وفاة العنزة األكثر شهرة
في جنوب السودان

تنوعت جماالت العلوم مع التغيري احلا�صل يف املجتمعات  ،وذلك وفق ًا ملا يظهر يف �سلوكيات الأفراد كباراً و�صغاراً  ،ومن هذه العلوم علم
الرتبية وخفة الظل .
ومن الأ�شياء التي قد ال يعرفها الكثريون منا ،وجود متخ�ص�صني يف علم تربية الأطفال اهتمامهم الأ�سا�سي هو تنمية م�ساحة خفة الظل
لدى ال�صغار وتوجيهها الوجهة ال�صحيحة ،بحيث ينمو ال�صغري على نحو متكامل الأبعاد من الناحية النف�سية وال�سلوكية .فبح�سب قول
الدكتورة كاثي �أوبان �أخ�صائية علم الرتبية وخفة الظل لدى ال�صغار �أن خلفة الظل ت�أثرياً كبرياً على منو الطفل ،بل وتتحكم �إىل حد
كبري يف تكوين �شخ�صيته ،من هنا ت�أتي �أهمية تطوير هذه اجلزئية يف �شخ�صيته  ،ومن هنا جاء هذا التخ�ص�ص العلمي  .وللأ�سف الكثري
من الآباء ال يلتفتون �إىل هذه الناحية متاما ،بل �إن هناك بلدان ًا ومناطق يف العامل ،طبق ًا للدرا�سات ،يت�صور فيها الأهل �أن ال�ضحك
والتعامل بب�ساطة مع الأطفال هو نوع من ك�سر حاجز االحرتام  ،فيما بينهم �أو �أن اخل�شونة هي التي ت�صنع الرجال ،كما يف املناطق
القبلية ،هذا على الرغم من �أن الأهل جميعهم على اختالف جن�سياتهم وعاداتهم يحبون خفة ظل ال�صغري ،ويرغبون يف �أعماقهم �أن
يظل هكذا دائما ،ولكنهم ال يعرفون كيف ،خ�صو�صا �أن لدى الكبار الآن الكثري من الهموم يف ظل تعقيدات احلياة من حولهم.
لميس /إدارة التحقيقات
دور األهل في توجيه أطفالهم

مدى يتمشى هذا احلديث مع مرحلته العمرية
 .وال ينبغي علينا نهر الطفل بشدة خج ً
ال مما
يقوله أو تصور ًا أن هذا هو التوجيه  ،ألن ما
يحدث هو أننا جنبر الطفل على التفكير في
كل التفاصيل قبل أن يتحدث  ،وهذا يؤثر على
ذهنه ونفسيته بالسلب وليس باإليجاب ،ولكن
درج��ة جتاوبنا بسالسة مع عفويته هي التي
تقوم بتوجيهه.
 وفي سن العاشرة يعي الصغير أن خفة ظلههي أحد أسباب متيزه داخل األسرة  ،وأيضا
تساعده على تكوين العديد من الصداقات.
كيف ننمي خفة الظل لدى
من هنا تأتي أهمية مالحظة سلوكيات الطفل،
األطفال ؟
مبعنى هل خفة الظل هذه فطرية وطبيعية أم أما عن الكيفية التي ميكن أن تنمي مساحة
مفتعلة ومبالغ فيها من أجل احلفاظ على هذا خفة الظل لدى الصغار بعفوية ترى الدكتور
التميز؟
كاثي :أن الطفل ال يضحك إال حينما يشعر
في احلالة األول��ى فاألمور جميلة وشخصية ب��األم��ان ،وإال فكيف يستجيب إل��ى املفاجآت
الصغير تنمو بشكل طبيعي.
والدهشة من حوله؟ فمثال ال يجب االختباء
وفي الثانية على األهل القيام بدور من أجل م��ن ال��ط��ف��ل ف��ي ال��ط��ري��ق أو م��ح��ال ع��ام��ة ثم
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وح��ول ه��ذا التخصص وأهميته ودور األهل
ف��ي توجيه ه��ذه امل��س��اح��ة داخ���ل األط��ف��ال ،
تسترسل الدكتورة أوبان قائلة :إن خفة الظل
ف��ي امل��راح��ل العمرية األول���ى ل��دى األطفال
تكون ملحوظة ج��د ًا ،وغالبا ما تقترن لديهم
بالدهشة ،مثل أن يختبئ أح��د الوالدين ثم
يظهر فجأة .والوليد دائ��م الضحك لدى أي
استثارة له أثناء مداعبته .أيض ًا في مرحلة
تعلم الكالم تبدو خفة ظل الصغير واضحة
متام ًا.
 عند عمر ست سنوات يفهم الصغار أنهمبخفة ظلهم قادرون على لفت النظر ،وهنا يجب
أن تبدأ مرحلة التوجيه ،حيث إن أحد سمات
خ��ف��ة ال��ظ��ل ه��و ح��دي��ث الطفل
بعفوية ،وفي أي موضوعات يريد
26
احلديث حولها  ،بصرف النظر
عن املكان أو املتواجدين أو إلى أي

إبراز جوانب متيز أخرى لدى الصغير جتعله
يبتعد من تلقاء نفسه عن هذه املبالغة التي
ميكن أن تصل به إلى أن يصبح مثل البهلوان
وسط محيطه.
واألط��ف��ال اخل��ج��ول��ون أيضا يستفيدون من
خفة الظل في حمايتهم وإنقاذهم من الكثير
م��ن امل��واق��ف ،ول��ك��ن األم���ور ف��ي ه��ذه احلالة
تزداد تعقيد ًا في تفسيرها حينما يصلون إلى
مرحلة الشباب.

لقطة

امرأة بنصف جسد تنجب ولداً

خفة ظل الطفل مهمة لنمو شخصيته

الظهور ،على اعتبار أن ه��ذا يضحكه ،ألن
ه��ذا يخيفه في واق��ع األم��ر .منو الطفل في
م��ن��اخ يحيطه ال��ك��ب��ار بالكثير م��ن التجاوب
وبدون توترات ويبعث على الثقة أيضا يساهم
في تنمية ملكات خفة الظل .وهناك ما يعرف
مبثيرات الضحك ل��دى األط��ف��ال كالرسوم
والكتب والفيديو واألغنيات وال��ذه��اب إلى
حفالت األلعاب
واألماكن التي بها مشاركة في اللعب.
أيضا كي تنمو ه��ذه املساحة الب��د أن يكون
لدى الصغير في مرحلة عمرية معينة بعض
امل��ع��ارف ،مبعنى يجب أن يعرف أن الفاكهة،
مثال ،ال تتحدث ،ل��ذا يضحك إذا ما ذكرنا
له ذلك أو رأى لعبة تتحدث وهي على شكل
ف��اك��ه��ة ،ه���ذا م��ا ي��ع��رف مبنطق ال��رب��ط بني
األشياء .هنا تتفجر طاقات الطفل احليوية
وامل��رح��ة أم���ام امل��ف��ارق��ات وامل�لاح��ظ��ات غير

املنطقية.
وع��ن دور األه��ل ف��ي تنمية ه��ذه امللكات لدى
الصغار ،تقول الدكتور كاثي أوب��ان :نعم يوجد
لألهل دور وال يوجد في آن واحد .نعم ألن األهل
هم الضمان للتوجيه واكتساب الصغير ثقته في
نفسه وأيضا هم أساس القواعد املنزلية التي
يجب مراعاتها ،وعليهم أن يفعلوا ذلك دون جمود
حتى تأتي األشياء عفوية وبسيطة .األهل قادرون
على ضبط إيقاع أبنائهم حتى ال يستغلون خفة
الظل لتلبية مطالبهم ،أو حتى ال يتحولوا مع
الوقت إلى التعبيرات أو الدعابات السيئة .ألنهم
يحسنون منه
ال يصنعون طفال خفيف الظل بل َ
دون نهره ويقومون على تطوير ملكات موجودة
بالفعل ،وأيضا ال يقومون باالستهانة مبا يفعله أو
يقوله الطفل حتى يغدو كائنا اجتماعيا ،وحتى
ال يصبح جاف ًا مع الوقت نتيجة هذه االستهانة
أو نهره بطريقة مخجلة.

توفيت العنزة األكثر شهرة في السودان بعد أقل من عام
من زواجها إلى رجل في جوبا عاصمة اجلنوب السوداني،
حسبما أفادت مصادر في املنطقة لبي بي سي.
وكان حكماء املنطقة قد أمروا رجال بالزواج من العنزة
بعدما ضبط مي��ارس اجل�ن��س معها ف��ي ف�ب��راي��ر /شباط
املاضي ،وأطلقوا عليها اسم «روز» بعد الزواج.
ويقول ت��وم رودس رئيس حترير صحيفة جوبا بوست،
وهي أول صحيفة نشرت املوضوع « ،إن الهدف من قرار
احلكماء كان إحلاق فضيحة علنية بالرجل الذي يدعى
تشارلز تومبي» .وقال رودس إن العنزة ولدت جديا قبل
وفاتها «وليس كائنا بشريا» .ولكن تومبي ،الزوج املجبر،
ق��ال إن��ه ك��ان ثمال عندما ح��دث م��ا ح��دث ،وم��ن وقتها
يرفض اخلوض في أي حديث عن زواجه من «روز» ،لكنه
يشمل ابنها برعايته .ويعتقد أن احلظ العاثر قد ساهم في
وفاة «روز» التي ابتلعت كيسا بالستيكيا بينما كانت ترعى
في ش��وارع جوبا ،ثم اختنقت به وم��ات��ت .ويؤكد رئيس
حترير جوبا بوست ،إن اجلنوب السوداني ال يزال مجتمعا
محافظا عندما يتعلق األم��ر بقضايا العرض والشرف.
فإذا ٌضبط رجل ميارس اجلنس مع فتاة ،مثال فإنه يجبر
على ال��زواج منها للحفاظ على شرفها وسمعة عائلتها.
ولكن األمر نفسه تكرر مع العنزة ،فحني اشتكي صاحبها
حلكماء املنطقة ما اقترفه تومبي بحق معزته ،كان قرار
احلكماء واضحا وجليا ،فأمروا تومبي بدفع مهر قدره 15
ألف دينار سوداني (خمسون دوالرا) وسموا العنزة «روز».
وبعد إمتام هذه املراسم اصطحب تومبي روز إلى منزلهما
في ضاحية هاي ملكال في جوبا .وقد حتولت قصة روز
وتومبي إلى واحدة من أكثر القصص قراءة على مواقع بي
بي سي عندما نشرت قبل حوالي عام.
ويقول رئيس حترير جوبا بوست التي نشرت القصة أوال
 ،إنه عندما كان يرى قصة العنزة روز كواحدة بني أكثر
القصص قراءة على موقع بي بي سي ،كان يخشى من أن
يتسبب ذلك في متاعب له بجنوب السودان ،أو أن توجه
إلى صحيفته اتهامات بتلطيخ سمعة جنوب السودان
لكن رودس وه��و بريطاني اجلنسية يقول إن��ه لم يواجه
أية متاعب بسبب ما نشرته صحيفته كخبر قصير منزو
ونقلته بي بي سي عنها .ويضيف «إنها
ال تقدم ص��ورة سيئة ع��ن السودان،
لكنها تظهر خفة الروح التي يتمتع بها
الشعب السوداني».

