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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
                                                                                                                                                                   ـ سوزان ِهی بور اُوکیف                     
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تو متفاوت هستی                               

در همۀ دنیا هیچ کس دقیقاً مثل تو نیست!
متفــاوت بــودن چیــز خوبــی اســت؛ البتــه اگــر از بقیــه بامزه تــر و قوی تــر باشــی یــا دیگران 
تــو را خیلــی شــجاع ، شــاگرد ممتــاز کالس یــا یــک هنرمنــد عالــی بداننــد. اســتعدادها و 
ــن شــخص  ــه ای ــل ب ــو را تبدی ــه ت ــی هســتند ک ــو بخشــی از خصوصیات توانایی هــای ت

ــتی. ــه هس ــد ک ــردی می کنن منحصربه ف
البتــه گاهــی ممکــن اســت تــو بــه انــدازۀ بقیــه بامــزه، باهــوش، قــوی یــا شــجاع نباشــی. 
ــن  ــادی بانمــک« هســتی. چنی ــا »زی ــی »بیش ازحــد باهــوش« ی شــاید هــم حــس کن

تفاوتــی ممکــن اســت باعــث شــود حــس ناخوشــایندی داشــته باشــی.
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تفاوت های ظاهری                               

شــاید فکــر کنــی زیــادی الغــر، چــاق، قدبلنــد یــا قدکوتــاه هســتی. ممکــن هــم هســت 
به نظــرت خیلــی کک و  مکــی باشــی، گوش هایــت بــزرگ یــا موهایــت همیشــه فرفــری 

ــند. ــورده باش و پیچ خ
ــا  ــا نقطه ه ــادی صــاف هســتند ی ــوازی زی ــم خطــوط م ــه بگویی ــد ک ــن می مان ــل ای مث
ــو  ــتی. ت ــد« نیس ــه ای »بیش ازح ــچ زمین ــو در هی ــند. ت ــر می رس ــرد به نظ ــد گ بیش ازح
فقــط خــودت هســتی و ایــن هــم ظاهــری اســت کــه داری. اآلن ایــن شــکلی هســتی؛ 

ــی. ــری باش ــکل دیگ ــوی، ش ــر می ش ــی بزرگ ت ــت وقت ــن اس ممک
ــانت  ــد نش ــو بودن ــن ت ــه هم س ــی را ک ــای زمان ــن عکس ه ــش ک ــا خواه از بزرگ تره
بدهنــد. حتمــاً از ایــن همــه تغییــری کــه ظاهــر آن هــا در ایــن ســال ها پیــدا کــرده اســت 

تعجــب خواهــی کــرد! تــو هــم عــوض خواهــی شــد.
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یک قهرمان یواشکی                                

ــا، چــون چــاق و ُکپــل اســت، چــه احساســی دارد. گاهــی وقت هــا  فکــر کــن شســت پ
ــل چشــم درخشــان نیســت.  ــا مث ــو قشــنگ ی ــل م ــرد. مث ــو می گی ــد و ب ــرق می کن ع
نمی توانــد موســیقی بشــنود یــا غــذا را بچشــد. هیچ کــس تــا حــاال نگفته:»عجــب شســت 

ــاده، قشــنگ و باهوشــی!« ــای فوق الع پ
امــا بــدون شســت پــا تــو نمی توانــی بــدوی؛ حتــی ممکــن اســت بــرای راه رفتــن هــم 
دچــار مشــکل بشــوی. شســت پــا عضــو خیلــی مهمــی اســت! مثــل یــک قهرمــان پنهان 

و مخفــی!
چــاق و ُکپــل بــودن بــرای شســت پــا بــد نیســت، چــون همــان شــکلی کــه بایــد باشــد 

آفریــده شــده اســت و ظاهــر و قیافــه اش از اهمیــت آن کــم نمی کنــد.
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دیگر تفاوت های ظاهری                                

دالیــل دیگــری هــم وجــود دارنــد کــه باعــث  می شــوند تــو حــس کنــی تفاوت هایــت بــا 
دیگــران، بــد و خجالت آور اســت.

بخشــی از بــدن تــو ممکــن اســت بــرای مدتــی بــه کمــک نیــاز داشــته باشــد ـ مثــل 
ارتودنســی بــرای مرتــب کــردن دندان هــا یــا یــک کاله گیــس به جــای موهــا. شــاید هــم 

ایــن وســایل ِکمکــی همیشــگی باشــند ـ ماننــد عینــک یــا صندلــی چــرخ دار.
امــا تــو موهایــت نیســتی، تــو پاهایــت هــم نیســتی. ارزش تــو خیلــی بیشــتر از چیــزی 
اســت کــه حتــی بتوانــی تصــور کنــی! جمــع بســتن ارزش تک تــک اعضــای بدنــت هــم 

ــد. ــری کن ــا ارزش واقعــی ات براب ــد ب نمی توان


