منكم واليكم

أنا وابنتي واالمتحانات
ابنتي األقرب إلى فؤادي حرصت على تربيتها على القيم األخالقية  ،وعلى أن
يكون لها شأن في املجتمع ،ولكي يكون لها هذا الشأن عليها أن تتعلم جيد ًا
وتكون لها محصلة ممتازة من املعارف والقدرات واخلبرات والدرجات العالية
في حتصيلها العلمي ..
فكنت معها منذ نشأة أظافره ،حريصة على متابعة منوها العقلي والنفسي
واجلسمي والعلمي حتى وصولها إلى املرحلة الثانوية..
ابنتي اآلن في املرحلة االخيرة إلنهاء الثانوية  ،قبل االمتحان وأثناء
الدراسة عودتها  ،فتعودت احلرص على املذاكرة واجلد واالجتهاد
واحلضور للدراسة ولو كانت مصابة مبرض أو اعياء فإنها ال تتغيب
عن الدراسة  ،ألنها – كما تقول-ال تريد أن تفرط في شرح املعلمني
نبيلة عبده حممد
واملعلمات وأنها ينبغي أن تكون من أوائل طالب اجلمهورية  ..وتأمل
بأن تكون األولى كعادتها في كل سنة دراسية حتى أتت االمتحانات Nabila_2008@hotmail.com
فاستعدت لها استعداد ًا تام ًا)  ،وفهمت املقررات الدراسية فهم ًا ممتاز ًا وتوقعت أن تكون أسئلة االمتحان
وفق املواد الدراسية لكنها – رغم ذكاءها  -صدمت في أول مادة  ،التربية اإلسالمية  ،بأسئلة استعراضية
فوق مستوى فهم الطالب والطالبة  ،لكنها لم تيأس حلت ما استطاعت إليه سبي ً
ال  ،وعند خروجها
من قاعة االمتحان وفي نفسها قلق  ،تواصلت مع معلمتها لعلها تطمئنها على ما دونته بورقة اإلجابة
في االمتحان  .قدمت ورقة األسئلة ملعلمتها  ،فوقفت املعلمة حائرة تتصبب عرق ًا من صعوبة األسئلة
وال تفقه لبعضها إجابات  ،وهكذا كان الشأن في اللغة العربية وفي النحو خاصة والفيزياء وعدد من
املواد األخرى  ..فما هو احلل يا إدارة االمتحانات ويا وزارة التربية والتعليم من أسئلة تعد فوق مستوى
الطالبات والطالب ..؟!

غالء المهور
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الأ�ستاذة /وفاء عمر

الت��س��ت��خ��ف أب����د ًا
ب���ط���ف���ل���ك  ،ف���إن
إحدى مسؤوليات
األب���������وة ه�����ي أن
ت���ك���ون ع��ل��ى بينة
ووع�����ي مب���ا ي���دور
ب��ع��ق��ل��ه ووج���دان���ه
قدر استطاعتك.
ول��ك��ي تتمكن من
رؤي����ة احل���ي���اة من
منظوره  ،يجب أن
تعترف بخطاك أمامه عندما تخطأ ألنك
ومعرض للوقوع في اخلطأ  ،فأعترف
بشر
َ
أمام طفلك بخطئك وقدم له االعتذار.
وي��ج��ب أن ت��غ��رس ف���ي ط��ف��ل��ك اإلحساس
باملسؤولية ،فأنت تولد في عالم وتعيش وسط
مجتمع حتكمه قواعد ليست من صنعنا.
وأيض ًا امتدح طفلك مرات ومرات  ،وليكن
ه��ذا امل��دي��ح ص���ادر ًا م��ن قلبك  ،ورك��ز على
جناحاته ال على أخطائه فهو بحاجة ماسة
إليك أيها األب.
�سمرية زين

بعض األمهات تسرف في شراء األلعاب الغالية الثمن
ألطفالها الصغار  ..وكما نعلم أن مدة صالحيتها عند
الطفل قد ال تتجاوز أسبوع ًا واحد ًا ...
فهنا نقول لألمهات احرصن على نوعية اللعبة قبل
شرائها بغض النظر عن ثمنها..
ألن اللعبة غير املناسبة ال تسهم في تنمية قدرات
الطفل ومهاراته بل حتقق له املتعة املطلوبة واملؤقتة...
وعليه يجب اختيار اللعبة املناسبة لفهم الطفل
واالستفادة من تعليمه مثل العاب البناء والفك
والتركيب والعاب الرسم والتلوين.
مارينا علي

جناة �أحمد حم�سن الي�أ�س
1 .1ال تدعي العاطفة والقلب أداة التحكم على مستقبل حياتك.
2 .2ال تتسرعي واالندفاع بالتعبير عن شعورك نحو من تستلطفني.
3 .3ال تهربي عند الهزمية ،كوني صارمة وقوية ،لكي التندمي بقية عمرك.
4 .4ال تدعي لليأس مجال للدخول إلى حياتك لكي ال يدمرها.
5 .5حاولي استغالل كل ما متلكني من علم وعقل وذكاء في العمل حتى ال تدعي لليأس
جسر مير منه.
6 .6تغلبي على عواطفك وال جتعليها تتغلب عليك ألن العاطفة الزائدة قاتلة.
7 .7ال تسمحي لألصدقاء بالتدخل في بناء شخصيتك ،لكي التفقديها.
8 .8أجعلي قلمك صديقك في كل الظروف حتى ال تندمي على ماقد يصدر عنك.
9 .9كلفي عقلك املسؤولية في اتخاذ القرارات.
1010حددي لك هدف ًا معين ًا وواضح ًا ،لكي تسلكيه وال تتشتتي .
1111وأخير ًا كوني قوية حتى ال يهزمك أدم.

المرأة النصف
األجمل

الطفل والتلفاز

منريه هزاع
التلفاز له دور مهم في اكتساب الطفل بعض األمناط
السلوكية  ،وقد يكون معلم ًا جيد ًا في بعض األحيان ...
غير أنه كثير ماتكون له أثاره الضارة التي تشوه الكثير
من أفكار الطفل  ..خاصة وأن العديد من األطفال
يقضون س��اع��ات طويلة أم��ام التلفاز ،ق��د تفوق عدد
الساعات التي يقضيها في املدرسة  ،فيرون اإلعالنات
التي قد تكسبهم بعض القيم السلبية كاإلسراف في
تناول األطعمة خاصة احللوى  ،والرغبة في شراء السلع
االستهالكية غير الضرورية  ،ومشاهدة األفالم العنيفة
واملرعبة وغيرها من األف�لام ذات املضامني الهابطة ،
وذلك مما تؤثر على سلوكيات الطفل وقد يتسبب ذلك
في خوف الطفل املفرط وعدم شعوره باألمان الشخصي
جتاه املستقبل ...
وقد تؤثر مشاهد العنف املتكررة على إحساس الطفل
وع � ��اط� � �ف� � �ت � ��ه
ال� �ط� �ب� �ي� �ع� �ي ��ة
ف � � �ي � � �ص � � �ب� � ��ح
ال �ط �ف��ل أكثر
عنف ًا في لعبه
بعد مشاهدته
للتلفاز.

يقال أن امل��رأة هي نصف املجتمع وب��ودن��ا أن
نطرح ه��ذا ال��س��ؤال للقارئ ال��ك��رمي  ...هل
املرأة هي نصف املجتمع أم املجتمع كله ...؟!
احلقيقة أن اإلجابة ستكون شاملة وشمولية !
هذه اإلجابة جتعلنا نتعجب من عظمة مكانة
امل��رأة وأهميتها في املجتمع من حيث أهمية
ح��ض��وره��ا فيه  .وأن ت��ك��ون امل���رأة ه��ي رمز
احلياة (ال���والدة) ورم��ز التربية (أم فاضلة)
ورم����ز ال��س��ن��د وال���ع���ون االج��ت��م��اع��ي للتنمية
االج��ت��م��اع��ي��ة (امل����رأة ال��ع��ام��ل��ة) ورم���ز األلفة
واحملبة وامل���ودة واالس��ت��ق��رار (ال��زوج��ة) إذ أن
ه��ذه الصفات الشاملة التي احتوتها املرأة،
وهي حقيقة نصف املجتمع ألنها اشتقت من
ضلع (أدم) أبو البشر فصارت ضلعه (حواء)
أم البشر ...
ول��ك��ن��ه��ا أص��ب��ح��ت ه��ي م��ك��ان احل��ي��اة األول���ى
لإلنسان  ،وهي احلاضنة له بعد والدته  ،وهي
املربية احلنونة له وهو طفل والراعية املوجهة
له وهو صبي  ،وهي طريق السعادة واخلالص
له وهي األم عندما يصبح شاب ثم رجل ثم شيخ
إذ متنحه بركة الدعاء ،ودعوة األم مستجابة
..هذه حقيقة ،إذ أن طاعة الوالدين من طاعة
الله( ،من وصل رحم ًا وصله الله ،ومن قطعه
قطعه الله) كما جاء في األثر النبوي.
إذن امل��رأة هي نصف املجتمع باشتقاقها من
شق أدم أبو البشرية وهي املجتمع كله بدورها
الفاعل ومكانتها العظيمة التي حباها إياها
الله.
�إ�شراق بدر

اإلساءة
الزوجية
ت �ش �ه��د م �ح��اك �م �ن��ا ال� �ع ��دي ��د من
القضايا املتعلقة بإساءة األزواج
جتاه الزوجات البائسات اللواتي
ل��م ينصفهن املجتمع أو القضاء
وتصبح مثل هذه القضايا محور
ج� ��دل ب�ي�ن ال��ع��ام��ة  ...وإليكم
قضيتنا لهذا الشهر وه��ي تتعلق
بالتالي ...
جاءت إلينا ام��رأة في ربيع العمر
تشكو من ظلم زوجها وإساءته لها
بالضرب املستمر  ..وتقول إنها
ق��د سبق وان اشتكت إل��ى أهلها
منه ولكن أهلها لم ينصفوها بل
عنفوها وأعادوها إلى زوجها مرات
ومرات رغم أنها قد صرحت لهم
بأكثر من مرة بأنه يضربها ألتفه
األسباب ويتلفظ بكلمة (الطالق)
في كل مرة يسيء إليها فيها ولم
جتد من ينصفها ...
فلجأت إلى احملكمة إلنصافها ...
ولكن احملكمة لم تنظر إلى قضيتها
ب��ل مت��اط �ل��ت ف��ي إي �ج��اد احللول
لقضيتها  ،والزال��ت هذه القضية
ح �ت��ى اآلن م�ع�ل�ق��ة ف ��ي احملكمة
 ..أي� ��ن العدل
واإلن� � � � �ص � � � ��اف
وإع� �ط ��اء امل���رأة
حقها من األمان
والطمأنينة ورد
االعتبار لها.
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�أم �سايل

العدد  -14-يوليو

العدد  -14-يوليو

أص��ب��ح��ت ظ���اه���رة غالء
امل���ه���ور إش��ك��ال��ي��ة كبيرة
أمام اجلنسني من الشباب
وال�����ش�����اب�����ات ف�����ي بناء
ح��ي��اة زوج��ي��ة سليمة ...
ح��ي��ث ي��ص��ط��دم الشباب
والشابات وهم في مقتبل
ال��ع��م��ر ب���ه���ذه الظاهرة
والتي تتطلب من الشباب
أموا ً
ال باهظة ليتمكنوا من
الزواج  ..إضافة إلى ما يعانونه من ارتفاع تكاليف احلياة
املعيشية  .والكثير من الشباب أصبح يائس ًا من أن تكون له
حياة زوجية سوية سعيدة بسبب مايعانونه من بطالة وعدم
وجود فرص عمل أو أمل في احلصول عليها.
إضافة إلى كل ذلك تأتي مشكلة ارتفاع املهور  ..وتكاليف
ال��زواج التي حتسب على الشاب املتقدم للزواج  ..وأيض ًا
هناك كثير من الشباب يعانون من إشكالية اإليجار خاصة
إن��ه��م الميتلكون ب��ي��وت� ًا فيضطرون ل��ذل��ك وك��م��ا ن��ع��رف أن
اإليجارات أصبحت مرتفعة وهي بحد ذاتها تشكل صدمة
أمام الشاب في مسألة الزواج.
لهذا فان هذا االمربحاجة إلى دراسة وعناية ووضع احللول
املناسبة لهذه اإلشكالية التي أصبحت
ت���ؤرق الشباب وال��ش��اب��ات  ،فهي مشكلة
اجتماعية بحثه يجب الوقوف أمامها ...

دور اآلباء في
حياة األبناء

اختيار األلعاب
قبل شرائها

إلى حواء...

