
ن�شاه��د اطفالنا وال�شب��اب املراهقني ويف كل يوم 
يتجول��ون يف عامل افرتا�شي مثري و ينطلقون نحو 
ممار�ش��ة األعاب الكرتونية بات��ت ت�شتقطب �رشيحة 
وا�شع��ة منهم و لكنها ت��زداد يف �شاعات الفراغ ، و 
يف حني يق��ر البع�ض باأن االنرتنت �شئن��ا اأم اأبينا 
ب��ات جزًء من حي��اة اأبنائنا ، جنده��م غارقني يف 
�ش��االت االألع��اب و املقاه��ي الت��ي تفت��ح اآفاق��ًا 
وا�شع��ة رمب��ا تك��ون مفي��دة ، و لك��ن يف اأغلبه��ا و 
ح�ش��ب االأج��واء املحيطة هي م�ش��در قلق و خوف 
حتم��ّي. غ��رف مظلم��ة منزوي��ة اأو داخ��ل اأقبي��ة ، 
ق��د تك��ون غ��ري منا�شب��ة الأطفالن��ا و للمراهقني ، 
ت�شتقطبه��م ملمار�ش��ة األع��اب فيها م��ن العنف ما 
يكف��ي لت�شوي��ه ال�شل��وك و القي��م االأخالقي��ة ، مبا 
يتعار���ض مع ما ت��داأب عليه املوؤ�ش�ش��ات الرتبوية 
م��ن اأ���رشة و مدر�ش��ة و منظم��ات طفولي��ة خلل��ق 
جي��ل واع معاف��ى �شحيًا و نف�شي��ًا و خلقيًا ..  و ان 
كان��ت هناك �شواب��ط �شارم��ة يف ال�شابق تفر�ض 
عن��د افتت��اح �ش��االت )البل��ي �شتي�ش��ن( اأو حت��ى 
قاعات البليارد وم��ن ال�رشوط هذه عدم افتتاحها 
بالق��رب م��ن املدار���ض والثانويات...ف��االآن بداأت 
ه��ذه ال�ش��االت تفت��ح يف اأوق��ات ال��دوام الر�شمي 

مع ب��دء الع��ام الدرا�شي اجلديد مما ين��ذر بظاهرة 
ت���رشب االوالد م��ن املدار���ض �ش��واء كان��وا طالبا 
يف املرحل��ة االبتدائي��ة اأو املتو�شط��ة اأو االإعدادية 
.العوائ��ل ب��داأت ت�شكو ه��ذه الظاه��رة ال�شلبية التي 
بات��ت دون رقابة، وطالبوا باحل��د من انت�شار هذه 
ال�ش��االت االلكرتوني��ة واملقاه��ي يف ظ��ل غياب 
الرقابة و �شّن قوانني حتدد �شاعات عملها وفق ما 
يتنا�ش��ب مع مواقيت ال��دوام املدر�شي لالأطفال . و 
يف درا�ش��ة مرفقة باأرق��ام و اح�شائيات و جوالت 
ميدانية حول مقاهي النت و �شاالت االألعاب ن�شعر 
مبدى اخلطر املحدق باأطفالنا يف ظل تعلقهم الذي 
ق��د ي�ش��ل درج��ة االإدم��ان ل��دى بع�شه��م لق�شاء 
�شاع��ات يف املقاهي و�شاالت االلع��اب ، ا�شافتًا 
اىل هن��اك الكث��ري م��ن املخاط��ر منه��ا اأن بع���ض 
املقاهي وال�شاالت حتول��ت اإىل اأوكار لال�شتخدام 
ال�ش��يء ، وب��داأوا  االأطف��ال و املراهقني ين�رشفون 
اإىل املقاهي بحثًا عن املتعة ، ما ي�شهم يف �شياع 
وقتهم و تعرفهم اإىل �شحبة ال�شوء وا�شبح البع�ض 
ياألف التدخني و البع�ض منهم اأ�شبح مدخنًا �شلبيًا 
بفع��ل ال�شاالت املغلق��ة .  اإ�شافة اإىل �شماع تبادل 
الكلم��ات النابي��ة و ال�شتائ��م و ال���رشاخ و اأحيانًا 

�شدام��ات باالأي��دي  و امتعا�ض كب��ري من االهايل 
ب�شبب هروب الطالب اإىل هذه املقاهي و ال�شاالت 
لتم�شي��ة الوق��ت و التي توؤثر �شلب��ًا على �شلوكيات 
االأطفال و املراهقني .  كما اأثبتت الدرا�شة امليدانية 
اأن �رشيحة ال��رواد ل�شاالت االألعاب من االأطفال و 
املراهق��ني ت�شل لن�شب��ة 94 % ، و هناك اختالط 
بينهم��ا و هذا خط��ر تربويًا ، كما �شوه��د اأن توافر 
ال�شيول��ة املالي��ة لدى الكث��ري من ال��رواد االأطفال 
ي��وؤدي اإىل ق�شائهم �شاعات يف ه��ذه ال�شاالت ، و 
تبني يف بع�ض �شاالت االألعاب اأن تالميذ و طالب 
املدار�ض يرتادونها بلبا�شهم املدر�شي و حقائبهم 
. و بينت الدرا�ش��ة اأن معظم املقاهي ال توجد فيها 
رقاب��ة �شارمة، كم��ا اأن بع�ض ه��ذه املقاهي غري 
املرخ�ش��ة املقدم��ة خلدماته��ا ترغ��ب يف جعله��ا 
�شهل��ة ك�شبًا للمال ، ، مم��ا اأّدى اىل امتعا�ض االآباء 
من بع���ض املقاهي التي ال تخ�ش��ع لرقابة بع�ض 
اأ�شح��اب املقه��ى ، مطالب��ني بالت�ش��دد يف ق��رار 
الرتخي���ض و التعليم��ات الناظم��ة لعم��ل املقاهي 
و�ش��االت االلعاب االلكرتوني��ة . و قد خل�شت هذه 
الدرا�ش��ة اإىل ���رشورة ال�شبط و اال���رشاف امل�شتمر 
على ه��ذه ال�شاالت و املقاه��ي و و�شع �شوابط و 
معايري لها نظ��راً ملا ت�شكله من خطورة يف احلياة 
الرتبوي��ة و االجتماعي��ة اإن ا�شتخدمت خطاأ و هي 
ت�شتخ��دم خط��اأ يف واقع االأمر يف ع��دد ال ي�شتهان 
به من ال�شاالت و املقاهي .  كما قد ي�شت�شعر االأهل 
خطر هذه االألعاب عل��ى ال�شحة النف�شية الأطفالهم 
، لذل��ك جند بع�شهم �شد وجود االنرتنيت يف منزل 
في��ه اأطف��ال ، و مع ذل��ك مل تفلح ال�شي��دة ام حيدر 
يف حماي��ة طفله��ا البالغ ع�رش �شن��وات من اإدمان 
ارتي��اد �شاالت االألع��اب ، و كلما فقدت��ه غالبًا ما 
جت��ده هن��اك غارقًا يف ع��امل من األع��اب القتال و 
ال�شي��ارات و الوحو���ض.  مم��ا ا�شطره��ا اىل ���رشاء 
جه��از )البل��ي �شتي�ش��ن ( ليك��ون طفله��ا متواج��د 
امامه��ا ومنعة من ارتياد �ش��االت االلعاب. بينما 
هن��اك من االأهل من اأرادوا اأن يكون اأطفالهم حتت 
�شيطرتهم و ذلك بوجود النت يف املنزل و ممار�شة 
األع��اب حمددة و دخول مواق��ع مراقبة من قبلهم ، 
مبا يحميهم من خماطر تواجدهم يف مقاهي النت 
و �ش��االت االألع��اب ، و ه��ذا م��ا عمل علي��ه و�شام 
عل��ي )موظ��ف( و ه��و اأب لثالث��ة اأطف��ال ، و براأيه 
اأن االنرتنت مفي��د و ينبغي اأن يكون االأطفال على 
اط��الع عليه لال�شتف��ادة و الرتفيه و التعليم و لكن 
�شم��ن اأوقات حمددة و مقنن��ة .  اأما  اأبو علي الذي 
ميل��ك �شال��ة لالألع��اب االلكرتوني��ة فق��ال: يرتاد 
ال�شالة عدد كبري من االطفال وال�شباب املراهقني 
بع�شه��م تارك��ني الدرا�شة وواجباته��م املنزلية او 
ت�شاهده��م يف ال�شال��ة يف اوقات ال��دوام �شباحًا  
معت��را اأن االأمر طبيعي وغ��ري خارج عن املاألوف 
وعتبي هنا عل��ى االأهل الذين يرتكون اأوالدهم يف 
تلك ال�شاالت واأمام �شا�شات التلفزيون اأطول وقت 

ممكن م��ن دون اأي اهتمام اأو مراقبة.  عدة لقاءات 
م��ع االأهل تظهر ب�شكل وا�شح معاناة الكثريين مع 
اأطفالهم جراء ا�شتيقاظهم يف الليل وعدم مقدرتهم 
عل��ى النوم منفردين ب�شبب اخلياالت التي ترافقهم 
اإىل املنزل نظراً الأنه��م ي�شاهدون طيلة النهار تلك 
االأ�ش��كال الب�شع��ة م��ن الوحو���ض واالأ�شخا�ض غري 
االآدمي��ني يف االألع��اب االإلكرتونية.. ب��ل اإن بع�ض 
االأه��ايل حتدثوا ع��ن مراجعتهم لعي��ادات االأطباء 
النف�شي��ني الأنه��م يف البداية مل يتخيل��وا اأن ال�شبب 
يع��ود اإىل االألع��اب االإلكرتوني��ة. وحاولنا احلديث 
مع بع�ض االأطفال من االأعمار املختلفة، و�شوؤالهم 
ع��ن هذه ال�شاالت واملقاه��ي ويرر الطفل عبداهلل 
احم��د يف ال�شف اخلام�ض االبتدائي ، �شبب تواجده 
يف حم��ل االلعاب االلكرتونية » البلي �شتي�شن« انه 
يحتوي على العاب مث��رية وم�شوقة وقيمة واالهم 
ان  م�رشوف��ه ال�شخ�شي يكف��ي تكلفة �شاعتني من 
اللعب ، بينما ال يخفي انه ياأتي يف بع�ض االوقات 
دون علم ا�رشته بحج��ة انه يلعب مع ا�شدقائه يف 
ال�ش��ارع واوق��ات اخرى ياأخ��ذ االإذن م��ن والديه. 
ويق��ول:" احيانا يعطيني وال��ّدي م�رشويف اذهب 
للع��ب ب��ه واحيان��ًا اوف��ر م��ن م���رشوف املدر�شة 

وبع���ض االحي��ان ال اتناول اي طع��ام يف املدر�شة 
حت��ى ارج��ع واتن��اول طعام��ي يف البي��ت«، وقال 
الطال��ب يف ال�شف الث��اين متو�شط ك��رار ا�شعد ، ان 
لدي��ه جهازاً لالألعاب االلكرتونية يف املنزل ا�شرتاه 
له والده اال ان��ه يفتقر ح�شب قوله اىل وجود العاب 
قوية ومثرية مثل التي تتواجد ب�شكل كبري يف حمال 
االلعاب املنت�رشة يف املحافظة. ومن �شغفه الكبري 
باألع��اب »الب��الي �شتاي�شن« ق��ال الطالب احمد من 
ال�ش��ف الثالث متو�شط ، ان امني��ة حياته ان ميتلك 
حمال كبريا لالألعاب االلكرتونية فيه اكرث من )15( 
جه��ازاً ت��در علي��ه الكثري م��ن املال ك��ي يحقق كل 
اماني��ه، ويعمل احمد البال��غ من العمر )16( عاما، 
حما�شبا يف احدى املحال التجارية لظروف ا�رشته 
ال�شعب��ة ومل يخف��ي ان��ه ينف��ق بع�ض مم��ا يجنيه 
خ��الل عمله يف لعب »البالي �شتاي�شن« دون تدخل 
او رقاب��ة من ا�رشته التي ال تكرتث مبا يفعل طاملا 
يعود للبيت باملال. بدوره اكد الدكتور مازن عي�شى 
ارتف��اع ن�شب��ة االأطف��ال الذي��ن يراجع��ون عيادات 
اأطباء العيون وقال ان اغلب االأ�شباب ترجع الإدمان 
االطفال االلعاب االلكرتونية على خمتلف االجهزة 
وقربهم من ال�شا�شات التي تعر�شها . وطالب مازن 

العوائ��ل ب���رشورة تخ�شي�ض وقت حم��دد لالألعاب 
ويك��ون حتت ا���رشاف االه��ل. وللوق��وف اأكرث على 
تفا�شيل هذه الظاهرة واآثارها كان لنا  اي�شا لقاء 
م��ع الباح��ث االجتماع��ي يا�رش ها�ش��م والذي قال 
يف �شي��اق حديثه لنا: "  نح��ن االآن يف بداية العام 
الدرا�شي ، ومهما فعلنا فلن ن�شتطيع حرمان اأبنائنا 
من التمتع بوقتهم واللعب اأطول فرتة ممكنة، ولكن 
علينا اأن نوجهه��م نحو االألعاب التي حتمل غايات 
تربوي��ة وتعمل عل��ى تن�شيط الذاك��رة وزيادة ن�شبة 
ذكائه��م مثل لعبة ال�شطرجن اأو امليكانو اأو نوجههم 
نحو ممار�شة هواياته��م كالر�شم وكرة القدم وتعلم 
اجلودو والكاراتيه للدفاع عن اأنف�شهم، مع االنتباه 
اإىل اأنن��ا يج��ب اأال نحرمهم من الن��زول اإىل �شاالت 
االألع��اب  الأنها اأ�شبحت طق�شًا م��ن الطقو�ض لديهم 
ولك��ن نعلمهم كيفية اال�شتف��ادة من ذلك االخرتاع، 
وحت��ى االألع��اب االلكرتونية له��ا فوائد عدي��دة اإذا 
م��ا اأح�شن��ا ا�شتخدامه��ا .وختم بالق��ول: "ال بد من 
تظاف��ر جهودنا م��ن اأجل تعلي��م اأطفالن��ا ا�شتثمار 
اأوق��ات الف��راغ واختي��ار دائمًا ما ه��و اأف�شل �شواء 
من االألعاب اأو االأفالم ومناق�شتهم والتحاور معهم 

ب�شاأن فوائدها واأ�رشارها.."

بينم��ا عل��ى الط��رف االآخ��ر توج��د من��اذج رائع��ة 
لفتيات يع�شن م��ع زوجات اأب مثل اأمهاتهن متاما 
ولك��ن ورغم ذلك تبق��ى زوجة االأب دوما يف قف�ض 
االته��ام والدليل اأن الكثري من االأبناء فور ما تدخل 
يرف�شونه��ا دون اأي �شب��ب ومهم��ا فعل��ت تظل يف 

االأنظار قا�شية.
وبط�ض وق�شوة زوجة االأب وظهورها مبظهر ال�شيدة 
املتجرة التي تكره وت�شتخ��دم اأبناء زوجها ب�شكل 
�شيئ ق��د يع��ود اإىل االأ�شاطري واحلكاي��ات ال�شعبية 
الت��ي ن�شجته��ا ق�ش���ض خي��ال ع��ن �شخ�شي��ة تلك 
امل��راأة، وال يوج��د طف��ل يف الع��امل مل يق��راأ ق�ش��ة 
�شندري��ال او االأم��رية واالأقزام ال�شبع��ة وغريها من 
احلكاي��ات الت��ي تبالغ يف ق�شوة زوج��ة االأب . لكن 
وبع��د تغري املجتمع وتغ��ري املفاهيم وتغري احلياة 
ه��ل تغ��ري دور زوج��ة االأب، وه��ل تغ��ريت م�شاعر 
اأوالد ال��زوج جتاهها. �شنتابع ذلك مع عدة ق�ش�ض 
رواي��ات على ل�شان زوج��ة اأب او ابن��ة زوج او ابن 

زوج.
معاناة وق�شوة

 وقفتن��ا االأوىل كان��ت م��ع )ع .ه( 32 �شن��ة  والتي 
حتدث��ت ع��ن معاناته��ا م��ع زوج��ة االأب بالق��ول: 
"تزوج ابي من امراأة غريبة بدون مقدمات او اإنذار 
وتهدي��د او بعد �شجارات متكررة بينه وبني والدتي 
الت��ي ا�شطرته��ا ظروفه��ا اىل تركن��ا ان��ا واإخوتي 
اخلم�ش��ة م��ع والدي وكل ي��وم مع زوج��ة ابي كان 
م��را قا�شيا م�شوها"، و�شاأذكر ق�شة واحدة من هذه 
الق�ش���ض حي��ث كن��ت يف الثانية ع�رش م��ن عمري 
حاولت اإقناع��ي بان ابن اجلريان معجب بي ويريد 
ان يتزوجني بعد ان يلتقي بي ودبرت لنا موعد يف 
مكان م��ا نتحدث فيه وكنت ارغ��ب التخل�ض منها 

باأي طريقة.
وعل��ى خلفي��ة ت�شويه �شورت��ي اأمام وال��دي و�شت 
ب��ي األي��ه و�شبطني باجلرم امل�شه��ود يف موعد مع 
�ش��اب فنلت �رشبا مرحا من والدي الريفي االأ�شل 
وزوجني على الفور من اأحد اأقربائها زواجا فا�شال 
الزل��ت اأنوء باأعبائه اىل الي��وم، وعدا ذلك اأجرتني 
عل��ى ترك املدر�ش��ة وكنت اأقف عل��ى التنور واخبز 
واأن��ا يف الثامنة من عم��ري وتوليت رعاية اإخوتي 

اخلم�شة االأ�شغر مني �شنا.
ولن اأن�شى تلك االأيام مع زوجة ابي واأمتنى لها 

املوت كلما راأيت �شديقاتي مدر�شات او موظفات 
او ربات بيوت �شعيدات او حتى غري متزوجات، 

"كانت زوجة ابي �شيطانه يف ج�شم امراأة"
)عل��ي. ك( ي�ش��ف معانات��ه ومعاناة اأم��ه واإخوته 
م��ع ام��راأة االأب قائ��ال" حت��ى الي��وم وق��د جتاوز 
عم��ري االأربع��ني عاما تولد عن��دي اإح�شا�ض مقيت 
ممل��وء باحلق��د والكراهي��ة ال�شدي��دة الم��راأة االأب 
نظ��را ملعاناتن��ا من تل��ك البلوى الت��ي حلت علينا 
وهي حتمل ا�ش��م زوجة االأب، فب�شببه��ا كانت اأمي 
تتعر���ض لالإهان��ة وال�شت��م وال�رشب على ي��د اأبي 

جراء ال�شكاوى الكيدية التي كانت تقدمها.
وت�شامن��ا م��ع اأمن��ا كان �شبب��ا كافي��ا حلرمانن��ا 
فرح��ة  وغي��اب  اليوم��ي  وامل���رشوف  االأكل  م��ن 
العيد ب��ل وحتى الطرد من البيت ال��ذي �شقيت اأمي 
وه��ي جتمع املال لبنائ��ه، واأ�شاف )علي .ك( وهو 
ي�شتذك��ر مرارة تل��ك االأي��ام "اأن احلرم��ان والطرد 
جعلنا ننزل اإىل �شاحة العمل ونحن �شغار وجعلنا 
نتاأخر يف درا�شتنا فمرة ننجح واأخرى نر�شب، وكل 
ذل��ك ب�شبب زوجة االأب ال�شغ��رية التي ف�شلها اأبي 
علين��ا، و�ش��ادر بيتن��ا ل�شاحلها، لق��د كانت لعنة 
حل��ت علينا، فهي �شيطان " وختم حديثة قائال "يا 

ملكر ال�رشة ويا لتعا�شة االأبناء ".
�شور اأخرى

)د.���ض( .26 �شن��ة نقل��ت لن��ا �ش��ورة اخ��رى ع��ن 
�شخ�شي��ة زوجة االأب حيث تق��ول: تزوج والدي من 
ام��راأة يف اخلام�شة واالأربعني بعد خم�شة اأعوام من 
وف��اة والدتي وق��د عر�شنا عليه ن�ش��اء كثريات اقل 
عم��را واأك��رث جماال وكان يق��ول : "ال اأريد دمية بل 
اأري��د اأم��ًا ثاني��ة الأوالدي". وقد تخوفن��ا منها يف 

البداية الأنها كانت �شارمة فهي حمامية.
لكن ومبرور الزم��ن اأ�شبحنا اأ�شدقاء وكانت دائما 
تق��ف اىل جانبن��ا عندما كان وال��دي يختلف معنا 
وزوج��ت اثنتني من اأخواتي عل��ى معرفتها وكانت 
كث��ريا ما تنفق من مالها اخلا�ض على احتياجاتنا 
وطامل��ا حفظ��ت اأ�رشارن��ا و�شاعدتن��ا يف الدرا�شة. 
ا�شحبن��ا كل حياته��ا واهتماماته��ا ودائم��ا كان 
اأقربائن��ا يقولون ان اهلل عو�شنا ع��ن والدتنا الأننا 
كن��ا بنات �شاحل��ات ومتدين��ات والن والدي رجل 
ملت��زم و�شال��ح وانتظ��ر طوي��ال ليخت��ار الزوج��ة 

ال�شاحلة .
اأم��ا االإعالمي��ة �شيماء البط��اط تقول اأنه��ا مل تعلم 
ان والدته��ا متوفية اأال ح��ني بلغت الثالثة ع�رش من 

عمره��ا وقد تربت مع اخوين م��ن زوجة اأب، كانت 
تعامله��ا بنف�ض االهتمام والعاطفة بل اأكرث اأحيانًا 
م��ن اأوالدها . وت�شي��ف �شيماء: وال��دي كان رجاًل 
مزواج��ا وقد ت��زوج مرتني بعد وف��اة والدتي لكنه 
كان ذو �شخ�شي��ة قوية وموؤث��رة وقادر على توازن 
االأ���رشة . وتعتق��د �شيم��اء ان لالأب االأث��ر االأكر يف 
توازن االأمور وكلما كان الزوج �شعيفا وغري واعي 
اأعطى فر�شة لزوج��ة االأب بالطغيان فاالأثر االأكر 

واالهم للرجل .
و�شائل االإعالم

وت�ش��ف الدكت��ورة ناه��دة عب��د الكرمي اأ�شت��اذ علم 
االجتم��اع يف كلية االآداب /جامع��ة بغداد النظرة 
العام��ة ال�شائ��دة يف جمتمعن��ا العراق��ي وح�ش��ب 
امل��وروث الثق��ايف ان زوج��ة االأب متت��از ب�شفات 
�شلبية خ�شو�شا بالن�شبة للبنات وهذه النظرة التي 
توارثت عر االأجيال قد جتد لها مواقع او موؤ�رشات 
ميداني��ة توؤيد ذلك ولكن لي�ض بالتعميم على جميع 
زوج��ات االآب��اء فهن��اك الزوجة العط��وف وهذا ما 

تنقله لنا وقائع احلياة االجتماعية.
وتعلق عبد الكرمي برف�ض ما يقدم من بع�ض و�شائل 
االإع��الم يف مقدمتها التلفزيون الذي يعر�ض ادوار 

زوج��ة االأب بطريق��ة تنتق�ض م��ن مكانتها وتركز 
عل��ى اجلوانب ال�شلبي��ة ب�شخ�شيتها ما يثري م�شاعر 
االأبناء وتخوفهم منها بل تر�شخ يف اأذهان اجلميع 
عل��ى انها �شخ�ض �رشير، يف ح��ني ان العك�ض يجب 
ان يك��ون لتغي��ري ه��ذه ال�ش��ورة وتقري��ب امل�شافة 
ب��ني اأفراد االأ���رشة الواحدة للحفاظ عل��ى التما�شك 

االأ�رشي .
بناء عالقات ايجابية

باملقابل تو�شح الباحثة االجتماعية رجاء القطب 
ب��ان بع�ض االأ���رش ال تخلو م��ن امل�ش��اكل املتعلقة 
بزوجة االأب يف جمتمعن��ا ال�رشقي ال�شيما اإذا كان 
االأب متعاطف��ا جدا مع زوجته لدرج��ة خ�شيته من 
متردها وتركه��ا منزل الزوجية فتميل كفة امليزان 
ل�شاحله��ا وهنا ي�شب��ح اأوالده م��ن زوجته االأوىل 
حت��ت هام���ض قامو�ش��ه غ��ري املت��وازن وال�شعيف 
فتتاأث��ر بذل��ك حياته��م نح��و احلق��د والكراهية من 
زوج��ة اأبيه��م، ال�شيم��ا اإذا رزق��ت باأطف��ال فتب��داأ 
تعامله��م بق�شوة ودون رعاي��ة واحلقيقة ان الكثري 
م��ن االأوالد واالأمه��ات البدي��الت يبن��ون عالق��ات 
ايجابي��ة تق��وم عل��ى اأ�شا���ض االح��رتام والتقدي��ر 
والطيب��ة وال اأنك��ر من خ��الل م�شاهداتي يف العديد 
م��ن االإ�شالحي��ات ودور االأيت��ام وامل���رشدات ان 
هن��اك فئة طاله��ا االنح��راف واجلرمية م��ن جراء 
تع�ش��ف وعنف زوج��ة االأب غري املتفهم��ة لدورها 
واالأم اجلاهل��ة ملعنى اليتم والطالق ولكن احلاالت 
لي�ش��ت كثرية اإذا م��ا قورنت مب�شت��وى احلا�شل يف 
البيوت الحت��واء االأطفال فاق��دي الرعاية االأ�رشية 

من اأمهاتهم البديالت.
اخلال�ش��ة التي نري��د الو�شول اإليه��ا لي�شت التاأكيد 
ب��اأن زوج��ات االآب��اء ل�ش��ن مالئكة عل��ى االإطالق، 
اأو �شياط��ني عل��ى االإط��الق. اإنهن ب���رش طبيعيات، 
ن�ش��اء عاديات منهن الفا�ش��الت الطيبات، ومنهن 
القا�شيات ال�رشي��رات. كل املطلوب منك اإذا و�شعك 
الق��در يف مواجهة زوجة اأب، اأال تبداأ اأبدا بالكراهية 
والع��داء، امنحه��ا فر�ش��ة عادل��ة، وك��ن حيادي��ا 
نحوه��ا، وانتظر لرتى كي��ف �شتتعامل مع��ك، فاإذا 
كنت مبتليا بفقدان االأم، قد جتد فيها تعوي�شا عما 
فق��دت من رعاي��ة وحنان، واإن كان��ت والدتك على 
قي��د احلياة، فال مانع من االحتفاظ بعالقات طيبة 
مع زوج��ة االأب اأو اكت�شابها ك�شديقة اإذا اأمكن الأن 
هذا �شي�شاعدك كثريا يف االحتفاظ بعالقة اإيجابية 

مع والدك.

بعيدًا عن رقابة األهل..

 أطفال ومراهقون غارقون في صاالت األلعاب االلكترونية

زوجة األب.. بين الواقع المرير واألساطير المخيفة

بغداد ـ محمد هشام

بغداد ـ متابعة 
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زوجة �الأب �مر�أة ال تختلف 
عن غريها من �لن�ساء �إال 

يف �أنها تزوجت من رجل 
كان متزوجا قبلها ولديه 

�أطفال, وماتت زوجته �أو 
طلقها وبقي �الأطفال يف 

ح�سانته, ثم تزوج بالتي 
�سارت زوجة �أب, فكيف 

ر�سخ �ملجتمع �سورة 
زوجة �الأب بال�سيئة لدى 

�الأطفال؟ 
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