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إعداد : دعاء محمود جمال

البيئة  هي  األسرة  تعتبر 
يتشرب  التي  األولى  االجتماعية 
في  وطرقه  ثقافته،  منها  الطفل 
مع  وتواصله  ذاته  التعبيرعن 
اللبنات  فيها  تبنى  حيث  اآلخرين، 
اللغوية األولى والخبرات االجتماعية 
 
ً
التي تمكنه من دخول عامله، مصقوال
بمجموعة من اآلليات التي تعينه في 

مواجهة املواقف الحياتية القادمة.
فيها  يتربى  التي  األسرة  وتصبغ 
املجتمع  بسمات  شخصيته  الطفل 
يكتسب  حيث  فيه،  يحيا  الذي 
مع  مشتركة  اجتماعية  أنماطًا 
يكون  وعندما  اآلخرين،  األطفال 
الثقافات  من  مزيجًا  املجتمع  هذا 
اإلرباك  بعض  أن  شك  ال  املتعددة، 
يطرأ  واالجتماعي  والثقافي  اللغوي 
يبدأ  حيث  الطفل،  سلوك  على 
بني  العقلية  واملحاكمة  باملقارنة 
يكون  فإما  عليه،  تمر  سلوكيات  عدة 
قادرًا على التمييز والتقدير وبالتالي 
بنجاح،  املحاكمة  هذه  من  الخروج 

ما معنى هذا الكالم؟
…. يعني نخاف منه؟

…. يعني نتجاهله؟
…. يعني نهمله؟

…. يعني نسايسه؟
…. يعني نسخر منه؟

القدماء  الرومان  استخدمها  قديمة،  عبارة 
يسيء  الذي  األبله،  الشخص  عن  للتعبير 
التصرف، أو من ال يؤخذ على كالمه أو أفعاله، أو 
من يجب أن نحذر منه، أو ال نأخذ سلوكياته على 

مأخذ الجد …..
أنهم  حسبانهم  في  يأخذوا  لم  ولكنهم   .…

أساءوا لألطفال!!!!
الطفولة هي مرحلة سنية ممتدة، منذ أن يولد 

اإلنسان إلى أن يبلغ سن الرشد.
عمرية  مراحل  عدة  إلى  الطفولة  تنقسم 

ألشخاص يطلق عليهم جميعا اسم “األطفال”.
الطفل  إلى سن عام، وهو  يوم واحد  - من سن 

الرضيع.
- من سن عام إلى 3 أعوام، وهو الطفل الفطيم.
- من سن 3 أعوام إلى سن 5 أعوام، وهو طفل 

ما قبل املدرسة.
الطفولة  وهي   12 سن  إلى  أعوام   5 سن  من   -

املبكرة.
وهو  عامًا   18 سن  إلى  عامًا   12 سن  من   -

املراهق.
سن  هو  عامًا   21 سن  إلى  عامًا   18 سن  من   -

الشباب املبكر.
يصح  وال  سواء،  جميعًا  نعتبرهم  أن  يمكن  ال 

الهامة،  األعمار  هذه  في  أفكارهم  نتجاهل  أن 
ما  والتصورات  األفكار  من  لديهم  فاألطفال 
من   . إدراكه  أو  تخيله  عن  البالغني  نحن  نعجز 
الكثير  يستفيد  كالمهم  ويعقل  لألطفال  يسمع 
من الخبرات، ويضفي على حياته منظورا جديدا 

يعينه على التواصل مع كل األجيال.
لألطفال  تنظر  أن  غيرك  وال  لنفسك  تسمح  ال 
في  رأيهم  نون  يكوِّ الواقع  في  فهم  دونية،  نظرة 

العالم من خالل معاملتك لهم….
ابنتك  أو  ابنك  يتجاهل  أن  للبائع  تسمح  ال 
على  يؤخذ  ال  صغار،  ألنهم  أختك،  أو  أخاك  أو 

كالمهم ….
ال تسمحي لقريبتك أو صديقتك أن تتكلم معك 
أن  بدون  أختك،  أو  أخيك  أو  ابنتك  أو  ابنك  أمام 

تراعي وجودهم، ألنهم صغار، ال يفهمون ….
ال تسمح ملعلم أو معلمة أن يهني ابنك أو ابنتك 
ألنهم  بعقلهم،  يستهني  أو  أختك،  أو  أخاك  أو 

صغار، ال يدركون حقائق الحياة ….
شباب  شخصية  تكوين  في  بدورك  تستهن  فال 

املستقبل !
ورأيت  ألفكارهم،  وأصغيت  احترمتهم،  إذا 
فأنت  بآالمهم،  معهم  وشعرت  آمالهم،  معهم 
وطنه،  يحب  كرامة،  له  جيل  تنشئة  في  تساعد 

ويشعر باالنتماء ملجتمعه وأهله وأصحابه ….
رفضت  أو  أهملتهم،  أو  تجاهلتهم،  إذا  أما 
فرضت  أو  إرادتهم،  قمعت  أو  آراءهم،  تسمع  أن 
الكبت  هذا  نتيجة  أن  فتأكد  سيطرتك،  عليهم 
من  كثير  على  وخيمة  ستكون  واإلهمال  واإلهانة 
األجيال. فلن ينتج عن هذا الجيل املهمل أو املقموع 
القرارات  يمكنه أخذ  إال شخص جبان خائف، ال 
أو  موقف،  تبني  وال  رأي  بناء  يمكنه  وال  بمفرده، 
بمشاعر  يهتم  أو  يراعي  ال  قاٍس،  عنيد  شخص 
اآلخرين، فيؤذي ويدمر اآلخرين ليرضي أنانيته، 
أنقاض  على  ولو  حتى  الفردي،  لتفوقه  ويسعى 
تائه،  شخص  أو  اآلخرين،  وأحالم  طموحات 
مهلهل الهوية، ال يجيد عمل أي شيء، وال يستطيع 
في  يترك  أن  دون  عاش،  مثلما  يموت  اإلبداع، 

الحياة أثرًا أو بصمة ….
تجاه  مسئوليتك  حجم  اآلن  تدرك  هل 

املستقبل ؟!
فلنبدأ من اآلن في التخلص من عبارة “يعامل 
يطلبه  “ما  في  البحث  ولنبدأ  األطفال”  معاملة 
األطفال” و”ما يراه األطفال” وما يدركه األطفال”.
وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “…. 

ليس منا من لم يرحم صغيرنا و يوقر كبيرنا«

ما  مواكبة  على  قادر  غير  يكون  وإما 
االستسالم  إلى  فيميل  حوله  يحدث 
تأتي  لذلك  االجتماعي.  واالنعزال 
هنا أهمية األسرة في مساعدته في 
إليها،  ينتمي  التي  الثقافة  تأصيل 
ومساعدته على التعبير عن ذاته في 
ظل هذا التنوع من الثقافات، حتى ال 
من  واالنعزال  الخوف  مصيره  يكون 

مواجهة العالم املحيط حوله.

على  الطفل  قدرة  عدم  إن 
اآلخرين  أمام  حاجاته  عن  التعبير 
مناسبة،  يراها  التي  بالطريقة 
في  االنخراط  على  قدرته  وعدم 
فيه  يعيش  الذي  االجتماعي  املحيط 
نحو  مفهومه  على  يؤثر  أن  شأنه  من 
غريب  بأنه  الشعور  إلى  وامليل  ذاته، 
االنعزال  ثم  ومن  الواقع  هذا  عن 
والوقوع  املواجهة  من  هروبًا  عنه، 

على  لذلك  اإلحراج،  أو  الخطأ  في 
االندماج  في  مساعدته  األسرة 

االجتماعي واملواجهة عن طريق :
يشترك  التي  الجماعية  األلعاب   -
مختلفي  األطفال  من  مجموعة  فيها 

الثقافات.
اآلخرين  األطفال  مع  االحتكاك   -

من ثقافات مختلفة.
األشياء  حول  الطفل  مع  الحوار   -
اآلخرين  من  يراها  التي  والسلوكات 
يمكنه  ما  حول  بأول   

ً
أوال وتوجيهه 

االقتداء أو االبتعاد من سلوكيات.
التعبيري  اللعب  على  االعتماد   -
لألطفال  باألدوار  والقيام  والتمثيلي 

الذين يشعرون بالخجل.
الوالدين  مع  الطفل  اصطحاب   -
ذكر  مع  اآلخرين،  على  وتعريفه 

إيجابياته وقدراته.
ظهور  عند  التعزيز  استخدام   -
سلوكيات جريئة ومبادرة من الطفل.

عن  والتعبير  املبادرة  روح  زرع   -
الرأي عند الطفل، وحرية آرائه. 

الوقاية من العزلة االجتماعية عند األطفال

ُيعامل معاملة األطفال
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في  األمومة  دور  أعيد  أن  أتمنى  كم 
رغم  دور  وهو  سريعا  مر  فقد  حياتي 
العمر  فترات  أجمل  من  لكنه  صعوبته 
في  ذهبية  فترة  أنها  أعلم  وقتها  أكن  لم 

حياتي.. 
وأن أجمل دور نمارسه في الحياة هو 
أدري  ال  إنسان..  تكوين  في  نساهم  أن 
يصبح  حتى  الزمن  قيمة  نعرف  ال  ملاذا 

ماضيا ..
مرة......  أول  حملت  عندما  تثقفت      
..الغذاء..  اللباس  أجهز  كيف  شىء  بكل 
املظاهر..... وجميع  ..الضيافة  السرير 

وتركت  املولود  وتخص  تخصني  التي 
األهم وهو الثقافة التربوية 

واالستعداد نفسيًا لتنشئة هذا القادم.
< لم أكن وقتها أعلم أن تربية الطفل 

تبدأ قبل أن يوجد ...وذلك بالدعاء:
..... وطوال  رب هب لي من الصالحني 
مدة الحمل »رب هب لي من لدنك ذرية 
اجعلني  ..رب  الدعاء  سميع  إنك  طيبة 
......وغيرها  ذريتي  ومن  الصالة  مقيم 

من األدعية.
في  كنت  ولو  لتغذيتي  أكترث  لم   >
لكي  صحية  أغذية  لتغذيت  اآلن  نضجي 
أرضع أبنائي سنتني فال يوجد أجمل وال 
أغنى من حليب األم الذي يحوي نكهة ال 

يوفرها أي منتج وهي نكهة الحنان. 
< لو كنت في نضجي اآلن ألدركت أن 
ولجعلتها  عظيمة  وأمانة  رسالة  األمومة 
أبنائي  مع  ولقضيت  أولوياتي  قائمة  في 
إال  بيتي  من  خرجت  وملا  أكبر  أوقاتا 
املبكر  التعليم  أن  ولعرفت  للضرورات. 
يبدأ من أول يوم يرى فيه املولود النوروأن 
التعلم بالقدوة العملية هو أقصر الطرق، 
لكن  االستماع  يحسنون  ال  فاألطفال 
ولو عادت تلك  التقليد.  لديهم براعة في 
والحوار  أبنائي  بتوجيه  الهتممت  الفترة 
بمالبسهم  اهتمامي  من  أكثر  معهم 
مطلوب  املظهر  أن  )صحيح  وأحذيتهم 
الجوهر(.  حساب  على  ليس  ولكن 
وألعطيتهم حرية التعبير واالكتشاف وملا 
استصغرت عقولهم والهتممت بأسئلتهم 
حتى  صراخ  وبدون  بهدوء  ومناقشتهم 

أعلمهم ما هو أهم وهو الحلم. 
<  وملا أغدقت عليهم األلعاب والهدايا 
الطفل  وينشأ  قيمتها  تفقدها  فكثرتها 
تعلمت  األشياء،  واحتقار  اإلسراف  على 
هو  لطفلك  تقدمها  هدية  أجمل  أن 
ربيتهم  ولكنت  معه.  وتفاعلك  وجودك 
ووفرت  اإللكترونية  األلعاب  عن  بعيدا 
عقولهم  تحترم  تعليمية  ألعاب  بيئة  لهم 

وتنميها
والبتسمت دائما في وجوههم فالطفل 

ال يطلب أكثر من التفاتة وابتسامة .
طفولة  مرحلة  تعود  أن  أتمنى  كم   >
ألعابهم  ألشاركهم  الجميلة  أبنائي 

وألعطيهم من وقتي الكثير
الهموم  من  رأسي  أفرغت  ولكنت 
تافهة وقد  اليوم  التي تبدو لي  الخارجية 

أكبر من حجمها  كنت في وقتها أعطيها 
...ألعيش معهم طفولتهم البريئة. 

ولو عادت طفولة أبنائي:
من  فت 

ّ
وخف كالكبار  لعاملتهم   >

على  يعتمدون  كيف  متهم 
ّ
ولعل تدليلهم 

بقدراتهم  ويثقون  شىء  كل  في  أنفسهم 
بشئونه  منهم  واحد  كل  يهتم  وكيف   ...
الخاصة ... يرتب سريره و يجمع مالبسه 
ويكويها  بنفسه  يغسلها  بل  املتسخة 
املدرسة  يدخل  وعندما  صحنه  وغسل 
ويرتب  بنفسه  واجباته  يحل  كيف  يتعلم 
ولكن  مني  بإشراف  ذلك  ...كل  أغراضه 

عن بعد.
أن  هو  ألبنائك  تقدمه  ما  أهم  إن       
متهم استغالل الوقت 

ّ
تدفعهم للعمل. ولعل

ومعه  إال  أحدهم  يسافر  فال  يفيد  بما 
الكلمات  عن  تعليمية  ألعابا  يحوي  كتاب 
مت من 

ّ
والحروف واألرقام واأللوان.ولعظ

نجاحاتهم ولو كانت بسيطة وألكثرت من 
مدحهم وتشجيعهم بشكل يدفعهم لحب 

التعلم والعمل.
   فالطفل لديه قدرات وطاقات تخرج 
إلى  ويحولها  يستثمرها  كيف  يعرف  ملن 
في  االستثمار  يكون  أن  بشرط  إبداع 
سيطرة  محاولة  وبدون  جدا  مبكر  وقت 

وتحكم. 
معهم  لتحدثت  الزمن  عاد  ولو   >
باحترام حتى ينشأوا محترمني ألنفسهم 
الحترامهم  اآلخرين  يدفع  بشكل 
للضعفاء  محبني  أقوياء  ولينشأوا 
ومحبني لفعل الخير والحالل. ومترفعني 
والخيانة  والكذب  الحرام  فعل  عن 
االستهزاء  تجنبت  ولكنت  بالفطرة. 
بغيرهم  مقارنتهم  أو  أحدهم  بتصرف 
ولحافظت  لآلخرين،  أخبارهم  نقل  أو 
ما  وألخفيت  الصغيرة،  أسرارهم  على 
عن  حتى  أخطائهم  من  إخفاءه  أستطيع 

والدهم
واللتمست لهم األعذار دائمًا.

مجتمع  في  نعيش  أننا  لألسف   >
متصحر عاطفيا، كل األمهات من حولي 
يكن  لم  إن  األسلوب  نفس  يمارسن  كن 

بعضهن أسوأ فترى من تصرخ فى ابنها 
ليشعر  بالنساء  يمتلئ  مجلس  في  وتؤدبه 
يتبلد  الوقت  ومع  شديد  بحرج  الطفل 

حسيًا وينشأ عدوانيًا. 
تخرج  أو  منهم  تتشكى  من  وهناك   >
أالحظ  كنت  الناس،  أمام  أسرارهم 
نظرات أبنائها البريئة وخجلهم الواضح 
من حديثها الذي يعتبرونه فضيحة كبرى 
ما  تعي  ال  الحديث  في  مسترسلة  وهي 
تهز  نفسية  أضرار  و  تدمير  من  تسببه 

أعماقه..
بصفات  ابنها  تنعت  من  وهناك   >
سيئة ليصدق االبن أمه فهي أعرف منه 
ال  أنه  ويعتقد  نفسه  إصالح  عن  ويتوقف 

فائدة ترجى منه فهو كما وصفته أمه.
عنادا  األبناء  أكثر  أن  أعلم  ال  كنت     
وليس  الحب  من  املزيد  يستحق  من  هو 

كما كنا نعتقد
لم يكن لدينا طموح.

تربوية  دورة  حضرت  أني  أتذكر   >
يكون  أن  نتمنى  ماذا  املدربة:  فسألتنا 
إجابتي  فكانت  املستقبل؟  في  أبناؤنا 
تقليدية قنوعة كإجابة غيري وهي أنه ما 

يهمنا فقط أن يكونوا صالحني. 
عندها صدمتنا عندما قالت: ملاذا لم 
في  ومصلحني  صالحني  يكونوا  أن  تقلن 

نفس الوقت؟
ملاذا ال يوجد لديكن طموح لتربيتهم.... 

زعماء .. قادة ..مفكرين... مخترعني ؟
ألبنائنا  تربيتنا  أن  بعدها  اكتشفت 
محلها  غير  في  قناعة  لدينا  وأن  قاصرة 
صلى  الكريم  الرسول  حديث  وتذكرت 
فاسأل  سألت  إذا   ( وسلم:  عليه  الله 
الفردوس األعلى من الجنان(  لو عاد بي 
التعامل  على  والدهم  مع  التفقت  الزمن 
من  ولتخلصنا  أمامهم  بيننا  الراقي 
من  وألكثرنا  الجاف  العاطفي  التصحر 
أمامهم  واالعتذار  والشكر  الود  كلمات 
لهم  عملية  قدوة  نكون  حتى  تصنعا  ولو 
معِك  وتعاملت  ابنتي  يا  أكثر  والحتويتِك 
مراهقتِك  فترة  ولتحملت  أكثر  برقة 
بها.... تمرين  التي  التغييرات  وقدرت 

معِك  الهادئ  الحوار  والستخدمت 
مواقف  في  برأسِك  رأسي  وضعت  وملا 
باب  وإغالق  للصراخ  ودفعتك  كثيرة 
وفرت  ولكنت  بمرارة.  والبكاء  غرفتك 
كانوا  التي  األليفة  الحيوانات  ألطفالي 
نظافة  أجل  من  أرفضها  وكنت  يتمنونها 
الثنائية  العالقات  أجمل  من  فهي  املنزل 
أنني سمحت  للطفل. صحيح  والذكريات 
اكتشفت  لكني  لفترات  باقتنائها  لهم 
قضوا  عندما  ذكرياتهم  أجمل  أن  اآلن 
القديم في  شهرا كامال في بيت جدتهم 
بطات  وثالث  أرانب  ثالثة  مع  الطائف 
يستيقظ  إن  وما  كتاكيت  ومجموعة 
ليتفقد  السطح  إلى  يصعد  حتى  أحدهم 
وإذا  باسمه،  منها  كل  وينادي  حيواناته 
في  وقتهم  قضوا  البرية  للنزهة  خرجنا 
بها  والعودة  وجمعها  الحشرات  صيد 
.كانت  وطيورهم  لحيواناتهم  كهدية 
شغلهم الشاغل وحديثهم كله يدور حولها 
..وكانت لحظات وداعهم لها صعبة للغاية 
من  ريشة  فيها  بعلبة  يحتفظون  فمازالوا 
ألبنائك  تقدمه  ما  أجمل  طائر....إن  كل 
والحيوانات  بالطبيعة  تربطهم  أن  هو 

األليفة.
< ولو عادت تلك الفترة ألعدت ترتيب 
نفسي  أنس  ولم  الحياة  في  أولوياتي 
وما  ولهواياتي  لنفسي  أوقاتا  ولفّرغت 
ولن   ... مستهلكة  أما  أكون  ولن  يمتعني 

أكون شمعة تحترق لتضىء لآلخرين. 
لالسترخاء  أوقاتًا  والستقطعت 
والصمت والتأمل، فاالنسحاب إلى املالذ 
األمام..  إلى  تدفعك  قوة  يمنح  الداخلي 
الصخب  عن  والبعد  بالنفس  واالنفراد 
لك  مكلفة..تعيد  غير  داخلية  سياحة  هو 

صفاءك الذهني...
... ومن ال يحب نفسه يعجز عن حب 

اآلخرين ...
التي  تجربتي  من  تعلمته  ما  هذا   >
استنتجت منها أن األم هي ينبوع األمان 
يكون  اإلنسان  بناء  وأن  والعلم  والحنان 
إن  وهي   . وتوعيتها..  األم  هذه  بتثقيف 

صلحت صلح املجتمع كله. 
الهدية  مثل  موجودة  السعادة  وأن   >
من  يفتحه.وأن  ملن  تخرج  صندوق  في 
يبحث عن السعادة والبهجة خارج أسرته 
مثل من يبحث عن كنز تحت قدميه وأن 
أطيب  تخرج  التي  مزرعتك  هي  األسرة 
الثمار إذا وجدت منك العناية واالهتمام. 
تصبح  فعندما  تعاكسنا  الحياة  لكنها 
يكون  ومخططات  وخبرات  عقول  لدينا 

قد انتهى دورنا في التربية. 
هذه  خواطري  تصل  أن  أتمنى  لذلك   
وأجمل  أهم  على  مقدمة  امرأة  كل  إلى 

أدوارها ..دور األمومة. 

كم أتمنى أن أعيد دور األمومة فى حياتى
سارة صالح الشايع

كاتبة سعودية


