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جملة ن�سوية ثقافية عامة ت�سدر عن ق�سم االعالم يف العتبة احل�سينية املقد�سة )رقم االيداع 2251 دار الكتب والوثائق(

العدد الـ 13 - تموز 2018
ذو القعدة 1439

Q  W  A  R  E  E  R

رسائل السجاد.. 
حدود ترسم وطن األبوة

مستشفى اإلمام 
زين العابدين 

األول في إجراء عمليات القلب 
المفتوح في كربالء

أزمة النقد النسوي:  
ومحاوالت تأسيس 

مشروع نقدي حقيقي ..

الحوار .. 
لدرء الخالفات
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هيئة التحرير

او مراسلتنا على البريد التالي:للتواصل مع المجلة االتصال على االرقام التالية:  +96477060007300+9647715673091qwareer.q@yahoo.com

حسين ياس..
 كسر اليأس ورسم خطة 

3535حياته بقوة
استفتاءات 

4747في طاعة األب واألم

االمام زيد بن علي }عليه السالم{ 
قتيل العراق وحليف القران 

الذي بقي مصلوبا الربع سنوات
1919

كيفية التعامل مع كبار 
السن

6363

مستشفى اإلمام زين العابدين 
األول في إجراء عمليات 

2323القلب المفتوح في كربالء

االشراف العام
جمال الدين الشهرستاني

رئيس التحرير
سعاد البياتي

مدير التحرير
ايمان الحجيمي

هيئة التحرير        عدوية الهاللي/ ميساء الهاللي/ ساجدة ناهي

المدقق اللغوي
محمد الصفار

االخراج والتصميم
ريا الكيال

14
الشهيدة 
رغد العبيدي.. 

أمرأة باسلة 
رفضت االنحناء للمحتل
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الحمــد للــه رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيد الخلــق أجمعيــن محمــد 
ــلم .  ــه وس ــى آل ــى( وعل )صل

إن مــن دواعــي المســّرة و الفــرح هــو دخــول الســنة الثانيــة إلصدارنــا مجلــة قواريــر  
بهــذا العــدد، أكتــب وكأننــي مــا زلــت فــي العــدد األول منــه قبــل ســنة كاملــة . وقد 
ــادل اآلراء والتفاهــم  ــر متماســكة فــي التعــاون و تب ــا جاهديــن كأســرة تحري حاولن
ــواد التــي  ــون للم ــوان أو المضم حــول نقــاط التاقــي وخافهــا مــن أمــور فــي العن
ـــ عامهــا  ـــ إن شــاء اللــهـ  تنشــر علــى صفحــات مجلتنــا التــي ســتدخل بهــذا العــددـ 
الثانــي ، و تدخــل الــى الجاليــة العربيــة فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة وبالــذات 
ــة  ــة الطباع ــة تكلف ــات العربي ــض الفعالي ــتتحمل بع ــيغان ، وس ــة ميش ــى والي إل
ــدة  ــذ ع ــدأت من ــا ب ــة . إن قواريرن ــع المجل ــى مواضي ــم عل ــد اطاعه ــع ، بع والتوزي
مــن األعــداد الماضيــة تبــث عطرهــا فــي بيــروت والقاهــرة واآلن فــاح عطرهــا ، عبــر 

المحيطــات إلــى واليــة ميشــغان األمريكيــة .
فرغــم كل االنقســامات والمشــاحنات و مظاهــر اليــأس لــدى المثقــف العربــي 
ــة  بصــورة عامــة بســبب االنحــال السياســي والثقافــي والفكــري للمنظومــة العربي
الحكوميــة والشــعبية ، إال أن قواريرنــا تمّكنــت مــن كســر القيــود وعبــور الحواجــز الغيــر 
طبيعيــة التــي تلــف الثقافــة العربيــة منــذ بدايــة العقــد الحالــي بســبب الحــروب 
واالقتتــال العربــي، فــي اليمــن و ليبيــا وســوريا والعــراق ، كذلــك عــدم االســتقرار فــي 
الــدول األخــرى ، و تأثيــر الفكــر التكفيــري المنحــرف علــى أجــزاء مهمــة فــي السياســة 

العربيــة ، كل هــذا أدى الــى االنحــال الفكــري لــدى الفــرد العربــي .
نحــن فــي أســرة مجلــة قواريــر ، نحــاول مــرة بعــد أخــرى فتــح نافــذة تلــو أخــرى ، 
ــا  ــة ، ومتابعتن ــة العام ــة ، والثقاف ــث روح األلف ــاول ب ــا ،  نح ــا و مبادئن ــى قيمن عل
بــدأت و تســتمر ــــ بتســديد مــن اللــه عــز وجــل ــــ ، للمــرأة والطفــل ، األم والمربيــة 

والزوجــة . وكمــا قــال الشــاعر حافــظ ابراهيــم :
َمْن لي بتربيِة النساِء فإّنهــــا    في الشرِق عّلة ذلَك اإلخفــــاِق
َب األعــراِق األمُّ مــدرسـٌة إذا أعــددتـهـــا       أعـددَت شعبًا طيِّ

مـــا إيــــراِق األمُّ روٌض إن تعّهــده الحيـــا    بالـــريِّ أورَق أيَّ
 والختام سام 

بإسمه تعالى

االفتتاحية

قواريرنا تمّكنت 
من كسر القيود 
وعبور الحواجز 
الغير طبيعية 
التي تلف 
الثقافة العربية 
منذ بداية 
العقد الحالي 
بسبب الحروب 
واالقتتال 
العربي، في 
اليمن و 
ليبيا وسوريا 
والعراق ، كذلك 
عدم االستقرار 
في الدول 
جمال الدين الشهرستانياألخرى
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قصة 
نجاح
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حلم يتحقق 
عندمــا رحل ابي قررت عائلتي  ترك مدينة النجف والســكن في 
بغــداد مع اهــل والدتي،  إذ تطلــب االمر ذلك لظــروف العائلة 
الصعبــة .. بغداد فتحت لي ابواب الخيــر حينما اصر خالي على 
تكملة مشــوار  تعليمي، وعلى الفور سارعت في البحث عن مدرسة 
أللتحــق بهــا.. اال ان عمــري كان عائقــا لانتظام فــي المدارس 
االبتدائيــة االعتيادية لتجاوزي الســن القانونية وجاءت الفرصة 
عند افتتاح مدارس محــو االمية للكبار.. وكانت فرحتي التوصف 
حينمــا التحقــت بالمركز و قضيت فــي البداية ســنتين تعلمت 
خالهما  القراءة والكتابة بســرعة مما ســاعدني فــي العبور الى 
الصــف الرابع االبتدائي كطالبــة متفوقة، انتقلــت بعدها الى 
المدارس المتوسطة واالعدادية وفي كا المرحلتين حققت نتائج 
جيدة وممتــازة وحصلت في امتحان البكلوريــا لاعدادية  معدل 
)92 %( مما اهلني للقبول في كلية طب االسنان جامعة بغداد، 
و التي كانت حلمي وامنيتــي و تخرجت من الكلية ايضا  بتفوق 

وامتياز. 
عن حياتها العملية  واحامها تشير )زينب( انها تمارس االن عما 
وظيفيا جيدا في مجال اختصاصها في احد المستشــفيات ولها 
عيــادة تخصصية يقصدها مرضى االســنان وهي فخورة بقصة 
كفاحها الطويل  من اجل التعليم والمســتقبل، تتمنى ان يتحقق 

حلمها االخيربوجود طفل يتوج سعادتها الزوجية .

فخر ومباهاة
طبيبة االســنان )زينب علي ( ولدت وسط عائلة ريفية من الذكور 
كانت االنثــى الوحيدة بينهم، وكانوا اليؤمنــون  بتعليم البنات 
والحصول على شــهادة ، وبرغم هذا الحرمان من المدرســة ، ظلت 
تقاوم رغبتها القوية في ان تتعلم  القراءة والكتابة كباقي بنات 

جنسها وتضمر طموحها في الحصول على شهادة علمية مرموقة 
تتباهى بها امام اهلها وصديقاتها، وباحســاس التحدي وطموح 
المســتقبل وعند اول فرصة بافتتاح مراكز محــو االمية، التحقت 
زينــب لتواصل مشــوارها مــع التعليم بعد مضي ســنين طويلة 
ولكنهــا تمكنت ان تحقــق في النهاية ما تصبــو اليه واصبحت 
طبيبة اســنان مشهورة وتفخر د. زينب كونها واحدة من خريجات 
محو االمية لتصبح طبيبة فيما بعد  وتشــعر ان قصة كفاحها مع 

االمية هو درس يستحق الفخر والمباهاة ال الشعور بالخجل.

هذه  قصة من عشرات القصص لطالبات مراكز محو االمية  اللواتي 
واصلن مســيرتهن الدراســية  ليحققن احامهن ليس بالشــهادة 
االولية بل في  شهادات عليا  والحصول  على مناصب مهمة في 

وسط المجتمع وفي كل المجاالت.

الدكتورة زينب علي 
األمية التي صارت طبيبة اسنان

قصة  طبيبة االسنان« زينب«  واحدة من قصص الكفاح الجديرة بالعبرة لفتيات 
الجيل الحالي من الخانعات لقيود االمية والقابعات في المطابخ والمحرومات 

من نور العلم وحياة المستقبل 
تروي }زينب{  قصة كفاحها مع التعليم بعد فوات اآلوان حتى الوصول الى 

مقاعد كلية طب االسنان جامعة بغداد قائلة:

سعاد البياتي 

كانت فرحتي التوصف حينما التحقت 
بالمركز و قضيت في البداية سنتين 
تعلمت خاللهما  القراءة والكتابة 

بسرعة مما ساعدني في العبور الى 
الصف الرابع االبتدائي كطالبة متفوقة، 
انتقلت بعدها الى المدارس المتوسطة 
واالعدادية وفي كال المرحلتين حققت 

نتائج جيدة وممتازة وحصلت في امتحان 
البكلوريا لالعدادية  معدل )%92(
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عقوبة مشددة
يرفــض زوج ماجدة زيــارة الطبيب للكشــف عــن قابليته على 
االنجــاب متهما زوجتــه بالعقم.. وهي تقــاوم جاهدة لهفتها 
لامومــة لدرجة انها اقترحــت على زوجها الــزواج بامراة اخرى 
لمجرد اثبات ســامتها من العقم بعــد ان اكدت لها الفحوصات 

المستمرة ذلك ....
فــي الوقت الــذي يعيش فيه عمــاد حيرة كبرى بعــد ان اثبتت 
الفحوصات سامته من العقم فهو يحب زوجته واليريد االرتباط  

باخرى لكنه يحلم بانجاب طفل اكثر من أي شيء آخر ..
وتشعر شذى بالم شديد حين تتذكر كيف عاقبها زوجها بالطاق 
وزواجه من امراة اخرى ليزيد من شعورها بانها امراة ناقصة وغير 
ذي فائدة رغم انها لم تفعــل بارادتها مايمكن ان يؤذي كرامته 
او يحط من قدره متســائلة عن سبب اســتبعاد الرجل للمراة من 

حياته فور اثبات عقمها بينما التفعل الشيء ذاته لو كان زوجها 
عقيما ..

الدكتورة والناشــطة النسوية فوزية العطية المتخصصة في علم 
االجتماع تجيب على تساؤل شذى باعتقادها اننا كمجتمع شرقي 
النرضى بأن اليكون لنا اوالد ونحن متزوجون حيث ينتقص ذلك 
منا فضا عن الحاح االهــل في هكذا حاالت على الرجل بالزواج 
مرة اخرى لكي يبقى اســمه والينقطع ذكره من الدنيا ..وتتساءل 
العطية بدورها عن الســبب الذي يدعو الرجل الى ان يدوس على 
مشاعر شريكة حياته ألسباب خارج ارادتها مشيرة الى المسؤولية 
العاطفيــة واالخاقية التي تفــرض على الرجــل مراعاة زوجته 
ومنحها الشــعور باهميتها لتخفيف الوطاة النفســية القاســية 
عليها مادامــت تعيش في مجتمع يربط بيــن قيمة المراة وبين 

قدرتها على االنجاب !

البيئة النفسية للمرأة العاقر..

يصفونها بالعود 
اليابس او الشجرة 

غير المثمرة 
وتحمل صفة 
"العاقر" كما 

يحمل المتهم 
تهمته رغم انها}{ 

ليست متهمة 
بالضرورة مادامت 
غير مسؤولة عن 

جفاف عودها 
اوربما تكون زوجة 

لرجل )عقيم( !!!

تحقيق
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وللعقم اسبابه
كانا مهندسين بارعين وكانا يتهيئان للزواج لوال صدور امر رئاسي 
في ســنوات الثمانينات بانجاز مشــروع هام خال تســعة اشهر 
ودون االســتمتاع باية اجازة.. اضطــر الخطيبان الى مخالفة االمر 
الرئاسي تحت ضغط االهل وتزوجا سرا ولخشيتهما من افتضاح 
امرهما قررا عدم االنجاب وتزوجا في ظل خوف وقلق شــديدين.. 
لم يشعر احد بزواجهما وانجزا المشروع على اكمل وجه وناال رضا 
وتكريم الرئيس لكنهما عجزا عن االنجاب حتى االن والســبب هو 
حالة الهلع التي تلبست العروس والتي اكتشفها الطب النفسي 

بعد ان عجز اطباء العقم عن عاجها .. 
كثيرة هي اسباب العقم وانواعه فقد يكون عقما اوليا وهو العقم 
الذي يصيب المراة منذ بداية حياتها الجنســية او زواجها وتعود 
اسبابه عادة –حســب قول الدكتورة باسمة األعسم المتخصصة 
فــي عاج العقم – الى امراض غديــة او هرمونية او تكوينية ..او 
يكون العقم ثانويا وهو الــذي يصيب المراة بعد انجاب طفل او 
طفليــن او بعد اجراء عملية اجهاض لهــا وينجم عن مضاعفات 
الوالدة او االجهاض وجميــع االلتهابات التي قد تصيب الرحم 
والمبايض ..لكن هناك اســباب نفســية ايضــا اذ يؤدي ضغط 
المجتمــع وتدخل االقــارب والمعارف في حيــاة الزوجين اللذين 
يتاخر انجابهما لاطفال الى زيادة حالة االكتئاب والقلق والتوتر 
لدى المــراة مايؤثر كثيرا على الهورمونات ويقلل من فرص نجاح 
الحمل ..و رغم عدم تاكيد األعســم على تأثيــر المواد الكيمياوية 
والبايولوجيــة التي اســتخدمت فــي فترة الحروب لعــدم اجراء 
دراسات شاملة عليها اال انها اكدت زيادة عدد حاالت العقم في 

العراق مع زيادة حاالت الحمل باطفال مشوهين ..
والينفرد العــراق بهذه الظاهرة اذ تشــير االحصائيات الصادرة 
عن منظمة االمم المتحدة للطفولة ) اليونســيف ( الى زيادة حالة 
العقم في جميع دول الخليج العربي و تبلغ نســبة الخصوبة لدى 
النســاء العراقيات 4،7 والتتقدم على العراق سوى سلطنة عمان 
بينمــا تليه في النســبة الســعودية وقطر واالمارات ثم تســجل 

البحرين والكويت اقل نسبة في االنجاب ..
وعلى العكس من الدكتورة األعســم ، ترى دراسات طبية خليجية 
ان ســبب العقم لدى الرجال والنســاء في المنطقــة يعود لتزايد 
آثــار التلــوث البيئي والصناعــي فضا عن التعــرض للمبيدات 
الحشرية والزراعية واالنسياق وراء ابواق العاملين في مجال العاج 
باالعشــاب ، وتعود 20 % من حاالت العقم الى اسباب نفسية 
وحاالت عصبية ..كما تؤكد الدراسات على ان 15 % من االزواج 
الحاليين يواجهون مشــكلة في االنجاب وان عدد النساء اللواتي 

يخفقن في الحمل يزداد سنويا بمعدل مليوني امراة ..
                                

القناعة.. حال
ويبدو ان عالم النساء العقيمات محاط بالغموض نظرا لخشيتهّن 
من المحيطين من الكشــف عن احزانهــن وحرمانهن من تحقيق 
اغلى حلم وهو » االمومة » فالمجتمع الشرقي –كما ترى الباحثة 
النفســية ندى علوان من كلية التربية –يمنح المراة صورة نمطية 

باعتبارها خلقت للحمل واالنجاب فقط وهو مايحرم المراة العاقر 
من اثبات ذاتها والمتمثل بانجاب االطفال فيجعلها ذلك ضحية 
للتوتر واالكتئاب ...وتشــيرعلوان الى ضرورة عاج المراة نفســيا 
قبل خضوعها لعاج طبي من العقم الن الحالة النفسية تؤثر على 

االستجابة للعاج وتؤخره كثيرا ..
وفي اشــارة لمــدى التطور الذي وصل له عــاج العقم في العراق 
تؤكد الدكتورة بشرى الموسوي مديرة مستشفى كمال السامرائي 
للخصوبــة والعقــم وصوله الى نســبة ممتازة من النجاح ســيما 
بعد اســتخدام جهاز الحقن المجهري ليمنح االمل للنساء وارسال 
مستشــفى كمال السامرائي فريقا من االطباء الى القاهرة للتمرن 
على استخدام الجهاز ثم اســتخدام التقنية في اجراء اول عملية 
والدة ناجحة لســيدة في العقد الثاثيني لم تنجب منذ 18 عاما 
واعقبتهــا حاالت عديــدة أخرى فضا عن اجــراء عمليات والدة 

االنابيب ..

ورغم ان الموســوي تزرع االمل طبيا في نفوس العديد من النساء 
القــادرات على االنجاب بهذه الطــرق ، اال ان هناك نماذج اخرى 
تعجــز تماما عن ذلك اما بســبب عجز الزوجين عــن دفع تكلفة 
العملية الباهضة الثمن او تقدم المراة في الســن.. فكيف يمكن 
اذًا مســاعدة اليائسات من النســاء العقيمات على تقبل الحياة 

كنساء ) ناقصات ( كما ينظر اليهن المجتمع.؟
 ربما حاولــت ايمان وزوجهــا ايجاد الحل، مثــا بتبني طفل من 
 احــدى دور االيتــام لرفض الزوج فكــرة الزواج من اخــرى ، بينما 
طلبت يسرى من شقيقتها احد ولديها التؤام لتربيه لها ، وفضلت 
ســلوى العمل فــي احدى رياض االطفــال لتكــون بينهم دائما 
 ..لكن هذه الحلول الُتعد ناجعة مالم تاخذ المراة االمر ببســاطة 
باعتبــاره قضاًء وقــدرا وتتكيف معه بايجابيــة ، ويتوقف ذلك 
بالتاكيد على مســتوى المراة الثقافي واالجتماعي فهناك نساء 
يجدن في ممارســة عمل نافع بديا عــن تربية االطفال ، وهناك 
مــن يبحثن عن الدعم العاطفي لــدى االهل واالقارب واالصدقاء 
المخلصين او يخضعن للعاج النفســي ..وهناك نساء يلجان الى 
العــاج الروحاني وااليمانــي للتخفيف من حدة االلم النفســي 
الحاصل من جراء العقم فيرضين بقضاء الله ويقنعن انفســهن 
بــان البقــاء دون اطفال افضــل بكثير من انجــاب طفل مريض 

اومعاق مثا ..

عدوية الهاللي 

سبب العقم لدى الرجال والنساء 
في المنطقة يعود لتزايد آثار 

التلوث البيئي والصناعي فضال عن 
التعرض للمبيدات الحشرية والزراعية 
واالنسياق وراء ابواق العاملين في 

مجال العالج باالعشاب



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////08

قلوب النساء 
في خطر

أظهرت دراسة طبية حديثة ان النساء يتمتعن بالحماية الجزئية في فترة 
الحيض، إال أن هذه الحماية تنتفي ما بعد سن اليأس، وترتفع نسبة أمراض 

القلب الى نسبة تقارب نظيرتها لدى الرجال.. ولعل أبرز األسباب، هي: ارتفاع 
نسبة المدخنين بين الجنسين )السيجارة والنارجيلة(، كما يؤدي عامل الوراثة 
االسري دورًا اساسيًا في ذلك، ما يرفع مستوى أمراض القلب المبّكرة..فضال 

عن األثر المباشر لداء السكري والبدانة، وقلة النشاط الرياضي.

طبيب
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اخصائي امراض القلــب الدكتور محمد البغدادي اوضح اهم 
العوامل التي تثير مشكلة القلب قائا:

 غالًبا ما يكــون الوقت متأخًرا عندما تظهــر األعراض.. يبدأ 
تشــكل خثرات الكولســترول في العشــرينات من العمر، وال 
تظهــر األعراض قبل حصــول تضّيق بنســبة 60-70 %، 
ويبقــى قياس مســتوى الكالســيوم فــي الشــرايين أفضل 
الوســائل للوقاية األولية، أي تشخيص تصّلب الشرايين قبل 
ظهور األعــراض.. ولعل ابرزها، ألم حاد فــي الصدر، وضيق 
حــاد في التنفــس عند الجهد، وتــورم فــي الرجلين، وعدم 

انتظام ضربات القلب، وارتجاع حمضي.
 مــن المعــروف أنَّ ضغط الــدم المرتفع يؤثر علــى القلب، 
ويوصف بـ«القاتل الصامت« ال ســّيما مع شــدة الضغوط 
الحياتية اليومية..والمحافظة على الوزن الســليم، والنشــاط، 
واإلقال من الملح، تســاهم في الحفــاظ على ضغط دموي 

طبيعي.
ورغم ذلك، وبما أنَّ غالبيــة الحاالت هي موروثة، من الممكن 

عدم تشخيص الحال المرضية لسنوات طويلة.
لذا، يجب قياس الضغط الدموي مرتين في السنة، لاكتشاف 

المبّكر والبدء بالعاج لدى التشخيص.

خير العالج 
اما فيما يخص الفحوص الدورية المطلوبة في مراحل عمرية 
معينة، للتأكد من ســامة الشرايين وعضلة القلب فيجب ان 

تتم بأتباع مايلي 
_ زيارة الطبيب والفحص الســريري، يشكان الطريق األساس 

قبل البدء بأي فحوص
_مراقبــة الضغط ابتداًء من عمر 25 – 30 ســنة، و فحصه 

ا. مرة سنويًّ
_الدهنيات في الدم ابتداًء من عمر 25 – 30 سنة.

_فحص الدم وفحص الســكر التراكمي فــي حالة البدانة، أو 
في حاالت العوامل الوراثية، ابتداًء من عمر 35 - 40 سنة.

 _فحص الزالل في البول وبشكل خاص لدى مرضى الضغط 
والسكري.

_قياس مستوى الكالســيوم في الشرايين التاجية: في حال 
وجود عوامل مؤثرة.

_فحص اإلجهاد الصوتي/النووي أو الصورة الطبقية المحورية 
للشرايين التاجية  في حال وجود أعراض غير اعتيادية.

وعن الوقاية مــن امراض القلب بين البغدادي انها  تبدأ في 
ا بدًءا من سن المراهقة، مع  ســن مبّكرة.. وتتطلب نمًطا صحيًّ
ممارســة التمارين بشــكل دائم، وتجّنب البدانــة والتدخين، 
والعوامــل التــي تســاهم في تصّلــب الشــرايين.. كتناول 
الدهنيــات واللحوم الدســمة واالبتعاد عــن نوبات الغضب 

والعصبية .

قوارير
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كلمة لفرح

فرح طفلة.. لم 
تكن أحالمها 
أكبر من سني 
عمرها, وحتما ال 
تفقه لغة الفراق 
شأنها شأن أي 
طفٍل في أي 
مكان على وجه 
األرض, بالفطرة 
يحتاج الطفل أن 
يكون في كنف 
ورعاية أبويه, 
عائلة تحتويه, 
تضمن له حياة 
كريمة وآمنة, 
تعينه على دخول 
معترك الحياة 
دون أدنى خوف 
من المجهول

يحصل أن نســتفيق صباحا على نبأ استشــهاد شــخص آخر ممن 
أختارهــم الله للســعادة, وفــي الحــروب تتزاحم األنباء فنشــعر 
بالراحليــن صوب الخلود حينما يتناهى إلى مســامعنا صدى بكاء 

ذويهم, أولئك العالقون بين ارض غيابهم وسماء بقائهم.
فــرح طفلة.. لم تكن أحامها أكبر من ســني عمرها, وحتما ال تفقه 
لغة الفراق شــأنها شــأن أي طفٍل في أي مــكان على وجه األرض, 
بالفطــرة يحتاج الطفــل أن يكون في كنف ورعايــة أبويه, عائلة 
تحتويه, تضمن له حياة كريمــة وآمنة, تعينه على دخول معترك 
الحيــاة دون أدنى خوف مــن المجهول, وألن الظلم لــم ينته بعد 
فهناك قوافل من األطفال تضل طريق الســعادة لحظة افتقادهم 

أحضان أوطانهم الحقيقية )األب(...
ولكــن... ما دورنــا نحن في ظل هــذا الغياب؟ هــل تفي كلمات 
المواساة؟ فعدد االيتام يتزايد بشكل مرعب, ونحن نقف مذهولي 
اإلدراك ال نحرك سوى الســنتنا, وربما لمسة على رؤوسهم تسعفنا 
فتغنينــا نحن أكثر ممــا تغنيهم؛ لذا البد مــن اإلقدام على خطوة 
أكثر وقعا وأشد تأثيرا لرفع القليل من ثقل معاناتهم ومشاركتهم 
مسيرة حياتهم الطويلة, ولتكن فرح شعارا لحملة جادة تستنهض 
الهمــم وتنبــه الغافلين عما يــدور داخل جدران بيوت الشــهداء, 
ولنعي تمامــا بأننا قادرون على رســم االبتســامة على وجوههم 
الحزينــة فاإلنســان بطبيعته مجبــول على الشــعور والتفاعل مع 
اآلخرين, وفي حال لمَس هؤالء األيتام رغبتنا الجادة بالبقاء معهم 
لتحقيــق الدعمين المادي والمعنوي, بــأي طريقة تحفظ كرامتهم, 
وتشــعرهم بأهميتهم وبأحقيتهم بأن يكونــوا على قدر كاٍف من 
التــوازن في المجتمع, ويحققوا ما يحققــه كل طفل يحيا في ظل 
جو عائلي متكامل, حتما ســيتخلصون من مشاعرهم السلبية التي 
ترهق قلوبهم الصغيرة وفيما بعد تفكيرهم بمتابعة الحياة بشكل 

طبيعي. 
ولتكــن كلمتنا لفرح هي كلمة إلى كل يتيم, كلمة مقترنة بالفعل, 
كلمــة توجب التغيير, كلمة نابعة من عقل واٍع وقلب صادق, كلمة 

ترادف الرحمة واإلحسان ورد الجميل, كلمة ال تموت ما حيينا.

ايمان الحجيمي 

القلممرفــــــ�أ
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مواقف قواتنا االمنية وحشدنا المقدس  لن تخلو من االشادة وسوف تخزنها  الذاكرة 
االنسانية  والسجالت البطولية بعد ان رسمت مالمح وصور االنسان العراقي النبيل 

وقدراته في احتواء الخير والرقي ليسجل في يومياته الممتلئة بأزيز الرصاص وتراب 
االنتصارات اروع الصفحات في تاريخ الحقائق التي اليغفلها المنصفون والزمن مهما 
تعرض لهجمات اعالمية مضادة  ارادت بذلك طمس الواقع والتغاضي عن بطوالتهم 

الفذة والكريمة بحق الوطن وابنائه في سنوات الحرب على االرهاب وتداعياتها .. 
ليدون اسمه وتوقيعه في سيرة العز والشرف . .

بطوالت القوات االمنية 

والحشد المقدس فاقت التصور 

عطر  
الجهاد

لن يغفلها التاريخ المنصف
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 فلقـــد تعامـــل ابناؤنا الغيارى بكل مســـؤولية وانســـانية مع 
اولى المعارك وشـــدة آتونها الذي اســـتمر العـــوام .. كان فيها 
الحشـــد المقدس يســـطر االنتصـــارات الكبيرة  واالنســـانيات 
بحـــق المهجريـــن والنازحين الذيـــن اكتووا بنيرانهـــا وهؤالء 

العزل ذاقوا ويـــات ااالرهاب ووحشـــيته  . 

شهامة معهودة
فمـــا ان وطـــات اقدامهم الكريمـــة ارض المناطـــق المغتصبة 
والتي يتواجـــد فيها دواعش الشـــر وكان المواطنيـــن اآلمنين 
تحـــت ســـيطرتهم، حتـــى انطلقـــت معـــارك التحريـــر  وقد 
المعهودة،  العراقيـــة  والنخـــوة  الشـــهامة  فيهـــم  تحركـــت 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////13

فلـــم تمـــر المواقـــف دون تدويـــن احداثهـــا الكبيـــرة في 
تقديـــم  فـــي  يتســـابقون  وجميعهـــم  يومياتهـــم   ســـجل 
الخدمة والمســـاعدة للنازحين والمهجرين .. وتخليص المتواجدين 
 في المنـــازل وحمـــل المعاقين عـــل اكتافهم ومد يـــد العون 
لكبـــار الســـن ممن الحـــول لهم وال قـــوة ليواصلـــوا مهمتهم 
االضافيـــة  بكل فخر ويقـــودون النازحين الى بـــر االمان بطرق 
شـــرفية وانســـانية تفوق وصف الخيال  حفاظـــا على حياتهم 
.. فضـــا عن تقديـــم المســـاعدات العينية الماديـــة من طعام 
وشـــراب واغطية وادويـــة وغيرها مـــن المســـتلزمات الحياتية 

 . االخرى 

قوة وتأثير
 حكايـــات عديدة مضمخـــة بالبطولـــة والعز قادها البواســـل 
 من رجال الحشـــد تفوق التصور ، ونقل لنا المشـــاهد والســـامع 
 واغلـــب الفضائيـــات المحايـــدة صـــورا حية عـــن تضحيات 
النفـــس االبية وماآلـــت اليه شـــجاعة المقاتلين فـــي تكملة 
النصـــر الكبير بكل مايعـــززه ويمنحه قـــوة وتأثير بمـــا ارتوى 
من االيمـــان والعقيدة .. انه ديدن ومســـار ارتقـــى اليه هؤالء 
وارعب اعـــداء النصر واالرهـــاب ، وكان االنتصـــار بهم واليهم 
ســـارية ترفرف في ســـماء المجد الذي لن تنســـاه كتب التاريخ 
وســـفر المعارك والبطـــوالت التـــي صاغها الجيـــش العراقي 

والحشـــد الشـــعبي بهيبته وكبريائه الشامخ .  
 انتصـــارات متاحقة تخطها ســـواعد الحشـــد الشـــعبي خال 
معـــارك التحريـــر ضمـــن "قادمون يـــا نينـــوى"، وترافق تلك 

 االنتصارات الميدانية، مواقف انســـانية شكلت اروح صور اللحمة 
الحشـــد  اســـم  ليصـــدح  الحســـن،  والتعامـــل   الوطنيـــة 
 الشـــعبي عاليا في المؤتمـــرات الدوليـــة. ان »بعض الجهات 
ـــة التـــي تدعـــم االرهـــاب حاولـــت إربـــاك جهدنـــا   الدوليَّ
 فـــي محاربـــة اإلرهـــاب بطـــرق شـــتى، محاولـــة  تزييـــف 
الحقائق، واتهام مؤسســـة الحشـــد الشـــعبي بانتهاكات ضد 
حقـــوق اإلنســـان وبا دليـــل، وهـــي ال تخدم فـــي حقيقتها 

بذلـــك إال اإلرهاب«.
تعامـــل الحشـــد الشـــعبي كان انســـانيا وفي ارقـــى حاالت 
التعامل حيث قدمت قوات الحشـــد للنازحيـــن المواد الغذائية 
والمســـتلزمات التي يحتاج اليها النازحون”، مؤكدا ان “الحشـــد 
الشـــعبي نقل النازحين الـــى مخيمات االيواء فـــي القيارة«.

سعاد البياتي 

انتصارات متالحقة تخطها سواعد 
الحشد الشعبي خالل معارك التحرير 

ضمن قادمون يا نينوى، وترافق 
تلك االنتصارات الميدانية، مواقف 
انسانية شكلت اروح صور اللحمة 
الوطنية والتعامل الحسن، ليصدح 

اسم الحشد الشعبي عاليا في 
المؤامرات الدولية
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رسائل السجاد.. 
حدود ترسم وطن األبوة

درر
سجادية
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｠حق األب｟

نص حق األب وفق ما جاء في رسالة الحقوق لإلمام السجاد )عليه 
السام(:

 )وأما حق أبيك: فأن تعلم أنه أصلك، وأنك فرعه، وأنك لواله 
لم تكن، فمهما رأيت في نفسك ما يعجبك فاعلم أن أباك أصل 
النعمة عليك فيه، وأحمد الله وأشكره على قدر ذلك، وال قوة إال 

بالله...(.

األب وطن
ما  كل  وتوفير  أسرته,  رعاية  مسؤولية  عاتقه  على  األب  يحمل 
يحتاجه ماديا ومعنويا, وغالبا ما يكون األب مصدر القوة والحزم 
على  وقدرته  للرجل  التكوينية  للطبيعة  يعود  وهذا  ابنائه  أمام 
إدارة سلوكياتهم من خال العقل, لكن ذلك ال يعني إلغاء الدور 
يحاول  إذ  معهم,  تعامله  في  مشاعره  إقصاء  او  له  العاطفي 
لألبناء  يوجهها  ممارسة  أي  خال  من  وبالفطرة  جاهدا  األب 
لتعزيز قدرتهم على  وبنائهم؛  أو غير مباشرة بتقويمهم  مباشرة 
لم يتضح  أن  األفضل, وهذا  بالشكل  الحياة  دورهم في  ممارسة 
الشعور به في  في مراحل مبكرة من فترة حياتهم؛ حتما يمكن 
فترة متقدمة ال سيما بعد ممارسة األبناء مسؤولياتهم في الحياة 
 وخصوصا بعد ادراكهم لمعنى األبوة واقعا ملموسا مع ابنائهم, 
الوقت يقدر معظم األبناء سبب حزم األب في تربيته  في ذلك 
من  بجرعة  ولو  وتصحيحها  أخطائهم  تشخيص  على  وإصراره 

القسوة.

عقوق 
المدني ومنظمات حقوق اإلنسان  المجتمع  تتبع بعض منظمات 
رفع  أجل  من  خاصا  اهتماما  تستدعي  التي  الحاالت  من  كثيرا 
عقوق  يعد  إذ  آبائهم,  تجاه  األبناء  بعض  يمارسه  الذي  الحيف 
الوالدين من األفعال المشينة بحق اإلنسانية, وتأكيدا على فداحة 
هذه الممارسة ما ورد في كتاب الله جل وعا فيما يخص العقوبة 
حتى  أو  بالكلمة  ولو  أبويه  عقوق  على  يقدم  من  على  المترتبة 
إذ  النبوية,  السنة  بذكرها في  المؤشرات  تلك  واستمرار  باإليماء, 
وسلم(  وآله  عليه  الله  )صلى  محمد  نبينا  اإلنسانية  رسول  وجه 
من خال مجموعة كبيرة من احاديثه الشريفة إلى ضرورة إدراك 
من  يكفي  ما  وأورد  بالجميل,  إحسانهما  رد  بل  األبوين,  منزلة 
األمثلة والمواعظ التي تبين فلسفة الرحمة المتبادلة في اقدس 

منظومة اجتماعية أال وهي العاقة الفطرية بين اآلباء وابنائهم, 
ومن المخزي أن يرتبط تطور واقعنا الفكري والتكنولوجي بانحسار 
المبادئ وتلوث الفطرة بعزوف كثير من األبناء عن تأدية دورهم 
الحقيقي في التعامل مع الوالدين, وعدم وعيهم بمآل تصرفاتهم 

المجحفة لحقوق اآلباء عليهم.

دار المسنين
ربما لو أردنا أن نختزل كلمة العقوق بصورة حية وملموسة نحتاج 
تتزايد في عموم  أخذت  التي  المسنين  دور  إلى  زيارة طارئة  إلى 
نزالء  فمعظم  والظلم,  الخيبة  مامح  واقعا  تتجلى  هناك  الدول, 
تلك الدور يخبئون قصصا مأساوية يندى لها الجبين, والمؤسف 
بل الموجع إنهم لم يقصروا في أداء دورهم كآباء كما يظن البعض 
بأن »العقوق نتيجة متوقعة لتقصيرهم في تقديم الدعم المادي 
والمعنوي اثناء تربيتهم ألبنائهم«, بل ربما الحقيقة تكمن في 
قصورهم بمعرفة الطريقة الصحيحة لشكل ذلك التقديم, إذ يعبر 
كثيرا منهم عن مدى إيثارهم وغزارة عاطفتهم على األبناء ولكن...!
ال )لكن( هذه تحتاج إلى تعمق في نوازع النفس البشرية, فكيف 
يرد الجمال بالقبح؟, وكيف ترد الرحمة بالقسوة؟, بل كيف يغيب 
عن فكر أحدنا مصير العاق سواء في الدنيا أو اآلخرة! وكماحظة 
المسنين من  اولئك  إخراج  تمكنوا من  الذين  إليها معظم  توصل 
االنتباه  دون  مشاعرهم  ضخ  في  بالغوا  بأنهم  صمتهم  قوقعة 
إلى إحداث التوازن في تعاملهم مع األبناء خال فترات حياتهم 
المتاحقة وهذا تحديدا ما يشار إليه في معظم كلمات المسنين 

المشفوعة بالندم والحسرة.

دعوة
دعانا الله جل شأنه ودعانا الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم( 
لمراعاة حقوق الوالدين, وهذا ما دعا اإلمام السجاد )عليه السام( 
إلبراز  الحقوق  برسالة  الموسومة  رسالته  في  عليه  التأكيد  إلى 
وفق  تأديتها  الواجب  الحقوق  بقية  مع  وتشخيصها  معالمها 
مضامين الرسالة, والسؤال المشفوع بالتأمل الوارد ذكره والتذكير 
إلى  يرشدنا  دليا  نحتاج  وهل  ورسوله؟  الله  دعوة  ترد  هل  به: 

إدراك بر الوالدين؟ 

تضمنت رسالة الحقوق لإلمام السجاد عليه السالم جملة من حقوق صلة الرحم, إذ 
عبرت هذه الحقوق عن طبيعة العالقات التي حددها الله للبشر فهي السبيل للتكاثر 

والتوازن واالستمرارية, ومن هذه الحقوق حق األم وحق الولد, وحتما ما ينبغي 
إيراده كمتمم لهذه الحقوق هو حق األب على أبنائه؛ لما فيه من حث على تمييز 

مكانة األب من خالل توضيح أساس التكوين البشري من نسل األب وتحديده كأصل لفروع 

ايمان كاظم الحجيمي
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ضيف 
وحوار

خالل سنوات احتالل داعش البغيض

د. أسماء الخطاب ..
 عميدة في جامعة الموصل

خالل فترة سيطرة 
تنظيم اعش 

االرهابي على 
مدينة الموصل، 

وفي الوقت الذي 
كان خروج المرأة 
للعمل أمر صعبا 

وغير مقبول خاضت 
د. أسماء سعود 

الخطاب تجربة مهمة 
وصعبة وهي 

إستالم عمادة كلية 
اآلداب في جامعة 

الموصل وكان عليها 
الصمود أمام الكثير 

من التحديات التي 
واجهتها ورصد 

التطرف بين الطلبة 
وحل مشاكلهم 

العالقة.
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الخطـاب عميـدة  اسـماء  الدكتـورة  “لقواريـر” وقفـة مـع  كانـت 
جامعـة الموصـل للتعـرف علـى تلـك المـرأة التـي تمكنـت مـن 
خـال شـخصيتها القويـة وأخاقهـا العالية أن تسـيطر على زمام 

األمـور فـي الجامعـة خـال الفتـرة العصيبـة ومـا بعدهـا.
الخطـاب بدايـة تسـلمها مهامهـا كعميـدة  أسـماء  د.  تسـتذكر 

بالقـول: 
 تسـلمت مهامـي خـال فتـرة إحتـال تنظيـم داعـش اإلرهابـي 
لمدينـة الموصـل وفـي الوقـت الـذي تعرضـت فيـه الكثيـر مـن 
النسـاء األكاديميـات للتهديـد والقتـل علـى يد التنظيـم تمكنت 

مـن القيـام بـدوري بـكل حـذر وهـدوء.
بيـن  تفـرق  لـم  الموصـل  واجهتهـا جامعـة  التـي  فالمصاعـب 
رجـل وإمـرأة فـي مجـال المسـؤولية وكنـت أكلـف بمهـام كبيـرة 
أنسـى مـن خالهـا أننـي امـرأة وأقـوم بواجبـي علـى أتـم وجـه 
ألننـا كأكاديمييـن كان كل همنـا حمايـة الجامعة وإنقـاذ العملية 

التعليميـة ونشـر الهـدوء بيـن الطلبـة وعـدم إثـارة الفوضـى.
رحلتهـا  سـنوات  أصعـب  مـن  السـنوات هـي  تلـك  أن  وتعتبـر 
التدريسـية، وبسـبب إحتـال الموصـل تـم نقل قسـم اآلداب في 
الجامعـة إلـى كركـوك وكان لهـا موقـع آخـر فـي دهـوك خـاص 
باألقليـات وكنـت أباشـر عملي بيـن المحافظتيـن،  وبعـد التحرير 
افتتـح موقـع كليـة اآلداب فـي جامعـة الموصـل عملـه فصـرت 
أتنقـل بيـن ثـاث محافظـات حتى لقبت »بـأم بطوطـة«  لكثرة 
تنقلـي حتـى إسـتقر الوضـع األمنـي نوعا مـا وأغلق فـرع كركوك 

ليبقـى فرعـا دهـوك والموصـل وهـو الموقـع األصيـل للكلية.

صعوبات القيادة 
كان عليها أن تتبع أسـلوبا مناسـبا للتعامل مع الكادر التدريسـي 
والطلبـة وان تتسـم بالقـوة ورباطة جأش في تسـيير امور العمادة 
فـي هـذا الوقـت، وان تحافظ على مسـتوى من المسـؤولية والحزم 

، عـن هذا تتحـدث د. الخطاب موضحة : 
مسـؤولية العمـادة كانـت تحتاج إلى نـوع من التحـدي مع النفس 
فمسـألة تلقـي األوامـر والتعليمـات مـن امـرأة في مجتمع شـرقي 
فيهـا محاذيـر نوعا مـا لكن مع القليـل من الصبـر ومحاولة إحتواء 
وبمسـاندة  الصعـاب  مـن  الكثيـر  تخطـي  مـن  تمكنـت  الجميـع 

إحتـواء  إلـى خطـاب  الطلبـة كانـوا بحاجـة  لـي حتـى  الجميـع 
فتعاملـت معهـم كأم وإعتبرتهـم أبنائـي وهذا ما سـهل المهمة 

كثيـرا بالنسـبة لي.

ما بعد التحرير
الظـروف الصعبـة التـي مـرت علـى اهالـي الموصل وما عايشـوه 
مـن ظلـم التنظيم وسـلوكياته المتخلفـة وماتعرضوا له من شـتى 
صنـوف القتل والتعذيب والتصفيـات والتهجير كان من الصعب 
جـدا إعـادة اللحمة الوطنية بينهم سـيما وان بينهـم أقليات، وهنا 
كان واجبنـا كأسـاتذة نشـر عمليـة التعايش السـلمي بيـن الطلبة 
لتجنـب الحـوار الطائفـي ونشـر خطـاب التسـامح والتعايـش بين 
جميـع الطوائـف والمكونـات مـن جديد بسـبب المشـاكل الكثيرة 
التـي كنـا نعاني منهـا خاصة فيما يتعلـق بالنازحيـن والرازحين 

عنـد عـودة الكليـة إلى موقعهـا األصيل.

أحالم مؤجلة
امـا مايخـص المرحلـة المقبلـة فقـد اعتبـرت  ضيفـة« قواريـر« 
بأنهـا تحمـل معها كثيـرا من التغييـرات السياسـية واإلجتماعية 
تلـك  مـع  تحمـل  وهـي  الموصـل  مدينـة  فـي  واإلقتصاديـة 
التغييـرات كثيـرا مـن األحـام والطموحـات التي تأمـل تحقيقها 
تدريجيـا وتقـول، لـي رغبـة جـادة فـي اإلنفتـاح علـى الجامعات 
العربيـة والعالميـة وهنـاك محـاوالت بسـيطة أحـاول تعميقهـا 
خـال الفتـرة المقبلـة ألننـي أطمح إلى رفع مسـتوى كليـة اآلداب 

فـي جامعـة الموصـل فـي جميـع المحافـل العلميـة.
وفـي ختـام الحديـث شـددت د. أسـماء الخطـاب علـى أن، للمـرأة 
الموصليـة طاقـة وقابليـة لتخـوض تجربتهـا فـي مجـال القيادة 
رغـم تداعيـات األفـكار السـلبية بعـد داعـش ولهـا دور كبيـر فـي 
تحقيـق السـام في الفتـرة المقبلة بعيدا عن أي مصالح شـخصية 
وهـذا مـا نعمـل عليه اليـوم ونوجه طلبتنـا وزماءنـا وحتى جميع 
مـن نعرفهـم لنعيـد لمدينـة الموصـل أمنهـا وتعايـش أبنائهـا 

بينهم. فيمـا 

ميساء الهاللي
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بائعة 
الفوانيس

قبل فترة 
وجيزة ضجت 
وسائل التواصل 
اإلجتماعي 
بمقطع فيديو 
لفتاة صغيرة، 
كانت تغالب 
النوم بشدة 
وهي جالسة 
على الرصيف في 
ساعات متأخرة من 
الليل تحمل في 
يدها عددا من 
فوانيس رمضان، 
تغفو فيباغتها 
صوت أبواق 
السيارات وتصحو 
من جديد وتعود 
لتغفو وال تزال 
الفوانيس في 
يدها

 ال تــزال طفولتنــا البعيــدة تزخــر بذاكــرة غنية عــن أفام 
 رســوم متحركــة كنا نشــاهدها ونتأثــر بهــا، وحتى وقت 
 قريــب شــاهدت فيلما كنت أشــاهده كثيرا فــي طفولتي 
 عــن بائعة الكبريــت التي تمــوت في يوم قــارس البرودة 
ورغــم  الســنة  رأس  بأعيــاد  يحتفلــون  النــاس   بينمــا 
تهالك الســنوات ومرورها سريعا دمعت عيناني كما دمعت 
للمرة األولى وانا إبنة الســنوات الســبع عند مشــاهدة هذا 

الفيلم.
 كنــت أخــال وللوهلة األولــى بأن هــذا النوع مــن الفقراء 
 إنقرضــوا او لربمــا إكتفوا بالتســول وطلب العــون بدال من 
 الــرزق الحــال ، ولكــن وقبل فتــرة وجيزة ضجت وســائل 
التواصــل اإلجتماعــي بمقطع فيديو لفتــاة صغيرة ال أظن 
أنها تعدت عامها الســابع، كانت تغالب النوم بشدة وهي 
جالســة على الرصيف في ســاعات متأخرة من الليل تحمل 
في يدها عددا مــن فوانيس رمضان، تغفو فيباغتها صوت 
أبواق الســيارات وتصحــو من جديد وتعــود لتغفو وال تزال 

الفوانيس في يدها .
 يحــاول بعضهــم أن يمدهــا بالقليــل من المــال فترفض 
إســتام أي مبلــغ إال لــو تســلم صاحــب المبلغ فانوســا ، 
 صغيرة ولكنها أبيــة النفس لربما تعلمت هذا اإلباء من أب 
متوفى أو أم مريضة او ربما فقدتهما معا في أحداث العنف 
التي لــم تفارق الباد لســنوات طويلة حتى صــار األطفال 
يلوكــون االحزان مع حكايات الدار والــدور في المدارس فلم 
يبــق لهم دار ولم يعيشــوا فــي الدور بعد أن فقــدوا كل ما 

لديهم.
فــي بلد يعوم على بحيرات مــن النفط ويمتلك من الخيرات 
مــا تعجز عنه باقي البــاد كان من الممكــن ان تحظى مثل 
هكذا طفلة بسكن جيد وتعليم جيد ولكنها نسيت طفولتها 
علــى الرصيف وهي تبيع الفوانيس فــي ليل ال يرحم حتى 

الطفولة.

حلظة
�صراحة

ميساء الهاللي 
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االمام زيد بن علي }عليه السالم{ 
قتيل العراق وحليف القران 

الذي بقي مصلوبا الربع سنوات

مرايا 
الماضي

ي 
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فـي هـذه البقعـة استشـهد االمام زيد بـن علي بن االمام الحسـين 
عليهـم السـام , قتيـل العراق وحليف القـران وأبرز علمـاء ال محمد 
عليهـم السـام والشـهيد سـليل الشـهداء وهـو الـذي رفـع رأسـه 
الشـريف علـى رمـح وِطيَف به في االقطار  ارسـل هدية الى هشـام 
بـن عبـد الملـك ففـرح بـه كمـا فـرح يزيـد بـرأس االمـام الحسـين 
عليـه السـام.. لزيـد تسـمية معروفـة فـي هـذه االرجاء وهـي )ابو 
الجيـات( ولهـذه التسـمية قصـة غريبـة سـنقوم بايرادهـا الحقا . 

ابو الجيالت 
أصـح الروايـات تؤكـد ان هـذا المـكان هو مـكان الصلـب، أذ صلب 
االمـام الشـهيد وبقـي معلقـا منكوسـا لمـدة اربع سـنوات حتى لم 
يتبقـى مـن الجسـد الشـريف غيـر العظـام فيما تقـول روايـة اخرى 
انـه مـكان الدفـن فـي السـاقية التـي ُقطـع ماءهـا وقـد تسـتطيع 
قـراءة نوائـب الدهـر التـي جرت على االمـام زيد في احـدى جدران 
المرقـد الشـريف حيـث كتبـت قصـة استشـهاده بالكامـل . ابـو 
الجيـات قصـة هـي اغـرب مـن الخيـال اال انهـا حقيقـة يعرفهـا 
اغلـب النـاس خاصة من لديه شـوق دائـم لزيارة مرقد زيد الشـهيد 
والقصـة تحكـي عـن زيـارة مديـر اوقـاف الفرات االوسـط فـي زمن 
النظـام البائـد والـذي زار المرقـد في عـام 1997 فـي وقت كانت 
تجـري فيـه ترميمـات كثيـرة وقـد سـاءه ان يكـون عـدد الشـبابيك 
منـًا بائمـة اهـل  فـي قبـة الضريـح المقـدس اثنـي عشـر شـباكا َتيُّ
قـرر  االعتـراض  هـذا  وازاء  السـام  عليهـم  المعصوميـن  ابيـت 
ايقـاف اعمـال الترميـم فيـه وتحـول القـرار الـى نقـاش حـاد ممـا 
حـدا باالشـخاص المسـؤولين عـن المرقـد الـى اقامـة مأدبـة غـداء 
علـى سـبيل المراضـاة واالقنـاع اال ان القـدر كان اسـرع اليـه مـن 

اليبعد المزار الشريف لالمام 
زيد بن علي بن االمام الحسين 

عليهم السالم سوى ثمانية 
كيلو مترات عن طريق حلة 
- نجف فيما يبعد 30 كيلو 
مترا عن مركز مدينة الحلة 
في بقعة تسمى منطقة 

زيد بن علي )ع( وكانت 
تسمى بباب الكناسة 

وهي احد ابواب 
الكوفة عاصمة 

الخالفة االسالمية 
انذاك وكانت مكانا 

مزدحما بالسكان 
باعتباره مفترق 

طرق. 
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مائـدة الغـذاء التـي سـرعان مـا مـدت امامـه وقبـل ان يمـد يديـه 
الـى الطعـام دخـل فـي نوبـة مـن الصـرع الهسـتيري وبـدأ يـردد 
)اجانـي اجانـي ( ممـا اسـتدعى نقلـه الـى اقـرب مستشـفى فـي 
سـيارته الحكوميـة التـي لـم يحالفها الحـظ هي االخـرى بالوصول 
الـى المستشـفى حيـث احترقـت في وسـط الطريق وتوفـي هناك 
وكان معـه انذاك شـخصان ممن شـهدوا الحادثـة وكانت المفاجاة 
عندمـا تـم تشـريح الجثـة وجدوا فيهـا اثـار اطاقات ناريـة لحمية 
اصابـت القلـب ليـس لهـا مخـرج وال مدخـل وقـد استفسـر افـراد 
عائلتـه مـن الشـهود مـن احتمـال نشـوب معركـة او حفلـة عـرس 
او عـزاء فـي ارجـاء المنطقـة سـببت هـذه العيـارات الناريـة اال ان 
تاكيـدات الشـهود نفـت ذلك وقطعوا الشـك باليقيـن ايضا عندما 
اكـدوا لعائلتـه ان الفرصـة لم تسـمح لـه نهائيا بـاالكل في حالة 

االشـتباه بوضـع السـم لـه فـي الطعام . 

مرضى وشفاء 
حرمـة المـكان وقدسـيته ال تخيـب رجـاء كل من زار المرقد الشـريف 
عارفـا بحقـه ومكانتـه العظيمة عنـد الله سـبحانه وتعالى فكم من 
مريـض بـداء عضـال هجـر عيـادات االطبـاء واتجـة الـى ال البيـت 
عليهـم السـام ليتعافـى حالمـا تطـأ اقدامـه احـد هـذه المـزارات 
وكـم مـن امـرأة عقيم مـّن الله عليهـا بالولد الصالـح ببركة صاحب 
المـكان االمـر الـذي جعـل القائميـن هنـاك الـى تسـجيل لقـاءات 
موسـعة مـع المرضـى الذيـن تـم شـفائهم واالحتفـاظ بهـا واخـر 
هـذه اللقـاءات كانـت مـع مريـض اصيـب بمـرض السـرطان عقـد 
عزمـه علـى المبيـت فـي كنـف حليـف القـران فشـاهد رؤيـا كريمة 
يؤكـد فيـه ان االمـام زيـد بـن علـي قـد اجـري لـه عمليـة جراحيـة 
وتـم شـفاؤه مـن المـرض فاستبشـر خيـرا وعـاد الـى ديـاره ليكـرر 
الفحوصـات التـي سـبق وان اكـدت اصابتـه بالمـرض لتؤكـد مـن 
جديـد انـه قـد شـفي منـه تمامـا بـاذن اللـه واغلـب مـن مـّن اللـه 
عليهـم بنعمـة الشـفاء شـاهدوا االمـام زيـد بـن علـي فـي الرؤيا .

 المولود الشهيد واالمام الشهيد
 هـو زيـد بـن علـي بن الحسـين بن علـي بن ابـي طالـب ويكنى ابا 
الحسـين , امـه ام ولـد اختارهـا المختـار بـن عبيـدة الثقفـي لعلـي 
بـن الحسـين ) ع ( وجـاء فـي غايـة االختصـار بأنه ولد سـنة )78 
هــ (وقيـل سـنة )75 هــ( في مدينـة الرسـول )ص( ولما بشـر به 
ابـوه االمـام زيـن العابديـن )ع( اخـذ القـرأن الكريـم متفائـا بـه 
فخرجـت االيـة الكريمـة )ان اللـه اشـترى مـن المؤمنيـن انفسـهم 
واموالهـم بـأن لهـم الجنـة( فطبقـه وفتحـه ثانيـة فخرجـت االية 
) وال تحسـبن الذيـن قتلـوا فـي سـبيل اللـه امواتـا بـل احيـاء عند 
ربهـم يرزقـون ( فطبـق المصحف ثم فتحه فخرجـت االية )وفضل 
اللـه المجاهديـن علـى القاعديـن( وبهـر االمـام وراح يقـول )عزيت 
عـن هـذا المولـود وانـه مـن الشـهداء(. عـن جابـر عـن ابـي جعفـر 
)ع( قـال رسـول اللـه )ص( لامـام الحسـين عليـه السـام )يخـرج 
رجـٌل مـن صلبـك يقال له زيـد يتخطى هـو واصحابه يـوم القيامة 
رقـاب النـاس غـرا محجليـن يدخلـون الجنـة بغيـر حسـاب ( وقـال 
)ص( )يقبـل رجـٌل مـن اهـل بيتـي فيصلـب ال تـرى الجنـة عيـن 
رأت عورتـه( . نشـأ زيـد فـي بيـت النبـوة واالمامـة وتغـذى بلباب 
الحكمـة وكان االمـام زيـن العابديـن حفيـد االمـام علـي بـن ابـي 

طالـب ) ع( بـاب مدينـة العلـم يتعهده بـاالداب ويرسـم له طريق 
الهدايـة والخيـر كمـا الزمـه اخـوه االمـام الباقـر ) ع ( منـذ نعومـة 
اظفـاره ومـن الطبيعـي ان لهـذه الصحبـة اثـرا فعـاال فـي سـلوكه 
وتكـون شـخصيته فقـد حفـظ القـران الكريـم فـي المراحـل االولى 
مـن دراسـته واتجـه بعـد القـران الـى الحديـث واصبـح بعـد فتـرة 
فقيهـا واسـع العلـم والمعرفـة يأخـذ بكتـاب اللـه وسـنة رسـوله 
ويـروي الحديـث لغيـره ولامـام زيـد طريقـة خاصـة بقـراءة القران 
تسـمى بطريقـة زيـد وله مؤلفـات كثيرة حيث نسـبت لـه مجموعة 
الكريـم  القـرأن  تفسـير  فـي  بعضهـا  والرسـائل  المؤلفـات  مـن 
وبعضهـا فـي علـم الفقـه وقسـم منهـا فـي علـم الـكام واالخرى 
فـي الحديـث وهـي اكثـر مـن 29 مؤلفـا وروي ان له تفسـير للقرآن 

يم.  الكر

قصة استشهاده
 فـي معركـة الحـق الـذي نشـده االمـام زيـد ضـد الباطـل االمـوي 
وتحـت جنـح الليـل ُرمـي زيـد )ع( بسـهم غـادر اصـاب جبهتـه 
ووصـل الـى دماغـه الشـريف فحلـت الكارثة فـي اصحابـه فهاموا 
فـي تيـارات مـن االسـى والحـزن وطلـب لـه الطبيـب فأنتـزع منـه 
السـهم فتوفـي مـن فـوره وذلـك يـوم الجمعـة الثالـث مـن صفـر 
سـنة )122 هــ( وقـام اصحابـه بمواراته بنهر هنـاك فقطع ماؤه 
وحفـر فيـه قبـٌر وواروا الجسـد الطاهـر فيـه ثـم اجـروا المـاء وكان 
مـع اصحـاب زيـد احـد عيـون السـلطة يراقـب تحركاتهـم فبـادر 
مسـرعا الـى الكوفـة واخبـر حاكمهـا بموضـع الدفـن فأمـر بنبـش 
القبـر واخرجـه منـه وحمـل الـى القصـر فـي الكوفـة وامـر بصلبـه 
منكوسـا فـي سـوق الكناسـة بعـد ان حـّز رأسـه الشـريف وقـد رفع 
رأس زيـد الشـهيد كمـا رفـع رأس جده االمام الحسـين عليه السـام 
علـى رمـح يطـاف بـه فـي االقطـار, حيـث ارسـل هدية الى هشـام 
بـن عبـد الملـك ففرح به كمـا فرح يزيد بـرأس االمام الحسـين فأمر 
بنصـب الـرأس الشـريف علـى بـاب دمشـق ثم ارسـل الـى المدينة 
عنـد قبـر النبـي يومـا وليلـة ثم ارسـله الـى مصـر وكان ذلـك حقدا 
عليـه والذاعـة الخـوف واالرهـاب بيـن النـاس امـا الجسـد الطاهـر 
فقـد صلـب علـى جذع شـجرة واحـاط به حـرس مكثـف مخافة ان 
يسـرق ويدفـن وبقـي مصلوبـا على هـذا الحـال طيلة اربع سـنوات 
ولمـا مـات هشـام وولي من بعـده الوليد بـن يزيد كتـب الى حاكم 
الكوفـة يوسـف بـن عمـر كتابـا يأمـر بـأن ُينـزل الجثمـان المقدس 
ويحـرق بالنـار وقـام والي الكوفـة باحراق الجسـد وذره فـي الفرات 
وهـو يقـول واللـه يا اهـل الكوفـة الدعنكـم تاكلونه فـي طعامكم 

وتشـربونه فـي مائكـم . .
 رغـم هـذه السـنوات الطويلـة اال ان مرقـد االمام زيد بـن علي عليه 
السـام مـا زال يشـع بنوره في االصقـاع ويؤمه النـاس طلبا لكرامة 
حليـف القـران فـي حيـن تقـع علـى مقربـة منـه وفـي مـكان ليس 
ببعيـد عنـه اطـال خرائب قصر هشـام بـن عبد الملـك التي كانت 
فـي يومـا مـا قصرا بنـي علـى الظلـم والجـور و )دار الظالـم خراب( 
فرحـم اللـه االمـام زيد الشـهيد الـذي احيا ثـورة جده الحسـين )ع( 
بعـد ان حـاول بنـو اميـة اطفاء نورهـا والتي اراد الله جـل وعا بان 

ال تنطفـىء ابدا .

ساجدة ناهي



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////22

ملف 
العدد

عمليات جراحية مجانية وأخرى مدعومة في المناسبات الدينية

مستشفى اإلمام زين العابدين 
األول في إجراء عمليات القلب المفتوح في كربالء

في باحة 
مستشفى اإلمام 

زين العابدين)ع( 
وهو احد مشاريع 

العتبة الحسينية 
المقدسة يجلس 
عشرات المرضى 
إلجراء الفحوص 

الالزمة سواء إلجراء 
العمليات أو لمعالجة 

حالة مرضية معينة 
وهذا العدد يتزايد 

يوميا بعد الشهرة 
التي َحِظي بها 

المستشفى إثر إجراء 
العديد من عمليات 

القلب المفتوح  
الناجحة وبكوادر 

طبية كفوءة فتحت 
األمل أمام المرضى 

للجوء لها سيما وأن 
المستشفى يعمل 

بنظام الدعم المادي 
وتخفيض األسعار.
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فـي قسـم اإلعـام الخـاص بالمستشـفى كانـت الوقفـة األولـى 
علـى  أطلعنـا  الـذي  الموسـوي  مصطفـى  القسـم  مسـؤول  مـع 
العمـل  ومـا تتضمنـه مـن تقنيـات واجهـزة ونـوع  تفاصيـل 
العمليـات والخدمـات التي تقدمهـا بالصور والمقاطـع الموثقة، 
»منـذ إفتتـاح المستشـفى فـي شـهر آيـار مـن العـام 2016 
انحـاء  كافـة  ومـن  للمواطنيـن  الخدمـات  تقديـم  علـى  دأبـت 
العـراق وتمكنـت مـن تحقيـق نتائـج مرضيـة بكوادرهـا الطبيـة 
المميـزة وباإلسـتعانة بأطبـاء أكفـاء مـن داخـل وخـارج الباد«.
لتتمكـن مؤخـرا من  إنجـاز عمليات قلـب مفتوح ناجحـة ألطفال 
وبالغيـن كانـت نسـبة األطفـال فيهم هـي األكبر تحت إشـراف 

أطباء عراقييـن وهنود.
وللتعـرف علـى تفاصيـل ادق لتلـك العمليـات كانت لنـا وقفة 
مـع ممثـل المتولـي الشـرعي للعتبـة الحسـينية المقدسـة زهيـر 

عبـد الكريـم الطاعنـا علـى تفاصيـل العمليـات قائا: 

مـع حلـول شـهر رمضان المبـارك بـادرت إدارة العتبة الحسـينية 
المقدسـة وبتنسـيق مـع إدارة مستشـفى اإلمـام زيـن العابديـن 
للحـاالت  المجانيـة  العمليـات  إجـراء  حمـات  بإطـاق  )ع( 
النـادرة والمسـتعصية وكان التركيـز مـن قبـل إدارة المستشـفى 
الحسـينية  للعتبـة  الشـرعي  المتولـي  وبالتنسـيق مـع سـماحة 
الشـريفة علـى عمليات القلـب المفتوح لألطفال للحاجة الماسـة 
إليهـا وذلـك إثـر تزايـد إصابـة األطفـال بهـذا المـرض وتعـذر 
لتكاليفهـا  نظـرا  المواطنيـن  مـن  للكثيـر  البـاد  خـارج  العـاج 

الباهظـة.
وكان دورنـا هنـا هـو التخفيـف عـن كاهـل المواطـن العراقـي 
وإجـراء العمليـات الناجحـة بعـد إسـتقدام أطبـاء كفوئيـن مـن 
بغـداد والهنـد مضافـا إليهـم الـكادر الطبي فـي كربـاء وتأتي 
تلـك العمليـات إسـتكماال لعمليـات أخرى بدأت منذ شـهر رجب 
حيـث بلـغ عـد العمليـات منـذ ذلك الوقـت وحتى شـهر رمضان 
الـذي إسـتمرت خالـه العمليـات 126 عملية جراحيـة مجانية .

نجاحات متتالية
نـوع  أن،  إلـى  المستشـفى  مديـر  الحسـن  عبـد  ماجـد  الدكتـور 
العمليـات لـم يقتصـر علـى عمليـات القلـب المفتـوح لألطفـال 
خـال الفتـرة الماضيـة وحتـى اآلن بـل تنوعـت لتشـمل أيضـا 
الفقـري  العمـود  وجراحـات  للكبـار  المفتـوح  القلـب  جراحـة 
القيصيريـة  الـوالدة  عمليـات  عـن  فضـا  العامـة  والجراحـات 

للمواطنيـن. مجانيـة  كانـت  جميعهـا  القلـب  وقسـطرة 
القلـب  لعمليـات  فاتحـة  خيـر  كان  رمضـان  أن، شـهر  مؤكـدا 

ممثل المتولي الشرعي 
للعتبة الحسينية المقدسة 

زهير عبد الكريم 

مع حلول شهر 
رمضان المبارك 

بادرت إدارة العتبة 
الحسينية المقدسة 
وبتنسيق مع إدارة 

مستشفى اإلمام 
زين العابدين )ع( 

بإطالق حمالت 
إجراء العمليات 

المجانية للحاالت 
النادرة والمستعصية وكان 

التركيز من قبل إدارة المستشفى 
وبالتنسيق مع سماحة المتولي 

الشرعي للعتبة الحسينية الشريفة 
على عمليات القلب المفتوح 
لألطفال للحاجة الماسة إليها
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المفتـوح لألطفـال خصيصـا حيـث تبتعـد أغلـب المستشـفيات 
عـن إجـراء مثـل هـذه العمليـات الكبـرى نظـرا لخطورتهـا وقلـة 
نسـب النجـاح فيهـا ووفـاة أغلـب األطفـال عنـد إجـراء العملية 
ولكـن في مستشـفى زيـن العابدين تمكنـا وبتوفيق مـن الله عز 

وجـل مـن خوضهـا بجـدارة وبنجـاح باهـر.
تلـك  إجـراء  فـي  إتبعـت  التـي  اآلليـة  الحسـن  عبـد  ووضـح 
العمليـات بالقـول، قمنـا بدعـوة أطبـاء هنـود مختصيـن بتلـك 
العمليـات وبالفعـل جـاء وفـد أطبـاء هنـدي كفـوء قـام بإجـراء 
خمسـة عشـر عمليـة جراحيـة كانـت جميعهـا مجانيـة للعوائـل 

المتعففـة والفقيـرة ولـذوي الدخـل المحدود بينمـا اجريت ثاث 
عمليـات أخـرى بنصـف المبلـغ إذ يتـم تحديـد حالـة المريـض 
وإمكانيتـه الماديـة مـن خـال تقديم إلتمـاس للمتولي الشـرعي 
للعتبـة الحسـينية يتـم بعدهـا األخـذ بعيـن اإلعتبـار ظـروف 

المريـض وإجـراء العمليـة إمـا مجانيـة او بنصـف المبلـغ.

كفاءات عراقية 
حتـى  أطبائـه  بكفـاءة  الماضيـة  العقـود  ومنـذ  العـراق  ُعـرف 
تلقفتهـم دول العالـم وإشـتهروا فيهـا ونقلـوا صـورة مشـرقة 
للطبيـب العراقـي، وال زال حضـن الوطـن يضـم كفـاءات طبيـة 
ال تقـل عـن األطبـاء فـي الـدول المتقدمـة ألن الطبيـب العراقي 
صـار مواكبـا لجميـع األحـداث وحاضـرا فـي المؤتمـرات الطبيـة 
الخارجيـة ومطـورا لقدراتـه ومـن هـؤالء األطبـاء الدكتـور منـاف 
جـار اللـه أخصائـي أمـراض القلـب الـذي اسـهم وبشـكل كبيـر 
فـي إجـراء عمليـات القلـب المفتـوح في مستشـفى اإلمـام زين 

)ع(. العابديـن 
يقـول جـار اللـه، شـهد العـراق فـي السـنوات األخيـرة إتسـاعا 
كبيـرا فـي حـاالت القلب المفتـوح لألطفال وألن هـذه العمليات 
مكلفـة وال توجـد مستشـفيات في العـراق تقـوم بإجراءها عمل 
العمليـات  بإجـراء  للمسـاهمة  دعوتنـا  علـى  هنـا  المستشـفى 
يتمثـل  لنـا  شـرٌف  هـذا  وكان  والمدعومـة  المجانيـة  الجراحيـة 
فـي إنقـاذ االطفـال من سـطوة المـرض وعودتهم إلـى حياتهم 

الطبيعيـة.
وأضـاف ان المتولـي الشـرعي للعتبـة الحسـينية  أوعـز أن تقـام 
خمسـين عمليـة أخرى بنصـف المبلغ وبالتالي قمت وبالمشـاركة 
مـع الفريـق الطبـي الهنـدي وعدد من زمائـي األطبـاء العراقيين 

بإجـراء تلـك العمليات.
الفتـا إلـى عـدم إقتصار إسـتقبال المستشـفى على أبنـاء كرباء 
فقـط بـل مـن كافة أنحـاء العراق نظرا للشـهرة التـي حظي بها 

د. ماجد عبد الحسن مدير 
المستشفى 

إلى أن، نوع 
العمليات لم يقتصر 
على عمليات القلب 

المفتوح لألطفال 
خالل الفترة 

الماضية وحتى اآلن 
بل تنوعت لتشمل 

أيضا جراحة القلب 
المفتوح للكبار 

وجراحات العمود 
الفقري والجراحات العامة فضال 

عن عمليات الوالدة القيصيرية 
وقسطرة القلب جميعها كانت 

مجانية للمواطنين.
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بعـد نجاح العمليات التي تجرى فيه حيث شـهدت المستشـفى 
إقبـاال واسـعا مـن قبل المرضى وتم تشـخيص الحـاالت من قبل 
الوفـد الهنـدي المكـون مـن ثاثـة أطبـاء ثـم تعاونا علـى إجراء 

العمليـات لهم.
مشـددا علـى ضـرورة حـرص المريـض علـى المراجعـة الدوريـة 

بعـد العمليـة لمتابعـة حالتـه.

أجهزة وتقنيات متطورة
 وافـاد مسـؤول االعـام مصطفـى الموسـوي بـأن، المستشـفى 
إعتمـد توفيـر أحـدث األجهـزة ومـن مناشـئ رصينـة وعالميـة 
قـام المستشـفى بإختيارهـا على أسـاس الجودة لتسـهيل إجراء 
الحاجـة  دون  للمواطنيـن  والتحاليـل  والعمليـات  الفحوصـات 

لإلسـتعانة بأماكـن خارجيـة أخـرى.

كمـا إعتمـد إسـلوب الخصم من األجور للمراجعين بنسـبة 25 % 
لشـهر رمضـان وشـعبان ورجـب فضا عـن أن جميـع الفحوصات 
كانـت مجانيـة خـال الخامس عشـر من شـعبان بمناسـبة والدة 
للعوائـل  دعمـه  المستشـفى  ويواصـل  )عـج(  المهـدي  اإلمـام 
المتعففـة والفقيـرة وباقـي الفئـات التـي ال تتمكـن مـن دفـع 

جور. األ
منوهـا أيضـا إلـى وجود جهـاز تفتيت الحصى أيضـا حيث عمل 
القائمـون فـي المستشـفى علـى إرسـال الطبيب المختـص الذي 
يعمـل فـي هـذا الجهـاز فـي دورة خارج القطـر إلقتان إسـتخدام 
الجهـاز وجميعها خدمـات تغني المواطن مـن مراجعة العيادات 

الخارجيـة والتحاليـل الباهضة الثمن.

ميساء الهاللي
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ترمومتر 
الزوج 

اللقاء الذهني 
بين الزوج 
والزوجة سواء 
كانت عاملة او 
ربة بيت ليس له 
توقيت معين 
مثل ميعاد تناول 
الطعام او وقت 
تعاطي الدواء 
لذا يجب على 
الزوجة ان تكون 
دبلوماسية على 
مستوى كبير 
فهي التي تعرف 
شخصية زوجها 
ومزاجه, متى 
يكون هادئا... 
ومتى تتوتر 
أعصابه ومتى 
يتقبل النقاش 
ومتى يرفضه 
تماما

 يقولــون ان المرأة الموظفة تتلهف على رجل يحررهــا من الوظيفة التي 
تعمل فيها ست ساعات فقط ... ولكنها بعد الزواج تجد نفسها تعمل في 
المنزل وخدمة الزوج واألوالد ثمانية عشــر ساعة متواصلة وربما اكثر وهذه 
هي بالتأكيد سنة الحياة وســبب ديمومة العاقة األسرية ... ولكن بعض 
السيدات وباالخص الزوجة العاملة لدينا تعاني من هذه الحالة والرجل او 

الزوج هو المتهم الوحيد الذي دائما ما تضعه في قفص االتهام . 
وقد ســمعت قبل ايام هــذا االعتراف من زوجة شــابة واالعتراف بالخطأ 
وكما نعرف فضيلة تؤكد فيه ببســاطة العراقيات المعهودة انها )لجوج( 
وال يمكنهــا ان تكتم ما في داخلها حتــى وان اضطرت الى البوح به في 
اكثــر األوقات حرجا وهي تقول ) أنا ال ارتــاح اال إذا واجهت زوجي بكل 
مــا يدور في بالــي وال يمكنني االنتظار ألنني أفضــل ضرب الحديد وهو 
ســاخن كما ان أي موضوع إذا تــم تأجيله يفقد حيويته وتبرد مفرداته وال 
أجد ان من المنطقي التظاهر بان شيئا لم يحدث لمجرد ان زوجي متعب او 

مشغول ألنني في واقع الحال اكثر منه تعبا ومسؤولية . 
اتهامات كثيرة ومعاناة اكثر تهمس بها بعض النســاء القرب المقربات 
اليهن دون ان تصل الى مستوى الثرثرة المزعجة وهي بصورة عامة تتهم 
الزوج انه ال يشاركها مشــاكلها وهو بصفة عامة عصبي المزاج ومشغول 
ومتعــب على طول الخط ويريد قدر االمكان إثبات وجوده في المنزل قبل 
العمل أحيانا وهذا كما تصفه مجموعة من الســيدات خطأ او عيب الرجل 
الشــرقي . بعض االتهامات تؤكد ايضا انــه يرفض النقاش ويغلق باب 
الجــدل ويريد في منزله فقط الراحة واالســتقرار والطعــام في أوقاته ثم 
مشــاهدة برامجه السياسية المقدســة واالخبار وانه ال يرى اال نفسه فقط 
وال يحاول بأي حال من األحوال ان يفهم نفسية المراة وطبيعتها و يفسر 
الديــن لمصلحتــه ويأخذ منه ما يخــدم هواه وقائمــة االتهامات تطول 
وتطول وقد تمأل صحفًا كثيرة. في وســط هذا الكم الهائل من االتهامات 
يخرج علينا بعض العارفين بأمور العاقات االسرية ان اللقاء الذهني بين 
الزوج والزوجة ســواء كانت عاملة او ربة بيت ليس له توقيت معين مثل 
ميعاد تناول الطعام او وقت تعاطي الدواء لذا يجب على الزوجة ان تكون 
دبلوماسية على مســتوى كبير فهي التي تعرف شخصية زوجها ومزاجه, 
متــى يكون هادئا ... ومتــى تتوتر أعصابه ومتى يتقبــل النقاش ومتى 
يرفضه تماما . انها المحرك األول والقبطان الذي يوجه دفه حياة األســرة 
بأكملها لذلك فعلى الزوجة ان تختار الوقت المناســب نفسيا واجتماعيا 
لعرض مشاكلها على زوجها وان تحاول قدر االمكان تجنب طرح المشاكل 
البســيطة التــي تتمكن من حلها بدون مســاعدة الزوج وبأمــكان الزوجة 
العاملة أيضا ان تهتدي معه الى أســلوب راق وهادىء للحصول على رأيه 
ومعرفة مشــاكله . فالزوجــة المثالية هي ) ترمومتــر ( او المقياس األول 

للزوج ال سيما بعد فترة زواج تتعدى اربع سنوات او خمٍس .

ساجدة ناهي

الواقع من
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جنوح األحداث 

رأي ثالثي 
االبعاد
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ربما تختلف اسباب 
الجنوح في سلم 

اولوياتها وحجمها 
النوعي من بلد الى 

آخر حسب ظروف 
ذلك البلد االجتماعية 

والسياسية 
واالقتصادية، الن 

مايعانيه الطفل او 
الصبي الحدث داخل 
العائلة من مشاكل 

مستمرة بين الوالدين 
ناجمة عن سوء 

العالقة بينهما وكثرة 
المشادات التي تصل 
لحدود العنف وكذلك 

االساليب التربوية 
الخاطئة كاالهمال 

والقسوة وعدم 
المتابعة لسلوكيات 

االطفال والصبيان، و 
انحراف احد الزوجين 

اوكالهما.
 كل ذلك وغيره يمهد 

الظروف لالنحراف 
وُيهّيأ المسببات 

الجرمية والسلوكيات 
العدوانية االنتقامية 
من البيئة االجتماعية 

التي ينتمي اليها 
الصبي او الحدث . 
ولتعويض دفقات 
الحنان واالنسانية 
التي تفتقد اليها 

في البيت بين ابوين 
متنافرين يحاول 

الحدث ان يجد متنفسا 
اخر للتخلص من هذه 

االجواء.. فضال عن 
غيرها من الدوافع 

البيئية االخرى التي 
تقف وراء جنوح 

االحداث.واليكم اآلراء 
الثالثية التي توضح 
االسباب والدوافع 

من وجهات نظر 

رأي الشرع 
الشيخ قيصر الربيعي

ال يخفــى ان الجنــوح هو الجرم أو عمــل ما يخالف 
القانون . 

والحدث هو َمن بلغ سن السابعة من العمر ولم يبلغ 
سن الثامنة عشر عاما وقت ارتكاب الجريمة.

ولــذا ال ُيحاكــم قانونيــا ألنــه لــم يبلغ الســن 
القانوني.

اّما من جهة شرعية فإن التكاليف تتوجه اليه من 
بلوغه وهو اكماله خمسة عشر سنة بالنسبة للذكر، 
واكمال تســعة سنوات بالنسبة لألنثى . فإذا فعل 
جرما من قتل او سرقة او اعتداء او غير ذلك  فلولي 
الــدم ان يقتص منه ، وللمالك ان ينتزع حقه منه ، 
وللمعتدى عليه ان يرد االعتداء بالمثل ، وإن استلزم 

االمر ان يراجع الجهات القانونية للمطالبة بحقه .
وإن لم يكن بالغا وقد فعل جرما كالسرقة فللمالك 
ان ينتــزع حقه منه، لكن اذا ادى الى التصرف في 
نفــس الصغير كالضرب ـ مثــاـ ،او في ماله ال بد 
مــن الرجوع الى وليه، فــإن كان عنده مال للصغير 
فللمالك مطالبة الولــي بتعويضه منه، واال انتظر 

المالك الى ان يتمكن الصغير.
لكــن يبقى امــر مهم جدا يركز عليه االســام وهو 
العمل على اقتاع جذور واســباب هــذا االنحراف  
والجــرم الحاصــل بيــن االحــداث ، وتعميق روح 
االخوة والرحمة والشــفقة والرأفة بينهم ليتوادوا 

ويتراحموا فيما بينهم .

يعلل علماء النفس سبب ممارسة الطفل للجريمة 
على مختلف مســتوياتها بوجود عوامل نفســية 
واقتصاديــة واجتماعيــة تمهــد للدوافــع ومن 
ثم تضعه فــي دائرة االقتــراف؛ أي أن الظروف 
المحيطة تكون المحرك الرئيســي لجنوح األحداث 
إذ يقل في هذه الحاالت عنصر التخطيط, ووجود 
سبق اإلصرار والترصد. على خاف جرائم البالغين 
التي وإن اشــتركت بأسباب وعوامل نشوء الميول 
اإلجراميــة لكنها تختلف في مســائل التخطيط 
للجرم, واألهم معرفتهم بتبعات ممارساتهم غير 

القانونية والمخالفة للشرع.
لذا فأن األحــداث الجانحين المحتجزين على ذمة 
جرائــم ومخالفات قانونية في ســجون األحداث 
البد من تكثيف جلســات التأهيل النفسي لهم؛ 
كونهــم بحاجة ماســة إلى دعم نفســي وتربوي 
يساعدهم على فهم آثار ســلوكهم في المجتمع 

وما يحدثه من أضرار على المدى البعيد, وإقناعهم 
بجــدوى تصحيــح انطباعاتهم اليومية المســببة 

لسلوكياتهم السلبية.
 ومن المفتــرض أن يتم تعزيز عاقتهم بذواتهم 
ليتقبلوا مــن اآلخرين مبــادرات تغييــر رؤيتهم 
عــن الحياة؛ بتشــجيعهم علــى المضــي فعليا 
 لبدايــات جديــدة تفتــح لهــم افاقــًا للعيــش 
دون قلــق, وبالتالــي ينخفــض لديهم الشــعور 
باإلحباط الذي يقود غالبا الى تفاقم األزمة كونه 
بيئة خصبة لتكــرار الممارســات الخاطئة بمجرد 

توفر الفرصة.
ومهــم جــدا أن تتوفــر اســتعدادات وامكانيات 
لمتابعة األحداث حتى بعــد فترة اإلفراج عنهم 
عقــب احتجازهــم وعزلهم عن المجتمــع؛ لكي ال 
يكونوا نواة إجرامية جاهزة يمكن استغالها ألي 

جرائم كبرى تديرها عصابات منظمة. 

رأي 
علم النفس
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عــرف قانــون رعايــة االحــداث رقــم 76 لســنة 1983 المعــدل 
الحــدث هــو مــن اتــم التاســعة مــن عمــره ولــم يتــم الثامنــة عشــر 
مــن عمــره واعتبــر الحــدث  صبيــا اذا اتــم التاســعة ولــم يتــم 
ــم  ــم يت ــر ول ــة عش ــم الخامس ــى اذا ات ــره فت ــرة واعتب ــة عش الخامس
الثامنــة عشــر علمــا ان الدعــوى الجزائيــة ال تقــام علــى مــن لــم يتــم 

ــره. ــن عم ــعة م التاس
وتقسم الجرائم من حيث عقوبتها الى ثاث انواع وهي : 

أ- الجناية وهي الجريمة المعاقب عليها بأحد العقوبات التالية:
االعدام.

السجن المؤبد. 
 السجن اكثر من خمسة سنوات الى 15 سنة.

ــات  ــد العقوب ــا بأح ــب عليه ــة المعاق ــي الجريم ــة:- وه ب- الجنح
ــة: التالي

الحبس الشديد او البسيط اكثر من 3 اشهر الى 5 سنوات.
 الغرامة.

ج- المخالفــة وهــي الجريمــة المعاقــب عليهــا بأحــد العقوبــات 
ــة: التالي

الحبس البسيط من 24 ساعة الى 3 اشهر .
الغرامة.

ويعاقــب الحــدث فــي حالــة ارتكابــه احــد االفعــال المخالفــة 
للقانــون بأحــد العقوبــات المذكــورة اعــاه  وتســمى العقوبــة 

المفروضــة عليــه تدبيــرا وحســب التفصيــل التالــي:
ــدم  ــة بع ــي الجلس ــذاره ف ــم إن ــة يت ــدث مخالف ــب الح اوال/ اذا ارتك
ــه  ــد اقارب ــه او اح ــى ولي ــليمه ال ــروع او تس ــر مش ــه الغي ــرار فعل تك
ليقــوم بتنفيــذ مــا تقــرره المحكمــة لضمــان حســن تربيتــه وســلوكه 
بموجــب تعهــد مالــي لمــدة ال تقــل عــن ســتة اشــهر وال تزيــد علــى 

ســنة.
ــر  ــد التدابي ــة بأح ــم علي ــة فيحك ــدث جنح ــب الح ــا/ اذا ارتك ثاني
ــا: ــا قانون ــررة له ــة المق ــالبة للحري ــة الس ــن العقوب ــدال م ــة ب االتي
تســليمه الــى وليــه او احــد اقاربــه ليقــوم بتنفيــذ مــا تقــرره 
ــد  ــدة ال تقــل عــن ســنة وال تزي ــي لم ــة بموجــب تعهــد مال المحكم

عــن 3 ســنوات.
وضعــه تحــت مراقبــة الســلوك وفــق احــكام قانــون رعايــة االحداث 
ــة  ــه الطبيعي ــي بيئت ــدث ف ــع الح ــلوك وض ــة الس ــد بمراقب )ويقص

بيــن اســرته تحــت اشــراف مراقــب الســلوك(.
إيداعــه فــي مدرســة تأهيــل الصبيــان ان كان صبيــا او مدرســة 
تأهيــل الفتيــان ان كان فتــى لمــدة ال تقــل مــن 6 اشــهر وال تزيــد 

ــة. ــه بالغرام ــم علي ــنوات او الحك ــى 3 س عل
ثالثــا/ اذا ارتكــب الحــدث الصبــي جنايــة يعاقــب عليهــا بالســجن 

المؤبــد او المؤقــت فيحكــم عليــه بأحــد التدابيــر االتيــة:
ــدة ال  ــي لم ــه بموجــب تعهــد مال ــه او احــد اقارب ــى ولي تســليمه ال
تقــل عــن ســنة وال تزيــد علــى 3 ســنوات او وضعــه تحــت مراقبــة 

الســلوك.
ايداعــه فــي مدرســة تأهيــل الصبيــان مــدة ال تقــل عــن 6 اشــهر وال 

تزيــد عــن خمــس ســنوات.
امــا اذا كانــت الجريمــة التــي ارتكبهــا الصبــي معاقبــا عليهــا 
باإلعــدام فعلــى محكمــة االحــداث ان تحكــم عليــه بــدال مــن 
العقوبــة المقــررة للجريمــة بإيداعــه فــي مدرســة تأهيــل الصبيــان 

ــنوات . ــرِ س ــى عش ــد عل ــنة وال تزي ــن س ــل ع ــدة ال تق م
ــد  ــة معاقــب عليهــا بالســجن المؤب ــى جناي ــا/ اذا ارتكــب الفت رابع
او المؤقــت فيحكــم عليــه بأحــد التدابيــر االتيــة وهــي امــا وضعــه 
تحــت مراقبــة الســلوك او ايداعــه فــي مدرســة تأهيــل الفتيــان مــدة 

ال تقــل عــن 6 اشــهر وال تزيــد علــى 7 ســنوات .
امــا اذا كانــت الجريمــة التــي ارتكبهــا الفتــى معاقــب عليهــا 
باإلعــدام فعلــى المحكمــة ان تحكــم عليــه بإيداعــه مدرســة تأهيــل 
الفتيــان لمــدة ال تقــل عــن خمــِس ســنوات وال تزيــد علــى 15 ســنة 
ــة  ــى الحــدث بالغرامــة عــن جناي ــة االحــداث ان تحكــم عل ولمحكم
او جنحــة يعاقــب عليــه القانــون بالســجن مــدة ال تزيــد علــى ســبع 
ســنوات  او بالحبــس اذا ظهــر لهــا مــن مكتــب دراســة الشــخصية او 
مــن وقائــع الدعــوى ان مــن االصلــح للحــدث الحكــم عليــه بالغرامــة 
واذا ارتكــب الصبــي جريمــة واصبــح وقــت الحكــم عليــه فتــى 

ــي. ــر الخاصــة بالصب ــه بأحــد التدابي فيحكــم علي
ــد دور و  ــي اح ــدث ف ــى الح ــة عل ــات المفروض ــذ العقوب ــم تنفي يت

ــة: ــل االتي ــدارس التأهي م
دار الماحظــة:- مــكان معــد لتوقيــف الحــدث قبــل محاكمتــه ويجــري 
فيهــا فحصــه بدنيــا وعقليــا ودراســة شــخصيته مــن قبــل مكتــب 

دراســة الشــخصية.
مدرســة تأهيــل الصبيــان:- وهــو احــد المــدارس االصاحيــة المعــد 

لغــرض ايــداع الصبــي المــدة المقــررة فــي الحكــم.
مدرســة تأهيــل الفتيــان:- مدرســة اصاحيــة معــدة لغــرض ايــداع 

الفتــى المــدة المقــررة فــي الحكــم.
إليــداع  معــده  اصاحيــة  مدرســة  البالغيــن:-  الشــبان  مدرســة 
ــدارس  ــن فــي الم ــن المودعي ــره م ــن عم ــة عشــر م ــل الثامن ــن اكم م

االصاحيــة. 
دار تأهيــل االحداث:-مــكان يتــم فيــه ايــداع المشــردين او منحرفــي 
الســلوك الذيــن لــم يرتكبــوا جريمــة ولــم يتــم الحكــم عليــه بأحــد 
العقوبــات المنصــوص عليهــا قانونــا ويتــم اإليــداع بنــاء علــى قــرار 

صــادر مــن محكمــة االحــداث.
ــم  ــى قس ــل يتول ــة التأهي ــي مدرس ــداع ف ــدة االي ــاء م ــد انته وبع
الرعايــة الاحقــة المرتبــط بدائــرة االحــداث بالرعايــة فــي الحــدث 
ــوح  ــى الجن ــه ال ــدم عودت ــع وع ــي المجتم ــه ف ــن  اندماج ــا يضم بم
ويتولــى هــذا القســم اســتخراج وثائــق ثبــوت الشــخصية للمودعيــن 
الذيــن ال يمتلكــون هــذه الوثائــق عــن طريــق مراجعــة الدوائــر 
ــح هــذه الوثائــق ويقــوم قســم الرعايــة الاحقــة  ذات العاقــة بمن
ــات ذات  ــر والمؤسس ــة الدوائ ــتعانة بكاف ــه باالس ــق اهداف لتحقي

ــداث. ــؤون االح ــام بش ــة واالهتم العاق

رأي القانون
 القانوني ياسر الراضي

قوارير
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فلكلور
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الكّلة او الناموسية 
ذاكرة النوم على سطوح المنازل

  فــي ايــام الزمــن الجميــل كانــت اكثــر العوائــل العراقيــة 
ــطوح  ــوق س ــة( ف ــرير )الجرباي ــى الس ــة عل ــب الكل ــوم بنص تق
ــاء  ــها بالم ــوم برش ــر يق ــض االخ ــروب والبع ــذ الغ ــازل من  المن
ــوم بوقــت قصيرحيــث تنبعــث منهــا نســمات هــواء  ــل الن قب
ــي  ــوض فه ــعات البع ــن لس ــا م ــب وقايته ــى جان ــاردة وال ب
ايضــا ســتر للعوائــل التــي تهــرب مــن مشــكلة انقطــاع التيــار 
الكهربائــي للنــوم فــي ســطوح المنــازل حيــث يعــد النــوم فــي 
ســطح الــدار مــن العــادات العراقيــة القديمــة التــي دأبــت عليها 
العوائــل حتــى قبــل ان يعرفــوا مشــكلة اســمها الكهربــاء اال ان 
هجمــات البعــوض اصبحــت تنغــص النــوم فــي الســطوح علــى 
ــرات  ــذه الحش ــة ه ــدم مكافح ــو ع ــبب ه ــل والس ــذه العوائ ه
علــى خــاف ســنوات الســبعينيات او حتــى الثمانينيــات عندمــا 

كانــت الســيارة التــي يطلــق عليهــا اســم ) ام الدخــان ( تجــوب 
االزقــة والمحــات لطــرد البعــوض وقتلــه فضــا عــن مكافحتهــا 

عــن طريــق الطائــرات.

وجودها الريفي 
ــة    وهنــاك اربعــة انــواع مــن القمــاش الــذي تصنــع منــه الكل
 منهــا الملمــل الصينــي والعراقــي والتــول الســوري اضافــة 
 الــى البرلــون حيــث تخيــط هــذه الكلــل علــى عــدة انــواع 
 واشــكال منهــا الكلــة العائليــة وهــي بطــول 30 متــر وتتســع 
 الربعــة اســرة وهنــاك كلة لشــخصين واخرى تســتخدم لشــخص 
 واحــد فقــط وفــي الغالــب يبــدأ الطلــب علــى شــراء الكلــة لفترة 
 تتجــاوز اربعــة اشــهر اي منــذ الشــهر الرابــع الــى الشــهر الثامــن 
ــب  ــي اغل ــدا ف ــرا ج ــل كبي ــذه الكل ــى ه ــب عل ــا زال الطل وم
ــت  ــا اختف ــة بينم ــق الريفي ــي المناط ــة ف ــات وخاص المحافظ

ــداد .  ــة بغ ــن العاصم ــل م ــكل كام بش
ــا  ــواق بحث ــوب االس ــي يج ــن الحل ــا والمواط ــهر تقريب ــذ ش  من
 عــن مســتلزمات الصيــف الضروريــة مــن ســرير قــد يكــون 
ــاش  ــرض او قم ــي بالغ ــن و يف ــص الثم ــه رخي ــتعما اال ان  مس
لكلــة صغيــرة تبعــد عنــه شــبح البعــوض وهــو يمنــي النفــس 
ــذي  ــر ال ــن الح ــدا ع ــئ بعي ــوم الهان ــن الن ــة م ــاعات قليل بس
يخلفــه غيــاب التيــار الكهربائــي اال ان تحقيــق هــذه االمنيــة 
قــد يصبــح بعيــد المنــال وقــد تذهــب جميــع امالــه ادراج 
ــن  ــا بي ــة التــي تهــب علين ــة والعواصــف الرملي ــاح الترابي الري

ــة . ــف بل ــن الصي ــد طي ــا يزي ــن واالخــر مم الحي

ساجدة ناهي 

سوق الحلة الكبير او السوق المسقف بدا قبل فترة قصيرة وكأنه قد 
تغيرت جزءا من مالمحه المعروفة فأينما توجه وجهك تجد االلوان الزاهية 
لقطع طويلة من القماش وهي معلقة باتقان في واجهة عدد من محالت 

 البزازين وما هذا القماش اال )الناموسية( او ما يطلق عليها بالعامية 
اسم }الكله{ .

هناك اربعة انواع من 
القماش الذي تصنع منه 

الكلة منها الململ الصيني 
والعراقي والتول السوري 

اضافة الى البرلون حيث تخيط 
 هذه الكلل على عدة انواع 

واشكال منها الكلة العائلية 
 وهي بطول 30 متر وتتسع 

الربعة اسرة وهناك كلة 
لشخصين واخرى تستخدم 

لشخص واحد فقط 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////32

نجمة 
في سماء التاريخ

بنت العقيلة.. 
تكشف هذه القصة كثيرًا من الروايات الكاذبة التي تبّجح بها مؤرخو السلطة حول 

زواج بنات األئمة المعصومين )عليهم السالم( من بعض األمويين والزبيريين كزواج 
أم كلثوم بنت اإلمام علي من عمر، وزواج سكينة بنت الحسين من مصعب بن الزبير 

وغيره، وزواج فاطمة بنت الحسين من عبد الله بن عمرو بن عثمان، وغيرها من 
األكاذيب التي ابتدعتها الماكنة اإلعالمية األموية والعباسية ألغراض سياسية. حيث 

ح معايير تلك اآلراء المغلوطة التي غّضت أو  تفند هذه القصة تلك الروايات وتصحِّ
أغفلت الفارق الشاسع بين النسبين. 

إن من الضــروري جدًا لمن أراد أن ينقل هــذه الروايات أن يجعل 
معيــاره في الحكــم انطاقًا مــن هذا الفــارق والتمييــز الجذري 
والجوهــري وإخراجه من مظلــة المقارنة )األقاربيــة واألحبابية( 
المســتحيلة التي ال يقبلهــا الدين والعقل والمنطق إلى ســاحة 
التحقيق في تاريخ وســيرة ونسب كل منهما باستخدام التحقيق 
التاريخي والبحثي المنطقي الســليم والرؤية المحددة التي تنفذ 
إلى الماضي بعمق وتفّحص لرســم صــورة حقيقية تتطلع إليها 

األجيال.
فهــذه القصة وضعــت كل فريق في مســتواه الطبيعي، وكان 
األحــرى أن يلتفت إليها المؤرخــون ويأخذوها بنظر االعتبار قبل 
أن يطلقوا العنان ألهوائهم في رســم الصورة الرسمية السلطوية 
لهــذه الزيجات التي عقد لهــا أغلب المؤرخيــن والكتاب قديمًا 
وحديثًا حفًا بهيجًا على شرف الخليفة ليباركوها ويقرعوا أنخاب 

تزّلفهم له وسط أجواء يعّمها التزييف والتدليس!!!. 
لقد ميَّزت هذه القصة تمييزًا واضحًا ضخامة الفروقات بين النسب 
النبوي الذي تقّلب في الســاجدين وانتقل من األصاب الشامخة 
واألرحام المطهرة, وبين النســب المشــبوه الذي يتنازع على كل 
وليد منه أربعة أو خمســة رجال وكشفت النفوس المريضة التي 
أدمنت الكذب والتزلف للسلطة من المؤرخين والكتاب المعاصرين 
الذين أســقطوها على كتاباتهم وجعلوها من المســلمات، هكذا 
وبكل )بســاطة( دون أن يجعلوا ألحكامهــم أي معيار منطقي أو 

اعتبار تاريخي!! 
أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر

الزهــرة التي تفتحــت في بيت الوحي، والغصــٌن الذي تفرع من 
شــجرة النبوة، نمت في ظال الوحي، وشبت على أخاق الرسالة، 
وتطبعت بطبائع أمها سيدة الصبر وجدتها سيدة نساء العالمين، 
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محمد طاهر الصفار

هي البنت الوحيدة لعقيلة الطالبيين السيدة زينب بنت علي بن 
أبي طالب، أبوها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، فحازت الشرف 
والكمــال من ضفتيهما فــكان من الطبيعي أن يخطبها أشــراف 
العرب، ولعل الســلطة أنســت معاوية نســبه المشــبوه وحسبه 
الوضيع فتطاول لخطبتها البنه يزيد!! وكلف واليه على المدينة 
مــروان بن الحكم أن يخطبها من أبيها ليزيد بن معاوية، لكن عبد 
الله بن جعفر لم يكن ليسبق رأيه رأي سيد شباب أهل الجنة فيها 

فقال لمروان:
ــ إن أمرها ليس إلّي إنما هو إلى سيدنا الحسين وهو خالها.

وأخبر الحســين بذلك، فقال )عليه الســام(: أستخير الله.., اللهم 
وفق لهذه الجارية رضاك من آل محمد.

وجاء مروان وحاشيته إلى المسجد وقال للحسين: 
ــــ إن معاوية أمرني بأن أجعل مهرها حكــم أبيها بالغًا ما بلغ، 
مع صلــح ما بين هذين الحييــن، مع قضاء دينــه، واعلم إن من 
يغبطكم بيزيد أكثر ممن يغبطه بكم، والعجب كيف يستمهر يزيد 
وهــو كفؤ من ال كفؤ له، وبوجهه يستســقى الغمام، فرّد خيرًا يا 

أبا عبدالله!!! 
هــذه النبرة لم تكن جديدة على هذا الســيئ فقد كان له مثلها 
يوم الجمل وال زالت نغرته وحقده وشعوره بالنقص يتفاقم يوما 

بعد يوم.
فقال الحســين: الحمد لله الذي اختارنا لنفســه، وارتضانا لدينه، 
واصطفانا على خلقه. أما قولك: مهرها حكم أبيها بالغًا ما بلغ، 
فلعمري لو أردنا ذلك ما عدونا ســنة رسول الله في بناته ونسائه 
وأهــل بيته، وهو اثنتا عشــرة أوقيــة يكون أربعمائــة وثمانين 

درهمًا.
وأما قولك: مع قضاء دين أبيها، فمتى كّن نســاؤنا يقضين عّنا 

ديوننا؟.
وأمــا صلح ما بين هذين الحّيين، فإنا قوم عاديناكم في الله، ولم 

نكن نصالحكم للدنيا، فلعمري لقد أعيا النسب فكيف السبب؟ 
وأما قولك: والعجب كيف يستمهر يزيد؟ فقد استمهر من هو خير 

من يزيد، ومن أبي يزيد، ومن جّد يزيد! 

وأمــا قولك: إن يزيد كفؤ من ال كفؤ له، فمن كان كفؤه قبل اليوم 
فهو كفؤه اليوم ما زادته إمارته في الكفاءة شيئًا.

وأمــا قولك: وجهه يستســقى به الغمام: فإنمــا كان ذلك وجه 
رسول الله )صلى الله عليه وآله(.

وأمــا قولك: من يغبطنا به أكثر ممن يغبطه بنا، فإنما يغبطنا به 
أهل الجهل ويغبطه بنا أهل العقل.

لقد وجه الحســين رســالة إلى مروان وجميع الحضور مفادها: إن 
هذا النســب الســماوي الطاهر ال يليق به إال منه إال منه كما قال 
رســول الله )صلى اللــه عليه وآله( عندمــا رأى أبناء علي وجعفر 
وهــم صغار: )بنونا لبناتنا، وبناتنا لبنينا(، فقال )عليه الســام( 
تطبيقًا لحديث جده: فاشــهدوا جميعــًا إني قد زّوجت أم كلثوم 
بنت عبدالله بن جعفر من ابن عمها القاســم بن محمد بن جعفر 
على أربعمائة وثمانين درهمًا وقد نحلتها ضيعتين بالمدينة وإن 
غلتها بالســنة ثمانية آالف دينار ففيهما لهما غنى إن شاء الله 

تعالى. 
وجم ابن الزرقاء كمن تلقى صفعة قوية ولكنه تجّرأ أيضًا وقال: 

ًا أردنا صهركم لنجدَّ ودَّ
قد أخلقُه به حدُث الزماِن

فلما جئتكْم فجبهتموني
وبحتْم بالضميرِ من الشناِن

ولكن مروان لم يخرج من المسجد دون أن يسمع الرد فأجابه ذكوان 
مولى بني هاشم: 

أماَط اللُه عنهم كلَّ رجٍس
وطهرهم بذلك في المثاني

فمالهُم سواهْم من نظيرٍ  
 وال كفٍؤ هناَك وال ُمداني

أتجعُل كلَّ جبارٍ عنيدٍ 
إلى األخيارِ من أهِل الجناِن 
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ذاكرة فخورة
يقول حســين وهو يســتذكر الكثير من معاناته خال فترة الدراسة 
األولية، »كان من الصعب قبولي في المدرســة اإلبتدائية بســبب 
العوق الذي أعاني منه ونصح مدير المدرســة والدي بتســجيلي في 
مدرســة الصم والبكــم ولكن والدي أصر علــى إن العوق في قدمي 
وليس في عقلي أو ســمعي ولســاني فرضخ المدير وتم قبولي في 
المدرســة وكنت أعاني من وقوفي خال فقرة طابور الصباح حتى 
تفّهمت إدراة المدرســة حالتي من خال والدتي التي كانت تقف 
بعيــدا لتراقبني طيلة فترة الدوام اليومي با كلل أو ملل وحصلت 
على رخصة الجلوس في الصف. ويتابع حسين وهو يتحدث بالكثير 

من الفخر عن والديه، قائا:
هما عصــب حياتي ولوالهما لمــا تمكنت من الوصــول إلى ما أنا 
عليه اليــوم ولكنت معاقا بــا هدف، أكملت دراســتي اإلبتدائية 

 يجلس حسين الشاب ذو اإلثنين وعشرون ربيعا خلف البورد الهندسي ليرسم خطوطا 
هندسية تنم عن ثقة مطلقة بالحياة التي أخذت منه نعمة المشي ولكنها أطلقت 

العنان ألفكاره وطموحاته، ولد وهو يحمل معه مرضا حرمه من المشي كباقي 
األطفال فقد إكتشفت عائلته إصابته بمرض ضمور العضالت والعظام ومن هنا بدأت 

رحلته المليئة بالمعاناة التي خّففها الدعم الكبير من قبل والديه.

حسين ياس..

صناعة الحياة

 كسر اليأس ورسم خطة حياته بقوة

نجاحي الدراسي فتح أمامي 
فرصة العمل في القطاع 

الخاص ألنني لم أكتف 
بالدراسة فقط بل طورت 

قدراتي بالعمل على برنامج 
األوتوكاد الذي أهلني للعمل 

في مكتب هندسي رغم 
إختصاصي بهندسة الميكانيك 
وأملي كبير في الحصول على 

عمل في القطاع الحكومي 
وإستكمال دراستي العليا
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بمتابعة يومية من قبل والدّي وبدأت مشــكلة أخرى في المدرســة 
 المتوســطة ألن الصفــوف األولــى كانــت فــي الطابــق الثاني 
 فتحــدث والدي مــع المدير ليتم نقل جميع الصفــوف إلى الطابق 
إدارة  قبــل  مــن  جميلــة  إلتفاتــة  وكانــت  أجلــي  مــن   األول 
 المدرســة ولكــن حالتــي بــدأت تســوء فأصبحت غير قــادر على 
وأكملــت  رفيقــي  المتحــرك  الكرســي  وصــار  البطــئ   المشــي 
دراستي المتوســطة واإلعدادية بجهد جهيد وتعب مضٍن من قبل 
عائلتــي التي لم تتركني للحظة واحــدة وكان تحفيزهم الكبير لي 
قادني إلى التفوق وتعويض مشكلة العوق بالسعي خلف مستقبل 
دراســي جيد يضمن لي معيشــة ألنني كنت علــى ثقة بأن الحياة 
ســتحرمني يوما من والدي أو والدتي وبالتالي ســأحتاج إلى إعالة 

نفسي.

فقدان األب 
 كانــت تلــك المرحلــة هــي األصعــب في حيــاة حســين الذي 
 كان يجــد في والــده القــدوة والداعــم الحقيقي له فــي الحياة، 
تدمــع عينــاه وهو يســتذكر اليوم الــذي فقد فيه قدوتــه، »بعد 
تخرجــي من المرحلــة اإلعدادية بتفوق قبلت في كلية الهندســة 
قســم الميكانيك وإقترحت رئيســة القســم أن أنتقــل إلى كلية 
العلــوم ألن كليــة الهندســة تحتــاج إلى بــورد للرســم ال تصل 
قدمــاي لــه وورش عملية ال يمكنني المشــاركة فيهــا ولكن والدي 
أخبرهــا بأنه أوصى النجار بصناعة بورد هندســي يناســب طولي 
وسيشــتري لي جميع األجهزة التي أحتاجها خال الورش العملية 
وسيســاعدني على التطبيــق العملــي عليها ولكن بعــد المرحلة 
 الثانيــة توفــي والدي فشــعرت لوهلة بــأن الحيــاة توقفت عند 
هذا الحد وكنت سأستســلم لليأس إال إن دعم والدتي وذكرى والدي 
الــذي كان فخورا بي ولم يشــعرني يوما بأني عــبء أو عالة على 

العائلة زاد من إصراري إلكمال دراســتي بتفــوق ألتخرج بعد رحلة 
دراسة صعبة ومعاناة طويلة.

مهندس بإمتياز
نجاحي الدراســي فتح أمامــي فرصة العمل فــي القطاع الخاص 
ألننــي لــم أكتف بالدراســة فقــط بل طــورت قدراتــي بالعمل 
علــى برنامــج األوتوكاد الــذي أهلني للعمل في مكتب هندســي 
رغم إختصاصــي بهندســة الميكانيك وأملي كبيــر في الحصول 
علــى عمل فــي القطاع الحكومــي وإســتكمال دراســتي العليا. . 
اال ان حســين تحــدث بأســى  عن فقــدان الدعــم الحكومي الذي 
حــدد لــذوي االحتياجــات الخاصة فقــط ، بينما تحــرص الدول 
 المتقدمــة على إتاحــة الفرص أمــام ذوي اإلحتياجــات الخاصة 
 إلخــراج جميــع طاقاتهــم وإكتشــاف القــوى الكامنــة داخلهم، 
نحــن نحتاج إلــى ثقافة عامة يشــعر من خالها اآلخــر بأن لذوي 
اإلحتياجــات الخاصــة قدرات يمكن إســتغالها وعــدم اإلكتفاء 
بمنحهم معونة ضئيلة كنوع من العطف ليصبحوا أشخاص فعالين 

في المجتمع.

رسالة تقديرية 
 يختــم حســين حديثــه بتوجيــه التقديــر لــكل من وقــف إلى 
 جانبــه خــال رحلــة صراعــه لبلــوغ أهدافــه بــدءا مــن والده 
ووالدتــه مــرورا ببعــض أقاربه وأصدقائه ووجه رســالة مباشــرة 
للعــوق  اإلستســام  بعــدم  الخاصــة  اإلحتياجــات  ذوي   لــكل 
واإليمــان بأن اللــه تعالى قد يحرم اإلنســان من نعمــة ما ولكنه 
مــن المؤكد يعوضــه بنعمة أخرى قد تفتح له طريق مشــرق لحياة 

ميساء الهالليأفضل.
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أدبيات بحبر مؤنث

ومحاوالت تأسيس 
مشروع نقدي حقيقي ..

على حد وصف الدكتورة والناقدة ماجدة هاتو ان النقد النسوي العراقي يعاني من 
أزمة حقيقية وغياب فعلي ، على الرغم من وجود اسماء اليمكن تجاوزها في مختلف 

المجاالت االدبية اال انه في العراق لم يصل الى بلورة مالمح مشروع نقدي مغاير 
للسائد والمألوف.. لذا استطلعت » قوارير« آراء كاتباتنا في موضوعة النقد النسوي، 

وكيف تنظر الناقدات العراقيات اليه وهل ترك بصمته على خارطة النقد العربي ؟..

أزمة النقد النسوي: 

د. سليمة نور سلطان

االبداع في بالدنا العربية هو اتباع 
ال ابداع، كما ان التلقي والذائقة لم 

تعد طبعا وال حتى تطبع انما غدا 
مزاج وهو مزاج ال يحتمل االطالة 
ولالنصاف فان الذائقة عموما قد 

تغيرت في العصر الحديث

د. نادية هناوي

المرأة الناقدة سعت حثيثا الى بلورة 
تناقضات الكتابة الذاتية والخارجية 

بغية ممارسة دورها الحقيقي على 
الرغم مما تنوء به ذاتها من تراكمات 

النظرة الفرويدية التي ضيقت من 
عدسة الرؤية للنقد النسائي

د. ماجدة هاتو

ماهي مالمح النقد النسوي وماهي 
ابرز الموضوعات التي يطرحها وهل 

هو تعبير عن الواقع ، ام انه تصور 
طوباوي له وتبني لطروحات ناجزة 

من دون ايجاد صيغة موائمة لطبيعة 
مجتمعنا ؟
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 أزمة حقيقية 
في  الروائي  النقد  مجال  في  االولى  بالجائزة  الفائزة  تتساءل 
لنا  يحق  كان  ان  هاتو  ماجدة  الدكتورة  المائكة  نازك  مسابقة 
القول بوجود نقد نسوي عراقي ، واذا كان كذلك فماهي مامحه 
وماهي ابرز الموضوعات التي يطرحها وهل هو تعبير عن الواقع 
، ام انه تصور طوباوي له وتبني لطروحات ناجزة من دون ايجاد 
صيغة موائمة لطبيعة مجتمعنا ؟ ، وترى هاتو اننا نفتقد وجود 
تستوعب  رؤية  تقديم  على  قائم  حقيقي  نقدي  مشروع  مامح 
الذي  األمر  التي تحكم مجتمعنا وهو  التعقيد  واقعنا بسبب سمة 
الحرية تخضع  ان مساحة  اذ   ، نقد نسوي حقيقي  قيام  يحد من 
فرض  دون  تحول  سياسية  وحتى  واجتماعية  دينية  لمحددات 
نموذج بعينه ، مع عدم توافر الوعي المعرفي في بعض االحيان 
فالحديث   ، مشوهة  أو  مبتسرة  نقدية  رؤية  تقديم  الى  مايؤدي 
عن موضوعات بعينها ليس كافيا بل ينبغي تشخيصها ووضع 
رؤية لحلها، ما يعني االنتقال بالذوات الناقدة من ذوات منفعلة 
يعاني  العراقي  النسوي  النقد  ان  هاتو  ..وتؤكد  فاعلة  ذوات  الى 
اسماء  وجود  من  الرغم  فعلى   ، فعلي  وغياب  حقيقية  أزمة  من 
اليمكن تجاوزها في مختلف المجاالت االدبية اال ان النقد النسوي 
في العراق لم يصل الى بلورة مامح مشروع نقدي مغاير للسائد 
والمألوف الينكر الماضي ويستوعب الحاضر ويستشرف المستقبل، 
)قضايا  كتابها  في  تجسد  الذي  المائكة  نازك  عدامشروع  فيما 
الحقيقي لاختاف عما  المعنى  الذي تجلى فيه  المعاصر(  الشعر 

سبقه ، مشيرة الى حقيقة قلة االشتغال بالحقل النقدي فيما عدا 
الدراسات االكاديمية التي بقيت أسيرة التحليل او قراءة النصوص 
ولم تقدم صفة المشروع النقدي الذي تتمنى هاتو ان نشهد يوما 
تأسيسه ليأخذ على عاتقه اعادة قراءة التاريخ والتراث وتقويض 
الحر  الفكري  الفضاء  قمع  متجاوزا  بالمرأة  تتعلق  التي  المسلمات 

والتهميش واالقصاء بحق اآلخر ..

ممارسة جامدة   
الناقدة الدكتورة سليمة نور سلطان ان رأيها قد  من جهتها ترى 
يكون قاسيا بعض الشيء فاالبداع في بادنا العربية هو اتباع ال 
ابداع، كما ان التلقي والذائقة لم تعد طبعا وال حتى تطبع انما 
غدا مزاج وهو مزاج ال يحتمل االطالة ولانصاف فان الذائقة عموما 
قد تغيرت في العصر الحديث في عصر النت والتكنلوجيا والمرئي 
وتزاحم النتاجات واكيد الذائقة العربية منها ولكنها اكثر مزاجية 
العرف  كون  عن  فضا  االبداع،  ال  االجتماعي  للعرف  وخضوعا 
االجتماعي واالبداع يخضعان لمفهوم الذكور واالناث وكون المرأة 
عورة ، لذا فأن النقد النسوي في مجتمع اتباعي ال ابداعي متلقي 
مزاجي ال يحتمل االطالة والتنظير خاضع للجندرة وذكوري محض 
مساومات  مع  االبداع  حساب  على  المجامات  وجود  عن  فضا   ،
ومناهج  نظريات  من  النقد  فكرة  حولت  سريع  تواصل  ووسائل 
او  المبدع  تهميش  او  المقابل  من  انتقاص  الى  بذاتها  ناهضة 
تعظيمه مع تحول النقد من كيان نص مترابط الى اصطياد اخطاء 
النقد  ليذوي  او مجامات وكلمات مدح مبتسرة  او نحوية  امائية 
او  الى مجرد ممارسة جامدة في كتب مدرسية  ويتاشى ويتحول 
منهج جامعي سقيم ومنتقى . وتتساءل الدكتورة سلطان اين هو 
اذ   ، التعبير  صح  ان  نسائيا  او  رجاليا  مجتمعنا  في  عموما  النقد 
لم نجد اال في القليل النادر ممن يكتب النقد على انه ابداع ولم 
نجد من يكتب النقد على انه نظرية قائمة بذاتها لها قوانينها 
بعيدا عن اتباعية النصوص بل لم نجد من يعشق النقد على انه 
اضاءة ودليل ومرشد للنص ، دون أن يأخذ باالعتبار ان كان يعشق 
أو يبغض النص بعيدا عن كاتبه ..وبالتالي فا يوجد نقد نسوي 

يمكن ان نعتد به !!

ازمة االشكاليات
أما الناقدة االستاذة الدكتورة نادية هناوي فترى ان المرأة الناقدة 
والخارجية  الذاتية  الكتابة  تناقضات  بلورة  الى  حثيثا  سعت 
من  ذاتها  به  تنوء  مما  الرغم  على  الحقيقي  دورها  ممارسة  بغية 
للنقد  الرؤية  عدسة  من  ضيقت  التي  الفرويدية  النظرة  تراكمات 
بمستوياته  اآلخر  كتابة  على  ينتصر  ان  دون  وحالت  النسائي 
بين  الكتابة  النقدي في  التناوب  الرغم من مساويء  وعلى  كافة، 
في  الرجل   / االخر  مع  تتعاون  انها  اال  والاتملك  التملك  ادوار 
صياغة الخطاب النقدي العربي المعاصر الذي الزال يخضع الزمة 
نابعة من اشكاليات عدة وتارة اخرى بالنظرية والمنهج والترجمة 
واالصطاح ، علما ان الناقد العربي قد أدرك هذه االزمة كما ادركت 
كنهها الناقدة العربية ، واذا افترضنا ان عملهما النقدي سيتضافر 
ناجعة  حلول  الى  نتوصل  قد  فأننا   ، ومشاركة  تفاعا  مستقبا 

تخرجنا من دوامة االزمة النقدية المعاصرة..

عدوية الهاللي 
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في بحور االدب
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) الحلقة الخامسة(

كيف تكتب القصة القصيرة

االستهالل

بــدءاً أحّب التنويــه الى إن المراد من هذه التســمية لهذه 

العتبة النصية، وأقصد بها ) االستهال( في كتابة القصة 

القصيرة، هو طبعًا معنى البدء / الدخول؛ أي كيفية البدئ أو 

الدخول الى مستهل القصة؟ أو ما هو المناسب أو األنسب 

الذي نســتهل به كتابتنا القصصيــة؟ كما في قولنا على 

سبيل المثال وبشكل أوضح في معنى االستهال: مستهل 

القصيدة/ مطلعها، إذاً فهنا ســيبرز ســؤال قد يكون ملحًا 

ومفاده: كيف نبدأ القصة القصيرة بشــكل صحيح؟ ماهي 

الكيفية األفضل للولوج بسردنا القصصي؟

جوابي سيكون على مثل هذا االستفسار وهذا االستفهام.. 

بما كنت أأمن به دائمًا - ايماني الراســخ -  ومازلت، ســواء 

فــي األدب بصورة خاصة أو في الفن بصــورة عامة، وهو 

كالتالــي: مبدئيًا فإن مــن الخطأ الفــادح.. الفرض لقواعد 

وأحكام جاهزة .. بل ربما األكثر خطأً هو التعميم لمثل هذه 

القواعد والفرضيات واألحكام على جميع القصص القصيرة، 

وربما على جميع القصاصين، وأحسب بأن القضية برمتها 

وبالمختصر المفيــد تنحصر بأن ليس هناك قاعدة نهائية 

لكيفية كتابة االستهال في القصة القصيرة، بل ستكون 

فــي رأيي قاعدة كتابة االســتهال في القصة القصيرة .. 
هي الا قاعدة!.

وطبعًا أحّب اإلشارة هنا أيضًا، بأن ليس هناك صح أو خطأ 

في هذا األمر بالذات، سواء إن بدأنا بهذه الطريقة أو تلك.. 

بل هنــاك دائمًا جيد وأجــود، بالقيــاس الداخلي للقصة 

ذاتها.. وليس  من الصحيح اطــاق البعض ألحكام جاهزة 

خارجية عن متــن القصة القصيرة ذاتها أو كيفية كتابته، 

وأعنــي هنا تحديدا موضوع االســتهال فــي هذه القصة 

القصيــرة أو تلك، وطبعًا هنــا الحكم بالجودة نســبة الى 

مــا يفرضه المقام، أي بمقتضى الحــال الذي تتطلبه ثيمة 

القصة القصيرة.. جوها العام.. أسلوب سردها... الخ.

حســنًا.. بعــض القصاصيــن يرتئي أن يكــون دخوله في 

اســتهال قصته القصيــرة صاخبًا.. وأعنــي بذلك يفتتح 

قصتــه بحدث مزلزل ثــم ينحدر الى تفاصيلــه وخلفياته، 

وبعضهــم اآلخــر ال .. يحــب أن يبدأها بشــكل هادئ ثم 

يتصاعد عنده سير الحدث ) دراميًا( نحو الصخب.

بعض القصص تبدأ وتنتهي بخط سردي مستقيم )مسطح(، 

وبعضها تصاعدي؛ أي تبدأ بشــكل عادي ثم تتصاعد نحو 

النهايــة، وبعضهــا تنازلي؛ أي تبدأ مــن النهاية ثم تتجه 

نحو البداية، أما بعضها األخير متماوجًا في سردها صعوداً 

وهبوطًا بشكل جزئي في أحداثها.    

أمــا المنهــج األغلب األعــم في تصــوري عنــد الكثير من 

القصاصين في استهال القصة القصيرة، فإنه يبدأ بسرد 

القصــة بوصف تصويري عام للمكان للزمان للشــخوص.... 
الخ.

ثــم بعد ذلــك وبشــكل تدريجي يتــم الدخــول الى متن 
قصصهم القصيرة.

طبعًا ال يخفى ما يحتله االســتهال من أهمية اســتثنائية 

في المتن الســردي للقصة القصيرة من بين جميع أقسامها 

وأجزائها ووحداتها، وهنا لعله من حق ســائل يســأل: أين 

تتجلى هذه االستثنائية؟ ومن أين متأتية؟ ومستندة على 
أي أساس؟

وجوابًا على مثل هذه األسئلة وغيرها، سأقول: طبعًا القارئ 

يبدأ القصة القصيرة من االســتهال، يعني من ســطورها 

األولى؛ فإذا كانت مشوقة .. جاذبة.. لغة وأسلوبًا؛ استرسل 

فــي القراءة وأكمل القصة القصيرة، وإال فإنه تاركها إذا ما 

بدأت باستهال غامض، بلغة صعبة، وأسلوب جاف. 

إذا، بموجــب هذا الفهم لاســتهال فــي القصة القصيرة 

ستكون األهمية استثنائية حقًا، إذا أدركنا خطورة األمر هنا، 

ألن مجرد أن يفشل القاص بإثارة القارئ بأسلوب استهاله 

لقصته القصيرة؛ سيطلق مثل ذلك القارئ عليها برصاصة 

الرحمة!، أي يقتلها بإهماله وتركه لها .     

اصون،   وهذا مع األســف الشــديد مطــب يقع فيــه القصَّ

وسفســطة يقترفها العديد منهم.. ربما البعض منهم يجد 

صعوبــة في الدخول الى قصته، لذلــك يلجأ الى مثل هذا 

األســلوب غير المحبب.. دون ان يــدرك خطورته على قصته 
وعلى القارئ معًا.  

طالب عباس الظاهر
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تغريدات

مــن صفات النور أنه يبدأ من نقطــٍة ال متناهية في الصغر، 
لينتشر في كل الجهات في مساحٍة ال متناهية في الكبر.

ومن صفاتــه أيضًا، أنه يمد األشــياء بصفاتــه، فتنعكس 
عليها ذراته، وتزداد األجسام دفئًا كلما اقتربت من مصدره، 

كما تزداد رؤيًة له وتبّصرًا في جوهره.
أما ســرعته، فهي القصــوى بين الكائنــات، وكلُّ ما تحول 

طاقًة شابهه في سرعته، وتعدى حدود الجمادات.
تلــك جملة من الحقائق والقوانيــن والنظريات، يخضع لها 
النور ويخضعها  لحكمه في عالم المرئيات والمحسوســات... 

هي فيزياء النور، وكذلك فيزياء الحياة!
فهي تتشابه مع ما يتماهى به النور من موجودات.

هــي إذًا فيزيــاء الروح، لكن الــروح تزيد عليهــا بدرجات،.. 
فتبقى إذًا طريقة لتقريب الفكرة وتوضيح الصفات.

الــروح، تلــك القوة الغيبيــة التي نفخها الباري في جســم 
آدم بعدما ســواه، فجعلته إنســانًا يســتحق إكبار المائكة 
وســجودهم، تعظيمــًا ألمر اللــه، وهم ما ســجدوا إال لقدرته 
وحبه الامحدود، بعدما تمثلت لهم في آدم تلك الشــخوص 
النورانيــة التي خلــق الله منهــا خلقه قبــل الخلق بألفي 
عام، وهي ما فتئت تطوف بالعرش مســبحة مقدســة ربها، 
يحتار المائكة في جمالها ورفعتها، ويســتمدون الطاعة لله 

والتمجيد له من اقتدائهم بصفتها.
هــي أنوار ال كاألنوار، تبدأ من حيث خلقها الخالق، وتنتشــر 
منها شعاعات دفء وأسرار، في شتى الجهات.، وتصل إلينا 

عابرة متاهات األبعاد، مسترشــدة بعلة اإليجاد، ونتشــبث 
بها والهين، لتخرجنا من الظلمات إلى النور المبين. ونقترب، 
وكلما اقتربنا زاد شــعورنا بالدفء، واختــرق كياننا الضوء، 
وصهرنا عشق ال كالعشق. كلما دنونا خطوًة في ذلك المدى 
الكوني الامتناهي، شــعرنا بالفرق، وازددنا قربًا على  قرب، 

وحبًا في حب.
ومن حيث ال ندري يتماهى الكيان الفاني بشعاع ذاك الخلد، 
وتنعكس أنوارهم على صفحات نفوسنا التي سّكن تاطمها 
ذاك العهــد، فالقمر البهي يتحكم ببحرها ويحول جزرها إلى 

مد.
ونحمل األمانة، عقٌل يقبل ويدبر، فنحاَسب به وعليه، ونفٌس 
تزكو وتنمو، فتتطهر من رجس الهوى مغتســلة بفيض ذاك 
النور المنســكب من كل حدب وصوب، وجســٌم يرّق ويشّف 
كلما اتخذهم سبيا، فتتسارع ذراته في خطوهاعلى استقامة 
صراطهم، وينتســب ألنوارهم نورًا كليا، » ويســألونك عن 

الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إال قليا«.
هو أمرك اللهم، ... هي حقيقة اإلنســان التي أودعتها فيه 
منذ القدم، .. هي ســره المجهول الــذي لن يعلمه إال بأمرك، 
وإن أدرك كل الكــون أو علــم، .. هي عنــوان خلقك.. قهرته 
بالفنــاء، ودللته على موارد الخلود، وما عليه إال أن يختار أيها 

شاء.

لبنان / رجاء محمد بيطار

｠
اة

حي
ال

｠فيزياء
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رصد خارج 
الحدود

منها ما يهدد وجوده االنساني في بلده

 هجرة الزوج بين غربته 
ومعاناة عائلته المكبوتـة

نرصد في هذا العدد موضوعا يبدو في غاية االهمية حينما انصت الى تلك المرأة 
وهي تذرف دموعا ساخنة لغياب زوجها سنوات عن البيت بسبب الغربة وماتترتب 

عليها من قضايا اجتماعية عديدة اخذت جانبها السلبي في الحياة،ففراغ االب اليعوض، 
وفراغه يعني فراغا اسريا وعاطفيا يترك اثره في النفس وفي السلوكيات اليومية 

للعائلة، وقد تفضي الى تبعات اخرى.
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فالنســاء اللواتــي رحــل عنهــن ازواجهن الــى )خــارج الحدود( 
وخصوصا في وقتنا هذا فمنهم من رحل لدواع امنية ، ومنهم من 
ســافر الجل العمل ، وآخر رغب بحياة الغربة حينما ســئم العيش 
في بلد المتناقضات او الســباب اخرى، ولم تعد ايام الفراق هذه 
معدودة بل امتدت الى اشــهر او ســنين.. بدأن يتلمســن جسامة 
الســفر وبعد الزوج  وتوابعه الســلبية في خضــم الحياة الصعبة 

التي نعيشها اآلن.  
وانــا اكتب في هذا الموضوع، اتصلت بي صديقتي التي انقطع 
االتصــال بينــي وبينها منذ زمــن وبعد التحية واالسفتســار عن 
احوالها.. ســألتها هــل تزوجت؟!. اجابت بعد تنهيدة شــعرت 

بحرارة انفاسها..نعم!!.
ولكــن زواج مع وقــف التنفيذ ..حيث لم يمض على زواجنا ســنة 
او اكثــر بقليل وبســبب االرهاب وما يتبعه مــن دمار هدد زوجي 
بالقتل ما اضطره للسفر خارج العراق على امل ان يجد عما ومحل 

ســكن ، ومن ثم التحق به، ااالن اســكن مع اهلي وهو الى االن لم 
يجد عما، فارســل لي يناشــدني الصبر، النه يراه اهون من مشاق 

الغربة التي يعانيها!!.
اذن ما الذي يدفع االزواج لمغادرة االهل واالحبة واالوطان ســوى 
الظروف القاسية التي ضيقت خناقها على بلدنا  وألبست االغلبية 

ثياب الحزن التي ما برحت تنتقل بالعراقيين من مأزق الى آخر.
وكم من عائلة عراقية تركت اثاث بيتها وهجرته الى حيث البقاع 

االمنة..انها فعا معاناة ومأساة تستحق التأمل .

ويستمر الحديث بألم
السيدة ام عمر مديرة لمدرسة ثانوية للبنات ام الربعة ابناء اكبرهم 
جامعي واصغرهم في الثالث المتوســط تقول:غادرنا زوجي منذ 
اربع ســنوات الى كندا الســباب عديدة من ضمنها العمل.. وكل 
التوقعات التي حسبتها لم تكن كما قدرت،  فاالمور تسير احيانا 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////43

عكس التيار وفراغ الزوج اليمأل بالبديل حتى ولو كان االبن شابا فا 
يعوض ما يتركه والده، عانيت من مشاكل المصروفات والطلبات 
وفي صعوبة الحصول عليها خاصة وانا ادير مدرسة ثانوية وعلّي 
واجبات ومســؤولية كبيــرة ال يمكن تركها ابدا.. هــذا جانب اما 
االخر فهــو ما يتركه زوجي من فراغ عاطفــي لي والوالده فمجرد 
دخوله البيت كان له اعتبارا خاصًا عند الجميع.. فاألب عمود شامخ 
وصلب لخيمة البيت كما يقولون، ولــه مميزاته وصفاته وصورته 
التي تترك آثارها على كل جوانب حياتنا.. فمجرد وجوده يشعرنا 
باألمان والطمأنينة، اما االن فأنا اصحو في الليل عدة مرات.. انه 

القلق الذي ينتابني وهو بعيد عنا!!.

الظروف أقوى أحيانًا
الســيدة رجاء علــي.. ربة بيت، تقول: ســافر زوجــي عندما وجد 
عمًا فــي احد البلدان.. وبقيت على امل فــي االلتحاق به حينما 
تســتقر اوضاعه.. ولكن وبعد مرور اكثر من ســنتين ما زلنا نعيش 
في ظروف عائلية صعبة، فغياب الزوج عن عائلته وحياة اطفاله 
الثاثــة في ظل هــذه الظروف غير الطبيعية البد ان يؤثر ســلبيا 

علينا، وأهلنا قد يتحملونا مدة فقط!!.
اشعر ان حياتي مليئة بالحزن واأللم وهو بعيد عنا، واتساءل:  هل 
ان الهروب الى خارج الحدود جريمة تكتب بحق االسرة بأكملها؟ 
اذن ما الــذي يدفع االزواج للمغادرة وترك االهل والوطن.. اال ألمر 
اشد من الظروف وأقوى!! والذي يحدث االن انه يتصل بنا ليطمئن 
علينا ويدعونا للتحمل فهو ال يــزال قيد الترتيبات التي تؤمن لنا 
العيش معه.. واالمل معقود على ان نعاود لم شــمل العائلة الذي 
تزعــزع بغيابه عنا.. تقول ايضا وهي تتحدث بمرارة.. ان امنياتي 
بدأت تذوب في بودقة الوعود واآلمال التي احســها جارت علّي 
دون حســاب.. وااليام تثاقلت ما بين العادية والمملة من دون ان 

يكون لها طعم االيام الماضية!!.

متى تعود البسمة
ومن نفــس دائرة اللقــاءات والبحث عن الزوجات خــارج الحدود 
صادفتنــا الســيدة )افتخار موســى( ُمدرســة في معهــد اعداد 

المعلمات لتعلن لنا معاناتها فتقول:
- يســكن زوجي بلدا عربيا يعده محطة لراحته النفسية وليقضي 
ما يبدد خوفه وأمنه الذي زعزعــه االرهاب والتهديد فرحل بعيدا 
عنا طلبًا للراحة واالستقرار، امًا في عودته بعد هدوء االوضاع وانا  
اتوقــع  انها لن تنتهي في المنظور القريب .. وألن الحال اســتمر 

اكثر مما كنا نحســبه، غاب عنا الزوج الحبيب لرحلة حسبت ضمن 
الخطوات االحســن!! بينما انعكســت نتيجتها علينا حيث بقينا 
انــا واطفاله )نور وزينب( نعاني ألم فراقــه وصعوبة العيش من 
دون رجل كان يتحمل امورًا عديدة ال يمكنني ان اكون بديلة عنه.. 
وهذه التحوالت دفعتني ان اكــون عصبية المزاج وحادة واحيانا 
ابدو هادئة متباكية أتألم بأنيــن خفي وقاتل، والثغرات تتخلل 
حياتي بمنتهى القســوة خاصة ونحن نعيش عالم االنانية وحب 
الذات، والكل يتمسك بغلق ابوابه على منزله والعيش في محيط 

عائلته فقط.
وتستمر السيدة افتخار في سرد معاناتها لنا بكلمات ثقيلة:

- اســلوب حياتنا بدأ يتغير في البيت، فالبنات تبدلت اطباعهن 
بعد غياب ســلطة ابيهنَّ التي كانت متنفــذة وصارمة نوعا ما.. 
حيث بدأت طلباتهّن تزداد وألني مشــغولة فــي وظيفتي خارج 
البيت لم اســتطع االمســاك بكل زمام االمور، ال لكوني عاجزة عن 
ذلك، انما الحالة النفسية اشعرتني بالضعف والتهاون في بعض 
االمــور مما حدا بهن الى التمــادي في ذلك وهن في عمر متقارب 
)السادسة عشر والرابعة عشر( اتمنى ان يعود زوجي وينسى مسألة 

الغربة .
 

ماذا يقول القانون؟
 حملــت اوراقهّن الــى جهة قانونيــة للنظر فــي الموضوع الذي 
 حملنــا صاحباتــه االستفســار عنه خاصــة فيما يتعلــق ببقاء 
االزواج خــارج الحدود ســنين طويلــة دون العودة الــى زوجاتهم 
حتى فقدن عناوين البلد الذي يســكنون فيه وهي حاالت تكررت 
باســبابها.. ولم نشــأ الحديث عنهن داخل هــذا الموضوع رغبة 

منهن في ذلك.
اجابت عن ذلك المحامية فــي محكمة الرصافة قائلة وباختصار 
تردنا حــاالت واستفســارات واالغلب شــكاوى عــن ازواج تركوا 
زوجاتهم داخل البلد لفترات غير طبيعية او طويلة دون ان يقدموا 
لهــن تســهيات اللحاق بهــم او بقصد اخر كان الــزوج يتقصد 
تغييب عنوانه السباب خاصة بحيث تبقى المرأة المتزوجة تنتظر 
الدعــوة من الزوج )الهــارب( احيانًا لتلتحق بــه دون نتيجة في 
هــذه الحالة تقدم الزوجة طلبًا للتفريق ان رغبت في ذلك بعد ان 
تطول المدة ويتعذر العثور على عنوانه كما قلنا وتحسب في ذلك 
 مدة اربع ســنوات بعدها يتم التفريق واحيانًا تبقى الزوجة على 
 رهــن االنتظار االختيــاري حيث تبقــى الزوجة علــى امل عودة 

الزوج.

وهل يسمح للزوجة االرتباط مرة اخرى؟!
نعــم وفي اكثر الحاالت التي تردنا هي لطلب التفريق الغيابي و 
لارتبــاط مرة اخرى حيث اليحصل ذلك االاذا تم الطاق عن االول 
وبعــد مرور اربع ســنوات على غياب الزوج و عــدم عودته وجهل 
عنوانــه.. هذا الجواب يؤخذ به مــن وجهة نظر دينية ايضًا حيث 
يرتبط القانون به ارتباطًا اوليًا اليمكن تجاوزه فكل االمور يحددها 

الشرع و القانون.
سعاد البياتي 

ما الذي يدفع االزواج للمغادرة 
وترك االهل والوطن.. اال ألمر اشد 
من الظروف وأقوى!! والذي يحدث 

االن انه يتصل بنا ليطمئن علينا 
ويدعونا للتحمل فهو ال يزال قيد 

الترتيبات التي تؤمن لنا العيش 
معه
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سعادة االطفال 
بعيدا عن السموم الرقمية 

ترجمة
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وجدت دراسة استقصائية ان أغلب العوائل تحاول هذا الصيف التخلص من السموم الرقمية 
بعد ان أبدت قلقا كبيرا من االوقات الطويلة التي يقضيها أطفالهم على الحواسيب 

واالجهزة اللوحية . فعلى الرغم من ان الهواتف تعد وسيلة رائعة للحفاظ على سالمة 
االوالد لمدة عشر دقائق اال ان االباء يرون االن ان اطفالهم يقضون الكثير من الوقت وهم 

ينظرون الى الشاشة ونادرا ما يتعلمون منها شيئا مع أمتالك االسرة النموذجية لسبعة 
اجهزة مختلفة يقضون معها ما يقارب تسع ساعات و 28 دقيقة يوميا على اقل تقدير .

عودة لالساسيات 
 وتقول الدراســة أيضا ان أربع عوائل من كل عشــر 
عائــات دعت الى الحد من اســتخدام هذه االجهزة 
النهم يشــعرون انهــم ال يقضون وقتــا كافيا معا 
كأســرة وان وجــود هــذه االجهــزة تعنــي انهم ال 
يتحدثون بشكل كاف كعائلة في وقت وجدت فيه 
دراســة اجراهــا 2000 من االبــاء ان اثنين من كل 
خمســة قد حاولوا في الســابق عاج السموم الرقمية 
فيمــا اكد نصف هذا العدد انهــم نجحوا في ذلك . 
 Music وقال وليام هولي مدير التســويق في شركة
Magpie التــي كلفت باجــراء البحــث )لقد غيرت 
التكنلوجيا الحياة االســرية على مر الســنين ويمكننا 
البقــاء علــى اتصال عبر مســافات كبيرة وتنســيق 
يومياتنــا والبحث فــي الواجبات المنزليــة وبالطبع 
مشــاهدة التلفزيون والفيديوهات عندما نريد ذلك ( 
. وأكــد معظم االباء ان الحد من اســتخدام الهواتف 
والعودة الى االساسيات خال فترة االعياد يمنحهم 
الفرصة لابتعاد عنها والقيام بانشــطة اخرى بديلة 
في حين شــدد غيرهم ان مائدة العشاء هي المكان 
االكثر شعبية للتخلص من السموم الرقمية حيث اكد 
58 % مــن االباء انهم ينفذون حظرا على الهواتف 
 فــي أوقات تنــاول وجبات الطعام فــي حين وافق 
46 % علــى ان االطفال يجب ان يكونوا في الخارج 
للعــب خال الطقــس اللطيف بدال مــن اللعب في 

منازلهم واستخدم االجهزة الحديثة . 

حظر التكنلوجيا 
كمــا وجدت الدراســة ان ثاثة مــن كل 10 اطفال 
بــدوا اكثر ســعادة وهم يقضون وقتهــم بعيدا عن 
اجهزتهم وهواتفهم واقــر أربعة أباء من أصل 10 
أباء أنهم شــعروا بســعادة أكبر ووجــدوا ان المنزل 
أصبح هادئا للغاية بعــد حظر التكنلوجيا . وانتهى 
االمر بثلث االباء تقريبا الى الشــعور بالملل من دون 
الترفيــه المرئي فيما أعترف نصفهــم تقريبا بخرق 
الحظر بانفسهم مستســلمين لرغبتهم في استخدام 

التكنلوجيا الخاصة بهم .
عن صحيفة االندبندنت

ترجمة / ساجدة ناهي 
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استفتاءات 
في طاعة األب واألم

فقهيات
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السؤال: ما رايكم بزيارة النساء لالماكن المقدسة بمفردهن 
بدون ازواجهن او احد من محارمهن؟

الجــواب: العبــرة في ذلك بان تأمن علي نفســها مــن الوقوع في 
الحــرام، نعم اذا كانت متزوجة فابد ان تســتأذن زوجها، واذا كان 
احد ابويها او كاهما حيًا وكان يتأذي خوفًا عليها من مخاطر السفر 

لم يجز لها مخالفته في ذلك.

السؤال: ما هي حدود طاعة األب واالّم ؟
الجواب: الواجب على الولد تجاه أبويه أمران :

االول : اإلحسان اليهما باإلنفاق عليهما إن كانا محتاجين ، وتأمين 
حوائجهمــا المعيشــية ، وتلبيــة طلباتهما فيما يرجع إلى شــؤون 
حياتهمــا في حدود المتعارف والمعمول ، حســبما تقتضيه الفطرة 
الســليمة ، ويعّد تركها تنكرًا لجميلهما عليه ، وهو أمر يختلف سعة 

وضيقًا بحسب اختاف حالهما من القوة والضعف.
الثانــي: مصاحبتهما بالمعروف ، بعدم اإلســاءة اليها قواًل أو فعًا 
وإن كانــا ظالمين له ، وفي النص : ) وإن ضرباك فا تنهرهما وقل  

غفر الله لكما(.
هذا فيما يرجع إلى شؤونهما وأما فيما يرجع إلى شؤون الولد نفسه 

، مما يترتب عليه تأّذي أبويه فهو على قسمين :
1 - أن يكون تأّذيه ناشــئًا من شــفقته على ولده ، فيحرم التصّرف 

المؤّدي إليه سواء نهاه عنه أم ال
2 - أن يكون تأّذيه ناشــئًا من اتصافــه ببعض الخصال الذميمة ، 
كعدم حّبه الخير لولده دنيويًا كان أم اخرويًا ، وال أثر لتأّذي الوالدين 
إذا كان من هذا القبيل ، وال يجب على الولد التســليم لرغباتهما من 
هذا النوع ، وبذلك يظهر أن إطاعة الوالدين في أوامرهما ونواهيهما 

الشخصية غير واجبة في حد ذاتها.
 

 الســؤال: إذا قــال الوالد لولــده : أنا أعلم أنــه ال يترتب على 
ســفرك ضرر عليك ، ولكن فراقك لــي يؤذيني ، فلذا أنهاك 

عن السفر؟
الجواب: ال يجوز له أن يسافر ما دام في سفره هذا أذى ألبيه.

السؤال: هل طاعة الوالدين واجبة؟
الجواب: تجب الطاعة إذا كانت مخالفتهما موجبًا لتأذيهما الناشئ 

من شفقتهما عليه.

السؤال: أنا طالب علم و أريد أن أتعلم في الخارج والوالدين 
مخالفين هل يجوز هنا أن أخالفهما؟

الجواب: ال يجوز مخالفتهما فيما فيه تأذيهما من جهة شــفقتهما 
عليك.

الســؤال: هل يجب اطاعــة الوالد في عدم قبولــه الرتدائي 
الحجاب؟

الجواب: ال تجوز اطاعته في معصية الله تعالي وال تجب اطاعته في 
غير ذلك ايضًا اال اذا كان االمر او النهي من باب الشفقة عليك.

السؤال: هل يحسن شرعًا اطاعة الوالدين في كل شيء حتى 
في االمور اليومية الحياتية كأن يقول الوالد لولده: ُكْل هذه 

الفاكهة أو نْم في الساعة العاشرة أو ما شاكل ذلك؟
الجواب: نعم، يحسن له ذلك.

الســؤال: اذا نهى الوالد ولده عن فعل شــيء معين محتماًل 
أن ضرراً ما ســيعود علــى ولده ان هو فعله، علمــًا بأّنه في 

اعتقاد الولد غير مصيب في ذلك؟
الجواب: ال يجــوز مخالفة الوالد في حالة كهذه، بان كان يتأذى من 

مخالفته شفقة على الولد.

 الســؤال: اذا قــال الوالــد لولــده انــا اعلــم اّنــه ال يترتــب 
 علــى ســفرك ضــرر عليــك يــا ولــدي ولكــن فراقــك لــي 
ونأيــك عني وابتعادك يشــق عليَّ ويؤذينــي فلذا انهاك 
عن الســفر؟ ال يتضرر الولد، ولكن ســوف يحرم من تحقيق 

رغبته؟
الجواب: ال يجوز له ان يسافر مادام في سفره هذا اذى ألبيه.

المصدر: موقع المرجع الديني األعلى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(
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مستشارة األسرة

عزيزتي األم..
هل تبادر ابنتك المراهقة بالتحدث معِك؟ 
هل تودين أن تحافظي على هذه العادة؟ 

حســنًا هناك بعض األمور التي يمكنــك اتباعها أثناء التحدث 
مع ابنتِك المراهقة، ليكون الحوار إيجابيًا، ولتتشجع ابنتِك على 

تكرار التجربة معِك دائما
- ال تقاطعيها:

إذا كانت ابنتــِك من النوع التي تحــب الفضفضة في الكام، 
فاحرصي على عــدم مقاطعتها كثيرًا باألســئلة والتعليقات، 
فقد ينقطع استرسال الموضوع ، وهذا ال يعني أن تبقي صامتة 
طــوال الوقت، لكن اجعلــي تعليقاتك قليلة واســتمعي أكثر، 
يمكنِك من وقت ألخر أن تســألي أســئلة صغيرة تســاعد على 
أن تتكلــم أكثر، كذلــك انتبهي جيدًا للغة جســدِك وتعبيرات 
وجهــِك ينبغــي أال تعكس أي توتر أو اســتياء من جانبك، ألن 
ذلــك قد يعطيها انطباعا بعدم إكمــال الحديث، خوفًا من ردة 
فعلِك تجاه الموضوع، وحاولي قدر اإلمكان أال تظهري فضولك 
لمعرفــة المزيــد، حتى ال تشــعر ابنتِك بأنــِك تريدين اقتحام 

أفكارها فتتراجع.
- ال تحولي الموضوع الى جلسة توجيه وتوبيخ:

قد تقــع بعض األمهات في هــذا الخطأ، بتحويــل أي موقف 
تتكلم عنــه بناتهن إلى فرصة للجدال او التوبيخ، حتى لو كان 
الموقف ال يخــص ابنتها. حاولي قدر اإلمكان تجنب ذلك، ألنه 
قد يأتي بنتيجة عكســية، خاصة إذا كان الموضوع حول موقف 
ضاغط حــدث لها، فتوجيهِك وتأنيبِك قــد يزيد هذا الضغط 
عليها، حاولي في البداية التأكيد على ثقتِك فيها وفي قدرتها 

فــي التعامل المائم مع تلك المواقــف، أعرضي عليها بلطف 
رأيِك وســاعديها في اتخاذ القرار المناســب، ويمكنِك الحقًا أن 
تتحدثــي معها عن ماحظاتــِك التربويــة وتوجيهها لتجنب 

األخطاء.
- ال تبالغي بالمشاعر او الغضب:

 يــود المراهقــون غالبًا مشــاركة والديهم في الحــوار، ولكن ما 
يمنعهم هو تجنب ردود األفعال المبالغ فيها منهم، فا تبالغي 
كثيــرًا في إظهار الغضــب أو التأثر بما تتحدث بــه ابنتِك، او 
تشــعريها انها غيــر جديرة بأخــذ رأيها وافكارهــا، ألن ذلك 
ســيجعلها تتراجع إذا ما قررت التحدث معِك مرة أخرى، اظهري 
لها أنِك تشــعرين بها، وأنِك تودين مســاعدتها، ولكن دون أن 
تعطــي اهتمامًا أكبر مــن اهتمامها هي شــخصيًا بالموضوع، 

واكدي لها أنِك دائمًا موجودة لتدعميها. 
- ال تتحدثي عن أمورها الشخصية امام اآلخرين:

من الســمات المميزة لمرحلة المراهقة الميل للخصوصية، لذا إن 
تحدثــت ابنتِك عن أي من أمورهــا الخاصة، فا تتكلمي عن ما 
تقولــه لِك أبدًا امام صديقاتِك او جاراتــِك، حتى لو بدت لِك 
أمور عادية، ألن ذلك ربما يغضبها كثيرًا ويجعلها تتراجع تمامًا 

عن التحدث معِك مرة أخرى.
- ال تقللي من شأن ما تتحدث فيه:

عزيزتي األم عندما تكوني مشــغولة بأمور معينة وتأتي ابنتك 
لتخبرك بما حــدث بينها وبين صديقتها، وعــن ردود أفعالها 
المبالغــة تجــاه موقف عــادي، ربما يحدث مئــات المرات، فا 
تعتبري ذلك تفاهات، بل اســتمعي لهــا، وانتبهي لتفاصيل 

الحديث وال تظهري عامات االمتعاض أو السخرية.

ِفن الحوار   مع المراهقة ُ

 االستشارية: زهراء عبد الرسول التميمي/ مركز اإلرشاد األسري
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من ملفات 
الشعوب

｠اندونيسيا｟..
بلد البراكين والمرجان 

شعب ودود يستقبل السائحين في البيوت

هي رابع دولة من 
حيث عدد السكان ، 

اذ يبلغ عدد سكانها 
حوالي 250 مليون 

شخص ، كما انها 
تضم أكبر عدد من 

السكان المسلمين 
في العالم 

..انها جمهورية 
اندونيسيا التي تقع 

في جنوب شرق 
آسيا ، وتشترك 
بحدود برية مع 

غينيا الجديدة 
وتيمور الشرقية 
وماليزيا ، وتضم 

17500 جزيرة مابين 
آسيا واستراليا ، كما 

انها صاحبة أكبر 
اقتصاد في جنوب 
شرق آسيا ..وتعد 

عاصمتها جاكارتا 
أكبر مدينة فيها ..
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الوحدة في التنوع 
تتكون اندونيســيا من مجموعات عرقية ولغويــة ودينية مختلفة 
منتشــرة ومتفرقة عبر العديد من الجــزر ، والجاوية هي أكبر اثنية 
في الباد وهي المهيمنة سياســيا ، وقد وضعت الهوية المشتركة 
التي تحددها لغة وطنية هي اللغة االندونيســية ، على الرغم من 
انهــا تضم 300 لغــة محلية اضافة الــى االنكليزية والعربية ، 
ولــكل منطقة عرق معين يعيش فيها ويختلف في تراثه وطريقة 
معيشــته ، كمــا تختلف المأكــوالت بين منطقة واخــرى ومعها 
الديانــات والعادات والتقاليد ، لذا أصبح شــعارها ) الوحدة في 

التنوع ( ..
وعلى الرغم من عدد ســكانها الكبير والمناطق المكتظة بالسكان ، 
يوجد في اندونيسيا مساحات شاسعة من االراضي البرية تجعلها 
في المرتبة الثانية من حيث مستوى التنوع البيئي في العالم بعد 
البرازيل ، فهــي غنية بمواردها الطبيعية ، كمــا تتميز بطبيعتها 
الجغرافية االرخبيلية ومســاحتها الواســعة وجوها االســتوائي ، 
وهي من الدول التي تحتوي على مثلث المرجان الساحر الشهير اذ 
تضــم أكثر من %37 من أنواع االحياء المائية البحرية الموجودة 
فــي العالــم بأكملــه ..وقــد كان االرخبيل االندونيســي منطقة 
تجاريــة هامة منذ القرن الســابع ، كما تأثر التاريخ االندونيســي 
بالقوى االجنبية بســبب الموارد الطبيعيــة المهمة للبلد ، وبهذه 
الطريقة جلب التجار المســلمون االســام لها ، أما القوى االوروبية 
فقد اقتتلت الحتكار تجــارة التوابل مثل جوزة الطيب والقرنفل 
والكبابة ، وبــدا النزاع بعدها بين التجار الهولنديين والبريطانيين 

، وبعــد ثاثة قرون ونصف من االســتعمار الهولنــدي ، حصلت 
اندونيسيا على استقالها بعد الحرب العالمية الثانية ...

براكين ..ثائرة
تعتبر النشــاطات الزلزالية والبركانية في اندونيسا من بين األعلى 
في العالم بســبب موقعها على حواف صفائــح المحيط الهاديء 
واوراسيا واســتراليا ، اذ يوجد فيها مااليقل عن 150بركانا نشطا 
، ابرزها كاراكوتا وتامبورا المشهوران بثوراناتهما البركانية المدمرة 
خال القرن التاســع عشــر ، واندالع البــركان الرهيب في توبا قبل 
70000سنة تقريبا كان واحدا من أكبر الكوارث من أي وقت مضى 
، فضا عن الكوارث األخيرة التي تسبب بها النشاط الزلزالي والتي 
تشــمل اعصار تســونامي في عــام 2004 ، الذي خلــف أكثر من 
220,000 اندونيسي مابين قتيل ومفقود ..ومع ذلك فأن الرماد 

تتميز بطبيعتها الجغرافية االرخبيلية 
ومساحتها الواسعة وجوها 

االستوائي ، وهي من الدول التي 
تحتوي على مثلث المرجان الساحر 

الشهير اذ تضم أكثر من %37 
من أنواع االحياء المائية البحرية 

الموجودة في العالم بأكمله
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البركاني هو المساهم الرئيسي في الخصوبة الزراعية العالية التي 
حافظت تاريخيا على الكثافة السكانية العالية في جاوة وبالي ..

ويأتي تسلســل اندونيسيا ثانيا بعد اســتراليا في اعتبارها موطنا 
لحيوانــات ونباتات فريدة من نوعها ، لكنهــا مهددة باالنقراض 
بســبب حرائق الغابات المتســببة بالضباب الدخانــي الكثيف ، 
ماجعل اندونيســيا ثالث أكبر مصدر للغازات المســببة لاحتباس 
الحــراري في العالم ..ومــن أكثر الحيوانات المهــددة باالنقراض ، 
زرزور بالي ، وانسان غاب سومطرة ، ووحيد قرن جاوة ..أما النباتات 
فأهمهــا ، زهرة الفــل وهي الزهــرة الوطنية الندونيســيا ، وزهرة 
االوركيد السحلبية ، وزهرة رافليسيا ، وقد تم اختيار الزهرات الثاث 

في شعار يوم البيئة العالمي لعام 1990 ..

عادات.. جميلة وغريبة  
) حفــظ ماء الوجه(: يلعب دورا هامــا في التفاعل بين االفراد في 
اندونيســيا ، فالناس حساســون للغاية ويمكن احراجهم بسهولة 
فهم اليحبــون الصراعــات او المواجهــات المفتوحــة ويفضلون 
المحادثات الودية والسلمية ، ولذلك ، ان كان هناك شخص يتحدث 
معهم بصدق مبالغ فيه أو بطريقة رسمية للغاية فأنهم يعتبرونها 
صفة وحشــية ، وهذا يعني انه اليوجد شــخص يوبخ أو يستاء من 
شخص آخر في العلن اذ ان السمعة الحسنة مهمة جدا ، كما ان عدم 

وجود ابتسامة على الوجه عند التحدث يعتبر اهانة ..
)اســتضافة السياح ( : على الرغم من ان االندونيسيين أكثر تحفظا 
من بقية الشــعوب اال انهم ودودين للغاية وخاصة القرويين منهم 

فهــم يعرضون على الســياح ان يدخلــوا منازلهــم ويقدمون لهم 
الطعام والشراب ، واذا رفض السائح ذلك فهي اهانة لهم 

) التاثونغ( : هو طقس اساســي فــي مهرجان )كاب جوميه( الذي 
يقام فــي العاصمــة جاكارتا بمناســبة انتهاء احتفــاالت العام 
الصيني الجديد ، ويقوم باجرائه اشــخاص من قبيلة ) ســامباس ( 

بحسب تقاليدهم في طرد االرواح ..
) حمل العروس( : للزواج في اندونيسيا عادات غريبة اذ يضطر والد 
العــروس الى حملها حتى بيت زوجها فايجوز لقدمها يوم الزفاف 
أن تطــأ االرض وفقا لاعراف هنــاك ، كما ان والد العروس عليه ان 

يستضيف العريس في بيته لمدة 90 يوما كشهر عسل ..
) قطــع االصابع( : من أغرب طقوس الحــداد ، اذ تجبر قبيلة داني 
النســاء على قطع اجزاء من اصابعهن عند وفاة احد افراد االســرة 
بهدف جعلهن يشاركن االسرة في نفس األلم ، ويتم ذلك عبر ربط 
االصابع بحبــل رفيع من الجهة العليا لمدة 30 دقيقة ليتم بترها 
وبعد ذلك تترك في الشــمس لتجف ثم يتــم حرقها ودفنها في 
مكان خاص .. كما تلطخ النســاء اجســادهن بالطين خال طقوس 

الحداد لفترة زمنية معينة ..
)العيش مع األموات( : في منطقة توارجا ينتشر طقس غريب اليكاد 
يتخلى عنه الكثيرون اذ يقوم االهالي وفقا لعاداتهم بالعيش مع 
احدى  أشهر في  لعدة  أن يتم دفن جثثهم  الموتى قبل  اقاربهم 

غرف منازلهم ..

قوارير



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////52

التقاطات 
فوتوغرافية

قوارير تواكب مراسيم إحتفالية تخرج أطفال الدورة األولى )دورة الطفل القرآنية( 
التي تقيمها وحدة التعليم القرآني في شعبة التبليغ الديني النسوي التابعة 

لألمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة...
توثيقا لهذه المناسبة النورانية نستعرض بعض الصور التي ستظل في أرشيف 

ذكرياتنا ... ونتقدم بخالص التهاني لكل األخوات العامالت اللواتي بذرن حب كتاب 
الله في نفوسهم البريئة...
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تخطيط - اية مؤيد



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////55

استذكار

الشهيدة رغد العبيدي.. 
أمرأة باسلة رفضت االنحناء للمحتل

لشجاعتها الفائقة وجرأتها غير المعتادة في الدفاع عن موصلها  الحدباء، 
ومحاربة اعداء االنسانية دواعش الشر، كتب فيها الشاعر المكنى ابو مهدي صالح 
ابياتا رثائية واصفا بطوالتها وهي في ريعان الشباب .. بعد ان اعدمها المجرمون  

نحرا امام اعين المواطنين الشاعة الخوف في نفوسهم ، حينما وقعت اسيرة 
بايديهم اآلثمة .

لن تنحني ابنة الحــدباء شــــامـخـًة
ـْــُد فالعيـــش حـــرٌّ وأنــت حــــّرٌة رغ

أوفت لك الـمـوصُل الحــدباُء ذاكــرًة
مــنارتــين بهــا ياجــامـــــٌع رفــــــد

ســـقاك رّبــِك عــــّزًا ما سقى أحدًا
وهــكذا وطـــني أســـماك يا ُأْحــــد

رغـــدًا وانـــت شــهـيدٌة ومن شـــهِد
شـــتان مـابين رغٍد كــلـــها حـــقـــُد

ورغــدنا بــنـت عــبــدالله صـــافـــيٌة
زاللــهــا أعـــــذب الـفــــرات او نــــدُّ

من هي رغد العبيدي 
هي  طالبة جامعية من مدينة الموصل، تسـكن في حي الجوسـق 
ضمـن السـاحل االيمـن للمدينـة  وقـد قـام التنظيم مسـبقا بقتل 
شـقيقيها اإلثنيـن ، وهمـا فـراس عبد اللـه العبيـدي، الضابط في 
مديريـة مـرور محافظـة نينـوى، وعلـي عبـد اللـه العبيـدي، ولذلك 
قـررت رغـد أن تثـأر لهما، فأقسـمت وسـعت علـى ان تجاهد بكل 
مايخـدم قواتنـا االمنيـة وحشـدنا لانتقـام مـن التنظيـم المقيت 
..و تكـون احـدى النسـاء الباسـات اللواتـي وضعـن الوطـن فـي 

حدقـات عيونهـن .. ولـن يباليـن بمصيـر حياتهـن مطلقا« . 
دواعـش  اساليباسـاليب  الوسـائل  وبشـتى  كثيـرا«  قاومـت  لـذا 
االرهـاب وعملـت على خدمـة االبطال العراقييـن ومراوغة التنظيم 

فـي اماكـن تواجـده .. أذ سـعى بخططـه الخبيثة وتحيـن الفرص 
اللقـاء القبـض عليهـا واعدامهـا فورا«بعـد ان ارهقتـه تحركاتها 
وعملياتهـا البطوليـة فـي ارسـال المعلومـات عـن تحـركات العدو 
مـن  المقيـت  داعـش  تمكـن  مؤلمـة  وبفرصـة  االمنيـة..  لقواتنـا 
القبـض عليها وهي في شـموخها ورونقها المعهـود، ليقدم على 
ذبحهـا بعـد اإلطـاع علـى رسـائل هاتفهـا الجـوال واتصاالتهـا 
مـع جهـاز االسـتخبارات العراقية، وتضمنت تلك الرسـائل تحديد 
المواقـع والمقـرات التابعـة للتنظيـم ليتـم فيمـا بعد اسـتهداف 

تلـك المواقـع مـن قبـل طيـران التحالـف الدولـي والعراقي.
 وتأتـي هـذه الحادثـة بعـد سلسـلة مـن االعتقـاالت التـي قـام 
بهـا التنظيـم وسـط مدينـة الموصـل لعـدد مـن المشـتبه بهـم، 
والمتهميـن بعمليـات تجسـس لصالـح قـوات التحالـف الدولـي 
العيـان  وشـهود  االهالـي  أكـد  مـا  حسـب  العراقيـة  والحكومـة 

انـذاك.
الواسـعة  برحمتـه  وتغمدهـا  العبيـدي  الشـهيدة  اللـه  رحـم 
االنثويـة  للبطولـة  اسـطورة  فهـي   .. جناتـه  فسـيح  واسـكنها 
النـادرة سـيما وهـي بعمر الـورود .. لم يسـاومها التخاذل وال كسـر 
عزيمتهـا االخـاص .. رحلت بشـرف وفخر ونالت وسـام الشـهادة 
بكرامـة ترافقهـا نظـرات العالم التي اشـعلت الصحـف االجنبية 

والمحليـة بقصـة بسـالتها التـي التمـوت . 

أرهقت داعش ببطوالتها االنتقامية الجريئة

قوارير
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مدن حالمة..

فنون



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////57
سامر قحطان القيسي

الفنانــة “وداد مكي األورفه لــي” ولدت في بغداد عام 1929، 
درســت الفن والخدمة االجتماعية في الجونير كوليج في بيروت، 
وأكملت دراســتها في كلية الملكة عالية فضا عن تتلمذها في 
مرســم الفنان الدكتور خالد الجادر، عضو نقابة وجمعية الفنانين 
العراقيين و شــاركت في كل معارض الكليــة والنقابة وجمعية 
الفنون التشــكيلية وشاركت في أول معرض للفن العراقي للرواد 

والشباب سنة 1957.
ترعرعت وداد االورفلي في بيت أحب الفن بأنواعه وتلقت الدعم 
والتشــجيع لصقل موهبتهــا الفطرية وميولها نحو الموســيقى 
والرســم. درست العزف على البيانو بعمر ست سنوات، واستمرت 
بعدهــا رحلة ثمانية عقــود أغنت خالها الفنــون بغزارة حيث 

اتخذت من الموسيقى والرسم توائمي روح لها. 
تتلمذت وداد على يد أفضل أســاتذة الموســيقى والرسم وظلت 
تنهل من خبرتهم ألكثر من نصف قرن، ومنهم أســاتذة البيانو 
التركي بهجت دادا العواد واإليطالي ألدو كاني وأســاتذة العود 

الكبار صاح القاضي وعلي اإلمام. 
ظروف صحيــة منعت وداد من األســتمرار بالرســم فعادت إلى 
عشــقها األول الموســيقى وبدأت بتأليف بعــض المقطوعات 
الشــرقية والغربية ومؤخرا قدمت مجموعة من الحانها إلى شركة 
EMI البريطانيــة لألنتاج والتوزيع، وقد صدرت لها أول مجموعة 
موســيقية هادئــة بعنوان »انغــام عربية« فــي فبراير من عام 
2011، وهي أول ســابقة في تاريخ الشــركة ان تصدر األلبوم 
األول المرأة فنانة عربية وعراقية ورسامة وموسيقية بهذا العمر، 
وتناولت هذه المجموعة رحلة فنية من األندلس إلى بغداد وهي 

وجه آخر لمجموعة لوحاتها »مدن الحلم« من خال الموسيقى.
والــى جانــب الموســيقى تقــوم وداد األورفه لــي اآلن بكتابة 
مذكراتها عن حياتها ومشوارها الطويل مع الفن . ومن خال هذا 
الكتاب تسعى أيضا ان تؤرخ الحياة األجتماعية البغدادية التي 
عاشتها من األربعينات إلى والستينات والتي كانت تعتبر حقبة 
العصر الذهبي فــي تاريخ العراق الحديث بما حملته من انفتاح 

وثقافة ورقي.
تميزت اعمال االورفه لي الفنية برؤيتها الشــاملة حيث اصبحت 
مثال للمشهد التشكيلي في العراق بشكل خاص والوطن العربي 
بشــكل عام، فقد اختارت أســلوبًا مميزًا لرســم لوحاتها بعد أن 
تنقلت بين دراســة الفن والتتلمذ على يد أساتذته امثال الفنان 
خالد الجادروغيره ، وكذلك دراســاتها الميدانية الشــاملة للحرف 
الشــعبية مثل العمل على النحاس وفــن الباتيك ، حتى أقامت 

لها أول معرض شخصي عام 1964 تلته العشرات من المعارض 
المحلية والعالمية وصوال الى افتتاح أول قاعة فنون خاصة بها 
عــام 1983وهي قاعة األورفلي للفنــون، التي اصبحت صرحًا 
فنيــًا احتضن كافه أنــواع الفنون لتضيف بعــدا خاصا للواقع 
الفنــي العراقي على مدى عقود كمركز ثقافــي جامع لكل أنواع 

الفنون .
لوحــات االورفه لي لهــا طابعها الخاص يتعــرف عليه كل من 
اطلع وحاول الدخول لمدنها الخيالية الحالمة المطرزة بمنمنمات 
من أشــكال القباب واألهلة من فوقها، وأشــجار النخيل واألنهار 
والمياه والسماء الملونة و تعدد االفق  في نفس اللوحة لتعكس 
بها رغبتها برسم مدينة احامها الجميلة الباعثة على الطمأنينة 
واألمــل والجمــال، وتزرع في نفــس المتلقي األمــل والقوة بما 

يمتلكه فنها الجميل من حضارة عريقة. 
اللوحة احــدى االحام االبداعية للفنانة، ويظهر فيها جليًا مدى 
إفتتانها باألجواء العربية الحالمــة وفنونها المميزة في العراق 
ودول اخــرى ، و التي ألهمتها امكانية الوصول  لهكذا اســلوب 
من الرسم التعبيري، يجمع قباب ومآذن المدن اإلسامية بألوانها 
الزرقاء والذهبية الســاحرة وزخارفها وأشكالها الجمالية المعقدة 
وكأنها تصنع ثوبا حريريا ثمينا منقوشا بالمنمنمات ليدوم مدى 

الحياة.
عمدت الفنانة في هذه اللوحة الى رسم احدى مشاهدها الحالمة 
لبســاتين بغداد وازقتها المكتظة بالبيوتات البغدادية القديمة 
وجوامعهــا، وتلك الجزر الســحرية الغارقة فــي تهاويل الخيال 
وســط نهر دجلة وعذوبة مائه ، وهي تستبشــر الهال في افق 
دافئ يتوسط لوحتها، تخترقه بساتين النخيل صعودا لتشترك 
مــع الهال لخلق منــاخ مرتبط بتراث بغــداد، يضعنا في الزمن 
الحاضر امام تأمل لماضيها التراثي الســحري والشعري على حد 
سواء،  فلم يغادر الحلم افكار االورفه لي في لوحاتها حتى الوقت 
الحاضــر، فهي في دأب مســتمر للمزاوجة  بين ماضيها - الجيل 
الخمسيني - وحاضرها الذي  يتدفق وعودا باألمان فما كان منها 
اال ان تنســج عالمها الخاص ، لتخترع خطابا فنيا فريدا يتســم 
بالحرية والدقة إلى جانب الرقة والحساســية المرهفتين، لتعيد 
بذلك بناء االشياء بعيدا عن عناصر عالمنا الصاخب المضطرب، 
حيث الفــن يغدو تعويضا ورحلة نجاة من غربتها نحو مدينتها 

الفاضلة المسكونة بذكريات الماضي البغدادي الجميل .

تشكيلية تستقي وجودها عبر الرسومات وعوالم االحالم .. تعيد لك الهدوء واالستقرار 
واالمل في زمن تعمه الفوضى والعبث والصراخ الذي المعنى له سوى العبث تلك 

هي التشكيلية الرائدة وداد االورفه لي التي عرفناها مجتهدة متواصلة في احالمها 
ومفاهيمها الجمالية الفريدة التي مألت قاعات وكاليرهات بغداد وكثير من الدول 

العربية والغربية .
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اهداف النجاح

امنحي نفسك دفعات وجرعات إيجابية؛ 
لتضمني تحقيق الثقة بالنفس، وهذا بدوره 

يجعلك تستمرين في حال الفشل األول، 
فستكون التجربة الثانية أفضل وهكذا.

وال تنسي أن كثيرا من العلماء يقومون بتكرار 
تجاربهم أكثر من مرة، فالنجاح ليس رهين 

الفرصة األولى.

لكل راغب في النجاح مبدئيا، وضع الهدف، ثم العمل على الوسائل واألساليب التي تقوي 
هذا الهدف، والطرق التي تؤدي الى الخطوات العملية التي تكون حجر األساس.

فكما يقال مشروع األلف ميل يبدأ بخطوة، وهذه الخطوة هي وضع الهدف, فكونك 
وضعت هدفا، فأنت وضعت قدمك على خط النجاح.

عالمها 
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ال تضعي هدفك وأنت تتيقنين أو تشكين 
بفشلك؛ ألن هذا معول هدم يسبب لك 
اإلحباط, فعليِك أن تؤمني بمبدأ النجاح 

لتنجحي.

امنحي نفسك دفعات وجرعات إيجابية؛ لتضمني تحقيق الثقة 
بالنفس، وهذا بدوره يجعلك تستمرين في حال الفشل األول، 

فستكون التجربة الثانية أفضل وهكذا.

امنحي نفسك دفعات وجرعات إيجابية؛ لتضمني تحقيق الثقة 
بالنفس، وهذا بدوره يجعلك تستمرين في حال الفشل األول، 

فستكون التجربة الثانية أفضل وهكذا.

عزيزتي:
لديك طموح، ولديك طاقات، ولديك آمال، ونصب عينيك مشروع، فهذا هو 
ثم  به.  والتفكير  وتجمليه،  وتلونيه،  وتمقيه،  هدفك،  كتابة  فعليك  النجاح, 

احسميه بقرار هو نقطة البداية. واصلي واصبري وال تيأسي.
كما أحب تنبيهك لحضور بعض الدورات في التنمية البشرية التي تتحدث عن 

النجاح.
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عالمها 
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األطفال 
واأللعاب االلكترونية:

انتشــر في اآلونة األخيرة في داخــل بيوتنا اإلقبال 
المتزايــد مــن قبل األطفــال علــى اقتنــاء األلعاب 
االلكترونية التي تســتخدم فيها وسائل التكنولوجيا 
الحديثة كالحاســوب والتليفون وغيرها من التقنيات 
االلكترونية األخرى ، والذي ســاعد على انتشــار هذه 
األلعــاب وبكثــرة االنفتــاح الواســع الذي تشــهده 
مجتمعاتنا بشكل عام واألسرة العراقية بشكل خاص 
على المجتمعات األخــرى الى الحد الذي أصبحت فيه 
هذه األلعاب تمثل الشغل الشــاغل لغالبية األطفال 
وحتــى الكبــار إن لــم نبالغ في هــذا األمــر  واعتبار 
اقتنائهــا من قبل األهــل إنما هي وســيلة لمكافئة 
الطفل وإشــباع رغباته ولكن في الحقيقة فان الصورة 

عكس ما يطمح له اآلباء . 
فكما معــروف إن الطفل بطبيعته يميــل الى اقتناء 
األشياء التي تجذب االنتباه واأللعاب االلكترونية هي 
إحدى الوسائل التي أخذت تســتقطب أذهان الكثير 
مــن األطفال فهي وان كانــت ذات تأثيرات ايجابية 
في بعض األحيان إال إننا يجب أن ال نغفل السلبيات 
التي يمثلها اقتناء هكذا وسائل من قبل الطفل فكما 
هــو معروف إن اغلب األلعاب االلكترونية هي بمثابة 
رموز وشــفرات معينة تنمي لدى الطفــل القدرة على 
التفكيــر لحل هــذه الرموز والشــفرات وبالتالي تنمي 

لديه قابليات التركيز وتزيد من حدة ذكائه.
والبعــض منها ينمي لــدى الطفل قابليــات احترام 
وتنظيــم الوقت من خال تحديد فترات معينة للعثور 
على أشــياء محددة داخل تلك اللعبة وبالتالي تجعل 
الطفل يحترم الوقت ويســتغله بالشكل األمثل وعلى 
الرغم من هذه االيجابيات تبقى سلبيات هذه األلعاب 
والتي تأتي في مقدمتها إن البعض منها تحتاج الى 
رقابــة معينة من قبل المجتمع بشــكل عام واألســرة 
بشــكل خــاص لكونها تشــجع على ظاهــرة العنف 
والقتال والتدمير وبالتالي تزرع لدى الطفل اإلحساس 
بالغضب المســتمر والميل الى التدمير والقتال وتؤدي 
الى تأســيس بذرة للعنف الذي قد يؤثر مستقبا على 

حياته وتصرفاته وكيفية تعامله مع اآلخرين.
والجانب السلبي األخر في هذه األلعاب هو إن اغلبها 
تؤدي الى إدمان الطفل المباشــر عليها بالشــكل الذي 
يــؤدي الى أن تكــون هذه األلعاب هــي محور حياته 
وبالتالي تــؤدي الى الضرر البدني مــن جراء الجلوس 
لســاعات طويلة من اجل ممارســة اللعبة ناهيك عن 
إهمال في واجباته المدرســية وبالتالــي التأثير على 

مستوى الطفل العلمي وتقصيره في أدائه الدراسي.

د. خديجة حسن علي القصير
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يستلزم منا مراعاة أمور عديدة، وذلك لما قد يعاني منه الشخص الكبير في السن من 
أمراض، ووهن في جسده، ونسيان في الذاكرة، وضعف في التركيز، والنظر، وغيرها 

من أمراض الشيخوخة، واألمور الواجب اتباعها كالتالي: 

االحتــرام: بــذات الطريقة التي يحترم فيها الشــخص والده، يجــب أن يحترم فيها 
أي شــخص كبير في الســن، ويجب عليه أن يراعي فرق العمر بينهما، وفرق التجارب، 
وفــرق الذكريات، وال يتعامــل معه بندّية، فهو ليس بعمره، لــذا عليه باحترامه من 
خال أقواله بالتلفظ معه بألفاظ حســنة، ومن خال أفعاله أيضًا بطريقة التعامل. 
تقديم المســاعدة، فليتذكر الشــخص نفســه وهو مريض، وعاجز عن الحراك، نتيجة 
هذا المرض، وضعفه واحتياجه لمن حوله، وليعلم بأن الشخص كلما كبر بالسن، كلما 
زادت أمراضه، ووهن جســمه، وأصبح بحاجة إلى المســاعدة بصورة دائمة، وليســت 
مؤقتة، وبالتالي ال يتواَن الشــخص عن تقديم يد المساعدة للكبير في السن، ويعرف 

بأنه بحاجة لها حتى وإن لم يطلب ذلك.
 مراعاة مشــاعره: اإلنسان الكبير في السن هو إنسان حساس، وقد تؤذي مشاعره أية 
كلمة قد يقولها له الشخص وال ُيلقي لها بااًل، لذلك تجب مراعاة مشاعرهم من خال 
كامنــا معهم، وعدم تذكيرهم دائمًا بكبرهم، وضعفهم، وبأن المنّية قد اقتربت، بل 
يجب دائمًا تحفيزهم، ودعمهم معنويًا، حتى يعيشوا كل لحظة من حياتهم بسعادة 

وراحة بال. 

االستماع إليهم
 قد تبدو قصص األشــخاص الكبار في السن مملة للبعض، وقد تبدو ممتعة للبعض 
اآلخر، ولكن لمن يجدها مملة ال مانع من أن ُيعطي وقتًا بســيطًا لهذا الشــخص وهو 
يــروي قصصه، وذكرياته، حتى وإن كررها وأعادها أكثر من مرة، فقد ال يتذكر غيرها، 
خاصة أن الذاكرة مع تقدم الســن تضعف، وبالتالي االســتماع إليه ســوف يريحه، 

وينّفس عن صدره.

 طريقة المحادثة
لن يتقبل الشــخص الكبير في السن أن تتحدث معه بطريقة الواعظ، والمعلم، حتى 
وإن كنــت على درايــة وعلم أكثر منه، فهو وبحكم فرق الســن بينكما يعتبر نفســه 
متفوقًا عليــك، من خال تجاربه التي مرت به في حياتــه، وبالتالي يجب أن تكون 
الطريقــة في الحديث معه يغلبها التواضع، وإن أردت إســداء النصيحة له عليك أن 

تستخدم أسلوبًا متواضعًا، ال يشعر معه بالفوقية. 
الســؤال عنه: كبار الســن يعانون من الوحدة أحيانًا، وهم بحاجة إلى الســؤال عنهم 
بشــكل مســتمر، ومحادثتهم، وزيارتهم والخروج معهم، وقد قال رسول الله صل الله 

عليه آله: »ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويعرف حق كبيرنا«. 

كيفية التعامل مع كبار السن

عالمها 
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عالمها 

الحوار .. 
لدرء الخالفات 

ــروض  ــن المف ــاء م ــن األبن ــات بي ــدوث الخاف ــد ح عن
وطبيعيــة  واردة  ألنهــا  ذلــك؛  اآلبــاء  يســتهجن  أال 
بســبب الفــروق الشــخصية، واالهتمامــات التــي تــودي 
ــض  ــيات وحدوث بع ــخصيات والنفس ــاف الش إلى اخت

ــاء. ــن األبن ــات بي الخاف
صغيــرة  أو  كبيــرة  خافــات  حــدوث  حالــة  وفــي 
ــاك  ــم،  فهن ــر منه ــن أو أكث ــن طرفي ــاء، وبي ــن األبن بي
وهنــا  بينهمــا،  نفصــل  أن  علينــا  ســريعة،   حلــول 
تبــرز قــوة شــخصية األم، ثــم بعــد الفصــل تجلــس 
المشــكلة  وتفهــم  علــى حــدة،  مــع كل طــرف  األم 

طــرف،  كل  نظــر  وجهــة  مــن  مفصــل   بشــكل 
ثــم تحــدد له أيــن أخطــأ، وما هي مســؤوليته، باســتخدام 
ــى  ــه، وتحثــه عل  الحــوار، وتحــاول إقناعــه بتحمــل خطئ
ــه  ــو علي ــا له ــأ لم ــح الخط ــراف وتصحي ــادرة باالعت المب

مــن أجــر«.
األطــراف  بيــن  والجمــع  المواجهــة  دور  يأتــي  ثــم 
المتشاكســة فــي جــو مريــح نفســًيا، فبعــد تحديــد 
ــم،  ــة بينه ــت المصالح ــي وق ــاء يأت ــؤولية واألخط المس
المبــادر  لطــرف  خاصــة  الســريع  التعزيــز  ووقــت 

بالصلــح«.
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البيتزا اإليطالية

المقادير:
· 3 أكواب من الدقيق المخصص للبيتزا

· ملعقة صغيرة من الملح والسكر
· 3 ماعق أو أكثر من اللبن ويفضل أن يكون من البودرة

· نصف كوب من زيت الذرة
· كوب ونصف من الماء

الحشو:
* 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

* ملح – فلفل – زعتر
* ملعقة كبيرة مسطردة – بيضة
* 100 غرام جبنة شيدر مبشورة
* 100غرام جبنة رومى مبشورة

* 100 غرام جبنة موتزاريا مبشورة
* زيتون أسود مخلى

*طماطم حلقات – فلفل رومى حلقات

طريقة التحضير:
-يوضع الدقيق فى وعاء عميق ويضاف إليه باقى المكونات 
الجافة ويخلط، ثم يضاف الماء والزيت، ويعجن جيًدا ويغلف 

ويترك فى مكان دافئ حتى تختمر العجينة.
- تجهز طبقة الصلصة بإضافة معجون الصلصة مع البيضة 

والملح والفلفل والزعتر والخردل فى طبق وتقليبهم جيًدا.
- تدهن صوانــى البيتزا بقليل من الزيــت، وتفرد العجينة 
فــى الصينيــة ثم تدهن بطبقــة من الصلصــة، ثم ترص 
حلقات الطماطم والفلفل الرومى والزيتون، وتغرس العجينة 

بالشوكة حتى ال تنتفخ أثناء الخبز.
- تخبز فى فرن متوسط الحرارة لمدة 15 دقيقة.

- ثــم تخرج العجينة ويضاف إليهــا الجبنة »جميع األجبان 
المبشورة« وتعاد إلى الفرن مرة أخرى حتى تذوب الجبن.

- تخــرج البيتزا من الفرن وتغطى بفوطة قطنية عدة دقائق 
وذلك لكي تبقى طرية.

- تقطع إلى مثلثات وتقدم ساخنة.
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العاطفة 
الموهومة 

تزداد فصول 
المأساة لهذه 
الفئة من االعمار 
حينما يحملن 
لقب »مطلقة« 
وهذا اللقب 
المخيف يزعزع 
كيانها االنساني.

والذي افضى 
الى استرخاص 
الرباط المقدس 
بمجرد مرور رياح 
خفيفة وتعثرات 
مقصودة او غير 
مقصودة،اليتسع 
الفكر الغض في 
استيعابها وفك 
خيوط عقدها 
البسيطة

التجارب المريرة للمطلقات الصغيرات دائما تكون ضوءا احمرا اليمكن 
اجتيازه بسهولة، تجارب غير ناضجة في عالم فوضوي يشوبه اختال 
التــوازن في القيم واالساســيات الحياتية التي فقدت في الســنوات 
االخيــرة معناها وصــارت هوامش يتمســك بها العديد مــن االزواج 
والزوجات بحثا« عن ارتباطات غير متوازنة تفتقد لاسس السليمة في 
البناء االســري،  تعلمناها منذ الصغر وباتت جزءا« من يومياتنا المليئة 
بالعبر وااللتزام  في اختيار الحياة الزوجية المائمة للظروف والتقاليد! 
 اال ان هنــاك من اخترق ذلك واســترخص الدموع الفتية ومضى يدمر 
في انســانية النفس البشــرية التي مالبثت ان فتحت اذرعها الناعمة 
الى الحياة ليســتمر في تلويث المشــاعر الرقيقة  ..والن هذه التجارب 
مألت اروقة المحاكــم وادراج المكاتب القانونية وبعضها كانت اليمة 
أذ تنتهي في الغالب بأبغض الحال ..هنا تزداد فصول المأساة لهذه 
الفئة من االعمــار حينما يحملن لقب »مطلقة« وهــذا اللقب المخيف 
يزعزع كيانها االنســاني.والذي افضى الى استرخاص الرباط المقدس 
بمجرد مــرور رياح خفيفة وتعثرات مقصودة او غير مقصودة،اليتســع 
الفكــر الغض في اســتيعابها وفك خيوط عقدها البســيطة، وبمجرد 
الهروب يعني تســليم المشــكلة لبضعــة اوراق ســتتطاير في الهواء 
وتتعلــق في فضاء ملوث ومحمل بأمراض العناد والرفض لكل الحلول 
والمحاوالت الســتعادة االجواء الحميمية الغارقة في متاهات الكلمات 
الجارحة لــكل انثى اصرت على الطاق وطالبت بشــدة لتحمل اللقب 

البغيض .
كتبت هــذا العمود اثناء زيارتي الى صديقتــي القانونية في محكمة 
االحــوال الشــخصية .. أذ ذهلت لارقــام التي تحملها ســجاتها من 
اسماء واعمار طالبي الطاق.. ومن المشاكل البسيطة وغيرها ممن يمكن 
تافيها بســهولة، ومن سلوكيات االهل في سكب الوقود على الحطب 
اثنــاء المرافعات .. مما يفاقم من القضيــة ويعقد خيوطها اكثر ..انه 
جيل تحكمه االهواء والتكنلوجيا ورفاق السوء لينتج زواجا غير متكافئ 
مــن جوانبه كافــة، وعلى اهل الزوجيــن التريث في تزويــج ابنائهم 
والتأخذهم العاطفة الموهومة، ومن ثم حصاد ثمرات زرعهم البائسة.   

 

سعاد البياتي  

 م�صك 
لكالم 
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عدسة / حسنين الشرشاحي
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عدسة / صالح السباح


