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ما ميكن لألصدقاء فعله لدمع األهايل يف حالة حزهنم

 ُتعد املعاناة من خسارة امحلل والرضيع شديدة ومؤملة تغمر األهايل امللكومني عادة مشاعر حزن معقدة عىل املدى القريب
 والبعيد، مبا يف ذلك شعورمه بالصدمة واحلزن والغضب والقلق واالرتباك والذنب ولوم الذات. وهذه املشاعر يه مشاعر
 طبيعية وعادية. لألسف، بسبب عدم مناقشة موضوع خسارة امحلل والرضيع أو فهمه بشلك واسع يف جممتعنا، قد ال
 ُيعىط قدرًا اكٍف من االهمتام أحياًنا حلزن واحتياجات األهايل املفجوعني من ذلك، ما يشعرمه بأن من حوهلم ال ينتهبون

 .هلم أو ال يفهموهنم

 نعمل أن قمية احلياة تعمتد عىل احلب والتواصل الذي نشعر به مع ذلك الطفل، سواء اكن داخل أو خارج الرمح، يف أي فرتة من امحلل.  عند انهتاء امحلل أو وفاة الطفل، تضيع مجيع
 األحالم واآلمال حول حضور ذلك الطفل ومستقبله مكا تضيع اهلوية اجلديدة اليت يبدأ الناس باكتساهبا عند رعاية اجلنني يف الرمح أو التحضري لرعايته عند والدته. عند السيع لتقدمي
 الرعاية والدمع لألهايل يف حالة حزهنم، من األسايس أن نعطهيم جمااًل مفتوًحا للحديث عن قصهتم واإلقرار مبا تعنيه هلم.  هبذه الطريقة، ميكننا بعد ذلك تقدمي الدمع ملشاعرمه وطرًقا

 للتعبري عن تلك املشاعر. ينفرد لك خشص يف حزنه بالطريقة اليت يتحمل فهيا احلزن ويعرب عنه، حيث حيتاج معظم من ميرون حبالة حزن إىل التعاطف والتجشيع من األصدقاء مع مرور
.الوقت بسبب تطور مشاعر حزهنم

 كصديق، قد حتزن أيًضا هلذه اخلسارة وتعاين من مشاعر صعبة جتاه لك من خسارة الرضيع واألمل الذي يعاين منه الصديق )األصدقاء(. حلزنك أيًضا أمهية ومن األسايس أن جتد طرًقا
 لرعاية نفسك والتعبري عن مشاعر حزنك إلعطاء نفسك املوارد العاطفية لتشلك دمًعا لألهل يف حزهنم. حسب ظروفك وظروف الصديق )األصدقاء( عند حزهنم، قد تستفيد من طلب دمع

 فردي من األصدقاء أو مجموعات الدمع أو أخصائيي الدمع اخلاص باحلزن. يستفيد بعض األهايل املفجوعني من مشاركة مشاعر حزهنم برصاحة وتبادل الدمع الفعاّل مع أصدقاهئم خالل
 هذا الوقت العصيب، بيمنا حيتاج آخرون إىل االبتعاد عن اآلخرين والمتتع باخلصوصية ليحزنوا دون الشعور بتأثري اآلخرين أو املسؤولية عن مشاعر اآلخرين. من املفيد بشلك خاص جتنب

 .املواقف اليت تؤدي إىل شعور األهايل احملزونني بأن علهيم أيًضا االهمتام حبزن أو عدم ارتياح من حوهلم
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 يشعر الكثري من األصدقاء باالرتباك وعدم التأكد مما علهيم قوله، ألن معىن هذا النوع من األحداث واحتياجات ورغبات
 األهايل احملزونني قد ال تكون واحضة يف البداية. بيمنا ال توجد توجهيات تناسب احتياجات مجيع األخشاص، إال أن

:اإلرشادات التالية مفيدة للكثري من األهايل الذين ميرون حبالة حزن

.1.اإلقرار باخلسارة بلطف
 بتجنب الكثري من الناس التحدث عن اخلسارة، حيث خيافون من إزعاج الخشص يف حالة حزنه أو "تذكريه" حبزنه. كن واثًقا من أنك ال تذكرمه بيشء قد أبعدوه عن تفكريمه؛ فال يزال 

 حزهنم حارًضا، ويقّدر معظم الناس اإلقرار مبعاناهتم والصعوبات اليت ميرون هبا عن طريق تعابري الرعاية واالهمتام. اعرض الدمع الصادق وأظهر ما ميكنك فعالً تقدميه وهتمت به؛ بالنسبة
 لكثري من العائالت، قد يكون من املفيد أن تكون عروض املساعدة حمددة، أو أن تقدم بعض اخليارات )اكملساعدة يف إجراءات اجلنازة أو أمور معلية أخرى، والطعام، ورعاية األطفال، واالتاكل
 عليك، وتشتيت تفكريه عن حزنه والضحك( وأن ُتقّدم بطريقة ميكن لألهايل رفضها بهسولة إن اكن ذلك أفضل هلم. حىت إن مل يرغبوا يف قبول عرضك باملساعدة، فإهنم سيقّدرون ُلطفك

 .يف ذلك

.ال تتوقع أن يظهر حزهنم بشلك معني 
 ال توجد طريقة حصيحة أو خاطئة للشعور يف الفرتة اليت تيل هذا النوع من األحداث حيث سيجد لك خشص حزين طريقته اخلاصة يف اجتياز احتياجاته للتعبري واخلصوصية والتاكتف 

 والعزلة. قد يكون تدفق العواطف الشديدة املختلفة متسًقا أو غري متوقع، ثابًتا أو عاصًفا، فغالًبا ما يعمل األهايل أثناء حزهنم جبد عىل التعامل مع معاناهتم الداخلية واخلارجية اخلاصة.
 .أنصت جيدًا مث ُخذ زمام املبادرة من العائلة احملزونة، أظهر هلم أنك حارٌض لملساعدة والرعاية اليت ُتشعرمه باألمان ملشاركة مشاعرمه إن اكنوا يرغبون بذلك، وعندما يكونون جاهزين

 .ال تركز عىل جتاربك 
 خسارة امحلل والرضيع يه لألسف أمر شائع، ولكن ذلك ال جيعل معاناة مجيع من مر بذلك متساوية. حصيح أن اإلفصاح عن خسارتك قد جيعل األهايل املفجوعني يشعرون أهنم ليسوا

 مبفردمه، ولكن ال تفرتض أن مشاعرمه جيب أن تكون مماثلة ملشاعرك، وال تشاركهم قصتك أو نصيحتك بناًء عىل معاناتك ما مل ُيطلب منك ذلك. ركز رعايتك واهمتامك عىل معاناهتم وكن
 منفتًحا ومتقباًل للطرق العديدة اليت قد يفكرون ويشعرون هبا جتاه هذه الوفاة. وباملثل، قد يتفوه كثري من الناس بتفاهات مثل (قد يكون هذا لألفضل( أو (ميكنمك إجناب طفل آخر( نابعة

 من عدم ارتياحهم ورغبهتم بتخفيف معاناة األهايل املفجوعني. غالًبا ما ُتشعر هذه التعليقات بالتقليل من أمهية الفاجعة أو رفض وجودها أو عدم إدراكها رمغ أن القصد مهنا هو مواساة
 األهل. ال حيتاج األهايل يف حالة حزهنم إىل مزيد من الضغط يك يبهتجوا وينظروا إىل اجلانب املرشق من املعاناة؛ مه حيتاجون إىل التجشيع والدمع للتعامل مع معاناهتم اخلاصة بشلك

.اكمل ومطلق، إىل لك من األمل وأي عطايا قد تظهر مع مرور الوقت
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تفهم أن فقدان هذا الطفل قد يكون له عّدة أوجه 
 سواء أاكن للطفل إخوة أو اكن هو األول، أو اكنت هناك صعوبات يف اخلصوبة حلصول امحلل، أو اكن هذا امحلل مرغوًبا به، أو اكنت هناك حاالت سابقة من خسارة امحلل أو الرضع 

 هلذه العائلة، أو اكنت هناك عوامل خارجية متعلقة بصحة األهل أو الرعاية الطبية املسامهة يف خسارة امحلل أو الرضيع، ميكن مجليع هذه العوامل أن تعّقد وتزيد من احلزن الذي يشعر به
 األهل. قد يلوم الكثري من األهل أنفهسم ويشعرون أن ذلك خطأمه وميكن خلسارة كهذه أن تذكرمه خبسائر وصدمات سابقة. من الطبييع أيًضا بالنسبة لعائلة يف حالة حزن أن تشكك

 يف معتقداهتا وإمياهنا والغرض من احلياة. اإلنصات بصرب، مع مرور الوقت، واملوازنة بني مطأنة األهل املفجوعني بشلك واقيع وفهم املشاعر واملعاين املعقدة اليت يعانون مهنا، يه مسامهة
.هامة

 اعمل بأنه ال ميكن "إصالح" احلزن، وأن هذه اخلسارة ستسمتر مدى احلياة وأن احتياجات األهل املتعلقة باحلزن ستتغري مع مرور الوقت.قد تتغري املشاعر وما 
.يعنيه حدث هبذا احلجم مع مرور الوقت حيث يستطيع األهل يف حالة حزهنم التعامل مع اخلسائر الكثرية اليت تسبهبا وفاة طفلهم

 ال مير احلزن برسعة، بل يتغري مبرور الوقت، ويصبح هناك أمل يف التعامل معه. قد يسمتر احلزن العميق ألهشر أو سنوات ويعود ذلك إىل الخشص املفجوع. الرعاية واحلضور عىل املدى 
 الطويل أمر ال ُيقدر بمثن، حيث أن الكثري من الناس ينوون اخلري، ولكهنم ينسون ويتابعون حياهتم خالل بضعة أهشر بعد الوفاة. سيقّدر األهايل يف حالة حزهنم ذكرى األيام امجليلة

 والذكرى السنوية كذكرى الوالدة أو الوفاة، أو يوم الوالدة املقرر يف حال خسارة امحلل. واعمل أن مناسبات عيد األم وعيد األب ومناسبات أخرى تذكر باخلسارة قد تكون صعبة. قّدم لفتة لطيفة
 صغرية. استخدم امس الطفل، إن أُعيط امًسا. اجلس بصمت. اسأهلم عن شعورمه. أنصت. اسمتر بإظهار استعدادك لملساعدة. اسأل عهنم باسمترار. أكد هلم أن ما يشعرون ويفكرون به

.حقييق وعادي

.اعمل بأنه قد يظهر ما يؤجج احلزن يف عالقتمك .
 بالنسبة لكثري من األهايل املفجوعني، بعد وفاة طفلهم، ميكن لوجودمه مع أصدقاء لدهيم أطفال أو حالة محل أو والدة أن يكون صعًبا. وباملثل، قد يكون من الصعب عىل بعض الناس أن
 يتحملوا شدة ومدة حزن الصديق املفجوع، وقد ينتج عن ذلك عدم الشعور بالراحة معه أو حىت االنحساب من العالقة. فالويع الذايت والتعاطف والتواصل الصادق مع صديقك أمور مهمة
 لتجاوز تدفق احلزن واالستجابات املرتبطة به بينمك، وميكن أن تؤدي يف كثري من احلاالت إىل صداقة أقوى. نادرًا ما ينىس األخشاص املفجوعون َمن (عرض املساعدة( علهيم يف وقت

.حزهنم

عندما تكون هناك حاجة ملزيد من املساعدة
 احلزن ليس مرًضا. رمغ أن األمل الشديد الناجت عن اخلسارة ال ميكن توقعه وميكن أن يسمتر لسنوات، جيد األهايل املفجوعون عادة، مع حصوهلم عىل الدمع والرعاية، أن خسارهتم تصبح

 .يف هناية املطاف جتربة ميكهنم التعايش معها، وأهنم رمغ احمتال تغريمه إىل األبد، ال يزال بإماكهنم إجياد الفرح والرسور واملشاركة يف احلياة بشلك اكمل

 ولكن من غري الشائع بالنسبة ملن ميرون يف حالة حزن أن جيدوا أنفهسم يف مرحلة ما عالقني بطريقة أو بأخرى، أو يعانون من القلق، أو الذنب أو االكتائب، أو يشعرون أهنم غري قادرين
 عىل امليض قدًما. إن اكنت لدى صديقك أو أصدقائك املفجوعني خماوف حول معلية حزهنم، هناك الكثري من املهنيني الذين ميكهنم املساعدة. تقدم شبكة خسارة امحلل والرضيع الدمع

 الذي ميكن أن يساعد عىل ختفيف العزلة اليت يشعر هبا األهل وميكن لخشص موثوق مكقدم الرعاية الصحية املتابع لك أو أخصايئ الصحة النفسية أو احلزن أن يساعد يف التأكد من
 .اتصالك أو اتصال أصدقائك بالرعاية املهنية عند احلاجة لدمعمك يف حالة احلزن. ُيرىج الرجوع إىل مواردنا اإلضافية للحصول عىل مزيد من اإلرشادات واملعلومات
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