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ــؤرخ االسـتــاذ الـدكــتـور الـقى ا
سـيار اجلمـيل  مسـاء  اخلميس
ــاضي   في مــؤسـســة احلـوار ا
االنــــســـــاني  بـــــالـــــعــــاصـــــمــــة
الـبـريـطانـيـة  لـندن   مـحـاضرة
مـــفـــصّـــلـــة عـن شـــاعـــر عـــراقي
مطـمور الـصيت اسـمه عبـد الله
ـوصل راقم افــنــدي عـاش  فـي ا
ب 1853 - 1891 أي  انــــــه
عــاش  38عــامــا ومــات شــابــا .
وحـكى لنا عن اخـباره ومـنصبه
ودوره ومـــزايــــاه الـــعـــجــــيـــبـــة
وعبـقريـته في الـرياضـيات وعن
شـــعــره  وغـــزلــيـــاته  وهـــجــائه
ومـوشحـاته  وتنـزيالته   ويعد
ـــثــقــفــ أيـــضــا  احــد  أبــرز  ا
ستـنيـرين العرب النهـضويـ ا
وقــد اســمــاه اســاتــذته االوائل 
ـــفـــرط بـــراقم بـــســــبب ذكـــائه ا
وعــبـقــريـتـه في حـســاب االرقـام
فضال عن عالقته بالسلطان عبد
احلـــمـــيـــد الـــثــانـي الـــذي  كــان

مـــعــــجـــبـــا  بـــذكـــائه  وقـــدراته
الوظيفية . 

كــمــا  تـمّــكن  من  نــظم الـشــعـر
حتى  قال  فيه  استاذه الشاعر

ال حسن البزاز  :  ا
يا راقـماً صُحف الفِـخار بفضلَهِ
   ومطرّزاً حُلَل الفضَائل فيهِ

تَــزري قَـوافـيـــهِ بـزهـرِ األفقِ  إذُ
 تبدّد فَرائده دُرّها من فيهِ

وسيقوم االستاذ اجلميل  بنشر
ديــــوان شـــعـــر عـــبـــد الـــله راقم
افـــنــدي  الــذي قــام بــتــحــقــيــقه
ودراسته وستـنشره دار ضفاف
قـــريـــبـــا  .. وفـي الـــديـــوان  مــا
تبـقّى  من  شعره  في الـتشبيب
ـديح والــهـجـاء  والـنـســيب  وا
وتـشـاطـيـره وتــخـامـيـــــــــــــسه
لــــشـــــــــــــــــــــــاعــــر بــــغـــــــــداد
الــــــشـــــــــيـخ كـــــــــــــــــــــــــــــاظم

األزري 1730 -1797م .
وبـعــض  تـنـزيـالت راقم افـنـدي
وانـاشــيـده  االولى  فــالـشــاعـر
أول من  نـــــــظم  األنــــــاشــــــيــــــد

الــنــهــضــويــة في الــعــراق  بل
ويــعـــدّ االول عـــربــيـــا في  هــذا
ــــيـــــدان  ..  وفـي  الـــــديــــوان ا
كـشف  تاريـخي  عن  معـلومات
تـاريــخـيــة  جـديـدة  لـم  يـسـمع
بـهـا  ابـدا .  فضـال عن  عالقات
قـويــة  ربــطت الــشــاعــر  بــعـدد
كــبــيـر  مـن االدبـاء  والــشــعـراء
الــعــراقــيــ  وخــصــوصــا في
بــغـــداد والــنـــجف  . كــان  راقم
افـنـدي نـاقـمـا  وسـاخـطـا  عـلى
بعض الـوالة االتراك وعارضهم
ّ  بــقـــصــائـــده    وكــان  قــد  
تــنــصـيـب راقم افــنـدي مـن قـبل
الـســلـطــان الـعــثـمــاني رئــيـسـا
لدائرة االمالك السنية في والية
ــــوصل فــــضـال عن مــــنــــصب ا
دفـترداريـته لـواليـة بـغـداد التي
ـهـمـة  تـفـتيـشـيـة  لـها زارها  
ولـتـوابــعـهـا  الــعـديـدة  . وكـان
راقم  افندي  يـتميز  فضال  عن
ـالــيـة  واحلــسـابــيـة  كــفــاءته ا
والتفتيـشية  بنزاهته  وبراعته

في  اخـتـيـار  مـوظـفـيه  وعـنـاده
وصــــراحـــــتـه  وعــــزة  نـــــفـــــسه
وكـبـريـائه  وشـعـوره  بـالـفـوقـية
ـــؤرخ  االســـتــاذ الـــدائـــمـــة  .  ا
الـدكتـور  سيّـار اجلمـيل  يكشف
تــاريــخــيــاً ألول  مــرة  عن  هــذا
الـشـاعــر  الـنـهــضـوي  وسـيـرته
واخــبـاره وعالقــاته بــعـد قــرابـة
سنة  على  رحيله وكان  130
في ريعـان الـشبـاب   ويـتدارس
مـحقّـقا  مـا  تبـقى  من  شعره  
ومن  األهم أن يــكــشف فــيه  عن
اصل  نـوري السعـيد بالتـفصيل
. اذ  الـــتــــقط ســــيـــار اجلــــمـــيل
اشـارة من الوثـائق الـبـريطـانـية
ان  اصـل نــوري الـــســعـــيــد  من
ــوصل .     كــان أحـد  نــدمـائه ا
ــوظـفــ في واصـدقــائـه  ومن ا
دائــــرته   وهـــو  مــــحـــاسب  او
موظف حـسابات مـوصلي اسمه
سـعـيـد افنـدي بن مال طه بن مال
ـوصلي الذي اصـطحبه صالح ا
مــعه في  مـــهــمــة  تـــفــتــيـــشــيــة

دة دفتردارية الى  والية  بغداد 
شهور    فعاد  راقم افندي  3
ـــوصل  وبــــقي ســــعـــيـــد الـى ا
افــنــدي  بـبــغــداد الــتي اســتــقـر
فيها وتزوج بفتاة من القرغول 
وقـــد اجنـــبت مـــنه ولـــدا اســـمه
نـوري وابـنـة اســمـهـا فـخـريـة ..
لـــيــكـــون الحـــقــا هـــذا االبن هــو
نــوري بــاشــا الــســعــيــد ..  وفي
ســعـــيـــد  افـــنـــدي  يــقـــول  راقم

افندي :
ودادك يا سعيد أنار قلبــــــــي
ـــكارم         وأغرقني نوالك وا
مـألتُ الـصــحف بـاألرقــام شـكـراً
 لكم وألجل ذاك دعيت راقــــــــــم
وتـــبــــ من خالل عـالقـــات راقم
افــنـدي بــالــعـديــد من الــشــعـراء
والــفــنـانــ مــنــهم احــمــد عـزت
ـوسيـقار مال باشـا الفـاروقي وا
وصلي والشاعر السيد عثمان ا
جعـفـر احلـلي وغيـرهم ..  ويـعد
ــؤسـس الــعــربي راقم افـــنــدي ا
االول لالنـــاشــيـــد وله انــاشـــيــد
نهضـوية يـستـنهض الـهمم ضد
اجلــــهـل واخلــــروج مـن الــــظالم
فــــضـال عن اكــــتــــشــــاف ان راقم
افـــنـــدي هــــو مـــؤلف اغــــنـــيـــة "
عــالـروزانــا عـالــروزانــا " ( الـتي
غنـاهـا  كل من  الفـنـان صـباح
فــخـري  وفـيـروز  ) واغـنـيـة " يـا
خــشـوف عــلى اجملــريـة"  –الـتي
غـنـاها  الـفـنـان نـاظم الـغزالي -
وسـيقار وكـلتيـهمـا من احلان  ا
ـــوصــلي  الــذي ـال  عــثــمــان ا ا
كــان  صــديـــقــا  لــلــشــاعــر  راقم
افــنــدي  ويــحي  له  الــســهــرات

وصل  .... في  بيته  با
ومن  اشـهـر  انـاشــيـد  الـشـاعـر

راقم  افندي  :
أشرقت شمس الفالح

          وظالم اجلهل زاح
وانزوى ليل الرقاد

           وضياء اجلد الح
فأصبنا من حميا

        كرمة العلم انشراح
وتقاضي كل حيّ

           ونأى عنا وراح
وحتلى كل فرد

         من رشاد بوشاح.
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فــقـدت مــني هـويــة شـركــة غـيث اخلــيـر لــلـمــقـاوالت الــعـامـة الــصـادرة من وزارة
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صدرها. ن يعثر عليها تسليمها  الرجاء 
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وحـنــان ونـبـتـعـد عن الـقـسـوة أو
ــســـبــبــات الـــعــنف ألن ذلـك من ا
الـرئيـسية لـلخـوف. ليس اخلوف
شــيـــئــاً مـــكــتــســـبــاً فـي احلــيــاة
اليـومـية فـقط بـالنـسـبة لألطـفال
كن أن يـكون خوفـاً مرضياً بل 
ـوقع الــكـنـدي وورد في مــقـال بــا
ـتخـصص في طب األطـفال أنه ا
لـيس أفـضل من الـقـرب واحلـنـان
ــدروس وتــعــويــد الــطــفل عــلى ا
ـواجـهـة حـسب عـمـره اجلـرأة وا
الــزمــني لــلــتــغـلـب عـلـى أعـراض

رضي. اخلوف ا
ـقـال الذي جـاء بعـنوان ويفـسر ا
"الـطـفل الـذي يخـاف" أن مـخاوف
ـسـتـوى نـضـجه الـطـفل تـتـأثــر 
ـوه فـالـطـفل بـنـهـايـة ومـراحـل 
عـامه الثـاني ال يخـاف من األفعى
ـــا يـــلــعـب مـــعــهـــا لـــكن في ور
مـنتـصف الـسنـة الـرابعـة يـخشى
منها ويبـتعد. كما أنه يجب خلق
جــــو صـــحي أســـري فـي الـــبـــيت
مــبــني عــلـى الــتــفــاهم واإلقــبــال
ـباشرة وإلـقاء جميع واجلرأة وا
عـــوامل االضـــطـــراب والــشـــجــار
والـــكـــتــــمـــان والـــلف والـــدوران
وإبــعـــاد األشــيـــاء الــتي يـــخــاف
منهـا وهذا يطلق علـيه "التطم
الـتــدريـجي" واالســتـمــاع لـلــطـفل
عـندمـا يريـد احلديث عن مـشاكله
ــا يـخـيــفه حـتى يــنـتـهي ثم أو 
مــســاعـدتـه أو إقـنــاعه بــأســلـوب
حــمــيـمي هــاد ونـشــأت نـصف
مــــخــــاوف أطــــفــــالـــنــــا مـن عـــدم
استـماعـنا لـهم أم نصـفهـا اآلخر
فنشأت من تخويفنا إياهم منها".
 وتـؤكـد فـيــورا فـيـلي في الـوقت
احلــاضـر أن الــعالج الـفــعـال هـو
(الـعـالج الـسـلـوكـي) الـذي يـقـاوم
الــــشــــعـــور بــــالــــذنب واخلـــوف
شاعر في اجلسم وهي وانعدام ا
أن تـــــكـــــون غــــــيـــــر قـــــادر عـــــلى
االســـتـــمــــتـــاع بـــأي شيء وعـــدم
الــــســــيــــطـــرة عــــلـى الـــعــــواطف
بـاسـتـخـدام سـبب إحلـاق الـضرر
بالـطـفل أو الـتـعـرض إلى أضرار
جسدية ما ويـجد الطفل صعوبة
فـي الــتــعــبــيــر وخــاصــة أذا كـان
الضـرر أو الـصـدمة أو مـا يـشـعر
به فــرد من الــعــائــلـة أو أحــد من

األبوين فـتسـتـمر الـصدمـة لفـترة
طويلة.

…œuF «  «¡«dł«

فــأول أجــراء يـجب عــودة الــطـفل
ـمــارسـة إلـى أصـحــابه ويـقــوم 
الــتــمــارين الــريـاضــيــة وخــاصـة
تـمــارين االســتـرخــاء أو الـتــمـتع
بـهــوايـة جـديــدة أي يـجـب بـنـاء
الـثـقة مـع الـعالـم وثم األشـخاص
عـالج النفسي تدريـجياً وأيـضاً ا
حـــيث يـــتـــضـــمن الـــعالج ثـالثــة
ــرحـلــة تــتــضـمن مــراحل هــذه ا
ـشاعر ومـحاولة الـسيطـرة على ا
االستقـرار النفسي وعـدم التركيز
عـلى الـصـدمـة وثم عـدم الـتـركـيـز
عـلى الصـدمة والتـكيف من خالل
الــتـعـايـش الـيـومـي فـاإلدمـاج مع
الــــــــــعــــــــــالـم احملــــــــــيـط بـك ومع
األشــخـاص والـعـائــلـة هـو الـبـدء
ببناء حـياة جديدة وهي اخلطوة
األهم بــــالـــعـالج كـــمــــا تـــشــــيـــر
الـطـفولـة إلى الـوضع الذي يـكون
فــيه الـــشــخص دون الـــنــضج أو
مـرحــلــة الــبــلـوغ وهــنــاك صــلـة
وثـيقة فـي العديـد من اجملتـمعات
بـ مــفـهـوم الــطـفـولــة والـنـضج
البدني والنضج البدني والنضج
اإلجنـــــابـي.أمـــــا بــــالـــــنـــــســـــبــــة
لـلـمـجـتمـعـات الـغـربيـة احلـديـثة
فـهي مخـتـلـفة حـيث أن االنـتـقال
من مـرحـلـة الـطـفـولـة إلى مـرحـلة
الـبـلـوغ يـتـطــلب سـنـوات عـديـدة
بــــعــــد سن الــــبـــلــــوغ ويــــعـــرف
مصطلح “الطفولة ”قانونيا بأنه
وضع يـصف اعتـماد األفـراد على
الــبـــالــغـــ وعــدم الــقـــدرة عــلى
االعـتـنـاء بـأنـفــسـهم وافـتـقـارهم
ــعــرفــيــة واحلــقـوق لــلــكــفــاءة ا
. وهـنـا فإن الـعاطـفـيـة لـلـبـالـغـ
عـدم الــنـضـج الـنــفـسي هــو أحـد
ـعــايـيــر األخـرى الــتي يـســتـنـد ا
إلـيـهـا تـعـريف مــصـطـلح الـطـفل
وهــكــذا فــإن تــعــريف الــطــفــولـة
يــنـــدرج حتت فـــئــة الـــعـــديــد من
ــعـقـدة وال األحـكــام الـثــقـافــيـة ا
ســيـــمــا مــســألـــة الــنــضج وعــدم
وجـــودهــــا فـــضال عـن الـــقـــدرات
فترضة لألطفال وكيف تختلف ا
عن الـكـبــار وبـالـتـالي نالحظ أن
الــطــفـولــة هي فـئــة اجـتــمـاعــيـة

ولـيس مـجـرد طـبــيـعـة إنـسـانـيـة
فـــالــــطـــفـــولـــة هي الـــوقت الـــذي
يحصل فيه األطفـال على التعليم
ـرحـلـة واللـعب ـنـاسب لـهـذه ا ا
في بـيــئـة مـلـيـئـة بـاحلب والـدعم
ا في ذلك أسرهم من البـالغـ 
ومجتـمعاتهم بـعيدا عن اخلوف
من االعتداء واالستغالل والعنف
وبالـتالي فـإن الـطفـولة كـمفـهوم
ـرحــلـة الـتي أعـمق بــكـثـيــر من ا
يــعــيــــش فــيــهــا الــشــخـص بـ
الــوالدة والـنــضج مع الــتــركــيـز
ــعــيـــشــيــة الــتي عــلـى احلــالــة ا
يــعـيـش فـيــهــا الــطــفل ونــوعــيـة
احلــيـاة الـتـي يـعـيــشــــــهـا خالل
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هــنــاك الـــعــديــد من االخــتالفــات
والـفــوارق الـثـقـافـيـة الـتي حتـدد
الــطـفـولـة ويــعـرف هـذا اجلـانب
بـأنه الـفــتـرة الـتي يـعــيش فـيـهـا
الطـفل قـبل وصـوله سن الـبـلوغ
الئـــمــة مـع مــراعـــاة الــظـــروف ا
ـالئـمـة لـلـطـفل. وأمـا من وغـيـر ا
ـفــهـوم الـطــبي تـعـرف نـاحــيـة ا
الــطــفــولـة بــأنــهــا الــفــتـرة الــتي
ــوالـيــد الــذكـور تــعــيش فــيـهــا ا
واإلناث منذ الوالدة وحتى بداية
الـبــلـوغ حـيث يــجب عـلى اآلبـاء
رعاية أطـفالهم خالل تـلك الفترة
من خالل تـوفـير جـميع الـوسائل
الالزمة إلعداد شخصية إنسانية
مـنـاسبـة لـهـؤالء األطـفـال ال أحد
ــكـنه مـعـرفـة عـلى وجه األرض 
أي مشـكلـة شخصـية لديك إال إذا
ــشـــكــلــة أظـــهــرت أنت لـه هــذه ا

بــــنـــفــــسـك وإذا أظــــهــــرت أمـــام
اآلخرين  –حتدثاً أو سلوكاً -أنك
تـعاني من اخلـجل أثنـاء التـحدث
بــالــلــغــة اإلجنــلــيـزيــة فــفـي هـذه
احلـالة سـتزيـد ردود أفعـال هؤالء
من حجم مـشـكلـتك. الـتـخلص من
االنسحاب الطفولي هناك الكثير
من الناس ال يدركون أنهم بالفعل
قـد انـتـقـلـوا من مـرحـلـة الـطـفـولة
إلـى مــرحـلــة الــبــلــوغ فــتــجـد أن
سـلــوكـهم بـطــريـقــة أو بـأخـرى ال
ـرحــلـة الـطــفـولـة يــزال مـتـأثــراً 
وبـــنــاء عـــلــيه تـــراهم يــجـــفــلــون
ويــرتــبــكــون أثــنــاء الـتــعــامل مع
الـغـرباء أو مـع من هم أكبـر مـنهم
ســـنــــاً أو مـــكــــانـــة مـن أجل ذلك
عليهم أن يـدركوا أنهم لم يعودوا
أطفاالً وأن شخـصياتهم أصبحت
نــاضــجــة مــثـلــهم مــثل اآلخــرين
هم يـقول سـيجـمونـد فرويـد من ا
ـهـارات اخملـتـلـفة الـتـمـيـيـز بـ ا
فـإذا كـان مــسـتـواك مـتـواضع في
مهارة معينـة فقد يكون االستماع
أو الـكتـابـة لـديك متـطـورة فـيجب
عـــلى األهـل تـــعـــلــــيم أطـــفــــالـــهم
مـحـاولـة تـطـويـر الـقـصـور لديـهم
وال يــــــخـــــجل مـن األخـــــطـــــاء ألن
األخـــطـــاء الــتـي يــرتـــكـــبـــهــا هي
درجات السـلم الذي ستـعينه على
الوصول إلى القمة فيما بعد فقد
يعاني الكـثير من اآلباء واألمهات
ــدرسـة من خــوف أطــفـالــهم من ا
وعـدم رغــبـتـهم بــالـذهـاب إلــيـهـا
خــصــوصـاً في الــســنـوات األولى
من الـدراسة وهـنـا يـحـتـار اآلباء
ـكن أن يفـعلوه واألمـهات فـيما 

وقد يخـطئ بعضـهم في التصرف
ــوقف ويـــجــعل طـــفــله في هـــذا ا
أكــثـــر خــوفـــاً وأكــثــر نـــفــوراً من

درسة.  ا
يـسـتــحـسن أن يـتم إحلـاق الـطـفل
ــدرســة بـــروضــة قــبل إحلـــاقه بــا
بـحيث تكـون الروضـة مكانـاً للعب
والـــتــعــلـم في ذات الــوقـت فــهــذا
درسة ويجعله يهيئ الطفل جلو ا
ــدرسـة. اجــتــمــاعــيــاً فال يــرهب ا
يــــفـــضل أن يــــقـــرأ الــــوالـــدان في
العلـوم النـفسـية والتـربويـة فهذا
ـو طفلهم راحل  األمر مـهم جداً 
اخملتـلفـة فكل عـمر يـحتـاج رعايةً
خــاصـــةً ويــســـتــلـــزم عــنـــايــةً من
درسة الوالدين وسن االلتحاق با
سن حساس جـداً وسيكون أسهل
عـلى الوالـدين أن يتعـامال معه إذا
كانا مطلع على الكتب التربوية.
ـهم أن تـتم مـعـاجلـة خـاتـمــة من ا
خــوف األطـــفــال من الـــذهــاب إلى
ــبـكـر ـدرســة مـبـكــراً فـالـعالج ا ا
يــســاعــد عــلى تـــفــوق الــطــفل في
درسة أما الدراسة واإلبـداع في ا
شكلة فإنه لن يزيد إال من إهمال ا
ـا يـؤدي كــره الـطـفل لـلــمـدرسـة 
إلى تـــدهـــور أدائه فـــيـــهــا وقـــتل
إبـداعه وثــقـته بـنـفـسه وقـد يـؤدي
إلى فـشله الحـقاً.اخلـوف من النوم
في الـســريـر أو اخلــروج لـيالً في
الــــظـالم أو من اجلـــــنــــود أو من
فـرده قـد يـعاني دخول احلـمـام 
منه أي طفل ويترك بصمة سلبية
في شـخـصـيـته عـنـدمـا يـكـبـر لـذا
عـلـى الـوالـدين عـنــد مالحـظـة ذلك

شكلة. اإلسراع في عالج ا
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أن اخلــوف أمــر فــطــري مــوجــود
ن فــــيــــهم لــــدى كل الــــبـــــشــــر 
األطــفـال وهي لــيــست مــرتـبــطـة
ـــــســــألــــة اجلــــ بل هي ردود
أفعال شـعورية وسلـوكية وكانت
احلـكـمـة اإللـهيـة مـن زرع اخلوف
في نفـوس الـبـشر هي حـمـايـتهم
من اخملاطر الـتي حتيط بهم لكن
اخلـوف إذا مـا تـطـور وخـرج عن
ـــألــوف يــصــبح مــرضــاً إطــار ا
ويـــــــــجـب عـــــــــلـى األهل أن

يــــعـــــلــــمــــوا أن
الـسـنـوات
اخلـمس

األولى فـي حـــــيــــــاة اإلنــــــســـــان
ــبـكـرة" تـلـزم وضع "الــطـفـولـة ا
قـواعـد وحــدود لـسالمـة الـطـفل
يــشـارك فـيــهـا كل من يــسـهم مع
األســـرة في تـــربــيـــة وتـــنــشـــئــة
الـطفل وتتـنوع تـمثالت اخلوف
لدى األطـفال بشـكل كثيف مـنها
مــا هـو مــرتـبـط بـأشــيـاء مــاديـة
مـباشـرة كـبـعض أنـواع األلـعاب
أو احلـــيــوانـــات أو الـــصــور أو
الـغربـاء ومنـها مـا هو مـرتبط
بــتــمـــثالت ذهــنــيــة
خـــــــاصـــــــة عن
حاالت معـينة
كـــــاخلـــــوف
ــشي من ا
فـــــــــــــــــــي
الـــــــــظالم
أو البقاء

وحيـداً أو الـنظـر من عـلو وفـسر
عديد من العلـماء هذا الشعور من

زوايا مختلفة.
ويـشــيـر الــبـاحـث  الـفــرنـسي في
الـطب الـنــفـسي لألطـفــال نـيـكـول
ريـن  إلـى أن اخلـــــــــــوف لــــــــــدى
األطــــفـــــال هـــــو شـــــعـــــور نــــاجت
عرفة بحقيقة باألساس عن عدم ا
لألحـداث ومـجـريـاتـهـا وعـادة ما
ــــعــــرفـــة يــــزول هــــذا اخلــــوف 
ثال احلـقيقـة ومنه عـلى سبـيل ا
اخلـــوف من الـــظـالم. فــاجلـــمـــيع
يـخـافون من الـظالم لـعدة أسـباب
مـنـهـا الـسـقوط أو احـتـمـالـيـة ما
ــــكـن أن يــــخـــبــــئـه الــــظالم من
حـشـرات أو مـطـبـات أو لـصـوص
أو حـــتى تـــصــــورات طـــفـــولـــيـــة
مـكــتـسـبــة من الـوالــدين بـصـورة
مـبـاشرة كالمـيـة أو بـصـورة غـير
مبـاشـرة سلـوكيـة.فـلعالج ظـاهرة
اخلـــوف عـــنـــد األطــــفـــال تـــقـــول
الــطـبـيــبـة والــبـاحــثـة الــنـفــسـيـة
الـفرنسـية فيـورا فيلي في كـتابها
"في قلب مشاعر األطفال" أنه على
األبـــوين عـــدم ذــــر اخلـــوف أمـــام
أبــــنــــائــــهم أوال وقــــبـل كل شيء
وتشير إلى أن ذهنية الطفل قابلة
لـتــسـجــيل ذلك اإليــحـاء بــصـورة
ســريــعـة جــداً أو تــخـزيــنــهـا في
الالشعور وإذا كان الـطفل خائفاً
من الــــظالم لــــســــبب مــــكـــتــــسب
فـــتـــوجـب حتــلــل تـــلك األســـبــاب
ومجـاراة الـطـفل وعـدم السـخـرية
مــنـه بل ومــنـــاقـــشــة األمـــر مــعه

بصورة عقلية وجدية.
فــأخــذت الــطــبـــيــبــة والــبــاحــثــة
الـنـفسـيـة الـفـرنـسـيـة أمـثـلـة على
كالمهـا حيث قالت إذا كـان الطفل
مثالً يـتصور وحوشـا تهاجمه أو
تالحـقه أثـنــاء الـلـيل وفي الـظالم
عــمـومــاً فــيـجب الــقــيـام
ـعرفـة ما بفـحص عـينـة 
إذا كـان مصـاباً بـالعـشو
الـلـيـلي أم ال أو أن تـصـوره
لـتــلك الـوحــوش هي حـالـة

نفسية فقط. 
بـــعــــد ذلك يــــجب إتــــبـــاع
أسـلـوب عالج يـتـنـاسب مع
حـالـة كل طفل. كـمـا يجب أن
نـــتـــعـــامل مـع الـــطـــفل بـــحب

سيار اجلميل


