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 سخني با والدین و مربیان

تصــور کنیــد بــا لبــاس راحتــی بــه یــک مهمانــی می رویــد. ابتــدا ایــن ذهنیــت را داریــد کــه یــک دورهمــی دوســتانه اســت؛ 
امــا ناگهــان متوجــه می شــوید کــه یــک مراســم بســیار رســمی اســت. حتمــاً احســاس می کنیــد در آن جمــع وصلــۀ ناجوریــد 

و آن چنــد ســاعت نمی توانیــد بــه هیچ چیــز دیگــری فکــر کنیــد.
کــودکان هــم بــه دالیــل متفــاوت و زیــادی ممکــن اســت احســاس متفــاوت بــودن یــا وصلــۀ ناجــور بــودن داشــته باشــند. 
برخــی از ایــن دالیــل مهــم هســتند و بعضی هــای دیگــر به نظــر بی اهمیــت می آینــد. تعــدادی از ایــن تفاوت هــا آشــکارند 

و باقــِی آن هــا فقــط در ذهــن کــودک وجــود دارنــد.
درهرحــال کــودک بایــد بدانــد چنیــن احساســی واقعــی اســت. مــا نمی توانیــم فقــط شــانه بــاال انداختــه و بگوییــم: »فکرهای 
ــه نیســت و  ــد بفهمــد احساســی کــه دارد ابلهان ــی.« کــودک بای ــرون می آی ــن فکــر بی ــا »کم کــم از ای ــه نکــن.« ی احمقان

خــودش هــم بــرای داشــتن چنیــن احساســی احمــق یــا بــد نیســت.
کــودکان بــه صداقــت نیــاز دارنــد. اینکــه بــه آن هــا بگوییــم: »هیچ کســی متوجــه نمی شــود.« یــا »کســی اهمیــت نمی دهد.« 
از نظــر کــودک یــک دروغ اســت. نادیــده گرفتــن مشــکل درســت به انــدازۀ اغــراق در آن می توانــد آســیب زننده باشــد. در هــر 

دو حالــت کــودک حــس می کنــد ایــن تفــاوت مایــۀ شرمســاری اســت.
بهتریــن روش بــرای ایجــاد تــوازن ایــن اســت کــه کــودک را بــا عشــق احاطــه کنیــد. کــودکان نیــاز دارنــد فقــط بــه ِصــرف 
بودن شــان موردعشــق قــرار بگیرنــد. آن هــا همچنیــن احتیــاج دارنــد بشــنوند کــه دوســت داشــته می شــوند. مــا بزرگســال ها 
عــادت کرده ایــم بــا عواطــف ناگفتــه کنــار بیاییــم، امــا کــودکان توانایــی خوانــدن چنیــن زبــان پنهانــی را ندارنــد. آن هــا بایــد 

هــر روز کلمــات محبت آمیــز را بشــنوند و آغــوش عزیزانشــان را حــس کننــد.
زمانــی کــه کــودکان توســط عشــق قــوی شــده باشــند، راحت تــر درک می کننــد کــه تفاوت هــا فقــط بخــش کوچکــی از 
ــا  ــا عشــق ســیراب شــده باشــند، حــس امنیــت کافــی بــرای برقــراری ارتبــاط ب خــوِد واقعی شــان اســت. کودکانــی کــه ب
افــراد متفــاوت دیگــر را نیــز خواهنــد داشــت. چنیــن کودکانــی می تواننــد تمــام اســتعدادها و هدایــای الهــی را، کــه موجودیــت 

ــد. ــه جهــان عرضــه کنن حقیقی شــان را می ســازد، آشــکار کــرده و ب
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