چگونه به کودک خود کمک کنیم تا بر ترس از تاریکی پیروز شود؟
هبدر آضفتِ ثِ ًظز هی رسذ .گَیب اس چیشی ًگزاى است .ضزٍع ثِ غحجت وزدى هی وٌذ ٍ هی گَیذ" :
وَدون ٌّگبهی وِ ضت فزا هی رسذ ًگزاى ٍ ٍحطت سدُ هی ضَد ٍ گزیِ هیىٌذ .اٍ اس تبریىی هی تزسذ .اس
ایٌىِ تٌْبیی در اتبق خَد ثخَاثذ ّزاسبى است .چگًَِ هی تَاًن ثِ وَدون ووه وٌن تب ثز تزس اس تبریىی
غلجِ وٌذ؟".
تزس اس تبریىی احتوبال خستِ وٌٌذُ تزیي هَضَػی ثبضذ وِ ٍالذیي ثب آى رٍثزٍ ّستٌذ .وَدوی وِ اس
تبریىی هی تزسذ ایي حك را دارد وِ راحت ثخَاثذ ٍ ثِ اٍ ووه ضَد تب ثز ایي تزس غلجِ وٌذ .هتبسفبًِ ایي
ًیبس هؼوَال سهبًی ثیبى هی ضَد وِ ٍالذیي ٍ ثِ خػَظ هبدر ووتزیي حَغلِ ٍ غجز را دارًذ ،در پبیبى یه
رٍس عَالًی ٍ ضبیذ خستِ وٌٌذُ.
تزس اس تبریىی در سٌیي هختلف ٍ در هزاحل هختلف رضذ در ًَسبى است .تَجِ داضتِ ثبضیذ وِ تزس
وَدوبى اس تبریىی ٍالؼی است ٍ ًبضی اس تَّن یب خیبل پزداسی ًیست .وَدن ثِ درغذثبالیی اس حوبیت،
ّوزاُ ثب اعویٌبى ٍ دلگزهی هبدر ٍ تضویي هثجتی وِ اٍ لبدر خَاّذ ثَد تزس ّبیص را هذیزیت وٌذ ًیبس
دارد.
اس عزفی ثبیذ در ًظز داضت وِ اعویٌبى آفزیٌی ثیص اس حذ یب ًبسپزٍردُ وزدى هوىي است وَدن را
هتمبػذ وٌذ وِ ٍالؼب چیشی ّست وِ ثبیذ اس آى ثتزسذ ٍ رفتبرّبی ًبضی اس تزس اس خَد ًطبى دّذ.
ػوَهب ًیبس است یه وَدن ثب تزس ّبی ضجبًِ عی چٌذ هزحلِ سبسگبر یبثذ .الجتِ ایي سبسگبری سهبى ثز
است ٍ ًیبس ثِ هذاخالت فؼبل ٍالذیي هخػَغب هبدر هی ثبضذ .رٌّوَدّبی سیز هی تَاًذ ثِ ٍالذیي ثزای
ووه ثِ وَدن خَد هفیذ ثبضذ:
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یه چزاخ خَاة ون ًَر در اتبق وَدن ًػت وٌیذ ٍ ضت ّب ٌّگبم خَاة آى را رٍضي ًوبییذ.
ثِ اٍ ووه وٌیذ تب تزس خَد را ثطٌبسذ ٍ درثبرُ آى ثلٌذ غحجت وٌذ ،در آغَضص ثگیزیذ ،ثِ
اٍ گَش دّیذ ٍ ًطبى دّیذ وِ اٍ را درن هی وٌیذ .ثِ جبی ایٌىِ ثِ اٍ ثگَییذ ":تَ اس تبریىی
ًوی تزسی ٍ تزس تَ ٍالؼی ًیست ".هی تَاًیذ ثگَییذ " :هْسب جبى! گبّی تبریىی تزسٌبن ثِ
ًظز هی رسذ ،تَ االى اس تبریىی هی تزسی اهب خغزی تَ را تْذیذ ًوی وٌذ ٍ تَ وبهال در
اهبًی ".ایي اٍلیي گبم است.
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در ایي هزحلِ اس اٍ ثخَاّیذ ثگَیذ وِ چگًَِ هی تَاًیذ ثِ اٍ ووه وٌیذ .آًچِ را وِ وَدن اس
ضوب هی خَاّذ را ثِ غَرت ضفبّی تبییذ وٌیذ .سپس هحذٍدیت ّبی هٌبسجی را ٍضغ وٌیذ.

لبعؼبًِ ٍ ثب ػغَفت هحذٍدیت ّب را دًجبل وٌیذ .ثگَییذ" :ػشیشم! هی داًن هیخَاّی وِ پیص
تَ ثوبًن .هي فمظ پٌج تب دُ دلیمِ دیگز وٌبر تَ هی هبًن ٍ ثؼذ ثبیذ ثزٍم .چزاؽ خَاة تَ رٍضي
است ٍ ّیچ چیش ًوی تَاًذ ثزای تَ خغزی ایجبد وٌذ ".غحجت ضوب ثبیذ هحذٍد ثبضذ .سؼی
وٌیذ جوالت ٍ ػجبرات ضوب اس ضجی ثِ ضت دیگز ثب ّن سیبد هتفبٍت ًجبضذ تب وَدن اعویٌبى
خَد را اس دست ًذّذ .ثِ اٍ اجبسُ دّیذ تب ػزٍسه یب حیَاى هَرد ػاللِ خَد را ثب خَد در
تختخَاة داضتِ ثبضذ .ثِ اٍ ثگَییذ  ":دختزم! تَ هَاظت ػزٍسه خَد ثبش اٍ ّن هَاظت تَ
خَاّذ ثَد".
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سهبى ثیطتزی را ثزای رفتي ثِ تختخَاة ٍ تطزیفبت آهبدُ سبسی اتبق خَاة اختػبظ دّیذ .در
رختخَاة وٌبر اٍ ثٌطیٌیذ ٍ چیشّبیی را وِ اٍ در اتبق تزس آٍر هیذاًذ ضٌبسبیی وٌیذ ٍ
تطزیفبت آهبدُ سبسی اتبق را رٍی آًْب هتوزوش وٌیذ .ثب یه چزاؽ لَُ ثب ًَر ون هىبى ّب یب
اضیبی تزس آٍر را رٍضي وٌیذ ٍ سؼی وٌیذ تب آًجب وِ اهىبى دارد ثزای اٍ هىبى ٍ ضی هَرد
ًظز را عجیؼی ٍ ثذٍى خغز جلَُ دّیذ .ثِ ػٌَاى هثبل ثگَییذ " :ػشیشم اگز ًگزاى پٌجزُ
ّستی ،پذر تػوین دارد وِ لفل جذیذی را ثزای پٌجزُ ًػت وٌذ تب تَ احسبس اهٌیت ٍ
آراهص وٌی .اگز ًگزاى در ووذ ّستی وِ هجبدا ثبس ثبضذ هب ثِ ووه ّن هی تَاًین ّز ضت در
را چه وٌین وِ هغوئي ضَین در ثستِ است .اگز چیشّبیی وِ وف اتبق است ّیَال ثِ ًظز هی
آیٌذ هب ّزضت ّوِ ایي چیشّب را لجل اس خَاة سز جبی خَدضبى هی گذارین ".توبم ًمبط
هجْن ٍ تزس آٍر حتی سبیِ ّب را ثزای وَدن رفغ اثْبم وٌیذ.
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اس ًگزاى وٌٌذُ تزیي هَضَع ّب ثزای ٍالذیي ایي است وِ وَدن اتبق خَد را تزن وزدُ ٍ ثِ
اتبق خَاة آًْب هی رٍد .هی تَاًیذ اس سیستن پبداش دّی ثزای تزن ایي وبر استفبدُ وٌیذ.
ثزای تمَیت هثجت تَاًبیی وٌتزل ثز تزس اس تبریىی وَدنّ ،ز هَفمیت اٍ را رٍی وبغذی ثب
ػالهت هطخع وٌیذ ٍ ثِ اٍ جبیشُ ثذّیذ .وبغذ را در اتبق وَدن ثِ دیَار یب ووذ ثچسجبًیذ .
ثِ اٍ ثگَییذ " :ثؼذ اس ّز پٌج ضت هتَالی وِ هَفك ضذی در اتبق خَد ثِ تٌْبیی ثخَاثی یه
ّذیِ (ثْتز است ثب تَجِ ثِ ػاللِ وَدن اًتخبة ضَد) خَاّی گزفت ".فزاهَش ًىٌیذ وِ ًمص
تطَیمی را ّوشهبى ثب اجزای ایي ثزًبهِ دًجبل وٌیذ .فزضب اگز وَدن ثؼذ اس ٍضغ لبًَى پبداش
در چْبر ضت هَفك ضَد ٍ تٌْب در ضت پٌجن هَفك ًطذ ،هی تَاًیذ ثِ اٍ ثگَییذ " ػشیشم تَ
فَق الؼبدُ ػول وزدی  ،چْبر ضت هَفك ضذی تٌْب ثخَاثی ،حتوب تالش دٍثبرُ تَ آسبى تز
خَاّذ ثَد .پس هجذدا تالش وي".
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حتوب هَفمیت ّب ٍ تالش ّبی وَدن را ثِ خَد اٍ یبدآٍر ضَیذ .ثگَییذ " :تَ خیلی ضجبع
ّستی .هي ثِ ضجبػت تَ افتخبر هی وٌن .ثزای غلجِ ثز تزس اس تبریىی سهبى ًیبس است ،هي

ضبّذ تالش ّبیت ّستن ،تَ هَفك خَاّی ضذ ،هي هغوئٌن " .ایي جوالت ضوب فبیذُ هْن
دیگزی ّن دارد .وَدن یبد هی گیزد ثب خَد جوالتی را تىزار وٌذ وِ ثز اػتوبد ثِ ًفس اٍ
ثیفشایذ " :هي ضجبع ّستن .هي اس چیشی ًوی تزسن .هي هَفك خَاّن ضذ ٍ ّیچ خغزی هزا
تْذیذ ًوی وٌذ".
در وٌبر ایي الذاهبت ،سؼی وٌیذ ّز اس هذتی در تبریىی ثزًبهِ ّبی جبلت ٍ سزگزم وٌٌذُ داضتِ ثبضیذ .ثِ
ػٌَاى هثبل چزاؽ ّبی اتبق را خبهَش وزدُ ٍ ثب ًَر ضوغ در وٌبر فزسًذ خَد هطغَل خَردى ضبم ضَیذ.
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