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07الثــــورة افجرة

ــيخوخة عند  ــاء أن الش ــت العلم أثب
اإلنسان تبدأ بعد بلوغه سن الـ39 وأنه 
ــى يف حالة  ــرب منها حت ــن الته ال يمك
ألن  ــة،  الرياض ــة  بممارس ــتمرار  االس
ــن  ــوي نظام املناعة وتحس ــرية تق األخ
ــر  ــا  أن تؤخ ــرث، وال يمكنه ــزاج ال أك امل

شيخوخة  الخاليا.
فالشيخوخة ليست مرضاً و إنما هي 
ــات البيولوجية  ــن العملي ــة م مجموع
ــاها  وإن  وليس بمقدور أحد أن یتحاش
قليال من العنایة و الحذر كفيالن بمنع 
ــدوث الكثري من  ــىل األقل تأخري ح أو ع

اإلعاقات.
نصائح صحية

ــة صحية  ــن يف حال ــي یبقى املس  لك
ــي  ــح الت ــاج للنصائ ــه یحت ــدة فإن جي
ــاط  ــب أن یتبعها لإلبقاء عىل النش یج
ــات  ــيخوخة ومعلوم ــة يف الش و الصح
ــات أو  ــدوث اإلصاب ــع ح ــة بمن خاص

األمراض أو اإلعاقة.
ــة إنتاج  ــر تبدأ عملي ــذا العم ففي ه
إىل  ــؤدي  ي ــا  م ــاض  باالنخف ــني  املايل
ــاغ والقلب وظهور  ــل الدم إضعاف عم

ــة الجهاز العضيل  اضطرابات يف وظيف
ــخص، وتبدأ خاليا الجلد  الهيكيل للش
ــر  ــيخوخة وتظه ــر بالش ــذا العم يف ه
ــد مرونته ويبدأ  التجاعيد ويفقد الجل

الشعر بالتساقط.
ــتوى  مس أن  إىل  ــاء  العلم ــري  يش
”املايلني“ يبدأ باالنخفاض يف متوسط 
العمر، ولكن لدى اإلنسان ما يكفي من 
الوقت التخاذ ما يلزم للتأثري يف عملية 
ــراض  ــري أم ــاغ وتأخ ــيخوخة الدم ش

الشيخوخة مثل الزهايمر وغريه.
هناك طرق عديدة لتقليل انخفاض 
ــا تناول  ــن ضمنه ــني، م ــتوى املايل مس
ــليمة  الس ــة  والتغذي ــات  الفيتامين
ــة متنوعة  ــري تراكم مجموع نتيجة تأث
ــة  والخلوي ــة  الجزيئي األرضار  ــن  م
ــؤدي ذلك إىل انخفاض  بمرور الوقت ي
ــدرات البدنية والعقلية  تدريجي يف الق

وتزايد احتماالت املرض والعجز.
بعد الستني

ــاعر الرفاهية  ــفت دراسة أن مش كش
والسعادة تبدأ بعد عمر الستني وتزداد 
ــر وان معدل  ــابع من العم يف العقد الس

ــان  ــا تقدم اإلنس ــع كلم ــعادة يرتف الس
ــاؤل والثقة  ــه التف ــر ل ــره إذا توف يف عم
ــون إىل انه عىل  ــار الباحث والراحة وأش
الرغم من أن معظم األفراد يف هذا العمر 
يعانون من أمراض متعددة بما يف ذلك 
ــاب املفاصل  ــكري والته الضغط والس
ــة الصحية  ــر لهم الرعاي ــه إذا توف إال ان
ــعادة من  ــون أكرث س ــد يكون ــدة ق الجي
ــباب وذلك الن همومهم لم  مرحلة الش

تعد كالسابق.
ــن بني  ــداً م ــون أن واح ــد الباحث وأك
ــادة كبرية  ــهدون زي ــراد يش ــة أف خمس
ــم  ــة ألنه ــعادة والراح ــاعر الس يف مش
ــم يف الحياة  ــم أدوا دوره ــعرون أنه يش

ــكل جيد وخاصة بعد زواج أبنائهم  بش
واستقرارهم يف حياتهم األرسية فعيش 
املسن مع أوالده وأحفاده سويا يشعره 

باألمان والسعادة .
تقديم الخدمات

ــت  تقدم ــن  الذي ــنون  املس ــاج  يحت
ــني إىل من  ــم وأصبحوا محتاج أعماره
يهتم بهم إىل العديد من الخدمات التي 
ــة واملجتمع لهم  يجب أن تقدمها الدول
ــم مأوى أو  ــوا ليس لديه ــة إن كان خاص
ــالم الفيل  ــم وتقول أح ــب يهتم به قري
ــة  ــة يف دار رعاي ــل ممرض ــي تعم والت
ــوم بتوفري  ــد يق ــدار ق ــنني  إىل أن ال املس
كل االحتياجات األساسية للمسن من 

دواء ورعاية طبية إال انه يشعر باليأس 
ــنني  ــدار املس ــش ب ــا يعي ــل عندم واملل
ــنني يقترص للكثري  وخاصة أن دار املس
ــا  ــب تقديمه ــي يج ــطة الت ــن األنش م
للمسنني  وذلك لعدم توفر الدعم الالزم 
ــوت يوما  ــم ينتظرون امل ــك فتجده لذل
ــاكلهم ال تختلف كثريا  ــر ومش ــد آخ بع
ــاكل األطفال أيضا تجد القلق  عن مش
ــب والوحدة  ــعور بالذن واإلحباط والش
ــة  ــدان القيم ــوف وفق ــية والخ النفس
وخاصة انهم يعيشون يف دار للمسنني 
ــن  العجز  ــاون م ــم يع ــا حوله ــرون م ي
ــكان إقامتهم يخلق  ــرض فبرتكهم م وامل
أزمة نفسية عندهم وخاصة بعد فقدان 

الرشيك أو األصدقاء من حولهم.
غياب األنشطة

وتقول وفاء العوامي مدربة يف تنمية 
ــة  ــدول املتقدم ــض ال ــدرات أن  بع الق
ــنني قد يقضون فيها  توفر نوادي للمس
ــل أو وحدة  ــعور بمل ــم دون الش أوقاته
ــة  ــطة الرياضي ــا األنش ــون فيه يمارس
ــة  ــاب الخفيف ــض األلع ــون بع وينظم
ــض التمرينات  ــل رياضة امليش وبع مث
ــم  باإلضافة إىل  ــب أعماره ــي تناس الت
ــاً يحتوي عىل  ــاً ثقافي ــا جانب احتوائه
املجالت والقصص حيث يقيض املسن 
ــه ونحتاج يف  ــع أقرانه وأصدقائ وقته م
ــذه النوادي  ــا إىل إقامة مثل ه مجتمعن
ــطة  ــىل تمارين وأنش ــوي ع ــي تحت الت
ــغلهم وقت فراغهم   ــال يدوية تش وأعم
وخاصة أن كبار السن يمثلون رشيحة 
ــكان ويحتاجون إىل توفر  كبرية بني الس
الرعاية واالهتمام من األفراد واملنزل ثم 

من املجتمع والدولة .

ــان تزيد  ــم اإلنس ــيخوخة بمد آثارها عىل جس ــر وتبدأ الش ــويل ربيع العم ــا ي عندم
ــان منها بممارسة  احتماالت اإلصابة باالكتئاب واملرض والوهن ومهما يتهرب اإلنس
الرياضة إال انه ال يمكن تأخريها فيما يرى باحثون أن سعادة اإلنسان تبدأ بعد عمر 
الستني وانه يحظى بالراحة والهدوء واالستقرار بعد هذا العمر.. ويبقى السؤال هنا 

هل يؤثر العمر كل ما تقدم بصاحبه يف نسبة السعادة الخاصة بالفرد  أم ال ...؟
 تفاصيل أكرث حول هذا املوضوع  تجدونها يف السياق التايل  :

األرسة / زهور السعيدي

تجاعيدتجاعيد  السننيالسنني....

الــدجــاج..؟ مندي  عمل  وصفة 
ــطة  ــارات وُيطهى الدجاج بواس ــل بالبه ــل األرز والبص ــة: ُيتّب ــة أصلي ــة يمني وصف

بخارهما. سهلة ولذيذة.
المقادير

ــة كبرية ثوم  ــع رشائح ,ملعق ــوب أرز, بصل مقّط ــدة، مقطعة , ك ــزوع الجل ــاج من (دج
مطحون,  كوب عصري الليمون (حامض) طازج

ــود,  ــود قرفة ,ملعقة صغريه .زعفران ملعقة صغريه ,فلفل أس ــوب هيل, قرنفل, ع ,حب
ملعقة صغريه فلفل أحمر ملح)

طريقة التحضري
ــل قطع الدجاج، تنقع يف وعاء بامللح والفلفل األسود والفلفل األحمر والثوم  بعد غس
ــل األرز ينقع يف املاء ملّدة 10 دقائق ثم  ــاعة من ثم يغس املطحون والليمون ملّدة نصف س
ــي. يضاف اليها  ــمنة حتى يصبح لونها ذهب ــىل رشائح البصل يف الس ــى بعدها نق يصف
ــكب البصل واألرز  ــطة ملّدة 5 دقائق من ثم نقوم بس ــب عىل نار متوس ــى، يقل األرز املصّف
ــح، الهيل، القرنفل، القرفة والزعفران  ــة للفرن ويضاف إليهم 2 كوب ماء مع املل يف صيني
ــكني ثم  ــطة س بعدها تغطى صينية األرز بورق أملنيوم، وتحدث فيه ثقوب متعددة بواس
ــوم ثانية. تغلق  ــى الدجاج بورق أملني ــوب املفتوحة. يغط ــع قطع الدجاج عىل الثق نض
ــي عىل درجة 150 درجة  ــريا نقوم بوضع الصينية يف فرن حام ــّدة عند األطراف وأخ بش

مئوية ملّدة ساعة ونصف حتى ينضج الدجاج واألرز.

من واقع الحياة

ــوىف منذ  ــرب األب املت ــرب بجوار ق ــيط عىل مكان ق ــالف بس خ
زمن,يتطور إىل معركة باألسلحة النارية بني األبناء سقط فيها 

6 قتىل وجرحى.
الحادثة شهدتها إحدى مديريات محافظة صنعاء , حيث 
ــن باختيار  ــرت العادة أن يقوم البعض وخصوصا كبار الس ج
ــد وفاتهم,وَحفره وتجهيزه  ــيدفنون فيه بع مكان القرب الذي س
لليوم املوعود , ومن هؤالء رجل يدعى راجح يبلغ من العمر 50 

عاما وهو اخ ألربعة إخوة من أمهات مختلفة.
ــام راجح هو وأبناؤه بحفر  ــنوات , ق بعد وفاة والده ببضع س
ــاءت  ــرب جوار قرب والده وتجهيزه ليوم وفاته , ولكن األقدار ش ق
ــن نصيب خالته – الزوجة األخرى لوالده  أن يكون هذا القرب م

ــكل مفاجئ فطلب  ووالدة أخيه احمد- التي وافتها املنية بش
ــح أن يتم دفنها يف القرب الذي خصصه  أبناؤها من أخيهم راج

لنفسه بجوار والدهم , وكان لهم ذلك.
ــن التفاهم  ــري م ــىل قدر كب ــقاء ع ــوة غري األش ــم يكن اإلخ ل
ــاكل عديدة بعد وفاة األب ووصل األمر إىل  وحدثت بينهم مش
درجة البغضاء والخصام حتى بني أبناء االخوة ذكوراً وإناثاً.

ــر بعد أن تم  ــح أن يقوم بحفر قرب آخ ــام أراد راج ــد األي يف اح
ــاحة ضيقة بالكاد  دفن خالته يف القرب األول, وكانت توجد مس
تكفي لقرب واحد جوار قرب والده من الجهة األخرى ,فأخذ احد 
ــر القرب, ويف تلك األثناء حرض أخوه األكرب  أبنائه وانطلقا لحف
ــه األحق بأن  ــن الحفر قائال ان ــه األوىل ومنعه م ــن زوجة أبي م
ــر وأكربهم جميعا ,  ــوار قرب والدهم ألنه االبن البك يكون قربه ج
ــة األخرى وتنازل عنه  ــبق وان حفر قرباُ يف الجه وألن راجح س

بإرادته.
ــتباك  ــل األمر إىل االش ــن ووص ــني األخوي ــب الخالف ب نش
ــه من جهة ,وأخيه األكرب  ــدي و"الجنابي" بني راجح وابن باألي
من جهة أخرى, فهرع أبناء األخ األكرب إلنقاذ والدهم ويف نفس 
ــدس"  ــالحه الناري " املس ــت اخذ االبن الثاني لراجح س الوق
ــا , وبمجرد  ــوار أخيه ووالدهم ــوض املعركة إىل ج ــق لخ وانطل
وصوله قام بإطالق النريان بشكل عشوائي صوب عمه وأبنائه 
ــن أبناء عمه , قبل أن ترد  ــاب عمه يف مقتل وجرح اثنني م فأص
عليه زوجة عمه بوابل من رصاص بندقية كالشنكوف أخذتها 
ــا زوجها  ــا , فقتلت اخ ــرصة زوجها وأبنائه ــت لن ــة وذهب العم
وابنه وجرحت االبن الثاني , لتكون النتيجة ثالثة قتىل وثالثة 

جرحى , وبدال من حفر قرب واحد , تم حفر ثالثة قبور.

األرسة/ عادل برش

ابني تعود على مساعدتي له يف االمتحانات وأصبح اتكاليًا ..؟إرشادات تربوية

ــــة واالهــــتــــمــــام ــــاي ــــرع ال ــــــى  إل ـــرة مـــــن الــــســــكــــان ويــــحــــتــــاجــــون  ـــي ـــب ـــة ك ـــح ـــري ـــون ش ـــل ـــث ـــم ي ــــن  ــــس ــــار ال ــــب ¶ ك  

الشيخوخة ليست 
مرضًا و إنما يه 

مجموعة من العمليات 
البيولوجية وليس 

بمقدور أحد أن 
یتحاشاها

خـــالف عــلــى "َقــــرب" يــتــطــور إىل مــعــركــة بــاألســلــحــة الــنــاريــةخـــالف عــلــى "َقــــرب" يــتــطــور إىل مــعــركــة بــاألســلــحــة الــنــاريــة

؟؟

ابني تعود عىل أن أساعده قليال يف أثناء 
االمتحانات حتى يتفوق بشكل اكرب ويربز 
ــالب وأنا  ــني أصدقائه الط ــتقبله وب يف مس
ــاعده يف  ــهيل الغش له بل أس ال أتعمد تس
ــة  ــا وادخل املدرس ــئلة أحيان ــض األس بع
ــم يعد يذاكر  ــج ولكنه اآلن ل ببعض الحج
ــوم به  ــل ما أق ــاعدتي فه ــر مس ــل ينتظ ب

صحيح؟
ــات  وأمه ــاء  أب ــور  األم ــاء  أولي ــض  بع
ــم   ــاعدة أوالده ــأن مس ــاً ب ــدون خط يعتق
ــش وتوفري  ــهيل عملية الغ ــالل تس من خ
ــم من عبور  ــائل الالزمة التي تمكنه الوس
ــرب الغش  ــوق ع ــاح وتف ــات بنج االمتحان
..بالطبع ال يدرك أمثال هؤالء وهم كثريون 
بأنهم يخدعون أبناءهم ويعبدون أمامهم 
ــذ خطواتهم  ــل يف الحياة من ــق الفش طري
ــور  ــاء األم ــن أولي ــري م ــك فكث األوىل ..لذل
وخاصة من اآلباء يف املحافظات واملناطق 
ــاعدة  ــدة ملس ــدون الع ــوا يع ــة بات النائي
ــم عىل الغش من خالل دفع األموال  أوالده
ــاء  ــىل أعض ــوط ع ــة الضغ ــرب ممارس أو ع
اللجان االمتحانية وحتى استخدام القوة 
إذا دعت الحاجة إىل ذلك ..أالحظ إرصاراً 
ــور عىل تمكني  ــل أولياء األم ــا من قب غريب
أبنائهم من الغش ولو عرب استخدام القوة 
والعنف وخاصة يف مناطق األرياف كما أن 
ــون أبناءهم إىل  ــاء األمور ينقل ــض  أولي بع
ــاف النائية ظنا منهم  مدارس تقع يف األري
أنهم سيجدون بعض الغش وسيحصلون 
ــم  ــني انه ــة متناس ــدالت مرتفع ــىل مع ع

ــم ويعصفون  ــرون أبناءه ــك إنما يدم بذل
بمستقبلهم فيما تجد أبناءهم قد حصلوا 
عىل معدالت ضعيفة جدا ألن الغش ليس 

السبيل الصحيح للحصول عىل النجاح
ــاء بأنهم يحطمون  ــدرك هؤالء اآلب وال ي

أبناءهم ويحكمون عليهم بالفشل يف قادم 
أيامهم وهذا الخطأ الفادح يقع فيه الكثري 
ــدون أن ضمان تفوق  ــن اآلباء ممن يعتق م
ــة يف الثانوية العامة يتيح  أبناءهم وخاص
ــق التفوق  ــم لتحقي ــعاً أمامه املجال واس

ــد التعليم  ــتقبل عىل صعي والربوز يف املس
ــاة العملية وهذه قضية  الجامعي أو الحي
ــاداً  ــر وراءها فس ــرية تج ــة خط اجتماعي
ــخون  ــريا وخاصة من اآلباء الذين يرس كب

ذلك يف فكر أبنائهم .
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