
ان ت�ستق��ل )الكي��ا( وتتنق��ل ب��ن مقاعده��ا كل يوم هذا 
يعني ان��ك ت�ستك�سف كل يوم عاملًا جديدا مل تكن تتوقع 
يوما روؤيته على اأر���س الواقع , اأنا�س كرث اثقلت احلياة 
كاهلهم وهناك من ت�سعر انهم جزعوا من ظلمها واآخرون 
�سغ��ار ما زالت احلي��اة ندية وبا�سم��ة يف اأعينهم , اباء 
يخرج��ون على م�س���س لتوفري لقمة العي���س لأبنائهم , 
طلب��ة يراجعون درو�سهم التي تقاع�س��وا عنها يف البيت 
واخري��ات يتوجهن اىل ال�سوق جلل��ب ما حتتاجه مائدة 
الغداء واخري��ات عامالت تركن خلفهن م�سوؤوليات اكرب 
...مزي��ج غري��ب ومعق��د ي�س��كل يف النهاية الع��امل الذي 
نعي�س��ه واملجتمع الذي ننم��و فيه ونكرب يف ظله , م�سهد 
ان تراقب احلياة وهي ت�سري امامك وتعرفك كل يوم على 
�سخ�سية اأخرى من �سخ�سياتها قد ت�ساهم يف �سناعتها 
ه��ي او قد تغري فيها بع�س ال�س��يء مينحك نظرة �سعرية 
اىل احلي��اة واأفق اأو�سع وامل جدي��دة ورمبا احياء رغبة  
الغ��ور يف ا�سب��ار احلياة اك��رث.. �سائق الكي��ا الذي حتول 
اىل حما�س��ب ماهر يكت�سف من يراوغ يف دفع الأجر يف 
ث��واٍن , وال��ذي فقد م��ن ان�سانيته كثريا بعد م��ا مر عليه 
اأنواع��ا من الب�رش ال�سيئن الذين جعلوه يفقد قدرته على 
التعاط��ف اذ مل يع��د يوؤثر فيه م�سهد امل��راأة امل�سنة التي 
ترجع��وه ان ي�ساحمه��ا يف الأج��رة او ان يخف��ف منه��ا 

بع���س ال�سيء ..  " النف��رات" عامل وا�سع مفتوح يقدم لك 
يف كل م��رة عربة جديدة او حكاية غريبة مل تكن تتوقع 
�سماعه��ا يوما ورمبا زاوية اأخرى تنظر بها اىل احلياة.. 
تع��رف ان احلدي��ة فيها غ��ري موجودة وان هن��اك الوان 
اإ�سافي��ة يف هذا العامل لي���س الأ�سود اخرها ول الأبي�س 
اف�سلها, تعي ان اهلل خلقنا خمتلفن لت�سري دائرة احلياة 

بتوازن دقيق ومدرو�س
 يف اح��دى امل��رات التي ا�ستقل��ت فيها الكي��ا �سمعُت 
ق�س��ة كن��ت اظ��ن انه��ا م��ن املمك��ن ان تن�س��ج يف 
الرواي��ات او ان ت�سنع فيلما لكنه��ا لي�ست من الواقع 
اأب��داً ! بع��د انفج��ار الك��رادة الكب��ري ال��ذي ح��دث يف 
�سه��ر متوز م��ن العام ال�سابق وحال��ة اله�سترييا التي 
ا�ساب��ت املجتمع العراق��ي ككل واأهايل ال�سهداء على 
وج��ه اخل�سو���س , روى احد الركاب ال��ذي يعمل يف 
اإح��دى املطاعم املطلة عل��ى اأبو نوؤا�س ان��ه انقذ ليال 
حياة ام��راأة خم�سينية كانت تن��وي الأنتحار اذ القت 
بنف�سه��ا يف املي��اه ويف ه��ذه الأثن��اء �ساهده��ا هذا 
الراك��ب ال��ذي قف��ز وراءها ف��وراً لإنقاذه��ا ليكت�سف 
بع��د ان اخرجها واأ�ستعادت اأنفا�سه��ا انها والدة احد 
ال�سه��داء الذي��ن فق��دوا يف ه��ذا النفج��ار ..ان حتيك 
احلي��اة ق�سة بهذه الدراما والأك�س��ن والغرابة هذا ما 

مل ا�سدق��ه يوما , ول��ول اخلدو�س واجلروح يف �ساقي 
الراك��ب م��ن جراء الزجاج الذي يرت�س��ب يف النهر ملا 
�سدق��ت ه��ذه الرواية اب��داً.. اأيعق��ل ان تك��ون احلياة 

موؤملة اىل هذا احلد؟
 wrong side و" تقفي�س" 

م��ن اجل تاليف الزحامات ال�سدي��دة يلجاأ �سواق الكيا 
 wrong( اىل الغ���س والتالع��ب واختيار الط��رق ال
side( للتخل�س من ال�سيارات التي ت�سطف على مد 
الب���رش واخ�س بالذك��ر هنا مع�سلة ج���رش اجلادرية 
ال��ذي من ف��رط تفكريي به وم��روري عليه على مدى 
5 �سنوات وكم ال�سيارات التي ا�سطفت عليه بت ا�سك 
انه ق��د ينهار ذات يوم وجن��د انف�سنا ونحن نعوم يف 
مي��اه دجل��ة او نت�سك��ع يف ب�سات��ن النخي��ل وننتظر 
م��رور القط��ار وهو يخد�س ال�سك��ة احلديدية ! لذلك ال 
wrong side ه��ي احل��ل الأمثل لأ�سح��اب الكيا 
ف��رتى ان طري��ق الأياب ا�سب��ح ذاته طري��ق الذهاب 
و�س��ط ذه��ول رج��ال امل��رور الذي��ن يكتف��ون فق��ط 
مبراقب��ة ما يحدث باأع�ساب م�سدودة واأيد مكتوفة ل 
ت�ستطي��ع التعام��ل مع هذا الكم الهائ��ل من ال�سيارات 
..الي��وم الثالث��اء اثن��اء م��روري ب�س��ارع املط��ار اىل 
ج���رش اجلادري��ة كان الطري��ق " ول اأروع م��ن ك��ده" 
اجل��و جميل ول اث��ر للزحام رجال امل��رور وعميدهم 
كله��م م�سطف��ون عن��د مدخ��ل اجل���رش وكال ي�سري يف 
طريق��ه ب�س��الم.. عرف��ت حينه��ا ان هن��اك م�س��وؤول 
ينوي املرور من هن��ا! التف�سري املنطقي الوحيد الذي 
ياأت��ي يف بالن��ا يف هكذا حالت اما ع��ن " تقفي�س" 
ا�ساح��ب الكي��ا وا�ستغالله��م لزحام ج���رش اجلادرية 
اخلان��ق هو فر�سهم ت�سعريه ال���" الف دينار عراقي " 
على اأي م��كان تتوجه اليه �س��واء كان طريقك خطوة 
ام خطوت��ن ام ع���رشة الف خط��وة ! ان اعجبك اهاًل 

و�سهاًل وان مل يعجبك فانزل واغلق الباب برفق!
 متاعب اأ�سحاب الكيا

 املفو���س اب��و اأحمد حن �ساألناه ع��ن اكرث ال�سائقن 
فاأج��اب  املروري��ة  املخالف��ات  يرتكب��ون  الذي��ن 
مبت�سم��ًا ب�سائقي ال�سي��ارات امنا بالثقاف��ة املرورية 
عنده��م ,ونحن نواجه �سعوب��ة ومتاعب من اأ�سحاب 
�سي��ارات )الكي��ا( وه��م ل يحرتم��ون ال�س��ارع واحلل 
الوحي��د لردع جتاهله��م وك�رشهم الإ�س��ارة املرورية 
والتكلم بالهاتف وعدم ارتداء حزام الأمان هو كتابة 
املخالف��ات له��م وب�سع��ر,30 األ��ف دين��ار وبالت��ايل 
يرجع��ون الينا ويرت��دون احلزام ويب��داأون بالعتذار 
.  اب��و احمد ي�سيف : عند ممار�س��ة مهنتي ي�سادفني 
العديد من ال�سخ�سيات التي تعرت�س على اأداء واجبي 
وه��م جمعيهم م��ن منت�سبي الأجه��زة الأمنية , وعند 
حما�سبته��م تبداأ امل�ساكل مثل اإبراز الهوية اأو الك�سف 
ع��ن من�سبه ورتبته . واأقوله��ا ب�رشاحة اننا جند من 
الأطب��اء اأو غريه��م وم��ن �سخ�سي��ات اخ��رى ومنهم 

الفنان��ون ) ل يحرتمون رجال امل��رور يف ال�سارع (. 
اي�س��ًا واملثقف��ون والريا�سي��ون وه��م معروفون فى 
املجتم��ع, يلتزم��ون بالقواع��د وال�سالم��ة املروري��ة 
.واأنه بالرغم من احلالت ال�ساذة التي ت�سدر من قبل 
بع���س الأ�سخا�س بحق رج��ل املرور نتيج��ة لتاأدية 
واجبه والت��ي ت�سل اأحيان��ا اىل الإهانة وال�رشب ال 
هناك الكثري من املتعاونن والذين يتمتعون بثقافة 
القي��ادة. وهناك من يتعر���س للتهديد الع�سائري كما 
ح��دث مع الكثري م��ن منت�سبي رجال امل��رور , ومنها 
م��ا ح�سل يف تقاط��ع اأكادميي��ة الفن��ون حينما قام 
بت�سجي��ل غرامة ل�سائق �سيارة نوع )كيا( بينهما قام 
املخال��ف بتهديد ً ب�سب��ب خمالفة وقعت عليه وطالب 
باإلغ��اء املخالف��ة, رف���س رجل امل��رور ذل��ك ما ولد 
�سج��ارا ع�سائري��ا وفعال عندما عاد رج��ل املرور اىل 
بيته وجد هنالك -مبا يع��رف بامل�سطلح الع�سائري 
)اكوام��ة( تطالب��ه باملج��يء اىل بي��ت ال�سائ��ق لدفع 
تعوي�س��ات ترتتب علية وف��ق قان��ون الع�سائر. لذلك 
يلجاأ رجل املرور اىل الغرامات اخلفية لتجنب الوقوع 

يف مثل هكذا اأمور قد حتدث له اأثناء العمل.
ظاهرة تدخن ال�سكائر

امل��واد  لبي��ع  حم��ل  )�ساح��ب  كاظ��م  عل��ي  ي�سك��و 

الكهربائي��ة( لركاب الكيا من الزحامات التي تت�سبب 
يف تاأخ��ريه للو�س��ول اىل املحل اإذ ق��ال: ان التاأخري 
ال��ذي اأعي�سه يومي��ًا اأدى اىل عدم و�س��ويل اىل مكان 
عمل��ي ال��ذي اأعتربه م�س��در رزقي الوحي��د , ما جعل 
اأكرث زبائن��ي يرتكوننا عندما يج��دون املحل مغلقًا, 
المر الذي اأدى اىل هروبي وانا غاط�س يف الزحامات 
اىل اتب��اع حال��ة يذمها اغل��ب ال��ركاب وهي تدخن 
بع���س ال�سكائر م��ن الهم والغم ال��ذي اأح�س به, ولكن 
يف احي��ان اخرى وانا يف ه��ذه الو�سيعة املحا�رشة 
ياأتين��ي ال��رزق حن اعق��د �سفقة جتاري��ة من خالل 
حديثي عن عملي يف بيع  املواد الكهربائية يف الكيا 
لأج��د بع�س النا�س الذي��ن يرغبون ب���رشاء ب�ساعتي 
لياأخذوا عن��وان حملي اأو رقم الهاتف ملتابعة عملية 

ال�رشاء مني فيما بعد عند قدومهم.
  النوم املريح

 بينم��ا يحاول حممد حكم��ت  )طالب جامعي( اتخاذ 
ا�سل��وب النوم يف ال�سيارة اثن��اء ح�سول الختناقات 
املروري��ة التي يعلمه��ا م�سبقًا اثناء ركوب��ه ال�سيارة 
م��ن اأجل الو�سول اىل كليت��ه حتى ل ي�سعر بهذا امللل 
ال��ذي ينتاب الركاب اجلال�س��ن بقربه ما جعله مالذاً 
اآمنًا للتخل�س من هذه الو�سعية املزرية التي و�سلنا 

اليه��ا, وعند اجتيازهم الزحامات ف��ان اأكرث الركاب 
يوقظون��ه من نومه املري��ح خوفًا عليه م��ن ابتعاده 
ع��ن مق�سده الذي يروم الو�س��ول اليه, ويروي حممد 
ان��ه وقع يف مواق��ف م�سحكة كثرية عندما ي�سل اىل 
نهاي��ة اخلط ث��م يوقظه ال�سائق ليع��ود معه يقظًا اىل 
كليت��ه يف منت�س��ف الطريق و�س��ط ال�سح��كات التي 

ي�سمعها من ال�سائق وم�ساعده
التثقيف الجباري

* يف ح��ن تقوم زين��ة علي )موظفة( بق��راءة الكتب 
الت��ي اأ�رشت على ا�سطحابها معها اثناء الذهاب اىل 
ال��دوام وتقول: من كرثة ه��ذه الزحامات اململة التي 
ت�سادفن��ا يومي��ًا اآثرت على ا�سطح��اب كتاب ب�سكل 
يوم��ي لغر���س ا�سغال نف�سي ب��ه حت��ى ل ا�سعر بهذا 
النتظ��ار الذي ل منا�س م��ن التعاي�س معه, واأ�سبح 
حال��ة اأ�سب��ه بالطبيعي��ة وق��د تعاي�سنا معه��ا و�سار 
الكتاب ل يفارق يدّي عند ال�سعود يف ال�سيارة, حتى 
�ساهمت يف زيادة اوا�رش ال�سداقة مع الن�ساء اللواتي 
يجل�س��ن معي عن��د ال�ستف�سار مم��ا اأق��راأ يف ال�سيارة 
الت��ي اأدت يف يوم من اليام اىل ان اأ�سبح زوجة لأخ 
اإح��دى الن�ساء, بعد ان تو�سعت معرفتي بها من خالل 

املوبايل والزيارات العائلية.

 
اأحدثت هذه ال�سهادة يف �سمال اأفريقيا الواقعة حتت 
ال�ستعم��ار الفرن�س��ي, وكان��ت امتحاناته��ا جترى 
على �سنتن, بحيث يح�سل التلميذ على اجلزء الأول 
ثم اجلزء الثاين. وكان عدد املحرزين عليها �سئيال 
ج��دا: ففي تون�س مثال مل يتع��د عدد الناجحن �سنة 
1891 ال�ست��ة من ب��ن التالمي��ذ امل�سلمن, وبلغ 
جمم��وع الناجحن منه��م اإىل �سن��ة 1918: 123 
تلمي��ذا. ويف �سن��ة 1927 مل ينج��ح اإل 27 تلمي��ذا 
1938, بل��غ ع��دد الناجح��ن  م�سلم��ا ويف �سن��ة 
58. وبع��د ال�ستق��الل اأ�سبحت امتحاناتها جترى 
عل��ى دورة واح��دة, ومن ينج��ح يف الكتابي يجري 
امتحانا �سفويا, وا�ستمر ذلك اإىل اأوا�سط ال�سبعينات 
من الق��رن املا�سي.  الطالبة فاطم��ة م�سطفى من 
كربالء قالت ان "الفرتة الزمنية بن امتحان واخر 
ي��وم واحد فقط, ما يزي��د ال�سغط النف�سي واجل�سدي 
علينا )الطالب(", وا�سافت "يف ال�سابق كانت فرتة 
الراحة بن المتحان��ات اربعة ايام الن هذا العام 
جعل��ت وزارة الرتبي��ة الط��الب يف �سغ��ط كب��ري". 
فاطم��ة ا�سافت "ل ف�سل للمدر�سة ومدر�سة ال�سف 
علينا ب��ل كل الف�سل ملدر�س��ة اخل�سو�سي, فاغلب 
املناه��ج مل نكمله��ا فالإ�سالمي��ة ث��الث وحدات مل 
نقراأه��ا وف�سول الريا�سيات الخ��رية مل نراها يف 
املدر�س��ة ودر�سنا اربعة ف�سول من الكيمياء فقط". 
مدي��ر احدى املدار�س يف كربالء رف�س ك�سف ا�سمه 
قال ان "قرارات ال��وزارة الفجائية تركت اثرا �سيئا 
عل��ى نفو�س وافكار الطلبة, وجعلتهم يفكرون بهذه 
القرارات ويرتكون الرتكيز على موادهم الدرا�سية".
موؤك��دا ان "اأك��رث القرارات تاأت��ي ارجتالية لإر�ساء 
م�س��وؤول م��ا تع��رث اولده يف الدرا�س��ة او مل�سال��ح 
حزبي��ة �سيق��ة". لفت��ا اىل ان "تدخ��الت جمل���س 
املحافظ��ة والح��زاب ال�سيا�سي��ة يف عم��ل مديرية 
الرتبية كان��ت ال�سبب يف تده��ور الواقع الرتبوي". 
الطال��ب �سيف نبي��ل من حمافظة الب���رشة قال انه 
�سيمتح��ن يف اجلامع��ة وان الطري��ق اليه��ا ن�س��ف 
�ساعة وطريق الو�سول اىل الكلية ربع �ساعة م�سيا. 
الطالب��ة زه��راء حممد م��ن بغ��داد اك��دت اي�سا ان 
"الوقت قليل والراح��ة بن المتحانات يوم واحد 
وكلم��ا تتق��دم الي��ام نعي�س بقل��ق ورهب��ة اأكرب". 
وال��دة اح��دى الطالبات قال��ت "اخاف عل��ى ابنتي 
من ان ت��وؤذي نف�سه��ا.. انا جدا خائف��ة.. املدر�سن 
مل يكمل��وا امل��واد وتركوه��م... بنت��ي ت��رى اح��الم 
خميف��ة". اما الطالب يو�سف م��ن بلدروز مبحافظة 

دياىل يقول ان "الكثري عندما يرى ورقة المتحان 
ين�س��ى كل �سيء ول ي�ستطي��ع ا�سرتجاع اي معلومة 
قراأها, اما انا فعك�س هوؤلء".  وا�ساف "خائف من 
وجود �سيء يف ال�سئلة مل اقراأه او مل اركز عليه لن 
المتحانات جدا قريب��ة من نهاية الف�سل الدرا�سي 
والف��رتة بن المتحانات ل تكف��ي للمراجعة.. هذه 

ال�سنة ا�سوء من ال�سنتن ال�سابقتن".
رهاب المتحان

القلق من المتحان هو �سكل من ا�سكال ال�سطراب 
الّنف�س��ّي اّل��ذي ينتاب بع�س الّط��اّلب. وهو نوعان: 
القل��ق الّطبيع��ي الإيجاب��ّي اّلذي يع��رتي اأّي طالٍب 
كّل  ا�ستن��زاف  اإىل  فيدفع��ه  الّتف��ّوق  يف  راغ��ب 
طاقات��ه لتحقيق الّنجاح. والقل��ق املر�سّي ال�ّسلبّي 
ال��ذي ي�سي��ب الّطالب بهل��ٍع �سديد فيفق��د ال�ّسيطرة 
عل��ى نف�س��ه ويتخّلف عن خو���س المتحان. يزداد 
اأحياًن��ا القلق لدى بع�س الّطالب عن احلّد الّطبيعي 
في�سع��رون باأعرا�س فيزيولوجّي��ة متنّوعة كفقدان 
القل��ب  ودّق��ات  بال�رشاه��ة,  الإ�ساب��ة  اأو  ال�ّسهّي��ة 
املت�سارع��ة, والرتف��اع يف �سغط ال��ّدم, والتعّرق, 
وال�سطراب يف اجله��از اله�سمّي, وجفاف احللق, 

وارجت��اف اليدي��ن, وا�سف��رار الوج��ه اأو احم��راره, 
ي�سع��رون  كم��ا  الّن��وم.  يف  ال�ستغ��راق  اأو  والأرق 
ب�رشع��ة يف الّتنّف�س, وبالغثي��ان, والّتقّيوؤ, والّدوار, 
وع��دم  الرّتكي��ز,  و�سع��ف  والّرجف��ة,  ��داع,  وال�سّ
الق��درة عل��ى ا�ستجماع املعلوم��ات. بالإ�سافة اإىل 
اأعرا���سٍ نف�سّية كال�سيق ال�ّسدي��د, والّتوّتر, والأرق, 
والع�سبّي��ة الّزائ��دة, والتقّل��ب يف امل��زاج, والبكاء 

لأب�سط الأ�سباب.
اأ�سباب القلق

توجد ا�سباب متنّوعة للقلق ال�سديد والتوّتر النف�سي 
اللذي��ن تنتاب��ان بع���س الط��الب يف خ��الل ف��رتة 

المتحان واأبرزها:
اأ�سب��اب �سخ�سّي��ة: يخ��اف الّطال��ب م��ن المتحان 
اعتق��اداً من��ه باأّنه ق��د َن�ِس��َي كّل املعلوم��ات اّلتي 
در�سه��ا, اأو ب�سب��ب ع��دم ثقته بنف�س��ه, اأو خوفه من 
الّر�س��وب, اأو ع��دم فهمه للماّدة, اأو ج��راء املناف�سة 
بينه وب��ن بع�س زمالء ورغبته يف الّتفّوق عليهم. 
ويتوّت��ر ب�سب��ب ع��دم توّفر الوق��ت ال��كايف لدرا�سة 
املاّدة في�سع��ر باأّنه غري مهّياأ للخ�سوع لالمتحان, 

اأو يخاف من نوعّية الأ�سئلة وكيفّية طرحها.

غ��ط الّنف�س��ّي الهائل  متطّلب��ات الأه��ل: ي��وؤدي ال�سّ
اإىل تدم��ري  اأولده��م  اّل��ذي يفر�س��ه الأه��ل عل��ى 
ه��وؤلء بالكام��ل فُيفقده��م املق��درة عل��ى الرّتكيز 
نتيج��ة اخلوف من ع��دم حتقيق الّنتيج��ة املرجّوة 
وفزع��ًا, بالّت��ايل, مّم��ا �سرياف��ق ذل��ك م��ن توبي��خ 
وحتق��ري وتهديد وعقاب. فغالب��ًا ما يتجاهل الأهل 
الق��درات احلقيقي��ة لأولدهم احلقيقّي��ة ويتوّقعون 
منه��م نتائَج ي�سع��ب حتقيقها. ويوؤّث��ر اأي�سًا غياب 
عن���رَشي الّت�سجيع واملكافاأة عل��ى نف�سّية الولد. 
وي��زداد الأمر �سوًءا عندما تت��ّم مقارنتهم باأخوتهم 
اأو بزمالئهم املتفّوقن. اأ�سباب تربوّية: يُبّث بع�س 
املعّلم��ن اخل��وف يف نفو���س طاّلبه��م رغب��ًة يف 
النتقام منهم ب�سبب اإهمالهم لواجباتهم املدر�سّية 
يف خ��الل الف�س��ل الّدرا�سّي. ويعمد اآخ��رون, ب�سبب 
امتحان��ات  و�س��ع  عل��ى  وت�سّلطه��م,  ق�ساوته��م 
تعجيزّية. ويلجاأ ق�سٌم اآخر منهم اإىل تعنيف الّطاّلب 
ا وحتقريه��م اأمام رفاقه��م ب�سبب ح�سولهم  معنويًّ
عل��ى عالم��اٍت متدنّي��ة. ويوؤّث��ر اأي�سًا عل��ى نف�سّية 
الّطال��ب وج��ود نف��ور بينه وب��ن اأ�ست��اذه. اأ�سباب 
مر�سّي��ة: يع��اين بع�س الّط��الب من مر���سٍ نف�سّي 

 ,)Exam Phobia( ُيدع��ى بره��اب المتح��ان
وه��ذا اأمٌر خ��ارج عن اإرادتهم و�سلطته��م. فينتابهم 
ا  اخلوف قبل اأ�سبوع م��ن المتحان ويزداد تدريجيًّ
كّلم��ا اق��رتب املوع��د, اإىل ان ُي�ساب��وا بالنهي��ار 
الكام��ل يف الّليل��ة اّلت��ي ت�سب��ق المتح��ان. وعن��د 
اق��رتاب ال�ّساع��ة, تعرتيه��م حالة من القل��ق ال�ّسديد 
ويفق��دون توازنهم وي�سع��رون باأّنهم ق��د ي�سقطون 
ا يف اأّي حلظة. اأّما خالل المتحان, في�سعرون  اأر�سً
��ا عن  اأحياًن��ا كم��ا ل��و اأن راأ�سه��م ق��د انف�س��ل كّليًّ
ج�سمهم ومل يعد قادًرا على بعث الر�سائل اإىل يدهم, 
في�سطّرون اإىل التوّق��ف ملّدة خم�س اأو ع�رش دقائق 

لي�ستجمعوا اأفكارهم وُيكِملوا حّل ال�سئلة.
كيفية معاجلة القلق

يقّدم اأح��د الأطباء الإر�س��ادات الهاّم��ة التالية اّلتي 
يجب اأن ياأخذها الّطالب يف العتبار قبل المتحان 
ويف خالله: اخللود باكًرا اإىل النوم يف ليلة المتحان 
للمحافظة على ذهٍن �ساٍف وعقٍل منّظم وقدرة على 
الرّتكي��ز. جتّن��ب الكثار م��ن ال�ّسوائ��ل اّلتي حتتوي 
عل��ى ماّدة الكافين لأّنها تزيد يف حّدة الّتوّتر. عدم 
مناق�س��ة امل��اّدة مع الّرفاق قب��ل المتحان مبا�رشة 
لأن ذل��ك ق��د يزيد من الرتباك وم��ن ت�سوي�س الفكر. 
فل��و ُط��ِرَح �س��وؤاٌل ل يع��رف الّطال��ب الإجاب��ة عليه 
�سيزداد قلًقا وخوًفا ويفقد ثقته بنف�سه وينعك�س هذا 
كّله بالتايل عل��ى اأدائه المتحاين. ق��راءة امل�سابقة 
ب�رشع��ٍة ل تزيد عن الّدقيقتن بحيث يطمئّن الّطالب 
اإىل ع��دم وجود اأ�سئلة تعجيزّية واأنها كّلها مدرو�سة. 
تق�سيم الوق��ت بح�سب عدد الأ�سئلة بحيث ُيعَطى لكّل 
�س��وؤال وقًتا حم��ّدًدا, مع ع��دم الّت���رّشع يف الإجابة. 
البدء بالإجابة عن الأ�سئلة ال�ّسهلة لأنها ُت�ساعد على 
ال�سرتخاء وعل��ى زيادة الّثقة بالّنف�س. على الطالب 
ا قب��ل اإعطاء اجلواب وع��دم ال�سطراب  الّتفك��ري مليًّ
عند روؤية الآخرين يكتبون فيما هو ل يزال يفّكر يف 
الإجاب��ة. عدم النزعاج عند روؤي��ة البع�س ي�سّلمون 
ورق��ة المتحان باكًرا, ب��ل اإعط��اء امل�سابقة وقتها 
الكايف ومراجعتها جّي��ًدا للّتاأّكد من �سّحة الأجوبة. 
ممار�س��ة متري��ن ب�سي��ط ي�ساع��د عل��ى ال�سرتخ��اء 
والرّتكي��ز قبيل البدء بالمتحان, ويق�سي باإغما�س 
العين��ن واأخ��ذ نف���ٍس عمي��ق اإىل الّداخ��ل واإم�ساك��ه 
بقدر امل�ستط��اع ثّم اإخراجه ببطء. اإّن القرار بوجود 
"ره��اب المتحان��ات" ي�ساع��د الّطالب كث��رًيا على 
تخّط��ي خماوف��ه وبالّت��ايل عل��ى حت�س��ن اأدائه يف 
المتح��ان. ويبق��ى اأن المي��ان باهلل وت�سلي��م الأمر 
ا وق��ّوة على الرّتكيز  له ُيعط��ي الطالب �سالًما داخليًّ

وتذّكر املعلومات واحلكمة يف خالل المتحان.

مشاهدات من عالم " النفرات " 

قد تقدم لك الكيا و ركابها نظرة جديدة إلى الحياة وألوان إضافية غير األسود واألبيض!

طلبة السادس اإلعدادي.. أحالٌم كبيرة يلتهمها وحش المخاوف كلما قرب الموعد
مع بدء عطلة المراجعة لطلبة الصفوف المنتهية..

بغداد ـ لميس عبد الكريم

بغداد ـ متابعة 
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الب�ك�لوري� لفظة مت�أتية 
من اللغة الالتينية 

bachala r املت�أخرة 
يف  تطلق  وك�نت   ،)iatu

البداية على املبتدئ يف 
الفرو�شية. هي �شه�دة 
علمية، تختلف ح�شب 
البلدان. وعموم� فهي 

تطلق على �شه�دة ختم 
التعليم الث�نوي يف 

بلدان �شم�ل اأفريقي�: 
تون�س واجلزائر واملغرب 

وموريت�ني�، كم� يف 
�شوري� ولبن�ن والعراق، 
وتفتح للح��شلني عليه� 

ب�ب التعليم الع�يل.
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