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باسمه تعالى 
قال االمام الصادق عليه السالم 

 "من ملك نفسه إذا رغب و إذا رهب و إذا إشتهى و إذا غضب و إذا رضى، حرم الله جسده على النار" .
إنها ملكاٌت إخالقيٌة  من الممكِن أن يتحّلى بها االنساُن، إذا أراد ذلك و سعى الى امتالكها .

إن القواعــَد االخالقيــَة والســلوكَ المراقــبَ مــن الــذات، ذات اهميــة للمجتمعــات فــي كل عصــرٍ و زمــان، ولــكل االعمــارِ 
و للجنســين و للمســتويات كافــة، هــذه االمــوُر لهــا االولويــُة فــي قيــام المجتمعــات، المتماســكة، المنتجــة و اآلمنــة .

إن االخــالَق مــادة ٌرئيســٌة تــدرس فــي المجتمعــات القديمــة، خاصــة المجتمعــات االســالمية فــي بــالد الشــرق كافــة، 
وانتقلــت هــذه المــادة االجتماعيــة الحســنة الرئيســة الــى المجتمعــات االخــرى، واآلن بعدمــا أهملــت فــي المجتمعات 
العربيــة واالســالمية بصــورة عامــة، نراهــا مــن االســس التربويــة المهمــة فــي اليابــان وبعــض التجمعــات المدنيــة 
فــي الواليــات الصينيــة، لذلــك تراهــا ال يمكــن تهديــُم هــذه المجتمعــات، أو تحطيــُم االســِس العائليــة و التربويــة 

فيهــا رغــم المحــاوالت الغربيــة واالميركيــة لذلــك .
إن علــم االخــالق أو باالحــرى حاســة الــذوق وكيفيــة التحســس بطعمهــا وتعليــم االجيــال طريقــة التعامــل معهــا، 
هــو مســؤولية االفــراد والمجتمــع والحاكــم و المتصــدي مــن رجــال الديــن و التربــوي فــي المدرســة او الدائــرة، و حتــى 
فــي الطريــق العــام الكبيــر مســؤول عــن تربيــة الصغيــر والعاقــل مســؤول عــن تربيــة الجاهــل و الصحيــح مســؤول عــن 

المريــض، هكــذا تبنــى المجتمعــات .
ــع  ــرة ، م ــُة الغاب ــه األزمن ــم تعرف ــي، شــيٌء ل ــا الحال ــوح فــي عصرن ــراف والجن ــل الفســاد ومســببات االنح ألن عوام
التقــدم العلمــي و اإللكترونــي و تقــارب ارجــاء المعمــورة صوتــا وصــورًة، وتنقــل ومتطلبــات الحيــاة كافــة، اضافــة 
للتغييــر االقتصــادي، والتغييــر فــي المتطلبــات واالهتمامــات، جعلــت مــن أدوات الفســاد ووســائل الفحشــاء بمتنــاول 

كل عيــن ويــد .
إنما االمم االخالق ما بقيت         فإن ذهبت أخالقهم ذهبوا

لذلــك زاد التحلــل و انعــدام الغيــرة وهــو المقــوم الرئيــس لألخــالق الحميــدة، و فقــدان التــوازن االســري فــي االخــالق 
والمســؤوليات، مــا جعــل إهتــزاز موقــع األم فــي العائلــة وهــي بوصلــة التربيــة االخالقيــة الحميــدة مــن غيرهــا .

االم مدرسة إذا  أعددتها             أعددت شعبا طيب االعراق

جمال الدين الشهرستاني

اريج 
االفتتاح
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وعاد األمل
أمنية رافقتها منذ الصبا بدت شــبه مســتحيلة إليهــا، إال إن القدر 
كان ســخيا معها لتقرع الفرصة جدار األمل علــى غير غرة، لتلتحق 
بمركز االرشاد االســري وتبني حلمها البسيط فاجتهدت في دروس 
الخياطــة، وأعتلــى حلمها شــرفات النجــاح. كانت لتلك الســيدة 
الكربالئية مشاكل جمة مع زوجها بسبب وضعها المالي، وصل الى 
الطــالق!.  وبعد التحاقها في دورات الخياطــة التي أقامها المركز، 
طرحت مشــكلتها ألحدى االستشــاريات فســعى ثلة من الخيرين 
القائمين فــي المركز بجمع تبرعات، لشــراء ماكينــة خياطة تعمل 
عليها لتعيل زوجها وترعى اطفالها، وهكذا عاد األمل لتلك االسرة 

وأجتمع شملهم بعد أن كاد على شفير التفكك واألذى.

عالم الخياطة
تربعــت مهنــة الخياطة في ســطور قناعاتي للنســاء كافة وربات 
البيوت خاصة، ألني أرى في مهنة الخياطة ســالحًا للمرأة من الفقر، 
ومهارة فنية تتناســب مع مميزات األنثى في الدقة وقوة المالحظة 

ورقة التعامل مع أنواع األقمشة.  

هذا ما اســتهلت به مسؤول شعبة الفصال والخياطة  فوزية حسين 
وادي المحمــداوي حديثها: حينما اســتأنفت عملي فــي المركز نما 
بداخلي مشــروع ورشة الخياطة، وباشرت بإنشــائه بمساعدة إدارة 
المركز، واســتقطاب النســاء اللواتي لديهن الرغبــة والقدرة لتعلم  
مهنة الصبر الجميلة هذه، لتعيل نفســها ثم ذويها فال تكون فقط 
عماًل للهواية بل مصدر رزق لها، وبهذا تتحول ااُلســر الكربالئية من 
مســتهلكة إلى منتجة. أبصر المشــروع النور وأشرق، فكان اإلقبال ال 
يوصف بأعداد زاخرة من النســاء بكافــة األعمار، كما كان للطالبات 
حضور الفت من مختلف المراحل في العطل الربيعية والصيفية ، اذ 

لم يقتصر على ربات البيوت.

فيض حسيني
كانت مبادرة المركز ينبوع خير من الفيض الحسيني، إذ وفر  الجهات 
المسؤولة عن العتبة المباركة كل ما يلزم إلنشاء هذا المشروع  ودعمه 
قدر المستطاع من توفير مكان ولوازم، وأيضا خطوط نقل للمشاركات 

فضاًل عن تقديم جميع الدورات مجانًا.
تنقل إحدى المشــاركات مشــاعرها قائلة: بــدأت رحلتي في عالم 

كربالئيات في معترك العمل  
اعمال يدوية تنسجها أحالمهن بصبر  وأناة

مآثر 
النساء

حينما تصنع المرأة من 
المستحيل ممكنًا، لتطرز 

بلمساتها األنثوية أحالمها 
الغضة لتكبر وتزهر حتى 
تبصر النور، بعد إن كانت 

حبيسًة خلف قضبان التمني، 
كان لمركز اإلرشاد اأُلسري 

التابع للعتبة الحسينية 
المقدسة في مدينة 

كربالء، مساهمة بإنشاء 
مشروع ورش عمل نسوية  

لتبني أحالم تلك النسوة 
ليخرجهن نساء عامالت 

ينفعن أنفسهن وذويهن 
ثم مجتمعهن.
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الخياطة كهواية إال إن الفرحة غمرتني بحد ال يوصف حينما تمكنت 
من تقديم عملي الذي نال إعجاب مدربتي.

وعند ســؤالنا عن التحاقها بورشــة الخياطة قالت: اجد متعة كبيرة 
حينما أصنع لنفسي فستانا يكون سعره مناسبا وفصاله كما أرغب، 
والكثير من النســاء تفضل الخياطة من جانب اختيار الموديل الذي 
تبتغيه ، فضال عن قياسها إن كان غير متوفر في األسواق، كما يمكن 

تحوير بعض القطع القديمة لألطفال بدل إهمالها..
و أعربت المحمداوي عن فرحتها لإلقبال الكثير من النســاء لتعلمهن 
خياطة العباءة اكثر من الثياب، ويعول السبب لسعر العباءة المرتفع 
في الســوق فضال عن سهولة اتقانها كونها بفصال موحد ال يفرق 
ســوى المقاس وبحالة نادرة. والن العباءة هي الزي االساســي لكل 

نساء الجنوب غالبا، تكون خياطتها بشكل دؤوب.
وكان لهذا المشروع  مساهمات مميزة إذ من خالله تم تسويق الكثير 
لمدارس الفتيات االيتام في سن التكليف التابعة للعتبة المباركة، 

وبأسعار رمزية تصل أحيانًا أللف دينار عراقي.  

فن لن يموت
 بكل حب وصبر وتفاٍن اســتعادت اإلحســاس لتكســوه بالجمال، 
لترفع شــراع اإلبداع وتبحر في عالم الخيــال فبات رفيق دربها بين 
غرزاتهــا ولهذا كان لفنها حياة خالدة لم تمــت، انه فن الحياكة..
وبهذا كان للمركز دور فعال بتنمية وصقل هواية الفتيات والنســاء 

في هذا العالم الزاخر بالجمال األخاذ.

 معوقات العمل 
فــي كل مجاالت العمل توجد ثغرات لربما تكون صغيرة وبســيطة 
غيــر إنها كفيلة مــن تحجيم نجاحه في أطر ضيقة، وكان لمشــروع 

الخياطــة معوق واحد، وهو الدعم الحكومي في تقليص االســتيراد 
ليساهم المنتج المحلي بطرح منتجاته وتسويقها.

وفي هذا الجانب ناشــدت المحمداوي الجهات المعنية بسن قانون 
لدعم المنتج المحلي ومســاندة المشاريع الصغيرة وتبنيها، من اجل 
تشــغيل العوائل المتعففة للحد اوال من  خط الفقر وسياطه والتي 
تسبب بتفكك ااُلسر في الغالب، كما تحول دون ترك األوالد لمقاعد 
الدراســة وتشــردهم، او االســتجداء، او العمالة في عمر مبكر يفوق 

قدراتهم الطفولية سواء فتيات او اوالد.
واضافت: برغم  مشــكلة التسويق ، بادر المركز في عرض المنتجات 
وبيعها داخله كما حرصنا على جمع اإليرادات، لشــراء مســتلزمات 
الخياطة واألقمشــة الخاصة بالثياب ولباس الصالة، والعباءات، اذ 
ان المشــروع ممول ذاتيًا، كما أسعى بطرح منتج جديد وهي خياطة 

البرانيص والمناشف.

مبادرة خاصة
كان لدورات الخياطة والحياكة أثر كبير في  تعزيز الذات لدى النساء، 
لتضمينهــا محاضرات من قبل استشــاريات علم النفس واالجتماع 
القائمات في المركز، حول المشــاكل الزوجية وتجنبها او الحد منها 
وكيفية التعامل معها وحلها، فضال عن محاضرات خاصة عن ســن 

المراهقة واالطفال وغيرها، مما تصب في بناء األسرة والمجتمع.
وكانت هناك مبادرة خاصة تبنتها مسؤولة وحدة الخياطة والفصال 
اال وهي توفير فساتين الزفاف للعوائل المتعففة كمساعدة بسيطة 
لهــم، إذ قالت بأن هناك ســبعة عوائل تم تزويدهم بالفســاتين 

لتوفير نفقات االستئجار في جانب آخر. 
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｠حق البصر｟

ــام  ــوق لإلم ــا جــاء فــي رســالة الحق نــص حــق البصــر وفــق م
ــالم((: ــه الس ــجاد )علي الس

)وأمــا حــق بصــرك فغضــه عمــا ال يحــل لــك، وتــرك ابتذالــه إال 
لموضــع عبــرة تســتقبل بهــا بصــرًا أو تســتفيد بهــا علمــًا فــإن 

البصــر بــاب االعتبــار(.
ــى  ــر إل ــن النظ ــه ع ــو إمالت ــان، وه ــى اإلنس ــًا عل ــر حق إن للبص
كل أمــر يغضــب اللــه عــز وجــل فهــو مفتــاح الولــوج القتــراف 
اآلثــام؛ كــون اإلنســان يســتدل علــى كل شــيء ببصــره، فينبغي 
ــا  ــى م ــه، وأن ينظــر إل ــا ال يحــل ل للمســلم أن يغــض نظــره عم
ــاء شــخصيته،  ــوم ســلوكه اإلنســاني ليســتفيد منــه فــي بن ُيّق
كمــا ينبغــي لــه أن يســتفيد مــن هــذه النعمــة علمــًا ُيهــذب بــه 
نفســه، وينفــع بــه مجتمعــه, وأن يشــكر اللــه عليهــا ففقدانهــا 

تلقــي اإلنســان إلــى غياهــب الظــالم.

بصر وبصيرة
ــه  ــا طرح ــل م ــي مجم ــالم( ف ــه الس ــجاد )علي ــام الس ــار اإلم أش
فــي رســالة الحقــوق إلــى كيفيــة تقويــم النفــس البشــرية, ومــا 
هــي األســس التــي علــى اإلنســان اتباعهــا ليكــون فــي منــأى 
ــاذ  ــوة نف ــن ق ــع لتبي ــوق تجتم ــل, وكل الحق ــأ والزل ــن الخط ع
البصيــرة وهــي رؤيــة القلــب والــروح لحقيقــة األفعــال واألقــوال 
ســبيال للوصــول إلــى االطمئنــان النفســي, إذ تختلــف البصيــرة 
ــاح  ــو مفت ــة وه ــة الظاهري ــو الرؤي ــر ه ــأن البص ــر ب ــن البص ع
ومدخــل بوابــة القلــب حيــث تكــون البصيــرة؛ ولكــن ال يعنــى 
إن فاقــد البصــر محكــوم بغيــاب البصيــرة, ومــع إنــه قابــع فــي 
الظلمــة لكــن نــور اللــه يتخلــل قلبــه ليبصــر بــه حقائــق األمــور, 
والســؤال هنــا لمــن يمتلــك نعمــة اإلبصــار.. هــل ســخرت هــذه 

درر
سجادية

رسالة الحقوق.. 

 الدليل األمثل 
ألولي البصيرة
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النعمــة فــي إنــارة مســار الــروح؟
هــل أعانــك بصــرك علــى تقويــة البصيــرة وإدراك التــوازن 

اإلنســاني؟
وغيرهــا مــن األســئلة الجدليــة التــي تتوســل إجابــات منطقيــة 
تعيــن اإلنســان علــى كيفيــة التعامــل مــع هــذه الحاســة التــي 

ال ُتعــرف قيمتهــا إال عنــد زوالهــا أو ضعفهــا.

كيد الحياة
ــون  ــرة يك ــاة المعاص ــي الحي ــدم ف ــول )إن كل تق ــا الق يمكنن
ــر القشــري  ــن هــذا التعبي ــا م ــة( وانطالق ــار الغفل ــا بغب مصحوب
لحقيقــة عميقــة فــأن الحيــاة ترغمنــا علــى مجاراتهــا مــع كل مــا 
تقدمــه للنفــس مــن زينــة وبهرجــة حتــى توقعهــا فــي شــراك 
الذنــب, لــذا فــأن جهــاد النفــس الضعيفــة أمــام زينــة الحيــاة 
ــار  ــاة ألن االنتص ــي الحي ــا ف ــن خوضه ــرب يمك ــدس ح ــو أق ه
عليهــا يعنــي انتصــار أســمى صــور الحــق علــى الشــيطان, 
ــي أن  ــي ال ينبغ ــور الت ــن الص ــٌر م ــا كثي ــم أنظارن ــوم تتخ والي
ــاع  ــي إيق ــريع ف ــور الس ــن التط ــا لك ــاق رؤيتن ــي نط ــون ف تك
ــة  ــة حزم ــي إتاح ــاعدت ف ــة س ــا الصوري ــاة والتكنولوجي الحي
مــن الصــور الثابتــة والمتحركــة فــي شــتى الموضوعــات, وهنــا 
يأتــي دور البصــر علــى فلتــرة هــذه المشــاهد وإســقاط مــا هــو 
ســّيئ والتمســك بمــا هــو حســن, فرؤيــة األشــياء ترتبــط بعمــل 
واســتجابة العقــل, وكذلــك تحــرك بعــض الغرائــز والشــهوات, 
لــذا البــد مــن تحصيــن أبصارنــا عمــا هــو محــرم لكــي ال يلقــي 
فــي أنفســنا آثــار تخيليــة عــن مشــهد معيــن وبالتالــي تحتفــظ 

ــا حتــى مــع غيــاب الصــورة واقعــا بــه ذاكرتن

أنا أرى!
تطرقنــا فــي صفحــات ماضيــة مــن ملفــات درر عــن )حــق 
ــه  ــل أن نمنح ــا للطف ــة توفيره ــوق الواجب ــن الحق ــر( وم الصغي
ــن  ــال, والعي ــي الجم ــمع ويحاك ــرى ويس ــه ي ــة, تجعل ــة نقي بيئ
ــدار  ــة ج ــن إقام ــد م ــذا الب ــياء, ل ــى األش ــم األول عل ــي الحك ه
بينهــا وبيــن القبــح فالعيــن البشــرية تعتــاد رؤيــة األشــياء وإذا 
ظلمناهــا برؤيــة مــا ال ينســجم مــع نقــاء الســريرة لــن تســتهجن 
ــن  ــا مم ــدأ وكونن ــن هــذا المب ــد, وم ــا بع المشــاهد الســيئة فيم
يمتلــك القــدرة علــى الرؤيــة فمــن حــق ابصارنــا أن ندلهــا علــى 

ــا.  ــم ببصيرتن ــن ث ــا وم ــا ببصرن ــرن نوايان ــال, وأن تقت الجم
حاسة البصر

ربمــا تكــون العيــن مــن أكثــر األجــزاء إبداعــا فــي عملهــا فهــي 
ترتبــط بالعقــل عــن طريــق حزمــة مــن األعصــاب, حيث تســتلم 
العيــن الصــورة وترســلها إلــى الدمــاغ الــذي يقــوم بتفســيرها؛ 
حجمهــا, األلــوان, القــرب والبعــد, لــذا فــأن العيــن أكثــر األعضاء 
ــر  ــف والتأث ــد المكث ــة الجه ــرر نتيج ــا الض ــا يلحقه ــي ربم الت
بالعوامــل الخارجيــة, ومــن عظيــم صنــع اللــه إن موقعهــا فــي 
تجويــف داخــل الجمجمــة وعليهــا حراســة )الجفــون, األهــداب, 

والحواجــب(.

ايمان الحجيمي
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نجمة 
في سماء التاريخ

فاطمة الزهراء .. 
لغة الجرح

تصوير - عمار الخالدي
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يؤّطـُر  نفـٍح  أيُّ  أْم  إلـى سـماِء سـيماِئك؟؟  تسـتطيُل  لغـٍة  أيـةُّ 
َيتقـُن  أيَّ حـسٍّ  أّم  ذاِتـك؟؟  إلـى  ينفـُذ  فكـرٍ  أيُّ  أْم  عطـَرك؟؟ 

كنَهـك؟؟
يـا من بسـيرِتها تجّلى الكمال، وإلسـِمها خشـَع الجـالل، ولوجِهها 

قنـَت الجمال
أّنى لي أن أعرََّفك؟؟ 

بذبالـِة  الشـمِس  علـى  أْم  بالَغـور؟  البحـرِ  علـى  ُيسـتدلُّ  وهـْل 
بالـوادي؟ الجبـِل  علـى  أْم  الفانـوس؟ 

؟ وأمُّ الحسـِن  أأقـوُل: حسـُبك أّنـِك ابنـُة محّمـد ؟  وزوجـُة علـيٍّ
والحسـيِن و.... زينـب ؟ وإّنـِك سـّيدُة نسـاِء العالميـن؟

والفلـّذُة،  والنبعـُة،  والبضعـُة،  الكوثـُر،  أنـِك  حسـُبك  أقـوُل:  أْم 
ها على  والنبـُض، والقلـُب، والـروُح التـي نزَل عليهـا الوحيُّ مـن ربِّ

أبيها؟ صـدرِ 
أْم أقـوُل: حسـُبِك أّنـِك محُض المعنى، وسـدرُة المنتهـى، والعروُة 

الوثقى، وشـجرٌة طوبى، وجنـُة المأوى؟
سـأقوُل: حسـُبِك أّنـِك الدمعـُة الطاهـرة التـي لـم ترقـأ. وإّنـِك 
الجـرُح الـذي لـم َيبـرأ. وإّنـِك صبغـُة األلـِم النبيـِل الـذي ال ُيسـلى 
وإّنـِك الـروُح التـي أدمنـِت الجـوَع لتختـّط طريَقها فـي تضاريِس 

العـروِج إلـى اللـه حتـى مضـْت عليه ... شـهيدة !!
وإّنـِك اليـُد التـي َمَجلْت وهَي ترتعُش من شـظِف العيِش وَسـَغِب 
ـَد لوعـَة المسـكيِن وتمسـَح دمعـَة اليتيـِم وتواسـي  األحشـاِء لتمسِّ
غربـَة األسـير.  إذن فحسـُبِك أنـِك فاطمـة  وإنـِك أمُّ أبيهـا.. يا أمَّ 

النبوة.
ُولـدت فاطمـة بعـد إشـراقِة البعثـِة المحمديـِة بخمـِس سـنواٍت، 
ورافقـت مسـيرَة الفجـرِ مـع أبيها وهي تشـّق غياهَب الظـالِم بنورِ 
)ال إلـه إاّل اللـه محمـٌد رسـوُل اللـه( ولتصـدَح بهـا الحناجـُر علـى 

د صداهـا فـي أرجـاِء األرض.  جبـاِل مكـَة وليتـردَّ
قلُبهـا  أذنيهـا فاسـتيقنه  يترّنـم فـي  الوحـي  نشـأْت وصـوُت 
الصغيـُر وشـبَّ عليه، وتبرعمـْت بذرُة اإليماِن فـي روِحها فتمّلكته 
وتمّلكهـا، والزمتـه والزمهـا، وغذتـه مـن روِحها فحصّنهـا، وآنَس 

بهـا وأنسـْت بـه، واقترنـْت بـه واقتـرَن بها. 
ها خديجـة.. تلك الروُح التـي احتضنته  وجـَد النبـيُّ فيهـا روَح أمِّ
ـدْت جراَحـه، وواسـته فـي الشـدائِد، ورافقتـه فـي الِمحـِن  وضمَّ
ـِل  والخطـوِب. وهـا هـَي فاطمـة تكمـُل معـه رحلـَة الصبـرِ وتحمُّ
المشـاِق والصعوبـاِت والمخاطـرِ مـن أجـِل الدعـوِة فكانت السـنُد 

والمعيـُن والبلسـُم والسـلوى. 
)لـو لـْم يخلـِق اللـه عليـًا لمـا كان لفاطمـٍة كفـؤا(.. إنـه القـول 
األمثـل لهـذا االرتبـاط المقـّدس.. لقـد انتقلـت مـن بيـِت أحـبِّ 
النـاِس إلـى قلِبهـا إلى بيـِت أحـبِّ الناِس إلـى أبيهـا.. وكانت ــ 
هـي ـــ أيضـًا أحـب الناِس إليـِه وهـا هما حبيبـا محمـد يجتمعاِن 
فـي بيـٍت واحـٍد وهمـا يتقاسـماِن أعبـاَء البيِت الـذي حمـَل أعباَء 

الرسالة.
محمـد، علـي، فاطمـة، الحسـن، الحسـين الذيـن أنضـْت أحزاُنهـم 

مقلـَة زينـب وأشـرعْت دموَعهـا 
عـْت محاريـُب عطاِئهـا بيـَن محـراِب  وازدادْت أعبـاُء فاطمـة وتنوَّ
العبـادِة، ومحـراِب الرحـى، ومحراِب حسـِن التبّعل. كانـت حياُتها 
عبـارة عـن محـراٍب قّدمـت عليـه مـن قرابيـِن عمرِها الذي لـم يبلغ 
العقـَد الثانـي مـا أفعـَم التاريـَخ عطـاًء وأفـاَض علـى األجيـاِل 

نمـاًء، ولـم تـزْل فاطمة ترتيلـة على لمـى الفجرِ، ونفحـة تنثُر ندى 
الصبـاح و.. دمعـة علـى خـدِّ النبوة.

لقـد أدمنـت روُحهـا اإليثـاَر والسـخاَء ليـس بـكلِّ مـا تملـُك مـن 
قـوٍت يسـدُّ رمَقها ورمـَق أبناِئها فكانـْت تجوُد بالرغيِف وتمسـي 
تعـّدى  بـل  الليـل،  طـواَل  الجـوِع  مـن  أبناؤهـا  ويتلـّوى  سـاغبًة 
إيثاُرهـا إلـى الـروِح فكانـت تدعو فـي محراِبهـا لغيرِهـا وال تدعو 
لنفِسـها.. فمـا أعظـَم هـذه الروح وما أجـلَّ هذا القلـب وما أقدَس 

هـذا الوجـه.. ومـا أطهَره
إّنهـا الكوثـُر الرقـراُق فـي تضاريِس اإلسـالم، بل إّنها اإلسـالُم قد 

ـد بأكملِه فيها.. ُجسِّ
وتشـهُد فاطمـة فـراَق أعظـِم إنسـاٍن علـى وجـِه األرِض وأحـبِّ 

الزفـرات: اآلالُم وتتصاعـُد  إلـى قلِبهـا فتهيـُج بهـا  أنسـاٍن 
ماذا على من شــــمَّ تربَة أحمٍد   

  أاّل يشمَّ مدى الزمـــاِن غواليا 
ُصّبْت عليَّ مصــــائٌب لو أّنها  

  ُصبَّْت على األياِم ِصرَن لياليا
مـْت فـي سـماِء  ليسـت سـحابة صيـٍف وتنقشـُع تلـَك التـي خيَّ
فاطمـة وأطبقـْت علـى عينيهـا، بـْل كانـْت كِقَطـِع الليـِل البهيِم 
بـاَب  وأغلقـْت  المدينـِة،  خـالَل  الجاهليـُة  بـه  جاسـْت  الطويـِل 
حـراٍء.. وحجبـْت عـن فاطمٍة َفدك لقـد كاَن الشـرُخ األوِل في جدارِ 

لرسالة  ا
و..  وُتلغـى  ُتهمـُل  الجهالـِة  غياهـِب  مـن  أنقَذهـم  مـن  وصّيـُة 

!! السـقيفة  بمواجهِتهـا  وُتقـام  ُتحـارب 
إّن الـذي أوقـد النـاَر علـى بـاَب فاطمـٍة ليـس بأقـّل إثمًا مـن الذي 

هـا الخليل.. أوقدهـا لجدِّ
والفـمُّ الـذي صـاَح : وإن !! ليَس بأقـّل افتراًء وعدوانـًا من األفواِه 

التي افتـرت على السـيدِة العذراء..
واليـُد التـي غـرزْت مسـمارًا فـي ضلِعهـا ليسـْت بأقـل جرمـًا مـن 

اليـدِّ التـي غـرزْت المسـاميَر فـي جسـِد آسـيا بنـت مزاحـم 
كانت آهة و.. صرخة.. وما إْن وصلْت فضة حتى ساَد الصمت 

رأت الجسـَد النحيـَل علـى األرِض كأّنـه جثـة هامـدة وقـد غطتـه 
الدمـاء .. 

بعـد يوميـن عـاد علـيٌّ ليـاًل بمفـرِده إلـى البيـِت الـذي أخـرَج منه 
فاطمـة إلـى مثواهـا األخيـر 

األربعـة ينتظـرون رجوَعـه بوجـوٍه شـاحبٍة وعيـوٍن  كان أطفالـه 
الدمـوع  مألتهـا 

يتنّقـُل ببصـرِه فـي زوايـا البيـِت... المحـراب.. الرحـى.. مسـبحة 
ببكاِئهـا..  ـت  وغصَّ البـاِب  عنـد  زينـب  جلسـت  وهنـا  هنـاك.. 

هـا.. وقربهـا بقـٌع مـن دمـاِء أمِّ
ُل ابتسامَتها له عنَد رجوِعه يحتضُن صغاَره وهو يتخيَّ

دْت صدى  حـاوَل أن ُيسـليهم لكنه عجـَز فانفجَر باكيًا معهـم وتردَّ
كلماِته المتحشـرجة في جـوِف الليِل.....

نفسي على زفـــراِتها محبوسة  
  يا ليتـها خرجْت مع الزفراِت

ال خيَر بعدِك في الحياِة، وإّنما 
 أبكي مخافة أن تطوَل حياتي ..

محمد طاهرالصفار
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تحديد القلم

كل إنسان متفهم 
وواع يدعو حتما 
إلى ضمان حرية 
األخرين في 
التعبير عن رأيه؛ 
ولكن على أن 
يكون هذا الرأي 
خاضع للضوابط 
األخالقية الفكرية 
والمنهجية، وأن 
يكون الكاتب 
على قدر كاف 
من المسؤولية 
واالطالع 
والمقدرة على 
تمويل نصه بما 
يحتاجه من ادوات

 ونحــن نقلــب صفحــات العالــم االفتراضــي نجــد ســياًل جارفــًا
ــن تجــد  ــا ل ــف الموضوعــات وربم ــات التــي تشــمل مختل مــن الكتاب
فكــرة تشــغل ذهنــك دون ن تجــد لهــا أثــرًا فــي إحــدى التطبيقــات 
ــي  ــف التكنولوج ــره العص ــا يوف ــك ِلم ــع، وذل ــات أو المواق  أو المدون
لهــذه  المســتخدمين  لعمــوم  ومتاحــة  مختلفــة  منصــات   مــن 
التعبيــر  منهجيــة  تحــدد  ضوابــط  أو  شــروط  دون   التطبيقــات 
عــن األفــكار أو المشــاعر أو حتــى أســلوب التعاطــي مــع ملكيــة 
مــن  لطرحهــا  مناســب  منــاخ  إلــى  ونقلهــا  الفكريــة   اآلخريــن 

جديد.
تــوازن  لكــي  النســل  تحديــد  إلــى  الــدول  بعــض  تدعــو   وكمــا 
الســكان؛  عــدد  مــع  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  المــوارد   بيــن 
ــون  ــاب والمعني ــة الكّت ــه دول ــم يجــب أن تدعــو إلي ــد القل فــإن تحدي
فــي الشــأن الثقافــي، فمــن المؤســف أن نــرى أكوامــًا مــن النصــوص 
 غيــر الخاضعــة ألدنــى ضوابــط الكتابــة، والســبب هــو فضــول 
تجربــة الكتابــة لــدى بعضهــم حتــى وأن كانــت بعيــدة عــن ميولهــم 
 وقدراتهــم، ألن واقعــه يغريــه بمنصــة مجانيــة، رقابــة غائبــة 
اقتنــاص  ســهولة  األحــداث،  فــي  غــزارة  آخــر،  إشــعار   حتــى 
وحقــوق  للمســاءلة  التعــرض  دون  ملكيتهــا  ونقــل   النصــوص 
ُتزيــن فــي نفوســهم  التــي  التســهيالت  مــن   الملكيــة وغيرهــا 
 إمكانيــة حمــل أمانــة القلــم، وثقلــه، وكتابــة أي كلمــات خاليــة 
والحضــور  المعنــى  عميقــة  بكلمــة  ُمذيلــة  المســؤولية   مــن 

)بقلمي(.
ضمــان  إلــى  حتمــًا  يدعــو  وواٍع  ُمتفهــم  إنســان  كل  إن   ومــع 
 حريــة األخريــن فــي التعبيــر عــن رأيــه؛ ولكــن علــى أن يكــون 
 هــذا الــرأي خاضعــا للضوابــط األخالقيــة والفكريــة والمنهجيــة، 
واالطــالع  المســؤولية  مــن  كاٍف  قــدرٍ  علــى  الكاتــب  يكــون   وأن 
ادوات،  مــن  يحتاجــه  بمــا  نصــه  تمويــل  علــى   والمقــدرة 
األوراق  مــن  أكــداس  إلــى  النصــوص  مــن  كثيــرا  تتحــول   وإال 
الثقافــة،  وتنحســر  الكتابــة  هويــة  وتضيــع  بالحبــر...   الملطخــة 
الترهــل  مــن  يعانــي  ســيظل  اإللكترونــي  العالــم  وأن  الســيما 
العالــم  التــي يتســم بهــا  القــوة والرصانــة  ُقبالــة   والهشاشــة 

الورقي.

ايمان الحجيمي 

القلممرفــــــ�أ
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طبيب

عقم 
الرجال..

 آمال متطورة في العالج 
في هذا العدد سيقدم لنا الدكتور حامد 
الكالبي اختصاص العقم وتقنيات االنجاب 
المساعدة .. بحثا متكامال عن عقم الرجال، 

يضم تفصيال طبيا واضحا عن اسبابه التقنيات 
الحديثة لعالجه متحدثا" :
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يعــد العقم او تأخر اإلنجاب من المشــاكل الطبية او الصحية، وقد 
يالمس  الحياة االجتماعية ايضا". 

يعَرف على أنه عدم قدرة األزواج على الحمل بعد مرور ســنة كاملة 
على الزواج مع االخذ بعين االعتبار وجود عالقة زوجية منتظمة وبعد 
مرور ستة أشهر إذا كانت الزوجة قد تجاوزت سن الخامسة والثالثين 
وتكمن األســباب الرئيسية للعقم عند الذكور وجود خلل في تكوين 
الحيوانات المنوية أو وجود مشــاكل في وظيفة الحيوانات المنوية 

ألي سبب كان قد يؤثر على خصوبة الرجل.  
وتشمل دوالي الخصية، انسداد المسالك التناسلية، فشل الخصية، 
الخصيتين الهاجرتين، مجهول الســبب )غير مفسر(، االثار الجانبية 
لبعض االدويــة المركبــات الكيميائية )هرمون التستوســتيرون (
واســتخدام أدوية الســتيرويد طويل المدى وأدوية السرطان )العالج 
الكيميائــي( وبعض األدويــة المضادة للفطريــات وبعض أدوية 
القرحة وبعض األدوية األخــرى أن تعيق إنتاج الحيوانات المنوية 

وتقلل من خصوبة الذكور، والتعرض اللتهاب الغدد التناسلية.
اما األسباب الوراثية فهي)عيوب في الكروموسومات(، وااللتهابات، 
مشاكل هرمونية، أســباب مناعية، مشكالت في الوظيفة الجنسية، 
الســرطان والمشاكل الصحية العامة قد تكون لها تأثير سلبي على 
خصوبــة الرجل. وهنــاك عوامل بيئية وعامل تخــص نمط الحياة 
اليومية أهمها االفراط في التدخين والعادات الغذائية غير الصحية 
والتي لها أثر ســلبي بالغ على خصوبة الرجل. باإلضافة الى اجراء 

عمليات جراحية سابقةز

فحص وتشخيص العقم 
الفحص البدني العام أو الفحص السريري والسيرة المرضية. يتضمن 
ذلك فحص االعضاء التناســلية والسؤال عن أي حاالت موروثة، أو 
مشــاكل صحية مزمنة، أو أمراض، أو إصابات، أو جراحات قد تكون 
أثرت في الخصوبة. ولقياس عدد الحيوانات المنوية الموجودة به، 
وللبحث عن أي تشــوهات في شــكل الحيوانات المنوية وحركتها. 
غالًبا ما يكون هنــاك تفاوت كبير في أعداد الحيوانات بين العينة 
والعينــة التي تليها. في أغلب الحــاالت، يتم إجراء عدة اختبارات 

تحليل للمني على مدار مدة من الوقت للتأكد من دقة النتائج. 
ويعد اجراء فحص الســونار للخصيتين واجــراء فحص الهرمونات 
وبعض الفحوصات الدقيقة األخرى والتي ال تجرى بصورة روتينية 

لكل المراجعين.

أعراض ممكن ان تعطي فكرة عن العقم الذكري
الن معظــم الرجال المصابين بالعقم ال يالحظــون أي عالمات غير 
عدم القدرة على اإلنجاب، تشــمل العالمــات واألعراض المرتبطة 

بالعقم لدى الذكور ما يلي:
 مشــكالت فــي الوظيفــة الجنســية، على ســبيل المثــال )خروج 
كميــات صغيرة من الســائل المنوي أو انخفاض الرغبة الجنســية 
أو ضعف االنتصاب( وألم أو تــورم منطقة الخصيتين والتهابات 

متكررة.
نمــو غيــر طبيعي للثدي )التثــدي في الذكور( قلة شــعر الوجه أو 
الجســم أو عالمات أخــرى على وجود خلل في الكروموســومات أو 
الهرمونات وقلة عــدد الحيوانات المنوية عــن الطبيعي )أقل من 

15 مليون حيوان منوي في كل ملليلتر من المني(.

العالج
اختيــار نوع العالج يكون مرتبطا بالســبب الرئيســي للعقم ولكن 
عادًة، ال يمكن تحديد سبب العقم بدقة. وحتى إذا لم يكن السبب 
محدًدا بدقة، فيمكن ان يوصى بعالجات أو إجراءات قد ينتج عنها 

حمل.
تشمل عالجات العقم لدى الذكور ما يلي:

تداخل جراحي مثل عملية دوالي الخصية
عالجــات المشــكالت المتعلقة بالجماع. يمكن أن تســاعد األدوية 
أو االستشــارات في تحســين الخصوبة في حــاالت، مثل ضعف 
االنتصاب أو ســرعة القــذف. العالجات واألدويــة الهرمونية. قد 
يوصي الطبيب بالعالج ببدائل الهرمونات أو باألدوية في الحاالت 
التي ينجــم العقم فيها عن ارتفاع مســتويات بعض الهرمونات 
أو انخفاضها أو عن مشــكالت متعلقة بطريقة اســتهالك الجسم 

للهرمونات.

التقنيات المساعدة 
في الفترة التي سبقت ادخال تقنيات االنجاب )أطفال االنابيب(، 
هنــاك العديد من األزواج الذين يعانون مــن العقم خصوصا في 
حاالت العقم الذكري الشــديد قد فقدوا االمل في ان يكون لديهم 
فرصــة للحصول على الحمل. في وقت الحــق، أدى إدخال الحقن 
المجهري )ICSI( إلى تغيير طرق عالج العقم بشــكل جذري وأصبح 

ضرورة ال يمكن االستغناء عنها للعالج. 
أصبحت التقنيات المساعدة على اإلنجاب هي الحجر األساس في 
عــالج اغلب حاالت العقم لدى الجنســين أو فــي الحاالت التي ال 
يتوفر فيها العالج أو وقد أســفرت بشــكل فعال في الحمل. هذه 
التقنيات تتضمن اجراء تداخالت مباشــرة بالحيوانات المنوية، أو 

البويضات، أو كليهما في محاولة للتحسين فرص الحمل. 

اإلجراءات
التلقيــح الصناعــي هو أحــد الوســائل العالجية التــي تتم في 
المراكــز الطبية لعالج العقــم. ويتم التلقيــح الصناعي عن طريق 
حقن الحيوانات المنوية الســليمة بعد أن يتم فصلها مختبريا عن 
الحيوانات المنوية المشــّوهة أو البطيئة. ومن ثم يتم إدخالها إلى 
رحم المرأة عند اكتمال البويضة اي خالل أيام التبويض. ثم تترك 

د. حامد حسين الكالبي 
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الحيوانــات المنوية تقــوم بمهمتها من خالل دخولهــا الى قناة 
فالوب، ومن ثم يتم تلقيح البويضة وتخصيبها من قبل الحيوانات 

المنوية لكي يتم الحمل.

الحقن المجهري )االخصاب الخارجي(
تعّد عملية الحقن المجهرّي )ICSI( إحدى تقنيات المســاعدة على 
اإلنجاب التي ُتستخدم لعالج مشاكل العقم المرتبطة بالحيوانات 
المنوية، وذلك من خالل حقن الحيوان المنوي مباشرة في البويضة 
الناضجــة )حيوان منوي واحد فقط لكل بيضة ناضجة( في داخل 
مختبــرات خاصة وأجهزة دقيقة جدا لتوضــع بعد ذلك البويضة 

المخصبــة في رحم المــرأة. وُتعّد عملية الحقــن المجهرّي ناجحة 
للغاية هذه الطريقة تعتبر المثالية والمفضلة حاليا وهذه الطريقة 
تعتبر متطورة ألنه بهذه الطريقة من الممكن حدوث التلقيح حتى 

مع استخدام عدد قليل جدا من الحيوانات المنوية.

نصائح مهمة
ال يمكــن تفادي العديد من أنــواع العقم لدى الذكــور. ومع ذلك، 
يمكنك تجنب بعض األســباب المعروفــة للعقم لدى الذكور. على 

سبيل المثال:
االمتناع عن التدخين. )السجائر والنرجيلة على حد سواء(

الحفــاظ علــى الــوزن. تجنب األشــياء التــي تؤدي إلى ســخونة 

الخصيتيــن لفترة طويلــة. مثل وضع الالب تــوب لفترات طويلة 
على اعلى الفخذ.

تقليــل الضغط النفســي. االبتعاد عــن مصادر الحرارة المباشــرة 
ولفترات زمنية طويلة ومستمرة.تجنب التعرض للمبيدات الحشرية 

والمعادن الثقيلة وغيرها من السموم.
)لبنــاء  الهرمونيــة  والمنشــطات  العقاقيــر  اســتخدام   تجنــب 
العضالت( في قاعات بناء االجســام والتي تستخدم بإفراط هذه 

االيام.
احصائيات

على الرغم من أن العادات والتقاليد العامة كثيرا ما تعتبر مشــكلة 

تأخر االنجــاب خاصــة بالمرأة ومــن ضمنها مجتمعنــا العراقي 
وبالتالــي تتحمل الجزء األكبر من التأثيرات النفســية االجتماعية، 
فإن العقم يكون عادة متعدد العوامل وقد يشــمل كال الشريكين، 
حيث يوجد حوالي 40 ٪ من الحاالت تتضمن وجود عامل نسائي 
 كمســبب رئيســي؛ 30 ٪، مــن األســباب تخص الرجــل. 20 ٪، 
عوامل مجتمعة للذكــور واإلناث؛ وبقية 10 ٪ من الحاالت ال تزال 
غير مفســرة، وبالتالــي، فيما ال يقل عن 50 ٪ مــن األزواج الذين 
يعانون من العقم يعود لوجود عامل او سبب يخص الرجل بالدرجة 

األولى.

د. حامد حسين الكالبي 
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تغريدات 
تنموية

الطفولة من الناحية 
التربوية حصرًا ؛ هم 
النواة التي يعتمد 

عليها المجتمع في 
تشييد عمارته األخالقية 

والعلمية الشاملة 
، فهم المياه التي 

تجري في النهر . 
لذا فحساسية هذه 

المرحلة تأتي من فرط 
حساسية نشأتها. وقد 
ركزت العلوم اإلنسانية 

ذات المنحى التربوي 
على اإلعداد الجيد 
ألسس بناء وجود 

الطفل .

لطفولة   
ومستلزمات 

النهوض 
بعالمها
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 فأّيًا كانت البيئة التي ينشأ فيها الطفل ، سوف 
يجد ما هو متوفر لمصاحبة نشأته ومسيرة حياته، 
في المنزل والشــارع والســاحة والحديقة العامة 
والمدرســة ، وفي معظم مرافق الحياة . وبعكسه 
ينشــأ البــؤس مرافقًا لهــذه المرحلــة العمرية . 
ولعل التنظيم الذاتي والموضوعي هما الوســيلة 
الكفيلــة باالرتقاء بحياة الطفل . فحياته مرهونة 

بالوسائل . 
والوســائل متشــعبة ُطرقها ، فبقدر مــا لها من 
أهمية في بناء المســتقبل ، فلهــا تعقدها . غير 
أن هــذا التعقــد ال يحله ســوى منطــق التنظيم 
والتخطيــط أواًل ، والتّوفر علــى ُمخطط متخصص 

بهذا الشأن ثانيًا . 
بل البد من وجود )كونتــرول( لمثل هذه المهمة 
الوطنيــة ، ألنها مرتبطة ومؤِسســة للمســتقبل . 
فطفــل اليوم مدرس الغد وطبيبــه وعالمه وفنانه 

إلخ.

 خطط انمائية
االهتمــام بالتخصص الُمِعــد للوظيفة ، والراغب 
المهتم خير وسيلة تبدأ من مرحلة رياض األطفال 
والحضانة ، باعتبارهما الحجر األساس الذي سوف 
تبنى عليه المراحل الالحقة . فالدولة ُتخطط لمثل 
هذه الوظيفة التي ُتعد من أخطر الوظائف ، ألنها 
ترتبط مركزيًا بنمــو العقل عند الطفل ، والمرحلة 
التي تقّوم منطق تسلســل عقله وتطّور بنيته في 
التفكير واستعمال مراتب الدماغ وفق تخصصات 
فســلجية ، كما أكد عليــه علماء فســلجة الدماغ 

جميعًا . 
فهــذا المكّون المركــزي الذي يتحكــم بكل حياة 
اإلنســان منذ النشــأة ، بحاجة إلــى خطط إنماء 
مكّوناته و تسلســل علميته ، فكل مرحلة دراسية 
تهــدف إلــى اســتعمال خــاص ، وتتــدرج هذا 
الوظائــف في ايقاظ االســتعمال حتــى تتطّور 

لتكون سبياًل لالختيار في قادم األيام والُحقب . 
فليــس العالــم مكتوبــا علــى صفحتــه هــذا 
االختصــاص ، وإنمــا متــأٍت من عوامــل جينية 
بحاجة إلى ادامتها وتهيئة الوســائل الســليمة 
للوصول إلى أهداف تخصصها . من هذا نرى كما 
يــرى الجميع أهمية هذه المرحلة ، وما تتطلب من 
إعداد وســائل االرتقاء بالوظائف التي من شأنها 

تحقيق مسيرة تربوية علمية صحيحة. 

قوارير
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انشغال اآلباء
وكان الباحثـون قـد اهتمـوا بدراسـة اآلثـار المترتبة على انشـغال 
فـي  بأبنائهـم  وعالقتهـم  ابالتكنولوجيـا  الوقـت  طـوال  اآلبـاء 

مرحلـة الطفولـة المبكـرة وقامـوا بتحليـل 
الهواتـف  خاصـة  اآلبـاء،  باهتمامـات  الخاصـة  اإلحصائيـات 
الذكيـة سـواء كانـت هـذه االهتمامـات وظيفية من خـالل البريد 
اإللكترونـي تتطلـب متابعة دورية وسـريعة أو من خالل الرسـائل 
السياسـية  األمـور  أو  باالقتصـاد  المتعلقـة  القصيـرة  اإلخباريـة 

واالجتماعيـة أو مواقـع التواصـل االجتماعـي العامـة.
وتكمـن المشـكلة فـي أن اآلبـاء علـى الرغـم من وجودهـم الفعلي 
وتـزداد  بالعمـل  مشـغوال  يـزال  ال  ذهنهـم  أن  إال  المنـزل  فـي 
المشـكلة صعوبـة فـي حالـة األم العاملة بطبيعة الحـال، وأوضح 
الباحثـون أن هـذه الضغـوط تمثـل عبًئـا على اآلباء بيـن رغبتهم 
فـي تخصيـص وقـت مناسـب لألسـرة ورغبتهم فـي مواكبة سـير 

العمـل أو التواصـل االجتماعـي.
وقام الباحثون بسـؤال 35 من األشـخاص المسـؤولين عن العناية 
والتعامـل مـع األطفـال فـي المنـازل مـن األسـرة سـواء اآلبـاء أو 
األمهـات أو الجـدات. وأجاب معظمهم أنهـم يعانون من ضغوط 
والمتابعـة  العمـل  أوقـات  بيـن  للخلـط  نتيجـة  وتوتـر  داخليـة 
التكنولوجيـة والعنايـة باألطفـال وافتقادهـم لتخصيـص وقـت 
كاف لمشـاركة أوالدهـم أوقاتـًا عائليـة تجتمع فيها األسـرة مثل 

تنـاول وجبـات الطعام.
عـن  سـواء  معينـة  أخبـار  قـراءة  أن  إلـى  اآلبـاء  بعـض  وأشـار 
طريـق البريـد اإللكترونـي أو مواقـع التواصـل تجعلهـم متأثريـن 
األمـر  وهـو  عنهـا،  يسـمعون  التـي  باألحـداث  وعاطفيـا  نفسـيا 
الـذي ينعكـس بالسـلب علـى عالقتهـم بأبنائهـم. وعلـى سـبيل 
المثـال فـإن قـراءة أخبـار عـن حـروب أو ضحايـا أبريـاء تجعلهـم 

غيـر قادريـن علـى التجاوب مـع الدعابـات الصادرة مـن أطفالهم 
والتفاعـل معهـا، كمـا أن األطفـال كـرد فعـل لذلـك يلجـؤون إلى 
جـذب انتبـاه اآلبـاء وفـى األغلـب يكـون ذلـك عـن طريـق فعـل 
أشـياء سـلبية مثـل ضـرب أطفـال آخرين أو الصـراخ المبالـغ فيه.

هرٌب تكنولوجي
ومن جهة أخرى، أشـار بعض ممن شـملتهم الدراسـة أن الهواتف 
الذكيـة تمثـل نوعـا مـن أنـواع الهـرب أيًضـا مـن التوتـر والقلـق 
التـي ال تنتهـي.  والملـل أيًضـا وضوضـاء األطفـال ومطالبهـم 
ويكـون الهاتـف الذكـي بمثابـة الترفيـه الوحيـد الـذي يحظى به 

اآلباء. 
وبغـض النظـر عـن الحديـث، فـإن العالقـة تفتقـر إلـى التفاعـل 
الكافـي بيـن األطفـال وذويهـم مـن دون اسـتخدام اللغـة بمعنى 
أن اآلبـاء ال يربتـون علـى كتـف األبنـاء أو التواصـل باالبتسـام 
أو تعبيـرات الوجـه المختلفـة ممـا يؤثـر علـى حميميـة العالقـة 
النمـو  مرحلـة  فـي  واألبنـاء  اآلبـاء  بيـن  والنفسـية  العاطفيـة 

والوجدانـي. العاطفـي 
وأشـارت الدراسـة إلـى أنـه بالمقارنـة بيـن اآلبـاء فـي الماضـي 
وانشـغالهم بقـراءة الكتـب أو الجرائـد التقليديـة الورقيـة فـإن 
الهواتـف الذكيـة تسـتحوذ علـى أضعـاف االهتمـام بالكتـب أو 
المجـالت فـي السـابق، وأن األطفـال فـي هـذه المرحلـة العمريـة 
يحتاجون إلى التواصل المسـتمر مع اآلباء واإلجابة على األسـئلة 
المتعلقـة بكثيـر من األشـياء وكيفية اسـتخدامها والتعامل معها 
ممـا ينعكـس باإليجـاب سـواء علـى الجانـب اإلدراكـي أو الجانب 

لألطفال العاطفـي 

الثورة المعلوماتية 
جدار   صامت بين اآلباء واالبناء

ال شك أن اآلباء في سعيهم الدائم لتوفير حياة أفضل ألبنائهم ربما ال يقضون الوقت الكافي 
معهم، خاصة في ظل التغيرات التكنولوجية الحديثة ووسائل االتصال المختلفة مثل أجهزة 

الهاتف الذكية والكومبيوتر المنزلي والتي تجعل اآلباء في حالة انشغال دائم بالعمل والتفكير 
به حتى في األوقات التي يفترض أن تكون مخصصة للعائلة في المنزل. والحقيقة أن هذه 

المسؤوليات ال تمثل ضغوطا على اآلباء فقط ولكن على األبناء أيًضا خاصة في مرحلة النمو، 
وهو األمر الذي أشارت إليه دراسة حديثة تناولت هذا الموضوع.

علي عبداهلل

دراسة
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فلكلور

تصوير - خضير العتابي
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)والِحــْب(  كان بمثابــة ثالجــة مــاء للبيــت فــي الصيــف 
ــه  ــزل في ــدي او خشــبي خــاص ين ــل حدي ــى محم يوضــع عل
الــى منتصفــه ليتــوازن ويقــف فــي الهــواء ثــم يوضــع فيــه 
المــاء ليقــوم الهــواء والمســامات الموجــودة فيــه بتبريــد الماء 
واعطائــه طعمــًا ومذاقــًا خاصيــن همــا االقــرب الــى العذوبــة. 

التماع الفرح
ــْب  ــطح الِح ــة س ــى تغطي ــدن ال ــوت يعم ــات البي ــت رب كان
او االقمشــة الشــفافة ضمانــًا لمنــع الحشــرات  بالشــاش 
واالوســاخ والغبــار مــن االختــالط بمائــه مــن جهــة وضمانــًا 
لوصــول الهــواء ونفــاذه عبــر القمــاش .. وكانــت بعــض 
االمهــات يعمــدن الــى نقــش جوانبــه بمــادة القيــر المخلــوط 
بالكبريــت،  ويوضــع تحتــه انــاء فخــاري اصغــر حجمــًا او 
حــب صغيــر يســتقبل المــاء الناضــح مــن اســفله وهــو 
ــرار  ــربات او ج ــتعين بالش ــض يس ــوط،  وكان البع ــاء الناق م
ــى الشــرفات  ــاء لتوضــع عل ــأل بالم ــي تم ــة الت ــاء الفخاري الم
ــْب(  ــى وفــق قاعــدة عمــل )الِح ــاء عل ــد الم او الســطوح لتبري
ــه ،  ــاء من ــوب شــرب الم ــار الســن يفضل ذاتهــا .. ومــا زال كب
لهــذا تــرى عيونهــم تلتمــع بالفــرح كلمــا راوا ِحبــًا للمــاء فــي 
واجهــة مقهــى او امــام محــل فيهرعــون اليــه ليشــربوا المــاء 
ــن  ــواق الصفاري ــي اس ــا ف ــم صناعته ــة تت ــات خاص بطاس
وهــي طاســات يصنــع بعضهــا مــن االلمنيــوم المطلــي 

ويصنــع البعــض االخــر مــن مــادة االســتيل البــراق االملــس 
ــره .. ــاء مظه ــه ونق ــظ بنظافت ــدأ ويحتف ــا ال يص وكالهم

ثالجة االجداد
ــداد وان  ــة االج ــو ثالج ــاء ه ــْب ( الم ــول : ان ) ِح ــرًا نق اخي
االشــياء التراثيــة تظــل تمتلــك القــدرة علــى المقاومــة،  
ــل  ــك الزمــن الجمي ــي بعــودة ذل ــن والتمن ــو اليهــا الحني ويرن

الهــادئ والبســيط.  

قوارير

كانت ربات البيوت يعمدن الى تغطية 
سطح الحبْ بالشاش او االقمشة 

الشفافة ضمانًا لمنع الحشرات 
واالوساخ والغبار من االختالط بمائه 

من جهة وضمانًا لوصول الهواء 
ونفاذه عبر القماش و يعمدن الى 
نقش جوانبه بمادة القير المخلوط 

بالكبريت،  ويوضع تحته اناء فخاري 
اصغر حجمًا او حب صغير يستقبل الماء 

الناضح من اسفله وهو ماء الناقوط

عطر الزمن الجميل

يكاد اليخلو اي بيت عراقي من )ِحْب( الماء الذي يستخدم لتبريده صيفا"،  وهو معلم 
تراثي فلكلوري قديم تتم صناعته من الفخار على ايدي حرفيين يطلق عليهم اسم 

الكوازين ، لهم محالت واماكن خاصة ولكل منهم شهرته وخبرته العريقة في صناعة ِحباْب 
الماء، والصغيرة منها  توضع تحتها آنية اللتقاط الماء الذي ينقط او يرشح من اسفل الحب 

الكبير وهو ما يسمى )الناقوط(  وهو ماء بارد صاف وعذب يعد من اكثر المياه صالحية 
للشرب لصفائه وعذوبة طعمه وخلوه من االمالح فهو ماء يرشح عبر مسامات الطين 

المخفور المجفف. 

｠الحبْ｟ 
صورة عذبة عالقة في االذهان

ِ
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فقهيات
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آداب الزواج
الســؤال:   هــل هنــاك أحاديث عن المعصوميــن عليهم الســالم في الزواج 

والتعجيل به؟
الجواب : الزواج عمل محبوب لله عّز وجل، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد : 
) َوِمْن آياته أن َخَلَق َلُكم ِمْن أنُفِسُكم أزواجًا ِلَتسكنوا إليها َوَجَعَل َبْينُكم َمَوّدٌة َورحَمة(، 
وقــال تعالــى في موضع أخر من كتابــه الكريم : ) هو الذي َخَلَقكم ِمــْن نفٍس واِحَدٍة 

َوجعَل ِمْنها َزْوَجها ليسكَن إليها(.
ه رســول الله صلى الله عليه وآله قوله: )ما ُبني  وروى اإلمام الباقر عليه الســالم عن جدِّ
بناء في اإلســالم أحــبُّ الى الله عّز وجل مــن التزويج ( ، وقال صلــى الله عليه وآله: 

جوا(. )َتزّوجوا وزوِّ
ونقلت لنا كتب الحديث عن اإلمام علي بن ابي طالب عليه الســالم اّنه قال: ) تزّوجوا 
فاِن التزويج ُسّنة رسول الله صلى الله عليه وآله فاّنه كان يقول : من كان يحب أن يتبع 

سّنتي فاِن سّنتي التزويج(.
وعن اإلمام أبي عبدالله عليه الســالم اّنه قال: ) من أخالق األنبياء حبُّ النســاء ( وعنه 

عليه السالم: )ركعتان يصليهما المتزّوج افضل من سبعين ركعة يصليها أعزب(.
وحكي اّنه روى عن أبيه اإلمام الباقر عليه الســالم اّنه قال:  ) ما أحب أن لي الدنيا وما 

فيها وأّني بت ليلة وليست لي زوجة(.
وروي عــن اإلمام الكاظم عليه الســالم اّنه قال: )ثالثة يســتّظلون بظّل عرش الله يوم 

القيامة يوم ال ظل إال ظله(: رجل زّوج أخاه المسلم، أو أخدمه، أو كتم له سّرًا.
وهنــاك غير هذه األحاديث ما يشــير الى اِســتحباب الزواج وكراهّيــة العزوبّية للرجل 
والمــرأة ، نعم كراهّية العزوبة للرجل والمرأة معًا ، فهناك من األحاديث ما يدعو المرأة 
الــى الزواج ويحثُّ عليه ، فقد روي عن اإلمام أبي عبدالله عليه الســالم اّنه قال: )نهى 
لن أنفسهن من األزواج(، بل أكثر  لن ويعطِّ رسول الله صلى الله عليه وآله النساء أن يتبتَّ
من ذلك فهناك من األحاديث ما يدعو الى تعجيل زواج البنت وعدم تأخيرها، فقد ورد 

عن النبّي صلى الله عليه وآله قوله: )من بركة المرأة سرعة تزويجها( 

السـؤال : هل يجوز يرّد الخاطب إذا كان ممن يرضى خلقه ودينه ؟
الجواب : ينبغي ان ال ردُّ الخاطب إذا كان ممن يرضى خلقه ودينه، فعن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وســلم : )) إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إاّلّ تفعلوه تكن 

فتنة في االرض وفسادًا كبيرًا(( 

الســؤال : هل ورد الحــث في الزواج في أقــوال االئمــة المعصومين عليهم 
السالم ؟

الجواب: في اســتحبابه وآدابه وأحكام النظر واللمس والتستر وما يلحق بها النكاح من 
المستحبات المؤكدة، وقد وردت في الحّث عليه وذّم تركه أخبار كثيرة، فعن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم انه قال:  )من تزوج أحرز نصف دينه(، وعنه صلى الله عليه 
وآله وسلم انه قال : )ما استفاد امرٌؤ مسلم فائدة بعد اإلسالم أفضل من زوجة مسلمة 
تســّره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله(، وعن 
الصادق عليه الســالم انه قال: )ركعتــان يصليهما المتزوج أفضل من ســبعين ركعة 

يصليها أعزب(، الى غير ذلك من األخبار .

المصدر: موقع المرجع الديني األعلى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(
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دوحة 
التعلم

الشخصية

 إحـدى أهـم أركان القصـة القصيرة أو وحداتهـا إضافة الى ما 
سـبق أن تناولنـاه في حلقات سـابقة هي وحدة )الشـخصية( 
الحـدث  بوحـدات  الوثيـق  الوحـدة  هـذه  ارتبـاط  مـن حيـث 
والزمـان والمـكان والعقـدة والصراع ، وحيـث إن ال قيام للقصة 
فنيـًا.. بـل ال يمكـن تخيـل نـص قصصـي ابداعـي دون وجود 
شـخصية رئيسـية فيـه، سـواء أكانـت مثل هـذه الشـخصية.. 

شـخصية انسـان أو حيـوان أو نبـات أو جماد. 
لكـن وقبـل الدخـول بطرحنـا الـى موضوعنـا لهـذه الحلقة عن 
الـى إن ال وجـود لوصفـة جاهـزة  أنـّوه  الشـخصية أحـب أن 
ترسـم علـى ضوئهـا مالمـح الشـخصية القصصيـة، وكذلـك 
الـى ضـرورة التفريـق بين الشـخص/ القاص، وبين الشـخصية 
/ البطـل، أي بيـن الكائـن المخلـوق مـن لحم ودم، وبيـن الكائن 
الواقعـي  بينهمـا  مـا  الـورق، حينمـا يتداخـل  ـّـق علـى  المخل

بالمتخيـل والمتخّيـل بالواقعـي.

الفرق بين الشخص والشخصية 
المتخيلـة،  القصصيـة  الشـخصية  بيـن  هنـاك فـرق واضـح 
وبيـن شـخصية القـاص الواقعيـة كإنسـان؛ أي فـرق بيـن 
أو  القليـل  تأخـذ  قـد  فالشـخصية  والشـخصية،  الشـخص 
الكثيـر مـن مالمـح الشـخص، والعكـس بالعكـس صحيـح 
أيضـًا.. فتغـدو الشـخصية تركيبـة جديـدة تجمـع بيـن 
الواقـع والخيـال، والوهـم والحقيقـة، وتكـون مالمحهـا 
مزيجـًا مـن محاولـة تقليـد الواقـع والحلـم به.. بـل بين 

مـا هـو كائـن وبيـن مـا يجـب أن يكـون.
وهنـاك تعريـف خارجـي لشـخصية البطـل من خالل 
الوصـف لـ )شـكله الخارجي(، لكـن في هذا يصعب 
فهـم الشـخصية فهمـًا عميقًا، ليس مثـل التعريف 
مـع  التعاطـي  خاللـه  مـن  يتـم  الـذي  داخلـي 
أفـكاره وسـلوكه وردود أفعالهـا تجـاه المؤثـرات 
خارجـًا وداخليـًا؛ أي كشـف واسـتبطان دواخـل 

الشـخصية.
وهـذه الطريقـة قطعـًا هـي مـن ترسـم جماليًا 
حـدود الشـخصية ومميزاتهـا علـى المسـتوى  الحلقة السابعة 

كيف 
تكتب 

القصة 
القصيرة
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طالب عباس الظاهر

الخارجـي والداخلـي معًا، وسـتكون هـذه الطريقة هـي األقرب 
مـن  األدب  روح  الـى  أقـرب  ألنهـا  والواقعيـة..  اإلقنـاع  الـى 

الطريقـة األخـرى.

الشخصية حلم الشخص
هنـاك نوعـان مـن الشـخصية فـي القصـة وهمـا: الشـخصية 
لهـا،  واضحـة  مالمـح  ال  مسـطحة  شـخصية  وهـي  الجاهـزة 
المصنوعـة..  والشـخصية  دور،  اي  ولعـب  قصـة  ألي  تصلـح 
وهـي شـخصية ناميـة ومتطـورة ومنحوتـة بدقـة يكـون لهـا 
وجودهـا المميـز، لكن الشـخصية في الغالب إنما سـتمثل حلم 
الشـخص أي القـاص، وقـد تحمـل الكثيـر أو القليل مـن مالمحه 
الحقيقيـة، فهـي – كما أحسـب- ما كان يطمـح أن يكون عليه، 
وهـذا هـو ما يعطـي األدب أهميته االسـتثنائية فـي مثل هذا 
الطمـوح النبيـل، مـن أجـل بلـوغ مـا هـو مثالـي متقـدم علـى 
الواقعـي..  وسـعيًا مشـروعًا مـن أجـل اللحـاق بركـب الكمـال 
المسـتحيل وادراك الحّسـي الممكـن، وأعنـي بهـذا الممكـن من 
خـالل تجسـيد حلـم القـاص فـي ابطـال القصـص كنـوع مـن 

التعويـض.
 وغالبـًا مـا تكـون الشـخصية فـي القصـة القصيـرة شـخصية 
ذات بعـد واحـد وأفـق ثابـت، وعـدم امكانية طـرح تعقيداتها 
وتحوالتهـا... بحكـم ضيـق مسـاحة البنـاء الفنـي فـي القصة 

القصيرة.
وال  شـخصيات,  بـال  قصـة  تصـور  طبعـًا  يمكـن  ال  إنـه   إال 
وعـن  أحدثتـه,  التـي  الشـخصية  عـن  معـزول  لحـدث  وجـود 
طريـق اندمـاج الشـخصية بالحـدث, ونمـو الحـدث فـي ظـالل 
الشـخصيات األخـرى تنبـع رؤيـة القـاص, وتنمـو الشـخصية 
وتتسـطح  الناضجـة,  الجيـدة  القصـة  فـي  فنيـًا  وتتعمـق 
الشـخصية وتبهـت مالمحهـا فـي القصـة الركيكـة المفككـة.

تسمية شخصية البطل 
الشـخصية المفترضـة فـي القصـة القصيـرة قـد تحمل اسـما، 
أو قـد تكتفـي برمز معين، سـواء كان حرفا، أو رقمـا، أو مجرد أن 
يشـار اليهـا بضميـر هو أو هي، ألن تسـمية الشـخوص ضرورية 
دعـوة  وألن  الواحـد،  القصصـي  النـص  فـي  تعـددت  مـا  إذا 
شـخصية باسـم خاص به تشـكل العنصر األبسـط في التمييز

التـي  الخاصـة  لغتهـا  الشـخصية  تمتلـك  أن  يجـب  ولكـن 
تتماشـى مـع وعيهـا ومسـتوى ثقافتهـا، أو البيئـة المفترضـة 
التـي تنطلـق منهـا، وطبعـًا يشـكل اسـم الشـخصية المركزيـة 
داللـة إضافيـة ال تخلـو مـن أهمية فـي تتميم صورة شـخصية 
البطـل المفترضـة، لكـن ضـروري جـدًا أن تكـون هنـاك خلفية 

السـم البطـل وأسـماء الشـخصيات المسـاعدة.
 ولكـن يبقـى األكبـر ضـرورة هـو التركيـز الداللـي الموجـز فـي 
اطـالق كلمات الشـخصية من خـالل ادراج حواراتها.. ليتماشـى 
معطيـات  مـن  لـه  التنويـه  سـبق  مـا  مـع  الحـوار  هـذا  مثـل 
كالثقافـة والتعليـم والمهنـة وغيرهـا، فـال يعقـل أن يتحـاور 
مثـال طفـل أو فـالح أو عامـل بسـيط بلغـة الفالسـفة!، علمـا 
أن الشـخصية قـد تنطـق بصمـت احيانـا عـن طريـق البياض، 
وادراج  الحـروف  وتقطيـع  والشـفرات  والعالمـات  والفراغـات، 

النقـاط فقـط، وغيرهـا مـن اسـاليب.

البطل وتعدد األصوات
واحـد  بطـل  هنـاك  يكـون  القصصيـة  التجـارب  غالـب  فـي 
وصـوت واحـد  مركـزي في القصـة القصيرة، هو صـوت البطل 
اذا مـا اسـتعمل القاص في سـرده ضميـر )أنـا المتكلم(، حتى 
يبـدو األمـر كمـا لـو إن القصـة تقتـرب مـن السـيرة الذاتيـة، 
أو بضميـر روي )هـو الغائـب(؛ أي يـروي لـه القـاص، وطبعـًا 
ضـرورة تخليـق صـوت آخر أو أكثر لمسـاندة البطل سـرديًا كأن 
يكـون صديقـًا مثـال أو أخـًا أو حبيبـًا أو زميـاًل أو شـخصًا عابـرًا، 
إضافـة طبعـًا لشـخصيات أخـرى لكنهـا هامشـية، وسـتكون 
إمـا شـخصيات مشـاركة أو محايـدة؛ أي إما شـخصيات تشـكل 
جـزءًا مـن كينونـة القـاص النفسـية، وإِمـا تكون مجرد مشـجب 
تعليـق، وبـوق ينفـخ القاص مـن خاللـه هواجسـه، أو من أجل 
بـث رسـائل واغـراض فنية معينة يـرى القاص ضـرورة درجها 

قصته. فـي 
إذ إن المقــــام  فـي القصـة القصيــــرة ال يحتمـل  تخليــــق 
مـن  مستويــــات  وبعـدة  مختلفـة  بأبعـاد  عـدة شـخصيات 
 الوعـي والثقافـة والتعليـم، كمـا يحـدث فـي السـرد الروائـي 

مثاًل.
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سالم البناي 

ومثلمـا لدينـا نقـاد كثيـرون مـن الرجـال فان المشـهد النقـدي النسـوي له اشـتغاالته أيضا 
فـي هـذا المجـال لكنهـا إشـتغاالت قليلـة جـدا قبالة أسـماء كثيرة مـن النقـاد الرجال .

 فهل للمرأة رؤية نقدية تختلف عن رؤية الرجل ؟
 وهل هناك مالمح للهوية  النقدية للمرأة ؟ 

أعتقـد ان المـرأة لهـا القـدرة على كتابة النقـد ولكن يبقى االبـداع الثقافـي واالدبي للمرأة 
مرهونـًا بطبيعـة وجودهـا فـي المجتمـع والكيفيـة التـي مـن خاللهـا تسـتطيع ان تعبر عن 

. ذاتها 

رقم غير بارز
 نعـم هـي مؤهلـة للدخـول الـى عالـم النقـد عبـر مفاهيمـه ومناهجـه المختلفـة القديمـة 
والحديثـة لكنهـا متـرددة ومغيبـة ألسـباب عديـدة ربمـا مـن أهمها ان منجـز المـرأة النقدي 
فـي العـراق ليـس بالرقـم البارز فهـو قد فـرض أبوتـه.. فالناقد الرجـل أكثر اشـتغاال وجرأة 
مـن المـرأة ، وكمـا تقـول أسـتاذة اللغويـات )وبيـن الكـوف( :)إن المـرأة تتـردد وتسـتخدم 
أسـلوبًا أقـل حزمـًا مـن الرجـل( ، لذلـك هـي تبتعـد مرغمة عـن الكتابـة النقديـة بمنهجية 

وموضوعيـة باسـتثناء بعـض الناقـدات األكاديميـات المتخصصـات فـي هـذا المجـال .
 فالمـرأة منشـغلة بالتعبيـر عـن ذاتهـا عبر النـص الشـعري او القصصي الذي يتشـكل وفق 
نظـرة المجتمـع لهـا لذلـك نجدهـا تتـوارى خلـف مشـروع جمالـي يتـالءم مـع خصوصيتها 

وأحاسيسـها وطبيعـة وجودهـا فـي المجتمع
غياب  

خالصـة القـول ان هنـاك إسـهامات نقديـة للمـرأة لكنهـا قليلـة جـدا ، وغيابهـا عـن هـذا 
الجانـب اإلبداعـي لـه مبرراتـه ، وهـذا ال يعنـي عـدم قدرتها على االبـداع ، فالمـرأة حاضرة 
وروايـة ومسـرح  اإلبداعيـة مـن شـعر وقصـة  الفنيـة واألشـكال  المجـاالت  بمنجزهـا فـي 
وتشـكيل وقدرتهـا علـى البـوح بـكل ما يظهـر حاجاتهـا ورغباتها اإلنسـانية التي تسـهم 

فـي نشـر الوعـي وترسـيخ مفاهيمـه فـي ذائقـة المتلقي.  

المرأة الناقدة
 مرهون بطبيعة وجودها في المجتمع

في بحور االدب

المتابع للمشهد الثقافي العراقي وبالذات المشهد األدبي يتلمس 
جيدا تلك الغزارة في المنتج على مستوى الشعر والقصة والرواية، 
وحتما ان هذا "المنتج" يحتاج إلى كشف منهجي لمضامينه االبداعية 

والجمالية ، وهذه هي مهمة النقد الذي ينصرف الى الغوص في 
أعماق النص وفق أسس علمية لتفكيكه وتحليله وبالتالي يمكن أن 

يصل بالكاتب إلى مستويات متطورة من اإلبداع .
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تُه   توقف حركة الترجمة والنقد العربي عند ما سمَّ
»باألصنــام الثقافيــة« التي تنــآى بطروحاتها، 
 واهتماماتهــا بعيــدا عــن اإلبداعــات الشــابة 
التي تشهدها الســاحة الثقافية العربية بغزارة، 
 نتيجــة لتحكــم وهيمنــة المؤسســات اإلعالمية 
ق لشــخصيات عربية ثابتة معينة دون  التي تسوِّ

سواها. 
وقالــت الدكتــورة الصائغ خالل أمســية حوارية 
بعنوان »الكتابة والمهجر، شهادة في التجربة« :  
إن القارئ األميركي متعطش لإلطالع على الثقافة 
العربية  وتعلم  العربية، 
معادلة  يجدهــا  التــي 
تحرك  شــيقة  رياضية 
وتســتهويه  فضولــه، 
بدليل إقبالــه وتكريمه 
الشخصيات  للعديد من 
العربيــة التــي نجحت 
بتقديم نفســها، سواء 
عبر  الغــرب  بمخاطبــة 
»إدوارد  مثــل  فكــره 
أو  و»أدونيس«  سعيد« 
عبر بوابة الترجمة التي 
تصلــه بجهــود فردية 
لكتاب قــد يكونون غير 
معروفيــن في المنطقة 

العربية.. 
وشــّددت الصائغ على 
حاجة المنطقة العربية إلى صياغة مشروع ثقافي 
جماعي تتــواله مؤسســات جــادة، وهادفة في 
ســعيها لمد جســور التواصل والحــوار مع الغرب، 
تأخذ بيــد المواهب الشــبابية التــي تحفل بها 
الساحة اإلبداعية العربية فتقدمها نقدا، وترجمة، 
لتغطي النقص الحاصل في حضور حركة الترجمة 
عربيا، وبما يليق بحركــة التحديث والتطوير التي 

تشهدها المنطقة العربية إبداعيا وفكريا.

نموذج لنص نقدي  للناقدة 
العراقية د.وجدان الصائغ 

أستاذة النقد 
العربي في جامعة 

ميتشيغان األميركية

القارئ األميركي 
متعطش لإلطالع 

على الثقافة 
العربية، وتعلم 

العربية التي 
يجدها معادلة 

رياضية شيقة تحرك 
فضوله، وتستهويه 

بدليل إقباله 
وتكريمه للعديد 

من الشخصيات 
العربية التي نجحت 

بتقديم نفسها
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شعر

حين تغادرني الروح  إليك

آهات الروح تغادر عجلى

تبحث عن تسبيح مالك

عبر مسافات البعد

في أرجاء محيطات األرض 

يا هذا القلب العاشق أرض الطف

تسلق أقمار خشوع الليل

حيث ضجيج الحرب الدائرة

قرب ضريح ابن الزهراء

فالدمع العاصف بالحزن

والممزوج بهجير التوق

قد غادرني إليك

تغادرني الروح

لجنائنك الخضراء

قصيدة للشاعرة خلود المطلبي .
 تحدثت فيها عن هجرة روحها عبر األثير إلى حيث الطف والتاريخ.. إلى حيث ترقد 

روح اإلسالم مذبوحة بيد أبناء الطلقاء.
نلتقط منها ابياتًا 
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بين جيلين 

هناك من شباب 
اليوم من يدرس 
ويعمل ليخفف 
من اعباء عائلته 
المتواضعة واخرى 
تدرس وترسم 
وغيرها تكتب 
الشعر وتقرأ 
لدستوفسكي 
وهي لم تبلغ 
الخامسة عشرة 
من العمر. هؤالء 
هم شواهد نضرة 
تقف بقوة امام 
التسقيط االعالمي 
والسياسي 
للجيل الجديد 
الذي الصقت به 
تسميات مختلفة 
مثل جيل الفيس 
بوك والبوبجي 
وغيرها

منذ سنوات ونحن نردد ان جيل الستينات والسبعينات هو جيل الطيبين 
وهي أفضل شــريحة خرج بها العراق للعالم ونفتخر في بعض االحيان 
بأننــا جزء من هــذه االجيال  الصالحــة التي درســت وعملت وكافحت 

وناضلت وحققت كل ما تصبو اليه النفس  من االماني واالحالم.
ونســي البعض ان جيلنا هذا عــاش في عصر ذهبي وحيــاة اجتماعية 
بســيطة وأجواء سياسية هادئة لم يعكر صفو دراستنا معاناة كهربائية 
شــتوية او صيفية او صوت انفجار او حروب نفسية ولم تحاصرنا الحياة 

بكل مباهجها كما.
تحاصــر الحياة شــباب اليوم بكل همومهــا واوجاعهــا وزخرفها وبكل 
إمكانياتها التكنلوجية والتي وضعتهم امام تحديات كبيرة قد يصعب 
الخروج منها بســالمة اال من تســلح بتربية اساســية صالحة تمكنه من 
مواجهة ظروف صعبة اختلطت فيهــا المفاهيم وعكرت صفو أجوائها 

مالمح خطيرة تحاول جاهدة النيل من طموحهم وثقتهم بالمستقبل.
مع ذلك هم يتهافتون على شــراء كتب التنمية البشــرية لتطوير ذاتهم 
وتعزيــز ثقتهم بنفســهم ويتعلمــون كيف يواجهــون  مصاعب الحياة 
بــكل روح رياضية واالكثر من ذلك هو المســاهمة في كروبات تطوعية 
واالنخــراط في منظمــات المجتمع المدني وكل همهــم اصالح المجتمع 
وتقديم يد المعونة والمســاعدة لأليتام والمهجرين والمشــردين واصالح 
المتضرر من االنسان والفكر واالرض والبيئة بإمكانيات بسيطة قد تعجز 

عن القيام بها موازنات الحكومة المليارية.
هنــاك من شــباب اليوم مــن يدرس ويعمــل ليخفف من اعبــاء عائلته 
المتواضعة واخرى تدرس وترسم وغيرها تكتب الشعر وتقرأ لدستوفسكي 

وهي لم تبلغ الخامسة عشرة من العمر. 
هؤالء هم شــواهد نضرة تقف بقوة امام التسقيط االعالمي والسياسي 
للجيل الجديد الذي الصقت به تســميات مختلفة مثل جيل الفيس بوك 
والبوبجــي وغيرها و جبل االمل والمســتقبل العراقي ال يهزه ريح بعض 
الفاشــلين الذين جرفتهم الموضة والتكنلوجيــا بعيدا فاصبحوا ينامون 

صباحا ويستيقظون ليال.
  أؤكــد هنا للجميع ان مجتمعنا معافــى وان الدنيا ما زالت بخير وهناك 
نماذج مشــرفة لشــباب وبنات نرفع بهم الرأس عاليــا نثق بهم ونعول 
عليهم في ســد ثغــرة الكفاءات التي ســربت خارج العــراق بطريقة او 

بأخرى.
باقة ورد لكل شاب وشــابة في عامنا الجديد هذا لجيل التحدي والنجاح 

اوالد واحفاد جيل الطيبين والصالحين.

ساجدة ناهي

الواقع من
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فضاءات فيسبوكية
ملف خاص عن العالم االفتراضي والتواصل االجتماعي 
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للحد من االبتزاز  األلكتروني 
خطوات استباقية لكشف المتورطين في شبكات التواصل

اليخفى علينا ما 
آل اليه االبحار 

السّيئ في مواقع 
التواصل االجتماعي 

 واستخداماته غير 
الدقيقة او 

المنضبطة، بعد رصد 
حاالت ابتزاز وجرائم 
الكترونية حدثت من 

خالل التعارف غير 
المدروس للعديد 

من الفتيات والشباب 
الذين اليملكون 

الحصانة الفكرية 
والمعلوماتية، 

فهناك اجهزة ذكية 
بأيد غبية التفقه 

من شبكة التواصل 
اال الجانب السلبي 

منها، لذلك تقع 
بسهولة في فخ 

االبتزاز. 
" قوارير" تواجدت 

في مديرية شرطة 
بغداد التي لها دور 

بارز في رصد تلك 
الجرائم والحد منها.

ملف 
العدد
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دور االعالم
العقيــد نبــراس محمــد علــي مســؤول العالقــات واالعــالم 
فــي شــرطة بغــداد بيــن ان ســوء اســتخدام مواقــع التواصــل 
ــى  ــات ادى ال ــباب والفتي ــض الش ــل بع ــن قب ــي م االجتماع
ــر  ــت لهــا عواقــب ســيئة وغي ــة كان ــوع مشــكالت اجتماعي وق
مدروســة، لــذا تمكــن رجــال الشــرطة مــن اخــذ دورهــم فــي هــذا 
المجــال، وتــم ذلــك فــي مرحلتيــن، االولــى اســتباقية لكشــف 
ــالت  ــام بحم ــة القي ــم، والثاني ــض عليه ــاء القب ــن والق المبتزي

ــرح  ــباب  لش ــى الش ــات وملتق ــدارس والجامع ــي الم ــة ف توعي
مخاطــر الظاهــرة وابعادهــا  ومايترتــب عليهــا مــن عقوبــات، 
كذلــك دعونــا وســائل األعــالم للحفــاظ علــى خصوصيــة 
وســرية المســتخدم  مــن كال الطرفيــن وشــرح الطــرق الملتويــة 
التــي يســتخدمها وكيــف يســتدرج الضحيــة الــى مآربــه، 
ــبكات  ــر ش ــة عب ــخصية والعائلي ــور الش ــال الص ــورة ارس وخط
وســائل  مــن  وغيرهــا  معرفيــن  غيــر  الشــخاص  التواصــل 

ــة. ــم االلكتروني ــف بالجرائ التعري
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ــزة  ــع األجه ــاون م ــم التع ــه ت ــى ان ــراس ال ــد نب ــت العقي ولف
والقبــض  الجرائــم  هــذه  بمالحقــة  المختصــة  األمنيــة 
ــة  ــة ثابت ــد احصائي ــم، اذ التوج ــداد منه ــاك اع ــم، وهن  عليه
ــف  ــن الكش ــات م ــيما الفتي ــا الس ــية الضحاي ــة لخش وواضح
ــة  ــدث الجريم ــك تح ــم ، لذل ــح عالقاته ــم وفض ــن هوياته ع
ويحصــل االبتــزاز ويســتمر دون اللجــوء الــى الشــرطة او االجهزة 
 المختصــة، لكــن عيــون األمــن بالمرصــاد لهــذه الحــوادث 
وهــم مســتمرون فــي عملهــم بشــكل جيــد وحســب توجيهــات 
تشــريع  وننتظــر   .. بغــداد  شــرطة  وقائــد  الداخليــة   وزارة 
ــفنا  ــي، أذ كش ــزاز االلكترون ــن االبت ــد م ــاص للح ــون الخ  القان
ــم  ــض عليه ــم القب ــن وت ــر المبتزي ــرة اخط ــة االخي ــي اآلون ف
ــن  ــة المواطني ــك لتوعي ــا ذل ــم فيه ــي ت ــرق الت ــالن الط ، واع
بالوســائل التــي يســتخدمها ضعــاف النفــوس، وليكونــوا امــام 
ــد  ــة وتحدي ــم االلكتروني ــذه الجرائ ــن ه ــد م ــي نح ــار ك االنظ

ــارها. انتش
ــن  ــتتباب االم ــي اس ــر ف ــاون اكث ــن التع ــن المواطني ــل م نأم
ــداد  ــرطة بغ ــن ان ش ــد المواطني ــداد ونع ــة بغ ــل العاصم داخ
هــي لــكل العراقييــن وان شــاء اللــه ســيكون العــام 2019 هــو 
عــام انتصــار علــى الجريمــة  فضــال عــن وجــود خطــوط ســاخنة 

لقيــادة شــرطة بغــداد. 

تهديد وترهيب
 المــالزم أول الرا فاضــل  مــن مديريــة الشــرطة المجتمعيــة 
وصفــت االبتــزاز االلكترونــي بأنــه اســتخدام وســائل التقنيــة 
الحديثــة واســتدراج أشــخاص عبر مواقــع التواصــل االجتماعي، 
ــول  ــم وللحص ــة إلغرائه ــف الذكي ــات الهوات ــض تطبيق وبع
علــى مكاســب ماديــة أو معنويــة عــن طريــق اإلكــراه مــن 
شــخص أو أشــخاص أو حتــى مؤسســات، ويكــون ذلــك اإلكــراه 

بالتهديــد بفضــح ســر مــن أســرار المبتــز.
فهــي عمليــة تهديــد وترهيــب للضحيــة، بنشــر صــور أو مــواد 
مرئيــة أو تســريب معلومــات ســرية تتعلــق بــه، مقابــل 
دفــع مبالــغ ماليــة أو اســتغالل الضحيــة للقيــام بأعمــال غيــر 
مشــروعة لصالــح المبتزيــن، كاإلفصــاح عــن معلومــات ســرية 
ــر القانونيــة،  خاصــة بجهــة العمــل، أو غيــره مــن األعمــال غي
وغالبــًا يتــم اصطيــاد الضحيــة عــن طريــق البريــد اإللكترونــي، 
ــل فيســبوك،  ــة، مث أو وســائل التواصــل االجتماعــي المختلف

ــا. ــتجرام وغيره ــر وانس تويت
مشــيرة إلــى أن االبتــزاز أنــواع، منهــا مــا هــو مــادي، وعاطفــي، 
وجنســي، ووظيفــي، وأمنــي، وفكــري، وأســباب انتشــاره تعــود 
لتزايــد أعــداد مواقــع التواصــل االجتماعــي والفــراغ لــدى 
الشــباب علــى وجــه الخصــوص، وقلــة وعــي مســتخدمي 
ــى  ــة، عل ــدرة القراصن ــرية وق ــة األس ــاب الرقاب ــج، وغي البرام

ننتظر تشريع القانون 
الخاص للحد من 

االبتزاز االلكتروني، 
أذ كشفنا في 

اآلونة االخيرة اخطر 
المبتزين وتم القبض 

عليهم ، واعالن 
الطرق التي تم 

فيها ذلك لتوعية 
المواطنين بالوسائل 

التي يستخدمها 
العقيد نبراس محمد عليضعاف النفوس

مع رئيسة التحرير  تصوير - خضير العتابي  
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الدخــول  وبالتالــي  بالبرامــج،  الخاصــة  الشــيفرات   فــك 
ــات ومعلومــات خاصــة  لحســابات المســتخدمين وســرقة بيان
ــي  ــة ف ــة مختص ــة ومحلي ــات دولي ــود عصاب ــن وج ــال ع  فض

االبتزاز

رعب الفضائح
العالقــات  امــا اســاليبه األكثــر شــهرة حســب الرا فهــي 
العاطفيــة التــي تحــدث عــن طريــق الفيســبوك، أذ يتــم 
اســتدراج الفتيــات وبنــاء عالقــة تعتقــد انهــا صادقــة وتمنــح 
ــك  ــك، وكذل ــه بعــد ذل ــدم علي ــا تن ــاء ليحــدث م الثقــة العمي
ــف الشــاغرة  ــع الوظائ ــم االبتزازبوســيلة اخــرى وهــي مواق يت
التــي تطلــب مــن الضحيــة المستمســكات الرســمية والصــورة 
ــحر  ــات الس ــو، وصفح ــم والتات ــراز الوش ــا م ــخصية ، وايض الش

ــل. ــع التواص ــر مواق ــعوذة، وتهكي والش
وتؤكــد علــى دور العائلــة فــي التوعيــة واالرشــاد ومراقبــة 
اطفالهــم ومتابعتهــم ســيما االطفــال والمراهقــون الذيــن لهــم 

ــع فــي التصفــح. ول
ــة والتثقيــف  ــى التوعي ــرز عل ــة فيت ــا دور الشــرطة المجتمعي ام
فــي المــدارس والجامعــات ولشــريحة الفتيــات وقــد قمنــا 
ــن  ــك، فنح ــأن ذل ــات بش ــددة للثانوي ــة ومتع ــارات دوري بزي
منهــن   %  50 وان  والتقاليــد  العــادات  تســوده  مجتمــع 
ــى ايــن يتوجهــن حينمــا تقــع الفتــاة فــي آتــون  اليعرفــن ال
ــة ضعيفــة  ــق لتكــون ضحي ــزاز، فيتملكهــا الخــوف والقل االبت
ــل  ــد حص ــدت وق ــرات ان وج ــوال والصوروالمجوه ــع األم تدف
ــى طريــق الفاحشــة  ــز ال هــذا بالفعــل، وقــد تصــل مــع المبت

ــه.  ــا في ــوأ القضاي ــذا أس وه
وتوضــح المــالزم اول الرا عــن دور الشــرطة المجتمعيــة فــي 
معالجــة جرائــم االبتــزاز حــال االبــالغ عنها،فلــم يشــرع قانــون 
ــك  ــرة هت ــن فق ــب ضم ــز يعاق ــد االن، اال ان المبت ــاص لح خ

ــمعة.  ــويه س ــراض وتش االع

حسب القانون !! 
ونــوه القضــاء الــى ان الدعــاوى علــى الرغــم مــن كثرتهــا 
وشــيوعها فــي الشــارع العراقــي،اال انهــا قليلــة وغيــر واضحــة 
ــمعة  ــرف والس ــق بالش ــائل تتعل ــا مس ــان، ألنه ــض االحي بع
الســيما إذا مــا تعلــق األمــر بالنســاء، إذ تضطــر أغلبهــن 
أوعوائلهــن ان ادركــوا الموضــوع  إلــى حــل المشــكلة او الخــالف 
خــارج أســوار المحاكــم مــع التكتــم عليــه وبســرية تامــة، وتطال 
ــع  ــن المجتم ــة م ــريحة الثري ــي الش ــزاز االلكترون ــم االبت جرائ
والمعروفــة فــي الوقــت نفســه أيضــًا بدافــع الكســب المالــي .
المحكمــة بدورهــا تنظــر إلــى كل حــدث مــن هــذا النــوع 
بحســب وصفهــا القانونــي فقــد تكــون الجريمــة االلكترونيــة 
التــي ارتكبــت جريمــة نصــب واحتيــال او قــد تكــون جريمــة 
ــم لهــا عقوبتهــا بحســب  ــن الجرائ ــد أو تشــهير، وكل م تهدي

ــذ.  ــي الناف ــات العراق ــون العقوب قان

بغداد/ سعاد البياتي 
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ملف 
العدد

ال افراط وال تفريط
بدايتنــا كانــت مــع الناشــط والمهنــدس محمــد الدعمــي  قائــاًل: 
حتــى ال نقــع فــي مغالطة االعمــام ونقــول كل الشــباب العراقي، 
ــتطيع ان  ــباب نس ــن الش ــة م ــبة واضح ــك نس ــول هنال ــل نق ب
ــب  ــون اغل ــن يقض ــم الذي ــب, وه ــباب المغي ــا الش ــق عليه نطل
ــل  ــن التواص ــا بي ــن م ــي متنقلي ــم االفتراض ــي العال ــم ف وقته

ــة !. ــاب االلكتروني ــي و االلع االجتماع
وان قــرر احدهــم ان ينــزل الــى ارض الواقــع فتــراه فــي المقاهــي 
قاعــدة  مــع  انــا  البليــاردو؟!.  قاعــات  وفــي  األركيلــه  مــع 
الفلســفية التــي تقــول ) ال افــراط وال تفريــط( . ال اكــون مدمنــا 
لهــذا الفعــل وال اكــون رافضــا لــه كليــا, فلــكل شــيء ســلبيات و 
ايجابيــات، لنأخــذ مــا ينفعنــا مــن العالــم االفتراضــي و الواقعــي 
و لنتــرك مــا يضرنــا منهمــا . فنحــن الفئــة الشــابة قــوام البلــد 
وبنــا ينهــض ويعمــر, فلنخصــص جــزءا مــن وقتنــا للعمــل 
االنســاني, و النشــاطات التطوعيــة, والثقافيــة وبذلــك نتحــول 

مــن شــاب مغيــب, الــى شــاب فاعــل و مؤثــر فــي المجتمــع.
بينمــا ســارة احمــد طالبــة جامعيــة  ال تلقــي اللــوم علــى أولئــك 
ــا  ــّدة بينته ــبابًا ع ــلوك أس ــذا الس ــد أن له ــل تعتق ــباب ب الش
قائلــة:" أهمهــا  عــدم وجــود أماكــن حاضنــة للهوايــات أو 
ــباب  ــارس الش ــة ليم ــن مخصص ــدت أماك ــو تواج ــب، فل المواه
فيهــا هواياتهــم فــي أي جانــب تكــون، أو أن يطــوروا مهاراتهــم 
ــّل  ــراغ و ق ــات الف ــى أوق ــيقضون عل ــذا س ــم. به ــا ينفعه فيم

ــات. ــتخدام اإللكتروني ــي اس ــه ف ــت و ضياع ــل الوق قت
فــإذا مــا أردنــا الحفــاظ عليهــم و منــع ضياعهــم البــد أن 
تكــون هنــاك خطــط كثيــرة تبــدأ بالعمــل علــى كيفيــة تطويــر 
المواهــب, و المهــارات, و االســتفادة منهــا بشــكل يعــول بالنفــع 
ــر  ــق للكثي ــي نخل ــه, و بالتال ــى مجتمع ــه, و عل ــرد ذات ــى الف عل

فرصــًا يقضــون فيهــا جــزءًا مــن أوقاتهــم فــي أمــور يحبونهــا 
و نافعــة لهــم و لمجتمعهــم. كمــا اضافــت: هنــاك حالــة 
ــاره  ــش نه ــال اذ يعي ــة اطف ــزوج واب لثالث ــل مت ــا لرج رصدته
ــه  ــدت زوجت ــى ب ــل, حت ــع التواص ــي مواق ــل ف ــه بالتنق وليل
ــاد  ــة دون ان ايج ــاكل جم ــم مش ــبت بينه ــكو فنش ــر وتش تتذم
حــل فــي االفــق, وهــذا مــا يعانــي منــه الكثيــر امــا االدمــان على 
االلكترونيــات او الكافيهــات التــي ال تخلــو مــن المخاطــر وبالذات 
علــى المراهقيــن, والخــوف يكــون اكبــر علــى الفتيــات فــي هــذا 

االمــر. 

تأثر وتأثير
الدكتــور فــي علــم النفــس عبــد عــون المســعودي أشــار:  الشــباب 

هــم عــكاز المجتمــع ومــا يحصــل االن مشــكلة ال يســتهان بهــا.
فقــد اكــدت مــدارس علــم النفــس وخصوصا المدرســة الســلوكية 
وبــكل نظرياتهــا علــى أن ســلوك اإلنســان يتأثــر بمــا يحيــط بــه 
مــن مثيــرات, اي أن ســلوكه هــو نتــاج تأثيــر بيئتــه, ســواء فــي 
البيــت, أو المدرســة, أو غيرهــا مــن جوانــب البيئــة, وان اإلنســان 
فــي مرحلــة المراهقــة, والشــباب, يكــون أكثــر تأثــرا بمــا يحطــه, 

محاولــة منــه لتحقيــق أهدافــه فــي التوافــق, والتكيــف.
 وان البيئــة العراقيــة أصبحــت جاذبــة لســلوكيات غيــر مرغوبــة  
لــم تكــن موجــودة ســابقا, اذ نالحــظ تأثــر بعــض الشــباب الذين 
يرتــادون المقاهــي والمكــوث بهــا لســاعات متأخــرة, واالدمــان 
علــى شــرب الســكائر بكثــرة,  واالركيلــًة وغيرهــا مــن المحرمــات..
وقــد تعــددت االســباب منهــا تداخــل ثقافــات الشــعوب بفعــل 
وجــود اإلنترنيــت ومواقــع التواصــل االجتماعــي, وضعــف 
و  األســرية  التربيــة  وســوء   , واألمنيــة  القانونيــة  الرقابــة 
ــة  كالتســلط  ــة, مــن خــالل اســتخدام أســاليب خاطئ االجتماعي

شباب في دوامة عالم افتراضي!
 يدغدغ اوهامهم 

اغلبها 
هدر 
للوقت 
كثيرا ما رددنا  عبارة )اطفال اليوم هم رجال الغد( غير ان حاضرنا يثير  التوجس من الغد والحيوية

المرتقب, لما يحمله من صراع في دوامة العصر اإللكتروني وغيره من وسائل الترفيه 
التي باتت مشكلة يعاني منها الشباب عموما" ليعيشوا مغيبين في دوامة الال وعي 

بعيدا عن العالم برمته. 

"للقوارير" سجلت هذه الجولة االستطالعية حول هذا الموضوع
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زهراء الكناني

ــدالل. ــال وال واإلهم
ويوضــح المســعودي مــن ان المدرســة العراقيــة اكتفــت بتقديــم 
المنهــج العلمــي الــذي يخــص الجانــب العقلــي للشــخصية, 
وإهمــال الجوانــب النفســية, واالجتماعيــة, والروحيــة, والصحيــة, 
والتربويــة, كمــا يقــع علــى عاتــق الحكومــة الجــزء االكبــر لهــذه 
المشــكلة, وهــي تزايــد حــاالت البطالــة, إذ أن الشــباب العاطــل 
يشــعر بإهمــال الحكومــة لــه علــى المســتوى العــام, أو الخــاص, 
فمــن المؤكــد يلجــأ إلــى تبنــي ســلوك غيــر مرغــوب كــردة فعــل, 
ومحاولــة لســد أوقــات فراغــه, و الهــروب مــن واقعــه واحباطاتــه, 
ــاء,  ــنا أوال،  آب ــة أنفس ــو مراجع ــب ان ندع ــذا يج ــن ه ــد م و للح
ومعلميــن, وعلــى الدولــة القيــام بواجباتهــا للحفــاظ علــى مــا 

يمكــن حفاظــه.
ونحــن بدورنــا نقــوم بجلســات ســلوكية, وتحليليــة, 

ومعرفيــة تســاعد علــى تخفيــف وطــأة هكــذا 
حــاالت تدريجيــا .

مضامين اخرى
ــة  ــت  الباحث ــا قال ــن جانبه م

االجتماعيــــــة نهـــــــى 
البهادلـــي: الفــــــراغ 

الــذي ســببه البطالــة 
ــل  ــو العامـــــ هـــــ
ــد  ــي بتزايــــ االساس

ــي  ــاالت, والت ــذا ح هك
تجبــر األغلبيــة من الشــباب 

والشــابات للجــوء إلــى العوامل 
للوقــت بــال شــعور  المضيعــة 

ــى اإللكترونيــات وقــد  واإلدمــان عل
ــة ضــرًرا  ــك المســليات الوقتي تلحــق تل

ــي,  ــتوى النفس ــى المس ــر عل ــدًا, اذ تؤث ــيئًا ج س
ــى  ــوم وفشــاًل عل ــات فــي الن ــا تســبب اضطراب كم

صعيــد الحيــاة الخاصــة أو الدراســة، وكســاًل وخمــواًل 
ــي,  ــر االجتماع ــن التوت ــال ع ــة ، فض ــة اجتماعي وعزل
وانحســار  الحــر  التفكيــر  علــى  المقــدرة  وفقــدان 
العزيمــة واإلرادة, والتباعــد فــي الشــق الدينــي  الناتــج 

ــاون  ــدي, والته ــراف المعتق ــان واالنح ــرة اإلدم ــن كث ع
ــة  ــة الرباني ــى العالق ــة ال ــض و االلتفات ــن اداء الفرائ ع

والتــي تولــد النشــاط واالتــزان واالهتمــام بصنــع مســتقبل 
ــرد. ــدى الف ــة ل ــاة هانئ وحي

ــن ســلبية خصوصــًا فــي مســتوى الصحــة,  ــا لهــا مضامي كم
قــد تنتهــي بإعاقــات أبرزهــا االصابــة بســوفان الرقبــة, وخــدر 
الكفيــن, وآالم الظهــر  وتشــكل خطــرًا محتمــًا علــى البصــر, 
وتباعــد الرؤيــة الدماغيــة وعــدم التركيــز والقــدرة علــى إنجــاز اي 

شــيء
تدبيــر  فــي  الدولــة  دور  يكمــن  هنــا  ومعالجــات.  حلــول 
بهــا,  القيــام  مــن  المــراد  الالزمــة  واالنشــطة  الوظائــف 

ــة  ــانية وثقافي ــفية و انس ــات كش ــات وجمعي ــاح مؤسس كافتت
وتبنــي  وعمليــة,  تثقيفيــة,  نــدوات  وإقامــة  الحتضانهــم 
جميــع المواهــب لتنميتهــا وتطويرهــا, وتعييــن لجــان مختصــة 
بوضــع خطــط اعمــال تحتــوي افــكار جميــع الشــباب فــي 
 دائــرة تنفيذيــة, وتوســيع االفــق االجتماعــي علــى صعيــد 
ــل  ــع وجي ــاء مجتم العمــل بصــورة عامــة لكــي تســاهم فــي بن

واٍع.
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دراسات 
اجتماعية
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ويشــير العديــد مــن الباحثيــن إلــى أن اســباب انتشــار الوجبــات الســريعة هــو 
ــرة  ــا كث ــة، وأيض ــل والراح ــاعات العم ــر س ــك تغي ــاة وكذل ــاليب الحي ــر أس تغي
الخــروج مــن المنــزل وقلــة اجتمــاع أفــراد األســرة علــى المائــدة كمــا كان فــي 

الســابق.
وتشــير دراســة قــام بهــا مركــز للدراســات والبحــوث فــي جامعــة بغــداد الــى أن 
هنــاك تقبــال عامــا للوجبــات الســريعة، ممــا قــد يعنــي ان اســتهالكها اصبــح 
ــادة  ــن زي ــيا بي ــا عكس ــاك ارتباط ــا ان هن ــة، كم ــاة اليومي ــق الحي ــن حقائ ضم
ــر ســنا، اذ  ــة االصغ ــر الســيما الفئ ــر العم ــات الســريعة ومتغي اســتهالك الوجب
كلمــا قــل متغيــر العمــر زادت نســبة مــن يتناولــون الوجبــات الســريعة والعكــس 
صحيــح وهــذا يعكــس درجــة االنفتــاح التــي تزيــد عنــد صغــار الســن ودرجــة 
المحافظــة التــي تزيــد عنــد الكبــار كمــا ان غيــر المتزوجيــن هــم الفئــة االكثــر 
ــة  ــة طبيعي ــي محصل ــن وه ــة بالمتزوجي ــا مقارن ــم له ــكل دائ ــتهالكا بش اس
لعــدم وجــود مــن يقــدم لهــم تلــك الوجبــات ان كانــوا عزابــا،  او جاذبيــة هــذه 

الوجبــات الســريعة للفئــة العمريــة االصغــر ســنًا.
وبحســب الدراســة تحظــى تلــك الوجبــات بقبــول واســع مــن الشــباب، كمــا ان 
معــدل اســتهالكها بــات مرتفعــا، ممــا يــدل علــى انهــا اصبحــت ضمــن برنامــج 
ــاة  ــريع للحي ــاع الس ــبب االيق ــك بس ــا ذل ــع وربم ــي المجتم ــة ف ــاة اليومي الحي
ــر خــروج المــرأة للعمــل فــي التوجــه نحــو بدائــل،  عــالوة علــى احتماليــة تأثي
كمــا ان درجــة تقبــل المجتمــع لــالكل خــارج المنــزل او جلــب الطعــام للمنــازل 

باتــت مرتفعــة فــي المــدن الرئيســية بشــكل خــاص.

اقبال متزايد
ــات  ــم والوجب ــرة المطاع ــى أن ظاه ــد ال ــوال محم ــة ن ــتاذة التغذي ــير اس وتش
ــع  ــتهوي الجمي ــت تس ــا وأصبح ــي مجتمعن ــرة ف ــرت اآلن بكث ــريعة انتش الس
كبــارًا وصغــارًا، وتعــد غيــر صحيــة فــي حالــة االعتمــاد عليهــا بصفــة مســتمرة 
فاســتهالك الوجبــات الســريعة لألشــخاص األصحــاء مــرة إلــى مرتيــن أســبوعيًا 
بشــرط أن تكــون الوجبــة متوازنــة مشــتملة علــى الخضــراوات »الســلطة« وكأس 
العصيــر بــداًل مــن الغازيــات فــال ضــرر بذلــك أمــا بالنســبة لألشــخاص الذيــن 
ــكري  ــترول والس ــة كالكولس ــاكل الصحي ــض المش ــادة وزن وبع ــن زي ــون م يعان
وغيرهمــا مــن العــوارض الصحيــة فيفضــل عــدم تناولهــا، ومــن األســباب التــي 
تؤثــر علــى الصحــة انهــا بشــكل عــام تفتقــر لألليــاف الغذائيــة التــي تتوفــر 
ــان  ــاول األلب ــة تن ــوب وقل ــواع الحب ــض أن ــار وبع ــه والخض ــي الفواك ف
ــن  ــة م ــبة عالي ــى نس ــوي عل ــريعة تحت ــات الس ــر الوجب ــًا تعتب وأيض
ــادة وزن  ــي زي ــة ه ــة والنتيج ــعرات الحراري ــن الس ــات وم الدهني
ــات  ــر الوجب وارتفــاع فــي مســتوى الكولســترول، وأىضــًا تعتب
الســريعة غنيــة بالملــح وأيضــًا تعتبــر الوجبــات الســريعة 
فقيــرة مــن الكثيــر مــن المعــادن كالكالســيوم وبعــض 

ــات االخــرى. الفيتامين

قوارير

سحبت الوجبات 
السريعة البساط 
بشكل الفت من تحت 
اقدام االكالت الشعبية 
التي اعتاد عليها 
المجتمع. فبعد ان كانت 
تتسابق ربات البيوت 
على تقديم الوجبات 
الشعبية المختلفة على 
موائدهن، أصبحن اليوم 
ضمن قائمة االنتظار 
أمام محالت الوجبات 
السريعة.
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الوجبات السريعة
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فاألزيـاء والمالبـس تعـد مـن الحاجـات االساسـية للفـرد فهي في 
نفـس مسـتوى حاجتـه للمـأكل والمـأوى وهـي شـعار للمجتمعـات 
ورمـز لتقدمهـا وال يسـتطيع المجتمـع ان يعيـش دون ان يعبـر هـذا 

الجانـب نصيبـًا مـن اهتمامه.
لذلـك فـأن فن تصميـم االزياء يعد جـزءًا مهمًا من الحياة البشـرية 
ألهميـة الملبـس فيهـا كونـه يلعـب دورًا كبيـرًا فـي حيـاة االفـراد 

وتؤثـر عليهـم تأثيـرًا قـد ينعكـس علـى شـخصياتهم واعمالهـم 
وفـي عالقتهـم باألخريـن اذ ورد ذكـر الملبـس فـي القـرآن الكريـم 
بقولـه تعالـى بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم )َيـا َبِنـي آَدَم َقـْد أَْنَزْلَنـا 
ْقَوى َذِلـَك َخْيٌر َذِلَك  َعَلْيُكْم ِلَباسـًا ُيَوارِي َسـْوآِتُكْم َورِيشـًا َوِلَبـاُس التَّ
ـُروَن( )ألعـراف:26(.  فالمالبس تعتبر  كَّ ِمـْن آَيـاِت اللَّـِه َلَعلَُّهـْم َيذَّ
اول مفتـاح لشـخصية المجتمـع وحضارتـه واسـبق دليـل عليـه الن 

فنون

األزياء بلغة العين

صور   لثقافات متعددة تعكس جمالها  

  يعد تصميم األقمشة واالزياء من اهم المجاالت الفنية التي تشكل جزءًا 
مهمًا من ثقافة العصر الحديث لما لها من دور ريادي في تحديد مالمح 

الشخصية الفنية التي برزت من خالل نتاجات متعددة ألجيال متعاقبة تواصلت 
في تطوير ارثها الحضاري الى ان وصلت الى ما هي عليه االن من حيث 

التنوع في الخطوط وااللوان واالبعاد واساليب وتقنيات التنفيذ من فصل 
الى اخر او من عام الى اخر فضاًل عن تغيرها حسب الجنس والفئة العمرية 

والنشاط الممارس والمكانة االجتماعية.
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العيـن تـرى المالبس قبـل ان تصغي االذن الى لغـة المجتمع وقبل 
ان يتفهـم العقـل ثقافتـه وحضارته   ولو تصفحنا مبادئ االسـالم 
نجـد انـه طلـب مـن المسـلم ان يكون حسـن الهيئـة كريـم المظهر 
متمتعـًا بمـا خلـق اللـه له من زينـة وثيـاب وعلى بني االنسـان ان 

يهيئـوا لباسـهم بمـا يظهـر نعمة اللـه عليهم.

مرآة الروح
توضـح  جليـة  وصـورًا  االنسـان  شـخصية  االزيـاء  تعكـس 
واحيانـًا  الكآبـة  تعكـس  فأحيانـًا  للفـرد  الداخلـي  االحسـاس 
تعكـس المـرح والنشـاط والحيويـة، فعمليـة تصميـم االزيـاء تعـد 
إحـدى التخصصـات التصميميـة المهمـة والصعبـة ألنهـا ترتبـط 
بشـخصيه الفـرد وميولـه وعاداتـه وسـلوكه واتجاهاتـه بمـا يتالءم 
مـع مكونـات جسـمه ان كان نحيـف- قصيـرا - طويـال - بدينـا ومـا 
الـى ذلـك، لذلـك فـان الخطـوة االولى فـي عمليـة تصميـم االزياء 
ليتـم  للـزي  المسـتخدم  الفـرد  اجـراء تحليـل لشـخصية  تبـدأ مـن 
بعدهـا تقديـر مـا يناسـب مظهـره مـن خامـة القمـاش واللـون وما 
يرغـب بإبرازه من جسـمه سـواء في الطـول او القصر فـي القامة او 
النحافـة والرشـاقة او البدانة الـى غير ذلك مـن متطلباته وحاجاته 
، فاألزيـاء مـن االهميـة بحيـث يراعـى فيهـا اعتبـارات جسـمانية 
فـي  تتماشـى  ان  البـد  االزيـاء  ان  وكيـف  واجتماعيـة،  ونفسـية 
خطوطهـا والوانهـا وخاماتهـا مع االجسـام المرتدية لهـا لتحقيق 
الفـرد  بحاجـة  تفـي  كـي  اسـتخدامها،  مـن  المطلوبـة  المنفعـة 

واالجتماعيـة.  والدينيـة  والنفسـية  الفسـيولوجية 

فن الذوق
تصميـم االزيـاء هو االنسـجام السـليم والجمال،  فالشـخصية التي 
وتتناسـب مـع  الوانهـا  والتـي تنسـجم  المنسـقة  االزيـاء  ترتـدي 

مظهرهـا تتمتـع بـذوق سـليم، ألنهـا تعـرف مـا يناسـبها وتمتلك 
فـي نفـس الوقـت االحسـاس لـكل خطأ فـي تصميم الـزي الذي ال 
يتوافـق معها سـواء كان من ناحية الشـكل او الخطـوط او االلوان.. 
اذ تشـعر المـرأة مثـاًل سـعادة غامـرة عندمـا ترتـدي زيـًا  يتـالءم و 
مكونـات جسـدها بمـا يسـتر ويخفـي بعـض العيـوب المفروضـة 
عليها بشـكل طبيعي . ان اختيار الزي او الملبس المناسـب للجسـم 
وكيفيـة ارتدائـه يعبـر عـن شـخصية الفـرد المسـتخدم ويـؤدي الى 
رضـا اللـه اواًل ورضـاه عـن نفسـه ورضـا االخريـن عنـه فـكل زي ما 
هـو اال امتـداد للشـخصية والتعبيـر عنهـا وعلـى الفـرد ان يبحـث 
ويـدرس مـا يمكـن ان يبـرز شـخصيته عـن طريـق الـزي او الملبـس 
الـذي يختـاره بمـا يناسـب جسـمه، وان ال يجـري وراء كل تصميـم 
جديـد ويتبعـه دون تفكيـر بأناقتـه ومـدى مالءمتـه لجسـمه ممـا 
يتوقعـه في اخطاء تفسـد عليـه اناقته وتطمس معالم شـخصيته 
فـي وسـط مزدحم بالنفـوس الضعيفـة والتصاميـم المتنوعة التي 
ال تهـدأ وال تسـتقر.. فـأن الفرد امرأة او رجاًل يجب ان يواجه نفسـه 
باسـتمرار وبصراحـة عند ظهـور أي تصميم جديد قـد يثير انتباهه، 
و عليـه ان ال يندفـع وراء جاذبيتـه الشـديدة بـل يجـب ان يـدرس 
مـدى صالحيتـه ومقبوليتـه مـن خـالل خطوطـه ومـدى تناسـبه مع 
وطبائـع  والعـادات  االجتماعيـة  والبيئـة  والعمـر  والقـوام  الديـن 
الشـخصية وبشـٍئ مـن الـذكاء والـذوق الجميـل.. االمـر الـذي يمكن 
الفـرد ان يرتـدي مـا يناسـبه ويبعـث الثقـة فـي نفسـه واالعتـداد 
بشـخصيته، فمالبسـنا مـا هـي اال دليـل عـن شـخصيتنا ومـا تتميز 
بـه مـن صفـات تعبـر عـن ايمـان الفـرد وقربـه مـن اللـه جـل وعال 
وعـن مسـتوى ذكاء الفـرد وحسـن ذوقه وايضـًا مقدرته على حسـن 

اختيـار مالبسـه او ازيائـه بمـا يتـالءم مـع قوام الجسـم..
سامر قحطان القيسي  
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استذكار

تخطيط - ميس مؤيد
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من هي لندة؟ 
اسـمها  الناصريـة  مدينـة  عرفتهـا  مسـيحية  امـرأة  أشـهر  هـي 
)لنـدن او السـيدة لنـده(  كمـا اعتـاد أهالـي المدينـة ان ينادوهـا
     القابلـة) لنـده( هـي امرأة مسـيحية من أهالـي بغداد اختارت 
مدينـة الناصريـة للسـكن فيهـا بعد ان سـمعت عن طيبـة أهلها 
ونقاوتهـم .. تركـت  بغـداد وسـكنت الناصريـة بعـد قصة حب 
فاشـلة، لتقـرر بعدهـا الرحيـل كـي تنسـى أالمهـا وتنغمس في 
محاولـة لمسـاعدة االخريـن ممـن يحتاجـون منها المسـاعدة في 
لـكل  وعشـقهم  أهلهـا  بطيبـة  اشـتهرت  التـي  المدينـة  هـذه 
مايخـص الحيـاة مـن فـن، ابداع تشـكيلي، شـعر، ومهن تسـتحق 

الديمومـة .. وهـي مهـن معطـاءة فـي شـعبيتها ورواجها.

تخليداً لذكراها 
كانـت  وقـد  للشـعر  وحبهـا  بجمالهـا  السـيدة  هـذه  اشـتهرت 
تمـارس عملهـا كقابلـة  . أحـب أهالـي الناصريـة هـذه المـرأة 
جهـود  مـن  تسـتطيع  مـا  كل  وبذلـت  احبتهـم  كمـا  بشـدة 
لخدمتهـم..  كانـت امـرأة غنيـة ورغـم كونهـا مسـيحية قامـت 
ببنـاء جامـع كبيـر فـي الناصريـة واهدتـه الـى أهالـي المدينـة 
وقـد سـمي هـذا الجامـع باسـمها )جامـع السـت لنـده( ليعد من 
اشـهر الجوامـع فـي مدينـة الناصرية يصلـي فيه النـاس تخليدا 
وترحمـا علـى روح هـذه المـرأة السـخية  .. والـى هذا اليـوم مازال 

جامـع السـت لنـده يحمـل اسـمها ويحمـل حـب أهالـي المدينـة 
للسـيدة الطيبـة المتميـزة التي زرعـت الحب والتراحـم فيما بينها 
وبيـن سـكان المدينـة البسـطاء الذيـن بادلوهـا الحـب واالعتـزاز 
ومازالـوا يذكرونهـا ويتناقلـون  ذكراهـا الـى أبنائهـم جيـاًل بعـد 
جيـل حتى األجيـال الحديثة التي لـم تعاصرهـا مازالت تذكرها 
وتعتـز بهـا من خـالل ما يسـمعون عنها من أجدادهـم .. قصتها 
تعبـر عـن الحـب والنقـاء والتعايـش السـلمي بيـن العراقيين منذ 

ذلـك الوقـت بيـن مختلـف االتجاهـات واألديـان والطوائـف. 
لـم تكـن هنالـك أي أصـوات تعلـو لتنمـي الكراهيـة والتطـرف 
واالحقـاد غيـر المبـررة ولـم تكـن هنالـك مـن أصـوات تنكـر على 
االخريـن دينهـم وخياراتهـم واتجاهاتهـم الفكريـة او المذهبيـة 
الـى  وبقيـت  السـتينات،  فـي  الناصريـة  فـي  )لنـده(  عاشـت 
اليـد  واالنسـانة ذات  المثاليـة  المـرأة  لتكـون  اللـه،  ان توفاهـا 
الكريمـة التـي ظـل عبق منجزهـا الجميـل يرنو عطاء" فـي مدينة 

المبدعيـن!
فهـل تسـتحق منا اال ان تذكر ويسـتمر ذكرهـا واحترامها وتداول 
قصتهـا وسـردها علـى مسـامع اجيالنـا، انـه اسـتحقاق لتلـك 
السـيدة التـي نبـذت الطائفيـة فـي ذلـك الزمن وحفرت اسـمها 

فـي أحـد مراقـي بيـوت الله .  

لزرع الحب والتراحم  

سيدة مسيحية تشيد جامعًا في الناصرية

سعاد البياتي

حينما يزرع  الحب والعطاء الالمتناهي والتراحم وينثر الخير والبركات في جزء 
من اديم االرض ، تنمو حينها اغصان دائمة الخضرة والعطر، تنشر ريحها في ارجاء 

المعمورة بشكل خاص ونادر.. ومن نقاوة القلوب وطيبتها وسخائها في رسم 
صورة مشرقة للحياة بأطار مختلف وغير مألوف للمجتمع .. سنستذكر في هذا 

العدد حكاية لسيدة مسيحية تركت أثرا" الينسى في مدينة الناصرية .     
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شرفتي

الزوجة الثانية
الزواج عالقة مقدسة مباركة، في كل األديان والمجتمعات، 
عالقة شرعية بين رجل وامرأة، تقوم على المحبة والمودة 

والعشرة الطيبة، لتكوين أسرة جديدة، واستمرار الحياة البشرية 
من خالل التناسل والتكاثر، في ظل رعاية المجتمع وحماية 

القانون،وما أجمل تلك العالقة الزوجية لو استمرت بإخالص 
طوال العمر،كما هو الحال بين الزوجين في العديد من فصائل 

الحيوانات والطيور، التي تعيش الحب حسب الفطرة اإللهية، 
يحكمها قانون الحياة الخالد.
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 ولكــن ظــروف االنســان المعقــدة ونزعاتــه العجيبــة جعلــت مــن 
ــاك محطــات  ــة وفــق ســياق واحــد، فهن ــة عالق ــادر دوام أي الن
ــاره  ــا اختي ــن أو كالهم ــد الزوجي ــا أح ــع فيه ــد يراج ــة، ق صعب
األول، وقــد يضطــران إلــى االفتــراق طوعــًا أو كرهــًا، بعــد عالقــة 
تفتقــر الحــب الحقيقــي، وقــد يكــون هنــاك ضحايــا مــن األبنــاء 
ال ذنــب لهــم وال رأي فــي مــا يجــري بيــن األبوين،ولذلــك وصــف 
الطــالق فــي قــول الرســول الكريــم صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم 

بأنه)أبغــض الحــالل عنــد اللــه(!.
 بعــد الطــالق قــد يحــاول كل مــن الرجــل والمــرأة خــوض 
االجتماعيــة  الظــروف  حســب  جديــدة،  زوجيــة  غمارعالقــة 
الســائدة، وهــو حــق مشــروع وفــق الديــن والقانــون، لكــي 

تســتمر الحيــاة.
ــمحة أن  ــالم الس ــريعة االس ــبحانه وش ــق س ــة الخال ــن حكم وم
ــع  ــن أرب ــع بي ــى الجم ــدد الزوجــات حت أعطــى للرجــل حــق تع
كأقصــى حــد،وإذا مــا قارنــا بيــن الطــالق والــزواج بامــرأة ثانيــة، 
ــى  ــم أن الزوجــة األول ــدو أقــل قســوة رغ ــر يب ــإن الحــل األخي ف
ــه  ــة، لكن ــي البداي ــي، ف ــار النفس ــعر باإلنكس ــض وتش ــد ترف ق
ــًا علــى محبــة صادقــة وتفاهــم  يفتــرض أن يكــون زواجــُا مبني
ــذر  ــزوة جنســية، فضــاًل عــن وجــود ع ــس بطــرًا أو ن ــل، ولي كام
شــرعي كالمــرض أو العقــم أو العجــز لــدى الزوجــة األولى،فتظــل 
محتفظــة بكامــل حقوقهــا وأســرتها،تحت رعايــة زوج مقتدر،في 
ــة،  ــاة الكريم ــى فرصــة للحي ــة عل ــن تحصــل الزوجــة الثاني حي
ــق  وفــق عالقــة شــرعية،تنقذها مــن وحشــة الوحــدة فــي طري
الحياة،وبخاصــة فــي مجتمعــات تفتقــد الضمــان االجتماعي وال 

ترحــم المــرأة الوحيــدة، فتضعهــا بيــن خياريــن ال ثالــث لهمــا، 
أمــا الحــالل أو الحرام،وبالطبــع أن طريــق الحــالل هــو األفضــل.
ــرأة  ــزواج بام ــرًا لل ــون مضط ــذي يك ــل ال ــص الرج ــا يخ ــي م وف
ثانيــة، فــإن هــذا الــزواج قــد يكــون حصانــة مــن التــردي فــي 
مهــاوي العالقــات المحرمــة القــذرة، وقــد يكــون بدايــة لتكويــن 
أســرة جديــدة شــريفة، ومــن ثــم فــإن الرفــق والمــودة يمكــن أن 
تنمــو بيــن الزوجتيــن وال تصبحــان )ضّرتيــن( ولكــن شــريكتين 
ــداًل، "وإن  ــًا وع ــًا وعطف ــا ُحّب ــض بينهم ــد يفي ــب واح ــي قل ف
خفتــم أال تعدلــوا فواحــدة".. وكفاكــم خوفــًا مــن نســائكم أيهــا 

الرجــال
أنــا شــخصيًا أكتــب هــذه الكلمــات وال أشــعر بالخــوف أو الخجل، 
فقــد تزوجــت بالثانيــة، بعــد أن وفّيــت وكفّيــت حقــوق األولــى 
ــن  ــات منهــا فأصبحــن أمهــات رائعــات يحمل ــع بن ــت أرب وربّي
أرقــى الشــهادات، ووجــدت فــي الثانيــة واحــة جميلــة للمحبــة 
ــعادة  ــها بس ــتحق أن نعيش ــة تس ــر رحل ــذا العم ــن ه ــل م تجع

وســالم.
تحيــة ألم بناتــي رفيقــة العمــر فــي أصعــب محطــات الحيــاة، 
ولزوجتــي الثانيــة التــي تكتــب معــي حــروف قصــة جديــدة، 
ــة أم  ــى أم ثاني ــت أول ــواء كان ــة س ــة محب ــة مخلص ــكل زوج ول

ــاة. ــة أم رابعــة.. وتســتمر الحي ثالث

 د.محمد فلحي 
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رأي ثالثي 
االبعاد

المهن 
تعمل المرأة اليوم في أغلب المجاالت واالختصاصات، فقد رأيناها 
مؤخرا مع نخب الباحثين وهي ترفع اكتشافاتها العلمية ملوحة 

السياسي  المعترك  دخلن  النساء  بعض  ونرى  الميدان،  هذا  في  بنجاحها 
إلى جانب الرجل، وممارسة بعضهن اآلخر لبعض األعمال التي تتطلب جهدا 
عضليا مكثفا، وغيرها من المهن واألعمال التي لم نسمع في فترة سابقة 

أو  الفكرية  سواء  التخصصات  بعض  تظل  ولكن  مجاالت،  هكذا  في  تعمل  امرأة  عن 
الحركية مالئمة للرجال بنسبة كبيرة دون المرأة التي قد ال تجد ترحيبا في مزاولتها، 
إليكم  الموضوع  لنا حقائق حول هذا  تفسر  التي  األحكام  أو  األسباب   وألجل معرفة 

رأي المتخصصين.

الرأي القانوني / 
االستاذ الدكتور حسن حنتوش رشيد

عميد كلية القانون جامعة اهل البيت )عليهم السالم(

ال يتخيــل البعــض ان المســاواة دائمــا تمثــل العدالــة فمــن يطالــب بالعدالــة فــال يبحــث 
عنهــا دائمــا فــي المســاواة فقــد تكــون المســاواة ظلمــا ال عدالــة فالعالقــة بيــن العدالــة 

والمســاواة عالقــة كمــا يقــال فــي علــم االصــول هــي عمــوم وخصــوص مــن وجــه
ــواردة عــن  مــا يخــص القضــاء مثــال فــإن مــا يمكــن فهمــه مــن النصــوص الخاصــة ال
المعصــوم )عليــه الســالم( مــن منــع المــرأة مــن التصــدي للقضــاء مــن اعمــال الســيادة 
التــي تقتضــي رجــال يتصــدى لهــا بحكــم طبيعــة تكويــن المــرأة والــذي يخــل تصديهــا 
ــة  ــريعة حماي ــأرادت الش ــورة, ف ــية والخط ــف بالحساس ــذي يتص ــام ال ــذا النظ ــه به ل
ــدا  المــرأة وعاطفتهــا مــن الوقــوع فــي مزالــق التطبيــق الحاســم ألحــكام الشــريعة بعي
عــن التأثــر وبالنســبة للقانــون فلــم يميــز فــي هــذا المجــال بيــن المــرأة والرجــل فالــكل 
سواســية فــي الحقــوق والواجبــات علــى مســتوى الدســتور فمــن يتصفــح نصوصــه يجــد 

انــه يبيــح للمــرأة تســنم هــذا المنصــب

حظوة
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ايمان الحجيمي

الرأي النفسي 
االستاذ عزيز كاظم نايف 

مركز اإلرشاد األسري

رأي اإلعالم

أن اللــه ســبحانه وتعالــى خلــق األنســان مــن ذكــر وأنثــى، اذ ال يمكــن أن تكــون حيــاة 
مســتمرة اال بوجــود كال الجنســين معــًا كونهمــا يكمــالن بعضهمــا، ففــي الجانــب 
الفســلجي مثــاًل ال يمكــن أن يكــون هنــاك تكاثــر للجانــب البشــري اال مــن خــالل عمليــة 
الــزواج بيــن الذكــر واألنثــى، وان التمييــز بينهمــا علميــًا يعــود الــى ثقافــة المجتمعــات 
ــوق دور  ــى دورا يف ــات اعطــت األنث ــة، أذ ان بعــض المجتمع وتقاليدهــا وقيمهــا الديني
الذكــر مــن حيــث الواجبــات والحقــوق ، فهنــاك مجتمعــات مثــاًل اعطــت األنثــى حريــة 
اكثــر فهــي مــن واجباتهــا الخــروج للعمــل خــارج المنــزل وتكــون واجبــات الذكــر داخلــه 
ــا تجــد أن دور  ــخ والتنظيــف وغيرهــا، امــا فــي مجتمعــات اخــرى كمجتمعن فقــط كالطب
ــال  ــالمية ف ــا االس ــة وقيمن ــا العربي ــى تقاليدن ــا ال ــود ايض ــذا يع ــر وه ــو األكب ــر ه الذك
يســمح لألنثــى االشــتراك فــي بعــض االعمــال، ويــرى علــم النفــس أن الوجــود لفــرق بيــن 
الذكــر واالنثــى مــن الناحيــة النفســية والعقليــة ، اذ تجــد األنثــى فــي الــدول الغربيــة 
األن انهــا تشــارك الرجــل فــي كل األعمــال )التربويــة ، الصحيــة ، العســكرية ، الزراعيــة 

ــة والقضــاء وغيرهــا( .   ، السياســية، الرياضي

يســلط اإلعــالم الضــوء علــى جميــع تفاصيــل المجتمــع دون إهمــال او إقصــاء اي جانــب 
ــا نجــد بعــض  ــدور فــي الواقــع فإنن ــا ي ــا لم مــن هــذه الجوانــب، ومــن خــالل متابعتن
المشــاهد التــي يمكــن أن نرتكــز عليهــا لتضميــن رأي دقيــق فيمــا يخــص قلــة حظــوة 
النســاء فــي مزاولــة بعــض المهــن، وربمــا حظوتهــن فــي منافســة الرجــل باختصــاص 
معيــن والنجــاح فيــه، فكاميــرا اإلعــالم تلتقــط دائمــا األحــداث غيــر العاديــة أو الخارجــة 
عــن المألــوف وتنقلهــا بأمانــة إلــى الجمهــور، ومــن هــذه المشــاهد هــو التفاتنــا لممارســة 
بعــض النســاء لمهــن رجاليــة بامتيــاز كونهــا تســتلزم جهــدا عضليــا اســتثنائيا ومــن 
المعــروف إن طبيعــة المــرأة تكوينيــا ال تعينهــا علــى ممارســة األنشــطة الصعبــة كمهنــة 
حمــل الطابــوق، أو قيــادة المعــدات الثقيلــة، أو البنــاء... لكــن فــي الواقــع هــذه المهــن 
ــة  ــا هــذا الجهــد بســبب ظــروف معين اســتضافت مجموعــة مــن النســاء ومارســّن فعلي
لــم توفــر لهــّن مهنــة بديلــة، كمــا رصــدت كاميــرا اإلعــالم بعــض الشــخصيات النســوية 
اللواتــي تركــّن بصمــة مؤثــرة فــي مناصــب مهمــة كالعمــل ضمــن كــوادر وزارة الداخليــة، 
او دائــرة الجــوازات، أو قيــادة الطائــرات وغيرهــا مــن المواقــع المهمــة والحساســة التــي 
توائــم امكانيــات الرجــال، ومــن اإلنصــاف أن نقــول إن النجــاح يمكــن أن ُيكتــب للمــرأة 
فــي أي مجــال إذا أدركــت مســؤوليتها ودورهــا الحقيقــي فــي ممارســته بالتوافــق مــع 

قدراتهــا وتقديــر المجتمــع لهــا
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الشــمري في حديثه قال: "تنوعت اعمالي بين البنايات التراثية 
والمعالم المميزة الحديثة، مســتخدما المواد التالفة وغير الثمينة 
وتحويلها الى مجسم ذي ابعاد واشكال فنية رائعة تجسد معالم 
وحضارة بغداد العريقة. موكدا الفن ليس درســا يتعلمه الطالب 
لالبــداع به في المســتقبل انما موهبة تصقــل وتدعم من قبل 
األهــل وتتابع في المدارس وتكتشــف باألكاديميــة ورغم ذلك 
انا لم ادرس الفن ولكــن أجيد األعمال الفنية منذ صغر،باألخص 
االعمــال التي تترك بصمة حقيقية لــن تمحى من ذاكرة التاريخ 
مهمــا حاول البعض تشــويهها، فمن خالل هذا الفن أكتشــفت 
ان قيمة األشــياء ليــس بحجمها بل بما تحمله مــن فكرة وغاية 
فالعمــل الصغيريختصرحكاية مــن 10 صفحات ورقية الغرض 
منها إيصال رســائل توعية  للمجتمع لنبذ العنصرية والطائفية 

المقيتة في.  
 

اسلوب وتقنية
واضاف بشــير ان المادة االساســية في عمله هي مواد بســيطة 
تتكــون من اعــواد الكبريت الصغيــرة والغراء والمــادة الالصقة 
ســريعة الجفاف )األميري( امتزجت جميعا لتخرج اعمااًل مصغرة 
،وتابع القول بدات حديثا بتطوير اســلوبي ضمــن تقنية اعواد 
الثقاب كي اقدم من خاللها رسالة موجهة ضد الجهل والطغيان 
وردا على االنتهاكات االرهابيــة التي يتعرض لها العراق فضال 

عن اعمال تعبيرية استخدم فيها المسامير

الطراز المعماري
فــي المقابل ،يواصل الشــمري الحديث ان "الهــدف الرئيس من 
مشــروعه هو ابراز التراث  العراقي واظهــاره بما تحمل من قيمة 
حضارية مهمــة لعكس صورة ايجابية عن العــراق خالفا لما هو 
ســائد في العالم، كما تبرز قيمة اعمال الشــمري بتجســيد الطراز 
المعمــاري الغني باعواد ثقــاب القيمة لها كونهــا تحديا كبيرا 
تتمثــل بنصب الحرية لما يحمل مــن اهمية في ذاكرة العراقيين 

والملوية وساعة القشلة 

كي الننسى
"كي الننســى" عمل شــكل مفارقة نوعية في نفسية بشير الذي 
جاء بمثابة استنكار للجريمة االرهابية البشعة التي حصلت بحق 
مجموعة من المواطنين في منطقة الكرادة التي من اجلها اهتزت 
عروش الساسة، لكن وســط الغيمة التي كانت تخيم على العمل 
اال ان األمــل والنور كان لها دور في تحدي هذا الوجع ، طامحا  ان 
يكون اول عراقي يدون واقع العراق باعواده المشــتعلة بالموهبة 

والفن.

رشا عباس 

يرى الفنان التشكيلي بشير الشمري ان مسؤولية تدوين االحداث 
التي يمر بها العراق تقع على عاتق الجميع، سيما الفنان التي 

لديه القدرة على توظيف امكانياته وبداعاته فاالحداث التي نمر بها 
اليوم تحتاج الى توثيق يستند عليها االجيال في الحاضر 

مواقيت 
للنجاح

أشعل موهبته باعواد الكبريت
بشير الشمري ..  

فنان يدون واقعًا عراقيًا ساخنًا
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المرأة في 
التاريخ

لإلحاطة بجوانب المبحوث، البد من البحث في الجذور التي ُتمّكن الباحث من تقّصي أوليات المتن 
التاريخي، الذي هو إشارة إلى أننا وفي مستهل هذه المداخلة، ال تعنينا الصراعات الدائرة في 

التاريخ، بين سلطة الرجل والمرأة )الذكورة واألنوثة(، بقدر ما تهمنا سلطة المعرفة التي تدعو إليها 
المرأة ، مقابل سلطة الرجل المعرفية أيضًا والدائرة في فلك التابع والمتبوع .لذا نجد أن أول رجحان 

كفة الوجود إلى المرأة في ما قامت به أمنا )حّواء(، بأن أطعمت أبانا )آدم( ثمرة من شجر الجنة 
التي هي شجرة المعرفة ، فتعّرت له األشياء خالل التحّول الذي حصل في حياتيهما كنتيجة )النزول 

إلى األرض(.

سرديات االخصاب
الحلقة االولى

دي
خال

 ال
مار
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ر -

وي
تص
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 وبعــد هذا كان صراع ابنيهمــا )قابيل وهابيل(، ورجحان كفة 
أحدهما الذي كان على تماّس مع رؤية األم )المرأة( الزراعية. 

فنشــأ الوجود اإلنســاني على قاعدة زراعيــة مخصبة ومنتجة 
لمفــردات الوجــود، وليــس وضعه مّوضــع الصدفــة الرعوية 
المتنقلة. بمعنى كان االســتقرار علــى األرض، وتوفير كيفيات 
الوجود من ضمن مخّيال األم الكبرى حصرًا في توفير مستلزمات 
الحياة واالســتقرار في المكان، وزيادة ِنَســْب الوجود البشــري 
)الوالدات( التي هي جزء من أنماط الزراعة والتخصيب )نساؤكم 

حرث لكم(. 
تشبيه المرأة هنا قار ألنه ارتبط بجدلية وجود االثنين )المرأة ــ 
األرض(، باعتبارهما منتجين بشريين ُيغنيان الوجود اإلنساني.

وتســارع الزمن أثبت هذه الرؤى القاّرة لــدور المرأة في التاريخ. 
ولعــل المالحم الكبرى أكــدت على مثل هــذا ، ولنأخذ ملحمة 
جلجامش مثاًل ، باعتبارها أقدم نص حفل بالمرأة )ُأمًا، مخلقة، 
حكيمــة، عاشــقة ومخصبة(.ففــي األولى نجــد األم )اإللهة 
ننســون( أم الملك جلجامش ، أكثر ســعة فــي رؤيتها للحياة ، 
واألمثلة كثيرة ، لعل معرفتها بـ )أنكيدو( ومخاطبته بعبارة )يا 
ولدي( قبل الرحيل إلى غابة األرز وقتل )خمبابا( حارس الغابة . 
فقد أعدت له مجلسًا توفرت فيه على كل مستلزمات االستقبال 

واالحتفاء ، ونادته بكنية محببة باعتباره ابنها بالتبني وأوصته 
بأخيه الملك ، فهو خّله الذي يعرف الطريق ، لذا عليه أن يســير 
في مقدمة الموكب . وثاني النســاء هي )اورورو( الُمَخِلقة للبشر 
، والتي اســتجابت لطلب اإلله لخلق إنسان ند لجلجامش جّراء 
جور رعايا أوروك وغضبهم من الملك، كي تتعادل كفتا الميزان 

في الحاضرة . 
أما الثالثة ، فهي )سيدوروي( الحكيمة، والتي تقطن خارج أسوار 
المدينــة ، وحانتها دالة على الذاهب واآلتي ، بما فيهم الملك 
الذي زارها قبــل أن يرحل إلى بحر الظلمــات لحيازة الخلود من 
)اوتونبشتم( الجد ، فصّرحت له بعبارات حكيمة في ما يخص 
الخلود الذي خص اآللهة. والرابعة هي )شــمخت( الغانية التي 
اســتدرجت )أنكيدو إلى حاضرة أوروك . فهي )سفيرة المعبد( 
القادرة بحكمتها أيضًا اســتمالة وأنســنة مخلوقات الطبيعة . 
تبقي األخيرة وهي )أنانا /عشــتار( زوجة اإلله )دموزي / تموز( 
ودورهــا الريــادي ليس في الملحمــة ، وإنما فــي معظم تاريخ 
األســاطير في العالــم مقابل )فينوس( ، فهــي إلهة الخصب 
والعشــق وما مســير التاريخ ، إال دالة على جدليته التي حققت 
مــن جملة ما حققت وجــود المرأة الفاعل ،كما هي تسلســاًل ) 
ليئة( زوجة النبي يعقوب ، وُأم األبناء االثني عشــر بما فيهم ) 
يســاكر( ، و) راحيل( زوجة النبي يعقوب الثانية ، وُأخت)ليئة( 
وهنَّ بنات)البان( الخال بالنســبة ليعقوب، ،وأم النبي )يوسف 

وبنيامين( . 
ثــم ) زليخا( زوجــة ) قوطيفــار( المصــري والهائمة بعشــق 
)يوســف(. ولعل ثنائية )سارة ، هاجر( زوجتي النبي )إبراهيم( 
وابنيهما )إســماعيل، اسحاق( خير مثال ُيضاف إلى سلسلة دور 
المرأة ومســاهمتها في تحّوالت مسار التاريخ ، خاصة إجراءات 

النبي )إبراهيم( في مكة ؛ كالختان وبناء بيت الرب. 
أما )شــهرزاد( فلم تكن األخيرة في التاريخ ، لكنها من جّســد 
فعالية السرد في التاريخ وتحويله من مساره الجدلي في الزمن 
، إلــى العمل على خلق وســائل اغراء واغواء الملك) شــهريار( 
القاتل لعوالم الخصوبة )المرأة( جّراء خطئه الفادح والمشــرعن 
بالنســبة لسلطة الرجل )الخيانة الزوجية(، عبر اختيارها )السرد 
/ الحكي( ال العنف وســيلة إلبعاده عن نحر النســاء من جنسها 
، بســبب خطيئة لم ترتكبها المرأة ، بقدر مــا ارتكبها الرجل . 
فهي بمســاعدة والدهــا الوزير الــذي كان ُيعد للملك النســاء 
لمخدعه ، بأن اســتجاب لطلبها في إعداد كتب تحوي مرويات 
الشــعوب من الهند والســند وبــالد فارس ، بعــد أن علمت من 
أبيها أن )شــهريار( يهوى الحكايات والمرويــات، فرأت بقدرة 
حدســها ، أن ما سيعطل فكرة قتل النساء في مخدعه الذكوري 
عند الفجر ، هو الســرد المتواتر للحكايــات لزمن ناف عن األلف 
بواحد. اصبحت )ألف ليلــة وليلة ( أي )ألف حكاية وحكاية (. 
ما نريد أن نصل إليه ؛ أن للسرد دورًا مهمًا في فك ُعَقد الوجود، 
بما فيهــا فك عقدة العالقة بين الرجل والمــرأة، التي البد أن 
تتساوى كفتاهما كمحصلة هذا التاريخ الذي خلقت المرأة فيه 
دورًا في استنباط حياة مستقرة. والمرأة من ُيحسن كيفية السرد 

واغوائه بالمعرفة.

جاسم عاصي



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////50Q  W  A  R  E  E  R

شعوب 
ودول

يطلق العرب على هذه الدولة لقب "بلد المليون شاعر"، ويتندر الموريتانيون على 
أنفسهم بأنهم "بلد المليون سياسي"، فماذا تعرف عن واحدة من أكبر الدول 

العربية مساحة وأقلها سكانا؟
موريتانيا ليست االسم األصلي للبلد، لم تكن تطلق على المجال الجغرافي 

المعروف حاليا بـ"موريتانيا"، أما االسم األصلي فهو "بالد شنقيط" والسكان 
كانوا يسمون "الشناقطة"، لكن فرنسا أطلقت اسم "موريتانيا" على البلد حين 

استعمرته مطلع القرن الماضي .

موريتانيا
حقـائق 
واسرار
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مسـاحة موريتانيـا أكبـر من فرنسـا مرتين، بينما تزيد عن مسـاحة 
الجمهوريـة  أو  أو موريتانيـا  ألمانيـا ثـالث مـرات، بـالد شـنقيط 
االسـالمية الموريتانيـة هـي دولـة عربيـة افريقية تقع في شـمال 
عـدد  يبلـغ  و  األطلسـي  المحيـط  علـى سـاحل  و  أفريقيـا  غـرب 
سـكانها 3,281,635 و ذلـك حتـى العـام 2012 اذ أنه ليس 

هنـاك رقـم واضـح و مؤكـد لعـدد السـكان فـي العـام الحالي
ويعـد مسـجد مدينـة شـنقيط )بنـي في القـرن الخامـس الهجري( 
التـي كان اسـمها يطلـق علـى البـالد اكبـر المسـاجد االسـالمية 

ك.  هنا
الغربيـة،  تعتبـر همـزة وصـل بيـن أفريقيـا الشـمالية وأفريقيـا 

وهـي أقصـى دولـة عربيـة فـي القـارة األفريقيـة.

بلد الخمس لغات
ينـص الدسـتور الموريتانـي علـى وجـود أربـع لغات وطنيـة أولها 
اللغـة العربيـة )اللغة الرسـمية للبـالد( إلى جانب اللغـة البوالرية 
واأللفيـة والسـونونكية )لغـات أفريقية(، لكن هناك لغة خامسـة 
ال ينـص عليهـا الدسـتور وهـي اللغـة الزناكيـة )لغـة أمازيغيـة(، 
وهـذه اللغـة تـكاد تختفـي مـن البـالد.. تعيـش فـي البـالد ثالث 
وقبائـل  اليمـن(  مـن  )جـاؤوا  العـرب  هـي  عرقيـة  مجموعـات 
السـكان  األفارقـة،  الزنـوج  جانـب  إلـى  األمازيغيـة،  صنهاجـة 

األصلييـن للدولـة .. وال توجـد بهـا ديانـة غيـر اإلسـالم .

يقـول الموريتانيـون إنهـم شـعب مسـلم مائـة فـي المائـة.. وال 
تفيـد األرقـام الرسـمية بوجـود أي مجموعـات دينيـة غيـر مسـلمة 

فـي المجتمـع .

تقاليد غريبة 
مـن األسـرار الغريبـة فـي موريتانيـا أن تقـوم صديقـات العروس 
بإخفائهـا عـن العريـس فـي مـكان مجهـول وينطلـق العريـس 
مـع أصدقائـه فـي عمليـة البحث عـن زوجتـه، وإذا وجـد العريس 
عروسـه أتـى بهـا في وضـح النهـار وهو يتصبـب عرقـا وأدخلها 

الحـي فـي موكـب مزهـو باالنتصار.
وتعـد هـذه العـادة متوارثـة فـي البالد، فهـي مقيـاس مدى حب 
العريـس لعروسـه، فكلمـا بـادر العريـس بالكشـف عـن العـروس، 

يكـون ذلـك دليـاًل علـى الحب.
امـا فيمـا يخـص التعليم، فهو بسـيط جدا" وال يتلقـى المدرس أو 
المعلـم فـي هذه المـدارس مقابال ماديـا في الغالـب، بل يكتفى 
بنشـر العلـم فـي أوسـاط المجتمـع، وفـي العـادة تتـوارث مهنـة 

التعليـم لـدى األجيال.
فـي  مجانيـة  مـدارس  هـي  الموريتانيـة  المحاضـر  أو  الكتاتيـب 
واألدب  القـرآن  علـوم  الطالـب  فيهـا  يتلقـى  الطلـق،  الهـواء 
والتاريـخ والسـيرة والفقه واألحاديـث النبوية الشـريفة، ويكتبون 

علـى األلـواح الخشـبية بحبـر مسـتخرج مـن الثمـار.
غالبيـة هـؤالء الطالب مـن المعدمين، لذا يسـاعدهم أهل المنطقة 
بالمـال والطعـام، كمـا يتبرع بعـض النـاس بمنازلهم لينـام فيها 

الطالب.

بابل : ساجدة ناهي 
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تألق 
العدسة 

الشهيد حسنين شاكر النعيمي
كتبت قصته ضمياء العوادي الحائزة على المركز الثاني 

في مسابقة صفحات مشرقة

الفائزة بالجائزة األولى زينب فخري حسين

بكم أشرقت صفحات التاريخ، 
وتضوعت بمسك دمائكم

الحياة أنتم وإن رحلتم، فكل 
ما نحن فيه من أمان وفخر 

 وسالم أنتم أهله 
)رعاة النصر(.

من ضمن نشاطات مركز 
الحوراء زينب )عليها السالم( 

مسابقة صفحات مشرقة 
للقصة القصيرة، لتحفظ 

ذاكرة العالم قيمة تضحيات 
شهدائنا األبرار.. وليحتفي 

تاريخ العراق ببطوالت ابنائه.. 
نخبة من الكاتبات شاركنَّ 

بالكتابة الوثائقية عن 
قصصهم المعطرة شذا 

الوالء؛ لتنبثق رسالة االمتنان 
من جنة الله في أرضه كربالء.
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الشهيد خليل عبد االمير شمخي الجليحاوي

اللواءعبدالكريم الحسناوي )وسط الصورة( المشرف على 
عمليات التحرير التي قام بها لواء علي االكبر في تحرير 

جرف الصخر الى ان وصل الى بلد في ذلك الوقت

كوكبة من الشهداء، فيصل الجهد الهندسي في لواء 
علي االكبر ، تحرير بلد بقيادة آمر اللواء قاسم مصلح
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ترجمة

قد يبدو من السهل جدا الخلط بين نزالت البرد الشائعة واالنفلونزا األكثر خطورة خاصة 
عندما نشعر بالسوء ونختبئ تحت لحاف  المرض , ولكن كيف يمكننا في الواقع معرفة 

الفرق بين االثنين؟
ففي الوقت الذي يتشارك فيه كل من البرد واإلنفلونزا في عدة أعراض  اال ان هناك 

طرقًا واضحة للتمييز بينهما  و إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول التمييز بين أمراض 
الشتاء الشائعة .

اعراض البرد
كل مــن البرد واالنفلونــزا هي أمراض تنفســية مع 
أعراض مشــابهة جدا ومع ذلــك يمكن أن تكون 
هذه األعراض أقل حدة إذا كنت تعاني من 

البرد. 
تقــول البروفيســورة هيلين ســتوكس 
الملكيــة  الكليــة  رئيســة  المبــارد 
البريطانية "إن نزالت البرد واالنفلونزا 
هي حــاالت مختلفة  لكنهما غالبا 
ما تشــتركان في نفس األعراض 
في المراحل المبكرة  مثل الصداع  
ســيالن األنــف  أو التهاب الحلق" 
ويمكــن أن تظهر العالمــة األولى 
للبرد على شــكل التهاب في الحلق 

ة  د عــا ما يكون مصحوبا بســيالن األنف واحتقان و
طفيف للجيوب األنفية ثم يتطور السعال بعد بضعة أيام مع 

احتمال تعرض األطفال أيضا للحمى.
وفــي الوقت الذي يبــدو فيه  من غيــر اللطيف تجربة 
أعراض نزالت البرد اال انك  تشعر وكأنك جيد بما فيه 
الكفاية لالستمرار في األنشــطة اليومية العادية مثل 

الذهاب إلى العمل.

أعراض األنفلونزا
تســير أعراض األنفلونزا إلى حد كبير على نفس خطوط البرد 
علــى الرغم مــن أنها قد تكون أكثر حدة وتتجســد بســرعة 

ما الفرق بين امراض الشتاء

البرد
االنفلونزا  وو
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ويوضح البروفيسور ستوكس المبارد الفرق وهو أن اإلنفلونزا قد 
تكون أكثر خطورة  خاصة بالنســبة لألطفال وكبار السن وتميل 
إلى ترك الناس يشعرون بوعكة صحية لفترة أطول  وفي بعض 

األحيان يأخذون أسبوعا أو أسبوعين للتعافي تماما.
ومن األعــراض اإلضافية التي قد يعاني منها األشــخاص عند 
اإلصابــة باألنفلونزا الحمى والصــداع  وآالم المعدة والعضالت 
والغثيان وإذا كنت تعاني من االنفلونزا فمن المرجح أن تشــعر 
بتعب شــديد وغير قــادر على االســتمرار في روتينــك اليومي 

كالمعتاد.

الوقاية من البرد
تنتشــر نزالت البرد بسهولة بالغة  خاصة عندما تقضي الكثير 
 من الوقت بالقرب من أشــخاص آخريــن خاصة إذا كنت تعمل 
في مكتــب مفتوح أو إذا كنت تســتخدم وســائل النقل العام 

للعمل.

يمكن للجراثيم التي تنتشــر من الســعال أو العطس البقاء على 
قيد الحياة لمدة تصل إلى 24 ساعة وهذا هو السبب في اتخاذ 
بعض التدابير الوقائية البســيطة التي يمكــن أن تفعلها أنت 

ومن حولك لتجنب االصابة.
توصي NHS بأن تغسل یدیك بالماء الدافئ  والصابون بصورة 
منتظمة وتتجنب مشاركة المناشف أو األكواب مع األشخاص 

الذین قد یصابون بالمرض.
وإذا كنــت في المراحل المبكرة من البرد  تأكد من رمي المناديل 
عند الســعال أو العطس  في ســلة المهمالت فــي أقرب وقت 

ممكن و اغسل يديك بانتظام لتجنب انتشار الجراثيم.

الوقاية من االنفلونزا
 Vicks لحماية نفســك من اإلصابة باألنفلونزا  تنصح شــركة
بتعزيز جهــازك المناعي عن طريق االلتزام بوقت النوم المعتاد 

والحفاظ على لياقتك البدنية وصحتك.
وتشــرح هيئة الخدمات الصحية الوطنيــة أن أعراض البرد مثل 
ارتفاع درجة الحرارة واإلرهاق ال تســتغرق عادة أكثر من ســبعة 

إلى 10 أيام عند البالغين واألطفال األكبر سنا. 
بالنسبة لألطفال دون سن الخامسة  يمكن أن تستمر نزالت البرد 

لمدة تصل إلى 10 إلى 14 يوما.
في الوقت الذي قد تشــعر فيه بتحســن بعد أسبوع أو أكثر من 
ذلك بعد إصابتك بنزلة برد اال انك ال تزال تعاني من الســعال 
وتراكم المخاط لمدة تتراوح بين أسبوعين وثالثة أسابيع وطالما 
لديك أي أعراض نزلة برد  سواء سعال أو عطاس فستظل تشكل 

خطر إصابة اآلخرين بالفيروس.
اذا أصبــت بنزلة برد فســتكون قادرا علــى التعامل مع بعض 
االجــراءات البســيطة في حيــن ان االنفلونزا يمكــن ان تكون 
مزعجة للغاية فهي لألســف نتيجة للفيروسات مما يعني انه ال 
يوجد عالج لها وعادة ما يكون المرضى أفضل حاال عند عالجهم 
في المنزل مع العالجات البســيطة للرعاية الذاتية وقد نصحت 
هيئة الخدمات الصحية الوطنية اي شــخص يعاني من البرد ان 
يكون لديه الوقت للراحة ويحافظ على دفئه ويشرب الكثير من 
الســوائل لتجنب الجفاف ويمكنه ايضا شــراء ادوية السعال او 

البرد بدون وصفة طبية.
اذا كنت تعاني من الســعال فأن شــرب الليمــون الحامض مع 
العسل يمكن ان يكون له نفس التأثير في تسكين الحلق كأدوية 
السعال وكما هو الحال مع البرد يمكن عالج اعراض االنفلونزا في 
المنزل عن طريق تناول االدوية مثل الباراسيتامول او االيبوروفين 
لخفض درجة الحرارة وعدم اخذ المضادات الحيوية ألنها وعكس 

المعتقدات الشائعة ال تسرع الشفاء.  
عن صحيفة االندبندنت  

ترجمة / ساجدة ناهي 
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نافذة على 
الطبيعة

في سحر الكون 

صورة بهية الضباب..  
لروعة  الطبيعة
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قد يبــدو منظر الضباب صباحا" من صــور الطبيعة الفائقة 
الروعــة، قــدر الله ســبحانه وتعالى هــذه االختالفات في 
الطبيعــة ليرينا آياته وقدراته عز وجل، وذلك الطقس يســر 
الناظرين ممن يستشــعرون حالوة االجواء واختالف المواسم 

وفائدتها وربما استمتاعنا بكل فصل من فصول السنة .
ولنتحدث فــي هذا العددعــن ظاهرة رونقية تبهج حســن 
الناظر وتفتن الجو بهدوئهــا ووقتها القصير .. وكأنها زائر 

مبهج خفيف الظل .  

ماهو الضباب !؟ 
انه السحابة التي تالمس األرض، ويمكن أن تكون خفيفًة أو 
كثيفًة، مّما يؤدي إلى صعوبة الرؤية من خاللها، وفي بعض 
الظروف قد يســبب الكثيــف منه اســتحالة الرؤية، ويظهر 
الضبــاب عندما يتكاثف بخار المــاء، وتندمج جزيئات بخار 
الماء خالل التكاثف، لتكون قطرات الماء الســائلة الصغيرة، 
والتــي تتعلــق بالهواء، أذ يتكــون عندما يكــون الجو رطبًا 
جــدًا، ويوجد الكثير من بخار الماء في الهواء، حّتى يتكاثف 
بخار الماء حول هذه الجزيئات الصلبة المجهرية، ويشــتكل 
الضباب حــول تجمعات المياه المالحة، عندما يتكاثف بخار 
الماء علــى جزيئات الملــح، يختفي فجأًة وبســرعة، وذلك 

باالعتماد على الرطوبة ودرجة الحرارة

الشعاعي
شرطان أساسيان لحدوث الضباب األول: برودة الجو. الثاني: 
ارتفــاع معدالت الرطوبة النســبية فــوق %90. ويتعاظم 
الضباب في األرياف أكثر وبالقرب من المســطحات المائية،  
كمــا يظهر أعقاب أمطار غزيــرة يعقبها انخفاض في درجة 
الحرارة إلى مســتوى نقطة الندى أو التكاثــف، أما المناطق 
الساحلية فيتشــكل الضباب في أي وقت من السنة خاصة 
في ســاعات الصباح األولى، وذلك لتشبع الهواء ببخار الماء 
وارتفاع نســبة الرطوبة لمعــدالت يعجزالهــواء عن حملها 
فتتكثــف على صورتــه. فهناك الضباب اإلشــعاعي الذي 
يتكون عندما يبرد ســطح األرض لياًل، أذ تشع األرض حرارتها 
التي امتصتها من الشــمس خــالل النهــار، ويرتفع الهواء 
الدافئ، ويصبح قريب من ســطح األرض أكثر برودة، ويحمل 
الهــواء البارد بخــار الماء أقل من الهــواء الدافئ، ويتكاثف 

ليتشكل الضباب اإلشعاعي.
وعندما تشــرق الشــمس وترتفع حرارة سطح األرض ومن ثم 
الهواء المالصق لها يبدأ الضباب بالتالشــي بشكل تدريجي 
وســريع الى ان تتضح الرؤيا جيدا ويشــرق يوم جديد بأذن 

الله .

انشد الشاعر اليمني المعروف عبد الله البردوني .. قصيدة فاتنة عن ظاهرة الضباب  
نقتفي منها بعض االبيات :

قوارير

يمتطي نفسه الضباب ، ويأتي 

كالمسّجى ، يلّقن الصمت همّسا

يحتوي كّل معبر ، يتلوى

في عيون الكوى  رؤى جّد خرسا  

صمت ، ما الوقت ال أرى ما أسّمي

الالصباح ابتدا وال الليل أمسى  
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عالمها 
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لتنمية معارف االطفال 

الكتاب .. والقراءة تفتح 
آفاق االستكشاف

يعد اختيار الكتب والقصص المناســبة للطفل من أهم األمور 
التي يجب على أي أم اإللمام بها، فهذه الكتب ستؤثر إيجابًا، 
أو سلبًا على شخصيته، لذا وجب الحرص قبل انتقائها، وتعلم 

الطرق الصحيحة في ذلك لتنمية خياله وزيادة معارفه.
وفي هذا الصدد، أشــارت وعد العتيبــي، اختصاصية رياض 
األطفــال، إلى اختالف ميول األطفــال واحتياجاتهم في كل 
مرحلة من مراحل نموهم، لذا يجب أن يتواءم كل ما يقدم لهم 
في شكله ومضمونه مع سنهم، ففي السنوات الخمس األولى 
مــن عمر الطفل، التي تمثل مرحلة حاســمة في حياته، وتؤثر 
بشــكل كبير في مســتقبله، يجب التركيز على زيادة انجذابه 
إلى الكتاب، وتحبيبه في القراءة، وهناك كتب أقرب ما تكون 
إلى اللعب، وأكثر جذبًا له، كونها تتضمن مجســمات للمباني، 
أو القطارات، أو الســيارات، وترفق مع بعضها الدمى الصغيرة 
التي تمثل شخصيات القصة، لذا ينجذب إليها الطفل، وتفتح 
أمامه آفاقًا واسعة من المعرفة واالكتشاف، كما تزيد من نموه 

ي ذوقه الفني لغويًا، وتنمِّ
فمن الضــروري انتقاء كتب تكون بمنزلــة المربي له، وليس 

فقط إللهائه، أو إشــغاله، أو لتنمية مهاراته, والحرص 
على أن تحتوي هذه الكتب على القيم األخالقية 

منهــا،  ليســتفيد  واألدبيــة  والدينيــة 
وتساعده في بناء شخصيته عقليًا 

ونفسيًا واجتماعيًا ولغويًا
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عالمها 

األســر األكثر ســعادة هي من تحافظ علــى اجتماع 
األســرة ،أذ يجلس كل أفراد األســرة معــا يتحدثون 
عن أســبوعهم الماضي وما اســتمتعوا به أو غضبوا 

بشأنه، ويتناقشون بامورهم مع والديهم.
مــن األمور التــي تجلب الســعادة على أي أســرة أن 
يكــون لهم طقــوس معينــة معروفة فيمــا بينهم، 
ويحافظــون عليهــا دائما، ويحترمــون تواجدهم مع 
ابائهــم واشــقائهم لتبــادل اآلراء وحــل المشــاكل 
ومساعدة بعضهم بعضًا والصالة والدعاء مجتمعين 

لجلب الخير والبركة للمنزل.
فالتقديــر المتبادل بين أفراد األســرة يحقق ترابطًا 
قويــًا جدا بين األســرة كلهــا، وأحد أهم وســائله أن 
يشكر كل من في األسرة بعضهم كثيرًا من األحيان، 
سيشكل ذلك أيضا دافعًا كبيرًا للحب والتعاون أكثر.                                                        
لذلــك تكون األســر التي تتنــاول وجبة العشــاء معا 
تكــون أكثــر صحة وأكثــر ســعادة، وهم معــا على 
المائــدة، كما أنها تكون فرصــة رائعة للتواصل بين 
كل أفراد األسرة، ويزداد الشعور بالدفء والطمأنينة 

وحب الحياة . 

كيف نجلب السعادة 
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عالمها 

مالبس االطفال في المناســبات واألفراح تتطلب اختيارها بشــكل دقيق ومريح.. وان تكون غير تقليدية وتوحي باالناقة والذوق 
ومناســبة ألعمارهم، كالبدالت الســبورت والكجول وذات الطابع الحديث في تصاميمها وألوانهــا .. كي تظهر الصبي في ابهى 

صورة خالل المناسبة وتعبر عن ذوقك فيها .  

اناقة 
طفلك 

في 
المناسبات 

FASH
IO

N
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عالمها 

تعانــي الكثيــر مــن األمهــات مــن فــض الشــجار بيــن أبنائهــا، 
واألغلبيــة ال يعرفــن األســباب المؤديــة إلــى ذلــك، فــإذا كنــت 
مــن ضمــن هــؤالء، فعليــك تجنــب هــذه األســباب توضحهــا 

الخبيــرة النفســية ســهام حســن بالقــول: 
ــم.  ــاء بينه ــد البغض ــر يول ــى األخ ــاء عل ــد األبن ــل أح تفضي
ــراع  ــي الص ــرة يحاك ــان كثي ــي أحي ــاء ف ــن األبن ــراع بي فالص
ــجار  ــرة الش ــأن كث ــاء ب ــعر األبن ــن ، ليش ــن األبوي ــب بي الناش

ــم. ــاء له ــام اآلب ــرف اهتم يص
ــي  ــول، الت ــن الحل ــد م ــية، العدي ــرة النفس ــتعرض الخبي وتس

يمكــن أن يلجــأ إليهــا الوالــدان، لوقــف هــذه الشــجارات،  
ــائعة  ــاء الش ــن األخط ــر م ــي الكثي ــل ف ــع األه ــًا يق فأحيان
ــي كل  ــم ف ــو تدخله ــك وه ــجار ذل ــرة الش ــبب كث ــي تس الت

ــاكل . ــر المش ــي أصغ ــى ف ــرة حت ــرة وصغي كبي
فالســعي فــي تدريــب االبنــاء علــى حــل المشــكلة هــو خيــر 
ــة  ــى محاول ــم عل ــال وتعويده ــة االطف ــك، وتربي ــيلة لذل وس

ــن ســببها. ــر فــي م ــس التفكي الوصــول لحلهــا ولي
ــد إظهــار روح  ــا بينهــم وعن ــاء، فيم امــا عندمــا يتســامح األبن
التعــاون، يجــب مكافأتهــم، لتحفيزهــم وتنميــة قدراتهــم 
علــى االعتــذار والعفــو فيمــا بينهــم، وقــص الكثيــر مــن 
ــالة  ــه الص ــه وآل ــول علي ــة والرس ــاء والصحاب ــص األنبي قص

والســالم.
واالبتعــاد عــن المقارنــة ألنــه يخلــق حالــة مــن الغضــب لــدى 

الطفــل اتجــاه اآلخــر.
ــل  ــع الطف ــي م ــكل يوم ــوس بش ــب الجل ــه: يج ــل مع التواص
ــدون  ــلبية ب ــلوكيات الس ــض الس ــل بع ــجار، وتعدي ــر الش كثي

ــه. ــام ب ــذي ق ــلبي ال ــلوك الس ــا للس ــخصه وإنم ــاد لش انتق
احترســي مــن تضخــم األمــور: عليــك التذكــر بــأن الشــجار بيــن 
اإلخــوة أمــر طبيعــي، ال يحتــاج لتضخــم المشــكلة، أو التســبب 

فــي الكراهيــة بيــن اإلخــوة والبغضــاء.

الشجار   بين األبناء وكيفية الحلول
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عرايس باللحم 
والحمص 

المقادير
- لحم مفروم : 600 غرامًا 

البصل : 1 حبة كبير الحجم / مفروم 
بقدونس : كوب مفروم 

الخبــز العربــي : 6 أرغفــة مقّطع إلــى 4 قطع 
متساوية 

ملح 
فلفل أسود 

زيت الزيتون : نصف كوب 
- حمص : حسب الرغبة -جاهز 

طريقة التحضير
في وعاء، ضعي اللحم والبصل والبقدونس

نّكهي بالملح والفلفل األســود بحســب رغبتك 
واخلطي المكّونات حتى تتجانس

ادهنــي جهة من قطعة خبــز بالحّمص وضعي 
على الجهة الثانية القليل من مزيج اللحم

أعيدي الكرة حتى انتهاء الكمية
صّفي قطع الخبز المحشــية فــي صينية مغّلفة 

بورق زبدة وادهني وجهها بزيت الزيتون
6. اخبزي العرايس في فرن محّمى مســبقًا على 
حرارة 170 درجة مئويــة مدة تتراوح بين 20 

و25 دقيقة.
7. قدميها ساخنة.
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ثنائية اليأس األمل

ال يوجد في هذه 
الدنيا حظ، وحتى 
من ولد وفي 
فمه ملعقة من 
ذهب، في الغالب 
يضيع الذهب من 
بين يديه قطعًة 
قطعة، إذا لم 
يحسن استثماره 
وكما جاء في 
المثل )ما تأتي 
به الرياح؛ تذهب 
به العواصف( 
فالعاقل هو 
من يستخدم 
ما تعلمه في 
الماضي كدروس 
وثمرة لنجاحه 
في الحاضر 
والمستقبل

يعيُش باألمِل اإلِنساُن فهو
إِذا  أَضاَعه زاَل عنه السعُي والعمُل

لم َيْعُبِد الناُس كلُّ الناِس في زمٍن 
 ِسوى إِلٍه له شأٌن هو األمُل

محاوالت النجــاح والوصول الى الهدف الذي ننظــر اليه في امانينا 
 واحالمنــا قــد يتحقــق طالما كانــت محاوالتنــا يشــوبها الصدق 
ان  االعتقــاد  واليمكننــا  اللــه،  مــع  واالخــالص  العمــل   فــي 
الفشــل فــي  او  الخســارة  الكبيــر يجنبنــا  والترتيــب   التخطيــط 
بعــض االحيان ، فبذل مجهــود مضاعف مع االعمــال التي تمنحنا 
الحيــاة والصورة المثالية ونتائــج اكثر مما نتوقعــه، منحتنا الثقة 
العاليــة بالله وبالمســيرة الحياتيــة والعملية التي جــاءت تزف لنا 
التجــارب والخبرات من اجل تلخيص المشــوار العملي بشــيٍء داعم 

وكبير في الوقت ذاته. 
فأتقن فن الصبر، فهو مفتاح الفرج، وتعلق باألمل وتســلح باإلرادة، 

فاألمور الجيدة ال تأتي بسهولة
وال يوجــد في هذه الدنيا حظ، وحتى من ولــد وفي فمه ملعقة من 
ذهــب، في الغالب يضيع الذهب من بين يديه قطعًة قطعة، إذا لم 
يحســن استثماره وكما جاء في المثل )ما تأتي به الرياح؛ تذهب به 
العواصف( فالعاقل هو من يستخدم ما تعلمه في الماضي كدروس 
وثمرة لنجاحه في الحاضر والمستقبل..فتكون طريقة تفكيره وسلوكه 
وفــق ما املته عليه مســيرة حياته او ما اكتســبه من تجارب عمقت 
لديــه الفكر ودقة التصرف مع نفســه ومع المحيطين به ســواء في 
بيئته واسرته او في مسرح عمله الممتلئ بالمتناقضات والسلوكيات 
المتباينة والغريبة في بعض األحيان، فالحياة سباق الينتهي، ونحن 
في زحمة هذا السباق الذي تســوده الفوضى واألشكاليات الحياتية 
المتعددة قــد تتعثر وينتابك اليأس، وتعيش فــي دوامة تبدو لك 
النهاية لها، بيد ان الثقة بالله وبنفسك وبمن حولك من المخلصين 
تمكنك من الســير مرة اخرى بخطوات جادة طالما ان االمل  والسعي 

موجودان. 

سعاد البياتي  

 م�سك 
لكالم 
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تصوير / عمار الخالدي



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////68Q  W  A  R  E  E  R

تصوير - عمار الخالدي


