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پیشگفتار
ــال  ــدر از اخت ــم، آن ق ــن و همکاران ــر م طــی ســال های اخی
ــد.  ــه وحشــت افتاده ان ــردم ب ــه م ــم ک ــد گفته ای ــی ب بیش فّعال
ایــن کار بــرای ترغیــب آنــان بــه درمــان بــوده اســت. آقــای 
ــرای  ــا او را ب ــت. باره ــناس مشهوریس ــدرام روان ش ــر پ دکت
پــدر و مادرهایــی کــه دغدغــه ی آینــده ی فرزندشــان را 
دارنــد و یــا از برچســب بیش فّعالــی بــرای فرزندشــان 
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هــراس دارنــد، مثــال زده ام. خودافشــاگری ایــن مــرد وارســته 
ــدوار  ــا را آرام و امی ــدر و مادره ــی از پ ــته اســت خیل توانس
ــا  ــی از بّچه ه ــه روی خیل ــان را ب ــای درم ــد و دریچه ه کن
ــم  ــا قل ــره ب ــتان باالخ ــن داس ــه ای ــحالم ک ــاید. خوش بگش
باصفایــش بــه رشــته ی تحریــر درآمــد. همچنیــن او راه هــای 
جالبــی را بــرای ارتبــاط و درمــان پیشــنهاد داده کــه خاقیـّـت 

ــرد.  ــد ک ــا را شــکوفا خواه ــدر و مادره پ
دکتر سّید محّمد مسعود ازهر

فوق تخّصص روان پزشکی کودک و نوجوان
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با کودکان فّعال 

و بیش فّعال و.... چه کنیم؟
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ــاق شــده اســت.  ــده وارد ات ــادری خســته و درمان م
ــان  ــاید از هم ــد وارد می شــود، ش ــه بع ــد دقیق ــدر چن پ
ابتــدا کــودک می خواهــد دســت خــود را از دســت پــدر 
بیــرون بکشــد و شــاید چنــد دقیقــه ای هــم کــودک آرام 

ــد.  ــان بده ــی نش ــیند و کم روی بنش
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گاه مــادری تردیــد دارد کــه در حضــور فرزنــد در 
مــوردش صحبــت کنــد و گاه آن قــدر آب از ســرش گذشــته 
و بــه قــول خــودش و »آرزوی مــرگ« دارد کــه بی محابــا در 
ــا  ــک بازی« ه ــا و »دلق ــیطنت« ها و »آبروریزی« ه ــورد »ش م
ــا  ــه هوا«یی ه ــر ب ــقی« ها و »س ــه ش ــا و »کّل و »قلدری« ه
و »گیجی« هــا ی او و »انگشــت نمــا« شــدنش، ِشــکوه 
ــا  ــد ت ــا کن ــه را ره ــت بّچ ــن اس ــد. ممک ــه می کن و نال
درمانگــر بهتــر او را ارزیابــی کنــد و یــا ممکــن اســت بــه 



12

دنبــال کوچک تریــن حرکتــی از جانــب کــودک پــدرش 
او را از اتــاق بیــرون ببــرد و یــا بــه خالــه یــا عّمــه ای کــه 
همــراه آن هاســت ســپرده شــود. گاهــی از منشــی کمــک 
می خواهنــد و گاهــی کــودک خــودش را از الی دســت 
پــدر یــا مــادر بیــرون می کشــد و شــروع بــه دســتکاری 
لــوازم روی میــز یــا دکــور می کنــد. ُمهــر را برمــی دارد و 
دنبــال اســتامپ می گــردد و بــه ســرعت و ناشــیانه ُمهــر 
را بــه وســط و کنــار برگه هــا می کوبــد و بعــد هــم روی 
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ــدر و  ــه درمانگــر و پ ــد و ب دســت خــودش ُمهــر می زن
مــادرش نشــان می دهــد. بعــد از یکــی دو دقیقــه، مهــر را 
ــن  ــی رود. م ــا م ــد و ســراغ قفســه ي کتاب ه ــا می کن ره
بــه عنــوان روان شــناس کــم مــی آورم. از پــدر و مــادرش 
می خواهــم بــه نحــوی بّچــه را کنتــرل کننــد و یــا او را 
ــه داد  ــم خــدا ب ــم می گوی ــد. در دل ــرون ببرن ــاق بی از ات
دل ایــن مــادر برســد. بیچــاره در یــک آپارتمــان چگونــه 

ــن کــودک ســرکند؟  ــا ای ــد ب می توان
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ــی او  ــدود چــه خطر های ــا ب ــان بی محاب ــر در خیاب اگ
ــد؟  ــد می کن را تهدی

در عــرض چنــد ثانیــه مــن خــودم گرفتــار خاطراتــم 
ــادرم از  ــول م ــه ق ــم ب ــم می افت ــاد بّچگی های می شــوم. ی
دیــوار راســت بــاال می رفتــم و روی پایــم بنــد نبــودم. 

ــب و جــوش  ــل جن ــه دلی همــان روز اّول مدرســه ب
زیــادم از مدیــر بی اطــاع و بی انصــاف مدرســه ام کتــک 
ــد  ــری بن ــار نف ــا چه ــای ســه ی خــوردم. روی نیمکت ه
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ــر ســالی نمــره ی انضباطــم  ــدم. کمت نمی شــدم و می لولی
بیســت می شــد. در تمــام طــول تحصیلــم هیچــگاه 

جایــزه ای نگرفتــم. 
ــه دلیــل بیش فّعالــی و ضعــف در تمرکــز، همــواره  ب
در کاس بــه قــول بعضــی آموزگارانــم گیــج مــی زدم یــا 
در هپــروت بــودم و یــا بــه دلیــل درگیــری بــا ایــن و آن 
ــکوه  ــم ِش ــه از لولیدن ــتی هایم ک ــل دس ــًا بغ و مخصوص

ــدم.  ــراج می ش ــا اخ ــرون ی ــتند از کاس بی داش
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ــه  ــوب تنبی ــا چ ــا ب ــوردم و ی ــیلی می خ ــیار س بس
می شــدم و گاهــی نیــز جریمــه ام ایســتادن در کنــار 
ــود کــه باعــث خنــده و تمســخر  ــا ب تابلــو روی یــک پ

می شــد. همکاســی ها  توســط 
از 12-8 ســالگی خانه ی مــان درخــّرم آبــادِ لرســتان و 
اهــواز و نفــْت ســفیِد خوزســتان و عجب شــیِر آذربایجان 
ــازمانی، دارای  ــای س ــی و خانه ه ــای نظام ــود. منطقه ه ب
محیطــی بــاز بــرای جســت و خیــز و جســت وجو بــود. 
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ــدم  ــا را می کاوی ــا و زنبوره ــه ی مورچه ه ــم الن ــن ه م
ــدم.  ــک ها می دوی ــا و گنجش ــال پروانه ه ــه دنب ــم ب و ه
ــه  ــی از خان ــر تصادف ــچ خط ــه، بی هی ــا دو چرخ ــم ب ه
بیــرون مــی زدم و هــم محیطــی آشــنا داشــتم کــه 
ــا  ــود. در باغ ه ــنایان ب ــر آش ــر نظ ــارم زی ــه ی رفت هم
و باغچه هــای اطــراف منزلمــان دنبــال ســنجاقک ها 
و  ملخ هــا  بــودم.  جیرجیرک هــا  و  کفش دوزهــا  و 
کنجکاوی هــای  و  می کــردم  دنبــال  را  مارمولک هــا 
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ــا از  ــت. ام ــراخ داش ــی ف ــاخه ام محیط ــه ش ــاخه ب ش
ــا از دوچرخــه  ــودم. باره ــری نب ــًا ب خطــا و خطــر کام
می افتــادم و زخمــی می شــدم و یــا زنبورگزیدگــی 
داشــتم. گاهــی حیوان هــای خانگــی را آزار مــی دادم 
و گاهــی تخم مــرغ همســایه را برمی داشــتم. مــرغ و 
ــا از  ــگ ها و گربه ه ــردم. س ــال می ک ــا را دنب خروس ه
ــنگم  ــز س ــی نی ــد و گاه ــذاب بودن ــه ع ــنگ پرانی ام ب س
ــت  ــی را می شکس ــر کس ــا س ــورد و ی ــی می خ ــه جای ب

ــدم.  ــه می ش ــنگ آن تنبی ــد هم س ــه بای ک
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کبوترهــای همســایه هــم از مــن می ترســیدند. گویــا 
ــم  ــه خ ــن ک ــناختند و همی ــرا می ش ــه م ــا هم کاغ ه
ــا  ــد. این ه ــردارم از جــا می پریدن ــا ســنگی ب می شــدم ت
واقعیّت هــا و تصــّورات مــن بــود و گاه بــه راســتی فکــر 
می کــردم کــه پرنده هــا و ســگ و گربه هــای محــل 
ــادرم  ــر حــال گاه م ــه ه ــند. ب ــرا می شناس ــان م زندگی م
آرزوی مــرگ مــرا می کــرد و گاه آرزوی مــرگ خــودش 

ــن راحــت شــود. ــا از دســت آزار و اذیّت هــای م را، ت


