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باملثل .الف�صل الثالث عنوانه  -ادف��ع ،ا�ضرب ،ار ِم،
اب�صق :عندما يت�صرف ال�صغار بعدوانية!» ويغطي
ه���ذا ال��ف�����ص��ل م��ا ي��ل��ي :ه��ن��اك غ�����ض��ب م��ك��ت��وم يف ق��اع
الت�صرف ال��ع��دواين� .ست�شعر بال�سوء لو �أن��ك فكرت
على هذا النحو .عندما ال يرغب ال�صغار يف القيام
بعملٍ م��ا ،ق��ل لهم «ال» .الطفل ال��ع��دواين ه��و طفل
غ��ا���ض��ب .وي���أت��ي الف�صل ال��راب��ع ب��ع��ن��وان «ع��ن��دم��ا ال
ي�ستمعون �إىل كالمك يف الأم��اك��ن ال��ع��ام��ة ،وبغ�ض
النظر عن انتباه الآخرين �أو ر�ؤيتهم لكم» .ويغطي
ال��ن��ق��اط الآت��ي��ة� :إح�����س��ا���س ال��وال��دي��ن ب��اخل��زي ج��راء
ع��دم ال��ق��درة على ال�سيطرة على ���ص��غ��اره��م .عليك
�أن تعرفهم مبا ال ينبغي عليهم القيام به يف �أماكن
معينة ،ث��م امنحهم الفر�صة ل�يروا ويتعلموا .مع
اه��ت��م��ام��ك ال�����ش��دي��د ب����ردود �أف���ع���ال ج�ي�ران���ك عليك
�أن تهتم ك��ذل��ك بالقواعد ال��ت��ي تتوا�صل بها داخ��ل
م��ن��زل��ك وت�����س�ير ب��ه��ا ك��اف��ة الأم�����ور ف��ي��ه .ط��ف��ل��ي له
وج��ه��ان �أو �شخ�صيتان؛ وج��ه داخ���ل البيت خمتلف
مت��ا ًم��ا ع��ن وج��ه��ه خ���ارج ال��ب��ي��ت .ال�����ص��راخ يف وج��وه
ال�صغار بالأماكن العامة يجرح م�شاعرهم .الف�صل
اخلام�س حتت عنوان « ال�صغار يعقبون على كلمات
الوالدين با�ستمرار» .وي��دور ح��ول ما يلي :تعقيب
ال�����ص��غ��ار ع��ل��ى ك�ل�ام ال��وال��دي��ن ل��ه م����ردوده النف�سي
غ�ير الطيب على ال��وال��دي��ن بكل ت���أك��ي��د� .شجعوهم
على التحدث والتعبري عن م�شاعرهم .هذه �ضرورة
�أ�سا�سية لأجل �شخ�صيتهم� .أي تعقيب يف حاجة �إىل
�أن ُي�سمع .ه��ذه لي�ست امل�شكلة .امل�شكلة ه��ي؛ وم��اذا
بعد؟ ملاذا يعقب �صغاري على كالمي �أنا فح�سب؟ �أما
الف�صل الأخري فعنوانه «الكثري من الأ�ساليب غري
املجدية» ،ويغطي العنا�صر الآت��ي��ة�« :إذالل ال�صغار
ينم عن عدم ن�ضج الوالدين .معرفة ال�سبب كفيلة
بتوجيه ال�صغري نحو التوقف عن هذا الفعل �أو ذاك.
عادة هناك ثالث ق�ص�ص داخل الطفل الذي ي�صعب
ال�سيطرة على غ�ضبه .على الوالدين �أن يهتموا �أو ًال
مب��ا يفكر ف��ي��ه طفلهم ال ب��رد ف��ع��ل الآخ���ري���ن� .أرب��ع
ط��رق ذه��ب��ي��ة لتهدئة ث���ورة ال��ط��ف��ل ال��غ��ا���ض��ب .كيف
تبدو مالمح الأدب عندما ت�صب الأم ج��ام غ�ضبها
على االبن؟
ال��ب��اب الثالث م��ن الكتاب حت��ت ع��ن��وان «البحث عن
ح��ل��ول ل��ل��م��واق��ف ال��ت��ي ي��ح�����س ف��ي��ه��ا ال��ن��ا���س بغ�ضب
م��ف��اج��ئ» .ويت�ضمن �ستة ف�����ص��ول ،ج��اء الأول منها
بعنوان «عندما تكون الأم من�شغلة �أو م�شغولة يت�صرف
الأط��ف��ال بتكا�سل .ويغطي ع���د ًدا م��ن ال��ن��ق��اط :مل��اذا
يقوم ال�صغار بهذه الأمور على نحو �أ�سرع؟ ال�صغار
يف غاية الب�ساطة ،ولذا فهم يحتاجون �إىل �أن نفكر
نحوهم بب�ساطة ونعاملهم بب�ساطة .ال يتعلق الأمر،
بالن�سبة ل�ل�أب ،باتخاذ جانب الأم للتخفيف عنها،
و�إمن��ا يتعلق بتهذيب م�شاعر �صغارهم وتنميتها يف
االجت���اه ال�صحيح .ع��ن ال��وال��دي��ن غ�ير ال�صبورين.
مل��اذا ال نتحمل �صغارنا عندما ال ينجزون الأ�شياء
ب�سرعة؟ ثم ي�أتي الف�صل الثاين بعنوان «عندما ال

تفكر يف ذلك الوقت عندما كنت فرخ �ضفد ٍع �صغري!
الباب الرابع والأخري من الكتاب بعنوان « �صغريي؛
�إن مل تكن تريده �أن يكون عدوان ًّيا يف �سن البلوغ!»
وي�����ض��م ه���ذا ال���ب���اب �أرب���ع���ة ف�����ص��ول؛ ال��ف�����ص��ل الأول
«احل���ق���ائ���ق ال���ت���ي ي��ج��ب �أن ي��ع��رف��ه��ا �أول���ئ���ك ال��ذي��ن
يغ�ضبون ب�سرعة» ،وي�ضم م��ا ي��ل��ي :ل��ن ي��ك��ون �أح�� ٌد
�آم ًنا عندما يغ�ضب اجلميع فج�أة .لي�س للآخرين
�أي حق يف �إلقاء م�شكالتهم النف�سية التي مل يقوموا
بحلها ف��وق ر�أ���س��ي �أن��ا .اح�ترام ال��ذات وال��ق��درة على
�إخ�ضاعها للفح�ص .الف�صل الثاين بعنوان «�أن��ا يف
ح��اج��ة للتغيري لأين �سريع الغ�ضب» .ويتعلق هذا
الف�صل بالنقاط الآتية :االع�تراف بعدم الإح�سا�س
ب����الأم����ان وب�����ص��ع��وب��ة ال��ت��ح��ك��م يف االن���ف���ع���االت �أول
الطريق ال�صحيح .دونوا احلقائق العامة يف مواقف
ع��دم ال��ق��درة على ال�سيطرة على االنفعال .تذكروا
ال��ع�لاق��ة بينكم وب�ي�ن بع�ضكم ً
بع�ضا وبينكم وب�ين
�أطفالكم .الفرق بني الغ�ضب املفاجئ نحو �شخ�ص
غريب ونحو �أطفالنا يكمن يف �أهمية �صغارنا بالن�سبة
لنا .ال تلقِ باللوم على �أحد حتى و�إن غ�ضب ب�سرعة.
الف�صل الثالث بعنوان «الوالدان اللذان ال يظهران
غ�ضبهما �أمام �أطفالهما» .ويتعلق هذا الف�صل بعدد
من النقاط حول �ضرورة ت�أمل املواقف التي تبالغون
فيها يف ل��ع��ب دور الأب �أو الأم .و�أه��م��ي��ة مالحظة
�سرعة متابعتكم ل�صغاركم ،وقيمة معرفة الكثري
من املعلومات عن �صغاركم ،فعلى �سبيل املثال يجب
تخ�صي�ص ولو ع�شر دقائق يوم ًّيا للتفكري يف �أحوال
أخ�ي�را عليكم �أن تعلموا ال��ف��رق بني
�أف���راد الأ���س��رة و� ً
«االنتظار» و»القدرة على التحمل» .ثم ي�أتي الف�صل
الرابع والأخري حتت عنوان «كيف ترفع معدل �ضبط
النف�س عند طفل غري �صبور؟» ويتوقف هذا الف�صل
عند عدد مهم من النقاط مثل؛ الرابطة �أو ال�شعرة
الفا�صلة بني احلنو املبالغ فيه والق�سوة ال�شديدة،
وعند �سن الثالثة عليكم �أن تعلموا �صغاركم النظام
وال�ضبط ،ال جتعلوا ل�صغاركم الأهمية الأوىل دائ ًما،
أخ�ي�را ولي�س �آخ��� ًرا ،بل �إنه
وق�صة التعلم ال��ذات��ي ،و� ً
�أه��م الأم��ور وقبلها جمي ًعا؛ امنحوا �صغاركم القدر
الكايف من املحبة.
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ي�أكلون وال ي�شربون :تكون تهدئتهم غري جمدية!»
وي���دور الف�صل ح���ول :ا���س��ت��ث��ارة ال��وال��دي��ن بجعلهم
ي�شعرون بالذنب .التناغم �سبيل مهم لأجل �أن تعي�ش
لأوالدك .قد ت�ؤدي رغبتك املبالغ فيها تغذية �أوالدك
�إىل �إف�ساد �شخ�صياتهم .يف مثل تلك احلاالت؛ �أنتم،
ك���آب��اء و�أم���ه���ات ،امل�شكلة لأوالدك�����م .الف�صل الثالث
ب��ع��ن��وان «لي�س ه��ن��اك م��ا ُي��ح ُّ��ب» ،وي���دور ح���ول� :أول
فح�ص مل�����س��ت��وى ال��وال��دي��ن م��ن ح��ي��ث ق��درت��ه��م على
رع���اي���ة ���ص��غ��اره��م .الآب������اء والأم����ه����ات مم���ن ل��دي��ه��م
ت��وق��ع��ات م��ب��ال��غ ف��ي��ه��ا؛ غ��ال�� ًب��ا م��ا ي��ك��ون��ون ق��د ع��ان��وا
طفولة �صعبة .لأج��ل َم��ن تت�صرف بحكمة وذك��اء؟
عندما يت�صرفون بذكاء ميكنك �ساعتها �أن تر�شدهم
�إىل الطريق .الف�صل الرابع بعنوان « عندما تعلمون
�صغاركم ف���أن��ت��م ت��ع�ثرون على الإج���اب���ات» .ويتناول
ه��ذا ال��ف�����ص��ل :ع��ن��دم��ا ت��ف��ر���ض ن��ظ��ا ًم��ا ع��ل��ى �صغارك
فقد تغ�ضب ومن ثم تكون عني ًفا عند خرق النظام.
منوذج حلب ال�صغار .كيف تكون �أ ًبا �أو أ� ًّما لطفل يف
الثالثة؛ من الألف �إىل الياء .هناك �أ�سباب حمتملة
وراء الإخ��ف��اق يف كونكم �آب���اء و�أم��ه��ات كما تتمنون.
الف�صل اخلام�س بعنوان «ال تناديني ف���أن��ا متعب!»
وي����دور ح���ول :الأ���س��ب��اب وراء تلفظ الآب����اء بكلمات
الغ�ضب وهم مع �صغارهم .حالة الأمهات الالتي ال
يعدلن رغبات �أوالده��ن �أو يقومنها .ينوح الأطفال
ط��ل�� ًب��ا مل�����س��اع��دة ال��وال��دي��ن ع��ن��د �إح�����س��ا���س��ه��م ب��ف��ق��دان
الثقة يف قدرتهم على فعل �شيء ما .ال�صغار يبحثون
ع��ن الأم عندما ال يح�سون ب��اح�ترام ل��ذوات��ه��مّ � .أم��ا
الف�صل ال�ساد�س والأخ�ي�ر م��ن ه��ذا ال��ب��اب فعنوانه
«مل���اذا يت�صرف الأط��ف��ال على ه��ذا النحو؟» ويغطي
العنا�صر الآتية :طفلي �شديد الذكاء لكنه ال يفعل
�أي �شيء! يغ�ضب الوالدان �أثناء تعليم �صغارهم يف * (مدر�س الأدب احلديث واملقارن ،كلية
الوقت الذي يتنا�سى فيه ه�ؤالء ال�صغار �أ ّنهم �أطفال .الآداب -جامعة القاهرة)
�أولئك ال�صغار الذين يت�صرفون مبنتهى البطء يف
حاجة �إىل و�ضع حدود خا�صة .ك�ضفدعة؛ عليك �أن
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وآباء ال يكظمون الغيظ
صغار يصعب السيطرة عليهم
ٌ
ٌ
إن يونغ
أوه ْ

د .محمود عبد الغفار *
يتناول هذا الكتاب �أمو ًرا بالغة احل�سا�سية تتعلق بالأطفال الذين ي�صعب ال�سيطرة عليهم ،والآباء والأمهات الذين يحتاجون �إىل معرفة كيف يتحكمون يف
انفعاالتهم جتاه �أولئك الأطفال ،وذلك يف �سياق اجتماعي داخل كوريا اجلنوبية يحث على �ضرورة التعرف -ب�شكل علمي ممنهج -على الدوافع �أو الأ�سباب وراء
قيام البالغني ببع�ض الت�صرفات غري ال�سوية التي قد ت�ستوجب �أحيا ًنا العقاب القانوين لأنها تندرج يف م�صاف اجلرائم .تعود امل�ؤلفة �إىل الوراء ،فتتوقف عند �أدق
خ�ض ُع �آباءهم و�أمهاتهم للفح�ص النف�سي؛ لأنهم م�س�ؤولون بالدرجة الأوىل عن كل ما يك ّون �شخ�صية ه�ؤالء ال�صغار
التفا�صيل املتعلقة بتن�شئة �أولئك ال�صغار ،و ُت ِ
م�ستقب ًال .ولذا فقد قدمت العديد من الأمثلة احل ّية على كيفية التوا�صل ال�صحي ال�سليم بني الآباء والأمهات وال�صغار؛ مركزة على كيفية �إدراك الوالدين �ضرورة
كبح جماح غ�ضبهم وكظم غيظهم عندما يقوم �أطفالهم ب�سلوك غري طيب ،فينطقون على الفور بعبارات غا�ضبة جتاههم ،مما يزيد الأمر تعقيدً ا يف الوقت الذي
خا�صا بكل �إ�شارة ت�صدر
يظنون فيه �أن ال�صراخ والأ�صوات العالية والكلمات القا�سية قد �أنهت امل�شكلة .يف هذا ال�سياق على ه�ؤالء الآباء والأمهات �أن يولوا اهتما ًما ًّ
عن �صغارهم تتعلق بالإح�سا�س بعدم الراحة �أو القلق �أو اخلوف ولو جتاه �أ�شياء تبدو ب�سيطة.

امل���ؤل��ف��ة ه��ي ال��دك��ت��ورة «�أوه �إنْ ي��ون��غ» وه���ي طبيبة
ن��ف�����س��ي��ة وا����س���ت�������ش���اري���ة يف ال���ع���دي���د م����ن ال��ب�رام����ج
الإع�لام��ي��ة يف ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة م��ث��ل« :ل��ق��د �أ�صبح
�أطفالنا خمتلفني» و» �آب��اء و�أمهات ل�ستني دقيقة».
وفيما يبدو �أ ّنها قد نالت ثقة متابعي تلك الربامج
ف��غ��دت مقوالتها وكتاباتها مرج ًعا مه ًما و�أ�سا�س ًّيا
يثق فيه الآباء والأمهات الكوريون .الدكتورة «�أوه �إنْ
يونغ» خريجة جامعة «يون �سيه» وفيها ح�صلت على
درج��ة املاج�ستري ،ثم ح�صلت على درج��ة الدكتوراه
يف ج��ام��ع��ة «ك���وري���ا» .وم���ن �أه���م م���ؤل��ف��ات��ه��ا يف �سياق
ت��رب��ي��ة ال�����ص��غ��ار� « :أم ق��ل��ق��ة و�أب غ�ير خم��ت��ل��ف» ،و»
توتر الأط��ف��ال» ،و» الأم التي تريد �أن تع ّلم طفلها
وت�لاع��ب��ه» ،و» �إىل الآب���اء والأم��ه��ات ال��ذي��ن يح�سون
ب�صعوبة مع �صغارهم» ،و» �إىل �أولئك الذين ميرون
ب�أيام ع�صيبة» .وهي الآن �أ�ستاذة بجامعة «يون �سيه»
ولها عيادة نف�سية �شهرية.
ي�ضم الكتاب �أربعة �أق�سام �أو �أب��واب ينق�سم كل منها
�إىل ع��دد م��ن ال��ف�����ص��ول ت���أت��ي ب��ع��د افتتاحية تدخل
ب�شكل علمي يف �صميم امل�شكلة بطرح ه��ذا ال�س�ؤال:
«هل معظم النا�س هذه الأي��ام يت�شككون يف قدرتهم
على �ضبط �أنف�سهم عند الإح�سا�س بالغ�ضب؟» ومن
خ�ل�ال درا����س���ات ح�� ّي��ة ا�ستعر�ضتها امل���ؤل��ف��ة خرجت
بنتيجة فحواها �أن معظم الذين خ�ضعوا للدرا�سة-
وهي كذلك مثلهم -يفقدون القدرة على كظم الغيظ
واالح��ت��ف��اظ بهدوئهم جت��اه الأم����ور احل�سا�سة ولو
كانت يف حقيقة الأمر ب�سيطة ،وهو �أمر ميكن و�صفه
بالأنانية التي ت�ؤدي لن�شر طاقة �سلبية ت�ؤثر يف كل
�أط���راف امل��وق��ف وبخا�صة ال�����ص��غ��ار .اخل��ط��ورة هنا-
طبقًا ل��درا���س��ات علمية جلمعية ال�صحة النف�سية-



�أن خم�سني ب��امل��ائ��ة م��ن ال��ب��ال��غ�ين يف ك��وري��ا يعانون
من م�شاكل متعلقة بكيفية كبح جماح الغ�ضب ،و�أنّ
ع�شرة باملائة من بينهم فح�سب قد تلقوا م�ساعدة
نف�سية ناجعة و�سليمة .وب��ال��ت��ايل ف��الأم��ر ي�ستحق
�أن يو�صف باخلطورة لأنه ميثل ظاهرة اجتماعية،
ومن هنا � ً
أي�ضا ت�أتي �أهمية الكتاب للآباء والأمهات
والبالغني من اجلن�سني ولقطاعات عري�ضة �أخرى
من القراء ب�شكل عام .ويف ختام ذلك التمهيد ت�ضع
امل�ؤلفة ثالثة �أمور �أ�سا�سية على اجلميع �أال ين�سوها،
بل وتختم بها الكتاب � ً
أي�ضا:
 لي�س من حق �أحد ،حتى الآباء والأمهات� ،أنْ ي�ضربطف ً
ال �أو ي�ؤذيه بدن ًّيا.
 ل��ي�����س م��ن ح��ق �أح���د �أن ي�����ص��ب ج���ام غ�����ض��ب��ه علىالآخرين.
 الآخ���رون لهم � ًأي�ضا حقوق مثلنا علينا �أال نغفل
عنها ونحن نركز على حقوقنا.
ي�أتي الباب الأول حتت عنوان «هل تلفظت بعبارات
غا�ضبة �أمام �صغارك اليوم � ً
أي�ضا؟» ويتناول الف�صل
الأول منه بع�ض النقاط مثل :الرتبية حقًا �صعبة،
والآب��اء والأم��ه��ات الغا�ضبون اليوم .فقدان االت��زان
والرتكيز على ال��ذات ،ثم تكرار الأم��ر لعدة م��رات.
ملاذا تعد تن�شئة ال�صغار بالغة ال�صعوبة؟ يف الف�صل
الثاين بعنوان « القوى املدمرة التي ال ح��دود لها!
فالغ�ضب املفاجئ يخ ّرب الرتبية» ،تتناول امل�ؤلفة
بع�ض العنا�صر مثل :ع��ب��ارات الغ�ضب تزعج تطور
امل�شاعر عند ال�صغار .تلك العبارات تف�سد العالقة
ب�ي�ن ال���وال���دي���ن و���ص��غ��اره��م ،ك��م��ا �أن���ه���ا ت��ق��ل��ل ف��ر���ص
التغلب على امل�شكالت .االنتظار واالح�ت�رام �أم��ران
بالغا الأهمية بخ�صو�ص الرتبية ،لكن مع الأ�سف

ما تنجزه جهود الرتبية ت�ضيعه ع��ب��ارات الغ�ضب.
�أم���ا الف�صل ال��ث��ال��ث فيغطي ال��ن��ق��اط ال��ت��ال��ي��ة :مل��اذا
م��ن ال�����ص��ع��ب ال��ق��ي��ام ب���الأم���ور ال��ت��ي نعلم ي��ق��ي�� ًن��ا �أن��ه
علينا القيام بها؟ املجتمع ال��ذي يدفع النا�س نحو
التلفظ ب��ع��ب��ارات الغ�ضب .ال�صغار ال��ذي��ن يح�سون
باحلزن يف حاجة ما�سة مل�شاعر املقربني .هذا الأمر
يف غاية الأهمية واخل��ط��ورة لأن ت�أثرياته تظهر يف
مراحل عمرية مت�أخرة .فالأمهات الالئي مل يلقني
رع��اي��ة كافية ومل ي�شعرن ب��دفء م�شاعر الوالدين
يفتقدن �إىل القدرة على منح احلب الكايف ل�صغارهن
م�ستقب ً
ال لأن م�شاكلهن يف مرحلة الطفولة ما زالت
ّ
عالقة داخلهن مل ُت��ل ،وه��ذه النقطة حتديدًا هي
ال��ت��ي تختم ب��ه��ا امل���ؤل��ف��ة كتابها امل��ه��مّ � .أم����ا النقطة
الأخ��ي�رة ب��ه��ذا ال��ف�����ص��ل ف��ه��ي «مل����اذا �أت��ل��ف��ظ ب��ع��ب��ارات
الغ�ضب جتاه �أوالدي ب�شكل خا�ص؟»
ي�أتي الباب الثاين بعنوان « نحو طريقة للتعامل مع
الطفل الذي ي�صعب ال�سيطرة عليه» .الف�صل الأول
من هذا الباب بعنوان « ملاذا يفتقدون �إىل ال�صرب؟»،
وتتناول امل�ؤلفة خالله ما يلي :ملاذا �صغاري لي�سوا
�صبورين؟ قل لهم «انتظروا» ثم انتظر لأجلهم �أنت
� ً
أي�ضا� .صغار ه��ذه الأي��ام لديهم م�ساحات حم��دودة
من امل�شاعر� .إكراههم على الطاعة �سيفجر م�شاعر
احل��ن��ق داخ��ل��ه��م ي��و ًم��ا م���ا .ال��ف�����ص��ل ال��ث��اين ب��ع��ن��وان
«ي�����ص��رون ع��ل��ى ط��ري��ق��ت��ه��م اخل��ا���ص��ة وال ي�ستمعون
ل�ل�آخ��ري��ن» .ويت�ض ّمن العنا�صر التالية :م��ا يريد
�أن ي�سمعه الآب���اء م��ن �أبنائهم يف مقابل م��ا بداخل
�أبنائهم بالفعل .م��ا نحتاجه الآن ه��و و���ض��ع ح��دود
للأ�شياء .ملاذا ت�ستمع �إ ّ
يل بطريق ٍة �سيئة؟ �أنت تخ�سر
ح��ت�� ًم��ا ع��ن��دم��ا ت��ت��ع��ام��ل م��ع غ�ضب ال�����ص��غ��ار املفاجئ

