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 سخني با والدین و مربیان

جدایــی والدیــن بــرای هــر کودکــی تجربــۀ دردناکــی اســت، امــا حمایــت بزرگســاالن مهربــان و دلســوز، می توانــد گــذر از این 
مرحلــه را کمــی آســان تر کنــد.

والدیــن به محــض آنکــه تصمیــم خــود را قطعــی کردنــد، بایــد بــا کــودک دربــارۀ جدایــی و طالقــی کــه قــرار اســت رخ بدهــد 
صحبــت کننــد. کــودکان تنش هــای خانوادگــی را کامــالً حــس می کننــد و می فهمنــد موضوعــی خــوب پیــش نمــی رود. 
وقتــی بــا آن هــا صادقانــه از مســائلی کــه در شــرف وقــوع اســت صحبــت کنیــم، باعــث می شــویم کــه موضوعاتــی بدتــر و 

وحشــتناک تر را در ذهــن خــود نپروراننــد.
جدایــی والدیــن بــرای کــودک گردبــادی از احساســات گوناگــون ایجــاد می کنــد. بایــد اجــازه بدهیــد فرزندتــان آن عواطــف و 
احساســات را تجربــه کــرده و شــرح دهــد. مرتــب بــه او یــادآوری کنیــد کــه دوســتش داریــد و او مســبب ایــن جدایــی نیســت 

و هــر اتفاقــی هــم کــه بیفتــد شــما از او مراقبــت می کنیــد.
پذیــرش تغییــر از هــر جنســی کــه باشــد بــرای کــودک دشــوار اســت؛ به ویــژه طــالق کــه تغییراتــی همیشــگی در زندگــی او 
ایجــاد می کنــد. والدیــن بایــد به درســتی منطــق و دلیــل جدایــی را شــرح بدهنــد و مطمئــن شــوند همــه چیــز بــرای کــودک 
روشــن و قابــل درک اســت. ســعی کنیــد ســیر رخدادهــا یکنواخــت و قابل پیش بینــی باشــد. کــودک زمانــی کــه بدانــد چــه 

اتفاقــی قــرار اســت رخ دهــد، بهتــر بــا مســائل روبــه رو می شــود.
بســیار طبیعــی اســت کــه افــراد، نســبت بــه همســر ســابق خــود احساســاتی منفــی داشــته باشــند، امــا والدیــن نبایــد ایــن 
احساســات را جلــوی فرزندشــان بــروز بدهنــد. شــما هــر احساســی هــم کــه نســبت بــه همســر ســابق خــود داشــته باشــید، او 
هنــوز پــدر یــا مــادر فرزنــد شماســت. کــودک همچنــان هــر دوی شــما را دوســت دارد و نیازمنــد حمایــت و عشــق تان اســت. 

ابــراز آن احساســات منفــی باعــث ایجــاد ســردرگمی و گنــاه در ذهــن کــودک می شــود.
امیــدوارم ایــن کتــاب وســیله ای باشــد کــه فرزندتــان بــا آن بــه درک بهتــری از زندگــی جدیدش برســد و ســریع تر بــا تغییرات 
هماهنــگ شــود. ایــن کتــاب را بــا او بخوانیــد و ســِر صحبــت راجــع بــه موضوعــات و عواطــف پیرامــون جدایــی را بــا خواندن 

ایــن کتــاب بــاز کنید.
بــه فرزندتــان فرصــت بدهیــد بــا تغییــرات بنیادینــی کــه طــالق به دنبــال دارد کنــار بیایــد. جدایــی بــرای تمــام افــرادی کــه 
درگیــر آن هســتند دردنــاک اســت، امــا الزم نیســت تــا مــدت نامحــدودی همچنــان روحیه شــان را تخریــب کنــد. شــما بــا 

همــکاری، مداومــت، عشــق و حمایــت بی پایــاِن خــود بــه کــودک کمــک می کنیــد ایــن دوره را پشــت ســر بگــذارد.
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