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بضع زهرات مزينة بأغصان الريحان تحتضنها امرأة 
ــم إلى صدرها  ــس من عمرها وكأنها تض ــي العقد الخام ف
طفلها الرضيع وتمضي مشياً على األقدام سالكة مسافة 
ــافة الفاصلة بين منزلها وبين  تفوق الكيلومتر، هي المس

مقبرة خزيمة في شارع الزبيري.
ــة واثنين من كل  ــهد كل يومي جمع ــذا المش ــرر ه يتك
أسبوع منذ قرابة العام والنصف، حيث تذهب أم عبدالاله 
ــهيد " عبدالاله" حاملة له  المرتضى لزيارة قبر ابنها الش
ــطح منزلها  ــس والريحان التي زرعتها في س ورود النرج
ــر نجلها خاوية  ــى ال تضطر لزيارة قب ــذا الغرض وحت له
ــمح لها حتى بشراء وردة  اليدين، فوضعها المادي ال يس

قيمتها مائة ريال.
ــهيد إلى القبر تقوم أوال برش كمية  حين تصل أم الش
ــطح  ــا معها في إبريق صغير، على س ــن الماء تحضره م

القبر وحوله، ثم تضع الورود في جهة الرأس.
ــا الفائدة من رش  ــر تحويه الورود وم ــألتها : أي س س

ــل عبدالاله.. كان  ــت : هذا من اج ــاء على القبر؟ فقال الم
ــة  ــة الهادئ ــاة الجميل ــب الحي ــًال، يح ــاً وجمي ــاباً طيب ش
ــالل  ــزاة الحت ــاء الغ ــن ج ــاء، وحي ــورود والم ــق ال ويعش
ــي الصفوف األولى  ــراب الوطن كان عبدالاله ف وتدنيس ت
للدفاع عنه ونال الشهادة وارتوت تراب اليمن بدمه ودماء 
ــلته  ــه الطيبين الطاهرين ولو كان لدي ولد آخر ألرس رفاق

آلخذ مكان شقيقه الشهيد.
ــاء  ــطوري للنس ــذا رد، فالصمود األس ــم اتفاجأ بهك ل
ــر اليمنية على مدى قرابة األربعة أعوام من الحرب  واألس
ــي  ــدن األصل ــر المع ــامل، أظه ــار الش ــف والحص والقص
ــرفاء اليمن  ــات المقاتل اليمني وش ــات وأخوات وبن ألمه
ــن البطولة أو  ــي ميادي ــواء المجاهدين ف ــام س ــكل ع بش
ــات الخدمية  ــن في أعمالهم ووظائفهم والمؤسس الثابتي

وغيرها.
قرابة األربعة أعوام وحلف العدوان ومن خلفها أمريكا 
ــرائيل" باإلضافة  ــم " إس ــرى ومرضعته ــة أخ ودول غربي
ــن الجيوش  ــكيلة م ــكرية متطورة وتش ــانة عس إلى ترس
ــتخدمه العدو  والمرتزقة والقتلة المأجورين، كل ذلك اس
ــاً بذلك على إخضاعه  ــعبنا اليمني الفقير، مراهن ضد ش

ــابق للعدوان  ــي بضعة أيام كما صرح بذلك الناطق الس ف
ــام قليلة  ــارس 2015 بعد أي ــر م ــيري أواخ ــو العس المدع
ــات  ــاً أن الضرب ــن موضح ــى اليم ــرب عل ــدء الح ــذ ب من
ــعب اليمني  ــريعاً ويعلن الش ــتحقق هدفها س الجوية س
ــد  الحق ــف  وحل ــة  المملك إلرادة  ــوخ  والرض ــالم  االستس
ــر أمام  ــاب وكبرياءهم انكس ــر أن رهانهم خ ــذارة، غي والق
ــري وتكافله  ــكه األس ــعب العظيم وتماس ــود هذا الش صم
ــراره على االنتصار من خالل االلتفاف على الجيش  وإص
ــعبية واإلجادة بالمال والنفس والولد دفاعاً  واللجان الش
ــر على كل  ــرارات والصب ــع الم ــن وتحمل جمي ــن الوط ع
ــرار طلقاء ال  ــزة وكرامة أح ــل العيش بع ــي من أج المآس

أتباع أذالء.
ــوة والغارات  ــروع الق ــل مش ــداء فش ــد لألع ــن تأك حي
ــار  ــديد الحص ــى تش ــأوا إل ــن لج ــة إلركاع اليمنيي الجوي
ــة والطبية  ــات الغذائي ــول االحتياج ــع دخ ــامل ومن الش
ــي  ــاز المنزل ــن والغ ــل البنزي ــة مث ــتلزمات المعيش ومس
ــاس وتثويرهم ضد  ــا، والغرض من ذلك تجويع الن وغيره
ــات  ــزاب والكيان ــن األح ــدوان م ــة للع ــة المناهض الجبه
ــريفة يتقدمهم انصار الله والمؤتمر الشعبي  اليمنية الش

ــاهدنا الكثير من  ــل.. فش ــن رهانهم خاب وفش العام، ولك
األسر تخرج بأكملها إلحضار الماء والحطب إلى المنازل 
ــر الميسورة تقتسم  ــهن .. ووجدنا األس حمال فوق رؤوس
ــلمت منازلهم من  ــم الفقراء.. ومن س ــف مع جيرانه الرغي
ــابقون الستقبال  ــعود وجدناهم يتس حقد طائرات آل س
الناجين من استهداف الطيران لمنازلهم واقتسام الغرف 

بينهم البين.
هناك أيضا بطولة وتضحية وشموخ ال يوجد إال لدى 
نساء اليمن فرغم المآسي التي خلفها العدوان والظروف 
ــبب الحصار وتشريد آالف األسر  ــية الصعبة بس المعيش
ــك إال أن قوافل  ــا ووظائفها ومتاجرها، رغم ذل من منازله
ــة  ــواد الغذائي ــعبية بالم ــان الش ــش واللج ــم للجي الدع

واألموال والمجوهرات لم تتوقف على مدار عام العدوان.
الكل جاد بما يستطيع ولم يبخل، غير أن أروع القوافل 
ــاء، حيث وهبت الكثير منهن  هي تلك التي تنظمها النس
ــه من أموال  ــن مجوهرات وما يدخرن ــع ما يمتلكن م جمي
ــذاء وحتى  ــالف قوافل الغ ــان، بخ ــش واللج ــاً للجي دعم
ــر ذلك من العطايا التي  ــرات والكعك وغي الزبيب والمكس
ــة والصمود  ــة في الوطني ــأن المرأة اليمنية مدرس تؤكد ب

والتضحية، ولعل أسمى وأروع العطاء هو عطاء األم التي 
ــا الوحيد فداء للوطن، وحين يعود لها محموًال  تقدم ابنه
ــتقباله  ــموخ الس على أكتاف الرجال تخرج بكل فخر وش
ــي الهواء، وكأنها تزفه إلى  بالزغاريد والطلقات النارية ف

عروسه المنتظرة والتي اختارتها له بعناية فائقة.
ــكنية في  ــاء الس ــة األحي ــازل ومالزم ــي المن ــاء ف البق
ــعودي  ــران العدوان الس ــي قصفها طي ــع المدن الت جمي
ــة صنعاء،  ــارات وخصوصاً العاصم ــآالف الغ االمريكي ب
ــر  ــطوري لألس ــور الصمود األس ــل ص ــد أفض ــر اح يعتب
ــدن دول العدوان لربع ما  ــو تعرضت أي من م اليمنية، فل
ــن القصف والغارات  ــت له المدن والقرى اليمنية م تعرض
ــدو، لنزحت  ــران الع ــل لطي ــق المتواص ــة والتحلي الجوي
ــر تلك المدن من أول غارة ولتحولت شوارعهم  جميع أس

الى ميادين مفتوحة لسباق األشباح. 
ــو اليمن بلدة طيبة وأهلها صامدون  في الختام هذا ه
شامخون، سالم عليهم في كل وقت وحين، إال من ارتضوا 

بالذل والهوان واتباع العدوان.
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الفصل الدراسي الثاين.. يأتي محم بأعباء جديدة..!الفصل الدراسي الثاين.. يأتي محم بأعباء جديدة..!

ــة خاصة  ــىل ميزاني ــناء 40 عاما ع ــة س ــد املوظف تعتم
ملتطلبات الفصل الدرايس الثاني ..وتقول :أنا كل عام أجد 
ــبة لهذه املطالب الدراسية  نفيس يف أزمة اقتصادية بالنس
ــي هذا العام كنت  ــة ..ولكن التي يقدمها يل أوالدي الخمس
ــهر لكي ال أقع يف نفس  ــيطاً يف كل ش قد ادخرت مبلغاً بس
املشكلة التي أعاني منها بداية الفصل الثاني من الدراسة 
..وتضيف :صحيح أن املبلغ لم يكن كافيا خاصة مع زيادة 
ــني وارتفاع األسعار ولكن استطعت أن  الطلبات من املدرس

أغطيه ولم اضطر ألخذ قرض مايل.

فرحة لم تكتمل
لم تكتمل فرحة سعيد حني أخربه ولده أحمد أنه حصل 
عىل املرتبة األوىل يف الفصل املنرصم وذلك لكون الخرب أتى 
ــن دفاتر وأقالم  ــية م ــا بورقة من املتطلبات الدراس متبوع
ــن هذا حال أحمد فقط.. فقد  ــة. لم يك وعلبة ألوان وهندس
ــا بنفس الطلبات  ــه البالغ عددهم ثالثة تقريب أتى إخوان
ومما زاد الطني بلة هو ورقة األقساط املالية املتبقية والتي 

كانت مرفقة مع قائمة الطلبات املدرسية ..
ــه كما قال إال وهو يرصخ يف وجه  ــعر سعيد بنفس لم يش
ــه ليبدأ بالتفكري بطريقة تمكنه  أبنائه وتوجه صوب غرفت
ــكن يف  ــب املالية خاصة وأنه يس ــداد كل تلك املطال من س

بيت ايجار ومتطلبات أرسته كثرية.

ليس ضروريا
بدوره يرى املعلم فواز الحدأ، مدرس مادة القرآن الكريم 
ــني.. وإذا  ــط يكفي الفصل ــداً فق ــرتاً واح ــد، أن دف والتجوي
ــتهلكون الدفرت  ــالب الذين يس ــبة للط تطلب األمر بالنس
ــرك ورقة أخرى يف  ــه أو الكتابة عىل ورقه وت ــواء بتمزيق س
ــب إحضار  ــب من الطال ــف الدفرت ويطل ــة يتل ــذه الحال ه
ــا إذا كان الدفرت الخاص  ــي ..أم ــو 40 للفصل الثان ــرت أب دف
ــس األوراق  ــاحة فإننا ندب ــد فيه مس ــل األول توج بالفص
ــدروس املتعلقة  ــدأ بكتابة ال ــابقا ونب ــي كتب عليها س الت
ــة  ــبة للمعلمة أمل املعافا مدرس بالفصل الثاني أما بالنس
ــمة إىل ثالثة كتب  ــا مقس ــح بأن مادته ــات توض اجتماعي
ــدرس مجموعة  ــث ي ــا حي ــخ والجغرافي ــة والتاري الوطني
ــالب كتباً جديدة  ــا يف الفصل األول وفيما يرصف للط منه
ــرى أبو 40  ــب دفاتر أخ ــا لطل ــر حينه ــتها فنضط لدراس
تقديراً منا للظروف قدر املستطاع ألن الدفاتر السابقة قد 

استهلكت .ولكن بعض املدارس ال تراعي ذلك.

كسر الرتابة
ــة رياضيات ، ترى بأنه  ــبأ الحوري مدرس أما املعلمة س
ــا من جديد من  ــاط والحماس لطالبه ــم أن تعيد النش امله

ــار أغلفة ملونة لكل  ــكالها واختي خالل تغيري الدفاتر وأش
فصل وأضافت: ال يعني هذا تعمد الخسارة ألولياء األمور 
ــي أطلبها من طالبي  ــم فوق طاقتهم فالدفاتر الت وتكليفه
ــعر  ــف ليش ــىل التغلي ــيس ع ــو 40 و 60 وأرشف بنف ــن أب م

الطالب بنوع من التغيري بعيدا عن امللل .

نظام الفصلني
ــني فرض عىل املعلمني نظاماً معيناً ..فلكل  نظام الفصل
ــابق ..لهذا يجد املعلم  فصل كتب مختلفة عن الفصل الس
ــه أمام متطلبات ال بد منها هذا ما قاله األستاذ أيوب  نفس
ــة ..ويضيف: عىل  ــة الوطنية الحديث الحائر مدير املدرس
ــاول قدر اإلمكان أن  ــتنا نح الرغم من ذلك فنحن يف مدرس
ــف من حدة هذه املتطلبات بإلزام املعلم بطلب دفاتر  نخف
عادية ورخيصة مراعاة لظروف األرس خاصة الذين لديهم 

أكرث من طالب يدرسون يف مراحل مختلفة .
ــون  ويقول: نحن جميعا أولياء أمور ولدينا أوالد يدرس
وكلنا يعلم باألوضاع االقتصادية للبالد واألسعار املرتفعة 
ــاد كل مربية  ــاول إرش ــذا نح ــية له ــتلزمات الدراس للمس
ــية بأن ال يثقلوا عىل أولياء  ومعلم داخل الصفوف الدراس
ــبة يل وما يقوم به مدراء  ــور بكرثة الطلبات، هذا بالنس األم

ومدرسو املدارس األخرى هم أعلم بشأنه.

تدخل وزاري
ــي تدخلها فيما  ــم تنف ــة والتعلي ــا وزارة الرتبي وبدوره
ــدة بداية كل  ــن رشاء دفاتر جدي ــذه الطلبات م ــق به يتعل
فصل وطلب بعض املدرسني أغلفة ودفاتر مجلدة وغريها 
ــكاوى أو بالغات عن  ــل يف حالة وصول ش ــا تتدخ ..ولكنه
ارتفاع الرسوم الدراسية من قبل املدرسة أو أخذ مبالغ من 

الطالب غري الرسوم املقررة واملحددة من قبل الوزارة .

حالة توازن
األرسة اليمنية بطبيعتها تعيش عىل قدر ما يكتسبه 
رب األرسة والذي يعترب يف الغالب عائلها الوحيد هذا ما 
قاله الدكتور محمد املاوري خبري اقتصادي ..ويضيف 
ــية ليست باألمر الجديد عىل األرسة  املتطلبات الدراس
ــبان  وعائلها.. لذا من املهم أن تضع األرسة هذا بالحس
ــول يف  ــك أو الدخ ــة لذل ــة خاص ــري ميزاني ــك بتوف وذل

ــع:  ــد.. وتاب ــا بع ــديد فيم ــتدانة والتس ــة واالس جمعي
ــا تخطيط  ــي ليس لديه ــع بقية األرسة الت ــي ال تق ولك
ــب عليهم  ــذه الديون يج ــذه املتطلبات وبه ــبق له مس
ــتغناء عن متطلبات قد ال تكون  ــيد اإلنفاق واالس ترش
أساسية لخلق حالة من التوازن يف الحياة االجتماعية 
ــألرسة ويف نفس الوقت عدم التقصري يف  واالقتصادية ل
توفري متطلبات أبنائهم الدراسية وإدخال السعادة إىل 

قلوبهم .

شعور بالعجز
ــات املادية  ــأن األزم ــاع ب ــم االجتم ــل عل ــرب أه ويعت
ــبب  الخانقة التي يواجهها مجتمعنا يف هذه الفرتة تس
ــىل توفري  ــدم القدرة ع ــكالت أهمها ع ــن املش ــري م الكث
ــون  كافة متطلبات األرسة واألبناء خاصة الذين يدرس
ــد  ــم عن ــف متطلباته ــي ال تق ــة والت ــدراس خاص يف م
ــل األول بمتطلباته إال  ــا أن ينتهي الفص ــد معني فم ح
ــن الطلبات وقد  ــي بنفس القدر م ــي الفصل الثان ويأت
ــة الخانقة لرب  ــا لذا فإن مصاريف الدراس تزيد أحيان
األرسة تجعل منه رجًال يف حالة من العصبية والشعور 
ــاب األبناء  ــه. كما يص ــري تجاه أبنائ ــق والتقص بالضي
ــزم األمر يتم  ــة يف التعلم وإذا ل ــدم الرغب ــف وع بالضع

تعريف أبنائهم بحدود إمكانياتهم املادية فال بأس .
ــياً عىل رب  ــر نفس ــف يؤث ــني املصاري ــز يف تأم العج
األرسة فيشعره بالظلم والتقصري هذا ما طرحه الدكتور 
ــا يضطر رب  ــاف: أحيان ــالم، وأض ــد س ــيس محم النف
ــن أجل توفري متطلبات أوالده  األرسة للعمل اإلضايف م
ــعرون بأنهم أقل من أصدقائهم  ــية ولكي ال يش الدراس
ــىل األرس أن تعي  ــن جانب آخر ع ــياً م ــرون نفس ويتأث
بشكل كبري وتام حاجات أبنائهم اليومية دون إفراط أو 
ــط بحيث تعمل عىل إيجاد نوع من املوازنة ال تقل  تفري
ــباب الحقيقية  ــد عن الحاجة الفعلية وأن األس وال تزي
ــليم مليزانية  ــود إىل غياب التخطيط الس ــك تع وراء ذل
ــاج إىل تعاون  ــة التوفري الذي يحت ــاب ثقاف األرسة وغي

وتفاهم من كل أفراد األرسة.

ــة وأن الرتم الدرايس أوالدنا  ــض أولياء األمور خاص ــني.. هذا ما قاله بع ــون يف العام مرت يدرس

ــد الطني بلة -  ــدة وما يزي ــية الجدي ــض من املتطلبات الدراس ــت برفقته بع ــي أت الثان

بحسب قول أرباب األرس - هو استمرار الحصار العنجهي عىل بالدنا دونما مربر.

ويف السياق نفسه يؤكد املعلمون أنهم يعملون ما بوسعهم للتخفيف من املتطلبات.. هذا القلق الجديد 

ــن التفاصيل نتعرف عليها  ــية واالجتماعية وغريها م ــه.. وكذلك املعالجات االقتصادية والنفس وهموم

من خالل التحقيق التايل.. لنتابع:

األرسة / وائل الشيباني 

األسر ــاب  أرب على  الــعــدوان  فرضها  التي  األعــبــاء  نضاعف  ال  كي  كثيرة  متطلبات  الطالب  على  نفرض  لم  معلمون:   ¶
توفيرها من  الجميع  يتمكن  حتى  الدراسية  المتطلبات  من  كثيراً  قلصنا  المدرسين  مع  بالتعاون  مــدارس:  ــدراء  م  ¶

ــاء اليمن يلدن جباال شامخات  ــاء إال نس ــاء نس تلد جميع النس
ــرة، فال أحد ينكر تضحيات  ــّن الهم واألثقال ، هّم الوطن واألس حمل
المرأة اليمنية المنقطعة النظير خالل األربع السنوات من العدوان، 
ــب، ولكنها واجهت  ــذي ال ينض ــر من العطاء ال ــرأة اليمنية نه فالم
ــار الخانق  ــر والحص ــدوان الجائ ــذا الع ــبب ه ــرة بس ــات كبي تحدي
ــت المرآة اليمنية  ــى االقتصاد  كل تلك التحديات صقل ــه عل وتبعات
ــة فريدة أذهلت العالم بصمودها وكفاحها وجهادها  وجعلتها ماس

لتحقيق حلم االنتصار فكانت شريكة الرجل في صنعه.
تعددت معاناة المرأة اليمنية يوماً بعد يوم مع تعدد مسؤولياتها 
ــص وحكايات  ــي كل بيت هناك قص ــاب معيلها فف ــة بعد غي خاص
ــاء صمدن رغم الظروف الصعبة والعدوان المستمر وغياب  عن نس

المعيل .
ــات المجاهدين المرابطين في جبهات العز  تحدثت إحدى زوج
ــق زوجي للجهاد إلى جبهات  ــة عن معاناتها فقالت : انطل والبطول
ــنوات وهو مرابط  ــرف منذ بداية العدوان  قرابة األربع الس العز والش
ــد ، بدأت  ــاء بنت وول ــان من األبن ــات، لدي أثن ــف الجبه ــي مختل ف
ــهر وليس  ــبعة أش معاناتي عندما كان يغيب عن البيت ألكثر من س
له راتب وال دخل آخر، لقد تحملت أعباء البيت واألبناء، صحيح أنه 
ــال،  ولكنها بكل صراحة لم  ــل لنا بعض األوقات القليل من الم يرس
ــتغل وفعًال اشتغلت  تكن تكفينا طيلة مدة غيابه لهذا حاولت أن اش
ــاء_ ولكن  واجهتني صعوبة  ــي إحدى الجمعيات _جمعية االكتف ف
ــتمرار ألن أوالدي مازالوا صغاراً  فالولد عمرة سبع سنوات  في االس
والبنت أربع سنوات ، لم استطع المواصلة   بسبب غيابي عنهم وال 
ــم معي للعمل؛ لذلك اضطررت  ــد من يرعاهم وممنوع أن آخذه يوج
ــردون في  ــل القلة وحتى ال يضيع أوالدي ويتش ــرك العمل وتحم لت
ــا عندما يمرض  ــي كبيرة وهمومي ثقيلة خصوص ــوارع ، معانات الش
ــة العالج ولكن  ــتطيع أن أعالجه أو أوفر له قيم ــد أوالدي  وال اس اح
ــف الباري وكنفه ، ولكن رغم القلة والمعاناة  الحمد لله نحن في لط
ــي  ــري ألني أصبحت األب واألم وأقاس ــي يعجز عن تحملها غي الت
ــة إلبني ،  ــلتزمات المدرس صعوبة الحصول على لقمة العيش ومس
ــع ذلك رغم التعب والقهر  ــة في الحصول على دبة الغاز وم وصعوب
ــل زوجي إال أنني أفتخر وأعتز ألن  ــاكل الكبيرة مع أه والقلة والمش
ــن ضد هؤالء  ــذود عنا وعن الوط ــداً مدافعاً لل ــي انطلق مجاه زوج
ــأظل صامدة  ــينا األمرين فإني س ــن الظالمين، فمهما قاس المعتدي

وداعمة لزوجي في خط الجهاد.
ــر المرابطين  ــم االهتمام بأس ــأن عليه ــى المعنيين ب ــالتي إل رس
ــوى رب  ــتضعفة التي العائل لها والمعين س ــر المس خصوصاً األس

العالمين.
ــان إال أننا لن  ــر والحرم ــم الوجع والقه ــدوان برغ ــالتي للع  ورس
ــة عدوانكم الجائر  ــام عدالة قضيتنا ومواجه ــاون أو نتخاذل أم نته
ــون وال حياة المذلة  ــق بكل إرادة وتحٍد فالموت أه وحصاركم الخان

والمهانة نعيش كرماء أعزاء أو نموت وندفن كرماء أعزاء . 
ــات والظروف  ــم التحدي ــات رغ ــن العظيم ــاء اليم ــذا هن نس هك
ــب عصرهّن  ــذى به فهّن زين ــن النموذج الذي يحت ــة إال أنه الصعب
الالتي دفعّن بأبنائهّن وأزواجهّن إلى أداء واجبهم الديني والوطني، 

فتحملّن عبء الجهاد وعبء الصبر والعطاء والتضحية،
فسالم الله عليكّن ياماجدات ماتعاقب الليل والنهار.

وفاء الكبيس 

املرأة اليمنية بني مطرقة العدوان 
وسندان الظروف االقتصادية الصعبة

ــد انقطاع  ــودة للتعلم بع ــد الع ــل عن ــع الّطف ــل م التعام
ــن  ــم بالهدوء وحس فرتة اإلجازة النصفية من املهم أن  يتس
ــتعجال  ــة عدم االس ــات يف البداي ــل األمه ــرصف من قب الت
ــب يف بدء يومِه  ــة: ال أحد يرغ ــاِح أوِل يوٍم من املدرس يف صب
ــوٍم من  ــًة يف أول ي ــاك، وخاَصّ ــا وُهن ــض ُهن ــِة والرك بالعجل
املدرسة، ولذلك يجب أن يستيقظ الجميع يف ساعٍة معقولٍة 
ــكينِة  ــعر الّطفل بالراحِة، والس ــن الصباح، وبذلك سيش م
ــكٍل طبيعّي، ومن دون أن ُيضطَر إىل  أكرث، وسيبدأ يومِه بش
ــِة باكراً  ــدرس فالوصول إىل املدرس ــوِل ُمتأخراً إىل امل الوص
ّف قبل وصول الجميع،  ــتقرار يف الَصّ يمكن الّطفل من االس
وبدء الدرس بشكٍل فعّيل، وكما سيتمكن الّطفل من التعرُّف 
ــذي قد يكون  ــاد عليه، واَلّ ــل ليعت ــكٍل أفض ــتاذه بش إىل أس

ــن متواجدين  ــال اآلخري ــاِل كان جميع األطف ــاً يف ح صعب
ــاعدُه عىل  ــياء اَلّتي ُتس لذا فمن املوهم إعطاء الّطفل األش

االسرتخاء من خالل اآلتي :
لة، أو أّي  ــُه املَُفَضّ ــا يأخذ ُلعبت ــن أن ترتك األّم طفله  ُيمك
ــة تسمح  ــة يف حال كانت املدرس يشٍء آخر ُيحّبه إىل املدرس
ــعور بالخوف،  ــي الش ــيتمكن من تخط ــك س ــك، فبذل بذل
ــكٍل أفضل، وعندما  ــاعده عىل الشعور بالراحِة بش وسُيس
ــكٍل تدريجّي  ــيبدأ بش ّف س ــاد الّطفل عىل أجواء الَصّ يعت

برتك ُلعبته.
ــامة: كما يشعر الّطفل بالقلق من   ُمبادرة الّطفل باالبتس
أول يوٍم من املدرسة، يشعر الوالدين بذلك أيضاً، ولكن ال ُبَدّ 
ــعر بعدوى  من عدم إظهارِهم لذلك أمام الّطفل، فهو قد يش

القلق، والتوتر من والديه، ولذلك ال
ــامٍة  ــدوء، وبابتس ــُكِلّ ه ــع الّطفل ب ث م ــُدّ ــن التح ــَدّ م ُب

ــاً جّيداً يف  ــيض يوم ــه لكي يق ــة تحميس ــة، وُمحاول عريض
املدرسة من دون قلٍق أو خوف.

ــّف: ُيمكن ألحد  ــل يف الَصّ ــت مع الّطف ــاء بعض الوق قض
ّف، ولكن  ــن أن يقيض بعض الوقت مع الّطفل يف الَصّ الوالدي
ــمح له  ــن الّطفل بحيث يس ــافٍة م ــب أن يبقى عىل مس يج
ــِه من األطفال،  ــاف املكان، والتعرُّف عىل من حول باستكش
ــع ُمحيطه  ــعور بالراحِة أكرب م ــل بالش ــا يبدأ الّطف وعندم

ُيمكن للوالدين االنسحاب بشكٍل تدريجّي من املكان.
ــِه إىل  ــف قبل ذهاب ــع، ولطي ــكٍل رسي ــل بش ــع الّطف تودي
ــدان الّدموع عند  ــّداً أن ال يذرف الوال ــة: من املُهّم ج املدرس
ذهاب طفلهم إىل املدرسة فذلك سُيشعره بالرهبِة والخوف، 
ــوه عناقاً رسيعاً، والتأكيد  ــاً عن ذلك عليهم أن ُيعط وِعوض

له أَنّهما سيعودان الصطحابِه فور انتهاء دوامه املدرّيس.

ــة  ــل مع األطفال عند العودة للدراس ــرق علمية للتعام ــة ط ــل مع األطفال عند العودة للدراس ــرق علمية للتعام ط مشكلة وحل

االخصائية الرتبوية / الهام الكميم


