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بنات 
أفكارى 

ظللت سنوات بعد طالقى اربى اوالدى.. حتى من الله 
على برجل صالح.. وتزوجنا منذ ٣ سنوات واوالدى معى.. 
وهو يحبهما جدا.. وكنت اتخيل انهما ايضا يحبانه.. او قد 

يكونان يحبانه ولكنهما غير سويني نفسيا.. 
لقد ربيت ابنى دون اب.. فقد تركهما ابوهما وهما 

صغيران.. وتعودا ان اكون ولية امرهما فى كل شئ.. 
زوجى يعمل خارج املدينة التى نحيا فيها.. ويأتى عدة ايام 

اخر الشهر اجازة.. لكنه حاليا فى اجازة طويلة.. 
 ابنى مراهق.. واعترف اننى غير قادرة على السيطرة 
عليه فى كثير من االحيان.. وكثيرا ما نتشاجر ويسبنى ثم 
يعود ليعتذر ويقبل يداى.. والبنت بسبب ابيها تكره الرجال 
وترفض قبول سيطرة اى رجل عليها حتى اخيها وال 

تسمع كالم اى احد غيرى.. واحيانا تتمرد على..
انا اعمل منذ انفصالى عن زوجى االول والعمل يأخذ 
الكثير من وقتى.. واعود الجلس قليال فال اتحمل سماع 
اصوات او شجار.. واعترف انى قصرت فى حقهما رغما 
عنى.. فقد.كنت فى الـ٢٩ ومسئولة عن طفلني واقوم بدورى 

االب واالم.. حيث اختفى االب من حياتنا.. 
حاليا ومنذ ٣ ايام وانا فى شجار دائم.. زوجى تشاجر مع 
ابنى النه تطاول على ورفع صوته.. ابنى تطاول عليه بشدة 
مما دفع زوجى لطرده من املنزل وفى وقت الحظر.. وبعدها 
نزل ليبحث عنه بعدما وجدنى استعد للنزول.. ولكن ابنى 
ذهب لصديقتى التى تسكن بجانبى وهدأته.. وبعدها عاد 

فى اليوم التالى.. 
جلست اتكلم معه وطالبته باالعتذار لزوجى واخبرته انه 
يحبه.. وصل نقاشنا للشجار والصوت العالى حتى جلس 
يبكى.. شقيقته خافت عليه فتطاولت هى االخرى.. فحدث 
خالف هذه املرة بني زوجى واوالدى االثنني.. وايضا تطاول 

ابنى بشدة..
نزل زوجــى وتــرك املنزل خوفا من ان يفقد سيطرته 
على نفسه.. بعدها تركنى االثنان هما اآلخران وذهبا الى 
صديقتى.. وظللت وحدى فى البيت منهارة.. ال اعرف ماذا 

افعل.. 
اخاف ان يشعر اوالدى انى افضله عليهما.. او ان يشعر 

زوجى انى اقبل بان يخطئ ابنائى فى حقه..
اتت صديقتى ابنى.. واتى زوجى.. وجلسنا نتحدث سويا 
انا وهى مع االوالد ووضحنا لهما اخطاءهما.. فاخرجا ما 
بداخلهما انهما ال يستطيعان التأقلم مع وجود اب بعد كل 
هذه السنني.. واننا ال نستطيع فهمهما.. وانهما يحبانى 
ويخافان فقدى.. ويقدران تعب السنني الذى مررت به.. 
فى نفس الوقت هما يفتقدان جو العائلة واللمة الن والدى 

ووالدتى متوفيان.. واخوتى يسكنون بعيدا عنى.
بعدها اعتذرا لزوجى لكنه قرر اال تكون له عالقة بهما 
ولن يتعامل معهما مرة اخرى.. وان ايام اجازاته الشهرية 
لن يتدخل فى حياتهما وان كان سيظل يساعدنى ماديا 

فى احتياجاتهما..
لو استمر الحال هكذا سيكون هذا صعبا على.. لقد 
تزوجت كى اكون بيتا حقيقيا.. به اب وام واوالد.. الننى لم 

اعش هذه الحياة فى زواجى االول.. بسبب طليقى وابيه.. 

اشعر اننى مشتتة بني اوالدى قرة عينى وزوجى الذى 
اعشقه.. انا مشتتة ومتعبة وال اعرف ماذا افعل.. وعاجزة 

عن التفكير
االستشارة

أعانك الله صديقتى على ما تعانينه.. 
فقد تعبت كثيرا من املسئولية وتحملت سنوات طويلة.. 
حتى اهداك الله رجال صالحا كعوض يريح قلبك ويحمل 

عنك بعض مسئولياتك..
ولكن.. بدال من ان تحدى الراحة.. ظهرت حمول جديدة.. 

فقد ظهرت على ولديك اعراض وآثار السنوات املاضية.. 
التى كان همك فيها توفير متطلباتهما املادية.. وكأن هذا هو 
كل ما يحتاجانه.. ونسيت فى غمرة تعبك ورحلة شقائك 
احتياجاتهما النفسية واالســريــة.. قد تكونني مضطرة 
لصغر سنك او لثقل املسئولية.. ولكن فى النهاية حدث خلل 

كبير فى تربيتهما.. 
وانت اآلن فى ازمة كبيرة.. حيث تقعني بني شقى الرحى.. 

اما زوجك واما ولداك.. 
اما زوجك.. فبارك الله لك فيه.. لقد حمل عنك مسئوليات 
كبيرة.. وتحمل خطأ ولديك فيه عدة مرات.. وموقفه حقا 
يحمد له.. حتى املوقف الذى اخذه فى النهاية يعد وقوفا معك 
حتى ال تضطرين للحرب فى جبهتني وتحتارين وسطهما.
املشكلة الحقيقية فى ولديك.. فهما يحتاجان وقفة كبيرة 
واعادة ترتيب الفكارهما.. ليس فقط ملوقفهما من زوجك.. 

ولكن لسوء تربيتهما.. 
فقد تطاوال عليك وال يحترمان كبيرا.. كما انك عودتيهما 

على االنانية من عطائك املبالغ حتى وقت الخطأ..
لذا فلتوجهى مجهودك لتربيتهما اوال.. حتى لو احتجت 

الستشارى تعديل سلوك.. او طبيب نفسي..
يجب ان تضعى قــواعــد جــديــدة لهما عليهما عدم 
تجاوزها.. احترام الكبير واحترامك.. واعالمهما بقيمة 

وجود زوجك فى حياتك وحياتهما..
كما عليك ان تعاقبى من يخطئ ويحرم من عطائك انت 

وزوجك حتى يشعرا بقيمته.. 
زوجك عاقل.. اشركيه معك فى وضع القرارات الجديدة 
تلك وتنفيذها ولكن فى الخفاء ودون الظهور امامها منعا 

للخالفات..
لالسف ولداك كبرا.. لذا فمهمتك صعبة.. وتحتاج وقفة 

قوية وصمودا.. اعانك الله عليها.

الطفل وأزمة كورونا.. توعية صحية 
مطلوبة.. وأزمات نفسية محتملة

ابناي.. وزوجي
“القلب الكبير” تقدم300  ألف درهم 

لدعم التعليم عن ُبعد

متاشًيا مع اإلجراءات االحرتازية احلالية..
عفت بشندى

“التيك توك” فى بيوتنا
مع توقف املــدارس والجامعات والجلوس وعدم النزول 
تقريبا من البيت اتباعًا لإلجراءات الوقائية للحد من انتشار 
فيروس كورونا، بدأ أبناؤنا وبناتنا البحث عن أى وسيلة 
للتخلص بها من الزهق وامللل الذى أصابهم، وألن التعليم 
أصبح عبر اإلنترنت، فلم نستطع كأولياء أمور منع أوالدنا من 
التمسك باملوبايل طوال النهار ألنه أصبح لهم بمثابه مدرسة 
 من خناقة 

ً
متنقلة، تلقى دروسا وأبحاثا وترفيها وتسلية بدال

“أنا عايز أخرج.. أل ما تخرجشى!”
وفى أوقــات الفراغ الطويله، ومع تزاحم مواقع التواصل 
االجتماعى بأخبار الكورونا املقلقة واملفزعة، هرب أوالدنا من 
فيس بوك وتويتر ويوتيوب وانستجرام إلى “التيك توك”، وهو 
النسخة الدولية من تطبيق “دويني- Douyin” املنتشر داخل 
الصني.. في الواقع هذا التطبيق ال يختلف كثيرًا عن التطبيقات 
األخرى، فبإمكان املستخدمني تحميل فيديوهات قصيرة، 
ال تتعدى ١٥ ثانية، ومشاركتها مع األصدقاء، أما املادة 
األساسية فيه ليست منشورات أو صور، إنما مقاطع فيديو.

 لدى املراهقني، واتذكر قبل 
ً
 خاصة

ً
القى “تيك توك” إقباال

انتهاء عام٢٠١٩، فطن بعض املحللني والنقاد لخطورة هذا 
التطبيق بعد انتشاره فى مصر ورواج فيديوهات الرقص 
بحركات خليعة على أغانى املهرجنات، بشكل فج لبعض 
الفتيات فى غرفهن الخاصة، وعدم علم األهل بما يحدث ويبث 

عبرهذا التطبيق. 
ومع أزمة كورونا لجأ أوالدنا لعمل فيديوهات قصيرة، 
وهذه املره أمام أعيننا، وبشكل خاص كتمثيل مقاطع صغيرة 
ملشاهد من أفــالم أو الدخول فى تحديات بــأداء حركات 
إيقاعية، فكانت فرصة إلخراج مواهب مكبوته، تسكن معنا 

داخل بيوتنا، وجاء الحظر ليظهرها ويخرجها!
األمر الذى جعل مستخدمى “التيك توك” األوائل، والذين 
القوا هجومًا بسبب فيديوهاتهم السابقة، بتوجيه اللوم نفسه 

ملن يستخدمه اآلن بسبب الزهق والحظر!
حكاية “التيك توك” بدأت حسب إحدى الروايات، بخروج 
فتاة صينية فى فيديو عبر “فيس بــوك”، تظهر معاناة 
مستخدمي املحمول في الصني من صعوبة العثور على 
املعلومات بسبب الرقابة املشددة داخــل البالد، فقامت 
السلطات بإغالق حساب الفتاة، مما أثار استفزاز الشباب 
حول العالم، وعمل فيديوهات تضامن معها، ففكر املسئولني 
بعدم جدوى املنع هذه املرة، وقدموا عرضًا ملن يستطع إنشاء 
منصة صينية عاملية يطرح بها كل املضامني بال رقابة، 
وأسس “تشانغ يي مينغ” شركة صينية استحوذت على 

التطبيق بنسختيه الدولية والصينية.
وخالل عام واحد دخل “التيك توك” ١٠٠ مليون مستخدم، 
وأكثر من مليار مقطع فيديو ُيشاهد يومًيا، وتم تحميله ٨٠٠ 
مليون مرة في جميع أنحاء العالم، ومع اندماجه مع ميوزكلي 
ظهر أكبر مجتمع فيديو، وأصبح متاًحا في أكثر من ١٥٠ 

دولة، ويدعم ٧٥ لغة فى فترة زمنية قصيرة.
وكما انتشر وباء الكورونا بسرعة من الصني للعالم كله، 
دخل “التيك توك” بيوتنا فى فترة مكافحة الوباء بسرعة 
رهيبة أيضًا.. فهل لنا أن نتحول من مستخدمني ملنشئي 
منصات عربية مشابهه تجتاح كل العالم.. خاصة مع 

التوقعات بتغير شكل العالم بعد انتهاء الوباء؟!

أعلنت مؤسسة القلب الكبير، املؤسسة 
اإلنسانية املعنية بمساعدة الالجئني 
واملحتاجني حول العالم، والتي تتخذ من 
إمارة الشارقة مقرًا لها،عن تقديم  ٣٠٠ألف 
درهم إماراتي دعمًا لشراء أجهزة لوحية 
مدرسية ملجموعة من طلبة املدارس األهلية 
الخيرية في الشارقة بالتنسيق مع هيئة 

الشارقة للتعليم الخاص.
وتأتي هــذه املــبــادرة والتي تعد األولــى 
ــة تــحــت صــنــدوق  ــدول ــي ال للمؤسسة ف
القلب الكبير للمشاريع املحلية، مساهمة 
منها في دعم عملية التعليم عن بعد في 
املــنــازل التي أعلنت عنها الــدولــة ضمن 
اإلجـــراءات االحــتــرازيــة ملواجهة فيروس 

كورونااملستجد– كوفيد ١٩.
وستوزع األجهزة اللوحية من قبل إدارات 
املدارس األهلية الخيرية بالتعاون مع هيئة 
الشارقة للتعليم الخاص بعد إعداد قوائم 
من سجالت املدارس لحصر الطلبة الذين ال 

يمتلكون أجهزة لوحية. 
وأشارت مريم الحمادي، مدير مؤسسة 
القلب الكبير، إلــى أن مــا تقوم بــه دولــة 
ــارات من جهود كبيرة لدعم عملية  اإلمـ
التعليم عن بعد لكافة الطلبة يوجب على 
كافة املؤسسات واملنظمات والشركات 
واألفراد أيضًا أن يكونوا مساهمني فاعلني 
فــي تقديم كــل مــا يستطيعون تقديمه 

للمساهمة في إنجاح هذه التجربة.
وأشادت الحمادي بالدور الفاعل للمدارس 
األهلية الخيرية خالل العقود املاضية في 
دعــم عملية التعليم للطلبة في مختلف 
إمارات الدولة، مؤكدة أن هذه املساهمة ما 
هي إال مبادرة بسيطة جدًا وواجب وطني 
في مقابل ما تقدمه الدولة لدعم تجربة 

التعليم عن بعد.
وعلى صعيد آخــر أكــدت الحمادي أن 
مؤسسة القلب الكبير تتابع مستجدات 
الوضع اإلنساني في العالم بسبب تفشي 
فيروس كورونا املستجد – كوفيد ١٩، 
خصوصًا املخاطر املحتملة على مخيمات 
الالجئني والــنــازحــني واملجتمعات التي 
أرهقتها الصراعات والكوارث وأفقدتها 

قدرتها على مواجهة واحتواء الفيروس. 
ــى أن املؤسسة  وأشـــارت الــحــمــادي إل
تتواصل مع شركائها ومنظمات العمل 
اإلنساني في العالم إلعداد خطط استجابة 

 
ً
طارئة تستهدف املجتمعات األكثر هشاشة
وافتقادًا للبنى التحتية وأنظمة الرعاية 

الصحية. 
من ناحية أخرى أعلنت مؤسسة القلب 
الكبير، عن فتح أبواب مبنى »مدرسة القلب 
الكبير الثانوية للصم والبكم« في مدينة 
قلقيلية في فلسطني املحتلة، الستخدامه 
كمرفق للحجر الصحي للحاالت املصابة 
بفيروس كورونا من سكان قلقيلية والقرى 

املجاورة لها.
جاء ذلك بعد إعالن الحكومة الفلسطينية 
حالة الطوارئ إثر إصابة عدد من الحاالت 
بالفيروس، حيث تعاونت مؤسسة القلب 
الكبير مع بلدية قلقيلية لتعقيم الغرف 
الصفية، وتجهيزها الستقبال املرضى 

واملحجورين صحيًا. 
وقالت مريم الحمادي، مدير مؤسسة 
القلب الكبير: »هناك الكثير من البلدان ال 
تحتمل بنيتها التحتية توفير التجهيزات 
للتعامل مع الــحــاالت املحتملة لإلصابة 
بالفيروس، سواء من حيث األماكن واملعدات 
والخدمات أو من حيث التوزيع الجغرافي 
ألماكن الحجر والعالج ما يستوجب أن 
تستكمل املؤسسات واجبها الذي قامت 
ألجله وهو خدمة املجتمع عبر املساهمة في 
سد النقص وتعزيز قدرات الدول لعبور هذه 

املرحلة بأمن وسالم«. 
وكانت القلب الكبير قد بدأت مشروع بناء 
املدرسة بالتعاون مع السلطات الفلسطينية 
ــعــام ٢٠١٨، لــتــكــون متخصصة  فــي ال
في مجال تعليم الصم بأحدث األدوات 

والبرامج التي تتماشى مع خصوصياتهم 
واحتياجاتهم التعليمية.وتضم املدرسة، 
التي مولتها القلب الكبير بمبلغ ٢.٥ مليون 
دوالر أمريكي مبنًى من خمسة طوابق، 
يشمل ١٨ صفًا دراسيًا، ومكتبة، وقاعات 
للحاسوب، وقسمًا لعالج النطق وفحص 
السمع، وسكنًا داخليًا للطالب والطالبات، 

مقامة على مساحة ٢٠٠٠ متر مربع. 
كانت قرينة حاكم الشارقة، الشيخة 
جــواهــر بنت محمد القاسمي، رئيسة 
»مؤسسة القلب الكبير« قد جددت الثقة 
بالشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس 
مجلس الشارقة لإلعالم، مبعوثًا إنسانيًا 
ملؤسسة القلب الكبير للمرة الثانية، نظير 
الــدعــم والــجــهــود الــتــي قدمها ملناصرة 
الالجئني واملحتاجني، منذ منحه اللقب للمرة 

األولى في العام ٢٠١٧.
ــدت الشيخة جــواهــر بنت محمد  وأكـ
القاسمي، أن العمل اإلنساني اليوم بأمّس 
الحاجة إلى شخصيات من ذوي األيادي 
البيضاء تحمل قضايا الالجئني وتعّرف 

العالم بمعاناتهم وحقوقهم. 
ويمثل تجديد الثقة، تقديرًا لدور الشيخ 
سلطان بن أحمد القاسمي املحوري في 
زيادة الوعي، حول أهمية األعمال اإلنسانية 
النبيلة، باإلضافة إلــى جهوده في دعم 
املحتاجني والالجئني، من خالل العمل مع 
املؤسسة لتوفير االحتياجات األساسية 
لهم، ومساهماته في الزيارات امليدانية، التي 
نظمتها القلب الكبير لعدد من مخيمات 

الالجئني.

حالة من القلق والتوتر الذي قد يصل إلى حد الفزع 
تعيشها كل األسر على مستوى العالم أجمع في تلك 
األوقــات.. أخبار متتابعة وإحصاءات بشأن األعــداد 
املتزايدة للمصابني بفيروس »كوفيد ١٩« املعروف 
إعالمًيا باسم »كورونا« وعدد ضحاياه.. وتحذيرات 
دائمة تسكن إلى جوارنا بني الجدران.. وفي ظل كل هذا 
التوتر قد ننسى أولئك املتابعني في صمت.. أطفالنا.. 
الذين قد يدرك بعضهم ما يحدث، وقد ال يدرك آخرون 
في أعمار أقل.. لكن الفزع يبدو واضًحا على وجوههم 
جميعا.. في وقت ال تستطيع كل األسر التهوين من 
األمــر ونفي الخطر؛ حرًصا على توعيتهم بمخاطر 
اإلصابة بالفيروس وطــرق الوقاية منه، إضافة إلى 
اضطرار الجميع ملتابعة املستجدات واإلحــصــاءات 
والتعليمات واإلجــراءات الرسمية التي تتخذها الدولة 
للحد من انتشار الفيروس الجديد.. ومع تزايد فترات 
بقاء األطفال في منازلهم بعد القرار الحكيم بتعليق 
الدراسة، تتزايد حيرة أولياء األمور بني محاوالت الطمأنة 
التي قد تؤدي إلى عدم االلتزام بإجراءات الحماية من 
نظافة شخصية وغيرها.. وإشــراك األبناء في األزمة 
وتوعيتهم بخطورتها حرًصا على سالمتهم، وهو ما 
قد يؤدي إلى تأثرهم نفسًيا أثناءها أو بعد مرورها 

بسالم بإذن الله.. 
حول كيفية التعامل مع األطفال في ظل تلك األزمة 
العاملية، خاصة بعد أن صــارت األخبار جميعها.. 
الصحيح منها وغير الصحيح يصل إليهم من خالل 
وســائــل التواصل االجتماعي التي يتعامل معها 
الكثيرون منهم، وهي الحقيقة التي ال نستطيع إنكارها.. 

استطلعنا آراء املختصني في السطور التالية.. 
بداية يقول د. عبد العزيز آدم ـ الباحث واملتخصص 
في علم النفس السلوكي ـ هي أزمة عاملية بكل املقاييس 
منذ اللحظة التي أعلنت فيها منظمة الصحة العاملية 
أنها وباء عاملي، وبطبيعة الحال فإن لها مردودا نفسيا 
سلبيا على البشر جميعهم على اختالف ثقافتهم 

ومكانتهم وموقعهم، إنها مواجهة مع املجهول.
يضيف »آدم«: وفي ظل كل هذه التحديات، يجب 
أن نوقن أن هناك ما يمكن فعله لالنتصار على هذا 
الخوف ودحض كل تبعاته النفسية السلبية، فاألبناء 
الذين بني ليلة وضحاها، تم وقف كل األنشطة الدراسية 
والترفيهية والرياضية التي اعتادوا عليها وأصبح الزما 
عليهم البقاء في املنزل، وهذا هو القرار الصائب، فسالمة 
أبنائنا من األهمية بمكان ال يضاهيه أي تحصيل علمي 
أو نشاط رياضي. ولكن لذلك مــردوده النفسي غير 
املحمود لديهم، وسنالحظ بوضوح شعورهم بامللل 

ورغبتهم في التغيير وممارسة أي نشاط. 
ويضع الباحث واملتخصص في علم النفس السلوكي 
روشتة نفسية ونصائح لكل أولياء األمــور ملساعدة 

أبنائهم في تخطي هذه املرحلة الحرجة، موضًحا:
أوال: يجب علينا توضيح الهدف األهم والغاية من 
جلوس األبناء في البيت بشكل مختصر وجلي، وهي 
أننا في ظــروف استثنائية وأن جلوسهم في املنزل 
ليس فقط لسالمتهم الشخصية وإنما لسالمة األسرة 
جميعا، فهو بمثابة تضحية ورسالة هامة عليهم 

تأديتها للحفاظ على سالمة أحبائهم.
ثانيا: يجب طمأنتهم بشكل مستمر لتجنب أي 
أعراض نفسية مصاحبة للخوف أو الهلع، ويتم ذلك في 

إطار منطقي موضوعي دون تهوين أو تهويل. 
ا: يجب االستمرار في تطوير األبناء دراسيا 

ً
ثالث

ألن التحصيل العلمي والتطوير يجب أال يتوقف أبدا 
بأي حال من األحــوال، ويتم ذلك عن طريق منصات 
التعليم عن بعد بشكل تفاعلي. وهنا يكون دور األسرة 
متمثلة في األبوين هام جدا في فهم تقنيات هذا التعليم 
اإللكتروني وتوصيلها ألبنائهم، ومن ثم متابعة األبناء 
عن كثب في تناول املــادة العلمية من هذه املنصات 

بشكل مستمر.

رابعا: يجب االستمرار في ممارسة الرياضة، وهي 
من األهمية بمكان ملا لها من أثر إيجابي فعال على 
صحة أبنائنا الجسدية والنفسية على حد سواء، نعم 
ستكون بشكل محدود وتقتصر على السير في أماكن 
آمنة بعيًدا عن التجمعات في األوقات املسموح بها، أو 

في املنزل.
خامسا: الترفيه عــن األبــنــاء بقضاء وقــت كاف 
وبكفاءة معهم من خالل أحاديث ودية أو حتى اللعب 
معهم وكذلك استمرار تطويرهم من خالل الكثير من 
التدريبات املتاحة على منصات املواقع الخاصة بتطوير 
الذات أو التنمية البشرية أو تعلم لغة أو مهارة معينة.. كل 

ذلك متاح وبكثرة على مواقع عديدة.
ويختتم د.عبد العزيز آدم ـ الباحث 
واملتخصص في علم النفس السلوكي 
: أنــا على ثقة من أن 

ً
ـ حديثه قــائــال

مصرنا الحبيبة سوف تتخطى تلك 
املرحلة العصيبة والظروف االستثنائية 
ــذ بــكــل أســبــاب  ــســالم، بــعــد األخـ ب
السالمة والنجاة، ولعلها فرصة لنا 
ــادة الحسابات في كل  جميعا إلع
واجباتنا ودرء كل تقصير كان منا 
في عالقتنا مع الله أوال ثم أسرتنا 
وأبنائنا بــل وأنفسنا، فلنتعلم 
ــدرس ونــبــدأ خــطــوات جديدة  الـ
عملية لإلصالح الشامل لتكون 
لنا منحة نستلهمها في خضم 

املحنة. 
أما الكاتبة والناقدة عزة أبو 
العز ـ التي كانت لها تجربة 
رائدة في ذلك املجال ـ فتقول: 

عزة أبو العز: فرصة لتحويل احملنة 
إلى منحة إلعادة اكتشاف قدرات األبناء 

وغرس مجموعة من القيم
في ظل الظروف الراهنة الشك أن الكل خائف على نفسه 
وعلى أسرته وسواء بقصد أو دون قصد فقد انتقل هذا 
الخوف إلى األبناء.. وهنا البد لنا من وقفة مع الطفل.. 
البد أوال من الشرح للطفل لَم الكل خائف؛ ألن الطفل 
مطلع ويشاهد شاشات التلفاز املليئة بفزع كرونا 
ويشاهد تأثير هذا الفزع أيضا على وجه أمه وأبيه إذا 

الشرح املبسط  هنا ضرورة.
وحول تجربتها في مجال توعية األطفال توضح 
»أبوالعز«: وفهمي لهذه النقطة الجوهرية جعلني أتوجه 
ألطفالي »أطفال ماما عــزة الشطار« علي مستوي 
الجمهورية كي أبسط لهم األمر من خالل فيديوهات 
موجهة لهم على صفحتي دون تقليل من خطورة 
األمر ودون إغراقهم أيضا في دائرة الفزع املدمر. 

معتمدة على ما بيننا من رصيد من العمل والحوار 
املتبادل بيني وبينهم على مــدار أعــوام من خالل 
مشروعي الثقافي التربوي معهم في تبني ورعاية 
مواهبهم املتنوعة من خالل ملتقى »أطفال ماما عزة 
الشطار« وهو مجهود فردي مني اعتمدت فيه على 
تسخير إبداعي األدبي في الكتابة لهم وعنهم ورعاية 
مواهبهم، لذلك وجدت أنه من الضروري عدم تركهم 
ألسئلة بال إجابات داخل عقولهم الصغيرة والسيما أن 
األمر كله مستجد علينا ليس في مصر وحدها بل على 

العالم الحديث كله.
وتوجه الكاتبة حديثها لكل أم قائلة: فهمي  طفلك 
ما الكورونا وما الفيروس وما أضــراره وما طرق 
الوقاية وهي فرصة جيدة رغم ما تحمله من قلق 
وخــوف أن نغير فــي سلوكنا وعاداتنا 
الــغــذائــيــة الــســيــئــة.. فــرصــة طيبة كي 
نعيد تحفيز الــذات بطاقاتنا اإليمانية 
واإليجابية وأن نعلم أطفالنا أن النظافة 
ــرورة فــي كل  الشخصية مهمة وضـ
األوقات والبد من تعظيم دورها وقت 

األزمات. 
ــز أن  ــع ــو ال ــزة أبـ  وتــؤكــد عـ
ــرا في  ــي لــلــمــوهــبــة دورا كــب
تعديل سلوك الطفل وتنمية 
مهاراته وفي ظل هذا الحظر 
تستطيع املوهبة أن تقلل 
مـــن إحـــســـاس الــطــفــل 
بالضيق داخل املنزل 
في توجيهه للقراءة 
أو الرسم أو التلوين 
ــهــوايــات  ــن ال وهـــي م

التي تقضي على ملل فراغ الوقت.
وتختتم د. عزة أبو العز قائلة: أتمنى على كل 
أم مصرية أن تتغلب على إحساسها بالخوف 
وأن تحول هــذه املحنة الكبيرة إلــى منحة تعيد 
فيها اكتشاف قــدرات أبنائها وأن تغرس فيهم 
مجموعة من القيم مثل قيمة االعتماد على الذات 
في اهتمام الطفل بنظافته الشخصية وتحدثه 
عــن قيمة العمل الجماعي وتــوضــح لــه أن طلب 
الحكومة من الناس عدم النزول هو صــورة من 
صور التكاتف االجتماعي والحرص على األرواح 
بعدم نشر العدوى بني الناس والحد من خطورة 
املرض وهي فرصة جيدة نعلم الطفل قيمة الصبر 
والتعامل مع البالء وقيمة الثبات النفسي والروحي 
الذي تدخله الصالة في النفوس وأن الصالة وقت 
الوباء جائزة في البيوت ألن رب الكون موجود 
في كل مكان.. كما أتمنى على كل أم مصرية أن 
تشعر طفلها أنه عنصر مهم في هذا الوطن وأنه 
حينما يقوم بدوره على أكمل وجه ودوره الحالي 
أن يستذكر دروسه وأن يتحمل بصبر ورضا تلك 
الفترة العصبية فهو بذلك قد تحول لطفل إيجابي 
له دوره املقدر في مجتمعه ووطنه رغم صغر سنه 
وأن أعظم قيمة في الحياة أن يشعر هذا الطفل أنه 
جزء صغير من مجتمع أكبر فأكبر وأنه ينتمي 
لوطن مهم وحــضــاري وإنــســانــي وهــو املجتمع 
املصري وأن دور هذا الطفل ال يقل أهمية عن دور 
الطبيب أو الضابط أو املحامي أو غيره من أدوار.. 
ألن الكل ببساطة ينتمي لهذا الوطن ولو أدى كل 

دوره سننهض جميعا بهذا الوطن. 

إيمـان عـبد العـزيز

Ghada_waked@yahoo.com

يف ظل حالة من القلق والتوتر تسيطر على اآلباء..


