
 
 
 
 
 
 
 

 iالحداد ح�ة ع� التعامل مع مساعدتهمو  ،الموت �شأنالتواصل مع األطفال 
 
 

 الحداد؟ ح�ة �ي ما 
 

ي �شعر بها عندما او�قصد بها  لفقد ع��ز) بتئاساال (أو  الحداد  ح�ة لمشاعر المؤلمة اليت
�   �شكٍل  المشاعر هذە ختلف تو  ن به. و نحبه أو �شعر أننا مرتبط شخص �موت   �شعر  ننا ول� ،كب�ي

�
جم�عا

  بها 
ُ
 ب إحساسنا القويّ  إنَّ فخ��ن. ه لآل �نّ �سبب الحب الذي ن

َّ
  باآلخ��ن نو نا مرتبطأن

�
ن هو الذي �مك

 لهذا و ، بالسوء عندما ننفصل عن أولئك الذين نحبهمشعورنا ب سبهذا هو و الب�ش من البقاء. 
. �سبب لموت لناتج عن االدائم ااالنفصال ف  األلم األ��ب

 
 

 �أ�مكن 
�
أو حيواناتنا  ،والعائلة ،االنفصال عن األصدقاء  : مثل ،ع� خسائر أخرى نتح�َّ أن  ضا

لنا  ،األل�فة ن أو مكان  ،أو مكان العمل ،مثل المدرسة مألوٍف  مكاٍن  لقدرة ع� دخولفقدان اأو  ،أو م�ن
وثقتنا  ،وآمالنا  إحساسنا باألمان، : مثل ،ع� خسائر غ�ي ملموسة نتح�َّ العبادة الخاص بنا. و�مكن أن 

ي المستقبل
 .�ن

 
تبْت 

�
ة وقد ك ي هذە الن�ش ي أعمار� لمساعدتك ع� فهم الط��قة اليت

 مختلفةٍ  يواجه بها األطفال �ن
وت شخص ع��ز مع م عامل�ساعدهم ع� الت  وك�فهم عن األمر، حدثك�ف تو  ؛الفقدان والخسارة

 خالل ال��اء. 
 
 

 ؟األطفال يتح�َّ هل 
 

ا�  الموت تختلفتجاە م ردود أفعاله ول�ن، أجل  كب�ي
�
 وتجار�ــهمأعمارهم  حسب  اختالفا

ي  والط��قة ،وشخص�اتهم ،الح�ات�ة السابقة ي ثقافاتهم.  تأو المو فهم بها الح�اة تُ اليت
وتظهر �ن

ي مع تقدمهم لألمر  وفهمهمردود أفعال األطفال  تغ�ي ك�ف ت المالحظات التال�ة
 مجرد هذا و السن. �ن

 ّ ي ي سن مبكرة �مكن  وتعرضوا األطفال الذين شهدوا الموت  أنَّ  ع� اعتبار  دل�ل تق��يب
لخسارات أ��� �ن

 .  أن �فهموا أ���
 

 
ي عمر من  األطفال

 2-0�ف
 

المحتمل  ومن، لُرضعهو أمر مؤلم بالنسبة ل محبوبات ط��لة عن شخص انفصال لف�ت  أيَّ  نَّ إ
ٌ  أمرٌ  موتال هم ال �مكنهم أن �فهموا أنَّ ف. ا بو أو �غضأو ينسحبوا  أن يبكوا  ي

طال االنفصال   وكلما ، نهائئ
. من المرجح أن �صبحوا   كلما كان الحزن أ��ب

�
  ،أ��� تطلبا

�
 بمقد�ي الرعا�ة اآلخ��ن.  وأ��� �شبثا



ي عمر من
 5-3 األطفال �ف

 
ا مَّ ع متكرر�  وا �شكٍل الممكن أن �سأل ومن ؛أبديٌ الموت  مازالوا ال �فهمون أنَّ األطفال الصغار، 

أمك لم �عد ب�مكانها أن تتنفس أو ب�ي �س�طة مثل: بفهم تعا ونأيبدالع��ز س�عود. إذا كان الشخص 
 . تتكلم أو تتحرك

�
  وأ�ضا

َّ
" كأن �فكروا بأن  من الممكن أن �كون لديهم "تفك�ي تخ��ي

�
هم هم من كانوا سببا

ي كنت للوفاة ع� سب�ل المثال:  ي لن �عود ألنين . أئب ، �مكن أن يت�فوا كأنهم أصغر  مشا�سا�
�
 وأنسنا

ع� نحو و أو أن �لوثوا أو يبللوا أنفسهم.  ،ع� ق�د الح�اة نو مقد�ي الرعا�ة الباقيرفضوا االنفصال عن 
 لم �كن،  كأنَّ و �مكن أن �ستمر بعض األطفال بالت�ف  ؛معا�س

�
 ظهِ �ُ  وأنشيئا

َّ
 هم ال يهتمون. روا أن

 
ي عمر من

 11-6 األطفال �ف
 

ي يبدأ األطفال بهذا السن 
ٌ ا نَّ أفهم �ن ي

 وأن ،العودة هالشخص الع��ز ال �مكن  وأنَّ ، لموت نهائئ
من أن �موت أحد آخر من أفراد  لذلك قد �شعرون بالقلق. شخص ألي  دثأن �ح هالموت �مكن 

 �مكن أن �كون لديهم  . عائلتهم أو أصدقائهم
�
 أاألطفال األصغر سنا

�
هم �متل�ون  ول�نَّ  ،تفك�ي تخ��ي �ضا

ا�د فضو�ً  ن ما الذي �حصل لجسد �جة، و�سألون أسئلة تم�ل إ� الواقع�ة مثل: بب والنتحول الس ا� م�ت
؟ ي

باآلخ��ن. اآلالم واألوجاع الجسد�ة  تماماالههم إظهار ، و�مكن دثيرغبون أن �فهموا ما ح جدئت
  ��ز الذي مات/ أو نحو ه غضبه نحو الشخص الع، وكذلك الغضب. وُ�مكن للطفل أن يوج شائعة جدا� 

 نفسه. �مكن التع
َّ
ي بعض الثقافات، س�كون الصب�ة قد بدأوا ب�ي عنه بأن

بالفعل ه سلوك صعب. �ن
 مشاعرهم.  إخفاء أن عليهم  نيتعلمو 

 
 

 ةالمراهق - 12 األطفال من عمر
 

للجميع، بما فيهم هم أنفسهم. يهتم  دثو�ح، ف�هرجعة ال  رٌ أم الموت أنَّ المراهقون �فهم 
ا�ٌد  اهتمامٌ  مولديهمراهقون بفهم سبب حدوث األش�اء، ال ن  وهم، والظلم كالعدالة  دةجرّ فكار المُ باأل م�ت

ي تجاە التناقضات حساسون 
ي هذا السن �عانون من  . ات المقدمةمعلومال �ن

ن المراهقون �ن أن ال�اع بني
 �صبحوا أشخاص
�
، �ق�مون صداقاٍت  ا ن ع� مق��ة ون البقاء مق��ة جدا� مع أقرانهم، بينما ي��د مستقلني
خسارة أصدقائهم أو االنفصال و  ،مهمة للغا�ة أقرانهمالصداقات مع الذين �حبونهم. من أفراد األ�ة 

  عنهم
�
،كب . تتباين ردود أفعالهم �شكل  ستؤثر عليهم أ�ضا اوح  �ي ن ح�ث ت�ت اث" بني  ،"التظاهر بعدم اال��ت

ن  ،أو الحزن الشد�د  ،الغضب و  ك�ي  هتمام باأل�وفقدان اال ،وضعف ال�ت
�
أن  همن �مك شطة اليوم�ة. هم أ�ضا

  نقد �شعرو  بالذنب،�شعروا 
َّ
ة أن ن بمسؤول�ة كب�ي . س�شعر بعض المراهقني ي

هم لم �فعلوا ما �ك�ن
غبونسو  ن تو�ي دور الب �ي ي  ناضجني

 بعد وفاة أحد الوالدين.  �ة،األ �ن
 

 ؟�حبونهعند وفاة شخص  هل �جب أن أخ�ب أطفا�ي 
 

ي الحق�قةأجل
 .ها قول ؤخر وال ت . ال تخ�ف

 



ي حما�ة األطفال  من الطب��ي أن ترغب 
سوف  ، ول�ن حيت األطفال الصغار جدا� حزنمن ال�ن

 ئ شي �دركون أنَّ 
�
  وأنَّ  �حدث، اعت�اديغ�ي  ا

ٌ
ن ال ، وأنَّ تاءةٌ ومس األ�ة قلقة َّ  معتاد الروتني   وأنَّ  ،قد تغ�ي

ل  ء و األصدقا أ. ر�ما مات األقارب مختلٍف  الناس يت�فون �شكٍل  ن ي الم�ن
 ولم ُ�سمح ،منه بالقربأو �ن

 .م �عودواالمستش�ن ول بعد ذهابهم إ�الناس  اخت�ن  ر�ما . ��ارتهملهم ب
 

وقد  ،أسوأ من الواقع يتخ�لونهقد �كون ما لضيق. عدم فهم ما �حدث �سبب الم��د من اإنَّ 
  .عن إرادتهم خارجةٍ  �لوم األطفال أنفسهم ع� أحداٍث 

 
  ا�تشفوا ثم  هم،حمايت�ة غبُ ق�ل لألطفال أ�اذ�ب  ذا ، إذلك فة إ�باإلضا

�
من  الحق�قة الحقا

  آخر،شخص 
َّ
 عليهم.  أولئك الذين كذبوا فقدون ثقتهم بهم س� فإن

 
إ�  -وعقل�ةبمن فيهم أولئك الذين �عانون من إعاقات جسد�ة - األطفال�حتاج جميع 

اٍت   حيت يتمكنوا من قبول الفهم،رتهم ع� أعمارهم وقدتتناسب مع  الئمةٍ وم وصادقةٍ  واضحةٍ  تفس�ي
 .حق�قة الخسارة

 
�د من ثقتهم بك ن  ل. ة �شكل أفض�ساعدهم ع� التعامل مع الخسار سو  ،إخبار أطفالك بالحق�قة س�ي

 
 

 ؟طفا�ي ما �ي أفضل ط��قة إلخبار أ
 

 
�
  حاول أن تجد مكانا

�
  آمنا

�
 ع�شة مع العد�د شارك منطقة المتأينما كنت تع�ش. إذا كنت ت وهادئا

 .بينما تتحدث مع أطفالك والهدوء،لمساحة م منحك بعض اكان ب�مكانه  نإ سألا، شخاصمن األ 
 

 
�
أنت �شعر  �ط�ح األطفال أسئلة صعبة وأن ف�ما ستقوله. من المحتمل أن فكر شعر بالراحة و أ

. إذا كان لد�ك أطفال صغار  وهم  أ��ب  أطفالو جدا� بالضيق. هذا طب��ي
�
ي إخبارهم  قد ف ،سنا

ترغب �ن
 
�
 . �شكل منفصل إذا كان ذلك ممكنا

�
قد �شتت  وهذا ، أ��� أسئلة  س�كون لدى األطفال األ��ب سنا

  األطفال
�
 . األصغر سنا

�
  راشدينلة أو األصدقاء الطلب من أفراد العائأ

�
 اآلخ��ن رعا�ة األطفال األصغر سنا

 
�
 .أثناء التحدث إ� األطفال األ��ب سنا

 
 
�
ء مفضلفال أن �جلسطلب من األطأ ي

ء لعبة أو  ،وا معك. إذا كان طفل صغ�ي ولد�ه �ش ي
�ش

ي كث�ي من صطحبه معه�فدعه  حمله، حب �يبعث ع� الراحة 
 ن،األح�ا. تحدث ببطء وتوقف �ن

 لمنحهم وقت 
�
 .وإلعطاء نفسك الوقت إلدارة مشاعرك الخاصة فهم،لل ا

 
  �عتقدونأو ما  بالفعل،�عرفونه  ا مَّ ع�سؤال األطفال  بدأ ا

َّ
 .ه حدثأن

 
ح ما حدث بالفعل  ثمَّ  ي �ستخدمها ل�ا باستخداما�ش لمات المناسبة لعمر طفلك. استخدم ال�لمة اليت

ي  جدك : م عبارات مثلوال �ستخد ،الموت للتعب�ي عنعائلتك 
،ذهب  أو آخر، بلد �ن ذهب  أو بع�دا�



ي  أو للنوم،
 ا ألنَّ  ،الغيومهو �ن

�
�ك األطفال األصغر سنا أن  هالشخص �مكن  لذين قد �عتقدون أنَّ هذا س�ي

 .�عود
 
 

 غر طفال األصبالنسبة لأل 
�
ع� سب�ل  محددة،ستحتاج إ� توضيح معين الموت بعبارات  ،سنا

 التحرك،لم �عد ب�مكانه . �شكل كاملعن العمل  ا توقف أب�كجسد وعقل  ل�نَّ  غا�ة،للأنا آسف المثال: 
ء،لشعور بأي ال �مكنه التفك�ي أو ا التنفس،ال �مكنه  ي

 ،ال �مكنه التحدث أو األ�ل أو اللعب معك �ش
 .ولن يتمكن من الق�ام بذلك مرة أخرى

 
األطفال  ة فعلتكون ردَّ  قد األطفال الوقت الست�عاب هذە المعلومات.  تحتاج أن تمنحس

 ب أن تح�ن  وانتظر  . كن صبورا� و�اللعب بعدم االستماع �ي التظاهر  الصغار 
�
 ستعدا� كن م  انتباههم. أ�ضا

 ألن �ط�ح ا
�
ي  ،وتكرارا�  ا� مرار  ذاتها  األسئلة ألطفال األصغر سنا

اللحظة وع� مدار األ�ام واألسابيع  تلك  �ن
. القادم

�
 ة أ�ضا

 

ي الحصول ع� معلومات قد ير 
 وماذا  ،أين الجسد اآلن : مثل ملموسةغب األطفال الفضوليون �ن

 س�حدث له؟

 
�
ي الحصول ع� قد يرغب األطفال األ��ب سنا

 : مثل أن �طرحوا أسئلة مجّردةو فاص�ل  م��د من الت �ن

 قل  اإلجابة،وعندما ال تعرف  صادقة،إجابات  أعِط  ا لنا؟حدث هذلماذا 
َّ
 .ك ال تعرفأن

 
 بقااألطفال بالصدمة و�رفضون تصد�قك. قد �غضبون و��خون عل�ك.  قد �صاب بعض 

 
�
ح ا. هادئا   ،ك تفهمهمَ◌ لهم أن�ش

َ
 ك وأن

�
 .صحيح ذلك لألسف،صدق ذلك. ول�ن د أن تال ت��أنت أ�ضا

 
  أن �كونوا قد قالوا أو فعلوا  س�قلق بعض األطفال من . ��ي تختحقق من أي تفك�ي 

�
ما  شيئا

ي ا
وس كورونا هو مرض  خاصة ألنَّ  بالذنب،لوفاة. قد �شعر األطفال من جميع األعمار �سبب �ن ف�ي

ي أنه �مكن أن ينتقل من شخص آلخر معدٍ  ي  �كونوا قد �سببوا شعرون بالقلق من أن د �وق )،(مما �عين
�ن

ل. شكل من األشكا تحقق لمعرفة ما إذا كانوا �شعرون بالمسؤول�ة بأيَّ  لذا،آخر. مرض أو موت شخص 
ء قلته أو فعلته؟ وكأب هل أنت قلق من أنَّ �سأل:  �مكن أن ي

ح بعبارات  لن �عود �سبب أي �ش ا�ش
ن ولؤ س�س�طة ما حدث وطمأنهم بأنهم ل�سوا م ء لم تفعل أنت  : ني ي

. كانت جرثومة جعلت خا�ئ  أي �ش
ي أي مكان. لم  �صاب بها عن التنفس. كان �مكن أن  تهقفأو و  ك �مرضأب� 

ي �ن
ء �مكن �كن هناك أي �ش

 . �قع اللوم ع� أي أحدوال  فعله،ألي أحد 
 

 
احتمال أن �مرضوا هم  منو  ،بهم يهتمونقد �قلق األطفال من موتك أنت واآلخ��ن الذين 

 أ�ض
�
ي تفعلا ح كل األش�اء اليت ي ها كعائلة  ون. ا�ش

والحفاظ ع�  ال�دين،: غسل  مأمن�ي �كون الجميع �ن



بأن ال أحد س�موت.  هماآلخ��ن. ال �جب أن تعد �دا� عنبعأ��ب قدر ممكن من المسافة الجسد�ة 
 
َّ
ي النها�ة. �مكنك أن تطمئنهم أن

 �موت الجميع �ن
�
ي بهم ه س�كون هناك دائما  .شخص ما �عتين

 
 

ء آخر �قلقهم إن كان هخرى، أو أاسأل األطفال �شكل مبا�ش إن كانت لديهم أسئلة  ي
ناك أي �ش

ح لهم أنَّ خ�فأو � ،  وما  ومخاوفهماعرهم مشاركة مش هم. ا�ش
�
 �قلقهم �مكن أن �كون نافعا

َّ
موجود  كوأن

ي أي وقت من األوقات.  تهدئتهمولع� أي سؤال �طرحونه  ولإلجابةلالستماع لهم 
 �ن

 
 الخسارة؟مشاعري الخاصة حول  أظهر ألطفا�ي هل من الصحيح أن 

 
 ن تُ أالمحتمل  ومن ،مهمة صعبةستكون هذە 

�
حاول أن تجهز نفسك عم�قة.  د لد�ك مشاعر ول
 ال تقلق من أن يراك أوالدك ح��ن  ول�نقبل التكلم معهم حيت ال تفقد الس�طرة �شكل كامل. 

�
. وتب�ي  ا

هم بما �شعر به ح  ،أخ�ب   همل وا�ش
َّ
ي أن

 بما �شعر  �خ�ب اآلخ��ن وأن ،ن �ظهر الشخص مشاعرەأه ال ح�ج �ن
 . ظهارها �و . هذا س�ساعد األطفال ع� تحد�د مشاعرهم به
 

؟ة فعل ك�ف �مكن أن تكون ردَّ   أطفا�ي
 

ترت�ب محدد أو مراحل "�جب" للمشاعر  . ال يوجد للحداد "صح�حة"ال توجد ط��قة 
 ردود أفعال األطفال �شكل كب�ي ا. ستختلف المختلفة أن تظهر به والت�فات

�
هم زاجوم عمارهم،أل وفقا

،وعالقتهم بالشخص  الخاص، ي وك�ف  المتو�ن
والثقافة  األ�ة، ط��قة ت�فو  الشخص،ذلك  تو�ن

 . والمجتمع الذي �ع�شون ف�ه
 

ي النوا�ي التال�ة: 
ي طفلك �ن

ات �ن  من المحتمل أن ترى تغ�ي
 
 

 ،والقلق ،والغضب ،والذنب  ،والوحدة ،والخوف ،والخدر  ،ب لغضوا ،قد �شعرون بالحزن :المشاعر
ن  ،تباكالر وا . قد �شعرون بأ��� م وأن �ظهروا الحنني ي

ي نفس للما�ن
 قد  أو  الوقت،ن شعور واحد �ن

  نوال �ظهرو  ن�شعرو 
�
ات  شيئا المشاعر المختلفة قد  أنَّ ثم �شعرون فجأة ب ط��لة،ع� اإلطالق لف�ت

 طغت عليهم. 
 

ي األحداث ارا� وتكر  مرارا� �فكرون  حدث، ف�ما ون أنفسهم �فكرون باستمرار �جدقد  األفكار: 
. قد ذاتها  �ن

ي  غ أو صورا�  �جدون أفكارا� 
ي رؤوسهم دون سابق إنذار. قد �فكرون �ن

�ي م��حة أو مخ�فة تظهر فجأة �ن
ي االنتباەالمستقبل وما س�حدث. قد  ي النس�ان ومشتيت ن �صبحون كث�ي ك�ي ي ال�ت

. قد �جدون صع��ة �ن
. قد � �إواالنتباە   المهام العاد�ة مثل العمل المدر�ي

�
صور وأفكار م��حة وذك��ات  كون لديهم أ�ضا

 .سع�دة
 

ء ع� اإلطالق. �مكن السلوك:  ي
ي فعل أي �ش

ن وال يرغبون �ن  اال�سحاب قد �صبح األطفال غ�ي مبالني
ي أ�شطت أن �ستمروا  أنفسهم. أو �مكن عزلو 

ء غ�ي عاديعت�اد�ة هم اال �ن ي
قد  . كما لو لم �حدث �ش

ي معارك جسد�ة ولفظ�ة، أو ول : الدخ" ع�ب يت�فون بط��قة سيئة"
 أن �صبحوا أشق�اء أو مستف��ن�ن



ي �شبه ت�فاتعن عمد. قد �  األطفال األصغر سن  قومون ببعض الت�فات اليت
�
 اإلبهام،: مص مثل ا

ي 
ي "كما  .بالقرب منهم �طلبون منك البقاء و  الفراش،التبول �ن

عب التمث��ي الل�مكن أن ينخرطوا �ن
ي عاشوها تمث�ل ا عادةإ " ع�ب التكراري ي ذاهب إ� المش�ن ، ع� سب�ل المثال: لتجارب المزعجة اليت  . أئب

 
  الحالة الجسد�ة: 

�
ي النوم أو �عانون من و  تقل شه�ة األطفالما  غالبا

ي النوم.  من االستمرار صع��ة �ن
�ن

 .ف�ةالغ�ي مقد �عانون من األوجاع واآلالم و �س. �وابرون القد ي
  

 اختالف تختلف ردود الفعل هذەكل 
�
ن األطفال ا� كب�ي  ا  الوقت،بمرور  ذاته الطفل لدىو  ،بني

 
�
ي مرحلة  وأح�انا

ي  العاد�ة،بأ�شطته  �ً قد �كون الطفل مشغو  ما،تتغ�ي ��عة ع� مدار اليوم. �ن
و�ن

 بالبدا�ة التال�ة يب�ي أو �صبح غاض
�
 .�مكن أن �حدث هذا �شكل متكررو . جدا�  ا

 
ة ط��لة داد �مكن أن �ستمر الح  عندما  لف�ت

�
  �عود أن  تكون ظروف الح�اة صعبة. و�مكن أ�ضا

 ،ما  بتذك�ي  أج�جه. قد يتم تو يتعا�ن أين� أنه بدا �كون الطفل قد بعد أن  ،�شكل غ�ي معلن بعد أشهر 
ي المم به الطفل مع الشخص أو �شاط مفضل قا سن��ة،مثل ذكرى 

لراديو ا ع�أو أغن�ة معينة  ،تو�ن
 .ها كالهمال استمتع

 
قد تكون ردود  األطفال،من  عدد قل�ل جدا�  ىلد ذلك،. ومع عال هذە طب�ع�ةردود األفكل 

 للغا�ة للح�اة اليوم�ة.  ع�قةوم  ،وط��لة ،الفعل شد�دة
�
ي قد �ع وأح�انا

أفكار أو سلوك�ات  منالطفل  ائن
ي  نفسهر�ة مثل إ�ذاء انتحا

ي طلب مساعدة إ ،الحاالت هذە  مثل أو اآلخ��ن. �ن
دد �ن ضاف�ة من ال ت�ت

ي مجتمعك عامل
 .ص�ي �ن

 
 الحداد؟ك�ف �ي أن أساعد طف�ي ع� التعامل مع 

 
ي أحد أهم الطرق الحداد هو   وع�. األطفال و أن و نحن الراشدسواء ا الموت، بهنتقبل اليت

الحداد  اءاتجر إبطرق مختلفة، فكل  ن�ي المختلفة �مكن أن ت ألد�انواالثقافات  ّ◌َ◌ الرغم من أن
 طرقتتضمن 

�
،  واالحتفاءل الموت، لتقبُّ  ا ي

، ومنحها بح�اة الشخص المتو�ن
�
 واالستمرار  والوداع اهتماما

ي 
 ونبدأ بدا�ة جد�دة. بعد ذلك بينما نتجاوز األمر ، ب�بداء االهتمام تجاە الشخص المتو�ن

 
 

ها ثقاف�ة مختلفة عن  وطقوسمعتقدات دين�ة  ةى كل عائلستكون لد كنت من . إن غ�ي
، أو مع ، س�كون من المف�د أن مجتمع متدين

�
تتواصل مع قائد رو�ي (ع�ب الهاتف إن كان ذلك ممكنا

ح الموت  وهو المحافظة ع� المسافة الجسد�ة المالئمة)،  ي �ش
الراحة لك  و�وفر قد �ساعدك �ن

 . ولطفلك
 

ي الحاالت الطب�ع�ة
ي هذە العمل �ن

�ات ع�ب أي ط��قة من المف�د أن �سمح لألطفال بالمشاركة �ن
ي ذلك �جدونها م��حة لهم، بما 

 تقبلع� األطفال  �ساعد الحداد إن رغبوا بذلك.  حضور الجنازات �ن
ي االحتفاء بح�اة وأن �شاركو  ،أن يودعوا الشخص المتو�ن  كما �ساعدهم ع�  ،قد حدثت  الوفاةأن 

ا �ن



ن بالنسبة لهماألشخاص ال أن �شعروا و�ساعدهم بن، خ��، و�دراك مدى أهميتهم بالنسبة لآل محب��ني
 
َّ
ن من العائلة واألصدقاء ع� حد سواء. هم مرتب بأن ي وأحبتهم الباقني

ن أ��� بالشخص المتو�ن  طني
 

  إذا 
�
عامل مع المشاعر الت ع�  ن األطفال من الحداد فمن الممكن أن �ساعدهم ذلكتمك

ي لو ا منح الحداد  من المهم جدا�  الصعبة واألعراض الجسد�ة. والسلوك�ات 
عدم محاولة و  ،قت ال�ا�ن

ي هذە األوقات الصعبة.  ،التعج�ل بالعمل�ة
  حيت �ن

 
 ؟طب��ي ع� الحداد الك�ف �مكن لجائحة كورونا أن تؤثر 

 
ي هذە األوقات، و�سبب الجهود المبذولة لمحاولة الس�طرة 

وس، �مكن أن �كون  �ن ع� انتشار الف�ي
ي تجعل من ممارسات الحداد هناك عدد من الم  صعب  ا� أمر  شا�ل اليت

�
 . ا

 ي المش�ن لوحدهم�مكن أن �كون األشخاص األع
ولم  ،أو مع أشخاص غ��اء  ،زاء قد كانوا �ن

 تتمكن أنت أو أطفالك من رؤ�تهم قبل أن �موتوا لتودعهم. 

  ي  ،هحفظ�مكن أن �كون الجسد قد تم
خذ بع�دا� إن كان الشخص قد مات �ن

�
ل،  أو أ ن  ولمالم�ن

 �كن دفنه بجنازة طب�ع�ة أمرا� 
�
 . ممكنا

 تعارف عليها متاحة، ع� سب�ل المثال: غسل الجسد أو قد ال تكون طرق معاملة الجسد الم
 دفنه خالل وقت محدد. 

  .ي مقابر جماع�ة
ات ط��لة، أو تدفن �ن ك لف�ت  بعض األجساد �مكن أن ت�ت

 ن بخسر اك وأقؤ أن �كون أصدقا �مكن ال  ،دعمكستط�عون ائرهم الخاصة، وال ��ك مشغولني
 
�
 خالل خسارتك. ور�ما �شعر أنك عاطف�ا

�
بأي ط��قة.   األخ��نال تود أن تثقل كاهل وال عمل�ا

 هم. من لدعي�كون أقرانهم موجود والحال ذاته ينطبق ع� أطفالك، ح�ث �مكن أ�َّ 
 ف ي النشاطات المدرس�ة وال�ت من الممكن أن تل�ي أوالدك وُتبهجهم قل�ً�، غ�ي  يه�ة المعتادة واليت

 متوافرة. 
  تك ال تُ خسار 

َّ
ي �ستحقها، ألن ي تع� األهم�ة اليت ي  قعها واحدة من العد�د من األحداث اليت

�ن
ي نفس الوقت. يبدو األمر وكأنه مجتمعك

بينما بالنسبة لك دون أهم�ة فرد�ة،  "،"رقم مجرد  �ن
 . تم ألمرەشخص تحبه وته ،مكانةذا شخص له ه ولعائلتك،

 
 ح�اء ذكرى أحبائنا؟إل وأنفسنا  أطفالنا ما الذي �مكننا الق�ام به لمساعدة 

 
ي المكان الذي تق�م  "ح�اء ذكرىإل " ط��قةابحث عن 

 جسد. خذ وقت ال من دون ف�ه،�ن
�
 ا

  يتضمن صالةً  حفل تك��مثم أقم  ،للتخط�ط 
�
 حفل التك��مدم . استخمهمة بالنسبة لك أو طقوسا

. ابحث عن طر ل هت أهميو�ظهار مدى  ،لالحتفاء بالشخص المتو�ن 
�
�ي يب�ت ع� ق لطفلك �م جم�عا

ي مع الشخص الم ارتباط
ي ح�اة  وإلظهار  ،لهحبه ظهر أن �ُ و  ،من خاللها  تو�ن

أهم�ة ذلك الشخص �ن
ي رسم صورة

ء كتبوە أ ،أو قراءة قص�دة ،الطفل. قد يرغب األطفال �ن ي
أو غناء  ،عن هذا الشخص و �ش

. ع� سب�ل عزف أو  ،أغن�ة أو   ،أو أغن�ة ،أو وجبة ،لعبة هناك ت إن كانالطفل  اسأل المثال،الموس��ت
ي تعتقد أنَّ  ما  الجد،�مكننا مشاركته لتك��م كتاب �س�ط  �مكن تكرار هذا  ؟جدك كان �حبها  األش�اء اليت

ي المناسبات الس �شطةالن�ع من األ 
 مة ن��ة الها�ن

�
 . متو�ن ، مثل ع�د م�الد الشخص الأ�ضا

 



 إن كنت مرتبط
�
، فقادتك الروحيون �مكن أ ا ي ن �كونوا قادر�ن ع� دعمك بأفضل ط��قة بمجتمع ديين

 . الشخص الع��ز يرقد �سالم مناسبة لتضمن أنَّ  وطقوسح�اء ذكرى إت�ب ل�ت 
 

ي مكان مع�شتك، ح�ث �مكن للعائلجهِّ 
ة �ن الشخص  وتتذكر ف�ه ة أن تتوقف ز مساحة صغ�ي

وري  أش�اءً  و الع��ز. ضع صورة ع� الجدار أو/  �س�طر هذە  أ�َّ تذكرك بذلك الشخص. من ال�ن
ة �مكن للجميع أن �ذهبوا إليهمنطقة المع�شة، وأالمساحة ع�  �ي   ا ن تكون عبارة عن مساحة صغ�ي

 هذە إجراءات مؤقتة و�مكنك أن توضح ألطفايتذكروا و�تأملوا. 
َّ
د رفع القيود ستتمكن من ه بعلك أن

 
�
 . ع��ز لتذكر الشخص ال إ�شاء نصب تذكاري مناسب وجمع الجميع معا

 
، �شكل متكرر  مع الوالد المتو�ن  و�تكلمونمون �حلاألطفال ، العد�د من والدين�موت أحد العندما 

 و 
َّ
 طفل. هذا طب��ي و�مكن أن ي��ــــح ال . بينهملموسة الم الروابط ع�  و�حافظ يراقبهم  ه�شعرون أن

ة تذكرە بالشخص  ساعد الطفل ع� إ�شاء "صندوق ذك��ات" ح�ث �مكنه أن �ضع ف�ه أش�اء صغ�ي
. �مكن لتلك األش�اء أن تكون صورا� الذ ي

معطف من  ر� راز أك إن كانت متوفرة لد�ك، وأش�اءً  ،ي تو�ن
 أو مسبحة صالة.  ،مفضل، أو قالدة

ي  ،صف�ه القص ييرو  قصاصات�شاء دف�ت إد الطفل ع� أو ساع و�عّد صورا� لألوقات السع�دة اليت
 . ها يتذكر 

 
ّ فعلها لجعل ي يتوجب ع�ي

  ما �ي أهم األش�اء اليت
َّ
ه بحال أفضل، وألح�ي صحته طف�ي �شعر أن

 ؟عقل�ةال
 

ن مزعج  �مكن أن �كون فقدان أحد األقارب المحب��ني
�
  ؛لللغا�ة للطف ا

ً
�كون عندما  خاصة

 
�
ن روتلو  نظام االعت�اديللفقدان ب مصح��ا هناك العد�د من األش�اء  الحظ،ح�اة اليوم�ة. لحسن لاني

ي �مكن للعائلة الناج�ة الق�ام بها   . طفالها العقل�ة أل صحة اللحما�ة اليت
 
ي �جب الق�ام بها �ي التأ�د مهم األشأ  :ن�اء اليت

 
 حب� يتل�ت الطفل  نَّ أ 

�
 واهتمام�  ا

�
ا�ة مقدم رعأو  ،و ق��ب أ ،حد الوالدينأمنك، بصفتك  ا� مستمر�  ا

  . ا� يثق به و�عرفه ج�د� 

  َّضع واألوالد الصغار �حصلون ع� األمان ع�ب االتصال الج أن  والغناءسدي المحبب، الرُّ
  . والهز  واالحتضان

  ن الح�اة العأن ع�  ذلك حيت لو اقت�  لذا،قدر اإلمكان.  نظامها اد�ة و يتم الحفاظ ع� روتني
 مرفق ،وملي ل منتظٌم  فمن المهم أن �كون لد�ك نمٌط  ،محدودةٍ  مساحةٍ 

�
 وأوقاٍت  مهاٍم ب ا

 ،وممارسة ال��اضة مدرس�ة،ال الواجبات أداءِ و  ،كانالممثل تنظ�ف  لأل�شطة، مخصصةٍ 
 لوقت الحصول ع� و 

�
 . عب ل

  تكون اإلجابة عليها عقاب�ة.  �َّ أو  ،واالرتداد�ةك�ات الصعبة أو/ أن �كون هناك تفهم للسلو 

  ي ح�اة الطفل دينالموجو اآلخ��ن  بالغ األطفالإأن يتم
ي المدرسةسواء كان  ،�ن

ي  ،�ن
  ائر و دأو �ن

 . حيت يتمكنوا من دعم الطفل عندما دث) بما ح(عن ط��ق أساتذتهم أو آبائهم ةصداقال
  . سة�عودون إ� المدر 

 ن أيتم دفعهم ل�  ال األطفال الفرصة لمساعدتك، ول�ن  منحن �ُ أ يتحملوا  وأن ،خذوا دور البالغني
  �ات تفوق قدراتهم. مسؤول

 ي بصحتك الجسد�ة  أن ي حداد. قد �كون من الصعب عل�ك أن  كذلك . أنت لعقل�ةواتعتين
�ن

 من المهم جدا� أن تخصص وقت  ،لذلك ؛فالك بينما تتعامل مع مشاعرك الخاصةتدعم أط
�
 ا



ي بأطفالك إن لم تكن أنت ع� ما يرام. من  ي بنفسك. ال �مكنك أن تعتين لنفسك وأن تعتين
و  أن تمارس التمار�ن و أن تأ�ل �شكل ج�د، و كاٍف من النوم،   ن تحصل ع� قسٍط أري جدا� ال�ن

 أن تخصص وقتو ال��اض�ة، 
�
خاء، ا ء إل�ه للحصول شخص �مكنك اللجو أن �كون لد�ك و  لالس�ت

. الدعم الع�  ي
 عاط�ن
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