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النف�س املطمئنة

عادة ما يواجه اآلباء مشكلة عدم قبول مشاعر 
األوالد، كأن يقول الوالدان ألحد أطفالهما: »أنت 
القلق«،  هذا  لكل  سبب  يوجد  »ال  متعًبا«،  لست 

»أنت تقول هذا فقط ألنك متعب«.. إلخ.
األبناء  على  املشاعر  رفض  أثر   :

ً
أول لنعرف 

وقبولها
األبناء  ملشاعر  املستمر  الدائم  الرفض  إن 
أن  ويعلمهم  ويغضبهم  يشوشهم  أن  يمكن 
هذا  ليس  بها.  يثقوا  وال  مشاعرهم  يتجاهلوا 
شجار  إلى  معهم  حديثنا  يتحول  وإنما  فحسب، 
عنيف نطلب فيه من أبنائنا أال يثقوا بمدركاتهم، 

 من ذلك.
ً

بل وأن يعتمدوا على مدركاتنا بدال
أبنائنا  مكان  في  أنفسنا  نضع  عندما  أما 
 

ً
طفل كان  أحدهم  أن  لو  واألم  األب  وَيفترض 

يبث  أن  فقط  وأراد  امللل،  أو  بالتعب  وشعر 
مشاعره ألهم األشخاص من حوله املتمثلني في 
والديه، يصبح لدى الوالدين القدرة على التآلف 
مع ما أخبروا به أبناءهم، وما مروا بتجربته من 

خلل حوار هادئ يمر بشكل طبيعي.
ال يتطلب األمر تكنولوجيا معينة، وإنما يتطلب أن 
اإلصغاء  عند  ألبنائهما  يقولونه  ما  الوالدان  يدرك 
مع  بالتعب  تشعر  أنت  ا 

ً
»إذ يقولون:  كأن  ملشاعرهم، 

أنك كنت غافًيا في قيلولتك«، »أنا أشعر بالبرد ولكن 
بالنسبة لك الجو حار«.. وهنا نرسخ بداخلنا وبداخل 
أبنائنا أن كل واحد منا شخص مستقل له مشاعره 

املختلفة، وال أحد منا على صواب أو خطأ.

ماذا لو وجدنا في خطاب األبناء ما يغضبنا؟
ا 

ً
هادئ الحوار  يظل  املشاعر  تقبل  تعلم  بعد 

ما  إذا  حتى  واألبناء،  الوالدين  بني  مثمًرا 
يقلقهم  أو  يغضبهم  بأمر  األبناء  أحد  خاطبهم 
تحولوا وانقلبوا إلى طريقتهم القديمة في إنكار 
:

ً
مشاعر الطفل أو رفضها، كأن يقول الطفل مثل

املعتاد:  الرد  فنجد  املولود«؛  أخي  أحب  ال  »أنا 
»ليس كذلك.. أعرف أنك في داخلك تحبه«، ومن 
ثم تأخذ الردود في التنوع حني نعود إلى طريقتنا 
نقول:  كأن  النصيحة  نسدي  أن  فإما  القديمة، 
»هذا أخوك وعليك أن تحبه هو سندك في هذه 
الثاني: »إنه يحبك  أو ندافع عن الطفل  الحياة«، 
لعبت  إذا  ويبتسم  رآك،  كلما  بك  بصره  ويتعلق 
لك  أخوك  فعل  »ماذا  مثل:  أسئلة  نوجه  أو  معه«، 

كي ال تحبه؟«.
ففي  أبنائنا،  مكان  أنفسنا  لنضع  هنا  ولنعد 
حالة الشعور باالنزعاج واأللم يكون آخر ما نود 
األسئلة  إلينا  توجه  أن  أو  النصيحة،  هو  سماعه 
أنفسنا،  عن  الدفاع  موضع  في  تجعلنا  التي 
واألسوأ من ذلك وما يثير غضب اإلنسان أكثر، 
أن يقال له إنه ليس لك الحق في أن تشعر بذلك، 
قبولها  وعدم  مشاعره  برفض  يسمى  ما  وهذا 

ملشاعرك  ينصت  ا 
ً

أحد اجعل  ولكن  وإنكارها. 
ويترك  الداخلي  أملك  إلى  ويتعرف  إليها  ويصغي 
لك مجال الحديث عما يثقل كاهلك؛ ووقتها يمكن 
اإلنسان  ويصبح  واالضطراب  الضيق  يخف  أن 
أقدر في التغلب على مشاعره ومشكلته، كل هذا 

ال يختلف عما يحدث مع األبناء.
إذا  أنفسهم  يساعدوا  أن  أبنائنا  بوسع  إن 
ولكن  متعاطفة.  واستجابة  صاغية  ا 

ً
أذن وجدوا 

لغة التعاطف ال تأتينا بشكل طبيعي، إنها ليست 
جزًءا من لغتنا األم، فإننا ننشأ وبداخلنا مشاعر 

مرفوضة لم نتمكن من التخلص منها.
 4 - طرق تساعدك على التعامل الصحيح مع 

مشاعر أبنائك
الجديدة  املشاعر  بلغة  لساننا  ينطلق  ولكي 
هذه  ونعرض  طرقها،  ونمارس  نتعلم  أن  علينا 
مشاعر  فهم  في  تساعد  خطوات   4 في  الطرق 

األطفال:
 - اصِغ إليهم بانتباه

باإلحباط،  للطفل  شعوًرا  يعطي  االنتباه  عدم 
ألنه ال يفيد أن تحاول إيصال ما تريد إلى شخص 
للطفل  الكامل  االنتباه  أما  تماًما.  إليك  ال يصغي 
بإمكانه  أن  واألمان،  بالثقة  شعوًرا  فيمنحه 
ا 

ً
أذن يعطونه  ألهل  بسهولة  نفسه  عن  يعبر  أن 

صاغية، فقط كل ما يحتاجه: صمت متعاطف.
ا بمشاعرهم مع كلمات ملئمة 

ً
 أظهر اعتراف

ا
ً
مثل: إممم، نعم، حسن

بوضوح  يفكر  أن  الطفل  على  الصعب  من   >
ويلومه  يستجوبه  أحدهم  كان  إذا  بناء  بشكل  أو 
أو  األسئلة  توجيه  من   

ً
بدال لذا  وينصحه، 

كيفية التعامل مع مشاعر األبناء

يرتبط سلوك األطفال عادة بمشاعرهم، فالطفل الذي يسيء السلوك طفل 
فقد  لذلك  صحيًحا؛  سلوكه  يكون  إيجابًيا  الطفل  شعور  يكون  وعندما  محبط، 
مبيًعا  األكثر  الكتب  أحد   - الصغار؟«  إليك  فيصغي  تتحدث  »كيف  كتاب  تناول 
األول:  فصله  في   - مازليش«  و»إلني  فابر«  »أديل  الدوليتني  التربية  لخبيرتي 

كيفية التعامل مع مشاعر األبناء.

عدم االنتباه يعطى شعورًا للطفل باإلحباط
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العدد 143 يناير 2021
النصيحة يمكن للوالدين أن يساعدوا الطفل من 
خلل اإلنصات التام ملا يقول، مع بعض الكلمات 
وغيرها..  فهمت  لقد  نعم،  ممم،  مثل:  البسيطة 
عنه  يعبر  وما  يحكيه  ما  أن  وقتها  الطفل  يشعر 
على  القبول  ذلك  ويساعده  به،  ومرحب  مقبول 
أن يعالج أفكاره ومشاعره، وقد يصل بمفرده إلى 

حلول ملئمة ملشكلته.
- أعِط أسماء ملشاعرهم

كفقدانه  معينة  لصدمة  الطفل  تعرض  عند 
لوالديه،  وأمله  حزنه  عن  يعبر  فإنه   ،

ً
مثل قطته 

كلمة:  هو  لذلك  األنسب  الرد  أن  الوالدان  فيظن 
»ال تحزن يا صغيري«، فيترتب عليها بكاء الطفل 
مشاعر  إنكار  في  الوالدان  فيتدرج  أكبر،  بشكل 
الطفل بشكل أكبر وهما يظنان أنهما متعاطفان 
مجرد  إنها  تبك  »ال  يقوالن:  فنجدهما  معه، 
باالستهانة  ويشعر  الطفل  نحيب  فيزداد  قطة«؛ 
عن  »توقف  بقول:  ة 

ّ
بل الطني  ُيزاد  ثم  بمشاعره، 

بكاء  فيزداد  غيرها«،  قطة  لك  سنشتري  البكاء 
الطفل ونحيبه..

من الغريب أننا عندما نلح على الطفل على أن 
يتخلص من شعور موجع؛ ولو كنا نعامله بلطف، 
يخشى  ما  وهو  وغضًبا،  ا 

ً
حنق يزداد  الطفل  أن 

الوالدان أن يحدث إذا أعطوا للشعور اسًما. فإذا 
ربما  الطفل  مشاعر  تسمية  من  الوالدان  تمكن 
قبل،  من  يظنونه  كانوا  ملا  مغايرة  نتيجة  يرون 
»يا  ،نقول  قطتي«  »ماتت  الطفل:  يقول  فعندما 
صديقتي«،   

ُ
»فقدت فيقول:  صدمة«،  إنها  إلهي، 

أن  والحقيقة  الصديق«.  فقد  ا 
ً

حق »مؤلم  فنقول: 
ثير 

ُ
وأ عاناه  عما  تعبر  كلمات  يسمع  الذي  الطفل 

في نفسه، فإنه يشعر براحة أكبر؛ ألن هناك من 
اعترف بتجربته الباطنية.

- امنحهم ما يجنح إليه خيالهم باألمنيات
ا ال يستطيع الحصول 

ً
عندما يطلب الطفل شيئ

يستطيعون  ال  لم  عادة  لهم  الكبار  يشرح  عليه 
كأن  منطقي،  تفسير  بأسلوب  عليه  الحصول 
أمه،  صنعته  الذي  البسكويت  من  ا 

ً
طبق يطلب 

يعد  ولم  انتهى  قد  البسكويت  بأن  األم  فتجاوبه 
وكلما  يطلب،  ما  على  الطفل  فيصر  منه،  لديهم 
وأعمق،  أشد  الرفض  كان  أعمق  األم  شرح  كان 
 ليأكله يقابله بالرفض 

ً
حتى لو أنها أعطته بديل

القاطع.
املحبب  البسكويت  الطفل  يطلب  عندما  لكن 
البيت،  في  منه  عندي  »ليت  األم:  فتقول  لقلبه 
»نعم  الطفل:  ويرد  وتريده«،  تحبه  كم  أعرف 
وهي  األم  فتضمه  اآلن«،  منه  عندي  ليت  أريده 

تبتسم وتقول: »ليت عندي قوة سحرية ألجعل منه 
لحل  ببديل  الطفل  فيجيب  أمامك«،  اآلن  الكثير 
ا. فمجرد 

ً
ا مختلف

ً
مشكلته كأن يقترح أن يأكل شيئ

على  للحصول  وتوقه  الطفل  لهفة  ملدى  األم  فهم 
شيء ما يجعله يتحمل عدم الحصول عليه بشكل 

أسهل.
-  احذر الرغبة الجامحة في إصالح الوضع 

أو الحلول السريعة!
إلى  اإلنصات  األربع  املهارات  أصعب  من  لعل 
التدافع االنفعالي، ومن ثم إعطاء املشاعر اسًما، 
ا وقدرة على النظر في 

ً
ا وتركيز

ً
فهي تتطلب مران

مضمون قول الولد إلدراك ما يمكن أن تكون عليه 
مفردات  إعطائه  من  نتمكن  ثم  ومن  مشاعره، 
لدى  يكون  وعندما  الداخلي.  واقعه  عن  تعبر 
تجارب  من  يعيشون  ملا  امللئمة  الكلمات  أوالدنا 

يصبح بوسعهم أن يساعدوا أنفسهم.
ال  ذلك  على  نفسيهما  الوالدان  يدرب  ولكي 
نفس  في  الوضع  إصلح  إغراء  مقاومة  من  بد 
النصح  إعطاء  عن  تماًما  واالبتعاد  اللحظة 
يقول  كأن  للغاية،  مغر  أمر  أنه  رغم  لألبناء، 
الطفل: »أمي أنا جائع«، فتجيب األم: »إذن تناول 
أن  يمكننا  ذلك  من   

ً
فبدال الطعام«..  من  ا 

ً
شيئ

نفس  منح  ثم  للتفكير  املساحة  أنفسنا  نعطي 
على  بناًء  يريد  ما  يدرك  كي  للطفل  املساحة 

مشاعره.
إليهم  نسدي  األوالد  بمشاعر  نعترف  عندما 
واقعهم  أمام  نضعهم  إننا  عظيمة.  خدمة 
الداخلي، وإذ يكون واضًحا أمامهم ذلك الواقع 

يستجمعون قوتهم ليبدؤوا معالجته وتصحيحه.
ملاذا  مباشرة:  الطفل  سؤال  في  املشكلة  <ما 

تشعر على هذا النحو؟
هم  ملاذا  يقولوا  أن  األطفال  بعض  يستطيع 
بالنسبة  ولكن  وتعساء،  وغاضبون  خائفون 
إلى  ملاذا،  السؤال:  يضاف  منهم  للعديد 
األصلي  ضيقهم  إلى  فباإلضافة  مشكلتهم، 
عليهم اآلن أن يحللوا السبب ويدركوا ويقدموا 
سبب  األوالد  يجهل  ما  وغالًبا   ،

ً
معقوال تفسيًرا 

أخرى  أحيان  وفي  النحو،  هذا  على  شعورهم 
يقاومون التكلم في هذا املوضوع ألنهم يخشون 
للكبار،  املذكورة غير كافية  تكون أسبابهم  أن 
تبكي؟«،  هذا  أجل  ِمن 

َ
»أ مثل:  رًدا  ويتلقون 

فمن األسهل أن تتكلم مع شخص راشد يتقبل 
شعورك على أن تتكلم مع شخص يضطرك أن 

تقدم له تفسيرات.
على  اآلباء  موافقة  األبناء  يحتاج  هل 

مشاعرهم؟
يخبروا  أن  عليهم  أن  اآلباء  بعض  يظن 
لكن  مشاعرهم،  على  باملوافقة  أوالدهم 
على  يوافق  ملن  يحتاجون  ال  األطفال 
يمنحهم  قد  املوافقة  تعبير  ألن  مشاعرهم، 
شعوًرا بالرضا للحظات، لكنه قد يمنع الطفل 
املعتلجة في نفسه. ما  التفكير في األشياء  من 
لحظة  في  األعمار  جميع  في  الناس  يحتاجه 
الضيق ليس موافقة اآلخرين أو مخالفتهم، بل 

يحتاجون إلى من يعترف بما يعانون.
وإذا افترضنا أنه في حالة توصيف مشاعر 
بأس  فل  ا، 

ً
خاطئ التوصيف  كان  الطفل 

فالطفل بنفسه سوف يصلح ذلك، ويجيبك بما 
يشعر، فإنها جرأة أن يدعي شخص أنه يعرف 
مشاعر شخص آخر، لكننا كل ما نحاول عمله 
الطفل، وقد ال ننجح  لفهم مشاعر  السعي  هو 

دائًما، لكن مساعينا تقدر حق قدرها.
تقبل  يعني  ال  األوالد  بمشاعر  واالعتراف 
لذلك،  اآلخرين  أو  الوالدين  بحق  أخطائهم 
كأن  األفعال،  بعض  الوالدان  يقيد  أن  يجب 
»أنا  أو:  لئيمة«،  »أنِت  لألم:  الطفل  يقول 
يرق  »لم  تقول:  أن  لألم  يمكن  هنا  أكرهك«.. 
أخبرني  غاضًبا  كنت  إذا  منك،  سمعته  ما  لي 
ومثال  مساعدتك«،  أستطيع  تجعلني  بطريقة 
أنت  كم  »اعرف  للطفل:  األم  تقول  أن  آخر 
منه  تريد  ماذا  أخبره  أخيك،  من  غاضب 

بالكلمات ال باللكمات«.
ممكنة  طرق   5 على  حصولنا  وبعد  اآلن 
لدينا  أصبح  مشكلته،  من  الطفل  إلنقاذ 
وإن  أمانهم،  بّر  إننا  ألطفالنا  لنقول  فرصة 
فيه  يبوحوا  أن  يمكنهم  الذي  براحهم  قلوبنا 
يصبح  أخرى  فرصة  ولدينا  يعانون،  ما  بكل 
كما  إليهم  فنأوي  أصدقاءنا،  صغارنا  فيها 
آويناهم ويقبلوننا كما قبلناهم.. بقي أن نقول 
موقفنا  يكون  أن  ينبغي  ذلك  تحقيق  ألجل 
ا بصدق حني ننصت إلى أبنائنا، 

ً
ا حنون

ً
مشفق

من  بصدق  ينبع  لم  إذا  به  نتكلم  ما  كل  فإن 
ومناورة،  تلعًبا  أو  ا 

ً
زيف الطفل  يعتبره  قلوبنا 

بمشاعرنا  مغلفة  الكلمات  تكون  عندما  ولكن 
قلب  إلى  مباشرة  تنفذ  املتعاطفة  الحقيقية 

الطفل.

االعتراف بمشاعر األوالد ال يعني تقبل 
أخطائهم بحق الوالدين أو اآلخرين


