
يف خ�ص��م التطورات وو�صائل االت�صال املختلفة 
واملتعددة بات من املمكن االت�ص��ال مبن ت�ص��اء 
حت��ى لو كان بالطرف الثاين من العامل لي�س هذا 

وح�صب بل ت�صاهده اأي�صا
واحلديث عن التغيريات وامل�ص��اكل التي اأحدثتها 
فق��د  بجدي��د،  لي���س  والتكنولوجي��ا  التط��ورات 
تنوع��ت االقالم واختلفت ب�رشوحها وتف�ص��ريها، 
واالن�ص��ان العراقي واحد م��ن الب�رش الذين تاأثروا 
�ص��لبا كان او ايجاب��ا بها، ورمبا ال�ص��لبية فاقت 
ايجابياتها، كون املجتمع العراقي حمافظا على 
تقاليد واأعراف املجتمع باالإ�ص��افة اىل انها  يف 
فرتة حكم الدكتاتور مل تكن ممنوعة وح�صب اإمنا 

اغلبنا مل ي�صمع بها او يت�صورها.
�ص��ابقًا، عندم��ا يريد �ص��خ�س م��ا زي��ارة اأقاربه 
يف بل��دة بعي��دة فان��ه يذه��ب وهو ال ي��دري هل 
�ص��يجدهم اأم ال، وتعد الربقية اأول و�صيلة توا�صل 
عرفها النا�س حيث �صاهمت يف �رشعة التوا�صل، 
فعندم��ا ي�ص��افر اأحد م��ن النا�س فاإنه ير�ص��ل اإىل 
اأهل��ه برقية تفيد بو�ص��وله اأو العك�س حيث يخرب 
برجوع��ه يف ي��وم حم��دد، كما حمل��ت الربقيات 

اأو  الزواج��ات  اأو  كال��والدات  ال�ص��ارة  االأخب��ار 
االأخبار املحزن��ة كالوفاة، ولك��ن لكون الربقية 
يف ذل��ك الوق��ت مكلف��ة وانت�ص��ارها يف كل بلدة 
قلي��ل فق��د كانت و�ص��يلة �ص��عبة وغ��ري متوفرة 
لل��كل، ومع ظه��ور الهاتف ب��داأ النا���س يعرفون 
طريق��ة اأ�ص��هل للتوا�ص��ل وان كان الهات��ف يف 
بداي��ة ظهوره حم��دوداً حي��ث كان انت�ص��اره يف 

املدن الكربى .
  و�صائل االت�صال احلديثة

كانت الفرتة التي �ص��بقت ظهور و�صائل االت�صال 
احلديث��ة تت�ص��م مبيزتني ف��االأوىل منهم��ا كانت 
حمزنة وهي تاأخر و�ص��ول اخلرب اإىل من ي�صاب 
بفواج��ع الده��ر، حي��ث كان البع���س يرح��ل اإىل 
عمل��ه الأي��ام وينقط��ع ع��ن اأهل��ه واأحبت��ه وذلك 
لعدم وجود و�صائل ات�صال حديثة فيعود ويفجع 
مب��وت اأح��د اأحبته م��ن اأقارب��ه كاأح��د والديه اأو 
اإخوت��ه اأو زوجت��ه اأو اأح��د اأبنائ��ه، اأو حت��ى اأحد 
اأع��ز اأ�ص��دقائه وجريان��ه فيع���س اأ�ص��ابع الندم 
لع��دم ح�ص��ور ت�ص��ييع جنازت��ه اأو ح�ص��ور اأيام 
العزاء االأوىل، وقد تعددت الق�ص���س املحزنة يف 

ه��ذا املجال مثل ق�ص��ة من عاد بع��د ثالثة اأيام 
وه��و يح��دوه ال�ص��وق بع��د اأن اأمت عمل��ه يف نقل 
ال��ركاب اإىل اأح��د املناط��ق املج��اورة اإىل لق��اء 
زوجته وابنته الوحيدة التي اأح�رش لها ب�صكويتًا 
وكان �ص��غوفًا به��ا ومتعلقا، وم��ا اأن حط رحاله 
اأمام البي��ت اإال واأخوه ينقل اإلي��ه خرباً نزل عليه 
كال�ص��اعقة وذلك بوفاة زوجته وابنته الوحيدة 
منذ ثالث��ة اأيام احرتاقًا يف البي��ت بفعل انفجار 
)ثالج��ة( والت��ي كان��ت تعم��ل ب��� )الغ��از( قب��ل 
انت�صار الكهرباء فاأظلمت الدنيا يف عينيه ورمى 
م��ا بيده ودخل يف نوبة ب��كاء حزنًا وكمداً، واأما 
امليزة االأخرى الت��ي كانت جميلة يف ظل انعدام 
و�صائل التوا�ص��ل احلديثة فهي اأن املرء اإذا خرج 
اإىل نزهة اأو �صفر فانه ينقطع عن جميع امل�صاغل 
فال يت�ص��ل عليه اأحد يطلب منه احل�ص��ور الإمتام 
عمل اأو حل م�ص��كلة فيف�صد عليه نزهته، فيق�صي 
وقته م�ص��تمتعًا حتى يعود ويتوىل اإمتام مهامه 

املعدودة.
  طبع االإن�صان على االأن�س مبن حوله، فال يت�صّور 
االإن�ص��ان اأن ي�ص��ري مركب احلياة ب��دون اأن يكون 
هن��اك توا�ص��ٌل بين��ه وب��ني الّنا�س وخ�صو�ص��ًا 
مم��ن تربط��ه به��م قرابة اأو �ص��داقة، فالّتوا�ص��ل 
واالجتماع وتب��ادل املع��ارف واملعلومات بني 
الّنا�س هو �ص��ّنة الكون و�صّنة احلياة الّدنيا، ومن 
اأق��دم الو�ص��ائل التي عرفها االإن�ص��ان للتوا�ص��ل 
ه��ي كتاب��ة الر�ص��ائل وبعثها من خ��الل الربيد، 
وقبل توفر تقنية االت�ص��ال احلديثة كما هو علية 
احلال االآن فقد كان ال�ص��بيل الوحيد للتوا�صل هو 
املرا�ص��لة، فم��ا كان على م��ن اأراد معرفة اأخبار 
م��ن يح��ب اإال اأن يبادر اإىل كتاب��ة خطاب والذي 
كانوا يطلقون عليه ا�ص��م )خط(، ومن ثم بعثه مع 
من يثقون يف اإي�صاله اإىل من يرغبون وذلك قبل 

تاأ�صي�س الربيد الر�صمي وو�صوله اإىل كل بلدة.
 وق��د كنا حري�ص��ني على ان يكون بني �ص��طورنا 
راأي الإح��دى الفتي��ات وفع��ال ج��اء راأي الطالبة 
واالقت�ص��اد  االإدارة  كلي��ة  يف  خلي��ل  نربا���س 
جامعة كربالء كما يل��ي، اإن اأغلب االأهايل اليوم 
عندما يكت�ص��فون ان بناتهم يع�ص��ن ق�صة حب او 
اأنه��ا تتوا�ص��ل م��ع �ص��اب يغتاظون وي�ص��درون 
العقوبات التي ت�صل اأحيانا حد القتل.. متنا�صني 
البحث والوقوف على االأ�ص��باب التي دفعتها اىل 
ذلك، ودون ال�صوؤال هل ال�صبب هو نق�س يف الدين 
اأم االإطالع واملعرفة؟ وما �ص��بب هذا النق�س؟ ام 
هناك ا�ص��باب اخرى؟ فاإذا كان ال�ص��بب االول هو 
املرج��ح فه��ل النق�س ي�ص��مل البنت فق��ط ام كل 
اف��راد اال���رشة؟ ومل دينه��ا ناق�س؟ الب��د انها مل 
حت�ص��ل على االر�ص��ادات الكاملة من االهل.. اما 
اإذا كان هناك ا�ص��باب اخرى فما هي؟ كثرية هي 
الت�ص��اوؤالت.. ولك��ن ح�ص��ب جترب��ة جمموعه من 
البنات وح�ص��ب كالمهن وبعد �ص��وؤالهن والنقا�س 

ح��ول اال�ص��باب وج��دت ان اأغلبه��ن يبحث��ن عن 
احل��ب ويث��ري اهتمامه��ن لدرجة كبرية وي�ص��غل 
حيزا كبريا يف حياتهن وال�ص��بب هو نق�س احلب 
واالهتم��ام يف العائلة.. مل يكن ال�ص��بب نزوة وال 
غريزة وال نق�س بالدين وال عدم معرفة املجتمع 
وامنا هو نق�س بداخلها ب�ص��بب االهل.. االهتمام 
مبفهوم البنات هو لي���س توفري الطعام وامللب�س 
ب��ل  الكث��ريون..  الراح��ة كم��ا يعتق��د  وو�ص��ائل 
االهتمام هو بتقدمي احلب.. ب�صوؤالها ماذا حتبني؟ 
ماذا تف�ص��لني؟ ه��ل منِت جيدا؟ م��ع مالحظة ان 
كان��ت �ص��عيدة او حزين��ة و�ص��وؤالها ع��ن �ص��بب 
عبو�ص��ها؟.. واأن يخربوه��ا باأنه��م يحبوها فهذا 
اأف�صل من تقدمي طعام فاخر لها.. وان حتت�صنها 
والدته��ا وتخربه��ا انه��ا جوهرته��ا الثمينة اهم 
م��ن تقدمي اجلوهرة لها.. واأخريا لكي ين�ص��اأ جيل 

�صحيح البد من تربية �صحيحة.
يف اخلت��ام لقد اخرتنا هذه االآراء لت�ص��ابهها مع 
الكث��ري ممن وجهنا لهم �ص��وؤالنا، وكذلك تراوحت 
ن�ص��بة اعتقاده��م بتاأثري )التكنولوجيا وو�ص��ائل 
التوا�ص��ل االجتماع��ي( عل��ى املجتم��ع العراقي 

ب��ني %40 اىل%70 بح�ص��ب وجه��ات نظرهم، 
ونود ان نختم مو�ص��وعنا هذا بقول لالإمام علي 
اب��ن ابي طالب: )ال تق���رشوا اأوالدكم على اآدابكم 
فاإنه��م خملوق��ون لزمان غري زمانك��م(. متمنني 
عل��ى االأه��ل اأن يرفعوا من م�ص��توى امل�ص��وؤولية 
لي���س بالقه��ر  واالهتم��ام ببناته��م وتاأديبه��ن 
واجلرب بل ترغيب البنات مبحا�صن االأخالق لتتم 

عن قناعة وتبقى را�صخة يف �صخ�صيتها.
  تاأثري التطور

يف  وانت�ص��اره  التليف��ون  لظه��ور  ..كان  اأخ��ريا 
كل م��كان بداي��ة اإىل التوا�ص��ل ب�ص��كل موؤكد مع 
االآخري��ن، حي��ث كان هم��زة و�ص��ل م��ع الغ��ري، 
فعندم��ا كان البع�س مثاًل ينوي القيام بال�ص��فر 
اإىل اأح��د اأقربائه اأو اأ�ص��دقائه يف بلدة بعيدة عن 
بلدت��ه فانه يج��ري ات�ص��ااًل هاتفيًا ب��ه ومن ثم 
يخ��ربه بعزمه عل��ى الق��دوم اإليه ويح��دد موعداً 
منا�صبًا لو�صوله، وبذلك فانه مي�صي وكما لو اأنه 
ق��د اأدى حجز موؤكد لدى �رشكة طريان يف اأيامنا 
ه��ذه، ومن ثم ظهر الهاتف )ال�ص��يار( املرفق يف 
ال�ص��يارات والذي كان يعد يف وقته من عالمات 

ال��رتف اإذ كان �ص��عره باهظ الثم��ن لذلك مل يكن 
يت��م تركيب��ه اإال يف ال�ص��يارات الفاره��ة، بعدها 
ج��اء الهات��ف الهوائ��ي ال��ذي يعم��ل يف حمي��ط 
دائرة معينة ال يتجاوز قطرها ثالثني كيلومرتاً، 
وبع��د ذلك ظه��ر الهاتف اجلوال وال��ذي يعد اأهم 
و�صيلة ظهرت للتوا�صل اإىل االآن حيث متكنك من 
التوا�ص��ل مع اأي �ص��خ�س لي�س يف بلدك فح�ص��ب 
بل يف اأي مكان من العامل اإذا توفرت لديه �صبكة 
ات�صال، وبعد انت�صار اجلوال وح�صول كل النا�س 
عليه و�ص��لت موجة التوا�صل ثورتها حيث �صار 
ه��ذا اجلوال ال يجعلك تتوا�ص��ل مع من حتب من 
اأ�ص��دقاء واأقارب فق��ط بل مع الع��امل كله، ففيه 
ت�ص��لك االأخبار العاملية التي متكنك من متابعة 
االأح��داث التي جت��ري يف الع��امل ككل يف حلظة 
وقوعه��ا، كم�ص��اهدة حدث مع��ني كاالحتفاالت 
العاملية اأو املباريات الريا�صية وغريها، وبذلك 
وّدع النا���س حياة الب�ص��اطة اإىل حياة التقدم يف 
كل �صيء، فقد اأ�صبح االإن�صان غائبًا �صبه حا�رش 
فهو غائب بج�ص��ده ولكن حا�رشاً بطيفه باأجهزة 

التوا�صل احلديثة يف كل حلظة وحني.

 
 تل��ك الق�ص��ة احلزين��ة ت�ص��ري اإىل م��دى خط��ورة 
االأمرا���س النف�ص��ية لدى االأطفال الت��ي قد تكون 
�ص��ببًا يف وفاتهم. وت�ص��مل حاالت اال�صطرابات 
النف�ص��ية كل م��ن ف��رط احلركة وت�ص��تت االنتباه 
وا�ص��طرابات التوحد واال�ص��طرابات ال�ص��لوكية، 
وح��االت  املدر�ص��ة،  رف���س  ح��االت  وكذل��ك 
�ص��عوبات التعل��م، وانخفا�س الق��درات العقلية، 
اإ�ص��افًة اإىل اال�ص��طرابات النف�ص��ية مث��ل القل��ق 
والذه��ان  واالكتئ��اب  والره��اب  والو�ص��وا�س 

وا�صطراب املزاجية.
عالمات خوف

اإح��دى  يف  -حما���رشة  �ص��الم  اأم  وقال��ت 
اجلامعات-: توفيت �ص��قيقتي يف حادث �ص��يارة 
قب��ل �ص��نتني ومن��ذ ذل��ك الوق��ت كن��ت اأعتن��ي 
باأطفاله��ا الثالثة، ولكن اأكربهم فهد والبالغ من 
العمر �ص��ت �ص��نوات بداأت عليه عالم��ات اخلوف 
والتبول الال اإرادي، اإ�ص��افًة اإىل اخلجل، م�ص��يفًة 
اأنه��ا حر�ص��ت على اخ�ص��اعه جلل�ص��ات نف�ص��ية 
ليتمكن من جتاوز اأزمته واحلمد هلل فهد االآن من 
املتفوقني.  واأو�صحت علياء حممد -ربة منزل- 
باأن طفلتها اأ�ص��يبت بالفزع واالكتئاب، اإ�صافًة 
اإىل اأعرا�س الت�ص��لب اللويحي، وذلك ب�صبب كرثة 
امل�صاكل مع والدها، م�صيفًة اأن �صحة ابنتها يف 

حت�صن بعد االنف�صال واجلل�صات النف�صية.
اأطفال مكتئبون

من جهته اأكد د.اأحمد احلريري -معالج نف�ص��ي- 
اأن االأ�صباب الوراثية لالأمرا�س النف�صية ال تختلف 
عن االأ�ص��باب الوراثية لالأمرا�س اجل�صدية، فعلى 
�ص��بيل املث��ال االآب��اء اأو االأمه��ات املكتئبني من 
املحتم��ل اأن ينجبوا اأطف��ااًل مكتئبني وق�س على 
ذلك الف�ص��ام والقلق و�ص��ائر االأمرا�س النف�ص��ية 
ال�ص��وية  ال�صخ�ص��ية  وال�ص��مات  واخل�ص��ائ�س 
وغ��ري ال�ص��وية، م�ص��يفًا اأن هناك اأ�ص��بابًا اأخرى 
كالتج��ارب املوؤمل��ة واخلربات احلياتية ال�ص��يئة 
فهي اأ�ص��باب وجيهة لظهور ا�ص��طرابات نف�ص��ية 
ح��ادة واختالالت يف ال�صخ�ص��ية ق��د تظهر عقب 
التالي��ة  اال�ص��طرابات  مث��ل  ال�ص��يئة  التج��ارب 
لل�ص��دمة النف�ص��ية وقد تكون خمتبئة وتظهر بعد 
�ص��نوات، م�صرياً اإىل اأن الت�صخي�س واإدارة العملية 
العالجي��ة النف�ص��ية ه��ي املطلوب��ة عن��د ظه��ور 
املعان��اة النف�ص��ية، لك��ن معرفة االأ�ص��باب تكمن 
اأهميته��ا بعدم تكرارها مع االأبناء، فعلى �ص��بيل 

املث��ال االأب ال��ذي عاي�س املعاناة والق�ص��وة من 
والده من االأجدر اأاّل ميار�س االأ�ص��لوب نف�ص��ه مع 

اأبنائه بحجة الرتبية.
ا�صطرابات نف�صية

واأكد د .احمد القي�ص��ي على اأن االأب القا�ص��ي البد 
اأن يعلم اأن الق�ص��وة التي ميار�ص��ها على ابنه هي 
رمبا �صكل من اال�صطرابات النف�صية وال�صخ�صية 
التي خلفتها ق�ص��وة االأب عليه، وقد يعذر االأجداد 
يف اأ�ص��اليبهم القا�صية يف الرتبية؛ الأنهم رمبا مل 
يحظ��وا بالتعلي��م والوع��ي الذي ينع��م به معظم 
االآب��اء الي��وم، ويف تقديري ال يع��ذر االآباء اليوم 
يف ا�ص��تخدام الق�صوة لرتبية اأبنائهم فهي تخلف 
اآثار نف�ص��ية �صلبية، بل ُتعد نقاًل للثقافة واأ�صلوبًا 
�ص��لبيًا يف الرتبية ال يجب اأن ميار�س اليوم؛ الأن 

القاعدة النف�صية تقول املعنفني -اأي من مور�س 
عليهم العنف- ي�صبحون عاجاًل اأم اآجاًل معنفني 

اأي ميار�صون العنف على غريهم.
وع��ن دور االأ���رشة م��ع االأبن��اء املكتئب��ني قال: 
اإنه��ا اأول احتواء لالأبناء املكتئبني وامل�ص��ابني 
باأمرا�س وا�ص��طرابات نف�ص��ية، لذل��ك من املهم 
معرفة االأعرا�س غري ال�ص��وية التي ظهرت عليهم 
وع��دم تف�ص��ريها تف�ص��ريات غ��ري �ص��حيحة مثل 
اته��ام االأطفال بالعن��اد والتمرد، مبين��ًا اأنه من 
االأف�ص��ل التوج��ه للعيادة النف�ص��ية لت�صخي�ص��ها 
وعالجه��ا مبك��راً، فع��الج جمي��ع اال�ص��طرابات 
النف�ص��ية مبكراً اأف�ص��ل بكثري من تركه��ا تتفاقم 
وق��د ينتج عنها اخت��الالت وانحرافات �ص��لوكية 

وم�صكالت اجتماعية واأمنية عديدة.

تدخل مبكر
وقال��ت د. نرج���س -ا�صت�ص��ارية الط��ب النف�ص��ي 
للطف��ل - اإن عدد االأطفال الذين يتم ا�ص��تقبالهم 
يف العي��ادات اخلارجي��ة للط��ب النف�ص��ي للطف��ل 
يف تزايد اأ�ص��بوعي م�ص��تمّر، واحل��االت التي تتم 
مناظرته��ا والتعام��ل معها ت�ص��مل ا�ص��طرابات 
وا�ص��طرابات  االنتب��اه  وت�ص��تت  احلرك��ة  ف��رط 
التوحد واال�ص��طرابات ال�صلوكية، وكذلك حاالت 
التعل��م،  رف���س املدر�ص��ة، وح��االت �ص��عوبات 
واال�ص��طرابات  العقلي��ة،  الق��درات  وانخفا���س 
النف�ص��ية عن��د االأطف��ال مثل القل��ق، الو�ص��وا�س، 
الرهاب، االكتئاب، الذهان، وا�صطراب املزاجية، 
وح��االت التب��ول ال��ال اإرادي، موؤك��دًة عل��ى اأن 
املر���س واأعرا�ص��ه يختل��ف م��ن طف��ل اإىل اآخ��ر 

وبذل��ك فاعلية الع��الج تختلف من طفل اإىل طفل 
ح�ص��ب طبيعة وح��دة املر�س ال��ذي يعانيه، كما 
يعتمد التح�ص��ن على م��دى ا�ص��تمرارية املري�س 
على الع��الج والتدخل املبكر ومدى وعي العائلة 
باملر���س وحر�ص��ها عل��ى العالج وعل��ى تغيري 
وحت�ص��ني بيئ��ة الطفل، ذاك��رًة اأن هناك تدخالت 
يت��م اإجراوؤه��ا عل��ى احلالة ق��د تك��ون دوائية اأو 
�ص��لوكية معرفية اأو كالهما معًا، وهو االأمر الذي 
يح��دده الفري��ق املعال��ج، اإىل جان��ب احل�ص���س 
العالجي��ة يف العيادة، ول�ص��مان فاعلية العالج 
يت��م التوا�ص��ل م��ع اجله��ات املعني��ة باالأطفال 
-مدار���س ومراك��ز- ويف حال��ة وجود م�ص��اكل 
اجتماعية واأ�رشية يتم اإجراء عالج اأ�رشي الأ�رشة 

الطفل.
دور االأ�رشة

اأن االأ���رشة ه��ي الوح��دة  واأو�ص��حت د.نرج���س 
االجتماعية االأوىل التي ين�ص��اأ فيها الطفل، وهي 
امل�ص��وؤولة ع��ن تن�ص��ئته، وه��ي تعت��رب النم��وذج 
االأمثل للجماعة االأولي��ة التي يتفاعل الطفل مع 
جمي��ع اأع�ص��ائها، م�ص��يفًة اأن االأ���رشة توؤثر يف 
النمو النف�ص��ي ال�صوي وغري ال�صوي للطفل، وتوؤثر 
واالنفع��ايل  العقل��ي  من��وه  ويف  �صخ�ص��يته  يف 
واالجتماع��ي، وتعت��رب االأ�رشة امل�ص��طربة بيئة 
نف�ص��ية �ص��لبية للنم��و فه��ي تكون مبثاب��ة مرتع 
خ�ص��ب لالنحراف��ات ال�ص��لوكية واال�ص��طرابات 
النف�ص��ية االجتماعية واجلنوح، واالأ�رشة ال�صعيدة 
تعترب بيئة نف�صية �ص��ليمة لنمو الطفل، مبينًة اأنه 
تعت��رب االأ�رشة ج��زءاً ال يتجزاأ م��ن برامج العالج 
والتاأهي��ل النف�ص��ي لالأطفال الذين ي�ص��تكون من 
�ص��عوبات نف�ص��ية، وال ميكن الأية خطة عالجية 
اأن حتق��ق اأهدافها اإاّل اإذا و�ص��عنا يف ح�ص��اباتنا 
عالقاته��ا  باالأ���رشة  ترتب��ط  الت��ي  العوام��ل 
االجتماعي��ة واجتاهاته��ا نحو االب��ن املري�س، 
وكذل��ك درجة تقبله��م للطفل واأثر وج��ود الطفل 
عل��ى حي��اة االأطف��ال االآخري��ن داخ��ل االأ���رشة 
وتاأث��ريه يف عالقته��ا االجتماعي��ة، م�ص��ريًة اإىل 
اأن دور االأ���رشة يكون باحلر���س على اأخذ الطفل 
اجلل�ص��ات،  مواعي��د  يف  واحل�ص��ور  لعالجات��ه، 
ع��ن خماوف��ه  التعب��ري  عل��ى  الطف��ل  وت�ص��جيع 
واأف��كاره دون فر���س راأي علي��ه، وكذلك تعريف 
باحتياجات��ه  بالطف��ل  املحيط��ني  املدر�ص��ني 
عل��ى  بالق��درة  االإح�ص��ا�س  واإعط��اوؤه  النف�ص��ية، 
التعر���س  م��ن  وحمايت��ه  واالختي��ار  التحك��م 

الأحداث ال�صدمات النف�صية.
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بعد رحيلها �أ�صابه 
�الكتئاب ودخل يف 

نوبة بكاء متو��صلة 
كان يتنقل يف �أرجاء 

�ملنزل لي�صتعيد ذكرياته 
معها، وعلى �لرغم 

من حماوالت حمبيه 
�لتخفيف عنه �إاّل �أن 
تلك �ملحاوالت باءت 

بالف�صل، مل يكن يدرك 
من حوله باأن حياة 
حممد �بن �لت�صعة 

�أعو�م �صتتوقف ليلحق 
بو�لدته بعد ثمانية 

�أ�صهر من وفاتها،
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