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المجلــة التــي تحركــك !

كيف تتحدث
بحيث يستمع األطفال
لماذا نصرخ؟
أي منها حالتك؟
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من المحرر
كتب يل �صديقي م�ؤخر ًا و�س�ألني " كيف ميكن للوالدين حتفيز
�أطفالهم من دون اللجوء اىل ال�صراخ وال�صياح عليهم .ال
يبدو �أن الكثري من النا�س يعرفون �أي و�سيلة �أخرى للتعامل
مع �أبنائهم عندما ال ي�ستمعون ويردون بفظاظة وقلة �إحرتام،
�أو �أنهم غري متحم�سني لأداء مهامهم وواجباتهم املدر�سية "
�إذا كنت �أحد الوالدين .رمبا تكون مررتَ يف احلالة التالية،
ُي�سيء طفلك الت�صرف �أو يتحدث معك بقلة �إحرتام ،فقبل �أن
تدرك الأمر ترفع �صوتك  -وي�صرخ عليك طفلك باملقابل.
بعد ذلك ينتابك �شعور فظيع .وتت�ساءل دائم ًا ملاذا ُت َّدين
نف�سك ملباراة يف ال�صراخ ،وتتمنى لو �أنك تعاملت مع الو�ضع
ب�شكل خمتلف.
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أي منها حالتك؟
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أن أكون مثلك

ي�ساعد التوا�صل مع الأطفال على �إتخاذ خيارات جيدة .و
تعليمهم الطريق ال�صحيح لي�ست مهمة �سهلة .و�صلنا جميع ًا
اىل حالة من ال�سخط ،التي حتتاج اىل امل�شورة حول كيفية
حت�سني تعاملنا مع �أطفالنا.

اقتباسات بارزة

وقد جمعت بع�ض املقاالت املفيدة واملثرية للإهتمام يف هذا
الإ�صدار من امل�شوقة .و�ضمنتها ن�صائح عملية حول كيفية
التوا�صل الف ّعال مع الأطفال وق�ص�ص حقيقية من النا�س
الذين �ساهموا بتجاربهم.
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قصيـدة

األبوة واألمومة
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قد ت�ش ُع ُر بالإنهاك من فداحة الأمور التي ترافق الأبوة
والأمومة ،لذلك َف َك ْرتُ �أن �أذكرك بتحرير نف�سك من بع�ض
الركود .ال يوجد �شيء مثل الأبوة والأمومة املثالية .املطلب
الوحيد هو �أن تكون �أحد الوالدين .لذلك َت َنا َول كوب من
ال�شاي �أو القهوة وارفع قدميك وا�سرتخي واقر�أ� .سوف ت�شعر
على نح ٍو �أف�ضل بعد ذلك.
بقلم :كر�ستينا لني
للم�شوقة
امل�شوقة املجلد  4الإ�صدار 12

لماذا نصرخ ؟

حياة �إيجابية ،بت�صرف

�س�أل حكيم �أتباعه  " ،لماذا ي�صرخ النا�س على بع�ضهم �أعلى كي ي�سمعا بع�ضهما البع�ض من خالل تلك الم�سافة
البع�ض عندما ي�ضطربون ؟" فكر �أتباعه لفترة من الوقت الكبيرة".
وقال �أحدهم � "،إننا نفقد هدوءنا ولذا ن�صرخ !"
ثم قال الحكيم" :ماذا يحدث عندما يحب النا�س
"لكن �إ�شرح لي لماذا ت�صرخ في حين �أن ال�شخ�ص بع�ضهم؟ لن ي�صرخوا على بع�ضهم البع�ض .يتحدثون
الآخر يجل�س بجانبك ؟" �س�أل الحكيم "�ألي�س من بهدوء .لماذا؟ لأن قلوبهم قريبة جد ًا .الم�سافة بينهما
الممكن التحدث معه �أو معها
ب�صوت هادئ ؟ لماذا �صغيرة جد ًا ".وتابع الحكيم" :ماذا يحدث عندما ينمو
ٍ
ت�صرخ على ال�شخ�ص عندما تكون غا�ضب ًا؟" َقدَ م بع�ض حبهم للآخر �أكثر من ذلك؟ �أنهم ي�سمعون فقط .قلوبهم
�أتباعه المزيد من الإجابات لكن �أيا منها لم ير�ضي ت�صبح �أقرب مع الحب� .أخير ًا �إنهم لي�سوا بحاجة حتى
الحكيم.
للهم�س .فقط ينظرون لبع�ضهم البع�ض .هذا كل �شئ.
كيف يكون النا�س مجتمعين عندما يحبون بع�ضهم
�أخير ًا �شرح الحكيم" :عندما يكون �شخ�صان غا�ضبان البع�ض .ي�صبح القلب واحد ًا".
على بع�ضهما البع�ض ،تن�ش�أ هناك م�سافة بين قلبيهما.
لتغطية تلك الم�سافة يجب �أن ي�صرخا حتى يتمكنان من في المرة القادمة التي ت�شعر بها بالغ�ضب ،حاول التحدث
�سماع بع�ضهما  .كلما َكانا �أكثر غ�ضب ًا كلما كان �صراخهما
ب�صوت هادئ ،وتذكر �أن الحب هو �أهم من ذلك كله.
ٍ
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تعبت

من الصراخ?
بقلم  :جانيت ليمان ،بت�صرف
بقلم :كاتي جالفين

كيفية وقف الصراخ وممارسة األبوة واألمومة بفعالية
ملاذا ي�صرخ الوالدان على �أطفالهم وينهرونهم؟ �أعتقد �أن معظم النا�س ي�صرخون لأنهم حمبطني.
يف ذات اللحظة التي تفقد بها �أع�صابك  ،ت�شعر ب�أنه لي�س لديك �أية خيارات �أخرى ،بل ي�صبح وك�أنه
رد فعل متعجل .بعبار ٍة �أخرى ال تفكر فيما تفعله ،فقط تت�صرف.
الوالدان ي�سمحان برتاكم امل�شاعر املتعلقة بت�صرف طفلهم .ينتقلون من حالة اىل �أخرى مراكمني
�إحباطهم مع �أطفالهم  .يف نهاية املطاف ،تكون ردة فعلهم عن طريق ال�صراخ بد ًال من الإ�ستجابة
التي تتعامل فع ً
ال مع �سوء ال�سلوك ب�شكلٍ ف ّعال� .أود الإ�شار َة هنا اىل �أنه من املهم بالن�سبة للوالدين
�أن يتذكروا �أننا ل�سنا كاملني ،وميكننا �أن نتعلم من �أخطائنا� .صرخة �أو �صرختان دوريتان ال تعني
�أننا والدان �سيئان.
�أريد �أي�ضاً �أن �أ�شدد على �أنه ال ب�أ�س من التحدث بقوة مع �أطفالنا يف بع�ض الأحيان .لكن الغ�ضب
ومن ثم التعقيد اىل ال�صراخ لي�س مفيداً ،وال �سيما �إذا كان على �أي �شيء وعلى كل �شيء لأن ذلك ال
�صلة له ب�سوء الت�صرف الفعلي.
الطاولة� .أُحب �أن يبقى كل �شئ منظم ،لذلك كان هذا
ق�صتي  ":الواجب املنزيل " للوالدين
�إ�سمحوا لي �أن �أخبركم ق�صة عن �أ�سرتي � .أثناء مزعج ًا للغاية بالن�سبة لي .لن �أكذب  -بع�ض الأيام
�سنوات نمو �إبني كنت �أقوم برحل ٍة طويلة الى مكان عندما �أكون متعبة حق ًا وجائعة ومحبطة� ،أ�صرخ عليه
عملي و ِم ْنه للبيت  ،من وقت الى �آخر كنت �أ�شعر و�أنهره.
بمزاج �سيء عندما �أ�صل الى
بالإحباط و �أكون
ٍ
المنزل .كنت �أ�صل مت�أخرة و�أج ُد �أن �إبننا المراهق بعد �أن حدث ذلك لعدة مرات � ،شعرت �أنه واجبي
ال يقوم بفعل واجبه المنزلي ويجل�س على الأريكة ،المنزلي ال�شخ�صي هو التفكير في كيفية الإ�ستجابة
يتناول الطعام ويحدث فو�ضى  -قدميه مرفوعة على على نحو �أف�ضل في م�ستقبل  .كان �أول �شئ �أدركته
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هو �أنني بحاجة الى �أن �أبقى لوحدي لفتر ٍة وجيزة بعد
العمل ،لأنه كان وقت ًا تنطلق فيه م�شاعري ب�سهولة.
و بعد ذلك �أخذت بع�ض الوقت لمراجعة �سلوكي،
وا�ستعر�ضت الم�شهد في ر�أ�سي .في بع�ض الأحيان
�أتكلم مع �إبني� ،أعتذر له عن ال�صراخ عليه و�أ�شرح
يوم من العمل ال�شاق و�أنني �آ�سفة لأنني
�أنني كنت في ٍ
تعب عليه� .إذا
�أخرجتُ ما في داخلي من
غ�ضب و ٍ
ٍ
َق َررتَ �أن تفعل ذلك فعليك �أن تدرك �أنه لي�س من
�أجل الح�صول على المغفرة من �أطفالك ،بل لتهذيب
�سلوكك والتعلم من الو�ضع ،وتحاول �أن تكون �أف�ضل
في المرة القادمة .حر�صنا �أنا و زوجي على �أن يكون
�إبننا م�س�ؤو ًال عن �أفعاله .القيام بالعمل المنزلي
وتنظيف ما يحدثه من فو�ضى كانتا م�س�ؤوليته ،و�إذا
ف�شل بالقيام ب� ٍأي منها هذا �سيعر�ضه الى بع�ض
العواقب� .أ�صبح هدفي هو الإلتزام بالهدوء والتعامل
مع �سلوكه دون �أن �أفقد ال�سيطرة على نف�سي.

فقط �أن الحياة خارجة عن ال�سيطرة  -وعاطفي ًا �أنت
خارج نطاق ال�سيطرة .هنا بيت الق�صيد� :إذا كنت
ت�ستخدم ال�صراخ لتنال �إمتثالهم ،ف�أنت ال تعلمهم
�سلوكيات حل الم�شكلة .ال�صراخ حول الم�شكلة ال
تجعلها تزول � -إنما يجعل الأمور �أكثر �سوء ًا.
�إن كيفية تغير طريقة توا�صلك مع طفلك يتطلب
ممار�سة .قد تكون بحاج ٍة الى حقيبة كبيرة من الحيل
لأن �أطفالك �سوف يقومون بال�ضغط عليك لجعلك
تفقد ال�سيطرة .هذا ما �إعتادوا عليه .لكن يمكنك
تعلم ال�سيطرة والتوا�صل معهم ب�شكل ف ّعال.

ب�إ�ستطاعتك دائماً اخلروج من مباراة ال�صراخ
والتوقف عند �أية نقطة:
بغ�ض النظر عما �إذا كان العراك بد�أ للتو ،و حتى
لو كنت ما تزال في ِخ َّ�ضمِ ه� ،أو كان م�ستمر ًا لمدة
ع�شر دقائق ،يمكنك منح نف�سك الأذن للتوقف و
الإبتعاد قلي ًال  .كما كان يقول زوجي " لي�س عليك
هل �أنت مدمن على �صراخ ؟
�إذا وجدت نف�سك ت�صرخ على �أطفالك في معظم �أن تح�ضر كل معركة يتم دعوتك �إليها ".الإبتعاد عن
الوقت عليك �أن تفهم �أن ذلك ي�ؤثر على �أطفالك مباراة ال�صراخ غالب ًا ما توقف م�سارات العراك ،هنا
بطريقة �سلبية ،لأن ذلك يعطيهم �إ�شارة �أنك ال وهناك.
ت�سيطر على الو�ضع .و�إذا كنت خارج نطاق ال�سيطرة،
يفتر�ضون �أنهم هم الم�س�ؤولون .كال الحالتين خطير الإبتعاد � -إغتنام فر�صة الإبتعاد عن �سخونة الو�ضع
حد ما في ر�أيي .من المهم �أي� ًضا �أن تفهم �أن � -ساعدني ك�أم لمعرفة ما ينبغي �أن يكون جوابي.
الى ٍ
الأطفال ي�شعرون بعدم الآمان عندما ي�شعرون �أن في بع�ض الأحيان كان ذلك يعني ق�ضاء بع�ض الوقت
وقت الحق والتوا�صل حول
والديهم لي�س لديهم �سيطرة.
بعيد ًا عن طفلي والعودة في ٍ
�سوء ت�صرفه.
عندما ي�صبح ال�صراخ المزمن قاعدة �سلوكية  ،ف�إن
الأطفال يعتقدون �أن ال�صراخ �أم ٌر ال ب�أ�س به� .أنت ُت َع ِلم
�أطفالك �أن ال�صراخ هو الرد المنا�سب عندما تكون
محبط ًا ومقهور ًا� .إنه ال يعلم �أي �شئ �إيجابي ،بل ي�ؤكد
www.motivatedmagazine.com
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كيف تتحدث بحيث
يستمع األطفال
 وكيف تصغي حتىيتحدث األطفال
بقلم � :أ .فابر و ئي  .مازلي�ش ،بت�صرف

الأمثلة التالية ُت َع ِلم " المهارات " عن كيفية التحدث مع ربط التعاون بالو�صف
الأطفال .يمكنك تكييف هذه الم�ؤ�شرات مع مجاالت قد
الو�صف
تحتاج فيها لم�ساعدة �أفراد عائلتك.
و�صف ما تراه �أو و�صف الم�شكلة
الجزء الأف�ضل من �إ�ستخدام اللغة الو�صفية هو �أنها تزيل
الإعتراف بم�شاعر الأطفال
عندما نتقبل م�شاعر �أطفالنا ،ف�إنهم �سيكونون �أكثر قدرة �أ�صابع الإتهام وت�ساعد الجميع على التركيز على ما يجب
على قبول الحدود التي و�ضعناها لهم .ما يحتاجه النا�س القيام به.
في جميع مراحل العمر في لحظة ال�شدة لي�س �إتفاقنا �أو
�إختالفنا بل يحتاج الى �شخ�ص ما يفهم ما يعانون منه� " .إن�سكب الحليب ،نحتاج لإ�سفنجة "
"المرطبان �إنك�سر ،نحتاج �إلى مكن�سة "
الأطفال بحاجة لقبول م�شاعرهم و�إحترامها.
لم�ساعدة الأطفال على التعامل مع م�شاعرهم ،يمكنك " :البيجاما ممزقة ،نحتاج الى �إبرة وخيط "
�أالن جرب كل من التعليقات �أعاله على نف�سك ،فقط هذه
1 .1الإ�ستماع بهدوء و�إهتمام.
المرة �إبد�أ كل جملة بـ " �أنت" .على �سبيل المثال� :أنت
2 .2الإعتراف بم�شاعرهم لفظي ًا.
�سكبت الحليب � .......أنت ك�سرت المرطبان� ........أنت
�3 .3إعطاء ال�شعور �إ�سم ًا ":هذا يبدو محبط ًا "!.
�4 .4إعطاء الطفل تمنياته في الخيال� :أتمنى لو مزقت البيجاما  .......الحظ الفرق ؟ "�أنت" جعلتك
با�ستطاعتي �أن �أجعل الموزه نا�ضجة لك الآن! ت�شعر ب�أنك ُمتَهم ومن ثم مدافع ًا.
الوالدين ال ي�ستجبون لهذه الأمور في معظم الأحيان،
لأنهم يخ�شون �أن �إعطاء �إ�سم لل�شعور �سوف يزيد عندما َن ِ�ص ُف الحدث ،نجعله من الأ�سهل على الطفل �أن
الأمر �سوء ًا .لكن العك�س تمام ًا هو ال�صحيح .الطفل ي�سمع ما هي الم�شكلة ويتعامل معها.
إرتياح
الذي ي�سمع كلمات تتعلق فيما يعانية ي�شع ُر ب� ٍ
هنا حكاية لتو�ضيح ذلك :كنتُ غا�ضبة عندما جاء �إثنان
�شخ�ص ما �إعترف بتجربته الداخلية.
عميق.
ٌ
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من �أبنائي لتناول الع�شاء مغطيان بماءٍ اخ�ضر _ لون
الطالء  ،لكني قررت �أن ال �أفقد �أع�صابي و�أ�صرخ عليهم
� .إلتفتت الى قائمتي من الن�صائح حول كيفية التحدث
مع الأطفال والتي كانت مل�صقة على باب الحجرة
وا�ستخدمت �أول ن�صيحة ر�أيتها _ ُقم بو�صف ما تراه.
هنا ما حدث وبعد ذلك:
بد ًال من ذلك ..........
الوالدَ :منْ َ�ش ِر َب الحليب و َت َر َك الزجاجة مو�ضوعة
�أنا� :إنني �أرى �صبيان بطالءٍ �أخ�ضر على يديهما هناك؟
ووجهيهما! نظرا الى بع�ضهما البع�ض ورك�ضا الى الحمام �إعطاء المعلومات� :أيها الأطفال ،الحليب يتحول الى
ليغ�سال يديهما و وجهيهما .بعد ب�ضع دقائق م�شيت الى رائب �إذا لم يتم حفظه في البراد.
إ�ستعداد لل�صراخ مر ًة �أخرى .البالط
الحمام وكنت على �
ٍ
مغطى بالطالء ! لكني تم�سكت بمهارتي .
التحدث عن م�شاعرك
َ�ش َع َر معظم الآباء والأمهات ب�إرتياح عندما �إكت�شفوا �أنه
�أنا � :أرى طال ًء �أخ�ضر على جدران الحمام! رك�ض �إبني من المفيد تبادل م�شاعرهم الحقيقية مع �أطفالهم ،و�أنه
الأكبر �سن ًا للح�صول على قطعة قما�ش قائ ًال " للإنقاذ!" لي�س من المفرو�ض �أن يكونوا �صبورين للأبد  .ي�ستطيع
و بعد خم�س دقائق دعاني للنظر مرة �أخرى.
الأطفال التعامل مع العبارات ال�صادقة مثل" :هذا لي�س
وقت ًا جيد ًا بالن�سبة لي لقر�أ ِة َم َقا ِلك� .أحتاج القليل من
�أنا( :مم�سكة بالو�صف) �أرى �شخ� ًصا مفيد ًا ّ
نظف جميع الراحة في الوقت الحالي  .بعد تناول الع�شاء �س�أكون
الطالء الأخ�ضر عن جدران الحمام.
قادر ًا على الإهتمام به و قر�أته على �أكمل وجه".
�أخبرنا الآباء �أن مهارة �إعطاء المعلومات لي�ست �صعبة.
لكن ال�صعب كما يقولون ،هو الكف عن الإهانه في
النهاية  ،مثل "المالب�س الو�سخة تخ�ص �سلة الغ�سيل �أنت
ال تتعلم �أبد ًا؟"

قام �إبني الأكبر بتوجيه ر�سالة غير مبا�شرة� .شرع �إبني َي ِحقُ للأطفال �أن ي�سمعوا م�شاعر والديهم بكل �صدق.
الأ�صغر بالكالم " ،انا الآن ذاهب لتنظيف المغ�سلة "
عن طريق و�صف ما ن�شعر به ،يمكننا �أن نكون �صادقين
دون �أن نكون م�ؤذيين .
لو لم �أكن ر�أيت ذلك ،لم �أكن لأ�صدقه!

تقديم المعلومات

قلها بكلمة

العديد الآباء و الأمهات �أخبرونا كم يقدرون هذه المهارة.
ويزعمون �أنها توفر الوقت والجهد والتف�سيرات المملة.
كذلك المراهقين الذين عملنا معهم يف�ضلون الكلمة
الواحدة" ،باب" او " كلب" او " الأطباق " ووجدوها
مرحب بها �أكثر من المحا�ضرة المعتادة.
مريحة و
ٌ

عندما نعطي المعلومات ،فنحن بمعنى من المعاني نعطي
الطفل هدية يمكن �أن ي�ستخدمها للأبد� .سوف يحتاج
لبقية حياته �أن يعرف �أن " الحليب �سيتحول الى رائب
" �إذا لم يتم حفظه في البراد "و�أن الجروح المفتوحة
تحتاج الى �أن تبقى نظيفة ،و�أن الإلكترونيات تتلف عند
تركها بالقرب من مو�ضع حار ،و�أن الب�سكويت ي�صبح تفه نعتقد �أن قيمة "عبارة الكلمة الواحدة" تكمن في حقيقة
أمر القمعي ،ف�إننا نعطي الطفل
وهلم جرا.
�أنه بد ًال من �إ�صدا ِر � ٍ
المذاق �إذا تركت العلبة مفتوحة"َ ،
فر�صة لممار�سة مبادرته وذكائه .عندما ي�سمعك تقول"،
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الكلب "يبد�أ في التفكير "،ماذا عن الكلب؟ �أوه ،نعم ،يحبون �إ�ستخدام المذكرات .يقولون �أنها طريقة �سريعة
لم �أم�شيه بعد ظهر هذا اليوم  ..........من الأف�ضل �أن و�سهلة تمكن الإت�صال بالطفل وتترك �إح�سا�س ًا طيب ًا.
�آخذه الآن".
مذكرة �أو مالحظة �صغيرة لي�ست �ضرورية ،لكن يمكنها
ومع ذلك ،ال ت�ستخدم �إ�سم طفلك بعبارة كلمة واحدة� .أن ت�ساعد بالت�أكيد.
عندما ي�سمع الطفل �إ�سمه ب�إ�ستهجان�" ،سوزي" عدة في بع�ض الأحيان ال يكون الو�ضع م�ضحك ًا ،والمزاح
مرات خالل اليوم  ،تبد�أ بربط �إ�سمها بعدم الموافقة .لن يكون الئق ًا .وهنا نتذكر الأب الذي �أخبرنا �أن �إبنته
خربت قر�صه الم�ضغوط الجديد .قال �أنه لو لم يكن
بد ًال من ذلك .........
قادر ًا على تنفي�س غ�ضبه في الكتابة لكان قد عاقبها.
الوالد :لقد طلبت وطلبت منكم �أيها الأطفال �أن ترتدوا بد ًال من ذلك كتب� :ألي�سون� ،إنني �أغلي من الغ�ضب!!!
قر�صي الم�ضغوط الجديد تم �أخذه بدون �إذني وقد �إمتلأ
البيجامات وكل ما تقومون به هو التهريج حيال ذلك ،لقد
َّ
وافقتم على ارتداء البيجامات قبل م�شاهدة التلفزيون بالخدو�ش وال ي�صلح بعد الآن  -والدك الغ�ضبان.
و�أنا ال �أرى �أي �إ�شارة من �أحدكم يقوم بفعل �أي �شئ حيال
ذلك!
وبعد قليل تلقى الأب هذه المذكرة من �إبنته :والدي
قلها بكلمة� :أطفال ،البيجامات !
العزيز� ،أنا �أ�سفه حق ًا� .سوف �أ�شتري لك واحد ًا �آخر هذا
ال�سبت ومهما يكلف� ،إخ�صم ذلك من م�صروفي.
�إلي�سون .
كتابة المالحظة
معظم الأطفال يحبون تلقي المالحظات  -على حد
�سواء �أولئك الذين ي�ستطيعون القراءة و�أولئك الذين ال لمزيد من المعلومات عن الكاتب و �أعماله نرجوا زيارة
هذا موقع www.fabermazlish.com
ي�ستطيعون.
الأطفال ال�صغار عاد ًة يكونون م�سرورين لتلقي ر�سالة
مطبوعة من والديهم .ي�شجعهم على كتابة الرد على
والديهم.
الأطفال الأكبر �سن ًا ُي ِريدون تلقي المالحظات �أي� ًضا.
مجموعة من المراهقين الذين عملنا معهم �أخبرونا �أن
المذكرة �أو المالحظة المكتوبة يمكن �أن تجعلك ت�شعر
ب�شعو ٍر جيد" ،كما و�أنك تلقيت ر�سالة من �صديق".
ويلم�س قلوبهم �أن والديهم يهتمون بما فيه الكفاية
لي�أخذوا الوقت والعناء من �أجل الكتاب ِة �إليهم.
�أعرب �أحد ال�شباب �أن �أكثر ما يقدره حول المذكرات هي
�أنها " ال تحدث �صوت ًا عالي ًا "  .وروى الوالدان �أنهم� ،أي�ضا
8
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اإلجابات على أسئلتك
منتدى األمومة واألبوة
�س� :ألي�س كيفية قول �شئ لطفلك ال يقل �أهمية عن "ماذا" تقول ؟
ج :بالت�أكيد هو كذلك ،الموقف من كالمك ال يقل �أهمية عن الكلمات نف�سها.

�إن الموقف الذي يبعث على نجاح الأطفال هو ذلك الذي يبلغ ر�سالة �شفوية � " -أنت في الأ�سا�س �شخ�ص محبوب وم�ؤهل.
ب�شكل م�س�ؤول".
هناك الآن م�شكلة تحتاج �إلى عناية ،ما �أن تكون على بينة منها ،ف�إنك على الأرجح �سوف ت�ستجيب ٍ
الموقف الذي يلحق الهزيمة بالأطفال هو ذلك الذي يبلغ ر�سالة �شفوية _ " �أنت في الأ�سا�س مزعج وغير كف�ؤ� .أنت دائم ًا
تفعل ال�شيء الخط�أ وهذا الحدث الأخير دلي ٌل �آخر على خطئك".

�س� :إذا كان الموقف مهم جداً لماذا القلق حول الكلمات ؟
ج :نظرة الوالدين التي تبعث على الإ�شمئزاز �أو نبرة الإزدراء يمكن �أن ت�ؤذي ب�شدة .لكن �إذا تعر�ض الأطفال الى كلمة " غبي

" "......مهمل " ".......غير م�س�ؤول "� ".....أنت لن تتعلم �أبد ًا" تلك الكلمات �ستجرحه على نح ٍو م�ضاعف.
الكلمات بطريقة �أو ب�أُخرى لديها و�سيلة البقاء لفترة طويلة وم�ؤذية .الجزء الأ�سو�أ �أن الأطفال �أحيانا يتذكرون هذه الكلمات
وقت الحق وي�ستخدمونها ك�أ�سلحة �ضد �أنف�سهم.
في ٍ

�س :هل هناك �أي طريقة ل�شرح حقيقة �أنه في بع�ض الأحيان ي�ستجيب الأطفال عندما �أطلب منهم القيام
بفعل �شئ ما و �أحياناً �أخرى ال ي�ستجيبون؟
ج :لقد �س�ألنا مرة مجموعة �أطفال مدر�سة ،لماذا ال ي�ستمعون الى والديهم .هذا ما �أخبرونا به " :عندما �أعود �إلى البيت من

المدر�سة� ،أكون متعب ًا ،و�إذا طلبت مني والدتي �أن �أفعل �شيئ ًا ما� ،أتظاهر بعدم �سماعها� " .أحيانا �أكون غا�ضب ًا حول �شئ ما
ح�صل في المدر�سة و�أ�شعر بعدم الرغبة بالقيام بما تطلبه مني".
بالإ�ضافة الى �أفكار الأطفال ،هنا بع�ض الأ�سئلة التي قد ترغب �أن ت�س�ألها لنف�سك عندما ت�شعر ب�أنك " ال ت�صل الى المكان
الذي تق�صده ".
•هل طلبي معقول من حيث عمر طفلي وقدرته ؟ ( على �سبيل المثال ،هل �أتوقع من طفل يبلغ من العمر �أربع �سنوات �أن
يعرف �آداب المائدة بكل معنى الكلمة ؟)
•هل ي�شعر �أنه طلب غير معقول ؟ "( لماذا هي ت�ضايقني لغ�سل ما وراء �إذني ؟ ال �أحد ينظر هناك) ".
•هل يمكنني �أن �أعطيها خيار ًا حول متى تقوم بفعل �شيءٍ ما ،بد ًال من الإ�صرار على "الآن" "( .هل تريدين الإ�ستحمام
قبل م�شاهدة الفيديو �أو بعد ذلك مبا�شرة ؟")
تقديم خيا ٍر لها حول كيفية القيام ب�شيءٍ ما ؟(" هل تريدين �إرتداء البنطلون �أو ال�شورت ؟")
•هل يمكنني
ُ
�أخير ًا ،هل معظم اللحظات مع طفلتي �أق�ضيها و �أنا �أطلب منها "القيام بفعل �أ�شياء؟" �أو هل �أَ ُخ ُذ بع�ض الوقت كي �أكون وحيدة
مع �إبنتي  -لمجرد �أن " نكون مع ًا" ؟
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أي منها
ٌ
حالتك؟
الكاتب غير معروف

ذات مرة كان طفالن في ال�سابعة من عمرهما ُي ْد َعيان
لكل منهما والدة تحبه كثير ًا جد ًا.
برو�س وديفيد .كان ٍ
كل �صبي يبد�أ بداية مختلفة كل يوم .كان �أول �شئ ي�سمعه
برو�س عندما ي�ستيقظ في ال�صباح " �إنه�ض الآن"،
برو�س! �سوف تت�أخر على المدر�سة مرة �أخرى"َ .ن َه�ض
برو�س من �سريره � -إرتدى مالب�سه  -ب�إ�ستثناء حذاءه -
ودخل لتناول الإفطار.

تمتم برو�س �شيئ ًا في نف�سه "ما هذا؟" �س�ألت الأم ،تمتم
مرة �أخرى� ،أنهى برو�س �إفطاره في �صمت .ثم قام بتغيير
بنطلونه ،و�ضع حذاءه في قدميه وجمع كتبه وغادر الى
المدر�سة .نادت عليه �أمه" :برو�س لقد ن�سيت طعام
غداءك! لو لم يكن را�سك مثبت على كتفيك� ،أنا واثقة
من �أنك كنت �ستن�ساه �أي� ًضا".

�أخذ برو�س طعام غذاءه و�أثناء خروجه من الباب مرة
قالت الأم�" ،أين حذا�ؤك؟ هل تخطط للذهاب الى �أخرى ذكرته �أمه " كن على يقين الآن �أن ت�سلك �سلوك ًا
المدر�سة حافي القدمين؟  ......و�أُنظر الى ما ترتديه! ح�سن ًا في المدر�سة اليوم ".
تلك ال�سترة الزرقاء تبدو مريعة مع ذلك القمي�ص
الأخ�ضر ...برو�س ،عزيزي ،ماذا فعلت ببنطلونك؟ �إنه كان ديفيد ي�سكن في الجانب الآخر من ال�شارع .كان �أول
ممزق� .أريدك �أن تغيره بعد وجبة الإفطار .ال �أحد من �شئ ي�سمعه في ال�صباح" ،ال�سابعة ال�سابعة" ،ديفيد .
�أبنائي يذهب الى المدر�سة ببنطلون ممزق  .......راقب هل ترغب النهو�ض الآن �أو ت�أخذ خم�س دقائق �أخرى؟"،
الآن كيف ت�صب ع�صيرك .ال ت�سكبه بالطريقة التي تقوم تقلب ديفيد وتثاءب" .خم�س دقائق �أخرى" تمتم.
بها عاد ًة!"
وقت الحق جاء لتناول طعام الإفطار مرتدي ًا
وفي ٍ
�سكب برو�س الحليب وان�سكب.
مالب�سه ،ب�إ�ستثناء حذاءه .قالت الأم� " ،أرى �أنك �إرتديت
غ�ضبت الأم .و�أثناء تنظيفها الفو�ضى التي حدثت ،قالت :مالب�سك .لم يتبقى لك �إال �أن ت�ضع حذاءك في قدميك!
ال �أعرف ماذا �أفعل معك ؟
�أوه -هناك �شق في درزة بنطلونك .يبدو كما لو �أن
10
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الجانب كله يمكن �أن يتمزق .هل �أُرتقه �أثناء وقوفك �أو
تف�ضل تغييره؟" فكر ديفيد لثانية وقال�" :سوف �أغيره
بعد وجبة الإفطار ".ثم جل�س حول طاولة المائدة و�صب
ع�صيره .وان�سكب بع� ًضا منه.
"خرقة التنظيف في حو�ض المغ�سلة" ،قالت الأم �أثناء
موا�صلتها تح�ضير طعام الغذاء له� .أح�ضر ديفيد
الخرقة وم�سح ما ان�سكب من الع�صير .تحدثا لفترة من
الوقت �أثناء تناول ديفيد �إفطاره ،ثم غير بنطلونه وو�ضع
حذاءه في قدميه ،جمع كتبه وغادر الى المدر�سة  -من
دون طعام غداءه .نادته �أمه "ديفيد ،طعام غداءك!"

كان لكل من برو�س وديفيد نف�س المدر�س .خالل اليوم
قال المدر�س للطالب" :يا �أطفال ،كما تعلمون� ،سوف
نقدم م�سرحيتنا في الأ�سبوع القادم .نحن بحاجة الى
متطوع لر�سم �إ�شارة ترحيب ملونه على باب غرفة �صفنا.
وبحاج ٍة �أي� ًضا الى متطوع ل�صب ع�صير الليمون وتقديمه
ل�ضيوفنا بعد الم�سرحية .و�أخير ًا ،نحن بحاج ٍة الى
�شخ�ص ما للذهاب الى �صفوف الثالث الأخرى ،يقدم
ٍ
كلمة ق�صيرة يدعو فيها الجميع الى ح�ضور م�سرحيتنا
ونخبرهم عن الوقت واليوم والمكان ".بع�ض من
الأطفال رفعوا �أياديهم على الفور وبع�ضهم رفعوا �أياديهم
مترددين وبع�ضهم لم يرفعوا �أياديهم على الإطالق.

ق�صتنا تتوقف هنا .هذا كل ما نعرفه .ما حدث بعد ذلك،
ً
رك�ض عائدا لأخذه و�شكر �أمه .و�أثناء �إعطائه طعام يمكننا تخمينه فقط  ،لكن ذلك يترك لنا غذا ًء للفكر.
غذاءه قالت� " ،أراك الحق ًا "
خذ لحظة للنظر في هذه الأ�سئلة و�أجب عليها لنف�سك.

أن أكون مثلك
بقلم  :ليزلي هيل

هناك عيو ٌن �صغيرة عليك ،ويراقبون لي ًال ونهار ًا،
هناك �أذا ٌن �صغيرة تلتقط كل �شئ تقوله ب�سرعة
الأطفال ال�صغار الذين يحلمون باليوم الذي �سوف يكونون مثلك.
�أنت معبود الأطفال ال�صغار و�أحكم الحكماء،
في �أذهانهم ال�صغيرة ال �شكوك حولك،
�إنهم ي�ؤمنون بورعك ويتم�سكون بكل ما تقوله وتفعله
�سوف يقولون ويفعلون ح�سب طريقتك عندما يكبرون مثلك.
بعيون وا�سعة ي�ؤمنون ب�أنك دائم ًا على حق
هناك �أطفال �صغار ٍ
ف�أذانهم مفتوحة دائم ًا ،ويراقبون لي ًال ونهار ًا.
�أنت قدوتهم في كل �شيء تفعله يومي ًا
بالن�سبة للأطفال الذين ينتظرون �أن يكبروا ليكونوا مثلك.
www.motivatedmagazine.com
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األمومة واألبوة

اقتبا�ســـات
Notable
بارزة
Quotes

الإن�سان ال يقف �أبدا �شاخماً كما هو احلال عندما يركع الأطفال بحاجة �شديدة ملعرفة و�سماع بالو�سائل التي
يفهمونها ويتذكرونها  -من �أنهم حمبوبني و ُم َقدَرين من
مل�ساعدة طفل  -فر�سان فيثاغورا�س
قبل والديهم  -.بول �سمايل
الأطفال �سوف ي�صبحون ما �أنت عليه ،لذلك كن كما
عندما تعطي قلي ً
ال من نف�سك �إىل طفل ،ف�إنك تعطي جزءاً
تريدهم �أن يكونوا  -ديفيد بالي
من نف�سك اىل م�ستقبلهم - .كيفن هيث
توقف عن حماولة تهذيب �أطفالك ،لكن واظب على
احلب والإحرتام هما �أهم جوانب الأمومة والأبوة وجميع
تهذيب عالقتك معهم -.د  .هنكر
العالقات  -جودي فو�سرت
الوالدان بحاج ٍة مللئ دلو �إحرتام الذات عند �أطفالهم ب�شكلٍ
كبري ،بحيث ال ميكن لبقية العامل �إ�ستنزافه �أو جتفيفه �إذا كان الطفل يعي�ش بقبول و�صداقة ،ف�إنه يتعلم �إيجاد
احلب يف العامل  -.دوروثي لو نيت
مهما �أحدثوا فيه من ثقوب  -الفني براي
كلما كرب �أطفالك ف�إنهم قد ين�سون ما قلته ،لكنهم لن �أ ّثني على �أطفالك علناً .و وبخهم �سراً  - .دبليو � .سي�سيل
ين�سوا كيف جعلتهم ي�شعرون - .كيفن هيث
ُ
�إذا �أعجب �أطفالك بك ،تكون حققت جناحا ًيف �أكرب وظيفة
�إذا كنت ترغب يف حت�سني �أطفالك ،دعهم ي�سمعون الأ�شياء يف احلياة -غري معروف
اللطيفة التي ترويها عنهم للآخرين - .هامي جينوت
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