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داستان های خانواده سالم

من که خـــــــودم می توانم!

دفتر فصلنامه بهورز

کتاب داستان هایی برای کودکان دیروز و والدین امروز، محمدحسن شهسواری

تصمیم  خانم  سوسن  و  احمدآقا  که  شد  شروع  آنجا  از  چیز  همه 
این  باشد.  خودشان  انتخاب  به  بچه ها  عید  خرید  امسال  گرفتند 
گذشته خرید لباس  که سال های  گرفته شد  تصمیم به این خاطر 
مدام  بحث  می شد.  مشکل  دچار  بچه ها،  همیشه  عید  کفش  و 
از طرف  و صدرا  و صبا  از یک طرف  و سوسن خانم  احمدآقا  میان 
کفش ها  البته قیمت لباس ها و  اندازه، رنگ، مدل و  دیگر در مورد 
باال می گرفت و بی برو و برگرد به دلخوری یک طرف منجر می شد. 
گرفتن  تازه با همه حرف  و حدیث ها وقتی خرید تمام می شد، ایراد 
کفشش  بچه ها درباره  همان چیزها شروع می شد. یا صدرا از مدل 
کفش  کفش پسرعمویش را دیده بود و حاال از  گله می کرد چون تازه 
خودش خوشش نمی آمد یا صبا می گفت رنگ شلوارش اصاًل خوب 
نیست و باید یکی مثل شلوار دخترخاله اش سیمین می گرفتند. اما 
مهم تر این که احمدآقا و سوسن خانم فکر کردند از همین االن بچه ها 

باید یاد بگیرند مستقل و مسؤولیت پذیر باشند. 
می گویند  بچه ها  به  را  تصمیم شان  احمدآقا  و  خانم  سوسن  وقتی 
آن ها از خوشحالی به هوا می پرند. احمدآقا به آن ها می گوید برای هر 
خودشان  انتخاب  به  آن ها  و  گذاشته اند  کنار  پول  قدر  چه  کدام 
که می خواهند بخرند. بعد از این حرف  کفشی  می توانند هر لباس یا 
و  بزنند  با هم  را  حرف های شان  تا  می گذارد  تنها  را  آن ها  احمدآقا 

تصمیم نهایی را بگیرند. 
کمک  کردن سبزه  سیزده  که دارد به صبا در درست  صدرا در حالی 
چه  دیگر هر  امسال  نمی شود.  این  از  بهتر  »دیگر  می گوید:  می کند، 
که حرف ندارد. فقط  کفش هایی دیدم  خودم بخواهم می خرم. یک 
که آن روز  کتانی را  هم  گران نباشد تا بتوانم آن شلوار  کند خیلی  خدا 

در بازار دیدیم، بخرم«.
آبی اسمانی،  مانتو  می گذارد  مادر  آیا  بودم  گرفته  عزا  بگو!  را  من   -
آن  از  یکی  حاال  نه؟  یا  بخرم  دارد  سیمین  که  مدلی  از همان 
کند. ببینم باز هم  کیف  خوشگل هایش را می خرم تا سیمین خانم 

می تواند قیافه بگیرد؟



- حاال حتمًا باید به خاطر سیمین بروی همان 
مانتو را بخری؟ اول ببین بهت می آید یا نه؟ نه 

که بخری ببینی به تنت زار می زند. 
- حتــــــمًا بهم می آیــــــد. یعــــــنی از سیـــــمین 

بدقیــــافه ترم؟
نفر  یک  باز  روز  دو  یکی  از  بعد  می ترسم   -
عوضش  کنی  و هوس  نمی آید  بهت  بگوید 

کنی یا اصاًل تنت نکنی. 
- اصاًل این حرف ها نیست. 

- صبا می رود توی فکر. صدرا می گوید: »باز 
کت شدی؟«  چی شد؟ چرا سا

- می گوید صدرا!
- چیه؟

گفتی؟ می گویم  - خودت حواست نبود چی 
کنیم،  انتخاب  خودمان  است  قرار  که  حاال 
دیگر نمی توانیم آن ها را عوض کنیم یا بگوییم 

خوب نیست و تنمان نکنیم. 
کنیم.  - مگر می خواهیم عوض شان 

- انگار یادت نمی آید جناب عالی سال پیش 
کرد  که آن پیراهن سبز را پدر برایت انتخاب 
پیراهن  یک  می گفتی  کردی؟ هی   کار  چه 
سفید می خواهی. آن قدر غر زدی و پیراهن 
کردی  مجبورشان  که  نپوشیدی  را  سبز 
بروند یک پیراهن سفید بخرند. یادت رفته 
دستت  از  پدر  قدر  چه  موضوع  سر همین 

ناراحت بود؟
کار سبزه ها تمام شد و آن ها بلند شده اند و   -
می خواهند از اتاق بروند بیرون تا تصمیم شان 

را به پدر و مادر اطالع دهند. 
باید  نمی گویی ها!  »بد هم  می گوید:  صدرا 
بار هر  این  باشــد.  جمع  حــــواس مان  خیلی 
که می خریم حداقل باید چنــدین ماه  چیزی 
در  زیرش  از  نمی شــــود  دیگر  کنیم.  تن مان 
که خریـــدیم  رفت. تازه من می گـــــویم  هرچی 
به روی خودمان  باید  بود  بد   هرچه قدر  هم 
کردیم.  نیاوریم. حاال بیا برویم بگوییم قبول 

بلند  صدرا  که  می شوند  ج  خار اتاق  از  دارند 
می گوید: »دیگر از این بهتر نمی شود. 

بگویم  سیمین  به  »بگذار  می گوید:  صبا هم 
امسـال همه خریــدهایم به انتخـاب خودم بوده 
تا ببینم چه طــــوری حالـش گرفته می شود!«

شده اند،  مادر  و  پدر  نزدیک  حاال  که  دو  هر 
است...  قبول  مامان...  »بابا...  می گویند: 

کی برویم؟« حاال 
روز بعد، روز خــــــرید از بــــــــازار اســـــــت. صبــــــح 
احمدآقا  به  خانم  سوســـــن  رفتن،  از  قبل 
می گوید:«حاال که بچه ها قرار است خودشان 
کنند، حتــــــمًا خرید بیش تر طــــــول  انتخاب 
کنیم.  کمی بیش تر حوصـــــــله  می کشد. باید 
»احمـــدآقــــا هم می گوید:« اشــــــــکالی ندارد، 
ارزشــــــش را دارد و دیگر بعدش خیــــــال مان 

راحت است«.
شلوغ  عید  از  قبل  روزهای  مثل همه  بازار 
مشام  به  حاال  از همین  بهار  بوی  و  است 
می خورد. پدر و مادرها دست بچه های شان 
جنس  دنبال  مغازه  به  مغازه  و  گرفته اند  را 
صدرا هر  و  صبا  می گردند.  آن ها  برای  خوب 
که سر خرید با  جا پدر یا مادری را می بینند 
به هم  را  آن ها  شده،  حرف شان  بچه  شان 
کلی  نشان می دهند، سینه جلو می اندازند و 

کیف می کنند. 
خرید  است.  درست  خانم  سوسن  حدس 
می کشد،  طول  دیگر  سال های  از  بیش 
چون بچه ها در خرید خیلی وسواس نشان 
می دهند. احمدآقا و سوسن خانم تا بچه ها 
نمی گویند.  چیزی  نخواهند،  نظری  آن ها  از 
مانده،  خرید  از  که  را  مبلغی  احمدآقا  فقط 
و  خانم  سوسن  می کند.  یادآوری  آن ها  به 
احمدآقا از دور دارند آن ها را تماشا می کنند. 
که حسابی  سوسن خانم می گوید: »مثل این 

گذشته!« به آن ها خوش 
که  کاری  که این قدر از  - آره! چند وقتی بود 

کردند ذوق نکرده بودند. 
را می گیرد و یک  - صدرا باالخره تصمیمش 
به  که  می خرد  دگمه  سه  نارنجی  پیراهن 
مانتوی  که  صبا  می آید.  حسابی  شلوارش 
جفت  یک  دنبال  خریده،  را  نظرش  مورد 
چیزی  اما  است،  رنگ  صورتی  راحت  کفش 
دفعه  یک  تا  نمی کند  پیدا  می خواهد  که  را 
فروشی  کفش  ویترین  پشت  ظهر،  نزدیک 
کفش چشمش را می گیرد. داخل  یک جفت 
مغازه می شوند و می خواهند فروشنده کفش 

را بیاورد. 
کفش را پا می کند. واقعًا قشنگ است.  صبا 
که پدر ومادر   همه این را می گویند. در حالی 
کفش های زنانه  مغازه  و صدرا حواس شان به 
کنند،  کفش انتخاب  است تا برای مادر یک 
شماره  یک  می گوید:«آقا  فروشنده  به  صبا 

بزرگ تر از این را ندارید؟«
کفش  این  خانم!  می گوید:«نه  فروشنده 
آخرینش  این  رفته.  فروش  خوب  امسال 
می خواهید  داریم.  دیگر  مدل های  از  است. 

برای تان بیاورم؟«
ممنون...  نه  می گوید:«  سریع  خیلی  صبا 

کردم.  مامان! من همین را انتخاب 
باشد  می گوید:«مبارکت  خانم هم  سوسن 

دخترم. 
انگار همه چیز بر وفق مراد پیش رفته است. 
راضی هستند،  خریدشان  حسابی از  بچه ها 
احمدآقا و سوسن خانم هم همین طور. صبا. 
سیمین،  دخترخاله اش  وقتی  خصوص  به 
حسابی  و  دید  را  صورتی اش  کفش های 
کیف می کند. سیمین  خوشش آمد، بیش تر 
می گوید  مادرش  به  می بیند  را  کفش ها  تا 
خاله  اما  می خواهم.  مدل  از همین  من هم 
می گوید:«این حرف ها چیه می زنی دختر؟ ما 

کفش خریدیم.  تازه برای عیدت 
امـا خوشـحالی صبـا خیلـی طـول نمی کشـد، 
مهمانـی،  می رونـد  کـه  عیـد  اول  روز  چـون 
اولیـن  بـا  می آیـد.  سـرش  نبایـد،  کـه  بالیـی 
کفش های صورتی و خوشـگل  بیـرون رفتـن با 
بـوده.  درسـت  حدسـش  کـه  می فهمـد 
کفش هـا برایـش تنـگ اسـت. وقتـی شـب بـه 
می بینـد  اتـاق  در  صبـا  و  برمی گردنـد  خانـه 
پایـش تـاول زده، می فهمـد بدجـوری اشـتباه 
گرفته و  کـه خـودش  کـرده. امـا تصمیمی بـوده 
باید پایش بایسـتد. برای همین به آشـپزخانه 

مـی رود.  مـادر  پیـش 
- مامان!

- بله!
که  - یک چیزی می خواهم بگویم به شرطی 

ناراحت نشوید. 
- پس شرط هم دارد. 
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حـرف  جـدی  دارم  نکنیـد!  شـوخی  ِاه،   -
 . نـم می ز

- خوب حاال نمی خواهد ناراحت بشوی. قرار 
بود من ناراحت نشوم ها. 

کت است. به مادر  صبا چند لحظه ای را سا
که دارد میوه ها را می شوید برای  نگاه می کند 

که قرار است بعدازظهر بیایند.  مهمان هایی 
که یادتان هست؟ کفش صورتی من را   -

که سیمین برایش می میرد. آره!  - بله همان 
یادم هست. چی شده؟

کرد و اندازه اش بود.  - آن روز سیمین پایش 
- خوب!

- می گویم بدهمش به او. 
- بله؟!
- بله؟!

کفش هــا  - راســتش... راســتش... یعنــی ایــن 
برایــم تنــگ اســت. حــاال شــما نمی خواهــد 
کفش هــای پارســال  ناراحــت شــوید. یا همــان 
عیــدی ام  پول هــای  بــا  یــا  می کنــم  پایــم  را 

کفــش دیگــر می خــرم.  مــی روم یــک جفــت 
- مادر میوه ها را شسته و دارد آن ها را خشک 
دلش  ته  اما  نمی گوید.  چیزی  می کند. 
گرفته اند  که امسال تصمیم  خوشحال است 
بچه ها خودشان اختیار خرید عید را داشته 

باشند. 
- ناراحت شدید مامان؟

- چی؟ 
- می گویم ناراحت شدید؟

انتخاب  عزیزم.  ناراحت  چرا  نه،  ناراحت؟   -
کفش های  یا  به قول خودت  خودت است. 
پول های  با  یا  می کنی  پایت  را  پارسال 

عیدی ات یک جفت دیگر می خری. 
- حاال مادر دارد میوه ها را در سبد می چیند. 
گهان می زند زیر خنده و می گوید: »ولی  بعد نا
دارد.  شانسی  چه  سیمین  این  وسط  این 

خدا شانس بدهد.
را  میوه  و سبد  - صبا هم خنده اش می گیرد 
از دست مادر می گیرد و می برد توی پذیرایی 

روی میز می گذارد. 

مسؤولیت پذیری و پاسخ گویی

می دهند.  کودکان  مسؤولیت پذیری  به  زیادی  اهمیت  کودک  روان شناسی  علم  در  امروزه 
کودک مسؤول، بر اساس شناخت،  هیجان و قضاوتش برای تصمیم گیری اقدام می کند  یک 
که او به نیازهای خودش  و در عین حال به اثر رفتارش روی دیگران توجه می کند. ضمن این 

)بدون تداخل با حقوق دیگران( اهمیت می دهد. 
مسؤول  کودک  صورت  به  کودکی  و هیچ  نیست  ذاتی  امری  کودک،  یک  مسؤولیت پذیری 
کنار والدین و  از ابتدا و خیلی زود در  کودک  که باید  به دنیا نمی آید. بلکه این امری است 
که سعی می کند خودش قاشق را به دهان بگذارد یا  مراقبانش یاد بگیرد. مثل شیرخواری 
کند.  کمک مادرش، وسایل بازی اش را جمع  که سعی می کند با هدایت و  کودک سه ساله ای 
کودک تنها وقتی می تواند رفتار مسؤوالنه از خود نشان دهد که ما به عنوان والدین این فرصت 
که آزادانه بعضی قضاوت ها و انتخاب ها را  کودکان مان اجازه بدهیم  را به او بدهیم. باید به 

بکنند و از اشتباه شان درس بگیرند. 
البته هنگام دادن مسؤولیت به آن ها، باید دقت کنیم توقعات ما با سطح رشدی و فیزیکی شان 
که به تنهایی اتاق را جمع و  کودک 2 ساله نمی توانیم بخواهیم  متناسب باشد. مثاًل از یک 

کند یا ساعت ها بی صدا پای تلویزیون بنشیند.  جور 

کارهایی می توانیم برای پرورش آن ها انجام دهیم؟ ما به عنوان پدر و مادر چه 
1. الگو باشیم

به  برگردانیم،  او  به  را  فروشنده  اضافه   پول  برسیم،  ساعت  سر  مالقات های مان  مثالً هنگام 
کنیم و نسبت به  کودک مان و دیگران محترمانه صحبت  کارهای الزم را انجام دهیم، با  موقع 

اشتباهات مان صادق باشیم و مسؤولیت آن ها را بپذیریم. 
2. توقعات خود و قوانین را به وضوح شرح دهیم

که انتظار داریم پس از  مثاًل نگوییم »پسرم مرتب باش« بلکه به وضوح برایش شرح دهیم 
کمدش قرار دهد.  بازی، وسایل بازی اش را در 

کنند. کنند و مشکالت را حل  کنند، انتخاب  کودکان اهدافی برای خود تعیین  3.اجازه دهیم 
کودکان را در برنامه های  کنند.  آن ها نیاز دارند به عنوان یک تصمیم گیرنده مسایل را تجربه 
کنیم برای مسایلی مثل دکوراسیون خانه یا  کنیم. مثاًل آن ها را تشویق  خانه و خانواده درگیر 

کنند.  اتاق خود یا اوقات فراغت و... تصمیم گیری 
کودکان  کودکی مسؤولیتی می دهیم )حتی وقتی نمی دهیم( اجازه دهیم اعمال  که به  زمانی 
خ دهد و حین عمل آن را تصحیح نکنیم. این موضوع شامل همه   به طور منطقی و طبیعی ر
کاری را می پذیرند ولی آن را درست  که مسؤولیت  کودکانی  بچه ها می شود، چه آن دسته از 
که اصاًل  کفش تنگی خریده است( و چه آن هایی  که  انجام نمی دهند )مانند صبا در داستان 
که  که هر صبح برای رفتن به مدرسه تا وقتی  کودکانی  مسؤولیت کاری را نمی پذیرند )مانند 

مادر بیدارشان نکند، بیدار نمی شوند(. 
که صبا به خاطر کفش تنگی  گروه باید نتیجه  رفتارشان را ببینند. در داستان هم دیدید  هر دو 
که می خرد، در پایش احساس ناراحتی می کند. بنابراین خود او متوجه می شود هنگامی که 
مسؤولیتی را پذیرفته باید در برابر آن پاسخگو باشد. یا در موردی که کودک دیر بیدار می شود، 
که پس از رسیدن به مدرسه، ناظم او را بازخواست می کند. در این صورت است  خواهد دید 

کودکان ما می توانند تغییرات مناسبی در رفتار و انتخاب های شان صورت دهند.  که 
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