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 سخني با والدین و مربیان

انتظــار بــرای از راه رســیدن یــک بچــۀ جدیــد، دوران هیجان انگیــز و شــگفت آوری اســت. امــا از نظــر یــک کــودک در آن 
خانــواده، ایــن دوره می توانــد کمــی اســترس زا و همــراه بــا تردیــد و بالتکلیفــی باشــد. بزرگ ترهــا بایــد ایــن پریشــانی را در 

کــودک تشــخیص داده و بــه او کمــک کننــد تــا دوبــاره حــس دوســت داشــته شــدن و امنیــت داشــته باشــد.
بیشــتر بچه هــای کوچــک، درک درســتی از زمــان ندارنــد. تصــور ِ هشــت یــا نــه مــاه، بــرای آن هــا ســخت و مبهــم اســت. 
پــس بایــد بــا زبــان خودشــان بــا آن هــا صحبــت کنیــد. به طــور مثــال: »بچــه زمانــی از راه می رســد کــه هــوا دوبــاره گــرم 
ــرادر  ــا » ب ــد«. ی ــا می آی ــل شــوند، خواهــر کوچکــت هــم به دنی ــی کــه مدرســه ها تعطی ــا »زمان ــی شــده باشــد«. ی و آفتاب

ــا عیــد از راه می رســد«. کوچکــت همــراه ب
زمانــی کــه یــک خانــواده منتظــر بــه دنیــا آمــدن کــودک جدیــدی هســتند، خیلــی چیزهــا بایــد عــوض شــود. به همیــن دلیل، 
نبایــد تغییــرات عمــدۀ دیگــری در زندگــی فرزنــد بزرگ تــر به وجــود آینــد، خصوصــاً آن هایــی کــه می شــود بــه زمــان دیگــری 

موکــول شــوند. مثــاًل تــا جایــی کــه امــکان دارد، اتــاق خــواب کــودک را عــوض نکنیــد یــا در چیدمــان آن دســت نبرید.
ــد؛   ــدا کن ــه پی ــت همیشــگی ادام ــه حال ــان ب ــا افتاده ترین ش ــن و پیش پ ــی کوچک تری ــره حت ــای روزم ــادات و کاره ــر ع اگ

ــود. ــر می ش ــان تر و طبیعی ت ــازه، آس ــد ت ــرش فرزن پذی
اگــر مــادر به جــای عبــارت »بچــۀ مــن« از عبــارت »بچــۀ مــا« اســتفاده کنــد حتــی وقتــی دربــارۀ کــودک از راه نرســیده 
ــرادر کوچکــش حــس  ــا ب ــه خواهــر ی ــر نســبت ب ــد بزرگ ت ــد باعــث می شــود فرزن ــا دیگــر بزرگســاالن صحبــت می کن ب
تعلق خاطــر پیــدا کنــد. همیــن تغییــر کوچــک در واژه هــای انتخابــی، تأثیــر زیــادی بــه همــراه خواهــد داشــت. همچنیــن، اگــر 
بــرای فرزنــد بــزرگ توضیــح بدهیــم کــه خــود او هــم یــک زمانــی نــوزاد بــوده و ایــن مرحله هــا بــرای او هــم طــی شــده، 
ــم.  ــانش بدهی ــرون آورده و نش ــوزادی او را بی ــای ن ــا و لباس ه ــوم عکس  ه ــم آلب ــم. می توانی ــه او کرده ای ــی ب ــک بزرگ کم
خــوب اســت دربــارۀ آماده ســازی ها وشــادی و هیجانــی کــه پیــش از بــه دنیــا آمدنــش داشــتیم، برایــش صحبــت کنیــم.

اضافــه شــدن یــک عضــو جدیــد بــه خانــواده، می توانــد بــرای همــۀ افــراد خانــواده اســترس زا باشــد. ایــن اســترس تــا زمانــی 
کــه هــر شــخص بــا وضعیــت جدیــد هماهنــگ شــود، طــول می کشــد. امــا داشــتن یــک خواهــر یــا بــرادر جدیــد،  تجربــه ای 
ــه  ــوان بزرگســاالن، می توانیــم ب سرشــار از شــگفتی و بالندگــی اســت کــه در تمــام عمــر ادامــه خواهــد داشــت. مــا به عن
کــودک کمــک کنیــم کــه از ایــن مرحلــۀ تغییــر گــذر کــرده و بتوانــد شــادی ِ شــریک شــدن خانــواده اش بــا یــک خواهــر یــا 

بــرادر کوچک تــر را ببینــد و تجربــه کنــد.
                                                                                                                                                                         ـ امیلی منندز آپونته                   
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قرار است یک بچۀ تازه از راه برسد                                

قــرار اســت خانــواده ات یــک بچــۀ تــازه داشــته باشــد! همــۀ افــراد خانــواده خوشــحال و 
ــا آمــدن او صحبــت می کننــد. ــه دنی ــارۀ ب هیجــان زده هســتند و همــه درب

تــو داری خواهــر یــا بــرادر بزرگ تــر او می شــوی و ممکــن اســت دقیقــاً ندانــی معنــی ایــن 
چیســت. شــاید کمــی هــم نگــران باشــی کــه اوضــاع در خانه تــان چــه تغییراتــی می کنــد.
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بچۀ جدید، چطور از راه می رسد؟                                

ــادرت هــم  ــردن او شــکم م ــا رشــد ک ــد. ب ــادرت رشــد می کن ــد، در شــکم م بچــۀ جدی
بــزرگ می شــود. مــادرت ممکــن اســت گاهــی احســاس خســتگی یــا بیمــاری کنــد، امــا 
ــاردار هســتند، گاهــی ایــن حس هــا را پیــدا  نبایــد نگــران بشــوی. مادرهــا زمانــی کــه ب

ــوند. ــوب می ش ــی زود خ ــا خیل ــد، ام می کنن
اگــر دســتت را روی شــکم مــادرت بگــذاری، ممکن اســت تــکان خــوردن بچــه را در دلِ  او 
حــس کنــی. همچنیــن، باوجــود اینکــه او هنــوز تــو را نمی بینــد، امــا می توانــد صدایــت را 
بشــنود. از مــادرت بخــواه هــر زمــان کــه امکانــش بــود، دســتت را روی شــکمش بگــذاری 

و بــا بچــه حــرف بزنــی. 
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