانستیم به 
مشکل فرد پی ببریم، از این مغز ساده نمی توانستیم 
انتظار پیچیده ای مثل کنار آمدن و انطباق زندگی در 

شرایط دشوار کرونا را داشته باشیم.
متاسفانه این روزها برخی افراد در کلینیک ها اقدام به 
تهیه TDCS کرده اند و ادعاهای عجیب و غریبی هم در 
مورد آن دارند، از جمله کمک به کارکرد ذهنی کودکان 
مبتال به اختالل طیف اوتیسم. کاش می شد زودتر برای 
استفاده از این ابزارها که فعال باید بیشتر برای مقاصد 
پژوهشی استفاده شوند، سیستم نظارتی تعریف کرد تا 
مانع آسیب دیدن خانواده ها و عدم اعتماد در آنها شد.
استفاده نابجا از این روش ها غالبا باعث شکل گیری 
مقاومت به دریافت دارودرمانی می شود. چندی پیش 
نوجوانی را دیدم که برای دریافت دارو به دنبال عدم 
تاثیر نوروفیدبک، ارجاع شده بود و می گفت من موش 
آزمایشگاهی شما نیستم تا هر کاری را که می خواهید 
روی من امتحان کنید. الزم به ذکر است که چون بچه ها 
می دانند برای مشکالت رفتاری و تحصیلی خود باید 
دارو بخورند و معموال این امر به صورت آسیب رسانی 
توسط خانواده به آنها القا شده، تالش بسیاری باید کرد 

تا بتوان قبل از شروع دارو ارتباط درمانی خوبی با آنها 
برقرار کرد تا بدانند مصرف دارو قرار است به خودشان 
کمک کند و مجبور نیستند به خاطر دیگران دارو بخورند. 
یاد ترانه زیبای رامین دهقانی می افتم که باید برای 
والدینی خواند که احساس می کنند مورد ظلم قرار 
گرفته و به نوعی مجبور شده اند تا از این روش های 

غیرموثر درمانی استفاده کنند. 
من اینا رو فهمیدم از زندگی

به جز مرگ هیچ چیزی اجبار نیست
که بین من و آرزو های دور

به غیر از خودم هیشکی دیوار نیست
من اینا رو فهمیدم از زندگی

که با سرنوشت میشه جنگید و برد
که جنگیدن و باختن بهتره

از اینکه نشست و فقط غصه خورد
جهان مثل آینه است که خوب و بدش

فقط انعکاس وجود من
ما از نور و بارون و آینه ایم
نباید به تاریکی عادت کنیم
نباید از هیچ آدمی تو جهان

با چشمای بسته اطاعت کنیم
من اینا رو فهمیدم از زندگی

به جز مرگ هیچ چیزی اجبار نیست.

دکان هایی به نام نوروفیدبک!
 دکتر میترا حكیم شوشتری

فوق تخصص روان پزشکی 
کودک و نوجوان


