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لكـم  طفـــا أ
باألطفال اآلخرين  
وتعاملـوا معهم 
علــى أنهــم 
أذكيــاء وعباقرة 
ومتفـــردون 
وابتعـدوا عـن 
القلـق وتفاءلـوا )فريال حماد( د. عيدي يحاور »األنباء«

محمد: كيف ميكن إقناع الطفل 
بأهمية الدراس��ة إليجاد دافع ذاتي 

لديه؟
نالحظ في هذه األيام ان األوالد 
ال يحبون الدراسة وهو ما تعاني 
منه بعض األسر ويعود ذلك الى 
طريقة التدريس في وطننا العربي، 
فهي مازالت غي���ر صحيحة وال 

تتماشى مع نفسية الطالب.
فالبداي���ة الصحيح���ة تكون 
بتحرير معلوم���ة معينة في اي 
درس م���ن العلوم وعلى الطالب 
ان يصل الى االستنتاج الذاتي عن 
طريق عقله، عندها سيكون لديه 
دافع حلب املدرسة، وعلى املدرس 
ان يدعم الطالب ويسانده، ويرى 
اين مس���توى ذكائه، فالوالدان 
عندما يحلون الواجبات للطالب 
يرتكبان خطأ جس���يما في حقه 
ألنهما يقيم���ان حاجزا ضد هذا 
الطفل وضد سعادته، فالطفل لديه 
نوعان من السعادة: سعادة اللعب 
والسعادة الكبرى عندما يكتشف 

العلوم واملعرفة وقيم احلياة.
منيرة: ما النصائح األساس��ية 
لألمه��ات أثن��اء فت��رات امتح��ان 

أبنائهن؟
أول خطوة وأهمها ان تبتعد 
األم ع���ن القلق ويك���ون وجهها 
متفائال سمحا مشجعا مهما كان 
شعور الولد وإحساسه، اخلطوة 
الثانية ان تترك الولد يكتش���ف 
احلياة ويكتشف قدراته، بعدها من 
املهم ان يغير الولد نفسه ويكتسب 
مهارات احلياة وليس مهما الدرجة 
او االمتحان، املهم ان يعرف قوانني 
احلياة، وكيف يس���تخدم ذكاءه 

وكيف يدير الوقت.

أوقات للدراسة

لولوة: هل هناك طرق للدراسة 
او أوقات معينة يدرس فيها التلميذ 

لترسيخ ما يقرأه في الذاكرة؟
نعم هناك أوقات مهمة لترسيخ 
املعلومة وخاص���ة في الصباح 
الباكر، لكن يفضل النوم ساعات 
كافية ويكون عميقا فإذا عاش هذه 
التجربة يوميا سيكون حتصيله 
جيدا، فق���د ثبت باألدلة العلمية 
إن املخ يعي���د تنظيم املعلومات 
ويركزه���ا أثناء الن���وم، وكذلك 
يبثها ف���ي الذاك���رة، مبعنى أن 

النوم العميق املريح يذاكر للطالب 
اتوماتيكي���ا وهذه اإلبداعات هي 
من نعم اهلل علين����ا أن أعطانا 
هذا املخ الذي يبدع في اليقظة 

ويبدع أثناء النوم.
باجلن��س  التش��به  مطل��ق: 
اآلخر يظهر في فت��رة معينة، ما 
هذه الفترة أي مت��ى نالحظ هذا 
االنحراف في ش��خصية الطفل؟ 
وم��اذا يفع��ل الوال��دان إزاء هذه 

احلالة؟
البداي����ة تتكون منذ الصغر 
عندم����ا يلتقط ويس����تقبل هذا 
الطفل الصغير الصورة األولى 
للذكر أو لالنثى مبعنى أن هناك 
ام طريقتها وكالمها وحركاتها 
اجلس����دية انثوية مبالغ فيها، 
باالضافة الى غياب صورة الرجل 
في ذهن هذا الطفل، كون االب من 
أو املساملني  الهادئني جدا  األباء 
الطبيعة،  فهناك صورتان ضد 
الرجل ال ميارس دور الرجولة 
الراقي����ة وهناك ام����رأة متارس 
دورها االنثوي اكثر من الرجل 
بأنوثتها وحركاتها وسيطرتها 
على كل االوضاع في االس����رة، 
في الصغيرة والكبيرة، وجند 
هذا الولد يلتصق بأمه ويخزن 
صورتها فيجد أنها هي الصورة 
املهمة والفعالة هي الصورة التي 
غالبا ما تنجز ما تريد، واألب ال 
يصطحب ابنه معه الى اخلارج 
في قض����اء حاج����ات املنزل أو 
في الذهاب إل����ى الديوانيات أو 
الرحالت، فهذه الصورة معدومة، 
لذلك ينشأ اخللل وعدم التوازن 

من خالل هذه الصورة.
الهرموني  أحيانا االستعداد 
عند الطفل يساعد، لكن املهم هو 
الصورة األولى، فبعض الشباب 
نراه وسيما وناعما وهادئا، ولكنه 

رجل يكمل حياته كرجل.
فهذا هو السبب وعندما يكبر 
الشاب يستعني ببعض االدوية 
وبعض أصحاب الس����وء الذين 
يحبون أن ينضم الى مجموعتهم 
كجنس ناعم، وهنا الولد تأتيه 
افكار ومصطلحات وقيم اجلنس 
الثالث تناصره وتسانده وتسمم 
أفكاره أكثر بإقناعه بأنه كولد ال 
ينفع وال يصلح أن يكون عنصرا 
فعاال في املجتمع، وسوف يفقد 

شخصيته، لكنه من خالل كونه 
امرأة س����يكون منتجا وناجحا 
ويستطيع ان يستمتع باحلياة 

أكثر.
فيتذكر الصورة األولى وهكذا، 
فينشأ ويستمتع بأن يكون امرأة 
وبعدها ال نستطيع ان نزيل هذه 
االف����كار، والصورة األولى التي 
تكون لديه، واالمثلة كثيرة فبعض 
االباء سجنوا ابناءهم، ومنعوهم 
من اخلروج من املنزل لعدة اشهر 
وحلقوا شعورهم، واستخدموا 
العنف معهم، واشتكوهم للجهات 
االمنية كاملخفر وغيره، ونحن 
كاخصائيني كنا نس����أل الشاب: 
هل أنت تري����د أن تكون رجال؟ 
وكانت إجابته الرفض وبأنه يريد 

أن يكون امرأة.
فعلى األباء واالمهات ان يعرفوا 
مقومات شخصية الطفل الذكر، 
وما يحتاجه من قوانني احلياة 
الطبيعية الت����ي يحبها ويكون 
صورة حقيقية طبيعية بأنه رجل 
وكذلك بالنسبة للطفلة االنثى 
فهناك مقومات ومس����تلزمات، 
وحتى العاب معينة، وحوار معني 
وتفكير معني لهذه البنت، حيث 

ترسخ وتكون الصورة احلقيقية 
لها، والتي تشكل نصف املجتمع 
وهي شخصية مهمة وضرورية 

وطبيعية لتكوينه.

األلعاب اإللكترونية

موض��ي: م��ا تأثي��ر األلعاب 
اإللكترونية على الطفل، والسيما 
أن بع��ض األطفال يقضون اوقاتا 

طويلة أمام هذه األلعاب.
هناك نشاط ومجهود ذهني 
وهناك نش����اط ومجهود بدني 
يجب أن نعرف أن التوازن بني 
النشاطني البدنى والذهني ينتج 
انسانا سعيدا منذ بدايات الطفولة 
األولى، بأن نحرر له نشاطا ذهنيا 
ونحرر له نشاطا آخر بدنيا لكي 
يعرف ويدرك ان هذين النشاطني 
مهمني وضروريني حلياته عندما 
يكبر ويكون في سن تسمح له 

مبمارسة االلعاب االلكترونية.
فاللعب����ة الرياضية أيا كان 
نوعها يجب ان ندخلها مع هذا 
اجلهاز االلكتروني الذي اشتريناه 
ألول م����رة لطفلنا ونخبره بأن 
له وقتا يسعد فيه بهذه اللعبة 
االلكتروني����ة وله وق����ت آخر 

الصطحابه الى النادي ملمارسة 
الس����باحة وغيرها من االلعاب 
فالطفل سوف يسعد بهذا النشاط 
الذهني والبدني وعندما ميارس 
هذا النوع من النظام احملب له 
سوف يكون سعيدا اكثر وقادرا 
على ان ينظم حياته ووقته بني 
النش����اط الذهني وبني النشاط 
البدني ونكتشف مع الوقت ان 
الطفل بطبيع����ة تكوينه يحب 

ومييل أكثر للنشاط البدني.
واالسر التي لم تتخذ اخلطوات 
الصحيحة النفسية منذ بدايات 
تكوي����ن الطف����ل، ال����ذي يلعب 
س����اعات طويلة جدا بااللعاب 
االلكترونية يجب ان ندخل في 
حياة هذا الولد احلوار باقناعه 
بأن هذه الطريقة لن تفيد ونفتح 
ذهنه على ان السعادة ممكن أن 
يحص����ل عليها من طرق كثيرة 
ومن انشطة اخرى غير االلعاب 
االلكترونية التي تأخذ من وقته 

ساعات طويلة. 

خجل األطفال

ناص��ر: اخلجل عن��د الطفل ما 
عالجه، فابني يحب االنزواء بنفسه 

ويح��ب مش��اهدة التلفزيون، وال 
يحب الن��زول الى اللعب مع أقرانه 

او اخوانه؟
كم عمره؟
4 سنوات؟

هل كنت تشعر باخلجل وانت 
صغير او امه كانت خجولة؟

نعم ولكن لي��س كخجل ابني، 
اي كان عندنا حياء وليس خجال.

اوال ال تقل البنك ال تستحي، ال 
تخجل، او سلم على فالن او كلم 
عالن، ال تدفعه دفعا لذلك، فهذه 
الكلمات عليك اال تستخدمها معه 
وكن طبيعيا معه، فهو بنفس���ه 
سينقذ نفس���ه من اخلجل وهذا 
مبدأ عام، واريد ان اس���ألك: هل 

ضربته يوما ما؟
ق��د اك��ون ضربت��ه م��رة او 

مرتان.
ال يا عزيزي ال تضرب الطفل، 
ابتعد عن العنف وال تنهره فقد 
يكون س���بب خجله انتم الكبار 
وعليكم ان تعلموا ان الطفل البد 
ان يخطئ، اعطه فرصة يكتشف 
احلياة وعلق على فعله بأنه جيد 
او غير جيد فق���ط دون تعنيف 
وشجعه باستمرار، وال تدفعه ألن 

يسلم على احد.
انا توقعت عندما اقول له س��لم 
عل��ى ج��دك او عمك انن��ي ادفعه 
في االجت��اه الصحي��ح وأبعد عنه 

اخلجل؟
هذا ال يفيد، تخيل انك ذاهب 
للديوانية وال تريد ان تش���ارك 
او  ف���ي لعبة  بع���ض االصدقاء 
حديث وطلبت منك ان تش���ارك 
ورفضت فأنت ستبتعد عني بشكل 

مباشر.
اخشى ان يكون عنده توحد؟

هل عنده توحد؟
لم اعرضه على طبيب.

عامل ابنك على ان لديه شجاعة 
ادبية وليس خجال، وانه عبقري 
في احلديث، واجعله يتدرج في 

احلياة درجة درجة.
رمبا أنا اش��عر بذلك الن اقرانه 

اجتماعيون؟
ال تق���ارن ابنك بأي ش���خص 
من اقرانه، وعامله على انه ذكي 
وعبقري والشيء الثاني ان يكون 
الطفل عنده اجناز، اي تكون عنده 
ساعة يلعب فيها بألعابه وحده ثم 
حتاول انت اللعب معه وحتضنه 
وجتعل جسمك يالمس جسمه، 
وتس���لم عليه حتى لو 5 دقائق، 
وال تدلل�ه كثيرا من خالل االلعاب 
الكثيرة، بل اجلب له العابا مفيدة 
تنشط ذهنه، وانا اعطيك اقتراحا 

جميال.
ما هو يا دكتور؟

انت تعرف جيدا قوانني احلياة 
مثل الصبر، مس���اعدة االخرين، 
والتلفظ بألفاظ جميلة، قل لطفلك 
الصبر قانون من قوانني احلياة 
وال تقل ابني ال يفهم هذا الكالم، 
ابني صغير، وفي وقت آخر قل له 
ان الذكي هو من يستخدم ذكاءه 
في هذه احلياة وال نعتقد ابدا ان 
الطفل ال يفهم، واذا سمعت كلمة 
جميلة عن الرسول ژ في التربية 
فأس���معها له، واشتر له سبورة 
بيضاء وكل اسبوع اكتب له جملة 

مفيدة واقرأها.

التعامل مع الطفل

ه��ل كث��رة االلعاب مفي��دة ام 
تعتبر من الدالل الزائد؟

اذا رأيت انسانا عنده ساعات 
يد كثيرة او تلفونات نقالة متعددة 

فستجده متضايقا من الداخل، 
لذلك اجعل االلعاب في املناسبات 
ودائما احرص على محاورته فابنك 
عمره 4 سنوات وبعد سنتني لن 
تستطيع ان تربي فيه اي شيء 
فالتربية تبدأ من س���نة وسنة 
ونصف فه���و يراقب تصرفاتك 
وتصرف���ات والدته ومن حوله، 
فيكتسب من كل من حوله، وبعد 
ذلك يتعلم من اقرانه في املدرسة، 
فتربية اوالدنا تعتمد على احلوار 
بالدرجة االولى بدال من ان نعطي 
محاضرات وكلمات بسيطة فقط، 
قل له انا احب ان اراك س���عيدا 
واذا رأيته زعالن فقل له: عزيزي 
احلياة بها بعض احلزن، اي يجب 
ان تتكلم وتشاركه عندما يكون 
سعيدا او حزينا وأال يكون احلوار 
اكثر من دقيقة او دقيقتني، ودعه 
يعبر ويتكلم اكثر منك النه مازال 

صغيرا.
البيت  ان���ك دخلت  نفترض 
ورأيت���ه يلعب م���ع اخيه وهو 
سعيد، او يلعب وحده او مع امه، 
ابدأ باحلوار معه مثال قل له: »يا 
ولدي اللي قاعد تسويه هذا وايد 
شي حلو«، واذا صارت اي مشكلة 
تنفس تنفسا عميقا وكن هادئا ثم 
تكلم مع ابنك وحاول قلب املشكلة 

من سلبية الى ايجابية.

التبول الليلي

نعم��ة: التبول الليل��ي للطفل 
غالبا ما يكون س��ببه نفس��يا ما 

اسبابه؟ وكيف نتعامل معه؟
التعام���ل النفس���ي مهم جدا 
فيجب اال نذكر الطفل بأنه شخص 
ناق���ص او أنه غير عادي او انه 
غير سليم وأن نتعامل مع نفسيته 
تعامال مريحا علميا بحيث نشعره 
بأننا نحب���ه، ونقبله ونحضنه 
كسائر االطفال، نهتم بهواياته 
وتطلعاته ونكتشف ذكاءه اخلاص 
به وننمي هذا الذكاء على شكل 
هواية وعلى شكل نشاط ميارسه، 
بحيث يتقدم وينجز وينجح في 
هذا النشاط الذي يحبه ويفضله 
لكي يكتشف االسرة والعالم من 
حوله بقدرته على حتقيق بعض 
االجنازات اخلاصة به ونبتعد عن 
تذكيره مبشكلة التبول الالإرادي 
او الليلي، لكن فقط نتعامل مع 

عيس��ى: هل التربية اجلنسية ضرورية وفي أي سن نبدأ بها 
وكيف نقوم بذلك؟

التربية اجلنسية كمصطلح، ليس صحيحا هذا السؤال ليس 
طبيعيا كثيرا ألنه يفترض في التربية هي تربية الشخصية، 
فعندما ينشأ هذا الطفل بش���خصية ذات ثقة بالنفس وبأنه 
قادر على ان ينجز ويستطيع أن يحل مشاكله اخلاصة معتمدا 
على نفسه مدركا ملهارات وقوانني احلياة، كالصبر واملثابرة 

واحللم، وانه يعرف ويدرك الطريقة الصحيحة للتعبير عن 
مشاعره فهنا يكون لدينا إنسان متفهم للحياة وسيتفهم الرغبة 
اجلنسية ويقننها ويضعها في صورتها املفضلة الصحيحة، 
والتي سوف تسعده، وتسعد شريك حياته، وهذا يكون من 
خالل احلب في العالقة الزوجية بس���بب الطبيعة التكوينية 
الهرمونية واجلنسية لإلنسان التي ستجعله قادرا على استقبال 

أولى املؤشرات للرغبة اجلنسية بهدوء وبتفهم.

التربية الجنسية لألطفال

زينب أبوسيدو

تربية الطفل وتشـجيعه على الدراسـة وتنمية مواهبه وشـخصيته ليست أشياء 
بسيطة ميكن املرور عليها مرور الكرام، بل حتتاج إضافة إلى املهارات الطبيعية التي 
تتحلى بها كل أم وكل أب الى إرشاد وثقافة وإطالع ليكون سلوكنا مع أطفالنا صحيحا 
ومثمرا ويحقق أهدافنا العميقة بأن نرى أبناءنا سعداء وناجحني وعناصر إيجابية مبدعة 

في مجتمعها.
كما اننا ال ميكن ان نفصل تربية األطفال عن صحة البيئة األسـرية التي يعيش فيها 

الطفل ويتنفس هواءها ومشاعرها وقيمها ويأتي على رأس هذه البيئة عالقة الزوجني 
)الوالدين(، فإذا ما كانت هذه العالقة أساسها احملبة والتعاطف والتراحم انتقل هذا 

الى نفسية الطفل وسلوكه وانعكس عليه هدوءا وثقة بالنفس وتوازنا.
وفي حال كانت عالقة الزوجني متوترة تسودها اخلالفات أثرت على الطفل وجعلته 

في عالم من التوتر والضياع والبؤس النفسي.
»األنباء« استضافت د.حسن عيدي االستشاري النفسي والتربوي في املركز الكويتي 
لالستشارات النفسية والتربوية ليتلقى اتصاالت القراء وأسئلتهم واستفساراتهم، وفي 

إجابته عن أسئلة القراء استعرض د.عيدي جملة من املشكالت التربوية واألسرية وقدم 
نصائحه لألمهات حول التعامل الصحيح مع أبنائهن الطلبة خالل أوقات االمتحانات، كما 
تطرق الى عدد من اإلشكاالت التي يواجهها اآلباء واألمهات، كالتبول الليلي واخلجل 
عند األطفال وتأثير األلعاب اإللكترونية وكيفية ترغيب الطفل في القراءة، كما تطرق 
الى ما يتركه تأثير اخلادمات على الطفل من سلبيات نفسية وسلوكية، ناصحا بشدة 
بفصل اخلدم عن تربية األطفال، وكذلك مبحاولة إبعاد األطفال عن الوجبات السريعة 

والطعام غير الصحي.

دعا إلى عـدم قمع الطفل 
وتقّبـل أخطائــه وإعطائـه 

الحياة الكتشـاف  الفرصـة 
يجب إدخـال اللعبة 

الرياضيـة مـع اللعبـة 
األلكترونيـة للطفـل 

وإفهامـه أن هناك وقتًا 
لكلتا اللعبتـين

د. حسن عيدي لـ »األنباء«: 
المرأة التي تركز 
على إيجابيات زوجها 
تحافظ على حبه

د.حسن عيدي يرد على أسئلة القراء
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ألو

علـى األم أن تبتعـد عـن القلق وتتفـاءل لتشـجع ابنها أثنـاء فتـرات االمتحانات
ال تقولوا للطفل الخجول: »ال تخجل« أو »ال تستح« أو »سلم على فالن« فهذا يزيد خجله
التبـول الليلي عالجه في عـدم تذكيـر الطفل به واالهتمـام بهواياته ونشـاطاته
الوجبات السريعة الجاهزة ضارة بصحة األطفال وتسبب السمنة والمشاكل الهضمية

د. عيدي يجيب عن أحد األسئلة

العالقة بين الزوجين والتربية
دعاء: ما أثر العالقة بني الزوجني على الطفل وسلوكه بشكل عام؟

يجب أن يوجد احلب وهو ش���يء مقدس بني الزوجني، وان يرى األوالد ولو جزءا من 
هذه املش���اعر املتبادلة بني األم واألب خصوصا القبلة على الرأس، وممكن أن يحتضنها 
ومن املهم جدا ان يكون هناك حوارًا بينهما متس���ما بالرحمة والهدوء واالحترام، والغزل 
العفي���ف ألن هذه مه���ارات تنعكس على األوالد لكي يستش���عروا عندما يصيرون كبارا 
الرجول���ة واألبوة واحلنان واحملبة للزوجة التي هي ش���ريك ف���ي احلياة ويعرفوا كيف 
يختارون زوجات املستقبل وميارسون معهن احلوار والتصرف احلضاري، وأال يختاروا 

زوجات ال ينسجمون معهن ويحاوروهن حوارا راقيا.

د.حسن عيدي استش����اري نفسي وتربوي حاصل على 
دبلوم في الطب النفسي من االسكندرية ويواصل دراساته 
العليا في لندن وله مؤلفات حتت الطبع، يقضي أوقات فراغه 
مع ابنائه وابناء العائلة في عدة انشطة ابتدعوها قبل اربعة 
اشهر تقريبا ومنذ بداية العام الدراسي اجلديد، وتأخير افتتاح 
بعض املدارس بس����بب انفلونزا اخلنازير، فقرر مع األوالد 
والعائلة ان يستغلوا يومهم منذ بدايته، فيقومون بعد صالة 
الصبح مبمارسة احد األنشطة الرياضية الى ان يحني موعد 
صالة الظهر والغداء، بعدها يقومون بجولة اخرى مثل زيارة 

املناطق. ويخططون مساء وعلى وجبة العشاء ملا سيقومون 
به في اليوم التالي، ومع الوقت الحظ ان األوالد ال يتجهون 
ملشاهدة التلفزيون من كثرة األنشطة التي ميارسونها فقرروا 
عدم مشاهدة التلفزيون، وبدأ بعض األوالد ممارسة موهبة 
الرسم، وبعضهم اجته الى تنسيق احلديقة وزراعة بعض 
اخلضار والفلفل والطماطم والفجل والبقدونس، فسعدوا بهذا 
اجلانب الى جانب اهتمامهم باحليوانات، فخرجوا من إجناز 
إلى آخ����ر وعملوا مجلة صغيرة، كتبوا بأقالمهم صفحاتها، 

واطلقوا على كل منهم لقبا بجانب اسمه.

عالية: م��اذا عن اجلفاف في املش��اعر أو 
ف��ي نقلها بني الزوجني على الرغم من حبهما 

لبعضهما البعض.
هذا سؤال جميل، وهو متخصص وفني، 
أي تقصدين زوجني متحابني ولكن يحدث 
أحيانا جفاء  ف����ي العاطفة أو عدم وجود 
نوع من الفن في نقل هذه املش����اعر، وهنا 
سؤال يطرح نفسه: هل اجلفاء من ناحية 
الرجل أكثر أم املرأة، فأنا أرى في الكثير من 
األحوال ان املرأة عاطفية اكثر والرجل قد 
يراعينا ويبارينا ولكن اجلميل أن االنسان 

يدعم العاطفة بالكالم.
ومن هنا اطلق دع����وة لالزواج فاملرأة 
إذا بدأت في بث هذه املشاعر، فستنعكس 
على املجتمع نفس����ه واالوالد والزوج هذه 

العاطفة.
وسيكون األوالد سعداء أكثر ويستفيدون 
وكذلك الزوج. وأنا أقول  للرجل: اال تعتقد ان 
كلمات احلب التي ستبثها للزوجة ستسعدها 
هي فقط، ويكون ذلك نوعا من االنانية، بل 
الكل سيستفيد وبالدرجة األولى أنت أيها 

الرجل، فالرجال قوامون على النساء حتى 
في املبادرة في إدارة البيت، واعظم االدارات 
تكون في إدارة املشاعر، عندما يشعر الرجل 
بالهدوء وتزداد مقدرته على إدارة أي مشكلة 
خارجية، وس����تنعكس هذه العاطفة على 
األوالد فيكونون أكثر محبة وأكثر عاطفة 
وأكثر س����عادة وتفاعال، ما يعطيهم دافعا 

أمام مشكالتهم في املدرسة.
ويبق����ى أن أقول ان عل����ى املرأة الذكية 
استخدام ذكائها فما املانع من أن تقول له: 
أنا أريد أن أس����مع منك كلمات غزل وحب، 
وتقولها بأدب ولطف، وهذا يجعل الرجل 

أكثر حنانا وتقبال.
فعال، أنا أشعر بأن هذه الكلمات مثل املاء 

ترطب احلياة الزوجية.
نعم، امل����اء أكثر األش����ياء مرونة فهو 
يتحول إلى س����حاب أو غاز ويتحول إلى 
برد وصقيع وثلج، حتى عندما يسير بني 
الصخور الصلبة، جتدينه مرنا وهذا مثال 

جيد أنت تقولينه.

جفاف المشاعر بين الزوجين

عصبية األم

فريال: األم العصبية، كيف تتعامل مع أوالدها؟
أوال، ال دخل لألوالد في عصبية األم أو األب، ولنكن واقعيني. دعوة هادئة لألم العصبية 
أن تتقرب من نفسها، وتسأل: لم هذا االبتعاد وممارسة العصبية بلغة سطحية، اآلن أيتها 
األم اقتربي من نفس���ك، واكتش���في الكثير الذي بداخلك، فأنت متتلكني العاطفة، متتلكني 
الرحمة، متتلكني احلنان، متتلكني احلب وقادرة على أن جتعلي بيتك سعيدا وجميع أفراد 
أسرتك ينعمون ويش���عرون وينامون بالسعادة. ملاذا حترمينهم من ذلك؟ ما هو السبب 
ودعيني اقول لك: انه ال يوجد سبب عندك ان تكوني بهذه الطريقة فأنت تضرين نفسك 

وجمالك بهذه العصبية، وكذلك اسرتك.

هذه املشكلة بأن لها حجما معينا 
وليست مصيبة.

خديج��ة: هل هن��اك نصائح 
للم��رأة لتحافظ على حب زوجها 

لها؟
امل����رأة لها رصي����د عاطفي 
تكويني طبيعي، فقط عليها ان 
تنتبه كيف تستغل هذا الرصيد 
العاطفي جتاه زوجها الذي حتبه 
ودائما تذهب الى اجلزء اجلميل 
واملفيد في عقله وتترك اجلزء 

السيئ فيه.
الهدوء والصبر  تس����تخدم 
وتبتع����د عن اثارة اي نوع من 
املشاكل وال يوجد مانع بعد ذلك 
أن مت����رر له مطالبها العاطفية 
بحنان وهدوء وبصوت منخفض، 
فمن تأثيرات هذه الرحمة وهذا 
الرجل  احلوار اخلفيف يرتاح 
وحتما يؤثر عليه مستقبال ألنه 
يشعر بالذنب، ويجعله يتجه الى 
طريق الرقة واحملبة، فلنجعل 
امل����زاح واملالطفة ف����ي حياتنا 
الزوجية تك����ون احلى واجمل 

من القسوة واجلفاء. 

غياب األب

حنان: املرأة املطلقة، هل عليها 
أن تتعام��ل مع طفلها بأس��اليب 
خاص��ة لتخفي��ف وط��أة غياب 

األب؟
ال أحبذ وال أش����ير وال أميل 
الى ان تتعامل املرأة املطلقة مع 
ابنها مبا يسمى التعامل اخلاص 
بسبب حالة الطالق، فدعوة مني 
جلميع املطلقات واملطلقني بأن 
نتفاءل ونستشعر راحة البال 
ونش����كر اهلل عل����ى ان أهدانا 
هذا الولد أو ه����ذه البنت وان 
نتعامل معهم بش����كل طبيعي، 
وبكل انس����انية وبحوار مفيد 
وجنعلهم يكتش����فون احلياة 
بطريقة تسعدهم، وان عليهم 
ان يعتمدوا على أنفس����هم في 
إجناز أعمالهم، وحل املش����اكل 
الت����ي تواجههم فيكونون اكثر 
ثقة بالنف����س ويتدربون على 
التي تساندهم  مهارات احلياة 
وان يعرف����وا كي����ف يختارون 
األش����ياء التي تريح بالهم وان 
عليهم ان يكونوا رحماء وأقوياء 
وفي بعض احلاالت فقط على 

األم املطلق���ة ان مت���رر البنها 
قوانني احلياة وتذكر له بعضا 
من قيمها، عندما تواجهه بعض 
املشاكل وان نتخلص من حالة 
القلق والندم وملاذا حصل الطالق 
وكان ميكن ان يحصل هذا بدل 
هذا وكل الكلمات السلبية التي 
تسبب القلق واالكتئاب والندم 
وان نك���ون أبن���اء اليوم وان 
الرياض���ة وأال جنعل  منارس 
هذا الطالق يتسبب في هبوط 
ونزول نفسيتنا بل على العكس 
يجب ان نأخذ منه انطالقة الى 
املستقبل، وان ننعم بحياتنا، 
وان نشكر اهلل على جميع النعم 
التي منتلكها ومنارس حياتنا 
بهدوء وبروية، وبطبيعية وأن 

نعرف كيف نستخدم ذكاءنا.
االحتفاالت  خ��الل  رش��يد: 
م��ن  الكثي��ر  خ��رج  األخي��رة 
املراهقني الى الش��وارع وأحدثوا 
فوض��ى حتى ان بع��ض النواب 
س��موا ذلك ب��� »ثقاف��ة الفوم« 
داعني الى مواجهة أس��باب هذه 

الظاهرة في الكويت.
ال نق���ول ثقاف���ة الفوم ألن 
الثقافة في النهاية هي الثقافة 
اإلنسانية وستأتي الى املجتمعات 

ان شئنا أو أبينا واملجتمعات اآلن 
تنهض وتغير من بعض األشياء 
السلبية فأين تقع املسؤولية 
وعلى م���ن تق���ع؟ نتمنى من 
املسؤولني في األمن وكذلك في 
وزارة التجارة حال بسيطا نافعا، 
وهو منع استيراد هذه العبوات 
منعا صارم���ا فيه من القانون 
واجلزاء الذي يضمن أن يحترم 
الكبار والش���باب هذا القانون 
ونعلن من خالل املسؤولني في 
وزارة اإلعالم وعلى رأسهم وزير 
اإلعالم، وهو انسان راق، ومحب 
للشباب، ان يزيدوا من جرعات 
التثقيف واإلعالم لسلوك الطرق 
اإلنسانية اجلميلة، التي يحبها 
اجلميع، ويستطيع ان ميارسها 
اي إنسان على هذه األرض ونحن 
نؤمن بأن اإلعالم قادر على ان 
يوصل رسائل قصيرة وفعالة 
حتفز الش���باب على االحتفال 
بالطريق���ة الت���ي يحبها أفراد 
املجتمع والتي يشعر من خاللها 
الشاب بأنه أجنز عمال ونشاطا 
وقدم مساعدة كبيرة لالحتفال 
بالعيد الوطني لبالده واقترح 
تصرفا واح���دا وهو: يكفي ان 

نحمل في أيدينا علم الكويت.

الطفل والقراءة

جاسم: كيف نش��جع أطفالنا 
على القراءة؟

الفعال واملجرب  من الشيء 
والعملي الذي يجعل أي انسان 
ف����ي هذا العالم يق����رأ أو يحب 
القراءة هو ان يرى الطفل منذ 
نعومة أظفاره قدوة كالوالدين 
أو غيرهما، مثال ان يرى شخصا 
يفتح كتابا ويقرؤه بكل قدسية، 
وبكل اهتمام، فهذه رسالة بسيطة 
تصل الى هذا الطفل، وكذلك نقرأ 
له قصصا مفيدة ونختار الكتاب، 
ونهتم بن����وع القصة والصور 
املرسومة ألن الطفل يتأثر بها.
من املفيد تربويا كيف تقرأ 
للطفل؟ نقرأ له في وقت هو يحب 
سماع هذه القصص، ان يكون 
مرتاحا، وان يكون صوتنا معبرا 
عن القصة، ان نحب هذا الوقت 
ابننا ونكون  الذي نقضيه مع 
الطفل سيستشعر  سعداء ألن 
حالتنا فال ينفع ان نكون قلقني 
او حتى مشتتي األفكار، كما ان 
اصطحابه ال����ى املكتبات ليقرأ 
الكتب اخلاصة باألطفال بنفسه 
وهو جالس عل����ى الطاولة كل 

هذه األمور تشجع أطفالنا على 
القراءة.

س��ميحة: كي��ف نتعام��ل مع 
املراه��ق ال��ذي ال يري��د ان يهتم 

بدراسته؟
املراهق حالة خاصة، مبعنى 
تركيبة من شخصية ومهارات 
وايجابي���ات وس���لبيات ومن 
تغيير جسدي هرموني وتغيير 
اجتماع���ي فعل���ى الوالدين ان 
يتعام���ال م���ع ه���ذه التركيبة 
بالكامل »مجتمعة« وأال ميسك 
الوالد جانبا من جوانب احلياة 
وينصح ابنه فيه ويصل احلوار 
الى نوع من الصراع واالنتقاد 
والشد والعصبية فهذا غير مجد، 
عليه ان يذكر ابنه املراهق بأن 
لديه صفات جميلة وايجابية وان 
يقتنع املربي أو الوالد بقدرة هذا 
املراهق على اإلجناز وان يبتعد 
ع���ن نقد التصرفات الس���لبية 

كاللبس وغيره.
لنتغاف���ل بع���ض الش���يء 
ع���ن بعض الس���لبيات ونذكر 
اإليجابي���ات ونش���جعه على 
ممارس���تها، فالتغي���رات التي 
حتدث ل���ه قوية عليه ولها من 
القوة مبكان ألنه يعرف الصح 
من اخلطأ، ولكنه متأثر فيجب 
أن نصبر الى ان يكمل دراسته، 
فهذا يعتب���ر اجن���ازا وعندما 
يتخرج من الثانوية نشكر اهلل 
على هذه النعمة ونخيره على 
حسب املجموع الذي حصل عليه، 
ماذا يريد ان يدرس لكي يؤهله 

الى احلياة العملية.
في بعض احل���االت يرفض 
الولد ان يكمل الدراسة رفضا باتا 
خصوصا عندما يشعر الوالدان 
بأن هذا الولد يريد ان يترك مجال 
الدراسة ال محالة فنقف بهدوء 
وجنلس معه، ونتذكر أخطاءنا 
معه منذ صغره وأال نبرئ أنفسنا 
مما وصل اليه هذا املراهق اآلن 
وبكل بساطة وبهدوء نخيره إذا 
كان يريد ان يعمل فال مانع ولعله 
ينجح كإنس���ان ميارس عمله 
ويكسب ويكون بذلك قد جنح 
في احلياة العملية، وسيكتشف 
اذا كان ه���ذا العمل يليق به أم 
يطور نفسه من جديد لكي يصل 

الى تفوق اكثر.

سحر: الس��منة عند األطفال ظاهرة في الكويت، كيف نتعامل مع 
الطفل الذي ال يريد ان يتوقف عن األكل؟

نس����بة من األطفال يوجد عندهم خلل هرموني مما يس����اعد 
على الس����منة، وهناك أطفال آخرون أصحاء، ولكن طريقة األكل 
ونوعيته وكيفية تناوله هي س����بب هذه السمنة، باإلضافة الى 
العامل النفسي وهو ان هذا الولد ال ينجز نشاطا بدنيا وال ميارس 
أنواع الرياضة فيكون أسيرا للطعام غير املفيد، الى جانب الكسل، 

فتتوالى عليه األيام ويصير بدينا، ايضا الدالل الزائد، باإلضافة الى 
طلبات األهل اخلارجية من املطاعم فينشأ هذا الولد مقلدا للكبار 
بطلباته للوجبات السريعة الضارة، هنا يجب ان نتدخل سريعا 
وان نفحص هذا الولد، ونتأكد من النسب الهرمونية الصحيحة 
في جسمه، ويجب ان نوقف هذه الوجبات السريعة بالنسبة لهذا 
الطفل ألنها ضارة وقاتلة له، وعلينا ان نلجأ الى الرياضة ولكن 

هنا يجب ان نخيره بني أنواع الرياضة التي يحبها.

السمنة عند األطفال

هوايات بعيدا عن التلفزيون
األبناء ميارسون هواية الرسم

مع االبناء في رحلة


