
يت�صفح  خالد  كان  الأيام  كبقية  يوم  يف 
"الفي�صبوك" لريى من�صور ل�صديق له ينعي �صديق 
خالد  امتلك  غريب  �صعور  فجاأة  بينهم,  م�صرتك 
وهو مل يلتق يوما بهذا ال�صديق الذي تويف نتيجة 
انفجار يف منطقة زيونة. كانت نقا�صاتهما, التي 
مو�صوع  على  التعليقات  جمعتهما  منذ  بداأت 
حتٍدّ  مبثابة  م�صرتك,  في�صبوكي  �صديق  ن�رشه 
م�صتمر, يجهد فيها كل منهما يف التعمق بالفكرة 
اأحيانًا  يحتدان  خمتلفة,  جوانب  من  ومقاربتها 
ويتبادلن النكات اأحيانًا اأخرى. كان خالد ي�صعر 
انه  الرغم من  وكاأنه فقد احد اعز ا�صدقائة على 
التي  في�صبوك  على  الر�صائل  �صوى  يجمعهم  مل 
كانت ممتلئة بنقا�صاتهما ال�صيا�صية بداية, والتي 
و�صوًل  عدة,  موا�صيع  لتغطي  لحقًا  تدرجت 
احلياة  وتفا�صيل  العادية  الأخبار  تبادل  اإىل 
ال�صخ�صية. مل تكن ظروف حياتهما وعملها, ول 
ورمبا  باللقاء.  ي�صمح  ن�صبيًا,  اللوج�صتي  بعدهما 
مل يخططا له فعليًا يف احلقيقة , رغم تخطيطهما 
يجمعهما  ان  يرغب  مل  القدر  لكن  مرة  من  لكرث 
اجلنازة.  ح�صور  واجبي  من  اأن  "اأح�ص�صت  معا. 
املواقف  هذه  مثل  اأحبذ  ل  فاأنا  ملاذا,  اأعرف  ل 
املتاأخر  اللقاء  لهذا  باحلاجة  �صعرت  لكن  عادة, 
فكري مميز.  تقارب  به  الذي جمعني  عبداهلل  مع 
اأعرف  ل  هناك,  اإىل  ذهبت  التايل,  اليوم  يف 
كان  التي  ال�صور  خالل  من  البع�ض  )رمبا  اأحداً 

اأحد  يكن  مل  وبالتاأكيد  �صفحته(,  على  ي�صاركها 
كان  الذي  ال�صيد  "�صاألني  وي�صتطرد  يعرفني". 
يجل�ض جنبي بينما يبدو علّي التاأثر ال�صديد, من 
�صديقه  اأنني  تلقائيًا  اأجبته  عبداهلل,  اأعرف  اأين 
يبدو  الذي  الرجل  ا�صتغراب  و�صط  في�صبوك.  على 
من عمره املتقدم وردة فعله اأنه غريب عن العامل 
الفرتا�صي, مل اأرغب باإ�صافة اأي تو�صيح, ولزمت 
يداهم �صديقًا  الذي  املوت  ال�صمت". هي حكاية 
يف  جديد  واقع  معه.  التعامل  وكيفية  افرتا�صيًا 
مواقع  فر�صته  الإن�صانية  العالقات  ديناميات 
التوا�صل الجتماعي, و�صغل العلماء الذين در�صوا 
وعالقات  والتعايف  واملوا�صاة  املوت  جوانب 
الفرتا�صي.  العامل  اأ�صدقاء  بني  املوت  بعد  ما 
�صحيفة  يف  عنها  كتب  التي  الذاتية  جتربته  يف 
ديفيد  واملو�صيقي  الكاتب  ُيخرب   , بريطانية 
اأنه قطع م�صافة طويلة ليودع �صديقًا  فريغ�صون 
اأن  اأنه دخل يف غيبوبة, مو�صحًا  افرتا�صيًا علم 
"العالقات الفرتا�صية قد ل تبدو لكثريين جدية, 
وي�صيف  وحقيقة".  عميقة  اأحيانًا  تكون  لكنها 
,عندما نتعرف على �صخ�ض عرب و�صائل التوا�صل, 
ويجمعنا تقارب كبري ون�صاهد تفا�صيله الدقيقة 
التي  والكلمات  امل�صورة  واملقاطع  ال�صور  يف 
كما  اأحيانًا  لنحبه  ن�صتعد  اأن  فعلينا  ين�رشها, 
مرارة  لتحمل  كذلك  ون�صتعد  الفعلي...  العامل  يف 
حل�صن  �صديقه  اإن  فريغ�صون  يقول  فقدانه. 

كان  فعليًا  �صديقًا  لحقًا  ليك�صبه  ميت,  مل  احلظ 
اإح�صا�صه  لكن  القدامى,  الفي�صبوك  اأ�صدقاء  من 
حمنته  يف  ال�صديق  هذا  زيارة  ب�رشورة  حينها 
ال�صعور.  ل�صوؤال كثريين حوله عن مثل هذا  دفعه 
من  عا�صها  كثرية  جتارب  عن  فريغ�صون  �صمع 
في�صبوك  عرب  عليهم  تعرفوا  اأ�صخا�صًا  فقدوا 
عدة,  لأيام  ب�صدة  بكى  بع�صهم  يقابلوهم,  ومل 
الذي  احلزن  كمية  من  دم  �صُ الآخر  وبع�صهم 
داهمته وبقيت معه لفرتة طويلة جراء هذا املوت.
امل�صاعر  الب�رشية:  تركيبتنا  اإنها  قائاًل  ويخل�ض 
توفرت  اإذا  معينة  لتفا�صيل  حتتاج  الإن�صانية 
اإطار  يف  ذلك  كان  �صواء  تنمو,  اأن  لها  ميكن 

�صيبريي اأو على طاولة جتمعنا.
النف�ض  علم  اأ�صتاذ  تو�صل  الت�صعينيات,  يف 
الأق�صى  العدد  اأن  اإىل  دونبار  روبن  التطوري 
ال�صخ�ض  ي�صميهم  اأن  ميكن  الذي  لالأ�صخا�ض 
على  نظريته  انت�رشت  وقد   ,150 هو  اأ�صدقاء 
نطاق وا�صع حتى بات 150 ُيعرف بعدد دونبار.

عدد  هو   150 كالتايل:  عدده  دونبار  فّند 
حدث  اإىل  تدعوهم  اأن  ميكن  الذين  الأ�صخا�ض 
معني يخ�صك, وميكن اأن يرتاوح العدد بني 100 
الأكرث  اأو  الأقل  لالأ�صخا�ض  اأق�صى  كحد  و200 
تطلقه  اأن  ميكن  الذي  العدد  هو   50 اجتماعية. 
القريبني  بالأ�صدقاء  ُتعّرفهم  اأ�صخا�ض  على 
والذي ميكن اأن تدعوهم اإىل ع�صاء جماعي. هوؤلء 
هو  مبا  لي�ض  ولكن  الأحيان  من  كثري  يف  تراهم 
العدد  ياأتي  ثم  اأ�صدقاء مقربني.  لت�صميهم  كفاية 
اإليهم  تلجاأ  قد  الذين  الأ�صخا�ض  عدد  وهو   15
لهم  ت�رّش  اأن  ما وميكن  لأمر  بحاجة  ما كنت  اإذا 
بعدد  فيو�صف   5 العدد  اأما  اخلا�صة.  باأمورك 
الأ�صدقاء  جمموعة  ميثل  وهو  احلميمي,  دونبار 
جداً.  املقربة  دعمك  جمموعة  ي�صكلون  الذين 
للتغري  مر�صح   5 العدد  اأن  اإىل  دونبار  ي�صري 
بتغري  وذلك  الندثار,  اأو  لال�صمحالل  اأو  الدائم 
امل�صاركة  ب�رشورة  ال�صتمرارية  رابطًا  الظروف, 
والتفاعل املبا�رش بني هوؤلء. مع ظهور ال�صبكات 
اأرقام  اإىل  كرث  عاد  وانت�صارها,  الجتماعية 
وو�صفها  الفرتا�صية  ال�صداقات  لنتقاد  دونرب 
اأن  هوؤلء  راأى  وواهمة.  وهمية  �صداقات  باأنها 
على  تقت�رش  الإيجابية  التوا�صل  مواقع  وظيفة 
من  الواقعية  احلقيقية/  ال�صداقات  متنع  كونها 
تاأخري  رمبا  اأو  تفاعل.  من  توؤمنه  ملا  الندثار 
ح�صب  ال�صداقة  ا�صتمرار  لأن  فح�صب,  اندثارها 
اعرتف  لوجه.  وجهًا  لقاءات  اإىل  يحتاج  دونبار 
التوا�صل  مواقع  باأن  لحقًا  النف�ض  علم  اأ�صتاذ 
وديناميات  الب�رشية  العالقات  طبيعة  غرّيت 
يف  املبا�رش,  اللقاء  على  اأ�رش  لكنه  التفاعل, 
هان�صون  مورتن  كالباحث  اآخرون  ذهب  املقابل 
وكذلك  يتغري  العامل  اأن  وراأوا  ذلك,  من  اأبعد 
ب�صكل خمتلف.  مقاربتها  ينبغي  التي  دينامياته 
على  العمل  بعد  للباحثني  يتح  مل  املح�صلة,  يف 
باأكمله بعد وجود في�صبوك مثاًل,  ن�صاأ  بالغ  جيل 
راأي  لبناء  الآن  حتى  الفر�صة  حتن  مل  وبالتايل 
يقول  عربه.  ال�صداقة  ديناميات  ب�صاأن  متكامل 
اإن احلزن على وفاة �صديق  الكاتب نيكي وولف 
مرجٌح  واقعيًا  اأمراً  فاأكرث  اأكرث  ي�صبح  افرتا�صي 
والفقد يف  احلزن  م�صاعر  اأُ�صبعت  بينما  ح�صوله. 

علماء  من  درا�صة  الواقعية  الإن�صانية  العالقات 
وكر�صتها  والجتماع,  والأنرتوبولوجيا  النف�ض 
ال�رشديات التاريخية والعادات الجتماعية التي 
العامل  يف  امل�صكلة  تكمن  ال�صخ�ض,  عليها  ين�صاأ 
للتعامل  وا�صحة  بغياب خطة طريق  الفرتا�صي 
بينما  الفقد.  م�صاعر  مع  وبالتايل  املوت,  مع 
العامل,  هذا  عرب  حقيقية  م�صاعر  تن�صاأ  اأن  ميكن 
وا�صح  لدليل  يفتقد  جتعله  الن�صبية  حداثته  فاإن 
مع  التعامل  يف  اتباعه  لل�صخ�ض  ميكن  ومف�صل 
فيما  املوت.  تعقب  التي  وحتديداً  امل�صاعر,  هذه 
في�صبوك  اخرتاع  منذ  اإنه   , عبا�ض  علي  يوؤكد 
حتد  التي  العوامل  على  الدماغ  حتايل  وتويرت, 
هوؤلء  هويات  واأن  �صيما  ل  الأ�صدقاء,  عدد  من 
ومن�صقة  الو�صوح  �صديدة  تبدو  "الفرتا�صية" 
التي  اإن الطقو�ض  وم�صنفة وحمددة بدقة. براأيه, 
كاملو�صيقى  عادة  املبا�رشة  العالقات  ت�صاحب 
والرق�ض والأكل امل�صرتك وال�صحك, لديها رديف, 
اإلكرتونيًا. اما عايدة حمزة تقول  اأو �صبه رديف, 
يف  الفرتا�صية  �صديقته  بوفاة  علمت  عندما   ,
اىل حبيبها  ر�صالة  الليل, كتبت  متاأخر من  وقت 
على اخلا�ض مبا�رشة. ثم تت�صاءل "هل كان ذلك 
مقبوًل اأنني ح�رشت نف�صي يف حلظة حزن حبيبته 
كما لو اأن ثمة جماًل للمقارنة بني جترباتي مع 
يفتح  تويرت  اأن  امل�صكلة  املقربات؟  �صديقاتي 
ن�صعر  يجعلنا  الآخرين,  حيوات  على  �صباكًا 

و�صكاويهم  اليومية,  �رشاعاتهم  يف  معهم  اأننا 
ونكاتهم واحتفالتهم. وامل�صكلة مع وهم ال�رشاكة 
ذلك  يف�رش  كذلك".  املوت  على  ين�صحب  اأنه  ذاك, 
من  املفرت�صة  الجتماعية  املجموعة  حجم  باأن 
تعد  مل  وغريه,  دونبار  �رشحها  كما  الأ�صدقاء, 
اأ�صبحت  بل  القريب,  اجل�صدي  التواجد  تفرت�ض 
مرتبطة بالوقت الذي منتلكه للتفاعل عندما يتم 
توفري الإ�صارات املنا�صبة ل�صتقبال هذا التفاعل. 
التي  النمطية  ال�صورة  فاإن  الباحثتني,  بح�صب 
هروب  جمرد  باأنه  الفرتا�صي  العامل  تالحق 
اأثرها على من يعاين من  واهم من الواقع, ترتك 
م�صاعر حزن وفقد على �صديق افرتا�صي, اإذ ُتنزع 
"ال�رشعية" عن اأحقية حزنه, لأن عمق العالقات 

يف ذاك العامل ل يحظى بال�رشعية اأ�صا�صًا.
ال�صعور  عدم  اإىل  كثريين  يدفع  الواقع,  هذا 
التي  الفقد  اأو احلرية يف م�صاركة م�صاعر  بالثقة 
يعي�صونها مع حميطهم املبا�رش, لأن تلك ال�صورة 
النمطية )التي قد تكون را�صخة حتى يف ل وعي 
ردود  يتجنب  جتعله  اأحيانًا(  بالفقد  ي�صعر  من 
ويحتفظ  مب�صاعره,  الهازئة  اأو  امل�صتخفة  الفعل 
جوانب  من  اآخر  جانب  ثمة  لنف�صه.  بالأخرية 
عدداً  �صغل  الجتماعي  التوا�صل  ومواقع  املوت 
متتني  يف  بارزاً  دوراً  املوت  يلعب  العلماء.  من 
العالقات على التوا�صل الجتماعي بني اأ�صدقاء 
ال�صبكة, حتى بعد �صنوات على حدوثه. كيف ذلك؟

اأحد  موت  يقرب  الواقعية  احلياة  يف  كما 
الأ�صخا�ض اأفراد الدائرة املحيطة به من بع�صهم 
الفرتا�صية,  ال�صبكة  يف  الأمر  كذلك  البع�ض, 
جملة  ن�رشت  املا�صي,  ال�صهر  خالل  اأكرث.  ورمبا 
ي�رشح  هات�صون  ملاثيو  حتقيقًا  املرموقة  علمية 
من  جمموعة  اأعدتها  التي  الدرا�صة  تفا�صيل  فيه 
الباحثني على العالقات ما بعد موت اأحدهم عرب 
في�صبوك. جمع هوؤلء 12,129 �صبكة لأ�صخا�ض 
فقدوا �صخ�صًا ما وقاموا مبقارنتها مع 30,258 

�صبكة مل مير اأفرادها بتجربة مماثلة.
�صخ�ض  لكل  وال�صور  التعليقات  الباحثون  راقب 
املقربني"  "الأ�صدقاء  �صاركها  والتي  متوفى 
اأن  الغريب  �صفحته.  على  اآخرين  اأنا�ض  مع  منه 
الباحثون  فوجئ  وقد  طوياًل,  ا�صتمر  التوا�صل 
تعزيز  على  للموت  املدى  طويلة  بالآثار 
ال�صنتني,  تخطت  والتي  الجتماعية  التفاعالت 
الوفاة  اأ�صباب  باختالف  املدة  اختلفت  بينما 
كال�رشطان وحوادث ال�صري والنتحار والأمرا�ض 
اأن  الباحثني  بع�ض  وراأى  جن�صيًا...  املنقولة 
�صبكات التوا�صل الجتماعي ت�صاعد على التعايف 
من احلزن واحل�صول على الدعم املعنوي اأكرث من 
مع  التفاعل  ي�صتمر  اإذ  اأحيانًا,  الواقعية  احلياة 
ال�صخ�ض احلزين اأو امل�صدوم لفرتة اأطول عليها, 
ميكن  خمتلفة  ونف�صية  اجتماعية  اأ�صباب  ولذلك 

معاجلتها ب�صكل منف�صل.

الذي  احليز  ت�صغل  اأخرى  زوجة  وجود  يكن  مل 
الوحيد  ال�صبب  هو  اأبيهم  قلب  يف  الأم  تركته 

لغ�صب الأبناء, فهناك اأي�صًا الرثوة.
فالأب يف نظر الأبناء مل ُيّكون الرثوة بال زوجته, 

فلوالدتهم ف�صل فيها.
لذلك ا�صرتطوا عليه اأن يتنازل عن ممتلكاته لهم 
ل  حتى  م�صطرا,  فوافق  زواجه,  على  ليوافقوا 
ينفذوا تهديدهم بقطع عالقتهم به. وبرغم تنفيذه 

ملا طلبوه قطعوا عالقتهم به بعد زواجه.
قاطع  فقد  عامًا(   30( ر�صالن  ال�صيد  اأحمد  اأما 
على  اأمه,  وفاة  عقب  باأخرى  تزوج  بعدما  والده 

الرغم من موافقة اأ�صقائه على الزواج.
عامًا,   65 العمر  من  تبلغ  التي  جارتنا  "تزوج 
اإنها تكربه يف العمر بعام, ملاذا يتزوج وزوجتي 
تلبي كل احتياجاته؟", وي�صيف: "لن اأوافق على 

زواجه".
لي�صت هذه الق�ص�ض الأوىل ول الأخرية التي يرى 
اأنه  ال�صن على  ارتباط كبار  ال�صباب  الأبناء  فيها 
موحدة  نظرة  وهي  واجلنون,  اخلرف  من  �رشب 

بني اأبناء الكثري من الدول العربية.
املجتمع  انتهاك  خانة  يف  النظرة  هذه  وتقع 
جمموعات  وانتهاك  ال�صخ�صية,  الأفراد  حلقوق 

حلرية فئات اأخرى, بح�صب حممد راأي فاحت.
اإليه:  ينتمي  الذي  املجتمع  عن  فاحت  ويتحدث 
"يف املجتمع العربي مثاًل,  كما يف غالبية الدول 
�صن  يف  الزواج  يف  الآباء  رغبة  تواَجه  العربية, 

متقدمة بعدد من العرتا�صات وعدم القبول".
براأي  العربية,  البلدان  يف  الرف�ض  اأ�صباب  تتعدد 
تلخي�صها من خالل خربته  ا�صتطاع  الذي  فاحت, 
الأبناء  نظرة  اأولهما  ب�صببني,  وم�صاهداته 
"وقورون"  اأنهم  على  ال�صن  للكبار يف  واملجتمع 
بطريقة  الت�رشف  عليهم  تفر�ض  هيبة  ولهم 

معينة, ل ترتبط باحلب والزواج من جديد.
من  اخلوف  هو  بحت,  فمادي  الآخر  ال�صبب  اأما 
باأن  اخلاطئ  والعتقاد  املرياث,  يف  امل�صاركة 

ال�رشيك اجلديد طامع بهذا املال. 
الرابعة  �صن  يف  وهي  عامًا(   50( هدى  تزوجت 
حياتها  وكر�صت  تطلقت  ثم  بنتًا,  واأجنبت  ع�رش 
لرتبية البنة التي مل يتعرف عليها الأب انتقامًا 

من اأمها.
 �صاءت الأقدار اأن جتتمع مبحمد )70 عامًا( رجل 
توفيت  وقد  فنادق  �صل�صلة  ميتلك  الذي  الأعمال 
الأ�صدقاء  بع�ض  قرر  زفاف.  حفل  يف  زوجته 

اأنهما م�رشوع زواج ناجح, واأقنعاهما بذلك.
فقد قاطع اأبناء حممد والدهم نهائيًا, طالبني منه 
من  باخلجل  �صعرت  فقد  هدى  ابنة  اأما  تطليقها. 
زواج والدتها بني اأ�صدقائها وعائلة والدها, رغم 

اأن والدها تزوج بعد طالق الأم.
مل يكتب لزواجهما ال�صتمرار ب�صبب �صغط الأبناء, 

وح�صل الطالق.
تخت�رش زينب قا�صم, خبرية ال�صعادة وامل�صكالت 
يرف�صون  الأبناء  جتعل  التي  الأ�صباب  النف�صية, 
على  اخلوف  هو  واحد  �صبب  يف  اآبائهم  زواج 
الأنا  الأنا و�صورة  الأنا". فاخلوف على  "�صورة 

�صتعي�ض  وكيف  الأنا  لهذه  النا�ض  �صينظر  وكيف 
هذه الأنا, جميعها اأفكار تغذيها جمتمعاتنا".

اإن   , حداد  منى  النف�ض  علم  اأخ�صائية  وتقول 
مفاهيم  اأحيانًا  تن�صج  والأعراف  املجتمعات 
مثل  الق�صايا,  بع�ض  ب�صدد  خاطئة  ومعتقدات 
حت�رش  اأو  املراأة.  زواج  وبخا�صة  امل�صن,  زواج 
لالأبناء,  والرعاية  التنا�صل  بهدف  فقط  الزواج 
وتروج خطابات مثل "فات عليهم ركب الزواج". 
اآخر  �رشيك  اإىل  احلاجة  املجتمعات  هذه  وت�صع 

يف خانة "العيب".
تعودهم  لأبنائهم  الأهايل  تن�صئة  اأن  ترى  وهي 
من  الأخد  وهي  الطريق,  اأحادية  عالقة  على 
يف  ب�صيء  لهم  الأهايل  مطالبة  دون  الأبناء 
املقابل. لذلك فهم ي�صعرون  اأن الآباء موجودون 

فقط لإ�صعادهم.

 ت�صيف منى ,  كيف نتوقع ممن تعود على الأخذ 
اأن يعطي, وهو مل يتعلم كيف يفعل ذلك؟", 

ال�صن  وطالب املخت�صون بالتوعية بحقوق كبار 
�صيما  ل  حياتهم,  قرارات  اتخاذ  على  وقدرتهم 
يتوقفوا عن  اأن  املجتمع منهم  يتوقع  اإذ  الن�صاء, 

احلب بعد جتاوز �صن معينة.
توعية  اإىل  حتتاج  جمتمعاتنا  ان   , منى  وتوؤكد 
اأنف�صهن فقط يف مرحلة  الن�صاء اللواتي يح�رشن 
ال�صباب ومرحلة الرعاية لأطفالهن, وم�صاحبتهن 
حتى اإدراك اأن مرحلة ما بعد اخلم�صني من العمر 
لها جوانبها امل�رشقة, فهي مرحلة ن�صج وعطاء 
ووعي, ولي�صت مرحلة اإحباط وياأ�ض, خا�صة مع 
كل  فعلى  الأبناء,  وا�صتقالل  احلياة,  �رشيك  فقد 

اأنثى يف هذه ال�صن اأن تعي قيمتها جيداً.
اأظهرت درا�صة اإ�صبانية حديثة اأن املتزوجني من 

كبار ال�صن اأقل عر�صة لالإ�صابة بك�صور احلو�ض, 
وتبني الدرا�صة اأن العامل النف�صي له اأثر كبري يف 
احلالة  لأن  واإ�صابتهم,  امل�صنني  �صقوط  جتنب 
النف�صية اجليدة الناجتة عن الزواج اأو العي�ض مع 
الآخرين متنع ال�رشود الذهني وعدم اأخذ احليطة 
ن�صبة  ارتفاع  عدة  درا�صات  اأظهرت  ال�صري.  اأثناء 
العربي, وهو ما دفع عدداً  العامل  ال�صن يف  كبار 
نزلئها  لزواج  مبادرات  لتبني  امل�صنني  دور  من 
ما  وهذا  بينهم,  فيما  الألفة  وجدت  اإذا  خا�صة 

حدث يف دار الديوانية لكبار ال�صن.
3 حالت  "هناك  الدار, فيان نعمة:  تقول مديرة 
�صبعيني  لرجل  اإحداها  الدار  داخل  متت  زواج 
بعد  تويف  ولكنه  ال�صن,  يف  له  مقاربة  وامراأة 
ذلك  بعد  الزوجة  لتعود  �صنوات,  بثالث  الزواج 
كانوا  لأنهم  ال�صلح  حماولت  عقب  اأبنائها  اإىل 

راف�صني لزواجها".
م�صبقًا  ال�صن  كبار  زواج  على  احلكم  ميكن  ل 
اأو الف�صل, فالتجارب تختلف باختالف  بالنجاح 
املحمد  عبد  مظفر  اأن  اإل  وال�صخ�صيات.  الدوافع 
اأن  يرى  بالدار  الجتماعي  الأخ�صائي  الكعبي 
نتائج الزواج يف املركز مل تكن مر�صية يف الكثري 

من احلالت.
لعام  م�رش  يف  والطالق  الزواج  لن�رشة  ووفقًا 
امل�صنني  بني  الزواج  عقود  ن�صبة  بلغت   ,2015
ن�صبة  بلغت  بينما  العقود,  اإجماىل  من   1.9%

�صهادات الطالق %8.4 من اإجماىل ال�صهادات.
لالإح�صاء  العامة  الهيئة  ن�رشت  ال�صعودية  ويف 
من  اإن  قال  اململكة,  يف  العمل  �صوق  عن  بيانا 
العمل,  راأ�ض  على  وهم  العمر  من  الـ65  جتاوزوا 
بلغ عددهم 10.3 األف مواطن و2.6 األف مواطنة, 
واأرجع البيان اأن رغبة كبار ال�صن يف العمل يرجع 

لالإح�صا�ض بالوحدة وان�صغال الأبناء عنهم.
وبحلول 2030 �صيحتل لبنان املرتبة الأوىل من 
حيث ن�صبة كبار ال�صن حيث �صت�صكل ن�صبتهم )65 
فما فوق( %15, ليتغري ت�صنيفه ويلحق بتون�ض 
�صمن فئة الدول التي تتميز بتقدم اأعمار �صكانها.
بالن�صبة  عربيًا  الثاين  املركز  املغرب  يحتل  كما 
اإىل  الن�صبة  ت�صل  حيث  ال�صن  كبار  عدد  لزيادة 
التي تبلغ ن�صبتها  %5.1 من �صكانه بعد تون�ض 
اإىل  الن�صبة  �صرتتفع   2030 عام  وبحلول   ,7.5

.9.3%

حكاية موت تدهم صديقًا افتراضيًا ... كيف نتعامل معها؟؟؟

حينما يرفض األبناء زواج كبار السن ... كيف يصبحون حاجزًا يمنع سعادة آبائهم؟

بغداد ــ فاطمة عدنان 
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مل يكن عبد احلميد 
م�صطفى )68 عامًا(، 

يعلم اأنه �صيظل وحيدًا 
بعد وفاة زوجته، بالرغم 

من وجود اأبنائه، فبعد 
رحيل رفيقة دربه ان�صغل 
كل من الأبناء يف حياته 

اخلا�صة.
مع مرور الوقت، وجد 

م�صطفى نف�صه غارقًا يف 
الوحدة، وبداأ يفكر يف 
الزواج بامراأة اأخرى.

كثري  اخلري  عادي،  "الأمر 
واحلمد لله، فلماذا ل 

اأتزوج، وملاذا ل اأجنب 
طفاًل مرة اأخرى". اأحب 

الفكرة وبداأت ت�صغله اأكرث 
واأكرث، واأخرب اأبناءه 

بقراره، لكن ردة فعلهم مل 
تكن ما توقعه. 
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