
ما إن أدخل قاعة االمتحان حتى أشعر 
ــم يف رأيس يالزمني طيلة  ــديد وأل بجوع ش
ــا محمد  ــا أكده لن ــان.. هذا م ــرتة االمتح ف
ــدث له يف  ــى لنا ما ح ــذي حك ــرايس ال الع
ــة العام املايض الجوع  االختبارات النصفي
ــان مادتي  ــرأس داهماني يف امتح ــم ال وأل
ــيس إن هذا  ــالمية وقلت لنف ــرآن واإلس الق
ــررت أن آكل  ــوم واألكل، فق ــبب قلة الن بس
ــه ففعلت وما  ــار الذي يلي جيدا يف االختب
ــى جعت  ــان حت ــة االمتح ــت قاع إن دخل
ــيئا وآملني رأيس وشعرت  وكأني لم آكل ش
ــبب وراء ذلك وكل  بالغثيان ال أعلم ما الس
ــوع واأللم ال يؤهلني  ــا أعلمه أن هذا الج م
لإلجابة بالطريقة الصحيحة وأعاني منه 

بشدة يف كل امتحان.
ــع الثورة  ــت - مجم ــعاد ثاب ــة س الطالب
ــعها إال  ــات- عملت ما بوس ــوي للبن الرتب
أنها حسبما تقول أصابها التوتر الشديد 
ــادة الفيزياء  ــان يف م ــل قاعة االمتح داخ
العام املايض، ولفهم املادة سجلت يف املعهد 
ــياء  ــرص من أجل فهم األش ــي يف الع التقن
ــي الفيزياء والرياضيات،  الصعبة يف مادت
ــف: ولكن  ــل بالفعل، وتضي ــا حص وهذا م
ــات كان أبي  ــدث يل عكس كل التوقع ما ح
ــن مادة الفيزياء  وأخي األكرب يحذراني م
ــى  ــان حت ــة االمتح ــتلمت ورق ــا إن اس وم
عجزت عن فهم األسئلة كلها قرأت القرآن 
ــم رأيس  ــف أل ــى خ ــرياً حت ــرت كث وانتظ
واستطعت أن أفهم بعض األسئلة وأجيب 
ــن جديد باإلضافة  ــا، لكن األلم عاد م عنه
ــني يف األذن  ــوت طن ــني وص ــم يف الع إىل أل
ــة فرشبت دواء  ــىل املقاوم ــم أقو بعدها ع ل

ــن دون جدوى  ــم الرأس ولك ــف من أل يخف
ــان أو النظر  ــتطع أن أكمل االمتح فلم أس
إىل الورقة وما إن حان موعد الخروج كنت 
من أوائل الطالبات الالتي سلمن أوراقهن 
ــت  ــا إن دخل ــت وم ــة للبي ــدت مرسع وع
ــي ينزف وأغمي عّيل  غرفتي حتى بدأ أنف

ولم أعرف بعدها ماذا حدث.
ــد  ــفى وأك ــعاد املستش ــت س ــد دخل لق
ــىل  ــت ع ــا ضغط ــا أنه ــب لوالديه الطبي
ــة يف االمتحان  ــها بصورة غري طبيعي نفس

فكانت هذه النتيجة.
قنبلة موقوتة

ــون حاالت  ــي املراقب ــم أن يراع ــن امله م
ــكل عام  ــني لالختبار بش ــالب املتقدم الط

ــا أكد عليه  ــل قاعات االمتحان هذا م داخ
ــب امتحانات، وأضاف:  جمال البارع مراق
ــة الطلبة يف  ــام املنرصم قمت بمراقب يف الع
قاعات االمتحانات للمرة األوىل وتفاجأت 
ــمون بترصفات غري  ــأن الكثري منهم يتَّس ب
طبيعية ويشتكون من آالم الرأس والغثيان 
ــباب عدائيني، وكلما كان  ويتحولون إىل ش
االمتحان صعباً كلما ارتفعت نسبة التنمر 

ــكاوى والتحجج بغياب  ــني الطلبة والش ب
املدرسني والرصاخ وغريها من السلوكيات 
ــداً إىل  ــعى جاه ــت أس ــي كن ــة الت العدائي

امتصاصها وتهدئة الطلبة قدر اإلمكان.
ــن  ــى م ــول: أتمن ــه بالق ــم حديث وخت
ــر  ــاالت الذع ــوا ح ــني أن يراع كل املراقب
ــعوا جاهدين  ــر عند الطلبة وأن يس والتوت
ــم بقدر اإلمكان  ــري األجواء الهادئة له لتوف

ــي يعانون  ــية الت مراعاة للضغوط النفس
ــات الذين  ــالب والطالب ــة الط ــا خاص منه
ــة وذلك  ــات النصفي ــون االمتحان يخوض

ألهميتها.
رأي الطب

الصحة الجيدة عامل رئييس يف املذاكرة 
ــق  ــدة القل ــن ح ــل م ــي تقل ــليمة الت الس
والتوتر لدى الطالب، هكذا استهل حديثه 

ــه الذبحاني" أخصائي  ــور "عبدالل الدكت
ــب  الطال أن  ــاً  موضح ــرشي،  الب ــب  الط
ــوع من  ــات يعرتيه ن ــرتة االمتحان ــاء ف أثن
ــذي يؤثر عىل العمليات  القلق والخوف ال
ــن القلق هو  ــا يكون البعد ع ــة وهن الحيوي
الحل، ولهذا فإن الطالب الذين يستمرون 
يف االستذكار فرتة طويلة عليهم أن يدركوا 
ــدرة معينة بعدها يقل  ــز يف املخ ق أن للرتكي
ــز والفهم والتذكر يجب التوقف ملدة  الرتكي
ــاعة ونصف  ــاعة أو س ــرش دقائق كل س ع
ــر، أو  ــكان آخ ــروج إىل م ــرتخاء والخ لالس
ــتعيد مراكز املخ  ــاهد التلفاز حتى تس يش
ــاطها وإذا وجد الطالب نفسه عصبيا  نش
أو خائفا أو جائعا فال يذاكر يف هذه األثناء، 
ــول  ــا يق ــات كم ــن االمتحان ــوف م فالخ
ــل الطالب  ــد يجع ــي ق ــور الذبحان الدكت
يصدر أصواتا نتيجة احتكاك األسنان مع 
ــخص  بعضها فتنتج صعوبة تبني أن الش
ــغ درجة عالية من التوتر والقلق، كما أن  بل
ــط يف اسرتجاع اإلجابة،  خاليا املخ ال تنش
وهي حالة يعرتي صاحبها صداع وخمول 
وبعض االضطرابات االنفعالية كالشعور 
ــة التنفس  ــان القلب ورسع ــارع خفق بتس
ــاش اليدين وعدم  مع جفاف الحلق وارتع

الرتكيز وبرودة األطراف والغثيان.
اإلكثار من الدعاء

ــة محمد صالح  ــرى الداعي من جانبه ي
ــر طبيعي  ــن االمتحانات أم ــوف م أن الخ
وشائع بني الناس لكن الدعاء لله عز وجل 
ــوف والهلع  ــأنه أن يخفف ذلك الخ من ش
خاصة إذا ما آمن الطالب بأن الله عز وجل 
ــه باليقني  ــتجيب لدعائه ويمأل قلب سيس
ــح لجميع  ــه بالنص ــا أتوج ــك.. لذا أن بذل
الطالب والطالبات املتقدمني لالمتحانات 
ــاء وقراءة  ــن الدع ــأن يكرثوا م ــة ب النصفي
ــان الكامل بأن الله  األذكار والصالة واإليم

بيده مفتاح النجاح والتفوق.
ــياق املوضوع أضاف صالح قائًال:  ويف س
ــور أن يهتموا بأبنائهم وأن  عىل أولياء األم
ــط النفيس الذي قد  يخففوا عليهم الضغ
ــالل تذكريهم بقدرة الله  يصابون به من خ
ــم بحيث  ــبة له ــات املناس ــار الكلم واختي
ــجيعية وتعطيهم دفعة معنوية  تكون تش
ــىل تقديم أفضل ما  ــاعدهم ع إيجابية تس

لديهم بعون من الله عز وجل.
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الخوف والتوتر والضغط الشديد أثناء فرتة االمتحانات النصفية سواء من قبل أولياء األمور أو مراقبي 
ــة، أصاب الطالب بعصبية زائدة وحالة من التوتر والقلق، ليصل األمر إىل ما هو أبعد  ــان االمتحاني اللج
من ذلك خاصة عندما تشاهد حاالت اإلغماء والغثيان واملغص الشديد وطنني األذن التي يعاني منها 
أبناؤنا الطلبة، وتزداد هذه الحاالت خاصة وطالبنا يمضون يف االمتحانات رغم ظروف البالد وغطرسة 

العدوان الغاشم الذي يسعى إىل عرقلة سري العملية التعليمية.
مزيد من التفاصيل حول تلك األمراض وعالقتها باالختبارات تجدونه يف السياق التايل:

االمتحانات مــن  خوفنا  على  سنتغلب  وكــذلــك  التعليمية  العملية  على  ــدوان  ــع ال فرضها  التي  المعوقات  كــل  على  تغلبنا   ¶

ـــــاوزه ـــــج ت ــــن  ــــم ــــي بـــــمـــــقـــــدور طــــــــالب ال ـــي  ـــع ـــي ـــب ـــــان أمــــــــر ط ـــــح ـــــت ـــــة االم ـــــاع ــــــن ق ــــــوف م ــــــخ ¶ أطـــــــبـــــــاء: ال

األرسة/وائل الشيباني

ــامة  األطفال مالئكة الرحمن هم زينة الحياة وابتس
ــن األرض بألوانها  ــور تزي ــاء زه ــم فاألبن ــا الباس ثغره
ــتقيمة  ــت مس ــا لتنب ــقي جذوره ــدان س ــوىل الوال ويت
ــمس  ــا كش ــن عليه ــان الوالدي ــي حن ــان ينحن األغص

الصباح التي تعانق أغصان الشجر بربيقها ودفئها. 
ــجن  ..وينكئ الفؤاد  والذي يلفت النظر..ويثري الش
فيجعل األفكار تعلن النفور دون فتور عندما نرى األب 
ــم وظهرها الذي  ــندها القوي ــني وس ــاس األرسة املت أس
ــاء كاهل  ــن يقوم بإلق ــن انحناءات الزم ــئ عليه م تتك
همومه ومشاكله وظروفه وينفث سم غضبه عىل ابنائه 
ــبباً لتفكريه العقيم  وزوجته  ليصبحوا من ضحاياه وس

ــه من ضغوط الحياه فيرضب أبناءه دون  تجاه ما يواج
ــتبيح الشتم واللوم لزوجته ليزفر  تفكري أو بصرية ويس
دخان نار غضبه عليهم دون أدنى مربر وإن وجد املربر 
ــة لرضبهم  ــه األحقي ــدر الذي يعطي ــك الق ــس بذل فلي

ويستفيض منه العقل السبب يف تعنيفهم.
ــوم  مزح ــره  وفك ــوم  بالهم ــور  محش ــُه  عقل وألن 
ــاس األمل أصبح  ــة عىل أنف بتضجرات الحياة الكابس
ــىل أبنائه  ــرصاخ ع ــتلذ ال ــوائية ويس ــر بعش األب يفك
ــره وجمود  ــال ًإياهم قصور فك ــوة محم والرضب والقس
ــجنا  عقله لتصبح ظروف الحياة التي يعانيها األب س
منيعا مع األشغال الشاقة يتجرعها األبناء ويتحملون 

ــن الدافئ  ــرى األم الحض ــل ن ــا، وباملث ــب ويالته عواق
ــا عند وقوع خالف  ــمس املرشقة من ثغور أطفاله والش
ــاة ترمي جاّم غضبها  ــع األب أو تحملها لضيق الحي م
ــوم وتعاتب وتترصف  ــتم وتل ــىل األبناء فترضب وتش ع
ــار غضبهم دون  ــترييه فيصبح املنزل جمرا من ن بهس
أن تعي أن الذي أمامها هو طفل يريد جوا أرسيا هادئا 
ــوف فتجعل من األبناء  ــن التوتر والقلق والخ بعيداً ع
قلوباً خاوية.. وأعينا داهشة..عقوًال متبلدة.. يحوطها 

الخوف ويستعمرها الجمود واإلنكسار النفيس .
ــه  ــدي الذي يمارس ــيس والجس ــف النف ــذا العن وه
ــية  ــات لخطورته عىل عقل ونفس ــدان دون االلتف الوال

ــا وكذا  ــب أفعالهم ــة وعيهما بعواق ــببه قل ــم س ابنائه
االنقياد لغضبهما دون التحيل بالحكمة.

ــف واملحبة  ــو التآل ــرس ج ــدان بك ــوم الوال ــث يق حي
ــالن أبناءهما  ــل إن الوالدين يجع ــدوء األرسي، ب واله
ــد أدنى  ــق نفيس عن ــر وقل ــر وتوت ــة ذع ــون حال يعيش
ــن فتتولد لدى األبناء  ــكلة تواجه الوالدي خالف أو مش
ــاعر الخوف والقلق والوحدة والصمت والعدوانية  مش
مستقبال، فينشأ من ذلك جيل متبلد ينحني لتربمات 

الحياة وينكرس لظروفها ومواقفها .
ــاكلهما بحكمة  وكان حرياً بالوالدين أن يعالجا مش
ــعاع  ــن ركام الحزن إىل ش ــال همومهما م ــة لينتش وروي

األمل والسعي والرضا.
ــوتها  ــاة أياً كانت قس ــروف الحي ــع ظ ــان م  متعايش
ــاء يف براثن  ــا لها دون إرشاك األبن ــدان حًال مالئم ويج

خالفاتهما ويضعونهم عىل فوهة الربكان .
ــم أن يوفروا  ــة يف أعناق اآلباء وحري به ــاء أمان األبن
ــدوء األرسي  ــئ واله ــش الهان ــم العي ــذات أكباده لفل
ــم  ــت ظله ــان تح ــة والحن ــة والرأف ــول باملحب املجب
ــة  ــا بثق ــاة ويواجهونه ــوا الحي ــتطيعوا أن يعيش ليس
ــم  ــي علومه ــن تلق ــون م ــجاعة ويتمكن ــة وش وعزيم

ودراستهم بذهن صاف وعقٍل نري.

اآلباء وثورة غضبهم على األبناءاآلباء وثورة غضبهم على األبناء
عائشة رشوان

ــطًة كفَيّها  ــمس باس ــو الش ــل أن تصح ــوٍم وقب كل ي
ــد  ــل ،وتخلع عن جس ــك أزرار اللي ــا لتف ــلًة بنانه مرس

الكون عباءة الظلمة. 
ــط كفَيّها إىل  ــالة أٌم تبس ــجادة الص ــىل س ــاك ع هن
ــاعرها تبكي  ــاء ،ومش ــج بالدع ــانها يله ــماء ولس الس

حيث اآله ولكن دون صدى..لفراق فلذة كبدها ..
ــارض يف روحها وصدرها  ــا الغائب عنها والح ... ابنه

بقوة القضية التي تؤمن بها ويدافع عنها.
ــماء ؛حتى  ــمس متوجة هام الس ــا إن تتوهج الش وم
ــعًال  ــوق بدفء عاطفة األمومة مش ــعاع الش يرسي ش
حرارة الحنني يف أوردة قلبها، مهروًال بها نحو باٍب أِلَف 
طقوس حنانها، وطرقات يدها الرؤوفة كخفقان قلبها 

ــة باملحبة املنادية  ــاً بنربات صوتها املفعم ،وَطرَِب زمان
ــوَت الحياة العائد  ــريي .. ولدي منتظرًة ص ــي ..صغ ُبن
إليها بإجابٍة ثلثيها تثاؤب .. ولكنها هذه املرة تستسلم 
ــماعه .. فتحطم جدار الصمت ،وتزيح  ــها من س ؛ليأس
جمود الباب مندفعًة إىل مهد الحنني ... لتسارع إىل فتح 
ــان ذلك الثوب الذي تفوح منه رائحة  الدوالب وإحتض
ــذاه إىل مرساة  ــوقها املبلل بش ــوق ش ــاه يس ابنها عس
ــف وكف عن  ــه: كن يل ثوب يوس ــا تقول ل ــان وكأنه األم

قلبي حراب الغياب !
ــاعرها الفطرية ِلتمتطيها وتشُدّ رحالها  تروض مش
ــه بقايا دفء  ــس في ــر املهجور؛ تتحس ــك الرسي إىل ذل
ــٍرب من  ــب ..تبحُث عن طيف ابنها يف كل ش ــا الغائ ابنه

ــه وال يوجد  ــة غياب ــا يحترض أمام وحش ــا وقلُبه بيته
ــاعر األم  ــه أن يحَلّ ويفرس مش ــون يف الكون بإمكان قان
ــة املعهودة ...  ــي بحرقة األموم ــا ... تبك ــدة البنه املفتق
ــتجمع قواها وهي تستذكر قول الله  ثم ما تلبث أن تس
وَن اْلَحَياَة  ــْرشُ ــِبيِل الَلِّه اَلِّذيَن َي ــاىل:{ َفْلُيَقاِتْل ِيف َس تع
ــِه َفُيْقَتْل أَْو  ــِبيِل الَلّ ــرَِة � َوَمن ُيَقاِتْل ِيف َس ــا ِباْآلِخ ْنَي الُدّ
َيْغِلْب َفَسْوَف ُنْؤِتيِه أَْجرًا َعِظيًما.} (النساء74-). تهدأُ 
ــُروا ِخَفاًفا وَِثَقاًال  ــة أخرى : { انِف ــنا آي قليال فيزورها س
ِلُكْم َخْريٌ  ــُكْم ِيف َسِبيِل الَلِّه � َذٰ َوَجاِهُدوا ِبأَْمَواِلُكْم َوأَنُفِس
َلُّكْم إِن ُكنُتْم َتْعَلُموَن.} (التوبة41-). فتنزح روحها إىل 
ــف آية ثالثة :- { إَِالّ  ــاف الطمأنينة فيمر ببالها طي ضف
ــَتْبِدْل َقْوًما َغْريَُكْم وََال  ْبُكْم َعَذاًبا أَِليًما َوَيْس ــُروا ُيَعِذّ َتنِف

ٍء َقِديٌر } (التوبة'39)  ــْيًئا � َوالَلُّه َعَىلٰ ُكِلّ َيشْ وُه َش َتُرضُّ
ــتقر يف بساتني اليقني ويذهب خوفها عىل حياة  .  فتس
ــل عندها يف  ــريه لو ظ ــن مص ــا م ــة برعبه ــا الفاني ابنه
ــتمرأ قلبها  الحياة الدنيا .. فيهون يف عينها غيابه ويس

ابتعاده ...
ــديد  ــأن عاطفتنا أصابها إعياء ش ــل تعتقدون ب فه

فشاخت وترهل فيها االحساس ؟؟
ــرة الحنان  ــروق األمهات بإب ــن ع ــذي حق ال...... وال
ــاعرنا أرتقت وزاد  ــإن مش ــد العاطفة؛  ف ــا بوري وغرزه
ــتوى أن  ــار وأصبحت بمس ــت ذروة اإليث ــا وبلغ طهره

تضحي لتعم الجميع .
ــغل بالنا  ــل تعتقدون بأننا النخاف عليهم؟ ال يش ه

حالهم؟ جاعوا ؟عطشوا ؟ناموا ؟أصابهم برد أو مرض 
ــا عندما  ــهدوا !!! آه ولكنن ــوا ؟ إستش ــوا ؟جرح ؟ أصيب
ــهداء  ــبيل الله ونتذكر أن  الش ــر أن كل ذلك يف س نتذك
ــب وننتظر  ــوا أحياء عند ربهم ...نصرب ونحتس أصبح
ــا معهم يف جنة  ــن عىل أمل أن يكون لن ــرشى الصابري ب

الخلد موعدا.
هل تعتقدون أننا ال نبِك من فرط الحنني إليهم؟؟!!!

ــمع  ــة الحنني عندما نس ــا نحبس دمع ــي ولكنن نبك
ــت الركام  ــا املدفون تح ــرى تبكي إبنه ــات أم أخ رصخ
ــتنصار  ــتنقاذ واإلس ــمع رصخات اإلس ــا نس .. وعندم

ألخرى تبكي رشفها املهدور وعرضها املستباح..

شذرات من تضحيات األمهاتشذرات من تضحيات األمهات
 سعاد الشامي
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