● كيف تساعد األطفال املصابني بالرض النفسي
كتيب تعليمي لألهل واملحترفني
د .بيتر بيتي ،طبيب نفسي لألطفال
نعيش تجارب مختلفة مع اختالف مراحل حياتنا .كل ما نراه ،نسمعه و نشعر به يتم استقباله،
تنظيمه وتخزينه في دماغنا على شكل ذكريات .يحتوي دماغنا على ماليني الذكريات التي تؤثر في
أفكارنا ،مشاعرنا وأفعالنا .بعضها جميل وسعيد فنرغب في أن نتذكرها .بعضها سي gومزعج ونريد
نسيانه .لسوء الحظ كلما كانت الذكريات أكثر سوءاَ ،كلما كان من الصعب نسيانها .في الواقع
فهذه الذكريات السيئة قد تجعلنا نشعر بالخوف أو الحزن أو الغضب حتى في األوقات التي يكون
فيها كل شيء على ما يرام .وهذا ما يحدث مع األطفال أيضا َ .كلما كان الطفل أصغر سناَ ،كلما
أثرت فيه الذكريات أكثر .بالنسبة لألطفال الذين تعرضوا ملواقف عالية الخطورة أو تغيرات مفاجئة أو
فقدان بيوتهم أو عائالتهم ،فإنهم قد يشعرون بالقلق والخوف والحزن والغضب حتى بعد أشهر
عديدة من الحدث .وبالتالي فمن املهم أن نفهم أن تصرف الطفل ،تفكيره وصحته تتأثر بشدة
باألحداث التي تم تخزينها في الدماغ سابقا ً .بإمكاننا القول أن هؤالء األطفال يعانون من ذكريات
ال يتحملون تذكرها واليستطيعون نسيانها .هذه الذكريات نسميها "الذكريات املسببة للرض
النفسي" .وأحيانا ً ال نجد طريقا ً آخر ملساعدة هؤالء األطفال على الشعور باألمان والسعادة مجددا ً
".إال من خالل معرفتنا بأنهم يعانون من "الرض النفسي
كيف أعرف أن ابني او ابنتي يعاني من الرض النفسي؟
--------------------------------------------------------------نحن نعلم أن أثر الذكريات املسببة للرض النفسي يظهر من خالل التصرفات والسلوك .علينا سواء
.كأهل أو خبراء أن نعير انتباها ً خاصا ً لألطفال الذين يمكن تقسيمهم إلى املجموعات التالية

اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﻀﻄﺮب
هذا الطفل غير قادر على الوقوف بهدوء ،يتشتت انتباهه بسهولة ،كثير النسيان ،كثير الشرود ،ينفعل
بسهولة ,لديه ردة فعل عنيفة عند أي محاولة لفرض الحدود عليه ،يبدو مبتهجا ً بشكل غير طبيعي.
يلعب بطريقة مكررة وعنيفة ،موضوع اللعب يدور حول السلطة والسيطرة ،يتكلم بسرعة ،يتمتع

بشعور كاذب بالسلطة ،يحب فرض سيطرته على محيطه وخاصة األطفال اآلخرين ،وهو غالبا ً
.صبي

اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺴﻠﺒﻲ
هذا الطفل يبدو صامتا ً وهادئا ً بشكل غير طبيعي ،يبدو كالالمرئي ،يتجنب باقي األطفال والبالغني،
يعزل نفسه عن املجتمع ،ال تبدو عليه البهجة ،ال يبدي اهتماما ً بشيء ،المبالي ،نظرته فارغة ،غالبا ً
مطيع ،ال يلعب أو يلعب بدون خيال ،ليس خالقاً ،ال يعرف التصرف في مواقف بسيطة ،تغلب هذه
.الحالة عند البنات
اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﻀﻄﺮب/اﻟﺴﻠﺒﻲ
نالحظ عند هذا الطفل تقلبات سريعة في املزاج والدافع ،قد يضحك ويبكي في نفس الوقت ،يتذبذب
سلوكه االجتماعي بني املندمج و املنعزل ،يرفض ويتعلق في نفس الوقت ،لديه صفات كال الطفل
.املضطرب والطفل السلبي
اﻟﻄﻔﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
قد يعاني الطفل من مشاكل في النوم ،كوابيس ،فقدان الذاكرة ،صعوبة في التركيز ،فقدان املهارات
املكتسبة سابقاً ،تجنب بعض الناس واملواقف ،تكرار توارد الذكريات السيئة واملشاهد املخيفة،
انعدام الثقة بالنفس ،التبول الليلي ،مص اإلبهام ،مشاكل في الهضم ،فقدان الوزن ،الصداع ،آالم
...البطن ،التعب املزمن وغيرها

كيف أستطيع أن أساعد الطفل املصاب بالرض النفسي؟
في البداية علينا أن نفهم بماذا نشعر تجاه طفلنا .إذا كان الطفل يظهر عالمات "الطفل املضطرب"
فقد نشعر باإلحباط واالنزعاج واإلنهاك من ضرورة إيالئه االهتمام ووضع الحدود له بشكل مستمر.
إذا كان من مجموعة "الطفل السلبي" ،قد نشعر بالغضب والتعب من الحاجة إلعطائه الدافع بشكل
.مستمر .إذا كانت تنطبق عليه مواصفات كال املجموعتني ،قد نشعر بالحيرة والقلق

:في جميع األحوال من املهم أن نعرف أن هذا الطفل

ً -
ﻟﯿﺲ ﻣﺸﺎﻏﺒﺎ
ً -
ﻟﯿﺲ ﻛﺴﻮﻻ
ً -
ﻟﯿﺲ ﻋﺎﻗﺎ
ً -
ﻟﯿﺲ ﻣﺪﻟﻼ
كما قلنا سابقاً ،هذا الطفل غالبا ً ما يعاني من "الرض النفسي" ،ومعنى ذلك أن الشعور بالغضب
تجاهه أو عدم الصبر عليه وإجباره على األمور لن ينفعنا .بل على العكس ،قد يجعل األمور أكثر
.سوءا ً
ماذا بإمكاننا إذا ً أن نفعله ملساعدته على تجاوز الرض النفسي؟ النقاط العشر التالية قد تعطينا
:الفكرة حول طرق تقديم املساعدة لطفلنا املصاب بالرض
.أوﻻً :ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﺨﺒﺮ اﻟﻄﻔﻞ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻠﻮﻣﮫ ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎﻟﮫ ﻷﻧﮭﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﺣﺎﺳﯿﺴﮫ ،ذﻛﺮﯾﺎﺗﮫ وﻣﺨﯿﻠﺘﮫ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﯾﺪرﻛﮭﺎ
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﺠﺪ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺠﻠﻮس ﻣﻌﮫ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺣﺎﺳﯿﺴﮫ وذﻛﺮﯾﺎﺗﮫ وﺧﯿﺎﻻﺗﮫ .ھﺬا "اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺨﺎص" ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺨﺼﺼﺎ ً ﻟﮫ ﻟﻮﺣﺪه ،دون وﺟﻮد أطﻔﺎل آﺧﺮﯾﻦ .ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ إذا ﺗﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ھﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻟﮫ ﯾﻮﻣﯿﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم و ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﮭﺎر ﺣﺘﻰ إذا ﻟﻢ ﯾﺘﺠﺎوز ﻧﺼﻒ اﻟﺴﺎﻋﺔ أو أﻗﻞ.
ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﺗﮭﺪﺋﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻀﻤﮫ ﻟﺼﺪرﻧﺎ ﺑﺤﻨﺎن واﻟﺘﺤﺪث ﻣﻌﮫ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﮫ ﻗﺪ
.ﯾﺸﻌﺮ ﺑﮫ
ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﻧﺸﺠﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮه وﺧﯿﺎﻻﺗﮫ ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻠﻌﺐ اﻟﺨﻼق ،اﻟﺮﺳﻢ ،اﻟﺮﻗﺺ
أو ﺳﺮد اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺨﯿﺎﻟﯿﺔ .اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ واﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﮫ ﻗﺪ ﯾﺴﺎﻋﺪه ﻋﻠﻰ أن ﯾﻔﮭﻢ أن
.أﻓﻌﺎﻟﮫ ھﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺎ ﯾﺸﻌﺮ ﺑﮫ ،وﻣﺎ ﯾﺸﻌﺮ ﺑﮫ ھﻮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺎ ﻣﺮ ﺑﮫ ﻣﻦ أﺣﺪاث ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ
راﺑﻌﺎً :اﻷطﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﯾﺨﺘﺒﺮون اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺣﺎﺳﯿﺲ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ .اﻟﻤﻼﻣﺴﺔ اﻟﻠﻄﯿﻔﺔ أو
اﻟﺤﻀﻦ اﻟﻤﻠﻲء ﺑﺎﻟﺤﻨﺎن ﻗﺪ ﯾﺠﻌﻠﮭﻢ ﯾﮭﺪأون ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ،وﯾﻔﮭﻤﻮن ﻣﺎ ﯾﺸﻌﺮون ﺑﮫ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى .ﻣﻦ اﻷﺳﮭﻞ
ﻟﻼطﻔﺎل اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮھﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﻠﻌﺐ ﺑﺎﻷﻟﻌﺎب واﻟﺪﻣﻰ ،ﻷن اﻟﺪﻣﻰ ﺗﺘﺼﺮف ﻛﻤﺎ ﯾﺮﯾﺪون وﯾﺘﻤﻨﻮن.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ أﯾﻀﺎ ً اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪﻣﻰ ﻟﺘﺴﻤﯿﺔ أﻣﻨﯿﺎﺗﮭﻢ وﻣﺨﺎوﻓﮭﻢ اﻟﺪﻓﯿﻨﺔ .اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺨﻼق واﻟﺮﺳﻢ ﺑﺎﻷﺻﺎﺑﻊ أﯾﻀﺎ ً ﻣﻦ
.ﺿﻤﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ وإظﮭﺎر ﻣﺎ ﯾﻌﺘﻤﻞ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻗﮭﻢ
:ﺧﺎﻣﺴﺎ :اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻷھﻢ ﻋﻨﺪ اﻷطﻔﺎل اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﺮض اﻟﻨﻔﺴﻲ ھﻲ
الحزن ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪان ﺷﻲء أو ﺷﺨﺺ -

...اﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﻓﻘﺪان أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء وﺣﯿﺪاً ،ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷذى ،ﻣﻦ اﻟﺤﺰن ،ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ -
اﻟﻐﻀﺐ ﺗﺠﺎه ﻣﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺄذﯾﺔ ﻋﺎﺋﻠﺘﮭﻢ ،أﺟﺒﺮوھﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎدرة ﺑﯿﺘﮭﻢ ،ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﮭﺘﻤﻮن ﺑﻤﺼﯿﺮھﻢ وﻻ -
...ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺤﻤﺎﯾﺘﮭﻢ
اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ وﻓﻘﺪان اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ -
اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ ﻟﻌﺪم ﺗﻤﺘﻌﮭﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻹﻧﻘﺎذ ﻋﺎﺋﻠﺘﮭﻢ وﻟﺤﻤﺎﯾﺔ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻷﺻﻐﺮ ﺳﻨﺎً ،اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ -
...ﻟﻐﻀﺒﮭﻢ ﻣﻦ أھﻠﮭﻢ أو إﻏﻀﺎﺑﮭﻢ وﻋﺼﯿﺎن أھﻠﮭﻢ ،ﻟﺠﻌﻞ أھﻠﮭﻢ ﯾﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﺤﺰن واﻟﻐﻀﺐ
...اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺬل ﻟﻜﻮﻧﮭﻢ ﻓﻘﺮاء ،ﻣﺸﺮدﯾﻦ ،ﻻ ﯾﺬھﺒﻮن ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ،ﻟﻔﻘﺪاﻧﮭﻢ ﻋﺎﺋﻠﺘﮭﻢ -
ﻛﻠﻤﺎ اﺳﺘﻤﻌﻨﺎ إﻟﻰ طﻔﻠﻨﺎ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﻣﺤﺎوﻟﺔ أن ﻧﻌﺮف أي ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ھﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺴﺒﺒﺎ ً ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ﻟﺪﯾﮫ .اﻟﺘﺤﺪث
ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﯾﺢ وﺑﻼ ﺧﻮف ﻣﻔﯿﺪ ﺟﺪاً .ﻟﯿﺴﺖ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ھﻲ اﻟﺨﻄﯿﺮة ،ﺑﻞ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ
.ﻋﻨﮭﺎ
ﺳﺎدﺳﺎً :ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ ﻣﺸﺎﻋﺮھﻢ ﻗﺪ ﺗﺘﻢ ﺑﺒﺴﺎطﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻗﺼﺼﮭﻢ و ﻋﻦ ﻗﺼﺼﻨﺎ ﻧﺤﻦ.
ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﺘﺬﻛﺮ أن اﻷطﻔﺎل ﻗﺪ ﯾﻤﻠﻜﻮن اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﺠﺮأون ﻋﻠﻰ طﺮﺣﮭﺎ .ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﻧﺘﻜﮭﻦ
أﺳﺌﻠﺘﮭﻢ ﺑﺤﯿﺚ أﻧﻨﺎ ﻧﺴﺎﻋﺪھﻢ ﻋﻠﻰ إﯾﺠﺎد اﻷﺟﻮﺑﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﺎن .ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻷطﻔﺎل ﻣﻦ اﺳﺘﯿﻌﺎب
.ﻣﺸﺎﻋﺮھﻢ ﺣﯿﻦ ﯾﺮون أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺨﺎف ﻣﻨﮭﺎ .ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ أﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﻻ ﯾﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﻣﻤﻜﻨﺎ ً ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻧﺤﻦ
ﺳﺎﺑﻌﺎ :ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﺤﺎول ﺗﺨﯿﻞ أﺳﻮأ اﻷﺣﺎﺳﯿﺲ واﻟﻤﺨﺎوف ﻋﻨﺪ أطﻔﺎﻟﻨﺎ .اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮھﻢ ھﻮ ﻧﺘﯿﺠﺔ أﻧﮭﻢ ﻻ
ﯾﻔﮭﻤﻮن ﻣﺎذا ﺣﺪث ﻟﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .ﺗﻔﻜﯿﺮھﻢ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻘﺮﯾﺐ .ﻣﺎ ﯾﮭﺘﻤﻮن ﺑﮫ ھﻮ ﻣﺎ ﺳﯿﺤﺪث ﻓﻲ اﻷﯾﺎم واﻷﺳﺎﺑﯿﻊ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ .إذا ﻛﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﺮف ﻣﺎذا ﺳﯿﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﺒﻌﯿﺪ ﻓﻌﻠﯿﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أن ﻧﻌﻄﯿﮭﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﺿﺤﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ وأن ﻧﺆﻛﺪ ﻟﮭﻢ أﻧﮭﻢ ﻟﻦ ﯾﻔﻘﺪوﻧﺎ وﻟﻦ
.ﯾﻔﺮﻗﻨﺎ أي ﺷﻲء
ﺛﺎﻣﻨﺎً :ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﻔﻜﺮ ﻛﯿﻒ ﻧﺠﻌﻞ طﻔﻠﻨﺎ ﯾﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة ،ﻛﯿﻒ ﻧﻌﯿﺪ ﻟﮫ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮر .ﯾﺤﺐ
اﻷطﻔﺎل أن ﯾﻤﺎرﺳﻮا ﻣﺎ ﯾﺒﺮﻋﻮن ﻓﯿﮫ .ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﺪﻋﻤﮭﻢ وﻧﻤﺪﺣﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﯾﺤﺒﻮن .ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﺢ وإظﮭﺎر اﻻھﺘﻤﺎم
.اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻧﻤﻨﺢ أطﻔﺎﻟﻨﺎ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﯿﻄﻮروا ﻣﮭﺎراﺗﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﮭﻢ ﻓﺨﻮرﯾﻦ ﺑﺄﻧﻔﺴﮭﻢ
ﺗﺎﺳﻌﺎً :ﻋﻠﯿﻨﺎ أﻻ ﻧﮭﻤﻞ ﺣﺎﺟﺎﺗﻨﺎ وأن ﻧﻌﺮف ﺣﺪود ﻗﺪرﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻤﻞ .ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﻧﺤﺘﺎج ﻟﻤﻦ ﯾﺸﺎرﻛﻨﺎ
ﻣﺸﺎﻋﺮﻧﺎ وﻣﺨﺎوﻓﻨﺎ .ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ أن ﻧﺠﺪ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺸﺨﺺ .ﻗﺪ ﯾﻜﻮن أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو ﺧﺒﯿﺮاً ﻧﺜﻖ ﺑﮫ .ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﺒﺬل ﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﻌﻨﺎ ﻟﯿﺲ ﻷﺟﻠﻨﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ أطﻔﺎﻟﻨﺎ أﯾﻀﺎ ً .ﻟﻜﻦ ﺗﺬﻛﺮوا! ﻻ
.ﯾﺤﺘﺎج اﻷطﻔﺎل أن ﻧﻜﻮن ﻣﺜﺎﻟﯿﯿﻦ أو أﻗﻮﯾﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ ,ﯾﻜﻔﻲ أن ﻧﻜﻮن أﻗﻮى ﻣﻨﮭﻢ
ﻋﺎﺷﺮاً :إذا اﺳﺘﻤﺮت ﻣﺸﺎﻛﻞ طﻔﻠﻨﺎ ﻋﻠﯿﻨﺎ أﻻ ﻧﺘﺮدد ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺧﺒﯿﺮ ﻧﻔﺴﻲ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺮض
.اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﻼج اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ .ﻣﻦ اﻟﻤﻔﯿﺪ اﺳﺘﺸﺎرة ﺧﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻨﺪ اﻷطﻔﺎل
ﻛﯿﻒ أﺳﺘﻄﯿﻊ أن أﺳﺎﻋﺪ ﻃﻔﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﺰن؟

---------------------------------------------ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﺼﺎب ﺑﺎﻟﺮض اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﻘﺪان
اﻷﺷﯿﺎء واﻷﺷﺨﺎص .اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻔﻘﺪان ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﺰن .ﻣﻦ ﻏﯿﺮاﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﺰن ﻻ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
.ﺗﺠﺎوز اﻷزﻣﺎت واﻟﺒﺪء ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻔﻘﺪ ﺷﯿﺌﺎ ً أو ﺷﺨﺼﺎ ً ﻣﮭﻤﺎ ً ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﻧﺘﻔﺎﺟﺄ .ﻻ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﻧﺴﺘﻮﻋﺐ أن ھﺬا اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻛﺎن
ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ ﻗﺪ اﺧﺘﻔﻰ ﻓﺠﺄة وﻟﻦ ﯾﺮﺟﻊ أﺑﺪاً .ﻓﻜﺮة اﻟﻔﻘﺪان ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺆﻟﻤﺔ ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ
ﺑﮭﺎ .ﻧﺤﺎول أن ﻧﺤﻤﻲ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻈﺎھﺮ أن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﯾﺤﺪث .ھﺬا اﻹﻧﻜﺎر ﯾﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﮭﯿﺌﺔ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻋﻠﻰ أن
ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ ﻟﻦ ﯾﻌﻮد ﻛﻤﺎ ﻛﺎن .ﺑﻌﻀﻨﺎ ﯾﻤﻜﺚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻧﻜﺎر ﻟﻔﺘﺮة طﻮﯾﻠﺔ .ﻗﺪ ﯾﺤﺪث ھﺬا ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل ﻷﻧﮭﻢ
أﺿﻌﻒ ﻣﻦ أن ﯾﻮاﺟﮭﻮا اﻟﻮاﻗﻊ اﻷﻟﯿﻢ ﻣﻦ دون ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻨﺎ .ﯾﻠﺠﺄ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻔﺎل ﻟﺘﺨﯿﻼت أﻧﮭﻢ أﺑﻄﺎل ﺧﺎرﻗﻮن أو
ﻣﻠﻮك ﻋﻈﻤﺎء ﯾﺤﻜﻤﻮن اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻻ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن ﻟﺸﻲء أو ﻷﺣﺪ .ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﻧﻜﺎر واﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻤﺨﯿﻠﺔ ﯾﺠﻌﻠﮭﻢ
ﻣﻌﺮﺿﯿﻦ ﻟﻸذى ﻓﻲ ﺣﺎل أي ﺗﻐﯿﺮات ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ .ﻷن اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﯾﺤﻤﻞ ﻣﻌﮫ داﺋﻤﺎ ً اﻟﻔﻘﺪان .وﻟﻜﻨﮫ أﯾﻀﺎ ً
.ﻓﺮﺻﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب ﺷﻲء ﺟﺪﯾﺪ .ﻧﺤﻦ ﻣﻦ ﯾﻔﮭﻢ ذﻟﻚ وﻟﯿﺲ اﻷطﻔﺎل
اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة طﻔﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوز ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻧﻜﺎر ھﻮ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺬا اﻟﻔﻘﺪان ﻷﻧﻔﺴﻨﺎ .ﻟﻜﻦ ﻛﯿﻒ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ
.ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ دون أن ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻷﻟﻢ واﻷﺳﻰ اﻟﺸﺪﯾﺪﯾﻦ؟ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ .ﺳﯿﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ
ﻟﻜﻨﻚ ﺳﻮف ﺗﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﻣﺮرت ﺑﺘﺠﺎرب أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ وأﻏﻠﺐ اﻟﻈﻦ أﻧﻚ ﻟﻦ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﺮة
أﺧﺮى .ﺛﻖ ﺑﻨﻔﺴﻚ! ﻻ ﺗﺨﻒ ﻣﻦ اﻟﺤﺰن ،ﻓﮭﻮ أﻣﺮ طﺒﯿﻌﻲ وﺳﻮف ﯾﺘﺤﺴﻦ ﺣﺎﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ .اﻻﻋﺘﺮاف
ﺑﻤﺸﺎﻋﺮك وإظﮭﺎرھﺎ دون ﺧﺠﻞ ﺳﯿﺴﺎﻋﺪ اﺑﻨﻚ أو اﺑﻨﺘﻚ أن ﯾﺘﻐﻠﺒﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺪان .ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ أن ﺗﺨﺒﺮھﻢ أﻧﮫ ﻣﻦ
اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أن ﯾﺸﻌﺮوا ﺑﺎﻟﺤﺰن إذا وﻗﻊ أﻣﺮ ﺣﺰﯾﻦ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺮون أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺤﺰن وﺗﺠﺎوزه ،ﻓﺈﻧﮭﻢ ﯾﺒﺪأون
.ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ وﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻜﻢ ﺟﻤﯿﻌﺎ ً أن ﺗﺸﻌﺮوا ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ً ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ واﻟﺤﺮﯾﺔ

:اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ
ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﻜﻮن ﻣﺜﺎﻟﯿﺎ ً -
ﻋﻠﯿﻚ أﻻ ﺗﻠﻮم ﻧﻔﺴﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺮت ﺑﮫ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ وأطﻔﺎﻟﻚ -
أﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ ﺷﺪﯾﺪ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ظﺮوف ﺷﺪﯾﺪة اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ -
ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻷھﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ -

ﺷﻜﺮاً
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