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وبــدالً من ذلك يــشــيــر بــرنـامـج "دراسـة
ــتــفــوق ريــاضــيــا مــنــذ سن الــشــبــاب ا
ـبـكرة ـعـرفيـة ا مـبـكرة" إلى أن الـقـدرة ا
ـشـكالت واتـخاذ الـقرارات (كيـفـية حل ا
الصحـيحـة) يكون تـأثيرهـا على اإلجناز
ـمـارسـة أو أكـبـر من تـأثـيـر الـتـدريب وا
حـتى احلالـة االجـتـماعـيـة واالقتـصـادية
هم لـلغايـة أن تعمل للشـخص.لذلك من ا
على رعـاية قـدرات طفـلك الذكي في وقت

مبكر.
وال يتعـ عليك أن تـدفع األطفال إلى أن
ــكن أن يـــصــبــحـــوا عــبــاقـــرة ألن ذلك 
ــــــــشــــــــاكل "يــــــــؤدي إلـى كـل أنــــــــواع ا
االجـتـماعـيـة والـعاطـفـيـة" وفـقا لـعـلـماء
الـتـربــيـة.لـكن إذا كـنـت تـرغب في رعـايـة
ـتــفـوق وإبـقـائه سـعـيـدًا فـإلـيك طـفـلك ا

كنك جتربتها: بعض األشياء التي 
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يــحــتــاج األطــفــال ذوو مــعــدالت الــذكـاء
العالية في كثير من األحيان إلى أسلوب

جديد لالستمرار في حتفيزهم.
وســوف تـســاعـد زيــادة جتـارب احلــيـاة
الطفل على تنمية ثقته في نفسه وقدرته

على التعامل مع العالم من حوله.
ويقول علماء النفس إن الراحة تأتي من
ـألــوفـة; لـكـن هـنـاك الــتـمــسك بـاألمــور ا
حــاجــة لــلــتـحــلي بــالــشــجــاعــة الالزمـة

لتجربة شيء مختلف.
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ـواهب مـسـاعـدة طـفـلك عـلى اكـتـشـاف ا
ـتلـكـها في وقت مـبكـر سواء في التي 
ريـاضـة مـعـيـنـة أو أي عـمل فـني سـوف
يساعـده على تطويـر مهارات مـهمة مثل

رونة. ا
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في عام  1968التـقى جـولـيان سـتـانلي
أستاذ في علم النفس طفال عبقريا يبلغ
من الـعــمـر  12عــامًـا كــان يـدرس عــلـوم
الــكـمـبــيـوتـر بــجـامـعــة جـونـز هــوبـكـنـز

تحدة. بالواليات ا
كان الطفل جوزيف بيتس ذكيا للغاية

لل. لكنه كان يشعر با
وكان بيتس متفوقا عن الطالب اآلخرين

ن هم في نفس سنه.
وبـفضل إعـجـابه بـهذا الـطـفل العـبـقري
بـــدأ ســـتـــانــلـي دراســـة طـــويـــلـــة األمــد
ـدة  45عـامًــا تــتـبع خاللــهـا اسـتــمـرت 
وهـوبـ مـثل مؤسس تـطور األطـفـال ا
غنية موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ وا

األمريكية ليدي غاغا.
لـكـن مـا الـذي حــدث مع جـوزيـف بـيـتس
بعـد ذلك? لقـد قام بـعمل جـيد لـلغـاية في
حقيـقة األمر.لقـد واصل دراسته وحصل
عـلى شـهــادة الـدكـتـوراة ودرس بـإحـدى
اجلامعات وأصـبح اآلن "رائدا في مجال

الذكاء االصطناعي".
وبـدأ سـتـانـلي بـرنـامج "دراسـة الـشـباب
ـتـفــوق ريـاضـيـا مـنــذ سن مـبـكـرة" في ا
" بجامعة جونز وهوب "مركز الشباب ا
هوبكنز في بالتـيمور والذي تابع حياة
أكـــثــر من خــمــســـة آالف طــفل مــوهــوب
ـئــة من أعـلى ــثـلـون نــسـبـة واحــد بـا
نـسب الـذكـاء.واكــتـشف سـتـانـلي بـعض
ـــــــــذهـــــــــلـــــــــة مـن هــــــــذا األفـــــــــكــــــــار ا
البـرنامج.وتتـعارض الـدراسة مع حـكمة
ة تقول "التدريب يبلغك الكمال" أي قد
كن للشخص أن يـصبح خبيرا في أنه 

ا يعمل بجد وتركيز. شيء ما طا

لألطفال أكثـر ألن البالغ تكـون منطقة
ــا احلُــصـــيْن فـي دمــاغه نـــضـــجت 
يـجــعــله أكــثـر قــدرة عـلـى االحـتــفـاظ
بالذاكرة وال يضره االسـتيقاظ بنفس

القدر.
وتـشــيــر نـتــائج بــحث سـبــنــسـر إلى
ـرء إلى الـعـمل عـلى "جتـميع حاجـة ا
الذاكـرة" أكـثـر كـلمـا كـبـر ألن تـخزين
احلــصــ لــلــذاكـــرة قــد يــضــعف مع
ـثــيـر أن األشــخـاص الـكــبـر.واألمــر ا
ــيــلـــون لــلـــذكــريــات األكــبـــر ســنـــا 
ـيـلـون اإليـجـابـيـة بـيــنـمـا الـشـبـاب 
ـا كان ذلك لـلذكـريـات لـلـسلـبـيـة. ور
ـراهـقـ عـلى ألن تـركـيـز األطـفــال وا
اخلـبـرات الـســلـبـيـة يــسـاعـدهم عـلى
الـتكـيف الحـتـوائـهـا عـلى مـعـلـومات
أساسية مفيدة كمخاطر النار ومغبة
اجملـازفـة بـقـبــول حـلـوى من شـخص

غريب إلخ.
لـكن مع اقـتـراب نـهـايـة احلـيـاة يـركز
خ الـــبــشـــري عـــلى اإليـــجــابـــيــات ا
ويـحـصل كـبـار الـسن عـلى قـسط أقل
من نـوم حـركة الـعـ الـسـريـعـة وهو
الـــنــــوم األرجح أن يـــرسـخ الـــذاكـــرة
الـسلـبـيـة خـاصـة في حـالـة اإلصـابة

باالكتئاب.
ـرء وتـقـول بـولـيـنـغـر إنه إذا تـمـتع ا
بنوم جيد فإن أثره على دمج الذاكرة
في الـقـشـرة اخملــيـة "يـكـون أقـوى مع
الـوقت وبـالـتـالي فـالـنـوم اجلـيـد من
ـرء من معـاجلة كن ا اللـيلـة األولى 

شاعر بشكل أفضل الحقا". ا
عنـيون بالنوم كما ينـظر الباحـثون ا
في كيـفيـة االستـفادة مـنه على سـبيل

ا في برنامج إلعادة التأهيل Z: شاركت إ U½dÐ

ختبرات النوم الكيفية التي يحسن بها قسط يسير من النوم التعامل مع خبراتنا الشعورية q∫ يتابع الباحثون  UFð
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كـان هــذا مـوضــوع األمـسـيــة الـفـكــريـة الــتي أقـامـهــا مـركــز الـبـاحث
للبحوث والدراسات اإلستراتـيجية في كربالء عصر يوم أمس السبت
..والـتي حـاضـر فـيـها الـبـاحث الـدكـتور سـلـيم جـوهـر وقدمـهـا الـنـاقد

الدكتورعلي حس يوسف ..
ــيـ وأسـاتــذة اجلـامـعـات ـفــكـرين واألكـاد وحـضـرتــهـا نـخــبـة من ا
واإلعالمـيـ ..وشــهـدت مـداخالت وأســئـلــة وقـراءات مـفــيـدة من قـبل

الزمالء احلضور ..
وكانت لنا مداخلة على موضوع احملاضرة قلت فيها :

لقد أنـتج لنا اجملـتمع (األربعـيني ومايـجري في زيارة األربـع ) أنتج
ــبـارك) بــكل تـمــثالته اإلنــسـانــيـة وأخالقه لـنــا (اجملـتــمع احلــشـدي ا
ة وقـيمـه العـربيـة وضـيافـته وكـرمه وعطـائه وشـجاعـته وسـلوكه الـكـر

وبذله وإيثاره ..
فما جــــــرى في سواتر الــــــقتـال وسوح اجلهـــــاد من عطاء ونخوة
وكرم وتـضــــــحـيات من قـبل أبناء احلـــــشد الـشعـبي هي نفــــــسها
كانت جتـري في موكـب العطـاء احلسـيني األربـعــــــيـني التـي يقـــــوم
ــــــضـايف ــــــــواكـب وا بــهـا خـــــــدام احلــســــــــ من أصــحـاب ا
عـلى طريق الـزائـريـــــن من كـرم وضــــــيـافـة وعطـاء وخـدمة الحتـدها

حدود  ..!
وبــكل فــخــر .. أصــبح اجملـــتــمع (احلــشــدي) هــو اإلبـــــن الــشــرعي
لـلـمجـتـمع( األربـعيـــــــني)  وهـــــو الـثـمـرة الـنـــــاضـجـة الـطيـبـة التي
أزهـرت وتـفـرعت ونـبــــــــتت من شـجـرة اجملـتـمع األربـعيــــــني .. هي
الثـمرة الـتي قطـفنـاها وتـذوقنا حالوتــــــــها وسـددنا بـها رمق جـوعنا
ـبــاديء اإلنـسـانـيـة إلى الـشـهـادة وحب الــوطن والـدفـاع عن الــقـيم وا

جمعاء ..!
أما الشجاعة والتضحية والفدائية فهي السمة البارزة لكال اجملتمع

(األربعيني) و(احلشدي) على حد سواء ..
ـوكب يــتـعــرض لألعـمـال األرهــابـيـة فـنـجــد أن الـزائـر وصــــــــاحب ا
وبطلقـون عليه الرصــــــاص ويزرعــــون العـبوات الناسـفة قرب موكبه
وهـو اليـعـبـأ بـهم واليـتـوقف ويـبـقى يـقـدم اخلـدمـة ويـقـول : نـحن فـداء

للحس ..!
نية ويقتحمون مواضع وكذلك أبناء احلشد الشعبي يتسـابقون على ا
ــان وهم يـقـولــون : نـحن فـداء داعـش اإلرهـابي بـصــدور عـامـرة بـاإل

احلس ..!
وأخيراً وجهت سؤاالً مهـماً إلى الباحث الدكتـــــــور سليم جوهر قلت
ـمــكن أن يـسـتـمــر هـذا الـعـطـاء اإلنــســـــــاني والـعـمل فـيه : هل من ا
اجلماعـي األخالقي من ضيـــــــافـة وبر وهمـــــــة ونخوة وعـطاء وكرم
ــكن أن جنــعـلـه يـســتــمـر طــوال الــعـام واليــقــتـصــر عــلى زيـارة هل 

األربع ..
ـمــكن أن جنـعل مـن هـذا اجملـــــــتــمع األربــعـيـنـي أن يـقـوم وهـل من ا
ناسبات مثل : صلحة الوطن خارج الزيـــــارات وا بأعماله التطوعية 
ـصـانع الـعـمل الـتـطـوعـي في بـنـاء وإعـمـار الـبـلـد وتــشـيـيـد الـطـرق وا
ـمـكن أن يـحصل ـزارع وبـنـاء بيـوت الـفـقـراء ..هل من ا والـعـمل في ا

هذا ..?
ا ذكرته أنت ـــــــكن هذا بـالقياس  وقد أجاب الدكتـور سليم ..نعم 
عن احلــشـد الــــــــــشـعـبي وكـيـفــيـة إنـــــــــــبـثـاقه من رحم زيــــــــارة

األربع ..
ــكـن أن يــصل كـل الـــــــــعـــراق إلى مـــجـــتــمع
أربعيني متـعاون ومتكافل بـهذا الشكل اإلنساني

العظيم ..

بالـتأكيـد فعل العـبادي كل ما بـوسعه أن يفـعله خالل سنـوات رئاسته
ــلف احلــرب  ضـد داعش ــا يــتـعــلق  خــصــوصـا  جملـلـس الـوزراء
والرجل كان منطقيا وهادئا في إدارة دفة دعوم بتحالف دولي كبير ا
وهـو قـد كسب تـأيـيـدا واسـعاً الـكـثـير مـن األزمات بـعـيـدا عن االعالم
دن احملتلة  وكان في حينما واكب وأشرف على حتضيرات حترير ا
وهــو يـعـلن الـنـصـر بـنـفــسه من مـواقع احلـدث مـحـاطـا قـمـة الـوطـنـيـة
بجـنوده احملررين ليـرسخ صورته كـقائد مـنتـصر في أذهـان الشعب

ولكن ماذا بعد ذلك???. العراقي وهذا ما يحسب له كثيرا
زيد من ثقة كان بانتظار العبادي بعدمـا أكمل ملف التحرير وكسب ا
وهو مـلف الفـساد حتـدٍ جديـد ال يـقل خطـورة عن ملف االمـن الـشعب
هــذا الـســرطـان الــذي اسـتــشـرى بــشـكل مــدمـر في كل والـفــاسـدين
مـفاصل الـدولة وجـعلت الـعراق يـحتل قـائمـة الدول االكـثر فـسادا في

العالم.             
وراح جميع العـراقي ينتظـرون تلك اللحظـة التي يظهر فـيها العبادي
وهو يـعـلـن حـربـا جـديدة مـن خالل قـيـادة اجـهـزة الـدولـة ومـحـاكـمـها
حملاسـبة الفـاسدين وتـصفيـة رؤوس اموالـهم ومالحقـة الهاربـ منهم
هـد لهذه خصـوصا بعـدما راح  وتفـتيت شبـكات االفسـاد في البالد
ـلفـات الـفسـاد الـضخـمـة التي فـلم يتـرك مـناسـبـة إال وتطـرق  احلـرب
وتـوج تــصـريـحـاته بـإعالنـه الـبـراءة من كل فـاسـد أتى به سـيـفـتـحـهـا
في اشـــارة واضـــحــــة الى إتـــهـــام احلـــكــــومـــة الـــســـابـــقـــة ســـابـــقـه 

ولكن ماذا فعل بعد ذلك??. ورئيسها
ولم يـسـتثـمـر الـرجل رصـيـده الـضخم لم يـحـدث شـيئ من هـذا كـله!!
الناجت من جناحه الرائع في محاربة االرهابي وبقي الرجل يدور في
و اكــتـفى فــلك الـتــهــديـد والــوعـيــد دون خـطــوات حـقــيـقــيـة مــلـمــوسـة
سؤول األول وهو ا بالتحذيـر والتنبيه مـن خطورة الفساد عـلى البالد
في الدولة ,ال بل أن بعض الفاسـدين  نقلهم ومـكافأتهم بـنقلهم الى

مواقع أعلى !!.
ـا كــانت الـضــغـوط الــقـاسـيــة الـتي تــعـرض لــهـا الــرجل من قـبل ور
أفشـلت مخططاته وجعلته األحزاب والشخصيات الـنافذة في السلطة
هــذا الـفــشل ــكـان دون أن يــكــشف مــلــفــا واحــدا  يــراوح في ذات ا
ن انـتظـروا وعـوده الـكثـيـرة الـتي ضاعت والـتـراخي صدم اجلـمـيع 
في مــهب الـريـح والـتي عــدت أكــبـر أخــطـائـه اجلـســيـمــة في ســنـوات

والقت بظاللها على إمكانية التجديد له في والية ثانية. رئاسته
أزكــمت رائــحــتــهـا كـانـت هــنــاك مـلــفــات فــســاد ضــخــمــة وخــطــيــرة
مـنـها مـلـفات تـتـعلق بـحـياة مـكن الـتغـاضي عـنهـا ومن غـيـر ا االنـوف
نـاهيك عن اء والـكـهربـاء كـا ـواطن واحـتيـاجـاته اليـومـية الـضـرورية ا
ـشـاريع الـوهـمـيـة والتـعـيـ بـالـوكـالـة ومـحـاباة الـسرقـات الـكـبـرى وا

االحزاب. 
ثم وقع الـعـبـادي في خـطـأ اخـر ال يـقل أهـمـيـة عن اخلـطـأ االول الذي
رغم مـطالبـته سراً و عالنيـة  من قبل العديـد من الكتل الـفاعلة ارتكبه
و الـتــيــارات الـعــريــضـة كــالــتـيــار الــصـدري بــأن يـبــتــعــد عن حـزب
فاجلـمـيع نصـحه بـان النـجـاح سيـكـون حلـيـفه فـيمـا لـو ابتـعد الـدعـوة
خـصـوصـا بـعـدما واعـلن انـفـصـاله عن احلـزب وكـون تـيـارا مـسـتـقال

تضاءلت فرص احلزب في البقاء في السلطة.
وبـقي مـترددا ولـكـنه تأخـر فـوضع قـدما داخل احلـزب وقـدما خـارجه
ولم يـتـخذ قـرارا نـهائـيا بـاالنـفصـال ألسـباب كـثـيرة ال مـجـال لذكـرها
ولـعل الرجل أحس ـا فـوت عـليه فـرصـة الـتجـديـد لـوالية ثـانـيـة االن
بـوطـأة أخـطـائه في الـنهـايـة وأراد تـرك الـسلـطـة بـشـكل حــــــــضاري
وسلس وهاد يدل على حسن اخلـــــــاتمـة لواليته العاصــــــفة التي
بالتأكيد جنح في بعض ملـــــفاتها وفشل في أخرى لكنه ترك بصمته
ـا سيقـدمه من سياتي من التي سـتظهـر نتائـجها حـيــــــــنمـا تقارن 

بعده !!.

لكن ال جتبره على شيء ال يحبه.
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يجب اإلشـارة إلى أن الفـضول هو أصل
كل أنواع التعلم.

ـكن لألطـفــال أن يـطـرحـوا الـكـثـيـر من
األسـئلـة قـبل بدء الـدراسـة وعـلى الرغم
من أن صبـرك قد يـنفـد قبل اإلجـابة على
جــمــيع أســئــلــتـهـم فـإن ذلـك األمـر مــهم

للغاية في تطور شخصيتهم.
وكلما زاد عدد األسئلة التي يطرحونها

درسة. كلما كان أداؤهم أفضل في ا
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ساعـد طفـلك على تـطويـر "عقـليـة النـمو"
مـن خالل االحــتـــفــاء بــالـــتــعـــلم ولــيس

بالنتيجة الفعلية.
ويــتــعـلم األطــفــال كـيــفــيـة الــتــعـامل مع

األشياء من خالل آبائهم.
لـذا سـواء كـان األمـر يـتـعـلق بـتـعـلم لـغة
جــديـــدة أو حــتى ركـــوب الــدراجــة ألول
مـرة فـإن الرغـبـة في الـتـعـلم هي مـهارة

إيجابية ينبغي تشجيعها.
ال تخف من الفشل 

يـنـبغـي التـعـامل مع األخـطـاء عـلى أنـها
اللبنات األساسية للتعلم.

ويـــجب الــتــعـــامل مع الــتـــعــلم من هــذه
األخطاء على أنه فرصة لـلنمو والتطور
ألن ذلك سيساعد األطـفال على فهم كيف
ــشـكــلـة بــشـكل ــكـنــهم الــتـعــامل مع ا

رة القادمة. أفضل في ا
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إن نـعت الـطـفل بـصـفـات سـلـبـيـة سـوف
يجعله ينعزل عن األطفال اآلخرين.

ولن يجـعله ذلك عـرضة لـلتـنمـر فحسب
لكـنه سيـزيد من الـضغـوط الهـائلـة عليه

غـزى تـفـسـير ورغم تـفـنيـد الـعـلـمـاء 
األحالم والــتي تـكــون أشــد انـفــعـاال
خالل نــوم حـركــة الــعــ الـســريــعـة
فــإنــهم يــعــرفــون أن اخلـبــرات الــتي
اجتـازهـا الشـخص مـؤخـرا كثـيـرا ما
تــظــهــر في هـــيــئــة أحالم تــعــبــر عن
شــــعـــــور مــــا ولــــيـس إعــــادة ســــرد

لألحداث.
ويقول دارنت إن ثمة أدلة على أن "ما
يـــتـــكــــرر في األحالم يــــكـــون ألـــصق

بالذاكرة".
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وقـــد درست روزالـــيـــنـــد كـــارتـــرايت
البـاحـثـة الرائـدة في عـلم الـنـوم تلك
الــــظــــاهــــرة ونـــظَّــــرت إلـى أنه خالل
األحالم تُدمج خـبرات واقعـية صـعبة
بـذكـريـات شـبـيـهــة لـيـتـسـنى لـلـحـالم
ة ؤ التعامل مع الذكـريات اجلديدة ا
في سياق ذكريات مسـتقرة وبالتالي

ها. التخفيف من أ
لكن سبـنسـر تعتـقد أن الـنوم بخالف
نـوم حــركـة الــعـ الــسـريــعـة له دور
ـوجـة الـبـطـيـئة" أيـضـا. ويعـد "نـوم ا
هو أول مـرحـلة من الـنوم تـعـمل على
جتـمـيع الـذكـريـات ويـعـمل بـاألخص

على معاجلة الذكريات احملايدة.
ويــشــيــر الـبــحـث الـذي تــضــطــلع به
وجة سبنـسر إلى أن كم نشـاط نوم ا
البـطيئـة خالل النـوم يؤثـر في كيـفية

حتويل الذاكرة الشعورية.
والــنــوم لــفــتــرة قـصــيــرة في أغــلــبه
يـتــكـون مـن نـوم بــخالف نـوم حــركـة
ـوجة العـ السـريعـة ويشـمل نوم ا
الـبـطـيـئـة حـ تـطـول فـتـرة الـنـعاس
ــا تــكـــون ورقــة بــحـــثــيــة أكــثـــر.ور
شاركت فيها سـبنسر مؤخرا من أول
األبحـاث الـتي تطـرقت إلى أن فـترات
الـنـوم الـقـصــيـر بـخالف نـوم الـلـيل
تسهم في معـاجلة الذاكرة الـشعورية
في األطــفـال.ودون حــصــول األطــفـال
على قسط من الـنوم بـدا ميلـهم أكثر
ــعـبـرة عـن انـفـعـاالت إلى الـوجـوه ا
أما مع حصولهم على نوم قصير فقد
عـــــكــــســــوا مـن الــــهــــدوء مـــــا جــــعل
اسـتـجـابـتـهم لـلـمـؤثـرات االنـفـعـالـيـة
تـــشــبه اســـتــجـــابــتــهـم لــلـــمــؤثــرات
عنى آخـر فإن "األطفال احلياديـة و
يـكــونــون أكـثــر انـفــعـاال دون الــنـوم
وأكـثـر حـسـاسـيـة بـكـثـيـر لـلـمـؤثـرات
الــشــعــوريــة" وذلك ألنه لم تــتح لــهم
الفرصة للتعامل مع العبء الشعوري

الذي عاصروه خالل االستيقاظ.
وتـعـتـقـد سـبـنـسـر أن الـنـوم لـفـتـرات
قـصــيــرة يـســاعـد الــكــبـار أيــضـا في
معاجلـة مشاعرهم وإن كـانت فائدته
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ح كانت ريبـيكا سبـنسر أما لـطفلة
في سـنــواتــهـا األولى عــرفت أمـرا ال
يخفى على كثـير من األمهات واآلباء
وهـو أنـه دون أن تـأخــذ صــغـيــرتــهـا
قــسـطــا من الــنــوم سـتــكــون مـعــتــلـة

زاج أو احلركة أو كليهما. ا
ــة أعـصـاب وبـحــكم أن سـبــنـســر عـا
بجـامـعة مـاسـاشـوستس آمـهـيرست
وتـخــصـصــهـا الــنـوم أرادت مــعـرفـة
األسبـاب الـعـلمـيـة وراء ذلك وتـقول:
"كـثـيــرون يـعـرفــون أنه دون حـصـول
الــطـــفل عــلى مـــا يــحــتـــاجه من نــوم
سيكون من الـصعب علـيه التحكم في
مــشــاعـــره وهــو مــا دفــعـــنــا لــطــرح
الــســؤال: هل لــلــنــوم دور فــعــلي في

شاعر?" التعامل مع ا
وأظــهــرت الــبـــحــوث بــشــكل عــام أن
ـشــاعـر الـنــوم يــسـاعــد عـلـى إدراك ا
بشـكل صحـيح وله دور في "تـشفـير"
ـعـلـومـات الـتي تـأتـيـنـا من خـبـرات ا
الــيــوم اخملــتـلــفــة وهــو مــا يــجـعــله
أساسيـا لالحتـفاظ بالـذاكرة. وتـنفرد
الذاكـرة الـشـعوريـة بـخاصـيـة معـيـنة
ـسؤول تُنـشط بـهـا اجلزء الـدمـاغي ا
ـــعـــروف بــالـــلــوزة ـــشـــاعــر وا عن ا

العصبية.
تــقــول ســبــنــســر: "تــنــشــيط الــلــوزة
سـؤول عن جعل يوم العصـبيـة هو ا
زفـافك أو يـوم مـواراة والـديك الـثـرى
يومـا يختـلف في الـذاكرة عن أي يوم

آخر".
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فـالـلــوزة الـعـصـبــيـة تـضــيف أهـمـيـة
خـاصـة لـذكــريـات بـعـيـنــهـا وعـنـدمـا
يح النوم تتم معاجلتها ألمد أطول
من ذاكرة األمور األقل أهـميـة وهكذا
يــــصـــبـح من األيــــســــر مـــســــتـــقــــبال
اســــتــــرجــــاع الــــذكــــريــــات األهم من

الناحية الوجدانية.
وبالتأثير على كيفية معاجلة الذاكرة
ـقـدور الـنـوم أيـضـا الـتـأثـير يـكـون 
على قوة الـذاكرة وهـو ما تؤكـده لنا
شـاعر أليـنا بـوليـنـغر مـتخـصصـة ا
والنوم بجـامعة تـوبينغن بـقولها إن
لــلـنــوم "تـأثــيــرا بـارزا عــلى الــذاكـرة

الشعورية".
وفي دراســـة أجـــريـت مـــؤخـــرا عـــلى
أطفـال بـ الـثامـنـة واحلاديـة عـشرة
من عــــمـــرهم عــــرضت بـــولــــيـــنـــغـــر
وزمالؤهــا عــلــيــهم صــورا بــعــضــهـا
ســلــبي وبـــعــضــهــا مــحــايــد وعــبــر
األطـفال عن اسـتـجـابـتهم االنـفـعـالـية

برسومات بسيطة.
وبعد ذلك نـام بعض األطـفال ولم ينم

البعض اآلخر بينـما راقب الباحثون
بغرفـة أخرى وظائـفهم الـدماغيـة عبر
مجـسـات وضـعت علـى الدمـاغ. وبـعد
االستيقاظ عُرضت نفس الصور على
األطــفــال إضــافــة إلى صــور جــديـدة
ن ـقـارنـة األطـفـال الـذين نـامـوا  و
بقوا مسـتيقظـ أظهرت الدراسة أن
األطفـال الذين نـالـوا قسـطا من الـنوم
كــانـوا أكــثــر قـدرة عــلى الــتـحــكم في

استجاباتهم الشعورية.
ولـلبـشـر قـدرة عـلى الـتـحـكم نـوعـا ما
في استـجاباتـهم الشـعوريـة إذ تقول
بـولـيــنـغـر: "إنــنـا نـحـاول بــاسـتـمـرار
تغييـر الطريقـة التي نشعـر بها جتاه
شيء مـــا أثـــنـــاء إدراكه كـــأن نـــقــول
ألنــفــسـنــا: حــســنــا عـلـيَّ أال أجتـاوب
بــحــدة اآلن بـل اضــبط اســتـــجــابــتي

الشعورية".
وهــذا الـبــحث يــرجح دورا مــســاعـدا
علومـات الشعورية للنوم في بلـورة ا
والتحـكم في الكيـفية الـتي نشعـر بها
علـومات وهو أثر يحدث جتاه تلك ا

سريعا.
تـقـول بـولـيـنـغـر: "كـثـيـر من األبـحـاث
توافرة تشير إلى أن النوم ولو ليلة ا
واحــدة يــفــيــد في مــعــاجلــة الــذاكـرة
نفسـها فضال عن دوره الـرئيسي في
التحـكم الشـعوري عـمومـا". لكن ليس

كل النوم سواء!
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يرتـبط ما يـعـرف بـ "نوم حـركة الـع
السريعـة" بالذاكـرة الشعوريـة وكلما
حصل الـشخص عـلى قـسط أكبـر منه
زادت قـــدرته عــلـى تــقـــيــيـم الــنـــوايــا
الــشــعــوريــة لــآلخــرين واســتــرجــاع

ؤثرة. القصص ا
ـا بــسـبـب غـيـاب ويـعــتـقــد أن ذلك ر
ـــعـــروف بـــاسم هـــرمـــون الـــتـــوتـــر ا
" خالل نــوم حــركـة "الــنـورادريــنــالــ
الـعـ الـسـريــعـة فـمع حتـرر الـدمـاغ
وقتيا من هـذا الهرمـون يوجه طاقته

عاجلة الذاكرة دون توتر.
ــــون دارنت رئــــيس ويــــشـــرح ســــا
مــخــتــبـــر الــنــوم واإلدراك بــجــامــعــة
لينـكون أمرا آخـر فالـقشرة األمـامية
اجلـبـهيـة بـالـدمـاغ تـعـد أكـثـر مـناطق
الدماغ تـطورا وفـيهـا "يكـمن ما يدفع
اإلنسـان لالحـتفـاظ بـهدوئه والـتروي

قبل التجاوب مع األشياء".
نطقة هي وخالل اليقظة تكون تلك ا
ــســؤولـــة عن الــتــحـــكم في الــلــوزة ا
ـشاعر أما خالل العصـبية ومن ثم ا
كن القول النوم فيضعف تأثيرها "و
إن العـنـان يتـرك لـلـمشـاعـر خالل نوم

حركة الع السريعة".

الـعالج كــاالســتـفــادة من األحالم في
عالج اضطراب مـا بعـد الصـدمة وقد
أشارت دراسة إلى أن النوم خالل 24
سـاعـة من الــتـعـرض خلــبـرة صـادمـة
يـــجـــعل ذاكـــرتـــهـــا أهـــون فـي األيــام
الـتـالـيــة. ولـلـذين يـعــانـون من الـقـلق
رضي قد يساعد العالج بالنوم في ا

التخلص من مخاوفهم.
ولــكـن األمــر قـــد يــخـــتــلف فـي حــالــة
مــريـض االكــتـــئــاب حـــتى أن هـــنــاك
ـــســـاعـــدة عالجـــا بـــاالســـتـــيـــقـــاظ 
الشخص عـلى عدم االستـسالم للنوم
ولم يـثــبت هــذا الـعالج فــاعـلــيـته في
كـافـة احلـاالت وإن جنـح أحـيـانـا في
تنبيه الساعة البيولوجية التي تختل

مع االكتئاب.
…b¹bý W b

واألرق قد يكون له أثر واق في بعض
احلاالت فقد أشارت سـبنسر إلى أنه
عقب الـتعرض لـصدمـة شديـدة "يتجه
اجلــسم لألرق أحــيــانــا كــاســتــجــابـة

بيولوجية طبيعية".
ومن ثم قد يـكـون من اجليـد أن يـعيق
احلــــرمـــان مـن نـــوم حــــركـــة الــــعـــ
خ عــلـى جتــمــيع الــســـريــعــة قـــدرة ا
الذاكـرة الشـعـورية ويـقول دارنت إن
ثـمــة أدلــة قــويـة عــلى أن األشــخـاص
الـذين يــقـضــون وقـتـا أطــول في نـوم
ـيـلـون إلى حـركـة الـعـ الــسـريـعـة 

االكتئاب.
ويــعــتـقــد أن الــســبب في ذلـك هـو أن
بـــعض مـن يـــشـــعـــرون بـــاالكـــتـــئـــاب
يـرســخـون ذاكــرتـهم الــسـلـبــيـة خالل
الــــنـــــوم.والــــســــبـب في أن األرق قــــد

ن يساعد الـبعض شعـوريا خاصة 
يــعـانــون االكــتــئـاب أو الــصــدمـة وال
ا أشـار إلـيه بحث يسـاعـد آخريـن ر
جـــديــد لـــدارنت ورفـــاقه تـــوصل إلى
اســتـــعــداد وراثي مــعـــ وحتــديــدا
مورث بـعيـنه يـسمى  BDNFيرتبط
بــأحـد عــوامل الــتــغـذيــة الــعـصــبــيـة
اخملــيــة ويــلــعب دورا رئــيــســيــا في

جتميع الذاكرة خالل النوم.
ويـــشــــيـــر الـــبـــحـث اجلـــديـــد إلى أن
الـبـعض لـديه طــفـرة مـعـيـنـة في هـذا
ورث جتعله عرضه لدورات متكررة ا
ضــارة من الــذاكــرة الــســلـبــيــة خالل

النوم.
وبالنسبة لهؤالء األشخاص قد يكون
ــفــيـــد اخلــلــود لــلــنــوم مــبــكــرا من ا
واالستيقاظ مبكرا جدا لتقليل الفترة
التي يقضـونها في مرحـلة نوم حركة

الع السريعة. 
ولـنــفس الــسـبـب يـنــصــحـهم دارنت

بالقيلولة خالل النهار.
وال تـــتــوقـع ســبـــنـــســـر أن يــتـــوصل
العلماء في حيـاتها لكافة الـتطبيقات
ــمـكــنـة لــلـعالج اإلكـلــيـنــيــــــــــكــيـة ا
بـالنـوم واالسـتـيـقـاظ ولكـن الواضح
ـــرء يـــكـــون أقـــدر عـــلى اتـــخـــاذ أن ا
قـرارات مـعـيـــــــــــنـة بـعـد الـنــــــــوم
ـا لـلـنـوم من ومـرجع ذلك جـزئـــــــيـا 
قـــدرة عــلى تـــهـــــــــــدئـــة صــــــــــخب

شاعر. ا
وتــقــول بــولـــيــنــغــر إن الــنــوم عــادة
ا كان رء عـلى الراحـة. ور يساعـد ا
الـدواء لقـلب كـسـيـر أو عـقل تـائه هو

أخذ قسط من نوم هانئ.
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أحس أنـدرو أنه يــرغب في الـتــغـيـيـر
حـ واجه احــتـمــال فـقــدان عـائــلـته.
ـا تـكــرر اعـتـداؤه عــلى شـريــكـته إ

وتسبب لها بجروح أكثر من مرة.
وبعـد أن تـصـاعد الـعـنف غـادر أندرو
ـنزل وكـان عـلى شـريـكـته أن تـعاني ا
مع األطـــفـــال ثـم فـــقـــد كالهـــمـــا حق

حضانتهم.
ساعـدتها ـا على تأهـيل  حصلت إ

ـــضي قــــدمـــا في حــــيـــاتـــهـــا عـــلـى ا
ــؤذيـة والـتــخـلـص من أثـر الــعالقـة ا

وإعادة بناء احترامها لذاتها.
لـكن مـاذا عن أنـدرو الـذي كـان بـدوره

يبحث عن مساعدة?
أراد أن يــتـوقـف عن إيــذاء شــريـكــته.
وخالل بــحــثـه عــثــر عــلى مــؤســســة
كافـحة العنف األسري التي فينكس 
تـسـاعد الـرجـال في سـعـيـهم لـتـغـيـير

سلوكهم.

ـرة األولـى الـتي دخل فــيـهـا يـتــذكـر ا
غرفة مـليئـة برجال مـظاهرهم غـريبة
وحينها قال لنفسه "ما الذي فعلته?".
بــعــد قـــضــائه ســبـــعــة شــهــور وسط
اجملموعة كـون صداقات مع أفرادها

ويقول إنه بدأ يفهم تأثير سلوكه.
كـان يـواجه حتـديـا لـفـهم أثـر سـلـوكه

السابق كل أسبوع.
ؤسـسـة على بـرنامج يـشمل تعـتمـد ا
شـاكل ونقـاشات تـهدف أفكـارا حلل ا
إلى توضـيح تـأثـير الـسـلوك الـعـنيف

اضي. أمام من ارتكبوه في ا
ويـــــقـــــول أنـــــدرو: "لـــــسـت فـــــخــــورا
ا بالشخص الذي كنت لكني فخور 

أنا عليه اآلن".
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ا أنـها الحظت تـغير أندرو وتؤكد إ
وتـقــول "هــو اآلن مـخــتـلـف نـتــحـدث

أكثر يستمع".
وتـقــول لـيــديـا الــتي سـاعــدت أنـدرو
خالل الــبــرنــامج الــتــأهــيــلي إنه من
الــــضـــروري الــــتــــدخل وإال فــــإن ذلك
الــشــخص ســـيــجــد ضــحــيــة أخــرى
وهناك احـتمـال كبيـر أن يكـون مؤذيا

في عالقته القادمة.

وتــركــز مــؤســســـة "فــيــنــيــكس" عــلى
الـتــواصل مع طــرفي الـعـالقـة بــشـكل
أســــبــــوعي إذ تــــرى أن الــــطــــرفـــ

ــســاء إلــيه بــحــاجــة إلى ــسيء وا ا
ساعـدة إما معـا أو بشكل مـنفصل ا
إذا أرادا اخلروج من دوامة العنف.
لــكن ال تـــنــتــهي كـل احلــاالت نــهــايــة
إيـجــابـيــة.لم تالحظ ســارة مـثال أي
تــغــيـــر إيــجــابي عــلـى زوجــهــا بــعــد
خـضــوعه لــلـبــرنــامج الـتــأهــيـلي بل
أصبح أكثر عدوانية واستمر سلوكه

العدواني.
وتـقول إنه ارتـكب عـنـفـا فظـيـعـا فـقد
حــاول خـنــقـهــا وجــرهـا مـن شـعــرهـا

وضرب رأسها باحلائط.
وتعتقـد سارة أن هذه الـبرامج ليست
كـافـيـة إلحـداث تـغـيـيـر مـلـموس وإن
الــعــدوانـيــ بــحــاجــة لــسـنــوات من

العالج حتى يتغيروا.
وتـضـيف "هم بـجــاحـة إلعـادة تـأهـيل
طـــويـل جـــدا ولـــيس مــــجـــرد ســـتـــة
أسـابـيع ألنـهم قـادرون عـلى تـضـلـيل
".وتقـول إنـها حتس أن نـظام دربـ ا
الـتــأهــيل خــذلـهــا.ولم حتــصل سـارة
عـــلى أي دعم كـــاف حلـــمــايـــتـــهــا من

شريكـها الـعدواني وتقـول إنه يعرف
مكان سكنها ويستمر في مالحقتها.
وال حتـس أن الـــــبـــــرنـــــامـج حـــــاسب

شريكها على ما فعله.
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وتــشـــيــر الــتـــقــديــرات إلى أن 3000
شخص يحضرون بـرامج تأهيلية في
بريطـانيـا كل عام ويـستـمر الرقم في
االرتـفــاع. ومـعــظم الــذين يـحــضـرون

دورات التأهيل هم من الرجال.
وتبـلغ تـكالـيف بـرامج إعادة الـتـأهيل
جنيه إسترليني تدفعها جهات 500

حكومة أو األشخاص.
ـعـتدي وتـسـتـهـدف بـعض الـدورات ا
فقط لكن بعض البرامج تعقد دورات
للـطرفـ بشـكل متـزامن وهنـاك جدل

حول اي الطريقت أكثر فعالية.
وتـعـقــد جـيـني فــيـدر دورات عالجـيـة
ألشـــخـــاص مـــعـــتـــدين وتـــقـــول "إذا
ـعــتـدي فــكـأنــنـا جتـاهــلـنــا الـطــرف ا

شكلة". نتجاهل أصل ا
ريــتــشل ويــلــيــامــز جنت من الــعــنف
الـعـائــلي فـقـد قــضت مع زوجـهـا 18
سنة وتـصاعـد العنف الـذي تعرضت

له مع الوقت.

وحــ انـــفــصـال زارهــا زوجـــهــا في
الصالون الذي تعمل فيه وأطلق النار

على ساقها.
وتــنــشـط ريــتــشــيـل اآلن في بــرنــامج

ساعدة الضحايا.
وقد سمـعت عن معـتدين يـستـخدمون
دورات إعادة التـأهيل التي يـشاركون
فـيــهـا من أجـل إقـنـاع احملــكـمــة أنـهم
تغـيروا لـكنـهم في الواقع يـستـمرون

في إيذاء الشريكة.
وتعتقـد ريتشيل أن الـناس ال يدركون
ــنـزلي ومــدى ذكـاء تـأثــيــر الـعــنف ا
ــعــتــدين وقــدرتــهم عــلى اســتــغالل ا
اآلخــريـن.وتــقـــول إن هــنـــاك ضــرورة
عرفة ما إذا لالستمرار في مراقبتهم 

تغيروا فعال.
أمـا دنـيــز الـتي أشــرفت عـلى دورات
إعادة تأهـيل ألكثـر من عشـرين عاما
فتقول إنه يـجب منح فرصة لـلراغب

في التغيير.
وتـقـول إنه سـيـكـون دائـمـا اشـخـاص
غـــيـــر قـــادريـن أو غـــيـــر راغـــبـــ في
التغيير لكن هـناك مَن تكون رغباتهم
مـخــلـصــة ويـجب أن يــحـصـلــوا عـلى

فرص.

وشعوره بالفشل واإلحباط.
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غـالـبًــا مـا يـحـتــاج الـطالب األذكـيـاء إلى
الـتـحـدي أو الـدعم اإلضـافي أو مـنـحـهم
ا يـتـنـاسب مع قـدراتهم حـرية الـتـعـلم 

اخلاصة.
ـهم لـلـغـايـة الـتـغلـب علـى مشـاكل ومن ا
أنــظــمــة الـــتــعــلــيم احلــالـــيــة لــتــلــبــيــة

احتياجاتهم.
 ø—U³²šö  pKHÞ  «—b  XFCš q¼

ـــكن أن يـــســـاعـــد ذلـك في دعم حـــجج
الـوالـدين حلـاجـة الـطـفل إلى عـمل أكـثـر
ـكـنه أن يـكـشف عن تـطـورا وتـقـدمــا و
أشـيـاء أخـرى مـثل صـعـوبـة الـقراءة أو
اضـــطــــراب نــــقص االنــــتـــبــــاه أو فـــرط

النشاط أو حتديات اجتماعية وعاطفية
أخرى.

لكن كيف تعرف أن طفلك موهوب?
فيما يلي بعض اإلشارات التي تدل على
أن الطفل موهوب وفـقا جلمعيـة مينسا

لنسب الذكاء:
ذاكرة غير عادية

القراءة في وقت مبكر
هــوايـات أو اهـتــمـامــات غـيــر عـاديـة أو

وضوعات معينة معرفة متعمقة 
ية الوعي باألحداث العا
طرح األسئلة طوال الوقت

تطوير روح الدعابة
وسيقى عزف ا

يحب أن يتحكم في األشياء
يضع قواعد إضافية لأللعاب

مهارات: وجود حتديات كبرى يساعد األطفال على اكتساب مهارات أساسية في التعامل مع العالم األكبر

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

   Issue 6170 Tuesday 16/ 10 /2018
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6170  الثالثاء  7 من صفر  1440 هـ   16  تشرين االول (اكتوبر) 2018 م 


