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راکه موردعالقه اش است درآن بیابد".
Stina Eklund, Borås Tidning

"پدرکودک یک کتاب راهنماست،یک کتاب خوانا وواضح درباره زندگی ومرگ ،شادی وغم،
واینکه چگونه انسان به عنوان والد می تواند دربحران های مختلف زندگی به فرزندش کمک
کند.یک کتاب که همه والدین سود بسیاری باید ازخواندن آن ببرند".
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"زمانی که الرش ه.گوستافسون درباره زندگیش به عنوان پدرکودک می نویسد،اوبه عنوان
یک مسافرکاشف در نظرم مجسم می شودکه مانند یک نژادشناس معاصر نه تنهابومیان را
نظاره می کند،بلکه حقیقتأ باشرایط خود آنها ،باآنها زندگی می کند".

Immi Lundin ,Göteborgs-posten
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مقدمه مترجم
الرش هانس گوستافسون یکی ازمعروف ترین پزشکان اطفال سوئد ،باتجربه طوالنی درکاربا
خدمات درمانی کودک درمدرسه است.او هم چنین نویسنده وسخنران است ودرانتشاراتش از
جمله کودک بیماراست ،باکودک زندگی کردن ،پدرکودک ،یافتن زندگی  ،عجله برای عشق
ورزیدن ،کودک راببین ،خودت راببین! دیده می شوند.کارپژوهش گرانه اودرسال های اخیر
برای تقویت وبهترکردن" سالمت دانش آموز" درمدارس اورابه این اعتقاد رسانده است که
کارارتقاع دهنده سالمتی ،با پایه ارزش ها و مسائل حیاتی ارتباط دارد،بایدکه سریع شروع
شودوبسیار موثرترازآنچه که امروزاست ،باشد.
اودرسال۴۳۶۱دراوپساالفارغ التحصیل دررشته پزشکی شدودرسال۴۳۷۵دردفاع از
رساله اش درباره حوادث کودکان به درجه استادی درطب عمومی نائل شد .وامروزبه عنوان
پزشک مدرسه مشغول است.
اوعضوهیئت امنا درسازمان نجات کودکان سوئد بودکه ازطرف این سازمان درتدوین
کنوانسیون کودک سازمان ملل متحد شرکت داشت.ودریک روزفراموش نشدنی درسال۴۳۳۵
کمک مالی -جهانی استریدلیندگرن نویسنده معروف سوئد را مستقیمأ ازدستان او دریافت کرد.
کودک مانند بذری است که باید برای رشدونمودرمحیطی مناسب پرورش یابد.والدین ودیگر
بزرگساالنی که به نحوی باکودکان برخورد دارند ،موظف به فراهم کردن شرایطی که درآن
رشدوتکامل کودک تضمین شود،هستند .محصول این توجه ومراقبت ،جامعه بشری می شودکه
همه آحاد،ازاینکه انسان نامیده شوند به خودمی بالند.
طبیعی است جوامعی که از دمکراسی درابعادگسترده تری برخوردارهستند ،شرط الزم
برای برداشتن گامهای استوار ازجمله درجهت حذف تنبیه بدنی کودک ،کارسخت،حقوق
کودکان به بهداشت وتحصیل وغیره ،حفاظت کودک دربرابرهرنوع اهانت وتحقیر  ،و
بر خورداری کامل حقوق انسانی کودک طبق قوانین سازمان ملل متحد،دارامی باشند.
من نیز به این معتقدم که انسان ها بابکارگیری قوانین سازمان ملل متحدکه به توافق بسیاری
ازکشورهای جهان رسیده است ،دورازهرگونه تفاوتی درزبان،رنگ ومذهب وملیت ....
می توانند شرط کافی رابرای پیشرفت جامعه بشری فراهم کنند .درغیراین صورت زیرچتر
هرج ومرج وبی عدالتی ،بیش ترین خسارات راانسان های کوچک متحمل می شوند که
حقیقتأوارثان فردایند!
کتاب پدرکودک توسط شخص متخصصی به زبان ساده وروان نوشته شده است که می تواند
درهرمنزلی به عنوان کتاب راهنمای زیستن وهمزیستی استفاده شود.
خواندن این کتاب درهرمرحله ای اززندگی می تواندراه گشاباشد .مهم ترازهمه برای والدینی
است که به رشدو تربیت فرزندان خود درجهان کنونی عالقمندند.
این کتاب هم چنین برای کسانی که به نحوی دربرخوردباکودکان هستند،ضروری توصیه
می شود.آیا کسی را می شناسید که درشبانه روز اصأل باکودکی برخوردنداشته باشد؟ آنهارا
نبیند یاباآنهاصحبت نکند؟حتی درخیابان ازکنارشان عبورنکند؟بنابراین مابه عنوان انسان های
بالغ وراهنمای انسانهای کوچک مسئولیت خطیری در احقاق حق کودکان ،این انسان های
کوچک که آینده سازان جامعه هستند،درهرکجای دنیا که باشیم ،داریم .وبرای نیل به هدف ،
بهتر است که اولین قدم راباتغییروتکامل خودآغاز کنیم.
ترجمه این کتاب بسیارارزنده وراه گشا ،گل سرخ عشقی است ازدرون قلبم به میهن سرفراز
ومردم همیشه امیدوارم که درطول تاریخ و فرهنگ هفت هزارساله خود همواره درجستجوی
عالی ترین پژوهش ها بوده اند.
۴

درخاتمه مایلم ازپشتیبانی وهمی اری دوستان بافرهنگ وعزیزانی که مرادرترجمه کتاب تشویق
کردند،به خصوص همسرم ،دوست صمیمی من درزندگی ،سپاسگزاری کنم.
افسانه اسکویی
استکهلم
 ۱مارش ۲۳۴۴

Ungen är sjuk
Leva med barn
Barnapappa
Upptäcka livet
Skynda att älska
!Se barnet , se dig själv
Astrid Lindgren
۵

مقدمه نویسنده
پدركودك،كتابي است درباره كودكان كه درآن من سعي كرده ام تابهترین آگاهي وبینشی راكه
براساس تجربه هایم به عنوان فرزندارشد خانواده،پدرهشت فرزندوپزشك اطفال( بیش ازبیست
سال) جمع آوري كرده ا م ،ارائه کنم .وقتي سعي مي كنم آنچه را مي خواهم بیان كنم،متّوجه
مي شوم هنوز درشروع جستجویم هستم .این كتاب را براي آنهایي كه ازنزدیك با كودك سرو
کار دارند ،والدین،پدربزرگ ها ومادربزرگ ها،مسئولین مهد كودك ها وبسیاري افراد دیگر
نوشته ام.
گاهي اوقات كتاب مسائل سختي را مطرح مي كند.من سعي كرده ام آنهارابه زبانی ساده كه
همه متو ّجه شوند ،بنویسم.گروه به خصوصی را درخاطر داشته ام ،همه پدرها را!مسائلي را
كه كتاب مطرح مي كند،با سخنراني ها دركشورما آغاز شد .طبق معمول ،در سخنراني ها
درباره کودکان بیش تراز  ۳۳درصدشنوندگان خانم ها هستند.
اكثرآنها بعداز سخنراني به نزدمن آمده ومي گفتندكه این مطا لب را همه باید بشنوند و
مي پرسیدند " :آیا نمي تواني این را براي مردها بیان كني؟" درهرحال حاالنوشته ام.نه به این
خاطر كه ازمن خواسته شده است بلكه حقیقتأ منظورم بیش تر این است كه زمان آن رسیده ما
مردها،به عنوان پدرمسئولیّت جدیدوبیش ترمؤثري را برعهده بگیریم.
ما بیش از هرچیزدیگري به عنوان رازدار فرزندانمان والگویی صادق،بیش تر موردنیازیم.
ا ّماهمه خانم هایي كه كتاب را مي خوانند،طبیعتأبایدبه خودشان خوش آمد بگویند ،خودرا سهیم
احساس كنند،زیراكه كتاب بااندیشه هاي من كه بیشتر شخصي هستند،دانش تازه وجدیدي
درباره رشدكودكان ،كودكان دربحران ومسائل حیاتي كه مربوط به آنهامي شود،مي دهد.براي
این كار ما كه باكودكان زندگي مي كنیم وتأثیرمستقیم روي آنهامي گذاریم ،مسئولیّت بیشتري
داریم.
اسم اثرپدركودك،به نظرم كامألبدیهي است.این كتاب توسط پدري كه پدرهاي دیگررادرنظرش
دارد،نوشته شده است .یكي از پیام هاي این اثراین است كه چه قدر نگه داشتن افکارکودکانه ما
پدرها(مادرها)درطول زندگي م ّهم است كه درعین بزرگي مان،پدرهاومادرهای کودک بشویم،
هم براي فرزندانمان وهم براي یكد یگر.
البته فرزندان من به شباهت زباني نام كتاب با رباپاپا اشاره كرده اند.این مدّنظرنبوده ا ّما
مطمئنأاتّفاقي نیست.من درحال حاظرشبهاكتاب بارباپاپارامي خوانم.اواز بعضي جهات یك
۶

پدربرجسته ومطمئن است.هیچ حادثه خطرناكي نمي تواندرخ دهدوقتي اوازب ّچه هامراقبت
مي كند،والدین پله درواقع به اواجازه مي دهندكه اوپله را باخودش به یك سفردوردنیا ببرد.
اوهم زمان یك كودك ویک بزرگسال است.
گاهي اوقات شكل خمیري وبي فرم بارباپاپامرااذیّت مي كند .اوقادراست خودرابه هر شكلي
تغییردهد ،بطوری که شخص به دشواري مي داند اوچه شكلي است.ا ّما اودراین بحران
بابسیاری از پدرهاشریك است .ماخودمان راآنقدر كش وقوس مي دهیم كه دیگرنمي دانیم که
هستیم.
اگراین كتاب بتواندهرپدري رادریافتن خطوط برجسته اي كه بارباماما رامتمایزمي كند،یاري
دهد ،خوشنود مي شوم.اگر همین طوربتواندبه آنهایي كه درنزدیكي فرزندان ماهستند،لحظاتي
ازخوشي مجدد و ذوق ناشناخته بدهد،كه آنهاخودبه كاوششان ادامه دهند،من همانند الیزابت كه
درجست وجوي منزل درمد ی ّكن از بوران ومردان مست رهید،خوشبخت مي شوم.
نویسنده
یوس ا ً ِكر ۴۳۳۳

Barnapappa
Barbapappa
فیگوركارتوني كه به راحتي تغییرشكل مي دهد.
Pelle
Barbamamma
Lizabet
Madicken
Ljusåker
۷

پیشگفتار:
زندگي به عقب برنمي گردد
متن هاي مختلفي وجود دارند.درآنچه من به آن اشتغال دارم ،پزشكی اطفال،سخنرانی و
نویسندگی مطالعه متن هاي مختلف سهمی بسزادارد.نوشتن گزارش های رسمي،مقاله ها،
ّ
ومجالت .باوجوداین نمي توانم بگویم كه من یک کتاب خوان متخصص به فردم ،براي
کتابها
این كار من احتماآلخیلي تنبل هستم.
من برای کسب خبر،پیام وخیلي ازمتن ها را با سرعت مي خوانم ،و زماني كه آنچه را بدنبالش
هستم پیدانمي كنم ،متن رابه گوشه اي مي گذارم .شایدخیلي زود به این نتیجه برسم که خیلي از
متنها شبیه یكدیگرند و دریك قالب ریخته شده اند ،ا ّمابااختالف بسیارجزیي درمحتوا.من غالبآ
ازكلمات وعبارات خسته مي شوم ،ازكلمات خودم ودیگران .دردنیا کلمات زیادی وجوددارند،
آن موقع فكرمي كنم كه انسان هابسیارمطالعه مي كنند،زیادمي نویسند ،ا ّماكم فكرمي كنند.
متن هایي هستندكه مي درخشند،متن هایي كه من مرتبأبه آنهارجوع مي كنم وهمیشه تازه وپر
قدرتمند به نظرمی رسند.یكي ازآن هاكه اه ّمیّت بسیاري براي من دارد اشعارخلیل جبران
درباره كودكان است.من آن رابراي خودم بلندمي خوانم وهمه‘سخنراني هایم درطول سال هاي
اخیربا آن شروع شده اند.
زني كه نوزادي درآغوش داشت گفت:
به ما درباره كودك بگو!
واوگفت:
فرزندان شما فرزندان شما نیستند.
آنهاپسران ودختراني هستندازدلتنگي زندگي
درپی خود.
آنهاازمیان شمامي آیندا ّمانه ازشما.
واگرچه آنهانزد شمازندگي مي كنند،باوجوداین به شما تعلّق ندارند.
شمامي توانیدعشقتان رابه آنها بدهید،ا ّمانه افكارتان را،زیراكه آنهاافكارخودشان رادارند.
شمامي توانیدبدنشان رامنزل بدهید،نه روحشان را.
زیراكه روح آنهادرخانه‘صبح فردایی ساكن مي شود،كه شمانمي توانید مالقات كنید،حتّي
دررویاهایتان.
ّ
ازآنهاتقالكنید،ا ّماسعي نكنیدآنها راشبیه خودتان كنید.
شمادرتقلید
كماندار هدف رادرگذرگاه نامحدودمي بیندوتراباقدرتش خم مي كند زیراكه تیرهاي اوبایدسریع
وطوالني بروند.
بگذارباخوشحالي دردستان كماندارخم شوي زیراكه همان گونه كه اوبه تیري كه پروازمي كند
عشق مي ورزد،به كماني كه پایداراست نیزعشق مي ورزد.
خلیل جبران(ترجمهِ :اآس گ روسن/یوهان ورتمن)
Kahlil Gibran
)ترجمه (EACG ROS´EN/Johan Wretman:
۱

خلیل جبران درسال۴۱۱۳درروستاي ِبشري جایي كه امروزه درلبنان قراردارد،بدنیاآمد.
دردوازده سالگي همراه مادروسه خواهروبرادر به بوستن رفت.
سه سال بعدبه لبنان برگشت ودوره دبیرستان رادرمدرسه الحكمت  ،مدرسه خرد،دربیروت
بپایان رساند.اوهم چنین طي این سال هابه همراه پدرش به خاورمیانه سفركرد.
درسال۴۳۳۲براي همیشه لبنان رابه قصدبوستن ترك كرد.اوسال ها درپاریس به آموختن
هنرپرداخت وازطریق نقاشي و نویسندگي امرارمعاش كرد.اولین كتاب هایش رابه عربي
نوشت،ا ّمادرسال۴۳۲۳عالي ترین مجموعه‘اشعارش به نام پیامبر كه شامل اشعار كودكانه
بود،درآمریكابه انگلیسي چاپ شد.
خلیل جبران پیشینه مسیحي داشت.پدربزرگش كشیش كلیساي مارونیت،یكي ازكهن ترین
كلیساهاي مسیحیان لبنان بود .براي من شخصاًمفهوم بسیارسختي داشت،بعدازآنكه آن بي
سط ارتش توده اي درنزدیكي
حرمتي رادیدم.مثآل كشتار جمعي که درصبرا وشاتیال كه تو ّ
كلیساي مارونیت انجام شد.ا ّماكدام كلیساوانجمن دراین دوره ازسارقین درامان بود؟خلیل جبران
به گونه اي خارج وباالي مرزهاي محدودموسسه اي قرارداشت.
جبران درسال ۴۳۳۴درگذشت وپیکرش ازآمریكا به لبنان منتقل شد.گفته مي شودكه رهبران
مذهبي ازتمامی مذاهب ادیان ممكن درمراسم خاكسپاری اش گردهم آمدند:پروتستان ها،
كاتولیك ها،اُرتودكس هاي یوناني،مسلمانان ویهودیان .من شخصآ توانستم ببینم كه جبران هنوز
باوجودجنگ دائمي دوقطبي دهه اخیر،توسط مسلمانان دربیروت خوانده مي شود.

Shatila

Besherri

Profeten

Boston

Maronit
Sabra
۳

زماني كه کتاب پیامبر چاپ شد،به عبارتي نخستین سال های دهه  ،۲۳به گفته هاي مختلف
زمان پراه ّمیّت بود.حتي اگرشخص به تف ّكردرباره‘كودكان وحقوق آن هانگاه كند.یقیناًپیش تر
قبل ازجنگ جهاني ّاول نویسندگان منفردي كارهاي چشمگیري بخاطراینكه كودكان به عنوان
شخصیّت وحقوق مستقل درنظرگرفته شوند،انجام داده اند.البته معروف ترین آنها ژان ژاك
روسو مي باشد.ا ّماماسوئدي هانمي توانیم الن كي رافراموش كنیم كه درسال۴۳۳۳كتاب عالي
توجه قرن كودك  ،را به چاپ رساند.با وجوداین ّاولین باردردهه  ۲۳بودكه صحبت
وقابل ّ
درباره حقوق كودكان با جدیت آغاز شد.جنبش زنان مترقی بعداز تالش بسیار ودردسرفراوان
باالخره ّ
حق رأي زنان رادریك سري ازكشورهابدست آورده بودند .دقیقا َ درمیان همین جنبش
بودكه ّاولین باراین تفکر كه كودكان نیاز به حقوقی هستند،ریشه گرفت.
دراولین بیانیه حقوق كودكان را صادركردندكه در
گروهی از زنان انگلیسی وسوئدی
ّ
سال ۴۳۲۴ازطرف سازمان ملل متّحدپذیرفته شد،به عبارت دیگریك سال بعدازچاپ پیامبر.
حاالشایدنبایداین ارتباط زماني راموشكافي كرد.جبران بخش اعظم زندگي اش را به کاربر
روي اشعارکتاب پیامبر گذرانده بود وبه سختي باوركردني است كه اوبرای آنچه اگلَنتینه ِیب ِ،
الین وگنِر ودیگر زنان اروپایي به آن می پرداختند،اهمیتی خاص قائل بود.به عبارت دیگراواز
كشورهاي شرقي قدیمي واندیشه هاي آیین پیشین مسیح سرچشمه مي گرفت .با وجوداین از
تأثیرنمي كاهد:درشروع دهه ، ۲۳حتي امروزمتن هاي مختلف بسیاري به یك شیوه مؤثرو
تازه ،كودك راازتاریكي تاریخ بلند مي كندو به عنوان هم نوع وحتي به عنوان یك نمونه روبه
روی ما قرار مي دهد.تقریبأچنان بنظرمي رسدكه ماامروز،بعداز۶۳سال،اغلب به سختی
متوجه تغییرات می شویم .آشکار نوشته شده است كه درواقع تالش ما برای پی بردن به
ّ
زمانی به بار می نشیند که ما دیگر اشعاراورادرکتاب پیامبر بخوانیم.
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جبران مي گوید:فرزندان مافرزندان مانیستند .پس آنهافرزندان چه كسانی هستند؟فرزندان به
دلتنگي زندگي یا كماندارتعلق دارند كه البته بایدبه عنوان خداي جبران به شكل دیگري دیده

شود .یك خداي خوب،بیشترشبیه خداي سنّتي مسیحي ها ،ا ّمابا وجوداین فراترازمرزهاي
انساني.
فرزندان ازمانمي آیند بلكه ازمیان ما می آیند.ماآن اعتمادبسیاربراي عشق ورزیدن وبدنیاآوردن
آنها به زندگي زمیني رابدست آورده ایم.
پس آنهاازكجامي آیند؟مااین رانمي دانیم.آنهاازجایي بسیاردورمي آیند.آنهاتجربه نسل ها رابا
خود حمل می کنند وپیش تر وقتي آنهابدنیا مي آیند ،انسان هایي عاقل وباتجربه زندگي ،احتماأل
قبل از تولّد شاخصی بجز ما هستند، ،زیراكه آنهابعدأبه زندگی زمینی می آیند و به همین دلیل
فرصت كرده اندکه تجربیّات بیشتري راذخیره كنند.
جبران مارا نصیحت مي كندكه سعي نكنیم به ب ّچه هایمان افكار خودمان رامنتقل کنیم وآنها را
شبیه خودمان كنیم.فایده ای ندارد،زندگی به عقب برنمي گردد.ا ّمااومارانصیحت مي كند:ما
مي توانیم شیبه فرزندانمان بشویم .ماباید درمدت کوتاهی که با آنها زندگی می کنیم ،فرصت
یادگیری از آنها راغنیمت بشماریم.ما به این نیازمندیم ،هم برای زندگی دنیوی وهم برای آنچه
بعدأ اتفاق می افتد! اما آیا ما به عنوان والدین هیچ مسئولیتي نداریم؟ البته که داریم ،مامي توانیم
به كودكانمان عشق بورزیم وهمانطورکه جبران براي دلجویي ازما اشاره مي كندما کمان
هستیم و كماندارماراخم مي كند زیراتیرهاي او،به عبارت دیگركودكان،بایدبتوانندپروازكنند.
بدون كماندار تیرزیادی به پروازدر نمی آید..به همین دلیل اوكماني رادوست داردكه محكم
وثابت است.
این دیدگاه به كودكان ووالدین،نیروی دینامیكی بسیاری دارد.حت ّی امروزچنین چیزی غیر
عادی است.به خصوص دراین قسمت ازدنیاكه مازندگی مي كنیم.به عبارت دیگرنظر معمول
درنیای غرب نسبت به كودك ازدیدگاه علم پزشكی،روانكاوی ودر بعضی مواقع هم چنین
روانشناسی شكل گرفته است .طبق طرزتفكرما یك نوزادمانندیك كتاب ننوشته است(.كودك یقینأ
ازكُدهای ژنتیكی برنامه ریزی شده است،ا ّماماطی قسمتی از مراحل درآخرین پیشرفت هایمان
گرایش داشته ایم كه حت ّی این رانادیده بگیریم).این به این معنی است كه كودك ازابتداهیچی
نیست .نه خوب است نه بد،نه عاقل است نه دانا.
ماوالدین بودن مان را بانوشتن اسم كودك برروی جلد كتاب مقدس شروع می كنیم":من تورا به
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یوهانّا كرولینا نامگذاري مي كنم".
آنوقت كتاب "زندگی "را بااحتیاط بازمي كنیم وبادستهای لرزان آهسته شروع به نوشتن اولّین
بخش آن مي كنیم.ماخیلی بادقّتیم زیرا یادگرفته ایم كه به خصوص درشروع ،درست نوشتن
بسیارم ّهم است.
اولّین سال هااه ّمیّت تعیین كننده ای دررشد كودك دارندواگرغلط بنویسیم آنوقت كودك درتمام
زندگي دچارمشكل مي شود.
بتدریج افراد دیگري ظاهرمی شوند.آنهانیزیك قسمت ازكتاب رامي نویسند.ازجمله پرسنل
مهدكودك،معلّمان ،پزشكان ،روانشناسان و . . .
مش ّخصه این طرزتفكراین است كه شخص ،كودك رامحصول تأثیرانسانهاي دیگرمي بیند.
كودك آن مي شودكه والدینش مي سازند.تنوع هایي در این زمینه وجوددارد.بعضي معتقدند
آنچه كه بیش ازهمه كودك راشكل مي دهد،برخورد احساساتي پیشین بایكي ازوالدین وسپس
حتّي باوالدی دیگراست.بعضي دیگرمعتقدندكه تأثیرمشترك،مبادله اجتماعي بین افراد،درمیان
همه اعضای خانواده تصویری را ایجاد می کند،نظامی كه براي تكامل كودك تعیین كننده مي
شود .درحالي كه دیگران برروي یادگیري تأكیدمي كنند-اگركودك مشكل داشته باشد نتیجه اي
ازآموزش غلط است .طرفداران این مكاتب مختلف باكمال میل به یك روش سخت نامفهوم
جنگ برپا می کنند.ا ّمادرحقیقت موضوع به اختالفات موجود دریك دیدگاه مشترك نسبت به
كودك به عنوان محصول والدین دردنیاي غرب مربوط مي شود،كه ازنظرجبران كه باكمال
میل مي توان به آن رسید ،بسیاردوراست.
آنچه ما به آن معتقدیم،مارابه راحتي به سوی احساس گناه وتقصیر سوق می دهد.همه چیزبه
ماوالدین بستگي دارد .اگركودكانمان خوب شوند،آنموقع مامي توانیم احساس خوشحالی و
سرافرازی كنیم.چنانچه بدشوند،اشتباه از ماست .چنانچه کودکی درمدرسه گمراه یامنحرف
شود ،اولّین پرسشی که مطرح مي شود ،این است:
" این بچّه چه جوروالدیني دارد؟"
احتماأل دیدگاه ما نسبت به کودک دلیلي علمي ویاغیرعلمی دارد،ا ّمامابایدبوضوح بدانیم كه
این "دیدگاه "دریك رابطه جهاني عادي است .بله  ،به عبارت بهتر بیگانه است .نظریه ای كه
جبران ازآن طرفداري مي كند  ،حتّي درمیان فرهنگ هاي چادرنشیني دنیا هم عادی است.
درفرهنگ سرخپوستان،اسكیموهاوهمچنین درمیان الپلندي ها (انسان هایی كه درشمال سوئد
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زندگي مي كنند)نیزوجوددارد.
بادیدگاه جبران مامي توانیم عادت کنیم به كودكانمان بااطمینان بیشتر ی نگاه كنیم  .می توانیم
اینطور فكركنیم ":پس جاي خوشبختي است كه اوآنقدرعاقل و باتجربه است ،بخصوص زماني
كه الزم است با والدی كامل مثل من زندگی کند".
به همین دلیل فكرمي كنم ب ّچه هاي ما بهترمي شدنداگرمي توانستیم دست کم اندکی مانند جبران
روشن فکر باشیم .زیرا یكي ازنگراني هاي بزرگ كودكان ونوجوانان امروز،وجود والدین
وبزرگساالن مضطرب دیگري است كه كاري بجزپریشان و نگران كردن خودشان ندارند.
ا ّماآیا آن موقع والدین ،بااین بینش غیرضروري ونادرست"ازجایگاه خود" ّ
تنزل نمي كنند؟ آیا
ما درزماني زندگي نمي كنیم كه باید ازنو براي مسئولیّت پدرومادربودن اقدام کنیم؟
ّ
ابدأمتنزل حس
من بشدت ازطرزتفکر جبران تأثیرگرفته ام ،ا ّماخودم رابه عنوان یك والد
نمي كنم بلکه احساسم این است كه نقشی دیگردارم.دیگرمعتقدنیستم كه می خواهم كودكانم رابا
دانش خودم ،هدایت كنم ،معتقد نیستم كه عمده ترین مسئولیّت من تربیت كردن است ،برعكس
خودم را به عنوان هدایت کننده ساحلي مي بینم.
كودكان من درساحل زاده شده اند.وظیفه من به عنوان والد این است كه آنهارابه دریاي باز
هدایت كنم .اکنون چند سال است که دراین مجمع الجزایرزندگي مي كنم وتقریبأراه را خوب
پیدامي كنم.من مي دانم كه كدام آبراه ها انسبتأمطمئن اند وبه بخشهایی از ته دریارفته ام  ،بنابر
این مي دانم آنهاكجاهستند.به خاطرهمین فكر مي كنم بایدراه خروج رابیابم .هیچ مسئولیّت
آساني نیست به خصوص وقتي كه هوا خیلي هم مه آلود باشد ،ا ّماباید درست شود.
به زودي مانزدیك دریاي بازهستیم وفرزندانم به اندازه من درباره دریا می دانند ،شایدبیش تر.
وقتي به طرف ّ
خط افق پیش می روند ،باید آنهارابدقّت بنگرم ومانند یک راداردنبال كنم.
شایدراهي باشدكه خودم زمانی باید آن را طي كنم .هیچ رمزي دراین روش نمي بینم .كامأل
واقعي وتقریبأجالب به نظرمی رسد.
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یادداشتهایي درباره رشدكودك

كودك،كودك عزیزكوچولو
مرایاری ده تاكودكي راكه درژرفای
سختي هاي بسیار شدید
وپراهمیّت
ّ
خوابیده،بیدارنكنم
دُم ِهلدر كمارا

Dom Helder camara
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۴
تولّدورشد
یک صبح دوشنبه ازماه فوریه با آسانسوررابه طرف زایشگاه مي روم .درراه پلّه مي ایستم
وازپنجره نگاه مي كنم .خورشید تازه باال آمده وتنبري یت باتپّه پرش قد یمي دریك نورصبح
شفاف استراحت مي كند.
درداخل زایشگاه همه چیزبراي بازدید آماده است.نوزادان به ردیف درتخت هایي باروکش
شیشه هاي قراردارند.مادرها در سالن هامی خوابند وبیدارمي شوند.بعضي هاتازه فارغ شده اند
ودیگران درراه منزل اند.من فقط چنددقیقه براي هرنوزاد وقت دارم .باوجوداین سعي مي كنم
هرمعاینه مالقاتی شخصي باشد.من همیشه مجذوب نوزادان مي شوم .چه حضورمطلقي راآنها
پرتوافكني مي كنند!
هم اکنون نوزاد دختری روي میزمن قرارگرفته وجیغ مي كشد.شاید وقتي اودرخواب شیرین
بود،خیلي سریع لباسهایش رادرآورده اند.
اورابلندمي كنم ودردستهایم نگه مي دارم.آرام آرام به باال وپایین تابش مي دهم.اوبه من نگاه
مي كندونگاهش با نگاه من برخوردمی کند ،ساكت مي شودوباچشمان درشتش به من خیره
مي شود.
"صبح به خیر.اومدم مزاحمت شدم؟اسم من الرشه .اسم تو چیه؟"مادرش كناری ایستاده مي گوید":اوهنوزاسمی نداره.شایداسمش رو اِ ِولینا بذاریم".
"صبح به خیراِ ِولینا ،داری به چي فكرمي كني؟خیلي متفكرانه به نظرمي رسي.من فقطمي خوام معاینه ات كنم.اصآل درد نداره".
دوباره اورا روي میز مي گذارم.
"آروم ،آروم ،این طوري درست شد.مي بیني؟خوب به روشنایی خوش آمدي.چه تجربه ايباید باشد ،بیرون آمدن!"
من به همه آنچه ما امروزدرباره بچه هاي زاده نشده ونوزادان مي دانیم،فكرمي كنم.اِ ِولینا
مي بیند ومي اندیشد.اونگاهش رابه طرف صورت من برمي گرداند.بله،اوحتّي نگاهی را
جست و جومی کند.شایداوپیشتر چهره مادرش رامی شناسد .درهرصورت اوبوي مادرش را
به خاطرمي آوردومي تواند طعم شیرمادرش را ازدیگران تشخیص دهد.اوصداي مادرش را
هم ازمیان سایر صداها تشخیص می دهد ،البته این را ماه ها تمرین كرده است.صداي مادراز
درون شكم خوب شنیده مي شود.
همه گروه هایی كه درباره توانایي نوزادان سرگرم پژوهش اند ،حاالفرصت بیش تري پیدا
تصورمي شودكه آنهادریك جهت باشند:بچه
كرده اند.درواقع هرهفته به نتایج جدید ی مي رسندّ .
های ما خیلي بیش ترازآنچه فكرمي كردیم ،توانایی دارند.درواقع آنهاوقتي به دنیامي آیند در
واقع كتابی نانوشته نیستند.
امروزمي دانیم كه آنها درد راحس می كنند،فكرمي كنیم هرچیز ی راکه تجربه مي كنند
درمغزشان باقي مي ماند،حتي خاطرات مرحله پیش ازصحبت كردن عمیقأ ذخیره مي شوند.
امروزبا احتیاط بیش تری از نوزادان خون می گیریم.تنها وقتي كه نیاز باشدآزمایش می گیریم
دقیقأامروز از نوزادي كه زردی گرفته باشد،آزمایش مي کنیم وبقیّه راكنارمي گذاریم.

۴۵

Tannberget
Lars
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دانش جدیدباعث شده است کارهایی که قبآل عادي به نظر می رسید.،تغییركند .عمل هاي
سزاریني راكه دراواسط دهه ،۶۳طي آموزش پایه اي ام در اُپساالتجربه كردم ،تجسم می کنم .
مادرهاقاعدتأبیهوش بودند و پدرهادراطاق مشتركی درطي روزبسرمی بردند.سخن نامفهوم در
جراحي شاید صمیمانه بودا ّماهم چنین گستاخانه وبي ادبانه .یک با رمادری را مالقات
سالن ّ
کردم که داروی بیهوشي اثركافي براونگذاشته بود .اوبدون اینکه کسی متوجه شود لحظاتی را
به هوش بوده و درد داشته است  ،ولي بدترازهمه اینکه هرچه درباره او وفرزندش گفته بودند،
شنیده بود.
امروزمادرهااغلب به هوش هستند.من یكي ازسزارین هایي را كه اخیرأدرلیكسِله داشتم،به یاد
می آورم.مادربه هوش وازقسمت نخاع،بی حس شده بود.پدردركنارش نشسته ودست اورا در
جراحي راشروع
جراح یك پزشك بازنشسته ازجنوب سوئدبود.وقتي كه او عمل ّ
دست داشتّ .
كرد،همه چیزآرام وساكت بود.به رحم که رسیدگفت":االن زمان فارغ شدن است".سکوت شد.
جراحي روشن بود.آن وقت اورحم راپاره كردوسرب ّچه رابیرون كشید.
نوركم شد.فقط المپ ّ
اوسرب ّچه را میان دستهایش گرفت ،بطرف جلوخم شد.وآرام گفت":صبح به خیر".
بعد آهسته نوزاد رابلندكردوبه پرستاربچه تحویل داد.می خواست كه دهان نوزادرابادستگاه
مكنده پاك كند،ا ّما نیازی نبودومنصرف شد.پرستاربه آرامي تخت رادورزد و نوزادراروی
سینه مادرجاي داد .اوآنجاقرارگرفت وبعدشروع کردبه دست و پازدن  ،قبل ازاینكه من وپدرش
بچه خم شد،طوري كه آنهانمي توانستند
اورابراي معاینه به اطاق مجاورببریم.مدّتي پدرروي ّ
ازیکدیگرچشم بردارند.سپس نوزادرابه زایشگاه بردند تا آنجامنتظرمادربماند.
ازبعضي جهات نوزادبیش ازماتوانایي دارد .هوگو الگر ِك َرنتس دركتابش به نام انسان زاده
نشده به پژوهشی اشاره مي كند كه طی آن نوزادان انگلیسي توانستند دوگویش مختلف زبان
هندي رااز هم تشخیص بدهند.وقتي این آزمایش باردیگردریك سالگي انجام شد،این توانایي
ازبین رفته بود.
شایدمابایك احساس مشترک نسبت به همه زبانها بدنیامي آییم.ا ّمابه زودي كشف مي كنیم كه
اطراف ما بیش ترفقط به مثآل سوئدي صحبت مي شود.آنوقت دراتاق هایی راكه درمغزمان
براي زبان هاي دیگر درنظرگرفته بودیم ،درمي بندیم .درهر صورت ّ
تااطالع ثانوي یابعدها
از آنها براي كارهایی دیگر استفاده مي كنیم.مثل ساختمان نوسازیك اداره که هراتاقی برای
کاری درنظرگرفته شود،ا ّماهنگام جابه جایي تغییرمی كندوبایدباردیگرآرایش گیرد.
تحقیق درباره نوزادان امروزبه ما كمك كرده تاما به رشد كودك با چشم هاي بازبنگریم .قبأل
تصورمي كردیم كه كودك از چیزي نرسیده (خام)وبدوي به چیزي هرچه بیش ترباكیفیّت
ّ
بهتررشد پیدا مي کند ،اما امروزه مي دانیم كه این فقط در بعضي مواردصادق مي كند.
بدترازروزاول مي شویم وتوانایي هایمان ّ
تنزل مي یابند .شایدتوضیح كامل به
ازبعضی جهات
ّ
عنوان تطبیقي تدریجي به شرایط اوضاع واحوال صحیح ترباشد.

Uppsala
Lycksele
Den ofödda människa
Hugo Lagercrantz
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رشدموتوري مثال خوبي است به اینكه چگونه واقعیّت متضاداست .ماغالبآ آنرابایك روش ساده
شده شرح مي دهیم .نوزادیك شكل حركتي"بدوي"دارد .براي اوسخت است كه به طورانتخابي
برخي از دسته ماهیچه اي راهدایت كند؛بنابراین وقتي كه واكنش نشان مي دهد ،همه بدنش را
بكارمي گیرد.رفتارسالم گفتن خاصي كه یك نوزاد وقتي كه چهره کسی رامي بیند،نشان
مي دهد ،یك چنین واكنشي است .كودك لگدودست وپا مي زندوسعي مي كندازخودش صدادر
بیاورد .وقتي چندماه بعد ّاولین كوشش هایش رامي كندتاجسمي رابادست بگیرد،فقط یك
بازوحرکت نمی کندبلكه کل بازوي دیگرو پاهاهم خودشان راتكان مي دهند.بتدریج كودك یاد
باشد،اول یك بازوراحرکت دهد،بعدآرنج وساعدوبعددست را.
مي گیردكه کنترل بهتری داشته
ّ
او جسم راباكنارشست مي گیردودریك سالگي آنچه پینست گرفتن نامیده می شود،تكامل یافته
است.
همه این مراحل راماباكمال میل فقط به عنوان یك تكامل مثبت درخدمت بشر مي بینیم.ا ّما یك
روي جدّي دیگرهم وجودداردكه ما با این دقّت شرح نمي دهیم:گسیختگي ّ
منظم بین بدن وروح
ما .شایدكه ازنقطه نظرهاي م ّهم یك نیروونشانه بلوغ معنوي عظیمي است كه همه بدن شخص
زماني كه اوخوشحال یاغمگین است،واكنش نشان مي دهد.كاركردن با كودكان وبزرگساالن كه
اختالل های رواني جسمي بسیارعمیق دارند،اغلب به این شكل است كه رابطه سالم بین بدن
وروح رانیروببخشي كه تمامي انسان ،تمام عیاروموزون كاركند ،دقیقأمثل آن نوزاد.
ّ
ّ
یاتنزل مي كند؟وقتي كه فرزندم،
باخالقیّت كودك چه مي شود؟آیا آن رشدوتكامل مي یابد
نوراده ماهه بود،باهم سفرهواپیمایي داشتیم.اوروي زانوی من نشست،وما اتّفاقأكناریكي
ازبرجسته ترین رؤساي شركتی سوئدي نشسته بودیم.نوراآن زمان كوتاه پرواز بین اًسلوو
استكهلم راوقف بررسي دقیق محتوي داخل جیب صندلي جلویمان كه شامل مجله اسكانورا ،
دستورالعمل هاي امنیّتي وكیسه حالت تهوع بود،كرد.اوخیلي دقیق ومتمركزبودوچیزي رهللاا
بختكي به كنارنمي گذاشت.مردبغلي مجلّه اش را كه ِدی اِكونومیست نام داشت به كناري
گذاشت وتحت الشعاع توجه كردن نورا قرارگرفت.
_من نزدیك یك ساعت است كه نشسته ام وبه دخترتو نگاه مي كنم .چه ّ
خالقیّتي؟!فكركن كه
اگررؤساي نمایندگي من مي توانستند قدري رشدپیداكنند!نیروي ّ
خالقیّت به كجارفته؟ و
سیستماتیك همین طور! ؟ درمدارس چه مي گذرد؟
دوگانگي ذاتي تكامل مراجریحه دارمي كندوقتي كه اِ ِولینارادر دستهایم دارم.درحال حاظراویك
موجودمتف ّكروآگاه است باتوانایي بسیاري درجستجوي برخوردومتكامل شدن .انشااله كه او
ّ
ّت،خالقیّت وآن صدزبان را.
ذره اي از آنچه راكه پیشترداردبتواندنگه دارد ،تمامی
ّ

Nora
Scanora
The Economist
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2
سال نزدیكي
بودن بایک كودك درنخستین سال زندگی اش ،هم براي اووهم براي یک فرد بزرگسال تجربه
اي غیرعادي وتعیین كننده است .سال نزدیكي ،سال آزمایش ،سالي است كه هراتقاقی می افتد.
آن قدردرباره این سال نوشته شده است كه شخص عالقمند را وا می داردکه همه رابا ولع
بخواند وموردتو ّجه قراردهد،كه به سادگي دچارسرگیجه مي شود .وقتي كه شخص به عنوان
والد كودكي را مي پذیرد،شاید بهترباشد كتاب هارابه كناربگذاردوبه جای آن باتمام حواسش
حضوركامل داشته باشد.
دراولین سال اتّفاق مي افتد،
اگرچه هنوزتقاوت فاحشي درمیان ارزشیابي پژوهش گران آنچه
ّ
وجود دارد ،باوجوداین شخص مي تواند روند پیشرفت موردبحث رادراندیشه ما درباره نوزاد
تمیز دهد.
یكي ازاین راهها تأكید شدیدكودك بصورت شخصي ازقبل آگاه وفعّال است،كه بارفتاروبیان
حس خودش ،دررفتارمشترك باوالدین ،شركت مي كند.كودك آن طوركه روانشناسان عادت به
بیان دارند،پیشتراز بدوتولّدیك خودمتكامل یادرهرصورت "یك خود درحال تکامل" دارد.
( دانیل استرن اصطالح علمي an emergent selfرادرتئوري خود خودش بكارمي برد).
براي والدین این مطلب جدیدي نیست.من والدین بسیاري رادرطول این سالیان مالقات كرده ام
كه سعي داشتند به من بفهمانندكه نوزادها می اندیشند،مي فهمندوبا منظور رفتارمي كنند ،ا ّمادر
نظریه های تكاملي كالسیك جایی براي چنین طرز تف ّكري نیست.درآن نظریه ها شخص كودك
كمترازدوماه را ناآگاه ،بي نظم ومحدود دریك "پوسته آئوتیسكي" مي بیند وحتّي از "ازتخم
بیرون آمدن" صحبت مي كرد ،وقتي كه نوزادبعدأبیرون مي آمد و مي توانست والد را به
عنوان یك موجود بیش ترمستقل مالقات كند.

Daniel Stern
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گاهي اوقات من قدری ازحرف های بیهوده ای كه در برخورد باوالدین می زدیم  ،خجالت
مي كشم.وقتي آنهاازاحساس قوي اي كه بانوزادشان داشته اند،تعریف مي كردند كه چگونه ب ّچه
باخنده به آنها جواب داده ،ما آن را"واكنش" مي نامیدیم.وقتي مادري تآکید مي كردكه ب ّچه
تازه به دنیا آمده اش مي توانداوراازروی قدم هایش ،صدایش وچهره اش بشناسد ،ماباچشم
پوشي لبخند زده ایم ویا اورا ُرومانتیك خوانده ایم.ما نه فقط دراین رابطه اشتباه
كرده ایم بلكه والدین راازشادي كه باید تأیید شادي وبي قیدوشرطمان دربرمي داشت ،محروم
کرده ایم .
دومین روند پیشرفت مربوط می شود به دیدگاه درباره آنچه همزیستي نامیده مي شود.پیش
ازاین ،واژه "همزیستي" براي توضیح دادن رابطه میان مادروفرزند طي نخستین سال
زندگی کودک بكارمي رفت .مفهوم همزیستي درگیاه شناسي براي شرح دادن رابطه دوگیاه
بکار می رود كه نزدیك هم زندگي مي كنندوكامأل به یکدیگروابسته اند .بنابراین دریك
همزیستي خاص رابطه وابستگي ،كامل ودوجانبه است وهیچیك بدون دیگري قادربه ادامه
حیات نیست.
زماني كه مارگارت ما ِلرودیگرنظریه پردازهاي تكامل ،بعدها ازاین مفهوم براي شرح دادن
رابطه مادروفرزندی استفاده كردند،به واژه "همزیستي" معنایی دیگربرای هرشرایط خاص
ارزش وبهایی بخشیدند.آنهامي گفتندكه نوزاد كامألبه مادرش وابسته است وحتي خودش را
بخشی ازمادر ،مانند یكي ازقسمتهاي بدن او،احساس مي كند .نخستین بارطي شش ماه ّاول،
اوجداشدن ازمادررا آغازمي كندوخودش را به عنوان یك موجودمي شناسد.
حتّي بسیاري ازآنهاكه دیدگاهي مشابه به مالرنسبت به تكامل كودك داشتند،ازایده "همزیستي"
انتقادكردند .البته كودك وابسته به مادربودونمي توانست بدون اوبه زندگی ادامه دهد .ا ّما مادر
به همان اندازه وهمان طریق به كودك وابسته نبود.دروابستگي هیچ اشتراك وهیچ صمیمیتی
وجودنداشت.
دردهه ، ۱۳زمانی که پژوهش گران نوزادبه جای تآکیدبرتوانایی وفعالیت کودک ،به طورجدی
تمامی بینش های موجود درباره اورابه عنوان یک موجود منفعل ،کامآل وابسته ،و درمانده به
باد انتفاد گرفتند ،ایده هم زیستی کامآل به ابتذال کشیده شد.

Margareth Mahler
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افسوس.زیراكه كلمه "همزیستي" با دیدگاه جدیدي است كه ماامروزه نسبت به تكامل داریم
بیشتر هم خوانی دارد..درهرشرایط اگرمابااین ایده وابستگی احساسی منظورمان باشد.اگرمابه
كودك به عنوان یك هم نمایشگرفعّال دررابطه احساسي نزدیك كه پیشتربین کودک ووالدساخته
شده بنگریم،دراین صورت آسانتراست كه بپذیریم كه این رابطه واقعأمربوط به وابستگي
متقابل مي شود.
كودك درآغاز كامألوابسته احساسي به والد وابسته است .اگر والدبخواهدبه کودک و خودش
آنچه راكه هردونیازدارند ،بدهد باید جرأت آن را داشته باشدكه به همان اندازه خودش رابه
کودک وابسته كندوآن موقع مي توانیم به چنین رابطه ای همزیستي بگوییم.
فقط كسي كه خودش را یك موجودمستقل مي داندمي تواند به یك روش مطمئن وارد یك
وابستگي نزدیك شود.این مطلب بین بزرگساالن وكودكان صدق مي كند.درحقیقت نكته مه ّمي
دراین بینش جدید وجوددارد،این است که قبألشخص كودك رادریك وابستگي كامل به مادرش
مي دید ،درست به این دلیل که اویك خو ِد تكامل یافته نداشت .امروزما تكامل یك خودِخویش
راشرط الزمي براي اینكه كودك جرأت كند خودش راكامألوابسته كند ،مي بینیم.
ما درحوزه فرهنگي مان ازوابسته بودن مي ترسیم.خودواژه "وابسته" براي خیلي هابارمنفي
دارد.ماپیوسته بر اه ّمیّت استقالل وتمامیّت تأكید داریم ووابستگي ،بیشترمانع است تا سرمایه.
این ترس ،روابط دوستي وعاشقي مارا تغییر می دهد ومي تواند براي خیلي هادرروابط
عاشقانه خاصی كه رابطه كودك-والدرانیزدربرمی گیرد ،دشواري ایجاد كند.امكان واردشدن
دریك رابطه وابستگي دوجانبه كامل با آن كودك مانند یك امكان تجربه نمي شود ،بلكه یك
شرط ضروری است .
به عنوان پزشك اطفال گاهي از والدین مي شنوم كه وابستگي را درچنین واژه هاي منفي
توصیف مي كنند:
"من خودم را بسیارقفل حس مي كنم.خودم را كامألمحدودحس مي كنم .خیلي تنها شده ام وبه
كاري نمي رسم.كامأل خودم راگم كرده ام".
پیشترسعي مي كردم آنهارابیشترتشویق كنم.اغلب مادران راكه طبق معمول زندگي كنند.
بنیادفكري من این گونه بود:نیازی نیست که یک کودک به معناي مانعي باشد.
مي توانستم بگویم :كودك راباخودت ببر!،تومي تواني ب ّچه راباخودت به نزد دوستان ،به
سخنراني هاوبه تمرین فوتبال ببري .خوب است كه بزرگساالن به اینكه حقیقتأدرجامعه ب ّچه
وجوددارد،عادت كنند.
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من هنوزچنین فكرمي كنم.ا ّماحاالمهمترمي بینم كه والدین نامطمئن راتشویق وكمك كنم كه
جرأت كنندواردیك همزیستي شوند  .این نه تنها براي رشد كودك بلكه براي خودآنها تعیین
كننده است.
آخرین تجربه هاي من ازبودن درخانه بانوزاد ،مراراه انداخته است .مي دانم كه چقدرشخص
مي تواند خودش را محدودحس كند.شخص فكرمي كند انسان ها خیلي سریع صحبت
مي كنند،آنهاهمیشه عقاید آشكاروواضحي دارندوبسیارتجربه دارند ،فیلم هاي بسیارو
برنامه هاي تلویزیوني زیادي دیده اند،انسان هاي جالب زیادي را مالقات كرده اندومن اینجا
باب ّچه هایم مي روم.
ا ّمااین دوره ای كوتاه گیج كننده اززندگي من است.یكسال  -این دیگه چیه؟به سختي یك سال
ازدست رفته،احتماألیك سال سبت دورازهیجان وهمكاري زودگذر.ا ّماجلوترازهمه یك سفر
ماجراجویي  -یك سفرازسرزمین ناشناخته و مجذوب كننده همراه یك همسفرجدید وعجیب.
یك خود مطمئن شرط الزمي است براي اینكه شخص جرأت كندكه وارد یك وابستگي دوجانبه
شود.شخص بایددر تنهایي خودش استراحت كندبراي اینكه بتواندیك همكاري واقعي رابشناسد.
به همین طریق من معتقدم كه وابستگي دوجانبه نزدیك ،یك شرط الزم براي عمیق تربودن
استقالل خود،بلوغ عاطفه وروح ورشد معنوي است .
سومین روندپیشرفت دردید گاه مابه كودك ،درطول نخستین سال زندگي اش ،مربوط به نقش
ّ
ما به عنوان پدراست.طبق نظریه تكاملي قدیمي ،رابطه احساسي نزدیك دراین زمان،
"همزیستي" معامله اي بین مادرو فرزند بود.نقش پدراین بودكه حدومرز خارجي راضمانت
كند،مادرشیرده و ب ّچه اوراازآزارومزاحمت حفاظت كندومادررادرلحظه هاي خستگي تشویق
كند.
پدرآرام ومنتظرخارج ازاطاق همزیستي مي ایستاد تابعدأب ّچه رادر دوران "فردسازي" بپذیرد،
به عبارت بهتردردوره جدا سازي ب ّچه از مادرش.به بیان ساده ترماآماده مي بودیم تاب ّچه را
وقتي که دیگر شیرپستان نمي گرفت ،دلجویي دهیم وبعدأبااوشوخي وبازي كنیم و اورابه ماشین
شویي،فوتبال،علف زدن باغچه وتمایالت مردانه دیگر آشنا كنیم.
این طرزبینش شایدبیش ترادامه اي ازمدل فرهنگي بودتاازدانش واقعي درباره كودك و
خوشبختانه شروع به تركش شده است  .روانشناس کودک میكائل روتِر انگلیسي ودیگران نشان
داده اند كه یك نوزادخیلي زودتوانایي این راداردكه الاقل بادو شخص پیونداحساسي برقراركند.
هم چنین مطلب قابل تو ّجه دیگراینکه والدي كه بیشتر وقت صرف كودك مي كند ،نیست كه
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عمیق ترین رابطه احساسي رادارد.
وقتي ما پدران حاالهرچه بیشترمایلیم كه وقت براي نوزادانمان صرف كنیم،فعاالنه در
سرپرستي شركت كنیم و حاضریم كه تعطیلي براي سرپرستي کودکانمان راتقسیم كنیم،مي
توانیم اینكارراهم باوجدان آسوده وهم باروانشناسي مدرن كودك دردستمان انجام دهیم.واین
بسیارعالي است  .قبأل مافقط غریزه مان راداشتیم كه بكارببریم واین همیشه كفایت نمي كرد ،به
خصوص وقتي كه خیلي كارهاسخت ترمي شد.
وقتي كه رئیس گله مي كند وهمكاران آه مي كشند،آن موقع نیازاست كه براي تصمیم خود
درباره تعطیلي والدین قاطعانه پافشاري كنیم .وآنوقت كه مادربچه مي گوید":توكاركن ،من
مجرب شروع
تازماني كه بتوانم باكمال میل منزل مي مانم ،سخت ترمیشود.وبعدروانشناسان
ّ
به صحبت از"پدران مالیم وفهمیده"مي كنند،آنوقت خوب است كه شخص تسلیم شود.
بحث پدران مالیم وفهمیده دراوایل دهه  ۱۳شروع شد وشاید كه مختص دوره خودش بود.
دوره تحقق پیشرفت ها وعالیق شغلی .این ایده اشاره به پدراني مي كردكه نزدنوزادان درخانه
مي ماندندو هیچ نمونه والگوي مردانه اي براي سرپرستي نوزاد به غیر ازمدل زنانه نداشتند،
درحیني كه مادران روانه كارمیشدند.
روانشناساني كه این بحث رامطرح مي كردند ،منظورشان این بودكه كودك دومادرداشت و
هیچ پدری نداشت .و آنها دركارشان به كودكان بسیارمضطربي اشاره مي كردندكه داشتن یك
پدربا فیگور نامعلوم وغیرمش ّخص دلیل م ّهمي براي مشكل این کودکان بود.
این بحث ناموفق شدوباعث شدكه پدراني كه مي خواستندبراي سرپرستي ازکودکانشان درخانه
بمانند،ترجیح دادندكه به جایش كار كنند.
آن طوري كه من این مطلب را مي بینم تركیبي است الاقل ازدوسؤال .روانشناسان حتمأحق
داشتندكه امروز درمیان پدران قدري نامطمئني وجوددارد.این درحال حاضرمطلب عجیبي
نیست.تعدادزیادي ازما در غیبت پدران ،بزرگ شده ایم.شایدكه درمنزل زندگي مي كردندولي
مغزوقلبشان وتقریبأ تمام وقتشان رامشغول هرچیزدیگري بجزفكرو احساس وخواست
فرزندانشان بوده است.

Michael Rutter
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حاال كه ماپدران قسمت اعظمي اززندگي کودکانرا دردست مي گیریم ،غذامیدهیم،پوشك عوض
مي كنیم،دلجویي وبغل مي كنیم،باید روش مخصوص خودمان رابراي اینكارها پیداكنیم.پدران
خودما هیچ الگویي نیستند .مسلمأپدراني هستندكه بهمین دلیل دریك مدل سرپرستي زنانه
ونامعلومي قرارگرفته اند.ا ّمابزرگترین خطراین است كه مافرار كنیم.مافكرمي كنیم كه كفایت
نداریم،ابدأمدلهاي درستي پیدا نمي كنیم وچنین حس مي كنیم كه ازهمه طرف موردانتقادقرار
گرفته ایم .خیلي ازطالق هاازهمین ناامیدي هاوناكامي ها تغذیه شده اند.
ا ّماآن دسته از پدرهایي كه تصمیم می گیرند نخستین سال زندگی فرزندشان را با او درمنزل
بمانند،به این دسته تعلّق ندارند.شرط الزم براي یك پدراین است كه ضمن برخورداری از
هویّت مردانه اش،امنیت کامل داشته باشدتا بتواند با شجاعت نوزادش را باكالسكه به گردش
ببرد وواردیك وابستگي دوجانبه شود.
تحقیقات انجام شده نشان مي دهند  ،پدراني كه درمنزل با فرزندانشان هستند ،به هیچ وجه مانند
مادرها ندارند .آنهاتقریبأ به سرعت راهشان رادربرخورد،معاشرت و پرستاري ازکودک پیدا
مي كنند.
من پدران زیادي را كه مدّت یك ماه یا بیش تردرمنزل بوده اند ،مالقات كرده ام.اغلب آنها
مي گویند :
" اگرمن مي دانستم اینقدرمشكل است ،حتمأیك باردیگر درباره اش فكرمي كردم .گمانمي كردم خیلي كارها می توانم دراین مدّت انجام دهم .ا ّمابه هیچ كاری نرسیدم.به سختي
مي رسیدم تختخوابم رامرتّب كنم!با وجود این یک ثانیه هم پشیمان نشدم .حاال دیگر آن شخص
سابق نیستم ،بادید دیگری به هستی نگاه می کنم.
َوپپوتایپاله رئیس نظام پزشكي فنالند ،دركتابش به نام رشدكردن درجهت صلح میگوید :
مهمترین عامل حمایت كننده صلح که به ذهن می رسد،این است كه پدران بیش تري تصمیم
بگیرند براي سرپرستي فرزندانشان در منزل بمانند!یك وابستگي متقابل نزدیك بین بزرگسال و
كودك ،هردوراتغییرمي دهد .مردي كه در چنین رابطه اي وارد مي شودیك عاشق ،رئیس و
همنوع بهتري مي شود-ا ّما احتماأل سربازبدتري خواهدبود.

Vappu Taipale
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3
ترك عادت
یادداشت ها
وقتي كه بانزدیک شدن به نیمه شب،همه چیزدرطبیعت رنگ می بازد،هنوزصندوق پست زرد
رنگ دركنار تقاطع مي درخشد.وقتي كه من از پنجره به بیرون نگاه مي كنم ،كامألدروسط دید
قرار گرفته است.رودخانه بال ازطرف راست مي آید.من آن رادرست جایی که به یوس ا ً ِكر
مي ریزد،مي بینم .ازروي پل ،ودرست نزدیك صندوق پست،جاده به یك سرباالیي دریك پیچ
مالیم می رسد ودرجنگل باالي نیلیدِن ناپدید مي شود.
من هوگو را بغل مي كنم تا بخوابد.زمزمه می کنم " :وقتي كه ماه گام برمي دارد ." . . .ماه
ازتابستان وستربوتتن.یانزدیک شدن
دیده نمي شود،آسمان بیش از حدروشن است.شبهاي پیش
ِ
شب  ،رفته رفته آوازپرندگان محو مي شود،ا ّماگه گاه تلیله ها به گونه ای غیره منتظره و
مجذوب كننده جیغ میكشند.
ما درخانه تنها ییم،من وهوگو.بقیه درخانه بزرگ باالي تپه اند.داریم ترك عادت می کنیم
.هوگوبه زودي نه ماهه مي شود .اودوتا دندان درآورده ومانندخواهردوقلویش سیگنه  ،نیمه
شبها آگنتا را حریصانه مي پرستد  .آگنتااحساس می کند تهی شده است .عالمتش را مي شناسم
،خستگي،خشم ورنگ پریدگي ناگهاني .بایدفوری كاري کرد .بنابراین امشب راباترك عادت
شروع مي كنیم.معموألسه روز طول مي كشد،.ا ّماحاال با وجود دوتابچه مي تواند طوالني تر
شود.ماباهوگوشروع مي كنیم.بنظرمي رسد كه درمورد اوکارآسانتر باشد .به اجبارپستانك
راقبول مي كند،چیزي كه سیگنه پس مي زند.
اوفوری خوابید،ا ّمازودبیدارشد.حاالبعدازدوساعت درآغوشم خوابید.
Nyliden
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نیمه شب ،ا ّماهوا هنوزروشن است.این شب بي رنگ حیرت انگیز .تنها چیزي كه توازن این
نقاشي زیبارابرهم مي زند،تصویرقرمزقهوه ای روی كامپیوترمن وصندوق پستي است كه آن
نیمه شب آنقدرزرداست كه دلتنگي همه نگاههاونامه هارا بطرف خودمي كشد.
هوگوخوابیده.مابراي ترك عادت اینجاییم ،هم او،هم من .ا ّمابه چه چیزی عادت مي كنیم؟
دومین شب ترك عادت،اوبدون اینكه الزم باشدراهش ببرم ،خوابید.ا ّماچه سخت بود!بعدازبازي
شب باخواهرش نوبت عوض مي كرد.ا ّمابا همه این ها :بدون شك اوعادت میكندكه بهتربخوابد.
حتمأاوصدوپنجاه وضعیّت راآزمایش كرده ،است ،طاقباز،روي شكم،به پهلو،روي بازوي
من،یه زانو،بخودجمع شده مثل یك توپ،.درحالی که پستانك دردهانش فشرده و مكیده است.
وقتی كه به نظر می رسید وضعیّت مناسبش راپیداكرده است  ،آرام گرفت ودرست زمانی که
فكركردم خوابیده ،دوباره نشست.كمي نق زد،دوزانو ایستادوچشم هاي نیمه بازش راتاب داد.
هوگو،هوگو،من اینجام!آروم باش ،شهردرامن وامانه  .همه چیزهمون طوریه كه بایدباشه.نه
ابري توآسمانه،نه شیری توكمد.نه ازمامان خبریه ،نه از سیگنه .مي دانم.ا ّماماهمد یگه رو
مي شناسیم،توومن .مامان كمي دورتره.فردا تو بغلت می کنه و تو باغ مي گردونه.
خواب تنش سطحي خودش رادارد ،وهوگودقیقأ همین حاالبه یك سنگ مسطح مي ماندوقتی که
آدم یک ساندویچ را به هواپرت می کن ،.تازماني كه انرژي جنبشي داردبه هوامي رودّ .اولین
باروقتي این انرژي كامألتمام شدبه سطح مي افتدوزیرآب آرام مي خوابد .وگرنه هوگو عادت
دارد وقتي كه خواب روزش راكرده باشد ،شب فوری بخوابد.،فقط كافي است كه اورادر
گهواره زیردرخت غوشه بگذاري،قبل ازآنكه رویش رابا لحاف بپوشاني خوابش برده است.
شبهابیش تروقت می برد.آن موقع یك قطره شیرمادرش معجزه مي كند .نمی دانم خودشیر
معجزه می کند یا زیرسینه بودن؟
اخیرأمطالعه اي در شهریوتوبوري نشان داده است كه شیرپستان محتوي بنزو دیاز پین است ،
به عبارت دیگرهمان ماده اي كه در والیوم یا موگاندون وجود دارد.داروي خواب طبیعی!
عجیب نیست كه یک قطره اش درشبها اثرمی کند.آیا ترك عادت سینه ،یك ترك عادت دارویي
هم هست؟فكرش را بکنید كه شیرپستان اعتیادآور باشد!درمورد بنزودیازپین هاچطور؟ آیا
مصرف كردن آنها بیش تریک عادت رواني است تاعادت دارویي؟من اینطورفكرمي كنم.
باوجوداین فکرکردن به آن نگران كننده است.ماواقعآ چه مي كنیم ؟ دست به کاربزرگی
می زینم .جداكردن یك نوزاد شیرخوار ازمادرش روح وجسم هردورا به هم مي ریزد.حتی پدر
وبرادروخواهرراهمین طور .همین االن من یك همنشین تازه درخانه دارم.
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لین ِد،پسرپنج ساله مان ،روی تختي نزدیك من خوابیده وفردا قراراست نورا ،دخترسه ساله مان
به خانه بیاید.
باالخره باید ترك عادت زمانی اتّفاق بیافتد.آگنتادیروزگفت":من مي خواهم خودم را یك مادر
حس كنم نه فقط پستان!".
ترك عادت ازسوی مادر،نوعي عادت دادن به من به عنوان پدراست .عادت ،به عنوان یک
سرپرست مستقل وصالح .ا ّماترك عادت شروعي براي قطع رابطه با والدین هم هست..ب ّچه
بایدترك داده شود ،طوري كه به تدریج بیش تر احساس استقالل کند وبتواند بدون پدرومادر
ازپس كارهایش برآید.ا ّما ما به عنوان والدین بایدهمیشه این عادت راداشته باشیم كه بدون ب ّچه
هااز پس كارهایمان برآییم.خوشبختانه یك دوران طوالني است كه هرگزبه پایان نمي رسد.
من درچهل وهشت سالگي متوجه شده ام كه امروز بیشترازده سال پیش به والدینم وابسته ام .
امروزوقتي كه دختربیست ودوساله ام بعدازدوچرخه سواري زنگ زدوپرسیدكه من در مورد
دوچرخه سواري با تب وسرفه چي فكرمي كنم،به کلی احساس خوشنودی ورضایت کردم که
هنوزآن كسي هستم كه او به طرفش رومي كند.
امشب ماشین هاي باري كه بارهیزم درخت غوشه را باالي تپه خالي مي كننند،دررفت وآمدند .
یكي ازآنها چندساعت پیش دوباردرانبارما هیزم خالي كرد.وقتي كه راننده شروع به خالي
كردن باركرد ،گفت":خب ،تو بازگشت زمستان را باور داري؟".حاال حاالها برف نمی بارد،
آن هم باچنین شب تابستاني درازی كه داریم .تلیله ها مي خوانندو باسترك هاروي درختان
سماق بیرون در،قارقارمي كنند.
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ماب ّچه دارمي شویم كه به درستي نزدیكشان شویم.بعدازآن تمامی زندگي یك ترك عادت است.
پس مابه چه عادت مي كنیم؟
شب سوم سخت مي شود.باهوگوخوب پیش مي رود.اوتمامی شب را خوابید.بنابراین ما سعي
مي كنیم برنامه رایك شبانه روز كوتاه كنیم.امشب آگنتاباهوگودرخانه مي خوابد.لین ِد هم پایین
است.اوتوضیح مي دهد كه در آنجاست تامراقب باشد آگنتا هوگورا شیر ندهد.بادوپستان
لبریزازشیركه درحال منفجرشدن است ،دوام آوردن کارآسانی نیست.
حاالنوبت سیگنه است كه چندشبي آگنتاراتنهابگذاردوهمراه من این باال بماند.نورا قول داده
كمك كند ،ولي فوری خوابش میبردوکل ماجراراازدست مي دهد.البته كه ماجرامي شود.سیگنه
دربغل من مي خوابد،ولي درست ده دقیقه بعد بیدارمي شود وشیر مي خواهد.پستانك را اوبا
غیض تف مي كند،عالقه اي هم به شیرترش ندارد .باالخره قدري آب سیب به اومي دهم،بدون
اینكه به نظریه دندانپزشك ها توجهی داشته باشم.
سیگنه بیدارمي شود وماتلویزیون راروشن مي كنیم.چه خوب،كه مسابقه فوتبال شبها پخش مي
شود.براي خودم قدري چاي دم میكنم و باسیگنه روي صندلي راحتي مي نشینم.به تمامی
مسابقات مبارك شبانه وپخش شبانه مسابقات قهرماني بكس زنی فكرمي كنم كه من بااین ب ّچه
هاي مریض وناراحت بیداردرآغوش ،نگاه كرده ام.
دوتیم خارجي ،امشب روي زمین چمن سبزباهم روبرومي شوند.آسمان شب آن پایین سیاه به
نظرمي رسد ونورافكن هامي درخشند،در حالیکه خورشید قسمتهاي شمالي سوئد،هنوزپشت
بالبري یت غروب نكرده است .تماشاچیان مي خوانند،تمامی استادیوم مي جوشد ،آنها بزودي
راهي شهر مي شوند وماكاروني میخورنندوشراب روستایي سالم مي نوشند ومن اینجا با
چایي ام نشسته ام.
سیگنه خسته شده و شروع به ناآرامي مي كند.حاالشیرش رامي خواهد ،اشتباه نمی کنم.شروع
به گریه مي كندو بییش تر ازاین نمي شود ازاو دلجویي كرد.نورادرتخت من مي خوابد،اورا به
تخت خودش مي برم.بعد كنار سیگنه مي خوابم.دیگرآرام گریه نمي كند،جیغ مي كشدواعتراض
می کند.دوزانو ایستاده وتاب مي خورد .مین شیندو به درنگاه مي كند.
گه گاهي سینه مال بطرف من مي آید ،آزمایش مي كند كه سرش را زیر شكم من یا زیر بغلم
بگذارد.یك لحظه ساكت مي شودا ّما ازنو شروع به جیغ كشیدن مي كند .خوشحالم كه همسایه
نداریم ،عجیب است كه نورامي تواند بخوابد،انگار هیچ اتّفاقي نیفتاده است .
Balberget
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صداي سیگنه خیلی بلند است ،حس مي كنم شنوایي ام ضیف شده ومتّوجه مي شوم كه دل
دردگرفته ام .وسوسه مي شوم كه اورا بغل کنم وبروم طبقه پایین پیش آگنتا .ا ّماآن وقت چه
اتّفاقي مي افتد؟اگراوپیش آگنتاباشدواز پستان او شیرنخورد،بیشترجیغ مي كشدوبیشترخودش را
خیانت شده حس مي كند.باخودفكرمي كنم كه بهتر است هم روي موقعیّت وهم روي خودم
كنترل داشته باشم.
قبل از اینكه باال برویم وبه شكل دیگري آزمایش كنیم به ساعتم نگاه می کنم تا یك ساعت به او
وقت بدهم .بعدازپنجاه دقیقه یک چیزغیرقابل فهم اتّفاق مي افتد.سیگنه نفسی عمیق مي كشد،
دقیقأ درچشمان من نگاه مي كند،وساكت مي شود.سینه مال به طرفم مي آید،به پشت دراز
مي كشد .سرش را به من فشارمی دهد وبه المپ سقفي نگاه مي كندومي خندد! اوچند دقیقه
بعدخوابش برد.
نیم ساعتي کامآل بی حرکت دراز مي كشم،ومی بینم كه چگونه آرام می شوم.وقتی نمی توانی
ازکودکی که کامآل به تو نزدیک است ،دلجویي کنی ،همان قدر تکان دهنده است که وقتی کنار
کودکی به خواب رفته ،حضورداری ،تسکین دهنده.یك جورهایي تقریبأ باشكوه است.آهسته
بلند مي شوم.تلویزیون را كه فش فش مي كند ،خاموش مي كنم.بازي چطورتمام شد؟فرقي نمي
كند ،ا ّماماكاروني وشراب قرمزخوب االن مزه مي داد.ماکه باختیم ،اینهم روش!!!!.
پدربودن به معني ترك عمل ازرویاهاي مردانه سنّتي است:آن باشي كه مي آید ومي رود،
تسخیرمي كندوترك مي كند،آنكه مثل شعرملوان همه طرف به سرزمین هاي بیگانه سفر
مي كند ،تاوقتي كه حوصله اش سررفت بایك صندوق پراازپول به سوي دختري كه
درانتظارش است  ،به خانه بیاید.
ا ّما شخص احتیاج نداردكه این گونه آرزوهارا هرگزترك كند.من خودم همیشه درون خودم
دلتنگي براي آزادي پرسه زدن بدون زمان ،یا بدون مسئولیّت،دلتنگي براي فرودگاه ها،
قهوه خانه هاي كنار خیابان،باغ هاي انگوروسالن هاي خنک صومعه،بازي هاي فوتبال در
استادیوم هاي شلوغ وكنسرت ارگ شبانه دركلیساهاي قرون وسطي ،رادارم.
حاالوقتي كه من همین جا دركنارسیگنه روي تخت درازكشیده ام وفكر مي كنم كه خورشید
واقعأ یك لحظه كوتاهي حتی دروسط تابستان به پایین مي رود،رویاء درون من زنده است،
احساس مرا ازسپاسگزاري براي اینكه دركناریك كودك ،خوابیده وراضي باشم،خدشه دار
نمي كند.گاهي اوقات آسان تراست كه ببینیم كه چه چیز راازدست مي دهیم تا اینكه به چه
چیزی خوي مي گیریم.
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پدربودن به معناي عادت تدریجي به نزدیكي،وابستگي وهمینطوربه طرف درون ،ارتباطي
دوباره با تاریخ گذشته من وكودك درون من برقرارشود ا ّما فهمیدن اینكه این وابستگي ورابطه
جدید چگونه به نظرمي رسد،زیادطول مي كشد.گاهي وقت هاقبل از یك طالق یارفتن یك
فرزندازخانه آشكارنمي شود.فرزندبزرگ من سال هاست كه ازمنزل رفته است .دوستان من
باكمال رضایت صحبت مي كنندكه چقدرعالي است بعدازآنكه ب ّچه هاازخانه رفته اند.آن چنانكه
زندگي ،حقیقتأ تازه آن موقع شروع شده است .آن چنانكه حاالواقعأ زمان براي واقعي شدن
رویاهاي آزادي رسیده است.
ناامیدي هامي توانندزیادواحساس پوچي باالخره تقریبأفاحش شوند .آیا بیش ترازاین نبود؟من
خودم كجا هستم؟روابط دروني من كجا هستند؟
من نمي توانم فكرش را بكنم كه زندگي با ب ّچه فقط خوشبختي است .جنبه هاومحدودیّت هاي
خودش رادارد.براي خیلي ها روشن است.ا ّما هرچه من بیش ترزندگي مي كنم،به همان اندازه
مي بینم كه نزدیكي ،وابستگي ورابطه دروني به من فضاي آزادي بیشتري مي دهد.فضاي
آزادیي كه در آن مي توانم پرسه بزنم بدون اینكه خطرازدست دادن چیزي راداشته باشم.كشتي
من درحال حاضر سرنشینان كافي دارد.من دیگریك شخض بدون برنامه كه روي آب هاي دنیا
كشتیراني مي كند ،نیستم.بلكه پدرمسافري از یوس اًكربا اسباب سفر پراز آرزوها و رویاها
هستم.
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۴
لحظه تردید
یك روزعادي كاراست.من دربهداري كودكان هستم.مادري با كودكش واردمي شود.كودك،
پسري ده ماهه است وبراي كنترل معمولی مي آید.اودربغل مادرش مطمئن نشسته است
وهوشیارانه نگاهش را به طرف من برمي گرداند.
من به مادرمي گویم:
"سالم،خوش آمدید"."بفرمایید بنشینید".دستم رادرازمي كنم واسمم را مي گویم.كودك محتاط است.مدّتي به حال خودرهایش مي كنم.
من یادگرفته ام در برخوردآرام باشم.كودك با خواست خودش اینجانیامده ،او به طوراتفاقی
اینجاست .وقت نیازداردكه با اتاق آشنا شودوكنترل كند كه من چه كسي هستم.
صي هست كه شما
"شمابراي یك كنترل معمولي مي آیید"،ادامه مي دهم.آیامطلب خا ّمي خواهید بپرسیدیامي خواهید ضمن معاینه در نظرداشته باشم؟"
مادرقبل ازاینكه جواب بدهد،یك لحظه فكر مي كند.
"نه،مي گوید.همه چیزخوب است اوسالم است ومن نگراني ندارم .او گه گاهي شب هابیدارمي شود،ا ّمادراین سن كامألعادي است".
ما درباره عادت خواب نوزادان لحظه اي صحبت مي كنیم ومن دراین لحظه فرصت راغنیمت
دانسته ودرپرونده به آزمایش بوئل نظرمي اندازم كه آیا انجام شده است یا نه؟
بله،انجام شده وهمه چیز خوب است.نموداررشدكودك نیزعالي است.
من مي پرسم:
"آیا شروع كرده كه خودش بایستد؟" ومادرشروع می کند به گفتن همه آنچه دررشد حركتيكودك درماه هاي اخیر اتّفاق افتاده است.
درضمن گوش دادن به او،پنهاني پسر را براندازمي كنم .اودائمأ متو ّجه من است وبیشتروبیشتر
به اتاق عادت مي كند.محتاطانه آب نبات چوبي راازروي میزبرمي دارم .یك آب نبات چوبي
قرمز كه صرفأاتّفاقي آنجاقراردارد.آرام كمي تفریحي آن رابه طرف كودك دراز مي كنم ،در
ضمن آنچه رامادرگفته تفسیرمي كنم.
زیرچشمي مي بینم چطور تو ّجه كودك جلب شده است.دستش جلومي آید.باكمال میل آب نبات
چوبي را مي خواهد.آب نبات چوبی برایش جالب تو ّجه به نظرمي رسد.وقتي دستش یكي دو
سانتي نزدیك چوب آب نبات چوبي مي رسد،ناگهان صبر مي كند وبراي لحظه اي كوتاه تردید
مي كند.
اجازه دهیدهمین جاصبركنیم.مادرومن مشغول صحبت هستیم.پسرروي زانوي مادرنشسته وآب
نبات چوبي را كه به طرفش درازشده ،مي خواهد.دستش كامألنزدیك است.
مادرمرحله اي هستیم كه وینّي كوت آنرا" ، " The phase of hesitationلحظه تردید،
مي نامد .واقعأهمین االن چه اتّفاقي مي افتد؟
آزمایش جهت یابي نوزادبه سمت صداكه درهشت ماهگي انجام مي شود Boel-test
DW Winnicott
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پسرالاقل به دودلیل تردیدمي كند"چرااواین را به طرف من دراز مي كند؟آیااوحقیقتأ مي خواهد
من این رابگیرم؟مي تواندیك تله باشد؟ مي آید كه بزودي درد بیاورد؟"اودرجستجوي برخورد
نگاهش باچشم من است.
گردانم،مشوقانه
من نگاه آزمایشي اورامي شناسم .به او سریع نگاه مي كنم ونگاهم رابرمي
ّ
لبخندمي زنم وصحبتم را با مادرادامه مي دهم.
دومین سؤال كنترلي پسرمطرح مي شود،كه ازمادرش مي پرسد":دیدي كه اوچه چیزي به
ّ
طرف من درازكرد؟مي توانم آن آب نبات چوبي را بگیرم؟".اوبه مادرش نگاه مي كند،نه
طوالني ،فقط یك لحظه .اومادرش رامي شناسدوقبألدرخواندن چهره مادرش خبره شده است.
آشكارااوعالمت روشني دریافت مي كند.من متو ّجه نمي شوم كه این همه چگونه رخ مي دهد.
ذره اي
مادرحتّي بانگاه او برخورد نمي كند،الزم هم نیست.پسردرك مي كندكه اودیده واصأل ّ
متعجب نیست وفكرنمي كند خطرناك به نظر مي رسد.
به خاطرآب نبات چوبي
ّ
درمعاشرت باكودك هوشیاربودن براي لحظه تردید م ّهم است .دقیقأمادرهمین لحظات مي توانیم
دواشتباه اساسي انجام دهیمّ .اول اینكه به تردیدكودك احترام نگذاریم یا اصألتردید اورا نبینیم.
ماخیلي ساده نمي فهمیم كه چراكودك مردّ داست.هیچ دلیلي ندارد.آب نبات چوبي خطرناك
نیست.
مافكرمي كنیم كه بهترین كسي هستیم كه می دانیم براي كودك چه چیز خوب یا بداست.چه
چیزخطرناك است وچه چیزخطرناك نیست.آن موقع ما خیلي راحت كمي گستاخ مي شویم:
"اینو بگیر!توالزم نیسست بترسي".آب نبات چوبي را دردست ب ّچه مي گذاریم.وقتي او آنرابه
زمین پرت مي كندوگریه می كند،مامتع ّجب وكمي ناامیدمي شویم.
بزرگساالني هستندكه دربرخوردبا كودك گرایش به گستاخ بودن ،دارندوسختشان است ببینند
كودك چه مي خواهد.زندگي كردن با چنین بزرگسالي همیشه براي كودك خطراضطراب را
دربردارد.
شخص مي توانداشتباه دیگري هم بكند.به طوري كه كودك مردّد مي شودومانتیجه مي گیریم
كه"،آها،توازاین میترسی .پس آن را به گوشه اي مي گذاریم".ماآب نبات چوبي را به گوشه اي
مي گذاریم وكودك ناامیدمي شود.شاید مایكدیگر راخوب نشناخته ایم.مامي خواستیم چیزي به
كودك بدهیم ولي فكرمي كنیم كه پس زده شده ایم.
بزرگساالني هم وجوددارند كه دربرخوردبا كودك همیشه گرایش دارند كه محتاط وكمي كمرو
وبزدل باشند.آنهااغلب خودشان فكر مي كنندكه درتنظیم رابطه باكودك مشكل دارند .آنهاوقتي
كه لحظه تردید كودك،بیشتر ازآنچه آنهامحاسبه كرده اند  ،مي شود،مآیوس مي شوند .كودك
ناامیدمي شود كه چرابزرگترخودش را عقب كشیده است.
آیا شخص می تواند برخورد باكودك،كشف واحترام گذاردن به لحظه تردید،به اندازه كافي
"خوشایند" بودن دراین برخوردها را یادبگیرد؟برخي بطورطبیعي ازاین توانایی برخوردارند.
شایدباخودآنهااین طوربرخوردشده است.من هیجده ساله هایي رامالقات کرده ام كه درمهدكودك
ودربهداري كارآموزي مي كردند،و تیزهوشي وغریزه خارق العاده اي براي درك كردن
كودك،واین كه کودک دركجاحضوردارد،دارند.كودكان نیزآنهارادوست دارند.
ا ّمابقیّه ما مي توانیم با تمرین کردن بهتربشویم.این مربوط به حضورمامي شود:كه دربرخورد
باكودك به اندازه كافي حضورداشته باشیم .دردنیاي بزرگسالي پراكنده خویش ،سرگردان نباشیم
بلكه با كودك رادرهمان جایي كه هست برخورد كنیم.دربهداري كودكان باوالد صحبت كنیم،اما
گیرنده روح راروي موج كودك تنظیم كنیم.
۳۴

گاهي خودمان نمي دانیم به كدام نوع تعلق داریم،به گستاخ هایا به بیش از حد كمروها.
نزدیكترین دوست این رامي داند.اگرجرأت گوش دادن به اورا داشته باشیم ،مي توانیم رشد
كنیم ،زیرا لحظه تردید فقط دربرخوردبا كودك وجود ندارد بلكه در همنشیني انساني وجود
دارد.دیگرازعشق چه چیزي باقی می ماند،اگر مابه اندازه كافي براي تردید دیگري -وخودمان
تیزهوش نباشیم.
پسركوچولو تردیدش رابرطرف كرده است.اوحاالآب نبات چوبي را می گیرد.آنراازدستي به
دست دیگرمی دهد وبعد دردهانش مي گذارد.
من مي گویم:
"سالم.،صبركن !توچیزدیگري راهم مي بییني.حاالمامي خواهیم به توگوش دهیم".من گوشي معاینه راجلومي آورم،واوفقط مي خندد.من گوش مي دهم وروي شكمش را معاینه
مي كنم.تقریبأهرگز مشكلي براي معاینه یك كودك ده ماهه نیست،فقط من صبورباشم ومنتظر
شوم.اگراتّفاق بیفتدكه پسرناگهان اعتراض كند،آن موقع من مطمئن مي شوم كه اوگوشش
التهاب كرده است.واجبارأمعاینه اش مي كنم.
درهرحال چیزي اتّفاق افتاده كه اعتماد كودك رانسبت به شخصي كه مي خواهد خودش را
باابزارسخت وسرد به او نزدیك كند ،سلب كرده است .آن موقع من بیش تروقت مي گذارم،
گاهي خیلي بیش تر.یك لحظه تردید كه درواقعیّت یخ زده است،نیازداردكه به آرامي درمیان
دستهاگرم شود.دراینجاآب جوش ویافرهایي باحرارت خیلي زیاد كاري نیستند.

۳۲

۵

جداشو ،جداشو !
پیشتربه عنوان پزشك اطفال به این مطلب رسیده بودم كه معاینه كودكان دریك سالگي چقدر
آسان است وشش ماه بعدچقدرسخت خواهدبود.
درهیجده ماهگي بیشترنوزادان براي معاینه به بهداري اطفال مي آیند.آن دوره گفته مي شود؛
سني كه رشدبه یك نقطه قطعی می رسد .دراین سن كودكان عادت دارند مطمئن راه بروند.
تكامل زباني كودك به حد ُي رسیده است كه بیش تر آنهاچند كلمه اي را در فهرست لغتشان
دارند وخیلي ها هم بیش ترمي دانند.كودكان شروع به صحبت كردن بالغات مي كنند.خودشان
را مي فهمانندوبیان مي كنند كه چه مي خواهندوحتّي ازهمه واضح تر آنچه را كه نمي خواهند.
مااعتراض ونه گفتن را دربهداري اطفال می بینیم .من درحقیقت این سن را دشوارترین سن
براي معاینه بدني مي دانم .من از پیش مي دانم كه كودكي كه گاهي معترضانه وارداطاق
مي شود ،مي آیدكه همه مهارت كاري ام وتمامی چاره هایي که برای خلق اعتماد واطمینان
دراین سالها اندخته ام به كارگیرم،اگراصوأل بخواهم موفق شوم.
باوجود این گاه گاهي نمي شود،حتّي اگرخود من آرام وبدون اضطراب باشم وکلی وقت
بگذارم .گاه گاهي كودك با ژست هاوبیان مختلف خبر مي دهد "،این بارنه ،باشد دفعه دیگر ،ما
هنوزهمد یگرراخوب نمي شناسیم".یک بارآنقدرخوب پیش رفتیم كه باهم روي زمین بازي
كردیم ،ومن اززیرزیرپوشش معاینه كرد م.ا ّماوقتي صحبت لباس درآوردن به میان می آمد،
آن وقت همه چیزمتوقف شد.
درچنین مواقعی اغلب مادرمي گوید :
" این رفتارش جدیده.تازه اینطوري شده،من نمي فهمم چه اتفاقي افتاده.اوكه قبألكامأل آرامشداشت!هیچ وقت مشكلي نبود ،خوشحال ومتعادل بودوهیچ وقت ازچیزي نمي ترسید.وحاالازاین
رو به آن رو شده،طماع،ترسووپریشان.یك لحظه نگاهش را ازمن برنمي داره .همیشه به من
آویزانه،باكمال میل حاضره توقفس باشه .چه اتّفاقي افتاده؟ فکرمی کنید من كاراشتباهي
كرده ام؟"
خیلي اتّفاقهاافتاده است.كودك درحال گام برداشتن دریكي ازمهم ترین واسفناك ترین مراحل
زندگي است.این یكي ازمهم ترین حركت های زندگي اوست.شاید اینجاتعیین مي شوند که
حرکت های بعدی چطور بایدشكل بگیرند.
نوزادخودش رادرشروع مانند یك جوانه باوالدحس مي كند،به طوري كه آنها یك شخص هستند.
تازماني كه والددرامنیت است نوزادهم احساس امنیت می کند.كودكي كه براي معاینه ده
ماهگي مي آید روي زانوي والدش مي نشیندوخودش رابازوي بلند او حس مي كند.وقتي من
دستم رابراي دادن آب نبات چوبي به سمت اودراز مي كنم،اوبه مادرش نگاه مي كند.وقتي
مادركوچك ترین نشانه اي ازترس نشان نمي دهد،اوجرأت مي كندكه آب نبات رابگیرد.
احساس تعلق داشتن به شخص،جوانه بودن،به تدریج ازآن شخص بزرگسال كه ازهمه به
كودك نزدیك تراست(اغلب مادر)به سایربزرگساالن منتقل مي شودّ .اول پدر،شایدمادربزرگ،
پرسنل مهدكودك یاسوفیا یا مگدالنا درمهدكودك.
Sofia
Magdalena
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كودك ده ماهه مي تواند درمدّتی بسیاركوتاه بامهدكودك سازگاري پیداكند.به نظر می رسد كه
كودك بعدازچندبارتردید بدون هیچ مشكلي سرپرست جدیدش رامي پذیردواین براي والدین
كمي مأیوس كننده است .به همین راحتي از ما صرف نظرکرد؟آدم این بی ارزش است؟
بسیاري ازوالدین نمي خواهند كودكانشان را خیلي زودترك كنند.آنها ترجیح مي دهند مدّت بیش
تري باكودك درمنزل بمانند "تازمانیكه كودك مطمئن تر بشود".زماني كه آنهابا كودك یك سال
ونیمه رابه مهدكودك مي برند ،متو ّجه مي شوندكه سازگاري كودك سخت ترازآن شده كه آنها
تصورش را مي كردند.
ّ
كودكی که پریشان ترشده نمي خواهدكه درمهدكودك بماند.اگركسي بگوید ":توبایدشش ماه
زودترمي آمدي،آن وقت آسان تربود ".اوضاع بهتر نمی شود ا ّماكودك ده ماهه ای که خودش
رابا اطراف تطبیق داده است  ،شش ماه بعدشروع به اعتراض مي كندوناگهان نمي خواهد
دیگر به مهدكودك برود .هر روزصبح صحنه هاي جنحالي بزرگي رخ میدهد ووالدین گیج
مي شوند.
درچنین شرایطی مابه عنوان والدین گرایش داریم كه دلیل رادر خارج ازخودمان جستجوكنیم.
"درمهدكودك چه اتّفاقي افتاده؟شاید مسأله اي با کارمند جدیدكارولین بوجود آمده؟ازوقتی اون
آمده هیچ چیز مثل سابق نیست.شاید هم بین کارمندها اختالفي درجریانه؟اونها مرتبأ دراطاق
استراحت مي نشینن.یعنی دیگه وقتي براي بچه ها ندارن؟
مهدكودك هم دلیل را درنزدخانواده جست وجو می کند ".قبألخوب پیش مي رفت،چه اتفاقي
توخونه افتاده ؟ یعنی چیزي باعث مي شه كه بچه جرأت نكند بیاد اینجا؟ چرامادراینقدر مشگل
ازش دل می کنه؟
به این ترتیب  ،وقتی درواقع کودک مرحله طبیعي جداشدن ازوالدین راپشت سرمی گذارد ما
درحال یافتن علت نزدیكدیگرهستیم .اینطوربایدباشد!قطع رابطه ازخانه های اضطراب و
نگراني می گذرد.البته دراین دوران مابطورناگهاني درمي یابیم كه نه تنهابخشی ازبدن
ّ
مجزاو مستقلیم.این یك تجربه وحشتناك و گیج كننده
والدینمان نیستیم بلكه اشخاصي كامأل
است .دنیاخیلي بزرگ مي شودومن خیلي كوچك.چگونه به تنهایي ازپس همه اینها بر بیایم؟
من دریك قطار درایستگاهی بزرگ نشسته ام.قطارهاي دیگر درمسیرهاي خودشان دركنارمن
ایستاده اند.قطارمن آهسته شروع به حركت مي كند.ا ّماآیا این قطارمن است؟شایدقطارمن ثابت
باشدو قطارمجاوراست كه حركت مي كندناگهان احساس نا امنی می کنم.درضمن آیا
درقطاردرست نشسته ام؟
الزم است كودك دراین مرحله حس كند :واقعأاین منم كه دارم جدامی شم ؟یامادره كه من رو
ترك كرده؟چرا اون این كاررومي كنه؟این طوري من مي ترسم وپریشون مي شم،مي خوام
بهش بچسبم،نمي خوام ولش كنم،مي خوام توقفس باشم وهمیشه اونوزیرنظرداشته باشم .واون
وقت دقیقأهمون موقع اون شروع مي كنه به صحبت كردن درباره مهدكودك!واقعأعقلش
سرجاشه؟

Carolin
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ّ
كنند،اطالعات عمیقي درباره رشدكودك
آرزومي كردم كه همه كساني كه باكودكان كارمي
داشته و راهنماي خوبي دراین زمینه ومواردروزمره ازاین قبیل باشند.من به عنوان پدر کودک
هیجده ماهه كه نمي خواهد بیشتربه مهدكودك برود،آرزوداشتم كه ازکارمندان آنجا بشنوم:
"خب ،مامنتظرچنین چیزي بودیم،االن زمان عالي جداییه.درست مي شه،مي بییني .برای
برداشتن بچه تون از مهد كودك بایدسرساعت بیاییدوخیلی دقیق باشید.چندروزي مرخصي
بگیرید كه بتوانید توی مهدكودك پیش ما باشین".
خودمن اگرنتوانم كودك را درچنین دورانی معاینه كنم ،سعي مي كنم كه ترشرووعصباني
نشوم .دربیش ترموارد مي توانیم صبورباشیم و بجاي معاینه ازفرصت استفاده کینم و درباره
چند مطلب مهم با والدین صحبت کنیم.
سكه دورودارد .درتمامی مراحل رشد،آنموقع كه خودمان راكوچك ووابسته حس مي كنیم الزم
است به نیروي پاها یمان متکی باشیم ولگد بزنیم.شاید كودك هیجده ماهه اینگونه فكرمي کند
(ا ّمابه زبان دیگر) " :آها،فکرکنم این جوریه كه آدم باید خودش تنهایي ،ازپس كارش برآید!چه
طوري میشه؟بایدفقط آزمایش کنم.تقصیر خودشونه".
آن وقت كودك بشقاب غذارابرمي دارد وباتمامی قدرت روي زمین پرت مي كند.كودك
مي خواهد ببیند كه وقتی غذا وقتي روي سطح بزرگ تري پخش مي شود،چگونه به نظر
می رسد؟ تحمل بشقاب چقدراست ؟وچهره والد ین زمانی که بایك حادثه ناگهاني ونامنتظره
روبرو مي شوند ،چگونه بنظرمي رسد و مانندهر آزمایش علمي دست کم باید پنج بار این
کارتكرار شودتاكودك مطمئن شودكه این یك نمونه اتّفاقي نبوده است.
،ماتصورمي كنیم كه كودك به "دوران یكدندگي ولجاجت "رسیده است .
دردنیاي بدون فانتزي
ّ
بله .كودك سرپیچي مي كند.مانندهر كاوشگر مستقلی اونیزراه خودش را مي رود.راه خروج
ازپریشاني ودوگانگي ،ازمسیر خشم وكارسخت عبورمي كند.

۵۵

۶
خواهر،برادري
من به عنوان برادربزرگ ترهفت برادرخواهر،وپدرهشت كودك،خیلی وقت ها درباره شرایط
برادرخواهري فكركرده ام،بدون اینكه تا به حال چیز بیش تری فهمیده باشم.شایدبه این دلیل
است كه من دربرابر همه تصاویر كه برای توصیف چگونگی خواهربرادری ارائه می دهند،
به شدت واكنش نشان داده ام.
اغلب من دربچگي مي شنیدم:
 "زیادبودن چه خوب است".اما هرگزنمي دانستم كه چه جوابي باید بدهم.مایک خانه بزرگ داشتیم ،امابرایمان تنگ بود.
اغلب شلوغ بودوازآرامش خبري نبود.به خصوص وقتي كه دوستان زیادی نزدمابودند ،به نظر
مي رسیدكه شخص درفریتیدزگرد زندگي مي كند.قدرزیاد بودن را االن كه پراكنده شده ایم،
بهترمي توانم درك کنم.
خیلی ها وقتی که می شنوندما ماچهاركودك كوچك درمنزل داریم ودرضمن چهارفرزند هم از
قبل داشته ایم،می گویند":بله،خودتان کردید!" .برخي متفكرانه سري تكان مي دهندوتع ّجب
مي كنندكه ماواقعآ مي فهمیم كه چه مسئولیّتي پذیرفته ایم ؟ودوباره من سریع وغیره منتظره
واكنش نشان مي دهم.چراانسان ها كودك رامشكل مي بینند ،یك مانع؟
دریك جمله مي توانیم بگوییم که طبیعی است براي یك كودك ،آمدن برادریا خواهربایدمعنای
احساس نوعی بالي ناگهانی باشد.بدیهی است بچه ّاول مدتي تقریبآ درمركز توجه همه مردم
ووالدینش زندگي مي كند.این كه برادریاخواهر شماره دومحدوده سه تایي آنها راتنگ می کند،
جزیي وبي اه ّمیّت نیست.
فكرش رابکنید اگرروزي همسرم بخواهد بگوید:
"الرش،من مي خواهم یه چیزی بگم.من خیلي دراین موردفكركردم،ا ّماحاالتصمیم قطعي
گرفته ام.ما داریم صاحب یك مرد دیگه تواین خونه می شیم.اوچندماه دیگه می آد اینجا.براي
همه مون بهترمي شه.بااین نفرجدید،بهت خوش مي گذره.شایدباهم فوتبال بازي كنین یا شطرنج
.خوشحال نیستي؟
مي دانم كه به این ترتیب بامواجه شدن باچنین طنز حقیقي مسئله دارمي شوم.باوجودي كه هم
تجربه هاي بسیاري وهم ارتباطات بسیار خارج از فامیل دارمّ ،اما ما از آن كودك انتظارداریم
كه به خواهروبرادركوچكش خوش آمد بگوید ،گرچه ازلحاظ توجه وعشق خیلی به والدینش
وابسته است .
حسودي خواهربرادري باید آشكارباشدوطبیعی تلقی شود.كودكي كه حسادتش رادربرابر
خواهربرادرتازه واردش نشان نمي دهد،احساساتش چه مي شود؟گاهي اوقات بعدها واکنش
نشان می دهد وقتی که والدین فكرش راهم نمي كنند.

Fritidsgård
مكان تفریحي كه كودك بعداز كالس درس به آنجامي رود
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ابتداهمه چیز خوب پیش مي رود.كودك نوزادخودش رادرحاشیه نگاه مي داردووالدین
حاضرند با هرشیوه ای باكودك بزرگتر معامله كنند .همه چیز خوب پیش مي رودوهمه نفسي
مي كشند.سپس كودك كوچك شروع به راه رفتن وبرداشتن مي كند.اسباب بازي هادرامان
صه آخرشب هم به نحوي خراب مي شود.خوشي پایان یافته وبنظرنمي رسد كه
نیستند و ق ّ
كودك كوچكتر از مزاحمت هایش دربازي كودك بزرگ تر دست بردارد.تحمل والدین كاهش
مي یابدو بیش تراغلب خواهریابرادربزرگتر دقیقأمي شنود كه " :تو كه بزرگتر هستي ،حاال
بایدكمي كمك كني !"
وقتي دوستان وفامیل با دوربین و كادو براي دیدن نوزاد مي آیند،
دیگرخسته كننده مي شودكه دائم بشنوي:
"چه خوب كه برادر  /خواهردارشدي".بااین وجودمن به خاطرانعطاف پذیري وتوانایي كودك كه این بحران واقعي زندگي رابا خوش
خلقی پشت سرمي گذراند ،بسیارحیرانم .اگرمرد جدیدي به این خانه مي آمد،من به این خوبي
نمي توانستم از پسش بربیایم.كودك بایدوقت داشته باشد.باید با احترام وآگاهي وبینش در
سختي هاي این امربا اوبرخوردشود بدون اینكه درارتباط با آن ها غلوشود.
من هم به گونه اي رنجیده مي شوم ،وقتي كه بزرگساالن دست زیر چانه شان مي گذارند وبه
كودكان من كه صاحب برادر خواهر دوقلویي شده اند ،مي گویند:
" مي دانم حسودی می کنین ،ولي حاال كادو مي گیرین،شاید حس بهتری داشته باشه".
ساسم؟البته خوب است کسی بفهمدوبپذیردكه خواهربرادربزرگ ترگاهی اوقات
چرامن اینقدرح ّ
مي توانندحسود باشند.شایدمن آنقدر گناه حسادت به خواهربرادركوچكترم رابه دوش می کشم
مي كنم كه نمي خو اهم از شخص دیگري بشنوم .آنوقت با احتیاط عمل مي كنم كه كودكان
خودم افشاء نشوند.چراكه درحال حاظر حسودبودن همواره خصلتی زشت وشرم آوراست،
احساسی است عقب افتاده و شخص باید از آن پرهیز كند.
ا ّمافقط این نیست.من اصوأل نسبت به اینکه بزرگساالن تصور می كنند آنچه را به كودك
مربوط است ،می دانندو می فهمند  ،بدون آنكه ازاوبپرسند ،حساسم .ماهرگزنمی توانیم درک
کنیم یا به خصوص هرگزنمی توانیم ازروی الگوهاوقالب هاي موجود ،تصور كنیم كه یك
كودك (یابزرگسال)چه حسی باید دراین وضعیت داشته باشد .انسان ها با هم فرق دارند.
الگوهاي بسیاردیگري دررابطه خواهربرادری وجوددارند.برخی از آنها به محتوای قرار
داشتن شخص دریك جایگاه مشخص از خواهربرادري مربوط مي شود.بعضي ها خودشان را
برای وضعیت كودك اول ناراحت مي كنند.گاهي اوقات می شنویم ":بایدبراي كودك اول حق
جبران کردن وجودداشته باشد" .اویک كودك آزمایشي است كه پدر ومادربااو تمرین مي كنند
تا بعدها زمانیکه كودك بعدي ازراه رسید ،به عنوان مربیان تحصیل كرده وصالحیتدار،
شكوفاشوند .درعین حال ،تحقیقات بسیاري نشان مي دهندكه عشق وتوجهی كه كودك اول  ،به
خصوص در اولین سال زندگي اش  ،می گیردبیش از هرچیزدست وپاچلفتي والدین راجبران
مي كند.
بعضی ها درباره موقعیت سخت بچه های میانی صحبت مي كنند وبه تهدید "ازنظردورشدن "
این كودكان اشاره مي كنند واینكه به اندازه كافي دیده نمي شوندوموردتوجه قرارنمي كیرند.عده
اي هم براي بچه آخر نگرانندومنظورشان اغلب سختي والدین بخصوص شایدمادراني است كه
بطوراحساسي كودك راازخودشان جداكنند.
پدرومادری که قسمت اعظم زند گیش رابه عنوان اینکه فقط پدرو مادرباشد،سرمایه گذاری
کرده،برایش سخت است که هنگام جداشدن ازبچه آخربتواندخودش را با اوضاع جدیدوفق دهد.
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بزرگساالنی هم وجود دارند که ناراحت وضعیّت تک فرزندها هستند .منظورآنها این است که
نداشتن هیچ خواهروبرادری یک عجزبزرگ است.
ا ّمامطالعات موجود،مشکل این حق رابه این پریشان ها می دهد .تک فرزندها از همکاری
نزدیک باوالدین شان بسیاری چیزها بدست می آورند.اغلب فکرکردن درباره این مطالب جالب
است،ا ّمایک تهدیدشدیدوجوددارد؛اینکه ماخصوصیات وتوانایی بی نظیرهرکودک رانبینیم.
اعتقادمصمم من این است که این آخری اهمیت بیشتری ازموقعیت کودکان دررسته خواهر
برادری دارد.امروزه گرایشی وجوددارد که خانواده ها رامثل یک سیستم بسته می بیند که
درآن موفقیت هاوشکست های افرادرا،باشناختن بعضی از شرایط  ،تقریبأبا فرمول های
ریاضی می توانیم محاسبه کنیم.شکرخداکه طبیعت هرگزچنین نیست.انسان بودن دروهله ّاول
یعنی غیرقابل پیش بینی بودن.
یک خانواده مجموعه ای ازشخصیت هاباحداکثربی نظیربودن واختالف که به دلیلی سرراه
یکدیکرقرارگرفته اند.این است آن بزرگ ترین هماوردجویی -که انسان های مختلف ،بدون آن
که بخواهند ،درکنارهم بودن را می آزمایند.اگرهرکدام ازآنها آماده نباشد شخصیّت دیگری را
ببیند ،به تمامیّت ودرستی دیگری احترام نگذارد،دراین همنشینی ویران می شود.تمامی زندگی
های جمعی مشترک،شرایطی ویژه برای احترام به حقوق وآزادی بنیادی فردی درنظر
می گیرند .این مطلب هم برای یک خانواده وهم برای یک ملّت صدق می کند.برای هیچ کس
یک نقش ازپیش تعیین شده درنظرگرفته نشده است.
رمزخواهربرادری شاید درهمین باشد که ماخودمان آنرا انتخاب نمی کنیم .زمانی که ماموقعیت
های بیش تری برای انتخاب روابطمان ،روش ومسیرزندگی مان داریم،بیش ازهر زمانی
نیازمند روابطی هستیم که قابل معامله ودادوستد نیستند .روابط فرزند،والدین ،وخواهر برادری
به این دسته تعلّق دارند.من دو والد،شش خواهربرادرو هشت فرزند دارم.به این معناکه من با
شانزده نفرنسبت داشته و دارم وناممکن که فسخ شود .تعدادشان به گونه ای استثنایی زیاد
است؛ ا ّماتجربه من این است که این چنین روابطی پیوندی درزمان ومکان است -و هرگز
پیوندی در روح ونفس وعقیده نیست.
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رازالکترا
حدود چهارسالگی متوجه تغییرات پسرم می شوم .من واواززمانی که اوبدنیاآمد،رابطه خوبی
داریم.تصور می کنم به اونزدیکم.چیزی درروش احساسی وهوشیاری اودرارتباط بامحیط
وجود دارد،که مرا به یاد دوران کودکی خودم می اندازد.
به همین دلیل وقتی که مرا پس میزند،اول کمی متعجب می شوم .اوگاهی نیمه شب ها بیدار
می شود، .اما هروقت من برای اینکه لحظه ای درکنارتختش بنشینم به سراغش می روم،
می گوید:
 " من توراصدانکردم.می خوام مامان بیاید!"گاهی اوقات اوبه سراغ مامی آید.وهمیشه وسط تخت ماومیان مامی خوابد،اماصورتش به
طرف آگنتاست.او رادارسرخوداست ،درست وقتی می آیدکه بیش ازهروقت دیگر مزاحم است.
من به گوشه تخت تبعیدمی شوم ومی فهمم که بهتراست که ازآنجابروم.ما به او می گوییم
"آقای وسط " .
می دانم که مسئله مربوط به چیزی است که به عقده اودیپ معروف است .باوجوداین ناراحت
می شوم ومنظورهم همین است.روزی که من بچه ام را درفاصله ای ببینم که دیگربه عنوان
یک انسان واکنشی نسبت به او نداشته باشم  ،آنروزحتمأبه عنوان پدربد رفتارکرده ام.
پادشاه اودیپوس بدون اینکه آگاهی داشته باشد،عاشق مادرش شدوازروی خشم پدرش
راکشت.نام این افسانه غم انگیزازسال ها پیش روی این مرحله ازرشدکودک گذاشته شده
است.شاید عشق پسر به مادرآسان ترین چیزی بوده که درخانواده سنتی کشف شده،آنجایی که
اغلب پدریک نهادغایب بوده است.پسرواقعأعاشق می شود ،مادر اولین عشق واقعی اومی شود
و پدر هم زمان یک رقیب است .
امااین فقط یک روی سکه است.من درباره پسرم متوجه چیزدیگری را می شوم.اوبیش تر
ازهر موقع دیگری عالقمند شده است که پا جای پای من بگذارد.به خصوص زمانی که من
مشغول انجام کارهای سنتی مردانه هستم،او شریک مومنی است.زمانی که سرم به چمن زنی
گرم است  ،اورامی بینم که نگهبانی می دهد.ابتدابا احترام فاصله اش راحفظ می کند ،امابه
تدریج خیلی نزدیک می شود.باکمال میل می خواهد چمنزن راخودش راه ببرد.
به عنوان پدر،من نه تنهااولین رقیب بلکه همزمان نخستین نمونه یا الگواوهستم.شاید اومی فهمد
که باهمه این ها  ،من بودم که اولین بارمادراوراتسخیرکردم.من واقعأچطوررفتارکردم؟ آیا
می توانیم ازجایی راهنمایی یاآگاهی کسب کنیم؟
عشق پسر به مادرش یک عشق پاک است  ،مرحله ای دررشداحساسی وتمایالت جنسی روانی
اوست .درمقابلش عشق دختربه پدرش وجودداردکه کمترشهرت داردودرباره آن صحبت شده
است.درادبیات روانشناسی گاهی عقده الکترا نامیده میشود.اولین بار س .گ .یونگ یکی
ازاسطوره شناسان به نام،این ایده رامعرفی کرد.اماشاگرددیگرفروید ،مالنی کلین بودکه دانش
مارادرباره این مرحله مهم ازرشدکودک گسترش داد.
نورا،دخترسه ساله من درحال حاضردرمرحله الکتراقرارداردوانگیزه کافی به من داده تا
درباره این دوره جالب توجه بیندیشم.
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ماهنوز به عنوان والدین صالحیت داریم وشایسته ایم،هم آگنتاوهم من ؛امادربعضی شرایط
بحرانی نورا مرا انتخاب می کند.بیش تر اوقات من اورامی خوابانم،شب هاکه بیدارمی شود،
من به سراغش می روم و زمانیکه زمین خورده یاغمگین است ،سراغ من می آید.
اودوست ندارد من کارکنم،باکمال میل می خواهد همیشه منزل باشم.اوشعر"پسرملوان" راخفظ
کرده :
"پسرملوان کوچولو،دوست عزیزغمگین درکنارساحل ایستاده ".وبااین شعرمراسرگرم
می کند ،به خصوص اگر برای سخنرانی به سفررفته باشم .اگردرگفتگویی باخانمی گرفتارشده
باشم ،چیزی نمی گذردکه نوراروی زانویم می نشیند ،این است که او فکر می کند برای خاتمه
دادن به برخوردهای نامربوط بسیارمطلوب است.
تصورمی کنم که اکثرخانواده هازمانی که پسرعاشق مادرش می شود ودخترعاشق پدر،تقریبأ
طبیعی برخورد می کنند،دست کم تازمانی که مسئله به یک دوره گذرامربوط است.بسیاری
ازوالدین به شیوه های مختلف بیان می کنند که آنها مسئله راازروی آنچه که اتفاق می ا فتد،
می فهمند.
پدری گفت ":البته من قدری می رنجم ،زمانی که احساس می کنم فقط مادرش شایستگی الزم
راداره ،اماهم زمان من به طریق دیگه ای مهم شده ام.من وپسرم تصمیم گرفتیم که قسمتی
برای خودمان داشته باشیم.مثل یک جور تفاهم پشت پرده،بین مامردها".
مادری هم به همین شکل مطلبی رابیان کرد":اون درحال حاضرواقعأ"دخترباباشه" .گاهی
اتفاق می افته که احساس کنم که ازمن خوشش نمی یاد،اما ته دلم میدونم که چقدرمهمم ووقتی
که توبیمارستان بستری شد،می خواست من همیشه اونجاباشم".
تصورمی کنم که مابه عنوان والدین قطب نمایی نصب شده داریم که حتی درزمین های
ناهموارناشناخته راهمان راپیدا می کنیم.باوجوداین که بیش ترمادرباره وضعیت الکترا
نشنیده ایم ،خودمان راباآن تطبیق می دهیم،بدون اینکه غلوکنیم یا حتی چندان متحیرشویم،
امادرسال های اخیرناامنی رادرنزدبسیاری از مردهامی بینیم که قبأل این طورنبود.

گرایشهای رفتاری ناسازگاردرفرداودیپوس)Oidipuskonflikten(situationen
Oidipus
)Elektrakonflikten(situationen
CG Jang
Freud
Melanie Klein
۴۳

برای دوستان خوب یاآنهایی که حوصله شنیدن دارند،ازبعضی شب های یک خانواده با چهار
کودک کوچک  ،تعریف می کنم.آن شب ها دست کم به انداره شب های باشکوه مردهای
مجرد ،که بطور مفصل درستون مربوط به اشخاص معروف روزنامه تشریح می شوند،
مهیج اند .درخانه ماهمه بیدارند ودرطی شب پاورچین این طرف وآن طرف می روندو خیلی
سخت است پیش بینی کنیم درصبح وضعیت چگونه به نظرمی رسد.
گاهی نورابیدارمی شودومراصدامی زند.به نزدش می روم ولحظه ای کنارتختش می نشینم.
می بینم که اگرپارچه آبی اش راداشته وبچه ببرش هم جایش باشد،اغلب همین برای دوباره
خوابید نش کافی است.اماگاهی او خوابی دیده وبه سختی آرام می شود.ان زمان می خواهد که
پیشش بمانم.کنارش درازمی کشم ومانند همیشه این من هستم که اول خوابم می برد .گاهی
اوقات صبح هاکناراوازخواب بیدارمی شوم.
زمانی که این راتعریف می کنم ،اتفاق افتاده که مردهاچنین می گویند:
 "چطورجرأت میکنی؟من نمیتونم.آنوقت همسرم عصبانی میشه". "چراعصبانی؟" "تونمی فهمی هنوزنیم ساعت نگذ شته که می آید.وبه من اشاره می کند!ومیگه:"اینجامی خوابی؟""،نمی خوای بر گردی؟"
اولین بارکه برای من اتفاق افتاد ،فکرکردم همسرم حسادت می کند،ومصاحب می خواهدو
تنهاخوابیدن برایش سخت است.آن وقت کمی ترشروشدم.طبیعی است که یک انسان بالغ
بایدبتواندشب رابگذراند،دست کم بهترازیک بچه چهارساله.
امااوبه من این طور گفت":حقیقتأفکرنمی کنم که برای دخترمون خوب باشدکه توهمه شب
رادرکناراوبخوابی.آدم این روزهاچیزهای عجیب زیادمیخوانه ومیشنوه!فکرمی کنم که
بایدقدری بااحتیاط باشی".وآن وقت فهمیدم که تجاوزاست که مانند شبح ظاهرشده.البته که
عاقالنه نیست.
بیشترمامردهاشاید دراین چنین وضعیتی تقریبأواکنشی مشابه نشان می دهیم.شگفت زده
می شویم وعمیقأ می رنجیم.هرگز چنین چیزی به ذهنمان خطور نکرده بودواین چنین
متهم می شویم که نمی توانیم بین مراقبت کردن معمولی وتجاوز فرق بگذاریم.
اگرهردووالد ازرشد تمایالت جنسی روانی مطمئن درگذشته برخوردارباشندوضمنأدریک
رابطه جنسی خوبی بایکدیگرزندگی کنند،آن زمان من بسختی می توانم باورکنم که چنین
افکاری اصوألشکل بگیرند .اماهمیشه این طورنیست.بسیاری از ازدواج هاوزندگی های
مشترک بعدازچندسالی حتی ازلحاظ تمایالت جنسی ازبین رفته اند.بسیاری ازبزرگساالن
عقده های مختلفی راازدوران کودکی شان داشته اند .نیازی نیست که آنهاموردتجاوزات
معمول قرارگرفته باشند،بلکه فضای حساس درخانواده چنان بوده که کودک سهمی دراین
نقش گرفته ،به طوری که فقط برای رشدش مفید نبوده است.
گاهی گفته می شودکه یک مردحساس سالم ،باید تیزهوشانه بتواندمرزتجاوزراتعیین کند.آن
موقع شخصی که نامطمئن است بیمارگونه به نظرمی رسد.به این ترتیب این طرزبینش،
کامأل ساده است.
اجازه دهیدیک باردیگر ازابتدا به این وضعیتی که من رسم کرده ام ،فکرکنیم.دختربچه
چهارساله ای می خواهد پدرش چند لحظه ای برای دلجویی نزدش برودتابا احساس
نزدیکی به او بتواند قدرت ترس و سیاهی راازخودش دورکند،الاقل تازمانی که دوباره
بتواند باامنیت بخواب رود.
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دوست دارم این طور فکرکنم که والدین تصورمی کنندکه بیش تراین ها،نیازهای سالم
وبرحق ودرستی هستند ویک پدرباید بتواند به ترتیبی آنهارافراهم کند.به عنوان پدر،من
حس خوشحالی دارم وکمی هم افتخارکه دخترم به من روی میآورد تامن بتوانم دلجوی
اوباشم وضامنی برای امنیت اوباشم.
بعضی ازمردها،اقلیت کمی که تعدادشان رانمی دانیم،نشانه دوست داشتن رابه
دخترخودشان القا می کنند.آتها به دخترنشان می دهند که وقتی دخترشان آن ها رانوازش
می کند،لذت می برند.بچه درچنین وضعیتی فقط می خواهد پدرش راخوشحال کندو به
خاطرهمین موقعیت هارابه جلومی اندازد.
فکرمی کنم درچنین شرایطی وجدان بیشترمردها،حتی درمیان اقلیتی که گفتم،بیدار
می شود .آنهافکرمی کنند"،این اشتباه است" وبعد یک مرزمشخص می گذارند:
"نه،اینطوری نمی خوام.حاالماشب بخیرمی گیم .اگرنتوانستی بخوابی ،می توانی دوباره
صدام بزنی".
آن هادخترشان رابه دلیل واضح نبودن ،به چیزی که او نه می خواست ونه درک می کرد،
فریفتند .امافوری می فهمیدندو دخترخوشبختانه هنوزصدمه عمیقی ازآنچه که اتفاق افتاده،
ندیده است.
درمیان این اقلیت ازمردها،به نوبت خوداقلیتی وجودداردکه وجدانش به همان سرعت
بیدارنمی شود.رابطه پدرو دختربه طرف محدوده خطر،به سوی تجاوزسرمی خورد.
هنوزتایک هم خوابگی فاصله زیادی است یاتا اینکه پدربه روشی دیگر بخودش اجازه دهد
که به طورمقاربتی ،ازدخترخودش ارضا شود .امانوازش ها یک نشانه عشقی دارند،مانند
نوازش های بین بزرگساالن،وبعد شکلی ازپنهان کاری به شدت شروع به رشد می کند.
دخترحس می کندوحدس می زند،پدرمی فهمدکه مادرآنچه راکه دیده،دوست ندارد،به همین
دلیل حاالشخص سعی می کندکه اورادربیرون نگه دارد.بنابراین آن مادری که شب پاور
چین می آیدوفکرمی کندکه واقعأ همسرش مشغول چه کاری است،شایددراین باره کامألحق
داشته باشد.
اینجا یک مرزمهم وجود داردوبسیاری معتقدندکه به عنوان یک نشانه خوب کارمی کند.
مادامی که محبت میان کودک ووالدی برای والد دیگروبقیه کسانی که در اتاق حضوردارند
طبیعی جلوه کند،آن ارتباط تا آن زمان سالم است.چنانچه حس شودکه شخص قصدپنهان
کاری دارد،بهترین زمان برای کنترل کردن وواردکردن هوای سالم است .امااین مرز،
فقط تازمانی کارسازاست که بزرگساالن دراساس حصارهای سالمی درون خودشان داشته
باشندکه کاری باشند.مثال هایی ازمردهایی وجودداردکه ارتباط جنسی پیشرفته ای با
دخترانشان داشته اندوهمسرانشان کامآلازاین امرآگاه بودند.
به عنوان پزشک اطفال طی سال های اخیر بامواردی بسیار فزاینده ازتجاوزات جنسی به
کودکان  ،برخورد داشته ام.هرباربه یک اندازه آشفته می شوم.سعی می کنم به خودم بگویم
این افزایشی راکه مامی بینیم  ،لزومآ فقط منفی نیست.شایدنشانه ای باشدازاینکه کودکان
دیگر نمی پذیرند که موردبهره برداری قرارگیرند.
آنهامی دانندکه سالمتی بدنشان حق آنهاست وبه همین دلیل کامالبه طریقی دیگرغیر از
گذشته ،اظهارنظر قطعی می کنند.آنهادرحال دارند یوغی راکه طی نسل هاباخودحمل
کرده اند ،بدون اینکه ما فهمیده ویابه انداره کافی اعتراض کرده باشیم،ازگردنشان باز
می کنند،ومسئولیتش را خودشان به عهده گرفته اندوبیش ازاین سکوت نمی کنند.
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این آشفتگی من حتمآ بیش از هرچیزبه این بستگی داردکه وقتی کودک را معاینه می کنم
،از آنچه بعدها درانتظاراوست ،آگاهی دارم.این گونه تجربیات بیش ازهمه با تجربیات
جنگی قابل قیاس اندوهرگزفراموش نمی شوند.
کامالروشن است که حتی آنچه راکه ماروابط قبل اززنای بامحارم می نامیم ،به عبارتی
عهدوپیمانهای سری باخصوصیات سکسی بین کودک ووالد،به کودک صدمه می زند.حتی
اگر کودکی ازیک هم خوابگی کامل دورباشد،می تواندبرای تمامی زندگی اش آسیب ببیند.
بسیاری ازبزرگساالن بااختالالت روانی احساسی عمیق شهادت داده اندکه چگونه یک
رابطه نامشخص وماورای عشقی بایکی ازوالدین ،برای ادامه رشدآنها مخرب بوده است.
من براین باورم که چنین پیمان های عشقی وسری به همان اندازه درمیان مادران
وپسرانشان شایع است که میان پدران ودخترانشان.
اگرما باردیگر به دیدگاه خودمان به عنوان پدربرگردیم،می بینیم که امروزدربرابر دو
مشکل متضاد قرار گرفته ایم.یکی ازآنها این است که خطر قرارگرفتن ما قبل از زنای
بامحارم بادخترانمان برای بیشترماکم یابسیارحزیی است،اما برای بقیه زیاد است و برای
دخترانمان همچنان نتایج ویران کننده ای دارد که همه ما می توانیم این مشکل رابه خوبی
درک کنیم.
احتماألاین تغییرات سریع ازنقش های جنسی ،بعضی ازما رادربرابر مشکالت جدید
قرارداده است .دخترچهارساله ای که درنیمه شب بیدارمی شد،هرگز قبألنگران پدرنبود.
امروزبه گونه ای قابل مالحظه بسیاری ازمردان نیمه شب بیدارند .ما به بچه هایمان غذا
می دهیم،پوشک عوض می کنیم،ملحفه های خیس راعوض می کینم،دلجویی می کنیم،
الالیی می خوانیم کارهایی که هرگزدرگذشته انجام نمی دادیم .بسیاری ازمامبتدی هستیم
وهیچ الگوی خوبی نداریم.درگذشته زنگ خطر آتشنشانی الزم بودیازنگ های مکررتلفن
برای اینکه پدری بیدارشود .خودمن هیچ خاطره ای ازاینکه پدرم زمانی درشب بیداربود
تابه بچه اش برسد ،ندارم.
این به این معناست که مابایدسعی کنیم تااینکه بتدریج راه خودمان رابرای معاشرت با
فرزندانمان بیابیم.درغیراین صورت اگرماهم چنین هویتی نامطمئن داشته باشیم،می توانیم
دچار مشکالت ومشقات شویم،چیزی که یک زن به سختی می تواند هم بفهمدوهم بپذیرد.
درضمن ماعادت نداریم بایکدیگر صحبت کنیم.تعدادبسیارکمی ازما سرکاردراتاق های
استراحت می نشینندودرباره پدربودن صحبت می کنند.
اماخطردیگری وجودداردکه ازنظرمن فاحش است:اینکه ازترس قرارگرفتن درمرحله قبل
اززنای محارم،دخترانمان راپس بزنیم.اگرپدری دیگرجرأت نکند درتخت دخترش بخزد
یادروان حمام بااوآب تنی کند،آن وقت ماهردوبه عنوان پدرودخترگرفتارمی شویم.
فکرش رابکنید:دختری عاشق پدرش می شود.این بخش مهم ازرشداحساسی اوست.حسی
که کامألخالص ،مثبت ومجازاست.واینطوری اوپس زده می شود.پدرحدودتعیین می کند:
"نه،ببین مااینطوری نبایدمشغول باشیم،مامان به این کار رسیدگی می کند".آآن وقت بچه
که ازآغازسالم وصحیح بود،آلوده می شود،تقریبأکمی کثیف .چطوردختربعدهامی تواند
خودش راباذهنیتی خوشحال وکنجکاوبرای عشق وتمایالت جنسی به مردی نزدیک کند؟
این به یافتن تعادل هم مربوط می شود.بیش ترمابه یک مقاومت تعادلی مجهزهستیم،
اماخیلی از آنها به اندازه کافی ناقص شده اند.به همین دلیل ما باید دراین باره بیش ترباهم
صحبت کنیم .باوجودهمه اینها عشق و تمایالت جنسی قسمت های بسیارمهمی اززندگی
اند.
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مابیش ازآنچه قبألانجام داده ایم ،برای اینکه زندگی رابرای کودکان وبزرگساالن دراین
زمینه ها پیچیده کنیم،بضاعت نداریم.
چه اتفاقی می افتداگریکی دراین نمایش مثلثی بیرون قرارگیرد؟دراین موقعیت هاست که
دینامیک واقعی دراین مرحله ازرشدخودش رانشان می دهد.اول اجازه دهید به نتایج ناپدید
شدن رقیب بیندیشیم ،به عبارتی به عنوان یک نیروی مهم احساسی اززندگی کودک حذف
می شود.طالق می تواند یکی دلیل باشد ،اما لزومآ این نیست.طالق هایی وجوددارند که در
آن والدین رابطه های احساسی خودشان راباکودک نگه می دارند،امابرخوردهایی هم
داشته ام که درآن چگونه یکی ازوالدین باوجودتحلیل های درست درابتدا ،خیلی سریع از
حاشیه ناپدیدویا دست کم ازچشم انداز کودک ناپدید شده است .غالبآ در موردپدرها دیده
می شود.
اگرپدری سالهااز چشم پسرچهارساله اش ناپدیدشود،چه اتفاقی می افتد؟دراین باره
اطالعات خوبی داریم ،زیرا این وضعیت بسیارعادی است.اغلب اثرات آن بعدازچندسال
معلوم می شود،مثألوقتی که پسرهابه دبستان می روند.آن موقع پسری را می بینیم که
ازپس تکالیف مدرسه اش برنمی آید.اوممکن است پریشان وبی قرار،متجاوزوبطورکلی
بی عالقه باشد .به این دلیل است که وظایف مدرسه بد پیش می روند،واوبه آسانی درتضاد
با دوستان ومعلمان قرارمی گیرد.
من بسیاری ازاین پسرهارادرمطبم مالقات کرده ام.دربعضی مواد آنها را نزد من
فرستاده اند ،گمان کرده اند که مشکل مغزی دارند!تقریبأسریع معلوم می شود که آنها
بیماری مغزی ندارند ،بلکه افسرده اند.وقتی به تاریخچه زندگیشان برمی گردم،متوجه می
شوم طالق وقتی آنها چهارساله بودند،ازهم جداشده اند،پس درباره آن می پرسم.خیلی
زودروشن می شودکه پدربیش ازحددوربوده وشایدپسربگوید:
 "حس می کنم که تقصیرمن بوده".می پرسم:
 "چطور؟" " نمی توانم توضیح بدهم ،فقط اینطوری حس میشه".افسردگی بااحساسات پراکنده گناه ازاین نوع ،عادی اند.می شود اساسآآن را چیزی توضیح
دهیم که عقده اویپ نامیده می شود.همان طوری که پسر عاشق مادرش بوده وگاهی
آرزومی کردکه پدرش از سرراهش برود.اومی داندکه اغلب پدرش را پس میزده وخودش
ر ا بزورو بی زحمت گذشته بین والدین ،بزور وارد می کردودرست درهمین لحظه
پدرناپدید می شود.
مشکل این است که پسرچهارساله بسختی می توانداحساسات ضدونقیصش ازاین نوع را
بیان کند .اوهنوزبه حدکافی رشدنکرده که بتواند بگوید":به نظرمیرسه که اشتباه منه".
اوحتی آنقدررسیده نیست که مفهوم طالق رابفهمد وتاآنجاکه ممکن باشد میخواهد
باورکندکه این اتفاق موقتی است وپدر برمی گردد.بعدازچندسال اوبرای اولین بارحدس
می زندکه این وضعیت برگشت ناپذیراست.بعضی کودکان طالق حتی درسال های
نوجوانی ازپذیرفتن اینکه طالق مسلم وقطعی است،خودداری می کنند.
پسر،تنهارقیبش راازدست نمی دهدبلکه بزرگ ترین الگویش راازدست می دهد،واین
نتایجی دیگر بدنبال دارد.زمانی که پدر بسیاردوراست پسرمی خواهد درخیالش ازپدریک
کمال مطلوب بسازد .او،کاپیتان دزدهای دریایی،مرد آهنین،دلیروشجاع ،وشکست ناپذیر،
ماجراجویی می شودکه روزی برمی گرددتاپسرش رابه جبهه ببرد .وقتی که پدردرواقعیت
ظاهرمی شود،ناامیدی بیدادمی کند-اوآنقدرهاهم چشمگیرنیست.
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پسری که پدرش راازدست می دهد،مردی راازدست می دهد که بااودعواکندویاکشتی
می گیرد ،کسی که حدهاومرزهاراازدیدتجربیات مردانه تعیین می کند.بسیاری ازتجاوزات
کنترل نشده ،اغلب گره خورده باجرم،که امروزه درنزدبسیاری ازنوجوانان مشاهده
می کنیم ،می تواندبه ازدست دادن پدردرگذشته مربوط باشد.
گاهی می شنوم که اشخاص چنین نصیحت می کنند":اگرمی خواهین جدابشین ترابخدا،اگر
یک پسرچهار ساله دارین،اینکاررانکنین".اغلب چنین نصیحتی راکامآلغیرمنطقی
ارزیابی می کنم.طالق دینامیک ذاتی خودش رادارد،وبندرت می گذاردکه این تیپ
نصیحت ها مانعش شود.
درعوض سعی می کنم بگویم ":اگه الزمه حاالکه یک پسربچه چهارساله دارین ،پس فکر
کنین که نبایدرابطه پدروپسر قطع بشه.هردوتون بایدخیلی زحمت بکشین که ارتباطات
بیشتروفشرده بشن،بلکه بیش ازحدفشرده،به خصوص اولش هردوبایدکارکنین که تاابد این
پیام روپیشونی پسرتون حک بشه و مثل آتیش بدرخشه که :این اشتباه تونیست!بااینکه
توپسربه این خوبی هستی ،بااینکه هیچکدوم ازمانمی تونستیم بدون توازپسش بربیائیم ،وبا
وجودی که تونمی خوای ماازهم جدابشیم ،ولی ما باید این کاررابکنیم.بزرگ ترهاگاهی
دیوونه ان،ما هم همین طور.امااین اشتباه تونیست!و ما قول می دیم که تازمانی که زنده ایم
،پدرومادرت هستیم".
پسرهای هشت ساله ای رادیده ام که شهادت داده اند تکرارچنین حرف هایی اهمیت دارد.
یک بارپسری گفت:
"اونا گفتن تقصیرمن نبوده.گاهی بهشون فکرمی کنم.باوجوداین می تونم حس کنم که اشتباه
منه.اماخوب بودکه اونا این روگفتن".
اگردختربچه ای به همین ترتیب مادرش راازدست بدهد،چه اتفاقی می افتد؟دراین باره
زیادنمی دانیم.اماطبق تجربه من ،می توانیم انتظارتصویرمشابه ای راداشته باشیم:
ا فسردگی،جسته وگریخته احساسات گناه ،گرایش در به کمال مطلوب رساندن مادرغایب
درخیال ،یابندرت انکارکردنش،اگرناامیدی بیش ازحدباشد.
چه اتفاقی می افتداگربجای آن معشوق ناپدیدشود.ما دراین زمینه بیشترمی دانیم که پدر
می رود ودختربچه را درسه چهارسالگی بامادرتنها می گذارد.
اولین چیزی که برای دختراتفاق می افتدغم ازدست دادن ناگهانی وجدی یک عشق است.
ازدست دادن کسی که آدمی دوستش دارد،همیشه دردآوراست.دخترخودش راگول خورده
وآزرده حس می کند،هیچ چیزارزش ندارد .بزرگ ترهامشکل می توانند یک باره روابط
رادرشرایط سختی که خودشان درآن قرارگرفته اند،بفهمند .طالق ،پس از تضادی
دردناک وطوالنی درنهایت می تواند رهایی بخش باشد .پدرکه به خارج ازخانه اسباب
کشی می کند،حس می کندکه بعدازخفگی دریک حادثه  ،دوباره هوای سالم استنشاق می
کند،ورابطه باهمسرش راتمام شده می بیند.
انرژی روحی بسیاری برای گرفتن چنین تصمیمی مصرف شده که چیززیادی ازآن باقی
نمانده است.به همین دلیل به سختی می تواندبفهمد که هم زمان دخترش راهم ازدست داده
است.مطمئنأاو چنین فکرنمی کند .اوباید فقط مدتی برود،ازهمه چیزدورشود،یک جای
دیگرراپیداکند.بعدأرابطه بافرزندانش را ادامه می دهدو آنها رامرتب می بیند.،امابرای
دختردرست همان موقع مهم است نه بعدأ.پدرفقط به راه خودش رفت و از اوجداشد!اوآماده
نیست .هیچ تضادی باپدرش نداشته،فقط عاشق او بوده است.وپدراصألدخترش رااین
طوری نمی بیندودرداورانمی فهمد.یک زخم غیرقابل فهم.انگاراصآل وجودنداشته است .
تعمیرکردن چنین صدمه ای آسان نیست وشاید بتوانیم آن را باتعمیرکردن ازدواجی
بعدازیک بی وفایی جدی مقایسه کنیم؛می تواندادامه پیداکند،امامطمئن نیست.
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اگرزن دیگری درتصویرآمده باشد،زنی که بخش اعظمی ازاحساسات پدررابطلبد،آنموقع
کارسخت می شود .اگر پدردرادامه بیش ازحدازدخترش دورشود،اگراعتمادبین آن دونتواند
مانندگذشته باشد،آن زمان خطراتی دیگردرمیان خواهندبود.جدی ترین آنها شاید نقصی
باشدکه دررشدالکترای دخترحاصل می شود.درمورد پسرهاسال هاطول می کشدتانتیجه
اش راببینیم.
یک وضعیت معمولی که درآن نتایج به چشم می آیند ،وقتی است که مادروارد یک رابطه
جدید می شود ،بخصوص اگرمردجدیدبه خانه اسباب کشی کند.آن موقع دختربه آسانی
درخارج قرارمی گیرد،به گونه ای که احساس امنیت نمی کند.به این ترتیب پدری که
اوعاشقش بود،ناپدید شدومادرش بطور احساسی تصاحب شده است.
برای اینکه دخترکامألخارج ازآش عشقی که درحال پختن است،قرارنگیرد،راه خودش
رابه زور باز می کندتابخشی ازآنچه راکه زیادی آمده است ،بدست آورد.اوخیلی ساده
رقابت بامادرش را درمورد مرد جدید آزمایش میکند.اما آن زبان عشقی راکه باپدرش
رشد داده است ،بکارنمی برد.بجای آن مادرش رامورد مطالعه قرارمی دهد ،برای اینکه
ببیند اوچگونه اوباعشق جدیدش رفتارمی کند،سپس او همان کارراانجام می دهد.اوروی
زانوی مردمی نشیند،بااودرگوشی حرف می زند،شانه هایش رانوازش می کندولب اورا
می بوسد.
این مردی که حاالدوبرابرستایش می شود،اغلب احساس سردرگمی می کندودرست
نمی داند چگونه ازپس موقعیت جدید بربیاید" .من عاشق مادرتم ،اماباتوباید چه کنم؟من
نمی تونم دوتامعشوقه داشته باشم".
دوانسان عاقل وبالغ وآگاه،با صبروبردباری می توانندازپس همه این هابرآیند؛ بخصوص
اگربتوانند از پدردخترکمک بگیرند که درچنین وضعیتی امیدواریم هوشیارشود .دربدترین
حالت اوآنقدرازرابطه جدیدهمسرش زخمی است که سعی می کند با سردکردن رابطه
اوبادخترش،همسر سابقش رامجازات کند.پس اونیازداردکه افرادی عاقل نصیحتش کنند.
بسیاری ازمردهایی که عاشق یک زن بچه درا شده اند،ازپس رابطه بابچه ها برنمی آیند و
عاقالنه خودشان راکنار می کشند.این حتی درمالقات آنها بادخترانی که دررشدالکترایشان
خدشه واردشده است،نیزصدق می کند.فکر می کنم شخص وقتی درچنین رابطه ای قرار
می گیرد ،قبل ازاینکه روابط بین دختروپدرش روشن شودوکامألبه حال نخست برگردد،
بایدخیلی محتاط باشد،وگرنه ممکن است مجبورشود نقشی بسیار پرمخاطره رابازی کند.
دربدترین حالت ممکن است درابطه میان مردجدیدودختردرحد یک رابطه عشقی وحتی
کامألجنسی پیش برود .تعدادزیادی از تجاوزات جنسی سالیان اخیرچنین اساسی داشته اند.
درمواردی شنیده ام که مردها سعی کرده اند تقریبأبااین کلمات عقیده خودرابیان کنند:
" درست نمی فهمم چه اتفاقی افتاده ،صحبت کردن درباره اش سخته،اماحقیقت اینه که منفریب یه بچه روخوردم!هیچ وقت تویه همچین موقعیتی نبوده ام.امااین من نبودم که
ابتکارعمل داشت،اون بود".
فکرمی کنم تأسف باراست که مردی بالغ بگوید ازیک بچه فریب خورده است.اگرذره ای
حقیقت دراین گفته وجودداشته باشد،اینست که آن دختری طوری با این مردرفتارکرده که
هرگزبا پدربیولوژیکی اش نمی کرده است.تااین اندازه درست است،اماذره ای سلب
مسئولیت ازخود ،با ارجاع دادن آن به روابط آشکار -مسلمأامکان ناپذیراست وشنیدن آن
عمیقأدردناک،به خصوص زمانی که این بیانات ازطرف وکیل مردهم بسط داده شوند.
اما چگونه می توانیم ازرفتاردخترراسردرآوریم؟مالنی کلین یکی ازآنهایی که برتاریکی
این مرحله ازرشدکودک نورمی افکند،نشان داده است که آنچه مادرسه یاچهارسالگی
Melanie Klein
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می بینیم وعقده اودیپ والکترامی نامیم،رعدوبرق یک آسمان صاف وبی ابرنیست .
عشقی راکه دختردررابطه باپدرش گسترش داده،اززمان بدنیاآمد نش ،آماده شده است.
نورا ومن خیلی ب همدیگر نزدیکیم،ازاولین روز تولدش.ماهمان رابطه ای راداریم که
پدری ودخترهایش می توانند داشته باشند.بدین معناکه ما،بدون اینکه هیچ کدام به آن فکر
کنیم ،قبألیک سری مراحل اولیه رابرای عقده الکتراگذرانده ایم وحاال که نورا درسه
سالگی عاشق من شده،این حاصل ونقطه آخراین تکامل نیست  -الاقل تاروزی که او در
نوجوانی یابه عنوان انسانی بالغ بطورجدی به مردی پیوند بخورد،ادامه دارد.
هم چنین به این معناست که من به عنوان اولین مردحاضردرزندگی اش ،غیرقابل
جایگزینم .اگرپدر ازخانه برودومردی دیگربیاید،مطمئنأ او می تواند برای بچه هایی که
درخانه هستند ،یک دوست بالغ خوب بشود.امابعضی ازعمل کردهای پدرانه اند که این
شخص هرگز نمی تواند عهده دارشود.بنابراین اوهرگزنمی تواند عهده دار نقش پدردر
رشد الکترای دخترباشد.
دانشی راکه مادرباره ادیپ والکترابه عنوان نمادهایی ازاین بخش مهم درزندگی بشرداریم،
شاید قوی ترین دلیل برای محقق کردن حقوق کودکان برای داشتن هردووالدین اصلی
می شناسم.
دربند نه درکنوانسیون جدید درباره حقوق کودکان آمده که کودکی که به هر دلیل از
والدینش جداست،همیشه حق روابط شخصی نزدیک ومعاشرت مرتب باهردووالد راتا
زمانی که برای کودک مناسب باشد،دارد.
امااگربخواهیم درعمل به آنجابرسیم ،مستلزم تغییرات رفتاری ،هم درزنان وهم درمردان
است.این تغییرات باید دراین بینش ریشه کندکه مابه هرشکلی که برای کودکی والدشده ایم،
غیرقابل جایگزینی هستیم ومسئولیت ما درتمام طول زندگی است.
امروزه بسیاری از نگرانی های زنان ریشه درآن دارد که هرگزامکان یک تکامل
الکترای سالم رانداشته اند.پدران به گونه های مختلف بیش ازحدغایب بوده یا بطور
احساسی ضعیف بوده اند .مااین مشکل رادرمیان زنهایی می بینیم که درتمامی طول
زندگی پدرشان رادرمردی که برمی گزینند یارئیسی که برایش کارمی کنند،می جویند،
یک "سرپرست" .
بخصوص وقتی که نیازهایشان برآورده نمی شود  ،ناامید می شوند .کدام مردی می تواند
به جزفرزندانش پدرچندنفردیگرهم باشد؟ مردها قادرنبودند،به انداره کافی پخته ویابا
تجربه نبودند،ویابه اندازه الزم قوی وشکست ناپذیرنبودند.
انتقام الکترا،بسیاری از طالق هایی راکه می بینیم ،درکام خودفرومی برد،آنجایی که زنان
ناامیدپیوند زناشویی شان راقطع می کنند.اما مردها هم همین طورازاینکه ازپدرانشان
بسیارفاصله داشته اند،رنج برده اند.ماالگوهای فراوان خوبی نداشته ایم وبه همین دلیل
زمانی که به دنبال روشی هستیم که مردوپدری درست برای فرزندانمان باشیم ،اطمینانمان
راازدست می دهیم،بدون اینکه به این دلیل بخواهیم پدرخوانده  ،یابرادر بزرگ تر یا
مستخدم خانه شویم.
شایداکنون باید جرأت خطاکردن داشته باشیم وراهی راکه فرزندانمان زمانی می توانندبیش
ازخودماازآن بهره ببرند،تغییردهیم.
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مرگ بیدار می شود
لین ِد بااصرارمی پرسد" :بازی کنیم؟"
نورابااندکی شک درصدایش می پرسد":چه بازی؟"
 "مامی تونیم مرگ بیدارمیشه،رابازی کنیم!ا"ومن گوشهایم تیزمی شود.بچه هادرهالهستندومن دارم ظرفها رادرقفسه آشپزخانه ،درست بغل هال،می چینم.
لیندِبه نیمکت هال است،اشاره می کند.هروقت می خواهیم کفش وچکمه بیپوشیم ،ازاین
نیمکت استفاده می کنیم.ازفضای این نیمکت برای نگهداری کاله ودستکش هم استفاده می شود.
می توانیم در نیمکت رابلند کنیم .فضای زیردر ،مانندیک تابوت است.یکی ازنجارهای این
ناحیه آنراساخته است.کناره های نیمکت تزئین شده است.
لینداسرنیمکت رابرمی داردوبازی را توضیح بازی می دهد:
"اول من میرم اون تو.بعدتودررومیبندی .بعد من مرده ام وتافرداصبح اون توهستم.صبح دوباره بلند میشم.اون وقت مرگ بیدار میشه.بعدش نوبت توئه".
شک نورابیشترمی شود.اونمی خواهد بازی کند.اوازپله ها باال می رودووارداتاقش می شود.
می شنوم که عروسکها یش ،آننالوتتا وکریستر رامرتب می کند.اما لین ِد بازی راادامه می دهد.
ازالی دراورامی بینم که درنیمکت تابوتی می خزدود را پشت خودش می بند د.برای اولین
بارمی بینم که واقعأآن نیمکت برای بچه ها شبیه یک تابوت مرگ است.تکان ناخوشایندی
می خورم".اون چه کارمی کنه؟"یکی دودقیقه بی صدادرازمی کشد .بعدمی بینم که چگونه
درکمی بازوبلند می شودومن از شکاف درچشمان لیند رامی بینم.دوباره در بسته می شود.
وسکوت می شود .این ماجرا چند بارتکرارمی شود.ازدرون تابوت صدایی می آید:
" حاالمرگ بیدارشده".درباضربه ای بازمی شود،پسر روی پاهایش بیرون می پردوازروی پله هاآوازخوان باال
می رود .اکنون که این اتفاق می افتد5،ساله است ودرراه مرحله رشدی است که مرگ وبدی
نقش چشمگیری درصحنه درونی کودک بازی می کند.
پیشترکودکان کوچک به خوبی ازوجود مرگ آگاه هستند،باوجود ی که بیش ترکودکان درشهرها
زندگی می کنند ومرگ بیش تردربیمارستان اتقاق می افتد،اماآن هابامرگ ازطریق ارتباط
جمعی آشنا می شوند.
یک بار درمهدکودک ازکودکانی می شنیدم که درباره مرگ صحبت می کردند.کودکان
سه،چهارساله بودند .یکی ازآنهااخیرأدرمراسم خاکسپاری مادربزرگش بود.اوخیلی زیبامراسم
تدفین راتعریف می کردوبقیه آنها با پارسایی گوش می دادند.لحظه ای سکوت شد تااینکه یکی
ازپسرهاپرسید:
کی یک اسکلت واقعی می شود؟این پیشامدهوش و ذکاوت اورانشان می دهد،تقریبأبه روش غیردراماتیک و مفید کودکان مرگ
رامی بینند،که هم خیلی واقعی وهم خیلی غیرواقعی است .اوهم زمان به عنوان یک سه ساله به
این فکرمی کند که چطورمادربزرگش یک اسکلت می شود و درعین حال به سختی درک می
کند که اوحقیقتأمرده است ومرگ برگشت ناپذیراست.اماشاید با این بازی مرگ بیدارمی شود
او بتواند نمایشنامه های مختلف را بیازماید؟واقعأبادرازکشیدن دریک تابوت چه احساسی به
اودست می دهد؟
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مرده بودن چه حسی دارد؟چه مدت آدمی درآنجاباقی می ماند؟چطورمی شودکه آدمی بیدار
می شود؟آیااین صحنه ها واقعأمعتبروقابل اعتمادند؟نظام مرگ به آرامی شروع به شکل
گرفتن می کند .تجربیات ورشد فزاینده کودکان آنهارابه تدریج به نقطه ای می بردکه درآنجا
بینش وبصیرت باقدرت فراوانی مواجه می شود .وقتی انسان ازدنیا می رود  ،آنوقت او مرده
است،البته درصورتی که باردیگربرنخیزد.
کودک با سوال های اصلی شروع به آزمودن می کند.وقتی انسان می میردچه اتفاقی می افتد؟
او به زودی متوجه می شود که جواب گرفتن ازبزرگ ترها سخت است.بسیاری مطمئنأ
می گویندکه انسان به آسمان می رودوروح درهرصورت به آنجامی آید(.برخی چنین به
کودکان می گویند ،اماخودشان به آن معتقدنیستند).برخی می گویندکه انسان به خاک تبدیل
می شود ،کوتاه ومختصر،دربهترین صورت موادغذایی گلها ودرختان قبرستان.امابیش ترآنها
زیرلب چیزی می گویندوازجواب دادن طفره می روند.آنهاخودشان هم نمی دانند به چه چیزی
باوردارند.
وقتی که کودکان جوابی نمی گیرند،خودشان شروع به فکرکردن می کنند.استفاده کردن
ازافکارکودکان درباره مرگ،یک دارایی بزرگ است(.به عنوان مثال کتاب افکارکودکان
س ِون گ هارتمن) من اغلب درگفتگوی باکودکان متوجه می شوم که برداشت
درباره مرگ از ِ
آنها نسبت به بزرگساالن درباره زندگی پس از مرگ ،متکامل و بسیارغنی است.
دخترنه ساله ای که برادرکوچکش رادرتصادف اتومبیل ازدست داده بود،به من گفت:
" درست نمی دونم که اون کجاست.اما باید یک جایی باشه ،این رومی دونم.منظورم اینه کهنه فقط توقبر .ما پیش کشیشی بودیم.اوگفت که حاال فرشته ها تابوت را می برن وبرادرمن تو
اونه ومی خوابه تا زمانی که مابمیریم وبرویم آسمون.اما واقعأ الزمه که اینقدر طوالنی
بخوابه؟به نظرم خیلی خسته کننده است .عوضش من امیدوارم که اون تو درنانگیاال
باشد.اونجا خیلی قشنگه.البته آسترید لیندگرن درباره اونجا نوشته است.شاید فقط ازخودش
ساخته باشه .امامن درهرصورت امیدوارم که اودرنانگیاالباشه.اگروجودداشته باشه.هرچند
ممکنه نباشه.امامن فکرمی کنم که اون اون جاست".
من شخصأفکرمی کنم که الزم است برای خودمان هم که شده باکودکان دراندیشه هایشان
درارتباط بازندگی وبعدازمرگ روبرو شویم.وکودکان هم احتیاج دارندکه بدانند ماحقیقتأچه
اعتقادی داریم تابتوانند مطمئن ترراهشان راپیدا کنند.بسیاری ازبزرگترهاازاینکه عقیده یا بی
عقیدگی شان را به کودکان قالب کنند خیلی می ترسند.اما کودکان می دانند که بزرگساالن
اعتقادات وافکار مختلفی دارند.آنچه برای کودکان سخت است مواجه شدن با بزرگترهایی
است که درپشت پرده دودی تعلیم وتربیت پنهان می شوند:
"آره ،می فهمی؟ بعضی ها این طوری فکرمیکنن وبعضی اون طوری ،وهیچ وقت بشر نمیتونه بفهمه که درست چطوریه".
کودک می پرسد:
"پس توچطورفکرمیکنی؟"بدون اینکه جوابی به غیرازاین بگیرد":البته فرقی هم نمی کنه.این حق توئه که هرطوردلت
می خوادفکر کنی".
Anna-Lotta
Christer
Barns tankar om döden av Sven G Hartman
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امااین فقط مرگ نیست که درسال های اخیردرمهدکودک ها ودبستان هابیش ازهمه واقعی وه
مزمان به همان اندازه تهدیدآمیزاست.بدی هم هست.کودک شروع به فهمیدن می کندکه بدی
وبدخواهی وجود دارد،این که انسان هایی وجوددارند که دیگران را می کشندوبه عمدأبه آنها
صدمه می زنند.خبرگزاری ها مدام خبراز چگونگی مرگ کودکان می دهند.کودکان حتی
درسوئدهم ،تاسرحدّ مرگ  ،مورد ضرب وشتم قرارمی گیرندوبه شیوه هایی دیگرمی میرند.
کودک که هنوزتوانایی محدودی دردفاع ازخودش برعلیه تهدید دارد،پی میبرد که همه این ها
وحشتناک وترسناک است  .دنیابرای زندگی کردن،فقط بزرگ تروخطرناک ترمی شود.
چه کسی می تواندامنیت کودک رادراین دنیاتضمین کند؟
اواطرفش رامی پایدودر دروهله نخست،امنیت را درنزدوالدینش جستجومی کند.
یک رخداد کوچک برای همیشه درحافظه من حک شده است.یکی ازپسرانم درسن هشت
سالگی خیلی سریع کتاب خواندن رایادگرفته بود.اوشبهامدت طوالنی درازمی کشیدومطالعه
می کرد.ساعت هشت ونیم شب بودکه به اتاق اورفتم .درکنار تختش نشستم وسعی کردم که
کتابش را کنار بگذاردوچراغ راخاموش کند:
"تو فرداصبح مدرسه داری ".یک شب که من مثل همیشه سعی می کنم کمی آرامش رابرقرارکنم،اوناگهان روی تخت
نشسته ومیگوید:
"اما فکرش رابکن که یک قاتل امشب بیاید به اینجا.آنوقت تو چی کارمی کنی؟اصآل انتظار چنین سوالی را نداشتم و کمی عکس العملی جواب می دهم:
"اگریه قاتل امشب اومداینجا -اورابه من تحویل بده!من پدرتم.فکرمیکنم خیلی آسون بندازمشبیرون ".
شایدناباورانه اندکی لبخند زد.اما روی تخت درازکشیدوچراغ راخاموش کردودرعرض پنج
دقیقه خوابش برد.آنچه خیلی خوب به خاطردارم این است که درتاریکی آنجا کنارتختش
نشستم،اوخوابید و خوب به خرو خرافتاد ومن با خودم فکرکردم:
وه!آیاباورش شد؟البدبا خودش فکرکرده که ":پدرم معموال کمی سفیدوضعیفه ،اماوقتی یهقاتل بیاد،خیلی قوی می شه!" توافقی که ضمنی درک شده چیه؟قرارداد امشب بین من وپسرم
بسته شد،حقیقتأچطور به نظرمی رسد؟وقتی که من پسرم راتشویق می کنم که به آرامی قاتل
رابه من تحویل بده،برای اینکه بندازمش بیرون.درواقع می دونم که قابل اعتمادنیستم وپسرهم
این رومی فهمه.اون می دانه که من توانایی خودم غلومی کنم،اماباوجوداین ،انتخاب می کندکه
فعآل همین روبپذیره وبعد آروم می خوابه.چیزی که اتفاق می افته اینه که اون مسئولیت رو از
خودش سلب می کنه .می تونست بگه:
"خوب بابا،من زیاد توراباورندارم،امازیاداشکا ل نداره.توآدم بزرگی ویه جوری ازپس اینماجرابرمی ای .تومی تونی قوی وباهوش باشی،من فقط هشت سالمه وفکرمی کنم که بهتره
بخوابم.شب به خیر".
هرگزالزم نیست این روبگه؛ چون می دونه که من می فهمم.
بعضی مواقع می توانیم بگوییم که کودکان درطی این دوره ،ازوالدین ،پدربزرگ،معلم
ویامربی فوتبال ایده می گیرند.کودکان قدرت وتوانایی به بزرگساالن اهدامی کنند که
حقیقتأازآن برخوردارنیستندومابه عنوان بزرگسال این رامی پذیریم ،بدون اینکه اعتراضی
بکنیم.
Nangiala
Astrid Lindgren
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بندرت والدینی باسوال پسرمن درباره قاتل چنین برخوردمی کنند:
"بله،آنوقت ماچکارمی کنیم؟دراینجاتوواقعأمشکلی رامطرح کردی.من حقیقتأنمی دانم که چه
می کردم؟چه سوءال سختی پرسیدی؟"
اینکه کودک بزرگساالن خودرابه عنوان ایده والگودرطی این دوره هاتجسم کند،سالم وطبیعی
است،ودرحقیقت شرط الزمی برای تکامل یک اعتمادبه انسان هاست.
هستی پرازتصاویرتهدیدآمیزاست،امااگروالدین ازمسئولیت های خودشانه خالی نکنند  ،بپذیرند
که امنیتی راکه کودکانشان نیازدارند،تضمین کنند،کودکان تجربه متحد شدن با نیروهای خوب
واستوارموجودراد به دست می آورند.گراتفاقی بیفتدالاقل برای همه است .همیشه یک نفرطرف
من قرارمی گیرد.
برای بعضی ازکودکان هرگزچنین امکانی وجودندارد به این روش از والدینشان الگو بسازند.
چنین والدینی خیلی زودمتوجه می شوندومی فهمندکه آنهاقربانی بی یاورند که به سختی
می توانند ازخودشان راحفاظت کنند چه رسدبه اینکه امنیت کودکانشان راتضمین کنند.کودکان
خانواده های معتاد،بااین مسئله مواجه اند.آنها می دانند که درهرصورت درزمان مستی و
گیجی ،نمی توانند روی والدینشان به عنوان شخصیتی مطمئن حساب کنند .البته که کودکان
ازوالدینشان مراقبت می کنند .آنها خودشان خیلی زود"والدین "می شوند .آنهامراقب اند که
والدینشان به تخت بروند،درقفل باشد،گازخاموش وبطری هاجمع آوری شده باشند.ا گر کسی
صبح روزبعد ازطرف اداره اموراجتماعی تلفن بزند،اوتوضیحی پیدامی کندکه چرا
بزرگ ترهایش تااین ساعت از روز خوابندوتلفن راجواب نمی دهند.آنهابرای یافتن این
توضیحات خیلی نوآوری دارند.
کودکان جنگ هم همین طورند،حتی اگروضیعت به گونه ای دیگر ودارای نشانه های
دیگرباشد.اجازه دهید یک موقعیت حقیقی راباهم تجسم کنیم.
دخترشش ساله ای درکمپ پناهندگان درآسیای مرکزی می بیند که ماشینی درخارج ازمنزلشان
نگه می دارد .چهارنفر مسلح ازماشین پیاده می شوند وبطرف درورودی منزل می روند.
اوسرش را ازپشت پنجره برمی گرداند و فریادمی زند:
"بابا،سربازهااومدن!"اگرپدرجواب دهد":فقط آروم باش،من پدرت هستم ،اونها روبیرون
بیندازم!" -آیادختراو راباورمی کند؟ نه اواینکاررانمی کند.چراکه خیلی بیش ازاین رادیده
است.اوقوانین جنگ واسارت رامی داند ومی داندکه پدردراین وضعیت هیچ شانسی ندارد،حاال
پدرهرچه می خواهد بگوید.
اگرکودک جنگ بعدآیک کودک پناهنده شود،اغلب تجربه هایی ازاین قبیل ،قوی ترمی شوند.
کودکان بسیاری از پناهندگانی که به سوئدمی آیند،تجربه می کنند که چگونه پدرازهمه حقوقی
که روزی به طورطبیعی به عنوان پدرخانواده داشته است ،محروم می شود.اونبایدکارکند،
نمی تواند تصمیم بگیردکه خانواده درکجاساکن شود،واواغلب دربرابر مراجع قانونی در
شرایطی پست و زجرآوری قرارمی گیرد.
درمیان آنهایی که درباره وضعیت کودکان جنگ تحقیق می کنند،افرادی وجود دارندکه معتقدند
اعتمادسلب شده نسبت به توانایی والدین در حفاظت وامنیت دادن به کودکان ،جدی ترین ضرر
این کودکان است.اینکه کو دکان معتادین وکودکان جنگ بسیار سریع والدینشان را قربانیان
ضعیف وبی یاوری می یابند،دردرازمدت ایجادمشکل می کند.کودکان ابتدا به والدینشان
بی اعتماد می شوند وسپس به همه بزرگترها.آنهایادمی گیرندکه به کسی اعتماد نکنند.
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شخص بالغي كه چنین تجربیاتی ازدوران کودکی داشته است،ممکن است چنین بیان کند:
وقتی به گذشته وهمه سختی هایی پشت سرگذاشتم وهمه مسئولیتی هایی که خیلی زودبه گردنم
افتاد،فکر می کنم ،به این نتیجه می رسم که من باوجودهمه اینهاخیلی خوب ازپس همه چیز
براومدم .االن زندگی تقریبأخوبی دارم،هیچ کس نمی توانه بگه که من شکست خورده ام ،اما
واضحه که بعضی چیزها رو متوجه می شم.مثال من هرگزبه کسی اعتماد نمی کنم.
"من همیشه مواظب خودم هستم،همیشه درارتباط باآدم ها محتاطم،کامألازخودم محافظتمی کنم ،همیشه الاقل دوتا در بازبه عنوان رزرودارم.یکیشون بسته بشه،فوری ازدردیگه ای
فرارمی کنم.ازازوضعیت هایی که خودم روگوشه ای فشرده وتحت فشار حس کنم،ویاهیچ راه
فراری نداشته باشم ،متنفرم.من مسئولیتی نمی پذیرم".
"وقتی می بینم بقیه مردم چطور زندگی می کنن،محتاط می شم.وقتی دوستان نزدیکم ازهرچیزی که دارن می گذرن تا واردیک رابطه عشقی بی قیدوشرط بشن ،همیشه به نظرم می آد
که من هرگزچنین کاری نمی کنم،عاقل وشایدگاهی کمی بسیاردانا".
"من خیلی ساده درباره بقیه آدما فکرمی کنم:چقدرساده لوح ان!اغلب خودم روازهمسن هامکمی بزرگ تر حس می کنم.فکرمی کنم که اوناهرگزیاد نمی گیرن!من سختی های زیادی
کشیدم،بنابراین می دونم که زندگی چطوریه.البته اون ها هم یه روزضربه شدیدی می خورن
،اونوقت می فهمن".
انسان طی سال های زیاد ممکن است آنچه راکه ازدست داده بیش تربه عنوان یک توانایی
ببیند .بطورکلی چنین فردی اندکی ازبقیه مردم عاقل تروباتجربه تراست.اماباگذشت زمان
دوگانگی درآن راپیدامی کند،آنچه به عنوان توانایی بزرگش حساب می کرده ،هم زمان
بزرگ ترین ضعف اوست .باالخره خیلی چیزهاست که آدمی حقیقتأ می خواسته انجام دهد،
اماهرگزجرأت نکرده است.
"صادقانه پشیمانم که من بایدگاهی "احمق تر"می بودم،ومن لعنتی همیشه عاقل بودم.همیشهیک عذروبهانه ای پیدامی کنم که به پیشنهادی که بهم شده،نه بگم.روابطی وجودداشته ان که
من می تونستم بهشون پیوند بخورم ولی هرگزشجاعت ورودبه آنرانداشتم.روابطی بودن که
بایدخیلی پیشترازاین هاقطعشون می کردم؛ اما مدت طوالنی ادامه دادم تاجایی که صدمه
خوردم .من هیچ وقت جرآت نکردم چیزی روکه باید تغییرمی کرد  ،تغییربدم،تااینکه تقریبأ
دیرمی شد".
"کارهایی بود که می تونستم بگیرم،اما اون موقع برام مناسب نبود.وقتی که قطارمی رفتهرگزمناسب نبود.وحاالقطارهای زیادی ان که رفتن.زندگی تقریبأخاکستری یکنواختی شده
وتقریبأدیره که بشه برای همش کاری کرد.من به تموم انسان هایی که خیلی عاقل نیستن،
حسادت می کنم که باوجوداین جرأت زندگی کردن داشتن.
اعتمادازدست رفته زودرس نسبت به بزرگساالن نمونه باختی است که درست به این دلیل
جدی می شودکه درک کردنش وفهمیدن به موقع آن سخت است.هرچه زودترشخص بفهمدکه
خوشبخت تراست که اطمینان سالمی نسبت به افراد دیگروامکانات درزندگی داشته باشد
تااحتیاطی بیش ازاندازه و"واقع گرایانه" ،بهتراست!
سپردن مسئولیت به والدین طی" زمان الگوسازی سالم"هم چنین مرحله ای مهم درتکامل
احساسی کودک است.اماوقتی که فردمسئولیت رابه دیگری محول می کندهم زمان وابسته هم
می شودووقتی که شخص وابسته شدباید دوباره خودراآزادومستقل کند.
۵۲

به همین دلیل کودکان درآخرین مرحله رویای آزادی شان قوی تر می شوند.آنها می فهمندکه
والدین آنقدرهاهم که نشان می دهند،قوی نیستند.آنهامی فهمند که فرصت محدوداست و به
سرعت به طرف نقطه ای درحرکت اند که بایدبتوانند به تنهایی ازپس کارهایشان برآیند.
دراین مطلب همین طورقسمت برجسته ای ازناامیدی وجود دارد.مادروپدری که من این همه
به آنها اعتمادکرده ام ،فقط مانند دیگران انسان هایی عادی باضعف هاوکمبودهایی هستند
ومراکه کودکی هستم آنها به زوی آماده اند که به طرف گرگهاپرت کنند.ناامیدی به آسانی
آرزویی از"انتقام"،یابه عبارت بهترتکان اساسی به والدین بوجود می آورد وقتی انها بفهمند که
واقعآ نمی توانند کودکشان را نادیده بگیرند واو غیر قابل تعویض است .بعضي ازکودکان مانند
لسه اُبری درباره مرگ شروع به خیالبافی می کنند تابه این صورت چشم های والدینشان
رابازکنند:
اگرمن مرده بودم
آن وقت آنها می دید ند
آن وقت آنها غمگین می شدند
آن وقت آنهاحتمأ پشیمان می شد ند
که آنهااین قدرناعادل بودند
آن وقت آنجامی ایستادند
وگریه می کردند
ومن فقط آنجا درازکشیده بودم
و فقط گوش می دادم
به عبارت دیگراگرکه مرده بودم.
(ازلسه کوچولو -خاطرات یک پسرپریشان،ازلسه اَبری)
بعضی ازکودکان نقشه فرارمی کشند.آنها کلبه ای درجنگل می سازند،پنهانی یک ظرف
غذابرمی دارند وبا این فکرکه هرگزبه خانه برنگردنند،م یروند،.الاقل چندروزی .کودکان با
وجوداین طرف غروب به خانه برگردند .ابتدا پاورچین پاورچین برای آنکه ببینند چندتاماشین
پلیس مقابل در منزل آنهاست.سپس باناامیدی متوجه می شوندکه نه تنها کسی متوجه غیبت
آنهانشده بلکه دنبالشان هم نگشته است.

Lasse Åberg
)(Lasse liten - en ängslig gosses memoarer ,av Lasse Åberg
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۹
امیددادن
تصویرتهدید همیشه درحال تغییراست.کودکان همیشه ازخشونت وتوحش دردنیای بزرگساالن
می ترسیده اند،اما امروزه جهت ،محتوا وقدرت ترس تغییرکرده است.این روزها بسیاری از
والدین بااین گونه سوال هاازطرف فرزندانشان درسالیان قبل ازدبستان ودبستان مواجه می
شوند:
" پدردرباره اوزون شنیدی؟پروفسوری توتلویزیون گفت که الیه اوزن اونقدرداره نازک میشهکه شایدما نتونیم بعدازسال۲۳۴۳اینجا زنده بمونیم.آدم چی کار می تونه بکنه ؟"
چه جواب های منطقی وممکنی می توانیم به این گونه پرسشها بدهیم ؟بعضی ازپاسخ های
آلترناتیوبی ثبات ،به راحتی حذف می شوند.
اگردراین مورد،همان طورکه وقتی پسرم که ازقاتل می ترسیدپاسخش را بدهم ،باورم
نمی کند!" نترس ،من پدرتم،من مسئله اوزون راحل می کنم!" اما به زودی دستم رومی شود،
اگرسعی کنم بامهربانی به کتف پسرم بزنم وبگویم " ،حاالآروم باش ،اونها زیادی توتلویزیون
شلوغش می کنن،چیز مهمی نیست ،درست میشه .خیلی وقت پیش این اتفاق افتاده".
به این ترتیب کودک جواب آخرراگرفته است.بزرگسال درحقیقت تسلیم شده اماسعی می کندکه
به خوبی دلجویی کند.تقریبأمانند پزشکی که با تشویق به شانه مریضش می زند،بدون هیچ
تضمین و وظیفه ای می گوید ":همه چیزدرست میشه"،درحالی که هردو،هم پزشک وهم
مریض ،می دانند که وقت زیادی باقی نمانده است .برای یک هشت ساله سخت است باورکند
که پدردرباره اوزون وپدیده گلخانه ای بیش ازآن متخصصی که درتلویزیون بود،بداند.
کمبود دانش خودما یک بی تکلیفی وبحران برای ماست.یکی اینکه مسائل پیچیده هستند ودیگر
اینکه کودکان آگاهی بسیاری ازاین قبیل دارند .کودکان از طریق ارتباط جمعی و مدارس
دانش زیادی کسب می کنندکه مابه عنوان والدین آنهاحس می کنیم خیلی کم می توانیم به آنها
درپاسخ به پرسشهایشان اضافه کنیم.
ابن طورمواقع خیلی خوب است که درخانواره ویادرمیان دوستان شخصی به نام عموبنگت
داشته باشیم .برادرمن بنگت فیزیکدان نجوم است،بطورکلی یک طبیعی دان کامألآگاه است.
او بطورعجیبی می تواند به راحتی باکودکان صحبت کند ،بگونه ای که آنهامی فهمند و
احساس می کنند مورد احترام قرارگرفته اند .اغلب وقتی که مادرخانه درجواب دادن به
سوءالهای کودکان به بن بست می رسیم،به این نتیجه می رسیم ":به بنگت زنگ بزنیم".وآن
وقت آنها خودشان زنگ می زنندومدت طوالنی درباره ستاره های آسمان ،سطح باالی اتمسفر،
سفینه های بدون سرنشین وپیدایش زمین صحبت می کنند .درعوض من گاه گاهی ازطرف بچه
های فامیل درباره بدن انسان وبیماری ها تلفن داشته ام.
اما همه یک بنگت ندارند که بااوتماس بگیرند.اماشاید یک ورا و مارتین یایک بوسه که الزم
نیست سوپرمتخصص باشند،امااحتماألازخودمن بیشترمیدانند،بشناسند.ماازطریق همراهی با
کودک و سعی دربررسی بیشترراجع به آنچه که اوسوال کرده،به آنهانشان می دهیم که به خود
مسئله عالقمندهستیم واین اولین نشانه ای است که ماهنوزتسلیم نشده ایم.
Vera
Martin
Erik
Bosse
۵۴اینکه ما اصوألاهمیت می دهیم،ونسبت به آنچه

دراطرافمان می گذرد به طوراحساسی واکنش نشان می دهیم،مهم ترازآن است شایدگاهی
درست بفهمیم.
یکشنبه شبی درسپتامبر۴۳۱۲همراه اریک پسرهفت ساله ام ،درمنزل روبروی تلویزیون
نشسته بودیم وبه اخبارتماشا می کردیم که ناگهان با اسفناک ترین صحنه هایی که میتوان
فکرش راکرد ،مواجه شدیم.انسان های کشته شده که درمیانشان تعدادزیادی زن وکودک برتپه
های بلندی درانتهای کوچه های گلی درکمپ های شتیال درجنوب بیروت دیده می شد.گوینده از
قتل عامی صحبت می کردکه طی سه شبانه روزخونی الاقل هزاران نفرکشته شده اند.
هردوماهم اریک وهم من بسیارآشفته شدیم.تلویزیون راخاموش کردیم وآن شب اوبه سختی
توانست بخوابد .یادم می آید که چطورخودم راسرزنش می کردم که چرا من اجازه دادم اخبار
تماشاکند.
من روزبعدهمراه اریک به مدرسه رفتم.ازمعلمش پرسیدم که آیا درباره آنچه اتفاق افتاده
درکالس صحبت می کند؟اوتردید داشت.خودش اخباررادیده بود،امانمی دانست که چه تعدادی
از بچه ها برنامه رادیده اند ".شاید اگه همه ماجرا روتعریف کنم ،کارروبدترکنم.اونهایی که
ندیده اند نباید درباره اش بشنون".
من آنجادراتاقی ماندم .بچه های کالس درساعت اول،یکی یکی نزدمن می آمدند.من فقط
چیزهای کمی ازآنهامی پرسیدم .مهم ترینش بودکه "دیروزتلویزیون نگاه کردی؟راجع به قتل
عام درلبنان که خیلی هاکشته شدند،شنیدی؟نتیجه این شد که همه ازاتقاقی که افتاده بود ،خبر
داشتند.بیشترآنها فیلم راازتلویزیون دیده بودند.یکی دونفر به طریقی دیگر شنیده بودند.یکی
ازبچه ها عکسها رادراولین صفحه روزنامه داگنزنیهترکه روی میزصبحانه دیده بود.
ساعت بعد معلم همه حادثه راکامآلشرح داد ویک بحث مفید درکالس راه انداخت.یکی از
پسرها مرا به شدت تحت تأثیرقرارداد .وقتی برایم از تصاویرتلویزیون حرف می زد،ازهمه
بچه ها آشفته تربود.اوپرسید :
 " تو اسب رادیدی ؟اونها حتی یک اسب کشته بودن!"آن موقع اسب را ندیده بودم،امابعدأ،وقتی که فیلم های شتیالرادوباره دیدم،متوجهش شدم.
کناریک کپه ازجسدهای تلنبارشده،سم اسبهایی جلوی دوربین دیده می شد.آنجاباید یک
اسب کشته شده باشد .برای آن پسر،آنچه را دیده بود ،نشانه ای از کینه ودشمنی ای بودکه
کمپ پناهندگان راویران کرده بود.
ازاوپرسیدم:
"وقتی اخباررو دیدی تنهابودی؟ پدرومادرت کجابودند؟"نه،اونها اونجابودن.روی مبل کنارمن نشسته بودن"."نمی تونستی راجع به چیزی که دیدی باهاشون صحبت کنی؟""نه،میدونی؟داشتن قهوه می خوردن.نمی خواستم مزاحم بشم".اینکه من گفتگورابه حافظه ام سپرده ام،بیشتربه این دلیل است که خودم راشناختم.آیااغلب
اینطورنیست؟ ماروی مبل راحتی درحالی که تلویزیون روشن است،می نشینیم.بچه ها همانجا
درگوشه وکناری هستند .اخبارشروع می شودوهمه چیزتقریبأ درآغازآرام به نظرمی رسد.
درهرصورت ما تصاویرقتل عام راسفارش نداده ایم.اما ناگهان ظاهرو بصورت یک سرنیزه
وارداطاق نشیمن مامی شوندوبه ما وفرزندانمان می خورند.

Dagens Nyheter
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درکنارمایک پسرهفت ساله نشسته است ومابه طرف او می پیچیم.چون می دانیم مقصریم که
هنوزاورابه تخت نفرستاده ایم .آیاآنچه راکه می بیند ،می فهمد؟به نظرمی رسدکه کامأل تأثیر
نپذیرفته است  .شاید نمی فهمد؟ امیدواریم که اخبارازاین قسمت سریع ردشودو دعایمان
مستجاب می شود.بعدازهفده ثاینه کلماتی تسکین دهنده می شنویم":وحاالخبرهای داخلی".
ماخیلی سریع ومطمئن نتیجه می گیریم که اوچیزی نفهمیده واصآل ازاین همه تأثیرنگرفته
است .موضوع تمام وهرگزدرباره اش صحبت نشد.ما چه چیزی می توانستیم دراین باره
بگویم؟
اماازدید آن پسر همه چیزمتفاوت است.اودراتاق نشیمن دنج وگرم ونرم خانه نشسته وچای شب
روی میزاست وبزودی وقت خواب فرامی رسد.ناگهان اووحشتناک ترین تصاویری راکه
می توانیم فکرش رابکنیم ،درست جلوی چشمانش می بیند.فوری می فهمدوبیش تر قضایا را
متوجه می شود.درهرشرایط کامألب ه اندازه کافی برای اینکه هستی به عنوان ظلم حیوانی
وغیرعقالنی برجسته وآشکارباشد.آنها تعدادزیادی کودک راآنهاکشته اند،آنها درخیابان
افتاده اند .وحتی یک اسب!
اومحتاطانه به والدین نگاه می کندتا واکنش آنها راببیند؟آنهاکامألتأثیرناپذیرهستند!آنها چای
می نوشند وکمی صحبت می کنند.انگار اتفاقی نیفتاده است .هیچ چیز روی آنهاتأثیر
نمی گذارد.کینه ودشمنی دنیا راویران می کند،اما والدین من به آن اهمیت نمی دهند.آنهاتسلیم
شده اند.
اگرمی توانستیم واکنش نشان دهیم!اگرالاقل ازروی مبل تکان می خوردیم،چای راروی
میزبرمی گرداندیم ،روزنامه رابه زمین پرت می کردیم وفریادمی کشیدیم":چه کاردارن
میکنن؟این جورکشتن بچه ها کاردرستی نیست!اراذل لعنتی!"
شایدآن پسرفکرمی کرد که چیزی درپدرش رخ داده است.پدرعصبانی وناراحت ومأیوس شده
است .کودک بطورغریزی حس می کندکه حتی دادوفریادی که پدرازروی به ستوه آمدن سر
داده است ،امیدبوجودمی آورد تاسکوت وبی عالقگی .برای کودک طبیعتأ بازهم گریه ناامیدی
که درقدم بعدی به عملکردفعالی تبدیل می شود،بهتراست.
مگنه راندالن روانشناس از بریین درباره تجربیاتش بعداز حادثه انفجار هسته ای در
هریس بورگ برای من صحبت کرد.اوبه آنجاسفرکردکه درباره واکنش کودکان مطالعه
کند.
بعدازحادثه آشفتگی زیادی به بارآمد.واکنش خیلی ها نسبت به آنچه رخ داده بود،بسیار شدید
بود.گردهمایی ها و تظاهرات هایی ترتیب داده شدوهمبستگی عمیقی بوجودآمد.حتی تعداد
زیادی کودک بودند که در بعضی فعالیت های خاص درخواست قطع فعالیت اتمی وساختن
سالح هسته ای راداشتند.
بعضی ها بافعالیت های کودکان مخالفت کردند.آنها می گفتند":عجیب نیست که بچه ها پریشون
وآشفته ان".ویا "والدین ومعلمین اون ها رابه وحشت انداخته ان.بچه ها نباید دراین قبیل
فعالیت های سیاسی شرکت کنن.این بزرگ ترهاهستندکه نگرانی ودلواپسی خودشون روبه
بچه ها منتقل کردن وخودشون رو به کمک اون ها به جلوصف مجهزکردند".
آن وقت تحقیقاتی درباره اینکه کودکان چگونه نسبت به آنچه که اتفاق افتاده واکنش نشان
داده اند ،انجام شد و عجیب اینکه کودکانی که والدینی فعا ل داشتند،آرام تر بودند.کودکان که
خودشان به گونه ای دراین فعالیت ها شرکت داشتند،معموأل خیلی مطلع بودندوازخطرهای
موجود،آگاهی داشتند.،اماهمین آرامشان می کرد،نه اینکه پرازدلواپسی ونگرانی باشند.
برعکس کودکانی بیش تردچاردلواپسی ونگرانی بودندکه والدینی بی تفاوت داشتند.
۵۶

نتیجه در تحقیقات بعدی به این عنوان که ازطرف عموم پذیرفته شده است،تآییدشد؛بخصوص
که باانچه با یک دیددقیق ترانتظارش راداریم،مطابقت می کند.
والدین فعالی مانند سنگت یوران که مبارزه علیه اژدها ی بد ی راکه دربرابرشان ظاهرمی
شود،مطرح می کنند،فقط باروش خودشان درباره محیط وآینده،امیدبوجودمی آورند.تازمانی که
آنهامتعهدند این کاررا انجام دهند،چنین تصورمی شودکه آنها ایمان دارندکه می توان دنیارابه
سمت بهترسوق دادوتازمانی که کودکان به این بزرگساالن اعتماد دارند ،شاید ناامیدی به طور
کامل ازبین برود.
هنراین است که راه حل های عملی هم برای کودکان هم برای بزرگساالن پیداکنیم.
راه حل هایی که دردرازمدت دردسترس  ،واقعی وقابل اعتمادباشند.استفاده کمترازاسپری
یکی ازاین مثالهاست .دراین سالهای اخیرمن باکودکانی که مبتالبه نفس تنگی هستند،بحث
وگفت وگوکرده ام.بسیاری خودشان این رامطرح کرده اندو خواسته اند پودرراجانشین شیشه
اسپری کنند.امکانات برای اختراع فراوان است!هرخانواده ای باید راههای خودش راازطریق
همکاری بایکدیگربرای آنچه که فکرمی کنندکه صحیح است،بیابند.
اخالق گرایان فرصت طلبی که ازنیکوکاری سوئ استفاده می کنندوصدایی رسا دارند،بسیارند.
تعهدبه کاردرسازمان حمایت ازکودکان ،اموراجتماعی مسیحیان وپشتیبانی از برنامه های پولی
درکشورهای جهان سوم ،همینطور شرکت در انجمن حفاظت از محیط زیست یا سازمان نجات
انسان ها می تواند برای برخی مثبت وخوب باشد.اینکه باقدرت فراوان علیه آزارواذیت در
مدارس کودکا نمان ،برای ترابری کودکان به مدرسه تالش کنیم یابه عنوان مربی ورزش
درکلوپ های ورزشی کارکنیم ،شایسته احترام است.
مهم ترازهمه این است که ما به عنوان بزرگسال مسئولیت رابپذیریم ویک رهبری شایسته را
عملی کنیم .خطری که بایدباجدیت باآن برخوردکنیم،این است که ماازخودمان سلب مسئولیت
کنیم واجازه دهیم کودکان به جای ماآن مسئولیت راعهده دار شوند.فکرمی کنیم جالب است که
کودکان متعهد باشند وبدین ترتیب بدون اینکه چندان دچار عذاب ووجدان شویم  ،بیشتردرمبل
راحتی مان فرومی رویم.
درخت برای کودکان ،نمادیک زندگی قدرتمنداست ؛ به همین دلیل زیادعجیب نیست که انهدام
جنگل انبوه مناطق گرم وپرباران گاهی بیش ازجنگ وتهدیدسالح هسته ای آنها راعصبانی
می کند.
بسیاری ازکودکان دربرنامه های درختکاری به انحای مختلف فعال شده اند،این خوب است .
سازمان هایی هم وجود دارند که دراین راستا کارمی کنند.امامن درست درهمین زمینه به
اشخاص وسازمان های بی مالحظه ای برخوردکرده ام که به شیوه ای غیر مسئوالنه از
همکاری کودکان سوءاستفاده کرده اند.
Magne Raundalen
Bergen
Harrisburg
Sankt Göran
Rädda barnen
Diakonia
Naturskyddsföreningen
Amnesty
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چندسال پیش من باگروهی ازکودکان برخورد داشتم که برای درختکاری پول جمع می کردند
وبعدها متوجه شده بودندکه این پولها تنها برای ساختن یک باغچه تجملی درجنو ب سوئدکافی
بوده اند.طبیعتأنبایدچنین اتفاقی بیفتد! چه اتفاقی به اعتماد این کودکان برای امکان تغییردنیا،
می افتد؟ تبهکاران همیشه وجودخواهند داشت .وظیفه ما بزرگ ترها همیشه جای خودش است.
وظیفه ما این است که ازهمکاری کودکان علیه این گونه تجاوزات و جنایت ها حفاظت کنیم.
خوب است رهبری این طور باشدکه خودمان بطورفعال حضور داشته باشیم وحواسمان باشد
که درکاری که با هم انجام می دهیم،کسی بیش ازحد ضروری مصر ف نکند.
بنابراین می خواهم به کودکانی که درباره سوراخ اوزون وپدیده گلخانه ای ،جنگ وتهدید
سالح اتمی،خشونت وآزارواذیت،ایدزوسرطان ،بگویم:
"بذارین بیش تربررسی کنیم.بعد فکرمی کنیم که چه کارمی تونیم انجام بدهیم.من پدرت هستم،
بنابراین مسئولیتش را قبول می کنم.امامن می خوام تو دراین کارکنارم باشی.الزمه تعدادمون
زیاد باشه!"
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۴۳
نقطه پایانی دوران کودکی

دریکی ازشعرهای مجموعه افتنلند ،پرالگرکویست در سال ۴۳۵۳تجربه ای را ازدوران
کودکی اش می نویسدکه احساس همدردی رادرمن برمی انگیزد .اونمی گوید آن موقع چندساله
بوده است ،ولی من اورا ۳ساله مجسم می کنم.
یک شب پاییز،پسریرای آوردن هیزم ازخانه بیرون رفت.درراه برگشت ،همان طورکه کنده
های هیزم را زیربغلش داشت ،ایستاد.به آسمان نگاه کردوستاره ها رادید،چنان که اولین بار
است آنها رامی بیند؛زیرا امشب برای اولین بارمی بیندکه چگونه ستاره ها ازتاریکی بی انتها
احاطه شده اند".آنها همه جادرباالی سرم در اندوهی بی نهایت وجود داشتند".
پرایستاده درزیرستاره های آسمان تجربه می کردکه چگونه همه آنچه که درگذشته برایش
اهمیت داشت،همه آنچه بادوران کودکی نسبت داشت،بیرنگ وناپدید می شد.وقتی که واردخانه
شد ،طبق معمول کنده هارادرآشپزخانه کناراجاق گاز گذاشت.همه چیزمثل همیشه بودو تغییر
خاصی دراودیده نمی شد".اماوقتی که واردشدم وروی چهارپایه ام دور ازدیگران نشستم ،
دیگرکودک نبودم".
پردرفاصله رفت وبرگشت میان انبارهیزم وآشپزخانه ازنقطه پایانی دوره کودکی گذشته بود.
من این تجربه را می توانم ازآن سال به خاطربیاورم ،اما نمی توانم تاریخی ذکرکنم ویابااین
دقت توصیفش کنم .آنچه من به خاطرمی آورم خودِاحساس است،بینش وآگاهی یک نُه ساله
درباره اینکه زمین ذره ای بسیارکوچکی است"،یک ذره حباب درشیشه روح ونفس خدا" و
اینکه زندگی بشر،زندگی من یک پرانتزکوتاه درگذرازآفرینش است"،یک جیغ تولدویک گونه
شیارداراست".
درپی این تجربه ،کودک نیز درباره توانایی واهمیت محدودوالدین به بینشی دست پیدا می کند.
کودک درمی یابدکه والدین یک پرانتزکوتاه وموقت درزندگی اوهستند،الاقل درنقش فطری
شان به عنوان هستی بخش ،دلسوزوحامی.سال های ماندن درخانه به گونه ای مسیرجابجایی
تاشروع واقعی مسابقه اتومبیل رانی می شود:روزی که کودک بالغ خانه راترک می کند.
مفهموم"نقطه پایانی دوره کودکی"نبایداشتباه برداشت شود.من البته منظورمن این نیست که
کودک درنه سالگی آنقدررسیده وکامل است که ازپس کارهای خودش برآید.حتی منظورم این
نیست که نه سالگی موقع آن است که والدین کناربنشینند-،درست برعکس .آنچه من به دنبال
یک تجربه تعیین کننده زندگی درزندگی کودک هستم،تجربه ای که می دانم وجود دارد ،حتی
اگرقدرت مختلف ونیروی شکستگی متفاوتی درنزدکودکان مختلف داشته باشد.
این تجربه مانندسایرتجربه هاازاین دست دارای دوذات است.دریکی به کوچکی خودموجوددر
ارتباط با عالم وجودپی می بریم ودر دیگری به اینکه کودک به اندازه هرشخص دیگری پر
اهمیت وقوی است،یک ارزیابی به طرف پایین درارتباط باکهکشان ویک ارزیابی به طرف
باالدرارتباط باوالدین وسایر بزرگساالن .
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برای مابه عنوان والدین خیلی مهم است که بفهمیم که نقش ماباتوجه به این تجربه درنزد
کودک ،دراصل وبنیاد تغییرمی کند .مادیگرهرگزبا قیدوشرط قابل پذیرش نیستیم بلکه درادامه
همیشه موردبررسی های انتقادی قرارمی گیریم.اعتمادی راکه درسالهای اول زندگی کودک
موفق نشدیم دراو اینجادکنیم،سخت ویاغیرممکن بتوانیم بعدها بدست آوریم.آن نزدیکی راهم
که ماهرگزدرگذشته بدرستی بدست نیاورده ایم ،اکنون سخت می توانیم پیداکنیم.
پیشترتعدادزیادی قطاررفته است،مطلبی که بسیاری ازپدرها ،به طرزی دردناک تجربه
کرده اند.
مادیگربه عنوان والدین ناخدای کشتی نیستیم،اما کودک نمی تواند طی سال های آینده مارابه
عنوان راهنما نادیده بگیرد.حقیقت این است که نبایدخیلی زودسوارکشتی نشویم.والدینی که از
پس شرایط بعداز"نقطه پایانی دوران کودکی" برنمی آیند ،شاید حتی هرگزنفهمند چه موقع
کودک ازآن می گذرد ،خیلی راحت دریکی ازدووضعیت زیاده روی قرارمی گیرند .یکی این
که لجوجانه اهرم سکان وکاله ناخدایی راتصرف می کنند.
"تاوقتی تودرخانه من زندگی می کنی ،این منم که تصمیم می گیرم".وتضادهاشروع می شود.
درموقعیت دیگری این که اومانند فرمانده ای که کشتی اش موردتجاوزقرارگرفته  ،باکمال میل
کشتی راترک می کند وخودش رابه پست راننده کشتی تنزل دهد".اگراینطوری قبول نداری،
پس بایدتوخودت به تنهایی ازپس اینکاربربیایی،فقط دیگه روی من حساب نکن!"
واقعأ"کودکی " چیست؟این سوال اغلب پرسیده شده وجوابهای مختلفی داشته است.طبق توافق
سازمان ملل متحد درباره حقوق کودکان،فرد زیرهیجده سال فردکودک حساب می شود.به
عبارت دیگرمی توانیم بگوییم دوران کودکی تاهیجده سالگی طول می کشد.
"نقطه پایانی دوران کودکی"که دراین بخش که من بکارمی برم به معنای نگرشی است به
کودکی به عنوان موقعیتی که درآن کودک هنوز به والدینش وابسته است.والدین نیروی
سحرآمیزی دارند که می توانند به کودک امنیت وحمایت موردنیازکودک رابه اوبدهند.
این موقعیت می تواندتاسن نه سالگی ادامه داشته باشد،اما اگر که والدین به دالیل مختلف
توانایی پاسخگویی به انتظارات کودک رانداشته باشند،ممکن است زودترازاین قطع شود.
آنهایی که دردوران کودکی جنگ،ضرب وشتم،تجاوزواعتیادراتجربه کرده اند،اغلب می گویند
هرگزبه خاطر نمی آورند که دوران کودکی راکه داشته باشند.
تاریخ شناسان فرهنگ اغلب نقطه نظرهای دیگری درباره "دوران کودکی "دارند.دیدگاه
معمول این است که دوران کودکی بجزدرخانواده پادشاه که ازپیش وجود داشته ،دردهه ۴۱۳۳
پیداشده وآرزوی جامعه بورژوازی درحال رشدرا درباره بهشتی عاری از مسئولیت بازتاب
می داده است.انسان می خواسته منطقه ای حفاظت شده برای کودکان،حفاظت شده ازکارو
وزش های سرد دنیای بزرگساالن بسازد.
کودکی محفوظ ازاین نوع ،همیشه یک وضعیت استثنایی داشته که فقط بخشی ازکودکان دنیا
ازبعضی مزایا برخوردارشده اند.یک بچه سرخپوست درگوآتماالیایک بچه دینکا درجنوب
سودان طبیعتأ مهد کودک های موجود درسوئدراهرگز،تجربه نکرده است،امادرمعنایی
عمیق تر ،آنها هم دوران کودکی دارندکه مثآل چندسالی باوالدینشان زندگی می کنندکه سراسر
تأثیرگرفته ازوابستگی واعتمادمطلق است.
Aftonland
Pär Lagarkvist
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به طوری که ازظاهرامرپیداست ،دربحث روزمربوط به شرایط رشدکودکان درسوئد
می توانیم از برداشت های متضاد صحبت کنیم .برخی می گویندکه کودکان مدت طوالنی
نمی توانندکودک باشند که ما الگوهای دنیای بزرگ ترها را فوری به خوردشان می دهیم وبه
این ترتیب آنها راازدوران کودکی شان محروم می کنیم.یکی ازآنها نیل پستمن محقق ارتباط
جمعی آمریکایی ،است.اومی گویدکه سیل اطالعات همراه با درخواست های بزرگساالن و
فعالیت های خشن،فشاربسیارفاحشی بر کودکان واردمی کند که درنتیجه خیلی زودمضطرب
وساخته بزرگ ترهامی شوند.
مثآل الرش لورنتسون ،رئیس بارنبی سکوبنا ،دیدگاهی متضاد رامطرح می کند.اومی گویدکه
یکی از مشکالت اصلی نوجوانان امروز،این است که بسیارکودکانه رفتارمی کنند ،وبسیار
دیرسهیم بودن واقعی وقدرت راحس می کنند.جرم شناس نروژی نیلس کریستی دیدگاه مشابه
ای رابیان می کند.مثآل وقتی که باخشونت به مدرسه طعنه می زند ،به نظرمی رسد مسئولیت
اصلی شان نگهداری وغیرفعال کردن کودکان است که بیش ازحدمزاحم برنامه هاوطرح های
بزرگساالن نشوند.
شاید این دیدگاه های مختلف ناشی ازاین است که ا شخاص واقعیت های مختلف رامی بینند.
نوجوانان بی قدرتی که مسئولین وجرم شناسان رامالقات می کنند،شایدآنهایی نیستند که
براثرسختی های مدارس مضطرب هستند.
همیشه دوران کودکی همین طوری است.منظورمان ازاین گفته چیست؟ضمنأآیاماهیچ وقت
بزرگسال می شویم؟دراین صورت،آیا چیزی هست که برای رسیدن به آن تقال وکوشش کنیم؟
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میان پرده اول :

درراه سو ِشله
یک صبح تابستانی معمولی دریوس ا َ ِکر،آخرین روزقبل ازتعطیالت تابستانی است.الی پنجره
بازاست ومن از قارقار باسترک هابیدارمی شوم.هوگووسیگنه زودتربیدارشده انداما بقیه
خوابیده اند .ساعت پنج وسی وپنج دقیقه رانشان می دهد.رادیوروی پنج وچهل وپنج دقیقه کوک
شده است.اماهمه بهارما قبل ازاینکه رادیوبیدارمان کند ،بیدارشده ایم.بادوبچه دوقلوی ده ماهه
آدم به ندرت خواب می ماند.
نورای ،سه ساله ناگهان وسط تختخواب دونفره می نشیند وصبح به خیر می گوید ،بدون اینکه
نشانه ای ازبی خوابی درصدایش باشد .اوباید نیمه شب نزدماآمده باشد.کی؟ نمی دانم.نمی شود
همه چیزرا دانست .اما تماشای یک خانواده باچهارتا بچه چطور درطول شب مجد د أ گروه
بندی می شوند،جالب باشد.بیش ترآنها بیدارندواین طرف و آن طرف می روند.
فقط بلندشدن رادرنظربگیرید،پیشترازاینکه بیدارمی شدم،آه می کشیدم.اماحاالفکرمی کنم
:چقدرزیباست تازمانی که آنها فکر می کنند بیدارشدن جالب است ،زندگی کردن جالب است.
وبه این ترتیب من خودم رامی کشم.البته من بایدبزودی راه بیفتم.زیرکتری راروشن کنم وحلیم،
آب پرتقال،شیرو کره،نان،پنیرومرباوبشقاب ها،قاشق ها،پیشبندها،کاغذ دستمالی  -چه چیزی
را فراموش کرده ام؟چندتادست الزم است تاصبحانه روی میزآماده شود.
صدای آگنتارامی شنوم که دوقلوهاراعوض می کند..صندلی های کثیف بچه هارادستمال
می کشم .سروکله لیند پیدامی شود .باتنبلی ازپله هاپایین می آید.اوحاالبزرگ تر است،پنج ساله
است وسختگیری نمی کند.
"حلیم آماده است؟سوزاندیش؟"دربیورهلم کناررودخانه بطرف چپ می پیچم.وتاانتهای رودخانه آره باالی جنگل به طرف
لیکسله می رانم .به دعای مخصوص صبح زودازرادیوگوش می دهم.رادیوراخاموش می کنم
وبرنامه اقتصادی وفرهنگی رابه حال خودش می گذارم.رودخانه،جنگل وروستاهاکافیست.
نهرسوننا ،آبگیراورترسک ،سکاردا،آبگیرونیااورترسک وکنفتن.
هوامه آلوداست ونم نم باران می بارد.درکنارآبگیرروسکترسک به یاد خاطره ای می افتم.
باخودم فکرمی کنم که آیابسته سیگارهنوزدرته دریاچه باقی است؟
درشانزده سالگی یک کارتابستانی درجنگل داشتم .کارم پاکسازی ومهرکردن بود.آخرین هفته
ها رااینجا نزدخانم بیوه ای زندگی می کردم.حاالباگذشت این همه سال اوبایدفوت کرده باشد.
تابستان بسیارخوبی بود.اولین تابستانی که من ازعهده کارهای خودم برآمدم.هفده مایل دورتر
ازخانه .بیش ازهمه "دقایقی" که صرف می کردیم،آتش هایی را که می افروخیتیم وکتری قهوه
روی آتش رابه خاطرمی آورم و همین طور توصیف تاریخی وستربوتتن راکه هرگز تمام
نمی شد.ملغمه ای ازداستان های ساختگی ،غیبت های خوش آیند و بیگر گروندستروم که
چیزهایی راجع به اسطوره شناسی مصرمی گفت .ا ودرس خوان بود.
۶۲

تابستان ۴۳۵۱من محتاطانه بعضی ازعادت های بدزندگی راآزمایش می کردم.ازجمله هرروز
تعدادزیادی سیگار بیل می کشید،اماوقتی که زمان برگشتن به خانه رسید،فهمیدم که نمی توانم
این طوری ادامه بدهم.اگر سیگار نمی کشیدم می توانستم بدون هزینه ای گواهی نامه رانندگی
داشته باشم وآن درآمد درخشانی که من با کارتابستانی بدست آورده بودم ،برای همه پاییز کافی
نبود.
یک شب تابستانی آرام ،قایق راقرض گرفتم ووسط آبگیرروسکترسک پاروزدم.باخودم یک
بسته سیگارباز نشده ،یک پالستیک ویک سنگ داشتم.آهسته ومتفکرآخرین سیگارم راکشیدم.
آن وقت پاکت تقریبأپرراهمراه سنگ درکیسه پالستیکی گذاشتم ومحکم گره زدم وهمه رابه ته
دریاچه انداختم.حاالمن به دریاچه نگاه می کنم وآن پسرجوشدارشانزده ساله راکه درقایق
نشسته پیدامی کنم.

درهمه این ها یک بزرگنمایی احساسی شدید وجود دارد.من همیشه خیلی احساساتی بودم.
فرزندان بزرگترم می گویندکه من درپاییزعمرم بریک صندلی راحتی می نشینم وبغض می
کنم.
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کنارآبشار َورمفوشن ماشین رانگه می دارم ،ترموس قهوه وشیرینی هارابرمی دارم وبه طرف
خود آبشارمی روم.هنوزباران نم نم می باردوبادی مالیم هم برای اینکه پشه ها رادورنگه
دارد ،می وزد .تقریبأکمی هواخشن است.
درمسیر آب پایین می روم تاساحل مرزی راببینم.سنگ هایی که بیضی شکل ساییده شده اند،به
تدریج جای خودشان راپیدامی کنند،تقریبأبرخوردی دیده نشدنی میان بوته ها،آن زندگی گیاهی
ساحلی طوالنی که ازمیان سنگ هاوآب سربیرون می آورند.
کفش هایم راپرتاب می کنم وپاهایم رادرآب رودخانه می گذارم تاخنک شوند ،اما نه مدت
طوالنی،آب سرداست .انسان هامیلیون هاسال به همین ترتیب درسراسر دنیا درکنارساحل
نشسته اند،آتش روشن کرده اند،تشنگی شان رابر طرف کرده اند،ازآرامش وقدرت فش آب
پرشده اند.
اینجااکنون استان من است.جنگل وجودم رابا آرامش درونی که نیازدارم ومی خواهم آن رابه
فرزندانم بدهم ،پرمی کند.آنکسی که زیاد دراستانی سفرمی کند،ممکن است این تجربه رااز
دست بدهد .به خودم آمدم که ده هامایل درجنگلی غول آسا سفرکرده ام بدون اینکه درحقیقت
چیزی دیده باشم.رادیوماشین روشن است،افکاردرسرم می چرخند.
به همین دلیل بیشتردقت می کنم درمسیرباشم،همین طوردرمسافرت های شغلی ام.یک خانوم
مسن در پکینگ،بنام مادام سنگ یکباربه من گفت:
 "توزیادکارمی کنی،امابایدیادبگیری که زمان های استراحتت روهم پیداکنی".امروز صبح بهاوفکرمی کنم وقبل ازاینکه به طرف ماشین برگردم ،یک قهوه دیگرمی رزم.دربیورکسِله
درست در کنارگذرگاه کشتی،راهی به طرف کریستینه بری می رود .امروزقصد رفتن به
آنجارا ندارم ،اماچندهفته قبل آنجابودم.
جایی که ما آن را کریستینه بری یاکریبری می نامیم،یک منطقه عالی است.جامعه مدنی بانظم
وترتیب عالی درباالی جنگل ،که درحال حاضرکمپ بزرگ پناهندگان است.اینجا درمجموع
نه صد نفرزندگی می کنندکه سیصد نفرازآنها پناهندگانی ازآسیای مرکزی هستند.
من نشستم وباپسری از بیروت به نام امین ،صحبت کردم.مادرش بر اثر اصابت خمپاره جلوی
چشمانش کشته شده بود.درآن زمان اوپنج ساله بود.حاالاویازده ساله است.اوآن حادثه رابا
چشمانی پرازحیرت تعریف می کند.
اومی گوید":می فهمی،بعدمن نشستم وخندیدم.می تونی این رو بفهمی؟ وقتی مادرم مرد،نشستم
وخندیدم".
امین به من نگاه می کند ومنتظرجواب است.من پزشکم،باید بدانم.اومی گویداینجاباپدرش زندپی
می کندوحاالدرامان است.هیچ جنگی نبایدوجودداشته باشد.اومی خواهدکه دوباره به بیروت
برگرددولی نه حاال.
من هیچ جواب درستی برای سوالش ندارم.فقط می گویم:
" وقتی که دنیا زیادی دیوونه میشه ،آدم بجزخنده کاردیگه ای نمی تونه بکنه".سرش راتکان
می دهد و بنظرمی رسدکه نظریه مراموقتأپذیرفته است.

۶۴

اومی گوید":دیوونگیه!"وبه طرف زمین فوتبال می دود .آن روزوقتی به طرف منزل می رفتم
،درست هنگامی که ازمغازه کونسوم گذشتم،صدای موسیقی را ازیکی از پنجره های ردیفی
ازخانه های کارگران معدن قدیمی شنیدم .آن راشناختم ،باید فیروز باشد.وناگهان نامطمئن شدم-
کجاهستم؟درکمپ باگاخارج ازعمان ؟یادرکناربوتیکی بمباران شده درست نزدیک چراغ
دریایی درمنارا؟

صدای موسیقی تاانتهای روستا شنیده می شد.من باالی تپه روبروی جنگل ایستادم،ازماشین
پایین آمدم وبه پشت سرم نگاه کردم.همه چیزمثل همیشه به نظرمی رسید.ساختمانی که برای
حمل ونقل مواد معدن مورداستفاده قرارمی گرفت،ازباالی درختان دیده می شد.جامعه مانند
فضایی باز در میان جنگل های بزرگ قرارداشت،اما فیروزحاالدروستربوتتن می خواند،
انگارکه اوکاردیگری نمی کرد.دنیادیوانه است.اماخنده می تواند راه رابرای گریه هموار
کند،گریه ای آزادی بخش که گرم ومتحدویکی می کند.
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رودخانه از ویندلگرنسله پهن می شود.روستادردوجهت بوسیله پلی به عنوان زنجیری پیوندی
،خودرامی گستراند.مادرتابستان  ۴۳۵۳تااین اندازه پیش رفتیم.
من یک پسرقلمی هفده ساله بودم که همراه بایک گروه جاده صاف کن درامتدا درودخانه از
چشمه های باالی اَممارنس که ازرودخانه نشعب می شوند،تااین پایین رفتم .کامألواضح ما
ویندل الون رافراهم می ساختیم.
به همین ترتیب من هم بودم ویک بارهم اعتراض نکردم.اگررودخانه ساخته شده بود،من هم
در یکی ازبدترین جرم هایی که آدمی می توانست فکرش رابکند  ،علیه محیط زیست شرکت
داشتم .امامن بهترازاین درک نمی کردم،فقط لذت می بردم.تابستان خوبی بود،به اندازه کافی
گرم ،یک سیروسیاحت حسابی.وچه سیروسیاحتی،باسکوت وآرامش به انتهای ساحل بیایی.
بقیه وقتی که ماباوسایل جاده صاف کنی حیاطتشان راخراب می کردیم،اعتراض می کردند.
پیرمردی را بخاطر می آورم که درهشتی پل ایستاده وبامشتهایش تهدید می کرد.اودرخانه ای
خاکستری زندگی می کردکه هیچ جاده ای به آنجا منتهی نمی شد،اماقایقش کناراسکله بود.
رودخانه برای اوبیشترازیک جاده بود.سرزنشهای اوبالهجه روستایی ومحلی آن منطقه بدترین
چیزهایی بودکه کارگرها تا آن روزشنیده بودند.خودمن زیادازحرفهایش سردرنمی آوردم،
امابه گونه ای خودم رامقصرحس میکردم.
گاهی به پسرقلمی صادقی به نام الرش فکرمی کردم که یک باردراین زمینه کارمی کرد.من
بانوجوانان زیادی برخورد دارم که درهرکاری صادق اند و نمی خواهند مطمئنأ سی سال آینده
راپایداری کنند.خمیر سالم است-اماآسیب پذیروهنوزبه اندازه کافی قوی نیست که درمقابل تمام
انتظارات،بادهای شدیدوصداهای اغواکننده ،مقاومت کند.
مابایدحق رشدوتکامل داشته باشیم ،بتوانیم راهمان راعوض کنیم وتغییرعقیده بدهیم و باهم به
همان صورتی که امروزهستیم ،برخوردکنیم،نه اینکه یکدیگررابالباس هایی که دیروزبرتن
داشتیم ،قضاوت کنیم.بعضی هادوران کودکی سختی راپشت سرگذاشته اند.یک روح ممکن
است خیلی وقت پیش آسیب دیده وامیدش راازدست داده باشد،اما هرگزنمرده است ،می تواند
مانند زمینی که روی آن زندگی می کینم ،درمان شود وموردرسیدگی قراربگیرد.
درمانگاه موقت درسوشله بعدازبازسازی بسیارزیباشده است ،اما حاال که می خواهم واردشوم،
برق قطع شده است ودرهای ورودی ،که بطور اتوماتیک هدایت می شوند،بازنمی شوند.د ر
کناری راکه باجاروبی بازنگه داشته شده ،پیدامی کنم.
امروزتعدادبیماران زیادنیست .بیشترکودکان درتابستان حالشان خوب می شودبجزآنهایی که به
گرده گیاهان حساسیت دارندودلشان برای شبهای سرد تنگ می شود.
استفن اینجاست.اویکی ازپسرهای عزیزومضطرب من است.اوده ساله است وبرای بیش تر
چیزها نگران است .ازتنهایی،تاریکی وآدم کشی می ترسد.اوازاینکه بمیرد،می ترسد،ا ما از
اینکه والدینش بمیرند،بیش تروحشت دارد.او خیلی به نازک شدن پوسته اوزون وبه میزان
موادسمی موجود دربدن ماهی ها فکرمی کند.
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حاالاوراتقریبأخوب می شناسم.ماگاهی این طوری یکدیگررا می بینیم ودرباره دنیا،آینده،مرگ
و همه پریشانی های مشترکمان صحبت می کنیم.اوخانواده خوبی داردودرواقع احساس نامنی
نمی کند.
من به والدین اومی گویم که ":شماهاخیلی خوشبختیدکه پسرتان این طور نگران است.ما به
پسره ای بسیاری ماننداستفن نیازداریم چراکه حساسیت وپریشانی اویک وسیله تعیین جهت
است که مابایدقایق زندگی رابدنبال اوبرانیم .امایک پسرمضطرب اعتباری ندارد.انسان برای
اینکه بتواند درکارهای مدرسه،شغل ومالقات های مهمش به موفقیت برسد  ،بایدسخت وقوی
باشد.به همین دلیل این پریشانی سالم مشکل می شودکه نیازبه کمک طلبیدن دارد،نه استعدادو
نبوغی که نگرانش باشی .من به استفن که پیش از والدینش متوجه قهرآنها می شود،میگویم:
"لبته تو این طوری هستی،".واوسرش راتکان می دهد.اومی گوید:"من ازصداشون متوجه می شم،ویه جوری حسش می کنم.وقتی هم که آشتی هستن ،منمی فهمم".
درسالن غذاخوری بیمارستان سریع غذایی می خورم وبعدأساعت ناهاری ام رابرای گردش
بدورسوشله می گذارم.پایین پل خانه ای قرارداردکه من یک اتاقش را تابستان ۴۳۵۳اجاره
کردم.آن زمان هفده سال داشتم ودریک شرکت برق کار می کردم.
شایدخودم پسری تقریبأمضطرب ،خجالتی وکمی تنهابودم.به سختی می توانستم اشخاصی راکه
نمی شناختم ،پیداکنم .ازفاصله دور،عاشق یک دختر چاق وکوتاه شدم که به مدرسه کشاورزی
می رفت  .یادم نمی آیدکه اسمش راپرسیدم یانه؟ هرشب که ازآنجامی گذشت ،اوراازپشت پنجره
می دیدم .کم کم زمان هایش رایادگرفتم وچندکلمه ای درمغازه بااوحرف زدم.هرگزبیش ازاین
نشد.اماچند برگ ازدفترچه خاطرات مراآن تابستان پرکرد.
بایدببینم پارک مردم هنوزدردماغه باقی است؟البته،حتمأهمین طوراست .احساساتم مرا به یکی
از شب های فراموش نشدنی تابستانی برد.
آن تابستان گروه جازآمریکایی که فقط نوازندگان سیاهپوست داشت،به پارک هاسفرمی کردندو
موسیقی رقص می نواختند.زمانی که به سوشله آمدند تابستان کامأل به سکوت می گذشت و
چراغ هایی که سوسو می زدند.من آنجابودم وسعی می کردم رقص پایی راکه درمدرسه
رقص مایکن لیلیگرنس یادگرفته بودم،اجراکنم ،امابیش ترمواقع من وبقیه فقط برای گوش
دادن ،می ایستادیم.
ساعت ازنیمه شب گذشته بود،رقص قطع شد،نوازندگان سازهایشان راکنارگذاشتند ورهبرشان
گفت:
Thank you for tonight .Tomorrow is Sunday. god bless you.
سپس ارکسترآهنگ رفتن را بدون سازخواند،ماهم چنان ایستاده بودیم.من دست دختری دردستم
بودوبعداورابه خانه رساندم.
اوبه من گفت :
"برای امشب ممنونم،خیلی خوب بود".وفوری دم درجیم شد.
۶۷

امروزبعدازکارچند لحظه ای بادکتراینگه والیزابت پرستارمنطقه نشستیم ودرباره کودکانی که
من دیده ام  ،درباره بیمارستان موقت جدیدوتابستان صحبت می کردیم.تعطیالت پیش رویمان
بود،ماحتمأبیشترمنزل می گذرانیدیم.
اینگه می گوید:
"-مدتیه مرگ ومیرزیادشده. ،دوتا نوزادبطورناگهانی مرده ان".امروزه چنین اتفاقی برای والدین نوزادان به منزله شالقی است وماهنوزهیچ توضیحی برای
این وضعیت مبهم نداریم.اگرچه پیشترهم تئوری های جدیدی معرفی شده اند،اما به نظر
می رسد بچه های کامألسالم تنفسشان بندمی آید.
در ده ماهه اخیر،ما درمنزل خودمان این تهدیدرا بادوقلوهایمان حس کردیم.زمانی که ازمرز
یک سالگی بگذرند ،دیگرخیالمان راحت می شود.اماآن وقت خطرهای دیگری جای قبلی ها
رامی گیرند.چندروزپیش سینگه ازروی چمن هاچیزی برداشت ودر دهانش گذاشت.ازدهانش
خون آمدوتمام روزحالش بدبود.چی بود؟نگرانی همیشه همراه والدین است.
تعدادزیادی هم نوجوان بهارامسال درسوشله مرده اند.
الیزابت می گوید:
"آخرش سخت می شه.آدم غم آدم های زیادی روباخودش حمل می کنه".من می گویم:
عجیب اینکه آدم هیچ وقت بهش عادت نمی کنه.درست برعکس .تقریبأخیلی می ترسم وقتیفکرمی کنم که چطور بیست سال پیش به عنوان یک پزشک تازه فارغ التحصیل کارموشروع
کردم .چطوراین چقدر احساس اطمینان می کردم وچقدرباوجوداین تصمیم گرفتن برای زندگی
ومرگ گرفتن ،آسون بود.امروز همه چیزخیلی سخت ترشده.گاهی اوقات نمی دونم که واقعآ
می توونم پزشک بودن رو تحمل کنم ؟نگرانی وغم آدمها بیش ازگذشته روی من اثرمی ذاره ،
وبیشترازقبل احساس عدم اطمینان می کنم که چه چیزدرست یاغلطه .با وجوداین که تجربه ام
خیلی بیشترشده دارم.شایدهم درست به همین دلیله؟

الیزابت می گوید ":شایدآدم وقتی تازه کاره،این امنیت روبه عنوان یک حفاظ نیازداشته باشد
وگرنه چطورآدم می تونه کارکنه؟بعد دیگه آدم این قدرابهش نیازنداره،کودک وبزرگسال درون
یک نفر می توانن حتی هنگام انجام وظیفه ظاهربشن.مادیگه نمی توونیم با مرگ فاصله بگیریم
وشاید هم اصآل نبایداین کاروبکنیم ،منظورم به خاطرخودمونه.ماهم البته می میریم،وآن موقع
بهتره که ازقبل بامرگ دوست شده باشیم".

Maiken Liliegrens
Inge
Elisabeth
۶۱

مسائل حیاتی روزمره

این چه نوع آماده سازی برای زندگیست،که به کودک بگوییم همه چیزدرست،
عادالنه،معقول وثابت وپابرجاست؟
ما درعالم تعلیم و تربیت فراموش کرده ایم که اضافه کنیم که کودکان نه فقط بایدحقیقت
رادوست داشته باشند،بلکه باید دروغ راهم تشخیص دهند،
نه فقط عشق بورزند،بلکه تنفرنیزداشته باشند،
نه فقط احترام بگذارند،بلکه رد وانکارکنند،
نه فقط ببخشند ،بلکه شورش کنند،و
نه فقط تسلیم شوند ،بلکه قیام کنند.
یانوس کورسک

Janusz Korczak
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۴۴
رمزناحیه میانی
درشروع دهه  ۵۳پزشک روانکاوکودکان ددبلیوویننیکوت انگلیسی یک سری صحبت های
چشمگیری دربی بی سی داشت.اوآن زمان مفهومی رامطرح کرد که درهرصورت درمیان
عوام ناشناخته بود.
اوراجع به "  "The transitional areaصحبت کرد،واژه ای که به زبان سوئدی
" ناحیه میانی"نامیده می شودکه درکتاب های مختلف "ناحیه واقع دروسط"یا منطقه گذر"
ترجمه شده است.ضمنأبرای پیچیده کردن ،وینیکوت مرتب چندین مفهوم مشابه رابکارمی برد.
اودرباره "ناحیه بازی""،ناحیه فرهنگی"وگاهی "سومین ناحیه" صحبت می کرد.همه این
مفاهیم یک محتوارا دربردارند -کودک عزیزچندنام دارد.ازاین پس من فقط "ناحیه میانی"
رابکارمی برم.
ناحیه میانی ناحیه ای است که بین ناحیه حقیقت درونی وحقیقت بیرونی قراردارد.حقیقت
بیرونی آن محیطی است که ما درآن زندگی می کنیم،والدین ،خویشاوندان ودوستان ،کار و
تفریح،مطالب خوشحال کننده وآنچه به خاطرش نگران می شویم.حقیقت بیرونی همیشه وجود
دارد،به زورراه خودش رابازمی کند،مارابه موضع گیری وعملکرد وامی دارد.
من ماراشکل می دهد،تلفیقی است ازهمه آنچه
حقیقت درونی چیزی است که درهمین لحظه ِ
من ما درتکامل
ماباخودمان ازابتداداشته ایم وآنچه که بعدها بمااضافه شده یاازماکم شده استِ .
دائمی است وهرگزشکل گیری آن کامل نمی شود.ماهمیشه آرزوی همیشگی راکه می خواهیم
آن طورکه هستیم دیده وپذیرفته شویم ،با خودحمل می کنیم ،اما بدرستی نمی دانیم که چه کسی
هستیم.شرح دادن حقیقت درونی نزدمن یاشخصی دیگر شاید بیشترمربوط به گرفتن یک جهت
مسیراست تا یک موقعیت.
ناحیه میانی دروسط قراردارد.ناحیه ای است که مابه عقب برمی گردیم تاروی تمامی تأثیراتی
که ازناحیه بیرونی گرفته ایم،قبل ازاینکه آنهارادرجای خودش درحقیقت درونی یادرفایل
وپوشه خودشان برای اینکه زبان کامپیوتری صحبت کرده باشیم،قراردهیم کارکنیم.
وقتی من این مطلب رامی نویسم درست درجلوکامپیوترنشسته ام وتشابه کامأل آشکاراست.
ناحیه میانی شبیه به حافظه درونی کامپوتراست.من یک مضمون بامطلبی ازحقیقت بیرونی
می نویسم .حوادثی راکه گذرانده وتجربیاتی را که کسب کرده ام.متن درحافظه جای می گیرد،
ومن می توانم قسمت هایی ازآنرادرکامپیوتربازکنم .آنجا روی آن کارمی کنم ،پاک می کنم
ومجددأمی نویسم.بخشی ازنوشته راجابجاوبخشی ازآن راحذف می کنم .زمانی که راضی هستم
آن رادریک پوشه نگهداری می کنم (حقیقت درونی کامپیوتر)-و همزمان حافظه پاک می شود
(ناحیه میانی).
مانند همین مراحل درمغزهم انجام می شود،امادرسطح ومقیاسی که آگاهی ما نسبت به آن کمتر
است .فکرکن که توبه عنوان یک خواننده چگونه ازمتن این کتاب استفاده می کنی.تصور
می کنم که توابتدا متن راباجاه طلبی می خوانی تا ازآنچه که نوشته شده است بهره ببری .شاید
همین حاال برایت جالب نباشدوآن وقت من امیدوارم که آن راکنار بگذاری.من کتاب های
نخوانده بسیاری در کتابخانه ام دارم.حاالکه تواین همه جلوآمده ای،احتماآلصفحات زیادی را
خوانده وپشت سر گذاشته ای وشایدهم روی آنچه خواندهای تعمق کرده باشی.
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خودمطالعه کردن به حقیقت بیرونی مربوط می شود.توازافکارونقطه نظرهای شخصی دیگر
بهره می بری،اما هم زمان باخواندن روی خودت هم کارمی کنی.بخش نوشته رابه ناحیه میانی
می بری وباوسایلی که دراختیارداری آن مرحله راشروع می کنی.درضمن بخش هایی راکه
درحال حاضربرای توبیهوده ویادرهرصورت بی اهمیت اند،دورمی ریزی.تصمیم می گیری
ازبقیه استفاده کنی وآنها راباحقیقت درونی خودت پیوند دهی ویکی کنی.
می بینی وقتی که توناگهان سرنخ رادرمطالعه ازدست می دهی،چگونه ناحیه میانی کار
می کند .می بینی چندین صفحه خوانده ای بدون اینکه دیده باشی آنجاچه نوشته است.متوجه
می شوی که ناحیه میانی پراست.آن وقت نمی توانی قبل ازاینکه برسی روی مطالب کارکنی ،
اطالعات بیش تری درآن بریزی؛آن وقت است که کتاب راکنارمی گذاری.
شاید بتوانیم ناحیه میانی رابایک تعمیرگاه نیزمقایسه کنیم.مطالب کارازطرف حقیقت بیرونی
می آیند ،اما ابزارکارازطرف حقیقت درونی.دراین برخورد،یک چیزجدیدی خلق می شود.
دراینجاخودآفرینش،آن خالقیت خالص جای دارند.
ویننیکوت درابتداازطریق نوشتن چندمقاله ای درباره آنچه که او""Transitional objects
وسیله عبور می نامید،خودش رابه مبحث ناحیه میانی نزدیک ترمی کرد.دراینجا می توان از
تکه پارچه،روسری،خرس اسباب بازی ویاهروسیله دیگری که کودک جزودارای های مهمش
می داند ،نام ببریم.به عنوان پزشک اطفال نمونه های عجیب وغریبی ازاین اشیاء دیده ام.
شاخص های ویژه ای وجوددارندکه وسیله عبوررامشخص می کنند.یکی ازآنهااین است که
کودک وسیله اش را خودش انتخاب می کند.کوشش والدین وبقیه برای اثر گذاشتن روی انتخاب
کودک ،با شکست مواجه می شود.برخی ازوالدین ،اگرنگوییم پدربزرگ ها ومادربزرگ ها،
اسباب بازی های گرانی مانند خرس هاوحیوانات دیگرویاعروسک هایی خریده اند که فقط
ببینند کودک آنهارابه گوشه ای ازاتاقش پرت کرده،یابرای اینکه مارابسیارغمگین نکند
درگوشه ای زیر تختش می گذارد.به جایش یک یاچند وسیله رابا قاطعیت انتخاب می کندکه
بازپس نگرفتنی است.
اغلب اسباب بازی ها حیواناتی هستند که می توانیم بغلش کنیم،اماحتی می تواندیک تیکه
پارچه باشد،روسری یا سینه بند کهنه مامان.وسیله های عبورمختلف همگی مطمئنأ درنزد
کودک یک عملکرد دارند واغلب انسان می بیندکه کودک دویاسه وسیله داردکه درارتباطات
مختلف مهم اند .پسرما لیند یک روسری قرمزداردکه ازده ماهگی داشته ،ویک بچه شیردارد
که درسه سالگی گرفته.هردواین وسایل باید دردسترس باشندتااوقبل ازخواب آرام شود.از اینکه
روسری رابه گونه هایش بمالد،لذت می برد،بچه شیر راچند سانتیمتری ازصورتش دورنگه
می دارد ،بطوری که چشم های آن بطرف اتاق باشد ومی گوید":می دونی !این تو تاریکی
خیلی خوب می بینه".
یک نشانه ویژه دیگر برای این قبیل وسایل این است که آنهابه مرورارزششان راازدست
می دهند .روزی کودک دیگر نمی خواهد آن رادرتختش داشته باشد.آنها می تواننددرکناربقیه
اسباب بازی هادراتاق باشندولی هیچ موقعیت خاصی ندارند.این تغییراغلب ناگهانی بوجود
می آید وبرای کودک محرزوبدون ناراحتی است .اگر کودک گریه کند ومابرایش خرس
بیاوریم ،ممکن است ازما بپرسدکه  ":چرااالن باید این روبغل کنم؟من غمگینم".ما دلمان برای
آن خرسی که موردبی توجهی قرارگرفته است ،می سوزد،وکودک غیرممکن است این را
بفهمد.
DW Winnicott
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همه بچه ها باهمه تفاوتهایی که دارند ،وسایل عبورشان راترک می کنند.برخی آنهاراتا دوره
دبستان هم همراه دارند،امااهمیت آنهابعدأتغییرمی کند.زمانی که یک بزرگسال رادرحال پرش
ارتفاع می بینم که یک خرس عروسکی رادر کنارجایگاه پرش گذاشته است،واقعآ گیج
می شوم .ازروی ظاهرخرس بیشتربنظرمی رسد که هدیه ای ازطرف یک دختر باشد،چیزی
که شانس می آورد،یاباعث معروف شدن شخص می شود.اماالبته که شخص هرگزنمی داند.
سومین ویژگی وسیله عبوراین است که آنهادراطراف خودشان درمیان بزرگساالن احترام
بوجود می آورند،شاید به این دلیل که یک حس نوستالژیک رادردرون خودما بیدارمی کنند.
مابه ندرت درباره آن صحبت می کنیم،چه بافرزندانمان چه باسایربزرگساالن .امامابه
آنهااحترام می گذاریم که این ازهمه مهمتر است.هیچ شخص بزرگسال بامعلوماتی به یک
کودک نمی گوید:
" اما،تو به زودی سه ساله میشی،نمی توانی بااین پارچه کهنه این طرف واون طرف بری.به نظرنمی آدکارعاقالنه ای باشه .حاالما این رومی اندازیم دور.به جاش یک نوش رو می
خریم" .
البته که ما این کاررانمی کنیم.به جای آن شب ها پنهانی وقتی که اوخوابیده است ،بااحتیاط
پارچه راازدستش بیرون می آوریم وخیلی سریع به حمام می رویم وبادست آن رامی شوییم؛ نه
خیلی دقیق ،پارچه نباید زیاد بوی بسیارتمیزی بدهد -بعد درخشک کن یاروی شوفاژ
می اندازیم ،وبعد بدون اینکه کودک رابیدارکنیم،سریع پیش اوبرمی گردانیم.
فکرش رابکنید ،یک شب برای احوال پرسی ،نزد دوستان خوبی که درپنج مایلی مازندگی
می کنند؛ رفته بودیم .دخترکوچولومان بامابودکه کم کم روی مبل دراتاق نشیمن خوابش برد.
بادقت ،طوری که بیدارنشود،او رابغل گرفتم ودرماشین گذاشتم.
وسط راه متوجه می شویم که روسری اش راجاگذاشته ایم،آن روسری ضروری را .باید روی
مبل باشد!بابدبختی به همدیگرنگاه کردیم ودورزدیم که برگردیم وآنرابیاوریم.پنجاه کیلومتر
اضافی رانندگی کردن درنیمه شب ،برای یک روسری!این شایدمطلبی نیست که مردم دراتاق
استراحت محیط کارشان روزبعد تعریف کنند.
منظورویننیکوت این است که وسیله عبور،متعلق به ناحیه میانی است.آنهاانرژی سحرآمیزی
دارندوبه کودک کمک می کنندکه چگونه باخطرات اطرافشان وبااضطرابی که طالق والدین
دربردارد،برخوردکنند.هربارکه کودک می خوابد ،ارتباطش راباوالدین ازدست می رود ،وبر
روی آنچه که می گذرد کنترلی ندارد.گفته می شودکه این وسیله به نوعی معرف والدین است،
وسیله جانشینی بااین مزیت که همیشه دردسترس است وکودک می تواند آن راکامألبه خودش
بفشاردوهمراه داشته باشد ،حتی درهنگام خواب .آیا این ،همه واقعیت است؟
بازی ،یک ناحیه مرکزی درناحیه میانی دارد.ویننیکوت میگوید":بازی یک گواهی دائمی است
که کودک زندگی میکندوخلق میکند".امانه هربازی که هست.نه بازی های با قاعده ای که
بزرگساالن به کودکان می آموزند و مثاآل درمهدکودک معمول است.این بازیهابه دالیل دیگر
میتوانند مفیدباشند،اماآنهاربطی به ناحیه میانی ندارند.
منظوروینیکوت بازی آزاد،خودبخودی وخالقانه است.دریکی ازخانه هایی که من دردوران
کودکی ام زندگی کرده بودم  -مااغلب جابجامی شدیم  -چراگاهی به نام چراگاه آندرشون
وجود داشت که یک مرغزارطبیعی بانوعی بوته،نوعی درخت کاج وچندتایی سنگهای بزرگ
بود .
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این چراگاه دربوریه خارج ازاپساال واقع شده بود.چراگاه بیشترروزپناهگاه مابود .درآنجا
منظره کوه اوتسیکتبریت ؛تپه ویکلوندا وفضاهای بازمیان جنگل مختلفی وجودداشت.یکی
ازآنهاحیا ط جلویی کلبه مابود.مایکباردریکی دیگرازآنهاگربه وحشی بزرگی دیدیم.گزارش
این مطلب رابزرگ ترها زیرسوال بردند .قاطعانه گفتندکه سی سال است دراین ناحیه گربه
وحشی دیده نشده است ،امامادراین باره مطمئن بودیم.
من سال های بعدپی بردم که چراگاه آندرشون مصداق کاملی برای بازی ناحیه میانی بود.
بریت گ هلکویست بازی مشابه ای رادرشعرش به نام تکزاس نوشته است:
تگزاس سرزمین خودمان بود
که ساختیم،
درجویباری قرارداشت.
با زمینی صاف وزیبا،
که گاوهاواسبهای کوچکش،
می چریدند.
اوسپس چشم اندارتگزاس را زیبا توصیف می کندواینکه چگونه انسان هاوحیوانات آنجاساکن
شدند.وسایل ساده ای داشتیم ،اما عالقه به بازی همیشه وجود داشت:
قطعات چوبی کوچک،تخته،میوه کاج،سنگ،گل،شن وسنگریزه
همه روز می ساختیم،
وسرانجام در تاریکی،
درنور فانوس می ساختیم،
درسرزمین خودمان.

Andersson
Börje
Uppsala
Utsiktsberget
Viklundavallen
Britt G Hallqvist
Texas
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شعرباشخصی که تگزاس راخراب می کند،به پایان می رسد.شخص شریرنامشخص است.
"شاید یکی ازوالدینی بود که تمیزمی کردند؟"بچه هاقبل ازاینکه دوباره شروع به ساختن کنند،
چهارروزماتم گرفتند.
باخواندن شعرتگزاس خیلی راحت می توانیم برای وطن دلتنگی کنیم.چه کسی است که این
گونه بازی ها رابه خاطر نیاورد؟
قایق های پوست درختی،نی،سدبندی ها،همه آنچه راکه بامواد ساده به عنوان بخشی ازخود
بازی می ساختیم.
بسیاری امروزنگران این هستند که کودکان آن توانایی راازدست داده اند.پرسنل مهد کودک
درناحیه های شهرهای بزرگ ازآنچه که ضمن بردن کودکان به گردش های دسته جمعی
اتفاق می افتد ،تعریف می کنند .کودکان کامأل سرگردان می شوندومی پرسند:
"اینجا چکارمی کنیم؟ اینجاچیزی واسه بازی نیست!"
امامن فکرمی کنم که بین ناتوانی برای بازی کردن وانس نداشتن بامحیط ع باید فرق گذاشت.
کودکی که هرگز درجنگل نبوده نیازبه وقت داردکه بااسرارآن آشناشود،حتی اگردربازی کردن
باهوش باشد.حتی باید در محکوم کردن اسباب ضروری جدید محتاط باشیم.من کودکانی را
دیده ام که یک بازی ناحیه میانی متکامل و بسیارغنی باقطعه های لگو ،آدمک های پلی مو
وعروسک های باربی می کنند.
یک روزلیندِتقریبأ تمام روزرادراتاق خودش گذراند.کامأل ساکت بود و ما فهمیدیم که دارد
بازی می کند.بتدریج آرام وارد می شویم ومی بینیم که چگونه همه کف اتاق بطورجابه جا
تبدیل به یک زمین اسب دوانی شده است.همه ازآدمک های پلی مو ساخته شده بودند،اما چند
عروسک دوپلوهم بودند.صف تماشاچی ها به شکل یک  Sفشرده در اطراف زمین بازی دیده
می شود.
سه بازیکن درنوبتهای مختلف مسابقه می دادند.قوانین غیرعادی وپیچیده بودند .حتی برای
شخصی عالقمندبه ورزش مانند من  ،طول می کشید تا سربیاورم.سوا رکاری که به گونه ای
خالف قاعده رفتارمی کرد،مجازات می شد بیشترشان اخراج می شدند.حکم صادرمی شد،
تماشاچی هابحث می کردند.حادثه ای رخ می دادو.یکی ازسوارکاران صدمه دید.جدی بود.
آمبوالنس ظاهر شدوسوارکاررابه بیمارستان منتقل کرد.تعدادی ازتماشاچیان ،که من قبألبه
عنوان جمعیت کثیرناشناسی متوجه شان شده بودم،به نطرمی رسید دوستان شخص صدمه
خورده اند.انها مسابقه راترک می کنند تا به بیمارستان بروند.
یکی دیگرازسوارکاران اجازه بازی ندارشت.به نظر می رسید اومسبب این حادثه بوده است.به
این ترتیب مسابقه آن روزتمام شدوآخرین سوارکارکسی رابه عنوان رقیب نداردکه درمقابلش
بازی کند.
بخشی ازمواردراکه لیند دراین بازی بکاربسته وآنها راازحقیقت بیرونی آورده بود،می توانیم
به آسانی تشخیص دهیم.او به شغل من به عنوان پزشک اطفال بسیارعالقه دارد واغلب در
بیمارستان همراه من بوده است.مسابقات ورزشی هم همین طورکه اغلب دربازی های او
منعکس می شوند.بااین حال ،این هابیش ترچهارچوب بیرونی اند،زیرا بازی هم زمان به خیلی
مطالب دیگر مربوط می شود.
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اوبه طورفشرده رویکی کردن مدل والگوهایش کارمی کند.به عبارت دیگر،ازقوانینی که مابه
آنهاعمل می کنیم ،استفاده می کندیاآنها رادورمی ریزد.چه چیزی درست است وچه چیزی
غلط؟عدالت چیست؟مجازات منطقی چیست؟صدمه وبیماری ،بامرگ فریبنده درگوشه،هم چنین
موضوعات بحث مهمی برای کودک پنج ساله می شوند.اودرسوارکاری که صدمه خورده ،
زندگی می کند،احساس اوازتنهابودن دربیمارستان رامی فهمد و دوستان اورا به کمک اوبسیج
می کند.
اوبخش آزمون و تجربه اش رابا حس کردن خودش درشکل های مختلف رشد می دهدوبه این
شیوه توانایی اش رادربینش وهمدردی تمرین می کند.
بااین حال ،این بارصف فشرده تماشاچیان قوی ترین تأثیرراروی من می گذارد.من چنان تحت
تأثیر آنها قرار گرفتم که باتوافق لیند دوربین عکاسی راآوردم وچندعکس ازآنها گرفتم .آنهابه
دقت بسیاری چیده شده وبه عبارت دیگریک  Sبزرگ ساخته بودند.وقتی که دقیق تربه آنها
نگاه کردم،دیدم که درگروه های کوچک ویادوبدو باهم ایستاده اندو بحث می کنند.هرکدامشان
یک وجودمستقل باوابستگی های مختلف اندکه من می توانم حدس بزنم.سوارکاران بایدازوسط
صف به جلوبیایند،دائمأ تحت بررسی وانتقادوقدرت تشخیص وضمنأقضاوت ازطرف
قاضی ها قرار می گیرند.آیااین فقط یک مسابقه ورزشی است یا بکلی نمایی ازیک مطلب
دیگراست؟
بیش ازاین نمی خواهم بازی راتجزیه وتحلیل کنم وفکرنمی کنم که نیازی به این کارباشد.بازی
آن چیزی است که هست،زندگی خودش راداردوهرگزنمی تواند بدرستی توضیح داده شود.
اماشخص می تواند چیزی ازجریان انرژی اش راحدس بزند.این ،بخش ازرمزناحیه میانی
است.
این بازی مربوط به ناحیه میانی ،یک بازی ازروی عالقه وکامألمنطبق باشرایط خودکودک
است  .بازی که درآن مابزرگساالن اصوآل جایی نداریم.ماگاهی به دلیل عجله ای که داریم،یابه
اندازه کافی عالقمند نیستیم،گاهی هم به دلیل فضولیمان وشوروحرارتی راکه برای آموزش
دادن داریم ،به آسانی بازی راخراب می کنیم.
مابه آسانی همه چیزرادردست می گیریم":صبرکن تاببینی !اگه به جاش این طوری بازی کنی،
بهترمیشه!نه این روبرندار!آدم که این طوری درست نمی کنه،من بهت نشان مید م".
کودکان بدرستی رهبری وجایگزینی بزرگساالن رامیشنا سندوبه همین دلیل ژست یک مظنون
سالم رادربرابربازی کردن بزرگساالن می گیرند.درضمن آنهابزرگترهایی راکه وقت وتوانایی
اطاعت ازکارگردان اصلی ،یعنی کودک رادارند،می پرستند.با وجود این گونه بزرگترها هم
زمان که کودک همنشینی دارد،فعالیت خودش رانیزمحترم حس می کند.
شخصی که وقت می گذاردودرکنارناحیه میانی می نشیند،به این ترتیب می تواند دربازی
شرکت کند
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درچنین موقعیتی،کودک عادت داردکه شخص عالقمند رادریک نقش صامت امتحان کند،
شاید چندساعتی به عنوان راننده آمبوالنس .کودک می خواهدکه ببیند آیا این بزرگسال
می تواند نقشه کاررادنبال کندیا می خواهد رادرکمترازنیم ساعت بازی را دردست بگیرد.
بااین گونه افراد نمی شود بازی ناحیه میانی کرد،اماشاید بتوان به جایش بازی های دیگری
کرد.
شخصی که مورداین آزمایش قرارگرفته ،ماجراجویی می باشد که گاهی هم روی زندگی اش
تأثیرگذاشته وهم آنرا روشن می کند .اوناگهان خودش رامیان بازی حس می کند،انگار اومانند
کودک بازی کرده نه به عنوان یک آموزگار.این تجربه ای به جاست ،همان طور که عشق
می تواند باشد.عشق،خالقیت هنری آزاد،آن خودانگیزی،دینداری بیش از حد سالم دوران
کودکی ،وآن علم ذاتی کنجکاوانه  -همه اینها ریشه های عمیقی درناحیه میانی دارند.
زمانی که وینیکوت صحبت درباره ناحیه میانی راآغازکرد،این کاررابراساس کارش باکودکان
مبتال به اختالل روانی انجام داد،که هم چنین باجدل ومباحثه همراه بود.اوبابینشی که درانگلیس
وبسیاری بخش های اروپاوحتی بدون استثنا درسوئدمعمول بود،به تعلیم وتربیت کودکان حمله
کرد.این مدل پرورش بیش ازهمه درآلمان بین سال های ۴۳۲۳-۴۳۳۳ریشه داشت وبه
"تعلیم وتربیت سیاه"معروف بود.تعلیم وتربیت سیاه به بهترین شکلش توسط آلیس میلر در
کتاب هایش (مثآل :درابتداپرورش بود) شرح داده شده است.
مبارزه علیه تعلیم وتربیت سیاه به صورت جدی درپایان جنگ دوم جهانی باسرعت شروع
شدونام های بر جسته ای مانند نیل انگلیسی و گوستاویونسون سوئدی داشتند.کاروینیکوت کم
صدابودوکمک اوبیش تردرک وزمینه ای به آن داده بود.
تعلیم وتربیت سیاه یک تعلیم وتربیت اطاعتی افراطی بود.کودکان بایداطاعت کردن وتشر
ونهیب رایاد می گرفتند.آنهاباید زمانی که بزرگ ترهاصحبت می کردند،ساکت بودندودرباره
تصمیمات بزرگ ترها سوال نمی کردند":حاالتوکاری رومی کنی که من می گم،نقطه ،تمام!
بحث نکن!"معیارهاوقوانین محکم غیرقابل تغییر ومجازاتها،سخت بودند.آنها اغلب محتوی
نوعی جوهروذات خفقان آوربودند که یک رژیم دیکتاتوری ویاحکومت استثماری برعلیه
شهروندان بزرگسال عادی اعمال می کند.
کودکان کتک می خوردند،نه به ندرت بلکه مرتب وبااستفاده ازوسایلی چون شالق  ،ترکه،
کمربند .آنهادربهترین شکل دراتاق هاشان زندانی می شدند،دربدترین حالت درزیرشیروانی
یادریک کمد تاریک مانند فیلم فنی والکساندرازاینگماربریمن.کودکان زمانی که "مهربان"
شده بودند،اجازه داشتند بیرون بیایند ،وقول بدهند که دیگراین کارراتکرارنکنند.
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تعبیرخوددوران کودکی ناخواستنی وبدوی دیده می شد.آنهابایدسریع خشک می شدند،منظم
وتمیزبخورندوباادب حزف می زدند،هرچه زودتر،بهتر.کودکان باید تعظیم می کردند،مودب
بودندوزمانی که غریبه ای می آمد،آماده خد مت می شدند.اما بعد بروندودرجلوچشم نباشند
ومزاحم نشوند.آنهاباید شبیه عکس والدینشان شکل می شدند .بهترین چیز (ویاگاهی بدترین
چیز)که شخص می توانست به پسری بگوید این بود":اون پسرپدرشه !"
تعلیم وتربیت سیاه در انواع مختلفش به معنای تصرف ناحیه میانی است،باماشینهای جنگی
راندن واشغال کردن آنجا.همه آنچه نشان می دهدکودک زندگی درونی خودش رادارد،بدون
وابستگی به والدینش،یک تهدیدمی شود .آزادی بیان وخالقیت ،فعالیت واژگونی می شوندکه
بایدباان مبارزه شود.یک بازی اگرکامأل غیرضروری نباشد ،یک تهدیدمی شود.کودک در
ناحیه میانی احساس ووجدان خویش رارشدمی دهد،آنچه راکه اریک َهمبورگر اریکسون
"وجدان نوع دوستی" می نامد.درآنجاکودک می آموزدکه به صدای بشریت درونی اش گوش
فرا دهد .کارتعلیم وتربیت سیاه این است که این وجدان راازبین ببریم وبجایش "وجدان مقتدر
وزورگو "رادر مغز کودک فروکنیم ،آنجا که کودک یادمی گیردکه به آنچه والدینش
(یامعلمانش) می گفتند،گوش کند.
برای وینیکوت که بحث ناحیه میانی رابیان کرد،تعلیم وتربیت سیاه یک مانع بود،به همین دلیل
برای اوطبیعی بودکه این تعلیم وتربیت سیاه تابلونشانه گیری شود.
بعدازآن اتفاق های بسیاری افتاده است.یک تربیت اطاعتی افراطی ازآن نمونه که هنوزدردهه
 ۴۳معمولی بود،امروزدرسوئدغیرعادی است وامیداریم که برای همیشه به زباله دان تاریخ
انداخته شده باشد.امامن دراین مورد چندان مطمئن حس نیستم.
حساسیت من دراین نکته ازاین جهت است که خودم تجربه کرده ودیده ام که چگونه تعلیم و
تربیت اطاعتی ،تکامل کودک واندیشه مستقل وبلوغ آگاهی را به تاراج می برد .حتی والدین
خودمن به ستوه آمده بودند،اگرچه من همیشه این احساس راداشتم که آنهاهرگزبدرستی به شیوه
تربیتی که فراگرفته بودند ،اعتقاد نداشتند.
بدترازآن درمدارس بود.کتک زدن شاگردان درمدارس قبل ازسال ۴۳۵۱قدغن نشدودربعضی
ازمدارس تادهه  ۵۳بسیارشایع ورواج بود.دردبستانی دراپساالبه مدرسه ای می رفتم  ،تو
گوشی وروی دست زدن درتعلیم وتربیت روزانه بین برخی ازمعلمان رواج داشت.بعضی
هابرای خشونت های پرازآب وتابشان معروف بودند؛آن موقع هرچیزی می توانست اتفاق
بیفتد.آموزگاری باترکه به کمر گناهکاران می زدومن خودم درموقعیت های بسیاری شاهدبودم
که چگونه ترکه ها روی تن بچه ها خردمی شدند.
باتوجه به شغلم درسازمان نجات کودکان ،روش های تعلیم وتربیت مشابهی راکه روزانه
درمدارس و پرورشگاه های سراسردنیابکارمی روند،دیده ام.واما هرگزندیده ام که این شیوه ها
نتیجه خوبی داشته باشند.
این تجربه ها مرا به یک بی اعتقادی ریشه دار برعلیه اجبارسرکوب کننده وهمه نوع خشونت
درپرورش کودکان رسانده است.تنم میلرزدوقتی که می شنوم که چه افراد متخصص ویا
غیرمتخصص با آب وتاب درباره معیارهای سخت ومحکم،نظم وتربیت واحترام صحبت
می کنند .تعبیرهایشان معموأل شامل تفا سیری طعنه آمیزدرباره "رشد فردی درقبال یاد گیری
دردهه  ۶۳است که کودکان اجازه داشتندکاری راکه می خواستند ،انجام دهند".
اغلب فکرمی کنم که:خداکند آنها قصدنداشته باشندمارادوباره به دهه  ۵۳برگردانند-این برای
کودکان مافاجعه است!اما باکمال میل می گویم که نسبت به این نکته بسیارحساسم.درگفت و
گوهایم با زنان ومردان ی که بیش ازبقیه مرتب وبابرنامه بودند،توانستم بطورقانونی به نتیجه
ای برسم .مادرآینده به وضوح خواهیم دیدکه الزم نیست مقررات سازی بارشد وتکامل ناحیه
میانی درتضاد باشد،درست برعکس.
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امروزه تهدیدهای دیگری علیه ناحیه میانی وجود دارندکه البته بحث روی آنها بسیارمهم است.
در اینجا می توانیم بیش ازهمه ازگرایشی که هستی کودک رابیش ازحدشکل می دهد،وباکمک
ارائه فزاینده وسریع از فعالیت هایی مختلف که خالقیت کودک راازبین می برند،نام ببریم.
مهدکودک دربطن یک فعالیت شکل یافته قوی است وبه عبارت دیگراین گرایش درسالیان
اخیرازطریق برنامه جدید تعلیم وتربیت برای دوره قبل ازدبستان قوی ترشده است.امااین
تکامل خیلی مانده است که روشن وصریح شود.
درزمان حاضر ،ازیک طرف روی ایده های کامألجدی بحث می شود؛به این معناکه مهد
کودک باید بیش تر درجهت مدرسه خردساالن تغییرکند.آنهابایدبیشترصالحیت داشته باشند،
اماباشرایطی که بزرگساالن وضع می کنند.فعالیت های آزمایشی باتقسیمات گروه خردساالن
در"سالهای تحصیلی" ،تقسیم روز به ساعت های درس وغیره پیشتربوجودآمده است.چنین
پیشرفتی بطورطبیعی عمیقأبرای کسی که روی عالقه های ناحیه میانی کارمی کند،نگران
کننده است.
ازطرفی دیگر،امروزیک بحث امیدبخش وجالب دربین بسیاری ازمهد کودک ها امروزوجود
دارد ،که یکی ازنقاط اساسی کار من است.آنجا درباره توازن بین فعالیت های شکل داده شده
وآنچه که بازی آزا دنامیده می شود ،صحبت می شود،مانند محتوا دربازی وشکل هایی برای
آن .خیلی جدی پرسش هایی این چنین مطرح می شود":چگونه مامی توانیم مهدکودکمان
را"خسته کننده تر"کنیم که کودکان دیگرآن کاری راکه مامی گوییم،انجام ندهندوبجای آن
خودشان شروع به خالقیت کنند؟چگونه مامیتوانیم هر کودک رابه اندازه کافی دراین همه
شلوغی تنها بگذاریم تابتواندبدون مزاحمت دائمی ازطرف سایرکودکان وبزرگساالن ،فضایی
برای افکارو رویاهایش داشته باشد؟
چگونه بایدبا هرکودکی آنقدربرخورد خصوصی داشته باشیم که کودک به عنوان یک شخصیت
مستقل خودش رادیده شده وتأئید شده حس کند نه فقط به عنوان یک نفردرگروه؟
انسان دربسیاری ازاین بحث هابه نتایجی رسیده است ،همچنین درعملکرد تجربی توانسته
نشان بدهدکه یک مهد کودک مطلقأ الزم نیست دشمن ناحیه میانی باشد،بلکه به عبارت
دیگرحامی آن باشد.
بعدازآن نوبت به مدرسه می رسد.آنجاهم تصویرهم چنین متضاد وناسازگاراست.تأثیرتأ ئید
نشده من این گونه است که بحث درباره پیشرفت ناحیه میانی هنوزبه اندازه ای که درمهد
کودک ها فعال است درمدارس نیست،.اماشاید چیزی درشرف وقوع باشد.معلم هایی مانند معلم
درفیلم انجمن شعرای مرده ،وجود دارند که روی پروش ورشداحساسی کودکان سرمایه
گذاری می کنند .اما دراقلیت اند ومبارزه سختی رادر برابررفتارهای غیرعقالنی دربین
همکارانشان ووالدین پیش رو دارند.
این معلم ها می توانندازکنوانسیون جدیدسازمان ملل درباره حقوق کودکان ،کمک بگیرند.مثآل
درمتن شماره ، 92که به مدرسه مربوط است  ،گفته می شود " :هدف از تحصیل کودک رشد
وتوسعه همه جانبه کودک درزمینه شخصیت ،تمایل طبیعی وتوانایی روانی وفیزیکی اوست".
رشدشخصیت ،اولین وظیفه ای است که برای مدرسه درنظر گرفته شده است.
کسب وکار کودکان ،مهدکودک ومدرسه است.بجزاین ،امروزه فعالیت های آزادو منظمی به
کودکان ارائه می شوندکه من نمونه اش راازمان کودکی خودم بخاطرنمی آورم،درهرصورت
نه دراین حد گسترده .کودکان فوتبال وهاکی روی یخ بازی می کنند،میرقصند؛اسب سواری
می کنند،ویولون می نوازند ،درکر می خوانند ،فنون دفاع شخصی وکشتی راتمرین می کنند،
نقاشی می کشندوتئأتربازی می کنند.
Erik Homburger Erikson
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درواقع تازمانی که این فعالیت ها با دید خوب ازسوی مربیان شایسته ارائه می شوند ،من هیچ
حرفی ندارم که درنفی آنها بزنم.فکرمی کنم آنها برای کودکان ونوجوانان امکانات خیلی خوب
فراهم می کنند.می دانم که ورزش وموسیقی درزندگی خود من چه اهمیتی داشته است.
درنوجوانی شطرنج بازی می کردم وازآن خیلی بهره بردم.سه تاازبچه های من فوتبال بازی
می کردند ویکی ازآنهاهنوزهم بازی می کند.دختربزرگم بعدازاتمام دبیرستان به مدرسه تئأتر
رفت.یکی ازپسرهایم می خواندوارگ می نوازد.
به این ترتیب من آخرین کسی هستم که می توانم همه این فعالیت هایی راکه امروزه برای
کودکان ونوجوانان مهیاست،محکوم کنم.خوشحالم که درکشوری زندگی می کنیم که همه این ها
راداریم.
آنچه مرانگران می کندهدف یکسری ازاین فعالیت هاست ،اینکه بر بخشی از زندگی کودک
مسلط می شوند و بعضی از رفتارهایی راکه درمیان والدین می بینم.
وقتی که این فعالیت ها بیش از اندازه ازسوی بزرگساالن کنترل وروی نخبه بودن متمرکز
می شود،آن وقت هدف نگران کننده وبازی ناپدید می شود.بسیاری از فعالیت ها،بیش از حد
یک جانبه  ،ازطرف بزرگساالن هدایت می شوند .دراین فکرم که چه مقداربنزین برای رفت
وبرگشت کودکان برای تمرین ،نمایش ومسابقات مصرف می شود .ماکودک رابارضایت
خاطربه یک رهبربزرگسال می سپاریم،با یک تیپ مقتدر،آن وقت خودمان راآرام حس
می کنیم ،همه چیزمنظم ومرتب است.رهبریامربی به کودکان می گویدکه آنها چه باید بکنند،
وآنهاهم تاآنجا که می توانند تالش می کنندتاانتظارات مربی را برآورده کنند.
یک بار مربی ورزشی درمورا درسخنرانی که من درآن شرکت داشتم ،تعریف کرد:
 "مطلبی است که من روتگران میکنه.من مربی هاکی هستم.ده سال پیش عادتم بودکه ساعاتتمرین روباپرتاب حلقه های پالستیکی هاکی روی یخ شروع کنم.پسرهاخودشون رومثل
گرگهای گرسنه روی اونها می انداختن.من بهشون اجازه می دادم که یک ربع قبل ازاینکه
تمرین روشروع کنیم،برای خودشون بازی کنند.اگه من امروزهمون کارروبکنم،اتفاقی
نمی افته؛ پسرها هادرگوشه ای می ایستن ومنتظرزنگ من می شن.چرا این کاررونمیکنن؟
برای بسیاری ازکودکان ،به خصوص درسال های راهنمایی ودبیرستان ،تقریبأهمه اوقات
تعطیل آنهارافعالیت های منظم می گیرد.این رامن درکارم متوجه شدم.البته اغلب کودکانی
راپذیرفته ام که بیماری های هیجانی دارندکه مشابهش راکه درروسای اتحادیه ها،مربیان ،
تجارومادرانی که چهارفرزند دارند ،می بینم.دریک سال اخیرد و کودک مبتالبه زخم معده،
تعدادزیادی دارای ورم معده،کودکانی باسردردهای هیجانی،معده های هیجانی ،وبچه هایی که
شب هابه سختی می خوابندوغیره داشته ام.
بیش تراین کودکان ،بچه هایی نیستندکه درموقعیت های سخت اجتماعی به سر ببرند،به عبارت
دیگردرخانواده هایی باجایگاه عالی اجتماعی زندگی می کنند،اما مدام هیجان دارند.برای برخی
ازآنهافشارانجام وظایف مدرسه به نحواحسن ،چیزی است که برروی دوششان سنگینی
می کند .برای برخی دیگر،دلیل اصلی این است که می خواهند به تمامی فعالیت هایشان
برسند.
گاهی اوقات عادت دارم که ازکودکان بخواهم که تقویمشان رابیرون بیاورند وباآنچه برای
دوهفته آینده برنامه ریزی کرده ایم ،مقایسه کنند .کودکانی هستندکه برنامه های سختتر ازمن
دارند.بجزکارمدرسه ،هرروز فعالیت های دیگری درتقویمشان دارند!حتی روزهای تعطیل،
شنبه هاویکشنبه ها،برای اینکه موقع مسابقه است! بعضی ها به سختی به معاشرت های عادی
می رسند،چه باخانواده چه بادوستان.آنوقت ناحیه میانی کجاست؟
Döda poeters sällskap
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بسیاری ازوالدین درباره فعالیت های کودکان موضعی عاقالنه ای دارند.حمایت وتشویق می
کننداما می کوشنداز اهمیتش بکاهند.آنهامی گویند":تازمانی که توفکرمیکنی کار جالبیه ،خب
انجامش بده وخودت راتحت فشارنذار".اماچون خودمن خیلی درکنارزمین های فوتبال وبا
موسیقی سروکارداشتم ،خیلی اوقات باوالدینی برخوردداشته ام که به هیچ طریقی نمی توانند
کودکانشان را تحت فشارنگذارندواین گاهی مرابسیارناراحت می کند .دراین باره والدین بسیار
جدی ترازمربیان بوده اند.مامثالهای زیادی داریم که فشار بیش ازحد والدین ناامید روی
کودکان باعث شده ازسوی آنها موردانتقادوتمسخرقراربگیرند.خیلی عجیب نیست که بعضی
ازآنها بعدها بابیماری ها جسمی روانی به سراغ من می آیند.
این سختگیری های بیش ازحدناشی از چیست ؟گاهی فکرمی کنم آنها امیدهای خیالی گذشته
خود ماست که برای بچه هایمان برنامه ریزی می کینم.فقط کافی است که به خودم بیندیشم که
مطلب دستم بیاید.
سال ۴۳۴۱من وبرادرم به رادیوچسبیده بودیم که پیروزی های تیم های فوتبال سوئدرادرمدت
 OSلندن گوش کنیم.من آن موقع گوننار گرن بزرگ ترین الگویم بود.من اووادامه کارش رادر
مجله ورزشی ایدروتسبالدت ورکوردمگزینت پیگیری می کردم.کتاب او به نام ازچمنزارهای
سبزتا ومبلی که چندسال بعد منتشرشد ،برای من مانند یک انجیل بود.برادرم به جایش گوننار
نودال راتحسین میکرد.
ما دریک روستای کوچک دراپساالزندگی می کردیم.آنجافوتبال نوجوانان وجودنداشت.مایک
تیم به نام ویکلوند ای اف برای خودمان درست کردیم ،امااین تیم حتمأ بیشتر به ناحیه میانی
ربط داشت تا حقیقت بیرونی .مسابقات در ویکلوندوللن درچراگاه آندرشون انجام می شدواغلب
فقط من وبنگت شرکت می کردیم.ماهمه نقش هارادر تیم های خودمان اجرامی کردیم.گاهی از
دوستی کمک می گرفتیم.
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من هرگزبه طورجدی یک بازیکن فوتبال نشد م.دردوره مدرسه دراپساال مسلمأ چندبازی برای
تیم پسران بزرگسال در فریس ای کوکردم،امابیشترازآن نشد.به جایش روی هندبال سرمایه
گذاری کردم.اما رویای گوننارگرن ویک فوروارد باهوش درتیم فوتبال خوب به تدریج کم
رنگ شد.
یقینأاین طورفکرکرده بودم که اگرمن همان امکاناتی راکه کودکان من امروزبرای تمرین
دارند ،داشتم،شاید یک ورزشکارحرفه ای یاپرورش دهنده درخت انگوردرایتالیاشده بودم
وحاالکه اریک رامی بینم که یکی از بهترین مسابقاتش راپشت سرمی گذارد،البته که فکر
می کنم  :این پسرچه استعدادی دارد!امیدوارم که اوتمام این امکانات رابکارگیردوحتمأ روی
آنهاسرمایه گذاری کند.من این طورفکرمی کنم ولی بارویاهای من نیست که او باید زندگی کند،
مطمئنأرویاهای خودش کافی است.اماتنها مشکل ما بعنوان والدین طرح امیدهای خیالی ما
نیست  ،بلکه از چیزی دیگر هم می ترسیم که بیش ازآنکه مفید باشد،ماراپیش می برد :ترس
ازغیرفعال بودن.
فردبایدامروزه بسیارفعال باشد.همه بایدفعال باشند،خیلی کارکنندومدام درحرکت باشند.اینکه
نوجوانان ما فعال باشند وپیوسته درزمینه های مختلف خودنمایی کنند،مثبت است.این امر به
یک نفر به عنوان پدریا مادرقدرومنزلت اجتمایی می بخشد ومی تواند درباره اش دادسخن بده:
"پسرم تعطیالت آخرهفته منزل نیست،دراسکونه گلف بازی می کنه .یک کاپی بود،به خاطر
نمی یارم که اسمش چیه؟اوواقعآ امسال پیشرفت داشته ،اونها مربیان باهوشی دارن.دفعه
آخر،دوم شد".
به همین دلیل زمانی که کودکی یانوجوانی نمی خواهددراین گونه فعالیت هاشرکت کند،
بسیاری ازوالدین نگران می شوند .وقتی که نوجوان سیزده ساله ای ازمدرسه بخانه می آیدوبه
اتاقش می رود،دررابه روی خودش می بندد ،هدفون روی گوشها یش می گذاردوروی تختش
درازمی کشد وتاسه ساعت فکرمی کند،بعضی ازوالدین قبل ازاینکه دوساعت بشود ،ناامید
می شوند":واقعآ فکرمی کنی چه مدت دیگه ای این طوری اینجا درازبکشی؟هیچ تکلیفی
نداری؟ هیچ تمرینی هم؟"بعدازدوساعت ونیم ازروی العالجی می گویند":نمی تونی بری به
پیش دانیل ؟احتماأل کنارکامپیوتر نشسته،وداشتن یه همنشین ممکنه براش خیلی جالب باشه.
نمی شه که این طوری فقط درازبکشی!"
کودکان ونوجوانانی هستندکه ازناحیه میانی بیش ازحدبه عنوان یک پناهگاه استفاده می کنند تا
آنجایی که برخوردشان راباحقیقت بیرونی ازدست می دهند.آنهابرای نجات یافتن،فرار
می کنند .امااین چندان عادی نیست.معمول ترین این است که امروزه حتی مالقات های
ضروری مهم درناحیه میانی والدین را نگران می کند .درحالی که آنچه تعجب برانگیزاست
این است که کمترپدرومادری این روزها خودش را ،برای اینکه فرزندش مدام درفعالیت
است ،مدام کارهای مختلف انجام می دهد،امابندرت استراحت دارد،بندرت به درون خودش
می رودتابازی کند،بیندیشدو خیالپردازی کند ،نگران می کند.
توقف کردن برای کودکان و(بزرگساالنی )که پیوسته درفعالیت اند،سخت است.دشواراست که
باسکوت وتنهایی خوش باشند.اگر این طوربشود ،ناحیه میانی تهدیدآمیزواندوهناک وبه سختی
حس می شود،وهرگزسکنی نشده است.آنجا برای کودکان شهری مانندجنگلی می شود:
"اینجاچی کارمی خوایم بکنیم؟اینجاچیزی نیست که!" فردی که اینگونه می اندیشد،باکمال میل
این خالی بودن راباتأثیرات روحی جدیدمانندرادیو،تلویزیون وویدئو پر می کند.
صداهاوتصاویرجدید حقیقت بیرونی،برای روح نگران آنها حکم موادمخدرراخواهد داشت.
خالقیت به کجاست؟خالقیت مستلزم آرامش،تمرکزحواس وشجاعتی است که به درون گوش
دهد،به سکوتی که آنقدرساکت نیست که آن اولین تأثیررابگذارد.شجاعتی که چشمهای توفان
راجستجومی کند.دلیری که بطرف آستانه ناحیه درونی ماگام بردارد.
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فیلم استالکراز تارکوسکیز ،درباره سفری ازیک سرزمین ناشناس است.استالکر،راهنما،سه
مردکنجکاوراکه دانشمند،شاعروخبرنگارند درمیان سرزمینی متروک وخالی ازسکنه همراهی
می کند.آنجا می تواندناحیه ای باشد که به دنبال حادثه انفجاراتمی تخلیه شده است ،اماسفرهم
زمان دردرون انجام می شود .استالکرمردهارابه خانه ای که دراثربمباران خراب شده،هدایت
می کند .دراین خانه یک اتاق دروسط وجود دارد.در اینجا استالکرتوقف می کندوآن سه نفر
باید به تنهایی به طرف آستانه اتاق گام بردارند.اماشجاعت به آنهاخیانت می کند ،آنهاجرأت
نمی کنندوشکست می خورند وناموفق برمی گردند.
Fyris IK
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خلیل جیبران درشعری درباره تدریس می نویسد:
"معلمی که درسایه معبد درمیان شاگردانش قدم می زند،ازدانش خودش به آنها نمی دهد،بلکه
به عبارت دیگرازاعتقادوعشقش می بخشد.اگراوبه معنای واقعی عالم باشد،شما رابه مسکن
حکمت خودش دعوت نمی کند بلکه شمارابه آستانه ای ازروح خودتان راهنمون می شود".
به عنوان والد،معلم،مربی نوجوانان یامربی ورزش من می توانم یک راهنماباشم،یک استالکر.
می توانم کودکان رابه میان سرزمینی ناشناخته ببرم.اماآخرین گام ،گام به طرف آستانه اتاق
درونی،به سوی روح خودکودک،ر اباید خود کودک برداردوبرای اینکه دراین موردشجاعت
داشته باشد بایدناحیه میانی خودش رابه کارگیرد.
ازدست دادن ناحیه میانی به عبارت دیگرازدست دادن روح خوداست.خطری که آن موقع
وجوددارداین است که ماکودکان ونوجوانان صالحیتداربسیاری خواهیم داشت،کودکانی که
دربسیاری اززمینه ها باهوش اند ،کودکانی که یادمی گیرندخودشان رابامحیط تطبیق دهند،
درکار گروهی موفق شوند،به مربی گوش بسپارند .شاید می خواهیم چنین کودکانی داشته باشیم
که جامعه امروزی نیازدارد.امااگر ازطرف دیگر بخواهیم کودکانی داشته باشیم که خودشان
جرأت فکرکردن داشته باشند،که وقتی همه درکالس بله می گویند،باشجاعت نه بگویند ،زیرا
هنوزمعتقدندکه حق با آنها ست و شجاعت مداخله ودفاع ازکودکی راکه درحیاط مدرسه مورد
تهدید قرارگرفته است  ،دارندوباتوجه به خطرات شخصی بزرگی که متوجه آنهاست  ،جرأت
می کنند روش تدریس معلمی راکه تهدید کرده ازنمره شان کم می کند،زیرسوال ببرند.پس
امروزدرمسیری اشتباه قرارداریم.این چنین خصوصیاتی نیازمند ارتباط باناحیه درونی است،
مستلزم عادت وامنیت بااقامت درناحیه میانی است.
برداشت من کامألروشن است.من معتقد م که آینده مشترک ما درگرواین است که کودکان
بسیاری به سرعت ازنزدیک باناحیه میانی آشناشوند.مااستطاعت صداهای زیبای بسیار،ولی
فاقدموسیقی واقعی،کلمات زیبا ی بسیار،امابی اساس ،آمادگی های شگفت انگیزفراوان تهی از
اندیشه  ،دوستی های فراوان وخالی ازعشق رانداریم.
مانیازمندعمق ولنگرگاه ؛احساس واندیشه ،بدن،روح وجان هستیم.
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۴۲
هستی وعمل
اکنون می پرسیم  ":آیامی توانیم زمان رامتوقف کنیم؟آیا بطورکلی می توانیم طوری زندگی
کنیم که فرداصبح مطلبی برای اندیشیدن نداشته باشیم؟ زیراکه زمان اندوه است.
دیروزیاهزاران دیروزدیگر ،توعاشق شدی یادوستی داشتی که فوت کرده،وخاطره اش باقی
است وتوبه آن شادی ودردمی اندیشی.به عقب می نگری ،آرزومی کنی،امیدواری،دلتنگ
می شوی ،ومدام درذهنت خاطرات رامرورمی کنی ،به این ترتیب چیزی می آفرینی که آن را
اندوه می نامیم وبه زمان ادامه زیست می دهد.
اقتباس از":آزاد بودن"
اثر:یی.کریشنامورتی
کریشنامورتی،واعظ خارق العاده می گوید که زمان ،اندوه است .اودرهندوستان متولد شد و
درانگلیس بزرگ شد .اودرطول سالیان اخیرشنوندگان بسیاری دراطراف خودش جمع کرده
است.یکی ازآن هاپزشک اطفالی است که بامن همکاراست و دررابطه بابحران زندگی عمیقی،
بسیارجستجوکردوسرانجام کریشنامورتی راپیداکرد.کتاب آزاد بودن راازاوگرفته ام وباآنکه
اساسآ نسبت به همه این حکما بد گمانم ،گاهی آن رامی خوانم وگاهی گفته هایی راپیدامی کنم
که مرابه فکروامی دارد .مثاآل درست همین":زمان اندوه است".
البته همه ما تضادی راکه درهستی وجود دارد،تجربه کرده ایم.ازیک طرف درحال حاضر
زندگی کردن واز طرف دیگرپیوندماباتاریخ ،نیازما به ریشه هاوهمه خاطرات،وهم زمان نیاز
به جلونگریستن  ،برنام ه ریزی کردن،هدایت کردن زندگی ،وانجام دادن آنچه می خواهیم.یافتن
تعادل دراین معادله آسان نیست .درطی دوره های مختلف زندگیمان الزم است توازن رابه این
سو آن سو جابه جا کنیم.
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مسایلی ازاین قبیل همواره برای فالسفه ومتفکران مهم بوده است.یکی ازآنهامارتین هیدگگر
است که دراثرمشهورش ،هستی وزمان بطورقاعده مند ومنظم تمامی مشکل پیچیده راتجزیه
وتحلیل می کند.اگربخواهیم واردجزئیات این بحث شوم ،زمان زیادی الزم دارد و من هم آن
دانش ونظراجمالی الزم راندارم.علت وارد شدنم این است که در صحبت باکودکان ونوجوانان
اغلب به مطالبی درباره زمان  ،هستی و وظیفه رسیده ایم.
هانس اُکربری روانشناس مذهب درشهرلوند مفهومی رابناگذاشته است که من آن رامفید
می دانم .اودرباره "بینش رنج آورد مضاعف"صحبت می کندوتالشی که بتوانیم با آن ،
گفتگوی اندکی مرموزاوراهمه فهم کرد،چنین بنظر می رسد:
زندگی شامل دو زجربزرگ است.یکی دربرابر ما ست که مرگ است.ماهمگی خواهیم مرد.
بیش ترمامرگ را زجرمی دانیم.ما نمی خواهیم به آن برسیم.وامیدواریم که خیلی طول بکشد تا
به مرزمرگ نزدیک شویم.زجردیگرزمان حال است.بسیاری مشتاق اند وضعیت کنونی زندگی
مان را زجربدانند،اگرچه خوشبختانه موقتی است :
" فقط سال نهم راتمام کنم،همه چیزبهترمی شود.دبستان سخت است،امادردبیرستان محیطدرس بیشترمثبت وبرای من بهتراست.آنجا حق انتخاب آنچه می خواهم،بیشترمی شود".
_"-بوقتی دبیرستان راتمام کنم،بهترمی شود.مدرسه مراخفه می کند.حاالمی خواهم بروم ومثل
یک سال سبت ،به انگلستان سفرکنم.یافقط کارکنم،نمی دانم.فقط کاردیگری بجزدرس خواندن".
"کافی است مردی راپیداکنم که بخواهم بااوزندگی کنم،کسی که دوستش داشته باشم وازاوبچهدارشوم.این زندگی دمد می دیگربه دردمن نمی خورد.فقط اضطراب است.باوجوداین بچه دار
شدن بایدخیلی پرمعناباشد.البته آدم کسانی راکه بچه دارند،می بیند می فهمد که سخت است ،اما
همه شان یک جورهایی خوشنود به نظرمی رسند".
"فقط بچه ها کمی بزرگ ترشوند،آنوقت آدم می تواند شب هابخوابد ،چیزی نمانده این التهابدائمی گوش ها مر دیوانه کند.البته که بعدها بهترمی شود،وقتی که بیش تر ازپس کارهایشان
برآیند.آنوقت شایدگاهی بشودآ آنها راگاهی تنها بگذاریم وبه کارهای خودمان برسیم".
"کافی است آنهاازاین دوره بلوغ جهنمی بیرون بیایند.من هرگز به این اعتقاد نداشتم":بچه های کوچک ،نگرانی های کوچک،بچه های بزرگ  "...اماحاالچرا.فکرش رابکنیدکه
فقط یک شب نگران نباشید ومطلب دیگری غیرازانتقادنشنوید".
"فقط می توانستم ازقید این ازدواج راحت بشم...این تنها چیززندگی من نیست.من چندسالدیگرهم می توانم مقاومت کنم تابچه هابزرگ ترشوند،امابعدازآن چه؟"
"فقط می شد شغلی راکه سال هاست منتظرش هستم،بگیرم....شغلی که من می توانستم درآنازمنابعی که دارم و تجربه ای که بدست آورده ام،حقیقتأاستفاده کنم وچیزی را رشد بدهم که
ازفکرخودم باشد ودیگروابسته به دیگران نباشم که چه می گویند وچه فکرمی کنند".
Ur ”Att vara fri ” av J.Krishnamurti
Martin Heidegger
Varat och tiden
Hans Åkerberg
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"فقط بازنشسته بشوم،آن موقع کاری را می کنم که همیشه دلم می خواسته وبرایش وقتنداشته ام .آن وقت دیگر کسی نمی تواندمانع من بشود".
"فقط من دوباره سالم باشم"...به این ترتیب ماتمام مدت مفهوم زندگی مان رادرفاصله آزاد میان آن عذاب مضاعف قرار
می دهیم،عذاب حاال وعذاب مرگ.برعکس ،هنوزناحیه دیگری که نوشته نشده،وجود دارد.
تازمانی که آن دردسترس است،امید وجود دارد.
بحران های زندگی مایابحران های هستی زمانی رخ می دهند که ماناگهان این سوال ها رااز
خودمان می پرسیم:
"طوردیگه ای بجزاین می شه؟ فکرکن که این زندگی منه.درست همین طوردرهم وبرهم،همین طورسخت وپر زحمت.البته که همه چیزمی تواند تغییرکند،امابیش ترچهارچوب بیرونه.
آخرسرهم من همونی ام که هستم .کمی آروم ترکه بشه ،دوباره خیلی زود خودم باعث یه چیز
دیگه می شم.این زندگی منه وفرقی هم نمی کنه.این درخورمنه ؟زندگی به اندازه کافی خوبه؟
معموآل وقتی متوجه می شویم آینده درخشانم پشت سرماست،عادتآ این گونه پرسش ها راما با
آنچه بحران چهل سالگی نامیده می شود ،پیوند می دهیم.اماامروزکمی بی جاست .من زیاد با
جوان ترازخودم برخورد داشته ام که همین سوال رامطرح می کنند،حتی نوجوانان.آنها به
زندگی بزرگساالنشان می اندیشند.به مانگاه می کنندوبه دلیلی بی انگیزه می شوند .نمی توانیم
متقاعد شان کنیم که زندگی بزرگسالی یک هماورد جویی مثبت دائمی ،پرازشادی،ماجراجویی
وهیجان است.
"زندگی آدم بزرگ هایک جورایی خیلی سخت به نظرمی رسه.آدم باید خیلی قوی باشه،پنجههای تیزی داشته باشد ،مدام آماده باشد که ازدرآمد دیگران استفاده کنه.خودش راجلوبندازه ،و
نمایش بده وزیرک باشد.من این طوری نیستم ونمی خواهم که این طوربشم".
آنچه باید درفاصله بین اکنون ومرگ آزادحس شود،دیگراین طورنسیت بلکه مانند یک زندان
است .واین طوری عده ای از نوجوانان دریک فعالیت بی قرارمی افتندکه ازاین حاالی
ماورای درد سریع لذت ببرند،که درآن نفس های راحت کوتاهی از افسردگی افکارآینده  ،پر
می شود.
طبیعتأبرای همه نوجوانان این طورنیست،شایدبرای بیش ترشان باشد.اما تعدادشان آنقدرهست
که انگیزه ای برای فکر کردن روی علت ها واینکه ما چه کارمی توانیم برای تغییردادنشان
بکنیم ،به ما بدهد.
شعرکوتاهی که برروی تابلواعالنات خانه هست ،ازذهنم عبورمی گذرد.شعر نفسانی است
ازآ-اس توشل اقتباس شده از بانسالمبوکن.
زمانی که خداوندبا بیان واژه ای مراخلق کرد،فکرمی کنم چنین می اندیشید:
دوستت می دارم آن گونه که آنی"
" تو آنی که قادری به کاری
بعدها یک نفردیگر خطی به آن افزود:
" و نه برای آنچه که می کنی".
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هستی وعمل  -بحران دائمی ما ست .آیامن می توانم به آن گونه که هستم دیده شوم،ارزش
گذاشته شوم ،ودوست داشته شوم؟یافقط عملکردمن به حساب می آید؟چقدردرمدرسه ،درمحل
کاریابه عنوان عاشق موفقم.؟
اروین بیشوفسبرگرعضوانجمن مسیحی واستاد علم اخالق پزشکی ،سوئد راتااندازه ای از
بیرون نگاه می کند-اوازطرف کوههای آلپ می آیدوگوید ما این باال،درشمال ،به "عشق زیاد
به عمل" چسبیده ایم.
بسیاری ازنوجوانانی که با آنها مالقات دارم ،چنین احساسی دارند.موضوعی که ما در
بچث ها یمان مرتبأ با آن برخورد می کنیم این است " :هیچ کس اهمیت نمی ده که من کی
هستم،فقط کارهایی که می کنم به حساب می یاد".دختری می گفت":همه فقط می پرسند
چطورشد؟مدرسه چطوربود؟مسابقه چطورشد؟پس باآندش چی شد؟هیچ کس نمی پرسد
چطوری؟
پیشترما دربهداری کودکان راازلحاظ عملکردشان می سنجیم.چه وقت یادگرفت راه برود؟چه
زمانی باجمالت سه کلمه ای شروع کرد؟ والدین مدام درحال مقایسه اند.
همین روند درمهدکودک ومدرسه هم ادامه می یابد.درجلساتی که باوالدین داریم  ،نقاشی ها
رامی بینیم وکتاب های تمرین را ورق می زنیم.آنها را با سال گذشته وعملکرد دیگران مقایسه
می کنیم ونتیجه می گیریم.
ما دریک جامعه رقابتی زندگی می کنیم وبخشی ازاین شاید خوب هم باشد.احتماآل همه ما
ازرفاهی کمتربرخورداربودیم،اگر لحظه رقابت به عنوان یک کارساز پیش برنده،وجود
نداشت .قدری دید رقابتی داشتن شاید برای بشرطبیعی باشد،حتی دررفتارمردانه .
آمریکایی ها عادت دارند درباره "  " The natural competitive behaviourصحبت
کنند.رقابت کردن ومسابقه دادن بخش بزرگی ازبازی های خود من را به عنوان یک پسربچه
تشکیل می داد .حتی زمانی که تنهابازی می کردم،دربازی های ناحیه میانی،مسابقاتی بااصل
ثابت وجود داشتند.همین مدل والگورا درباره پسرانم بیش ترازدخترانم می بینم .چه چیزی
بیولوژیکی است وچه چیزی فرهنگی؟
من نمی خواهم که ازمسابقات ونتایج درموارد موردبحث بگذرم،اما فاقدوزنه تعادل  ،و
دیالکتیک هستم .مسابقات ورزشی باید جایگاه خودشان راداشته باشند.سیاستمداران وسرگرم
کنندگان بایدبتوانند بین روح وجان مسابقه بگذارندودرروابط اقتصادی رقابت نیازاست.
امابایدمواظب باشیم که همه هستی با مسابقه مسموم نشود.آن موقع است که ما بسیارشیفته
عمل می شویم .آن وقت تنها برای عملکردارزش قائل نیستیم  ،بلکه به انسان باتوجه به آنچه
که انجام می دهیم ،واین کامألمطلبی دیگر است.درست روی همین نقطه است که بسیاری
ازکودکان ونوجوانان بیش ازحد حساس اند،مانند بسیاری دیگرکه درزمینه های مسابقه ای که
نخبه ای قوانین را دیکته می کند،به سختی حق خودشان رامطالبه می کنند.
A-S Thorssel
Barnpsalmbokenl
Erwin Bischoffberger
Hede
Härjedalen
۱۶

البته می توانیم قوانین راتغییردهیم،امابه آسانی گیج می شویم.زمانی پزشک منطقه ای درهد
درهریه دالن بودم .آنجابسیاری ازنوجوانان اسکی می کنند.یکی ازمربیان ژیمناستیک مدرسه
قوانین جدیدی رابرای مسابقه اسکی بصورت مارپیچ ،که درزمان مدرسه انجام میشد،
صادرکرد.اومی خواست همه شاگردان را درموقعیتی عادالنه قرار بدهد تا خودراجایگزین
کنند.
طبق معمول اولین دورمسابقه انجام شدوهربار زمان بندی وثبت شد.برخی سریع رفتندوبقیه به
گونه ای قابل مالحظه آهسته تر.دور دوم الزم نبودسریع حرکت کنند بلکه بجای آن باید سعی
می کردند که هرچه نزدیک تر به زمان دفعه قبل حرکت کنند.
فهرست نتایج مانند همیشه به تابلوی اعالنات مدرسه زده شد،اماکامألبا همیشه متفاوت بود .
برندگان جدیدووالدین جدید.شاگردان وهمینطورمتخصصان اسکی نام خودشان راپیداکردند.
آنهاحتی دراین شکل مسابقه برتری داشتند.آنهاپیست اسکی رامی شناختند وریتم حرکتشان
راحس می کردند.
آنهایی که ترشرویی واکنش نشان دادند،طبق معمول والدین کودکان باهوش بودند.این چه
دیوانگی بود؟اگراین مسابقه بودبایدنتیجه اش هم مانندهمیشه بود؛وگرنه نیازی نبودکه زمان
حرکت ثبت شود.البته باید یک حدومرزی برای این توحش برابری وجودمی داشت.واکنش
چنان قوی بودکه سرانجام آموزگار به شیوه مسابقه اش خاتمه داد.
این قدرفقط بودن،سخت است،الاقل گاهی .واینکه از داشتن کودکی خنگ ،بی عقل ،غیرعادی
وهمیشه عالی که داریم خوشحال باشیم ،بدون اینکه همیشه چشممان به دنبال توانائیها ونتایج
باشد!شایدبه این دلیل است که ماخودمان راباهمان مقیاس می سنجیم.
فقط بودن همچنین به این معناست که بگذاریم خاطرات وبرنامه ریزی برای آینده وجودداشته
باشند،اما هرگزدیدمان رابرای آنچه که امروزبا آن ودرآن زندگی می کنیم،تاریک نکنیم.
بسیاری ازکودکان،بزرگساالن را مدام درراه ،درپرش وخیزش،باهزاران فکرپریشان در
سرشان می بینند.بزرگساالنی بدون هیچ کلیدخاموش کننده ای.
شما می خواهید زمان رااندازه بگیرید،چیزی که فاقد اندازه گیری ونامحدوداست وشما
می خواهیداجازه دهیدکه ساعات وفصل ها شیوه زندگی وجهت روح وجان شماراتعیین کنند.
شمامی خواهیداززمان نهری بسازیدکه آرزوداریددرکنارش نشسته وجاری شدن زمان را
ببینید.
اما بی زمانی درون شماازپایان ناپذیری زندگی آگاه است ومی داندکه برای این روزفعلی ،
دیروزبه روشنی یک خاطره است وفردایک خیال.
اقتباس از:پیامبر ازخلیل جبران
Ur profeten av Kahlil Gibran
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خوبی وبدی
یک تابستان شمالی روشن  ،میکائل چهارساله باشکنجه کشته می شود.تمام زندگی اوشکنجه
بود .تحقیر،مسخره شدن ولگد ،وکتک خوردن.گاهی مادرش اورامجبوربه خوردن غذایی
بدمزه می کرد وگاهی گرسنه می ماند.آن شب اوبه درختی خارج ازچادرخواب والدین ،بسته
شده بود؛باطنابی بدورگردن  ،قربانی بی یاور ،طعمه ای برای حشرات وپشته ها .دهانش با
نوار چسبی بسته شده بود تا صدایش شنیده نشود.صبح توسط نامزدمادرش که بالگد به شدت به
سرش ضربه زد،کشته شد.
یک تابستان شمالی روشنی ،یک شب فردریک چهارده ساله بوسیله گلوله درقبرستان اَمسله
کشته شد.اوهمراه پدرش به تعدادی دزد دوچرخه برخوردکرد.آنها به فردریک وپدرش دستور
دادند که روی زمین زانوبزنند.پدرباشلیک گلوله ای از تفنگی اره شده به سرش ،فوری کشته
شد .پسرکه کشته شدن پدر رادیده بود،به جوانان مسلح نگاه کرد وبرای زنده ماندن ،التماس
کرد .اوگفت ":من فقط یک بچه ام".لحظه ای بعد به اوشلیک شد.درست درهمان لحظات
مادرش نیزباضربات متعدد چاقوکشته شد.
همه این حوادث برای ماکه دراین نواحی زندگی می کنیم،حیرت آور ،عذاب دهنده وتقریبأ
غیرواقعی است .حتی کودکان ونوجوانان تأثیرگرفته اند.من ازنزدیک کاری راکه کودکان
اُمسله کردند تابا ازدست دادن فردریک کناربیایند،پی گیری می کنم ومی دانم که این کارچقدر
سخت بوده است.مرگ های ناگهانی وهم چنین حادثه های غم انگیزوگاهی خودکشی رابسیاری
ازنوجوانان حتی درمداردوستان نزدیک تجربه کرده اند،امانه این را.
زمانی که حادثه های قبرستان اُمسله باآنچه که یک گروه ازنوجوانان شیستا درتصادف
اتوبوس درموبیدالن در نروژتجربه کرده بودند،مقایسه شد،دختری درویندلن چنین گفت:
"آنهایادگرفته اند درد رابشناسند،امامابدی را".
این گفته خاطره وحشتناکی رابه یادم آورد.درموقعیت خاصی درزندگیم من هم همین طو ر
فکر کرده ام.دراوایل ۴۳۱۳بود که اولین بارکمپ های پناهندگان فلسطینی درشتیال رامی دیدم.
شش ماه بعدازقتل عام جمعی (فصل  )۳بودومن برای بررسی شرایط پروژه ای از طرف
انجمن نجات کودکان به کمپ رفته بودم.
طول یک روز به همراه پرستاری به نام نابیال درکمپ می گشتم.اومرابه نزدبرخی ازخانواده
ها بردومن به کمک مترجم بازنان وکودکان مصاحبه کردم.تعریف های کودکان به خصوص
مرا تکان می داد .ازصحبت های بزرگساالن راحت تر می توان دوری کرد،اما شنیدن اینکه
کودکان درباره این بدی وحشیانه وعریان تعریف می کنند،طاقت فرساست.بیان عریان و
احساساتی آنها فضایی برای فرارباقی نمی گذارد.بایدواقعیت باشد،دراین صورت واقعیتی
غیرقابل تصور.آدم ازانسان بودنش خجالت می کشد(.درکتاب کودکان درجنگ بعضی از
تعریف هارابازگوکرده ام).
Mickael
Vindalen
Fredrik
Shatila
Åmsele
Nabila
Kista
Barn i Krig,Verbum/Gothia 1987
Måbydalen
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مسافرت آوریل درشتیالدرسال ۴۳۱۳زندگی مراتغییرداد.چیزی آن موقع درمن شکست ،شاید
نویی عقده کودکی ،چیزی که بعدها درست نشد.به بیان دیگر،نه اینکه ازلحاظ روانی صدمه
دیده باشم.امروزازبسیاری جهات انسانی خوشحال تروآزادترم.اماخودشرایط عوض شده است.
من ازگذشته بارنج آشنایی داشتم.پزشک اطفال بودن به این معنی است که هرهفته باخانواده
هایی درشرایط زندگی سخت برخورد داشته باشی.بسیاری را می شناسم که فرزندانشان را
ازدست داده اندوبسیاری دیگرکه کودکان فلج یامبتال به بیماری های العالج وطوالنی مدت
دارند.خودم هم کسانی راکه بسیاربامن نزدیک بودند،از دست داده ام.
من هرگز معتقد نیستم که فرد می تواندخودش رابا رنج عادت بدهد.خودمن باگذشت زمان
بیشترحساس شده ام،امامی توانیم نوعی روش علمی دربرابر رنج ومرگ بیابیم که بیش ازحد
نگریزیم.بدون چنین شیوه ای کاری کارکردن بابیماران ومریض های روبه موت امکان
ناپذیراست.آن موقع فکرمی کردم که همین توانست در برخوردباکودکان حوادث شتیال بمن
کمک کند،امااشتباه میکردم.من بارنج آشناشده بودم امانه بابدی.
چگونه انسانی می تواند چنین رفتارکند؟چگونه کسانی می توانند آگاهانه کودکی راشکنجه کنند
واورابکشند؟من تاحدی تجربه دارم وتحصیل کرده ام.به خاطرهمین توضیحات روانی راکه
معموألبکارمی روند،خوب می دانم .می دانم که انسان هایی که زخم های عمیقی روحی
دارند ،ودر درسال های کودکی بی حرمت شده اند،می توانند بشدت ازدیدن یک کودک بی پناه
برانگیخته شوند.درغیراین صورت شاید می توانستندکه به عنوان فردی بزرگسال خودشان را
با یک زندگی طبیعی تطبیق دهند.اماوقتی باکودکی گریان درآغوش ایستاده اند ویابانگاه
ملتمسانه کودکی کتک خورده ،زانوزده برخوردمی کنند ،چیزی دردرونشان رخ می دهد که
ازکنترل آنها خارج است.
ناگهان خودشان رادرنقش کودکی خوار،ترسیده ،خجالت زده واهانت دیده تصورمی کنند که
می خواهد ویران کند.
همچنین می دانم که پشت بیش ترتجاوزات فاحش دررابطه باکودکان ،اشخاصی قراردارند که
خودشان نوجوان اندواغلب معتاد بوده اند.قتل عام درکمپ شتیالعملکردگروهی سربازان پیاده
نظام نوجوان بود وگفته می شود که آنها قبل ازفرستاده شدن به مآموریت ،مقادیربسیارزیاد
حشیش مصرف کرده بودند.
باوجوداین بدی یک رمزاست.من نمی توانم بفهمم که حتمأمجموع همه این علت هایی که من
دیده ام الزم است که درباره کاراین حیوانیت شیطانی که مرتکبین آزمایشش رانشان داده اند ،
توضیح دهد.فردمی تواندهرتجربه ای رادر کودکی داشته باشد،هرچقدرمی خواهد جوان باشد،
وهرچه ممکن است موادمخدرمصرف کرده باشد؛باوجوداین باید یک مانع نهایی وجودداشته
باشد.
تنبیه بدنی  ،شکنجه کردن وکشتن کودکی بی پناه هیچ هدف منطقی راتوجیه نمی کند.حتی
بیش تر نیازهای عصبی به این روش نمی تواند پاسخ داده شود.
ناممکن بودن توضیح کامل بدی،مشکل دیگری راباخود همراه می آورد،که من نتوانستم
طوری آن را حالجی کنم که قانع شوم .اگرمن درچنان شرایطی بودم،چه واکنشی نشان
می دادم ؟اگر من دردوره نوجوانی درویتنام،افغانستان یادرسرزمین اشغالی فلسطین سرباز
بودم،اگرخسته  ،ترسیده وزیرفرمان رهبرانی پرجذبه بودم ،ودستورداشتم که باخشونت عمل
کنم-آن موقع چطور رفتارمی کردم؟
گفتن این که من سرپیچی می کردم خیلی آسان است.امامن چطورمی توانم بدانم؟همه والدین
می دانند که کودکان می توانندبابیش ترنیروهای محرکه آنی وبدوی هرکسی مبارزه کنند.ممکن
است کسی به طرزی وحشتناک ازدست کودکی خشمگین شود وگاهی رفتار بسیار احمقانه ای
داشته باشد.درهرصورت برای من این طور است.تقریبأ حاال که مدتها گذشته خیلی می ترسم،
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گاهی شایدبیشترازآنچه بچه هایم را ترسانده ام.من هرگزآنها رااذیت نکردم،اما زیاده روی
کرده ام ،خیلی بلندجیغ کشیده ام وتقریبأافکاری کشنده داشته ام.
من میدانم که بدی درون خودمن نیز وجوددارد،امامن آنرانسبتأتحت کنترل دارم.درآن مبارزه
دائمی میان بدی وخوبی هنوزهم خوبی است که تسلط دارد.اماچه مدت؟
یکی ازسربازان آمریکایی که درقتل عام شهروندان درویتنام(فقط درسونگ مای نبود که رخ
داد ) شرکت داشت،مدتی پیش مصاحبه ای دریک برنامه تلویزیزونی داشت.همه زندگیش تباه
شده وبه وسیله ای برای اشکال مختلف روان درمانی تبدیل شده بود .اوفکر می کرد شاید این
طوربرای بیماریهای روانی ارزشمند باشد،ولیکن به سختی میتواند گناه اورابهبودبخشد.

بااین حال سخت ترین چیزدرزندگی اوبینشی بود که اوتصورمی کرد دارد":من فهمیده ام که
هم دردنیاوهم درون خود من خوبی وبدی با هم وجود دارد.اینطوری است که هروقت بدی در
من برتری می گیرد ومن روی شر ایط کنترل دارم ،می توانم آنرامات کنم.اماوقتی با سختی ها
مواجه می شوم،بدی غلبه می کند.به این ترتیب من یک انسان بدهستم.آیامیتوانی این رابرایم
توضیح دهی که چگونه می توانم باچنین بینشی ادامه زندگی بدهم؟
سوال تعیین کننده این است:چگونه می توانیم آنقدرخوبی در فکرکودکانمان جای دهیم که در
شرایط بحرانی زندگی بتوانند موقعیت راحفظ کنند؟ آیامی توانیم آنهارا برعلیه بدی واکسینه
کنیم؟ پس فرد چه کارمی کند؟آیامی توانیم از دیدن انسان هایی که با شجاعت شخصی در
شرایط سخت آزمایش خودرا به خوبی پس داده اند،کمک بگیریم؟بعضی سربازها درجنگ
ویتنام باوجود تهدید شدن ازسوی دادگاه نظامی ازشرکت درقتل عام شهروندان خودداری
کردند.
روگرروسنبالت،نویسنده وخبرنگار روزنامه آمریکایی تایم یکی ازاشخاصی است که روی این
گونه مسائل مطالعه زیادی داشته است.اوخودازکودکان جنگ یهودیان است وخانواده اش در
زمان جنگ ،اروپاراترک کردند.اوطی تمام فعالیت های شغلی زندگی اش رویای سفربه چند
منطقه جنگی و مصاحبه باکودکان وتهیه گزارش را درسرمی پرورانده است.روسنبالت در
اوایل دهه  ۱۳توانست رویایش راعملی کند.اوبه ایرلند شمالی،لبنان واسرائیل سفرکرد ودر آن
جاباکودکان اسرائیلی وفلسطینی مصاحبه کرد.درادامه به تایلند رفت ودرآنجاباکودکان
پناهندگان کامبوجی وباالخره درهنگ کنگ باپناهندگان کشتیهایی ازویتنام مصاحبه کرد.
مجموعه این مصاحبه ها یک سری مقاله بسیارچشمگیردرتایم شدکه بعدهابه شکل کتاب
کودکان جنگ به چاپ رسید.
مصاحبه هاباکودکا ن جنگ برای روسنبالت سفری دردرون خوداوشودواورابه یک سری
پرسش درباره برداشت اززندگی رساند.اوبه مسائلی توجه کردکه بعدها بسیارقابل بحث شدند.
یکی ازآنها این است که اوبندرت با بیان احساسات انتقامی درنزد کودکان صدمه خورده،
برخوردمی کرد.
Song My
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بسیاری ازآنهاکه کشته شدن والدین ویاحتی دراثرشکنجه وکشته شد نشان را دیده بودند.
روسنبالت ازتعاریف آنها می لرزید ومنقلب می شد وگاهی ازآنها می پرسید ":دلت
می خواست ازکسانی که باوالدینت این کار روکردن،انتقام بگیری؟"وفقط این جواب را می
گرفت":اون وقت فقط بیشترخشونت می کردن.اینطور نمی تونستم پدرومادرم وپس بگیرم".
روسنبالت به خوبی ای می اندیشید که درمیان کودکان با آن برخوردکرده بودواینکه به سختی
می توانست چنین چیزی را درنزد بزرگساالن بیابد .خوبی وروشن بینی آنهاازکجامی آید وقتی
که به روشنی ووضوح درمحیط بزرگساالنشان وجودندارد؟نتیجه نهایی این است که انسان
باوجود همه اینها بیشترخوب بدنیامی آیدتابد،امابعدها اگر درمحیطی گینه جو زندگی کند،به
آسانی تغییرشکل می دهد.
هنرزندگی کردن به گونه ای رضایت بخش به عنوان یک بزرگسال دربدست آوردن آن خوبی
اصیل وسپس بکاربردن آن دریک وضعیت پیچیده است.
روسنبالت دراینجاخودش رابه دیدگاه جبران معلم درموردکودکان متصل می کند(.پیشگفتار)
پرسش فقط این است:آیایک چنین"خوبی اصیل"وجود دارد؟آیاکودکان خوب زاده شده اند یابد؟
بابینش قدیمی به گناه ارثی (که قبألمسیح برعلیه آن قیام کرد،اماتا زمان ما درکلیسامعمول
بود)مردم می پنداشتند که کودکان باگناه زاده می شوند،وهد ف تعلیم وتربیت این بودکه بدی
راازبدن کودکان خارج کند.کودکان طبیعتأ بدبودند،اما با تعلیم عادات خوب ،می شد کمی بهتر
شوند.
این سنت رشد روانی که باکمک فروید وشاگردانش توسعه یافت ،برخالف همه این طرز
تفکرها بود .به عبارت دیگر،فردمی پنداشت که کودک ازابتدانه خوب است ونه بد.اودررابطه
نزدیک باوالدین شکل می گرفت.اگرکودک به اندازه کافی عشق و محبت فراوان دریافت
می کرد ،خوبی می توانست درنزداو ریشه کند.کودک تصویرآینه والدین می شد.
طبق این سنت ،کودکان درطول سال های اولیه در خوبی وتوانایی بینش رشد می کردند.این
به موازات تکامل آنچه که شخصیت اخالقی نامیده می شود،رخ می داد.اولین باربعدازچهار
سالگی شخص می توانست ازکودک انتظاربیان همدردی داشته باشد.
والدین وپرسنل مهدکودک مدت هاقبل می دانستند که این مطلب اشتباه است .هرکسی که
درنزدیکی کودکی زندگی کند،می داندکه آدمی می تواند دلجویی کردن یک دوست غمگین
یاپدرو مادرراقبل ازدوسالگی توسط کودک ببیند.باپیشرفت سریع تحقیقات درموردنوزادان(تولد
ورشد) ،اندیشیدن دراین زمینه ها طبیعی تر شده است.درسالهای اخیریک شاخه تحقیقی
مخصوص توسعه یافته که ماآنراتحقیق همدردی می نامیم (همدردی=توانایی تشخیص یا وارد
شدن دراحساس دیگران وفهمیدن آنچه که دیگران احساس می کنند.).دراین تحقیق شخص
بیش تر سعی کرده بطورقاعده مند تکامل تعبیرکودک ازهمدردی رادنبال کند.

Roger Rosenblatt
Time
Krigsbarn /Harriers
Freud
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آنچه اشخاص امروزدرباره اش متفق اند،این است که کودک پیش ازهشت تا ده ماهگی می
تواند ابرازهمدردی کند،بیش ترازهمه با توانایی دلجویی کردن از یک والد واقعآ غمگین
.کودک گریستن والدرا مثبت می کند؛درپی برخورد بدنی می گردد ،وصدایش رابه"وضعیت
دلجویی" تغییرمی دهد.
برخی ازمحققین که قبألچنین تغییری راپیشترازاین ها درسه –چهارماهگی دیده اند،می پندارند
که این موضوعی است که به عامل زمان بستگی داردتا بتوانیم آنرادرزایشگاه ببینیم.بعضی ها
این نتایج را زیرسوال می برند ومعتقدند که کودک قبل ازاینکه بتواند منظوری ازهمدردی
داشته باشد ،ابتدا باید خودش رابه عنوان یک موجود درارتباط بامحیطش دریابد ،حتی اگرپایه
های آن ازقبل وجودداشته باشد.مادراینجا مستقیم وارد بحث درباره پیش تکامل درنزدکودک
می شویم که قبأل با آن برخوردداشته ایم.
آنچه محققان مختلف برآن اتقاق نظردارند،این است که آنهاتوانایی حس همدردی را یک
موهبت ذاتی می بینند،مطلبی که کودک به این ترتیب "یاد"نمی گیرد.اماهمدردی شعله ضعیف
شمعی است که درکوران دائمی بادقرارگرفته است.مابایداز آن به شدت حفاظت وآن را تغذیه
کنیم تا باقی بماند.درغیراینصورت اگر خاموش شود،روشن کردن مجد دآن بسیاردشوار خواهد
بود.
چه چیزی الزم است تا احساس کودک باقدرت رشد کند؟نزدیک بودن و وابستگی دوجانبه
دست کم با یکی ازوالدین وحتمأ باهردودرسال های اول زندگی،یک شرط مهم است .درچنین
برخوردنزدیکی ،کودک درزبان عاطفی خوبی وعشق تکامل می یابد.کودک خودش تسلی و
بخشش می گیردوتعبیرخودکودک برای همدردی فهمیده و پذیرفته می شود،اگرچه نه همیشه
دریک سطح آگاه.
به تدریج این مدارگسترده می شود:خواهربرادر،پدربزرگ ها ومادربزرگ ها،دوستان وپرسنل
مهدکودک .همه روابط پیوسته وطوالنی به انسان ها،یک آموزش دائمی برای دلسوزی
وهمدردی راتشکیل می دهند.دادن وگرفتن ودیدن اینکه همدردی آنها ازسوی دیگران پذیرفته
می شودوهمین طورهمدردی دیگران ،به کودک گرماوارتباط می بخشد.
بازی های ناحیه میانی (بخش رمزناحیه میانی)هم برای تکامل توانایی کودک درکسب آگاهی
مهم است .درچنین بازی کودک نتایج رفتارهای خوب وبدراآزمایش می کند.اوامتحان می کند
که چه حسی دارد وقتی که دانسته یا ندانسته ،باعشق ویانفرت پذیرفته شود.
تناقض این امردراین است که کودک تنها آن قدربه این بازیها نیازدارد که تا توانایی خودش
رادربودن با دیگران رشد دهد.
روابط نزدیک ووابستگی طوالنی وصمیمی با دیگران  ،و بازی خالق برخی ازشرایط اساسی
برای خوبی اند .اماماهنوزدرابتدای پلکان خوبی هستیم.دوپله دیگرهم وجوددارند.فقط احساس
همدردی داشتن کافی نیست .درک ما از آنچه دریافت میکنیم هم الزم است ،واینکه نتایج این
عملکردرابراساس این نوع بینش بپذیریم.
من کودکان بسیاری رامی بینم که گاهی نسبت به انسان های دیگربی توجه رفتارمی کنند .آنها
ممکن است بی احساس وبدون شناخت به نظربرسند،امازمانی که فرد یادبگیردکه آن ها رااز
نزدیک تر بشناسد ،پی می بردکه اشتباه درآنجا نیست.درحقیقت آنها خیلی حساسند،ولی هرگز
یاد نگرفته اند که احساساتشان راازهم تفکیک کنند.برعکس آنها ازهمه آنچه حس می کنند،گیج
می شوندوگاهی رفتاری متضاد دارند .زمانی که می خواهندکودک کوچکی راتشویق چنان
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اورامحکم درآغوش می گیرندکه دردش می گیرد وشروع به گریه می کند.اوازواکنش کودک
،غافل گیرمی شوند واوراهل می دهند،طوری که کودک به زمین می افتد وضربه می خورد.
زمانی که بچه ها می خواهند گونه بزرگسالی رانوازش کنند،درواقع یک توگوشی می زنند که
جایش می سوزد.نه کودک ونه بزرگسال نمی فهمندکه چه اتفاقی افتاده است.
برای تمام کودکان بی پناه  ،احساساتی که ضمنأشبیه دلبستگی واطمینان هستند،احساسات
خطرناکی می باشند .ازدست دادن شخصی که انسان بااوپیوندمی خورد،دوبرابردردآوراست.
برای اینکه فرداززندگی چندین بار ناامید شود؛حدومرزی وجوددارد.به همین علت درنزداین
کودکان همیشه دمدمی مزاجی وجود دارد -آنچه که انسان بابیمیلی شروع به احساس اعتماد
می کند ،باید دوبرابربه آن تنفرنشان دهد،به طوری که احساس مجاب نشود.بااین وجودساده تر
است که یک فردتنهاو دوست نداشتنی باشی تااینکه ازنوانتظاراتی رابسازی که بعدأموردخیانت
قرارگیرد.
بخش اعظمی ازکاردرمانی که دررابطه باکودکان اتخاذ می شود،صرف ساختن پل هایی بین
احساس وآگاهی می شود،کمک کردن به کودک دردرک کردن آنچه که حقیفتأحس می کند.این
کارمی تواند یک مرحله پرزحمت باشد،اگرکه پایه های پلهای ثابت لنگرانداخته ازگذشته ،
وجود نداشته باشند.درحقیقت این پل باید دریک هم بازی بین کودک ووالدین ،پرسنل مهد
کودک ،معلمین وافراد مهم دیگردرزندگی کودک ساخته شود.وسیله بنیانی در چنین پلی یک
گفتگوی پیشرونده دائمی می باشد.
مکالمه پیشتراززمانی که کودک درشکم مادراست،شروع می شود.مادرقطعه هایی کوتاه برای
بچه ای که درشکم دارد،می خواندوپدردرحالیکه گوشش رابه شکم بزرگ مادرچسبانده ودراز
کشیده  ،ضربه های لگدکودک راحس می کند،شروع به گفتگومی کند.
لحظات درهنگام تمیزکردن نوزاد"،قهوه درست کردن "بادهنی بطرف شکم نوزاد،من ومن
مجاب شده وخنده دوجانبه.والدینی که بانوزادانشان گفتگومی کنند،صدایشان رادرسطحی
افزایش می دهندکه نشان داده شده که برای نوزادان فهمیدنش آسان است.آنهامنتظر "عالئم
صحبت"نوزاد ازبدن یادهان می شوندوبه آنها جواب می دهند.نه اینکه فقط آنها راتقلید کنند،
بلکه گفت وگوراادامه می دهند،بایک جواب متقابل جدید متناسب که کودک بتواندآن را بفهمد
وتشویق به ادامه دادن شود.
زبانی که بین کودک ووالدنسبتأهماهنگ رشدمی کند،درزمان های اخیر بسیارمورد مطالعه
قرار گرفته است.آن زبان تیزهوشی است که والدآموخته بدون اینکه ازدوره آموزشی یادگرفته
باشد  -بجزآموزش موثری که به معنای خود کودک بودن است.والدینی برای گفتگوکردن
باکودک به این شیوه بهترین هستندکه باخودشان درزمان کودکی چنین برخورد شده است.
زمانی که رابطه والدونوزادمناسب نیست ،زبان وگفتگو بسیارمتآثرمی شود.گاهی گفتگوکامأل
ازبین می رود .محققینی وجوددارندکه منظورشان این است که یک فیلم برداری ساده ازیک
لحظه درکنارتمیزکردن کودک وموقعیت غذادادن تصویری بسیار خوب ازاینکه رابطه بین
والدوکودک چگونه است،نشان می دهد،باوجودیکه والدمی داندکه ضبط روشن است وشایدبه
خاطر همین سخت باشدکه "طبیعی " رفتارکند.
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درپایان اولین سال کودک،زبان درجمالت معمولی بیش تربصورت کالمی می شود:
"کیه؟"ا"وآ".."م....م..پدربزرگه.میبینی باخودش چه کیوآورده؟""اواِ".."آره.درسته..هاپو هم هست.پس مامان بزرگ کجاس؟"" ِا ِه"..ا"ون خونه س.بعدأمیآ د..پس مامان کجاس؟""دادا"."آره .اواونجاایستاده.وبابا؟""دا"."آره.من اینجام.تومیدونستی،تومن رودیدی!"والدگفتگوراادامه می دهد وجواب کودک راتفسیرمی کند،به آن محتوایی حقیقی می بخشدو هم
زمان اگرحوصله داشته باشد،کودک را وامی دارددرباره آنچه که می توانیم اشخاص واشیاء
بنامیم ،بیندیشد.
بتدریج گفتگوتکامل می یابد،کودک هرچه بیش ترامکان این راداردکه باتنوعی بیش ازآنچه
حس وفکرمی کند ،منظورش را برساند.تدریجأ مثآل والد می گوید:
"حاال عصبانی شدی که بیشترشکالت نگرفتی؟""ناراحت شدی وقتی اوباهت اینطوری کرد؟"" ناامیدشدی که اجازه نداشتی بری خریدکنی؟" "تعجب کردی وقتی مامان بزرگ بیدارت کرد؟"" حاالخوشحال شدی؟"والدمتوجه واکنش نشان دادن کودک می شود،وبه آنچه که این چنین احساس می تواندنامیده
شود،تفکر می بخشد.این دقیقأ نوعی اندیشه است،یک ایده -نه دیکته .بدترین چیزی که کودک
می داند بزرگساالنی هستند که تصورمی کنند دردرون کودک چه می گذرد قبل ازاینکه
خودش بداند:
"سعی نکن !من می بینم که توعصبانی هستی،همان طورکه هست بگو!""نادونی نکن دیگه!البته که سوپ نخودرودوست داری ،قبل ازاین هم بارها دیدیش  -شروعکن وبخور!"
" می دونم که ازآمپول ضدفلج اطفال می ترسی،اماهمه شش ساله ها اون رومیزنن،پس حاالما میریم وکارروتموم می کنیم(".والدین اغلب بیشترازکودکان می ترسندوبه آسانی ترسشان
رابه آنها منتقل می کنند).
آنچه که درپاسخ متقابل بیش تربزرگساالن مشترک است،این است که آنهامی پندارند می دانند
و میپ ندارندکه حق دارندکودکان را"افشاء"کنند.امااین هم زمان یک حرکت توازنی سخت
است .قانون اصلی که من می بینم،این است که بایدبه دقت به کودک گوش بدهیم،تشویقش کنیم
که خودش برای احساساتش لغت بیابدوخودش رابه تنهایی بیان کند و آنچه را کودک می
گویدبدون ابهامات خردمندانه بپذیریم.درسنین بزرگسالی برای من سخت است که بتوانم
باافرادی خودم راتطبیق دهم که تصورمی کنند ازاحساس من آگاه اند ومعتقدند ازخودمن بهتر
می فهمند.
اماهم زمان برای یک کودک مهم است که بفهمداوباوالدینش هرجوری که هست،نمی تواند
دریب کند.همه کودکان گاه گاهی حدومرزهاراآزمایش می کنند،که چه کاری می شود وچه
کاری نمی شود انجام داد.همه کودکان دروغ گفتن راهم آزمایش می کنند  -به این ترتیب که
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اگر درست در موضع حقیقت نباشیم ،چه می توانیم بدست آوردیم؟آیا شخص می تواند قدری
آنراتغییردهد،بدون اینکه والدین متوجه شوند؟
من دراین گونه مواقع سعی می کنم بطورواضح مشخص کنم که بااین کشمکش هوشمندانه
موافق نیستم(البته اگر بازی نباشد،کمی خوش خلقی ضرری ندارد).مشخص کردن کامل ،
مبارزه ای می شود،اماباوجوداین به گونه ای که کودک بتواندچهره خودش رانجات دهد.
مهم ترین چیز این است که کودک رابشناسیم ودرمقابل خواهریابرادران ودوستانش پرچش
نکنیم.الزم است که کودک کامآل بفهمدکه من فهمیده ام.گاهی یک لغت هم دراین باره الزم به
ذکرنیست ،همین طورهیچگونه موعظه اخالقی  -درمسائل اخالقی ماچندان چیزنداریم که به
کودکان بدهیم.
این گفت وگوی تکامل بخش واطمینان بخش مستلزم حضوراست.من باید به عنوان والدآنقد ر
حضورجسمی و روحی داشته باشم که بفهمم درون کودک چه می گذردوکمی هم بدانم که
موضوع ازچه قراراست؛ یعنی من بایددیده باشم که چه اتفاقی افتاده وهمچنین زمینه ای روشن
داشته باشم.
یکی ازبزرگ ترین بحران های ما این است  -که ماآنجاییم بدون اینکه واقعآ حضورداشته
باشیم .شاید ازلحاظ جایگاه نزدیک کودک باشیم ،اماخیلی باالترازسراوقرارگرفته ایم و
باوجوداین ،نه اورامی بینیم ونه می شنویم.ما اغلب درراهیم ،افکاروبرنامه ها دورسرمان
چرخ می خورند " :صبرکن  ،زودمیآم".کودکان اغلب والدین راپراکنده وبی قرار می بینند.
مجله ماوالدین این سوءال راازیک گروه هفت نفره از کودکان پرسیده بود":آیابزرگساالن به
کودکان گوش می دهند؟"
اما ۳ساله :
"نه فکرنمی کنم.آدم باید تقریبأجیغ بکشه تاشنیده بشه.اولین باروقتی واقعآ عصبانی میشی کهمنظم گوش میدن..گاهی بنظرمی رسه که نمیخوان گوش بدن.وقتی که من وامیل دعوامی کنیم،
اونا همیشه می گوین توکه بزرگ تری ،مسئولیت داری.اما فکرنمی کنم حق با اونا باشه .البته
الزم نیست که من برای اینکه اون دعواروشروع می کنه،مسئول باشم.واقعآ گاهی اوقات این
طوریه!"
اووله ،دوازده ساله:
"اون ها اغلب این کاررومی کنن،امااتفاق می افته که آنهاسرشونوتکون میدن ومیگین:"م-م" .اون وقته که آدم می فهمه یک کلمه هم ازچیزی که گفته ،نشنیدن!.پس آدم بایدبره
جلوو چشم درچشم بگه می خواد حرف بزنه ".
اِما واووله تجربه ای رابیان می کنند که می دانم کودکان زیادی دارند.بزرگساالن به ظاهر
گوش می دهند،امادرواقع گوش نمی دهندودراین صورت مشکل می توانیم یک گفت وگوی
واقعی بوجود آوردیم.برای خود من این اتفاق افتاده .به آسانی چنین پدرپراکنده ای می شوم که
می گویم":م...م" وخواهش می کنم که کودکان کمی صبرکنند،به خصوص وقتی که سرم خیلی
مشغول باشد.
آگنتا،همسرم  ،ازلحاظ اینکه دربرخوردبا کودکان پراکندگی ذهنی نداشته باشد ،خیلی بهترازمن
است.اوهم به اندازه من درگیری فکری دارد،امادرعین حال می تواند راه هایی راکه استفاده
نمی شوند،را ببند د .بنابراین دراطرافش آرامش برقرارمی شود.خیلی سعی می کنم ازاویاد
بگیرم  ،ولی هنوز خیلی چیزها باقی مانده .شایدبه جنسیت مربوط باشد؟دراین صورت تسکین
پیدامی کردم،اماواقعأ باورچنین مطلبی سخت است.
Vi föräldrar
Emma
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یک بخش هم به تأدیب نفس مربوط می شود.تقسیم کردن زمان برای کودکان ،زمانی که
کامألبرای آنهادرنظرگرفته شده است.اوودانگستروم ،معاون نخست وزیردریک برنامه
تلویزیونی تعریف کرد که درتقویمش گاهی زمان برای مالقات باخوددرنظر می گیرد.من
پدرانی راکه به تقویمشان وابسته اند می شناسم که به روشی مشابه برای مالقات باکودکانشان
وقت می گذارند.البته خنده داراست،امابه نظرم اصل اندیشه درست است .کودکان انسان هایی
الیق وقابل احترام اندکه گاهی حق دارند به آنها مدام توجه شودوبرایشان وقت گذاشته شود.آنها
را نباید به وقتهای اضافی واتفاقی ارجاع بدهیم.برای بسیار ی از انسانهای امروزی  ،مانند
انسان هایی درجوامع روستایی قدیمی زندگی می کردند ؛هرگزوقت اضافی وجودندارد.
لحظه شب بخیردرکنارتخت خواب یک فرصت مهم برای رابطه والدین وکودک است.برای
جمع بندی همه آنچه درروزاتفاق افتاده،کامل کردن آن چیزهایی که کامل نشده،وبا خشم
نخوابیدن.
من این راازمادرم یاد گرفته ام.ماهفت خواهروبرادربودیم،وغیرممکن بود که اوبتواندبرای
هرکدام ازما این همه وقت داشته باشد،امابا وجوداین تازمانیکه من هنوزدوران نوجوانی
راپشت سر می گذاشتم،اوآنهایی را که می خواستندبه یک قصه مشترک گوش بدهند ،دور
خودش جمع می کرد.به این ترتیب ما به قصه هایی مانند درماه میوزد وخرس پووگوش
می دادیم.
سپس هرکدام به تختخواب هایمان می رفتیم.اماقبل ازاینکه خوابمان ببرد به نزدمان می آمد،
یکی پس ازدیگری یک دور شبانه می زد .گاهی سریع پیش می رفت وگاهی وقت بیش تری
می گذاشت ،امامهم ترین چیز این بودکه اومی آمد .ارزشش راداشت که درازبکشی ولحظه
ای منتظربشی ،حتی وقتی که خسته بودی.
من هم سعی کرده ام همین کاررابکنم،چون به عنوان کودک برای خودم خیلی اهمیت داشت.
ازآنجایی که من هشت فرزند دارم ،دراین زمینه دست کم تعدادزیادی کتاب ادبی سوئدی برای
کودکان ونوجوانان خوانده ام .ارزش این زحمت کشیدن راداشته است؛زیرا ما یک سرمایه
غنی داریم که اغلب بزرگساالن ازآن سود می برند.
چون کودکان من سنین مختلف وعالقه متفاوت داشته اند،اغلب برای آنها جداگانه کتاب
خوانده ام.غالبأ درکنار تختشان درازمی کشم؛کتاب می خوانم،گاهی اوقات چند شعری می
خوانم وبعد چراغ راخاموش می کنم.درنزدبچه های کوچکم،اغلب تازمانی که آنهابه خواب
بروند،درکنارشان می مانم.زمانی که به پنج سالگی می رسند،به عنوان قانون توضیح می دهم
که اگرمن بروم ،اماالی دربازباشد ،آنهاراحت ترمی خوابند.
من به این ترتیب تصمیم گرفتم که زمانی که بچه هارامی خوابانم،هرگزبه تلفن جواب ندهم.
اگر باکودکان درمنزل تنهاهم باشم ،به آسانی تلفن جواب نمی دهم؛چون اوأل تمامی مرحله
خواباندن کودکان ازبین می رود،ثانیأمی خواهم برای کودکان مشخص کنم که آنها درآن موقع
درمرکزقراردارند.وقتی مریضی رامعاینه می کنم ،درست درآن لحظه ،هیچ مکالمه تلفنی
جواب نمی دهم،بلکه خواهش می کنم دوباره زنگ بزنند.
Olle
Odd Engström
Det blåser på månen
Nalle Puh
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زمانی که اللن الشون وزیردارایی شد،یک خبرنگارتلویزیون بااومصاحبه کردوازاو
پرسید:
"شما بچه کوچک دارید آنها چطوری با پدری که وزیردارایی است ،کنارمی آیند؟اوجواب داد:
"من بانخست وزیردراین باره صحبت کرده ام که یکی ازشرایط من برای اینکه این شغلرابپذیرم ،اینست که بتوانم هرشب برای کودکانم قصه شب بخوانم.
وقتی که چنین چیزی رامی شنوم ازسوئدی بودنم،خوشحال میشوم.همزمان فکرکردم امیدوارم
معنایش این باشدکه حتی وقتی که نخست وزیرموقع قصه شب تلفن می زند،همین جواب رااز
همسراللن بشنود:
 "متأسفانه اللن یک مالقات مهم بابچه ها دارد .همین حاال مشغول است.می تواند بعدأزنگبزند؟"
به عبارت دیگر،شرط الزم برای ایجاد یک گفت و گوی صحیح باکودکانمان این است که
موفق شویم زمان وآرامش الزم رابرای مالقات های واقعی با آنها فراهم کنیم،اما طبیعتآ
محتوای گفت وگوهم به همان اندازه مهم است .یک مالقات واقعی به این معناست که دوانسان
به یکدیگرنزدیک می شوندبدون هدف های اعتقادی بیش ازحد بسیار،که آنها دراین موضع
هستندکه هم بدهندوهم بپذیرندوهیچ کدام آنها نپنداردکه دروسط بایک حقیقت مسلم بیشتراز
دیگری نشسته است .اگرمالقاتی حقیقتأبخواهداهمیتی داشته باشد همچنین به معنی پذیرفتن
خطراست .ماباید خطرتغییریافتن خودمان رابپذیریم،برداشت ونقطه نظرمان راتغییربدهیم،
دردرک و فهممان ازدنیاعمیق شویم.
به نظرقدرمسلم می آید،امادرعمل اینقدرکه به نظرمی رسد،نه دربعضی روابط وبه خصوص
نه در برخورد بین بزرگساالن وکودکان ،آسان نیست وبسیارآسان است که مادرموقعیتی
بسیارعاقالنه بیفتیم،به عبارت دیگرماآن کسی بشویم که می داندچگونه همه چیزبایدباشد ما
می توانیم بفهمیم که کودک اینطوروآنطورحس می کند زیراکه او تجربه محدودی دارد وحاال
مامی خواهیم که شرح دهیم که چگونه است.بنابراین ما آگاه میشویم دربهترین شکلش تحمل
پذیرودرموضع اینکه بررسی کنیم وتوضیح بدهیم.
همه این ها مهم است ،اما اگرما همزمان نبینیم که ماهم به همان اندازه ازکودک یادمی گیریم ،
هیچ ارزشی نخواهد داشت .ابتداوقتی کودک حس می کند که باارزش است ،که حس کند آنچه
می گویدارزشمند وبامعناست وحقیقتأ می توانداین بزرگسال راتغییردهد.
لین ِد پنج ساله ،درمخفیگاهش یک ماسک صورت مربوط به اواخر۴۳۶۳پیداکرده که تصویر
واقعی یک لیندن ب یونسن عبوس رابه خوبی نمایش می دهد.وقتی که اوناگهان درهال با آن
ماسک ظاهرمی شود،دوقلوهای ما،هوگو وسیگنه که ده ماهه هستند،کامأل وحشت زده
می شوند .آنها پریشان ومضطرب جیغ می کشندودقایق زیادی طول میکشد تاآرام شوند.لیند
تذکری می گیرد وخودش حتمأ کمی ازعکس العمل شدید خواهروبرادرکوچکش متحیر شده
است  .ماسک کنارگذاشته می شود.چندساعت بعدهمه اینهادوباره تکرارمی شود.لیندباماسک به
صورتش وارد آشپزخانه می شود.هوگووسیگنه آنجا درصندلی هاشان نشسته اند.عکس العمل
این بارشدیدتر است.من بندرت چنین بچه های وحشتزده ای دیده ام.ناگهان عصبانی می شوم،به
لیند هجوم می برم،ماسک راازصورتش پاره می کنم،محکم دستش رامی گیرم واورااز آنجا
بیرون می برم وبعد ماسک راباالی قفسه ای پرت می کنم.لیند روی پایش می پیچدوچهاردست
وپازمین می خورد.
۳۷

سریع بلندمی شودوبه طرف من برمی گرددوباچشمانی پرازاشک جیغ می کشد":تواذیت می
کنی!".
بعدازچنددقیقه دوقلوهاآرام شده اند.من می فهمم که موقعیت رااشتباه تفسیرکرده ام ،درست
همان طوری که اغلب بزرگساالن می کنند .من فکرکردم که منظورلیند ترساندن آن هابوده،
امااوماسک رازده بودکه ازراه آشپزخانه به کلبه کوچک حیاط برود.احتماألبی مالحظه رفتار
کرده است ،نه اینکه بد ذات باشد.عذرخواهی می کنم.
موقع خواندن قصه شب ،درازکشیده بودیم وگپی می زنیم.به درستی نمی توانستم ازآنچه اتفاق
افتاده بگذرم ،پس دوباره مطرحش می کنم.
"احمقانه بودکه دستت رامحکم گرفتم وهلت دادم.می دانی که من خیلی دوستت دارم.اما خیلیوقت ها ازدستت عصبانی می شم.فکرمی کنم به این خاطره که توخیلی شبیه خودمی.من هم
وقتی سن توبودم  ،خیلی شلوغ بودم وهمیشه ابتکارعمل داشتم".
اوباتأمل به این تفسیرگوش داد.آن وقت به من نگاه کرد وگفت:
"گوش کن الرش!وقتی تواون قدردستم را محکم می گیری  ،فکرمی کنم منو آزارمی دی.پزشک اطفال که بچه هارواذیت نمی کنه!بنابراین من فکرنمی کنم بایداین کاررامی کردی .
حاال می خوام بخوابم".
آن شب بسختی خوابیدم.
زمانی که باکودکی بازی یاصحبت می کنم،یک لحظه اززندگیم بالحظه ای اززندگی کودک
یکی می شودوهردوی این لحظات یک درجه بلوغ دارند.اگرمن عصبانی شوم ،روابطمان را
ازبین نمی بر م،اما یک لحظه مهم اززندگی اورابا یک لحظه انتقامی وزشت درزندگی خودم
آلوده کرده ام.
یانوز کورساک در حق کودک به احترام
بعضی ازوالدین هوشمندانه احساس خودرا به کودکان منتقل می کنند.آنها مثل یک آغوش
بزرگ وبازند .ازآنها عشق جاری می شود.آن هابرای فرندانشان نزدیکی ،امنیت وگرما
خلق می کنند،به خصوص که این در سال های اول زندگی ازارزشی بسیارواال برخوردار
است .باوجوداین ،حتمأچنین ارتباطی به این معنا نیست که این والدین درگفت و گوبا
کودکانشان  ،به خصوص زمانی که کودک کمی بزرگ ترمی شود،هم به همین باهوشی
باشند.
دیگروالدین شاید به این اندازه دراحساساتشان قوی نباشند،ولی درخواندن افکارواندیشه
های کودکانشان اشخاصی مهارت دارند،به طوری که درمسئله پیش آمده حضوردارند
ومی فهمندکه دردرون کودک چه می گذرد.این والدین به جایش می توانند نیروی شان را
در گفت وگوبکارگیرند،درگفتگوهای صمیمی می توانندبه کودک درفهمیدن وگاهی
جداسازی احساسات آشفته اش کمک کنند.
Allan Larsson
Lyndon B Johnson
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دریک لحظه همه چیزبودن سخت است،ودرست به همین دلیل دووالد بودن یک سرمایه
است.شخص می تواند دیگری راکامل کند وازسایربزرگساالنی که درنزدیکی کودک
حضور دارند؛مادروپدربزرگ ،پرسنل مهدکودک ،معلمان ودوستان خوب ،کمک های
خوبی بگیرند.
ماتاکنون دوقدم ازپله های خوبی باالرفته ،اما یکی دیگرباقی مانده است:تغییردادن احساس
وآگاهی خود درعملکردمثبت.
کودکان وانسان های بزرگسالی وجود دارندکه دردرک موقعیت انسان های دیگرمهارت
دارند.آنها خیلی خوب آنچه راکه آنهاحس می کنند،می فهمند امااین توانایی هارادراذیت
کردن انسان های دیگربکار می برند.آنها درست ازطریق توانایی شان درهمدردی
می توانند باحدس زدن به نقاط ضعف انسان های دیگر پی ببرند برای اینکه بعدأازآنها در
یک بازی زشت وناپسند،سوء استفاده کنند.
آزاردهندگان مانند شکنجه گران ماهربه این گروه تعلق دارند.آنها بندرت ازشیوه های
وحشیانه استفاده می کنند،بلکه باخردشان زهرخودرا می ریزند ومیدانندکه به چه چیزی
بایدنشانه بگیرند .آنهااغلب خودشان راپنهان می کنند وکسانی دستگیر می شوند که بی ادب
ولی ولگرد بی خطری هستند.
چه چیزی تعیین کننده است که یک انسان همدردی وقدرت تعبیرکردنش رادرخدمت
خوبی یادربدی بکارگیرد؟ومابه عنوان والدین چه می توانیم بکنیم که کودکانمان نه فقط
احساس وامکان درک احساساتشان راداشته باشند،بلکه ازآنها برای خوبی کردن به
هم نوعانشان بهره بگیرند؟
دراینجاارزش سازی مطرح می شود،آنچه مابرای کودکانمان موعظه میک نیم ،یاد دادن
تشخیص بدوخوب است.برخی نگران بی ارزشی درجامعه اندومنظورشان این است که
کودکان هرگز اصول زندگی راکه یک جامعه خوب بایدبرآن بناشده باشد،نمی آموزند.
مسلمأعلتی دارد.شایدما درخألارزش افتاده ایم،جایی که انسان های کمی برای ارزش های
مطلق جرأت قبول مسئولیت می کنند.زمانی چنین چیزها ازمنبرهاآموزش داده می شد.ده
فرمان وکتاب پرسش وپاسخ مذهبی لوتر وآموزش محبت عیسی باوجوداین یک بنیان
تقریبأواضح راداد که درهرصورت درتئوری ،بتوانیم مقاومت کنیم.مسلمأ درطول مسیر
تاریخ به نام خداهتک وحرمت زیادی شده است،اماانجیل مانند قرآن ،باوجودهمه این ها
دریک سری مسائل اخالقی وآداب ومعاشرت آگاهی های روشن وواضحی داردکه ارائه
بدهد.
ولیکن امروزاین اسنادبرای تعداد بسیاری ازانسان ها اعتبارشان راازدست داده اند،بدون
اینکه دیگرچیز جایش راگرفته باشد.هرکسی می تواند با اعتقادات خودش مسرورباشد واز
آن طریق با درک خودش ازمسائل اخالقی شادکام شود.آنچه برای یک نفردرست است
برای دیگری نادرست است وآنچه برای نفری خوب است برای دیگری بداست.
ماباید تعدادی مقرارات مشترک داشته باشیم که درقانونگذاری ماوجود دارند.اما قوانین
می توانند به دالیل مختلف موردسوءال قراربگیرند.برای برخی نپرداختن مالیات،دروغ
گفتن دربرابرمراجع قانونی زمانی که مسائل پناهندگان ویاخراب کردن راههای حمل ونقل
اسلحه صدق می کند،درست است.
این امر کودکان رابه آسانی گیج می کند.چه چیزمعتبراست؟هیچ چیزمطلقی وجودندارد؟
آیاچیزی وجود داردکه انسان ها مشترک بر سرآن گردهم آیند؟ دراین صورت چرا؟
Luther
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بسیاری ازبزرگ ترها نیزترسیده اندکه حتی درگفت و گوی باکودکان ،قلبأحرفشان رابزنند.
فردنمی خواهد تأثیر بگذارد ویاتبلیغ کند.دقیقأهمین ترس است که راه یابی رابرای کودکان
سخت ترمی کند.برای آنهاچندان عجیب نیست که بزرگساالن بینش،نظرواعتقاد متفاوت
دارند ،امادرک این که برزگساالن هیچ نظروعقیده ای ندارند،بسیار سخت است.
من باگذشت زمان کمترمحتاط شده ام.خیلی چیزها ست که نمیدانم ودرباره اش اعتقادی
ندارم.اماعملی راکه انجام می دهم،می گویم ودلیل تغییر عقیده دادنم را زمانی که بیشتر
بدانم ،می پذیرم .برای من همه چیزبرای قبول مسئولیت آسان ترشده است؛چون به خدا
اعتقاددارم وازآنچه که مسیح می گوید،بیش ترتأثیرگرفته ام ،حتی اگرهم زمان بسیاری
ازپدیده ها (بیش ازهمه به دگما تیسم ومکمل هایی که کارزیادی باتعلیم محبت مسیح
ندارند) رادرکلیسا به باد انتقاد بگیرم.
دراینجاکنوانسیون جدیددرباره حقوق کودکان وظیفه مهمی برعهده دارد(.فصل)۴۴ا گر
شخص کنوانسیون جدیدرابادقت بخواند،یک سری ارزشهای بنیادی راپیدا می کند که
انسان ها موفق شده اند در باره آن متحد شوند.دراینجا مثآل این اندیشه که همه انسان ها
وهمه کودکان از یک ارزش برخوردارند،منع هرگونه تبعیض،تحریم اکیدخشونت و
همزیستی صلح آمیزوجود دارد.این مقاله درباه آموزش در مدرسه ،اصول روشنی برای
ارزش هایی که بایدمطالبه شوند،ارائه می دهد.
خشنودم ازاینکه به عنوان نماینده سازمان نجات کودکان،سهمی برای کارروی کنوانسیون
جدید داشتم.این سازمان ازیک سیاست حزبی غیروابسته برخورداروازنظرمذهبی خنثی
است ،اماماازنزدیک بابسیاری ازسازمان های مذهبی همکاری می کردیم .زمانی که
کنوانسیون آماده شد،یکی ازاعضای اداره کودکان کاتولیک به من گفت:
"این کنوانسیون جدیدغیرقابل تصوراست.زیراچیزی بجزتعلیم محبت مسیح که به زبانسازمان ملل تفسیر شده باشد،نیست" .
هم زمان یکی ازدوستانم ازیک کشورمسلمان گفت:
"اینکه مامی توانیم کنوانسیون راحمایت کنیم به دلیل اصول بیان شده آن است که درقرآنهم می توانیم آنها را بیابیم .ازنظرمابسیار عالی وخوشحال کننده است که به نظرمی رسد
که شمادرکشورهای غربی به آن درجه ازبلوغ رسیده اید که ایده های قرآن را دریابید وما
این کنوانسیون را یک پیشرفت ناگهانی می بینیم.
اگراکن ون انسان درسطح بین المللی درباره تعداد اصول درمعاشرت میان انسان ها به
اتحادی دست یابد ،شده ،جای بسی تعجب است ،اگرنتوانیم صاف وساده جرأت بیان آنها
رادر برخوردمان باکودکان ونوجوانان در آرویکا،اُستهاممار،سوداالویللیواره داشته
باشیم.
باوجوداین ،آنچه راکه مابرای کودکان موعظه می کنیم شایددرنهایت چندان روی آنها تأثیر
نگذارد.من فکر می کنم تعدادی ارزشهای اخالقی بنیانی ازابتدادرکودکان شکل گرفته اند.
ادراکی مثل دوستی  ،عدالت ؛صداقت وامانت بانیروی بیشتری درمیان کودکان نگهداری
می شود که درمیان بزرگساالن تصورنمی شود.اینکه اکنون آنهاتوانایشان دردوستی و
درکشان درعدالت وحقیقت راازکجا گرفته اند،تصورنمی شودکه ازبزرگساالن باشد!
Rädda Barnen
Arvika
Östhammar
Svedala
Gällivare
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آنچه روی کودک تأثیرمی گذارد،بیش ترعملکردبزرگساالن است تاکالم آنها.آنها آنچه را
مامی گوییم،انجام نمی دهندبلکه آنچه راکه ماانجام می دهیم،تکرار می کنند.زمانی که
صحبت ازآداب ومعاشرت واخالقیات است ،من بیشتربرای بزرگساالن نگرانم تابرای
کودکان.
دخترسیزده ساله ای به من گفت:
" ازخونه رفتن و غذاخوردن متنفرم!""چرا؟مگرغذا بده؟"" نه .اون خوبه.اماتوبایدمی شنیدی که اونااچطوری حرف میزنن!اول بابا.اون بالفاصلهشروع می کنه از کارش حرف زدن .اصألکارکردن باهاش غیره ممکنه.عاقل نیست.فقط
اذیت می کنه.حقوقش به اندازه کافی زیاده.البته کاری بلد نیس...به همین سبک یک ربع
می گذره.این پدره که یک چیزیش می شه.مامان که البته نمیتونه مدت طوالنی ساکت
بنشینه ،همینطورشروع می کنه.مدیرناامید کننده است،ناظم فقط به یه چیزعالقه داره.تو
می دونی ،اصآل صالحیت نداره،بامشروب مشکل داره"...بعدأتمامی روابط عاشقانه ای که
آنها دارند .همه ،البته بجزمامان.فکرکن که آنهایک دقیقه می تونستندمطلب مثبتی درباره
فقط یک بشربگن!"
شاید تصویری راکه دخترارائه داده چندان عادالنه نباشد.اوخودش شاید رسیده که ازاین
هنررنگ آمیزی سیاه سفیدقدری آموخته باشد.اما نمیدانم زیراکه به طوروحشتناکی به
حدکافی بدگویی وجودداردکه بکاربردن هرعنوانی درآنجا،کلمات دیگر،به عنوان حسن
تعبیرهای زیبابرجسته می شوند.
اگرتصویراوحقیقی باشد،به این ترتیب یک حقیقت دیگرکامألروشن است.اگرما درگفتار و
رفتارمان همیشه نظرتنگ وبی محبت باشیم،چنان فرقی نمی کندکه درهدف آموزش و
پرورش،به کودکان و نوجوانانمان چه می گوییم.
به این ترتیب مابایدازخودمان شروع کنیم که می تواند تمرینی مهیج ومفیدباشد.می توانیم
خیلی چیزهامی توان بدست آوریم.خوبی هم مانند بدی وجوددارد.یکی ازامکانات وحقوق
انسانی مااین است که خودمان سمت وجهت را انتخاب کنیم،امادرسمت خوبی ایستادن یک
موضع گیری راحت نیست وباکارهای سخت وبرخوردهای دائمی وگاهی خطرات شخصی
مهم گره خورده است.ازیک خوش اخالقی بی ضررکه شخص باکمال میل می تواند به آن
برسد ،بسیار فاصله دارد.
درسمت خوبی ایستادن البته به این معنا ست که شخص بدی رامی بیندواعتراف می کند
وآماده مبارزه باآن ،هم درنزدخودش وهم درنزددیگران می شود .به نوبه خود به معنی
شجاعت وآمادگی دائمی برای انقالب کردن است.
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قرن کودک

زمان شخصیت راصدامی زند،امابه عبث فریادمی زند.تازمانی که ما به کودکان اجازه زندگی
کردن وآموختن به عنوان یک شخصیت رابدهیم؛اجازه دهیم که آنهاهمان گونه که می خواهند
عمل کنند،اجازه دهیم که آنها همان طورکه می خواهند فکرکنند ،عمل ودانش خویش رابکار
گیرند وعقیده خود را داشته باشند...
سال  ۴۳۳۳وبحث وگفت و گوی الن کی است که درکتابش بنام قرن کودک به شد ت به دیدگاه
آن زمان نسبت به کودک حمله می کند.اساس اندیشه واضح است وبه همان اندازه امروزمورد
بحث است:کودکان انسان هایی اند باحقوق انسانی خودشان.آنها دارایی والدینشان هم نیستند و
نباید هرگزفقط به این دلیل که شیئی برای تملک دیگران وچیزی برای آموزش وتربیت دیگران
شوند،تنزل یابند.
الن کی دراین کتاب"مدرسه رویایی "اش رامعرفی می کند.مدرسه ای که بیش ترهدفش رشد
شخصیت کودکان وتوانایی آنها برای خالقیت است ،نه اینکه واسطه ای برای "علم"آماده و
بسته بندی شده باشد.اوآیین رفتاری مدرسه رادرآن زمان شالق می زندوهرنوع خشونت رادر
معاشرت بزرگساالن وکودکان مالمت می کند:

اعمال زشت وغیرطبیعی عذابهای غیرضروری کودکان چنان درآگاهی من حضوردارند که
تنفری فیزیکی درمن بوجودمی آورد،زمانی که دست شخصی را لمس می کنم که می دانم
کودکانش رامی زند ومن ازغصه بیدارمانده ام ،وقتی که درخیابان صدای کودکی را،که باکتک
تهدیدمی شود،شنیده باشم.
این کتاب غوغا ی فراوان برپاکرد.این طوربرداشت شد که ایده های او درمرزشورش
طلبی اند .درسال های اول دهه ۴۳۳۳وضعیت کودکان هنوزبسیارضعیف بود.بزرگ خانه
قدرت نامحدودی برای تربیت وتنبیه کردن کودکانش ،به روشی که مناسب می دانست،داشت ؛
همین طورمعلمان مدرسه.تقریبأ صدسال بعدبعضی ازایده ها ی الن کی درقرن کودک هنوز
برای بسیاری افراد مخاطره آمیزبود.پس چگونه انتظارداشته باشیم که آن ایده ها درآن زمان
مخاطره آمیزتلقی نشوند.
حاالفقط قرن کودک نبودکه باعث شد الن کی گرفتارتوفان شود.همچنین او تقریبأهم زمان در
"آموزش محبت"اش ،تزهایی را درباره معاشرت بین زن ومرد ارائه وازگشاده رویی ،برابری
زن ومرد و پذیرفتن روابط جنسی پشتیبانی کرده بود.مجموعه اینها بسیارزیاد بود.الن کی در
معرض چیزی قرارگرفت که ما امروز آنرا مبارزه با تهمت می نامیم .او ناگزیرچندسالی به
تبعید رفت ،وسپس به تدریج به سوئددبازگشت تا دراسترند کناراومبری ساکن شود.
Omberg

Barnens århundradet

Strand
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طبیعی است که پس از بازگشت الن کی باردیگرموردتوجه قرارگرفت.نه فقط برای اینکه قرن
کودک به پایان خود نزدیک می شدوبه این وسیله این پرشس موردبحث قرارمی گرفت که :
خوب ،حاالچطورمی شود؟بلکه هم چنین به این دلیل که اوواقعأ یکی ازپیشین ترین و
برجسته ترین مبارزان حقوق کودکان بود.اواکنون که کنوانسیون مربوط به حقوق کودکان
آماده است ،سهیم است.امادرشروع قرن اوهنوزتنها بود.جنگ اول جهانی رخ داد وطی
چندسال غم انگیز ،پیشرفت دراروپامتوقف شد.
امادراین سکوت اتفاق هایی افتاد که به دوران کودکی وحقیقت کودک روشنایی جدیدی
تاباند.دروین زیگموند فروید اولین نوشته هایش راچاپ کرده بود.وجنگ خودش باهمه
خشونتش ،چگونگی وضعیت کودکان راافشاءکرد.
بعدازجنگ دوره روابط بدی درعقدیده به حقوق کودکان شروع شدواین تصادفی نیست که ما
زمانی که میخواهیم برای نیروی جدیدالهام بگیریم ،اغلب به متنهایی که در آن زمان چاپ
شدند ،رجوع می کنیم .شعرجبران درباره کودکان ازسال  ،۴۳۲۳درهرحال برای من
(پیشگفتار) ،یک موقعیت مخصوص دارد.
درسال ۴۳۲۳جنبش بین المللی نجات کودکان اولین بیانیه حقوق کودکان راپذیرفت.اولین
سازمان های سوئدی وانگلیسی نجات کودکان پیشتردرسال ۴۳۴۳یعنی بالفاصله بعدازپایان
جنگ ساخته شده بودند.درکنار کمک های فوری درکشورهای جنگ زده اروپای مرکزی ،
بیانیه جدیدبه عنوان اولین ومهم ترین مسئولیت کاری دیده می شود.
اولین بیانه کودکان درتمامیتش به صورت زیربیان می شود:
-۴کودک باید هم امکان رشدفیزیکی وهم رشدروانی رابه روش طبیعی داشته باشد.
-۲کودکی که گرسنه است بایدغذا بخورد.کودکی که بیماراست بایدازخدمات بهداشتی
برخوردار باشد.کودکی که ازلحاظ روحی با اوبدرفتاری شده است بایدموردتشویق
قرارگیرد .کودکی که گم شده است بایدبازگردانده شود.کودکان بی سرپرست وباید مراقبت
قراربگیرند.
-۳کودک بایداولین کسی باشدکه درشرایط بحرانی کمک دریافت می کند.
-۴کودکان بایدازامرارمعاش بهره مند،و به عالوه علیه هرگونه سوءاستفاده حفاظت شوند.
-۵کودک بایدبااین اندیشه تربیت شود که بهترین خصوصیات او مورداستفاده همنوعانش
قرارمی گیرند.
این بیانیه درسال  ۴۳۲۴ازطرف اتحادیه جهانی پذیرفته شدوهنوزبه عنوان یک بحث روز
جالب توجه مطرح می شود .این بیانیه با گفته های مختصروکوتاهش به سختی بر سند بعدی
برتری دارد.درسال  ۴۳۲۴اولین بارقانون حمایت ازکودکان درسوئدازطرف مجلس پذیرفته
شد.کمی عجیب است که ماقبل ازجنگ جهانی اول قانونی مخصوص برای حمایات ازکودکان
نداشته ایم.درنروژچنین چیزی وجود داشت.درسوئدقانون حمایت ازحیوانات وجودداشت ،اما
نه قانون حمایت ازکودکان.
دردهه  ۲۳میالدی یانوزکورساک پزشک اطفال یهودی -لهستانی شهرت تمام پیداکرد.کتاب
عالی حق کودکان به احترام درسال ۴۳۲۳درلهستان به چاپ رسید.
کورساک به گرمی ازاینکه کودکان به عنوان انسان ،باحقوق بنیانی خود دیده شوند،پشتیبانی
کرد.
Sigmund Freud
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اوکارراباتجربیات روزانه خودبه عنوان پزشک اطفال وکارشناس آموزشی شروع کرد و
فرقش با بسیاری ارمتخصصین علوم نظری آن زمان درمسائل کودکان این بودکه برخورد
واقع گرایانه داشت واین مطلب درنوشته های اوپیداست.اواغلب منظورش راغیره منتظره و
بسیارموثربیان می کرد.
کورساکی درکتاب چگونه شخص به یک کودک عشق می ورزد ،می گوید:
من برای حقوق کودکان درپی یک ماگنا کارتاهستم.به سه آزادی بنیانی رسیده ام ،که
می توانستند بیشتر باشند:
-۴حق کودک به مرگش؛
-۲حق کودک به روزی که امروزاست؛
-۳حق کودک نسبت به آن کسی که هست،باشد.
شاید بیش تر اشخاص دربرابر اولین جمله بنیانی ازکوره دربروند که کورساک می خواهد
کودکان رااز"حفاظ بیش ازحدی که پژمرده می کندوازبین می برد"نجات دهد.
درجمله دوم اوبه گرایشی که امروزهم به همان اندازه دهه  92میالدی وجود دارد،حمله
می کند ؛ به این معنا که به کودک به چشم وسیله ای برای سرمایه گذاری نگاه می شود .فرد
"امروز"کودکان و"حاال"ی آنهارامورد بی توجهی قرارمی داد که به جایش همه سرمایه ها
وعالیق رادرآینده آنها به عنوان بزرگساالن تنظیم کند.
جمله سوم باگفت وگویی که من قبأل درباره وجود وعملکرد داشتم،پیوند دارد(.فصل)۴۲
کورساک درسال  ۴۳۴۲در ِتربلینکا درگذشت.اویک گروه ازکودکان پرورشگاهی یهودی
راتاآنجاهمراهی ،وهزینه سفرآنها راتقبل کرد.او به دلیل پذیرفته شدن کنوانسیون جدید کودک
درسال  ۴۳۱۳ازطرف سازمان ملل خوشحال بود.درواقع دولت لهستان پیشنهای برای
کنوانسیون جدید درارتباط باسال ،۴۳۷۳سال جهانی کودک تقدیم سازمان ملل کرده بود.
اماپیش ازاین کارهای فراوانی بایدانجام می شد.صحبت درباره حقوق کودکان طی دهه ۳۳
میالدی قطع شد وآموزش وپرورش سیاه درسراسر اروپا گسترش یافت(.فصل )۴۴ما باردیگر
یک دوره طوالنی داشتیم،که طی آن کودکان دارایی بزرگساالن شدند ،آنهایاد گرفتند تهدید را
بشناسندوازآن فرارکنند.
اما دراین سکوت ،آنهاکه دست اندرکاربحث جدیدکودکان بودند،بسیج شدند.رشد روانی پیشرفته
دروین ،اما بعدأدرمقراصلی اش درانگلستان به تدریج منظورش راهرچه شفاف ترازآنچه که
یک کودک واقعأنیازداردتابتدریج بتواندبه عنوان یک بزرگسال آسوده،غیرعصبی وخالق
باشد ،بیان کرد.
آننا دخترزیگمون فرویدمانند شاگردش  ،مالنی کلین قبل ازشروع جنگ جهانی دوم به لندن
فرارکردوهر کدام مکتبشان رادرزمینه روانکاوی پایه گذاری کردند.هرکدام ازآنها به روش
خود،اهمیتی بسزا دررشدآگاهی درباره نیا زهای بنیانی کودکان داشته اند .
آنهایی که بعدها درباره نیازکودکان وهستی آنها تدریس می کردند"،نیازکودکان" را درمرکز
توجه قرار می دادند -مطلبی که از"حقوق کودکان" بسیارفاصله داشت.
Janusz Korczak
Barnens rätt till respekt
Hur man älskar ett barn
Magna Carta
۴۳۴

گمان می کنم درطی دوره تحصیلی ام ،دردهه  ۶۳میالدی به سختی شنیده ام ازعبارت "حقوق
کودکان" درموقعیتی استفاده شده باشد،برعکس به یادمی آورم که بسیاری ازساعات سخنرانی
ها به" نیازکودکان"  ،طبقات نیاز ماسلو وغیره اختصاص داشت.
البته کاردرباره حقوق کودکان ادامه یافت،اگرچه درسکوت.زمانی که سازمان ملل متحد بعد از
پایان جنگ جهانی دوم ساخته شد،قراردادهای جهانی موجود دراتحادیه جهانی  ،بررسی وآن
موقع بیانیه های قدیمی کودکان ازسال ۴۳۲۴پیداشدند.این بیانیه هابایکی دومقاله کامل وتاسال
۴۳۵۳نگهداری شدند وآن وقت بیانیه معتبرکنونی درباره حقوق کودکان با قدرت اجراشد.
این بیانیه توسط بسیاری ازکشورهاازجمله سوئدامضاءشده است.من درسال  ، ۴۳۵۳سومین
سال مدرسه عالی راشروع کردم.واقعأ سعی کردم که حافظه وتعدادی ازیادداشتهای قدیمی ام
راجستجوکنم ،امااصأل نمی توانم بخاطربیاورم که این اتفاق درمدرسه مورد توجه قرار گرفت.
حتی ازتعدادزیادی که آن زمان معلم بوده اند ،پرسیدم وهیچ کس ازپیدایش بیانیه جدید چیزی
بیاد نیاورد.این موضوع بایدکامألغیرقابل توجه گذشته باشد .برعکس ،یک حادثه دیگر مربوط
به حقوق کودکان درآن زمان وجود دارد که توجه بسیاری رابه خود جلب کرد .البته در
وضعیت تحصیلی سال ۴۳۵۱مجازات بدنی وهرگونه رفتاراهانت آمیزدیگردرمدارس قدغن
شد.
رگنارادِمن که درآن زمان وزیرمسئول بودبرای من ازواکنشهای سختی که حاصل شد،تعریف
کرده است .درتعداد بیشماری نامه ،صفحات اول روزنامه ها ومقاله ها بحث این تصمیم مورد
سوال قرارگرفته بود .وقتی که معلم هادیگرمجازبه زدن شاگردان نبودند،هم مدرسه وهم جامعه
درهم ریخت.
دراواخردهه  ۵۳میالدی اولین نمونه های تنبیه بدنی درسوئد دیده وثبت شد،امااولین باردر
دهه  ۷۳بودکه بحث تنبیه کودکان بطورجدی شروع شد.طبیعتأ بسیاری از والدین قبآل
فرزندانشان را تنیه بدنی کرده بودند،شاید حتی خیلی بدتر،اما ما حاالبرای پذیرفتن این واقعیت
وحشتناک آن قدربالغ بودیم که بدانیم والدین باآگاهی کودکانشان راحتی گاهی تا سرحد مرگ
تنبیه بدنی می کردند.
پژوهش دولتی" پژوهش تنبیه بدنی کودک "وپس ازآن پژوهشی دیگردرباره حقوق کودکان
برگزیده شد.هردواین پژوهش ها به قدغن تنبیه بدنی کودک منجر شدند،که ازسال  ۴۳۷۳به
اجرادرآمد.

Treblinka
Anna
Melanie Klein
Maslov
Ragnar Edenman
۴۳۵

فقط درسوئدنبودکه تنبیه بدنی کودکان دردهه ۷۳مورد بحث قرارگرفت.این بحث درواقع از
ایاالت متحد آمریکا شروع شد که پژوهش گرانی به نامهای هنری کمپه و داوید گیل برای
فهمیدن اینکه تنبیه بدنی چگونه می توانست به وجودبیاید،کمک های مهمی کردند.تجربیات
کودکی خودوالدین نقش مهمی رابازی می کرد،اما همه توضیح این نیست .والدین بسیاری هم
بودند که دوران کودکی سختی داشتند،امابا وجود این ،کودکان خودراتنبیه بدنی نمی کردند،
برعکس آنها می توانستند تجربیات سخت خودشان رابه یک فهم مثبت برای وضعیت کودکانی
که درمعرض سختی قرارگرفته اند ،بکارگیرند.شرایط اجتماعی زندگی والدین نقشی مهم دارد.
هرچه شرایط بیشترتحت فشارباشد ،به همان اندازه خطراینکه کودک به گرفتاری بیفتد ،بیشتر
است.
دهه  ۷۳میالدی نقطه عطفی درشیوه نگرش به کودک بود وآن طورکه من می بینم ،بحث
درباره تنبیه بدنی کودک بسیاری از چشمها رابازکرد.صحبت کردن درباره نیازکودکان کافی
نبود.این دربدترین صورت می توانست منجربه نوعی توجه وخیر خواهی عمومی شود که
کودکان ازآن بهره ای نمی بردند:البته کودکان نیازهایی دارند و ما آتچه راکه بتوانیم فراهم
کنیم،انجام می دهیم،پیداست که همه کودکان رادوست دارند!
وقتی که باردیگرعالقه به حقوق کودکان درعوض عقب افتاد،این عقیده که کودک واقعآ
استحقاق فراهم شدن نیازهای بنیانی رادارد،وجودداشت .این چیزی نیست که بتوانیم به عقیده
شخصی والدین محول کنیم،بلکه شامل مسئولیتی روشن ترازطرف جامعه است که ضامن این
حقوق کودکان باشد.
بیانیه حقوق کودکان ازسال ۴۳۵۳باده جمله اساسی معتبرشد،امامشکالت فراوانی درپیوندباآن
وجوداشت .یک بیانیه سازمان ملل قانونأ الزام آور نیست بلکه احتماألاخالقی است .اخالق در
دنیا می تواندچنین وچنان باشد.به آسانی می توانیم از کشورهایی نام ببریم که بیانیه حقوق
کودکان راامضاءکرده اند،امابسیاری ازقوانین رازیرپاگذاشته اند.دراین موردانجمن جهانی
کاری نمی تواندانجام دهد.هیچ مجازات کیفری درپیوندبایک بیانیه وجود ندارد.همان طورکه
قبألذکرکردم ،محتوای بیانیه نیزبرای بیش ترآنها ناشناخته بود.
لهستان درسال ۴۳۷۳همزمان با روزجهانی کودک پیشنهاد مربوط به یک کنوانسیون جدید
درباه حقوق کودکان رامطرح کرد.یک کنوانسیون ابزارقانونی قوی تری نسبت به یک بیانیه
است.کشورامضاکننده یک کنوانسیون متعهد می شود که قوانین خودش رابامقرارت اصل
توافق مناسب کند.دردرون سازمان ملل متحد سیستمی وجود داردتازعایت قوانین بررسی
شود.
بحث وگفت وگودرباره این پیشنهاد صورت گرفت .بعضی معتقد بودندکه بیانیه کافی بوده و
برخی ،این راکه اصوألکودکان نیازبه حقوقی برای خودشان داشته باشند راموردسوال قرار
می دادند.احتماأل ممکن بود به یک کنوانسیون درزمینه حقوق خانواده هم نیاز باشد.امادراین
نقطه ،بحث فشرده درباره تنبیه بدنی کودکان این باربه موضوع کودکان تبدیل شد.
کامألمشخص بودکه کودکان گاهی دقیقأ به محافظت شدن دربرابر والدین خودشان نیاز دارند
وبه سختی می شد به کسی دیگر بجزخود جامعه این مسئولیت حفاظ رامحول کرد.
یک گروه مسئول این کار،تحت عنوان کمیسیون برای حقوق بشر ساخته شد وکارشروع شد.
۴۳۶

ده سال بعد ،در نوامبر ۴۳۱۳کنوانسیون جدیدبرای تأیید درنشست سازمان ملل متحدآماده بود.
روزدوازده ژوئن  ، ۴۳۳۳بین ساعت ۲۲و ۴۳دقیقه و۲۲و ۵۵دقیقه مجلس سوئد این مطلب
که آیاسوئد کنوانسیون جدید راامضاأکند یا خیر،بحث وگفت وگومی کرد.تقریبأ بیست نفراز
نمایندگان مجلس حضورداشتند.چهارنماینده زن این بحث را هدایت می کردند.درجایگاه فقط
یک شنونده وجود داشت ،سیمون اِک ازسازمان نجات کودکان.
مای –اینگه کلینگ ازحزب سوسیال دمکرات هاگفت که سیاستمداران بایدمسئولیت بیشتری
درمورد مسایل کودکان بپذیرند.اصل کنوانسیون کودک خودش به تنهایی دنیای کودکان راتغییر
نمی دهد .اوگفت":ا ماسوئدبایدطبیعتأبپیونددوهمه بایدیک مسئولیت مشترک داشته باشندتاهدف
اصل کنوانسیون نیزبه واقعیت بپیوندد".
اینگریدروننه-بیورکویست ازحزب مردم مثبت ترازاین بود.اوگفت":امشب این بخش ازمجلس
عید است.اینجا بودن و سندیک انقالب کوچک را تأییدکردن ،یک مزیت است .اوهم چنین
افزود" :اگرما خوب به این تصمیم عمل کنیم،تصمیمی می شودکه بیش ازهرمسئله ای که ما
در این بخش طی نشستها ی مجلس روی آن کارکرده ایم،برای نوع بشراهمیت داشته باشد".
آقایان نمایندگان مجلس ،زمانی که چنین بحث مهمی جریان داشت  ،کجا بودند ؟ احتماأل
مسابقات فوتبال قهرمانی دنیا رادرتلویزیون تماشامی کردند.
البته دراین شب مسابقه مصروهلند مساوی پایان یافت،حادثه ای که روزبعد کامأل به گونه ای
دیگر درروزنامه های سوئد جلب توجه کرد.
این اندیشه بطورخودبخودی ازطرف زنان تندرو انگلیسی وسوئدی ،که درسال  ۴۳۲۴باطرح
اولیه اولین اصل بیانیه مربوط به حقوق کودکان به اتحاد ملل درژنوسفرکردند،شروع شد.در
آغاز اجازه ورودنیافتندومسئله بیش ازحدبی اهمیت تلقی می شد.
اصل کنوانسیون سازمان ملل واقعأ بسیاربااهمیت است.امروزه کودکان ازیک قانون بین المللی
مخصوص برخوردارندکه حقوق آنها راتضمین می کند.دراین زمان وقتی که تجاوزبه کودکان
هم درسوئدوهم درخارج ازاین کشورفراوان است،وقتی که کودکان برای هد ف های
بزرگساالن اغلب باروش های وحشیانه وبی توجهی مورد سوءاستفاده قرارمی گیرند،بنابراین
به همه حمایتی که ازقانونگذاری میتوانند بدست آورند ،نیازمندند.
این کنوانسیون شامل قوانینی است که نیازهای بنیانی کودکان راتأمین کند:کودکان حق
برخورداری ازیک نام وملیت دارند ،وهمینطورحق تحصیل ،حق برخورداری ازمسکن
وغذا.دراینجانیزمتنهایی برای حفاظت کودکان دربرابر تنبیه بدنی،تجاوزات جنسی ،اقدامات
جنگی وسوءاستفاده های دیگر وجوددارند.به کودکان پناهنده توجهی مخصوص شده است.
باوجوداین ،مهم ترازهمه ،البته اصول بنیانی است که همه کنوانسیون رابه هم پیوندمی دهد .در
تمامی تصمیم هایی که به کودکان مربوط می شود،بهترین شرایط برا ی کودک باید مدنظر
باشد .ازجمله درجدل های سرپرستی کودک ،زمانی که کودک درخطر است،حتی دربرنامه
ریزی های جامعه .همه کودکان بایدازحقوق یکسان برخوردار باشند!کودکان باید مانند
بزرگساالن ازآزادی یکسان برخوردارباشندوهیچ تصمیمی پیش از آن که اول کودکان آنچه
راکه فکرمی کنند به زبان بیاورند،اعتبارندارد!
Henry Kempe
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اگرماهمه این هاراجدی بگیریم پس عبارت "انقالبی کوچک" غلونیست.اولین باراین
کنوانسیون وقتی به درستی موثرواقع می شود که کودکان ونوجوانان آن رادردست بگیرند.اما
اگرقرارباشد آنها این کارراانجام دهند ،بایداول ماکه باکودکان کاروزندگی می کنیم این
کنوانسیون را بشناسیم.البته مانند همه سیاستمداران ،هم زنان وهم مردان.
آنچه را که الن کی "قرن کودک "می نامید به زودی بپایان می رسد.اندیشید ن آسان است:
چقدرامروزنا امید بود اگرامروززندگی می کرد!وقتی که می دید تعداد کمی ازاندیشه هایش به
حقیقت پیوسته اند!
الن کی زنی بودکه درطول مدت زندگی اش بیش ترچیزهارادرسیاهی می دید،اما درعین حال
فردی واقع بینی بودودر انتهای زندگی اش واقع بین ترهم شد؛ازجمله اعتقادش به صلح را،که
پیشتردراواخرجنگ جهانی اول ازدست داده بود،بازیافت.
این پیشگوی عبوس دراستراندن درآخرین کتابهایش منظوری هم از روشن بینی وهم خوش
بینی متنوعی داشت.به همین دلیل من فکرمیکنم که اومتوجه شده بود واز آنچه که حقیقتأ در
دهه  ۴۳۳۳اتفاق افتاده بود ودراساس شرایط رابرای بسیاری ازکودکان تغییرداده بود،
خوشحال بود.
قرن کودک دست کم درمعنی مجازی اش شروع شده است .چه چیزی پذیرفتن آن رابرای ما
مشکل می کند؟
من کورنیستم .امروزیک ردیف تهدید نیز پیش روی کودکان وحقوق آنها وجود دارد.برخی
حتی افزایش پیداکرده است.من برای آن شکاف های بیشماری که میان کودکان ،چه درجهان
وچه درداخل سوئدبازشده است ،نگرانم.
مرگ نوزادان وبی سوادی درکشورهای فقیردنیا درنتیجه بحران بدهی وهمه جنگ های
مسلحانه ناحیه ای باردیگرافزایش پیدامی کند.برای همه اینهامادرکشورهای ثروتمند،کشورهای
صادرکننده اسلحه مسئولیتی خطیر داریم.درسوئد به نظر می رسدکه درحذ ف گروه های
ضعیف حتی درمیان کودکان بیشتراستفاده شود .هم چنین برای خشونت وحشیانه علیه کودکان
نگرانم؛ بنابراین حتمأیک مبارزه سخت ومهم تربرای حمایت ازحقوق کودکان درکشورما الزم
است.
اماهم زمان اتفاقاتی مهم رخ داده است که حتی الن کی بایدراضی بود.دانش افزاینده درباره
نیازکودکان ،بینش به کودک به عنوان انسانهایی مستقل وخالق وپذیرش ارزش انسانی وحقوق
بنیانی آنها ،اینها باوجوداین اهمیت خودش راداراست.اساس برای یک دوره زمانی که درآن
کودکان باالخره دیده ومحترم شمرده می شوند،گذاشته شده است.یک قرن  -زمانی بیش ازحد
کوتاه بود.سنین مردان وزنان بسیاری برای به واقعیت پیوستن یک برنامه براندازی مانند آنچه
که الن کی ارائه کرد،بکارمی رود.فقط بانزدیک شدن به انتهای اولین قرن ،نباید اشتیاق را
ازدست بدهیم.
Maj-Inger Klingvall
Ingrid Ronne- Björkqvist
Stranden
محل زندگی الن کی
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میان پرده دوم:
مسیرخانه
درسندسله بایدبه چپ بپیچم تادرمسیرستورومن نیفتم .گاهی اوقات درست درمسیرخانه راه
رااشتباه رفته ام .آرامش می گیرم ودرسستی رانندگی فرومی روم وتمرکزحواسم را روی
گوزن هاوراننده های روبرومی گذارم ،اما می توانم تابلوهای جاده رااز دست بدهم.
ای ن چیه؟ سایه ای خاکستری و زردازجنگل بسمت راست می پرد.درابتدافکرمی کنم یکی از
گوزن های شمالی است که درجنگل باقی مانده و گاه گاهی مسیرآدم راقطع می کند .اما بعدأ
می بینم یک شیراست.
گتاهون جیپ رانگه می دارد.ازترس نفسمون بند می آید.یک شیرماده است.فقط دربیست متری
ما درمسیرجاده ایستاده .به طوری که ازظاهرامرپیداست،تقریبأکمی بابی عالقگی وبدون ترس
به ما نگاه می کند.چه بزرگ است ،عظیم ونیرومند.
باعزت کامل درتصرفش چند قدم به چپ برمی دارد وازجاده می رود.آنوقت دوباره می ایستدو
منتظرمی شود.ما هم منتظرمی شویم.
گتاهون می گوید ":شیرنرحتمأ درنزدیکی است ".من تپش قلبم را حس می کنم .تب ولرزخرس
شنیده بودم ولی تب ولرزشیر؟
پنج دقیقه مطمئن می ایستد،لحظه ای باالوپایین پرسه می زندودوباره می ایستد.شاید شیرنر
بیشتربرای جیپ احترام قائل شودومنتظراست که ما برویم؟
به این ترتیب او آرام وآهسته ازمسیرمی رودودربیشه ناپدیدمی شود.ماچنددقیقه دیگر هم صبر
می کنیم.سپس گتاهون ماشین راروشن می کندوحرکت می کینم.دویست مترجلوترمردهایی
کناردرختی نشسته اند .می ایستیم ،گتاهون شیشه راپایین می کشد وبه زبان آمهارینیا فریاد
می زند ":آنجا یک شیراست".وبا دست نشان می دهد.آنها سرشان راتکان می دهند ولبخندی
می زنند.
گتاهون می گوید ":آنها حتمأ دینکایی هستندونمی فهمند،اما یک تفنگ درچمن ها دارند".
ساکت به طرف پیگنودو ادامه می دهیم تااینکه اوبمن نگاه می کند ومی گوید:
 "آیاتوقبألشیردیده بودی؟منظورم درجنگل است".می گویم ":نه ،اولین باراست.حاالیک شیردیده ام،اماهرگزیک خرس ندیده ام".
اومیگوید":برای من هم اولین باراست.اهل اتیوپی ام.همه راجع به شیردراینجا صحبت
می کنند .داشتم باورم می کردم که آنهاوجودنداشتند".

Sandsele Storuma
Gettahun
Amharinja
زبان رسمی دراتیوپی
Dinka
منطقه ای درجنوب سودان
Pignudo
Youba
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مربی نوجوانان یاننی می گوید":اواینجاست".پسرخودش راکمی ازموقعیت پدرانه او رها
می کند وبه طرف ماکه درسایه درختها ایستاده ایم،می آید.
اسم اوالیاس است واهل روستای کوچکی خارج ازیوبا درجنوب سودان است .سه ماه پیش به
کمپ پیگنودو آمد.اودروضعیت بینوایی،خستگی ،سوءتغذیه وبه بیماری ماالریا مبتال بود.یکی
دوهفته دربخش بهداری بیمارستان کوچک بستری بود.
او اکنون درخانه گروهی که صدوهفتادوپنج پسر تنها در آنجا وجود دارند،زندگی می کند.
بیشترآنها بین ده تا چهارده ساله اند .به نظرسیزده ساله می رسد ویک پسردیکانی است.
عالمت های کج روی پیشانیش نشان می دهد که اوشعائرمردانگی راکه ازسنت های آنهاست،
گذرانده است.اویک بزرگسال به حساب می آید.
چندپسردراطراف اوایستاده اند ودرگوشی بااوحرف می زنند وبازوی اورامی کشند .می پرسم:
"اوونا چی می خوان؟" .می گوید":اوونامی خوان که توپ روبیارم".
می گویم " :بروبیار!" واوبزودی بایک توپ کوچک فوتبال ازنوعی که بیشترپسرهای
آفریقایی بکارمی برند،برمی گردد.یک تیکه پارچه که باعلف های خشک پرمی شود وبعدأگره
زده می شود.
اومی گوید":آزمایش کن!"وتوپ رابه من پرت می کند.
واقعأکه خوب است،درست آن پرش دقیق رادارد.اوخودش این رادرست کرده وتنها دارایی
اوست،امابیش ترازاین اهمیت دارد.توپ به اودرگروه ارج وقدراجتماعی می دهد.درشروع
اواذیت می شد،یک پسرکوچک شکننده که آسان می توانست گریه کند.اما او حاال الیاس توپ
سازاست،که توپهایش فقط باید به عنوان توپ مسابقات استفاده شوند.
الیاس پسری تنها دریک کمپ پناهندگی باهفتادهزارپناهنده می باشد.اوشاهد کشته شدن والدینش
بوده وتنها فرار کرده است.یک خانواده درهمسایگی ،خواهروبرادرکوچکش رامراقبت
می کند.
با همه مقیاس های طبیعی اندازه گیری شده اویکی ازکودکانی است که درمعرض خطر قرار
گرفته و دنیاازآنها پراست.اومی گوید هرگزبه آینده فکرنمی کند.دراین صورت به چه چیزی
فکرمی کرد؟به نظر می رسد جنگ در جنوب سودان هرگزتمام نشود ودراتیوپی اوهیچ
آینده ای ندارد.امااوتوپ خود رادارد.
می پرسد":میدانی آیا داویدپالت هنوزبرنده تیراندازی است؟یااینکه لینکربرنده شده؟"
من روزنامه هرالد تیریبونه درماشین دارم.درزیردرخت می نشینیم وصفحات ورزشی آن رابا
هم می خوانیم.
روی تابلونوشته شده گارینس ومن به چپ می پیچم.زیادعجیب نیست که درهنگام رانندگی به
آفریقافکرمی کنم .جنوب الپلند وناحیه گامبلال بسیارشبیه هم هستند .مناطق کم جمعیت ،به یک
اندازه وسعت ،جاده های طوالنی ،حیواناتی که جاده راقطع می کنند،انسان های منطقه کم
جمعیت باارزش های استادانه خودشان.

Varberg

David Platt Nakamata
Bukoba Kalma
Linker Herald
Tribune
Gargnäs Lappland
Gambella
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بسیاری ازمبلغین مذهبی ازاینجاسفرکرده اندودرآگاهی مردمی راه خودراپیش گرفته اند.به
گونه ای راه گارینس تا ناکامتا وبوکوبا ازراه به کلمار و واربری نزدیک تراست.من در
گارینس کنارکلیسا می ایستم.کلیسا ازچوب ساخته شده وباالی زمین پوشیده ای ازدرختان
غوشه قراردارد.روی درنوشته شده:کلیسابازاست -خوش آمدید!
من گاهی برای سخنرانی به جاهای مختلفی سفرمی کنم.همیشه درهتل صبحانه راخیلی زود
م ی خوردم زیرا چندساعتی وقت داشته باشم تاخودم راآماده کنم،قبل ازآنکه مشغولیات روز
همه آنچه را دارم ازمن بگیرد.
شهر بیدارشده،بچه ها ی مدرسه باکوله پشتی هایشان،ماشین های نظافت خیابان ها،
سایبان هایی ها که پایین کشیده می شوند تا از نورخورشید بهاری جلوگیری کنند،معموآل کافی
است برای این که کاریکنواخت وآهسته روزانه درون مرا باامنیت پرکند و باعث شود دردنیا
خودم راسهیم بدانم .
امامن اغلب کلیسایی راجستجومی کنم که دقایقی کامألساکت بنشینم و دعای صبح رابخوانم.
بی معناست -کلیسا هرگزقبل ازساعت هشت بازنیست،گاهی اصألبازنمی شود.خانه خدا مسیر
جامعه رادنبال می کندوازخدمت کم کرده است.
درکشورهای جنوبی همیشه مردم ازصبح زودتاغروب درکلیساهستند.ودرگارینس کلیسا امروز
درهرصورت بازاست.داخل کلیسا خنک وساکت است،درجایگاه ارگ بازاست.من موتورارگ
راروشن می کنم،به بعضی ازصداهاضربه می زنم وفی البداهه شروع می کنم .بعد به
نواختن باخ باسه ضربه ای شاد به طرف باالمی رسم:تام-تام-تام-تام.
ناگهان کسی کنارمن ایستاده ،به اونگاه می کنم.
 "مخلصم الرش،آن طرف تربرو،من بهت نشان می دهم!"این دیک ،دوست قدیمی من است .حاالسال هاست که فوت کرده اماگاهی این طوری ظاهر
می شود.البته این موسیقی محبوب اوست.وقتی به تن گ می رسم بسیاربلندمی خند د.
اوفریادمی زند":این زندگی است!"امامن درسروصدای ارگ به سختی می شنوم.
برای کسی که نا آشناست سخت است که احساسی راکه روی ارگ زده می شود،توضیح دهی ،
صدارابکشی ودرموزیک دورشوی.نواختن ارگ نیازبه تمرکزکامل دارد،هردودست ها وپاها
کارمی کنند.برای اینکه صداها روان باشند ،تمام بدن بکارگرفته می شود.
اماچیزی بیش ترازاین است.مخصوصأ رفتن به یک کلیسای سنگی قدیمی وپیداکردن یک ارگ
بانما وچند میله ازقرن هیجدهم ،باامیدبه اینکه محترمانه بازسازی شده -واین طوری موسیقی
قدیمی فرسکوبالدی  ،بوکسته هود یا پاچلبل رابنوازی.
هم چنین ایجادکردن ارتباط درمیان نسل های پیشین است.دانستن اینکه نوازندگان ارگ در
کنارهمان ردیف مضراب نشسته وبه همان موسیقی که ازیک میله می آمده دریکی دوقرن
گوش داده اند -این یک احساس عظیمی است.
من بیش ازهمه موسیقی خودم رامی نوازم .باخ رادوست دارم،اماحتمأازپس نصف قطعه او
برمی آیم .نواختن تن گ برای من خیلی سخت است وهرگزآن رادرمالءعام ننواخته ام.اماوقتی
ب دیهه می سازم،نه فقط درجه سختی اش رابلکه آهنگ صدا،ضربه وشکل رانیزخودم انتخاب
می کنم.هیچ کس نمی تواند بگوید که من اشتباه می زنم،حتی خودمن.بدیهه سازی این است که
به خودت آزادی دهی که خطررابپذیری.
Dick Frescobaldi
Buxtehnde Pachelbel
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قهوه بعدظهررادر بوی کافوشن می خورم.این اسم سامی (مربوط به مردم الپلند وسامی
هاست) وما در سرزمین سامی قدیم هستیم.بسیاری ازخانواده های سامی رودخانه ویندل الون
درنزدیکی شان اهمیت دارد.خانواده اسکوم ازییالق ویندل کروکن درنزدیکی مرزنروژ،
درست درکنارچشمه های رودخانه به طرف پایین به اکترسک درنواحی ساحل کوچ می کنند.
بندرت کسی ویندل الون رابهترازآنها بشناسد.
امروزه گوزن ها توسط کامیون درپایان پاییزازدامنه به طرف پایین تا سرزمین های جنگلی
حمل می شوند .اماراه برگشت،راه به طرف خانه راآن ها خودشان می روند.دربهاردیدن
گوزن ها به طرف دامنه روی یخ های ویندل الون یک تجربه عظیمی است.درآن زمان تمام
کودکان ناحیه درکناررودخانه برای تماشاکردن جمع می شوند.مدارس چندساعتی تدریس
رامتوقف می کنند.زمانی که گوزن ها عبورمی کنند،آن موقع بهاراست!
ریشه سامی مادربزرگ من باعث می شود حس حق آب وگل کنم.یک شب تعطیل درژنوروابط
خویشاوندی ام رابرای کسی که معرف شمال سامی ها ازنروژبود،توضیح دادم .ما به کار
کنوانسیون جدید درباره حقوق کودکان مشغول بودیم.اوگفت که من به خوبی می توانم خودم
رایک سامی بدانم.
بسیاری حتمأموافق اونبودند.امافقط این حقیقت که من یکی ازچندین ریشه ایی راکه دارم
درسرزمین سامی هاست،باعث می شودکه خودم راسرافرازبدانم.
فرهنگ سامی یکی ازبزرگترین سرمایه های کشورماست وآن فقط شامل هنردستی نمی شود.
درسال های اخیر طرزتفکری که طی قرن ها درسراسردنیا درنزدچادرنشین ها رشدکرده ،
مسئله رایجی شده است.
اینجا مسئولیت پذیری برای انسان هاومحیط زیست وجود داردکه ماامروزازآن برخوردار
نیستیم واینجاابعاد مذهبی وافسانه ای درزندگی روزمره وجودداردکه برای بسیاری ازبین رفته
است.
خودمن اسیرآن بینشی به نوزادهستم که دربسیاری ازفرهنگ ها ی ایلی وجوددارد.به کودک
مانند حا مل تجربیات نسل هاوگاهی اجدادقدیمی می نگرندکه دوباره بازگشته اند .هر نوزادهم
چنین پیامی سری باخودش حمل می کند که وظیفه ماست که تفسیرکنیم .
لحظه ای کنارآبشاربویکافوشن می نشینم.حاالهواگرم وخوشاینداست،ماه رفته وخورشید روی
آبشارمی درخشد.
همه چیزدرحرکت است وبدون خاتمه تغییرمی کند.کجاباید نگاهم راثابت کنم؟درهمه این سرو
صداها جزایری ازآرامش وآرامی وجود دارند.درست زیریک سنگ سطح کوچکی ازآب
ساخته شده که مثل یک آئینه بی حرکت است،احتماأل آن آهسته وموقرچرخش می کند.
آیاواقعأآب درآنجاباقی می ماند؟آیاهمان آبی است که دیروزبود؟من چنین آئینه آبی ساکن را
درست زیرپاهایم می بینم.لیوانم رامی آورم وجرعه ای برمی دارم.کثیف وولرم نیست .همان
طورزالل وشفاف.تقریبأآب سردیخ رودخانه همانندبقیه قسمت های دیگرش است.شایدسوراخ
تنفسی مولکول های هوا،آرامش قبل ازآبشاربعدی باشد.

Ekträsk

Vindelkroken

Skum
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Beukaforsen Vindelälven

مادام سنگ به من گفت:توباید آرامشت راپیداکنی .آب آرام،آرامش درچشم طوفان.
وسط آبشارسنگ کوچکی وجود داردوروی آن یک پرنده نشسته ،باخودم دوربین ندارم
بنابراین نمی بینم کدام پرنده است.آبی براق است وگشتهای کوتاهی روی آب برای شکارماهی
می زند.ممکن است ماهی خورک باشد.نه این ها دراین باالنیستند.
آخرین بارکه یک ماهی خورک دیدم،هفده ساله بودم.من وآننا -کارین ،کامألدرکناره ساحل ،
پشت یک قایق پارویی درشفق ،خوابیده بودیم.ماه اردیبهشت ،چندین شب پشت سرهم،یک نهر
کوچک که درست بعدازیک ریزش به نهر فریس جاری می شد،دقیقأدرجنوب اولتونا .یک
جفت ماهی خورک سال ها درآنجاتخم می گذاشتند.
ماپرنده نرپرزرق وبرقی راکه شیرجه رفت،دیدیم به سرعت برق بایک ماهی آبنوس یایک
ماهی ریزقنات به دهانش باالآمد .فقط سی صدمترپایین تربعدازنهر،ماهی استخوان خوار
زندگی می کرد.شکاراوخیلی سخت تربود.
آننا-کارین خواهرم بود.اوحاالمانند دیک درحیات نیست.اماحاالاواینجا دربوی کافوشین
درکنارساحل نشسته .اودرباره پرندگان زیادمی دانست.
اومی پرسد":نمی بینی این یک گردن آبی است.فقط خودش رامی شویدوالبته می خواهدبه
طرف دامنه برود".
هم آننا -کارین هم دیک انسان های بسیارمهمی بودند وحیف بودکه به آن شکل بمیرند.مسلمأآنها
خودشان انتخاب کردندکه زمین وبقیه ماراپشت سرشان ترک کنند.اما این احتماألموضوع را
بهترنمی کند.بتدریج برای من آسانترشده که به تصمیم آنها احترام بگذارم.هیچ انسانی نمی تواند
برای تمایل به زندگی انسان دیگرمسئولیت داشته باشد.هرکسی باید باالخره خودش تصمیم
بگیرد ومن متوجه شدم که آنها راکامألازدست نداده ام.البته که آنها حقیفتأگاهی می آیندواحوال
پرسی می کنند.
اماباوجوداین ،مابه آنهانیازداشتیم.مانندبسیاری ازانسان های حساس دیگرکه نخواستند
یانتوانستند باآن شرایطی که بقیه ماباهمدیگرداوطلب می شویم،مساعدت کنند.
من نوجوانان بسیاری رامالقات می کنم که درهرصورت دردوره ای اززندگیشان به خودکشی
فکرمی کنند .بعضی ها می گویند "-:جایی برای من وجودندارد.زندگی به گونه ای سخت
است .باید قوی وسخت بود ،باید خودپسند بود،بایدهرلحظه خود رانشان داد وفقط خود
راجلوانداخت .من این طورنیستم ونمی خوام هم که بشم.باکمال میل می تونه همین طوری باشه
که هست ".

Madame Zhang
Anna-Karin
Fyris
Ultuna
۴۴۳

آنچه من راجریحه دارمی کند،این است که بسیاری ازاین نوجوانان آگاه ومتفکر،بزرگساالن
کمی دارند که با آنها صحبت کنند.آنهامی خواهند درباره افکارخودباوالدینشان صحبت نکنند
زیرا آن ها به راحتی خودشان رابدبخت ومتهم حس می کنند،اگر بشنوند نوجوانان آنها
می روند وبه این فکرمی کنند که آیازندگی به اندازه کافی بامعناست.
ما دربخش خدمات درمانی ،خیلی آسان روانشناسی می کنیم،ونوجوانان حق کامل دارندکه علیه
این کارحساس باشند.
" شماهمیشه می پرسید که وضع من درمنزل چگونه است.شمافکرمی کنیدکه پدرپنهانی الکلمصرف می کندو مادرم هم درخفا افسرده است .اماهیچ اشتباهی به والدین من نیست .یااینکه
شروع می کنیدبپرسیدکه کودکی ام چگونه بوده است.وضع من درآن موقع خوب بود.چراکسی
به افکارمن اهمیت نمی دهدوآنها راجدی نمی گیرد؟هیچ عیبی به من نیست .باوجوداین من این
طورفکرمی کنم.آیابه من نیازاست و به دردمی خورم؟"
البته،بله .من حاالفکرمی کنم که توتقریبأ بیش ترازهمه ماموردنیازهستی.باروح وروان حساس
تو،پوست نازکت،آسیب پذیری وتأثیرپذیری منفی وتهاجم تو،درخواست توکه جدی گرفته شوی
 ،بدون اینکه نیازباشدکه خودت را تغییربدهی،کاوش بیقرارت ونگرانی تو -درست همین
طوری تومورد نیازهستی .
بادهای جنوبی گرم می وزد،قهوه درترموس تمام شده،من به رانندگی به سوی خانه ادامه
می دهم .کیسه شکالتی جلومی آورم.رادیوماشین رابازمی کنم ودراخبارورزشی وخبرهای بعد
ازظهرغرق می شوم  .دوباره نزدیک است که خروجی راازدست بدهم،این باردر روسکسله.
اگرادامه داده بودم بزودی درامسله بودم.روستایی جدید که من ارتباط زیادی بعدازحادثه های
درقبرستان درست دردوسال پیش داشته ام.
بسیاری ازمردم درکشورمان احتماألنام این شهرراباقتل پیوندمی دهند.وقتی من این نام رامی
شنوم ازگرماوشادی پرمی شوم.برای اینکه یک آلترناتیوبرای خشونت وبدی دیده ام.من
انرژیی رادیدم که کودکان ونوجوانان امسله و ویندلن توسعه دادند وقتی که روی مشکالتی که
برایشان رخ داده بود،کارمی کردند.من نتیجه مبارزه دوستی ها وخوبی هارادیده ام زمانی که
بهترین موقعش است.
به همین دلیل عصبانی می شوم وقتی فکرمی کنم که چگونه باامسله درارتباط جمعی رفتار شد.
به عنوان سرگرمی برای فیلم سینمایی تابستانی که درآن مجرمین ازقربانیان بیش تر مورد
توجه قرارگرفتند و خشونت خراب کننده ازکاربازسازیی که نوجوانان خودآن منطقه نخستین
گام رابرداشتند،اساسأ بیش ترتوصیف شد.
من حاالمتوجه می شوم که زندگی کردن دربخش دورافتاده ای ازکشورچه معنایی دارد.فقط این
رودخانه نیست که از ساختمان سازی تهدید می شود،بلکه غم انسان های عادی ،داستان خوبی
برای صنعت سرگرمی می شودو روستای آنها "روستای قتل"نام می گیرد.
Rusksele
Åmsele
Vindeln
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امسله ممکن است مثالی برای زندگی سرکش و نافرمان باشد که تکرارشود،اماآنجابیش تراز
استکهلم که شهرقتل باشد،نیست .درامسله انسان ها برای آنچه که اتفاق افتاد،مسئولیت پذیرفته
اند وبانیروهای مشترک ،غم رابه رفتارفعال تبدیل کرده اند.
باوجودی که من بدبختی های زیادی راهم درداخل وهم درخارج کشوردیده ام،با گذشت زمان
یک انسان خوشحال تری شده ام.این حتمأبه این علت است که من چه قدرتی را درنزد انسان
های رنج کشیده ،دیده ام وبیش ترازهمه درنزدکودکان ونوجوانان.من بااحترام به فرزندان
خودم فکرمی کنم همیشه برایشان راحت نبود،امانشانه های جدیدی پیداکرده اندکه بدنبالش راه
خودرابیابند.
درمسیرخانه به دیداراولال و روالند می روم.آنها کلبشه شان رادرکناریکی اززیباترین کوه های
ارکیده در وستربوتتن دارندودرست حاالزمان گل فرشته تقدیروگل گوکوسکون است.
روالندبسیارمواقع روی این کوه دویده است که هرقدم وهرمحل گیاه رامی شناسد.من هرگز
قبألاین همه گل دریک جا ندیده ام.تقریبأهمه کوه پرشده،آدم بایدبادقت برودتابه روی آن ها پا
نگذارد.
گوکوسکون بزرگ است،بیش ترازیک دسیمتر،بایک گل زردوقهوه ای جذاب.اورابه سختی
می توان ندید .گل فرشته تقدیررادراول نمی بینم،باوجودی که می دانم چگونه به نظرمی رسد.
آنق درکوچک است که بایدنزدیک رفت ودوالشدتاببینی چقدرزیباست ودرشکل خودش،یک
ارکیده واقعی است.
روالندمی داند آنهادرکجاوجود دارند،اما نمونه هایی راکه اوهدف می گیردبیش ازحد گل
داده اند .به همین دلیل به باالی کوه می رود،من نفسم می گیردوقتی سعی می کنم باقدم های
گوزنی اوهمراهی کنم.آنجاهستندولی فقط چندتایی.
این مانند یک فکرناراحت کننده است که من شاید می توانستم همان مسیررابروم بدون اینکه
ارکیده راپیداکرده باشم،اگرروالندبمن نشان نداده بود.
درکتاب قصه ای که درمنزل داریم،زن جادوگری می گوید:
 "زمانی که فرشته تقدیر زیاد گل دهد،زمستان طوالنی می شود".دراین بخش دورافتاده کشورتابستان برای پرکردن انبارهای زمستان مصرف می شود.تنه
های هیزم درباغ خانه منتظراست.
وقتی که دره اوره الو درکنارباتالق اورخودش رابازمی کند،من تقریبأبه منزل رسیده ام.
خورشیدبه پشتم تابیده ورانندگی آسان است.من درالپلندکارمی کنم ،اما دراونگرمانلند زندگی
می کنم .درست دراینجامرز استان است .درراه برگشت به خانه ازدو منطقه گیاهی عبور
می کنم .مادرخت سیب ویک درخت بلوط درانتهای جنوبی باغمان داریم و پایین بالبریت
شمالی ترین نقطه سوئد،بوته زارفندق وجود دارد.
وقتی به خانه می رسم،ساعت نه است.سیگنه وهوگوخوابیده اند،اما لین ِد ونوراروی پل ایستاده
اند ووقتی ماشین رامی بینند،دوان می آیند.درتابستان هاوقت هاآنقدردقیق نیستند .بعدازظهرها
وشب هاروشن است ونیازبه خواب ،هم درنزدکودکان وهم بزرگساالن کم می شود.
Ulla Roland Västerbotten Guckuskon Öreälv Ör Ångermanland
Balberget
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مابه داخل می رویم وبچه هامرابه طرف کاغذهای بزرگ نقاشی می کشند.آنهاآنجاامروزلحظه
ای ایستاده ونقاشی کرده اند.نورا یک خانه کشیده است.اوفقط سه سال دارد،امامن می بینم که
چه هست.اواغلب خانه می کشد.چیزی درداخل خانه است.اومی گوید:
" آنهالباسشویی وظرفشویی هستند.آنهاکارمی کنند.هیچ کسی خانه نیست".ماورق می زنیم وبه نقاشی لیند می رسیم.اودوسال بزرگ تراست.دراینجاجزئیات بیشتری
است.
یک ستاره بزرگ می بینم.یک ماه ویک موشک فضایی.یک شکل بزرگ دروسط نقاشی
برجسته شده .یک مردبالباس بلندتانوک پا،تاج به سروچیزی که به نظرشیبه بال می آید.او
می گوید:
"این یک فرشته است.می خواست یک فک شود،امایک فرشته شد". "-این مسیح است و آنجاپروازمی کند.این می خواست یک ماهی شود،امافقط مسیح شد".

۴۴۶

کودکان وبزرگساالن دربحران

چه زما نی کودک بودن یک کودک خاتمه می یابد؟
چه زما نی بشرحق کودک برای دلجویی وبخشش راازدست می دهد،
وخودش گریه اش رامواظبت می کند؟

Barbro Hörberg

۴۴۷

۴۵
کودک شفاف
یکی ازوظایف مهم به عنوان پزشک اطفال اینست که تعیین کنم آیا کودکی سالم است یا خیر؛
ویک تشخیص درست بدهم.واین مسئله سختی های خودش رادارد وقتی که به تعریفی صحیح
ازبیماری های جسمی مربوط می شود .مثاآل همیشه تعیین کردن اینکه عفونت گلو دارد که باید
با آنتی بیوتیک معالجه شودیا می تواند چندروزی صبرکندوببیند چه می شود ،این قدر آسان
نیست.
درموردعقب افتادگی های جسمی کودکان یابیماریهای روحی جسمی ،کارازاین هم سخت
تراست.کتابهای آموزشی وعلمی بندرت به حدکافی راهنمایی میدهند.باالخره هرپزشکی
بیشتربه تجربیات وقضاوت خودش مراجعه می کند.
بهترین حالت این است که اطراف اوراانسانهایی عاقل احاطه کرده باشند که درتشخیص به
اوکمک کنندودرصورت اشتباه به اوتذکردهند.من درزمان حاضرتوانایی این رادارم که
درچنین همکاری پرازاعتمادوگشاده رویی شرکت کنم وازاین بابت کودکان بیمار من و
والدینشان خوشحال اند.
برای اینکه بتوانیم تشخیص بدهیم کودکی سالم است یابیمار،باید ابتداتقریبأ درکی روشن از
اینکه واقعأ سالمتی چیست،داشته باشیم وتجربه نشان داده است که این ازآنچه که به نظرمی
رسید،سخت تر است.سالمتی تعریف های بسیار دارد.تنها ،تعریف سازمان جهانی تندرستی
است که تقریبأ شایدبه تأیید بین المللی ،ازاواخردهه  ۴۳شروع شده،رسیده باشد.دراین تعریف
گفته می شودکه سالمتی نه فقط به معنای نبودن بیماری است ،بلکه ضمنأ " وضعیتی ازآسایش
فیزیکی ،روانی واجتماعی کامل "است.
بجزاینکه چنین شرایطی درسرزمینهای خیالی رخ می دهند،می توانیم بپرسیم که آیااین به
درستی سالمتی است که اینقدرخوب باشی،وقتیکه دنیاوهستی اینطوری به نظرمی رسدکه
هست.آیایک بدن سالم ویک روح خشنودکننده عالمتی به سالمتی بیش ترازیک نفس پریشان
سالم است که باپریشانی اش روی وضعیت جسمی اش تأثیرمی گذارد؟
برای انسان هایی که علیه بی عدالتی،بدی وتهدیدآینده واکنش نشان می دهند،این خطروجود
دارد ،که آنها به عنوان بیمارتلقی شوند ووظیفه خدمات بهداری است که به روح ها آرامش
ببخشد  .تندرستی آن موقع هدف شخص می شود،آنگاه خدمات درمانی یک مذهب ومراکز
درمانی عبادتگاه ها یی کوچک می شود.
من این روندرادرشغلم می بینم.بسیاری ازافراد برای کمک گرفتن در مسائل زندگی شان به
خدمات درمانی رجوع می کنند ومن گاهی خودم رابه دلیل اینکه کسی سالم نیست ویابیمار
است ،تقریبأمتهم حس می کنم.به ما قدرتی نامحدود اختصاص داده می شود،که نداریم ومردم
خیلی ناامید می شوندوقتی که می فهمند که امکانات ماچقدرمحدوداست ومطابق نیازها و
انتظارات آنها نیست.
۴۴۱

درروانشناسی کودک بیش ازهمه علوم شخص درجستجوی معیارهای "واقعی" برای تعیین
بیماربودن یا نبودن کودک است.تا کنون معیارهایی بیان وچاپ شده وموجودندوبه تدریج
متکامل می شوند.این امرمحسنات بسیاردارد.البته شخص می خواهدخودش رادربرابراینکه
کودک به تشخیص های روانی پراکنده برپایه عقیده های شخصی وبی اساس محدود شود،حفظ
کند .اماهم زمان واقعیت حد ومرزهای خودش را دارد ومی تواند اندازه گیری شود ،وگرنه
(ازهمه مهم تر)سعی می کند که ازاندازه ها ونکته های مهم ابزاراندازه گیری ،دوری جوید.
من خودم آن معیارهای تشخیصی ارائه شده رادریک تشخیص عارضی بکارمی برم -
درغیراینصورت اشتباهی بزرگ است.امادرکارروزانه وقتی که درمقابل کودکی می نشینم و
می خواهم تصمیم بگیرم که این چه کودکی است وچه کمکی نیازدارد،متوجه شده ام که پایه
های قضاوت واقعی وشخصی بکارببرم.
این بیشترمربوط به روش های درک مستقیم است که به سختی می توانیم آنهارا توصیف کنیم،
به خصوص وقتی که شخص می خواهد ازانتقادافراداتحادیه بپرهیزید.باوجوداین ،من فکر
می کنم که هرکدام ازماکه باکودکان سروکارداریم ،چنین قضاوت هایی می کینم که اگرگاه
گاهی آنها را خوب موردتوجه قراردهیم،ضرری ندارد.
یکی ازویژگی های کودک سالم ،شفاف بودن اوست.زمانی که باکودک بازی یا صحبت
می کنم ،نهایت دانشم رادرباره او بکارمی گیرم،بهترین توانایی وکمی هم آگاهی بکارمی برم،
فکر می کنم که درون اورامی بینم.
برای من طبیعی است که جمالتی مانند"من فکرمی کنم می فهمم منظورت چیه"یا"می فهمم که
توچطوری حس میکنی"راحذ ف کنم.صحبت هاخودشان می آیند وخالصانه حس می شوند،نه
مانند بخشی ازسخنان نامفهوم ودست وپاشکسته تسکین دهنده شغل بهداری.نیازی نیست زبان
لفظی باشد.
یک بار دردرون چادری دریک کمپ بزرگ نشستیم وسعی کردم به کمک مترجم سعی
کردم که باکودکی شوکه شده بود ،صحبت کنم واوکلمه ای پیدا نمی کرد تا آن حادثه غیرقابل
فهم راتوصیف کند.باوجوداین،من فهمیدم .برعکس ساعتهابا کودکی سوئدی ،مستعد زبان گویا
صحبت کرده ام ،بدون اینکه مطلبی بفهمم.
آنچه که گاهی ما نع من می شود که درون راببینم،آنچه پنجره روبه درون کودک رامه آلود
ویادرحقیقت یخ زده می کند،چیزی است که ماآن رادفاع کودک می نامیم.زمانی که تجربه های
متراکم به روح کودک فشار می آورند ،اوبا محصورکردن آن ها ویادورکردنشان  ،ازخودش
علیه آنها دفاع می کند .آن وقت است که کودک نیزامکان انتقال دادن تجربه اش را به من ویا
شخصی دیگر ازدست می دهد.
مه آلودی یا یخ زدگی روی پنجره یک مقیاس برای اندازه گیری دفاع است.بسیارسخت است
که باروشهای واقعی اندازه گیری کنیم.امابرای من این یکی ازمهمترین اندازه گیری هابرای
ناسالمتی واقعی است.دیدگاه من درباره سالمتی ،البته این است که من شخصی راسا لمتر
می دانم که آنچه را اتفاق افتاده،می بیند ،می تواندتجربه اش رابا زبان منتقل کند ،ونسبت به
آنچه اتفاق افتاده عکس العمل نشان دهد؛حتی اگرواکنش او اغراق آمیزوجدی باشد که اطرافیان
رانگران کند.کودکانی که مشکالت زیادی داشته اند،اغلب" نشانه بیماری "ازانواع مختلف
نشان می دهند.
World healthy organisation
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بعضی مضطرب،بی قرار،حواس پرت ومتجاوز می شنوند.بعضی دیگربی میل،بی عالقه
وخسته می شوندوگاهی در تکامل خودشان به عقب باز می گردند .بازهم عده ای با عالمت
بیماری روحی جسمی به نزدمن می آیند .آنها سردرد یا دل درد دارند،به سختی می خوابند
ویامیلی به غذاخوردن ندارند.
من نشانه بیماری رابه عنوان دستگاه اعالم خطرحریق می بینم .ناگهان صدای آژیربلند می
شودکه ممکن است خیلی هم شدیدباشد.آیاخانه آتش گرفته یا چیزی هنگام سرخ کردن سوخته یا
کسی سیگارش رادرست درجایی که نباید روشن کرده است ؟ قبل ازاینکه درباره اش تحقیق
کنیم،چیزی نمی دانیم.قدرت صدای زنگ خطرووضعیت صدا مارچندان راهنمایی نمی کند.
طبیعتأ من نبایدنشانه بیماری رانادیده بگیرم.به عنوان پزشک وظیفه دارم که آنچه را اشتباه به
نظرمی رسد،بررسی کنم.من بایدبتوانم بیماریهای جسمی راازروحی جداکنم .حتی اگرببینم
بیماری مربوط به یک روح پریشان دربدنی سالم اماهیجانی است،شایدباوجوداین الزم باشد
معالجه رابامراقبت جسمانی شروع کنم،برای اینکه ابتدا بتوانم به تدریج خودم رابه الیه های
عمیق تر نزدیک کنم.روش کاردیگری رانه کودکان میپذیرند ونه والدین .
همین بیان رامی توانیم درباره نشانه های اجتماعی وروانی نیز بکارببریم.شایدشخص بایدبه
یک کودک کمک کندتابربخشی ازواکنشها غلبه کند.برای اینکه بتواند درمدرسه یامهدکودک
بماند ،صدای زنگ خطربایدبسته شودیاالاقل کم شود؛اگرکه نخواهدبرای محیط غیرقابل تحمل
شود وهمین طوربرای آنهایی که میخواهندآتش راپیدا کنندوخاموش کنند.
درمان نشانه ها مهم است امانبایدهرگزمرکزتوجه باشد.برای عالقه وشغل مابایدتجربه خود
کودک قرارداشته باشد.
درهرمالقات بایک کودک مبتالمسایل ذیل موردنظرمی باشند:
ازدیدگاه کودک حادثه چگونه بنظرمی رسد؟
یک اتفاق یکسان می تواند برای انسانهای مختلف  ،تجربه هایی متفاوت شود.توصیف والدین
ویادوستان ازآنچه اتفاق افتاده میتواندمسلمأ سرنخی باشد،اما هرگزنمی تواندجایگزین تفسیر
خودکودک شود.
کودک چگونه تجربه راتفسیرکرده است؟
کودک تجربه اش راازآنچه اتفاق افتاده ،در رابطه ای قرارمیدهد که ازابتدابرای ما ناآشناست.
اومی تواند مثآل بخشی ازماجراراازتجربیات گذشته بشناسدوبه همین دلیل مفهوم تجربه برای
کودک با آنچه ما درک می کنیم،متفاوت است.به بخش های دیگرتجربه می توانیم تفسیرهای
نهادی بدهیم.
کودک چه دفاعی را برای حفاظت خودش ،علیه این تجربه بسیج می کند؟
دراینجاکودکی است که نمی خواهدبه آنچه اتفاق افتاده فکرکند،کودکی که موقعیتش را به یک
شیوه بزرگساالنه پس گذاشته شده،تجربه وتحلیل میکند،کودکی که شوخی میکندوراجع به همه
چیزدیگرصحبت میکند،کودکی که ناگهان درجایی دردحس میکند،کودکی که ازهمه کس وهمه
چیزعصبانی می شود.
چگونه کودک می تواندتجربه اش رامنتقل کند؟
توانایی بیان آنچه اتفاق افتاده بطوری که من می فهمم کودک چه منظوری دارد،به دفاع بستگی
دارد.امادالیلی دیگرهم می تواندوجودداشته باشدکه گاهی بیان آن ها برای کودک می تواند
سخت باشد.به خصوص کودکان کوچک که مشکل می توانند سیروقایع بی نظم را ازهم تفکیک
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کنندوهنوزتسلط کمی به زبان دارند،به سختی می تواندتجربه شان راتوضیح دهند.دراین مورد،
بازی بهترین شیوه است.
برای جواب گرفتن ازاین پرسش ها مابایدازکودک بپرسیم.هیچ کس دیگری نمی داند.
مابایدباکودک صحبت کنیم،باکودک بازی کنیم یابه کودک این امکان را بدهیم که خودش رابه
روشی دیگر بیان کند؛ مثآل با نقاشی ،رنگ آمیزی،رقص،تأتروموسیقی .
امابرای یافتن پاسخ پرسش ها وضمنأبرای گرفتن اطالعات درباره اینکه چگونه بایدبا
اطالعاتی که بدست می آوریم،رفتارکنیم،مطلبی دیگرنیزالزم است:مابایددستگاه خودمان را
تنظیم کنیم.به عنوان والدین ،هم نوعان ،پرسنل مهدکودک،معلم،پزشک وروانکاو.ماهمگی
نقش هایی مختلف داریم،اماهمه باکودکان مشکل داربرخورد می کینم،چه کودکان خودمان چه
کودکان دیگران.
بیش ازهمه اغلب مابه رفتارکودک توجه می کنیم وبه روش های مختلف سعی دردرست کردن
آن داریم  -بدون اینکه بدرستی بتوانیم ببینیم که درچشمان کودک چه می گذرد.ماتربیت
می کنیم ،نظم می دهیم،تدریس می کنیم ،رفتارمی کنیم وتوضیح می دهیم وبررسی می کنیم.
اماسخت می توانیم به آنچه کودک کامأل درمعرضش قرارگرفته وخالقیت نامحدودش،
واردشویم .مازیاد درباره "دیدگاه کودک"صحبت میکنیم،امادرعمل کردن به آن خوب نیستیم.
درحقیقت نبایدچنین مشکلی وجودداشته باشد.ما خودمان هم کودک بوده ایم،ودرواقع هیجده سال
به عنوان کودک تجربه داریم!که باید دراین مسیرقدری کافی باشد.اشکال اینجاست که
بخش های بسیاری ازدوران کودکی ما سخت بوده است.
اغلب والدینی رامالقات می کنم که می گویند:
"راجع به بچگی من حرف نزن.،به جهنم بوده ".البته آن موقع ناراحت می شوم،اماهم زمان اطالعات مهمی بدست می آوردم.والدی که با
تصویری جهنمی از کودکی اش زندگی می کند،خودش به عنوان والدبه آسانی دچارمشکل
می شود.کودک دروجودیک نفربسیاری چیزهارابیدارمی کند که شخص فکرمی کرده آنهابرای
همیشه فراموش کرده است وناگهان به روشی رفتارمی کند که هم خودش وهم اطرافیا نش
رامی ترساند.آن زمان شخص نیازبه کمک دارد.
امامن همچنین والدینی رامالقات میکنم که چنین می گویند:
" دوران کودکی خوبی داشتم.شاید یه کم غیرمدرن باشه که این روبگم،من حقیقتأ ابدأهیچخاطره ناراحت کننده ای ندارم".
معموأل درچنین مواردی فکرمی کنم":بیچاره بچه های اینا! اگه من بخاطرنیارم که پنج ساله
بودن وتنهابودن تودنیاچه حسی داره،وقتی هیچ کس درست نمی فهمید که من چه حسی داشتم
وچقدر می ترسیدم  -چطورمی تونم کودک پنج ساله خودم روبفهمم ؟"
به این ترتیب منظورم این است که تجربیاتی ازاین قبیل نهادی هستند  -آنه امتعلق به خود
زندگی اند.هیچ دوران کودکی کامألبا خوشبختی همراه نیست ویک کودکی کامألجهنمی هم
کمیاب است.کودکی مثل زندگی است که مواردخوشحالی ونقاط درد،دلتنگی وباالوپایین دارد.
برای ما پدرومادرها ،یک رابطه احساسی نزدیک بامحل دوران کودکی خودمان سرمایه ای
بزرگ است .برای ماکه باکودکان کارمیکنیم،این یک ضرورت اساسی است،اگرنخواهیم به
کودک صدمه ای بزنیم.
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پرسش این است که چگونه به آنجابرسیم .همه کسانی که بحران های شخصی سختی را
گذرانده اند،می دانند چقدر چیزهای بی ارزشی ازدوران کودکی می تواند به یک نفروارد
شود.خاطرات کوچکی که شخص می پنداشت مدت ها پیش فراموش شده اند،وقتی که شخص
اصألفکرش را هم نمی کند ،می توانند راه باز کنند.
قبآل که برای گروه های پرسنلی مختلف سخنرانی می کردم،می توانستم گاهی بگویم:
" آرزودارم شماهمگی زمانی دست کم یک بارگرفتاربحرانی عمیق زندگی شوید،باکمال میل
دوبار! تقریبأبایددوره تحصیل ماشامل این می شده است!"
اما درزمان حاضرچنین حرفی نمی زنم.این روش برای بیان منظور،بیش ازحدبی مالحظگی
است.یک بحران عمیق زندگی ازاین نوع ،یک مبارزه برای مرگ و زندگی است،واطمینانی
وجودنداردکه شخص ازآن موفق وخوشنود بیرون بیاید .درهرحال ،بدون کمکی عاقالنه و
ماهرانه ای میسرنیست.
من خوشحالم وسپاسگزارازاینکه چنین کمکی دریک دوره بسیاربحرانی اززندگی ام
برخورداربودم.
شایددانستن این برای کسی که به درستی زندگی سختی داشته است  ،تسالی خاطر باشدکه یک
بحران زندگی به خوبی مداواشده،می تواندازیک نفربرای ینکه هم والدباشدوهم باکودکان سرو
کارداشته باشد،یک فرد مناسب بسازد.
درگروه های والدین که من شرکت داشته ام،گاهی درباره "سه راه میان بردوران کودکی "
صحبت کرده ایم که ازاین قرارند:
 -۱صحبت کردن باوالدین خود
دریک گروه والدین بسیاراتفاق می افتدکه شخص ازیک کودک پنج ساله لجوج چنین تعریف
کند:
"اوکامألنا امیدکننده است .همیشه می خوادخواست ،خواست اوباشه .من باألخره غرغرومی شم.وهرچقدرهم که خواستش درست باشه اون بایدبره به اتاقش .دررو محکم پشت سرش
به هم می کوبه و خودشو رو تخت پرت می کنه وگریه میکنه.من چه اشتباهی کرده ام؟"
من ازروی عادت می پرسم :
" وقتی که توخودت پنج ساله بودی،برای خودت همین طوری نبود؟"والد متعجب بنظرمی رسدودرپاسخ می گوید :
" وقتی من خودم پنج ساله بودم؟بخاطرنمی یارم!نمی دونم چه حسی داشتم؟"" پس چیو به خاطرمیآری؟""من چند خاطره محودارم،امافقط حادثه های ضمنی جداست .مثآل وقتی که پدرم با یهماشین جدیدآمد روبخاطرمی یارم.یه رنوکوچیک بودواون خیلی افتخارمی کرد.غروب
بود،من غروب آفتاب روبخاطرمی یارم.باچندنفرازنوجونای دیگه توخیابون دورماشین
حلقه زدیم.ومی شنیدم که پدرتعریف می کرد که چه طوری خریده.اون زمان من پنج ساله
بودم".
"وهمین طور یه باربه خاطر می یارم که غمگین بودم.مهمون غریبه داشتیم ،فکر می کنمیه جورایی نادیده گرفته شده بودم.درست خاطرم نیست".
"دراین باره بامادرت صحبت کردی؟""نه ،توکه میدونی،مادرمن،یک داستان مخصوصه.من نمی خوام مطلب بدی راجع بهشبگویم .حاالیه روشی برای باهم بودن پیداکردیم.منظورم اینه که بدون اینکه دعواکنیم.
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می رم اونجا وگاهی احوال پرسی می کنیم،اماهیچ وقت شبهااونجانمی خوابیم واین عجیبه
 همین که به اونجامی رسی ،دوباره چهارده ساله میشی.آدم هرگزتواون خونه بزرگنمیشه!"
افسوس که رابطه والد -کودک به یک مالقات رسمی وردوبدل کردن هدایا درسال کاهش
یافته است .من فکرمیکنم که والدین مسن هرشخصی می توانند چیزباارزشی داشته باشند
که حتی سال ها بعدهم اهمیت داشته باشد.من والدین جوانی رامیشناسم که دررابطه با
کودکانشان دچارمشکل شدند وجرأت کردند ازوالدینشان کمک بگیرند.نه کمک برای درک
کردن کودکان ،بلکه کمک برای فهمیدن خودشان .اگرنسل قدیمی بفهمدکه این یک امرجدی
است،که حاالکودکان بزرگسالشان حقیقتأبرای روشن کردن بخشی از تصاویرویادگاری ها
به آنها نیازدارند،تابه این شیوه پل هایی میا ن دوران کودکی وزمان حال بسازند،آن وقت
مساعدت می کنند.
من خودم چنین تجربه ای دارم.زمانی که چندسال پیش سرگرم نوشتن کتابی برای پدرها
بودم وجوانب مختلف رابررسی میکردم،ازذهنم مسلمأ گذشت که خودم فرزندان زیادی
دارم ،اما رابطه من باپدرم همیشه اندکی کم رنگ بوده است.اوبه شغلش عالقمند بود ،وبه
ندرت درخانه بودویک رابطه واقعی با کودکانش داشت.من اورادوست داشتم،اما رابطه او
با فرزندانش رابطه ای بافاصله بود.به او زنگ زدم ودرباره بحرانم برایش گفتم.گفتم که
می خواهم بااومصاحبه ای داشته باشم وبعدازکمی تردیدقبول کرد.مابه مدت سه ساعت و
نیم درحالیکه یک ضبط صوت میانمان بود ،نشستیم وحرف زدیم.ضبط صوت به گفت
وگوی ماسندیت می داد،وهمین طور باعث می شدکه ماهردوهوشیاربا شیم واجازه ندهیم
که مصاحبه به جایی ،مثآل درگذشته گیرکند .کاست این مصاحبه اکنون جزء گرانبها ترین
دارایی های من است.
 -۲بازی کردن،کتاب خواندن وآوازخواندن باکودک
بسیاری ازوالدین زمانی که با کودکانشان ارتباط برقرار می کنند وشروع به بازی باآنها
می کنند ،یک خوشحالی آشنا راتجربه می کنند.البته منظورمن آن بازیهای تعلیم وتربیتی
که درآنهابه کودکانمان چگون بازی کردن را می آموزیم نیست،بلکه منظورم بازی
درناحیه میانه ای است(.بخش )۴۴
واردشدن به بازیهای نقشی -خیالی هم یک تجربه فوق العاده برای بزرگترها ست وهم یک
روش برای شناختن خودو کودک .بدون اینکه شخص متوجه شود،مابه چشم اندازبازی
دوران کودکی خودمان برمی گردیم.درآنجاحتی نهال هایی زنده ومهیج وجوددارندکه برای
کاشتن درباغ کودک ما مناسب اند.اماباغبان باید مقتدرباشدوتصمیم بگیردکه اوچه
می خواهد .گاهی اوگیاهان کوچکی راکه ما خودمان هم به سختی دیده ایم،پیدامی کند.
درکشورما کتابهایی برای کودکان وجوددارندکه ازنظرادبی غنی هستند وهم برای
نوجوانان وهم برای مسن ها چشم اندازی به دوران کودکی بازمی کنند.به خاطرهمین برای
بلندخواندن عالی هستند.یک سری ازبهترین ادبیات ها زمانی که ما خودمان کودک بودیم،
آمده اندو به خاطرهمین یک کشف جدیدی برای مامی شوند.من فقط الزم است که
کتاب هایی از باربرو لیندگرن  ،اولف نیلسون و سون نوردکویست رانام ببرم.
وبیش ترازاین هم وجوددارند!
۴۲۳

بسیاری ازقصه ها وشعرهای دوران کودکی خودمارا کودکان باآغوش بازمی پذیرند.دیدن
آنچه که آنها می پذیرندوآنچه پس می زنند،جالب است.دخترسه ساله من ،نوراعاشق
ان بککن است:
شعریاننه اوتردال درباره آقای قارچ درکتاب ٍ
آقای قارچ رادیده ای
دران ابککن زندگی می کند؟
اوپریشب به آنجارفت
باکالهش به گردنش

مدتی طول کشید که چرایش را ،فهمیدم .امادرکتاب چاپ جدیدازشعرهای قدیمی ،همه هفت
شعر وجودداشت،ومن یک بارهمه آنها راخوانده بودم(.درکتاب شعردوران کودکی من فقط
سه شعر وجودداشت).چهارمین شعربودکه ناگهان نوراخوشش آمدوهردفعه که شعررا
می خواندیم بایددرهرصورت این شعرراهم می خوانیم.
کله قارچ کوچولو
خواهرکوچکش رازد.
"کله بیاتاکتکی بخوری"
مامان باناراحتی می گوید.
کله چندلحظه پیش سرحال ومغرور
روی پیشبندی گریه میکند.
بیچاره کله قارچ
خواهرکوچکش رازد.
آن موقع،برادربزرگ نورا،پنج ساله بودودوقلوهاکمترازیک سال داشتند.شعربخشی داشت
که به او اهدا کند.شکرخداسانسورمتن های "نامناسب"کودکان کم کم ازمیان رفته است!
افسوس که من خودم همه شعررامثل بچه ها نمی دانستم.به خصوص من برای آخرین
شعرولع داشتم که چطورهمه خانواده درخورشتی پت پت می کردند!
 -۵گذرگاه های دوران کودکی راجستجوکردن
یک سوم راه میانبر به دوران کودکی می تواندگردشهای علمی باشد:جست وجوکردن
گذرگاه های قدیمی،محل ب ازی،چراگاه،راه مدرسه،مدرسه است -البته اگرآنهاباقی مانده
باشند.بسیاری ازوالدین برای من راجع به این گونه گذرها ازمیان تاریخ خودشان تعریف
کرده اند.آنهااغلب تأثیرات قوی داشته اند.
پدری که درگیربحرانی در زندگی اش بود،نشست وآلبومهای قدیمی خانواده راورق زد.
عکسی ازیکی از کالس های مدرسه پیداکردکه خودش هم درآن بود.آن زمان درکالس
سوم به یک مدرسه کوچک روستایی می رفت .آنجاکالس سوم وچهارم باهم یک کالس به
نام کالس( ب ) تشکیل می دادند.
Barbro Lindgren Ulf Nilsson Sven Nordqvist Geanna Oterdahl
Enebacken
۴۲۴

بیش تربچه ها رادرعکس شناخت،اماوقتی که اسامی آنهارابه خاطرمی آورد،متوجه شد که
فقط می توانست نه نفرازنوزده نفررانام ببرد.اوازاین بابت ناراحت شد .فکرکردکه این همه
عکس یادگاری ازآن زمان دارد،که به آن ها مانند یکی ازمعدود دوران هایی که کامآل در
زندگی اش توازن وجودداشته  ،می نگریست.آن موقع بودکه تصمیم گرفت به سفربرود.
اوخانه قدیمی دوران کودکی اش راکه سی مایل دورتربود،جستجوکرد.بیست سالی می شد
که آنجاراندیده بود.
دوری دراطراف خانه قدیمی زد،بدون اینکه جرأت کند داخل حیاط خانه شود.اوبیشه را
دید ،لیل سکوگن ،آنجاکه زمان کودکی بازی می کرد.سپس راه مدرسه قدیمی اش را در
پیش گرفت ،دوکیلومترباالتراز چمنزارها،که حاالدوباره سبزشده بودند .امامسیر را هنوز
می شدتشخیص داد،وقتی که پاهابه خوبی راه راپیداکرده بودند،خودشان آن راخودبه خود
می رفتند.سنگی که برآن استراحت می کردند،مثل معمول همانجا دروسط راه قرار داشت،
اما ریس تللن درکارنبود.
حیاط مدرسه حاالآسفالت شده بود.دروازه های فوتبال جدید بودند،اماساختمان مدرسه مانند
گذشته به نظرمی رسید.ساعت چهاربعدازظهربود.هیچ بچه ای درمدرسه نبود و مدرسه
خالی به نظر می رسید.اودرورودی راتکان داد،دربازبود.داخل شد،راه به کالس قدیمی اش
راپیداکرد وروی نیمکت قدیمی اش نشست.
پرده ها نوبودند،نیمکت ها هم همینطور.اماارگ همان جلو،طرف چپ بود!دربازشد و
فراش واردشد .اوموضوع راتوضیح داد.فراش زیرلب چیزی درباره بستن گفت،اماچیزی
باعث شدکه اودوباره برود.
حاالخاطرات می آمدند.ناگهان همه ،هم کالسی های سی سا ل پیش،درآنجانشستند.اونیمکت
به نیمکت رفت وبدون هیچ سختی توانست همه آنهارانام ببرد.بعضی احساساتی ازگرما
بیدارکردندوبرخی ازترس.
همین طورخانم یا نسون !حاالاودوباره جلوکالس ایستاده بود،خانم معلم کم بنیه باآن نگاه
تیزش.اوهمیشه خانم یانسون رادرخاطره ای روشن نگاه داشته بود،سختگیراماعادل .
حاالاوسختی جدیدی درنگاه اومی دید ،که اورامی ترساندوزمانی که چوب ترکه رادرکنار
تخته سیاه دید،قلبش شروع به تندزدن کرد.اوجدأ ترسیده بود .ناگهان درانگشتانش احساس
دردکرد،ضربه های شدیدبه دست ها،روی میزمعلم.
کتک کاری زنگ تفریح راپیشتر ازاین به یاد آوردکه چگونه سعی می کردازخودش در
برابر پر-اریک دفاع کند که ازپشت بامشت به کلیه هایش می زدوچگونه او درشجاعت
ودودلی چرخید و چشم پر-اریک را کامآل هدف گرفت وچنان ضربه ای مشت زدکه فوری
آبی شد.
شگفت زده ازکالس بیرون رفت وازفراش که درراهروجلووعقب میرفت،تشکرکردوبه
حیاط مدرسه رفت.سرمای آبان به اومی خورد.درختهای غوشه به زردی ،درخورشید
بعدازظهرمی درخشیدندواوآزادیی راحس کردکه مدتها حس نکرده بود.موقع برگشتن به
طرف ماشین ،می خواند ":گاهی اوقات درختان کاج می خوانند/ازهزارصدای پرنده".

Kalle Lillskoge Ristallen
۴۲۵

دربرخوردبایک کودک سعی می کنیم با یک قاب شیشه ای درون اوراببینیم.ما درجست
وجوی کودک شفاف دیده ایم که موانع می توانند زیاد باشند.یک قاب شیشه ای دوطرف
دارد.مه ویخ زدگی می تواندازطرف داخل باشد که این مربوط به دفاع کود ک است .اما
مه ویخ زدگی می تواند از طرف خارج هم باشد که این هامربوط به دفاع درنزد خود ما
هستند ،دفاع دربرابرتجربه های دوران کودکی خودمان.گاهی فکرمی کنم که این
رفتارهای دفاعی است که امکان دیدن را کمترمی کنند.اما تعیین اینکه در کدام طرف
شیشه مه وجود دارد،باتوجه به فاصله کم می تواند سخت باشد.
این مطلب برای ماکه باکودکان کارمی کنیم،به خصوص جدی می شودکه قاب خودمان
راشفاف نکرده ایم،به عبارت دیگر ،موفق نشده ایم به اندازه کافی پل های متقاعدکننده ای
به کودکی خودمان بزنیم.من می خواهم دراین باره کامأل روراست باشم وبگویم اگرکودک
دربرخوردبامابخواهدآن تأییدیه وحمایتی که حق اوست به دست آورد ،بسیاری ازقاب ها
نیازبه صیقل خوردن دارند وماخیلی راحت آن رادرپشت پرده های دودی عقیدتی پنهان
می کنیم.
دربهزیستی اجتماعی پیشرفت هایی شده که فقط به کودکان کمک نکرده است.پیشتریک
کمیته مخصوص وجود داشت،کمیته بهزیستی کودکان که وظیفه اش توجه به عالیق
کودکان درشرایط سخت بود.درمیان شهرهای بزرگ ترکارمندان ویژه ای وجود داشتندکه
برای حقوق کودکان درنظرگرفته شده بودند.
این برنامه تحت نام آنچه بینش تمامیت نامیده می شد،تغییرکرد.کمیته های بهزیستی
کودکان درکمیته های اجتماعی ادغام شدند،مسئولین اجتماعی باهمه خانواده وباهمه نوع
موضوع کارمی کردند.کمبودهای درون سیستم درارتباط با مواردمنقلب کننده ضرب وشتم
کودکان ،که درسال های اخیررخ داده ،موردشکایت قرارگرفته است.هیچ کس بدرستی
نمی خواهدخودش رامسئول بداند .وظیفه اصلی هیچ کس این نیست که فقط عالیق وحقوق
کودکان راببیند .به همین دلیل درخواست شکلی ازنماینده کودکان ناحیه ای شدیدتر رشد
کرده که هم طبیعی وهم بدیهی است.
درمیان بهداری های استان ها ،پیشرفتی موازی صورت گرفته است.مراکز بهداری
کودکان قابلیتشان راباجایگزین شدن پرستا رهای متخصص محلی ،که هم اکنون پیوسته
انجام می شود،ازدست داده اند.من روزانه با پرستارهای محلی کارمی کنم و به توانایی
عمومی آنها وعالقه زیادشان بسیارایمان دارم .معتقدم درمناطق کم جمعیت این کامأل
محرض است که آنهاباید بهداری کودکان رادردست بگیرند،امادرنواحی پر جمعیت تر
آنجایی که جابه جایی مردم بیش تراست وکودکان به آسانی فراموش ودچارسختی می شوند
باید وجودپرسنل متخصص کامأل بارز باشد.اشکال پرستارهای منطقه ای این است که به
همان شیوه مشاوران اجتماعی باید به همه برسند.آن وقت همیشه کودکان با زنده می شوند.
Joansson
Per_Erik

۴۲۶

من به ویژه شایدنگران پیشرفت روانشناسی کودک درسوئدهستم.ازآنجا که من دراین زمینه
تخصص ندارم،اماخودم راتقریبأ یک ناظرآشناوبااطالع می دانم ،حق دارم که دراین باره
بیندیشم.
من معتقد م که روان شناسی کودک همانند بهداشت اجتماعی نظر کودک رانادیده
می گیرد.
برخوردهای واقعی باکودک بیش ترکمیاب می شوند -بله ،بعضی ها درروان شناسی
کودک به دالیل عقیدتی اساسآ ازگفت وگوی خصوصی بایک کودک خودداری می کنند.
به جای آن ،شخص برای "ثبت کردن"نشانه بیماری وقت می گذارد،به عبارت دیگر
توصیف های مختلف ناظرازخارج درمورداینکه کودک چگونه رفتارمی کند،نشانه های
بیماری گروه بندی می شوند ،امتیازداده می شوند،موردبحث قر ارمی گیرندومعتدل
می شوند .درادامه شخص ،روابط رادرمیان یک خانواده مطالعه می کند،باکمال میل با
کمک فیلم برداری،آنهاراتوسط مدلهای مختلف سیستم تجزیه می کند.درانتها شخص آنچه
راکه شبکه کودک نامیده می شود(،انسان هایی راکه کودک مالقات می کندوباآنها ارتباط
دارد) به همان شیوه ماشینی که برای نقشه اتصال یخچال صادق است،توصیف می کند.
نتیجه چنین درمانی دربدترین مورد برای کودک نابودکننده است.امااغلب ،البته هم کودک
وهم والدین ،به این بازی ها ی روانی شانه باالمی اندازندوبعدازمدتی مختصرومفیدبیان
می کنند که آنها درمان هیچ کمکی به آنها نکرده است.درمان کنندگان عاد ت دارند آن
موقع خودشان راکناربکشندوچیزی درباره "خانواده های باانگیزه بد"یاکه "برای
آنهاحتمأخیلی سخت شد"چیزی بگویند.
ترکیب چنین چاپلوسی خودپسندانه وکوته فکری ناراحت کننده ای که شاخه هایی دگماتیک
ازاین رامشخص می کند،چیزی است که مرابیشترناراحت می کند.من فاقددانش پرستاری
وتربیت کودک هستم وبا دیدگاه کودک آشنایی ندارم .ضمنأاراده ای راکه دراین گفت وگو
الزم است تابرای مبارزه حقوق کودکان مبارزه کنم،،ندارم،وقتی که چنین سرمایه گذاری
واقعأالزم است.
خیلی وقت ها فکرکرده ام کسی که می خواهد بیشتردرباره نیازهای بنیادی کودکان ،رشد
آنهاوتوانایی شان درپیداکردن راه هایی که درشرایط سخت زندگی پایدارباشند ،باشد،
بیاموزد،خیلی بیش تردرمیان آثارادبی آنچه راکه می خواهد پیدامی کند تادرمیان کتاب
های تخصصی روان شناسی کودک.
حاالمن نمی خواهم که بیش ازحداین مطلب راعمومی کنم.آلیس میللر همانند برونو بتتلهیم
مثآل نظرکودک رادرهمه کتابهایش،سرسختانه بیان کرده است.درآمریکا لنورتر و
سپنسرات روشی را برای مصاحبه باکودکان درحوادث وشرایط سخت زندگی اشاعه داده
است.درسوئدپزشکانی مانند گوستاویانسون و مینوس کیلبوم نشان داده اندکه امکاناتی که
امکاناتی برای یکی کردن کادر روان شناسی کودک با دانش پرستاری وتربیتی عمیق
کودک ویک عالقه شدید به حقوق کودکان وجود دارد.
Alice Miller
Bruno Betteheim
Lenore Terr
Spencer Eth
Rollo May
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بسیاری ازروان شناسان ومشاوران اموراجتماعی با همه سکوتشان،برخوردهای مهمی هم
باکودکان ونوجوانان داشته اند که برای رشدآنها اهمیت فراوانی داشته است.
اما متأسفانه به نظر می رسداین استثنا فقط قانون راتأییدمی کند.شک من به این است که
پشت بخشی ازجریان های ایدئولوژی های درمانی ،یک ترس ازبرخوردواقعی باکودک
وجودداشته است ،ترسی که دست کم بخشی ازآن درترس از برخورد شخص باخودش
وباکودک درونش ریشه دارد.
درانتقادی ازروانشناسی مکانیکی مدرن،انتقادی که خیلی بیشتربه عمل
وعملکردواردمیشودنسبت به آنچه که دراین بخش وجوددارد،روانشناس آمریکایی روللو
می  ،می نویسد:
فکرمی کنم که با یافتن وپذیرفتن درخو ِد ماست که ما امکان رسیدن به یقین درونی را
پیدامی کنیم.برعکس آن خط مشی های روان شناسی که خودرابا نظریه های شرطی،
سازوکارهای رفتاری وعمل های غریزی خوشنودمی کنند ،من ازاین مطلب پشتیبانی
می کنم که مابایدپشت نظریه ها برویم وفردرا،انسانی که تمامی این اتفاق هابرایش
می افتد ،پیداکنیم.
درفرهنگ ما این گونه تصورمی شودکه البته ماهمگی شک داریم درباره هستی یاوجود
صحبت کنیم .آیا این بیش از حد خطرناک ،فضولی یاعمیق فکرکردن است؟اگرمابه هستی
توجه نکنیم درست آنچه راکه درزندگی بیشتربخاطرش می خندیم،ازدست می دهیم.احساس
هستی البته بامسا ئل عمیق وبیشتربنیانی  -مانندعشق،مرگ،اضطراب ومراقبت گره
خورده است.
روللو می ازروان شناسی ای که براساس برخوردهای واقعی میان روانشناس وبیمار،
کودک وبزرگسال ساخته شده باشد،برخوردی که دریک سطح یکسان رخ دهد وبه آن
طریق بتواند روانکاو رابه اندازه بیمارتغییر دهد،دفاع می کند.برخوردباکودک به این شیوه
همیشه یک خط مشی شخصی ویک امکان رادربردارد.
من درشغلم به عنوان پزشک اطفال سعی میکنم کودک راهمیشه درهرکاری که انجام
می دهم،حتی درامورکوچک روزانه درمرکزقراردهم.من سعی می کنم همیشه ابتدابا
کودک احوال پرسی کنم،صندلی اورادرنزدیک ترین موقعیت به خودم قراردهم وتاآنجاکه
امکان دارد صحبتم رابااو طوالنی کنم وجواب آزمایش رادرصورتی که مربوط به کودکان
مدرسه ای شود ،ابه کودک "باخانواده"می فرستم.جزئیات کوچکی است که خوشبختانه
نظروعقیده اصولی مرانشان می دهد.
بنظرمی رسد بیشتروالدین این عمل راترغیب می کنند.بعضی ها نگران می شوند.آنها
فکرنمی کنندکه کودک برای من تعریف می کند" واقعأچگونه است" و قدری ناراحت
می شوند ازاینکه خودشان درمرکزتوجه من قرارندارند.
اغلب من به می اندیشم که چقدروظیفه مابه عنوان والدین ،مهم است وقتی که شیشه پنجره
به طرف کودک راصاف وشفاف نگاه داریم.اگرماهرروزمراقب باشیم که پنجره ازطرف
خارج پاک شود،که مه ویخ زدگی ناپدیدشود،کودک معموألطرف درونی خودش رامراقبت
می کند.
اگرکودک متوجه شودکه ماحقیقتأعالقمندیم ببینیم وباچشم برخوردکنیم،صحبت کنیم  ،بازی
کنیم،قصه بگوییم وشعربخوانیم ،آن وقت به مراقبت های ماپاسخ می دهد.
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امااگرماپنجره راازخارج صاف وشفاف نگاه نداریم ،فرقی نمی کندکه چقدرکودک بادقت
تمیزکند.به این ترتیب چیزی دیده نمی شود،هیچ چهره ای درآنجاوجودنداردکه بانگاه
کودک برخوردکند والبته آن موقع پنجره دوباره می تواندبه همان اندازه مه آلودشودیایخ
بزند.
اگربخواهیم کودک رابرای حادثه های بحرانی سخت آماده کنیم ،این مراقبت دوجانبه
مربوط به دیدازطریق شیشه ،شاید مهم ترین کاری است که مابه عنوان والدین می توانیم
برای پیشگیری انجام دهیم ،به این ترتیب ،گرایش به انجام دادن انواع مختلف دفاع کم
می شود.کودکی که عادت کرده که به بیرون نگاه کند ودرآنجا چهره ای را ببیند  ،زمانی
که زمین به زیرپا یش می لرزدویاابا غرش انفجاری مواجه می شود ،قبل ازهرچیزآن نگاه
ویایک نگاه دیگرراجست وجومی کند.درابتدااگرهیچ نگاهی درآنجانباشد،اگردرطرف
بیرون پنجره یخ وجود داشته باشد،کودک اجازه می دهدکه مه از داخل نیزافزایش پیداکند.
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۴۶
کودک مرهون
کودک نباید مورد تنبیه بدنی ورفتارهای توهین آمیزدیگری قرارگیرد.
بخش  ۳تبصره دوم قسمت اصلی قانون عمومی سوئد مربوط به والدین.پاراگراف تنبیه بدنی.

منع هرگونه تنبیه بدنی درسوئدازسال ۴۳۷۳آغازشد.این قانون درقسمت اصلی قانون عمومی
سوئد،مربوط به والدین ،رسمأ وجود داردودرآن هررفتارتوهین آمیز دیگری نیزدرموردکودک
قدغن شده است.مسئله این است که منظوراز"رفتارهای توهین آمیز"چیست؟ قانون گذا ر مسلمأ
هرشکل تنبیه بدنی رابه حساب می آورد.درتدارک کار قانون،شخص حتی از"زندانی کردن"
کودک هم مثا ل می آورد،به عبارت دیگرباهدف تحت انظباط درآوردن یک کودک اورا در
اتاقش یادرقفسه ای قفل کنند،یاشایدمانند فنی و الکساندردرفیلم "درزیرشیروانی" از اینگمار
برگمن.
جنگ،شکنجه،بهره برداری جنسی،استثمارکودک درکاربدنی سنگین -اینها بی حرمتی واهانت
های فاحش به سالمتی کودک وارزش های انسانی است که تصورمی شود بسیاری برروی
آنها توافق نظر دارند.ضرب وشتم کودکان واذیت های جدی این دسته ازبی حرمتی ها هستند.
امااینکه مرزمیان خشونت روحی که بایدبا اهانت مساوی قلمداد شود،تصحیح کردن رفتار
کودک که امری قابل حمایت وبرای آموزش و پرورش ضروری است،کجاست رامی توانیم
مورد بحث وگفت وگوقراردهیم.
پدری ،کودک سه ساله خسته اش را درحالی که جیغ می کشدووحشیانه به تخت اومی کوبد،
بلندکرده ومیگوید:
_"-حاالتواینجا کمی می مانی تا آرام شوی!"
اومی رود والی دررابازمی گذارد.آیااین یک اهانت است؟مرزکجاست ؟آنجاست که بااجبار
پسررا به اتاقش منتقل کند ،یا اینکه اورابااحساسات قوی اش تنها بگذارد یادرراببندد یا
درراقفل کند؟
من این مثال رابرای چندین گروه ازوالدین بکاربرده ام،این گفت وگومعموأل داغ وپرحرارت
می شود و برداشت ها متفاوت است.
فکرمی کنم خوب است که باهم درباره چنین مثال های روزمره ای صحبت کنیم -چه کسی تا
به حال کودکی رابغل نکرده تا به اتاقش ببرد؟ -برای اینکه توضیحات مختلف درباره آنچه
اهانت معنا می دهد،بدست آوریم.
همزمان طبیعتأمیتوان گفت که این سوءال اشتباه است.نمیتوان تعیین کردآیایک اهانت فقط از
طریق توضیح دادن یک اتفاق سطحی وجوددارد؟
عامل تعیین کننده است چگونگی برداشت وتفسیرکودک ازاین موقعیت است.آیاکودک خودش
راتهدیدشده واهانت شده حس میکندیاخیر؟
در مثال موردبحث ،رابطه ای که کودک باپدرش داشته،تجربه اومانند لحن صدای پدر،سختی
دست هایش ،نگاه چشمان اورا ،رنگ می کند .کودک ازروی تجربه می داند که به زودی
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می تواندازتخت بیرون بیاید ،دررا باز کند ،آن وقت پدرآنجاایستاده ،اورادرآغوش می گیرد
ومی گوید:
"دوست عزیز،چقدرماامروزعصبانی شدیم،هم تووهم من.بیاکمی پیش من بنشین،تا دوبارهازنوشروع کینم".
پسردیگری می داندکه اگراودرست همین کاررابکند،ممکن است بایک برآشفتگی کامأل
غیرکنترل شده وشاید کتک مواجه شود.
اینکه تجربه خودکودک باید درمرکزقرارگیرد،دربسیاری ازموارداذیت وآزارواضح است.
کودک می تواند موقعیت های اذیت وآزارمتشابه راکامألبه شیوه های بسیارمتفاوت تجربه
کند.این هم به تجربیات گذشته او درزندگی وهم به اینکه چگونه موقعیت را"می خواند"،
مربوط می شود،که چگونه شرایط تهدیدآمیز چگونه است وچه پیامی ازشدت درگیری
دربردارد .در هررفتاری ازخشونت یک پیام پنهانی وجود داردکه می تواندازخودخشونت بدتر
باشد.تنها خود کودک است که می تواند دراین موردآگاهی بدهد.به همین دلیل این نشانه ای
ازکمبودجدی درآگاهی است اگرشخصی یک کودک موردآزارقرارگرفته رابااین واژه ها روانه
کند:
" آن قدرها هم خطرناک نبود،آدم می تواند کمی درحیاط مدرسه تحمل کند!"اهانت های شدیدی راکه کودک درمعرض آن قرارمی گیرد،مهم هستند که شرح داده شوند ،به
خاطرگزارش اعتراضی وبخشی بخاطرا ینکه آنهادرباره اینکه خودتجربه اهانت ،چقدرجدی
وپیچیده است،آگاهی می دهند.
کودکانی که جنگ،تجاوزجنسی یا ضرب وشتم شدیدراتجربه کرده اند،شرح می دهندکه چگونه
تمام شخصیت وهویت آنها تغییرکرده است.آنهاخودشان رامبدل به هیچ حس می کنند،آنها
دیگرکسی نیستند وهیچ گونه حق بقاندارند .درانتهاآنهاآرزومی کنند فقط ناپدیدشوند.آنها ممکن
است خودشان راکثیف وناپاک حس کنند،به طوری که بوی بدی می دادندوبووکثافت رانمی شد
که تمیزکنند.آنها می توانندآنقدرپیش روندکه به تدریج به شخص عذاب دهنده ،حق دهند:
"چطورممکن است کسی،یک نفر مثل مرادوست داشته باشد؟شایدکه زیادعجیب نباشد کهآنهابه من تجاوزمی کنند؟"
ما دراینجاواردیک چرخه خطرناک می شویم،زیرابه عباردت بهتربه نظر می رسد که
درماندگی افزاینده وتحقیرنفس کودک ،این رفتاربه شدت خشن را دراشخاصی که روحشان
دچارآسیب روحی شده اند ووقت صرف شکل هایی ازتجاوزمی کنند،برمی انگیزد.
من هم به عنوان کودک وهم مانندبزرگسال کتک خورده ام ،اما این اتقاف هرگزاساس اطمینان
مرا مختل نکرد .نزدیکترین اهانتی که به من شد،و دراینجاموردبحث است،درزمان اقامتم
دربیروت درسال 4291بود.یک شب زمانی که منطقه سکونت ما درمعرض شلیک توپ قرار
گرفت،ما پایین راه پله نشسته بودیم.توپ هادرست خارج ازخانه فرود می آمدندوماترسیده
بودیم .چنین تجربه ای رانمی توان به درستی برای کسی که تجربه نکرده است ،شرح داد.
غرش،حالت شک وتردید،تاریکی شب وترس درون یک نفررشد می کندتااینکه هماوردجویی
مسلط می شود،امامن همان وقت خواری رابدترازهرچیزدیگری حس کردم.به چه حقی آنها
سعی کردندکه مارابکشند؟ مگرماچه کاربدی کرده بودیم؟چطوربعضی ها به خودشان اجازه
می دهندکه غیرمتمدانه برای خاموش کردن زندگی ما تالش کنند؟
Fanny
Alexander
Ingmar Bergman
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تجربه جنگ می تواند به گونه های بسیارباموارد تجاوز مقایسه شود.بسیاری ازپناهندگانی که
ازکشورهای جنگی می آیند ومن مالقاتشان کرده ام ،درست همین مقایسه رامی کنند.انسان به
یک وضع نامساعدخفت بار می افتد که درآن هرحرکتی را که ازسوی مردهای خشن دیکته
می شود،انجام دهد.
بنابراین تجربه خواری واهانت رنگ مخصوص خودش راازخفت می گیرد.امااین مطلب بیش
ازاینها پیچیده است وازجمله به انواع دفاعی که کودک برای بقاومقاومت دربرابرغیرقابل
تحمل ها بسیج می کند،بستگی دارد .کودکان مختلف دفاع های متفاوت رادرشرایط مختلف
بکارمی برند،امایکی از آنها ازهمه بارزتراست و من نیز اغلب درنزداشخاص بزرگسالی
موردتجاوزیاشکنجه قرارگرفته اند،دیده ام ،به شرح زیراست:
کودک روح راازبدن بیرون می آوردوآن رادرجایی بلند درزیرسقف جای می دهد.سپس ازآن
موقعیت بلند شاهدتجاوزبه بدن خودش میشود -کتک یاهتک حرمت جنسی.
کودک درآنچه اتفاق می افتد حضوردارد،اماهم زمان بافاصله نظاره می کند.اوهم شاهداست
وهم قربانی.بااین روش  ،درد خلع سالح می شود.ناپدید نمی شود،اماگویی به کودک تعلق
ندارد ،به شخصی دیگر مربوط می شود.
وقتی که به گفته های کودکی که تجربه ای پست ازاین نوع راتعریف می کند،گوش می کنم،
اغلب پرازاحساسات ضدونقیض می شوم.کودک به طوردقیق وعملی تعریف می کند.من از
تعریف اوبه شدت پریشان می شوم  -چگونه کسی می تواند بایک کودک چنین رفتارکند؟ اما
کودک همه رابا یک روش تقریبأ تکراری وپریشان حالی تعریف می کند بطوری که انگار
برای کسی دیگراتفاق افتاده یا یک فیلم باشد.
آنچه کودک برایم می گوید ،تعریف یک شاهداست،نه قربانی .من ازطریق روزنه کوچکی که
کودک برایم در پنجره یخ زده خودش بازکرده است ،تجربه ناظررامی بینم ؛بقیه هنوزپوشیده
است .گاهی آن رانمی شناسم،گاهی خیلی بعدها درزندگی بازخم بزرگی برمالمی شود.
این تجربه مضاعف درنزدکودکان وهمچنین بزرگساالنی که دچاراهانت های جدی شده اند،
معمول است.اما در نزدکودکان ،تجربه شاهد یک ارزش مخصوص دارد،که آن رابه همان
اندازه که به عنوان تجربه قربانی به آن بیندیشید،مهم می کند.وقتی که من مدتی دربیروت
درزیرتهدید های دائمی زندگی کردم،گاهی ازکودکانی که دراطراف من بودند،می پرسیدم :
"آیاتومی ترسی؟"گاهی کسی می توانست جواب بدهد:
"آره ،البته که میترسم"."می ترسی بمیری؟""مردن؟ نه،ازاون نمی ترسم.جنگه،معلومه که آدم ممکنه بمیره.این که همه زندگی نیست"."نیست؟پس "همه زندگی" چیه؟""فکرکن که بقیه بمیرن.اگه پدرومادروخواهروبرادرم بمیرن !اون وقت من باید چه کار کنم؟کجابرم؟"
من فهمیدم که بی کسی وتنهایی برای کودکان درمعرض جنگ تهدید برزگ تری است تاتهدید
مرگ ،وآن موقع بودکه تجربیات شاهد محتوایی دیگرگرفت.دیدن دستگیری پدری توسط
مردهای نظامی درسحرگاه واعدام عمویی درساحل ،یادآوری نامطلوبی بودکه خطر آن بی
کسی کامل کرد.
درمصاحبه هایی که ماباکودکان پناهنده تازه واردمی کنیم ،ازروی عادت ازآنها می خواهیم
درباره بدترین تجربه ای که داشته اند،برایمان بگویند.آنها عادت دارندآن موقع چیزی راکه
برای یک خویشاوندنزدیک یا یک دوست اتفاق افتاده ،بازگوکنند.گاهی مامی دانیم که خود
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کودک تهدید شده یاموردضرب وشتم قرارگرفته است ،اماکودک به ندرت این حادثه رابه
عنوان سخت ترین مورد پیش می آورد.والدین گاهی دراین موردمتعجب می شوندوخودشان
برای ما شرح می دهندوآن موقع کودک جواب می دهد:
"اما البته این فقط من بودم!"این طبیعتآمی تواند به این دلیل باشدکه کودک حادثه راانکارمی کند یاازاینکه درباره آن
صحبت کند ،پرهیزمی کند؛ زیراآن حادثه خفت وخواری رابه یادش می آورد.اماهمچنین
می تواند به این دلیل باشدکه آنچه برای خویشاوندی اتفاق افتاده ،درحقیفت به معنای یک تهدید
بزرگ تربرای کودک است.
کارباکودکان جنگ مرابیشتردرموردقدرت شکستگی تجربه شاهد درنزدکودکان تهدید شده،
روشن کرده است .شایدبرای کودک ،دیدن کتک خوردن مادرتوسط پدربه اندازه کتک خوردن
خودش سخت باشد.دیدن اینکه مادر کتک می خورد،یک تجربه گیج کننده است،اینکه جرأت
مداخله نداشته باشی،او راازشرم وگناه پرمی کند و همیشه این تهدیدوجود دارد که مادربمیرد
وکودک باپدری که نمی شودبه اواعتماد کرد،تنها بماند.
من به عنوان پزشک وظیفه دارم به محض اینکه کودکی موردضرب وشتم قرارگرفته باشد به
خدمات امور اجتماعی اطالع دهم.من تصورمی کنم این وظیفه باید درموردکودکی که شاهد
ضرب وشتم جدی درخانواذه بوده است هم ،مصداق داشته باشد.
حاالبسیاری ازماشروع به سوختن می کنیم.ازصحبت هایی که باکودکان داشتم،می توانیم
قضاوت کنیم که سطح خشونت درخانواده های سوئدی تقریبأ باالست ،همچنین درخانواده های
"معمولی"که خودشان رابه اندازه کافی درسطحی آراسته جلوه می دهند.شب های جمعه
بعدازیک گیالس عرق ویک شیشه شراب،وقتی که همه چیزباید دوست داشتنی باشد،گاهی
واکنشهایی کامآل منفی رخ می دهد و کتک کاری هم شروع می شود.بسیاری ازبزرگساالن
وقتی کتک کاری می کنندکه هیچ کس آنهاراجز کودک نمی بیند.
معمولی ترینش این است که پدر،مادررامی زند.امامن باکودکانی مالقات داشته ام که بزرگترین
مشکل زندگی شان این بوده که مادر،پدررامی زندواو رابه شیوه های مختلف تهدید می کند.
دختربچه ای حادثه ای را برایم تعریف کرد .زمانی که مادر،پدررابایک چاقوی آشپزخانه تهدید
کرده بود.،اوازترس به میان آنهاپریده بود ،و وقتی که من این مطلب راباوالدین مطرح کردم ،
هردوناراحت شدند.مادرگفت که اوایستاده بودوچاقورا تکان می داد،اماهیچ کدام ازآنها توجه
نکرده بودند که این موقعیت ازنظر دخترشان خطرناک است.باوجوداین ،من فکر می کنم که
دختردرکی عالی ازموقعیت داشته است.
من این طورمعتقدم که مابه عنوان والدین اگربفهمیم که این گونه حوادث چقدربرای کودکان
ماتهدیدآمیز جلوه می کنند،دراستفاده ازابزارخشونت علیه یکدیگرمحتاط ترمی شویم .اینکه
تجربه شاهد بودن،چنین قدرتی درنزدکودکان دارد،برای آنها به این معناست که اگردرچنین
موقعیت های پستی قراربگیرند،به سختی ازپس آن برمی آیند.این نوع دفاع راکه من هم اکنون
شرح داده ام به این معناست که کودک خوارشده خودش رابه شاهد تبدیل می کند،به همان
خوبی که درنزدبزرگساالن عمل می کند ،نزدکودکان نمیکند .شاهدبودن برای یک کودک به
اندازه کافی وحشتناک است،ووحشتناک می شوداگر این اهانت ازطرف یکی ازوالدین انجام
شود.
یک دختربچه هشت ساله چه چیزی رامی بیندکه وقتی که بافاصله خودش رانظاره می کند که
توسط پدرش موردبهره برداری جنسی یا موردضرب وشتم قرارمی گیرد؟ اوخودش رامانند
یک قربانی درمانده کامل دریک موقعیت خفت باربدون امکانی برای اعتراض یافرارمی بیند.
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اوهم چنین پدرش رامی بیند ،کسی راکه می خواست محافظش باشد ویک تضمین بیرونی برای
امنیت او(بخش، )۱به یک متجاوزتبدیل شده است ودربدترین موقعیت مادرش رانیزبه عنوان
یک ناظرغیرفعال درگوشه ای می بیند.دیدن این تغییردروالدین به گونه ای بیشتردردآوراست
تاخود دردبدن.چگونه کودک بعدها می تواندبه کسی دیگر اعتماد کند؟
مامی دانیم که کودکان باداشتن سالمتی روحی نسبی شان می توانندازپس سختی های شدید
مانند جنگ وبیماری های کشنده برآیند،به شرط آنکه والدین دردسترس باشند وکودک همراه
والدین وشاید پرسنل بهداری می توانند باقدرت علیه بدی متحد شوند .من به عنوان پزشک
اطفال گاهی فکرکرده ام که یک کودک چه منابع زیادی رامی تواند درچنین شرایط دشواری
بسیج کند،امااگراین اتحادگسسته شود،اگرکه او تنهاگذاشته شودیا  -بدترازآن  -مهم ترین
هم پیمانش را درنقش دشمن ببیند،آن موقع کودک درمفهوم روانی منهدم می شود.پنجره چنان
بسختی یخ می زندکه به دشواری می توانیم زمانی آن رادوباره آب کنیم.
کودک،کودک است همچنین به این معناکه اوبسختی سیر یک حادثه پیچیده راپیش بینی می کند.
کودکن مراجع کافی در گذشته شان ندارندوهمه اینهاباعث می شودکه یک اهانت جدی آنها رابه
گونه ای متفاوت ازبزرگساالن تحت تأثیرقراردهد.فهمیدن همه چیزغیرممکن می شود.یک
کودک روابط کمتری خارج ازخانواده داردتایک بزرگسال وبه همین دلیل سخت ترمی تواند
یک اتحادازدست رفته درداخل دیوارهای خانه رابااتحادهایی ازسوی دیگرجایگزین کند.
همه اینهاباعث می شودکه هراهانتی،همان طوری که یک ناظربزرگسال آن رامی بیند ،کامأل
عواقب خراب کننده دیگر وطوالنی تری برای یک کودک داشته باشد تا یک بزرگسال.
هرضربه ای به صورت درنزد کودک دووسه برابردردآوراست اگرازطرف یکی ازوالدین
باشد.
به همین دلیل است که مابایدمطالعه جدی داشته باشیم که کودک چقدراهانت رامی تواند تحمل
کند؛زیرا همه کودکان گاهی مورداهانت قرارمی گیرند ،کودکان من هم همین طور.مسئله فقط
این است که چه مقداروچه مدت وما درکفه دیگرترازو چه می توانیم به آنها بدهیم.
برای من واضح است که هرضربه ای به کودک باید قدغن شود،حتی توگوشی ودرپشتی.من
دربحث موضوع ضرب وشتم کودک درپایان دهه  ۷۳فعال بودم ویکی ازکسانی بودم که
پیشنهاد درج پاراگرافی تنبیه بدنی درقسمت اصلی قانون عمومی سوئد مربوط به والدین
راپذیرفتم وبعدازآن برداشتم راتغییرنداده ام ،بلکه دراین زمینه قوی تر هم شده ام.
بسیاری ازکودکان برای من تعریف کرده اندکه تحقیربراثرکتک خوردن چه معنایی دارد؟ اگر
چه ضرباتی را که خودمن خورده ام زیادنبوده اند،اما آنقدر کافی بوده اندکه من بفهمم که
کودکان راجع به چه صحبت می کنند ،زمانی که خفت وتنفرواهانتشان رادربرابرکسی که
آنهارازده است ،بیان می کنند.
بعضی هامعتقدندکه پاراگراف تنبیه بدنی تأثیرنداشته است واین واقعیت است که امروزه
کودکان نیزتنبیه بدنی می شوند،بیش ازده سال ازدرج این مطلب درقانون عمومی گذشته است
و هنوزدرسال های اخیرکودکان تا سرحد مرگ ضرب وشتم می شوند،امامن تصورمی کنم که
یک ردیف دلیل وجودداردبرای اینکه این پاراگراف باقی بماندوماازنودرباره آن باقدرت وبینش
وآگاهی یادآوری کنیم.
یک ارتباط نمایان روشن بین تنبیه بدنی وضرب وشتم پیشرفته وجود دارد.آنهایی که بیشترتنبیه
بدنی می کنند ،بیشترهم ضرب وشتم می کنند .درسال های اخیردربیشترمواردی که ضرب
وشتم منجربه مرگ شده مجرم ازخودش بااین بیان که قصد تربیت کودک راداشته دفاع کرده
کرده ،اما تنبیه بسیارسخت شده است.
همه انسانها گاهی چه لفظی چه درعمل خشونت بکارمی برند .کسی که هرگزکودکش رانزده
است  ،شاید بازهم دریک موقعیت آشفته به پشت کودک بزند.
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بعدپرازپشیمانی وبیزاری ونفرت می شود.اوازکودک عذرخواهی می کندوبه خودش قول می
دهدکه هرگزباردیگرکودکش نزند .من خودم درست دراین موقعیت بوده ام وازبسیاری والدین
دیگرهمین راشنیده ام.من آن زمان بیست وسه ساله بودم،پسربزرگم یک ساله بودوآ شب ها
آرمشی برایم باقی نمی گذاشت.
آن کسی که معموألروی انگشتان کودک می زندیا به اودرپشتی می زند،؛گرایشی داردکه اگر
خشم جریحه دارش کند،به خشونت خود شدت بدهد .ناگهان ضربه ای به صورت می زند در
بدترین حالت بایک مشت گره شده یا کمربند رابیرون می آورد.
کاهش دادن خشونت روزمره به پایین ترین سطح ممکن،بهترین روش برای حفاظت ازکودکی
است که بیش تر مورداهانت قرارگرفته است.ما می دانیم که یک الگوی تکراری قوی در
ضرب وشتم کودکان وجود دارد.کسی که کودکش رامی زند،همیشه خودش درکودکی کتک
خورده است.برعکس این مطلب خیلی غیرعادی است که کسی که بدون خشونت بدنی تربیت
شده  ،خودش خشونت بکارببرد.این گونه اشخاص حتی در سخت ترین شرایط عادت ندارند
خشونت به کارببرند.اگرمن باوجود این نخواهم که فرزندم درسنین بزرگسالی کودکان خودش
رابزند ،عاقالنه است که خودم هم آنها را کتک نزنم .آموزش وپرورش بدون خشونت ،بهترین
واکسنی است که من خودم می توانم به کودک بدهم .شایدالزم باشد دست کم چندیا یکی دونسل
منتظر شویم تا تأثیرکامل پاراگراف تنبیه بدنی راببینیم!
پیشتراین پاراگراف منجرشده که کودکان خودشان به حقوقشان توجه کنند،دست کم کودکانی
که به مدرسه می روند.همه کودکان می دانندکه بزرگساالن اجازه ندارندآنهارابزنند.گاهی الزم
است به آنها یادآوری کنیم که کودکان هم اجازه زدن بزرگساالن راندارند.
من عادت دارم دربحث هایم باکودکان دراین باره صحبت کنم که قبآلغیرمنصفانه بود،اما حاال
هیچ کس اجازه زدن کسی راندارد.این طوری خوب است.حاالماباید شیوه ای دیگر رابرای
معاشرت پیداکنیم.
امروزکودکان اگرکتک بخورند،اظهارنظرقطعی می کنند.گاهی آنها جرأت اعتراض ندارند
وگاهی دلشان برای والدینشان می سوزد .چندسال قبل دختربچه ای شش ساله برایم تعریف
کردکه پدرش ،که یک کشیش بود،اغلب اورامی زد.
اوگفت:
"اون بیشتر از این نمی فهمه،من این کاررودوست ندارم ،امااون خودش بیچاره درموندهاست .تواجازه نداری که کارشو اطالع بدی.من تصمیم گرفته ام که چندسال دیگه مقاومت کنم
وبعد ازخونه می رم".
اماکودکان بیش ازگذشته گزارش والدینشان رامی دهند.آنهابه سازمان حقوق کودکان درجامعه
یا اداره امور اجتماعی زنگ می زنندیا به پرستارمدرسه ویا به معلمی که اعتماد دارند،
می گویند .این خوب است ودربهترین موارد،این تنها دلیل اصلی است که تعدادی گزارش های
ضرب وشتم کودکان درطی ده سال اخیر افزایش یافته است .من کامألمطمئن نیستم که این همه
توضیح باشد.ماهم زمان توانستیم که توحش روبه رشد جامعه مان وافزایش مصرف خشونت
بی توجه رابه ثبت برسانیم.رفتارهای ما شایدبیشترنشده باشند،اماآنهایی که اتفاق می ا فتند
وحشیانه ترشده اند.
درهرصورت این تصویری است که می بینم ،امامی دانم که برخی ازپژوهش گران جرم و
جنایت دراین باره مشکوک اند.
حاال این روابط به هرگونه ای که وجود دارند ،این روش روشن است که امروزه کودکان
بیشترازآزادی های انسانی شان آگاه اندومن این را یک گام بزرگ بطرف جلومی بینم.
پارارگراف تنبیه بدنی یک تأثیرمثبت نیزبه روشی دیگر داشته است.
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بسیاری ازوالدین برای من تعریف کرده اندکه دراین باره باشریک زندگیشان بحث کرده
اند.وقتی که اولین بار یکدیگر رامالقات می کنند،دربیشترمواردباهم موافق اند.امازمانی که
بچه می آید،اغلب نشان داده می شود که افراد دیدگاه هایی مختلف دریک سری مسائل اخالقی
دارندواختالفات زمانی بروزمی کنند که شخص درباره آموزش وپرورش بحث می کند.دووالد
می توانندبه عنوان مثآل دیدگاه های کامأل متفاوتی درموردتنبیه بدنی وشیوه های دیگردرنظم
وترتیب دادن یا جریمه کردن یک کودک داشته باشند.دراین موقع والدی که کمتر خواستار
خشونت است،اغلب پاراگراف تنبیه بدنی رادرگفت وگوهایش بکاربرده وکمکی بزرگ ازآن
گرفته است.سخت است باشخصی که درسخنوری استاد است ،واردبحث پیچیده شیوه های
تربیتی مختلف موثر برکودک بشویم.آن موقع گفتن این راحت تر است:
"حاالحقیقتأ این طوریه که یه قانون وجود داره که تنبیه بدنی راقدغن کرده.من فکرمی کنممی توانیم قانون رورعایت کنیم.نمی خواهم قانون توخونه ام نقض بشه".
من همین روش را گه گاهی دربحث هایم به کارمی برم،نه درخانه خودم ،بلکه درمباحثی
بامدافعان تنبیه بدنی  .مثآل درتعدادی گفت وگوباخانواده های پناهندگان درست این طورگفته ام.
بحث کردن درباره عادت هاو آداب ورسوم فرهنگی وشکل های مختلف تربیت کودکان
می تواند بسیارطوالنی شود واطمینانی وجودندارد که بحث خوبی بشودبه خصوص درشرایط
حساس.آن موقع آسان تروطبیعی تر است که قانون رعایت شود ودیدگاه واضح وکامل من این
است که همه کسانی که درسوئد زندگی می کنند درحقیقت بایدبکوشند ازقوانینی که اینجا
تصویب کرده ایم،پیروی کنند*.
سوءتفاهم های بسیاری درموردپناهندگان وبکاربردن تنبیه بدنی وجود دارد .مثآل درمیان
سوئدی ها گرایشی وجود داردکه حتی ضرب وشتم انجام شده را درواژه های فرهنگی توضیح
دهند.امامن هیچ فرهنگی رانمی شناسم که درآن ضرب وشتم کودکان مجازباشد.کاربردتنبیه
بدنی متغییراست،امااینکه درخارج کشورتنبیه بدنی معمول ترباشد یک حقیقت دروغ است.
امروزاحتماألدربعضی کشورهاازجمله درانگلیس،آلمان وچند کشوراروپای جنوبی ،معمول تر
است.اماازطرفی فرهنگ هایی وجود دارندکه درآنها تنبیه بدنی اصأل به کار نمی رود
بلکه به عنوان یک جرم سنگین علیه قانونی که معتبراست ،دیده می شود.دراینجا یک سری
فرهنگ های چادرنشینی رامیتوان نام برد که کودکان تحت آنها ازشرایطی تثبیت شده
برخوردارند.
بیش ترین موارد خشونت علیه کودکان که من درخانواده های پناهندگان دیده ام،به دلیل تجارب
سخت و شرایط بدخانواده بوده است ،نه فرهنگ آنها.
پژوهشی که بیش از ده سال پیش توسط زوجهای جین وجیمز ریچی درنیوزالند انجام شده،قابل
مالحظه است.
یکی ازبزرگ ترین گروه های مهاجردرنیوزالندازجزایرپولینزی می آیند.دریکی ازاین
گروه ها مواردزیادی از ضرب وشتم های شدیدکودکان مشاهده شده بود.توضیحاتی که درپس
فرهنگ پنهان شده بودند،شک بر انگیزبودند .ریچی ها فراخوانده شدند.آنها زندگی مردم
رابررسی می کردندودرطی سال های بسیار روابط بین انسان هادرجزایرموردبحث رامورد
مطالعه قرارداده بودند.
آنهاتوضیح دادند که درست همین گروه ازمردم برای روش مخصوص شان درتعلیم وتربیت
کودک معروف بودند.کودکان تاسن سه سالگی موقعیتی بسیار حفاظت شده داشتند.هیچ
درخواستی ازآنها نمی شد .شکلی ازسرپرستی گروهی صورت می گرفت.کودکان می دانستند
که والدین شان چه کسانی هستندوبیشترنزدآنها زندگی می کردند.اماگه گاهی درچادردیگران
شب رابه صبح می رساندند.خشونت نسبت به کودکان قدغن بودوبه هیچ وجه رخ نمی داد.
BRIS= Barns rättigheter i samhälle
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برعکس ،ازسه سا لگی به بعدانتظارمی رفت کودکان فعاالنه درامرارمعاش شرکت کنند وآن
موقع تقریبأ درخواست های بسیاری ازآنها می شد.اما هرگزکسی آنهارانمی زد.
وقتی که خانواده ها به نیوزالندرفتتند ،تمامی این نظام جامعه فروپاشید.آن شبکه ازهم گسیخت
مانند تمامی قوانین آن نظام وحتی خانواده ها شروع به زدن کودکان خودکردند.
به همان شیوه برای بسیاری ازخانواده های پناهندگان هم می تواند صادق باشدکه به خصوص
تجارب سختی هم دارند که روی آنهاکار نشده وآنها راباخود حمل می کنند.چنین خانواده هایی
نیازبه کمک دارند،نه به یک راهنمایی غلط ازطرف کارکنان امور اجتماعی یادیگرانی که
تصورمی کنند دانش وآگاهی بیشتری درزمینه فرهنگ دارند،چنانچه از این طریق خشونت
رابپذیرند.
می خواهم برای روشن شدن مطلب ،اضافه کنم که خشونت نسبت به کودکان ،شاخصی برای
خانواده های پناهندگان نیست.بطورکلی من خانواده های سوئدی را همان قدرخواستارخشونت
می دانم والدین سوئدی هم که تحت فشارهای شدید قراردارند ،برای زدن کودکانشان بی تمایل
نیستند.
گاهی والدین ازمن می پرسند حدومرزبرای خشونت بدنی نسبت به کودک کجاست.آیاشخص
مجازنیست حتی یک کودک پرخاشگر راازیک اتاقی بیرون کندو به اتاق دیگربفرستد؟من
دراین موردهم معتقدم که عاقالنه است شخص هوشمندانه عمل کند وبیش ازهرچیز به کودک
گوش دهدکه بفهمداو چه درکی از شرایط دارد.کودکانی که من باآنها صحبت کرده ام ،میان
جابجاشدن یااز اتاقی بیرون شدن باکتک خوردن ،اگرهم گاهی رفتارخشن غیرضروری باشد،
به روشنی فرق می گذارند.کتک وضربه به یک روش کامأل خفت باردیگر ،تجربه می شود.
اگرتعیین خط ومرزخشونت بدنی سخت باشد،درموردخشونت های روانی سخت ترازاین هم
خواهد بود .درموردزندانی کردن که نوعی اهانت است ،قبأل صحبت کرده ایم.پیشتردرآموزش
و پرورش سوئد طبیعی بودکه کودک پرخاشگررادریک کمد تاریک زندانی می کردند .اما
بسیاری از کودکان تجربه زندانی شدن در یک اتاق یا ازخانه بیرون شدن و پشت دربسته
ماندن و شنیدن اینکه ":هروقت مهربون شدی اجازه داخل شدن داری!"این را وحشتناک و
خفت بارمی دانند.آن طورکه من فهمیده ام  ،شخص بایدازمجبورکردن کودک ،بستن درها
برروی اوودورنگه داشتن اوازجمع بسیارمواظب باشد.
بسیاری ازوالدین مطمئنأ مانندخود من درماشین داد زده اند":ساکت شین،وگرنه باید پیاده
بشین! " .بیشتر کودکان می فهمند که این یک تهدیدتوخالی است که هرگزانجام نمی شودوبه
دلیل همین باآرامش آن را می پذیرند.درحقیقت من اولین بارکه کودکی برایم تعریف کرد اورا
واقعآ کنارجاده پیاده کرده اند،مایوس شدم.ماشین با بقیه خانواده رفته و پشت پیچی ناپدیدشده
است .بعدازچند دقیقه دنده عقب برگشته ویک پسرشش ساله ساکت ،اما ترسیده راسوارکرده
است .من همان داستان رابعدها ازدوکودک دیگرشنیده ام.چنین رفتاری باکودک ،هیچ عنوان
دیگری غیرازاهانت ندارد.
روش دیگری که بیشترمغالطه آمیزاست،تنهاگذاشتن کودک و دورنگه داشتن اوازاشتراک؛
یعنی تحریم کردن اوست.من به آن والدعصبانی فکرمی کنم که به کودکش میگوید:
"من باتوحرفی ندار،.هیچ فکرجالبی نیست که تومدام سوال بیپرسی.اول مثل آدم رفتارمی کنی،بعد جوابت را می دهم".
Jane ,James Ritchi
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بعدازآن پدرساکت می ماندوباکودک مانندهوارفتارمی کند .وانمودمی کنداو رانمی بیند ،پاسخ
پرسش هایش را نمی دهد،اماه مزمان باخواهروبرادراوبسیاربامهربانی رفتار می کند.کودک
عمدأبه هیچ تبدیل می شود.این یک روش موثربرای نظم دادن به کودک است.هیچ چیز کودک
رابیش ازاین که یک بزرگسال که نه می بیندونه پاسخ می دهد و البته خطری که کامآل منهدم
می کند،نمی ترساند.به همین دلیل این روش در نیزدربعضی مواردتعلیم وتربیتی ،که درآن به
نظم وترتیب واطاعت ارزش بسیاری داده می شود،به کار می رود.
آنچه شخص نادیده می گیرد ،درک زمانی متفاوت برای کودکان وبزرگساالن است .بزرگ تر
ها زمان تحریم را بامیزان تحمل خودشان اندازه می گیرند وبه آسانی ازحد ومرزغیرقابل
تحمل برای کودک می گذرند وبه این ترتیب ازحدومرزاهانت به ارزش های انسانی کودک
نیزعبورمی کنند.
آن مربیان تعلیم وتربیت که روش تحریم رامنظم به کارمی برند،ازشیوه آمریکایی
 ، time outاستفاده می کنندکه درآن زمان تحریم ها کوتاه ومطا بق ومناسب با درک زمانی
کودک اند .هرطورکه باشد،این روش ازاین بابت پسندیده نمی شود.
درضمن شیوه تعلیم وتربیتی که تامرزخطرناک اهانت پیش می رود،تعلیم وتربیت مسئولیتی
است که درآن کودک هرچه سریع ترباید یا د بگیرد مسئولیت رفتارهای خودش رابپذیرد.
اشکال این شیوه این است که دردست افرادبی تجربه می تواند یک روش کامألیکنواخت برای
ارزش گذاری نقض مقرارات واندازه گیری مجازات بشود.
پسربچه پنج ساله ای درجریان طالق بین والدین بایک دعوای مقدماتی قرارگرفت.اوبه مهد
کودکی پناه برد که درآنجا خودش رامطمئن حس می کرد.البته بعدازطالق،مادروپسربه یک
بخش دیگرشهراسباب کشی کردند و مهدکودک او عوض شد.دراین ارتباط باید بگویم تعلیم
وتربیت مسئولیتی بکاررفته است.
یک روزکودکان دراتاق قصه دورهم نشسته بودندوبه نواری گوش می دادند.ادول کتاب امیل
درلونه بریا رامی خواند.زمانی که ادول به روش دراماتیکی خودش صدای پدرراکه فریاد
می زد" :اممیییللل!"تقلیدکرد،پسر آشفته شدودراطرافش شروع به لگد وضربه زدن کرد.اوبه
اتاق مجاور"تبعید"شد.چند دقیقه بعد خودش رابه چکشی مسلح کرد ویواشکی وارداتاق قصه
شد،نوارامیل راپیداکردوآنراباضربات چکش خردکرد.آن روزاوبا داوری پرسنل محکوم شدکه
درمهدکودک بماندوبه گردش بعدازظهرنرود.دراین مدت سه روزاجازه ورود به اتاق قصه
راهم نداشت.اینها اهانت اند ،باهرنام ونشان تعلیم وتربیتی که شخص به آن بدهد.
برای بسیاری ازوالدین برشمردن این مواردآشفته کننده است.پس شخص بایدچه کاربکندوقتی
که خسته است ورویاهم تمام شده است؟آیاروشی وجود داردکه برای کودکان حد ومرزبگذاریم
وبه آنهانشان دهیم که چه چیزی درست است وچه غلط ،بدون اینکه هم زمان به آنها اهانت
کنیم؟
بله،من معتقدم که مهم ترین آنهااین است که بدون پافشاری زیاد آشکارا واکنشهای خودبخودی
مان رادرمعاشرت باکودک موردبررسی قراردهیم -درست مانند معاشرت هایمان بادیگران.
مابایدحق داشته باشیم که عصبانی ،خسته ،ناراحت ومأیوس شویم.شایدخطر اهانت کردن کم
شود،اگرمارابطه خوبی بااحساس های روزانه مان داشته باشیم ،نه اینکه همیشه روی آن
سرپوش بگذاریم.
Edwall
Emil
Lönneberga
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همه کودکان گاهی خوارمی شوند،من فکرمی کنم تا وقتی که این اهانت ها ازطرف ما نادر
باشند وبیش ازحدفاحش نباشند ،کودک می تواندآنها رابپذیرد،درهرصورت اگرمابتوانیم ببینیم
که چه اتفاقی افتاده ،ازکودک عذر خواهی می کنیم ودوباره همه چیزراازسرمی گیریم.برای
کودک موقعی مشکل بوجود می آید که عبوس وبا سماجت بگوییم که حق صدمه زدن به کودک
راداریم واشتباه ازخودکودک است.
من زیادبه روش های تعلیم وتربیت اعتقاد ندارم.این ویران کننده است که خانه ای به یک مهد
کودک کوچک یایک مدرسه تبدیل شود،وماوالدین به پرسنل مبدل شویم که برای یادگیری
روش های تأیید شده به دوره های آموزشی برویم.
ماروش هایی رابرای اینکه چگونه دریک رابطه زناشویی باهم رفتارکنیم،بررسی نمی کنیم.
اجازه بدهید درمعاشرت باکودکانمان باآنهابه توافق برسیم.اگربتوانیم کودکان رامانندانسان هایی
باحقوق خودشان ببینیم ،اگر بتوانیم آنهارابه روشی که جبران می بیند (پیشگفتار) ،ببینیم آن
موقع بخشی ازراه رابه خوبی پیموده ایم .اگرماعادت کنیم که واقعأبه کودکانمان گوش دهیم
وهوشیارباشیم که آنها چگونه به کارهای ماواکنش نشان می دهندواگر پل هایی باثبات تر به
دوران کودکی خودمان بزنیم -آن موقع بیشترکارهاخودش درست می شود.کسی را که دوست
دارم به او احترام می گذارم،گاهی مخالفش هم هستم،امانباید آن قدرسخت شودومن خودم
توانایی به نظم درآوردنش رانداشته باشم.
یک دلیل دیگربرای آنکه کودکی راخوارنکنیم ،دلواپسی خودما ست.هروالدی می داندکه چه
احساس بدی است وقتی که حتی درمواردی کوچک علیه کودک خشونت بکارمی بریم  ،به
خصوص زمانی که خورشیدغروب کرده وهنوزنرسیده ایم تسویه حساب ،وازاوقبل ازخوابیدن
کودک عذرخواهی کنیم.
شخصی که بطورجدی ومرتب کودکی راخوارمی کندبه آسانی درمحیط تحقیرنفس وبی ثمری
می افتد،درآنجابه نظرنمی رسد که دیگر هیچ پوزشی عملی باشد.

۴۳۳

۴۷
والدناپدید
من می خواهم دراین فصل،درباره بخشی قسمتی ازدیدگاه های مربوط به کودکان وطالق
بحث کنم.طی سال های اخیر،اغلب تجربیاتی که دربرخورد با کودکان جنگ به دست آورده ام،
جلوه تازه ای به روابط ومسائل کودکان سوئدی داده است.بسیاری ازمطالبی که تشخیصشان
درتصویرپراکنده ای که جامعه ما نشان می دهد دشواراست ،که درنورنورافکن خاص جنگ
آشکارمی شوند.
در سال های دیکتاتوری ارتش درآرژانتین  ،بسیاری ازکودکان درحوادث فراوانی شرکت
کرده اند .مردان ناشناس درست قبل ازطلوع خورشیدبه خانه هجوم می آورند .پدربچه ها را
اسیرمی کردند،درجلوی چشمانشان اوراتاسرحد بیهوشی می زدندوتاماشین روی زمین
می کشیدند ودرصندوق عقب ماشین می انداختند .گاهی مادران راهم کتک می زدندوبه
سرعت به آنها تجاوزمی کردنددوگاهی نیزآنها رامی بردند.کودکان باقی می ماندند.آنهانیزمی
توانستند موردضرب وشتم قراربگیرند؛ به خصوص اگر جیغ می کشیدند یااگرکاری می کردند
که نشانه مقاومت بود.
این معموألآخرین چیزی بود که کودک ازپدرمی دید".اوناپدید شد".بعدأ می دیدیم که بیش ترآن
مردها که به این روش اسیرشدند ،تاسرحدمرگ مورد شکنجه قرارگرفتند،سپس درگورهای
دسته جمعی جاداده شدند یاازهواپیمابه دریا پرتاب شدند.اما این را وابستگانشان نمی توانستند
آن موقع بدانند،حتی اگرشایعه شده بود.هدف ظالمان البته این بود که هرگز برای خویشاوندان
تعریف نکنند برسراَسراچه آمده است.
یک سری فعالیت انجام شد برای اینکه سرنوشت دستگیرشدگان روشن شود.معروف ترین آنها
تظاهرات "مادربزرگ های دیوانه" دربوئنوس آیرس بود.به عبارت دیگر کودکان آرژانتین
باوالدین ،پدرها وگاهی مادران "ناپدید" ،که درواقعیت مرده بودند،بزرگ شدنداماهرگزمرده
آنها راندیدند.آنهانتوانسته بودند که درتشیع جنازه ای شرکت داشته باشند،اصوألهرگزتأییدیه ای
برای احتمال وقوع،نگرفته بودند.
چگونه انسان بر ای والدناپدیدغصه می خورد؟درآرژانتین ،یک سنت طوالنی روانشناسی
کودک وجود دارد .یک سری برنامه ریزی باهدف کمک کردن به کودکان قربانیان دیکتاتوری
ارتش شروع شده است.دراین کار ،تجربیات غنی به تدریج درباره سختی ها وامکانات کمک
کردن به کودکان متعلق به والدین ناپدید،بدست آمده است .روانشناسانی که تجربه فراوانی
درزمینه این کار دشواردارندعادت دارند گاهی بگویند که کودکان "دربحران غم غیرممکن"
قرارمی گیرند.
اجازه بدهید تجسم کنیم که یک دخترنه ساله پدرش رابا شیوه ای که اخیرأتوضیح دادم ،ازدست
می دهد.پدردر جلوچشم دختراسیرمی شودومورد ضرب وشتم قرارمی گیردوبعد ناپدید
می شود .چگونه اوباچنین فقدانی مواجه می شود؟
کودکان درنگه داشتن امید استادند.آنها اغلب توانایی بیش تری دراین زمینه نسبت به
بزرگ ترها دارند.همین طورزابتدا هیچ شکی نیست.این دخترمصمم امیدواراست پدربه زودی
برگردد.اواغلب به پدرفکرمی کند ،به خصوص زمانی که تنهاست وشبها قبل ازاینکه بخوابد.
اوسعی می کند پدررادرشرایطی که درآن بسرمی برد ،تجسم کند.اومی داند پدردرخطراست
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واحتماألشکنجه می شود،اما به توانایی پدرش دربرابردرداعتماد دارد .او زندان پدررا واقعی
مجسم می کندوسعی می کندکه تاحدامکان جزئیات امیدوارکنننده زیادی پیدا کند تادنیای شوم او
راباآنهاپرکند.اوروزها راحساب می کند.هربارکه ماشینی درجلوی منزل آنهامی ایستد ،به
بیرون می دود تا ببیند آیا پدراست که برگشته یا خیر.
باگذشت روزهابدون اینکه خانواده ازپدرخبری بگیرد،نگرانی اوافزایش می یابد.اوسعی
می کند چهره بزرگ ترهارابخواندوشبهابرای اینکه صحبتهای دیروقت آنها رابشنود،بیدار
می ماند.آیاآنهاچیزی می دانندکه اونمی داند؟هرتغییری درصداهاوبیان را دقیقأ ثبت می کند.
امااگرنشانه ای ازتسلیم دریابد،برانگیخته می شود.
اغلب درمیان بزرگترهاست که کسی درابتدامأیوس می شود.شایدیک روزبرادرپدربگوید:
 "حاالشش ماه گذشته است .حقیقتأهیچ کس رانمی شناسم که این همه مدت کامألناپدید بودهوسپس سالم برگشته باشد.من فکرمی کنم ابایدخودمان رابرای بدترین آماده کنیم".
آن زمان دخترآشفته می شود.
_"-چطورتومی توانی چنین بگویی؟توکه برادراوهستی!چگونه تومی توانی بگویی اومرده
بدون اینکه دقیقآ بدانی؟من درهرصورت ایمان دارم که اوزنده است".
اوعمورابی وفا وتقریبأمانند یک خائن می بیندوحاالشروع می کندمراقب مادرش باشدو اورا
نسبت به برداشتش تحت فشاربگذارد.اگرمادرهم شروع به نامید شدن کند،اوتقریبأ بیچاره
می شود .اوبتدریج فکرمی کندکه قربانی یک دسیسه درمیان بزرگ ترهاست که درآن هدف
این است که پدراورامرده اعالم کنند.اودرانتها خودش را تنهاکسی که باقی مانده تا ازحق پدر
برای زندگی دفاع کند،حس می کند.
" اگرهمه آدم های دیگر امیدشان راازدست بدهند،درهرصورت من این کاررانمی کنم.وقتیکه اوبرگردد،دست کم یک نفرکه همیشه امیدواربود،وجود دارد".
هم زمان اومتوجه می شودکه به سختی می تواند خشم درحال افزایش نسبت به پدررا پس
بزند.
"ا باوجوداین اومی توانست به شکلی ازخودش خبری بدهد!اومی توانست ازطریق کسی کهآزاد می شود ،سالمی برساندیاقاچاقی اطالعی بدهد،باید بتواند کاری کند،آدم می شنودکه بقیه
چطورموفق می شوند.چرااو اینکاررانمی کند؟آیااودیگربه مااهمیتی نمی دهد؟ وچرااصوأل
وارد این سیاست شد؟شاید زیادعجیب نیست که باالخره دستگیرشد. ...
وقتی که اوچنین می اندیشد،وجدانش ناراحت می شودوبه همین سبب پدرراتا حد کمال مطلوب
باال می برد.
دختربه اوقدرتهای ماورای طبیعی می دهدوتوضیحات مبتکرانه جدیدی برای سکوت مداوم او
پیدا می کند .او حاال وارد آن چیزی می شود که می خواهم آنرا"رفت وآمد اولیه" بنامم،درآن
اوبین به کمال رساندن وانتقاد،رفت و آمد می کندوسخت می تواندیک حالت توازن ثابت پیدا
کند .اوتصاویرمختلفی ازپدرمیسازد؛تصاویری که باهم مطابقت نمی کنندوازآن کمترحتی با
خود اصل.اگرپدردراین وضعیت ظاهرشود(،گاهی اواین کار را در پیوند مجدد خانواده از
گونه های مختلف،می کند) ،دخترسخت می تواند پدراصلی خودش ،پدردرپشت تصاویر،
رابیابد.
اگرپدربه ناپدید بودن ادامه دهد ،دختربه یک وضعیت بحرانی نزدیک می شودکه درآن اوبه
تنهایی قادربه تحمل مسئولیت امیدواربودن نیست.هرروزی که اوظاهرنشودیک ناامیدی
است،تنهایی افرایش می یابد وتصاویرپدربیش ازحد پرازتضاد می شوند.دخترپنهانی بررسی
می کندکه عقب نشینی نهایی چگونه است:
" فکرکن که اودرهرصورتی مرده است .آن موقع البته که زیادعجیب نیست که اوازخودشخبری نمی دهدومن اینجاازاوناامیدهستم. ...
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اماهمان لحظه که اواین چنین فکرمی کند،ووسوسه ای حس می کند که پایان دهد،آن وقت
سرشارازوجدان بدمی شود.
"نه ،من حاالآن طوری فکرمی کنم که نباید فکرکنم.اگرمن هم امید راازدست بدهم دیگر هیچکس نیست که اعتقاد داشته باشد اوزنده است وچگونه آن وقت می تواند زندگی کند؟"
اندیشه سحرآمیزکودک خودش رانشان می دهد.دخترمسئولیت حس می کند:نه فقط برای اینکه
امیدراازدست ندهد ،بلکه حقیقتأ به این سبب که پدررانیزدرزندگی باقی نگه دارد.
حاال "رفت وآمدثانویه" شروع می شود ،حتی درد آورترازدفعه اول.دختربین یک امید که
ترکیب می شود از ناراحتی وخشم،ویک غم اولیه که تمام مدت ازگناه رنگ می گیرد ،رفت و
آمد می کند وبه همین دلیل هرگزنمی تواند بارورشود".یک بحران غم غیرممکن" واقعأ واژه
مناسبی است.
شایدبه نظربی مالحظه وخشونت آمیزباشد،اما دریک جمله برای دخترتقریبأ ساده تر بود اگر
پدرمرده بود ودختر این رامی دانست.ضربه ای سخت می شداگردخترجسد مرده پدررا
می دید ،به خصوص که جسد دراثرشکنجه مثله شده بود ،اما به هرحال تمام وضعیت روشن
تر می شد.اومی توانست آن موقع عزاداری کند،مادروعمومی توانستند شریک غم او باشند؛نه
اینکه دشمنان مرموزی درجنگ برسرامید باشند.برای غم معمولی بعدازیک مرگ ،قدم های
همواری وجود دارد.آن قدم هاازمیان دره های تاریک وبیشه های پرشاخ وبرگی عبورمی
کنند؛اما باالخره به یک سرزمین بازتری می رسند.
سرنوشت دختربابسیاری ازکودکان پناهندگان درکشورمامشابه است .خانواده ای با پنج کودک
ازآسیای مرکزی که من باآنها بسیاربرخوردکرده ام،پدرشان را مانندهمین شیوه ازدست
داده اند .بعدازظهریک روزیکشنبه وقتی همه خانواده درخانه دورهم جمع بودند،درخانه کوبیده
شد .کودک شش ساله ای دررابازکرد .درخارج ازمنزل دومرد ایستاده بودند،خوش لباس ،با
لبخند دوستانه.
"سالم !پدرخونه است؟"پسرگفـت:
"داخل است".یکی ازمردها گفت:
"بسیارخب".ودوباره درراجلوی بینی کود ک پرت کرد.
دودقیقه بعددربالگد بازشدوهشت مردبا لباسهای شخصی واردآپارتمان شدند .آنهاپدررا دستگیر
کردندوزدند .آنها مادرراهم زدندوبرسرکودکان فریاد کشیدند تاسرراه آنها نباشند.
سپس پدررابیرون کشیدند.کودکان می توانستندازمیان پنجره ببینند چگونه پدربه داخل صندوق
عقب ماشین پرت وبعد ماشین به سرعت ازآنجا ناپدید شد.
سه سال گذشت وهیچ کس ازپدرخبری نمی شنید.خانواده فکرمی کنندکه مهاجمان درمیان پلیس
امنیتی کشور هستند،اماهرگزنتوانستند این ادعا را تأیید کنند.این خانواده اکنون درسوئداست
وکودکان در چنین غم رفت و آمد رنج آوری هستند که من هم اکنون شرح داده ام.
بدون اینکه من ازنزدیک وارداین مطلب شوم،هرخواننده ای می تواندآن موقعیت مخصوص
پسرشش ساله ،را حاالبعدازسال ها بزرگ تراست،حدس بزند.همه می دانند که اوفقط آن موقع
شش سال داشت وفردنمی تواندازیک بچه شش ساله بیش ازحد تقاضا کند.همه نیزمی دانند که
شاید رفتارزیرکانه تر به پدرموقعیتی برای فرار می داد.
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این موارد درمیان کودکان پناهنده بسیارشایع است ،بنابراین مهم است که ماتجربیاتی راکه
روانشناسان آرژانتینی درکارباکودکان والدین ناپدید بدست آورده اند،مطالعه کنیم .یک اصل
عمده درکارآنها باآن کودکان این است که کودک رادردرفت وآمدهای آنها پیگیری می کنند
وهردوموقعیت بیرونی رادرچرخش های رفت وآمدی می پذیرند.زمانی که کودکی بین خشم
وبه کمال مطلوب رساندن،رفت وآمدمی کند،نباید شخص ،کودک رافقط دربه کمال رساندن
حمایت کند ودررفت وآمد بین آن امید دائمی وغم سنگین فقط غم کودک رابپذیرد،حتی اگرخود
شخص دالیل عمده ای داشته باشد برای اینکه پدرمرده است.
آنچه کودک نیازدارد،یک شریک است که همیشه وجود داشته باشد،حتی وقتی رفت وآمد
بطرفی گردش می کند که دست کم درآنجاایستادن ،آرامبخش است.یک چنین شریکی نیازمند
یک لنگرثابت است،به عبارت دیگریک انسان عاقلی که بتوان بااوصحبت کرد وازاوهدایت
شد،برای اینکه کودک فقط بعدازچند تغییرجهت آشفته نشود.
آگاهی درباره چنین شکلی ازکارکردن روی غم نیزدربرخوردبا کودکان طالق مهم است فارغ
از این که ماکودک را درسمت والدین مالقات کنیم یااقوام یاپرسنل .حاالاجازه دهید دخترنه
ساله ای رامجسم کنیم که سه سال قبل درجریان طالق والدینش بود.اوخودش تعریف می کند:
" ازاول همه چیزخوب بنظرمی رسید.برای همه ما داشت بهتر می شد.مامان وباباحالشانبهترمی شد وقت هایی که ازدعواخبری نبودوبرای من هم خوب بود.آنقدر دعوا زیادبودکه من
تقریبأ فکرمی کردم چه خوب می شود آنهاازهم جداشوند،باوجودی که من واقعأاین را
نمی خواستم".
" من می خواستم پیش مامان زندگی کنم واغلب به پدرسربزنم.مامان وخودمن وبرادرکوچکمدرآپارتمان باقی ماندیم وپدریک آپارتمان جدید درمحله ای نه چندان دورگرفت .درابتدا ما
تعطیالت آخرهفته وگاهی حتی وسط هفته پیش پدربودیم".
" آن موقع مامان با یوران مالقات کردومابه ویالی اواسباب کشی کردیم.آنوقت فاصله مانباپدرزیادترشد وفقط تعطیالت آخرهفته اورامی دیدیم.آدم بایداین رابفهمد،ازتمام شهرعبور
کردن چندین باردرهفته ،سخت بود.مامان فکرکرد وقتی به مااین قدرخوش می گذرد،
بیش تردرخانه بمانیم".
" پدربه یوتوبوری اسباب کشی کرد.اویک کارخیلی خوب گرفت وباستینا هم خانه شد.حاالاین طورشده بودکه ماپدررا به ندرت می دیدیم.ابتداما سعی کردیم که یک هفته درمیا ن در
تعطیالت آخرهفته رابه آنجا سفرکنیم ،ولی البته فاصله تا آنجا سی میل بود.ما با هواپیما می
رفتیم  ،امادردرازمدت گران می شد.پدرفکرکردکه ما حاالبزرگ ترشده ایم وبهتراست که
تعطیالت رسمی همدیگررامالقات کنیم،بافاصله های زمانی بیش تر.مامان هم فکرکردکه این
خوب بود.اوفکرکردکه به جایش مامی توانیم باآنهاباشیم.اومی گفت":یوران اکنون مانندپد ر
شماست ".اما البته که اونیست.اومهربان است،اما اوهرگزنمی تواندپدرمن بشود".
" سپس پدروستینابچه دارشدند.البته حاملگی سخت بود وبعداززایمان اوبسیارخسته بود.آنموقع اووپدر خواستندمدتی تنهاباشند.ماوقتی به آنجارفتیم که نوزادسه ماهه بود.افسوس،اماآدم
بایدآنهاراهم بفهمد".
" وقتی که کودک چهارماهه بودزمان نام گذاری رسید.پدرمی خواست که ماآنموقع آنجاباشیمامامامان فکرکردکه این لزومی ندارد.اوگفت ":البته که جشن آنهاست".اماالبته که اوخواهرماهم
هست.درهرصورت خواهرناتنی".
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" وقتی که ماه قبل تولد من بود،هیچ کادویی ازپدرم نگرفتم.همیشه می گرفتم.من خیلیناراحت شدم.اوزنگ هم نزد.روزبعدش زنگ زدومعذرت خواهی کرد.اوگفت خیلی کار داشته
ومریض بوده ونتوانسته به شهر برود.امابه مجرداینکه خوب شد یک چیزی می فرستد ،اما
حاال فکرمی کنم دیگرفرقی نمی کند".
" مامان گفت که پدرهمین طوری است.اوعاقل نیست".این دختردرحال ازدست دادن پدرش است.به تدریج اوبرای دخترناپدید می شود.اوزنده
است،اماآیااویک پدر واقعی برای او است؟ درمبارزه اودرکارکردن برروی غمش ،مارفت
وآمدهای دردآورکودک جنگ بین خشم وناامیدی ازیک طرف وبه کمال رساندن ازطرف
دیگر ،هم چنین امید اینکه پدرروزی بیدارمی شود وبرمی گردداز یک سووغم ووجدان
ناراحت ازسوی دیگررامی شناسیم.
شایدابهام بد ترین چیزاست.اجازه دهیدکه گفت وگو راازابتداتا انتها پیش ببرم.دست کم دریک
چشم اندازمختصر،شاید برای همان دخترساده تربود که پدرش را بامرگ ازدست می داد .آن
موقع بین او،برادرو مادرش می توانست اتحاد ایجاد شود به جای آن نقش ودشمنی پنهانی که
حاالرشد می کند.آن صورت نیزدخترمی توانست یک تصویردرونی ازپدری خوب نگه دارد،
پدری که اوراترک نمی کند وهمیشه طرف اوست.جدی ترین چیزدراین موقعیت طالق شاید
این باشدکه تصویردرونی دخترازیک پدرخوب به تدریج ازدود واقعیت سیاه می شود.
فی نفسه درنقش یک پدرزندگی کردن سخت نیست،به خصوص برای من که خودم درشرایط
مشابه ای بوده ام.
ازابتدااوکامألباتضادهای خودباهمسرش مشغول است ووقتی آنها بعدازچندین بار تصمیم
گیری برای طالق ،آماده شدندباالخره می شود نفس راحتی کشید.
اوبعدأمتوجه می شودکه ازفرزندانش نیزجداشده است.این کشفی است باریشه شوک آورکه
اوبه درستی نمی داندکه چگونه بایدازپسش برآید.اوتصمیم می گیردکه سعی کندهرچه فشرده
تر کودکانش راببیند،اماازابتدا نگران این است که اودرراهی قرارگرفته که کودکانش رابه
راحتی ازدست خواهد داد.
زمانی که یوران درصحنه ظاهرمی شود،بدگمانی های اوقوی ترمی شود.یوران شخصی است
که شیفته کودکان است ،بنظرمی رسدکه بالغ ومطمئن باشد،مشغولیات وپیاده روی درجنگل
رادوست داردوقطعآ می خواهدکه فرزندان اور ا تصاحب کند،درعمل پدرکودکان شود،
درحالی که خوداوبه پدرتعطیالت آخرهفته وپرداخت کننده نفقه کاهش می یابد.تلخ وخفت بار به
نظرش می آید.اماباوجوداین وقتی می خواهیم به آن طرف برویم،شایدکه برای همه زوجهابهتر
باشد که جریان عمل سریع باشد؟
پدردخترمی توانداین گونه فکرکند،بدون اینکه بفهمدکه دردرون دخترچه می گذرد،بدون اینکه
درک کند که چگونه اومبارزه می کندتا پدررانگه دارد.
اماپدرهاخوشبختانه می توانند بیدارشوند.من مثال های بسیاری سراغ دارم واغلب این کودکان
هستندکه آنهارابه این فهم می رسانند،که باالخره متقاعدشان می کنندکه آنها قابل تعویض
نیستند .پدرکه سالهای بعد متوجه می شودکه کودکان آنهاراترک نکرده اند،باوجودی که او
خو دش دراه ترک کردن فرزندان بوده،ازترکیبی ازعشق جدیدو خجالت پرمی شود.چگونه
می توانست اواین چنین مأیوس باشد؟
اگراوانرژی برگشتن داشته باشد،می توانداحساسات قوی راتجربه کند.دختردرسن هفده سالگی
میتواند نیازبه یک بزرگسال محرم درخارج ازخانه داشته باشد که بااوصحبت کند وآن موقع
شاید پدرقدیمی خودش راپید اکند.
۴۴۴

بسته به این که باعث خوشحالی مادریابرانگیختگی او شود.مادرطبیعتأ دلیل بزرگی برای
خوشحالی دارد؛امااین خوشحالی به راحتی می تواند به تلخی تبدیل شود.اگردخترحاالبه اوپشت
کند واورابه دلیل اینکه رابطه بین دختروپدرش را خراب کرده،متهم کند .من بااین نمونه هم
برخورد کرده ام.
ازوقوع همه اینها می توان جلوگیری کرد،اگرمادرک کنیم که ازطریق ناپدیدشدن،کودک را
متحمل چه دردی می کنیم،آن زمان همه کاری می کنیم تااین اتفاق نیفتد.شاید نتوانیم مانع
طالق ها شویم،امامامشترکأ می توانیم کارکنیم برای اینکه کودک یک رابطه شخصی و
نزدیک باهردووالد داشته باشد.نمی توان هیچ والدوهیچ کودکی را تعویض کرد.

۴۴۵

۴۱
فهمیدن نفهمیدنی ها
کینگزلی آمانینگ رئیس دفترکمسیونرپناهندگان ناحیه ای درگامبال می گوید":شخص باید
چیزی رادرک کند قبل ازاینکه شروع به عزاداری کند".درهرشرایط "روش آفریقایی در
کارهاست".
یک شب گرم آفریقاست.شادی دائمی جیرجیرک های دشتی بازیگوش باصداهای آرام وجرنگ
جرنگ شیشه ها ترکیب می شود.تصاویر سیاهی زیردرختان رستوان بیرونی هتل درحرکتند.
مادرطول روزدرپایین درکمپ پناهندگان پیگندو بوده ایم .روزگرم وپرازگردوخاکی بوده،
تقریبأ سه ساعت باجیپ ازگامبال تاپیگندوطول می کشد.حاالماباآبجووپپسی رفع خستگی
می کنیم وسعی می کنیم کارروزراجمع بندی کنیم ،اماباوزش نسیم شب مامی نشینیم وگفت و
گو شخصی تر می شود.
سازمان نجات کودکان پروژه ای رادرکمپ پیش می بردومن به عنوان وزیرمشاورکارمی کنم.
همه این کودکان  ،نزدیک به بیست هزارکودک،بدون اینکه والدینشان باآنها باشند به کمپ
آمده اند ،که درمورد گذشته شان مصاحبه می شوند.اکنون هیجده نفرمصاحبه کننده درمیان
پناهندگان آموزش می بینند.امروزدوره تمام شده ومن دوساعت درباره کودکان دربحران
سخنرانی کرده ام .کینگزلی آمانینگ تمام مدت نشسته بود وهوشیارانه گوش می کرد.
اومی گفت:
"من به این فکرمی کنم که این پسرهاچقدرازآنچه که به آنهاگذشته می فهمند.آنهاازجنوبسودان می آیند،اما مشکل می فهمند که سودان چیست؟ازتضادهایی که درکشوروجود دارد
کمترمطلعن د،شکاف بین شمال وجنوب،مسلمانان ومسیحیان،عرب هاوآفریقایی ها،همه
تضادهای قبیله ای ".
"من قبآل در پورت سعید کارکردم،ازگرما بگو!آنجاپناهندگان اریتریا راکه ازسودان فرارمی کردند ،می پذیرفتم.
شاخ آفریقا قابلمه جادوگری درهم برهمی است،وقتی پا یت راآنجابگذاری مثل خانه زنبور
است .من حاال مدت ها ست که اینج هستم وکمترمی فهمم.چگونه این پسرها می توانند بفهمند؟
صدای اوکلفت است ،خنده اش سرایت کننده وزبان انگلیسی اش عالی است.اواهل غناست.
درانگلیس تحصیل کرده وخانواده اش درلندن بسرمی برندوبیش ازده سال است که درجاهای
متفاوت آفریقاکار می کند.

Kingsley Amaning
Gambella
Port Said
۴۴۶

من می پرسم:
"توفرزندان زیادی داری ،چگونه بدون خانواده ات می گذرانی؟""آنها درلندن راحت ترند.بسختی می توانند اینجاباشند.تصمیم این بودکه آنهادرآددیس زندگیکنند،امانشد .همسرم درلندن راضی تر است.من ازکودکی عادت دارم ازپس کارهایم برآیم .من
راازخانه به خاطرکارو بعدهم به خاطرتحصیل زود بیرون کردند".اوادامه می دهد:
"من درسخنرانی توبه همه این سال هافکرکردم ،می دانم بحران چیست ؟تقریبأهمه کودکانآفریقایی من هم بحران رامی شناسم.کوله ام پرازتجربیات سخت دارم،به عنوان کودک،
نوجوان ،سپس درزندگی وحاالدر این شغل.بخواهم تعریف کنم،این شب کافی نیست ونمی دانم
که توچقدرمی توانی تحمل کنی.
مشکل من این بودکه من مقدارکمی ازآنرامی فهمیدم.من چیزی راجع به غنا نمی دانستم
باوجودی که درآنجازندگی می کردم .من همه تجربیات گیج کننده وخشن راکه درکودکی
گذرانده ام ،هرگزبدرستی نفهمیدم.والدینم رازود از دست دادم،اماهرگزنفهمیدم چرا؟البته
توضیحی گرفتم ولی فقط مرابیش ترمتحیرکرد.ضمنأحقیقت نبود.
دربیست سالگی وقتیکه به انگلیس رفته بودم وبه گونه ای زندگی ام ترتیبی گرفت،عالقه
بیمارگونه ای برای تاریخ وجغرافیای کشورم پیداکردم.به کتابخانه رفتم وسعی کردم همه
کتابهایی راکه می توانستم درباره غنابدست آورم،بررسی کنم.چی خواندم!وناگهان شروع کردم
به فهمیدن.خاطرات درهم وبرهم وناقص هماهنگی پیدا کردند،گروه هایی ازمردم که من
درسنین رشدم مالقات کرده بودم،یک نام وریشه گرفتند.تضادهای بین گروه ها ی مختلف
آشکارشدندوتوضیح خودشان راگرفتند.هستی کشورهای همسایه مشهود می شد وبیش ازهمه
من برای اولین بارفهمیدم چقدرزخم های استعماری هنوزبی درمان وعمیق بودند.
من این کتاب رایک دفعه خواندم ومتوجه شدم که چه تأثیرشفابخشی روی من داشت.من هویت
وارزش انسانی رابدست آورده بودم.من کسی بودم،یک انسان با یک ریشه ،یک انسان باحق
زندگی ".
خارق العاده این است که اولین بارآن موقع بود که من درصدد بودم که برای قسمتی
ازخاطرات شخصی ام کاری کنم.وقتی که فهمیدم که درچه رابطه ای زندگی کرده ام،آن
خاطرات شخصی نیزتناسب های منطقی گرفتتندوجداسازی ممکن شد.من توانستم
آنهارادررابطه خودشان ببینم واولین بارآن موقع توانستم سوگواری کنم.
من دوستان آفریقایی زیادی دارم وبیشترآنهاتجربیاتی مشابه من دارند.وقتی درکشورهای غربی
روی بحران کاروروانکاوی می کنند می خواهم بگویم:کودکان رادرمدرسه بگذارید!به
آنهابسیارزیاد درباره گذشته شان یاد بدهیدتا آنهابفهمند چه چیزی راگذرانده اند.سپس آنها
می توانند عزاداری کنندوبیش تری هاخودشان ازپس این برمی آیند.
معلم های سودانی درپیگنودا این رادرک کرده اند.آیا متوجه شده ای که آنها چه مد ت زمان
درس رابه صحبت کردن درباره سودان اختصاص می دهند؟این درست همان چیزی است که
این پسران نیازدارند".
این اولین دفعه ای نیست که من به ارتباط بین کارهوشی واحساسی فکرکرده ام،اماکینگزلی
دربحثش بطور استثنایی روشن ومتقاعد کننده است ومن این گفت وگوی شبانه درگلمبلال
رادرکوله ام حمل می کنم.
Addis
۴۴۷

مگنه رائوندالن روانپزشک در بری ین آنچه راکه کینگزلی ودیگران قبول دارند،به عنوان
طرح"علمی -سیاسی" شرح داده است.اگرکودکان بهتردرک کنند که در اطراف آنهاچه اتفاقی
می افتد،هستی آنقدرنامفهوم و مبهم،تهدید آمیزو پیش بینی ناپذیرنمی شود.به همین سبب در
موقعیت های بحرانی مهم ترین مسئولیت ،دادن دانش حقیقی است.
این مطلب باتجربیات من ازآسیای مرکزی نیزمطابقت دارد.تأثیرپذیری واضح من ازجمله از
لبنان این است که کودکانی که بهترمی فهمند دراطرافشان چه اتفاقی می افتد ،ازنظرروانی
بهترازپس مسائل برمی آیند.برای مثال ،کودکانی فلسطینی رامالقات کرده ام که درشرایط
بسیارسخت درکمپ های جنوب بیروت یادرجنوب لبنان درمعرض خطرقرارگرفته بودند،
اماباوجوداین،سالمتی روانی خودشان راتقریبأمصون نگه داشته بودند.بسیاری ازآنها یک
تصویرروشن ازحادثه داشته اند،تصویری که به گمانم سفیدوسیاه وساده است ،اما به آنهادر
حادثه ای آن زمان رخ داده کمک کرده است:اسرائیل دشمن است،مانند متحد ین اسراییل.
درطول سال های اخیر،وضعیت درلبنان بیش ازحدپرهرج ومرج وسخت شده است .دشمن
مانند سابق به آسانی شناخته نمی شود.هیچکس تاآخرنمی داندکه چه کسی دوست است یا
دشمن.هرگزیک معلم بسیارباهوش هم دیگرنمی تواندتوضیح دهد.این هرج ومرج سالمت
روانی کودکان را نیزبه یک روش اسفناک وفالکت بار تأثیرگذاشته است.
من اخیرأ پسربچه نه ساله ای راباتجربیات متحیرکننده وسخت درگذشته اش مالقات کرده ام.
والدین او اهل آسیای مرکزی بودند وپسرنیزدرآنجازندگی می کرد.امااوزمانی که والدینش در
یک کشوراروپای شرقی دانشجو بوده ا ند،بدنیا می آید.مادرش درشرایط اسفناکی درآنجا مرد
وپسرمدتی نزددفامیل هادرکشوروالدینش زندگی کرد وازآنجا همراه پدرش به سوئد آمد.
پدردریک جریان یک تصادف ؛درست بعدازورودبه سوئد ،می میردوپسر بی سرپرست
می شود .چنین نشان داده می شود که اوچیزی ازگذشته اش نمی داند.اوحتی نام مادرش را
نمی دانست وخبرنداشت اوچگونه بنظرمی رسیدوچگونه مرد.
کارروی غم اوغیرممکن بود،اگرشخص درابتدابه اودانش وآگاهی نداده بود.اوازمحل تصادف
ومرگ پدرش وماشین تصادفی درمحل اوراقی ماشین ها دیدن کردوحتی جسدپدرش رادید.
اوبا دوربین عکاسی ازهمه این هامدرک جمع کرد وباکمک ماترک پدرتصویرمادرنیزشفاف
شد.یک حلقه فیلم ظاهرنشده ،نشان داد که عکس هایی ازمادروکودکی پسردردسترس است.
همه اینهادریک آلبوم عکس جمع آوری شد.
یک "کتاب زندگی "شکل گرفت.
پسررادرحال حاضر عمویش دریک کشوراروپایی دیگرسرپرستی می کند،چهارمین کشور
پسر .اوکتاب زندگی رااوباخودش دارد.آیا این کافی است ؟
کتاب های زندگی کودکان خودماچگونه بنظرمی رسند؟آنهاچه چیزی باخود دارندوچقدرازآنچه
که برایشان اتفاق افتاده می دانند ومی فهمند؟این طوربه نظرمی رسد که تجربیات من در
برخورد باکودکان پناهنده وجنگ درچگونگی رفتارم باکودکان رفتارموثر است.
Magne Raundalen
Bergen

۴۴۱

مافکرمی کنیم که کودکان می توانند درکارروی غمشان به بیراهه بروند،که می توانندعزاداری
کنند بدون اینکه بفهمند درسوگ چه عزاداری می کنند،وگرنه مابیش تردقیق بودیم که به آنها
آگاهی را که نیازدارند ،بدهیم.
دوست خوبی یک باردرباره کودکی خودش تعریف کرد.اودختری نه ساله بود که پدرش فوت
می کند.او آنروزدرمدرسه بود ووقتی که درراه خانه بود،عمه اش اورادرپایین سرازیری دید.
اوبرای دخترتعریف کرد که پدرش ناگهان دچارسکته قلبی شده ومرده است.گفت پدردرراه
بیمارستان درآمبوالنس مرده است.
دخترفوری مشکوک می شود.چراعمه بود که اورادرسرازیری دید نه مامان؟ ضمنأ درروش
تعریف عمه درهمه قسمتهاچیزی بودکه مطابقت نداشت.مادرجاخورده وگیج بود.اماعمه قضیه
راتأیید می کرد.بقیه بزرگ ترها هم که دخترباآنها صحبت کرد همین کارراکردند.
دختردرابتدااجازه نداشت درمراسم تشیع جنازه شرکت داشته باشد امااوباالخره مادررامتقاعد
کرد .درضمن اواجازه نداشت چهره پدرراببیند.اومی خواست این کاررابکند اماهرگزمیسرنشد.
اوفکرمی کرددلیل این کارچیست؟
درطی مراسم تشیع جنازه اوسرنخ های دیگری پیدانکردواولین باردرچهارده سالگی بود که
موفق شدکه کشف کند پدرش خودکشی کرده است.اوباتفنگ به سرش شلیک کرده بود.
دخترهرگزنتوانست به درستی دروغ مادرش راببخشد.اوگفت:
"درمورد بعضی چیزها شخص اجازه ندارد دروغ بگوید .کودک بایدهمیشه این حق راداشتهباشد بداند که برای پدریامادرچه اتفاقی افتاده است".
تعریف دوست من اصأل بی نظیرنیست.قبألتقریبأهمیشه این طوری بود.کودک اجازه نداشت
بداند.دربهداری نیز ما تصورمی کردیم حق داریم واقعیت رابرای کودکانی که با آنها
برخوردمی کردیم ،سانسورکینم.من خاطرات زیادی ازدوره پزشکی ام دراواخردهه ۴۳۶۳
دارم که آنجا مادرهرشرایط حقیقت راازکودکان پنهان می کردیم وگاهی حتی برای اینکه آنها
ندانند دروغ می گفتیم.
چرامااینکاررامی کردیم؟مطمئنأ توضیحات فراوانی وجود دارند.درسابق کودک به عنوان
انسانی محق شمرده نمی شد.بسیاری ازکودکان طی سال هاجوابهایی گرفته اند که تنوعشان
نسبت به موضوع بحث یکسان بوده است:
" به تومربوط نمی شود.برای اینکه بدانی ،وقت بسیاراست.حاالبرووبازی کن!"دنیای بزرگسالن دورخودش رابسته بود.کودکان برای خودشان بودند.پدرم درباره بسیاری
ازدوستان دوره کودکی اش تعریف کرده است .اومی گفت بسیاری ازاین دوستان براثر
بیماری دیفتری ،درباغ بزرگی درسمولند که اودرآنجا زندگی می کرد،مردند .امااوهیچ بزرگ
تری راکه فقط یکبارهمه اینها را برای آنهاتوضیح داده باشد،به خاطرنمی آورد،کمترازآن،
حتی درباره آن باکودکان صحبت نمی کردند.کودکان باهم صحبت می کردنداماآن بزرگ ترها
هرگزبه پرسش ها جواب ندادند.
دروغ های کم وبیش آشکارونیمه حقیقی بزرگان مطمئنأ اغلب این هدف راداشته که کودک
رااز یک واقعیت ظالم ،بیش ازحد"دور"نگه دارند .شخص اینطورفکرمی کردکه گفتن اینکه
پدربا سکته قلبی فوت شده ،مطمئنأ برای کودک کمترخشونت آمیزاست تاگفتن اینکه اوباشلیک
گلوله خودش راکشته است.حتی اگرحقیقتأ این طورباشد،که بود،کودک دروغ محتاطانه را
نسبت به حقیقت خشن کم تردردآورحس می کرد.
امااینجاست که فکرمی کنم شخص درچندین نقطه نظردراشتباه است.تقریبأغیرممکن است که
کودک راگول زد،درهرشرایط برای کسی که کودک سال هاست می شناسدش.کودک در
خواندن خلق وخووپیام پنهانی استاداست.دروغ سنج مطمئن تری وجود ندارد.
Småland
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اگرکودک در مسائل مهم گول بخورد،مثآل دلیل مرگ یکی ازوالدین یایک دوست ،توضیح
راتامدتی می پذیرد ،اماکارپلیسی خودش رابعدأدرسکوت ادامه می دهد.
اوبسیارصبوراست وبه تدریج با ابتکاروروش معین درکاوشش داوری می کند.اوبنابرعادت
اغلب می تواندبه روابط پی ببرد وآن موقع حکم درموردآنهایی که سعی درمانع شدن داشتند،
سخت می شود.مطمئن نیست که کودک و بزرگان درگیرتوانایی اعتماد ازدست رفته راداشته
باشند.
برای من ضمنأ یک دلیل کامأل قطعی برای پنهان نکردن حقیقت ازکودک وجود دارد،حتی اگر
این حقیقت خشن باشد.تجربه من این است که کودکی که مستقیمأ نداند،حدس می زند چیزی
مطابقت نمی کندوبخاطرهمین بجایش مجسم می کند چه اتفاقی افتاده،تجسم هایی که بیش تراز
خودواقعیت خشن هستند.
مادری دارای دوفرزند ،نه وهفت ساله خودش را حلق آویزمی کند.همه ماجرابه این شکل
آغازشد که مادربرای استراحت بعدازیک بحران همزیستی سخت درخانواده به نزد دوستان
می رود.
پدروکودکان طبیعتأبه علت آنچه که اتفاق افتاد تکان خورده اند.اوبه بچه ها گفت که مادر
خودکشی کرده ،اما وقتی آنهاپرسیدند چطور،اوتصمیم گرفت آنچه راکه روی داده ،نگوید .او
جواب داد که قادرنیست بیش تردراین مورد همان موقع صحبت کند،اما بعدأتعریف می کند.
اوبرای یافتن راه چاره بامن تماس گرفت.می خواست بگوید که مامان تعدادزیادی قرص
مصرف کرده است.این گفته به نظراوبیشترمالیم وقابل تحمل می آمدتاخودواقعیت.من به او
گوشزد ونصیحت کردم که همانطوربگوید که واقعآ هست.
اوبعدأتعریف کردکه جرأت کردوبه کودکان گفت که مادر،خودراحلق آویزکرده است.کودک
هفت ساله آن موقع گفت:
"چه خوب!بدترازاین نبود!"پدرازجواب متحیرشدوپرسید:
" آیامی توانست ازاین بدترباشد؟"دخترگفت:
" آره ، ،توگفتی که اوخودکشی کرد.اماچطور.آن موقع خودم شروع به فکرکردن کردم.یکراه آهن درآنجا که آنهازندگی می کنندوجود دارد.آن موقع من فکرکردم که اوخودش رادر
جلوی قطارانداخته وکامأل تیکه تیکه شده .من به اوفکر کردم که اودرآنجا درازکشیده واین
خیلی وحشتناک بود".
واقعیت باهمه خشونتش تقریبأهمیشه بیش ترآمرزنده است تاتجسم کودک راجع به واقعیت .به
خاطرهمین دروغ مصلحتی سخت تراست.این امرباعث یک فشارروحی جدید درخودش می
شود.
این تجربیات به سهم خودش روی من این تأثیرراداشته که من حاالدرگفت وگوهایم باکودکان
بیشترصادق هستم .من ضمنأ یک مانع دیگری هم کشف کرده ام،شایدسخت ترین مانع
دردرون خودمن است.بعضی حقایق آنقدر سخت وخشن هستند که من بدرستی نمی توانم آنها
رابپذیرم.گفتن یک حقیقت نصفه ونیمه ،روش تسلی دادنی است که من به کارمی برم،کوششی
است درگفتن به خودم که باوجودهمه چیزاین شایدزیاد خطرناک نباشد.
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نمی توان نسبت به کودک صادق تربودخود.اماآن موقع من،احتماآل هم خودم وهم کودک رااز
پیش بردن غم مشترکمان محروم کرده ا م.زیرانمی توان برای چیزی درک نشدنی،عزاداری
کرد .امااگرمابدانیم که چه اتفاقی افتاده وبتوانیم بادرکمان آنرابفهمیم ،آن زمان ما یک شانس
داریم  ،زیرا که هم من وهم کودک خودمان تقریبأ درعزاداری کردن خوب هستیم.
این اولین چیزی نیست که ما دروهله اول به آن نیاز داریم ،بلکه به کسی که دستمان
رادردستش بگیردمحتاجیم.
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۱۹
ترس  ،خشم وغم
زمانی که کودکان درست مانند مابزرگ ترهادرحادثه های بحرانی قرارمی گیرند،باید به
گونه ای درمقابل آنها واکنش نشان دهند.مسئله فقط این است که ما باید منتظرچه واکنش هایی
باشیم،کدام ها راطبیعی می دانیم ودرمورد کدام یک باید نگران باشیم.
سه واکنش اساسی باید مانند اصولی سالم،به عنوان جواب واضح ومستقیم روح به آن فشاری
که یک بحران اضطراری شامل می شود،برداشت شوند.آنهاترس،خشم وغم هستند.
من ازخطراهانت یاصدمه سخت می ترسم.اگراین خطرعملی شود،عصبانی می شوم بعدازآن
غمگین می شوم وغصه می خورم.همه اینها طبیعی وسالم است.ماهرگزنباید گمراه شویم واین
واکنش هارا"نشانه بیماری"بنامیم .آنهاعالمت این هستندکه روح بطورطبیعی کارمی کند نه
اینکه چیزی اشتباه است.
اماآیاشخص می تواندهرچقدرکه هست بترسد،عصبانی شود یاغمگین شود بدون اینکه غیر
طبیعی باشد؟این یک پرسش سخت است که مشکل بتوان صریح به آن جواب داد.خودمن سعی
می کنم به حق کودک ،اینکه به این واکنش ها دسترسی داشته باشد،توجه کنم بدون اینکه
بزرگساالن درمحیط فورأنیازداشته باشند به فکر فروروند.
قبل ازآنکه ترس وخشم وغصه کودک رابیش ازحدغلوآمیز جلوه دهم یا آن ها را بیماری بنامم،
باید دوکنترل انجام دهم.اولین کنترل شامل پرسیدن این ازخودم است":آیامن واقعأموفق شده ام
کامأل درموقعیت این کودک باشم؟آیامن موفق شده ام هستی راباچشم های کودک ببینم؟"
اگرمن با درک خودم موفق شوم ،شاید دیدخودمن نیزعوض شود .اگرمن بفهمم این بچه را
چیزی تهدید کرده  ،ترس اوتقریبأ قابل فهم می شود.اوازچیزی می ترسدکه شاید نباید نیازبه
ترسیدن داشته باشد ،اما ترسی مانند این منطقی ودرست است.
اگرمن می بینم این دخترچقدرمورداهانت قرارگرفته ،من نیزمی فهمم که خشم اوغلو نیست.
افسوس که خشم حاال بطرف من،خواهربرادریاکودک دیگری جهت گرفته است .من می توانم
فکرکنم که بهتربود می توانست خشم رابه جایی مناسب سوق بدهد.امامن شاید بتوانم بفهمم که
اوتوان اینکه تضادی رادرآن جهت بگیرد،ندارد.ومن دیگراو را بابت اینکه بسیارعصبانی
است موردسوال قرارنمی دهم.
اگرمن باالخره بفهمم که این پسرچه دورانی راگذرانده ،غمگینی اودیگرعجیب نیست.بعضی
کودکان آنقدرغصه باخودشان حمل می کنندکه من به عنوان بزرگسال بدرستی نمی توانم آن
همه غصه رادرخودم جای دهم،درهرشرایط نه به یک باره.وقتی من درکنارکامپیوترمی نشینم
گاهی اوقات یک دیسکت درداخلش می گذارم ومی خواهم که کامپیوتردرحافظه خودش همه
اطالعاتی راکه درپرونده های دیسکت وجود دارندرا بخواند.آنموقع ممکن است کامپیوترجیغ
بکشد :حافظه پر!!!! روی صفحه کامپیوتردرجلوی من نوشته شده.بیش از اندازه اطالعات در
پرونده وجودداشت،حافظه کافی نبود.آن موقع من بایدپرونده راتجزیه کنم وآنراقسمت قسمت
کنم.
تعاریف کودک راجع به غصه نیزهمین طوراست.گاهی روح من ازپس همه چیز یک باره بر
نمی آید.درون من فریاد می کشد وروی آن صفحه پنهان درداخل پلک چشمم این نوشته شده
است  :روح پر!!!! این غصه کودک نیست که اغراق آمیزاست،روح من است که درهرشرایط
درست آن زمان توانایی کافی ندارد.
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کنترل بعدی که من باید انجام بدهم این است که ضمنأ یک باربررسی کنم آیامن انحراف را در
قطب نمای فرهنگی خودم کنترل کرده ام یا نه .من دریک فرهنگ تقریبأمخصوص زندگی
می کنم،فرهنگ سوئدی .دراین فرهنگ گرایشی داریم که برخی پدیده هارابه یک روش
منحصربه فرد والبته بیگانه درمد نظرداشته باشیم.درهرشرایط ،درمقایسه بااینکه چگونه
شخص به مسائل دربیش ترقسمت های دنیامی نگرد.
درکارباکودکان پناهنده ،ماعادت داریم درباره "صالحیت فرهنگی" صحبت کنیم.برای کسی
که می خواهد کودکان ایرانی رامالقات کند یاباآنهاکارکند،خوب است که کمی درباره فرهنگ
فارسی و اسالم بداند .البته هم زمان خوب است شخص قبألبفهمد که ماهرگزنمی توانیم در
مورد فرهنگی غیراز فرهنگ خودمان صاحب صالحیت شویم.این صالحیتی است که ما باید
تمرین کنیم.
مانبایداعتقاد داشته باشیم که روش ما درتوجه کردن به کودک وسیرفکری ،معمول ترین،
منطقی ترین وعالیترین است .درست برعکس روش ماخیلی مخصوص است ،امامی تواندکافی
باشد .فقط بدانیم که چه چیزآن رامتمایز می کند.
باپذیرش ریسک اینکه ذره ای وخیم وسخت باشد،من جرأت می کنم بگویم ما دراین گوشه
ازاروپاازترس ،خشم وغصه می ترسیم.
ما ازترس می ترسیم! البته درهرشرایطی ،خصوصأ وقتی کودک پسربچه باشد( میان پرده
اول ) معتبرنیست .دخترها امکانات بیش تری دارند قبل ازاینکه والدین وپرسنل شروع به
کمک خواستن کنند.خطراین است که پسری که طبیعتأ ازچیزی می ترسد جرأت نکند که
ترسش رابپذیرد وبه آن اعتراف کند.اساس تهدید برای اینکه متهم به "ترسو" یا"بچه ننه "
بشود ،بسیارواقعی است ودربرابر این خطربهتراست ،فراموش کند.امابهایش می تواند گران
باشد .ترس طبیعی دربرابرآنچه پسربه عنوان یک تهدید برداشت می کند،اگردرمحفظه ای
قرار گیرد ،به آسانی به هیجان مبهم بدون جهت تبدیل می شود.
ما ازخشم می ترسیم! این ترس شاید برای کسی که امکان اسکان یافتن درفرهنگ دیگری
رانیزدارد ،واضح ترباشد.گاهی تقریبأ دیدن سوئدی ها یی که سعی می کنندخشمشان راکنترل
کنند وآن راپشت ماسکی ازگفت وگوی مسلط بپوشانند،مضحک می شود.
گاهی ارتباط دوگانه دقیقأ تاریخی می شوند.برای کودک سه ساله عصبانی باید تجربه گیج
کننده ای باشدکه ببیند چگونه یک بزرگسال بسیارعصبانی ،اماغلوکرده ،به آرامی طبق همه
مقررات هنری چمبا تمه زده برای اینکه صورت به صورت صحبت کند،برای اینکه بعدأبه
آرامی بگوید:
"حاالتوآرام باش!ما درخانه این طوری عصبانی نمی شویم!اجازه بده که حاالبه جایش راجعبه آن صحبت کنیم! چراتواین کارراکردی؟شروع کن وتوضیح بده!"
برای یک سه ساله ،بسیاریآسان تراست که بایک بالغ برآشفته محا سبه شده وگشاده رو سرو
کارداشته باشدتا اینکه مجبور باشدبه سخنرانی دانشگاهی باصدای بین لب های بسته فشرده
ایراد می شود گوش فرا دهد.
زمانی خودماخشممان رانفی می کنیم این یک پیام پنهانی به کودک است که خشم چیزی است
زشت وابتدایی  ،چیزی که شخص بای دسعی کندهرچه سریع ترازآن پرهیزکند.امابرای چنین
عملکردی باید شخص هم چنین بهای سنگینی بپردازد.خشم محصور می تواندباعث بوجودآمدن
نمونه های مختلفی ازعالئم بیماری جسمی روانی شود انسانی باخشم محصوردرونی نیز اغلب
برای معاشرت جالب نیست.خشم گرایشی ازرخنه کردن در مقدارهای کم دارد ،ومانند لوله
آبی که قطره قطره می چکد .خطرش برای ازبین بردن محیط زیست قابل مالحظه است.
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ماازغم می ترسیم!البته که مااجازه داریم که عزاداری کنیم ،اگربرای آن دلیلی داشته باشیم.
امابایدبه اندازه مناسب باشد.حد وسط عالی است.گریه نکردن وقتی شخص باید گریه کند،
" باهوش بودن"است.
دراین محل پذیرش ،که کارمی کنم دررابطه گرفتن آزمایش خون ازکودکان صحبت کرده ایم.
آزمایش خون از کودکان دردآوراست،واین کامألطبیعی است که کودک هم عصبانی شودوهم
غمگین.چیزی نیست،فقط کودک ثابت بنشیند تا بیشترازحدالزم دردنیاورد.
اماچه گفتنش آسان است:
"چقدرتوباهوش بودی،البته توچیزی نگفتی!بیاتایک مدال برای اینکه باهوش بودی بگیری! "ماسعی می کنیم این راتغییردهیم.اگرما ببینیم کسی می ترسد وناراحت است ،می گوییم:
"جیغ بکش !عیبی ندارد،اغلب بعدأبهترحس می شود!باوجوداین ،توهمانقدرباهوش هستی!مدال راهم تودرهر شرایط که باشد می گیری".
ما گرایش ناموفقی داریم که به واسطه آن اغلب سعی می کنیم کودک راازغصه ای که حق
دارد وکامألطبیعی است باز داریم.وقتی کودکی به مهد کودک تحویل داده می شود ،طبیعی
است لحظه ای گریه کند،چیزی نیست که شخص بایدبافعالیت های شدید آن را"قطع" کند.
برخی شدیدأپریشان می شوندوقتی یک کودک ماتم گرفته رامی بینند .پسربچه چهارساله ای
درتشیع جنازه مادربزرگش همین طورهنگام خاکسپاری درقبرستان شرکت دارد.درست وقتی
تابوت درقبرگذاشته می شود،او بسیارگریه می کند.خانم میانسالی که خودش گریه اش رانگه
می دارد درگوشی به همسرش می گوید:
_ این عاقالنه نیست ،می بینی چطورگریه می کند؟نبایدبچه هارااین طورجاها بیاورند،خوب
نیست!
پسربچه مادربزرگش راخوب می شناحت.اوحاالمی فهمدکه چه اتفاقی می افتد.اوغمگین است
و گریه می کند.چرابقیه گریه نمی کنند؟کودک به جای همه آنها گریه می کند!واین طوری
مسئله می شود!
اگراین گفته های من درست باشد به این معناست که ماخودمان را ازراه های قابل استفاده ای
که برای خارج شدن ا زبحران های سخت می شناسیم،محروم کرده ا یم.اگرما آنقدرجرأت
نکنیم که بترسیم،خشمگین وناراحت باشیم،همان قدری که واقعأ دردرون خودمان حس می
کنیم ،آنموقع بااحساساتمان کجا می خواهیم برویم؟یک چیز مشخص است  :عاقل بودن وفقط
راجع به آنها صحبت کردن دردرازمدت کافی نیست.شخص باید بفهمد تا بتواندغصه بخورد،
امافهمیدن به تنهایی کافی نیست.
ماباید گاهی احساساتمان رامدتی عقب بیندازیم تا بتوانیم مسئولیت هایی راکه برعهده داریم
اداره کنیم یا اینکه با محیط سازگارشویم.این می تواند خوب باشد تازمانی که مابدانیم چه
می کنیم.
کسی که یک باردرمحل تصادفی یا دروضعیت دشوارواضطراری دیگری قرارگرفته ،
می داند چگونه شخص اغلب حتی درشرایط ضروری عمل می کند.ترس بعدأمی آید،همه بدن
به لرزه می افتد،اما درست وقتی که نیازبود شخص کامأل آرام بود.من به عنوان پزشک اغلب
دلیل داشته ام که برای نظم مبتکرانه سپاسگزارباشم.حتی مامجبورمی شدیم خشم راعقب
بیندازیم  ،زیرا ارزش ها درموردخشم آن طوری هستند که واقعآ به نظر می رسند.پس
می ارزد آن رادربعضی مواقع بحرانی عقب نگه داریم.اگرمن جیغ بکشم وبه یک جلسه
بروم ،درآنجا من فی نفسه همه دالیل عصبانی بودن را داشته ام،آسان است که من بسنجم.این
به خودم ضربه می زند،من درشیوه خودم برای بحث کردن ،نابالغ وابتدایی تصورمی شوم.
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به همین دلیل درراه برگشت ازسرکاربه منزل درماشین می نشینم وجیغ می کشم وامیدوارم که
بیشترین جیغ راقبل ازاینکه به خانه برسم کشیده باشم.
آن کسی که مرگ یکی ازافراد خانواده یانزدیک ترین دوستش رادیده ،می داندکه عزاداری
نیزگاهی بایدبه عقب انداخته شود.خیلی چیزهاست که بایدتنظیم شودوخیلی کارها است که باید
انجام شود.اماوقتی تشیع جنازه خاتمه یافت  ،گلهاپژمرده شدندوتماس های دوستان تمام شد،
غصه می آیدوآن موقع من نجات پیدانمی کنم.من این را طی تمام امورازابتدا می دانم وبه همین
سبب اشکالی ندار غصه رامدتی نگه دارم.من فقط بعدأآماده هستم وقتی غصه برمن مستولی
می شود.
یک بارخانواده ای برای دخترنه ساله شان به من مراجعه کرد.اویک ماه قبل برادرش رادریک
تصادف ازدست داده بود.یک تانکرازعقب اورازیرگرفته بودودخترهمه اتفاقات را دیده بود.
والدین شکه ومتحیرشده بودند.آنهابرای درخواست کمک هم به دکتروهم به کشیش مراجعه
کرده بودند .بعدازمدتی متوجه شدند که دختربنظرنم یرسدغصه بخورد.اوگریه نکرد.مثل
همیشه به مدرسه می رفت وهرگزدرباره برادرش صحبت نکرد.
من بادخترتنهایی صحبت کردم وازاوخواستم هرچه را اتفاق افتاده تعریف کند.اویکی ازقاطع
ترین تعریف ها رابه من گفت با تعریفی که من هرگزنشنیده بودم،تعریفی پرازتیزبینی،بینش
واحساس.
من پرسیدم:
" آیاهیچ وقت گریه می کنی؟ ""آره ،اما می دونی فقط وقتی که من تنهاهستم.من نمی توانم مامان راباگریه ام اذیت کنم،ا وخودش خیلی دارد،خیلی زیادمی شه اگرمن هم گریه می کردم.بنابراین من درست قبل ازاینکه
بخوابم،لحظه ای زیرلحافم می خزم .آنجامن می توانم بدون اینکه کسی مراببیند،گریه کنم ومن
این طوری گاهی درتوالت هم گریه می کنم.
اوبااحساسات خودش رابطه داشت ومن به همین دلیل برای اوهرگزواقعأنگران نبودم.اورهایی
گریه رایادگرفته بود،امااوتنها گریه می کرد.
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۰۰
کود ک بعد ازضربه روحی
یک حادثه ناگهانی وغیره منتظره زیان آور ،که بر تعادل روحی یک کودک یا بزرگسال
تأثیرمی گذارد ،ضربه روحی نامیده می شود.پیداکردن ترجمعه سوئدی معتبرودقیق ازاین واژه
فنی مشکل است.گاهی ماراجع به "ضربه"صحبت می کنیم":اوهنوزبعد ازآن ضربه بلند نشده
است".اماباشنیدن "ضربه"شخص هم فکرضربه مشت می کند وهم ضربه خونریزی مغزی
وبه خاطرهمین به آسانی می توانداشتباه برداشت شود.
اغلب نیزدرباره " ُ
شک" صحبت می کنیم":اوهنوزازآن شک بیرون نیامده ".درزبان متداول
"شک" عالمتی است به واکنش بدن وروح بعدازیک حادثه اضطراری ،نه به خودحادثه .در
اینجا نیزبه آسانی ابهام به وجود می آید .شایدمابایدبه گفتن"ضربه روحی"عادت کنیم.
من دراین کتاب ازدید کودک ضربه های روحی رابررسی کرده ام:اهانت ها،مرگ ومیرو
طالق .من بیان کرده ام که واکنش نشان دادن به یک ضربه روحی سالم ترازنشان ندادن آن
است.من سه روش واکنش سالم را ذکرکرده ام:ترس،خشم وغم.
گاهی این روشهای طبیعی برای واکنش نشان دادن عملی یاکافی نیستند.آنهابه دلیلی که من در
بخش های پیش بیان کرده ام،می توانندمسدودشده باشند.امااین طوری هم می تواند باشد که
ضربه روحی چنان قوی است که هیچ کودکی نمی تواندهمه آن درد وتنهایی حاصل شده را
بپذیرد.همه آن باید طی زمان طوالنی تقسیم شود.
کودک زمانی شروع به نشان دادن"عالمت بیماری" می کند که ترس،خشم وغم کامأل
نتوانسته اند ،به کارگرفته شوند.
من هم زمان می خواهم تأیید کنم که چنین عالئم بیماری نبایدخودبخودغیرطبیعی درنظرگرفته
شوند؛ ضربه های روحی سختی وجود دارندکه هرکدام ازمامی تواند واکنش نشان دهد .کدام
یک ازمامی تواند شکنجه بدون عوارض بعدی راتحمل کند؟چه کسی می تواند تجاوزجنسی
راتحمل کند؟
دیدهای متفاوتی به عمل ومحتوای نشانه بیماری وجود دارند.بعضی نشانه بیماری رافقط یک
ویژگی منفی می بینند .آسایش فوری درمرکزقرارمی گیرد.به خاطرهمین باید نشانه بیماری
هرچه زودترازبین برود.آنها هم برای کودک وهم برای محیط مزاحمت ایجاد می کنند.
بعضی دیگرنشانه بیماری راهدایتگری می بینند درکارکردن روی مسئله ای که برای کودک
اتفاق افتاده .نشانه های بیماری مثبت وضروری مصوب می شوند وکاهش دادن آنهاآن موقع
یک اشتباه حرفه ای است.کودک باید برای کارکردن روی مسئله اش کمک بگیردودالیل بنیانی
بدبودن حال کودک باید ازسرراه برداشته شوند.دراین صورت نشانه های بیماری خودبخود
ناپدیدمی شوند.
روش سوم برای دیدن نشانه های بیماری که طرفداران بسیاری ،ازجمله خودمن دارد،درحال
حاضر شروع شده است.نشانه های مثبت دیده می شوند،به این معنی که اطالع می دهند
چیزی واقعأ درست نیست .نشانه های بیماری یک زنگ خطرآتش نشانی عملی است ،
اماآنهایک هدایت کننده درکارکردن روی مسئله ای نیستند.آنهابرای کمک مثبت هستند ،اگر
کسی زنگ خطررابشنود.هیچ سیستم آتش خاموش کن خود جاسازی شده وجودندارد.
شکل نشانه های بیماری بستگی به عواملی بستگی دارد.طبیعت ضربه روحی ضبط می شود.
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حوادث زود گذرناگهانی ،اماسریع ،به عنوان مثال یک مرگ ومیرغیرمنتظره ،روی کودک به
نحوی تأثیرمی گذارد .بیشترهیجان دائمی ،برای مثال یک وضعیت جنگی مداوم یا یک تضاد
خانودادگی طوالنی ،نتایج دیگری می دهند.
کودکان مختلف نیزدربرابرضربه روحی یکسان ،متفاوت واکنش نشان می دهند.برخی گرایشی
برای واکنش های بیرون گرایانه دارند؛ آنها نگران ومتجاوزمی شوند.برخی واکنش رابه
درون جهت می دهند؛آنهاافسرده می شوند،به تکامل خودشان برمی گردندوبه انواع مختلف
عالئم بیماری جسمی -روانی مبتال می شوند.من به عنوان پزشک اطفال اغلب بانوع آخری
برخوردمی کنم ودراینجانیزاختالفات فاحشی می بینم که تا یک اندازه ای می شودگفت پیوند
خانوادگی دارد.برخی کودکان وقتی نگران می شوند،به آسانی سردرد می گیرند،بقیه دل درد
می گیرند.
اغلب چیزدیگری درخانواده هست،نه فقط یک والد که به همان روش واکنش نشان می دهد.
مااغلب راجع به "خانواده های سردرد"وخانواده های معده ای " صحبت می کنیم .فکرکرده ام
که آیااین یک ارثیه ژنتیکی است یااجتماعی ،شایدهم ترکیبی باشد.دربعضی خانواده ها ،کودک
به زودی یادمی گیردکه مامان وقتی خسته وهیجان زده است ،سردرد می گیرد.سردردیک نوع
زبان پذیرفته می شودکه کودک به خوداجازه می دهد ،بیاموزد .در خانواده های دیگر،معده
درد پدراست که نیزهدایت کننده شکل واکنش های کودک می شود.
چیزی که من در زمان های اخیربیش تر متوجه شده ام ،این است که واکنش های کودک
نیزازآن موقعیتی که در آن هستند،هدایت می شوند.همان کودک هیجانی به این ترتیب نشانه
های بیماری رادرمحیط های متفاوت نشان می دهد.شایدبه خاطراین است که اشخاص مختلف
که باکودک درمحیط های مختلف برخورددارند،باهم درباره اینکه حال کودک واقعأچطور
است ،مخالفت می کنند.
اگرعمل اصلی عالئم بیماری این است که به عنوان یک زنگ خطر کارکند،تقریبأ طبیعی است
که مناسب کسانی باشند که باید واکنش نشان دهند.کودک سعی می کند به طول موج آتش نشانی
بفرستد.درمدرسه بندرت این که گرفته یا افسرده باشی اهمیت دارد.اغلب درآنجا معتقدند که
خیلی خوب است داشتن کودکانی که مزاحمت ایجادنمی کنند.برای اینکه بهداری مدرسه را
متوجه کند ،بایدشخص خودرابرانگیزاننده وتحریک کننده نمایش دهد،درهرشرایط مزاحم
تدریس شودوکامألهم کالسی هاومعلم را تهدید کندیابزند.
زمانی که کودک به بخش پذیرش روانپزشکی کودکان می آید،دیگرآن خط سخت اعتبار ندارد.
درمیان روانپزشکی کودک فردخیلی کم عالقه به نوجوانان دعوایی ومزاحم دارد ،آنها بیش تر
تصورمی شودکه درمیان خدمات اجتماعی بهترمناسب باشند.کودک سهم بیشتری به عنوان
افسرده ونزولی (بازگشت به دوران کودکی) می برد.اینهاباعث استنشاق عامالن می شود.
زمانی که کودک به بخش پذیرش می آید،به دلیل اینکه رعایت ادب ونزاکت دراین جامعمولی
است ،جادارد دست کم صحبت راازبدن شروع کرد.من البته دکترهستم واگرچیزی هست که
بتواند عالقمندم کند،بیماری های بدنی است.
این بحث شاید قدری شوخی آمیز به نظربرسد،امامن معتقدم که هسته ای ازحقیقت رااحاطه
می کند.نتایج نهایی معلوم هستند.اول این است که دراهمیت صورت ظاهری عالئم بیماری
نبایدغلوشود.مهم ترین این نیست که زنگ ساعت چه صدایی دارد بلکه مهم ترین این است که
اصوألشنیده شود.نتیجه بعدی این است :ماکه بااین گونه کودکان در سختی هاکارمی کنیم ،باید
همکاری مان راگسترش دهیم.
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هرکدام ازما یک قطعه ازپازل رامی گیریم ،اما برای اینکه تصویر راببینیم بایدسعی کنیم که
دست کم یک قسمت ازپازل را تکمیل کنیم.
آگاهی درمورداینکه کودک چگونه درشرایط بحرانی نامنتظره وسخت واکنش نشان می دهد،
درسال های اخیر افرایش یافته است.نشان داده شده است که بعضی ازعالئم بیماری قابل
مشاهده برای ما معمول تر ازبقیه هستند وهمچنین محتوای خاصی برای کود ک دارند.
آنهاب رای کمک به کودکان درسختی به ما اندکی سرنخ می دهند.
تجدیدخاطره ضربه روحی معمول ترازآن است که ماپیشترفکرمی کردیم.این عمل به سه روش
می تواند رخ دهد:
 -۴بسیاری ازکودکان می توانند درموقعیت بیداری ناگهان ذره ای ازحادثه اولیه رامجددأتجربه
کنند.ناگهان آنها به میان درد وشگفتی برگشته اند.تجربه خاطره فقط چندثانیه طول می کشد.به
انگلیسی " " flash backگفته می شود برای اینکه تآیید کند چگونه اتصال به آن خاطره
دردناک برق آساست.باوجوداین ،آن قدرکافی است که باعث درد قابل توجه کودک شود.
دریکی ازدیدارهای مکررم ازیکی ازبهداری های جنوب الپلند،خانواده ای اهل بیروت را
مالقات کردم.این خانواده اخیرأبه سوئد آمده وشامل مادر،پدرودودخترسه وپنج ساله است.
پیشتر،وقتی من وارد ساختمان می شوم یک کانتینرخالی که بیرون ازاتاق پذیرش من است ،
می بینم.
من آن موقع بیشتربه آن فکرنمی کردم،اما درست وقتی که می خواهم یکی ازدخترها رامعاینه
کنم ،صدای غرش وحشتناکی بیرون پنجره شنیده می شود.حتی من ازجامی پرم.من هنوزبعد
از تجربیات جنگی خودم درلبنان برای این شکل صدای غیرمنتظره وشدید بسیارحساس هستم.
من خودم راسریع پیدامی کنم ومی فهمم که این سرو صدای آجری است که ازباالی سقف
ساختمان به کانتینرپرت شده است.دخترهاوحشت زده جیغ می کشند.
آنهاکامأل ترسیده هستند وخودشان راروی والدین می اندازند،به آنها چنگ می زنند،آنها را
می کشند ودررا نشان می دهند.
والدین نیزرنگ وروپریده هستند،اماشروع می کنند که به خودشان تسلط پیداکنند.درست زمانی
که سروصداشروع شد ،آنهاهردوازصندلی هایشان بلند شدند ونگاهشان باهم تالقی کرد .حاال
آنها دوباره می نشینند،دختران راکامألمحکم بغل می کنند وباناراحتی به من لبخند می زنند.
پدرمی گوید:
"آنها می خواهندبه پناهگاه بروند،آنهافکرمی کنند بمب است".والدین دختران رادرآغوشمی گیرند وبه طرف پنجره می روند.آنهاآجرها راکه به کانتینرپرتاب می شوندنشان می دهند
وسعی می کنند توضیح دهند.من باساعتم وقت می گیرم.بیش ازهفت دقیقه طول می کشد تامن
به معاینه برگردم.
تجدید خاطره ازاین نوع مخصوصأ دربین کودکان پناهند گان به وضوح دیده می شود،اما در
کودکان دیگرباتجربیات سخت نیز به وجودمی آید.من کودکان کتک خورده ای دیده ام که وقتی
یک بزرگسال دستش رافقط برای احوالپرسی یا به قصد پایین آوردن وسیله ای باالمی برد،
خودشان راجمع وشروع به گریه می کنند.
تجدیدخاطره دردناک است وکودک همه کارمی کند تاازآن دوری کند.یک پسربچه هشت ساله
چندین سال ازواردشدن به اتاقی که درآن گربه اش رامرده پیداکرد،خودداری می کرد.شخص
به سادگی علیه میلش به آن عادت نمی کند.اگرفرد کودکی رامجبوربه تجدیدخاطره دردکند از
طریق اینکه اورادرموقعیت هایی مثل اینگونه ضربه هاقراردهد،خطربدترشدن واکنش ها
وجود دارد.
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معالجه کودکان با مشکالت سختی ازاین نوع مطمئنأ می تواندمشمول چنین "عادت به خطر"
باشد ،امااین باید زیر نظر کاردانی آگاه باشد که هم زمان اهمیت ضربه روحی راکه ازقبل
قرار دارد برای کود ک نیزدرسطح دیگری ارزیابی کند.
-۲کابوس بازگشتنی یک شکل دیگری برای تجدید خاطره است.خواب هرشب برمی گردد وبه
یک اتفاق مبهم یااسفناک ختم می شود.با یک نگرانی شدید ترکیب می شود وکودک عرق
می کند ووحشت زده بیدارمی شود.
دختربچه ده ساله ای که پدرش بعدازطالق به خارج ازکشوررفته بود وتایکسال ازخودش
خبری نداده بود درباره چنین خوابی تعریف می کند:
" چندتامردشب هاواردخانه مامی شوند.آنهامرامی دزدند.من جیغ می کشم :پدر،امااونمی آید.آنهامن رابه یک اتاق تاریک می برند.من می ترسم وگریه می کنم.آن موقع پدرازهیچ کجا
ظاهر می شود.ماازمیان یک راهروی طوالنی می پریم،یک درپیدا می کنیم وبا ماشین فرار
می کنیم .وارداتوبان می شویم.آنجاپلیس مارانگه می دارد .پلیس بطرف پدر می
رود.اودردستش تفنگ دارد.آن موقع می بینم اویکی ازبچه دزدهاست.من سعی می کنم جیغ
بکشم اما جیغم گیرمی کند.بعد بیدارمی شوم".
درخواب این دختربچه ارتباط باضربه روحی واضح وآشکاراست،حتی اگراین خواب
زمینه های زیادی داشته باشد.اغلب خواب می تواند ضعیف شود وقتی کودک خودش یابا کمک
نزدیکانش روی آنچه که اتفاق افتاده ،کار کرده باشد.
 -۳سومین شکل تجدیدخاطره را"تجدیدخاطره ازطریق عمل" می نامیم.تجدیدخاطره دریک
سطح ناآگاه رخ می دهد.کودک به این ترتیب نمی فهمدکه چه اتفاقی می افتد،اماترس ونگرانی
اش رابه همان گونه که ضربه روحی اتفاق افتاده ،نشان می دهد.
من وقتی کودکان رامعاینه می کنم تقریبأهرگزروپوش سفید به تن ندارم.اگرداشته باشم،
می دانم که نسبتأهر روز کودکی فقط باظاهرشدن من وحشت زده می شود.این روپوش سفید
مانند یک پرچم خطرکارمی کند وگاهی موجب یک واکنش ترس آلودو خشونت آمیز به
خصوص درنزدکودکان کوچکترمی شود.کودک حتمأ نمی فهمد چرااونمی تواند توضیح
دهد،اماوالدین ومن می فهمیم که این باوقت فوری درنزد دکترگوش یادر پذیرش اورژانس
درارتباط است ؛به این ترتیب که کودک نگه داشته شده وموردمعالجه ای که کامأل بی درد
نبوده،قرارگرفته است.کودک حاالاین ضربه روحی راتجدیدخاطره می کندوترسش رانشان
می دهد.
بسیاری ازکودکانی که دچارآشفتگی غیرقابل کنترل وناگهانی می شوند،بدون اینکه دلیل آن را
بفهمند،یک قربانی برای تجدید خاطره ازاین گونه هستند.این یک مبارزه مثبت برای کسانی
است که بااین گونه کودکان مثآل درمهدکودک ومدرسه برخورد دارند که سعی کنند چیزی را
پیداکنند که درپشت آنچه که ظاهرمی شود،رخ می دهد.برای این کارصبروگاهی قوه مخیله
بزرگی الزم است.اگرشخصی مسیرضربه روحی زیرین راکشف کند اغلب اوهم زمان کلید
درقفل شده راپیدامی کند.
بی حسی احساسی عالمت بیماری دیگری بعدازضربه های روحی سخت است.من دروهله
اول دراینجا قصدم آن حالت شُوک است که مشخصه نزدیک ترین زمان ضربه روحی است.
همه پرسنل آمبوالنس واورژانس به خوبی بااین حالت شوک آشناهستند.
اولین تجربه من ازچنین شک ضربه روحی ،موقعی بود که من پنج ساله بودم وشاهد یک
تصادف موتورسیکلت شدم.همراه برادرم موتورسیکلت سواری رادیدیم که ازجاده خارج ودر
سرازیری ناپدیدشد.مابه جلوپریدیم واوراکه بادست وپاباالمی آمد،دیدیم.اوکامألخونی بودو از
سروصورتش خون می آمد.
۴۵۳

اوگفت:
"پسرهاگوش کنید.آیاآچارفرانسه دارید؟فکرمی کنم که آن شکسته".اوبه موتورسیکلت اشاره کرد.پدربزرگمان به کمک آمد.اوبه سختی می توانست مردرامتقاعد
کندکه بایدبه بیمارستان برود.درست بعدازآن اوغش کردوآمبوالنس برد ش.
به این ترتیب شک یک ضربه روحی است،اماآن بی حسی احساسی که من می خواهم توضیح
بدهم ازنوع دیگری است.آن بعدأمی آید.وقتی بدترین شورش آرام شده است.کودک به یک
حالت غریب وغیرواقعی سرمی خورد.

یک پسردوازده ساله شاهداست که چگونه پدرمادرش راکتک می زند.مادردربیمارستان
بستری می شودوپلیس پدرش رادستگیرمی کند.پسردرنزد خاله زندگی می کند.پس ازمدتی ،
پسرخودش راجدامی کند.اوهرروزبه مدرسه می رودامابنظرمی رسدکه به بیش ترچیزهاعالقه
ای ندارد.اوبه تمرین فوتبال نمی رود وازدوستانش فاصله می گیرد.خاله سعی می کندکه بااو
صحبت کنداما اوهربرخوردی راپس می زند.بیش ترازهمه اونمی خواهد درباره والدینش
صحبت کند.
بهترین دوست او،که هم سنش است،نگرانش می شود.دوست ازاومی خواهد برایش تعریف کند
که اوضاع واحوال چگونه است واشاره می کندکه قبآل آنهامی توانستندراجع به همه چیز باهم
صحبت کنند.
"آره ،می دانم.امااین راتونمی توانی بفهمی.هیچ کس نمی تواندبفهمد.من بایدخودم ازپسشبربیام".
بعضی هااین جداسازی رانشانه ای ازافسردگی می دانند،اماالزم نیست که این طورباشد.به
عبارت دیگرچنین است که برخی حوادث چنان شگفت آوروتکان دهنده و سختند که باید
جداسازی شوند وماهمگی نیازداریم به داخل اتاقی برویم ودررامدتی ببندیم.ماباید قبل ازاینکه
جرأت به ادامه دویدن پیدا کنیم،جهت جدیدی انتخاب کنیم ودرست وقتی می خواهیم مکان قطب
نمارابه درجه جدیدی بچرخانیم،نمی خواهیم که کسی مزاحممان شود.
به این ترتیب ،منظورمن این است که حدی ازجداسازی دریک زمان محدود ودرنزدکودکان
بعد ازیک ضربه روحی سخت به عنوان یک واکنش سالم درنظرگرفته می شود.اما این
می تواند نزدیکان راشدیدأبرانگیزاند.به آسانی می توان برای کودکی که خودش راباهمه رنج
هایش کنارمی کشد،نگران شد.وقتی مانمی بینیم که دردرون کودک چه می گذرد بدترین هارا
تجسم می کنیم .باوجوداین عاقالنه است که ما صبرکنیم وبرای سالمتی کودک ونیازاوبه تنهایی
احترام قائل شویم.
آن موقع کودک می آیدکه الی درراکم کم بازکند،برای اینکه ببیندآیاماباقی هستیم یا نه.آن زمان
اینکه مادرمدتی که انتظارمی کشیم بیش ازحد دورنشده باشیم ،صدق می کند.
نگرانی ،بی قراری ودشواری درتمرکزحواس نشانه های بیماری معمولی دیگری درنزد
کودکانی است که حوادث سختی راتجربه کرده اند.نگهداری کودک درگروه های مهدکودک
یاکالس می تواند تقریبأغیرممکن باشد وبه دلیل نگرانی شان ازآنچه که درواقعیت باهوش
هستند،کمتربرجسته می شوند.
پسربچه ای شش ساله بابرگه معرفی به نزدمن می آید.اونیمه وقت به مهدکودک می رودولی
درآنجا به خوبی پیش نمی رود.اودائمأ درجنب وجوش است ،نمی تواندآرام بنشیندو تمرکز
حواس داشته باشد،نگران ومزاحم است،واغلب کتک کاری می کند.
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چنین ارزیابی شده که برای اینکه مدرسه رادرپاییزشروع کند،بیش ازحد"نابالغ "است .دربرگه
نوشته شده استMBD:.
)  )MBD= Minimal Brain Dysfunctiomپسربچه ای است که به فرزندی پذیرفته شده
است.دریک سالگی به سوئدآمده.درباره ماه های اول زندگی اوکسی زیاد نمی داند،اماوقتی اوبه
پرورشگاه تحویل داده شده،عالئمی ازقصوروحتی کتک خوردگی داشته است.
والدین جدیداویکی دوسال بعدازآمدن اوبه سوئد صاحب کودکی بیولوژیکی ویک پسر شدند.
تضادهای دائمی بین پسران وجودداشته است.پدر زخم معده می گیرد.ودرضمن تضادپنهانی
بین والدین وجودداشته است.طالق موردبحث قرارگرفته اماهرگزعملی نشده است  .به نظر
می رسد این پسرهمه چیز رامی داند،چیزی که برای والدین نامنتظره بوده است.
بررسی روانشناختی توانایی هوشی پسربسیارازحدمتوسط باالتراست.یک سری حوادث و
ضربات روحی در زندگی اوکم کم برمالمی شوندوروی آنهاکارمی شود.پروسه ای طوالنی
آغلزمی شود.پسرمی تواند کالس معمولی راشروع کند.اوطی سال های زیادی مشکالتی داشته
است؛ اما من اوراحاالبه عنوان یک نوجوان استثنایی ،حساس وخالق می شناسم.
بی خواب معمولی است .بسیاری ازکودکان بعدازضربه روحی به سختی می توانند شب ها
بخوابند .آنها بهترین موقع درمیان دوستان ودرمدرسه درفعالیت های زیاد خوب کارمی کنند،
اماوقتی شب می رسد،خانه ساکت می شود،حتی تلویزیون خاموش می شود،آنهاپرازترس
می شوند .آنهابایدبلندشوند،گشتی بزنند،رادیوروشن کنند،یک لیوان شیربنوشند،مجله ای بخوانند.
باالخره می خوابند،اماواقعأکامألدیروقت ،باتوجه به اینکه آنهاباید صبح روزبعدبلندشوند وبه
مدرسه بروند.
کودکان دیگرمی خوابند،اماازکابوس بیدارمی شود.
بعضی ازنشانه های بیماری وقتی شخص رفتارکودک رامدنظردارد ،دیده نمی شونداماوقتی
باکودک راجع به آنچه اتفاق افتاده صحبت می کند،آنهاجلومی آیند.چنین چیزی به معنای
جابجایی درک زمان است.
آن کسی که حادثه سختی راتجربه کرده ،می داند تخمین زدن زمان کم کم می تواندبسیارسخت
باشد.یک حادثه عادی دراورژانس بخش پذیرش اطفال این است :
" آمبوالنس بانورهای آبی می رسد.پدرومادری ترسیده وتقریبأ ناامیدازآمبوالنس بیرونمی پرند ووارد پذیرش می شوند.دربغلشان کودکی یک ساله راحمل می کنندکه بدون در نظر
گرفتن کمی گونه های قرمز،سالم بنظرمی رسد.بادیدن این اتفاق من پیشتربااحتمال قوی جرأت
می کنم تشخیص تب ولرزبدهم.برای والدین تجربه کردن تب ولرزبرای اولین باروحشتناک
است .اغلب فکرمی کنند که کودک درحال مردن است.
وقتی که وحشت اولیه ازبین رفت وهم والدین وهم من متقاعدشدیم که بچه حالش خوب است ،
ازوالدین می خواهم که برایم ازتب ولرزتعریف کنند.آن موقع من یک توضیح دقیق می شنوم
ازاین که تشنج چگونه بنظرمی رسید.این توضیح است بنابر دالیل من ،بسیار مهم است .امامن
بعدأ معموألبیش تربه خاطر شکل مطلب می پرسم.
" فکرمی کنید تشنج چه مدت طول کشید؟"آن موقع می دانم که تقریبأهرجوابی ممکن است بگیرم.آنچه من نیزکامأل مطمئن هستم این
است که اطالعاتی راکه حاال به دست می آورم درست نیستند.
این فقط واقعیت ضربه روحی نیست که بعدأ تخمین زدنش سخت است ،همین طوربازگو کردن
دقیق ترتیب یک سیرحادثه پیچیده می تواند سخت باشد.
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مثال زیرنشان می دهد که این امر چگونه می تواندباشد:
دخترچهارده ساله ای درمسیری که چراغ های برق دارد،بالباس ورزشی می دود.درآن
تاریکی اوتنهاست.ناگهان مردی دروسط راه می ایستد.مرد دخترراازمسیراصلی به اطراف
می کشاند،خودش راروی اومی اندازد وپشت بوته ها به اوتجاوزمی کند .دخترجیغ می کشد
ولگدمی زند.دونده های زیادی به آنجامی رسند.مردمتجاوزمی ترسد ومی گریزد.دخترخودش
رابه مسیراصلی می رساند.مردی رانگه می دارد وشوکه شده آنچه را اتفاق افتاده ،تعریف
می کند.مردازاومراقبت می کند وباما شینش اورابه بیمارستان می رساند.
پلیس مردراهمان روزبازجویی می کند،امابرای بازجویی دخترتا روزبعدمنتظرمی شود .اوآن
وقت ازمجرم شرح دقیقی می دهد که باعث می شود همان روزمرد دستگیرشود.اوالبته به
چندین تجاوزکرده وپلیس پیش ترنسبت به بعضی مردها سوءظن داشته است.
تااینجاهمه چیزخوب پیش می رود.امابعدآدخترمی گوید:
" همه چیزخیلی عجیب بود،من درمسیری که روشنایی برق داشت می دویدم.آن وقت به دلیلیایستادم وبامردی صحبت کردم.ماراجع به تجاوزصحبت کردیم،من فقط نمی فهمم چرا؟آن وقت
من به دویدن ادامه دادم -وآن وقت موردتجاوزقرارگرفتم!مانند یک هشدارقبلی بود.به من
هشدارداده شد،اماچیزی نفهمیدم.
پلیس ازاومی خواهدکه مردی راکه بااودرباره تجاوز صحبت کرده،توصیف کندواوآن وقت
مردی که اورابه بیمارستان برده بود ،توصیف می کند.مرددوباره موردبازجویی قرارمی گیرد
وروایتش رادوباره بازگومی کند .اوهرگز دخترراقبل ازاینکه اورانگه دارد وراجع به تجاوز
صحبت کند،ندیده است.
دخترمجددأبازجویی می شودوحاالسومین روایت رامی گوید.اوبه عنوان شاهد چنان غیرقابل
اطمینان است که مرد دستگیرشده آزادمی شود.
امادختردرست همان طوری رفتارمی کند که انتظارداریم یک کودک (یابزرگسال)بعد ازچنین
ضربه روحی ای رفتار کند .شخص مهم ترین قسمت ضربه روحی(دراینجاخودتجاوز) را با
دردناکی وتقریبأخیلی آشکاروروشن بخاطرمی آورد وبرعکس همه آن چه راکه مستقیمأ با
تجاوزمربوط نمی شود،نامعلوم ونامفهوم می شود.این طوراست که انرژی روحی بسیاری
برای نگه داشتن خود ضربه روحی بکارمی رودکه برای آن چه که دراطراف ضربه روحی
وجود دارد کافی نیست.
این برای همه ما که باکودکان کارمی کنیم یک دانش ضروری است.چه بسیارمواقعی که
کودکان موردسوءظن قرار گرفته اند ،فقط بخاطراینکه بزرگترهانمی دانستندکه یک انسان
دررابطه بایک ضربه روحی چگونه رفتار می کند!چه زمان هایی که کودکان درباره ضرب
وشتم وتجاوزجنسی غیرقابل اعتماد محسوب شدند آن هم وقتی که بادقت بسیاردرباره اصل
تجاوزتوضیح می دادند،امابعدجزییات وترتیب حوادث راقاطی می کردند!
دخترموردتجاوزقرارگرفته خیلی کمترقابل اعتماد بود اگر همه مراحل دوید نش راباهمان
جزییات تعریف می کرد.
شخص درگفت وگوی کامل تری باکودکی که ضربه روحی سختی راگذرانده ،می تواندگاهی
نشانه های بیماری مشخص دیگری رابرداشت کند.اغلب از ضربه روحی یک تفسیرجادویی
می شود.کودکان می تواتند مثآل آنچه را اتفاق افتاده ،مانند یک هشداریا مجازات تجربه کنند.
آ نها می توانند یک گناه نامفهموم حس کنند،بدون اینکه بتوانند بدرستی بیان کنند دلیل آن
چیست .
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درآخرنیزقابل توجه است که تعدادزیادی کودک بعدازضربه روحی یک آسیب پذیری افراینده
ای درمقابل آیند ه حس می کنند.بسیاری فکرمی کنندکه زندگی آنها کوتاه خواهد بود.
برخوردباآنچه که غیره منتظره بود ،بامرگ یابدبختی چشم انداززندگی آنها را تنگ کرده
است.
لنورتر روانشناس کودک آمریکایی ،عمألآن نشانه های آخری رادریک سری کتاب و مقاله
شرح داده است .اوتأکیدمی کندکه کودک خیلی بندرت چنین افکاری رادرگفت وگوهای
خانوادگی بیان می کند.امابرعکس اغلب درگفت وگوهای محرمانه،این افکاررابه طور
خصوصی برای شخصی خارج ا زمدارخانوادگی که کودک احساس اطمینان می کند،بازگو
می کند.
این مطلب اهمیت اینکه کودک به "دوستان بزرگسال درمواقع اضطراری" درخارج ازخانه
دسترسی داشته باشد،راتأییدمی کند .هم چنین یک یادآوری برای ماکه شغلمان درکمک به
کودکان وخانواده های دربحران است ضروری به نظر می رسد ،این که هرگزنباید قضاوت
هایمان رابرتعاریف بزرگساالن درباره کودکان پایه گذاری کنیم.مابایدگفته وتفسیرخود کودک
راجست وجوکنیم.
همه عالئم بیماری که من درباالشرح داده ام امروزه تحت واژه
)Post_Traumatic Stress Disorder(PTSD
خالصه می شود،به عبارت دیگر ،بیماری اضطراب که بعدازیک ضربه روحی نمایان
می شود.من خود درمورداین ایده مشکوک هستم.ازیک طرف هیچ شکی به محققینی نیست
وآن رادرتوضیح خودشان ازکودکان دربحران بکاربرده اند،محققینی که نورجدیدی برآنچه
که قبأل تاریک بود افکندند.ازطرف دیگر برای مشکوک بودن دلیل وجود داردکه همه این
واکنش های متفاوت درنزدیک کودک رازیریک سقف به هم نزدیک کند.همه کودکان
باتوجه به شرایط خودشان ،بطورویژه وفردی واکنش نشان می دهند.
مخالفت قاطع من بااین ایده البته درموردآخرین کلمه آن " "Disorderاست که حقیفتأبه
معنای بیماری است.برطبق دیدگاه من ،نبایداین "نشانه بیماری"بابیماری برابرشود .آنها در
عوض واکنشهای سالمی هستند که زمانی که ضربه روحی از نوعی است که کودک به
سختی می تواند یک مرتبه به همه ترس ،خشم وغصه اش دسترسی داشته باشد،آگاهی
می بخشند.
یک جایگزین خیلی بدتروجود دارد:این که کودکی مطلقأواکنش نشان ندهد.کودکانی هستند
که کامألموفق می شوند تجربه شان رامحصورکنند،چنان که آنهادرنظرکوتاهی به شکل بی
نظیری قوی وصبوربه نظرمی آیند.تجربه جدید،ازجمله ازکارباکودکان جنگ نشان
می دهد که درست این کودکان دردرازمدت می توانند یک بهای سنگین برای "باهوشی "
خودبپردازند.
همه ماکه باکودکان درشرایط سخت زندگی برخورد داریم،چه والد،چه هم نوع،پرسنل مهد
کودک،معلم یادر بهداری بایدهم چنین برای آموزش مجد دآماده باشیم.کودکی که بعدازیک
ضربه روحی عالمت بی ماری قوی نشان می دهد،می تواند یک کودک ازنظرروحی سالم
تر باشد تا آن که تأثیرناپذیربه نظرمی رسد.اینجاحقیقتأکالم انجیل مصداق پیدامی کند:
"ضعیف هابایدآن قوی هاباشندوقوی هاآن ضعیف ها"
Lenore Terr
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شصشفه_ راهی به درما ن
من درشغلم به عنوان پزشک اطفال اغلب باکودکانی برخورد می کنم که درشرایط زندگی
سختی رادارند .کارباکودکان دربحران درحقیقت باگذشت زمان همه جاخودش رادرزندگی
شغلی من نشان می دهد.من به سهم خودم ،واقعأمتأسف نیستم.مسئولیت های کاری اندکی به من
چیزهای بسیاری برگردانده اند .مالقات کردن کودکان درشرایط زندگی سخت اغلب سودبخش
والهام دهنده است ،به خصوص زمانی که به توانایی کودکان برای بقاحتی درمناطق قطبی
وصحراهای داغ پی برده ام.
باوجوداین ،من این رااغلب می پرسم :چراکودکان به نزدمن می آیند؟چراوالدین وکودکانشان
برای صحبت کردن مسائل زندگی وحوادث بحرانی درپی یک پزشک بدنی هستند؟با این
توضیح که من به مسائل روانی و جسمی روحی عالقه خاصی دارم .اماآیا این به عنوان
توضیح کافی است؟باید یک سری خطوط دفاعی نزدیک یک کودک وجودداشته باشند،قبل
ازاینکه اوبه بهداری بیاید.چراآنهاخوب کارنمی کنند؟
اولین خط دفاعی باید طبیعتأ والدین باشند .برای والدین ،وظیفه مهم ترازحفاظت کودک در
مقابل همه خطرات ومراقبت ازاو درزمان گرفتاری ها ی سخت وجود ندارد.
من درسال های اخیربیش ازحدبه نقش پدردرچنین روابط اندیشیده ام.قوی ترین دلیل باید این
باشدکه من دربسیاری ازکودکان دربحران ناامیدی بسیاری دیده ام متوجه پدربود.درفرهنگ
مایک الگوسنتی وجود دارد وبه این معناست که وظیفه پدرحفظ امنیت بیرونی است ،درحالی
که مادرآن کسی است که نزدیک بچه هاست وبه آنها زمانی که نگرانی دارند توجه می کند.
این باعث شده خیلی ازکودکان به این عادت کنند که مادرکسی است که دلجویی می دهد ،در
حالی که پدردر محل دوری است و دربهترین حالت یک تضمین بیرونی برای امنیت است.
درمورد دیگریک غایب است ،دربدترین مورد یک تهدید ویا دشمن است.
امابسیاری ازآن کودکان که من برخورد دارم،حسشان را طوردیگری نیزبیان می کنند.یأس
نسبت به پدرزمانی شکل می گیرد که وقتی وجودش واقعأ الزم است خودش راترسونشان
می دهدیااجتیاب می کند واصألبه انتظارات کودکان جواب نمی دهد(.بخش )۱
من فکرمی کنم که مابه عنوان پدرمی توانیم برای کودکانمان  ،نقش مهم تری ایفا کنیم نسبت به
نقش امروزمان ،حتی وقتی که آنها درسختی ها گرفتارمی شوند.گرایش هایی دراین زمان
وجود دارندکه حضورما رابیش ترازقبل ناگزیرمی کنند.خطراتی که امروزکودکان مارا تهدید
می کنندخیلی بیش ازسابق بغرنج هستند.نیاز کودکان به دلجویی مطمئنأ سیرنشدنی است،اماآنها
به شخص نزدیکی که بتواند به آنها توضیح دهد،نیازدارند،شخصی درروابط سخت به آنهابرای
بررسی سختی ها کمک کند،برای کارهای آنهامشتاق باشد وبرای آنها و حقوقشان درروابط
مختلف و سطحهای متفاوت بپاخیزد.
واضح است که منظورمن این نیست که مادرنمی تواندازپس این کارها برآید.برعکس ،حقیقتأ
امروزباید بکوشد ازپس همه این ها برآید،آن هم اغلب به تنهایی.منظورمن این است که هردو
والدین بانقش هاو تجربیات مختلف خودشان مورد نیازهستند.
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حتی برای پسران درحال رشد نیزمهم است که بتوانند خودشان رابایک پدرصاحب هویت کنند،
پدری که برای دفاع ازآنها درطرف آنهاایستاده وآشکارانشان دهد که مبارزه برای خوبی هااز
جانب یک مرد ،امروزه مستلزم چه چیزهایی است.
من معتقد م که حاالبرای مامردهازمان آن است که موقعیتمان رابه عنوان پدرجلوببریم واین
اعتقاداست که باالخره مرامجبورکرداین کتاب رابنویسم.مابه آگاهی بیشتری درباره کودکان
نیازداریم ؛ برای اینکه قابل اعتماد باشیم واین گونه اطالعات است که من سعی کرده ام فراهم
کنم.
هم چنین یک خط دفاعی دیگرهم وجود دارد که بایدتوسعه داده شود.منظورم خطی است که
شامل پدرومادربزرگ ها وبزرگ ترهای دیگری درنزدیک ترین محیط کودک؛ افرادی که
کودک به آنهااطمینان دارد،بزرگ ترهایی راکه من پیش تر"دوستان بزرگسال درمواقع
اضطراری" نامیده ام(.بخش .)۲۳
درکتاب های نافذ ماریاگریپه درباره الویس کارلسون ،پدربزرگ الویس نقش تقریبأ تعیین
کننده ای ایفا می کند برای این که پسرکه به طورروحی زمانی دریک شرایط بسیارسخت تحت
فشاربود،ادامه حیات دهد.
اوالویس رامی بیند،تصدیقش می کند ،روی خلق وخوی او کارمی کند وبه اوبرای ادامه زندگی
شجاعت می دهد.
امروزدوست مادریک نقش مهمی برای بسیاری ازکودکان بازی می کند.دوست پدریا مربی
فوتبال نیزمی توانداین کارراانجام دهد.من دروهله اول به پرسنل مهد کودک ومعلم ها ،همین
طوربه پلیس ،مربی نوجوانان فکرمی کنم.
وقتی که من باوالدین ،وابستگان وپرسنلی که روزانه باکودکان برخورددارند صحبت کرده ام،
پی بردم که یک نامطمئنی گسترده وجوددارد درباره این که چگونه شخص باید باکودک در
شرایط سخت زندگی برخورد کند .بسیاری از اینکه اشتباه کنند می ترسند ،که این امر درد را
بدترکند وآن موقع شخص وانمود می کند که نمی بیند وسپس زمانی که همه چیزنقش برآب شد،
متخصصان وارد می شوند،اغلب دریک دوره کامألدیر.باوجوداین ،یک اعتقاد شدیدی نسبت
به متخصصان وجود دارد ،نه فقط برای این که تشخیص صحیح بدهند،بلکه ضمنأ بتوانند به
درستی همه چیزراسامان بدهند.
من معتقدم که حاالبایداین پیشرفت رابرگردانیم.متخصصان که خود من هم به این گروه شغلی
تعلق دارم ،وظیفه مهمی درموارد مخصوصی دارند.اما برای بیشتر کودکان درشرایط زندگی
سخت،آن چه درنزدیک ترین خطوط دفاعی می تواندانجام شود،خیلی مهم تراست.
برنامه شصشفه که من دراین جامی خواهم معرفی اش کنم ،درکاری که من همراه باهمکارانم
باکودکان وخانواده هایی درموقعیت های به شدت بحرانی انجام داده ایم پیشرفت کرده است.این
مربوط است به کودکان پناهنده باتجربیات جنگی سخت وکودکان دیگری که مورداهانت ها و
صدمات سخت قرارگرفته بوده اند.قسمت عمده این ایده را از کاری گرفتیم که درامسله و
ویندلن ،بعدازقتل سه نفردرقبرستان ، 4299انجام شد.

Maria Gripe
Elvis Karlsson
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این برنامه فهرستی است ازتعدادی نکته که بایدزمانی که کودک درسختی های شدید قرار
می گیرد مورد توجه قرار گیرد.این فهرست دروهله اول برای متخصصان درنظرگرفته
نشده ،بلکه برای آن انسان هایی است که درزندگی روزانه باکودک برخورددارند،آنهایی که به
سه خط دفاعی نزدیک قراردارند .شصشفه یک اختصاراست که درآن هرحرف نشانه یک
سری مقرارت یادآوری ساده است.دراین جامقررات باگزارشات کوتاه ومثال های توضیحی
بیان می شوند.
شکل(ش)
به روزهاشکل ومحتوی بدهید!تا آن جاکه ممکن است تغییرات کمی بدهید!کودک راجابجا
نکنید! شکل های خوبی راکه کودک درآن زندگی می کند،بکارببرید!مسئول راهنمایی واضح
بشوید!
تفسیر:
نظم وترتیب برای یک کودک مشوش مهم تراست تابرای کودک مطمئن.هم زمان همیشه
گرایشی وجوددارد برای کودکی که دچارسختی می شود،گرایشی که شکل بیرونی نیزشروع
به ناپدید شدن کند.
تدریس درمدرسه هنگام مرگ ومیر قطع می شود ،آن هم زمانی که کودکان بیش تراز هر
زمانی نیازبه جمع شدن درگروه معمولی خودشان تحت نظر کاردانی مطمئن ،دارند.درهنگام
طالق کودک ازمهدکودک یامدرسه منقل می شود.وضعیت اذیت وآزارمنجربه جابه جایی
شتابزده می شود.بامرگ ومیر دریک خانواده ،کودک دیگربه مهد کودک یا مدرسه نمی رود،
وقتی که اوبهترین موقع نیازدارد که آنجاباشد.
زمانی که اتفاقات غیرمنتظره وناگهانی درزندگی کودکی رخ می دهد،باید مقرارت اساسی
هرچه کمترتغییرکند وباید اجازه داد که کودک درمحیط هایی حضورداشته باشد که خودش
رامطمئن حس می کند.
یک شکل خوب کودک رانیزازمسئولیت رهامی کند.کودک تاآن جایی که امکان داردباید با
داشتن بزرگساالنی آگاه دراتاقش امنیت راتجربه کند .به دست آوردن این امتیاز دریک خانه
می تواندسخت باشد و بزرگساالن درخانواده وقتی که اتفاق غیره منتظره ای رخ می دهد ،باید
حق واکنش نشان دادن داشته باشند وآماده سازی این امرمی تواند مشکل باشد .در مهدکودک یا
مدرسه  ،برعکس باید منتظرآمادگی بحران به شکل دیگری بود.باید یک برنامه جامع علیه
اذیت وآزاردرمدارس وجودداشته باشدوهمین طوربرنامه ای برای حمایت از کودک درشرایط
طالق واین که چگونه هنگام مرگ ومیرنامنتظره وناگهانی باید عمل کرد.چنین برنامه های
آمادگی البته خیلی مهم هستندوضمنأغالبأ مورد استفاده قرارمی گیرند تابرنامه هایی برای آتش
سوزی وجنگ.
مثال:دختری درکالس هفتم به دست پدرش که بعدأخودکشی می کند،به قتل می رسد.روزبعد هم
کالس ها توسط معلم ومشاراموراجتماعی ازآن چه اتفاق افتاد آگاهی پیدامی کنند.به آنهااطالع
داده می شودکه تمام تدریس هادراین روزلغوشده ،اماهیچ کس اجازه ندارد به خانه برود.
مشاوراجتماعی درعوض همه کالس راباخودبه منزلش می برد.آنهاروزراباهم بدون برنامه
پیش بینی شده می گذرانند.آنهاغذا درست می کنند،غذامی خورند،به پیاده روی می روند و
ضمنأباهم می نشینند،گریه می کنندودرباره آنچه که اتفاق افتاده صحبت می کنند.
مشاوراموراجتماعی دراین موردآن شکل خوب ،که یک همکاری خوب کالس راشامل
می شود ،به کاربرد .کودکان همیشه این روزرابخاطرمی آورند،هم غصه وهم همکاری را.
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باکودک صحبت کردن (ص)
به کودک توضیح بدهید که چه اتفاقی افتاده!کامأل صادق باشید!تاآن جاکه ممکن است اطالعات
کامل بدهید،باتوجه به سن کودک وپختگی او!به کودک امکان دهید که تجربیاتش راباصحبت
کردن ،نوشتن ،نقاشی وموسیقی بیان کند.با کودک درباره زمان قبل ازضربه روحی صحبت
کنید! بگذارید که اوبه مسئله خودش دسترسی داشته باشد!
تفسیر:
یک کودک بایدبفهمد که چه اتفاقی افتاده ،برای این که بتواندغصه بخورد.واقعیت های ناقص
ودروغ ها رادیریازود کودک افشاء می کندوقضاوت کودک می توانددرموردکسی که سعی
کرده اورادریک موقع بحرانی از زندگی فریب دهد،شدید باشد.
کودک نیازدارد به محرمی که ببیند،بفهمد و مدتی درحمل کردن این بارسنگین کمک کند ،اما
کودک خودش باید محرمش راانتخاب کندوزمانی راکه آماده تعریف کردن است خود برگزیند.
وظیفه بزرگ تر این است که دردسترس وآماده باشد.زمانی که کودک الی درراباز می کند،
باید آن محرم درآن جاباشد.
کودک طالق حق دارد سال های قبل ازطالق رابه عنوان سال های دوران کودکی خوب به
خاطر بیاورد.آلبوم های عکس وفیلم های ویدیویی ازآن زمان نباید کنارگذاشته وناپدیدشوند.
سعی کودک درصحبت کردن ازلحظات خوشبختی نباید بایک غرغرعصبانی مواجه شود.
کودکی که خواهربرادری یایکی دیگرازبستگان نزدیک را از دست داده حق دارد که در افکار
وتخیالتش باآن شخص مرده معاشرت داشته باشد ،بدون این که بزرگ ترهاساکتش کنند یا
سعی کنند منحرفش کنند.برعکس ،کودک بایدعادت کند که شخص مرده درجمع باقی است ،به
این معناکه افراددرباره اوبه همان شیوه راحت ومثبت ،طوری که اوزند گی می کرد ،صحبت
کنند وکودکان پناهندگان حق دارند که کودکی شان رادروطنشان باخوشحالی وغرور به خاطر
بیاورند ،نه فقط هم چون یک جهنم.
مثال:دریک روزتعطیل ساختمان یک مهد کودک به طورکامل درشرایط نامشخص می سوزد.
بسیاری ازمردم،حتی بسیاری ازکودکان مهدکودک ووالدین ،دورساختمان سوخته جمع
می شوند.
رئیس مهدکودک همان شب باکلیساتوافق می کند که چندروزی سالن تجمع کلیسارا قرض
بگیرند.اویکشنبه شب به همه خانواده ها زنگ می زندوآنهاراتشویق می کند که مثل معمول
دوشنبه صبح بیایند ،امابه سالن تجمع کلیسا.
دوشنبه بایک گردهم آیی شروع می شود.یک مأمورآتشنشانی تعریف می کند که چه اتفاقی
افتاده وهمین طوردرباره دلیل احتمالی آتش سوزی (دراین مورد یک اشتباه الکتریکی) و
چگونگی ایجاد یک آتش سوزی ونحوه مهارآن صحبت می کند.ازاوسوال های زیادی درباره
نحوه مهارآتش سوزی درآن موردخاص می شودواوبه خوبی توضیح می دهد.سپس کودکان
ازمحل تجمع به مهدکودک سوخته راه می افتند.مأمورآتش نشانی به توضیح دادن ادامه
می دهد .درگردهمایی هنگام عصر رئیس هئیت اموراجتماعی باعزم راسخ قول می دهد
مهدکودک دوباره ساخته شودوامکان این است که یک راه حل موقت خوب دراین فاصله
پیداشود.
روزبعد کودکان تصاویر آتش سوزی نقاشی می کنند وبازیهای مربوط به آتش نشانی می کنند.
سپس این گونه فعالیت هادرطی زمان های طوالنی اجرامی شود،اغلب باابتکارخودکودکان.
دوماه بعد کودکان وپرسنل یک نمایشگاه برپا می کنند.تاریخچه مهدکودک قدیمی روی
تصویرهایی توصیف می شود.
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عکس هایی ازمهدکودک توسط والدین وپرسنل جمع آوری می شود.کودکان بزرگ تریک مدل
ازمهدکودک قدیمی خودشان درست می کنند وکودکان تصاویری ازداخل مهدکودک نقاشی
می کنند.درگوشه ای دیگر،مدل طرح های معماری ازیک مهدکودک جدیدنشان داده می شود.
شعائرورسمهای مذهبی (ش)
درحفظ وانجام مراسم وشعائری که کودک باآنها ازگذشته مآنوس بود،کوشاباشید!غذای کودک
رادرزمان های معمول بدهید!درانجام شعائرشب های معمولی دقیق باشید!روزهای تولد ونام
گذاری راجشن بگیرید! نان خامه ای وتخم مرغ عیدپاک بخورید!اجازه دهید که کریسمس با
وجود آنچه اتفاق افتاده خوب برگزارشود!تشویق به انجام شعائرکنیدوخودتان مراسم وشعائر
جدیدی خودتان درموردآن چه اتفاق افتاده خلق کنید!اجازه دهید کودکان درمراسم بزرگ ترها
شرکت کنند!
تفسیر:
مراسم وشعائرهمیشه بخش مهمی درزندگی روزمره کودک هستندواهمیت به خصوصی در
مراحل زندگی بحرانی دارند.مراسم های مذهبی وعملکردهای نمونه ای کمک می کنند که نظم
وترتیب درهرج ومرج شکل بگیرند وزبانی رابرای بیان مطالبی عرضه می کنند که سایر زبان
ها هنوز برای آن بیانی ندارند.
زمانی که حادثه ای غیرمنتظره اتفاق می افتد،همه مراسم های معمولی که زندگی کودک را
شکل می دهند به آسانی کنارگذاشته می شوند.این هامبهوتی وگیجی کودک راتشدید می کند .هم
چنین ساده است که بزرگ ترهاحوصله نداشته باشند یاحتی تصورکنند که جشن گرفتن مناسب
است.این هاهمیشه برای کودکان بیشترازبزرگ ترهااهمیت دارد و درست زمانی که تاریکی
بیش تراست به آن نقطه های روشن که تقویم می دهد بیش ترازمعمول نیازاست.
به عنوان بزرگسال ماعادت داریم برخی ازمراسم ها درشرایط دشوارواقع شوند.دراین جا
نشان دادن مرده ومراسم تشییع جنازه ازاین نوع هستند.اما ما به آسانی ازروی توجه غلط
راهنمایی شده ،کودکان راازاین شعائرمذهبی که عملی رابرای آنهاپرمی کنند محروم می کنیم.
تاآن جاکه ممکن است امکان حضوردراین مراسم باید برای کودکان مهیا شود.
کودکان اغلب احساسات بیش تری برای کارهای سمبلی نسبت به بزرگ ترهادارندودراین
گونه روابط مبتکر هستند.کودکان می خواهند جوجه های مرده رادفن کنند،ازمحل های
تصادف دیدن کنند،درجایی که کسی مرده گل بگذارند،به جای یک والدغایب تصویری
بگذارند ،یادگاری ازدوستی رابپوشند،یانزدیک خودشان داشته باشند وبرای کسی که بیماراست
دعاکنند.همه این ابتکارهایی که ازطرف کودکان بروزمی یابد باید تشویق شود وموردتوجه
قرارگیرد.
مثال :دراواسط ماه آوریل پسربچه ای درکالس چهارم دریک تصادف ،وقتی صبح درراه
مدرسه بود ،می میرد .وقتی خبرتصادف منتشر می شود،تدریس قطع می شودودوستان به خانه
فرستاده می شوند.وقتی روزبعد به مدرسه برمی گردند،پرسنل مدرسه نیمکت پسرراازکالس
بیرون برده اند.
واکنش دربین دوستان پسرشدید می شود.آنهادرخواست می کنندکه نیمکت به کالس برگردانده
شود.درزنگ تفریح عده ای به بیرون می روند تاگل بچینند.
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آنها گل هاراروی نیمکت پسر می گذارند ودنبال یک گلدان جستجومی کنند .روزبعد ،وقتی
معلم واردکالس می شود،یک شمع روی آن نیمکت می سوزدوگل های تازه چیده داخل گلدان
درکنارآن قرار دارد.
معلم حاالازاولین شک خودش بیرون آمده وهمگی لحظه ای به یادپسرسکوت می کنند.روزقبل
ازمراسم تشییع جنازه ،اعضای کالس با کشیش مالقات می کنند.اوبه سادگی بیان می کندکه چه
اتفاقی خواهدافتاد،وبعدازپرسشی که از طرف یکی ازدختران کالس مطرح می شود،نیز
تعریف می کند که به چه مطلبی فکرمی کند که درصحبت خودش بگوید.اوباخودش نامه ای
رامی برد که درآن به والدین سالم رسانده شد وازطرف همه کالس زیرآن نوشته شده است.
آن نیمکت تمام مدت دوره تحصیلی باقی می ماندوروی آن عکسی ازپسرقرارمی گیرد.هرروز
صبح گل های تازه چیده شده آن جاست وشمع اولین ساعت تدریس هرروزمی سوزد.
فعالیتهای سازمان داده شده(ف)
به کودکان کمک کنید تابی حسی ،گیجی وبی قراری شان رابافعالیت های منظم مهار کنند!
حمایت فعال بیش تری به بازی کودکان بدهید تاآنهاقادرباشندخودشان آنرامجددأدردست بگیرند.
همه ابتکارهایی راکه کودکان خودشان برای کم کردن زجرومبارزه بابدبختی می کنند،مورد
استفاده قراردهید!به آنهادرسازمان دادن به فعالیت هایشان برای رسیدن به آن چه می خواهند
بگویند کمک کنید!
تفسیر:
بسیاری ازکودکان بعدازحوادث سخت دریک ناامیدی وبی حسی قرارمی گیرند که می تواند
درمدت زمانی مناسب وطبیعی باشد .اگراین فضا باقی بماندمانع می شودکه ترس ،خشم وغصه
شکوفا شوند.کارکردن روی غصه ،محاصره می شودوبازی خاتمه می یابد.
آن موقع یک راه قابل عبورمی توانداین باشد که روی کارکردن درباره غصه حساب کنید.
کارکردن می تواند زمانی مهم ترازصحبت کردن باشد.بازی به مایع سوختی اضافی نیاز دارد
وبه کسی که درابتدا به آتش بدمد.آن بزرگسال باید به این ترتیب کودکان راباخودش بکشد،چه
دربازی چه درکار.
اغلب کودکان درصورت کارکردن روی غصه بعد ازپیشامدهای ناگوار،به نقطه ای می رسند
که می خواهندانتقام بگیرند،آن هم از طریق کوشش درسازمان دادن به چیزی که دلیل رویداد
ناگوارمی دانندش.زمانی که دوستی با ماشین تصادف کرده ،آنهامی خواهندبرای محدودکردن
سرعت کارکنند،ازطریق یک خط عابرپیاده یاکم کردن رفت وآمد ماشین ها.زمانی که کسی
مورد ضرب وشتم قرارگرفته آنهامی خواهندخشونت را متوقف کنندوازکرایه دادن فیلم های
خشن بکاهند.وقتی یک کودک پناهنده می خواهداخراج شود،آنها می خواهند اخراج اورا
متوقف کنند.
همه این ابتکارهابایدتشویق شوند.آنهااغلب خوب بنیانگذاری شده اند ،زیرا ازیک تجربه حقیقی
سرچشمه می گیرند.آنهادرضمن یک اثرشفابخش دارند.نقش شخص بزرگسال این است که به
کودکان کمک کند تاخواست ها وآرزوهایشان رابه روشی سازنده بیان کنند که به هدف برسند،
حتی اگراین شخص بزرگسال ازهمه جهات با عقایدکودکان موافق نباشد.
مثال:پسربچه ای در تابستانی همراه والد ینش کشته می شود.معلم هادرمدرسه راهنمایی ای که
پسراخیرأترکش کرده بودودردبیرستانی که می خواست درس بخواند بخش عظیمی ازدوره
تحصیلی جدیدراهمراه بادانش آموزان به کارکردن روی ضربه روحی بسیارشدید اختصاص
می دهند.ضمنأ دختری درمدرسه در پائیزبه شکل غم انگیزی می میرد.
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دراین کارفعالیت های سازمان داده شده یک نقش مهمی ایفامی کنند.ابتکارازطرف دانش
آموزان است ،امامعلم ها وظیفه خودشان می دانند که برای آنچه که شاگردان می خواهندانجام
دهندوقت بگذارندوبه آنهابرای بیان کردن وپیش بردن پیام هایشان کمک کنند.
اشعاروانشاءها نوشته می شوند،یک نمایش تأتری درباره خشونت تمرین می شودوهمه این
هادریک مهمانی ،هنگام جشن لوسیا باحضوروزیرنوجوانان اجرامی شود.
کرایه دهند گان فیلم های ویدیویی وکمیته فرهنگ مجلس بادرخواست بازرسی دادوستدهای فیلم
های ویدیویی رسمأمالقات می کنند.نمایندگان ارتباط جمعی های مختلف ازطرف دانش
آموزانی که علیه توجه رسانه های خبری حوادث واکنش نشان داده اند،نامه دریافت کرده اند.
آنهامعتقدند که متجاوزان درمقایسه باقربانیان بیش از حد فضا گرفتند،حتی به گونه ای بت
محسوب می شوند.
صداهای منتقدمی گویندکه این درواقع اعتقاد معلم هاست که گفته می شودوشاگردان به عنوان
سخنگوهای آنهاعمل می کنند.این انتقادبی پایه است وکم ارزش تلقی کردن امکان فکرکردن
خود کودکان است.
همکاری والدین(ه)
ازآن نیرویی بهره بگیرید که همکاری بین والدین دررابطه باحوادث سختی که کودکان
دچارشان می شوند،می تواند بدست بدهد!درشرایط بحرانی ،رابطه بین مهدکودک ومدرسه و
والدین راتقویت کنید! عادتی رابوجودبیاوریدکه والدین باخبرکوتاهی برای یک جلسه ضروری
فراخوانده شوند ،به سرعتی که یک حاد ثه چه مستقیم وچه غیرمستقیم به بیش ترازیک کودک
مربوط می شود!هرگزدرنظرنداشته باشیدکه خدمات اج تماعی یابهداری وبهزیستی به موضوع
عمل کنند،اماباکمال میل تماس بگیریداگرکه بتواندبرای کودک مفیدباشد!
تفسیر:
خانوا ه ای که دچارحوادث سخت شده است به آسانی ازدیگران جدامی شودواین همیشه برای
کودکان بداست.خانواده های اطراف این خانواده مانند بزرگساالن دیگروپرسنل مهدکودک
ودرمدرسه اغلب منابع بزرگی رااشغال می کنندکه میتواندخوشحالی زیادی برای کودک
گرفتارباشد،امااغلب آنهابیش از حدبی استفاده می مانند.هیچ کس جرأت نمی کند که مزاحم
شود یاخودش راتحمیل کند،بسیاری ازاینکه خطاکنند،می ترسند.
پرسنل مهدکودک ومعلمهادراین جامی توانند نقش کلیدی داشته باشند،آن هم ازطریق آن که این
والدین راجمع آوری کنندوبه این ترتیب برای کارهای بزرگ بیشترو مناسب تری باهدف
حمایت کردن ازکودکان و خانواده هایشان مسئولیت سرپرستی راقبول کنند.
مثال :ماشینی حامل کودکان مهدکودک که به گردش می رفتند باراننده جوان مستی برخورد
می کند که درتصادف می میرد.سه کودک خسارت جدی می بینندودربیمارستان بستری
می شوند.
پرسنل مهدکودک به همه زنگ می زنندووالدین کودکان به جلسه ضروری روزبعدساعت
چهاربعدازظهر فراخوانده می شوند.به همه درباره حادثه وهمین طور درباره وضعیت کودکان
دربیمارستان اطالع داده می شود.
Lucia
دریادبودشخصی به نام لوسیاجشن گرفته می شودکه باطوالنی ترین شب تاریک سال
مصادف است.
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افراد باهم تصمیم می گیرندکه درروزهای آینده یک جلسه غیررسمی درساعت چهاربعدازظهر
برگزارکنند.پرسنل بعدازظهرهاخبرهای جدیدی ازخانواده های درگیر ،درباره حال کودکانشان
دریافت می کنندکه به بقیه اطالع داده می شود.
طی این مالقات ها،یک سری ابتکارهای خودبخودی انجام می شود.کودکان دربیمارستان نامه
ونقاشی می گیرند ،برای خانواده هاگل فرستاده می شود،اداره کل پلیس رسمأبایک نوشته
درباره تجدید نظردرراهکارهای مبارزه با رانندگی درحال مستی مواجه می شود ومادرراننده
فوت شده ،نامه همدردی دریافت می کند.
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ادامه:
گوزن وصله شده
دروستربوتتن زمان شکارگوزن است وشکاراثرش راهم روی چشم اندازطبیعت می گذاردوهم
روی صحبت دورمیز.راه به مالوهمیشه زیباست امادرختان دراولین هفته ماه سپتامبر ،زرد
کمرنگ ودرهوای بارانی قرمزقهوه ای می شوند و می درخشند.مردهابا لباس های سبزو
باباندهای نارنجی رنگ دورکاله ها روی چهارپایه هایشان در کناردیوارمی نشینند وکم کم
عرق می خورند.دودازآتش هاباالمی رودوسگ های شکارخسته وبی برنامه دروسط راه آرام
می دوند.شکارگوزن برای خیلی ها نشانه مردانگی فطری است،حتی اگرروزنامه محلی از
دختربیست ساله ای که هم یک بچه گوزن وهم یک خرس نررادرروزاول شکارباگلوله زد،
تعریف کند.
بچه ها شکارراازطریق تعریف های بزرگ ترهادنبال می کنندوبعضی ازبچه های بزرگ تر
اجازه دارندکه هنگام نگهبانی به بیرون بروند.لیند درباره شکارگوزن درمهدکودک شنیده ویک
شب فلسفه بافی می کند.
 آنها درجنگل به گوزن تیراندازی می کنند ،سپس گوزن رادوباره تعمیر می کنند.اوشنیده که آدم ازگوشت گوزن غذادرست می کند اماازهمه این هابرداشت کرده که آدم تمام
گوزن رادرست می کند!
بینش درباره سالمت ودرباره اینکه چیزی ازنومی تواند ساخته شودشایدیکی ازبیش ترین بینش
های ذاتی وهم زمان مرکزی درنزدکودکان است.شایدآن چیزی نیزدرباره جوهروذات خود
بینش بگوید.
خیال به دید مربوط می شود؛یک نظر،یک خیال،یک تصویرازچیزی که دورازواقعیت نزدیک
قراردارد.اغلب شخص خیال راروی محورزمان قرارمی دهدومی گوید":یک خیال چیزی
است که خیلی جلوتراززمان قراردارد ،برعکس هدف های کوتاه مدت تر یاواقع گرانه ،
بیش تر در دسترس قراردارندودرآن شخص درحقیقت می تواند برنامه زمانی برای موقعی که
آن هدف های موردنظربه صورت عمل درآیند،ترتیب دهد".
کلمه خیا لپردازمی تواند دراین جمله سخن بیهوده ای باشد ودراین زمان خیالپردازبه عنوان
تصویربرعکس منفی انجام وظیفه کند.بعد هدف های واقعی رابیان می کند،منظم کارمی کند
وباهدف است وحقیقتأکاری انجام می دهد.
اماشایدماهم زمان کامألبرای خودمان بسیارآسان می کنیم.مانیزدرزمانی زندگی می کنیم که
خودمفهموم زمان بی حرکت ایستاده،حتی ازفیزیک مدرن .قبل وبعد چیست؟آیامادرراه آینده
هستیم،یاماازآینده می آییم ودرراه برگشت به تاریخ هستیم؟فیزیکدانان اغلب راجع به زمان
مکان صحبت می کنند.
مسائلی هست که انسان های بزرگ ترعادت ندارند به آنها فکرکنند،اما برای کودکان وضعیت
بهتری دارد .فیزیکدانان می گویندپدیده ای وجودداردکه باهمه وجود ازاین فکرکه آینده به دنبال
حال می رود،راحمایت می کند،همان قانون انتروپی ،قانون درباره تجزیه همه چیز.اگرشخص
یک گلدان روی زمین پرت کند،گلدان تکه تکه می شود.اگرتکه هابه زمین پرتاب شوند،گلدان
مجددأساخته نمی شود.
Malå
Entropi
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امادرخیال گلدان دوباره کامل می شود،گوزن بعدازگلوله بلندمی شود،شفا می یابد وبه جنگل
می رود.مادرخیال تکه هایی را اززمان های گلدان های شکسته جمع آوری می کنیم وسعی
می کنیم آنهاراپیوند دهیم تانقشی نووتمامیت جدید بشوند.به خاطر همین خیال کامأل ازمحتوای
دیگری پرمی شود،محتوایی ازآن چه ماهدف می نامیم .خیال جواب بشربه قانون تجزیه
(انتروپی) است،یک کوشش ضروری برای نگه داشتن واقعیت ودیدن تمامیت.بدون
خیالپردازی خیالها،هدف هادرتجزیه عمومی گم می شوندودرپایان کامألبی اهمیت می شوند.
کودکان این همه رادرهمه زمان هامتوجه شده اند،امابزرگساالن به خودشان همیشه اجازه
نمی دهند که متقاعد شوند.یک مردیازن بالغ باخیال های بیش ازحدبزرگ،بسیاربچه گانه نامیده
می شود.من دراین بخش می خواهم سه خیال اصلی رامطرح کنم که اغلب درگفت وگوهایم
باکودکان به آنها برخورده ام.
خیال مربوط به درخت زنده
ژانت روزی دریکی ازمالقات هایش درپذیرش کودکان می گوید:
 این نقاشی ازمن به توست.من به نقاشی که باگچ های رنگی روی کاغذ دفترنقاشی معمولی کشیده شده،نگاه می کنم.یک
کلیساکوچک سفید دربرف فراوان می بینم.درکنارکلیسا،یک درخت بزرگ بارنگ آبی پررنگ
وجود دارد.اومی پرسد:
 می بینی که این چه چیزرامجسم می کند؟آن یک درخت خیاردربرف سنگین است.تودرختخیاررامی بینی؟یک درخت عالی است.باوجودی که برف می آید درخت همیشه آبی است!
ژانت هفت ساله است وازیک روستای کوچک ازدنیای تپه هامی آید.اویک بیماری جدی داشته
ومعاینات فشرده ای راطی مدت طوالنی گذرانده است.بنابراین من اوراتقریبأخوب می شناسم.
سالمتی اومورد تهدید بود ،امااو همیشه قدرت زیادی ازخودش نشان داده است.
این درخت است که درنقاشی مهم است نه کلیسا.آن درآنجااست،نسبتأبی اهمیت.اما درآن
می درخشد -مطمئنأ درداخل آن انسان هایی هستند.شایدمادرآنجانشستیم وهمه ماخودمان رادر
تاریکی زمستان گرم می کنیم.
برف روی همه نقاشی می آید،واقعأیک برف سنگین است ! زمستان جدأ درراه است.برف نرم
است،آن همه چیزسخت رادرخودش می پوشاند.اماهم زمان سرداست.روی هرآنچه زنده است
پوشیده می شود ،به جزدرخت.
چرادرخت آبی است؟آیابه این دلیل که اومی خواهدنشان دهدکه آن یک درخت عالی غیر
معمولی است که شبیه چیزدیگری نیست؟یااوبه نورآبی بنفش غوشه هاروی برف هافکرمی کند
که درست ازآمدن بهارخبرمی دهند؟
من اجازه ندارم که همه چیزرابدانم ونمی خواهم که بدانم.درخت خیاردربرف برای من یکی از
قوی ترین نشانه های زندگی است که تابه حال دیده ام.
این درخت رویای ژانت اززندگی جاوید،نافرمان وگستاخ است که نمی توان خاموشش کرد.
خیال اوازگوزن تعمیرشده است.
رویای زندگی مانند یک نیروی پایداروتخلف ناپذیرعمیقأ فرورفته درنزدبیش ترکودکان
وجودداردومن معتقدم که اوازابتدادرآنجامانند گونه ای هدیه غسل تعمیدازطرف خود زندگی
وجود داشته است.
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اوباخود یک هم نوعی بنیانی باهرموجودزنده ویک اعتقادساده ومسلم نسبت به
روزرستاخیزرادرشکلی دارد.احترام برای زندگی ،برای برابری همه انسان ها،برای حیوانات
وهرموجودزنده ازاین دیدبنیانی سرچشمه می گیرد ود لیل دارد که ازخودمان بپرسیم مابرای
تقویت ونیروی زندگی دادن به خیال چه کارمی کنیم.
خیال درباره کسی که شخص رامی بیند
من لیندِرابه مهدکودک می رسانم.بریت اوراتحویل می گیرد.
اوبه لیندِسالم می کندومی گوید:
 چکمه های نویی به پاداری.الزم است.امروزبیرون بارون می اد ومامی خواهیم قبل ازظهربیرون برویم.
اومی داندوبخاطرمی آوردکه لیندِچندروزپیش چکمه های تازه ای گرفته ومی داندکه لیندِعاشق
بیرون رفتن است.
 بیامابریم تو،حلیم رومیز است ومنتظر.حلیم برنج است ،بهترین حلیم .توووقتی ماازبیرونبیاییم ،شیرینی راکه دیروزدرست کردی،خواهی خورد.
اومی داندکه لیندِچه حلیمی رادوست دارد،بخاطرمی آوردکه اووماتس شیرینی رادیروزدرست
کردند .شیرینی برای جلسه والدین دربعدازظهربوده که اوحدس می زند لین ِد حتمأمی خواهد
قدری خودش مزه کند .بخاطرهمین یک تیکه برای اوکنارگذاشته است.
بریت می گوید:
 مابه جلوپنجره می رویم وبرای بابادست تکان می دهیم.ویک نظرازروی کتفش به منمی اندازد .به این ترتیب اویواشکی می گوید،ولی بلندطوری که لین ِد بشنود:
 تودیروزدست تکان دادن رافراموش کردی.خوب نبود،لیندِبطرف پنجره رفت وتعجب کردکهتو کجارفتی .ماامروزدرست انجام می دهیم.
درست بعدازآن من صورت درخشان اوویک حرکت مشخص ومعین رادرپشت پنجره می بینم.
قبل ازاینکه او بابریت به طرف حلیم برنج بروند و ناپدیدشوند.
تمام این مراسم فقط چنددقیقه طول کشید،اماوقتی من بادوچرخه به راه می افتم فکرمی کنم که
چقدراین محتوا دارد.دریک سری نکات بریت ،لیندِراتأییدکرده ،نشان داده که اوچگونه لین ِد را
می بیندودرک می کند.به این ترتیب بریت بینش لین ِد راتقویت کرده تادرک کند که چه معنی
می دهد شخصی که درآن مکان هست ،دیده شود.
بینش دیده شد ن نیز به حقوق پایه ای هم درنزدکودکان تعلق داردوهم بزرگساالن.شایدکه این
درنزدیکی رابطه بین مادروکودک واقع شود،ابتدادررحم،سپس ازطریق شیردادن،نزدیکی
بدنی ،تماس و برخوردنگاه ها.این که کسی هرگزاین بینش وآن چه راکه به معنای قرارداشتن
درمرکزتوجه کامل ازطرف شخص دیگری نداشته  ،شاید بیش ترین نقص انسان باشد که
می تواندباخودش درطول زندگی حمل کند.

Britt
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من اغلب درکارباکودکان جنگ وکودکان پناهنده درباره قدرت این بینش ودرمورد نگرانی
غیرقابل تحملی که باازدست رفتن بینش مربوط به نزدیکی ،دیده وکشف شدن نتیجه می شود،
به یادم آمده است .من پی برده ام که کودکان جنگ بندرت ازمردن ویاخودنابودی می ترسند.
ترس عظیمی که به آسانی به نگرانی وناتوانی منجر می شود،ترس ترک شدن است.
زنی که دردوران کودکی اش طی سال های جنگ جهانی دوم مدت طوالنی دربازداشتگاه
زندانیان بود،چنین تعریف می کند:
 تومی پرسی که چه چیزی باعث زنده ماندن من شد.دقیقأخودمن بودم.یک روزهیئتنمایندگان صلیب سرخ دانمارک به بازداشتگاه آمد.آنهابه اطراف می رفتندونگاه می کردند.
ناگهان زنی درهیئت نمایندگان نگاهش به من افتاد.اوبقیه راتنهاگذاشت وبه طرف من آمد.یک
لحظه ایستادومستقیم درچشمان من نگاه کرد.خیلی طوالنی نبودوچیزی نگفت،امامن حس کردم
که اومرادید واودرک کردکه من چه وضعیتی دارم.من اغلب اورادر خواب می دیدم وبیان
چشم های اوچیزی بودکه مراتاقبل ازپایان جنگ روی پانگه داشت.
بینشی که شامل دیده شدن است هم چنین چشم های خودمارابازمی کند،به ماامکان دیدن ،درک
کردن ،فهمیدن شرایط دیگران وبیان عشق می دهد.به خاطرهمین خیلی مهم است که تقریبأسالم
نگهداری شود.
بریت بینش لیند رازنده نگه داشت وقتی اواین چنین یک صبح معمولی درمهدکودک بالین ِد
رفتارکردومابه عنوان والدین حتمأهمین کاررامی کنیم ،هرشب به سراغ کودکانمان می رویم،
درکنارتختشان می نشینیم،لحظه ای بدون عجله آن جامی نشینیم ،آماده ایم که هرچقدرکه الزم
باشد درآنجابمانیم،اگرکودک درست همان شب ناگهان بخواهدراجع به پرندگان ناآرامش تعریف
کند.
خیال درباره مکان مخفی
کودکان بینش اتاق مخفی رااغلب به یک زبان ساده بیان می کنند.کودک راجع به "سر"خودش
بیان می کند ،راجع به اینکه همه انسانهااسرارمتفاوتی راحمل می کنند.دراساس یک اعتقادبه
اینکه هیچ کس به درستی نمی تواند بفهمدکه من چه کسی هستم،وجود دارد،شایدخودمن هم
نتوانم.امایک وظیفه مهم درزندگی این است که جسارت راپیداکرد،که جرأت کردتابه دروازه
روح خودقدم گذاشت.
همه کسانی که صحبت های اساسی وطوالنی داشته اند می دانندکه شخص دیریازودهمیشه به
اتاقی می رسدکه شخص داخلش رانمی بیندودرآنجااودست کم اگرنسبتأ تیزهوش وبامحبت
باشد،بااحترام باقی می ماند.
اتاق سری بانفس خودوهویت درونی ارتباط داردوازآن طریق یک نشان ویژه برای انسانیت
صادقانه است  .انسان بدون اتاق سری،انسانیتش راازدست می دهدوبه ماشین کاروعمل تبدیل
می شود.
ثروت ناشناخته خودتان راروی ترازووزن نکنید ومیزان دانش خودتان راعمیقأباابزارجراحی
وشاقول جستجونکنید.زیراکه ضمیرشما دریایی است ،سنجش ناپذیر ونامحدود.
خلیل جبران
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داستان های مردمی بسیاری وجود دارندکه درآنهامکان سری یک انگیزه اصلی است.مردی به
مسافرت می رود ودسته کلیداتاق هارابه همسرش می سپارد.هرکلیدی برای بازکردن یک اتاق
است.اواجازه داردکه همه اتاقها رابازکند،غیرازیکی.اگراوآن رابازکندبرای اوبدمی شود.
برونوبتتهیم روانکاوآمریکایی می گویدکه اتاق مخفی حاکی ازتمایالت جنسی ممنوع شده
است .درهای بسته دررویاهاطبق تئوری روانکاوی کالسیک اغلب بارحم وتمایالت جنسی
سرکوب شده ربط دارد.
امااتاق سری برای کودکان اغلب معنی بیش ترازاین دارد.به طوری که باشخصیت کودک ربط
پیدامی کند.آن ضامنی است برای این که زندگی هرگزکامأل نمی گذاردکه تفسیرشودو ازآن
طریق درخأل وبی هدفی منحل شود.
هم زمان که کودکان آرزومی کنندکه دیده وتأییدشونداغلب آنهاازخشمی غیرعقالنی علیه کسی
که می گوید":من دقیقأمی دانم که توکه هستی!"پرمی شوند.
 هیچ کس نمی تواندبداندکه من چه کسی هستم!کودک ازعمق اتاق مخفی اش فریادمی کشد.من درضمن هیچ کس نیستم،زیراکه من دائمأ درراه هستم.اگرتوبگویی که من چنین یاچنان
هستم شایداین چندلحظه قبل معتبربود،امانه حاال.زیرا من درحرکت هستم ومن باخودم
اتاق های سری ام راحل می کنم.
به خاطرهمین ،همه کوشش هاتوسط معلم ها ووالدین برای این که کودکی راخارج ازمشاهدات
وابسته به زمان مشخص توصیف کنند ،دراساس بی معنی است وخیانتی است به یکی از
بینش های مهم کودک .بینش درباره مکان سری.
تنهاروشی که مامی توانیم خودمان رابه یک کودک نزدیک کنیم (اگرما بخواهیم درک کنیم
وببینیم) این است که کودک را رودررو دروسط بینش هاورویاهامالقات کینم.شایدماضمنأبه
همه بینش هادرباره اتاق سری نیازداریم.آن روزکه ماهمه مکان های پنهانی راروشن کنیم ،
همه چیزتهی می شود.
یک خیال باخطوط نرم قلم مورنگ آمیزی شده است.اگرجزئیات بسیارمشخص شوند ،بینش
خاصیتش رااز دست می دهد.کسی که به امید پیداکردن شرح متدوشیوه به نزدیکی بینش
می رود ،ناامیدمی شود.اززاویه نزدیک تارهای قلم مو فقط درجهت های مختلف پهن وگشاد
می شوند،تصویرتجزیه وسپس بی معنی می شود.
شایداین بخش خودش یک بینش باشد -یک بینش دراین که کودکان به رویاها نیازدارند.من
کودکان رادرپیش روی خودم می بینم:کودکانی که درختان آبی نقاشی می کنند،که زندگی
وسالمتی راخواب می بینند.کودکانی که خواب نزدیکی می بینندواینکه دیده وتأییدشوند.
کودکانی که مکان های سری راخواب می بینند،یک پدرسری درشهر سری درآن طرف
دریاویک سیاره مخفی درانتهای سفرفضایی.کودکانی که ازهمه کوشش های مشتاقانه ما در
شرح وتفسیرسرپیچی می کنند.چرامن درست همین کودکان رامی بینم؟شایدبرای این که
آنهادوستان من ازدوران کودکی خودم هستند.
من ازسال هاپیش مردبزرگسالی هستم.پیش ترفکرمی کردم که دوران کودکی قبل ازمیانسالی
ودوران پیری می آید ،اماحاالمن بهترمی دانم.درزمان ومکان،درکنش وواکنش ،ماکودک ،
بزرگسال وپیرهستیم.
من می توانم خیال های دوران کودکی ودانایی دوران پیری رابه دست آورم تادرمبارزه علیه
ازهم پاشیدگی وتجزیه بکارببرم.بینش هابه من کمک می کنند آن چه راکه به نظرمی رسد
می خواهد شکسته شود،باهم نگه دارم وازآن چه که سنگریزه شده چیزی نوخلق کنم.
Bruno Betteheim
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آنهامانندلوله شکل نمای زندگی می شوند؛ من خرده هاراتکان می دهم والبته که تصاویرجدیدی
ساخته می شوند!من نزدیک آن گوزن گلوله خورده می شوم،آن چشم زخمی شده رامی بینم،
اورا دوباره برای زندگی تعمیرمی کنم ومی بینم که اودوباره به آن جنگل سری بزرگ
می رود.
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