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سخني با والدين و مربیان
همــۀ مــا جملــۀ «ببخــش و فرامــوش كــن» را شــنيدهايم .امــا بهتــر اســت بگوییــم« :ببخــش امــا بــه يــاد بســپار ».هــدف
اصلــي كتــاب ایــن اســت كــه بــه شــما كمــك كنــد فرزندتــان را در ايــن مســي ِر درســت هدايت كنيــد .اما بخشــیدن بــه معني
پذيرفتــن بيعدالتــي ،آســيب يــا سوءاســتفاده نيســت .بزرگســاالن هــم ماننــد كــودكان بايــد ايــن مــوارد منفــي را تشــخيص
دهنــد ،بشناســند و در مقابلشــان بایســتند .بخشــيدن ،يــك قــدم فراتــر اســت .بخشــيدن ،بــه معنــي ایســتادگی در برابــر ميل
بــه «تالفــي» اســت .بخشــيدن ،بــه مــا يــاد ميدهــد كــه هــر فــرد ،بســیار فراتــر و باالتــر از رفتارهايــش اســت حتــي اگــر آن
رفتــار ،درد و رنجــش بــه همــراه داشــته باشــد.
كــودكان بنــا بــه طبيعتشــان ،بســيار بخشــندهاند .آنهــا همچنــان ایــن خلقوخــو را حفــظ ميكننــد؛ مگــر اینکــه مــا
چيــز ديگــري يادشــان بدهيــم .مــا ايــن كار را بــه شــکلهای مختلفــی انجــام ميدهيــم كــه کمتــر شــفاهي و كالميانــد.
وقتــی عش ـقمان را از كســي دريــغ ميكنيــم ،کینهجویــی را بــه کودکانمــان يــاد ميدهيــم .مــا بــا کلماتــی خشــمگین و
ضآمیــز ،چارچوبهــاي رفتاريمــان را بــه آنهــا القــاء ميكنيــم .مــا بــا حالتهــا ،حركتهــا و ديدگاههايمــان بــه
اعترا 
آنهــا آمــوزش ميدهيــم و نــه بــا کلمههایمــان.
ويليــام ديمــون ـ روانشــناس و نويســندۀ كتــاب كــودك بــا اخــاق ـ والديــن را تشــويق ميكنــد در پــروش رشــد اخالقــي
كــودك ماننــد رشــد جســمياش ،کوشــا باشــند .دكتــر ديمــون معتقــد اســت كــه والديــن بــراي پــرورش ویژگیهــای اخالقی
فرزندشــان ،چهــار مرحلــه پيــش رو دارنــد .مــن در ایــن کتــاب بــا بهــره گرفتــن از ايــن چهــار مرحلــه کوشــیدهام تــا روحيــۀ
بخشــندگي را در كــودكان افزایــش دهــم.
مرحلــۀ اول ،پــرورش و حمايــت از طبيعــت بخشــايشگر كــودك اســت .مرحلــۀ دوم ،كمــك كــردن بــه كــودك اســت تــا
موقعیتهایــی كــه میتوانــد در آنهــا «بخشــيدن» را تمریــن کنــد ،دریابــد و تشــخیص دهــد .مرحلــۀ ســوم ،تشــويق رفتــار
و گفتــار ناشــی از مهربانــي و بخشــندگی اســت .در مرحلــۀ آخــر ،بــه کــودک میآموزیــم کــه درهــر شــرایطی ،حتی در شــرایط
عــاری از مهربانــی و بخشــش میتوانــد احساســاتش را تغییــر دهــد و ببخشــد .هــدف مــا ایــن اســت کــه صبــر و محبــت را
بــدون هيــچ اجبــار و فشــاري در کــودک پــرورش دهیــم.
همــۀ مــا بخشــندگي را هــر روز ،و بــه عینیتريــن حالــت ممكــن ،تجربــه ميكنيــم .مــا شــاهد آن هســتيم كــه چطــور بدنمان
بعــد از خــواب شــبانه ،دوبــاره نيــرو ميگيــرد .هــر صبــح ،خورشــيد بــه مــا و زميــن فرصــت دوبــارهاي بــراي اســتفاده از گرما و
نــورش ميدهــد .هــم چــون زميــن و جسـممان ،در قـــلبمان هــم بایــد هــر روز بخشــیدن را تمریــن کنیــم .بخشــيدن ،بــراي
روحمــان ضروري اســت.
ـ کارول آن مارو

قلب تو باهوش است

بعضــی از روزهــا ،اتفاقهــای بــدی برایــت میافتــد کــه حــس میکنــی کســی بــه تــو ـ
بــه جســم یــا قلبــت ـ ضربـهای زده اســت.
یــک روز تــارا مــداد نــو آنــی را شکســت .تــارا گفــت کــه منظــوری نداشــته امــا آنــی هنــوز
از دســتش ناراحــت اســت .جیــم موقــع یارکشــی تیمــش ،بِــن را انتخــاب نکــرد و بِــن هنوز
از دســت جیــم عصبانــی اســت.

آنــی و بِــن مــی تواننــد ایــن احســاس را در قلبشــان نگــه دارنــد .آنهــا میتواننــد ناراحــت
یــا عصبانــی باشــند .امــا راه دیگــری هــم وجــود دارد .آنهــا میتواننــد احســاس بدشــان را
رهــا کننــد کــه بــرود .آنهــا میتواننــد ببخشــند.
بخشــیدن راه مناســبی بــرای خــوب و شــاد زندگــی کــردن اســت .قلبــت میدانــد چطــور
ببخشــد .هــر بــار کــه ایــن کار را بیشــتر و بیشــتر انجــام میدهــی ،برایــت بســیار ســادهتر
میشــود.
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بخشیدن ،بخشش است

کلمــات بخشــش و بخشــیدن همخانوادهاند .بخشــش و بخشــیدن خیلی شــبیه همدیگرند.
وقتــی بــه جاســمین میگویــی« :اشــکالی نــدارد ».در واقــع بــه او هدی ـهای میبخشــی.
ایــن هدیــه باعــث میشــود کاری کــه او کــرده یــا حرفــی کــه زده ،رهایــت کنــد و بــرود.
تــو بــا ایــن کار چیــزی را کــه باعــث رنجــش و ناراحتـیات شــده اســت ،رهــا میکنــی تــا
دیگــر پیــش تــو نماند.
بخشــش ،مثــل پــاک کــردن تختــه ســیاه اســت .وقتــی کار بــدی میکنــی ،معلــم اســمت
را روی تختــه ســیاه مینویســد و وقتــی آن را پــاک میکنــد یعنــی همــه چیــز بــه خوبــی
و خوشــی تمــام شــده اســت .میتوانــی بــا بخشــیدن جاســمین ،اســم او را از روی تختــه
ســیاه قلبــت پــاک کنــی.
بخشــش بــه ایــن معنــا نیســت کــه هیــچ اتفاقــی نیفتــاده اســت .تــو هــم میتوانــی
جاســمین را بــه خاطــر کاری کــه کــرده ،ناراحــت کنــی .امــا اگــر او را ببخشــی ،هــم خودت
خوشــحال میشــوی و هــم او دوســت بهتــری میشــود .بــا ایــن کار بــه او فرصــت
دیگــری میدهــی تــا کارش را جبــران کنــد.
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