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 سخني با والدین و مربیان

اگــر ایــن کتــاب را در دســت گرفته ایــد، بــه احتمــال زیــاد بیــش از یــک فرزنــد داریــد. ممکــن اســت پــدر یــا مــادر یــک یــا 
چنــد کــودک باشــید. شــاید همــۀ آن هــا دختــر، پســر یــا از هــر دو جنــس باشــند. ممکــن اســت فاصلــۀ ســنی آن هــا کــم یــا 

ــد. زیاد باش
فــارغ از ســن، جنســیت و تعــداد فرزندانــی کــه در خانــواده داریــد؛ آن هــا در یــک موضــوع بســیار مهــم با هم شــریک هســتند: 
شــما! همگــی می دانیــم کــه شــریک شــدن چیــزی بــا دیگــران اغلــب مشــکل اســت، امــا زمانی کــه بخواهیــم یکــی از 

عزیزانمــان را  مثــل پــدر یــا مــادر ـ  بــا دیگــران شــریک شــویم، اوضــاع حتــی ســخت تر هــم می شــود.
فرزندانتــان همــواره بــرای به دســت آوردن عشــق و توجــه بیشــتر از ســمت شــما بــا هــم رقابــت می کننــد؛ حتــی اگــر گاهــی 
بســیار جزئــی و کم رنــگ باشــد. فرزنــد شــما چــه نوپــا باشــد چــه نوجــوان، ارزش خــود را بــا میــزان توجهــی کــه بیــن او و 
خواهــر و بــرادرش تقســیم می کنیــد می ســنجد.  حفــظ چنیــن تعــادل ظریفــی مشــکل اســت، نــه؟ گاهــی وقت هــا ممکــن 
اســت رفتــار یکــی از بچه هــا را واقعــاً بیشــتر از بقیــه دوســت داشــته باشــید، امــا خودتــان می دانیــد کــه ایــن به معنــای بیشــتر 
دوســت داشــتن آن فرزنــد نســبت بــه خواهــر و بــرادرش نیســت. در چنیــن مواقعــی بســیار مهــم اســت کــه عشــق و توجــه 

یکســانی نســبت بــه همــۀ فرزندانتــان نشــان دهید.
ــت بیــن خواهرهــا و برادرهــا موقتــی نیســت، بلکــه همیشــه وجــود خواهــد داشــت. زمانی کــه بچه هــا کم سن وســال  رقاب
هســتند ایــن اختالفــات بیشــتر نمایــان می شــود و ممکــن اســت بچه هــا نســبت بــه هــم رفتارهــای نادرســتی نشــان بدهنــد. 
زمانی کــه شــما هــر فرزنــد را نســبت بــه جایــگاه خاصــی کــه در قلبتــان دارد مطمئــن کنیــد، بــه او کمــک می کنیــد کنــار 
خواهــر و بــرادرش بــزرگ شــود، نــه در رقابــت بــا آن هــا. شــما همچنیــن بایــد فرزندانتــان را تشــویق کنیــد تــا جایــگاه ویــژۀ 
خــود را در خانــواده ببیننــد و بشناســند؛ کــه درنتیجــه نقــش منحصربــه فــرد خــود را در کل جهان بیابنــد. درحقیقــت کل جهان 

چیســت جــز یــک خانــوادۀ بــزرگ؟
                                                                                                                                                                                      ـ آر.دبلیو اَلِی                      



6

خواهر یا برادر کیست؟                               

اگــر پــدر و مــادر تــو بیــش از یــک فرزنــد داشــته باشــند، یعنــی تــو خواهــر یــا بــرادر داری. 
شــاید بیشــتر از یــک خواهــر یــا بــرادر داشــته باشــی. شــاید هــم فقــط خواهر یــا فقط بــرادر 

ــته باشی.  داش
خواهــر یــا بــرادر داشــتن بــه ایــن معناســت کــه معمــوالً بچــه یــا بچه هــای دیگــری هــم 
ــا  در گوشــه وکنار خانــه هســتند. مثــل اینکــه داخــل خانــۀ خودتــان یــک زمیــن بــازی ب
هم بــازی داشــته باشــی. خواهــر یــا بــرادر کســی اســت کــه بازی هــا، حرف هــای مهــم و 

بســتۀ بــزرگ چیپــس و پفــک موقــع فیلــم دیــدن را بــا او شــریک می شــوی.
آیــا تمــام ایــن شــریک شــدن ها یعنــی تــو و خواهــر یــا بــرادرت حتمــاً بهترین دوســت های 

هستید؟ همدیگر 
نه همیشه!





9

رشیک شدن سخت است                               

ــر  ــو و خواه ــی ت ــا دیگــران ســخت اســت. وقت ــا شــریک شــدن وســایل ب گاهی وقت ه
ــر  ــک نف ــط ی ــد و فق ــک اســباب بازی اســتفاده کنی ــد از ی ــر دو می خواهی ــرادرت ه ــا ب ی
ــت را  ــن حال ــا ای ــود. بزرگ تره ــروع می ش ــالف ش ــت و اخت ــردارد، رقاب ــد آن را ب می توان
ــو واقعــاً آزاردهنــده  ــرای ت ــد ب ــرادری« می نامنــد. ایــن موضــوع می توان »دعــوای خواهرب

باشــد.
مثــالً تخــت دوطبقــۀ جدید رســیده اســت. تــو مدت هــا درمــورد کارهایــی که می خواســتی 
بــا طبقــۀ دوم انجــام بدهــی نقشــه کشــیدی، امــا بــرادرت قبــل از تــو طبقــۀ دوم را انتخاب 
می کنــد و صاحــب آن می شــود. خــب، شــریک شــدن تخت هــای دوطبقــه ســخت اســت.
یــا در یــک عصــر گــرم و کســل کننده ناگهــان یــک فکــر خــوب به نظــر تــو می رســد. 
پــس بلنــد می گویــی: »خــوب اســت بــا میلــۀ پــرش بــازی کنــم!« و خواهــر کوچکــت 
می گویــد: »اول مــن! اول مــن!« تــو جــواب می دهــی: »امــا ایــن نظــر مــن بــود، پــس 
اول خــودم بــازی می کنــم.« خواهــرت شــروع می کنــد بــه جیــغ کشــیدن. در ایــن موقــع 
خواهــر بزرگ تــرت می گویــد: »درســت نیســت خواهــر کوچکــت را بــه گریــه بینــدازی.« 
ــس  ــد. پ ــازی می کن ــرد و اول او ب ــرش می پ ــۀ پ ــوری روی میل خواهــر کوچکــت هــم ف

قســمت کــردن اســباب بازی ها هــم ســاده نیســت.


