TRẺ NÓI CHUYỆN.
Trẻ ở khoảng tuổ i vài tháng đã có
thể phát âm đươ ̣c những tiế ng như tiế ng
chim, hoă ̣c ríu rít nói tiế p hoă ̣c từng tiế ng
rời ra ̣c và em rấ t thích thú nế u đươ ̣c mô ̣t
người lớn đi ngang qua và dừng la ̣i chỗ
em nằ m chiụ khó chun môi uố n lưỡi để
cùng em nói chung mô ̣t thứ âm thanh mà
chẳ ng ai hiể u ai đươ ̣c hế t. Nhưng me ̣ cứ
tin em đi mă ̣c dầ u em mới có vài tháng
thôi, song nế u me ̣ uố n lưỡi như thế nào
thì em cũng có thể bắ t chước theo me ̣ như thế ấ y. Me ̣ tròn môi em cũng tròn môi
me ̣ phát âm em cũng phát âm. Vì thế cho nên những âm thanh vô nghiã này cũng
quan tro ̣ng không kém gì những âm mà em có thể nói đươ ̣c về sau này.
Đố i với mô ̣t bà me ̣ có nhiề u con thì có lẽ me ̣ không lấ y gì làm nga ̣c nhiên lắ m
khi thấ y mô ̣t trẻ sơ sinh có thể có những phát âm khác hơn tiế ng khóc của em. Em
đã có thể sẵn sàng để làm quen với những âm thanh khác nhau ở chung quanh em,
để em có thể biể u lô ̣ cho me ̣ thấ y cảm tưởng và những đòi hỏi cầ n thiế t của em.
Trước tiên em cũng phải cố gắ ng phát âm ra những âm thanh đó. Và me ̣ và
cha và anh chi ̣v.v... đề u có thể giúp em mô ̣t cách hữu hiêụ bằ ng cách tự để mình bi ̣
lôi cuố n và bắ t chước theo từng âm thanh của em. Cũng ríu rít, cũng “đót đớt” với
em và những âm thanh đó đố i với em còn quan tro ̣ng hơn cả những âm thanh rõ rêṭ
của me ̣ nữa. Em có thể bắ t chước theo me ̣ để nói cho đươ ̣c những âm mà em chưa
có đươ ̣c. - Me ̣ ơi! Có phải me ̣ đang chun môi như thế này không? Em cũng làm
đươ ̣c như me ̣ thấ y chưa?
Me ̣ đang nâng đầ u em lên, me ̣ đang cầ m lấ y tay em, miê ̣ng me ̣ tròn như chữ
“O”, em nói tiế ng của em, me ̣ nói tiế ng của me ̣, em chẳ ng cầ n hiể u me ̣ đang nói gì
miễn là me ̣ sẵn sàng dự vào cuô ̣c đàm thoa ̣i với em là đươ ̣c rồ i. Em đang nói
chuyê ̣n bằ ng miê ̣ng và cả bằ ng tay với me ̣ nữa. Ôi cuô ̣c đàm thoa ̣i sôi nổ i quá, vì
thế cho nên những gì mà em không thể nói bằ ng miê ̣ng đươ ̣c thì em nói bằ ng mắ t
với me ̣ vâ ̣y. Và cả me ̣, và cả em đề u vô cùng thích thú, phải vâ ̣y không hở me ̣?
Những tìm hiể u cho thấ y là những câu nói của trẻ thơ gồ m những câu nói toàn
là âm thanh huyề n diụ và không cầ n cho có tiếng nói rõ ràng như thế rấ t quan tro ̣ng
trong những tháng đầ u tiên của em. Những âm thanh trầ m bỗng, đề u đă ̣n, cao vút

là những điề u cố t yế u cho mô ̣t đứa trẻ để có thể sẵn
sàng thu nhâ ̣n tấ t cả những điề u khác nhau ở chung
quanh em. Trong mô ̣t cuô ̣c đàm thoa ̣i bằ ng những âm
điêụ trầ m bỗng với me ̣ em, dầ u em mới hai ba tháng,
em đã có thể ho ̣c đươ ̣c từ me ̣ em sự cảm thông qua
gio ̣ng nói các điề u kiê ̣n hoàn cảnh khác nhau của sự
viêc̣ và của con người. Vì thế cho nên âm điêụ trầm
bỗng cũng cầ n thiế t khi me ̣ nói chuyê ̣n với em và các
âm các chữ me ̣ nên nói dầ n dầ n rõ, cũng quan tro ̣ng, vì
em có thể bắ t chước tấ t cả những điề u này. Em rấ t
thích tiế p tu ̣c lă ̣p đi lă ̣p la ̣i những âm mà em đã ho ̣c
đươ ̣c, hoă ̣c của chính em phát ra, đôi khi me ̣ thấ y em
nằ m mô ̣t mình mà cũng nói chuyê ̣n không ngớt.
Cha me ̣ cũng có thể tìm hiể u đươ ̣c em qua ngôn
ngữ bí mâ ̣t này. Những phát âm như thế của em không
những quan tro ̣ng cho em về sau này khi em biế t nói rõ
ràng, mà còn cầ n thiế t cho mô ̣t đứa trẻ trong năm đầ u tiên, em có thể dùng âm
thanh của em để kéo đươ ̣c sự chú ý của cha me ̣ cho mo ̣i sự đòi hỏi của em. Sự nói
chuyê ̣n với em bằ ng những tiế ng không rõ ràng rấ t tố t và cầ n thiế t vì sau đó trẻ sẽ
cho thấ y rằ ng trẻ cầ n ho ̣c những âm thanh khác hơn nữa trong cử chỉ và gio ̣ng nói
của em khi em lớn hơn ở tuổ i bảy hoă ̣c tám tháng. Cha me ̣ sẽ nói những âm thanh
khác hơn và em sẽ thích thú đươ ̣c lắ ng nghe và bắ t chước. Điề u này cắ t nghiã giản
di ̣ cho thấ y đây là lúc mà trẻ có thể nhớ đươ ̣c những vầ n điê ̣u mà em đã ho ̣c.
Tiế ng nói rõ ràng đầ u tiên mà em thường nói là tiế ng “me ̣” hoă ̣c “cha”. Đố i với em
hai tiế ng đó thoa ̣t tiên vẫn không có mô ̣t nghiã gì cả, nhưng dầ n dầ n sau đó em sẽ
hiể u đươ ̣c nhờ vào những cử chỉ của me ̣ em. Em sẽ tìm ra đươ ̣c những chữ này bao
gồ m cả mô ̣t sự thương yêu triề u mế n và an toàn của cả “cha” lẫn “me ̣”.
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