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الفكرُة تبدأ بومضة أو بقدحة تقدح في العقل، فإن استُغلت أصبحت 
مش��روعًا، وإن تُركت ذهبت هباًء . وفكرة إصدار مجلة تُعنى بالمرأة 
والطفل راودتني وأنا بعد لم أس��تلم مسؤولية قسم اإلعالم وبعدها، 
ب��دأت بوض��ع الفكرة ف��ي أوراقي الخاص��ة و برنامج العم��ل الخاص 

بتطوير وتنمية  قسم اإلعالم .
وكان االتص��ال باإلعالمي��ة القديرة الس��يدة س��عاد 
البيات��ي ، للعم��ل معًا ف��ي إصدار ه��ذه المجلة التي 
اقترحتُ أن يكون اسمها قوارير ، فنال استحسان من 
سمع بهذا االس��م . وفعاًل شرعنا بالبحث عن كاتبات 
وإعالمي��ات و باحثات يرفدن ه��ذا االصدار ، أو تكون 
النواة االولى لتش��كيل هيئ��ة التحرير لمجلة قوارير. 
والحمد هلل وفقنا اهلل س��بحانه وتعالى ألن يرى هذا 
المشروع النور وصدرت المجلة التي هي اآلن تطفئ 
ش��معتها األولى، بعد مرور سنة كاملة على إصدارنا 
المجل��ة وعل��ى الرغ��م مم��ا مرت ب��ه م��ن معوقات 
وعراقيل في بداية اإلصدار ، إال أننا تخطينا كل هذه 

العراقيل وأخرجنا العدد بالمستوى المطلوب .
ومن أصداء هذه المجلة ، بعد أن نالت إعجابهم تبرع 
مؤسس��ة في لبنان بطباعتها و توزيعها على نفقتها 
الخاص��ة  ، كذلك في جمهورية مص��ر العربية حيث 
تم��ت طباعتها وتوزيعه��ا بين المؤسس��ات الثقافية 
والعلمية ، بواقع ألف نس��خة ف��ي المدينتين ،  وهذا 
يعط��ي مدل��واًل واضحًا عل��ى جدية ونوعي��ة المجلة 
وتمي��ز مواضيعه��ا واس��تقطابها للقراء ف��ي بيروت 

والقاهرة. 
وف��ي هذه المناس��بة العزيزة الذك��رى علينا، كهيئة 
تحرير وقراء أعزاء ، لدينا دعوة لكل األقالم المهتمة 

والتي تبحث في شؤون المرأة والطفل لرفد المجلة بما تجود أقالمهم 
و أفكارهم ، على أن تكون المواضيع غير منشورة سابقًا .

بإسمه تعالى 

قوارير و الشمعه االولى 

من أصداء 
هذه المجلة 
، بعد أن نالت 
إعجابهم تبرع 
مؤسسة في 
لبنان بطباعتها 
و توزيعها على 
نفقتها الخاصة  
، كذلك في 
جمهورية مصر 
العربية حيث 
تمت طباعتها 
وتوزيعها بين 
المؤسسات 
الثقافية 
والعلمية ، 
بواقع ألف نسخة 
في المدينتين

افتتاحية العدد

جمال الدين ال�سهر�ستاين
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يما احوار / ا لقاء

قواري��ر مجل��ة تعن��ى بش��ؤون الم��رأة، م��ا الدافع 
إلصدارها؟

عند اس��تالمي لمس��ؤولية قس��م االعالم، كانت هناك 
عدة اصدارات مثل الروضة الحسينية و االحرار والعائلة 
المس��لمة، وجميعها مجالت تعنى باألس��اس بمشاريع 
العتبة الحسينية ومهرجاناتها الثقافية واالدبية، وكانت 
هن��اك مجلة تعنى بالمرأة تصدر من قس��م الش��ؤون 
الثقافي��ة قد توقفت منذ عدة س��نوات، باإلضافة.. الى 
أني باألس��اس كانت تراودني فكرة إصدار مجلة تهتم 
بش��ؤون المرأة والطفل تحت نفس المسمى ) قوارير ( 
. ألن الم��رأة كل المجتم��ع، و اذا صلحت صلح المجتمع، 

والعكس صحيح.
 و المجتم��ع العراق��ي بصورة عامة يتمي��ز بدور المرأة 
االيجابي في الحي��اة، وفي كثير من المناطق لها الدور 
الريادي في بناء االسرة و االقتصاد و المجتمع، و خاصة 
ف��ي المجتمعات الريفية والزراعي��ة، حيث تقوم بأغلب 

الواجبات، معروفة للداني والقاصي. 
فلذل��ك مخاطبته��ا و التعبير ع��ن خوالجه��ا و الحديث 
معها وعنها، وتس��ليط الضوء عل��ى القوارير البارزات 
في المجتمع العراقي والعالمي له وقع على نفس��يتها، 
وش��حذ لهمتها، بل وفيه من الدروس و العبر يس��تفاد 
منها المجتمع االن وبعد عدة سنوات قادمة، ألن المجلة 

جمال الدين الشهرستاني..
تمتلك المرأة القدرة على التحرك 

بثقة في الساحة االعالمية

بعد مرور عام على 
إصدار مجلة قوارير 

وتحديدا في العدد الذي 
يوثق الذكرى السنوية 

األولى لها.. كان البد 
أن نجري حوار مع صاحب 

الفكرة والمشرف 
العام عليها؛ للوقوف 

على أهم األهداف 
والظروف التي دعته 
إلصدار مجلة نسوية 
ثقافية عامة تعنى 

بشؤون المرأة والطفل، 
والحديث عن مراحل نمو 

اإلبداع، وماهي رؤيته 
المستقبلية، وكلمته 

لكادر العمل، وكان لنا 
معه هذا الحوار:
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ستكون أرشيف و تاريخ عن الحقبة الزمنية التي يصدر 
خاللها العدد من المجلة.  

حضرتكم مشرف عام على مجلة كادرها نسوي، كيف 
تقيمون نتاج المرأة بشكل عام؟

المجلة عند نش��وء فكرة اصدارها وانتاجها، كان ضمن 
الخط��ة المرس��ومة في تفكي��ري، أن ننتجه��ا  بكوادر 
نس��وية؛ ألني أعتقد مهما تبل��غ ثقافة الرجل من مدى 
واس��ع، ال يمكن أن يعب��ر عنها كما تعبر بنت جنس��ها، 
أم��ا التقيي��م الع��ام لنتاج الم��رأة في المج��ال الثقافي 
فإن��ي ومن خالل متابعتي للحرك��ة األدبية والصحفية 
للم��رأة؛ فإنها اثبتت نفس��ها وبج��دارة وتمتلك القدرة 
عل��ى التحرك بثق��ة في الس��احة اإلعالمية, فضال عن 
تصدره��ا للكثير من األعمال بتميز رغم مس��ؤولياتها 

العائلية.

هل حققت قوارير أهدافها المنشودة ؟
المجلة بدأت باالنتشار من العدد الخامس، وهذا أسرع 
مم��ا خططت ل��ه، وكله بفض��ل ال��كادر، وكانت االخت 

سعاد البياتي، معي منذ الخطوات االولى.
وكما بينت االهداف التي رسمتها ذات اتجاهين، االتجاه 
االول هو خلق كوادر أدبية وثقافية وإعالمية جديدة من 

خ��الل هذا االصدار، واالتجاه الثاني، نقل معاناة المرأة 
وهمومه��ا و ايج��اد الحلول وكذلك  بي��ان المتميزات، و 
متابعة أخبار المؤتمرات و المهرجانات الثقافية للمرأة، 
تقدي��م النص��ح للعائلة بش��قيه الم��رأة والطفل، من 
الناحية التربوية والصحية، باالعتماد على متخصصين 
بهذا الش��أن .تس��ليط الضوء على كوادر نس��وية عبر 
التاري��خ، لهن تأثير في مجتمعاته��ن في حينه، وهكذا 

كل ما يخص المرأة.

قواري��ر طبعت ف��ي مصر ولبنان، تح��دث لي عن حجم 
المس��ؤولية كونه��ا خرجت ع��ن اإلط��ار المحلي إلى 

العربي؟
أعتقد الس��بب الرئيس��ي لقبول المجلة في القاهرة و 
بيروت، نوع المواضيع المطروحة، والسبب الثاني عدم 
وج��ود االقتباس المنتش��ر ه��ذه االيام بص��ورة ملفته 
للمتابع و القارئ . حيث ان هذا االنتش��ار هو حمل يقع 
على كل االس��ماء التي طرزت اس��ماءها على صفحات 
المجلة، م��ن هيئة التحرير، وحتى الكتاب االخرين، وال 

اتنصل من المسؤولية الكبرى.

كلمة توجهها إل��ى كل قارورة على اختالف ميولها 
وتخصصها واهتماماتها الثقافية؟

المجتمع��ات التي قرأت عنها س��ابقا ، وم��ا رأيت ضمن 
حياتن��ا اليومي��ة ، هن��اك ن��وع خ��اص م��ن التقدير و 
االهتم��ام بالمرأة في كل مجتمع وثقافة . فنوع يعطي 
تقديره للمرأة على إنها إنسان لها ما للرجل من اهتمام 
وتقدير و تعاطي و ندية مع احترام الخصوصية البدنية 
و الفس��لجية. ونوع آخ��ر يتعامل معها وف��ق الغرائز و 
الدوني��ة  و االس��تعباد ، و كم��ا معروف ه��ذا النوع من 
التعامل مخالف للشرائع السماوية ، و للعقل السليم .

لذلك اقول على القوارير أن تعرف أي عطر تجمعه في 
وعائه��ا ، لذلك س��ميت بالقارورة ، ألنه��ا وعاء العطور 
الطيب��ة . و يج��ب ان تعرف ان كرامته��ا ان تعيش كما 

النوع االول .

رسالة بعيدة عن جو العمل ترسلها عبر صفحات قوارير 
إلى كادرها بمناسبة  ايقاد شمعتها األولى؟

أهنئ نفس��ي أوال ، و الكادر المتمثل بالس��يدة القديرة 
س��عاد البيات��ي ،  ايم��ان الحجيم��ي، عدوي��ة الهاللي، 
ميس��اء الهاللي، ش��ذى الش��بيبي، جن��ان العبيدي. وال 
أنس��ى المصمم للعدد االول االخ حس��نين الش��الجي, 
الذين س��اهموا في اصدار الع��دد االول بتفان و جدية، 
و اليوم بلغنا عامنا االول معا، لنوقد ش��معة التجديد و 
االمل لبناء أس��س حقيقية واقعية تعنى بثقافة المرأة 

والطفل.
شكري موصول الى االخوات اللواتي أصرن على البقاء 

الى يومنا هذا، في إصدار هذا العدد الثاني عشر.



 ياتاد الس�
في 
عيدها

كيف بدأنا
«قوارير» تتألق 

في رحاب العتبة الحسينية المقدسة

لم يكن في حساباتي العملية أنني سأكون واحدة ممن 
ينتمي للعمل في أقدس المؤسَّسات الصحفية رغم عالقاتي 

الوثيقة والممتدّة إلى سنوات مع إعالم العتبة الحسنية 
المقدسة والتي أضفت عليَّ ألقًا روحيًا ونفسيًا بشرف 

االنتماء لها .. 

اللقاءات االولى لكادر المجلة
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الس��يد جمال الدين الشهرستاني مسؤول إعالم العتبة 
الحسينية المقدسة طالبًا مني العمل معه .. ورغم أنه 
لم يفصح حينها عن أيّ خط صحفي يريد مني العمل 
به .. ولكنني بمجرد سماع اسم العتبة الحسينية خفق 
قلبي وأجهش��ت ببكاء غامض لم أكتش��ف س��رّه لحد 
كتابة هذه الس��طور .. أحسست أن روحي متّسقة مع 

المكان المقدس منذ سنوات بعيدة .. 

مكانة وقدسية
الفرح ينش��ر أوراقه في كل م��كان ويبوح ببهائه أينما 
حللت ..تأخذني المس��افات إلى كربالء، كان إحساس��ي 
يقودني إلى بداية مش��رقة هناك .. وصدق اإلحساس 
من أول لقاء مع الشهرس��تاني الذي أبدى ثقته العالية 
ب��ي بالعم��ل معه عل��ى إص��دار مجلة نس��وية ثقافية 
عامة حملت حالوة العنوان )قوارير(..ومن هذا العنوان 
الش��يِّق بدأنا نعمل مع أس��ماء صحفية كان لها شرف 
االنتم��اء إلى أس��رة قوارير الرائع��ة .. وألن لكل بداية 
من مواجهة بعض المصاعب والمش��اق.. رغم الجهود 
الكبيرة التي بُذلت إلخراج العدد بالش��كل الالئق.. بيد 
أنها تبددت بعد حين، لتفهّم مس��توى المسؤولية في 
مواجهة أي عائق من خالل العمل واالنسجام التام بين 
أعض��اء كادر المجلة وبما تمليه علينا مكانة وقدس��ية 

جهة إصدارها. 
ش��عور بالف��رح ونح��ن نقدم عل��ى عمل جدي��د مليء 
بالنش��اط والح��رص والتجديد والتفكير والس��عي في 
أن تك��ون المجلة تحفة صحفية بحلة جديدة تتناس��ب 
والتط��وّرات الجاري��ة ف��ي الصحاف��ة المعاص��رة، كل 
الزمي��الت والزم��الء اس��تعدوا للدخول إلى ه��ذا النوع 
من العمل الذي تميَّز بالس��رعة المهني��ة والتنوّع في 
تناول الموضوعات كل حس��ب تكليفه بأفكار متجدِّدة 
وبإط��ار ملت��زم وج��اد وحقيق��ي، عملنا عل��ى التقاط 
المواد الميداني��ة الموجهة لألس��رة والطفل والمجتمع 
بص��ورة عامة بمحاكاة واقعية مع ط��رح حلول لكل ما 
ن��راه مناس��بًا للموض��وع التوجيهي وبأس��لوب عصري 
ش��فاف بعيدًا عن اإلس��فاف والتزييف, كما س��عينا إلى 
تن��اول المواضيع المتعلقة بالواقع ومعالجة الس��لبيات 
وكل ما يهم المجتمع بأحداثه وتطوراته بش��كل جذاب 

ومهذب..
 عدد النور

كثي��رًا م��ا يخالجن��ي إحس��اس بالخ��وف والح��رج م��ن 

نفس��ي أواًل ومن رؤي��ة اآلخر حول قدرت��ي في القيام 
بالمس��ؤولية الملق��اة على عاتق��ي ثاني��ًا، ولكن كلما 
فك��رت في ذلك أجد ب��وارق الرضا واألمل تش��رق في 
داخلي وأنا أكرّس وأس��خّر الخبرة التي اكتسبتها على 
م��دى ربع ق��رن لتمنحن��ي الثقة والق��درة على تخطي 
كل حواج��ز الخش��ية .. لنك��ن ف��ي مس��توى الطموح، 
فف��ي األي��ام القليل��ة الماضية الت��ي كنا فيها نش��رع 
بإص��دار أول األع��داد .. حرصن��ا على أن يك��ون العمل 
تحت شعار التميز وحس��ن األداء والعمل المهني الجاد، 
ابت��داًء من تهيئة المادة وصورها إلى تنفيذها بش��كل 

كامل. 
وق��د ناقش��نا م��ع كادر المجل��ة ومس��ؤوليها الصيغ��ة 
األفض��ل إلخراج الع��دد األول واألع��داد الالحقة بنجاح 
ت��ام ، فتولاّ��دت لدين��ا مالحظ��ات وأفكار ع��ن األفضل 
واألنج��ح ونرج��و أننا ق��د نجحنا في إخ��راج العدد الذي 
يلي��ق بمؤسس��ته وإعالمه الحس��يني المُميَّ��ز، وألن 
المش��روع كبي��ر كان البد أن يكون اإلداء والمس��ؤولية 
ناضج��ة وكبي��رة، لذل��ك وضعن��ا ف��ي اعتبارن��ا نجاح 
العم��ل مهما كانت الظروف والعراقيل التي س��تواجهنا 
س��يما وهن��اك تفاصيل المج��ال لذكره��ا اآلن، إالاّ أننا 
بدأن��ا بقوة وبمهنية وبحماس لي��رى العدد األول النور 
ف��ي أيام الخي��ر والبركة ..أيام ش��هر رمض��ان الكريم 
أع��اده اهلل علينا وعلى المؤمنين كاف��ة باليمن والخير 

والبركات .. 
وغزت الفرحة قلوبنا بقوة ونحن نتداول قوارير ونعلن 
الوالدة المباركة والج��ادة وكان المولود الذي انتظرناه 
يخ��رج إلى الحي��اة  بإش��راقة وحلة صافي��ة وجميلة .. 
لتس��تمر رحلة العمل بنش��اط أكبر نحو تحقيق أهداف 
أخ��رى وضعناها مصحِّحين فيها ما رصدنا من هفوات 
بعد ذلك ..لنصل في س��فرنا الجميل إلى العدد الثاني 

عشر وهو عدد مسك الختام للسنة األولى.
أم��ا مس��ك ختام��ي فه��و وإن كان ال يف��ي بالغ��رض 

ولك��ن ذريعت��ي في��ه أنني اس��تخلصته 
م��ن روحي واصطفيته من قلبي: ش��كرًا 
مفعمًا باإلخ��الص وكلمات مكللة بالوالء 
والعرف��ان أقدمها لألمان��ة العامة للعتبة 
الحسينية المش��رفة وإلى إعالمها النزيه 
المتفه��م الذي منحني كل الحرية والثقة 
ف��ي االختي��ار والرص��د وق��اد المطب��وع 
الرقيق )قوارير( إلى التميز والتألق بعيدًا 

عن النمطية والتقليد.



) قوارير (.. كيف يراها قراؤها ؟...
تهاني وأمنيات بمناسبة مرور 

عام على صدورها 

هيئة التحرير
في 
عامها االول

أكثر ما يسعد الصحفي هو شعوره 
بأن المطبوع الذي يعمل فيه يصل 

إلى أيد القراء فيجدون فيه ما 
يالمس حاجتهم إلى المواضيع 

الجيدة التي تتناول قضايا هامة 
وتخوض في مختلف مجاالت الحياة 
من سياسة ومجتمع وثقافة وفن 

ورياضة وصحة .. مجلة قوارير التي 
يمر عام على صدورها نجحت في 
منح العاملين فيها هذه السعادة 

كما نجحت في تلبية أذواق القراء 
وحظيت بقبولهم ورضاهم ..نتمنى 

لمجلتنا المزيد من التقدم والنجاح 
وسنتحدث عنها – في عيدها – 
على لسان قرائها ألنهم األقدر 

 على تأشير مالمح النجاح 
أو الخلل فيها ..
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09 خطوة هامة 

د. يس��را خال��د / أكاديمي��ة م��ن كلي��ة اإلع��الم / 
الجامع��ة العراقية ت��رى بأن عن��وان المجلة يحمل 
معنى عميقًا وهي تهن��ئ المجلة بعيدها وتتمنى 
لها االس��تمرار لتكون صوت المرأة النابض بالحياة 
والعنف��وان والمعبر عنها وعن روحها والمدافع عن 
آالمه��ا ..وترى الدكتورة يس��را إن اس��م ) قوارير ( 
يعب��ر عن رقة الم��رأة ودفء مش��اعرها.. ، مؤكدة 
عل��ى أن تأس��يس مجل��ة قواري��ر ج��اء ف��ي وقت 
عانت فيه الصحافة النس��وية م��ن التراجع لذا فإن 
صدوره��ا جاء كخط��وة هامة عل��ى طريق تمكين 
نص��ف المجتمع من االندماج م��ع المجتمع.. وتأمل 
يس��را أن تك��ون مجلة )قوارير( عنوان��ًا متميزًا في 

عالم الصحافة النسوية ..
أما ه��دى عبد الح��ر / كاتب��ة وناق��دة فتؤكد على 
أن الم��رأة ف��ي ه��ذه المجل��ة الصادرة ع��ن العتبة 
الحسينية المقدس��ة أخذت دورها كطبيبة ومعلمة 
وكاتب��ة وصحفية ، مع وجود أقالم متميزة فيها لم 
تترك أي من جوانب الحياة إال وتناولته ، وخالل عام 
– هو عمر المجلة – توقدت المجلة بشتى المعارف 
اإلنس��انية والعلمية وطرقت أشهى المواضيع التي 
يحتاجه��ا المجتم��ع عمومًا ، ، فض��اًل عن إن المجلة 
ت��دار من قب��ل كادر نس��ائي وهذا م��ا يؤكد وجود 
أقالم ناضجة وشخصيات نس��ائية فذة قادرة على 
إدارة ه��ذه المهم��ة المباركة ..وتهن��يء هدى عبد 
الحر كادر المجلة س��ائلة المول��ى الجليل أن يبارك 

جهودهم وأن ال يحرم القراء من عطائها ..
كما هنأت الصحفية أس��ماء الخال��دي مجلة قوارير 
بم��رور ع��ام عل��ى صدوره��ا مش��يرة إل��ى جهود 
العاملين فيها وهم يقدمون خبراتهم المهنية لهذه 
المجلة التي خصصت لخدم��ة المرأة العراقية عبر 
تس��ليط الضوء على الجوانب المشرقة في حياتها 
من خالل تقارير مهنية تتناول قضايا متنوعة ولهذا 
أصبحت ل� )قوارير( بصمة واضحة بين المطبوعات 

العراقية..

مجلة متفردة 
أما هش��ام الذهبي / ناشط مدني فيعبر عن فرحه 
لوصول عمله اإلنس��اني إلى كل مكان مشيرًا إلى 
المقابلة الت��ي أجرتها معه مجلة قوارير لتس��ليط 
الض��وء على ما يقدم��ه لأليتام من دعم إنس��اني 
ومؤكدًا على أنها مجلة عامة وليس��ت نسوية فقط 
ألنه��ا تتن��اول قضايا اجتماعية حساس��ة ولمختلف 
الش��رائح مختتما حديث عن المجلة بتهنئة كادرها 

ومتمنيا لهم النجاح والتقدم..
وتهنئ الدكتورة أسماء البدران / أكاديمية وإعالمية 
المجلة بعيدها وتصفها بالمتميزة سيما وإن اسمها 
ج��اء مقرون��ًا باس��م المرأة كم��ا وصفها الرس��ول 
الكري��م )صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه( الذي ق��دم أروع 

األمثل��ة ف��ي كيفية معامل��ة الزوجات ف��ي وصيته 
)رفق��ا بالقوارير( ، كما إن المجل��ة متميزة في كل 
ش��يء ابتداًء من جودة الطباعة وحتى وجود أقالم 
محترفة فيها فضاًل عن اختيارها لمواضيع مشوقة 

ضمن أبواب متفردة ..
كم��ا تب��ارك عواط��ف هاش��م / صحفي��ة / جه��ود 
العاملي��ن ف��ي المجلة الت��ي تحاكي هم��وم المرأة 
العراقي��ة متمني��ة له��ا مواصل��ة الص��دور وتقدم 
الش��كر للعتبة الحس��ينية التي أخذت على عاتقها 
إص��دار هذه المجلة النس��وية لتكون منبرًا يجس��د 

مبادئ وقيم اإلمام الحسين ) عليه السالم( ..
أم��ا س��مية غائ��ب / ممرض��ة ف��ي مرك��ز األورام 
الس��رطانية في كربالء / فتثني على مجلة قوارير 
التي س��لطت الضوء على اس��تخدامها الرسم لزرع 
البس��مة عل��ى وج��وه األطف��ال المرض��ى لدرج��ة 
ظهوره��ا على غ��الف المجلة الت��ي تعتبرها مجلة 
متفردة ألن كادرها يعي ما يريده الشارع الكربالئي 
تحديدًا والعراقي عمومًا من خالل التركيز على كل 
ما يخص المرأة واألسرة بأسلوب مختلف ومتميز..

وترى نبأ حس��ن مس��لم / كاتبة قصة إن )قوارير( 
هي مجلة فتي��ة ولكنها أثبتت ق��وة حضورها ولها 
صدى طيبًا في المجتمع بس��بب رصانة مواضيعها 
وتنوعها المس��تمر إذ أنها تتماش��ى مع ذائقة كافة 
أف��راد المجتمع بمواده��ا الممي��زة والمهمة ، فهي 
بحق مجل��ة العائل��ة العراقية ومنبره��ا المتجدد ، 
ث��م تعود لتهن��ئ كادر المجلة بمناس��بة مرور عام 
عل��ى صدور المجلة متمنية له��م ولها كل التوفيق 

واأللق...
بدورن��ا ..نامل أن تس��تمر مس��يرة )قوارير( لتلبي 
حاج��ة الق��راء إلى مجل��ة تهت��م باألس��رة والمرأة 

وقضاي��ا المجتم��ع ..وأن نكون عند حس��ن 
11ظنهم دائمًا ..

بدورن��ا ..نامل أن تس��تمر مس��يرة )قوارير( لتلبي 
1حاج��ة الق��راء إلى مجل��ة تهت��م باألس��رة والمرأة 1حاج��ة الق��راء إلى مجل��ة تهت��م باألس��رة والمرأة 
بدورن��ا ..نامل أن تس��تمر مس��يرة )قوارير( لتلبي 
حاج��ة الق��راء إلى مجل��ة تهت��م باألس��رة والمرأة 
بدورن��ا ..نامل أن تس��تمر مس��يرة )قوارير( لتلبي 

1وقضاي��ا المجتم��ع ..وأن نكون عند حس��ن 1وقضاي��ا المجتم��ع ..وأن نكون عند حس��ن  ظنهم دائمًا ..
وقضاي��ا المجتم��ع ..وأن نكون عند حس��ن 

ظنهم دائمًا ..
وقضاي��ا المجتم��ع ..وأن نكون عند حس��ن 



قوارير الزاهرة
باسم عبد الحميد حمودي/ باحث 

يش��كل ي��وم مي��الد )قواري��ر( 
الغ��راء مناس��بة ال لالحتفاء بها 
 – منتس��بيها  وتهنئ��ة   , فق��ط 
التحرير  وفي مقدمتهم رئيسة 
األس��تاذة س��عاد البيات��ي- ب��ل 
تجرب��ة  أهمي��ة  ع��ن  للحدي��ث 
صحفية بهذا المستوى المتطور, 
الدقي��ق  التخص��ص  وبه��ذا 

للصحافة النسائية الدينية.
وف��ي ظن��ي أن مطبوع��ًا به��ذا 
المس��توى الثقاف��ي الناج��ح ال��ذي بقي محافظ��ًا على 
مس��تواه طيلة عام, يعد أمرًا يحس��ب للقائمين الكرام 
وتتويجًا لجهودهم ودعمهم وأس��نادهم, وفتح المجال 
لكتاب��ه وكاتبات��ه للعم��ل الج��اد ف��ي نش��ر التقاري��ر 
والدراس��ات والمقاالت التوجيهية والحرة سعيًا لتطوير 
عملية التثقيف الديني الرس��الي بلغة صحفية رشيقة 
حظي��ت بمتابع��ة الق��راء لتنوعه��ا وس��مو أهدافه��ا, 
وتع��دد وس��ائل التعبير الصحف��ي فيه��ا.. دون توجيه 

مباشر.

سهيل ياسين/ قاص واعالمي 
دأبت »قوارير« منذ صدورها على تقديم مادة صحفية 
منوع��ة ، إذ انفتحت بصفحاتها الس��ت والس��تين على 
مج��االت متع��ددة ، وميادي��ن ذات صلة مباش��رة بحياة 
المرأة العراقية وشؤونها وشجونها المختلفة في أبواب 
مضيئة ومحاور رصينة ، وإلى جانب ذلك أفردت ملفات 
خاصة بقضايا اجتماعية بالغة األهمية من حيث الرصد 
والكش��ف، و بكل ما يتعلق بجوانب األسرة ، فضاًل عن 
فضاءات أخرى، لتحقق بذلك مطبوعًا يسعى إلى رسم 

بصمة خاصة في ما يخص الصحافة النسوية ..
التحية والتقدي��ر للعاملين في ه��ذه المجلة والتوفيق 
للس��اعين إلدامتها وتطويرها بما يتناسب ومقتضيات 
رس��الة اإلع��الم ف��ي تقديم كل م��ا هو جدي��د ومفيد 

للق��ارئ بش��كل ع��ام والم��رأة العراقي��ة عل��ى نح��و 
خاص . 

  بصمة في الصحافة
قاسم الحلفي / اعالمي

قوارير مجلة المرأة في س��احة 
تكاد تكون فارغة أو هي بالفعل 
فارغ��ة من أي مطب��وع يختص 
وتوعيته��ا  وش��ؤونها  بالم��رأة 
ومش��اكلها  همومه��ا  وط��رح 
وإبداعه��ا  وخصوصياته��ا 
مجل��ة  ظه��رت  ومنجزاته��ا... 
»قواري��ر« الت��ي ظ��ن بعضهم 
للوهلة األولى إنه��ا ذات صبغة 
منغلق��ة أو تخصصي��ة ... لكن 
المفاج��أة أنها كانت مجلة متنوعة ومنفتحة على جميع 

الشرائح... 
قوارير تحاك��ي العقل والفكر وال��روح... تعلم وتبحث 
في زوايا تخص نصف المجتمع وإبداعه وهمومه.. مرة 
في البيت وأخرى في العمل وثالثة في الش��ارع وأهمها 
ف��ي س��احات الح��رب... ترس��م خريطة واق��ع األمومة 
التي وضع اهلل فيها كل ش��يء جميل التضحية ..البذل 
..العط��اء المحبة.. التراحم... تش��بع المجلة هذا الواقع 
فحصًا وتدقيقًا وتتناوله من زوايا وجهات عدة... تابعت 
بداياتها وس��اهمت في أعدادها األولى بكتابة التقارير 
والمواضي��ع وإب��داء اآلراء والدع��م... كان��ت بداياته��ا 
صعب��ة... لك��ن وقفة الزميل��ة المبدعة س��عاد البياتي 
على رأس الهرم وبمعونة مالك نس��وي من المحررات 
والمراس��الت ومجموع��ة أخ��رى خل��ف الكوالي��س من 
المصممي��ن والفنيي��ن والطباعي��ن... أخرجت مطبوعًا 
ممي��زًا تصاعدت وتائر نجاحه في الش��كل والمضمون 
ليض��ع بصمته في مس��يرة الصحاف��ة العراقية عمومًا 
والنسوية خصوصًا بألق واضح ونجاح باهر.... بوركت 
أنامل جميع الزميالت المبدعات اللواتي أصبحن وسيلة 
لتثقيف المرأة العراقية والعربية والدفاع عن حقوقها... 

في عيدها
قوارير.. خطوات واثقة نحو النجاح

قبل ان نوقد الشمعة الثانية لقوارير هناك شيء اهم وهو ان نستمع الراء قراءها ومتابعيها 
من المهتمين بالشأن الثقافي والصحفي والمعرفي .. لنسمع ماذا قالوا وكيف يقيمون 

التجربة؟ وماهي انطباعاتهم عن المطبوع الجديد.
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ومبارك لكل من يقف خلف هذا االنجاز... وإلى نجاحات 
مستمرة

والدة غنية 
تيسير سعيد االسدي/ رئيس تحرير وكالة نون الخبرية

مجلة قواري��ر, انطالقة إعالمية 
الحس��ينية  العتبة  نس��وية م��ن 
المقدس��ة ولدت غني��ة وأصبحت 
أغنى بع��د عام م��ن انطالقتها, 
ق��وة قوارير تأتي م��ن العاملين 
بها وحرفيتهم التي عكس��ت عن 
أسلوبهم المميز ونوعية الخطاب 
ال��ذي يتحدثون ب��ه للعالم, وإن 
انتش��ار قوارير ف��ي دول عربية 
معن��اه مقبولية خطابها وحرفية 
إدائه��ا, والفضل يع��ود في ذلك 
للزمي��الت العام��الت فيه��ا... نهنئه��م بمناس��بة دخول 
مجلتهم الع��ام الثاني ونتمنى له��ا ولكادرها الموفقية 

والعطاء الزاخر خدمة للعراق والمرأة العراقية

 اكتمال هالة اإلبداع 
الصحفي قاسم موزان/ صحفي

مع إيقاد الش��معة الثانية لمجلة 
» قوارير » التي يصدرها قس��م 
إعالم العتبة الحسينية المقدسة 
تكون قواري��ر قد اكتملت هالتها 
الفني��ة والمهني��ة بنج��اح، حيث 
كان��ت كل التوقع��ات تش��ير إلى 
تبوأ هذا المطبوع األنيق صدارة 
المجالت النسوية قبل مضي عام 
للحرفية العالية للكادر النس��وي 
المتمي��ز بالكتاب��ة الموضوعي��ة 
العالي��ة وتوف��ر حري��ة واس��عة 
ف��ي الطرح الواعي لموضوعات تم��س صميم المجتمع 
العراقي واالقتراب من معاناة المهمشين والمسحوقين 
المنزوين في خانة النس��يان والذي��ن أنصفتهم قوارير 

بتسليط الضوء عليهم. 
أخ��ذت قوارير على عاتقها مس��ؤولية كبي��رة في إبراز 
انتص��ارات القوات األمنية والحش��د الش��عبي المقدس 
لتحري��ر مناط��ق الع��راق م��ن براث��ن تنظي��م داعش 
اإلجرام��ي وفضح مخططاته وفق رؤية وطنية وخطاب 
غي��ر مؤدل��ج لهذه الجه��ة أو تلك .. واهتم��ت على وجه 
الخص��وص ���� وه��ذا يحس��ب للمجلة ���� بالمراس��الت 
الحربي��ات حين كن ينقلن وقائع الحرب الدائرة من دون 
خوف وأعطين زخمًا مضاف��ًا للمقاتلين، مع توثيق تلك 

االنتصارات المهمة بمعارض فنية وتشكيلية رائعة. 
لعل الكالم وحده لإلش��ادة ال يكف��ي لمجلة قوارير فقد 
تج��اوزت عبارات الثناء بروعة اإلنج��از المهني واإلخراج 
الفني الجميل الذي تجاوز األطر التقليدية في التصميم 
حيث اس��تطاعت المجلة خالل عمرها القصير أن تحتل 

موقعًا متميزًا بين المجالت النسوية المتخصصة. 
تحي��ة للعاملين في هذا المحف��ل الصحفي الذي يتلون 
بألوان الجمال واإلبداع ع��ددًا بعد آخر، ونتمنى أن تعبر 

»قوارير« الحدود براية المنجز المتحقق 

مجلة العائلة 
علي شبر / مدير اذاعه الروضة الحسينية

ه��ذة  عل��ى  نش��كرالقائمين 
المجلة الجميلة )قوارير( الرائعة 
بمحتوياته��ا ومضمونها، فكلما 
ب��رز ع��دد جدي��د منه��ا نق��ول 
ان جمي��ل وه��ادف .. فالتط��ور 
الحاصل ف��ي اعدادها المتقدمة 
ت��كاد تكون بصم��ة في صحفنا 
م��ن  قريب��ة  فه��ي  ومجالتن��ا  
العائلة العراقية بكل محتوياتها 
ونتمن��ى لكم المزيد من العطاء 
والتقدم خدمة لالعالم الوطني 
الهادف .. ونهئ كادر المجلة بعملها الدؤوب والمثابرفي 
كل االع��داد التي تابعناها بش��غف . . ونبارك جهودهم 

في العطاء الكبير خدمة لسيد الشهداء. 



سنا الحاج / إعالمية لبنان

مجلة قوارير الفواحة بعطر االيمان بخالق اإلنسان المفضل على سائر 
الكائنات، وإيمانها بقضايا المرأة وتميزها وقدراتها الفائقة في التربية 
والفاعل��ة في الحياة والمجتمع .. مجلة ش��املة متمي��زة بموضوعاتها 
الفكرية والثقافية واألدبية الموجهة للرجل كما المرأة؛ الرجل الراعي 
والداعم والحافظ المقدر لجهود المرأة.. وهي والدته.. زوجته.. ابنته..  
الشكر الجزيل للعتبة الحسينية المقدسة على جهودها في تخصيص 
مجلة نسائية ش��هرية تعنى بش��ؤون المرأة وفكرها.. والشكر إلدارة 
المجل��ة والعاملين فيها.. وخالص تحياتي وش��كري للصديقة الزميلة 

والعزي��زة إيمان الحجيم��ي التي اختارت أن أتصدر غالف الع��دد األول من المجلة وكتبت حول 
تجربتي ونشاطي في تعزيز دور االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.

زينب الحمروني/ تونس

»الحش��د بعيون عربية« عنوان مقال كنت قد نشرته منذ حوالي سنة 
على صفحات مجلة قوارير سلطت من خالله الضوء على مكانة ودور 
الحش��د في تحري��ر العراق م��ن الدواعش وتطهير أرض��ه من دنس 
التكفيريي��ن، والتضحي��ات الجس��ام التي قدمها بالرغ��م من التعتيم 
االعالم��ي آنذاك ومحاوالت التش��ويه القوي��ة التي طالت��ه والتي بلغ 
صداها إلى وطننا العربي، كانت تجربة مميزة بالنس��بة لي أسعدتني 
كثيرا وأضافت لي وش��دتني الى المجلة حت��ى أصبحت من المتابعين 
األوفي��اء لها فكنت أحرص أال يفوتني االط��الع على كل عدد تصدره 
وذلك لما لمس��ته من تن��وع فريد ف��ي المواضيع فيه��ا واهتمام بالغ 
بمواضيع ش��تى تخص المرأة وتعالج العديد من القضايا الهامة التي 
نحن بحاجة الى اثارتها ومناقشتها في مجتمعاتنا، لذلك وبمناسبة عيدها األول ومن هنا من 
تونس الخضراء أرفع القبعة الى كل المش��رفين على المجلة على جهودهم المبذولة متمنية 

لهم المزيد من النجاح والتوفيق والتميز.

 ..
هم 

نا ب
وك

عنا 
ا م

انو
على مدار عام ك

كامل لمست 
قوارير مالمح 

حروفهن, 
فحينما يتضوع 
حبرنا في كثير 

من الصفحات 
ونحن نكتب 

عنهن, كن معنا 
يتتبعن خطوات 

النجاح وقلوبهن 
تصفق فرحا؛ 

فقوارير ومنذ 
والدتها كانت 

بنكهة نسوية 
بامتياز, ولم تكن 

إال للتعبير عن 
المرأة بأنامل 
مثيلتها في 

الخلق, وبلسان 
حال التميز, وها 
هن اآلن يحتفلن 

بمنجزهن 
قوارير من خالل 
تصريحات معبئة 
بالحب والجمال.
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اعتدال موسى ذكر اهللا

شاعرة وإعالمية سعودية

تعد مجل��ة - قواري��ر - العراقية 
الم��رأة  بش��ؤون  والمختص��ة 
المسلمة, وقضاياها, وما يتصل 
قس��م  ع��ن  والص��ادرة  فيه��ا.. 
الحس��ينية  للعتب��ة   - اإلع��الم 
المقدس��ة - ف��ي كرب��الء عليها, 
وس��اكنها أش��رف صل��وات الرب, 
وأفضل تحيات��ه ...  من فضليات 
المنش��ورات اإلعالمية الموعودة 
بالمزيد من التألق في ضوء تعدد 
موادها التحريرية؛ وتنوع مش��اربها الفكرية؛ وهندس��ة 
تصميماته��ا التنفيذي��ة اإلخراجية بإدارة نس��وية ماهرة 
؛ وطاق��م إعالمي مؤهل لنمذج��ة النتاجية الياس��مينية 

المتفردة من ذاتها. 
و عن��د تصف��ح بعض م��ن أع��داد القواري��ر اإللكترونية 
تتضح أنها ترتكز في نتاجيتها على ثالثة محاور إبداعية 
احترافية تبدو جلية للعاملين في مجال اإلعالم المكتوب 

؛ والتحرير الصحفي : 
أوال : تنوع المواد التحريرية من فنون الصحافة المكتوبة 
) مقال / خبر / تغطية / حوار / قضية / تحقيق / استطالع 

/ هوايات / تصوير ( . 
ثانيا : الحبكة اإلنش��ائية التعبيرية السليمة من األغالط 

اللغوية ؛ واألخطاء الفنية ؛ وصحة التدقيق .
ثالث��ا : ثقافة الص��ورة ؛ ورس��الية االلتقاط��ات الموفقة 

المعبرة المترجمة للفكرة ؛ وغرض النشأة ..
وم��ن تلك المح��اور تنبث��ق مؤش��رات العم��ل اإلعالمي 

التحري��ري الكتابي المتفرد من نوعه ؛ والمحقق ألهداف 
اإلصدار .. 

يبدو حض��ور المرأة واضح��ا ج�ليا في اإلص��دار بدءا من 
عنوانه إلى محتوياته واتجاهاته وتباين صنوفه. 

وما بين فقه المرأة ؛ وبالغة النساء تقف القوارير هانئة 
بائنة مس��تبانة ف��ي لقاءات التمي��ز ؛ وح��وارات التفرد ؛ 
ونق��ل االح��داث من مواق��ع فعله��ا بص��ور فوتوغرافية 
حية التقطتها العين الحريري��ة الناعمة لتنقلها للعالمية 
برسالة فضائية أثيرية مؤدلجة بروح استنهاضية عملية 
همها الحق ؛ وثقافتها الحياة المملؤة أم�ال ؛ وقيما ؛ وفهما 

للوجود األنقى! 
وأنا هنا إذ أهنئ نفسي العالقة بزوايا صفحات القوارير؛ 
وقواري��ر الع��راق ؛ والعربي��ات المس��لمات به��ذا النت��اج 
األنثوي الباه��ر؛ وطاقم تحريره ؛ وتنفي��ذه ؛ وإخراجه .. 
وعم��وم متابعيه وقرائه بمرور عامين اثنين على انبثاق 
أنواره وإني على ره��ان مقصود عامد متعمد أنه وخالل 
فت��رة زمن قريبة متتالية س��تنافس - القوارير - أفضل 
منش��ورات العال��م العرب��ي واإلس��المي وربم��ا العالمية 
لو تمت االس��تفادة من الدارس��ات للغ��ات األجنبية الوارد 
تردده��ا ف��ي مدينة العالمي��ة - كرب��الء -  )اإلنكليزية - 
الفرنس��ية - الفارسية - واألوردو (  في انجاز موضوعات 

بسيطة تضاف لموادها التحريرية .
والبد من إس��داء األمر لصاحبته األوفى هنا من الش��كر؛ 
وامتنانه.. ومن كان لها األثر في وجودي هنا عضو هيئة 
تحرير القوارير اإلعالمية الثائرة طموحا - س��عاد البياتي 
- وتهانين��ا لكافة القوارير العام��الت معها خلف المنظور 
ووفقه��ن لصناع��ة القوارير الحياتي��ة الوجودية الالمعة 
بين يدي ولي أمرنا الش��ريف تقدس��ت طلعت��ه البهائية 

بإذن مغيبه وساتره وحافظه أمنا وأمانا...

رئيسة ومديرة التحرير في جلسة عمل



باقة حب.. 
في عيدها

بمرور عام كامل 
على  صدور 
)قوارير( ، نشعر 
بالزهو واالفتخار 
فقد تحولت 
األفكار التي داعبت 
خيال مؤسسي 
المجلة والعاملين 
فيها إلى حقائق 
يشهد لها العديد 
بالتميز..

بع��د مرور عام على والدته ، يصب��ح الوليد طفاًل ويبدأ بتلمس دربه 
نحو الحياة ..هكذا هو حال مجلة ) قوارير( التي برزت من بين عشرات 
المطبوع��ات لتترك آثارًا لفتت انتباه المعنيين وتركت انطباعًا جيدًا .. 
وبثقة مس��تمدة م��ن هيكليتها ها هي تضع قدمه��ا على عتبة العام 
األول لتكم��ل مس��يرتها المزدانة بالتف��وق وبتآل��ف وتكاتف كادرها 
المثاب��ر الذي يهدف إلى رفد المرأة العراقية بمطبوع غني بالمعلومة 

والنصيحة والحكاية التي تنبع من الواقع لتلمس شغاف القلب ..
عندم��ا دُعي��ت للكتابة ف��ي المجلة ..كن��ت كبذرة صغي��رة ال تظهر 
مالمحه��ا جليًا أمام من عمل في عدّة مطبوع��ات مخصصة للمرأة ، 
لكني ش��عرت ان هذه البذرة ستنمو وتورق بوجود أياد حريصة على 
رعايته��ا ، فقررت أن أخوض التجربة بكل ما أمتلكه من حب واعتزاز 

بالكتابة في مجال الصحافة النسوية..
كن��ت وكادر المجلة م��ن الصحفي��ات نراقب بحب وحن��ان نمو الوليد 
الجديد ..صرنا نمدّ )قوارير( بأفضل ما تجود به أقالمنا لتتألق وتثبت 
وجوده��ا في الس��احة اإلعالمية ..لم تكن اجتماعاتنا الش��هرية التي 
تديرها الصحفية السيدة سعاد البياتي رسمية, بل كانت فرصة للقاء 
األحبة.. كنت أنا والسيدة البياتي نأتي من العاصمة لحضور االجتماع 
فنلتق��ي بأبن��ة بابل وبن��ات كرب��الء ، ليجمعنا معا حض��ن )كربالء ( 
الدافئ ونلتقي على أرضها المقدس��ة كأس��رة متعاون��ة .. وبعد كل 
اجتماع ، يلد عدد جديد يضم عصارة أفكارنا ومقترحاتنا تكلله جهود 
الس��يدة البياتي وتواصلها معه اسبوعيًا وبإشراف السيد جمال الدين 

الشهرستاني وتوجيهاته القيمة ..
بمرور عام كامل على  صدور ) قوارير( ، نشعر بالزهو واالفتخار فقد 
تحولت األفكار التي داعبت خيال مؤسسي المجلة والعاملين فيها إلى 

حقائق يشهد لها العديد بالتميز..
أتمنى لمجلتي ومجلة كل النس��اء العراقيات المزيد من التطور وآمل 
أن تج��د فيه��ا الم��رأة العراقي��ة صدى لصوته��ا فه��ي تخاطبها بكل 
موضوعي��ة ورصان��ة وتحاول أن تش��د عل��ى أيدي المبدع��ات وتقود 
القارئ��ات إلى حياة أفض��ل ..كل عام وكادر المجل��ة بخير وباقة حب 
لكل من الم��س أوراق المجلة واطلع على محتوياتها وتركت أثرًا في 

نفسه .. 








قوارير
 تاريخ 
وتراث
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كان علينا أن نتزوّد بشيء من 
الصبر ونحن نقطع المسافات 

الطويلة لنزور مراقد أو 
مقامات النبي أيوب )عليه 

السالم( المتعددة في 
محافظة بابل, وهو كما 

الذين قصّ اهلل علينا 
قصصهم في القران 
الكريم وأصبح مثااًل 
يُقتدى به في الصبر 

والقدرة الهائلة على 
التحمّل احتسابًا عند 

اهلل تعالى, حيث وُرد ذكره 
أربع مرات, كما ذكرته كثير 

من كتب أهل الكتاب وله 
سِفر خاص يحتوي على 

)42( إصحاحًا فيها الكثير 
من الجدل عن نسبه وزمانه 

وسيرته ومرضه وشفائه. 

يعرف الجميع من األنبياء 

مرقد النبي أيوب بين ثالثة مقامات 
في بابل تعددت األماكن والحقيقة واحدة



تس��مى بالجربوعية كان البد لنا أن نحظى بزيارة مقام 
آخ��ر للنبي وهو مبنى متواضع ذو ط��راز يوحي بالقدم, 
وفيه عدد قليل من الزوار ولكن بعد ذلك علمنا أن هؤالء 
لم يكونوا زوارًا بل من س��كان المنطقة حيث اتخذوا من 

مقام النبي مُصلى خاصًا بهم. 
يق��ول أحد س��دنة المكان: إن هذا البن��اء قديم جدًا وهو 
يعود إلى أكثر م��ن 500 عام ومنذ ذلك التاريخ وعائلته 
تتول��ى رعاية الم��كان والحفاظ عليه حيث كان مش��يدًا 
بالطاب��وق والنورة, وقد أعيد بناؤه قبل أكثر من عقدين 
م��ن الزمن أما البئ��ر الذي كان مش��يدًا بالطابوق والقير 
فقد تآكل من الداخل مما جعل ماءه يطفح ويتحوّل إلى 

بركة ماء يقصده الزائرون لالغتسال بمائه طلبًا للشفاء 
من أمراض كثيرة وفي مقدمتها األمراض الجلدية. 

ويضيف إن النبي أيوب كان يسكن مع قومه في منطقة 
الغلي��س ق��رب مدين��ة الحل��ة وكان ذا ج��اه وم��ال كثير 
فحسده إبليس على ما لديه من نعمة المال والولد وقال 
ربي ما ش��كرك أيوب إالاّ لما أعطيته من نعمة ولو سلبته 
ذل��ك لل��جّ وكفر .. فنزل ب��ه البالء وهل��ك عياله وذهب 
مال��ه إالاّ زوجته رحمة ثم تقرّحَ جس��مه من عنقه حتى 
قدميه عدا عقله وعينه وسمعه ولسانه وهو يزداد شكرًا 

وحم��دًا هلل فكان آية لم��ن خلفه وعبرة ألهل البالء وعزًا 
للصابرين, وعندما اش��تد به المرض ونتن بدنه أخرجه 
قومه مع زوجته إلى موقع يبعد عن قريته أربعة فراسخ, 
ويُعتقد أن ه��ذا هو المكان المقصود وعندما اس��تجاب 
اهلل تعالى دعوته ورفع عنه البالء مكث بضع س��نين ثم 
توف��ي وله من العمر )73( س��نة وقيل مائة س��نة واهلل 

أعلم ودفن في هذه البقعة المباركة. 

المقام الثالث ومرقد الزوجة 
كان الب��د لنا أن نتوجّه إلى قرية الغليس التي تقع قرب 
طري��ق حلة – ديوانية وأن نجت��از طريقًا متفرِّعًا لنصل 
إل��ى المقام الثالث والذي يقع وس��ط منطقة جميلة جدًا 
بمحاذاة ش��ط الحلة تحيطها أش��جار النخي��ل حيث يقال 
إن النب��ي أيوب مكث في هذا المكان )40( س��نة.. راودنا 
ش��عور بأنه ربما يكون هذا المرقد هو الحقيقي لما فيه 
من جمال الطبيعة الساحر الذي قد يكون خفف كثيرًا من 
معاناة النبي أيوب وربما ساعده على تحمل بلواه, يتميّز 
ه��ذا المكان بوج��ود حمامات خاصة الغتس��ال المرضى 

حيث تم ايصال ماء البئر القريب إلى هذه الحمامات. 
أك��د جميع من التقيناه��م في هذا المكان لن��ا إن النبي 
أيوب كان يس��كن منطق��ة الغليس حيث ن��زل به البالء 
اس��تنادًا على ما ورد عن أنس بن مالك عن رس��ول اهلل 
)ص(, وبعد أن اس��تجاب اهلل دعوته انبجس��ت عينان من 
الماء ش��رب من أحداهما واغتسل باألخرى, كما ورد في 
القرآن الكريم بس��م اهلل الرحم��ن الرحيم )واذكر عبدنا 
أي��وب إذ نادى ربه إني مس��ني الش��يطان بنصب وعذاب 
أركض برجلك هذا مغتس��ل بارد وش��راب(, حيث تقول 
المص��ادر إنه بق��يَ في هذا الم��كان بعد ش��فائه حتى 

توفي ودفن فيه. 
وقال أحد ش��يوخ المنطق��ة المعروفين وهو رجل طاعن 
في الس��ن س��مع ما يدور بيننا من حديث: إن النبي أيوب 
عليه الس��الم مكث بعد شفائه في منطقة الغليس عدة 
س��نوات وعندما توفيت زوجته دفنه��ا وارتحل إلى مكان 
آخ��ر لذا يعتقد هذا الش��يخ إن المق��ام الموجود في هذه 

المنطقة هو مرقد زوجته رحمة وليس مرقد النبي . 

في الشام أم في العراق 
تعددت روايات المصادر ع��ن هذا المقام أكثر من غيره, 
ففيما تش��ير كثير من المص��ادر التاريخية على أن تربة 
ه��ذه المدينة تش��رّفت بالمرق��د المق��دس للنبي أيوب 
عليه الس��الم, يؤكد آخرون على وجود مرقده في اليمن, 
وآخر يقول: في مصر, وثالث: في فلس��طين ويؤكد رابع 
إنه في الشام ويس��تند األخير على المصدر الذي يقول: 
إن القرية التي س��كنها أيوب تس��مى )بر أيوب( وتقع في 
دمشق الشام وفيها قبره وعين ماء, في حين ال يستبعد 
المؤرخ��ون إن نب��ي اهلل ق��د دفن في الع��راق كونه من 
نسل نبي اهلل إبراهيم عليه السالم مستشهدين بوجود 
مرقد ول��ده نبي اهلل ذو الكفل في أط��راف مدينة الحلة 
وف��ي منطقة الكفل الت��ي تش��رّفت باحتضانها مرقده 

الشريف. 

وللنبي أيوب )عليه الس��الم( في هذه المحافظة 
ثالثة مقامات مقدّس��ة ال يُعرف لحد اآلن أيهما 
ه��و المرق��د الحقيق��ي الذي احتضن جس��ده الش��ريف 
فاختلطت على الناس الحقائق خاصة وإن هذه المقامات 
الثالث اش��تركت بوج��ود بئر أو عين الم��اء الذي يقصده 
الزائ��رون من أنحاء المعمورة تبرّكًا بالماء الذي شُ��في 

به نبي اهلل الصابر من علله واسقامه بمشيئة اهلل . 

ماء وزوار 
المقام��ات الثالثة تقع في األراضي الشاس��عة المترامية 
األط��راف من ه��ذه المدينة ومنها المق��ام الذي يقع في 
ناحية الكفل على الطريق العام الذي يربط مدينة الحلة 
بالنجف األشرف وتُسمى هذه المنطقة بقرية الرارنجية 
وهي منطقة زراعية تتكوّن من عدّة ُقرى, وبحكم هذا 
الموقع المتمي��ز يمكن للزائر أن يُحظى برؤية الزائرين 
وهم ينتش��رون ف��ي هذا الم��كان ويجتمع��ون بعد إداء 
الزيارة قرب بئر الماء حيث ال يكاد زائر يأتي هذا المكان 
إالاّ ويحم��ل معه قنينة ماء فارغة يملؤه��ا بالماء بعد أن 
يغتس��ل أو يغس��ل وجهه على األق��ل أو يتوضأ به تبركًا 
بصاح��ب المكان, أمّ��ا في فصل الصيف فيق��وم الزوّار 

بسكب الماء مباشرة على ثيابهم طلبًا للعافية. 
أب��و علي.. من القائمي��ن على خدمة المق��ام وهو رجل 
س��تيني توارث��ت عائلت��ه التي يع��ود أصلها إل��ى قبيلة 
خفاجة العمل في هذا الم��كان منذ أكثر من )600( عام 
كم��ا يق��ول.. ويقول أيض��ًا إن ه��ذا المقام ه��و المرقد 
الحقيق��ي للنبي أيوب وق��د عَلِم ذلك من أس��الفه, ثم 
ي��روي م��ا توارث��ه من الق��ول عنه��م في ذل��ك: إن نبي 
اهلل أيوب عليه الس��الم الذي ع��اش وكما تقول الروايات 
بين القرن الخامس عش��ر والس��ادس عشر, انطلق من 
اليمن مرورًا بمصر حتى اس��تقر ف��ي نهاية المطاف في 
العراق وبالتحديد في الحلة وقد اس��تطاع هنا أن يحصل 
على ثروة كبيرة اش��ترى بها جميع المقاطعات المحيطة 
بالمنطق��ة كما رُزق هناك بزوجة صالحة هي ابنة عمه 
)رحم��ة( التي أنجبت له اوالدًا نجباء, وكان تمس��كه باهلل 
تعال��ى وعبادته يزدادان كلما مضى به الزمن حتى حلت 
به النكب��ات فابتليَ بم��رض الجدري الذي اس��تمر معه 
قراب��ة )40( عام��ًا حتى ص��ار رمزًا للصب��ر, كما ضربت 
زوجت��ه رحمة أروع األمثلة ف��ي اإلخالص والوفاء لدرجة 

أنها لم تفارقه حتى شُفيَ تمامًا. 
يالح��ظ الزائر للم��كان وج��ود بئرين فيه يقع��ان خارج 
المقام بمس��افة ال تزيد عن ستة أمتار وال تزيد المسافة 
بينهم��ا عن أربعة أمتار وطع��م الماء فيهما عذب لكنه ال 
يخلو م��ن بعض الملوحة, فتوجهنا بالس��ؤال ألبي علي 
عنهما فقال: تقول الرواية إن النبي أيوب ش��ربَ من أحد 
هذين البئرين واغتس��ل باآلخر ويسميّان ببئري الشفاء 
فالبئ��ر الصغير يُس��مى ببئ��ر الرحمة على اس��م زوجة 
النبي أيوب وهو البئر الذي ش��رب منه واآلخر يدعى بئر 

أيوب والذي اغتسل منه.
ويس��تند أبو علي ف��ي حديثه عن المقام إل��ى المصادر 
التاريخي��ة حيث يق��ول: إن ه��ذا الم��كان وُرد ذكره في 

كتاب )مراقد المعارف( للمؤلف الش��يخ محمد حرز الدين 
حيث قال ما نصه: )إن نبي اهلل أيوب بن اموس بن تارخ 
بن اروم بن إس��حاق بن إبراهيم وعم��ره )93( عامًا أمه 
هي ابنة نبي اهلل لوط عليه الس��الم وزوجته رحمة بنت 
أفرثي��م بن يوس��ف بن يعق��وب ويُعرف مرق��ده بالنبي 
أي��وب ويقع بالق��رب من أراض��ي الرارنجية على يس��ار 
الذاهب م��ن الحلة إلى الكوفة ويبعد أربعة فراس��خ عن 

بابل أي شرق الحلة وغرب منطقة الكفل(. 
قرب البئر العتيق تجمع عدّة أطفال ونس��اء وكلٌّ ينتظر 
أن يحي��ن دوره في ملء ما أحضره من قناني فارغة وقد 
تكف��ل بملئها أحد ش��باب عائلة أبي عل��ي فقال لنا وهو 

في ذروة انشغاله بعمله إنه يقوم يوميًا بمساعدة الزوار 
ف��ي الحصول على ماء هذا البئ��ر ألن عملية إخراج الماء 
م��ن البئر عملية ليس��ت بالس��هلة وإن أكثر م��ن يطلبه 
ويستخدمه ألغراض الشفاء هم النساء حيث أن لدى كل 
واحدة منه��ن يقين كبير واعتقاد راس��خ إن بإمكان هذا 

الماء أن يُشفي مرضاهم من كافة األمراض . 
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تس��مى بالجربوعية كان البد لنا أن نحظى بزيارة مقام 
آخ��ر للنبي وهو مبنى متواضع ذو ط��راز يوحي بالقدم, 
وفيه عدد قليل من الزوار ولكن بعد ذلك علمنا أن هؤالء 
لم يكونوا زوارًا بل من س��كان المنطقة حيث اتخذوا من 

مقام النبي مُصلى خاصًا بهم. 
يق��ول أحد س��دنة المكان: إن هذا البن��اء قديم جدًا وهو 
يعود إلى أكثر م��ن 500 عام ومنذ ذلك التاريخ وعائلته 
تتول��ى رعاية الم��كان والحفاظ عليه حيث كان مش��يدًا 
بالطاب��وق والنورة, وقد أعيد بناؤه قبل أكثر من عقدين 
م��ن الزمن أما البئ��ر الذي كان مش��يدًا بالطابوق والقير 
فقد تآكل من الداخل مما جعل ماءه يطفح ويتحوّل إلى 

بركة ماء يقصده الزائرون لالغتسال بمائه طلبًا للشفاء 
من أمراض كثيرة وفي مقدمتها األمراض الجلدية. 

ويضيف إن النبي أيوب كان يسكن مع قومه في منطقة 
الغلي��س ق��رب مدين��ة الحل��ة وكان ذا ج��اه وم��ال كثير 
فحسده إبليس على ما لديه من نعمة المال والولد وقال 
ربي ما ش��كرك أيوب إالاّ لما أعطيته من نعمة ولو سلبته 
ذل��ك لل��جّ وكفر .. فنزل ب��ه البالء وهل��ك عياله وذهب 
مال��ه إالاّ زوجته رحمة ثم تقرّحَ جس��مه من عنقه حتى 
قدميه عدا عقله وعينه وسمعه ولسانه وهو يزداد شكرًا 

وحم��دًا هلل فكان آية لم��ن خلفه وعبرة ألهل البالء وعزًا 
للصابرين, وعندما اش��تد به المرض ونتن بدنه أخرجه 
قومه مع زوجته إلى موقع يبعد عن قريته أربعة فراسخ, 
ويُعتقد أن ه��ذا هو المكان المقصود وعندما اس��تجاب 
اهلل تعالى دعوته ورفع عنه البالء مكث بضع س��نين ثم 
توف��ي وله من العمر )73( س��نة وقيل مائة س��نة واهلل 

أعلم ودفن في هذه البقعة المباركة. 

المقام الثالث ومرقد الزوجة 
كان الب��د لنا أن نتوجّه إلى قرية الغليس التي تقع قرب 
طري��ق حلة – ديوانية وأن نجت��از طريقًا متفرِّعًا لنصل 
إل��ى المقام الثالث والذي يقع وس��ط منطقة جميلة جدًا 
بمحاذاة ش��ط الحلة تحيطها أش��جار النخي��ل حيث يقال 
إن النب��ي أيوب مكث في هذا المكان )40( س��نة.. راودنا 
ش��عور بأنه ربما يكون هذا المرقد هو الحقيقي لما فيه 
من جمال الطبيعة الساحر الذي قد يكون خفف كثيرًا من 
معاناة النبي أيوب وربما ساعده على تحمل بلواه, يتميّز 
ه��ذا المكان بوج��ود حمامات خاصة الغتس��ال المرضى 

حيث تم ايصال ماء البئر القريب إلى هذه الحمامات. 
أك��د جميع من التقيناه��م في هذا المكان لن��ا إن النبي 
أيوب كان يس��كن منطق��ة الغليس حيث ن��زل به البالء 
اس��تنادًا على ما ورد عن أنس بن مالك عن رس��ول اهلل 
)ص(, وبعد أن اس��تجاب اهلل دعوته انبجس��ت عينان من 
الماء ش��رب من أحداهما واغتسل باألخرى, كما ورد في 
القرآن الكريم بس��م اهلل الرحم��ن الرحيم )واذكر عبدنا 
أي��وب إذ نادى ربه إني مس��ني الش��يطان بنصب وعذاب 
أركض برجلك هذا مغتس��ل بارد وش��راب(, حيث تقول 
المص��ادر إنه بق��يَ في هذا الم��كان بعد ش��فائه حتى 

توفي ودفن فيه. 
وقال أحد ش��يوخ المنطق��ة المعروفين وهو رجل طاعن 
في الس��ن س��مع ما يدور بيننا من حديث: إن النبي أيوب 
عليه الس��الم مكث بعد شفائه في منطقة الغليس عدة 
س��نوات وعندما توفيت زوجته دفنه��ا وارتحل إلى مكان 
آخ��ر لذا يعتقد هذا الش��يخ إن المق��ام الموجود في هذه 

المنطقة هو مرقد زوجته رحمة وليس مرقد النبي . 

في الشام أم في العراق 
تعددت روايات المصادر ع��ن هذا المقام أكثر من غيره, 
ففيما تش��ير كثير من المص��ادر التاريخية على أن تربة 
ه��ذه المدينة تش��رّفت بالمرق��د المق��دس للنبي أيوب 
عليه الس��الم, يؤكد آخرون على وجود مرقده في اليمن, 
وآخر يقول: في مصر, وثالث: في فلس��طين ويؤكد رابع 
إنه في الشام ويس��تند األخير على المصدر الذي يقول: 
إن القرية التي س��كنها أيوب تس��مى )بر أيوب( وتقع في 
دمشق الشام وفيها قبره وعين ماء, في حين ال يستبعد 
المؤرخ��ون إن نب��ي اهلل ق��د دفن في الع��راق كونه من 
نسل نبي اهلل إبراهيم عليه السالم مستشهدين بوجود 
مرقد ول��ده نبي اهلل ذو الكفل في أط��راف مدينة الحلة 
وف��ي منطقة الكفل الت��ي تش��رّفت باحتضانها مرقده 

الشريف. 

وللنبي أيوب )عليه الس��الم( في هذه المحافظة 
ثالثة مقامات مقدّس��ة ال يُعرف لحد اآلن أيهما 
ه��و المرق��د الحقيق��ي الذي احتضن جس��ده الش��ريف 
فاختلطت على الناس الحقائق خاصة وإن هذه المقامات 
الثالث اش��تركت بوج��ود بئر أو عين الم��اء الذي يقصده 
الزائ��رون من أنحاء المعمورة تبرّكًا بالماء الذي شُ��في 

به نبي اهلل الصابر من علله واسقامه بمشيئة اهلل . 

ماء وزوار 
المقام��ات الثالثة تقع في األراضي الشاس��عة المترامية 
األط��راف من ه��ذه المدينة ومنها المق��ام الذي يقع في 
ناحية الكفل على الطريق العام الذي يربط مدينة الحلة 
بالنجف األشرف وتُسمى هذه المنطقة بقرية الرارنجية 
وهي منطقة زراعية تتكوّن من عدّة ُقرى, وبحكم هذا 
الموقع المتمي��ز يمكن للزائر أن يُحظى برؤية الزائرين 
وهم ينتش��رون ف��ي هذا الم��كان ويجتمع��ون بعد إداء 
الزيارة قرب بئر الماء حيث ال يكاد زائر يأتي هذا المكان 
إالاّ ويحم��ل معه قنينة ماء فارغة يملؤه��ا بالماء بعد أن 
يغتس��ل أو يغس��ل وجهه على األق��ل أو يتوضأ به تبركًا 
بصاح��ب المكان, أمّ��ا في فصل الصيف فيق��وم الزوّار 

بسكب الماء مباشرة على ثيابهم طلبًا للعافية. 
أب��و علي.. من القائمي��ن على خدمة المق��ام وهو رجل 
س��تيني توارث��ت عائلت��ه التي يع��ود أصلها إل��ى قبيلة 
خفاجة العمل في هذا الم��كان منذ أكثر من )600( عام 
كم��ا يق��ول.. ويقول أيض��ًا إن ه��ذا المقام ه��و المرقد 
الحقيق��ي للنبي أيوب وق��د عَلِم ذلك من أس��الفه, ثم 
ي��روي م��ا توارث��ه من الق��ول عنه��م في ذل��ك: إن نبي 
اهلل أيوب عليه الس��الم الذي ع��اش وكما تقول الروايات 
بين القرن الخامس عش��ر والس��ادس عشر, انطلق من 
اليمن مرورًا بمصر حتى اس��تقر ف��ي نهاية المطاف في 
العراق وبالتحديد في الحلة وقد اس��تطاع هنا أن يحصل 
على ثروة كبيرة اش��ترى بها جميع المقاطعات المحيطة 
بالمنطق��ة كما رُزق هناك بزوجة صالحة هي ابنة عمه 
)رحم��ة( التي أنجبت له اوالدًا نجباء, وكان تمس��كه باهلل 
تعال��ى وعبادته يزدادان كلما مضى به الزمن حتى حلت 
به النكب��ات فابتليَ بم��رض الجدري الذي اس��تمر معه 
قراب��ة )40( عام��ًا حتى ص��ار رمزًا للصب��ر, كما ضربت 
زوجت��ه رحمة أروع األمثلة ف��ي اإلخالص والوفاء لدرجة 

أنها لم تفارقه حتى شُفيَ تمامًا. 
يالح��ظ الزائر للم��كان وج��ود بئرين فيه يقع��ان خارج 
المقام بمس��افة ال تزيد عن ستة أمتار وال تزيد المسافة 
بينهم��ا عن أربعة أمتار وطع��م الماء فيهما عذب لكنه ال 
يخلو م��ن بعض الملوحة, فتوجهنا بالس��ؤال ألبي علي 
عنهما فقال: تقول الرواية إن النبي أيوب ش��ربَ من أحد 
هذين البئرين واغتس��ل باآلخر ويسميّان ببئري الشفاء 
فالبئ��ر الصغير يُس��مى ببئ��ر الرحمة على اس��م زوجة 
النبي أيوب وهو البئر الذي ش��رب منه واآلخر يدعى بئر 

أيوب والذي اغتسل منه.
ويس��تند أبو علي ف��ي حديثه عن المقام إل��ى المصادر 
التاريخي��ة حيث يق��ول: إن ه��ذا الم��كان وُرد ذكره في 

كتاب )مراقد المعارف( للمؤلف الش��يخ محمد حرز الدين 
حيث قال ما نصه: )إن نبي اهلل أيوب بن اموس بن تارخ 
بن اروم بن إس��حاق بن إبراهيم وعم��ره )93( عامًا أمه 
هي ابنة نبي اهلل لوط عليه الس��الم وزوجته رحمة بنت 
أفرثي��م بن يوس��ف بن يعق��وب ويُعرف مرق��ده بالنبي 
أي��وب ويقع بالق��رب من أراض��ي الرارنجية على يس��ار 
الذاهب م��ن الحلة إلى الكوفة ويبعد أربعة فراس��خ عن 

بابل أي شرق الحلة وغرب منطقة الكفل(. 
قرب البئر العتيق تجمع عدّة أطفال ونس��اء وكلٌّ ينتظر 
أن يحي��ن دوره في ملء ما أحضره من قناني فارغة وقد 
تكف��ل بملئها أحد ش��باب عائلة أبي عل��ي فقال لنا وهو 

في ذروة انشغاله بعمله إنه يقوم يوميًا بمساعدة الزوار 
ف��ي الحصول على ماء هذا البئ��ر ألن عملية إخراج الماء 
م��ن البئر عملية ليس��ت بالس��هلة وإن أكثر م��ن يطلبه 
ويستخدمه ألغراض الشفاء هم النساء حيث أن لدى كل 
واحدة منه��ن يقين كبير واعتقاد راس��خ إن بإمكان هذا 

الماء أن يُشفي مرضاهم من كافة األمراض . 
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نجد في رسالة 
الحقوق لإلمام 

السجاد )عليه السالم( 
منهجية متكاملة 
ألسس التعامل مع 

الصغير ففي نص حق 
الصغير وفق ما جاء 

في الرسالة يقول 
)عليه السالم(:

)أما حق الصغير 
فرحمته، وتثقيفه، 
وتعليمه، والعفو 
عنه، والستر عليه، 

والرفق به، والمعونة 
له، والستر على جرائر 

حداثته، فإنه سبب 
للتوبة، والمداراة، 

وترك مماحكته، فإن 
ذلك أدنى لرشده...(.

درر
اا ا ايمسجادية

رسالة السجاد..
همسات اجتماعية توقظ الضمير
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حقوق مثبتة
أثب��ت اإلم��ام الس��جاد )عليه الس��الم( عدة 
أم��ور من ح��ق الطفل عل��ى الكبير أوله��ا الرحمة 
التي يفتقر إليها كثير من األطفال ممن يعيش��ون 
في ظروف قاهرة تولد ضغوط نفس��ية وجس��دية 
عليه��م, فما بين عمالة األطفال والتش��رد والعنف 
المدرس��ي وبع��ض االنتهاكات الت��ي تُمارس من 
قبل ضعاف النفوس تضيع حقوقهم وتولد لديهم 
أث��ار س��لبية تتراك��م في نفوس��هم وقد تش��كل 
لديهم الحقا مي��واًل ال تتوافق مع الوضع الطبيعي 
لإلنسان الس��وي, فهذه الفقرة كفيلة بالمحافظة 
عل��ى الطفل من جميع الس��لبيات الت��ي قد ترافق 
الطف��ل ف��ي حياته وفق ما نقدمه ل��ه من عاطفة 
ورعاي��ة واهتم��ام إلعانته على إدراك رش��ده دون 

ذاكرة سيئة ورواسب نفسية.

رؤية نفسية
م��ن خالل م��ا أجم��ع عليه علم��اء النفس الس��يما 
ف��ي مج��ال )عل��م نف��س الطف��ل( وفيم��ا يخص 
طرق التعامل مع اإلنس��ان ف��ي بواكير عمره فإن 
شخصية اإلنسان تبدأ تش��كيلها واكتساب طابعها 
منذ السنين األولى, لذا فإن مرحلة البناء والتكوين 
هي من أهم المراحل فكل ما يستقبله الطفل من 

محيطه الخارجي سيكون له أثاره على شخصيته, 
سواء كان أثرًا سلبيًا أم إيجابيًا, فالرحمة بالصغير 
والعط��ف علي��ه وع��دم التعامل معه بلغ��ة العنف 
والقسوة المفرطة تجعله في مأمن عن االنحراف, 
وتقيه أخط��ار العقد النفس��ية وإس��قاطاتها على 
الذات, ومهم جدًا أن ندرك مدى حساس��ية اإلنسان 
ف��ي ه��ذا العمر حت��ى وإن لم تظه��ر عليه مالمح 
االعت��راض على أمر معين أو ش��عوره بالخجل في 
مواق��ف أخرى وه��ذا ال يعني أبدًا ع��دم تفاعله أو 
إحساس��ه, فإن ع��دم قدرته عل��ى التعبير بصورة 
واضح��ة هي الس��بب في جعله ضم��ن دائرة عدم 
الدفاع عن حقوقه وقصوره في المطالبة والحديث 

عن رغباته.

عقوق تربوي
تزاحم��ت في اآلون��ة ص��ور ومش��اهد العنف ضد 
الطف��ل في ظروف وأماكن مختلفة, وتتباين صور 
العن��ف ما بين العنف الجس��دي كاالعتداء بالضرب 
أو التح��رش, وما بي��ن العنف النفس��ي كالتحرش 
اللفظي والتخوي��ف واإلهانة, ومجمل هذه الصور 
هي التي حذر منها اإلمام الس��جاد )عليه الس��الم( 
برؤيت��ه االس��تباقية لألحداث القادم��ة والتداعيات 
التي من الممك��ن أن تعاني منها األجيال الالحقة, 
ل��ذا فأن من موجب��ات العدالة وإرس��اء الحقوق أن 
يك��ون للمدرس��ة الدور الرئيس��ي ف��ي تطبيق ما 
تتضمنه رسالة الحقوق وتحديدًا فيما يتعلق بحق 
الصغير, كونها تمثل الدور التربوي قبل التعليمي, 
وألنها المس��ؤول األول على رسم المنهج الصحيح 
لس��لوك الصغار, ومن المؤس��ف أن يكون لبعض 
التربويي��ن في أكثر من مدرس��ة دور س��لبي جدًا 
ال يخل��و من صورة واضحة له��در الحقوق وإغالق 
مناف��ذ المعرف��ة في وج��ه الطف��ل بع��د ارتكابه 
لتصرفات ال تتناسب مع عمره مما يؤدي إلى فشله 
في تأدية أهدافه التربوية, وحديثنا هذا ما يخص 
المؤسس��ات المعني��ة بحماي��ة الطف��ل؛ لكن ثمة 
انتهاكات أخرى تمارس ضد الطفل وخصوصًا في 
شرائح المجتمع الفقيرة وهي ظواهر إرغامه على 
التس��وّل وحثه عل��ى ارتكاب الس��رقة, وتعريضه 
للخطر ألسباب أخرى, وفي هذه الحاالت فإن دورنا 
الب��د أن يكون فعااًل في مواجهة هذه الممارس��ات 
فهي بالتأكيد تش��كل خطرًا يوازي خطر اإلرهاب, 

وإن القضاء عليها ضرورة مجتمعية ووطنية. 

أثب��ت اإلم��ام الس��جاد )عليه الس��الم( عدة 

حق الصغير

للمدرسة دور رئيسي في 
تطبيق ما تتضمنه رسالة 

الحقوق وتحديدًا فيما يتعلق 
بحق الصغير, كونها تمثل 

الدور التربوي قبل التعليمي, 
وألنها المسؤول األول على 

رسم المنهج الصحيح لسلوك 
الصغار, ومن المؤسف أن 

يكون لبعض التربويين في 
أكثر من مدرسة دور سلبي 

جدًا ال يخلو من صورة واضحة 
لهدر الحقوق وإغالق منافذ 

المعرفة في وجه الطفل
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س��هاد قاسم محمد ” اس��م ُكتب ضمن قوافل 
األرام��ل التي ال تتوقف والممت��دة بتضحياتها 
في زم��ن العن��ف والفوضى .. استش��هد زوجه��ا أبان 
الطائفية المقيتة على أساس المذهب والعقيدة مخلفًا 
أربعة أبناء، ثالثة أوالد وبنت، طرق ألم الفراق والوحدة 
والحاجة بابها مبكرًا وهي ما زالت تنتظر نضوج ثمرة 
عمره��ا لتراه��م حولها يش��اركونها كل لحظات وأيام 
حيرتها وعذاباتها .. ويدركون مسؤوليتهم وما عليهم 
أن يقدّم��وا له��ذه األم التي أذبل ف��راق الزوج الحبيب 
عيونها وترك فراقه غصّة في قلبها فكانوا كما حلمت 
به��م .. أب��ت س��هاد إالاّ أن تنه��ض من جديد وترس��م 
لعائلتها صورة مشرقة لألمل والحياة، قاومت وتحدّت 
كل الظروف التي تقف حاجزًا أمام مستقبلها وأوالدها، 
تمس��كت أواًل باالستقاللية في بيت خاص بها لتخطط 
لحياته��ا بعيدًا ع��ن تدخّالت اآلخري��ن ، ثقتها الكبيرة 
دفعته��ا إلى التصميم عل��ى إكمال الدراس��ة, واصلت 
بحزم ذلك الق��رار ونالت الش��هادة الجامعية في إدارة 
األعم��ال، لتكون إح��دى الموظفات في دائرة تس��ويق 

األدوية ضمن مالك وزارة الصحة. 

تعايش ومحبة 
االستقرار السكني حلم يراود غالبية األرامل ، ومن نعم 

اهلل على البعض منهن التفات الخيرين إليهن،  تمكنت 
أم حس��ين من الحصول على كرفان صغير في مجمع 
الوف��اء الذي وزع في أواخر العام 2007 مع العديد من 
العوائ��ل الفقيرة غالبيتهن من األرامل اللواتي قس��ى 
الده��ر عليهن..  م��ن هنا ومن قصص الع��وز واليتم 
والحاجة والمرض بدأ ش��الل العطاء يتدفق نحو البذل 
والمساعدة والبحث عن أيادِ الخير وقلوب الرحمة التي 
تس��أل عن المعوزي��ن وتجود عليه��م، صارعت الزمن 
وطافت أرجاء المدن وط��أت أقدامها منظمات المجتمع 
المدني لتجلب لأليتام واألرامل والذين تعدهم عائلتها 
وتدرك مرارة الحاجة للقمة العيش والمساعدات بشتى 

أنواعها, 
عرفت ب��أم الخير وتابع��ت كل صغي��رة وكبيرة داخل 
هذا المبنى المتواضع .. صار منزلها الخش��بي الصغير 
محط أصحاب الحاجات تدوّن أس��ماءهم واحتياجاتهم 
ثم تضعها أمام أنظار المتبرّعين والمساندين ألوضاع 
نين  األسر المتعففة من المؤسس��ات الخيرية والمتمكاّ
وه��م ال يبخلون في ه��ذا الجانب وال يبغ��ون اإلعالن 

والظهور .. 
لم يكن لديها وقت لتضيّعه في زحمة هذه المتطلبات 
والمس��ؤوليات ، تقض��ي أغل��ب وقته��ا وبعد س��اعات 
ال��دوام ف��ي إيص��ال المعونات إل��ى أصحابه��ا ، تزرع 

حتما سيسجل التاريخ في صفحاته المجيدة وفي سجل أصحاب البذل 
والعطاء اسم ” أم حسين“ المرأة األربعينية التي بذلت عمرها وراحتها 

في رعاية األيتام واألرامل والفقراء ليس في محيط سكناها بمجمع 
” الوفاء“ السكني للعوائل الفقيرة في مدينة الشعب فقط، بل تجاوز 
عملها الخيري إلى أوسع من هذا المحيط ليمتد إلى النواحي القريبة 

والبعيدة لتمدّ إليهم يد الخيرات والمساعدات التي يغفل عنها 
المسؤولون  كثيرًا.. لتستحق عن جدارة لقب ” عاشقة الخير ” .

ياتاد الس�
مآثر 
النساء

ام حسين..
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21 البس��مة واألم��ل في الوج��وه المتعبة وتج��دد الفرحة 
ألولئ��ك الذين غادرته��م الضحكة  من��ذ رحيل األب .. 
لديه��ا إحصائيات دقيق��ة عن عدد العوائ��ل ال�“ 152“ 
الس��اكنة في المجمع واألرامل ال���� ” 65“  واأليتام ال�“ 

180“ إضاف��ة إلى عش��رين معوّقًا .. هي وس��يطهم 
وممثل��ة عنه��م ف��ي اجتماع��ات المجال��س البلدي��ة 
وف��ي الجمعي��ات الخيري��ة، فه��ي أقرب الن��اس إليهم 
تتعايش م��ع أوضاعهم المزرية داخ��ل نطاق المجمع 
التي تس��كنه ..فالرواب��ط االجتماعية بي��ن القاطنين 
هناك لعبت دورًا مميزًا في إبداء روح التعاون واأللفة... 
 . أش��قاؤهن.  الرج��ال  وكل  أليت��ام  أمّه��ات  كله��نّ 
التعاي��ش  ف��رص  كث��ف  اإلنس��اني  التعام��ل  ه��ذا 
والحب وخدمة اآلخر .. كانت أم حس��ين محور اللقاءات 
الودية والتزاور بينهما من أجل زرع الشعور بأن جميع 
الذين ف��ي المجمع ه��م عائلة واح��دة تربطها هموم 

مشتركة.  

أحالم ال تتوقف 
هذه المرأة القوية بإرادتها وتصميمها على مشروعها 
الخي��ري كانت منظمة مجتمع مدن��ي متكاملة .. أفنت 
زهرة ش��بابها في العم��ل التطوع��ي باألفعال وليس 
بالكالم ، أثبتت للفقراء إنها ايقونة النخوة والش��هامة 
ف��ي هذا الزمن الضباب��ي .. أحالمها وخطوطها للوحة 
التعايش ما زالت مس��تمرة نحو رس��م صورة التكافل 
االجتماعي إلنقاذ العش��رات من األيت��ام واألرامل من 

سطوة العوز والذل.

تمكنت أم حسين من الحصول 
على كرفان صغير في مجمع 

الوفاء الذي وزع في أواخر العام 
2007 مع العديد من العوائل 
الفقيرة غالبيتهن من األرامل 

اللواتي قسى الدهر عليهن..  
من هنا ومن قصص العوز 

واليتم والحاجة والمرض بدأ 
شالل العطاء يتدفق نحو البذل 
والمساعدة والبحث عن أيادِ 

الخير وقلوب الرحمة التي تسأل 
عن المعوزين وتجود عليهم
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تقول وفاء عبد: أواجه صعوبة حقيقية في تعويد 
أوالدي عل��ى الصالة ألني أعتق��د أنها تحصنهم 
م��ن الوقوع في الخطأ وتجعله��م قريبين من ثقافتهم 
ودينه��م، وقد اتبعت أن��ا وزوجي عدة طرق وأس��اليب 
لجعله��م يلتزم��ون بالصالة.. مرة نش��جعهم بالهدايا، 
وأخرى ع��ن طري��ق تحذيره��م، وثالث��ة نخاصمهم.. 
وك��م نفرح عندم��ا نجد أن محاوالتن��ا أثمرت فنجدهم 
يصلون.. لكن هذه الفرحة ال تتم فس��رعان ما يعودوا 
لترك الص��الة بذريعة طول يومهم الدراس��ي والعودة 
إلى البي��ت متعبي��ن، وتضيف لكنني ال أستس��لم ولن 
أتوق��ف، س��أواصل متابعتهم حتى يس��تقيموا وتكون 

الصالة أهم شيء يتعودون عليهم في حياتهم.
أما الس��يدة إلهام الموس��وي فتقول: أن��ا أعاني وأبحث 
ع��ن حلول في إقناع ابنتي الصغيرة إن ديننا ال يس��مح 
بالتع��ري أمام اآلخرين وإن هذا الش��يء ح��رام.. لكنها 
ترف��ض قولي وتقول: كيف تقولي��ن هكذا؟؟ إن درس 
السباحة مهم ويقوّي أجسامنا.. أنا ال أتعرى.. أنا فقط 
أرتدي مالبس الس��باحة الصحي��ة.. لماذا جميع طالبات 
الصف يذهبن الى المسبح وأنا أبقى وحيدة ؟؟ المعلمة 
تقول: لن أعفيك من الدرس إالاّ بتقرير طبي فاألطفال 
الذي��ن تربوا وس��ط مجتم��ع مختلف كليًا ع��ن بلدهم 
األص��ل يعانون كثيرًا من الحواج��ز وقائمة الممنوعات 

وخصوصًا الفتيات.

إرغام وقلق
سيدة عراقية أخرى تقول:

الم��دارس ف��ي ألمانيا من ضم��ن مناهجها الدراس��ية 
والتعليمية الس��فرات المدرس��ية خارج المدينة أو حتى 
خارج ألمانيا ولم تقتنع المعلمة وإدارة المدرسة رفضنا 
بحك��م دينن��ا وتقاليدنا أن تذهب ابنتن��ا المراهقة في 
س��فرة مدرس��ية إلى النمس��ا مع صفها لمدة أس��بوع! 
فقد أثار رفضنا اس��تياء المدرسة واستغرابها... فلماذا 
نرف��ض نحن ف��ي حين تس��مح عوائل مس��لمة أخرى 
بس��فر بناتها مع الصف.. ومع ضغط المدرس��ة وإلحاح 
ابنتي وبكائها وافقنا مرغمين على سفرها رغم قلقنا 

وخوفنا أن تخوض أبنتنا تجربة السفر بعيدًا عنا.

أوالد وبنات
ال يس��تطيع األبناء اس��تيعاب الممنوع والمس��موح من 
األه��ل ألنه��م وُل��دوا وترب��وا هنا ف��ي ه��ذا المجتمع 
المنفت��ح بال قيود، فحين تمن��ع األمّ ابنتها من الخروج 
مع صديقاتها للبقاء خارج المنزل حتى س��اعات المساء 

المتأخرة تح��دث المصادم��ات والمش��احنات وتنتفض 
الفت��اة تطالب بني��ل حريتها المس��لوبة، ومهما تمتلك 
األم م��ن حنكة وصبر ووع��ي إلقناع ابنته��ا المراهقة 
بعاداتن��ا وتقاليدنا تبقى الفتاة تش��عر بالقهر والظلم 
والتمييز عن أخيها الذي يتمتع بفس��حة من الحرية في 
الخ��روج واختيار األصدقاء، وقد حدثت مش��اكل كثيرة 
لعوائل ف��ي المهجر فقدوا أبناءهم بمس��اندة القانون 
الذي يبيح حرية الفرد بغض النظر عن جنس��ه.، وقبل 
أن تتفاقم األمور وتصل ذروتها على األهل أن يعوا أن 
أوالدهم يتربون ف��ي مجتمع مغاير تمامًا عن المجتمع 
ال��ذي تربوا ه��م فيه وعليه��م أن يبحثوا ع��ن الطرق 
الكفيل��ة بالمحافظ��ة على كيان األس��رة وع��دم ضياع 

األبناء وتشتتهم.

أمي تكرهني
تعبر فتاة عراقية صغيرة عن سبب تركها لبيت العائلة 
قائلة: تعاملني أمي معاملة سيئة وتضيق عليَّ، فهي 
تعدّ حتى أنفاس��ي وهي متفرغة لي وال ش��يء لديها 
س��واي بعد أن تركن��ا والدي وتزوج بأخ��رى.. إنها تريد 
أن تثبت ل��ه ولآلخرين بأنها تمتل��ك مؤهالت تربيتي، 
لك��ن أن تص��ل الدرجة إلى الش��ك ف��ي كل تصرفاتي 
ومالزمت��ي أينم��ا أذه��ب حتى إل��ى بي��وت صديقاتي، 
فه��ذا غير محتمل.. وبعد عدة مش��اكل تدخلت الدائرة 
المسؤولة لتفريقنا وبما أن عمري أقل من ثمانية عشر 
عامًا فقد خيروني بين العيش في بيوت األيتام أو لدى 
إحدى العائالت المتبرعة باإليواء، لكني فضلت العيش 
ف��ي بيت قريبة والدي ف��ي مدينة أخرى بعيدًا عن أمي 

لحين بلوغي السن القانونية. 

مسؤولية جسيمة في تربية اطفال المهجر
في الغربة

تواجه األمهات في بلد الغربة إشكالية وصعوبة ومعاناة حقيقية في تربية األطفال، وبطبيعة 
الحال فإن األم هي األكثر قربًا منهم  من األب الذي يكون عادًة مشغواًل بالعمل أو الخروج مع 

األصدقاء.. لذا فإن األم تبقى أكثر التصاقًا بهم منذ صغرهم وحتى بلوغهم سن المراهقة والذي 
تبدأ فيه الصعوبة الحقيقة، وكلما تمتّعت األم بثقافة ووعي أكثر استطاعت أن تصل باألوالد إلى 

برِّ األمان بال تعقيدات أو مشاكل.

اأملانيا / فاتن اجلابري 
رصد خارج 
الحدود

حدثت مشاكل كثيرة لعوائل في 
المهجر فقدوا أبناءهم بمساندة 

القانون الذي يبيح حرية الفرد بغض 
النظر عن جنسه.، وقبل أن تتفاقم 
األمور وتصل ذروتها على األهل أن 

يعوا أن أوالدهم يتربون في مجتمع 
مغاير تمامًا عن المجتمع الذي تربوا 

هم فيه وعليهم أن يبحثوا عن الطرق 
الكفيلة بالمحافظة على كيان األسرة
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رصد خارج 
الحدود
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ناه فنون �ساجد

 ث��م رحلة العمل في الكوي��ت عبر برنامج )افتح يا 
سمس��م( وبعدها عملت أستاذة في جامعة وهران 
الجزائرية وفيها تركت بصمة واضحة على مسرح الطفل 

حتى العام )2003( وهو موعد عودتها للعراق.

• لم��اذا هذا الش��غف بعالم األطفال ؟ وما هو الش��يء 
الذي يميز عروضك عن غيرها؟

توجهت إلى عالم الطفولة ألنني على قناعة تامة بأنني ال 
أس��تطيع إحداث أي تغيير في عالم الكبار، أما بالنسبة إلى 
ما يميز عروضي فإنها أخذت منحى العالج المجتمعي حيث 
عمل��ت على الدراما المفتوحة وهي فس��ح المجال للتحاور 
مع األطفال حول ما يجري أمامهم, وكان آخرها مس��رحية 
)وفجأة صحوت( وهي من تأليفي وإخراجي وبطولة يوسف 

جلوب وأحالم وأمير علي رضا وقد عُرضت في بغداد وفي 
المهرج��ان الدولي لإلبداع الطفولي ال��ذي أقيم في عمان 
وحصلت على جائزة فيه, وتتناول المسرحية قضية هجرة 
الش��باب العراقي, وكالعادة تختتم أعمالي بنشاط تفاعلي 

من خالل فتح المجال للشباب للتساؤالت والنقاش.

• أغل��ب أعمالك م��ن تأليفك وإخراجك ، هل هناك س��مة 
تحدد نوع عالقتك بعملك بعيدًا عن اآلخرين؟ 

غالب��ًا م��ا أكت��ب ع��ن وض��ع اجتماع��ي معيّن يؤث��ر بي، 
وبالتأكي��د أقوم بإخراجه.. فمجس��اتي ع��ن وضع وحركة 
المجتم��ع تختلف عن اآلخرين إالاّ أنني أس��تعين بمجموعة 
من الش��عراء لكتابة األغاني وفي مقدمتهم الشاعر جليل 

خزعل.

دأت مشوارها في عالم الطفولة 
الجميل من خالل برنامج )افتح يا 

سمسم( ومشاركتها في دوبالج 
المسلسالت الكرتونية المشهورة 
مثل: )ليدي أوسكار(, و)جورجي(, 

و)توم سوير(, و)قوس قزح 
الجنوب(, ومنها انطلقت وأبدعت 

حتى نالت مؤخّرًا درجة معاون 
مدير دار ثقافة األطفال في 

وزارة الثقافة لتكون بحق المرأة 
المناسبة في المكان المناسب, بما 
زالت فرصة مشاهدة فلم كارتوني 

بالنسبة لها يشكل راحة نفسية 
تامة،  كانت حياتها ودراستها 

عبارة عن رحلة مكوكية في عدد 
من البلدان العربية والعالمية 
حصلت على شهادة الدبلوم 

العالي في االخراج المسرحي من 
جيكوسلوفاكيا ــ سلوفاكيا حاليًا 

ـــ عام )1٩٨1( بدرجة امتياز, ثم 
الدكتوراه في االخراج في مسرح 

الطفل حيث أخرجت هناك 
ثالث مسرحيات.

المخرجة د. فاتن الجراح
مسرح الطفل يفوق األحالم

• آخر أعمالك المسرحية ؟
 )رحلة البحث عن البنفسج ( وهي مقتبسة من مسرحية 
عالمية قمت بإخراجها مناصفة مع يوس��ف جلوب بسبب 
ل  ظ��روف عملي الجديدة وقمت بتمويلها بنفس��ي وتكفاّ
أمير رضا بتسجيل األغاني على حسابه الخاص، فشعبة 
الفن��ون الدرامي��ة ف��ي دار ثقافة األطفال رفعت ش��عار 
)نتحدى التقشف( فال نريد لهذا التقشف أن يخنقنا حيث 
تقوم هذه الش��عبة حاليًا بتمويل نفسها من خالل إعادة 
تدوير م��ا موجود لديه��ا ألن ميزانيتنا خالي��ة تمامًا ومع 
ذلك استطعنا تقديم عروض منخفضة التكاليف للطفل 

يعجز عنها المسرح الوطني.

• لدي��ك س��جل طوي��ل ف��ي الجان��ب اإلنس��اني كي��ف 
تقيميه؟ 

كل طروحاتي إنس��انية, وكل ش��يء في الفن إنس��اني, 
وتجارب��ي أعتز بها كثي��رًا, وهي التي جعل��ت المنظمات 
اإلنس��انية الدولي��ة تعطيني هذه المهام, وهذه ش��هادة 
فخري��ة أعت��ز به��ا كون��ي مختص��ة بالدرام��ا التفاعلية 

وأستطيع أن أدير عمل دار ثقافة األطفال بهذا االتجاه.

• ماذا عن برنامج التنمية المستديمة ؟ 
اقترح��ت على الهيأة العامة للنزاهة برنامج عن مس��الة 
التنمية المس��تديمة قبل نهاي��ة العام الماضي لفتح باب 
جدي��د نس��تطيع م��ن خالله توصي��ل مفاهي��م النزاهة 
لألطف��ال علمًا إن ل��ديّ بحوث س��ابقة به��ذا الموضوع 

وعم��الن مس��رحيان بعنوان )خي��ال الظ��ل( و)وصايا 
ج��دي( مع الش��اعر جلي��ل خزعل 
ويدور موض��وع هذا العمل حول 
الحفاظ على الم��ال العام وعدم 
هدر الطاقة،  فالفن عندما يكون 

معزواًل ع��ن متطلبات المجتمع ال يكون 
فن��ًا ونحن أحوج ما نك��ون إلى تقديم 

عم��ل ذو جمالية راقي��ة ومؤثر في 
المجتمع.

توجه��تِ   •
اآلونة  ف��ي 
ة  خي��ر ال ا

مس��رح  إلى 
م��ا  ؟  الدم��ى 

هو الدافع ؟
الدم��ى  مس��رح   

ج��دًا  جمي��ل  عال��م 
وم��ا نقدم��ه حاليًا هو 

بأبس��ط  دمى  مس��رح 
أش��كاله ألنه وص��ل إلى 
أن يكون شارعيًا و ضخمًا 
بعل��و خم��س طوابق كما 
ه��و موج��ود في فرنس��ا, 

وأنا لو اس��تطعت اآلن ألطلقت دمية كبيرة جدًا تدور في 
بغداد على س��يارة مث��اًل وتتحاور مع الن��اس, ولكنني ال 
أملك تكاليف هذا العمل, ومع ذلك أدخلت في مسرحيتي 
)وفج��أة صح��وت( دمى عمالقة ومس��طحة ف��ي طريقة 
جدي��دة ومبتك��رة بط��ول ثالث��ة أمت��ار س��أجعلها تمثل 
ميلودرام��ا وتتكلم م��ع الناس بقضاي��ا معينة من خالل 
تجوالها في بغداد وهذا هو مس��رح الش��ارع وأعتقد إنها 

ستكون عاماًل جاذبًا كبيرًا لو خرجت إلى الشارع.

 • ما هي الخبرة التي اكتسبتيها من )افتح يا سمسم( 
ونحن نتحدث عنه باعتباره برنامج جماهيري معروف؟ 

ه��ذا البرنام��ج جعلن��ي أتوج��ه الختي��ار قضاي��ا تخص 
الطفولة في الفن بش��كل عام وقد اكتسبت خبرة كبيرة 
منه, حيث لم يسبق لي أن عملت في التلفزيون, ومع ذلك 
حاولت أن أترك بصمتي كمساعد مخرج لشؤون األطفال 
بشهادة المخرج الذي أعتز به كثيرًا وهو المرحوم فاروق 
القيسي والمخرج السوري هيثم حقي, وقد كان برنامجًا 
تعليمي��ًا وترفيهيًا وليس علمي��ًا جافًا فمكنني من دخول 
عال��م الطفول��ة الجميل ج��دًا والذي يعال��ج ويخفف من 
الش��د النفسي, فمشاهدة فلم كارتوني بالنسبة لي هو 

راحة نفسية تامة. 
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تدوير م��ا موجود لديه��ا ألن ميزانيتنا خالي��ة تمامًا ومع 
ذلك استطعنا تقديم عروض منخفضة التكاليف للطفل 

يعجز عنها المسرح الوطني.

• لدي��ك س��جل طوي��ل ف��ي الجان��ب اإلنس��اني كي��ف 
تقيميه؟ 

كل طروحاتي إنس��انية, وكل ش��يء في الفن إنس��اني, 
وتجارب��ي أعتز بها كثي��رًا, وهي التي جعل��ت المنظمات 
اإلنس��انية الدولي��ة تعطيني هذه المهام, وهذه ش��هادة 
فخري��ة أعت��ز به��ا كون��ي مختص��ة بالدرام��ا التفاعلية 

وأستطيع أن أدير عمل دار ثقافة األطفال بهذا االتجاه.

• ماذا عن برنامج التنمية المستديمة ؟ 
اقترح��ت على الهيأة العامة للنزاهة برنامج عن مس��الة 
التنمية المس��تديمة قبل نهاي��ة العام الماضي لفتح باب 
جدي��د نس��تطيع م��ن خالله توصي��ل مفاهي��م النزاهة 
لألطف��ال علمًا إن ل��ديّ بحوث س��ابقة به��ذا الموضوع 

وعم��الن مس��رحيان بعنوان )خي��ال الظ��ل( و)وصايا 
ج��دي( مع الش��اعر جلي��ل خزعل 
ويدور موض��وع هذا العمل حول 
الحفاظ على الم��ال العام وعدم 
هدر الطاقة،  فالفن عندما يكون 

معزواًل ع��ن متطلبات المجتمع ال يكون 
فن��ًا ونحن أحوج ما نك��ون إلى تقديم 

عم��ل ذو جمالية راقي��ة ومؤثر في 
المجتمع.

توجه��تِ   •
اآلونة  ف��ي 
ة  خي��ر ال ا

مس��رح  إلى 
م��ا  ؟  الدم��ى 

هو الدافع ؟
الدم��ى  مس��رح   

ج��دًا  جمي��ل  عال��م 
وم��ا نقدم��ه حاليًا هو 

بأبس��ط  دمى  مس��رح 
أش��كاله ألنه وص��ل إلى 
أن يكون شارعيًا و ضخمًا 
بعل��و خم��س طوابق كما 
ه��و موج��ود في فرنس��ا, 

وأنا لو اس��تطعت اآلن ألطلقت دمية كبيرة جدًا تدور في 
بغداد على س��يارة مث��اًل وتتحاور مع الن��اس, ولكنني ال 
أملك تكاليف هذا العمل, ومع ذلك أدخلت في مسرحيتي 
)وفج��أة صح��وت( دمى عمالقة ومس��طحة ف��ي طريقة 
جدي��دة ومبتك��رة بط��ول ثالث��ة أمت��ار س��أجعلها تمثل 
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ستكون عاماًل جاذبًا كبيرًا لو خرجت إلى الشارع.

 • ما هي الخبرة التي اكتسبتيها من )افتح يا سمسم( 
ونحن نتحدث عنه باعتباره برنامج جماهيري معروف؟ 

ه��ذا البرنام��ج جعلن��ي أتوج��ه الختي��ار قضاي��ا تخص 
الطفولة في الفن بش��كل عام وقد اكتسبت خبرة كبيرة 
منه, حيث لم يسبق لي أن عملت في التلفزيون, ومع ذلك 
حاولت أن أترك بصمتي كمساعد مخرج لشؤون األطفال 
بشهادة المخرج الذي أعتز به كثيرًا وهو المرحوم فاروق 
القيسي والمخرج السوري هيثم حقي, وقد كان برنامجًا 
تعليمي��ًا وترفيهيًا وليس علمي��ًا جافًا فمكنني من دخول 
عال��م الطفول��ة الجميل ج��دًا والذي يعال��ج ويخفف من 
الش��د النفسي, فمشاهدة فلم كارتوني بالنسبة لي هو 

راحة نفسية تامة. 



قوارير 
تحقق الحلم

ولدت قوارير 
بأسرتها المميزة 
التي تمثل هوية 
العراق ألن 
عضواتها الخمس 
األساسيات لسن من 
محافظة واحدة بل 
يأتين إلى كربالء 
من محافظات عدّة 
من أجل المجلة 
التي صارت أشبه 
بابنتنا األثيرة منذ 
صدور العدد األول

لم أكن أتخيل يومًا أن تصدر في كربالء مجلة نس��وية رصينة 
يمكنها أن تكون صوتًا للمرأة الكربالئية وتدخل في عمق الحياة 
في المحافظة المقدس��ة وتسلط الضوء على أهم الشخصيات 
النس��ائية داخل وخارج المحافظة من النس��اء المبدعات، ولكن 
وما أن أجريت مقابلتي األولى ألكون ضمن هيأة تحرير المجلة 
حت��ى ش��عرت بالفرح��ة والرغبة ف��ي مواصلة طريق��ي معها 
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أجته��د في نش��ر المواضي��ع االجتماعية والمق��االت في صحف 

ومجالت متعددة.
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عضواته��ا الخمس األساس��يات لس��ن من محافظ��ة واحدة بل 
يأتي��ن إل��ى كربالء من محافظ��ات عدّة من أج��ل المجلة التي 

صارت أشبه بابنتنا األثيرة منذ صدور العدد األول.
كتبتُ في أماكن كثيرة ولكن فرحتي الحقيقية هي في كتابتي 
لقوارير التي كانت وال زالت األقرب إلى قلبي, فهي كما الطفل 
ال��ذي نراقب نموه منذ الوالدة وحتى بلوغ س��ني الش��باب حين 
يق��دّم أجمل ما لديه من إب��داع في الحياة, هكذا نرى قارورتنا 
التي نخشى عليها من أي خدش ألننا تابعنا خطواتها كافة في 

المراحل العمرية التي مرت بها.
كان االجتم��اع األول لغ��ة التع��ارف الت��ي تعرفنا عل��ى بعضنا 
البع��ض ومن ثم اإلنطالق نحو عالم اإلب��داع من خالل اختيار 

أهم الموضوعات وأدقها تفصيال.
لم تكن مجرد مجلة, بل هي الس��بب في أن تجمع أسرة مميزة 
بعطائه��ا وتمتلك روح المب��ادرة واإليثار ال��ذي تتمتع به جميع 

عضواتها.
عن نفسي أش��عر بالكثير من الفخر وأنا أقف إجالال أمام هيبة 
القواري��ر وه��ي تطفئ ش��معتها األولى بع��د أن نضجت كثيرًا 
وأصبح��ت أجمل، مبارك لقارورتن��ا الرقيقة ومبارك لنا كادرها 

ونتمنى أن نواصل المسير معًا نحو التألق واالبداع. 
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اعداد / قوارير
من ملفات 
الشعوب

في أيام اإلمبراطورية 
الرومانية، كانت 

تعرف باسم )العربية 
السعيدة(، ويرى 

البعض أن اسمها 
مشتق من ) اليمن( – 
بالضمة - أي البركة 
وهو نقيض الشؤم، 

ومنهم من قال 
بأنها سميت باليمن 

ألنها تقع على يمين 
الكعبة.. 

تقع جنوب غرب شبه 
الجزيرة العربية في 

غربي آسيا، ويحدّها 
من الشمال السعودية 

ومن الشرق سلطنة 
عمان ولها ساحل 
جنوبي على بحر 

العرب وساحل غربي 
على البحر األحمر.. 

ولديها أكثر من 
200 جزيرة في 

البحر األحمر أكبرها 
جزيرتي سقطرى 

وحنيش ..

بالد اليمن السعيدة..
تغفو على بركان الحرب وتصحو على أصالة التراث



29 أرض الجنتين
يب��دأ تاريخ اليم��ن القدي��م من أواخ��ر األلفية 
الثانية ق. م ، حيث قامت مملكة سبأ ومعين وحضرموت 
وحِميَر وفيها تطوّرت إحدى أقدم األبجديات في العالم 
والمعروف��ة بخط المس��ند ..قامت في اليم��ن عدة دول 
مثل الدولة الزيادية واليعفرية واإلمامة الزيدية والدولة 
الطاهرية وكانت أقواها الدولة الرس��ولية ، وبعد دخول 
العثمانيين ، نجحت الدولة المتوكلية في الخالص منهم 
وقيام الجمهورية العربية اليمنية بينما بقي جنوب اليمن 
محمية بريطانية إلى عام 1967 وقيام جمهورية اليمن 
الديمقراطية الش��عبية ، ثم تحققت الوحدة اليمنية في 

العام 1990...
تقدر نس��بة المس��لمين في اليمن ب� )99٪( أي مايعادل 
1,5 م��ن مجموع مس��لمي العال��م ،أما اللغة الرس��مية 
فهي اللغ��ة العربي��ة .. ويتحدث اليمني��ون بعدة لهجات 
منها اللهج��ة اليمني��ة والصنعانية والتعزي��ة – العدنية 

والحضرمية ..
وللتغل��ب عل��ى قس��وة الطبيعة ، بنى الس��بئيون س��د 
مأرب ف��ي الق��رن الثامن وكان س��ببًا رئيس��يًا الزدهار 
وق��وة المملكة, كم��ا كان معجزة هندس��ية ف��ي تاريخ 
ش��به الجزيرة العربية, وسُمِّيت األراضي التي ازدهرت 
بفضل��ه ) أرض الجنتي��ن ( ..وتُع��د اليمن م��ن البلدان 
الزراعي��ة ، ومن أبرز المحاصي��ل المزروعة فيها الدخن 
والذرة والقم��ح والبن والمانجو والموز والبابايا والبطيخ 
والحمضي��ات والكمث��رى والتفاح والعن��ب والرمان ، كما 

يس��تغل اليمني��ون أراضي واس��عة في زراع��ة )القات( 
الممن��وع ف��ي أغل��ب دول العال��م ألنه يُس��تهلك محليًا 
بكثرة ..كما يعتمد اليمنيون على ثروتهم السمكية في 

التصدير ..

آثار وسياحة
أعلنت منظمة اليونس��كو بأن العديد من المدن اليمنية 
تعتبر من بين مدن التراث اإلسالمي ومن أهم المناطق 
األثرية في العال��م ومنها مدن ) صنعاء القديمة ، زبيد، 
ش��بام, حضرموت ( ..أما أهم الش��واهد التاريخية فيها 
فهي قصر ذي مرم��ر, ومعبد حقة همدان, وحصون تال 
، وع��رش بلقيس, ومعبد اإلله نك��رح, ومعبد االحقاف, 
وحص��ن خضران, ومعبد صرواح, وس��د م��أرب العظيم 
، فض��اًل ع��ن الجدران والكنائس, وش��بكة قن��وات الري 
األثري��ة, ومس��توطنة صوان��ا, والبئر القديم��ة, وخربة 
س��عود، واآلث��ار الدينية مثل الجام��ع الكبير في صنعاء, 
وجامع العيدروس, ومس��جد أهل الكهف, وكعبة ابرهة 
الحبش��ي في صنع��اء القديم��ة ، وقد أعلن��ت بعثة آثار 
روس��ية بأن��ه تم العثور عل��ى أقدام الديناص��ورات إلى 
الش��مال من صنعاء ، وم��ن أهم آثار اليم��ن مدينة ارم 

التاريخية أو عروس الصحراء .

الرقص بالخناجر
ثقافة اليمن غنية بمختلف الفنون الشعبية ولها دور هام 
في تحديد معالم الهوية اليمنية ، فمن أش��هر الرقصات 

الش��عبية في اليمن رقصة ) البرع( التي يس��تخدم فيها 
الخنجر اليمني الش��هير ..أما أزياء اليمنيين, فتتنوع بين 
ثوب ) الزن��ة ( للرجال مع لفِّ العمامة معه ، أو )المعوز( 
وهو اإلزار الذي يلفّ الجزء األس��فل من الجس��م فقط 
، كما يتمسّ��ك اليمنيون بارتداء غمد الخنجر المس��مى 
)الجنبية( وترصّع خناجرهم بالعقيق اليماني أو الذهب 
والفضة أو تكون من المعدن مع مقابض من قرون البقر 
..أما النس��اء قديم��ًا فلم يكنَّ يرتدين العباءة الس��وداء 
قاب ,..كانت 

ِ
المنتش��رة حاليًا, كم��ا لم يكنّ يرتدي��ن الن

الفتيات يرتدين غطاء رأس اسمه ) قرقوش( ويحتفظن 
ب��ه حتى زواجهنّ ، وتس��تخدم المجوه��رات بكثرة في 
اليمن, وتصن��ع الحلي يدويًا وتزيَّ��ن باألحجار الكريمة 
مث��ل المرج��ان واللؤل��ؤ والكهرم��ان والزم��رد والعقيق 
والياقوت .. وتدور األغاني الصنعانية حول الحب والغزل 
، وقد دخلت االيقاعات الهندية على الموسيقى في عدن 
ولحج وحضرم��وت لكن معظم األغان��ي اليمنية الزالت 

 ، القديم��ة  بالطريق��ة  تُ��ؤدّى 
وهناك آالت موس��يقية فريدة 

فيها مثل القنبوس..

زواج مباغت 
اليم��ن  تتمي��ز 
بطقوس خاصة في 
الزواج نظرًا لتمسك 
الزواج  بعادات  أهلها 

المتوارث��ة ع��ن أجدادهم ، حيث تبدأ الخطوبة بإرس��ال 
النساء الى أهل الفتاة ، ثم يذهب العريس برفقة أهله 
للقاء الع��روس حاملين معهم )الق��ات( كهدية للرجال ، 
أما النس��اء فتقدم لهنّ المالبس والذهب ، ويتم بعدها 
تجهي��ز )الحطة( التي يوض��ع فيها جه��از العروس ، ثم 
تجهّز )القلية( وهي عبارة عن مكس��رات وزبيب وحلوى 
..وقبل الع��رس بثالثة أيام تُرس��ل )الحطة( مع خروف 
أو أكثر إل��ى بيت العروس ، وتب��دأ مظاهر االحتفال ثم 
نق��ش الحناء في ليل��ة الزفاف ..وبعده��ا تبدأ احتفاالت 
الزفاف برم��ي الرصاص في الهواء بكثرة ..ولدى دخول 
العريس على عروس��ه ، تكون ملتحفة بغطاء منقوش 
يس��مى )اللحفة( يرفعه العريس ع��ن وجهها بعد وضع 
مبلغ م��ن المال في يدها ..وفي الخ��ارج يحتفل الرجال 

بإلقاء مقطوعات شعرية وإداء رقصة )الباله( ..
وهن��اك عادات غريبة ح��ول الزواج ف��ي بعض مناطق 
اليم��ن كأن ي��دوس العري��س عل��ى قدم عروس��ه عند 
دخوله��ا بيت الزوجي��ة لتكون مطيع��ة له ..وفي 
جزيرة س��قطرى ال يت��م تبليغ الفت��اة بزواجها 
أو هوي��ة زوجه��ا ، أو يطلب من الفتاة أن تذهب 
للرعي أو جلب الحطب مع الفتيات ، وفي الطريق 
يختب��يء والدها أو ش��قيقها ليختطفها ويحملها 
على كتفه ليأخذه��ا إلى المنزل ..أو تباغت األم 
ابنتها برمي قطعة قماش على وجهها ورأس��ها 
م��ع اط��الق الزغاريد فت��درك الفت��اة إنها 

ستتزوج .. 



29 أرض الجنتين
يب��دأ تاريخ اليم��ن القدي��م من أواخ��ر األلفية 
الثانية ق. م ، حيث قامت مملكة سبأ ومعين وحضرموت 
وحِميَر وفيها تطوّرت إحدى أقدم األبجديات في العالم 
والمعروف��ة بخط المس��ند ..قامت في اليم��ن عدة دول 
مثل الدولة الزيادية واليعفرية واإلمامة الزيدية والدولة 
الطاهرية وكانت أقواها الدولة الرس��ولية ، وبعد دخول 
العثمانيين ، نجحت الدولة المتوكلية في الخالص منهم 
وقيام الجمهورية العربية اليمنية بينما بقي جنوب اليمن 
محمية بريطانية إلى عام 1967 وقيام جمهورية اليمن 
الديمقراطية الش��عبية ، ثم تحققت الوحدة اليمنية في 

العام 1990...
تقدر نس��بة المس��لمين في اليمن ب� )99٪( أي مايعادل 
1,5 م��ن مجموع مس��لمي العال��م ،أما اللغة الرس��مية 
فهي اللغ��ة العربي��ة .. ويتحدث اليمني��ون بعدة لهجات 
منها اللهج��ة اليمني��ة والصنعانية والتعزي��ة – العدنية 

والحضرمية ..
وللتغل��ب عل��ى قس��وة الطبيعة ، بنى الس��بئيون س��د 
مأرب ف��ي الق��رن الثامن وكان س��ببًا رئيس��يًا الزدهار 
وق��وة المملكة, كم��ا كان معجزة هندس��ية ف��ي تاريخ 
ش��به الجزيرة العربية, وسُمِّيت األراضي التي ازدهرت 
بفضل��ه ) أرض الجنتي��ن ( ..وتُع��د اليمن م��ن البلدان 
الزراعي��ة ، ومن أبرز المحاصي��ل المزروعة فيها الدخن 
والذرة والقم��ح والبن والمانجو والموز والبابايا والبطيخ 
والحمضي��ات والكمث��رى والتفاح والعن��ب والرمان ، كما 

يس��تغل اليمني��ون أراضي واس��عة في زراع��ة )القات( 
الممن��وع ف��ي أغل��ب دول العال��م ألنه يُس��تهلك محليًا 
بكثرة ..كما يعتمد اليمنيون على ثروتهم السمكية في 

التصدير ..

آثار وسياحة
أعلنت منظمة اليونس��كو بأن العديد من المدن اليمنية 
تعتبر من بين مدن التراث اإلسالمي ومن أهم المناطق 
األثرية في العال��م ومنها مدن ) صنعاء القديمة ، زبيد، 
ش��بام, حضرموت ( ..أما أهم الش��واهد التاريخية فيها 
فهي قصر ذي مرم��ر, ومعبد حقة همدان, وحصون تال 
، وع��رش بلقيس, ومعبد اإلله نك��رح, ومعبد االحقاف, 
وحص��ن خضران, ومعبد صرواح, وس��د م��أرب العظيم 
، فض��اًل ع��ن الجدران والكنائس, وش��بكة قن��وات الري 
األثري��ة, ومس��توطنة صوان��ا, والبئر القديم��ة, وخربة 
س��عود، واآلث��ار الدينية مثل الجام��ع الكبير في صنعاء, 
وجامع العيدروس, ومس��جد أهل الكهف, وكعبة ابرهة 
الحبش��ي في صنع��اء القديم��ة ، وقد أعلن��ت بعثة آثار 
روس��ية بأن��ه تم العثور عل��ى أقدام الديناص��ورات إلى 
الش��مال من صنعاء ، وم��ن أهم آثار اليم��ن مدينة ارم 

التاريخية أو عروس الصحراء .

الرقص بالخناجر
ثقافة اليمن غنية بمختلف الفنون الشعبية ولها دور هام 
في تحديد معالم الهوية اليمنية ، فمن أش��هر الرقصات 

الش��عبية في اليمن رقصة ) البرع( التي يس��تخدم فيها 
الخنجر اليمني الش��هير ..أما أزياء اليمنيين, فتتنوع بين 
ثوب ) الزن��ة ( للرجال مع لفِّ العمامة معه ، أو )المعوز( 
وهو اإلزار الذي يلفّ الجزء األس��فل من الجس��م فقط 
، كما يتمسّ��ك اليمنيون بارتداء غمد الخنجر المس��مى 
)الجنبية( وترصّع خناجرهم بالعقيق اليماني أو الذهب 
والفضة أو تكون من المعدن مع مقابض من قرون البقر 
..أما النس��اء قديم��ًا فلم يكنَّ يرتدين العباءة الس��وداء 
قاب ,..كانت 

ِ
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حكايات طريفة
تتجمّع النس��اء وفتيات العائلة بعد اإلفطار في 
جلس��ة حميمية ويبدأن بافتراش األرض لعمل 
م��ادة الكليجة في مش��هد رائع.. فكلهنّ يس��تمتعن 
بضحكاته��نّ  المصحوب��ة  الطريف��ة  بالحكاي��ات 
وتندرهنّ وهنّ يتفنن في رسم أشكال وأنواع منها .. 
ففي الماضي حينما كانت العوائل تفتقر إلى األفران 
ت أمام  ف��ي بيوتها ن��رى )صواني( الكليجة وق��د صفاّ
األفران الحجرية وكل واحدة من النساء تقف بانتظار 
ش��يّها وتجهيزها من قبل صاحب الفرن .. ويعدّ هذا 
الطقس من أجم��ل العادات الش��عبية التي ينتظرها 
أفراد األس��رة والذي يولد عندهم إحساس��ًا بالسعادة 
لقدوم العيد، فهو يحمل بين طيّاته س��رورًا، س��يَّما 
ون حول نس��اء العائلة لمش��اركتهم  وإن الصغار يلتفاّ
في دقّ القوالب التي تعطي شكل زخرفة الكليجة .. 
فهي من أس��هل األعمال فيه��ا ، وألجل ذلك يفضّلها 
الصغ��ار كواحدة من األعمال الممتع��ة التي تجعلهم 
يشاركون بعملها وهم في غاية السعادة .                   

                                 
ميزة األفران

ام��رأة خمس��ينية افترش��ت األرض ومعه��ا الق��دور 
والصوان��ي وب��دأت تض��ع قوال��ب الكليج��ة بصفوف 
منتظم��ة وتق��ول: من��ذ زمن بعي��د ونح��ن نعد هذه 
الحل��وى بطريقة فني��ة ومرتبة، ول��م نتخلف في أي 
عي��د رغم امتالكنا لطباخ وفرن إالاّ أننا نجد في ش��ي 
الكليج��ة عن��د الفران طقوس��ًا وعادة ال نس��تطيع أن 
نتركه��ا فإننا نتوس��م ف��ي ذلك الخي��ر والبركة رغم 
التعب الذي نالقيه خالل عجنه��ا ونقلها ووضعها في 
القوالب ومن ثم تصفيفها في الصواني إال أننا نشعر 
بالمتعة والفرح من خالل النظر إلى أشكالها المتعددة 

في أجمل طقس على قلوبنا .
وت��روي أم عبد اهلل أنها دائمًا ما يكون في حس��اباتها 
عن��د أواخ��ر ش��هر رمض��ان وق��دوم العي��د، التجهيز 
والتحضير لعمل الكليجة .. حيث تشتري موادها قبل 
أيام بكميات كبيرة ألنها توزّع منها في ثواب الموتى 
وتمنح للفقراء جزءًا منها .. وتصف الجلسات العائلية 
لبناتها وكناتها وه��نَّ يعملن على تهيئتها بالطقس 
الجمي��ل واأللف��ة حتى أنهن يس��هرن حت��ى الصباح 
إلكماله��ا وإعدادها تصاحبه��ن األحاديث العائلية عن 
مالب��س العي��د والذكريات واألزواج وإل��ى غيرها من 
الحكايات الجميلة.. ومن ثم تذهب ربّة البيت بصينية 
الكليجة إلى الفرن القريب لش��يِّها وهي تفضل هذه 
الطريقة على شيّها في البيت ألن الشواء في األفران 
الحجري��ة يمنحها طعمًا مُميَّزًا وقد اعتادت على ذلك 

منذ عشرات السنين حسب وصفها. 
وتش��اطرها زميلته��ا أم عل��ي الرأي بأن الش��ي في 
األف��ران رغم صعوب��ة النقل فهو ممت��ع ويدخل في 
نفس��نا السرور و«نعتبره ش��يئًا كبيرًا أن نعطي مادة 
الكليجة بثواب موتانا ونحن قد أكملنا شيها في أفران 
السوق بسبب ش��يها الجيد والوصول إلى درجة شواء 

وتحضير جيدة ونحن نتفاخر بذلك دائمًا .

رضا الزبائن
أحد أصحاب األفران يقول »إننا وفي كل عام نستقبل 
المئات من النساء اللواتي يأتين إلينا بصواني الكليجة 
لش��يِّها في الفرن ونستغل صباح أيام رمضان لعدم 
وجود طلب كبير على الصم��ون ولكن الصعوبة تبدأ 
قبيل اإلفطار حيث نبقى في حيرة بين عمل الصمون 
ال��ذي يبدأ الطلب عليه من العصر وبين وصول أعداد 
من النساء لشواء الكليجة ونحاول جاهدين أن نرضي 
النساء القادمات إلينا وزبائننا الذين يشترون الصمون 

منا باستمرار. 

عادات متوارثة
يبقى ه��ذا الطقس الش��عبي الجميل م��ن موروثات 
الماض��ي .. ويحم��ل نكهة ش��هر رمض��ان والعيد في 
آن واح��د.. ويم��أل البي��وت بالبهج��ة والخي��ر والبركة 
ر الحل��وى المنزلية الت��ي تعتز بها  .. فض��اًل ع��ن توفاّ
العوائ��ل وتعدها األفضل وم��ن مكمالت العيد.. وفي 
ه��ذا تكون عاداتنا الش��عبية متوارثة ومحافظة على 
شكلها وصيغتها في كل األزمان ومهما تغيّرت األمور 
وتطوّرت ، لكن هذا الطقس يحمل معاني كبيرة في 
الحميمية العائلية والطبخ العراقي ذو النكهة المميزة 

.. وكل عام وانتم بألف خير .   

قواريرفلكلور

(الكليجة) .. 
طقس شعبي 
اليزال يرفد المائدة العراقية  

من األكالت التي ال تخلو 
المائدة عنها عادة في شهر 

الصيام ومن النكهات المحببة 
في العيد, ولها حضور بارز 
في األسواق وفي البيوت 

حيث تستعد العائلة العراقية 
لتجهيزها في البيوت كإحدى 

الطقوس والعادات الشعبية 
التي ال غنى عنها في األعياد ، 

وقد ارتبط وجودها في العراق 
بفرحة العيد فتستعد المرأة 

العراقية لصنعها بمهارة واتقان 
.. فكل اللواتي سألتهن عن 

أكلة )الكليجة( أجابت بأن العيد 
ال يكتمل أو نشعر به إالّ وهي 

حاضرة في بيوتنا .  

امرأة خمسينية افترشت األرض 
ومعها القدور والصواني وبدأت 

تضع قوالب الكليجة بصفوف 
منتظمة وتقول: منذ زمن بعيد 
ونحن نعد هذه الحلوى بطريقة 

فنية ومرتبة، ولم نتخلف في أي عيد 
رغم امتالكنا لطباخ وفرن إالّ أننا 
نجد في شي الكليجة عند الفران 

طقوسًا وعادة ال نستطيع أن نتركها
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نجد في شي الكليجة عند الفران 

طقوسًا وعادة ال نستطيع أن نتركها



33

يعدّ األستاذ حسين علي الجبوري واحدًا من أبرز الباحثين الجادين في حقول األنثروبولوجيا والتراث الشعبي العراقي، 
وتعدّ بحوثه في هذه المجاالت من البحوث الحيوية التي تمثل إضافة مهمة إلى هذين الحقلين.أصدر الباحث الجبوري 

قبل كتابه الجديد )موسوعة األطعمة واألشربة الكربالئية( الذي نحن بصدد الحديث عنه سبعة كتب هي :)الخناقون 
ورسيس  القتل الطقسي(, و)البكاء على تموز عند ضريح الولي أبو حصيرة(, و)في أحزان قبائل الوحش على مصرع 

الحسين(, و)أصوات التفجّع والتوجّع في كبرى المناحات(, و)القبلة وتقاليد التقبيل في شرائع الحب والدين والسياسة(, 
و)طب األقدمين في عالج األمراض بعامة والعشق بخاصة(, و)ختان البنات في المجتمعات اإلسالمية بين الرفض والفرض 

– المجتمع العراقي أنموذجًا( الذي صدر عام 201٥..ثم هذا الكتاب )موسوعة األطعمة واألشربة( ومن هذا المنجز 
لألستاذ الجبوري نجد مديات التنوّع المعرفي التي اهتم بها الباحث وكرّس حياته من أجلها.

 با�س عد اميد حمودي
قراءة 
في كتاب  

موسوعة األطعمة 
واألشربة الكربالئية

كتاب في الغذاء والدواء والفكر الشعبي

ِ)القدر العمالق(

خصص المؤل��ف الباب األول ل�� )طع��ام المدينة القومي( 
وه��و )القيمة والتمن(, ولو ق��ال )الوطني( لخصص أكثر، 
علم��ًا إن المدن الدينية العراقية قد اهتمت بهذا اللون من 
الطعام الذي يجيد المؤل��ف في وصفه وتعديد أنواعه مع 
تبي��ان مصطلح )الفوكاهة( إضافة إل��ى )قيمة الكادحين( 

وسواها.
تخص��ص الباب الثان��ي ب� )األطعمة النذرية( وهي )ش��لة 
زين العابدين( و)المش��تهاية( وتاريخ النوعين, وجاء الباب 
الثالث مستكماًل للباب الثاني وشمل: )خبز العباس(, و)خبز 
المس��تعجل(, و)خبز ش��عير وم��ي بير(, و)لبن وس��يالن(, 

و)غدة الزهرة(, و)السمنو(.
وق��ام المؤلف بش��رح تفاصيل كل طعام وأس��بابه ومنه 
)غدة الزهرة( حيث أوضح إن الزهرة هي الس��يدة فاطمة 
الزه��راء عليها الس��الم وهي ابنة الرس��ول الكريم وزوج 
اإلمام علي )عليه الس��الم( ووالدة الحس��نين )ع( وغداؤها 
تطبخه النس��اء لها )أذا كن عواقر أو طالبات للولد ويقمن 
بأعداده لي��وزّع على البيوت وقت الغداء ويتكون من تمن 
الماش والروبة وهو نف��س الماش الذي يطبخ في األيام 
العادية ولكنه عندما يُخصَّص للزهراء يجري ذكر اسمها 
عليه وذلك عندما يقمن برش الملح فوقه يقلن: )باس��م 

الزهراء( فيصير خالصًا لها(.
 وجاء الباب الرابع مختصًا ب� )أطعمة نسبت إلى شخصيات 
تاريخي��ة وهي : ثريدة ناظم باش��ا -0بوران��ي - محلبي 

)المهلب(, ولكل لون سببه ونوعه .
أم��ا الباب الخام��س فكان تحت عنوان )أطعمة المواس��م( 
وهي موس��م الربيع الذي يتضمّن تمن باقالء, وش��بنت, 
وموس��م الصي��ف وأطعمت��ه الب��اردة التي ه��ي الكطين 
والبربين وأطعمت��ه الحارة وأبرزه��ا الباذنجان واألطعمة 

النافخة وهي الباميا.
أما موس��م الش��تاء فيجمع م��ا بين تمن الماش والش��لة، 
وهن��اك األطعم��ة عل��ى م��دار المواس��م وه��ي البتيت��ة 

والطماطة .
 ويق��دم الباب الس��ادس تفاصيل )طعام الحي��اة اليومية( 
التي تتضم��ن فطور الصب��اح بأنوع��ه المعروفة وطعام 
الغداء وطعام العشاء ثم طعام الوجبة الرابعة التي يقوم 
المؤلف بتفصيلها المكوّن من الشاي والكعك والبقصم أو 
خبز اللحم ويكون الشاي من نوع الدشلمة وهي الطريقة 
الفارس��ية في شرب الش��اي حيث توضع قطعة من سكر 
القند في الفم تستحلب مع الشاي وقت العصر, والدشلمة 

طريقة فارسية أخذت من الصين في شرب الشاي .
ويتضمّن الباب السابع إضاءات على أطعمة الباب السادس 
متضمنًا الحديث عن الجبن بأنواعه والقيمر والكعك وخبز 
اللحم وتضمّن الباب الثامن الحديث عن أطعمة المطاعم 
المتخصّصة بطعام واحد مثل الباجة, والهريسة, والباكلة 
ودهن, والكباب, والكاهي, والكبة مع ش��رح لتفاصيل كل 

طعام .
ويجمع الباب التاس��ع )أطعمة مطاع��م األرصفة( وعددها 
عشرة ومنها: الفشافيش, والشوندر, والحميس, وأغربها 
)الحميديات( التي تسمى مناسم وهي الوسادة الغضروفية 
لرج��ل البعي��ر, وتج��د تفاصي��ل طبخه��ا وتس��ويقها في 
موس��وعة الجب��وري الت��ي ح��وت كل تفاصي��ل األطعمة 

الكربالئية المجتمعة من ثقافات الشعوب الطعامية.
ويس��تمر الجبوري في شرح تفاصيل موسوعته وتأثيرات 
الطع��ام بأنواع��ه ف��ي المعتقدات الش��عبية, ب��ل وتأثير 
المعتق��د الش��عبي بتناول الطع��ام وأنواعه م��ن زالطات 
ومش��هيات ومن أطعم��ة خاصة بالفالحي��ن والرعيان, مع 
توقف عند نوعين اختصت  بهما كربالء وهما الفسنجون 
وتمن الكلم وشرح تفصيلي لعملهما, كما خص الجبوري 
بابًا لألطعمة الدخيلة عل��ى تراث المدينة الطعامي, حيث 
دخل طعام الهند المتمثل بالدال والبرياني والسمبوس��ة 
والل��دو, ومن إيران متمث��اًل بالتاجين والطرش��انة والجلو 
كب��اب وس��واها, وأخ��ذ المطع��م الكربالئي م��ن تركيا : 
الدولمة والجرك والبقالوة ومن مسقط المسقطية )وهي 
حل��وى معروف��ة(, ومن هامب��ورغ  أكل��ة الهامبرغر, ومن 

إيطاليا المعكرونة ومن النيبال البيتزا.
ويس��تمر الجبوري في تفصيل موسوعته المهمة التي ال 
تترك شاردة دون توثيقها في المآكل الكربالئية والحلويات 
والمعجنات وحتى األطعمة المنقرضة التي عافها المطبخ 

الكربالئي مثل النمسكود وهو اللحم المجفف .

ومن أطرف األبواب والفص��ول الفصل الخاص بمأكوالت 
األطفال مقل اللهوم, والجقجقدر, والحلقوم, والكركري, 
وس��واها لكن األغرب هو تس��مية واحدة منها بالش��يش 

ملوط وهو ثمر الحلفاء ويسمى في بغداد شيخ اصمله .
وم��ن األبواب والفص��ول األخرى الفص��ل الخاص بحلوى 
التمر مثل المدكوكة والحنيني والباب  الخاص بحلوى من 
السما, وأبواب األشربة الشعبية مثل البلنكو والسكنجبيل, 

وباب المثلجات مثل الدوندرمة والبالوتة.
 ويأتي الباب األخير وهو)ختام األبواب( الصورة التاريخية  
ليتح��دث ع��ن البحوث الس��ابقة ف��ي فنون الطع��ام عند 
العرب من مصادر تاريخية مثل: األصفهاني في األغاني, 
والجاح��ظ في البخالء, والدين��وري في عيون األخبار الذي 
خص��ص فصاًل أس��ماه كت��اب الطعام, وغير ه��ؤالء كثير 
أبرزهم إبراهيم بن المهدي العباسي الذي ألاّف كتابًا في 
الطبيخ وأبو الفتح كش��اجم الش��اعر وطباخ سيف الدولة 

الحمداني وسواهم كثير .
إن هذه الموسوعة المهمة ال تقف عند حدود شرح نوعية 
الطع��ام, بل الصورة االجتماعية الخاصة به وارتباط ذلك 
بالجان��ب التاريخي لظهور هذه األكل��ة وتلك, ومصادرها 

الجغرافية والتاريخية, لقد قدم الباحث حسين الجبوري 

  تضمّنت موس��وعة األطعمة ثمانية وعش��رين 
بابًا في األطعمة واألشربة الكربالئية .

 يق��ول الجبوري في مقدمة موس��وعته )الق��در العمالق( 
إن مدين��ة كرب��الء تعدُّ مصبًا )لس��يول من البش��ر تحط 
من ش��تى بقاع األرض منذ أن شخص فيها جدث الحسين 
وحت��ى هذا الي��وم, فقد صارت ق��درًا عمالق��ًا تغتلي فيه 
أنواع ثقافات األمم والش��عوب ..كل وافد يقصدها يكون 
حاماًل معه تراث قومه المتمثل بتقاليدهم وعاداتهم......

وبضمنها فن طعامهم(.
ث��م يتحدث عن امت��زاج الثقافات والع��ادات عبر الوافدين 
القادمي��ن من كل أرض واتس��اع الق��در الكربالئي – بعد 
ه��ذا – بأنواع م��ن أطايب األطعمة واألش��ربة القادمة مع 
الوافدين التي تتس��ع كرب��الء لهم دومًا. ويش��ير المؤلف 
إل��ى رحلة أبن بطوطة س��نة )726ه� �����1317م( عندما 
زار كربالء ورأى قيام س��دنة الروضة الحس��ينية بإطعام 

الزوار من خيرات الروضة الحس��ينية والروضة العباس��ية 
المطهرتي��ن، إذ )تجمّع��ت أصن��اف المآكل عل��ى المائدة 
الكربالئي��ة وصارت خوان��ًا كبيرًا يضمُّ الطع��ام العربي 
والحج��ازي  واألفغان��ي  والترك��ي  والفارس��ي  والهن��دي 
وحت��ى  والمس��قطي  والبحران��ي  والمص��ري  والس��وري 

األوربي(.
اجتهد المؤلف في تتبع أنواع األطعمة واألشربة التي دخلت 
المائدة الكربالئية فجمع مواصفات حوالي الثالثمائة نوع 
منه��ا ووضعها أمام القارئ مش��يرًا في فص��ل التصنيف 
إلى مواس��م الطعام وأن��واع األطعمة واألش��ربة في كل 

موسم.
م��ن جان��ب آخر فقد ق��ام المؤل��ف بإفراد فص��ول خاصة 
والمس��تضعفين  والفالحي��ن  الموس��رين  لطبق��ات 
والمزارعين والرعيان  ..ألخ واألصناف األخرى، بحيث كان 

لألطفال طعامهم مثلما كان لغيرهم . 

مدينة كربالء تعد مصبًا )لسيول 
من البشر تحط من شتى بقاع األرض 
منذ أن شخص فيها جدث الحسين 
وحتى هذا اليوم, فقد صارت قدرًا 
عمالقًا تغتلي فيه أنواع ثقافات 

األمم والشعوب ..كل وافد يقصدها 
يكون حاماًل معه تراث قومه 
المتمثل بتقاليدهم وعاداتهم
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يعدّ األستاذ حسين علي الجبوري واحدًا من أبرز الباحثين الجادين في حقول األنثروبولوجيا والتراث الشعبي العراقي، 
وتعدّ بحوثه في هذه المجاالت من البحوث الحيوية التي تمثل إضافة مهمة إلى هذين الحقلين.أصدر الباحث الجبوري 

قبل كتابه الجديد )موسوعة األطعمة واألشربة الكربالئية( الذي نحن بصدد الحديث عنه سبعة كتب هي :)الخناقون 
ورسيس  القتل الطقسي(, و)البكاء على تموز عند ضريح الولي أبو حصيرة(, و)في أحزان قبائل الوحش على مصرع 

الحسين(, و)أصوات التفجّع والتوجّع في كبرى المناحات(, و)القبلة وتقاليد التقبيل في شرائع الحب والدين والسياسة(, 
و)طب األقدمين في عالج األمراض بعامة والعشق بخاصة(, و)ختان البنات في المجتمعات اإلسالمية بين الرفض والفرض 

– المجتمع العراقي أنموذجًا( الذي صدر عام 201٥..ثم هذا الكتاب )موسوعة األطعمة واألشربة( ومن هذا المنجز 
لألستاذ الجبوري نجد مديات التنوّع المعرفي التي اهتم بها الباحث وكرّس حياته من أجلها.

 با�س عد اميد حمودي
قراءة 
في كتاب  

موسوعة األطعمة 
واألشربة الكربالئية

كتاب في الغذاء والدواء والفكر الشعبي

ِ)القدر العمالق(

خصص المؤل��ف الباب األول ل�� )طع��ام المدينة القومي( 
وه��و )القيمة والتمن(, ولو ق��ال )الوطني( لخصص أكثر، 
علم��ًا إن المدن الدينية العراقية قد اهتمت بهذا اللون من 
الطعام الذي يجيد المؤل��ف في وصفه وتعديد أنواعه مع 
تبي��ان مصطلح )الفوكاهة( إضافة إل��ى )قيمة الكادحين( 

وسواها.
تخص��ص الباب الثان��ي ب� )األطعمة النذرية( وهي )ش��لة 
زين العابدين( و)المش��تهاية( وتاريخ النوعين, وجاء الباب 
الثالث مستكماًل للباب الثاني وشمل: )خبز العباس(, و)خبز 
المس��تعجل(, و)خبز ش��عير وم��ي بير(, و)لبن وس��يالن(, 

و)غدة الزهرة(, و)السمنو(.
وق��ام المؤلف بش��رح تفاصيل كل طعام وأس��بابه ومنه 
)غدة الزهرة( حيث أوضح إن الزهرة هي الس��يدة فاطمة 
الزه��راء عليها الس��الم وهي ابنة الرس��ول الكريم وزوج 
اإلمام علي )عليه الس��الم( ووالدة الحس��نين )ع( وغداؤها 
تطبخه النس��اء لها )أذا كن عواقر أو طالبات للولد ويقمن 
بأعداده لي��وزّع على البيوت وقت الغداء ويتكون من تمن 
الماش والروبة وهو نف��س الماش الذي يطبخ في األيام 
العادية ولكنه عندما يُخصَّص للزهراء يجري ذكر اسمها 
عليه وذلك عندما يقمن برش الملح فوقه يقلن: )باس��م 

الزهراء( فيصير خالصًا لها(.
 وجاء الباب الرابع مختصًا ب� )أطعمة نسبت إلى شخصيات 
تاريخي��ة وهي : ثريدة ناظم باش��ا -0بوران��ي - محلبي 

)المهلب(, ولكل لون سببه ونوعه .
أم��ا الباب الخام��س فكان تحت عنوان )أطعمة المواس��م( 
وهي موس��م الربيع الذي يتضمّن تمن باقالء, وش��بنت, 
وموس��م الصي��ف وأطعمت��ه الب��اردة التي ه��ي الكطين 
والبربين وأطعمت��ه الحارة وأبرزه��ا الباذنجان واألطعمة 

النافخة وهي الباميا.
أما موس��م الش��تاء فيجمع م��ا بين تمن الماش والش��لة، 
وهن��اك األطعم��ة عل��ى م��دار المواس��م وه��ي البتيت��ة 

والطماطة .
 ويق��دم الباب الس��ادس تفاصيل )طعام الحي��اة اليومية( 
التي تتضم��ن فطور الصب��اح بأنوع��ه المعروفة وطعام 
الغداء وطعام العشاء ثم طعام الوجبة الرابعة التي يقوم 
المؤلف بتفصيلها المكوّن من الشاي والكعك والبقصم أو 
خبز اللحم ويكون الشاي من نوع الدشلمة وهي الطريقة 
الفارس��ية في شرب الش��اي حيث توضع قطعة من سكر 
القند في الفم تستحلب مع الشاي وقت العصر, والدشلمة 

طريقة فارسية أخذت من الصين في شرب الشاي .
ويتضمّن الباب السابع إضاءات على أطعمة الباب السادس 
متضمنًا الحديث عن الجبن بأنواعه والقيمر والكعك وخبز 
اللحم وتضمّن الباب الثامن الحديث عن أطعمة المطاعم 
المتخصّصة بطعام واحد مثل الباجة, والهريسة, والباكلة 
ودهن, والكباب, والكاهي, والكبة مع ش��رح لتفاصيل كل 

طعام .
ويجمع الباب التاس��ع )أطعمة مطاع��م األرصفة( وعددها 
عشرة ومنها: الفشافيش, والشوندر, والحميس, وأغربها 
)الحميديات( التي تسمى مناسم وهي الوسادة الغضروفية 
لرج��ل البعي��ر, وتج��د تفاصي��ل طبخه��ا وتس��ويقها في 
موس��وعة الجب��وري الت��ي ح��وت كل تفاصي��ل األطعمة 

الكربالئية المجتمعة من ثقافات الشعوب الطعامية.
ويس��تمر الجبوري في شرح تفاصيل موسوعته وتأثيرات 
الطع��ام بأنواع��ه ف��ي المعتقدات الش��عبية, ب��ل وتأثير 
المعتق��د الش��عبي بتناول الطع��ام وأنواعه م��ن زالطات 
ومش��هيات ومن أطعم��ة خاصة بالفالحي��ن والرعيان, مع 
توقف عند نوعين اختصت  بهما كربالء وهما الفسنجون 
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المتمثل بتقاليدهم وعاداتهم



35

وفي السوق ابتاع ثوبًا جمياًل وحذاًء أنيقًا يليق بقدمي 
زوجته الصغيرتين الناعمتين عاد على وجه الس��رعة 
إلى كوخه ليجد زوجته وقد أعدت له وجبة من الطعام 

الشهي.
وضع الثوب والحذاء أمامها وراقب الفرح الذي تجمّع في 

بريق وجهها المدور أمسكت بكفه وعبرت بأصابعها.
�� عدت أقبل أصابعها وألمي يتقطر على شيء أضعته 

ذات يوم دون دراية مني:
- واآلن أين أنت؟

- لقد كبرت وضاعت السنين.
ابتسمت في وجهها وقلت:

- لنب��دأ اآلن الحكاية ،ضحكت وغاللة من الحزن غلفت 
مالمحها قالت:

- لقد فات األوان ،ضممتها إلى صدري وقلت:
- سوف أحقق ما أضعته حتى لو أنفقت آخر لحظة من 

عمري ،وش��عرت بأن وجهها قد تفت��ح مثل وردة وظل 
ابتسامة شفيفة علت كيانها وقالت:

- هل أنت مصر على أن تعيد الماضي؟
- قل��ت له��ا: لي��س هن��اك م��اض أو حاض��ر هن��اك 
لحظ��ة ووج��ود ق��دري وجمعنا بع��د غي��اب طويل إنه 
ق��در والب��د أن نس��تجيب ل��ه واآلن الب��د أن نحيا كما 

ينبغي.
قالت غير مصدقة:

- أنت غريب حقًا االمر معقد اآلن.
- ال يوج��د ش��يء معق��د، لق��د م��ر عل��ى م��ا ح��دث 
أربعي��ن عام��ًا وها هو الي��وم يعيد نفس��ه إذا البد أن 
أس��قي الش��جرة التي مازال فيها غص��ن أخضر، فهيا 

معي:.
س��رنا وسط الحديقة واتجهنا صوب الشارع وعدنا إلى 

الحافلة وعندما أقفلت لم أجد أحدًا إلى جانبي.

كانت الريح تعصف باألشجار الكثيفة المحيطة 
بالك��وخ ال��ذي يب��دو مهج��ورًا.. وف��ي البُرك 
البعيدة كانت الضفادع قد تسمّرت خائفة من الصفير 
الحاد الذي كان يعبر من فوقها ضاربًا سطوح النباتات 
الش��وكية الت��ي كانت تق��اوم بعناد واض��ح حيث تنام 
الجن��ادب, ينعكس ضوء الكوخ الذي يس��كنه الحارس 
الليل��ي بعد أن ماتت زوجت��ه بفاجعة وتركته وحده مع 
أش��باح الليل البهيم. كانت زوجته حارسه األمين على 
مشاعره وملذاته وطعامه الشهي، وها هو يعيد مرأى 
حركته��ا داخ��ل الكوخ ال��ذي كانت تضف��ي عليه روح 
الس��اكن في القصور رغم ثوبها الوحيد الذي حافظت 
عليه ع��ن طريق الرتق، وحذائه��ا الممزق الذي طالما 
تخفيه في مكان منعزل. كان يراقبها بألم ويتمنى أن 
يجلب لها ثوبًا جديدًا وحذاء يليق بقدميها الناعمتين. 

كانت هي األخرى تح��دّق  في وجهه وتعرف ماذا كان 

يريد أن يقول ولكنها س��رعان ما تضع كفها على فمه 
ويس��معها تقول بص��وت ضاحك :هل ثم��ة أحلى من 
السعادة؟؟ كانت تدهشه السعادة، إنه يعيش في كوخ 
تكاد تخلعه الريح كلما غضبت وفراش وأثاث متواضع، 
وكانت تصنع من الخضراوات التي يجلبها من المزرعة 
الت��ي يحرس��ها طعام��ًا لذي��ذًا ال يجد مثله ف��ي أفخم 

المطاعم.
ذات ي��وم ف��رح عندما همس��ت ف��ي أذنه إنه��ا حامل، 
رفعها مثل طفل وطوف بها داخل الغرفة راقصًا على 

طريقته الخاصة.
خرج مس��رعًا وركب الس��يارة الوحيدة التي تصل إلى 
القرية وتعود به إلى السوق حيث تقطع طريقًا صاعدًا 
بي��ن الحق��ول والبس��اتين الجميلة كما عب��رت قناطر 
تقوم على جداول يس��بح بها البط الذي كاد أن يهلهل 

عند قدومه.

سا� يمال ل
قصة 
قصيرة

حلم زوجة 
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قصيرة

حلم زوجة 



أدبيات بحبر 
ال / حميد ال�سريمؤنث



وكٌف تبذُر االفراَح 
 في بستاِن ُدنيانا

فتنبُت من محبَِّتنا 
على األغصاِن ِتبيانا

هَي الكفُّ التي صاغْت
 من الهيهاِت عنوانا

ليبقى صوُتنا حرًَّا
يترجُم عن سجايانا

ُجُسوُر الودِّ تجمعنا
على أعتاِب ُلقيانا

وترسُمنا على لوِح الُمنى 
حرفًا وألوانا  

أفانينًا من اإلبداِع 
تعكسها مرايانا

وباقاٍت من األخباِر
تقطُفها حكايانا

قواريٌر هي األضواءِ 
تسرُجها سرايانا

لترفَع بقعًة للنور
تطرُحها قضايانا

حديُث الودِّ منهُجنا
ويشرُق من زوايانا

ولألطهاِر لْمساٌت
على أطباِق حلوانا

وآثاٌر من النفحاِت 
تعبُق من حنايانا 

بتوفيٍق من الله 
اّلذي أصفى طوايانا

قطعنا شوَط نهضِتنا 
بعاٍم من عطايانا

وعيُن السبِط تنظُرنا 
وتشهُد ما نوايانا

وأضوينا لعاٍم آخرٍ 
أقصى خبايانا

سنبِهُر في غٍد أسمى
وترفُعنا مزايانا

وُنعلي صرَحنا 
ّمما ستبدُعه صبايانا

وُنشهُد ربَّنا أّنا 
على منهاِج عليانا 
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قوارير..
بقعة النور



تنمية
ترجمة ليدا اأدور بشرية

انتصارات صغيرة 
في الحياة 

هل جربت شعور 
السعادة الذي يغمرك 

عندما تعثر على 
نقود في جيب سترة 
لم تلبسها منذ فترة 

طويلة، أو تكون األول 
على طابور طويل 

من الناس، أو يغادر 
أحدهم طاولة مطعم 

مكتظ بالتزامن مع 
وصولك إلى هناك، أو 
حصولك على مكافأة 

أو ترقية بالعمل...، قد 
تطول القائمة ألحداث 

مشابهة لها من التأثير 
ما يعزز لدينا الشعور 

بالسعادة وتحسين 
المزاج.



معظم األحيان، 
تكون تلك االنتصارات 
غير ذات أهمية وال 

تستحق الحديث 
عنها ضمن الحوارات 
الدائرة، لكن ال يجوز 

تجاهل الشعور 
بالقليل من الفرح 

الشخصي عندما تسير 
األمور ليس كما كان 
مخططًا لها، فالحياة 

مليئة بالكثير من 
االنتصارات الصغيرة 
عة التي  غير المتوقّ
تساعد في تغيير 
أمزجتنا والتأثير 

على يومنا
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حديثة  دراس��ة  كشفت 
ف��ي  مؤخ��رًا  أجري��ت 
بريطانيا، إن مثل تلك التجارب 
نس��ميها  أن  الممك��ن  م��ن 
{انتصارات صغيرة في الحياة} 
إذ بالرغ��م م��ن كونه��ا عادي��ة 
وربما مملة أحيانًا، إالاّ أنها تكون 
ذا تأثير مباشر على واقع حياتنا 
اليومية. وجدت الدراسة أن 24 
بالمئة ممن ش��ملتهم الدراسة 
يمنح��ون أنفس��هم لحظات من 
الف��رح عندم��ا يتم إلغ��اء حدث 
يرغب��ون  ال  كان��وا  اجتماع��ي 
حض��وره، وإن واح��دًا م��ن كل 
عشرة أشخاص يبتهجون فرحًا 
عن��د نجاحه��م بإدخ��ال منف��ذ 
)USB( م��ن الم��رة األول��ى، أو 
ظهور طقس جمي��ل بالتوافق 

مع تهيئتك لحدث خاص كأن تكون سفرة عائلية 
أو حفل زفاف وغيرها.

النصر الحياتي
وجدت الدراس��ة أن معظ��م البريطانيين يمرون 
بحال��ة ”م��ن النص��ر الحيات��ي“ ثالث م��رات في 
األسبوع على أقل تقدير، فبالرغم من بساطتها 
ووفرتها، فإن تسعة من 10 أشخاص يقولون إن 
حدثًا ما حت��ى وإن كان صغيرًا يمكن أن يجعلهم 
بم��زاج جي��د على م��دى اليوم بأكمل��ه. أوضحت 
الدراسة من خالل االستطالع الذي أجرته أن كل 
حدث يمكن أن يس��تمر معه ش��عور السعادة الى 
نحو 20 دقيقة، وإن مجموع س��اعات اإلحس��اس 
بالس��عادة ق��د يصل لنحو 6 س��اعات ف��ي اليوم 

الواحد.
اختلف��ت آراء المش��اركين باس��تطالع الدراس��ة 
ح��ول تحقيقهم لتل��ك االنتصارات ف��ي البيت أو 
ف��ي أماكن العمل، إذ رأى ربع المش��اركين أنهم 
يش��عرون بها ف��ي المنزل بينم��ا 5 بالمئة فقط 
ي��رون إنها ق��د تحدث معهم أثن��اء العمل. وحول 
مش��اركتهم تل��ك ”االنتص��ارات“، م��ع اآلخري��ن 
ليعلنوا عبر منش��ور مقتضب بوس��ائل التواصل 
االجتماعي عنها، فإن واحدًا من بين كل خمس��ة 

أشخاص قد يتشاركها. 
خلصت الدراس��ة إل��ى أن االنتص��ارات الصغيرة 
التي تحدث لآلخرين قد تسهم في دعمنا معنويًا 
وتعزي��ز الش��عور بالس��عادة الش��خصية، حي��ث 
أظه��رت أن 37 بالمئة من الناس تحمّس لمجرد 

س��ماع�������ه بانتص��ارات 
اآلخري��ن، بينم��ا أكد 48 
ال  أنه��م  منه��م  بالمئ��ة 
يدخ��رون جه��دًا من أجل 
ضم��ان حص��ول غيرهم 
عل��ى ”نص��ر صغير“ هم 

بحاجة إليه.

تغيير األمزجة
األحي��ان،  معظ��م  ف��ي 
االنتصارات  تل��ك  تك��ون 
وال  أهمي��ة  ذات  غي��ر 
تس��تحق الحدي��ث عنه��ا 
الدائرة،  الح��وارات  ضمن 
تجاه��ل  يج��وز  ال  لك��ن 
م��ن  بالقلي��ل  الش��عور 
الف��رح الش��خصي عندما 
تس��ير األمور لي��س كما 
كان مخطط��ًا له��ا، فالحي��اة مليئ��ة بالكثي��ر من 
عة التي تساعد  االنتصارات الصغيرة غير المتوقاّ
ف��ي تغيير أمزجتنا والتأثير عل��ى يومنا، منها ما 
يس��تحق االحتفال بالفعل ألنها قد تمثل لحظات 

نجاح بالنسبة لنا.
أوردت الدراسة أكثر من 50 حالة يمكن للمرء أن 
يصادفها في حياته اليومية تجعله يش��عر وكأنه 
ق��د حقق نص��رًا أو فوزًا صغي��رًا، كأن تصل إلى 
موقف للسيارات ممتلئ بالكامل لتفاجأ بمغادرة 
أحدهم لتحصل على فس��حة لس��يارتك، أو تجد 
مكان��ًا إليقاف الس��يارة أم��ام المحل ال��ذي تريد 
التبضع منه. هناك حاالت أخرى لها نفس التأثير 
االيجاب��ي عل��ى النفس مثل ح��دوث خلل ما في 
آل��ة البيع لتحص��ل على إثره عل��ى قطعتين من 
الشوكوالته بداًل من واحدة، أو تكون جميع إشارات 
المرور خض��راء أثناء ذهابك للعم��ل متأخّرًا، أو 
عندما تصحو بمنتصف الليل، لتدرك أنه ال يزال 
الوقت مبكرًا جدًا قبل النهوض من السرير، أو أن 
تستيقظ صباحًا لتجد أنه يوم العطلة األسبوعية 
وليس عليك الذهاب إلى العمل. حاالت أخرى قد 
تصادفك تشعرك بالسعادة هي أن تعير سيارتك 
ألحده��م ويعيدها إليك وقد مأله��ا بالبنزين، أو 
تصل إلى عملك متأخرًا لتكتش��ف أن رئيسك لم 
يصل بعد، أو تكون بانتظار وصول الحافلة ليمر 
أحدهم ويقلك معه بمركبته إلى العمل, وغيرها 

الكثير.

*صحيفة االندبندنت البريطانية



مدار حلم

زمننا المعاصر 
يضع المرأة 
أمام كثير من 
المنعطفات، 
ويكبدها تجارب 
صعبة أكبر 
من قدراتها 
على التحمل 
أحيانا؛ وكونها 
المجسدة 
لمعاني الصبر 
واإليثار فهي 
تهب لمن حولها 
بصمت على 
اختالف الظروف 
واالمكانيات

حينما تطرق المس��ؤولية أبوابنا الب��د من أن نكون على قدر 
كاف من الوعي والنضج لنكون أهال لها, وهذا الشيء ينطبق 
على الجميع وليس على فرد دون آخر أو شريحة دون غيرها, 
أحببت الدخول إلى الحديث عن قوارير بهذه العبارة... فحينما 
ط��رح عليَّ فكرة أن أكون إح��دى محررات كادر مجلة قوارير 
تردّدت قلياًل كوني كنت مس��ؤولة عن إدارة موقع إلكتروني 
خ��اص بالم��رأة ومتابعته والعمل على إنجاح��ه وهذا يتطلب 
من��ي وقتًا وجهدًا, لكن بعد مقابلتي رئيس��ة تحرير )قوارير( 
وحديثن��ا الش��يق والعمي��ق حول وض��ع المرأة ف��ي مجتمعنا 
وتطلعاته��ا ودورن��ا في حثها على الثقاف��ة والمعرفة, وجدت 
نفس��ي أمام قرار االنضمام بحكم تق��ارب األهداف واألدوات 
بين عملي الرقمي والورقي ففي الحالتين س��أخاطب مثيلتي 

في الخلق والفكر والهموم.
نع��م.. قد تكون كلم��ة الهموم باعثة لإلحب��اط أال إنني أصر 
عليها لعدة أس��باب ومنها اعترافي ب��أن زمننا المعاصر يضع 
المرأة أمام كثير من المنعطفات, ويكبدها تجارب صعبة أكبر 
م��ن قدراتها على التحم��ل أحيانا؛ وكونها المجس��دة لمعاني 
الصب��ر واإليثار فهي ته��ب لمن حولها بصم��ت على اختالف 
الظروف واالمكانيات, ومن دواعي حرصي ومن حس��ن حظي 
إن اهلل س��بحانه وتعالى حبان��ي بنعمة الكتاب��ة ومن خاللها 
تمكنت من كس��ر جرة الصمت, وخرجت إلى عالم أكثر س��عة 

ألتحدث بلسان حال كل امرأة بل أتحدث عنها ولها.
وكان ذلك... وها أنا أس��تغرق اليوم في كتابة عمودي للعدد 
الثاني عش��ر واحتفي مع نفس��ي بكل كلمة أكتبها استعدادًا 
لالحتفاء م��ع القراء في ذك��رى والدة قواري��ر )عامها األول(, 
ومن المصادفات التي ال يمكن للزمن أن يمحيها من ذاكرتي 
ه��و يوم صدور العدد األول الذي كنت أنتظره بلهفة وش��وق 
كبيري��ن.. وبع��د طول انتظار بس��بب تهيئتنا ل��ه كما ينبغي 
كونه بكر األعداد وواق��ع حلمنا المرتقب, وقد تزامن صدوره 

في يوم عيد ميالدي فكان بدل العيد... )عيدين(. 







صانع 
 مي�ساء الهاليلاألمل

أن تعيش وأنت تملك 
قضية تحيا ألجلها 
وتمنحك اإلحساس 

بالسعادة فهذا 
يعني أنك تعيش 

حياة حقيقية تزيد 
من نسبة الشعور 
اإليجابي نحوها 

لديك, هذا ما 
سعى إليه هشام 

الذهبي الرجل الذي 
صنع األمل وقدمه 

لأليتام فأخرج أفضل 
ما فيهم وحوّل 

الشخصيات المُحبطة 
إلى شخصيات فعّالة 

في المجتمع. 

4
1

يمنح األيتام فرصة أجمل في الحياة

هشام الذهبي 



4
3 محافل كبي��رة ومهرجانات وحصدوا أكثر 

م��ن )28( جائ��زة عالمية!  حيث ش��اركوا 
ف��ي مهرجانات ومعارض في دبي ولبنان 
وتركي��ا وُفتحت أبواب الدراس��ة الجامعية 
منه��م  المتفوقي��ن  أم��ام  الخ��ارج  ف��ي 
فقريب��ًا سيس��افر اثن��ان م��ن أبنائي إلى 
الواليات المتحدة األمريكية لغرض إكمال 

دراستهم. 

غياب الدعم 
بدأت مش��روعي منفردًا وطرقت األبواب 
في البداية من أجل دعم مشروعي, ولكن 
الحكومة وحتى المنظمات اإلنس��انية لم 
تص��غِ ل��ي, لقد كن��ت مصرًا عل��ى إنجاح 
المش��روع وانتش��ال أطفال الشوارع من 
واقعهم المؤلم بش��تى الط��رق, وبعد أن 
نجح المش��روع صارت نفس الجهات التي 
ل��م تؤمن بم��ا أفع��ل هي الت��ي تعرض 
دعمه��ا عليّ فابتع��دت عنه��م واكتفيت 
م��ن  والميس��ورين  األصدق��اء  بدع��م 

أصدقائ��ي في الداخل والخارج, ألن أغلب تلك المنظمات 
اإلنسانية ترفع شعارات زائفة والحكومة لم تقدم شيئًا 
يذك��ر ألطفال الش��وارع, لذا ق��ررت أن تك��ون تجربتي 
مختلفة وأن أقدم عماًل يجعل اآلخرين يس��عون لتقديم 

الدعم دون أن أطلب منهم ذلك. 
ل��م يتوق��ف دور الحكوم��ة عل��ى إهمال هذا المش��روع 
وع��دم دعمه, ب��ل إنها كانت عائقًا أم��ام تطوّره وجعله 
يأخذ حيِّزًا أوسع يشمل أطفااًل أكثر, فالجهات المسؤولة 
أوقفت طل��ب قطع��ة األرض الوحيدة التي أراد هش��ام 
تمليكها منها من أجل بناء دار جديدة عليها تس��ع المزيد 
م��ن األطفال ألن داره ل��م تعد تكفي, ولكن ال تزال تلك 

القطعة هي مجموع��ة أوراق مهملة في  
الدوائ��ر الحكومي��ة بي��ن كف��ي الروتين 

المعقد.
للبن��ات  إي��واء  دار  ف��ي  خطوت��ه  وع��ن 
ق��ال الذهب��ي: عندم��ا أقدم��ت على تلك 
التجربة كنت أس��عى إلى خلق الدافع لدى 
الن��اس لتكرار التجربة س��يما وأن الوضع 
االقتصادي تحس��ن لدى طبقة كبيرة من 
الناس مثل السياسيين برواتبهم المغرية 
وأصحاب النفوذ والتجار وفي كل عشيرة 
هناك ع��دد من الميس��ورين, ولو حاولت 
كل عش��يرة أن تقوم بجمع أموال وتنفيذ 
مش��روع مش��ابه لضمّ أطفال الش��وارع 
م��ن أبن��اء عش��يرتهم لم��ا بق��ي طف��ل 
ف��ي الش��ارع ألن غالبية األيت��ام وأطفال 
الشوارع هم أبناء عشائر معروفة, والذي 
جعله��م ينزل��ون إل��ى دني��ا الش��ارع هو 
الظروف المختلفة كترم��ل أمهاتهم بعد 
أح��داث العنف أو االنفص��ال بين األبوين 
أو موتهم��ا وع��دم تقب��ل األق��ارب لهم، 

ل��ذا وج��دت الجمي��ع يس��ألني هل 
ستقوم بفتح دار للبنات وللمسنين 
وللمعاقين، وأنا هنا أسأل أال يمكن 
أن تفعلوا ش��يئًا يذك��ر في حياتكم 
ويبق��ى أثرك��م واضح��ًا ف��ي فعل 

الخير؟

 تزويج األيتام
م��ا يفخر ب��ه الذهبي ه��و النقطة 
الت��ي وصل إليها بع��د أن كبر كثير 
من أبنائه وشقوا طريقهم، يقول: 
أفخر فعاًل ب��أن يكبر أبنائي بعد أن 
دخلوا الدار أطف��ااًل وكبروا وصاروا 
ش��بابًا بل وتزوج العديد منهم بعد 
تنظي��م حف��الت زف��اف له��م وهم 
الي��وم إما يعملون مع��ي أو اختاروا 
عمله��م المنف��رد وهذا بح��د ذاته 
إنجاز عظيم حين تنتشل طفاًل كان 
من الممكن أن يصبح مجرمًا لتجعل 

منه شخصًا فاعاًل في المجتمع. 
ويؤكد هش��ام إن داره مفت��وح أمام كل طفل أو مراهق 
أو شاب يحتاج إلى المساعدة فهناك من يعيش في كنف 
عائلته إال إنها ال توفر له أبس��ط شروط التربية ألن األب 
منش��غل دائمًا واألم متعب��ة من المس��ؤوليات وال توفر 

تربية صحيحة. 

صناع األمل 
بعد مش��اركته في برنامج صنّ��اع األمل في دبي والذي 
نظمه حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم الستعراض 
أه��م الش��خصيات في العال��م العربي مم��ن كانت لهم 
مشاريع مؤثرة لمساعدة الناس، تم تسليط الضوء أكثر 
على تجرب��ة الذهبي وصار معروفًا 

على نطاق عالمي أكثر. 
يقول الذهبي عن مش��اركته هذه: 
الجه��ات  تنظ��م  أن  الجمي��ل  م��ن 
الحكومي��ة ف��ي دب��ي مث��ل هك��ذا 
التحفي��ز  إل��ى  ته��دف  مس��ابقات 
والدع��م لصن��اع األمل ف��ي العالم 
لتش��جيع  خط��وة  فه��ي  العرب��ي 
اآلخرين على الس��عي ف��ي تقديم 
المساعدة للناس وفعل الخير الغير 
والجائ��زة  ومش��اركتي  مش��روط 
الت��ي حصلت عليها في البرنامج ما 
هي إال وس��ام فخر أعت��ز به ألنني 
تمكن��ت من ع��رض تجربت��ي التي 
بدأت متواضعة وكبرت على العالم 
فلربما سيش��عر بع��ض العراقيين 
الش��وارع  أطف��ال  تج��اه  بالغي��رة 
الضحاي��ا او الش��رائح الت��ي تحتاج 
إلى الدعم لتخليصهم من واقعهم 

التعيس.

ف��ي داره الت��ي ضمّت ع��ددًا ال يس��تهان به من 
األيتام الذكور، زرناه ولمسنا الحنان الذي يحمله 
الذهب��ي في قلبه تج��اه )أبنائه( كما تنطب��ق عليه هذه 
الكلمة تمامًا رغم أنه لم ينجبهم, فطريقته في التعامل 
معهم يمكن أن تكون مثااًل لما يجب أن يتعامل بها اآلباء 
الحقيقي��ون تجاه أبنائهم في تعليمهم أس��اليب التربية 

الصحيحة. 
يقول الذهبي الذي ال تفارقه ابتس��امته ش��ارحًا البداية 

التي دعته لفتح دار األيتام واحتضانهم: 
انبثقت الفكرة لديّ في العام )2004( بعد فتح س��جون 
األح��داث وانتش��ار األطفال في الش��ارع بش��كل مُلفت 
وكان أغلبهم من المدمنين ويعانون من أمراض جلدية 
وجروح بسبب العنف داخل سجون األحداث حسب نظرية 
البقاء لألقوى, وش��اهدت المنظمات اإلنسانية الخارجية 
الت��ي ج��اءت بع��د الس��قوط وهم يلعب��ون م��ع أطفال 
الش��وارع ويتحدثون معهم برفق ويقدّمون لهم الهدايا 
فشعرت بالخجل ألن هذه المنظمات اإلنسانية وإن كانت 
مدفوع��ة الثمن إال إنها تتعامل مع هذه الش��ريحة بحب 

وتعتبرهم ضحايا وليسوا مجرمين. 
يستذكر الذهبي سنوات طويلة مرّت بقسوة على هؤالء 

األطفال، فيقول: لألسف إن المجتمع يحاسبهم على 

أش��ياء لم يقترفوها, فالظ��روف الحياتية التي مرّوا بها 
هي الت��ي هيأت لهم ه��ذه األجواء، لذا ق��ررت احتضان 
مجموع��ة من هؤالء األطف��ال وأخذتهم إل��ى بيتي بعد 
إقناعهم, وبدأت معهم من الصفر وألنني مختص بعلم 
النفس وعلم تربية الطفل س��عيت إل��ى التعامل معهم 

نفسيًا. 

اإلقناع الصعب 
�� أن الموضوع لم يكن س��هاًل.. قال الذهبي وتابع قوله: 
في البداية كانت عملية إقناعهم بالبقاء في داره وهجر 
الشارع صعبة للغاية, ولكنني تمكنت من ذلك واستمتعت 
بهذا العمل اإلنساني حين قررت أن أفعل شيئًا لم يفعله 
أح��د قبلي بتبنّي ه��ذا العدد منهم, وع��ن العملية التي 
يت��م من خاللها اس��تدراج األطفال لالنضم��ام إلى داره 
ق��ال الذهبي: إنها تتم من خالل متابعتهم لفترة طويلة 
والحديث معهم وهم في الش��ارع بشكل مطوّل وشراء 
بضاعته��م التي يبيعونها وم��ن ثم فتح الدار لهم وترك 
الخيار لهم في البقاء أو العودة إلى الش��ارع لكن أغلبهم 

كان يختار البقاء في الدار على المغادرة. 

طاقات ومواهب 
ف��ي داخ��ل كل إنس��ان طاق��ات كامن��ة ال يمك��ن 
اكتش��افها بس��هولة إن ل��م تتوف��ر ل��ه الظ��روف 
المناسبة لذلك أو بمساعدة اآلخرين وقد اكتشف 
هش��ام الذهب��ي طاق��ات األيت��ام ف��ي داره منذ 
نعومة أظفارهم وحتى بلوغ سن الشباب، يقول 
عن تلك التجربة، أش��عر بالفخر وأنا أمنح أوالدي 
حقًا في حياة جميلة بعد اكتش��اف طاقاتهم فهناك 
أطفال امتازوا بوجود مواهب جميلة لديهم فمنهم 
الفنان, ومنهم الرياضي, ومنهم الشاعر, ومنهم 
ت بتوفير  المكتشف, ومواهبهم هذه اكتُشِفَ
األج��واء المناس��بة لهم وتش��جيعهم على 

ممارستها وقد حفزتهم 
ف��ي  للمش��اركة 

بعد نجاح المشروع 
صارت نفس الجهات 
التي لم تؤمن بما 
أفعل هي التي 

تعرض دعمها عليّ 
فابتعدت عنهم 
واكتفيت بدعم 

األصدقاء والميسورين 
من أصدقائي في 

الداخل والخارج, ألن 
أغلب تلك المنظمات 

اإلنسانية ترفع 
شعارات زائفة 

والحكومة لم تقدم 
شيئًا يذكر ألطفال 

الشوارع

لو حاولت كل عشيرة 
أن تقوم بجمع أموال 

وتنفيذ مشروع 
مشابه لِضمّ أطفال 

الشوارع من أبناء 
عشيرتهم لما بقي 
طفل في الشارع ألن 

غالبية األيتام وأطفال 
الشوارع هم أبناء 
عشائر معروفة, 

والذي جعلهم ينزلون 
إلى دنيا الشارع هو 
الظروف المختلفة 
كترمل أمهاتهم 

بعد أحداث العنف أو 
االنفصال بين األبوين 

أو موتهما



4
3 محافل كبي��رة ومهرجانات وحصدوا أكثر 

م��ن )28( جائ��زة عالمية!  حيث ش��اركوا 
ف��ي مهرجانات ومعارض في دبي ولبنان 
وتركي��ا وُفتحت أبواب الدراس��ة الجامعية 
منه��م  المتفوقي��ن  أم��ام  الخ��ارج  ف��ي 
فقريب��ًا سيس��افر اثن��ان م��ن أبنائي إلى 
الواليات المتحدة األمريكية لغرض إكمال 

دراستهم. 

غياب الدعم 
بدأت مش��روعي منفردًا وطرقت األبواب 
في البداية من أجل دعم مشروعي, ولكن 
الحكومة وحتى المنظمات اإلنس��انية لم 
تص��غِ ل��ي, لقد كن��ت مصرًا عل��ى إنجاح 
المش��روع وانتش��ال أطفال الشوارع من 
واقعهم المؤلم بش��تى الط��رق, وبعد أن 
نجح المش��روع صارت نفس الجهات التي 
ل��م تؤمن بم��ا أفع��ل هي الت��ي تعرض 
دعمه��ا عليّ فابتع��دت عنه��م واكتفيت 
م��ن  والميس��ورين  األصدق��اء  بدع��م 

أصدقائ��ي في الداخل والخارج, ألن أغلب تلك المنظمات 
اإلنسانية ترفع شعارات زائفة والحكومة لم تقدم شيئًا 
يذك��ر ألطفال الش��وارع, لذا ق��ررت أن تك��ون تجربتي 
مختلفة وأن أقدم عماًل يجعل اآلخرين يس��عون لتقديم 

الدعم دون أن أطلب منهم ذلك. 
ل��م يتوق��ف دور الحكوم��ة عل��ى إهمال هذا المش��روع 
وع��دم دعمه, ب��ل إنها كانت عائقًا أم��ام تطوّره وجعله 
يأخذ حيِّزًا أوسع يشمل أطفااًل أكثر, فالجهات المسؤولة 
أوقفت طل��ب قطع��ة األرض الوحيدة التي أراد هش��ام 
تمليكها منها من أجل بناء دار جديدة عليها تس��ع المزيد 
م��ن األطفال ألن داره ل��م تعد تكفي, ولكن ال تزال تلك 

القطعة هي مجموع��ة أوراق مهملة في  
الدوائ��ر الحكومي��ة بي��ن كف��ي الروتين 

المعقد.
للبن��ات  إي��واء  دار  ف��ي  خطوت��ه  وع��ن 
ق��ال الذهب��ي: عندم��ا أقدم��ت على تلك 
التجربة كنت أس��عى إلى خلق الدافع لدى 
الن��اس لتكرار التجربة س��يما وأن الوضع 
االقتصادي تحس��ن لدى طبقة كبيرة من 
الناس مثل السياسيين برواتبهم المغرية 
وأصحاب النفوذ والتجار وفي كل عشيرة 
هناك ع��دد من الميس��ورين, ولو حاولت 
كل عش��يرة أن تقوم بجمع أموال وتنفيذ 
مش��روع مش��ابه لضمّ أطفال الش��وارع 
م��ن أبن��اء عش��يرتهم لم��ا بق��ي طف��ل 
ف��ي الش��ارع ألن غالبية األيت��ام وأطفال 
الشوارع هم أبناء عشائر معروفة, والذي 
جعله��م ينزل��ون إل��ى دني��ا الش��ارع هو 
الظروف المختلفة كترم��ل أمهاتهم بعد 
أح��داث العنف أو االنفص��ال بين األبوين 
أو موتهم��ا وع��دم تقب��ل األق��ارب لهم، 

ل��ذا وج��دت الجمي��ع يس��ألني هل 
ستقوم بفتح دار للبنات وللمسنين 
وللمعاقين، وأنا هنا أسأل أال يمكن 
أن تفعلوا ش��يئًا يذك��ر في حياتكم 
ويبق��ى أثرك��م واضح��ًا ف��ي فعل 

الخير؟

 تزويج األيتام
م��ا يفخر ب��ه الذهبي ه��و النقطة 
الت��ي وصل إليها بع��د أن كبر كثير 
من أبنائه وشقوا طريقهم، يقول: 
أفخر فعاًل ب��أن يكبر أبنائي بعد أن 
دخلوا الدار أطف��ااًل وكبروا وصاروا 
ش��بابًا بل وتزوج العديد منهم بعد 
تنظي��م حف��الت زف��اف له��م وهم 
الي��وم إما يعملون مع��ي أو اختاروا 
عمله��م المنف��رد وهذا بح��د ذاته 
إنجاز عظيم حين تنتشل طفاًل كان 
من الممكن أن يصبح مجرمًا لتجعل 

منه شخصًا فاعاًل في المجتمع. 
ويؤكد هش��ام إن داره مفت��وح أمام كل طفل أو مراهق 
أو شاب يحتاج إلى المساعدة فهناك من يعيش في كنف 
عائلته إال إنها ال توفر له أبس��ط شروط التربية ألن األب 
منش��غل دائمًا واألم متعب��ة من المس��ؤوليات وال توفر 

تربية صحيحة. 

صناع األمل 
بعد مش��اركته في برنامج صنّ��اع األمل في دبي والذي 
نظمه حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم الستعراض 
أه��م الش��خصيات في العال��م العربي مم��ن كانت لهم 
مشاريع مؤثرة لمساعدة الناس، تم تسليط الضوء أكثر 
على تجرب��ة الذهبي وصار معروفًا 

على نطاق عالمي أكثر. 
يقول الذهبي عن مش��اركته هذه: 
الجه��ات  تنظ��م  أن  الجمي��ل  م��ن 
الحكومي��ة ف��ي دب��ي مث��ل هك��ذا 
التحفي��ز  إل��ى  ته��دف  مس��ابقات 
والدع��م لصن��اع األمل ف��ي العالم 
لتش��جيع  خط��وة  فه��ي  العرب��ي 
اآلخرين على الس��عي ف��ي تقديم 
المساعدة للناس وفعل الخير الغير 
والجائ��زة  ومش��اركتي  مش��روط 
الت��ي حصلت عليها في البرنامج ما 
هي إال وس��ام فخر أعت��ز به ألنني 
تمكن��ت من ع��رض تجربت��ي التي 
بدأت متواضعة وكبرت على العالم 
فلربما سيش��عر بع��ض العراقيين 
الش��وارع  أطف��ال  تج��اه  بالغي��رة 
الضحاي��ا او الش��رائح الت��ي تحتاج 
إلى الدعم لتخليصهم من واقعهم 

التعيس.

ف��ي داره الت��ي ضمّت ع��ددًا ال يس��تهان به من 
األيتام الذكور، زرناه ولمسنا الحنان الذي يحمله 
الذهب��ي في قلبه تج��اه )أبنائه( كما تنطب��ق عليه هذه 
الكلمة تمامًا رغم أنه لم ينجبهم, فطريقته في التعامل 
معهم يمكن أن تكون مثااًل لما يجب أن يتعامل بها اآلباء 
الحقيقي��ون تجاه أبنائهم في تعليمهم أس��اليب التربية 

الصحيحة. 
يقول الذهبي الذي ال تفارقه ابتس��امته ش��ارحًا البداية 

التي دعته لفتح دار األيتام واحتضانهم: 
انبثقت الفكرة لديّ في العام )2004( بعد فتح س��جون 
األح��داث وانتش��ار األطفال في الش��ارع بش��كل مُلفت 
وكان أغلبهم من المدمنين ويعانون من أمراض جلدية 
وجروح بسبب العنف داخل سجون األحداث حسب نظرية 
البقاء لألقوى, وش��اهدت المنظمات اإلنسانية الخارجية 
الت��ي ج��اءت بع��د الس��قوط وهم يلعب��ون م��ع أطفال 
الش��وارع ويتحدثون معهم برفق ويقدّمون لهم الهدايا 
فشعرت بالخجل ألن هذه المنظمات اإلنسانية وإن كانت 
مدفوع��ة الثمن إال إنها تتعامل مع هذه الش��ريحة بحب 

وتعتبرهم ضحايا وليسوا مجرمين. 
يستذكر الذهبي سنوات طويلة مرّت بقسوة على هؤالء 

األطفال، فيقول: لألسف إن المجتمع يحاسبهم على 

أش��ياء لم يقترفوها, فالظ��روف الحياتية التي مرّوا بها 
هي الت��ي هيأت لهم ه��ذه األجواء، لذا ق��ررت احتضان 
مجموع��ة من هؤالء األطف��ال وأخذتهم إل��ى بيتي بعد 
إقناعهم, وبدأت معهم من الصفر وألنني مختص بعلم 
النفس وعلم تربية الطفل س��عيت إل��ى التعامل معهم 

نفسيًا. 

اإلقناع الصعب 
�� أن الموضوع لم يكن س��هاًل.. قال الذهبي وتابع قوله: 
في البداية كانت عملية إقناعهم بالبقاء في داره وهجر 
الشارع صعبة للغاية, ولكنني تمكنت من ذلك واستمتعت 
بهذا العمل اإلنساني حين قررت أن أفعل شيئًا لم يفعله 
أح��د قبلي بتبنّي ه��ذا العدد منهم, وع��ن العملية التي 
يت��م من خاللها اس��تدراج األطفال لالنضم��ام إلى داره 
ق��ال الذهبي: إنها تتم من خالل متابعتهم لفترة طويلة 
والحديث معهم وهم في الش��ارع بشكل مطوّل وشراء 
بضاعته��م التي يبيعونها وم��ن ثم فتح الدار لهم وترك 
الخيار لهم في البقاء أو العودة إلى الش��ارع لكن أغلبهم 

كان يختار البقاء في الدار على المغادرة. 

طاقات ومواهب 
ف��ي داخ��ل كل إنس��ان طاق��ات كامن��ة ال يمك��ن 
اكتش��افها بس��هولة إن ل��م تتوف��ر ل��ه الظ��روف 
المناسبة لذلك أو بمساعدة اآلخرين وقد اكتشف 
هش��ام الذهب��ي طاق��ات األيت��ام ف��ي داره منذ 
نعومة أظفارهم وحتى بلوغ سن الشباب، يقول 
عن تلك التجربة، أش��عر بالفخر وأنا أمنح أوالدي 
حقًا في حياة جميلة بعد اكتش��اف طاقاتهم فهناك 
أطفال امتازوا بوجود مواهب جميلة لديهم فمنهم 
الفنان, ومنهم الرياضي, ومنهم الشاعر, ومنهم 
ت بتوفير  المكتشف, ومواهبهم هذه اكتُشِفَ
األج��واء المناس��بة لهم وتش��جيعهم على 

ممارستها وقد حفزتهم 
ف��ي  للمش��اركة 

بعد نجاح المشروع 
صارت نفس الجهات 
التي لم تؤمن بما 
أفعل هي التي 

تعرض دعمها عليّ 
فابتعدت عنهم 
واكتفيت بدعم 

األصدقاء والميسورين 
من أصدقائي في 

الداخل والخارج, ألن 
أغلب تلك المنظمات 

اإلنسانية ترفع 
شعارات زائفة 

والحكومة لم تقدم 
شيئًا يذكر ألطفال 

الشوارع

لو حاولت كل عشيرة 
أن تقوم بجمع أموال 

وتنفيذ مشروع 
مشابه لِضمّ أطفال 

الشوارع من أبناء 
عشيرتهم لما بقي 
طفل في الشارع ألن 

غالبية األيتام وأطفال 
الشوارع هم أبناء 
عشائر معروفة, 

والذي جعلهم ينزلون 
إلى دنيا الشارع هو 
الظروف المختلفة 
كترمل أمهاتهم 

بعد أحداث العنف أو 
االنفصال بين األبوين 

أو موتهما
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اآلباء ينتقدون عدوانية قصص األطفال الخيالية 
توصّلت دراسة حديثة إلى أن اآلباء يغيّرون أحداث بعض قصص األطفال الخيالية والكالسيكية 
عندما يقرؤونها بصوت عالٍ ألطفالهم بسبب احتوائها على العنف واألخطاء الفنية . وكشف 

االستطالع الذي أجرته مؤسسة )ميوزماجك مسك( وشمل أكثر من 2000 عائلة إن واحدًا 
من بين أربعة آباء يتبنّون حريات إبداعية عند رواية القصص الخيالية ألطفالهم لتتناسب مع 

معتقداتهم وأيدلوجياتهم في حين أعترف 1٦ ٪ منهم بحظرها تمامًا . 

القص��ص  في��ه  تب��دو  ال��ذي  الوق��ت  فف��ي 
الكالسيكية مرحة وبريئة فأن نظرة أقرب على 

الحبك��ة  والشخصيات تكشف بعض الصفات خط��وط 
قص��ة little red riding hood اإلشكالية ففي 
الطفل  وه��و على قي��د الحي��اة من يؤكل 

الذئب  ليأت��ي الصي��اد ف��ي نهاي��ة قبل 
المط��اف ويخرجه م��ن معدة 
الحيوان بواسطة الفأس كما تصل 
الخنازير الثالثة إلى نتيجة دموية عندما 
تقتل الذئب وتتناوله كما ال ننسى قصة رجل 
الزنجبي��ل The Gingerbread man ال��ذي ي��ؤكل 
أيضًا من قبل الثعلب كالبسكويت وهي نهايات يصعب 
على اآلباء تقبلها حي��ث وصفها واحد من كل ثالثة آباء 

بأنها قاسية وعدوانية للغاية . 
وم��ع ذلك كش��ف التحلي��ل العمي��ق لعدد 
من أكثر القصص ش��عبية في العالم عن 
المزيد من المالحظات التي تتعلق بصحة 
حبكتها حيث وج��د واحد من كل أربعة آباء 
إنه م��ن غي��ر المالئ��م أن تقوم س��ندريال 
بأعمال التنظيف في منزلها بينما أبدى ٪25 
آخري��ن بعدم قناعتهم بفل��م األميرة النائمة 
ف��ي حي��ن يعتق��د 27٪ إن بينوكي��و الصب��ي 
الخشبي يشجع األطفال على الكذب فيما يزعم 
واحد من أربعة آباء إن البطة القبيحة التي تتلقى 
معاملة سيئة تتحول في النهاية إلى بجعة بسبب 

الخجل من الجسد . 
يق��ول ولي��م هولي مدير التس��ويق في مؤسس��ة 
)مي��وزك ماج��ك مس��ك( إن بعض ه��ذه القصص 
موجودة منذ أجيال متع��ددة والكثير منها كانت تقرأ 
عل��ى اآلباء واألمهات عندما كانوا أطفااًل ولكن الزمن 
تغير وهناك العديد من عناصر الحكايات الكالسيكية 
الت��ي ال تتناس��ب حالي��ًا م��ع المجتمع كم��ا كانت في 
السابق وليس هذا فقط بل عندما تفكر في الوقائع 
المنظورة يمكن اعتبار بعض هذه الحكايات مخيفة 

جدًا لألطفال الصغار. 

* عن صحيفة االندبندنت



تبديل مكان العمود

قوارير في عيدها

قوارير خالل عام 
انصرم من عمرها 
كانت مطبوعًا أنيقًا 
متميزًا، وما يميزها 
هو أنه لم تتدرج 
كما هو الحال في 
المجالت األخرى 
في نضوجها، ولم 
تمر بمراحل التطور 
البطيئة المعتادة، 
بل خرجت ناضجة 
ومتكاملة وكبيرة 
في عطائها للقارئ 
العراقي بصورة 
عامة وللنساء 
العراقيات بصورة 
خاصة من خالل 
أبواب متعددة 
ومستحدثة تبحث 
عن مواطن االبداع 
في المرأة العراقية

لم أش��عر بهذا الحماس من قبل..! القلب يخفق بش��دة, والقلم يرتجف من 
فرط االنفعال والفرح، فالكلمات التي سيس��طرها القلم الذي أعتاد الكتابة 
كما اعتادت األرض المطر س��تكون من نوع آخر وفي مكان لم يعهده القلم 
ذاته من قبل رغم أنه خاض ش��تى ميادين الكتابة وحاربته الحياة فأفقدته 

بعض البريق. 
كح��ال جميع صحفي��ي الع��راق الذين يعملون ف��ي خدمة صاحب��ة الجاللة 
ويمارس��ون حقوقهم من خالل س��لطتهم الرابعة التي كفلها لهم الدستور 
تراكمت الخبرات وصُقلت المواهب والتجارب التي تشق الطريق نحو االبداع, 
فالصحفي يعيش تجاربه وتجارب اآلخرين. وال شك إن هذا العمل المُضني 
في البحث عن المتاعب يضيف للصحفي خبرة كبيرة وش��هرة واسعة, إال أن 
العم��ل مع كادر مجلة قوارير المحترف ق��د ضاعف من هذه الخبرة, واألهم 
من ذلك هو أنه زادنا شرفًا ما بعده شرف, وأي شرف أعظم من هذا الشرف 
في العمل تحت قبة س��يد الش��هداء اإلمام الحسين )عليه السالم( ورؤية ما 

تجود به قلوبنا من حب ووالء له وهو يُقرأ من قبل عشاقه وزواره.  
قواري��ر خ��الل عام انصرم م��ن عمرها كانت مطبوع��ًا أنيق��ًا مُتميِّزًا, وما 
يميِّزها هو أنه لم تتدرّج كما هو الحال في المجالت األخرى في نضوجها, 
ول��م تمر بمراحل التط��وّر البطيئة المعتادة, بل خرج��ت ناضجة ومتكاملة 
وكبيرة في عطائها للقارئ العراقي بصورة عامة وللنساء العراقيات بصورة 
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وأحاديث شيّقة . 
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ِ
)عليه الس��الم( وهذه من ن
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أطفال التوحد
ينشدون األمل ويقبلون على الحياة 

في مراكز العتبة الحسينية

كثيرة هي األفالم والبرامج التي 
ناقشت قضية التوحد وخلقت في 

دواخلنا تعاطفا ملحوظا تجاه 
تلك الشريحة التي تزداد اليوم 

في العالم أجمع، ولكن ان تكون 
وجها لوجه مع أطفال ومراهقين 

يعانون من التوحد وتشهد كل 
تصرفاتهم التي كنت تشاهدها 

مرئيا فهذا من األشياء التي 
تجعلك تدرك نعم اهلل تعالى لك.
في مراكز التوحد التابعة للعتبة 
الحسينية المقدسة كانت قوارير 

تتعاطى مع وجع األطفال وتبتسم 
في وجوههم، فهم غير 

موجوعين جسديا ولكن عقولهم 
مليئة بالوجع ، احتجت لفترة كي 

استوعب أن علي اإلحجام عن 
البكاء في حضرة شريحة رائعة 

مثل هؤالء.

مي�ساء الهاليل تحقيق
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المعهد المختص بإضطراب التوحد يستقبل سنويا 
العديد من الحاالت بسبب تزايد المصابين به وتعذر 

وجود الحلول المناسبة على مستوى العالم ولكننا 
في المعهد نحاول تعويض الطفل من خالل 

إقحامه بمجاالت مختلفة ليستفيد منها ويخرج 
من المعهد وقد إكتسب مهارة او حرفة تؤهله 
ليعتاش منها وال سيما األشغال اليدوية والفنون

ويبي��ن أن األس��اتذة في المركز يس��تخدمون وس��ائل 
تعليمي��ة جيدة ت��م تزويد المركز بها ليتس��نى للطالب 
التعلم بش��كل أس��رع الفتا إلى أهمية تقبل أولياء أمور 
الطلبة المصابين باإلضطراب لحالة أطفالهم والتعامل 
معهم إيجابيا واإلبتعاد عن الخجل في مواجهة المجتمع 
ومحاول��ة التعامل مع الطفل على إنه ش��خص طبيعي 

مع اتخاذ جانب الحذر.

معهد اإلمام الحسين)ع( 
إنموذجا مختلطا ألطفال التوحد

في معهد اإلمام الحسين المختلط كانت هناك إلتقاطات 
أخ��رى مميزة ترجمتها لنا مديرة المعهد زهراء رس��ول 
زوين��ي الت��ي أطلعتنا على ك��م األعم��ال اليدوية التي 
يقوم بها طالب المعهد المتكون من 175 طالب وطالبة 

ولكن نسبة اإلناث قليلة تصل إلى 10 إناث فقط.
تتح��دث زويني عن المعهد ومنجزات��ه في هذا المجال، 
المعه��د المختص بإضطراب التوحد يس��تقبل س��نويا 
العدي��د من الحاالت بس��بب تزاي��د المصابين به وتعذر 
وج��ود الحلول المناس��بة على مس��توى العال��م ولكننا 
ف��ي المعهد نح��اول تعويض الطفل م��ن خالل إقحامه 
بمجاالت مختلفة ليستفيد منها ويخرج من المعهد وقد 
إكتس��ب مهارة او حرفة تؤهله ليعتاش منها وال س��يما 

األشغال اليدوية والفنون.
وتشدد على أهمية التعامل الصحيح مع الطفل المصاب 
من قبل األهالي ألن أغلبهم ال يتقبل فكرة إصابة إبنه 
بهذا اإلضطراب سيما لدى اإلناث لذا ال بد من تشجيعهم 

للتفاعل مع العالم الخارجي وعدم عزلهم.
وتقس��م مدي��رة المعهد إضطراب التوحد إلى قس��مين 
قائل��ة، هناك التوحد التقليدي ال��ذي ينتج عن خلل في 
الجه��از العصب��ي والقس��م اآلخ��ر هو إضط��راب طيف 
التوح��د ونحن هنا في المعهد نتعامل مع كل حالة على 

حدة.

مواهب وقابليات
خالل التجوال في المعهد كانت هناك أعمال يدوية كثيرة 
قام بها طالب المعهد وبتوفير المواد من قبل القائمين 
علي��ه وف��ي زاوية ما جل��س طفل ال يتعدى السادس��ة 
م��ن العمر لينجز عمله ف��ي صنع غصن من الورد بدقة 
عالية بينما كانت قاعة الرسم مليئة بالرسوم واللوحات 

والمخطوطات جميعها قام بها أطفال التوحد، إذن فهم 
أطفال فاعلين عمليا لو تم إستغالل مهاراتهم والتعامل 
معهم على أس��اس فن��ي يحاكي الذكاء وق��وة التركيز 
لديه��م عند إنجاز عم��ل ما وهذا ما نصح��ت به زهراء 

زويني وهي تطلعنا على إنجازات األطفال.

تطوير مهارات المختصين
من أجل التواصل مع آخر ما توصل إليه العلم في مجال 
إضطراب التوحد س��عت الجهات الداعمة لمراكز التوحد 
المتمثلة بالعتبة ب��زج المختصين في تلك المراكز في 
دورات خ��ارج البالد ولعدة مرات في عملية تالقح علمي 
وإس��تحصال معلوم��ات جدي��دة تؤهلهم لبل��وغ الهدف 
األس��مى وه��و تقديم العالج النفس��ي لهذه الش��ريحة 
المهم��ة وإيصاله��م إل��ى نقط��ة تواصل بينه��م وبين 
المجتم��ع الخارج��ي وهذا بحد ذاته عمل إنس��اني بحت 
قامت به الجهات المختصة في العتبة الحسينية بعد ان 
شرح كل من مدير مركز نور المصطفى ومديرة معهد 
اإلمام الحس��ين حول الحالة المزرية للمراكز الحكومية 
وم��ا آلت إليه وغياب الرقابة الحكومية وإنتفاء اإلهتمام 
بهذا الجانب المهم في ظل إزدياد أعداد المصابين بهذا 

اإلضطراب.

ف��ي مركز ن��ور المصطفى كان مدي��ره عمران 
الطائ��ي ف��ي إنتظارن��ا ليحك��ي لنا ع��ن قصة 
تأسيس المركز واألطفال الموجودين فيه، أفتتح المركز 
في ع��ام 2016 وهو خ��اص بالبنين فقط ويس��تقبل 
أعمار من 6س��نوات وحتى 18 س��نة ويحتوي على 75 
طف��ل ومراه��ق وال يقتصر عل��ى التوحد فق��ط وإنما 
على متالزمة داون واألطف��ال ذوي اإلحتياجات الخاصة 
م��ن المعوقين وت��م تخريج م��ا يقارب خمس��ة أطفال 
من��ذ إفتت��اح المعهد وحت��ى اليوم وزجو ف��ي المدارس 
اإلعتيادية ذل��ك ألن األطفال الموجودين تتفاوت فيهم 
نسبة التوحد ومن تم تخريجهم هم من الذين يعانون 
من توحد بسيط ولكن الحاالت الشديدة تحتاج إلى وقت 

أطول.
مبين��ا، أن الك��وادر الموج��ودة ه��م أس��اتذة أكفاء في 
مجاله��م جميعه��م يحملون ش��هادات البكلوريوس في 
عل��م النف��س والصحة النفس��ية ولديهم خب��رة كافية 
للتعامل م��ع هؤالء األطفال وه��م متابعين مع الطفل 
وينصح��ون أهالي األطفال بضرورة عدم تغيب الطفل 

ألن إنقطاعه سيؤثر سلبا في مراحل عالجه.

أسباب اإلضطراب
ضط��راب مؤك��دا ان��ه ليس  يشرح الطائي أسباب اإل 
مرض وإنما إضطراب قائال، التوحد يقس��م إلى خمسة 
أقس��ام حسب ش��دتها وأغلب األهالي يعرضون الطفل 
على طبيب مختص بالطب النفس��ي فيش��خص الحالة 
على أنها توحد إال إنه ال يوضح أي نوع من التوحد ألن كل 
نوع يحتاج إلى تعام��ل مختلف كما إن العالج بالعقاقير 
الطبية فاش��ل تماما ألن طفل التوحد يحتاج إلى تأهيل 

وظيف��ي وه��ذا م��ا نقوم ب��ه ف��ي المركز ألن أس��باب 
المرض ال ت��زال مجهولة وال عالج واضح له وبالتالي ال 
يتم إكتشافه إال في عمر الثالث سنوات تقريبا وبالتالي 
يجب اإلسراع بتس��جيله في المركز ليكون عالجه أنفع 
وأس��رع ألن��ه إن مر به الزم��ن وإكتس��ب معلومات من 
العالم حوله وتعرض إلى ضغوطات ومش��اكل سيكون 

عالجه أصعب«.
ويع��زو الطائ��ي أس��باب اإلضط��راب إلى جان��ب وراثي 
أحيان��ا أو أن يح��دث تأثي��ر معين ما بعد ال��والدة يصاب 
عل��ى أثره الطف��ل بالتوحد وهو غير قابل للش��فاء في 
أغلب األحيان إال في الحاالت الطفيفة حيث أن الالشعور 
ال يعم��ل لدى المصاب بإضط��راب التوحد وبالتالي فهو 
مع��رض للحوادث لوجود خلل في الحس فهو ال يش��عر 
بالح��رارة أو الب��رودة او الخطر إن عبر الش��ارع مثال لذا 

يجب أن يكون مراقبا دوما.

الذكاء سمة أساسية
طفل التوحد يختلف عن غيره من األطفال في مستوى 
الذكاء فهو يتمتع بمس��توى عال من��ه ويمكنه على إثر 
ذل��ك النجاح ف��ي المجال الحس��ابي أو التركي��ز ويقول 
مدير مركز نور المصطفى عن ذلك، نحاول إستش��مار 
ناحية الذكاء لدى لطفل بتوجيهه نحو أعمال يحبها مثل 
الهواي��ات المختلف��ة والمواهب الت��ي يبرزها من خالل 
قدراته على إلتقاط األش��ياء س��ريعا وفهمها ولكنه في 
جانب آخر يتمتع بقوة س��مع عالية مما تجعله متحسسا 
للعالم الخارجي ويخشى األصوات العالية وهذا ما يجب 
اإلنتب��اه له وه��و يميل في حركاته كثي��را إلى الرفرفة 

بيديه او وضع كفه على إذنه ولضحك أحيانا.
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المعهد المختص بإضطراب التوحد يستقبل سنويا 
العديد من الحاالت بسبب تزايد المصابين به وتعذر 
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في المعهد نحاول تعويض الطفل من خالل 
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من المعهد وقد إكتسب مهارة او حرفة تؤهله 
ليعتاش منها وال سيما األشغال اليدوية والفنون

ويبي��ن أن األس��اتذة في المركز يس��تخدمون وس��ائل 
تعليمي��ة جيدة ت��م تزويد المركز بها ليتس��نى للطالب 
التعلم بش��كل أس��رع الفتا إلى أهمية تقبل أولياء أمور 
الطلبة المصابين باإلضطراب لحالة أطفالهم والتعامل 
معهم إيجابيا واإلبتعاد عن الخجل في مواجهة المجتمع 
ومحاول��ة التعامل مع الطفل على إنه ش��خص طبيعي 

مع اتخاذ جانب الحذر.

معهد اإلمام الحسين)ع( 
إنموذجا مختلطا ألطفال التوحد

في معهد اإلمام الحسين المختلط كانت هناك إلتقاطات 
أخ��رى مميزة ترجمتها لنا مديرة المعهد زهراء رس��ول 
زوين��ي الت��ي أطلعتنا على ك��م األعم��ال اليدوية التي 
يقوم بها طالب المعهد المتكون من 175 طالب وطالبة 

ولكن نسبة اإلناث قليلة تصل إلى 10 إناث فقط.
تتح��دث زويني عن المعهد ومنجزات��ه في هذا المجال، 
المعه��د المختص بإضطراب التوحد يس��تقبل س��نويا 
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بمجاالت مختلفة ليستفيد منها ويخرج من المعهد وقد 
إكتس��ب مهارة او حرفة تؤهله ليعتاش منها وال س��يما 

األشغال اليدوية والفنون.
وتشدد على أهمية التعامل الصحيح مع الطفل المصاب 
من قبل األهالي ألن أغلبهم ال يتقبل فكرة إصابة إبنه 
بهذا اإلضطراب سيما لدى اإلناث لذا ال بد من تشجيعهم 

للتفاعل مع العالم الخارجي وعدم عزلهم.
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التوح��د ونحن هنا في المعهد نتعامل مع كل حالة على 

حدة.

مواهب وقابليات
خالل التجوال في المعهد كانت هناك أعمال يدوية كثيرة 
قام بها طالب المعهد وبتوفير المواد من قبل القائمين 
علي��ه وف��ي زاوية ما جل��س طفل ال يتعدى السادس��ة 
م��ن العمر لينجز عمله ف��ي صنع غصن من الورد بدقة 
عالية بينما كانت قاعة الرسم مليئة بالرسوم واللوحات 

والمخطوطات جميعها قام بها أطفال التوحد، إذن فهم 
أطفال فاعلين عمليا لو تم إستغالل مهاراتهم والتعامل 
معهم على أس��اس فن��ي يحاكي الذكاء وق��وة التركيز 
لديه��م عند إنجاز عم��ل ما وهذا ما نصح��ت به زهراء 

زويني وهي تطلعنا على إنجازات األطفال.

تطوير مهارات المختصين
من أجل التواصل مع آخر ما توصل إليه العلم في مجال 
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قامت به الجهات المختصة في العتبة الحسينية بعد ان 
شرح كل من مدير مركز نور المصطفى ومديرة معهد 
اإلمام الحس��ين حول الحالة المزرية للمراكز الحكومية 
وم��ا آلت إليه وغياب الرقابة الحكومية وإنتفاء اإلهتمام 
بهذا الجانب المهم في ظل إزدياد أعداد المصابين بهذا 

اإلضطراب.

ف��ي مركز ن��ور المصطفى كان مدي��ره عمران 
الطائ��ي ف��ي إنتظارن��ا ليحك��ي لنا ع��ن قصة 
تأسيس المركز واألطفال الموجودين فيه، أفتتح المركز 
في ع��ام 2016 وهو خ��اص بالبنين فقط ويس��تقبل 
أعمار من 6س��نوات وحتى 18 س��نة ويحتوي على 75 
طف��ل ومراه��ق وال يقتصر عل��ى التوحد فق��ط وإنما 
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اإلعتيادية ذل��ك ألن األطفال الموجودين تتفاوت فيهم 
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أطول.
مبين��ا، أن الك��وادر الموج��ودة ه��م أس��اتذة أكفاء في 
مجاله��م جميعه��م يحملون ش��هادات البكلوريوس في 
عل��م النف��س والصحة النفس��ية ولديهم خب��رة كافية 
للتعامل م��ع هؤالء األطفال وه��م متابعين مع الطفل 
وينصح��ون أهالي األطفال بضرورة عدم تغيب الطفل 

ألن إنقطاعه سيؤثر سلبا في مراحل عالجه.

أسباب اإلضطراب
ضط��راب مؤك��دا ان��ه ليس  يشرح الطائي أسباب اإل 
مرض وإنما إضطراب قائال، التوحد يقس��م إلى خمسة 
أقس��ام حسب ش��دتها وأغلب األهالي يعرضون الطفل 
على طبيب مختص بالطب النفس��ي فيش��خص الحالة 
على أنها توحد إال إنه ال يوضح أي نوع من التوحد ألن كل 
نوع يحتاج إلى تعام��ل مختلف كما إن العالج بالعقاقير 
الطبية فاش��ل تماما ألن طفل التوحد يحتاج إلى تأهيل 

وظيف��ي وه��ذا م��ا نقوم ب��ه ف��ي المركز ألن أس��باب 
المرض ال ت��زال مجهولة وال عالج واضح له وبالتالي ال 
يتم إكتشافه إال في عمر الثالث سنوات تقريبا وبالتالي 
يجب اإلسراع بتس��جيله في المركز ليكون عالجه أنفع 
وأس��رع ألن��ه إن مر به الزم��ن وإكتس��ب معلومات من 
العالم حوله وتعرض إلى ضغوطات ومش��اكل سيكون 

عالجه أصعب«.
ويع��زو الطائ��ي أس��باب اإلضط��راب إلى جان��ب وراثي 
أحيان��ا أو أن يح��دث تأثي��ر معين ما بعد ال��والدة يصاب 
عل��ى أثره الطف��ل بالتوحد وهو غير قابل للش��فاء في 
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يجب أن يكون مراقبا دوما.

الذكاء سمة أساسية
طفل التوحد يختلف عن غيره من األطفال في مستوى 
الذكاء فهو يتمتع بمس��توى عال من��ه ويمكنه على إثر 
ذل��ك النجاح ف��ي المجال الحس��ابي أو التركي��ز ويقول 
مدير مركز نور المصطفى عن ذلك، نحاول إستش��مار 
ناحية الذكاء لدى لطفل بتوجيهه نحو أعمال يحبها مثل 
الهواي��ات المختلف��ة والمواهب الت��ي يبرزها من خالل 
قدراته على إلتقاط األش��ياء س��ريعا وفهمها ولكنه في 
جانب آخر يتمتع بقوة س��مع عالية مما تجعله متحسسا 
للعالم الخارجي ويخشى األصوات العالية وهذا ما يجب 
اإلنتب��اه له وه��و يميل في حركاته كثي��را إلى الرفرفة 

بيديه او وضع كفه على إذنه ولضحك أحيانا.

4
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أفادني هذا القس��م كثيرًا 
لم��ا كان يقدّمه من تنوُّع 
ما بين تمثيليات وبرامج سياس��ية 
وتنموي��ة وتربوية وأخرى منوّعة 
مما أضاف لي خبرة في العمل، كما 
اعتم��دت على نفس��ي في تطوير 
لغتي العربية بدخول كل الدورات 
التي كانت تقام في اإلذاعة فضاًل 
عن متابعة القوائم التي كان يتم 
فيها تصويب أخطاء المذيعين بعد 
كل نش��رة أخب��ار أو برنامج ..فإذا 
لم يبذل المذيع جهدًا ذاتيًا لتطوير 
لغت��ه وإلقائه فلن ينجح في عمله 
، كما إن اإلشراف اللغوي في ذلك 
الوقت لم يكن يعترف بوس��اطات 

أو يسامح من يخطئ في نطق الحروف ..

* قدم��تِ نش��رات األخب��ار والبرامج الحواري��ة ..أين 
وجدتِ نفسك أكثر ؟

ز مع  - أعشق البرامج الحوارية ألن المذيع يجب أن يركاّ
الضيف ويتابعه ، ولألس��ف هنالك من يقدم األس��ئلة 
للضيف ق��راءة وينتظر اإلجابة منه وه��ذا يولِّد حاجزًا 
بينهما، أن��ا كنت أجمع المعلومات ع��ن الضيف وخالل 
الحوار تتولد أسئلة من حديثه ربما تختلف عن األسئلة 

التي هيّأتها له ..

* مواقف مع مستمعيك مازالت عالقة في بالك ؟
- كثيرة ..منها الفتاة التي اتصلت بي من اإلمارات في 
فقرة )تحية وس��الم( وهي تبكي ألن والدتها العراقية 
منفصل��ة عن والده��ا اإلماراتي وألنها س��تتزوج فهي 
تتمنى أن تبارك والدتها زواجها.. تأثرتُ كثيرًا بحديثها 
فقمت ف��ي وقتها بتوجيه رس��الة إل��ى األم لتقف إلى 
جانب ابنتها في يوم فرحتها وس��معت جارتها رسالتي 
فاتصلت باألم ، وهنا عاودنا االتصال بالبنت وتم الجمع 
بينهما عبر الهاتف في موقف مؤثر جدًا .. وهناك قصة 
أخرى لشاب مصاب بضمور في أطرافه وقد أكمل هذا 
الشاب دراس��ته اإلعدادية بمس��اعدة والده وأصدقائه 

الذين كان��وا يحملونه في مقعده 
المتحرك، وقد تم قبوله في كلية 
الهندس��ة لكن وال��ده توفي وقتها 
فطل��ب مس��اعدتنا للعث��ور عل��ى 
باس��تضافته وروى  عم��ل، قمن��ا 
معاناته ليعرض عليه وزير العمل 
التعيي��ن  االجتماعي��ة  والش��ؤون 
على العقد .. ل��ن تتصوروا يومها 
مق��دار س��عادتي وكأن ابن��ي هو 
ال��ذي حصل عل��ى عم��ل ..) بكت 
السيدة امل وهي تتذكر الموقف( 
فهي تجد أن التواصل مع الجمهور 
ال يعتبر مج��رد عمل تقوم به بل 

رسالة وواجب انساني..

* قلت عن محاولة اغتيالك العام 
)2007( إنها اس��تهداف لجميع 
اإلعالميي��ن حدثينا عن ذلك اليوم 

المؤلم؟ 
- بالتأكي��د ، صحي��ح إن اختي��اري 
أس��مي  لش��هرة  كان  بالتحدي��د 
لك��ن اإلعالميي��ن جميع��ًا كان��وا 
تعرض��ت  فق��د  مس��تهدفين، 
إلطالقات نارية أم��ام منزلي وأنا 
للعمل فأصب��ت برصاصات  أخرج 
في عنق��ي وفك��ي وقضيت فترة 
طويلة في العالج الذي ترك آثاره 
على مالمحي لكنه كشف لي عن 
مدى حب الن��اس لي فقد امتألت المستش��فى بالزوار 

وباقات الزهور ..

* كيف تري��ن الضوابط الحالية لقبول المذيعين ...ألم 
تالحظ��ي وج��ود انخفاض ف��ي مس��توى اإلداء لدى 

المذيعين الجدد؟
- لكل زمن ضوابطه ، كان التش��دّد أكبر في الس��ابق 
واالختبارات صعبة أما اآلن فهنالك نوع من التساهل ، 
مع ذلك ، ال تخلو الساحة من مذيعين ومقدمي برامج 

جيدين ..

* أي برام��ج تعتقدي��ن أنه��ا غائبة حالي��ًا أو ال تفي 
بالغرض؟

- أعتق��د أن البرام��ج الثقافي��ة ت��كاد تختف��ي، فأغلب 
البرام��ج هي ترفيهي��ة ومنوعة بينما يحت��اج المجتمع 
إلى الثقافة واإلرش��اد ، وأنا أعتبر البرامج المنوعة من 
أهم البرامج إذ يمكن من خاللها تمرير رسائل ثقافية 

وإرشادية وتربوية إلى المستمعين ..

* ماهي أهم شهادات التقدير أو الجوائز التي حصلت 
عليها ؟

- في ع��ام 2000، حصلت على لق��ب )مذيعة القرن( 
في اس��تفتاء شعبي ، كما حصلت 
على لق��ب )امرأة عام 2004( من 
منظمة امرأة الع��ام البريطانية ، 
واس��تلمت الجائزة في لندن حيث 
ألقيت كلمة أثارت بكاء الحاضرين 
ألنن��ي نقل��ت فيها معان��اة المرأة 
العراقية بع��د االحتالل األمريكي 
،وكن��ت أول امرأة عربية وعراقية 
ومس��لمة تنال ه��ذه الجائزة ..أما 
في عام 2017 ، فقد تم ترشيحي 
من جامعة الدول العربية كأفضل 
إعالمية عراقية واستلمت شهادتي 

التقديرية في القاهرة ..

التقيته��ا ف��ي إذاع��ة الع��راق وه��ي تس��تعد لتقديم 
برنامجها الصباحي فكان لي معها هذا الحوار:

* كيف كانت البدايات، وكيف اخترت العمل في اإلذاعة 
؟

- ب��دأ األمر مصادفة.. ففي ع��ام )1962( قرأت إعالنًا 
عن حاجة اإلذاعة والتلفزي��ون إلى مذيعين ومذيعات, 
وتقدّم��ت صديقت��ي الفنان��ة فوزية ع��ارف لالختبار 
وطلبت مني مرافقتها، وبعد نجاحها في االختبار عرض 
عليّ الفنان عبد الجبار ول��ي الذي كان مديرًا للبرامج 

آنذاك أن اقرأ له صحيفة فقرأتها وما إن سمعني حتى 
رت في  عرض عليَّ العمل كمذيع��ة ... لم أكن قد فكاّ
ذل��ك أب��دًا, لكن فضول��ي قادني إلى خ��وض التجربة 
وكن��تُ صغيرة ودون الس��نّ القانوني��ة فتمّ تعييني 

بنظام األجور ولم يعترض أهلي على ذلك ..

* هل بدأتِ مع تقديم األخبار أم البرامج المنوّعة ؟ 
وكيف تطوّرت لغتك ؟

- عملتُ في قس��م التمثيليات والبرام��ج الخاصة وقد 

في أغرب هامش 
إداري ، كتب لها وزير 

التربية على طلب 
تقدّمت به له للعمل 

كمذيعة: )نعم ، 
للسيدة التي علمتنا 
كيف ننطق العربية( 

.. إنها أمل المدرس، 
المذيعة ومقدِّمة 

البرامج الرائدة التي 
اعتاد المستمع 

والمشاهد العراقي 
على صوتها الرخيم 

وإلقائها السليم 
وأسلوبها المحبَّب 

إلى البيوت العراقية 
عبر نشرات األخبار 
وبرامج )ستوديو 

10(، و)نادي اإلذاعة(، 
و)عشر دقائق(, 

و)نوافذ الصباح( 
وغيرها من البرامج، 
عشقت هذه السيدة 

عملها وقدَّمت له 
كثيرًا من الجهد 

واإلخالص والتفاني 
إلى درجة أنها عادت 

إليه من جديد بعد 
سنوات من االنقطاع 

على الرغم من 
الحادث اإلرهابي 

 البشع الذي 
تعرّضت له ..

حاورتها / عدوية الهاليل  استذكار

صوت رخيم 
أمل المدرس.. مذيعة األجيالوحضور إذاعي متميز

تعرضت إلطالقات نارية 
أمام منزلي وأنا أخرج 

للعمل فأصبت برصاصات 
في عنقي وفكي وقضيت 

فترة طويلة في العالج 
الذي ترك آثاره على 

مالمحي لكنه كشف لي 
عن مدى حب الناس لي 

فقد امتألت المستشفى 
بالزوار وباقات الزهور

البرامج الثقافية تكاد 
تختفي، فأغلب البرامج 
هي ترفيهية ومنوعة 

بينما يحتاج المجتمع إلى 
الثقافة واإلرشاد ، وأنا 

أعتبر البرامج المنوعة من 
أهم البرامج إذ يمكن 
من خاللها تمرير رسائل 

ثقافية وإرشادية وتربوية 
إلى المستمعين ..
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؟

- ب��دأ األمر مصادفة.. ففي ع��ام )1962( قرأت إعالنًا 
عن حاجة اإلذاعة والتلفزي��ون إلى مذيعين ومذيعات, 
وتقدّم��ت صديقت��ي الفنان��ة فوزية ع��ارف لالختبار 
وطلبت مني مرافقتها، وبعد نجاحها في االختبار عرض 
عليّ الفنان عبد الجبار ول��ي الذي كان مديرًا للبرامج 

آنذاك أن اقرأ له صحيفة فقرأتها وما إن سمعني حتى 
رت في  عرض عليَّ العمل كمذيع��ة ... لم أكن قد فكاّ
ذل��ك أب��دًا, لكن فضول��ي قادني إلى خ��وض التجربة 
وكن��تُ صغيرة ودون الس��نّ القانوني��ة فتمّ تعييني 

بنظام األجور ولم يعترض أهلي على ذلك ..

* هل بدأتِ مع تقديم األخبار أم البرامج المنوّعة ؟ 
وكيف تطوّرت لغتك ؟

- عملتُ في قس��م التمثيليات والبرام��ج الخاصة وقد 

في أغرب هامش 
إداري ، كتب لها وزير 

التربية على طلب 
تقدّمت به له للعمل 

كمذيعة: )نعم ، 
للسيدة التي علمتنا 
كيف ننطق العربية( 

.. إنها أمل المدرس، 
المذيعة ومقدِّمة 

البرامج الرائدة التي 
اعتاد المستمع 

والمشاهد العراقي 
على صوتها الرخيم 

وإلقائها السليم 
وأسلوبها المحبَّب 

إلى البيوت العراقية 
عبر نشرات األخبار 
وبرامج )ستوديو 

10(، و)نادي اإلذاعة(، 
و)عشر دقائق(, 

و)نوافذ الصباح( 
وغيرها من البرامج، 
عشقت هذه السيدة 

عملها وقدَّمت له 
كثيرًا من الجهد 

واإلخالص والتفاني 
إلى درجة أنها عادت 

إليه من جديد بعد 
سنوات من االنقطاع 

على الرغم من 
الحادث اإلرهابي 

البشع الذي 
تعرّضت له ..

حاورتها / عدوية الهاليل  استذكار

صوت رخيم 
أمل المدرس.. مذيعة األجيالوحضور إذاعي متميز

تعرضت إلطالقات نارية 
أمام منزلي وأنا أخرج 

للعمل فأصبت برصاصات 
في عنقي وفكي وقضيت 

فترة طويلة في العالج 
الذي ترك آثاره على 

مالمحي لكنه كشف لي 
عن مدى حب الناس لي 

فقد امتألت المستشفى 
بالزوار وباقات الزهور

البرامج الثقافية تكاد 
تختفي، فأغلب البرامج 
هي ترفيهية ومنوعة 

بينما يحتاج المجتمع إلى 
الثقافة واإلرشاد ، وأنا 

أعتبر البرامج المنوعة من 
أهم البرامج إذ يمكن 
من خاللها تمرير رسائل 

ثقافية وإرشادية وتربوية 
إلى المستمعين ..



التقاطات 
فوتوغرافية

تبتسم العيون لبهاء صنع الخالق في الكون.. وتحتفي الشفاه بكلمة تحتوي الجمال )اهللا(
تصوير - حسن خليفة

مذ 
أشرقت 

في 
كربالء 
بصبرك 

على 
الفقد.. 
وشمس 
ذكراك 

لم تغب 
ولن 

تغيب..

تصوير - سيد رسول
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تصوير - رغد العبيدي على ضفاف مقامك ايها الغائب المنتظر.. يتوحد الجمال واألمان 

إلهي 
طرقنا 
أبواب 
رزقك 

وتوكلنا 
عليك.. 
حسبنا 

انت نعم 
الرزاق 
ونعم 

الوكيل

ول
س

د ر
سي

 - 
ير

صو
ت



قوارير
حكايات 
االبداع 

يلقب ببيكاسو الصغير وحلوى المعارض
موسى الصعب.. 

موسى الصعب طفل في السنة الخامسة من العمر لكن موهبته كبيرة 
أهلته ألن يحصل على عدّة ألقاب منها بيكاسو الصغير وحلوى المعارض، 

بعد أن أثبت لجميع المهتمين بفن الرسم إنه فنان موهوب من الطراز األول 
وقد أثار إعجابهم بخطوطه القوية وذاكرته الخصبة وشخصيته المحببة.

ته
حا

لو
ى 

حد
ا
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اكتش��فت والدت��ه موهبت��ه قبل حوالي س��تة  
أشهر فقط ، فعملت على تشجيعه.. تقول : 

الحظت أن موسى يرسم الشخصيات الكرتونية 
بص��ورة احترافي��ة اعتمادًا على خياله الواس��ع, فقمت 
بتش��جيعه وعم��دت عل��ى االحتفاظ بكل ما يرس��مه. 
وكان يرغب بالحضور إلى جمعة ش��ارع المتنبي فشاء 
حظه الجميل أن يلتقي في س��احة القش��لة )بكشافة 
عل��ي الكرار الفني��ة ( التي أعجب��ت بموهبة )الصعب( 
رة خاصة بعد أن ش��ارك بمسابقة للرسم فكان  المبكاّ

موسى أصغر موهبة فيها . 
وألن األم الحريصة على مستقبل ولدها كانت تحتفظ 
ب��كل م��ا يرس��م الفن��ان الصغير م��ن رس��ومات فقد 
اس��تعدت إلقامة أول معرض لرس��وماته في القش��لة 
بع��د إصرار القائمين على المجموعة على تنظيم هذا 

المع��رض بعد أس��ابيع قليلة من ت��ردد العائلة على 
شارع الثقافة.

 الحياة لوحة 
أث��ار المع��رض اهتمام عدد من األس��اتذة 
المهتمين بش��ؤون الطفل الذين اقترحوا 
أن يكون موسى الصعب أحد أطفال مكتبة 
األجيال ليش��ارك في ورشة شبكة )الحياة 
لوحة رس��م( بالتعاون مع مرس��م مكتبة 

األجي��ال ف��ي دار الكت��ب والوثائ��ق 
ليك��ون ل��ه مش��اركة ف��ي معرض 
لرس��ومات األطف��ال أذ كان أصغ��ر 
المش��اركين س��نًا وأكثرهم موهبة 

ف��كان )حلوى المع��رض( كما 
أطل��ق علي��ه بع��د أن أثارت 

رسوماته إعجاب الجميع .
ح��ط الطف��ل الموه��وب 
ثقاف��ة  دار  ف��ي  رحال��ه 
األطفال بناًء على نصيحة 

قدِّم��ت إل��ى األم فحصل 
ب القائمون  على لقب )بيكاس��و الصغير( بعد أن أعجِ

عل��ى الدار برس��وماته وأثن��وا على موهبته وش��هدوا 
على احترافه للرس��م من خالل طريقة مسكه لأللوان 
باحتراف, فكان له معرض خاص لجميع رسوماته في 
ختام فعاليات مهرجان الربيع الذي تنظمه الدار سنويًا. 
كما ش��ارك مؤخّرًا في برنام��ج )رياحين( المخصص 

لألطفال من على شاشة العراقية. 
طموح موس��ى أن يكون مهندس��ًا وه��و يجيد اللعب 
نه من تصميم  بالمكعبات والليغو بمهارات عالية تمكاّ
مختلف األشكال الهندسية ببراعة . أما والدته فتطمح 
أن ين��ال صغيرها عناية واهتمام أكثر وأن تراه فنانًا 

مشهورًا يُشار إليه بالبنان.



تجارب مميزة
م��ن خالل مقابل��ة أجرتها قوارير مع مس��ؤولة 
الوحدة الست انتصار فاضل تعرفنا على التجربة 
النوعية الت��ي أقدمت عليها الوح��دة بخصوص تهيئة 
األطفال في س��ن مبكر على حف��ظ القرآن الكريم, إذ 
وضحت فاضل الطرق المس��تخدمة من قبل المعلمات 
في مس��اعدة الطفل على قراءة الكلم��ة القرآنية من 
خالل ش��كل وص��ورة الحروف س��واء أ كان��ت مقطعة 
أو مجتمع��ة, وه��ذا الطريقة الممي��زة تتحقق بتظافر 
جهود ثالث وحدات وهي )وحدة الحروف( لتعلم النطق 
الصحيح للح��روف, وتعتمد هذه الوحدة على مجموعة 
من الوس��ائل المرئية كشاش��ات العرض, واس��تعمال 
الورق الملون, والرس��م على الس��بورات, وتكون هذه 
الوسائل محببة للصغار وتساعدهم على التفاعل مع 
المعلوم��ة القرآنية بش��كل أفضل, والوح��دة الثانية 
ه��ي )وحدة التلقين القرآني( للتحفيظ وتعتمد هذه 
الوحدة على السماع واالنتباه إلى شفتين الملقن 
وكيفية حركتهما أثن��اء النطق وهذه الطريقة 
تعل��م الطفل الغنن وتس��اعده فيم��ا بعد على 
النطق الصحيح واستخدام احكام التالوة كالمد 
واالخف��اء واالدغ��ام اثن��اء تالوته, كم��ا تعتمد 
معلمة ه��ذه الوحدة على طريقة الحركات بأن 
تص��ف اآلية من خ��الل تحريكها لليدين س��بيال 
لتقريب معنى اآلية للطف��ل, واخيرا )وحدة األلعاب 
والترفيه( وتوفر هذه الوحدة مجموعة من االلعاب 
المحفزة عل��ى ال��ذكاء وتنمية الق��درات كالطين 
الصناع��ي وكيفي��ة تش��كيله عل��ى هي��أة ح��رف 

تسعى وحدة التعليم القرآني التابعة لشعبة التبليغ الديني النسوي ضمن أقسام 
األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة على اداء دورها القرآني بالتوجه 

لجميع الفئات العمرية على اختالف القدرات ومستويات التحصيل الدراسي, لذا 
ارتأت هذه الوحدة المباركة بنور كتاب اهلل أن تقيم دورة خاصة باألطفال تبدأ 

من مرحلة النطق الصحيح للحروف أي ما قبل سن المدرسة؛ لبذر حب القرآن 
الكريم والحث على تعلمه منذ بواكير العمر.

 قوارير
نهج
زينبي

بذار من نور

دورة 
الطفل القرآنية.. 



عربي, إذ تس��اهم المعلمة في اضافة عامل التس��لية 
على الجو العام لكي يشعر الطفل برغبة على التفاعل 

والتناغم مع جميع الوحدات بصفة عامة. 

نتائج مبكرة
بع��د قرابة ش��هرين من افتت��اح دورة الطفل القرآنية 
كان البد من دراس��ة تقدم األطفال وقياس قابلياتهم 
عل��ى الحفظ, إذ بينت فاضل ب��أن للطفل قدرة كبيرة 
على حفظ اآليات القرآنية بش��كل اسرع من الشخص 
البال��غ, وأك��دت بأنه تالمي��ذ الدورة تمكن��وا من حفظ 
جميع السور القصار فضال عن سورتي النبأ والنازعات, 
 وه��ذا يع��د مؤش��ر ممت��از يرج��ح نج��اح باه��ر لهذه 

 ال��دورة الت��ي ربم��ا تمتد إلى س��تة أش��هر بعدما كان 
مق��رر له��ا أن تك��ون بواق��ع ثالثة أش��هر فق��ط, كما 
 أعرب��ت عن طموحها في إكم��ال الرحلة القرآنية حتى 
بع��د دخولهم المدرس��ة باس��تثمار العطل��ة الصيفية 
متقدم��ة  دورات  ف��ي  دروس��هم  لمتابع��ة  بجذبه��م 
تالئ��م قدرتهم إلعداد جيل قرآن��ي متميز, كما يمكن 
لهذه ال��دورة أن تكون بديل أو ع��الج لبعض األطفال 
المدمنين على استخدام االلعاب اإللكترونية من خالل 
التفاع��ل المباش��ر معهم وإبعادهم عن اج��واء العالم 

االفتراضي.

إحياء المناسبات.. 
وشهادات تقييم

من ضمن األنشطة المميزة في هذه الدورة هي إحياء 
المناسبات الدينية الستش��هاد ووالدات األئمة االطهار 
)عليهم الس��الم( حيث يقوم األطفال بإلقاء األناش��يد 
الدينية واس��تعراض فعالياتهم المختلفة, وتقدم لهم 
مجموعة من الهدايا وال��ورود في ذكرى الوالدات, كما 
تقدم الوحدة في نهاية الدورة شهادة مشاركة وتقييم 
لكل طفل يجتاز مدة الدورة, الس��يما المتميزين منهم 
تقدم لهم شهادة خاصة, ومن المؤمل أن يتطور عمل 
هذه الدورة في الفترة القادمة ليكون مش��روع قرآني 
ضخ��م كمرك��ز او معهد يؤه��ل نخبة م��ن الحافظين 

لكتاب اهلل المبارك.
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 يمكن لهذه الدورة 
أن تكون بديل أو عالج لبعض 

األطفال المدمنين على 
استخدام االلعاب اإللكترونية 

من خالل التفاعل المباشر 
 معهم وإبعادهم عن اجواء 

العالم االفتراضي



عالم 
األسرة



تساؤل أم 
انتهت أم أحمد من مهمتها اليومية في مساعدة أبنائها الثالثة 
ف��ي أداء واجباتهم المنزلية، ثم طلبت منهم الجلوس بعض 
الوقت لمش��اهدة قناة أطفال فضائية، ومضت هي تؤدي مهاما في 
مطبخها، ما هي إال دقائق حتى عادت األم على وقع شجار بين أحمد 

)8 سنوات( وليان )7 سنوات(، تطور إلى ضرب كل منها لآلخر.
تقول األم: إن هذه الخالفات مستمرة لألسف بين أبنائها، وقد حاولت 
كثي��را البح��ث عن طرق ناجح��ة إلنهائه��ا أو تخفيفها عل��ى األقل، 
وتضي��ف األم: »تؤثر كثيرا هذه الخالفات على االس��تقرار األس��ري 
ف��ي بيتي، لدي ثالثة صبيان وفتاة، وهناك خالفات مس��تمرة بينهم 
بسبب محاولة الصبيان السيطرة والتحكم في شقيقتهم.. مالحل؟ 

تعاني األس��ر بش��كل ع��ام من وجود خالف��ات بين أبنائه��ا الصغار، 
تختلف حدة هذه الخالفات من أس��رة الخرى، وهي خالفات طبيعية، 
لها س��لبياتها في حالة تفاقمها وخروجها ع��ن إطارها الطبيعي كأن 
تؤثر على ش��خصية األبناء،أو نتج عنها أذى جس��دي أو معنوي، ولها 
إيجابياتها إذا ما بقيت في إطارها اإليجابي كالمساهمة في تشكيل 
جزء من شخصية األبناء وتطوريها، وتعليمه مبدأ االحترام وااللتزام 

بحقوق اآلخرين.
وكما يق��ول المتخصص��ون: هذه الخالف��ات ناجمة عن عدة أس��باب 
منها الش��عور بالنقص، او باضطهاد الكبار، وقد  يتش��اجر األطفال 
المت��الك بع��ض اللع��ب، أو محاول��ة أحدهم��ا ف��رض رأي��ه عل��ى 
اآلخر، وي��رى المختصون أن األب واألم هم وحده��م القادرون على 
إنه��اء أو تخفيف الخالف��ات بين األبناء، بالعدل والمس��اواة  واالنتباه 

لمشاكلهم، وتخصص وقت مناسب للجلوس معهم.
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عالم 
األسرة

- حولي منزلك إلى بيئة مناسبة له، بإبعاد األشياء الخطرة والقابلة للكسر، 

- ابتكري روتينا يوميا ، كأوقات محددة لوجباته، و قيلولته، ووقت اس��تحمامه، و 
نومه.

- خطط��ي مس��بقا، وراقبيه عندما يتضايق لتس��تطيعي التدخ��ل قبل أن تنتابه 
نوبة الغضب.

- قوم��ي بتوفير العديد من الفرص؛ الس��ترخاء طفل��ك كل يوم كالجري واللعب 
في الخارج.

- ف��ي ح��ال بدء نوبة غضب ش��تتيه، و حولي انتباهه إلى لعب��ة جديدة، أو تغيير 
نشاط ما.

- تناقش��ي معه، وأخبريه كي��ف تريدينه أن يتصرف في مواق��ف مختلفة عندما 
يدخل المدرسة.

- كوني قدوة له بالبقاء هادئة في أوقات التوتر، فهذا سيشجعه على تقليدك.

- حاول��ي التخفي��ف من الس��لبية، فبدال م��ن ق��ول »ال« قولي »الحق��ا« أو »بعد 
الغداء«.

- اعلمي أن تجربته ألشياء جديدة، مثل: دخوله إلى المدرسة، أو تعلمه استخدام 
المرحاض قد يسبب له توترا، فكوني بجانبه و ساعديه.

- احترمي مش��اعره فنوبات غضبه ستقل عندما يشعر بأنك تفهمينه. حاولي أن 
تقولي »أعلم أن ذلك يغضبك« أو »البد أن ذلك قد جعلك تحزن«. سيفهم طفلك 

أن مشاعره مهمة بالنسبة لك، و سيبدأ بالتحدث عما يضايقه بدال من البكاء.

التعامل مع غضب صغيرك!!
كل طفل قد يمر بنوبة غضب من حين آلخر، ولكن هناك طرق للتعامل مع تلك 

النوبات، ومنع حدوثها في المستقبل. 
وإليك بعض من هذه الطرق:
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عالم 
صيف F A S H I O Nاألسرة

بألوان مشعة



تعتب��ر مالبس األطفال من أكثر األزياء والتصميمات التى يصعب على الش��خص 
الع��ادى أن يختاره��ا الوالده دون أن يتع��رف عل��ى موضة العام وأح��دث تقليعات 
الفصل أو الموس��م، لذا تكون الفس��اتين المزركش��ة ذات األلوان الفسفورية هى 

أفضل موضة هذا العام، ألن فصل الصيف من أكثر المواس��م التى تحتاج إلى ارتداء 
المالبس البعيدة عن األس��ود واألزرق وغيرها من األلوان الداكنة التى ترفع من درجة 
ح��رارة الجس��م، وخاصة بالنس��بة لألطفال كما أنه��ا تؤثر على خامة القماش نفس��ها 

وتجعلها غير مريحة بالنسبة للجسم وخاصة البشرة الحساسة .
كم��ا أن مالب��س األطفال يفضل دائم��ًا أن تحتوى على األلوان المش��عة والتى تمدهم 
بالطاقة وتعزز نشاطهم اليومى، وفقًا لبعض الدراسات النفسية التى تؤكد على تأثير 

ألوان المالبس على مرتديها.
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تعتب��ر مالبس األطفال من أكثر األزياء والتصميمات التى يصعب على الش��خص 
الع��ادى أن يختاره��ا الوالده دون أن يتع��رف عل��ى موضة العام وأح��دث تقليعات 
الفصل أو الموس��م، لذا تكون الفس��اتين المزركش��ة ذات األلوان الفسفورية هى الفصل أو الموس��م، لذا تكون الفس��اتين المزركش��ة ذات األلوان الفسفورية هى 

أفضل موضة هذا العام، ألن فصل الصيف من أكثر المواس��م التى تحتاج إلى ارتداء 
المالبس البعيدة عن األس��ود واألزرق وغيرها من األلوان الداكنة التى ترفع من درجة المالبس البعيدة عن األس��ود واألزرق وغيرها من األلوان الداكنة التى ترفع من درجة 
ح��رارة الجس��م، وخاصة بالنس��بة لألطفال كما أنه��ا تؤثر على خامة القماش نفس��ها ح��رارة الجس��م، وخاصة بالنس��بة لألطفال كما أنه��ا تؤثر على خامة القماش نفس��ها 

وتجعلها غير مريحة بالنسبة للجسم وخاصة البشرة الحساسة .وتجعلها غير مريحة بالنسبة للجسم وخاصة البشرة الحساسة .
كم��ا أن مالب��س األطفال يفضل دائم��ًا أن تحتوى على األلوان المش��عة والتى تمدهم 

وتجعلها غير مريحة بالنسبة للجسم وخاصة البشرة الحساسة .
كم��ا أن مالب��س األطفال يفضل دائم��ًا أن تحتوى على األلوان المش��عة والتى تمدهم 

وتجعلها غير مريحة بالنسبة للجسم وخاصة البشرة الحساسة .
كم��ا أن مالب��س األطفال يفضل دائم��ًا أن تحتوى على األلوان المش��عة والتى تمدهم 
بالطاقة وتعزز نشاطهم اليومى، وفقًا لبعض الدراسات النفسية التى تؤكد على تأثير 
كم��ا أن مالب��س األطفال يفضل دائم��ًا أن تحتوى على األلوان المش��عة والتى تمدهم 
بالطاقة وتعزز نشاطهم اليومى، وفقًا لبعض الدراسات النفسية التى تؤكد على تأثير 
كم��ا أن مالب��س األطفال يفضل دائم��ًا أن تحتوى على األلوان المش��عة والتى تمدهم 
بالطاقة وتعزز نشاطهم اليومى، وفقًا لبعض الدراسات النفسية التى تؤكد على تأثير 
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يعتبر العس��ل مض��اد حيوي مثالي ومقوي لجس��م أف
اإلنس��ان ؛ كونه يمنح جهازه المناعي مقاومة كبرى 
بالضد من كل األمراض ... من فوائد العسل سيما الصحية 

والجمالية، ومنها :

�����  يحتوي العس��ل على نس��بة كربوهي��درات كبيرة 
يمكن تحويلها الى جلوكوز وبالتالي سهولة تعامل 

المعدة معها سيما المعدة الحساسة .
���  يستخدم العسل كبديل للسكر كونه يحتوي 

على 70٪ من الفركتوز والجلوكوز مما يصيره 
اق��ل دهون ألن القادة الصحية تقول »س��كر 

اقل يعني دهون اقل«.
�����  يعتبر ش��رب بالعس��ل مع الم��اء الدافئ ؛ 

مذيب فعال للدهون في الجسم ، كما أن خلطه 
مع القرفة والليمون يسهم في إنقاص الوزن  .

�����  رياضيا وبدنيا ... يعتبر العس��ل أهم عنصر في 
زي��ادة وتحس��ين األداء الرياض��ي كونه يجعل مس��توى 

السكر في الدم ثابت ومستقر ، ناهيك عما يمكن أن يمنحه 
للعضالت من فترة نقاهة وترميم ، كما أنه يحّسن مستوى 

الدّم من اإلنزيمات والمعادن .  
���  يمكن اس��تخدامه في أم��راض الجهاز الهضمي كالتهاب 
المع��دة واالثني عش��ري ، فضال ع��ن معالجت��ه للتقرحات 

النّاتجة عن البكتيريا .
���  يمكن اس��تخدامه كمض��اد للبكتيريا والفطريات ، فضال 
ع��ن كونه مطهر فعال ، كما انه مضاد لألكس��دة الطبيعية 
ويس��اعد على إزالة الج��ذور الحرة في الجس��م ، ما يمنحه 

مناع��ة اكب��ر ، كم��ا أن ل��ه فائدة ف��ي معالج��ة الجروح 
والقروح. 

���  للعس��ل قيمة غذائية عظم��ى كونه يحتوي على 
مجموعة متنوعة م��ن الفيتامين��ات والمعادن ومنها 

فيتامين  C، والحديد ، والكالسيوم .
���  إضافة الحليب للعسل يمنح شعورا 

باالسترخاء والهدوء.
���  يعتبر كمقشع طبيعي في حاالت 

السعال الليلي والتهيج الحلقي .
���  يساعد على تخفيف آالم األسنان.

���  يخف��ف من آالم الدورة الش��هرية ، فضال عن 
منعه لضمور الرحم، وتحسينه لكثافة العظام .
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 نض��ع اللحم��ة المفروم��ة ف��ي وع��اء، ونضي��ف 
له��ا البقدون��س ونص��ف كميّ��ة زي��ت الزيتون، 
والطماط��م، والبهارات، والفلفل البودرة، والملح، 
والفلف��ل األس��ود، ونخلط جي��دًا، ويفضل ضرب 
المزي��ج في محضرة الطع��ام حتى نضمن تداخل 

المكونات جيدًا. 
نفتح أرغفة الخبز من الجانب، ثمّ ندهنها بالقليل 

م��ن زيت الزيتون، ونضع فيها كميًة مناس��بة من 
اللحمة ثمّ نغلقها. ندهن أرغفة الخبز من الخارج 
بالقليل من زيت الزيتون، ثمّ نضعها في صينية 

الخبز. 
ندخلها إلى الفرن عل��ى درجة حرارة 250 مئوية 
لمدة عش��ر دقائق أو حتى تتحمّر بشكلٍ بسيط. 
عها إلى مثلاّثات ثمّ نقدّمها مع اللبن الرائب. نقطاّ

طريقة 
التحضير

 نصف كيلوغرام من لحم العجل المفروم بش��كل 
ناعم، مخلوط معه القليل من الدهن.

 ربع كوب من البقدونس الطازج المفروم بش��كل 
ناعم.

 نصف كوب من زيت الزيتون.
الحج��م،  متوس��طتا  الطماط��م،  م��ن  حبت��ان 

ومبروشتان.

 ملعق��ة كبي��رة من البه��ارات المش��كلة أو بهارات 
اللحم.

 ملعقت��ان كبيرت��ان م��ن الفلف��ل األحم��ر الح��ار 
البودرة.

 ملعقة صغيرة من الملح.
 ملعقة صغيرة من الفلفل األسود. 

خبز عربي متوسط الحجم.

المكونات

العرايس



مجسات قوارير

أول الغيث 
خطوة واثقة 
مع باقة من 
القوارير المهنية 
واألسماء 
الصحفية التي لها 
تاريخها المهني 
في الصحافة من 
اللواتي عملن 
معي وتفاعلن 
مع كل جزء 
في المجلة 
لرفد صفحاتها 
ومواضيعها بما 
تجود أقالمهن 
اإلعالمية 
الناضجة .. فضاًل 
عن التوجيهات 
السديدة من قبل 
المشرف عليها

إن نجاح مش��روع مجل��ة قوارير لم يأتِ إال بتع��اون كادرها الدؤوب، 
وإن اس��تمرار نجاح��ه ل��م يكون إال بب��ذل الجهود الكبي��رة، فالعامل 
األهم النبثاق المجلة هو المحبة والحرص والرعاية، وإن هذه البذرة 
الطيب��ة الت��ي انتظرنا إش��راقتها حت��ى خرجت بهذا الط��راز الجميل 
.. فكانت قوارير التي  والهادف جاءت مخاض تعب وسهر وجهد مضنٍ
رس��مت صورة الصحافة النسوية البهية ، وأثبتت باستمرارها مديات 
نجاحه��ا وتألقها في المجتمع، وما انتش��ارها في دول كمصر ولبنان 
وطباعة أعدادها هناك إال دليل صريح على مقبوليتها في األوس��اط 

العربية.. 
وم��ن دواع��ي س��روري وحرص��ي عل��ى إدام��ة تألقه��ا وتصدّره��ا 
للمطبوع��ات إن يرافق الش��عور بالفرح الش��عور بالفخر طوال رحلة 
األفكار وجمعها وتنفيذها وصدورها .. لتكتمل فرحة االشراق بغالف 
إنساني رصين لحاالت رصدت ونالت نصيبها من الكتابة بعمق الحالة 

والقضية .
بدأن��ا.. وم��ن أول الغيث كانت الخطوات واثقة م��ع باقة من القوارير 
المهنية واألس��ماء الصحفية التي لها تاريخه��ا المهني في الصحافة 
م��ن اللوات��ي عمل��ن معي وتفاعل��ن مع كل ج��زء في المجل��ة لرفد 
صفحاتها ومواضيعها بما تجود أقالمهن اإلعالمية الناضجة .. فضاًل 
عن التوجيهات الس��ديدة من قبل المشرف عليها والتي تحفزنا على 
العط��اء وت��زرع فين��ا الثقة للعم��ل على إخ��راج العدد وافي��ا للمنهج 
المجتمع��ي الرصي��ن تحت ظل خيمة س��يد الش��هداء، والنها خرجت 
بعناوي��ن حديثة ومواضي��ع ميدانية متفردة فقد ح��ازت على النجاح 
ونالت حجمها الثقافي والصحفي في س��جالت الطباعة العربية ايضا 
حينما طبعت في مصر ولبنان طباعة بهية راقية، لنتطلع بعدها الى 
االفضلية والدقة في اختياراتنا لكل محتواها ومايتعلق بها من الوان 

وصور واغلفة ومواد صحفية .
ومن الجدير مااذكره في هذه المناس��بة المفرحة ش��كري وامتناني 
لعدس��ات مصوري اع��الم العتبة الحس��ينية المقدس��ة الذين رفدوا 
المجلة بأمتع المشاهد واللقطات، ورافقونا منذ الخطوة االولى والى 
اي��ادي التصميم المبدعة التي اتحفتن��ا بأناقة عملها، والى اللغويين 
ممن س��اندونا ف��ي رحل��ة التدقيق المضني��ة .. وكل عام واالس��رة 

القارورية المحترفة ترفل باالزدهار .








عدسة / حسن خليفة



كنوز حسينية..
الجنة أزلفت للمتقين.. 

من نقوش ايوان الذهب على الجدار
عدسة عمار الخالدي


