
يف  يفتقدون  واملواطنات  املواطنني  من  الكثري 
كل عام ويف هذا العام حتديداً لبع�ض ما تت�سم 
خارج  تواجدهم  ب�سبب  الرم�سانية  الأجواء  به 
الذي يدر�ض  الذي هاجر والأخر  العراق بع�سهم 
وغريهم الكثري , فلي�ض هناك اأف�سل من ال�سيام 
بني الأهل والأقارب وو�سط اأفراد الأ�رسة وحميط 
فيه  يكون  الذي  العراق  يف  �سيما  ول  املجتمع 
فريد  اإمياين  و�سعور  خا�ض  طابع  له  رم�سان 
الأهداف  ذات  القيمة  والتقاليد  العادات  وبحكم 
النبيلة التي األفها املجتمع العراقي يف رم�سان 
وقتنا  حتى  تتغري  ومل  ال�سنني  ع�رسات  منذ 

احلا�رس.. هناك.
يف البداية حتدث �سالم عبد الكرمي , الذي هاجر 
اإن  وقال  �سنة   20 قبل  العراق  من  املانيا  اىل 
متامًا  يختلف  هنا  الغربة  يف  رم�سان  �سيام 
عن �سيامه يف الوطن بني الأهل والأقارب, بدءاً 
هذه  يف  متتد  التي  الطويلة  النهار  �ساعات  من 
الأيام لأكرث من ثماين ع�رسة �ساعة, ل �سيما واأن 

رم�سان هذا العام ياأتي يف �سدة ف�سل ال�سيف 
مدينتي  يف  احلرارة  درجة  اأحيانًا  ت�سل  حيث 
لأكرث من ٤٠ درجة مئوية, ولكننا رغم ذلك كله 
مل جند  تلك امل�سقة الكبرية يف ال�سيام بل على 

العك�ض مل�سنا بركة هذا ال�سهر يف وقتنا.
الغربة  اأجواء  لنا يف  "رم�سان فر�سة  واأ�ساف: 
لكي نظهر عظمة ديننا يف �سن فري�سة ال�سيام, 
فلله احلمد جند اأنف�سنا فخورين ونحن نخرب غري 
امل�سلمني عن �سبب �سيامنا عن الطعام وال�رساب 
الحرتام  نظرة  اأعينهم  يف  فرنى  النهار,  طوال 
اأبنائه  ومت�سك  الدين  بهذا  والإعجاب  والتقدير 
واملدير من  العمل  اأ�سدقاء  اأي�سًا هناك من  به, 
اأبدوا تعاطفهم معنا كوننا ن�سوم يف هذا احلر, 
والتم�سوا  ال�ساق علينا  العمل  فخففوا من �سغط 
لأهم  يفتقدون  اأنهم  موؤكداً  بذلك",  عذراً  لنا 
يف  عليها  اعتادوا  التي  الرم�سانية  املظاهر 
العائلة  مع  الإفطار  �سفرة  اأن  اإىل  م�سريا  العراق 
التي  الرم�سانية  املظاهر  اأهم  من  �سك  بال  هي 

افتقدناها هنا, وا�ستدرك قائاًل ولكن لدينا وهلل 
اأ�سدقاء لنا يف  اإفطار جماعية مع  احلمد �سفرة 
اجلامع , جتتمع يف كافة اجلالية امل�سلمة على 
�سفرة اإفطار واحدة ومما يعزز امل�سهد يف نفو�سنا 
املحبة  وو�سائج  الإ�سالمية  الأخوة  رابطة  هو 
العراقني  الطلبة  اهلل, كذلك يجتمع  والتاآخي يف 
مائدة  على  متعددة  جمموعات  يف  والعراب 
الإفطار التي يتعاونون فيما بينهم على اإعدادها 
مواهب  رم�سان  لنا  اأظهر  حيث  وجتهيزها, 
طي  يف  مدفونة  كانت  الوجبات  اإعداد  يف  فذة 
الن�سيان. واأ�سار اإىل اأن الكثري من العرب يحن اإىل 
الوطن ل�سيام �سهر رم�سان بني  العودة لأر�ض 
يف  رم�سان  اإن  اذ  والأ�سدقاء  والأحباب  الأهل 
اأ�سواقنا وحنيننا لوطننا واأهلنا,  الغربة زاد من 
ويف املقابل يزيد اأي�سًا من عزمنا وقوتنا كوننا 
يف  عاليًا  وطننا  ا�سم  نرفع  اأن  اأجل  من  نعمل 
حمافل العلم وميادينه ولنعود اإليه حمملني مبا 
م�سرية  بها  نخدم  ومعارف  علوم  من  اكت�سبناه 

النماء والبناء يف اأرجاءه.
اىل  اهله  مع  هاجر  الذي    , علي  حممد  ام 
يف  الإ�سالمي  املجمع  اأن  اأكد  كاليفورنيا  
مدينة ارفاين يوفر لنا كطالب من امل�سلمني 
يف  وتقام  باملجان  يقدم  جماعي  اإفطار 
م�سرياً  والقيام,  الرتاويح  �سالة  املجمع  ذات 
اإىل اأن هناك مطاعم عربية تقدم وجبة الإفطار 

وال�سحور ولكن باأ�سعار عالية نوعًا ما.
الغربة  اح�سا�سنا يف  ما يخفف من  اأن  واأ�ساف 
لنا من  اأخوة  اإىل جانب  اجتماعنا كعراقني  هو 
الدول الأخرى على �سفرة واحدة لالإفطار وكذلك 
الرتاويح  �سالة  لإداء  امل�سجد  يف  اجتماعنا 
التي  ال�سعوبات  من  اأن  مو�سحا  والتهجد, 
ميتد  الذي  الوقت  طول  ال�سيام  اأثناء  تواجههم 
اإىل 15 �ساعة بالإ�سافة اأن الدوام مبكراً يف اأول 

النهار حتى منت�سفه.
وتوؤكد فاطمة حممد , اأنها حتر�ض مع زميالتها 
العراقيات يف امريكا الالتي يقمن معها يف نف�ض 
ال�سكن على اأعداد الأطباق املختلفة اخلا�سة يف 
والطالبات  الطالب  على  وتوزيعها  رم�سان 
املبتعثني العرب , م�سيفة: "لقد قمنا بالتح�سري 
وال�ستعداد لهذا ال�سهر الكرمي بالنزول اإىل مدينة 
منها  ا�سرتينا  عربية  "بقالة"  بها  توجد  اأخرى 
باإح�سار  زميلة  قيام  اإىل  اإ�سافة  احتياجاتنا", 
مركز  من  هنا  توجد  ل  التي  املواد  بع�ض 
مراكز  توجد  حيث  نيويورك  يف  �سهري  متوين 
اأنهم  غذائية عربيه واإ�سالمية خمتلفة, مو�سحًة 
يقومون يف بع�ض الأحيان بالتوجه اإىل الإفطار 
اجلماعي يف امل�سجد الكبري, حيث ُخ�س�ض الدور 
الإ�سالمية  اجلالية  فيه  للن�ساء, فتجتمع  العلوي 
اإعداده  اأ�رسة مبا ت�ستطيع  الن�سائية وت�سارك كل 
من اأطباق, بينما اأكد ح�سن رزاق  مهاجر �سابقًا 

اىل  ا�سرتاليا اأن ما مييز املبتعثني امل�سلمني عن 
غريهم يف رم�سان هو الرتابط والتاآلف احلميم 
اأو  واحد  مكان  يف  لالأفطار  يجتمعون  عندما 
عندما يجتمعون ل�سالة التهجد يف مكان واحد 
امل�سجد  يف  جماعة  ال�سلوات  اأداء  يف  اأو  اأي�سًا 
وفيما  اجلامعة,  عن  جداً  بعيد  امل�سجد  اأن  رغم 
يتعلق يف وقت املحا�رسات وهل هناك تعار�ض 
هناك  ح�ض   قال   , الإفطار  وقت  ومع  معها 
اجلامعة  يف  طالب  لبع�ض  بالن�سبة  تعار�ض 
لأن اأذان املغرب يف ال�ساعة اخلام�سة الذي تبداأ 
فيه املحا�رسات ولكن يكون فيه وقت م�ستقطع 
ن�ستاأذن فيه لحت�ساء قليل من النب والتمر الذي 

حت�رسه لنا بع�ض الطالبات العرب.
الأ�ساتذة  اغلب  اخفيك  ل  قائاًل  وا�ستطرد 
لالأذان  بالن�سبة  امل�سلمني  لو�سع  متفهمون 
الأذان  ن�سمع  ل  اأننا  خ�سو�سًا  عليهم  وينبهون 
اأن هناك  اإىل  ونعتمد على توقيت اجلوال م�سرياً 
ولغريهم  لهم  �سائم  اإفطار  توفر  عربية  نوادي 

يذهب  ل  الطالب  اغلب  ولكن  امل�سلمني  من 
للنادي لأن حما�رساتهم تكون قد بداأت.

و�سالة  الأذان  اأ�سوات  نفتقد  كنا  واأ�ساف: 
اأما  الأ�سبوع  ايام  يخ�ض  فيما  هذا  الرتاويح 
نفطر  الأ�سدقاء  نحن  جنتمع  دائمًا  بالويكند 
�سويا ونذهب للم�سجد مع العلم انه م�سجد �سغري 

وبع�ض الأحيان ل جند لنا مكانًا فيه.
�سنوات  منذ   , ح�سني  مرت�سى  يعي�ض  حني  يف 
خارج وطنه وبعيداً عن اأ�رسته الكبرية. لكننه يجد 
حرجًا يف الإجابة على من ي�ساأله: كيف الغربة 
معك؟! اإذ قد ُيف�رس جوابه, غري الدراماتيكي, باأنه 
الأمر كما  لكن  لالأهل.  اأو عقوٌق  الوطن  زهٌد يف 

تعلمون لي�ست له عالقة بامل�ساعر بل بالتقنية.
و�سائط  ع�رس  يف  املغرتبني  حال  هي  هكذا 
التوا�سل الجتماعي, طوال اأحد ع�رس �سهراً خالل 
الذي  الكرمي  رم�سان  �سهر  يف  وخا�سة  العام 
وتقاليده  لعاداته  مغرتب  �سخ�ض  كل  فيه  يحن 

يف بالده وبني اهلة واحبابه. 

وت�سري هيفاء علي , ان حني ياأتي �سهر رم�سان 
و�سائط  تتمكن  مل  اإذ  بالغربة,  الأحا�سي�ض  تعود 
التوا�سل, على الأقل حتى الآن, من نقل م�ساعر 
وطقو�ض رم�سان اإىل خارج احلدود. لأن رم�سان 
هنا, يف اخلارج, هو �سهر كانون الثاين )يناير( 
اأو حزيران )يونيو( اأو ت�رسين الثاين )نوفمرب( اأو 

… اأو…, ولي�ض �سهر رم�سان.
يف بالدنا, كل �سيء ي�سوم خالل �سهر رم�سان, 
عن  ي�سوم  املاء  حتى  واحلجر.  وال�سجر  الب�رس 

اأفواه النا�ض.
الذي  وحدك  اأنت  الرم�سانية,  الغربة  بالد  ويف 

ت�سوم والنا�ض من حولك عن اجلوع �سائمون!
يف  اإل  العوامل,  بني  الغربة  اأعرا�ض  كل  زالت 
رم�سان, ما زالت باقية يف تلك الروحانية التي 
على   , هذا  �سهرهم  خالل  امل�سلمون  بها  يتدثر 
يحتاجها  التي  الأ�سياء  جميع  توفري  من  الرغم 
�سي  اأي  يعو�سها  لن  الهل  ملة  لكن  رم�سان 

خا�سة يف هذا ال�سهر الكرمي.

ُيطلقه  علمّي  تعبري  الأو�سط  الطفل  متالزمة  اإنَّ 
النف�سيون على الطفل الذي يعاين  الخ�سائيون 
والتقليل  والغرية  الكفاية  وعدم  الفراغ  م�ساعر 
ال�سديد,  النطواء  جانب  اإىل  نف�سه,  �ساأن  من 
على  للح�سول  التناف�ض  يف  الرغبة  وكذلك 
هذا  اأّن  على  اخلرباء  اأكرث  يتفق  فيما  الهتمام, 
واحلزم  بالعناد  يت�سفون  الأطفال  من  النوع 

وحماولة الربوز بني اأ�سقائهم الآخرين.
الوالدان عليهما م�سوؤولية اإعطاء كل ابن حقه من 

الرتبية والهتمام واإذابة الفوارق بني الأبناء
"نظام  كتاب  موؤلف  كونلي  دالتون  ويقول 
اإر�سال  ن�سبة  "تقل  الجتماعي":  الت�سل�سل 
املدار�ض  اإىل  الو�سط  يف  يقعون  الذين  الأطفال 
اأ�سقائهم,  مع  مقارنة   )25%( بن�سبة  اخلا�سة 
ما  على  يح�سلوا  األَّ  املحتمل  من  هم  اأنَّ كما 
ُم�سيفًا  اأ�سقائهم",  اأ�سعاف  خم�سة  به  يرغبون 
الثورة  اإىل  مييلون  الفئة  هذه  يف  الأطفال  اأنَّ 
وحب التناف�ض, وقد ل ي�سعرون بالنتماء ب�سكل 
كامل للعائلة ب�سبب الفروق يف املعاملة, لكنَّهم 
هم دبلوما�سيون  مع ذلك حُمّبون لل�سالم, كما اأنَّ
ميتازون  منهم  الكثري  اأنَّ  جانب  اإىل  ومرنون, 

هم اجتماعيون وم�ستقّلون وكرماء. باأنَّ
العامل كانوا  ال�سخ�سيات يف  اأنَّ كبار  اإىل  ُي�سار 
اإخوتهم  و�سط  موقعهم  دفعهم  و�سط  اأبناء 
والعتماد  عودهم  وتقوية  اأنف�سهم  متييز  اإىل 
ال�سعاب  باتت  حتى  اأنف�سهم,  على  اأكرب  ب�سكل 
ام  تقول  اأكيد.  والنجاح  مذللة  والعقبات  �سهلة 
الأيام  اأحد  "تفاجاأت يف  – موظفة -   اإبراهيم 
الثاين  الولد  وهو  )ليث(, -  ابني  اأح�رس  حينما 
يف الرتتيب - األبوم �سور العائلة, حيث �ساألني 
ب�سكٍل مبا�رس: ملاذا ل توجد يل يف الألبوم �سوى 
ابراهيم,  لأخي  �سورة   )47( مقابل  �سورتني 
و)30( �سورة لأختي ال�سغرية مروة؟", ُم�سيفًة 
على  الإجابة  ت�ستطع  ومل  كثرياً  اأُحرجت  ها  اأنَّ
�سبب  ال�سديدة حيال  اإىل جانب حريتها  �سوؤاله, 

�سناعة كل هذا التباين, ومتى, وكيف؟
ابنها  اأنَّ  كان  رمّبا  الوحيد  التف�سري  اأنَّ  وبيَّنت 
الأول كان مبثابة فرحة جديدة ا�ستحوذت على 
اهتمام اجلميع, بيد اأنَّ الطفل الثاين كان وجوده 
قد اأ�سبح اأمرا عادّيا, وبالتايل فهو مل يعد يثري 

ه ي�ستحق التوثيق. اهتمام اأفراد الأ�رسة اأو اأنَّ
ها البنت  واأو�سحت �سمر - خريجة جامعية -, اأنَّ
تبقى  لكنَّها  اإخوتها,  بني  الرتتيب  يف  الو�سطى 

البنت امُلميَّزة وامُلدلَّلة وم�سب اهتمام العائلة, 
اأنَّ  اإدراكها  بدايات  منذ  لحظت  ها  اأنَّ ُم�سيفًة 
الثاين  الرتتيب  �ساحب  هو  الأكرب  �سقيقها 
اختها  اأنَّ  كما  والدها,  بعد  املكانة  حيث  من 
ال�سغرى هي البنت امُلدلَّلة التي لن ت�ستطيع هي 
ها  فاإنَّ وبالتايل  املكانة,  هذه  يف  جتاريها  اأن 
قرَّرت اأن تتميز ب�سيء خمتلف عن جمرد ترتيب 
ها قراأت كثرياً ورا�سلت  ل يد لها فيه. واأ�سافت اأنَّ
ها كتبت ور�سمت وتفوقت  بع�ض ال�سحف, كما اأنَّ
نظري  اجلوائز  من  الكثري  نالت  اأن  اإىل  وعملت 
ها  اأنَّ اإىل  ُم�سريًة  خمتلفة,  جمالت  يف  تفوقها 
م�رسوعات  عن  جديدة  باأفكار  يوم  كل  تخرج 
واأ�سياء ُت�سفي مزيد من املرح على اأفراد الأ�رسة.
د د. اأحمد خليل - معالج نف�سي وباحث يف  واأكَّ
الرتبية  اأنَّ   ,- والجتماعية  النف�سية  ال�سوؤون 
فيها  الإخفاق  اأنَّ  كما  ال�سعوبة,  بالغة  مهمة 
اأنَّ  اأبداً  اأتوقع  "ل  ُم�سيفًا:  اخلطورة,  بالغ  اأمر 
املنزل  يف  اأبناءها  وتربي  تعمل  ل  التي  الم 
ربة  ُيقال  كما   - ها  لأنَّ و�سعيدة,  مرتاحة 
تقل  ل  توؤدي مهمة عظيمة  ها  اإنَّ بل  ل  بيت -, 
هنا  ومن  اأخرى,  موظفة  اأّي  مهمة  عن  اأهمية 

فالتفريق يف  الرتبية,  اإ�سكالت  من  الكثري  تبداأ 
الأبناء  معاملة  يف  والإهمال  م�سكلة,  املعاملة 
اأبناء  اأنَّ  اإىل  واأ�سار  م�سكلة".  عليهم  الق�سوة  اأو 
من  اأ�سلوب  لأّي  �سحية  يكونون  قد  املنت�سف 
ُم�سيفًا  للوالدين,  اخلاطئة  املعاملة  اأ�ساليب 
املنت�سف  اأبناء  اأنَّ  على  احلكم  من  لنتمكن  ه  اأنَّ
من  ُبدَّ  ل  ه  فاإنَّ م�سطهدين,  غري  اأو  م�سطهدون 
كل  واإعطاء  الن�سل  تنظيم  اأهمية  على  التاأكيد 
والهتمام,  والعناية  الرتبية  من  حقه  ابن 
اأنَّ اإجناب الأطفال تباعًا دون اكرتاث  مو�سحًا 
على  يدل  اأمر  م�سوؤولياتهم  حتمل  اأو  لرتبيتهم 
عدم الوعي, ل بالرتبية ول باأ�ساليب املعاملة. 
قد  احلالة  هذه  يف  هم  اأنَّ  , احمد  د.  واأ�ساف 
الكبار,  الإخوة  واهتمام  الآباء  برعاية  يحظون 
املنت�سف  لبن  البيولوجي  املوقع  اأنَّ  مو�سحًا 
حاقداً  ليكون  البن  ُيهيئ  اأن  بال�رسورة  لي�ض 
ه لي�ض بال�رسورة اأن ُيهيئ هذا  اأو ناقمًا, كما اأنَّ
املوقع ابن املنت�سف لأن يكون نابغًا ومتميزاً, 
معاملة  هناك  اأنَّ  هو  تاأكيده  يجب  ما  اأنَّ  اإلَّ 
مميزة قد تكون لالبن اآخر العنقود والبن الأكرب 
يعود  هذا  اأنَّ  اإىل  ُم�سرياً  املنت�سف,  وابن  البكر 

لالجتاهات العقلية واملمار�سات ال�سلوكية التي 
يتبعها الآباء جتاه اأبنائهم. وبنيَّ اأنَّ ذلك يكون 
دون  اأو  بق�سد  البيولوجية  الأبناء  ملواقع  تبعًا 
اأنَّ هذا بالطبع اأمر خاطئ يتنافى  داً  ق�سد, موؤكِّ
مع معايري العدل بني الأبناء, نا�سحًا كل اأ�رسة 
مقبلة على اإجناب اأبناء اإىل اأن تفكر يف تنظيم 
الن�سل؛ من اأجل اإعطاء كل ابن حقه يف الرتبية 
ووطنه,  لنف�سه  �ساحلًا  يكون  لكي  والهتمام؛ 
فعليها  متعددين,  اأبناء  اأجنبت  التي  الأ�رس  ا  اأمَّ
واإعطاء  بينهم  فيما  والعدل  م�سوؤوليتهم  حتمل 
والهتمام  الرتبية  يف  الكامل  حقه  ابن  كل 
وقال:  الأبناء.  بني  الفردية  الفروق  ومراعاة 
لي�ست  الأبناء  تربية  م�سوؤولية  اأنَّ  ليعلم اجلميع 
فقط يف اإجنابهم ول توفري كل ما يريدون لهم, 
لالآباء  �سالح  منوذج  وجود  تعني  الرتبية  اإنَّ 
والرتتيب  التنظيم  اأي�سًا  وتعني  والأمهات, 
والدرا�سية  والأخالقية  الدينية  الواجبات  واأداء 
اأخ�سائية  حاكم-  فاتن  دت  واأكَّ والأ�رسية. 
ه لي�ض اإجماًل اأنَّ البن الأو�سط  اجتماعية -, اأنَّ
يتمتع  اأنَّ من هوؤلء من  ُم�سيفًة  دائمًا,  مظلوم 
بروح عالية من الثقة وحب الذات, اإذ يظهر ذلك 

مو�سحًة  الجتماعية,  وم�ساركاته  �سلوكه  على 
اأنَّ التكوين الأ�رسي وفارق العمر بينه وبني من 
يف  مهما  عامال  ُيعدُّ  بالعمر  ي�سغره  اأو  يكربه 
ه  اأنَّ اإىل  ُم�سريًة  لديه,  ال�سخ�سية  مظاهر  تكوين 
الرتبية يظهر هذا  واأ�سلوب  الآباء  بالتعامل من 
تغريَّ  كلَّما  اأكرب  العمر  فارق  كان  وكلَّما  الفرق, 
اإىل  واأ�سارت  الأ�رسة.  اأفراد  بني  الرتبية  اأ�سلوب 
ه غالبًا ما ُي�ساهد البن الأو�سط الفرق الكبري  اأنَّ
وبالتايل  ي�سغره,  ومن  يكربه  من  وبني  بينه 
ه هو الأقوى  يعي�ض حياة هم وخيال, اإذ يرى اأنَّ
اخليال  يف  يعي�ض  ه  اأنَّ جانب  اإىل  والأف�سل, 
املهارات  من  الكثري  يفقد  وقد  الواقع,  من  اأكرث 
الجتماعية نتيجة انطوائه على نف�سه و�سعوره 
وبني  بينه  املقارنة  ب�سبب  والياأ�ض  بالظلم 
اأكرب الأخطاء يف  اأنَّ ذلك هو من  اإخوته, ُمبيِّنًة 
الرتبية, ُم�سدِّدًة على اأهمية دجمهم مع اإخوتهم, 
فاتن  واأو�سحت  لديهم.  الثقة  �سعف  لتفادي 
يتمثلون  املنت�سف  اأبناء  نرى  ما  عادًة  ه  اأنَّ  ,
ُم�سيفًة  لديهم,  ال�سعف  جوانب  ليخفوا  بالقوة 
لكي  لأقرانهم؛  واأقوالهم  اأعمالهم  ين�سبون  هم  اأنَّ
اأنَّ ما يدور يف فكرهم �سحيح ومهم  يتح�س�سوا 
ويجدوا التحفيز وي�سعروا بن�سوة الفخر واملدح, 
يتمتعون  اأ�سخا�ض  اإجماًل  هم  اأنَّ اإىل  ُم�سريًة 
ذلك  يظهر  ما  وكثرياً  ال�سليم,  والفكر  باحلكمة 
على ت�رسفاتهم واأقوالهم واأن�سطتهم ال�سخ�سية 
ما  دعم  �رسورة  على  ُم�سدِّدًة  وهواياتهم, 
�سلوكياتهم  اأنَّ  على  والتاأكيد  وتقويته  يوؤدونه 
ه من املمكن  واأقوالهم ر�سيدة وحكيمة. وبيَّنت اأنَّ
املنت�سف  املوقع  ُي�سفر  اأن  اأخرى  ناحية  من 
وذلك  انتقامية,  اأو  حقودة  �سخ�سية  عن  لالبن 
يف حال كانت تربية الوالدين تتميز باملقارنة 
اأكرث,  ب�سكٍل  والأ�سغر  الأكرب  لالبن  وامليل 
احلقد  ينتج  اأن  الطبيعي  من  ه  فاإنَّ وبالتايل 
املر�سومة  ال�سورة  ح�سب  النتقام  يف  والرغبة 
اأحيانًا  يحقد  قد  ه  اأنَّ كما  الأو�سط,  البن  اأمام 
العدل  وعدم  عنه  لبعدهم  اأي�سًا؛  والديه  على 
بينه وبني اإخوته, نا�سحًة الوالدين اإىل البتعاد 
ه  عن اأ�سلوب املقارنة بني الأبناء. ولفتت اإىل اأنَّ
لكل �سخ�ض �سخ�سيته امل�ستقلة التي مُتّيزه عن 
غريه, داعيًة اإىل دمج جميع الأبناء يف الزيارات 
الجتماعية وعدم متييز ابن عن اآخر, اإىل جانب 
وحب  للعزلة  ُعر�سًة  الأو�سط  البن  جعل  عدم 
الأ�ساليب على  النفراد, وكذلك م�ساعدتهم بكل 
مناق�ستهم  اإىل  اإ�سافًة  اإيجابيني,  يكونوا  اأن 

بهدوء والهتمام بهواياتهم.
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االبن االأو�سط هو االبن الذي 
يقع يف منت�سف الرتتيب بني 
اإخوته، يعاين م�ساعر الغرية 

واالنطواء وعدم الكفاية 
ويبحث عن االهتمام بني 

اأ�سقائه ، وهوؤالء هم االأقل 
�سورًا يف "األبوم" �سور 

االأ�سرة، وذلك بعد اأن احتل 
االبن االأول جزءًا كبريًا من 
م�ساحته، وهوؤالء اأي�سًا هم 

–عادًة - من يرتدون املالب�س 
التي اأ�سبحت �سغريًة على 
اإخوتهم الكبار، وهم اأي�سًا 

من يتم اإر�سالهم ل�سراء 
االأغرا�س، واالبن االأو�سط 

هو اأول من تناديه االأم 
لتطلب منه اإح�سار غر�س ما 

من املطبخ، وهو اأي�سًا اآخر 
من تناديه لياأخذ ن�سيبه من 

م�سرتيات العيد.
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