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املرأة تتفوق على الرجل طبيًااملرأة تتفوق على الرجل طبيًا

ــال  مونتري ــة  بجامع ــون  الباحث ــدر  أص
ــاء  ــل إلى أن النس ــرا توص ــة تقري الكندي
ــي رعاية  ــال ف ــوق الرج ــدرة تف ــن ق لديه
المرضى، حسب ما توصلت إليه الدراسة 
ــاء  ــاء النس ــن األطب ــى 870 م ــت عل أقيم
ــع مرضى  ــم م ــول معامالته ــال ح والرج

السكر.
ــكر  ــى أن مرض الس ــة إل ــارت الدراس وأش
المزمن يمكن التصدي له فقط من خالل 
ــتمرة وذلك للحفاظ على  المتابعة المس
ــا يتطلب  ــكر في الدم مم ــتويات الس مس
ــب واالمتثال ألوامره  زيارات دورية للطبي
ــد  ــة، وق ــن األدوي ــة م ــذ مجموع ــع أخ م
ــس  ــف أن جن ــث أن يكش ــتطاع البح اس
ــض  المري ــلوك  ــى س ــر عل يؤث ــب  الطبي
ــى  ــات عل ــازت الطبيب ــث ف ــه حي والتزام

األطباء الذكور في تحقيق ذلك.
ــت  تفوق ــاء  النس أن  ــة  الدراس ــرت  وذك
ــرات النقاط على الرجال في امتثال  بعش
ألن  ــك  ذل ــون  يك ــا  وربم ــن  له ــى  المرض
ــا أطول لمرضاهن  ــات يعطين وقت الطبيب
ــال إنهاء  ــن الرج ــد األطباء م ــا يري بينم

ــريعا.وبالرغم  ــم س ــة مع مرضاه المقابل
ــراء األطباء  ــح إج ــق توض ــن أن الحقائ م
ــر  أكث ــف  كش  1000 ــو  نح ــال  الرج ــن  م
ــن يبدو أن  ــاء لك ــن نظيراتهم من النس م
ــا تحدد األمر ولكن  ــاءة الذاتية هي م الكف
ــت عملية  ــه كلما كان ــرون أن ــن ي الباحثي
ــا أدى ذلك  ــريعة كلم مقابلة المريض س
ــف من جديد  إلى عودته مرة أخرى للكش
ــياء التي لم  ــن بعض األش ــار ع لالستفس
ــابقة  ــا المرة الس ــؤال عنه ــتطع الس يس

وشرح تفاصيل العالج.
ــون في مونتريال  ــن ناحيته قرر الباحث م
ــى ثالثة  ــا عل ــاث لتطبيقه ــداد األبح امت
ــط الدم،  ــي ارتفاع ضغ ــل أخرى وه عوام
ــن والربو  ــداد الرئوي المزم ومرض االنس
ــق النتائج على  ــن أجل التأكد من تطاب م
ــرات لكن حتى في حالة وجود  عدة متغي
ــث  ــا للبح ــة، طبق ــوة النوعي ــس الفج نف
ــد أمل  ــه يوج ــون أن ــم يؤمن ــور فه المنش
للتغيير حيث إنه كلما صغر سن الطبيب 
ــه في  ــب جنس ــت الفجوية حس ــا قل كلم

قبول المرضى له وتأثيره عليهم.

تعليم األطفال املوسيقى ال يجعلهم أذكياء

ــي  «ديل ــة  صحيف ــق  وف ــراء  خب ــال  ق
ــاء  اآلب إن  ــة،  البريطاني ــراف»  تلغ
ــتبدين الذين يصرون على تعليم  المس
ــو، العتــقادهم أن مثل  ــم البيان أطفاله
هذه اآلالت الموسيقية ستجعلهم أكثر 

ذكاء، يضيعون مالهم هباء.
وأكد علماء النفس أن المزاعم الشائعة 
ــزز محصلة  ــيقى يع ــم الموس ــأن تعل ب
ــى التركيز  ــاعده عل ــل، ويس ذكاء الطف
أكـــثر في المدرســة، ال يمكن أن تكون 

حقيقية.
ــط األطفال  ــة التي ترب ــروا أن األدل وذك
ــي  ف ــر  الكبي ــاز  باإلنج ــيقيين  الموس
المدرسة، يمكن تفسيرها بشكل أفضل 
ــون عادة من  ــي ضوء حقيقة أنهم يأت ف

خلفيات ذات امتيازات أكثر .
ــاً في  ــن يأخذون دروس ــال الذي فاألطف
الموسيقى يميلون إلى أن يكون آباؤهم 
ــالً، وعادة ما  ــاً وأعلى دخ أفضل تعليم
ــة  ــية إضافي ــاطات دراس ــون بنش يقوم
ــن الذين في  ــال اآلخري ــن األطف أكثر م

سنهم. وقال الباحثون: إن التنشئة -
ــها-  نفس ــيقى  الموس دروس  ــس  ولي

ــر صفات،  ــاعد األطفال على تطوي تس
ــزز العمليات  ــذي يع ــل االجتهاد، ال مث

الذهنية، كالتذكر والتعلم واالستنتاج.
وكان عالم النفس في جامعة «تورونتو» 
ــيلينبرغ، قد تفحص  ــن ش الكندية غلي
الصلة بين التدريب الموسيقي والذكاء 
ــن  ــة من 130 طفالً، بين س في مجموع
ــرة، ودرس فريق  ــرة والثانية عش العاش
ــير هذه  ــكان تفس ــث، إن كان باإلم البح
ــخصيتين  ش ــمتين  س ــر  عب ــة  الصل
ــى  ــاح عل ــاد واالنفت ــتين: االجته رئيس

التجارب الجديدة.
وفسر الباحث األمر بقوله: «كان الدافع 
ــة أن األطفال  ــو حقيق ــذي يحركنا ه ال
ــاً في الموسيقى،  الذين يأخذون دروس
ــارز، ففي  ــكل ب ــدون بش ــة جي ــم طلب ه
ــل مما يمكن  ــة يبلون بالًء أفض المدرس
ــم، لذلك  ــن محصلة ذكائه ــع م أن نتوق
ــيئاً آخر يحدث، وكنا  من الواضح أن ش
ــخصية قد تكون هي ذاك  نعتقد أن الش

الشيء وليس في الموسيقى».

حادثة غريبة ضحيتها شابني بريئني :حادثة غريبة ضحيتها شابني بريئني :

غموض وتداعيات 
هذه الحكاية ليست من نسج الخيال لكنها 
ــاء مديرية  ــد احي ــي اح ــل ف ــت بالفع حدث
ــرقي العاصمة صنعاء  آزال بمنطقة نقم ش
ــزال تداعياتها  ــي وما ت ــبت الماض يوم الس
وغموضها ساري المفعول حتى كتابة هذا 

التحقيق .
ــى "ف . ع  ــي مقتبل العمر تدع ــا فتاة ف انه
ــار متواضع جدا  ــش في بيت ايج . ب" تعي
في حي نقم بالعاصمة مع ابويها واخوانها 

الصغار ..
ــاة فهو  ــريكها في المأس ــها وش ــا عريس ام
ــاب يدعى " سليمان " من ابناء الجيران  ش
ــرف  ــد كل ط ــدار ووج ــا االق ــد جمعتهم وق
ــر فارتضيا ان يكونا  ــا ضالته في االخ منهم
ــر فالظروف  ــوار العم ــتكمال مش ــا الس مع
والمستويات المادية واالجتماعية متقاربة 

الى حد كبير.

الزفاف واالختفاء
ــبوع الماضي  ــاف األس ــم الزف ــدأت مراس ب
ــوم الذهب "  ــع " و " وي ــوم " البرق ــة ي بإقام

وبعدها ذهبت الى خبيرة " النقش " لتزين 
جسمها بالخضاب استعدادا للزفة المقررة 
ــاء اليوم التالي " السبت الماضي"  في مس
ــد الى منزلها الذي كانت تدوي  لكنها لم تع

منه اغاني الفرح عبر مكبرات الصوت .
ــرة " التي  ـــ "االس ــرة النقش ل ــول خبي وتق
ــا وبينما كانت  ــي قلب الحدث بأنه كانت ف
ــروس فوجئت  ــش اليد االولى للع تقوم بنق
ــوري ينادي على العروس التي  بصوت جه
ــدم اإلجابة  ــي بع ــاع الداع ــتطع اقن لم تس
ــد وخرجت  ــم ينته بع ــش ل ــة ان النق بحج
ــى الباب  ــا عل ــإذا بأبيه ــر ف ــا األم ــرى م لت
ــا وأخوتها  ــرة مع أمه ــيارة أج وقد جاء بس
ــر  ــن العم ــة م ــي الثامن ــل ف ــتثناء طف باس
ــد على ما  ــت الوال ــعف الوق ــا لم يس تقريب
ــدو للبحث عنه في أزقة الحي حيث كان  يب
يلهو مع أقرانه فاضطر لتركه وحيدا قبل ان 

يتكفل احد الجيران باستضافته .

االتصال القريب 
ادعى الوالد وهو في العقد الرابع من العمر 
ــد أقربائه في القرية قد مات  تقريبا بان اح

ــوى السفر ولم تنفع  وانه ال مجال أمامه س
ــالت العروس وأمها بعدم افساد فرحة  توس

األسرة بزفاف احد أفرادها .
ــى عجل محملة  ــيارة الحي عل غادرت الس
بالعروس وعائلتها متوجهة الى قرية نائية 
بمحافظة أب حيث يتواجد األهل واألقرباء 

.
لم يمر وقت طويل قبل ان يكتشف العريس 
ــل والدها  ــن قب ــه م ــب عروس ــة تهري حادث
الذي سريعا ما راح يزعم بأنه تلقى اتصاال 
ــبه ال ينتمي إلى  هاتفيا يخبره فيه بأن نس
أصول عريقة وال يتمتع بنسب نبيل يفاخر 
ــه تعود الى  ــاس خاصة وان ابنت ــه بين الن ب

أسرة هاشمية .
ــن قبل العريس  ــذه الحجة تم دحضها م ه
ــة بالحديدة والذي  ــي إلى تهام الذي ينتم
ــبه  ــائخ تهامة الذين أكدوا نس لجأ إلى مش
العربي األصيل لكن ذلك لم يحد من تعنت 
وعناء االب الذي اصر على الهروب واخفاء 

ابنته العروس ليلة زفافها .
ــدى  ل ــح  تتارج ــة  القضي ــذه  ه ــزال  ت ــا  وم
المشائخ من ابناء قبيلتي العروسين وسط 

ــع من قبل ابناء الحي الذين  ــتنكار واس اس
ــروس امرا مرفوضا  ــي تصرف والد الع راوا ف
ــن  ــه م ــا يدعي ــع م ــب م ــا وال يتناس وغريب

انتساب الى اعراق بشرية اصيلة .

باالنتحار التهديد 
العروس المنكوبة لم تجد حال كما قال عدد 
ــوى التهديد  ــرة"  س ــا لـ" االس ــن اقربائه م
ــها اذا  ــى قتل نفس ــدام عل ــار واإلق باالنتح
ــى موقف الرفض  ــرته عل ما اصر ابوها واس
ــف اقاربها بان  ــا .. ويضي ــت لزوجه والتعن
ــي  ــت في وضع نفس ــكينة بات ــاة المس الفت
وصحي في غاية السوء والتعقيد في حين 
يواصل اهلها مسلسل التهرب من ايصالها 

ــررات  والمب ــج  الحج ــرد  وس ــا  زوجه ــى  ال
الواهية .

سلوكيات مدمرة 
ــي يعاني  ــة األليمة الت ــذه الحادث ــام ه وأم
تبعاتها شابان بريئان، يؤكد اختصاصيون 
ــات  التصرف ــذه  ه ــل  مث ــان  ب ــون  اجتماعي
الغريبة والشاذة من قبل اآلباء ازاء أبنائهم 
ــى انحراف  ــانها ان تعود ال ــم من ش وبناته
ــلوكيات مدمرة قد  أبنائهم ولجوئهم إلى س
تؤثر على مستقبلهم ومستقبل مجتمعهم 

وامتهم .
ــزام أولياء  ــير هؤالء إلى أهمية الت ويش
ــن  ــزواج بي ــألة ال ــر مس ــور بمعايي األم

ــباب وعدم التعنت أو سرد الشروط  الش
التعجيزية التي من شانها دفع الشباب 
والفتيات إلى دروب االنحراف والمزالق 
ــى الوالدين ان  ــرة والمدمرة و عل الخطي
ــاعدتهما  يقفا إلى جانب أبنائهما ومس
ــل  ــن اج ــتطيعان م ــا يس ــر كل م وتوفي
ــتقبل أبنائهم و على االسرة  فرحة ومس
ــر امور الزواج البنائها  ــهل وتيس ان تس
ــاروا أن  ــاالة في المهور وأش وعدم المغ
ــبب الرئيسي وراء انحراف الشباب  الس
ــزواج والتكاليف  هو عدم القدرة على ال
ــس  ــن العري ــب م ــي تطل ــة الت الباهض
ــا  ــد به ــي يتقي ــة الت ــادات الخاطئ والع

بعض اآلباء . 
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المثالي .. وبعد طول انتظار وترقب كانت على  لطالما حلمت بفارس أحالمها وشريك حياتها 
الحي  أبناء  بين  معروف  شاب  لها  تقدم  ان  بعد  الحقيقة  عالم  في  واألماني  اآلمال  معانقة  وشك 
للفقر  استسالمه  وعدم  الصعبة  الحياة  اعباء  مواجهة  في  ومثابرته  أخالقه  ودماثة  بمرؤته 

وشظف العيش.
المنتظر  الزفاف  الماضية كان موعد  القليلة  األيام  الخطوبة وفي  ثالث سنوات كاملة كانت مدة 
بعد أن سبقه اتمام مراسم عقد القران الشرعي. وبينما كانت الفتاة مع زوجها العريس في أوج 
دون  فجأة  اختفت  المتواضع  أبيها  بيت  في  والمهنئين  المدعوين  واستقبال  الزفاف  فعاليات 
من  كل  ونفوس  وجوه  اعترى  عميقا  وحزنا  واسعا  وذهوال  كثيرة  أسئلة  وراءها  تاركة  مقدمات 

يعرف العريسين الذين أصبحا ابرز ضحايا هذه الحادثة الغريبة .

■   تحقيق/ زهور السعيدي

دراسة تفسر أسباب ضحك األطفال الرضع دراسة تفسر أسباب ضحك األطفال الرضع 

ــيلة إلضحاك أطفالهم الصغار،  عادة ما يمتلك اآلباء وس
ــم أو زغزغتهم، لكن ما  ــواء باللعب معه خاصة الرضع، س
ــباب التي تجعلهم  ــم يفعله أغلبهم هو التفكير في األس ل
ــبر أديمان، الخبير  ــياء. د. كاس يضحكون على هذه األش
في مركز المخ والتنمية المعرفية بجامعة بيربيك بلندن، 
ــرف على واحدة من  والذي يطلق عليه معمل الطفل يش

ــا يجعل األطفال  ــاول تحديد م ــات التي تح أكبر الدراس
يضحكون، ولماذا؟ يقول أديمان: "إن فهم األطفال الرضع 
ــاعد على فهم البالغين، فهم علماء صغار، يكتشفون  يس
ــر أيضا"،  ــف الكثي ــم يمكننا أن نكتش ــم ومن خالله العال
ــرت  ــى ميل" البريطانية، التي نش ــول صحيفة "دايل وتق
ــتبيان تفصيلي  ــم، ووضع اس ــة، أنه ت ــرا عن الدراس تقري
ــلوا فيديوهات وتقارير قصيرة  لآلباء وطلب منهم أن يرس
ــل صغارهم يضحكون. وحتى اآلن، جاوب  عن الذي يجع
ــراوح بين ما  ــئلة تت ــن اآلباء من 25 دولة على أس 1400 م
إذا كان أطفالهم يضحكون أكثر فى وقت محدد من اليوم، 
ــلية أكثر.  إلى أي األلعاب أو أغاني األطفال يجدوها مس
ــوا يجدون األم أو  ــألنا أيضا ما إذا كان ــول أديمان "س ويق
ــاف أنه  ــام للطفل".. وأض ــزاج الع ــا، والم ــر مرح األب أكث
ــف لمعرفة ما  ــتبيان مختل ــى اس ــل أيضا عل يعم
ــة بين ضحك  ــاك عالق إذا كان هن
ــادئ.  اله ــزاج  والم ــال  األطف
ــول، أنه  ــأة، كما يق والمفاج
التصور  ــن  العكس م على 
ــك  الضح ــإن  ف ــام،  الع
ــود منذ عمر مبكر  موج
ــي  فحوال ــة،  للغاي

ــهرين األوليين  ــالل الش ــموا خ ــال ابتس ــن األطف %90 م
ــابيع قليلة، في حين  ــم، وضحكوا بعدها بأس ــن أعماره م
ــارت تقارير أبوين إلى أن طفلهم ضحك بشكل قاطع  أش

وعمره أسابيع قليلة.
طباع مختلفة

ــن النتائج التي توصل إليها الباحث البريطاني أيضا،  وم
ــوا إن أطفالهم لم يضحكوا  ــددا صغيرا من اآلباء قال أن ع
ــير إلى  ــهراً، وهذا يش ــل أن يتموا 12 ش ــى اإلطالق قب عل
ــت مبكر للغاية  ــاع مختلفة منذ وق ــال لديهم طب أن األطف
ــاء واألمهات  ــظ، يبدو أن اآلب ــن الح ــي أعمارهم. ولحس ف
ــل الطفل يضحك،  ــا يتعلق بمن يجع ــاوون معا فيم يتس
ــة أكثر، حيث  ــن فكاه ــة لديهم حس ــدو أن الصبي ــن يب لك
ــون 50 مرة في  ــاء إن أطفالهم من الذكور يضحك ــال اآلب ق
ــلوك  اليوم مقابل 37 للبنات. ويربط أديمان هذا األمر بس
ــد أن طفله الصبي يضحك  ــخصا يعتق اآلباء، فلو كان ش
أكثر، فربما يحاولون أن يجعلوهم يضحكون أكثر. ويقول 
ــىء أمر اجتماعي، والمرء  أديمان، إن الضحك قبل أي ش
يضحك في صحبة، وأحد أوضح األدلة التي تم اكتشافها 
ــن حقيقة وجود  ــع طفلك، لك ــا ما تفعله م ــه ليس مهم أن
األب أو األم مع الطفل أمر مهم، وهذا ما يجعلهم سعداء.

دموع وابتسامات
ــا أنه خالل  ــا أديمان أيض ــل إليه ــور التي توص ــن األم وم
السنة األولى من عمر الطفل، تكون االبتسامات والدموع 
هي الوسيلة الوحيدة للطفل لالتصال بمن حوله، فالبكاء 
ــا، بينما  ــر أمر م ــي تغيي ــم يرغبون ف ــارة إلى أنه ــو إش ه
ــتمرار  ــام أو الضحك هو العكس من ذلك، أي االس االبتس
ــا أديمان، صورة  ــن. ومن الصور التي تالقاه في فعل معي
ــط، ويظهر فيها  ــابيع فق ــره ثالثة أس ــل كوزمو، عم للطف
ــه وهو ما يتحدى  ــا قام والده بزغزغت وهو يضحك عندم
ــون إال عندما يكبرون. ويقول  ــرة أن األطفال ال يضحك فك
أديمان، إن أول وسيلة لجعل الطفل يضحك هي اللمس، 
ويقول الباحث اإلنجليزي إن الزغزغة لها جذور تطورية 
ــه وظيفة  ــتمالة، وفي ــر يتعلق جزئيا باالس ــة، واألم عميق
ــإن الزغزغة  ــار ف ــم الكب ــا، وكما يعل ــة أيض ــة ومتع حيوي
ــون رد الفعل هو الضحك.  ــاب، وعادة ما يك تحفز األعص
ــهور يضحك عندما  ــره أربعة ش ــك طفل آخر عم فريدري
ــول إنه ال يضحك  ــرآة، لكن أديمان يق ــه فى الم يرى نفس

للسبب الذى يعتقده أبويه..
صور لضحك األطفال

ــير إلى أن األطفال ال يتعرفون على أنفسهم  فالبحث يش

ــن ما يثير  ــهرا، لك ــى يصبح عمرهم 18 ش ــي المرآة حت ف
ــد  التقالي ــر  يكس ــرات  التعبي ــكاس  انع أن  ــو  ه ــه  ضحك
ــهراً  ــة. بولى طفل آخر عمره 11 ش ــة الطبيعي االجتماعي
ــى دورة المياه، وهو مرتبط  ــك كثيراً عندما يكون ف يضح
ــا أنه  ــم، كم ــع له ــذي ال ينقط ــار ال ــاه الكب ــة انتب بمراقب
ــبه  ــية، فالماء الدافئ أش ــة الحس ــا بالمتع ــط أيض مرتب
ــاعر  ــم، واألطفال يحصلون على المتعة من المش بالرح
ــل  ــي تجع ــباب الت ــن األس ــيطة. وم ــيس البس واألحاس
ــم، ويرى  ــد خضه ــم بقص ــون مالعبته ــال يضحك األطف
ــة وهى لعبة  ــه تفاعلي للغاي ــر ينجح ألن ــان أن األم أديم

يمكن أن تتطور بمرور الوقت.
ــح أن الوقت ليس لديه مفهوم الزمن، لذلك فإن كل  ويوض
شخص أو كل شىء يعود بعدما يختفى ما يثير صدمته. 
ــورا ألن الطفل  ــر تص ــح اللعبة أكث ــت تصب ــرور الوق وبم
ــرى، وهذا يأتي  ــتعود مرة أخ ــون لديه اعتقاد بأنك س يك
ــي التي تبهجهم.  ــب، والمتعة التي تكون قادمة ه بالترق
ــل  ــي تجع ــباب الت ــن األس ــس م ــى والعرائ ــا أن الدم كم
ــان، إن األطفال يدركون  ــال يضحكون. ويقول أديم األطف
ــن يكون لديهم  ــت حقيقية، لك ــكل ما أن ألعابهم ليس بش
ــبب هو أن آباءهم جزء من  درجة من التعاطف معا، والس

هذه اللعبة. 


