
وقتی که انسان عزیزی می میرد (1)

خیلی گران و سخت است وقتی که انسان مجبور می شود بعد از واقعه مرگ شخص عزیزی، الوداع بگوید. این موضوع در نظر

کثیری از انسانها، منجمله کالنساالن، اطفال و جوانان بسیار معنادار است؛ چونکه باید بتوانند با گذر زمان از لحاظ روحی و

روانی، آن واقعه را حّالجی کنند. کوشش کنید که با اطفال، مطابق فهم و شعورشان گپ بزنید و به آنها توضیح دهید که برای

شخص متوفی مقدور نبوده است که بتواند در جسم خودش همچنان «ساکن» بماند؛ به دلیل اینکه قلب از تپیدن باز ایستاده

است. در خصوص نحوه گپ زدن و همچنین توصیه های ضروری می توانید دفترچه های راهنمایی را «گپهایی در خصوص

موقعّیتهای جّدی- صحبت کردن با اطفال در خصوص امراض» و همچنین «گپهایی در خصوص موقعّیتهای جّدی- صحبت

کردن با اطفال در خصوص ُمردن و واقعه مرگ» مالحظه کنید.

الوداع گفتن بعد از واقعه مرگ

Wenn Sie zu diesem Thema Fragen haben oder sich Unterstützung wünschen,
holen Sie sich fachlichen Rat. Ihre örtliche Beratungsstelle oder unser
Beratungsteam überlegen mit Ihnen gemeinsam, welche Erklärungsschritte
gerade anstehen und wie Sie diese gehen können. 

Telefon unter 089 / 997 40 90 20
E-Mail an beratung@aetas-kinderstiftung.de
Chat-Beratung über unsere Homepage 
www.aetas-kinderstiftung.de

Sie erreichen uns 
Montag bis Freitag 
zwischen 10.00 und 14.00 Uhr

با مسئولین امور کفن و دفن در این خصوص صحبت کنید که به چه طریقی شما و طفل خودتان می توانید با شخص متوفی
وداع کنید. چنانچه طفل شما مایل نیست، حتما تمایل نداشتنش را جّدی بگیرید و تالش کنید که بفهمید دالیل تمایل نداشتنش
چیستند. شاید هول و هراس دارد- یعنی ترسهایی که مانع سر راه طفل شما یا شخص شما – هستند و امر وداع گفتن را سخت

می کنند. موانع موصوفه را می توان در چنین موقعّیتهایی با پالن خوب و محتاطانه، قدم – به – قدم اجرا و حّل و فصل و سپس

امکان الوداع گفتن را ممکن کرد. 

همه ما ترجیحا دوست داریم که اطفال از هر گونه درد و احساس رنج فارغ باشند و از آنها مراقبت کنیم. متاسفانه در خصوص

واقعه مرگ، رسیدن به چنین هدفی آنقدرها هم ممکن نیست. درد و غم بدون کدام شکّی در زمان رویداد واقعه مرگ هویدا می

شوند و دقیقا بخش سالم و مرتبط با وابسته بودن و وداع هستند. از همین خاطر، هدفتان این نباشد که طفل خودتان را از درد و

غم برهانید؛ بلکه بیش از هر چیز دیگر، کوشش کنید در کنار و پا به پای او، ُمعضل احساساتش را بفهمید و او را همراهی کنید.

به طفل خودتان توضیح دهید که چه اشخاصی در خصوص امور کفن و دفن متوفی مسئول هستند و اینکه آنها خیلی

خوب با مردگان رفتار می کنند. در نظر کثیری از اطفال مهم است بشنوند که دیگران خیلی خوب، مراقب شخص

متوفی هستند. تا جایی که ممکن است به این مسئله توجّه داشته باشید؛ یعنی شرکت امور کفن و دفنی را انتخاب

کنید که تجربیات خوبی در خصوص مشایعت کردن اطفال و جوانان عزادار دارد. با مسئولین امور کفن و دفن در

خصوص حضور طفل شما و شیوه مشایعت و همراهی کردن و اینکه طفل شما چگونه خودش با پای خودش به مراسم

خاکسپاری بیاید، صحبت کنید. 

چنانچه طفل شما مطمئن است که مایل نیست شخصا الوداع بگوید یا برایش چنین کاری ناممکن است، ُمتعاقبا

امکانات خوب دیگری وجود دارند که در خصوص ُمعضل فراق و دوری موثّر هستند. در این خصوص سعی کنید که با

اشخاص ذیربط ُمشوره کنید و توصیه های الزم را اخذ کنید و همچنین می توانید جزوه راهنما کننده را بخوانید «وقتی

که انسان عزیزی به شّدت مریض می شود (3): چگونه طفل خودتان می تواند ارتباط خودش را با شخص مریض حفظ

کند حّتا اگر امکان ُمالقات وجود نداشته باشد». 


