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المحفل القرآني الرمضاني ..
مرآة  تعكس  نور    القلوب

 الصوم حجاب النفس والبدن

في الشهر الفضيل 

الفضائيات تنتهك حرمته 
بضياع اوقاته الوضاءة
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هيئة التحرير

او مراسلتنا على البريد التالي:للتواصل مع المجلة االتصال على الرقم التالي:  +9647715673091 +9647730312019qwareer.q@yahoo.com

مدفع االفطار 
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ضحكات االطفال..  
42رصيد الدامة الحيوية 

النأي عن التأنيب والتعنيف 
عالجات طبية وتأهيلية 
08للتبول الالارادي لالطفال 

قارئ الرقم 
52المسماري

13 ايام حالمة  
في جزر القمر

هيئة التحرير        

 ساجدة ناهي

زهراء الكناني

رئيس مجلس االدارة
جمال الدين الشهرستاني

رئيس التحرير
سعاد البياتي

مدير التحرير
ايمان كاظم

المدقق اللغوي
محمد البهادلي

االخراج والتصميم
ريا الكيال

عالية محمد باقر.. 40
قصتها ادهشت األعالم الغربي  
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تتويج 
التوفيــق  ســمات  ..وبــكل  والنجــاح  المســؤولية  بقــدر 
حصــدت مجلــة قواريــر بفخــر) درع الحضــارة والتــراث( ) 
والقــادة الذهبيــة(  مــن منظمــة المتحــف المتجــول الثقافــي 
ــداع  ــد االب ــي رص ــز ف ــا المتمي ــا لدوره ــلة تثمين ــي القش ف
ــي  ــاز الفعل ــى االنج ــرأة عل ــدرة الم ــا" بق ــن، وايمان والمبدعي
الرصيــن  واشــاعة الجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا فــي 
ــات وعطــاء  ــن امكاني ــه م ــكل ماتمتلك ــي ب المشــهد االعام

ــن. ــري رصي فك
فمــن خــال متابعــة المتحــف المتجــول للخارطــة الثقافيــة 
للمجلــة ورصدهــا للحيــاة بحبــر انثــوي رصيــن نالــت االعجاب 

والتقديــر مــن كادره لتكــون أهــا" لذلــك الفــوز والتتويــج.
ومــن الجديــر بالذكــر ان المتحــف المتجــول فــي القشــلة 
يحظــى  باهتمــام كبيــر مــن المعنييــن بالتــراث والمعاصــرة 
ويقصــده المئــات مــن الزائريــن الذيــن يرتــادون شــارع 
ــكيلي  ــي، والتش ــاء الثقافي،االدب ــة اللق ــي جمع ــي ف المتنب
ــئ  ــن يحتضنهــم هــذا الشــارع الممتل ــن الذي ــن م والموهوبي

بالمبدعيــن والشــباب والــرواد.
عربيــة  دول  مــن  اســبوعيا"ضيوفا"  المتحــف  ويســتقبل 
روعــة  علــى  لاطــاع  ســفراء   مســتوى  وعلــى  واجنبيــة 
االنجازالعراقــي بالرغــم مــن التحديــات التــي يواجههــا 
ســابقا" ، ويقــدم اعمــال الفنانيــن بشــكل مباشــر فــي 
النحــت والتشــكيل واالعمــال اليدويــة ذات النكهــة العراقيــة 
الراقيــة بــذوق فنــي رفيــع، ليعــد حاضنــة للطاقــات الفنيــة 
المتجــددة وتكــون واجهــة اســتقطاب ومســرح للعــروض 

المتكاملــة جهــدا" واناقــة وعمــل رصيــن .
ــد الباحــث  ــى ي ــه ان المتحــف تأســس عل ــد مــن التنوي والب
ــد  ــت اعجــاب العدي ــة نال ــد طــراد بجهــود ذاتي هاشــم محم
مــن الشــخصيات،ويقف الــى جانبــه فــي النجــاح ســتار 
ــف  ــال المتح ــر اعم ــي تطوي ــدا" ف ــو جه ــذي اليأل ــودة ال ج
ونشــاطاته هنــا بتوقيــت بغــداد او فــي المحافظات الشــاعة 

ــي  ــي الثقاف الوع
)قواريــر(  وبــكل اعتــزاز كادرهــا تثمــن هــذا التكريــم وترســل 
لمتابعيهــا ومعجبيهــا حــروف الشــكر والعرفــان محبــة" 

ــول.            ــف المتج ــة وللمتح وكرام

رئيس التحرير

اريج 
االفتتاح
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مسارات 
النجاح
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اثنـاء تجوالـي فـي شـارع المتنبي " القشـلة" التقيت بالفرسـان 
الثاثـة وهـم يرتـدون زي رجـال المرور سـالتهم عن اسـمائم؟

 فاجابوا :
 طيبـة ..ياسـر.. ونـور الهـدى،  ابنـاء العـراق ، متخذيـن شـعار " 
عـاش وطنـي وانتصـر علـى االعـداء" يرافقهـم والدهم الناشـط 

المدنـي عمـار حمـدان الذي قـال :" 
كـي  العـراق  باسـم  يتكلمـون  اطفالـي  جعـل  علـى  عمـدت 
اشـعرهم باالخريـن، ومـن واجبـي ان انمـي لديهـم المسـؤولية 
اتجـاه وطنهـم، فاصطحابهـم معي في اعمالـي التطوعية التي 
اقـوم بهـا  كزيـارة األيتام وتقديـم الهدايا لهـم واللعب معهم 
، التبرع بالدم ، زيارة المسـنين ، تنظيم السـير في شـوارع بغداد 
، فضـا عـن حمـات التنظيـف في العاصمـة بغداد و مسـاعدة 
اطفـال السـرطان وغيرهـا مـن االمور االنسـانية التي من شـانها 
تسـهم فـي غـرس القيـم اإلنسـانية لديهـم، وخلـق جيًا قـادرًا 
علـى إفـادة المجتمـع، وبالتالـي هـي رسـالة محبـة واندماج مع 
اولئـك الذيـن قسـت عليهـم الحياة ليكونـوا انـاس فاعلين في 

المجتمـع منـذ الصغر .  

رسالة وطنية
رسـالة  يحمـل  كان  المـرور  لـزي  اختيـاري   : حمـدان   واضـاف 
والحفـاظ  السـير  وتنظيـم  القانـون  احتـرام  وهـي   وطنيـة  
الشـارع  فـي  السـامية  والمبـادئ  العـام  الـذوق  علـى 
لنفسـه  يعيـش  أن  لولـدي  أريـد  ال  "فأنـا  االخريـن   ومسـاعدة 

فقط". 
بـل يتحمـل مسـؤولية كافة فئات المجتمع ، داعيـا" اآلباء  لحث 
أوالدهـم علـى التطـوع وتشـجيعهم لاقبـال علـى هـذه القيمة 
اإليجابيـة التـي تحـدث أثرًا طيبًا فـي الفرد والمجتمـع، ولتصبح 

جـزءًا مـن الممارسـات اليوميـة فـي حيـاة األطفـال، وتزيـد مـن 
لحمـة التماسـك واالرتبـاط ببادهم.

دعوة مشاركة
البيئـة المملـؤة بالتسـامح والعطـاء بـدون مقابل صفـات تربى 
اذ  الوطـن  الـى  الـذي نذرهـم والدهـم  عليهـا هـؤالء االطفـال 
االعمـال  بهـذه  لمشـاركتهم  اصدقائهـم  الـى  دعـوة  وجهـوا 
التطوعيـة التي من شـانها تخلق اجيال مسـؤولين عن مسـاعدة 

خرين. اال
بهـذه  علـي  قاسـم  المدنـي  الناشـط  اشـاد  اخـرى  مـن جهـة 
االنشـطة التي تسـهم في جعـل الطفل يتحـرك وينمي حركتة 
الجسـدية بـدال مـن الجلـوس والتمسـك باالجهـزة االلكترونيـة 
التـي تاخـذه فـي عزلة بعيـدا عن المجتمـع ، فالعمـل التطوعي 
مفهـوم مهـم يجـب غرسـة فـي نفـوس الصغـار ، كتعويدهـم 
علـى تنظيـف مدارسـهم، وتشـجيعهم علـى تنظيـف االماكـن 
العامـة ، ألن هـذه البذرة سـتكبر معهـم، ونخلق مجتمعـًا منتجًا 

وفعـااًل يسـهم فـي بنـاء وطنـه ويخـدم أبناءه.

شعارهم »عاش وطني وانتصر على االعداء« 

أطفال العراق .. 
خطوات صغيرة على درب الكبار 

عندما ترى اطفاال بعمر الزهور يبحثون في االرض على اوراق ونفايات ويضعوها 
في حاويات مخصصة لها ينتابك الشعور بالسعادة السيما وان هؤالء البراعم 

الصغيرة يطلقون على انفسهم اوالد العراق.

رشا الطائي 

البيئة المملؤة بالتسامح والعطاء 
بدون مقابل صفات تربى عليها هؤالء 

االطفال الذي نذرهم والدهم الى 
الوطن اذ وجهوا دعوة الى اصدقائهم 

لمشاركتهم بهذه االعمال التطوعية 
التي من شانها تخلق اجيال مسؤولين 

عن مساعدة االخرين
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وضعـت )قواريـر( رحالهـا فـي هـذا الجانـب االجتماعـي المهـم 
زعزعـة  التـي تكـون سـببا فـي  المشـاكل  الضـوء علـى  لتسـلط 
االسـتقرار االسـري ومنهـا؛ التفرقـة بيـن االبنـاء وعـدم المسـاواة 

بينهـم مـن قبـل االبويـن.
كان امتعـاض يوسـف شـديد حيـن ذكـر المفاضلـة بينـه وبيـن 
امـي  "كانـت  قائـا  قواريـر  الـى  تحـدث  حيـن  االصغـر  أخيـه 
تميـل الـى اخـي الصغيـر وتقربـه وتلبـي طلباتـه وتأخـذ العابي 
وتعطيهـا لـه بحجـة انـه الصغيـر ويجـب ان اخضـع لرغباتـه في 
انتـزاع حاجياتـي لـه, فكانـت نهايـة المطـاف أن يكـون الوريث 
الوحيـد ألمـي وقـد حرمتنـي مـا شـرعه اللـه سـبحانه وتعالـى, 
نلتقـي  وعندمـا  بيننـا  األلفـة  وعـدم  الشـقاق  النتيجـة  وكانـت 

كاألغـراب. نتصـرف 

رؤية شرعية
الكريـم هـادي الحمدانـي  فـي هـذا الجانـب ابتـدأ الشـيخ عبـد 

حديثـه:
- بسم الله الرحمن الرحيم 

حث االسـام على المسـاواة بيـن االبناء في المحبة ،و قال رسـول 
اللـه صلـى اللـه عليـه وسـلم)اعدلوا بيـن اوالدكـم كما تحبـون ان 
يعدلـوا بينكـم في البـر واللطف()ان اللـه تعالى يحـب ان تعدلوا 
بيـن أوالدكـم حتـى فـي القبـل( فالوالدان مسـؤوالن امـام الله عز 
وجـل عـن تربيـة ابناءهـم وفـق النهـج االسـامي الصحيـح حتى 
تنشـأ اسـرة تكـون بمثابـة اللبنـة الصالحة لبنـاء هيـكل المجتمع 
السـليم. وان يشـعر كل فـرد منهـم بانـه مرغـوب فيـه ومحبـوب 
بـا تمييـز بيـن االوالد والبنـات وحتـى المرضـى والمعاقيـن بـل 
يلـزم تعويضهـم بعنايـه اضافيـه تخفـف مـن معاناتهـم . وان 
يحـرص االبويـن علـى مراعـاة مشـاعر األبنـاء وان يكونـوا لهـم 

قـدوة حسـنه قـوال وفعـا ومثـاال طيبـا وبذلـك يمنعـان االتهـام 
وسـوء الظـن واألنانيـة ومـا يلحـق بهـا من خافـات واحقـاد، بل 
الحـب والتراحـم والتعاطـف والتعاون علـى الخير والمحبـة واأللفة 
والوضـوح والثقـة المتبادلـة . بـل ان البـاري عـز وجـل نهـى عـن 
عاقـا  كان  وان  معـه  بالتواصـل  فأمـر  منهـم  المسـيء  معاقبـة 
فربمـا يكـون بـارا بعـد ذلـك فلذلـك نهى عـن حرمانـه حقه في 
الميراث..))اباؤكـم وابناؤكـم ال تـدرون ايهـم اقـرب لكـم نفعـأ..
النسـاء١١ وقـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسـلم سـاووا بين 
اوالدكـم فـي العطيـة. وبالنتيجـة فان ذلـك يعيـن االوالد على بر 

االبـاء وحسـن العاقبة.

رؤية اجتماعية
تـرى الباحثـة االجتماعيـة نهـى البهادلـي، ان التفرقـة التـي قد 
تمـارس مـن قبـل الوالديـن ألبنائهـم تكـون بسـبب التأثيـرات 
العشـائرية والمعتقـدات الموروثـة كتفضيـل الولـد علـى البنـت 
بأبسـط حـق  المطالبـة  وعـدم  البنـت  وطمـس معالـم شـخصية 
مشـروع لهـا او ابـداء رأيهـا ويكـون االخ الذكـر متسـلطا متحكمـا 
الميـراث،  مـن  وحرمانهـا  المصيريـة  حياتهـا  أمـور  فـي  حتـى 
والتفريـق بيـن ولـد واخـر كتفضيـل الولد البكـر وتميزه عـن باقي 
اخوتـه او يكـون الطفـل الصغير هـو المدلل والمقرب المـه او ابيه 
ممـا يثيـر حفيظـة اخوتـه وبالتالـي تـؤدي مسـالة التفرقـة الـى 
الكثيـر مـن االمـور التـي تسـاعد فـي بـث روح العدائيـة والحقـد 
واالبتعـاد عـن  الشـقاق  االسـرة ويحـدث  افـراد  بيـن  والكراهيـة 
المجتمعـات  الـى تفـكك  يـؤدي  وبالتالـي  والمحبـة  االلفـة   جـو 
بسـبب  وااللفـة  المحبـة  روابـط  بسـبب ضعـف  األسـر  بتفـكك 
السياسـة الخاطئـة المتبعـة مـن قبـل االبويـن بقصـد او بغيـر 

قصـد.

تحقيق

انهمرت دموع زينب كالمطر حين علمت بسحب العمل منها لكونها ذات مؤهل دراسي ضعيف, 
وبدأت تتكلم بحرقة لم أكن مهملة لدروسي كنت شغوفة بالحصول على الشهادة الجامعية, 

اال ان اخي االكبر كان عائقا امامي في أكمال دراستي، ووالديًّ لم يساندونني ألنني فتاة 
ويجب ان اخضع لقرارات اخي الذكر لقد كان مفضال عليَّ في كل شيء ويفعل ما يحلو له 

ويقرر بالنيابة عني.

التفرقة بين األبناء..
سلوك اجتماعي يبتعد عن الشرع

ميزان مائل وشقاق اسري
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المساواة الدقيقة
علـى االبويـن اعتمـاد المسـاواة الدقيقة فـي التعامل مـع االبناء 
و  احتياجاتهـم  وتلبيـة  واالصغـاء  االهتمـام  بتوزيـع  فتكـون 
الهدايـا والعطايـا وتوزيـع الحقـوق والواجبـات بينهـم بالتسـاوي 
دون التميـز بيـن احـد منهم ويستحسـن بث روح المحبـة والتعاون 
هـذا  ايجـاد  شـأنها  مـن  جماعيـة  بمهـام  وتكليفهـم  بينهـم 
التعـاون, و فهـم دواخلهـم فهمـا دقيقـا ومعرفـة احتياجاتهـم 
عـن  التعبيـر  فـي  حقهـم  واعطـاء  افعالهـم  وردود  وميولهـم 
البنـت حقهـا فـي  أليهـم جيـدا واعطـاء  مشـاعرهم واالسـتماع 
الدفـاع عـن نفسـها امام اخيهـا واظهـار قدراتها وعـدم اهمالها. 
كل هـذه األمـور تنتـج اسـرة يسـودها الحـب وااللفـة ومبدأهـا 

العـدل والمسـاواة بيـن االفـراد.

فاطمة صالح
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درر
سجادية

رسالة الحقوق.. 

 الصوم حجاب النفس والبدن
نص حق الصوم وفق ما جاء في رسالة الحقوق لإلمام السجاد )عليه السالم(

 )وأما حق الصوم: فأن تعلم أنه حجاب ضربه الله على لسانك، وسمعك وبصرك وفرجك 
وبطنك، ليسترك به من النار(.

تكون  أن  رجوت  حجبتها  في  أطرافك  سكنت  فإن  النار"  من  جنة  "الصوم  الحديث:  في  جاء  وهكذا 
بالنظرة  لها  ليس  ما  إلى  الحجاب، فتطلع  تركتها تضطرب في حجابها، وترفع جنبات  أنت  محجوبًا. وإن 

الداعية للشهوة والقوة الخارجة عن حد التقية لله، لم تأمن أن تخرق الحجاب، وتخرج منه، وال قوة إال بالله(.
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｠حق الصوم｟

إرادة النفس
ــا  ــة رغباتهــا وحاجاته ــى تلبي ــا النفــس باالســتجابة إل تأمرن
طبيعــة  إلــى  يعــود  وهــذا  النفســية،  أو  الماديــة  ســواء 
ــه  ــه وغريزت ــن عقل ــوازن بي ــى الت ــه عل ــان وقدرت ــق اإلنس  خل
خلــو  هــو  فالســبب  اإلنســان  يجــوع  فحينمــا   وعاطفتــه، 
ــم  ــاغ بحك ــى الدم ــام وأرســالها الشــارات إل ــن الطع المعــدة م
ــا  ــذذ لم ــع التل ــواء م ــى الشــبع واالرت ــا عل ــي تحثن ــزة الت الغري

ــه. نتناول
 وفــي حــال ُمنعنــا لســبب مــا مــن اشــباع هــذه الغريــزة 
فــإن الجســم يبــدأ باتخــاذ ردود أفعــال ال إراديــة عضويــة 
ونفســية كالوهــن وألــم فــي المعــدة، والشــعور باالســتياء 

والغضــب... الــخ.
 وكل هــذه األعــراض ال يمكــن التحكــم بهــا بســهولة إال فــي 
حالــة واحــدة وهــي أثنــاء الصيــام.. فالصائــم يمكنــه التغلــب 
ــه  ــن نفس ــق توطي ــن طري ــش ع ــوع والعط ــاس الج ــى إحس عل

ــى الطاعــة. عل
ــاول الطعــام والشــراب  ــع أنفســنا مــن تن فبمجــرد إدراك أن من
فــي وقــت محــدد اســتجابة ألمــر اللــه عــز وجــل؛ نتحكــم حينها 
بغريزتنــا بطريقــة ال يمكــن اعتمادهــا خــارج إطــار الصيــام، إذن 
فالمســألة روحيــة وتشــبه عمليــة التدريــب والترويــض المقتــرن 

باإليمان.

عبادة صحية
 أجمــع أغلــب الباحثيــن فــي علــم التغذيــة: وهــو العلــم 
والحــاالت  الغذائــي  النظــام  بيــن  العاقــة  يــدرس  الــذي 
المرضيــة والصحيــة؛ علــى أن الصيــام ممارســة صحيــة تســهم 
فــي تعزيــز صحــة الجســم إذا تعاملنــا معــه علــى نحــو صحيــح 
ــل  ــى التخلــص مــن الســموم خــارج الجســم، ويقل فيســاعد عل

ــض  ــى خف ــل عل ــا يعم ــدم، كم ــي ال ــكريات ف ــبة الس ــن نس م
ــون. ــن الده تخزي

 فضــا عــن ذلــك، فالصيــام يعــزز العــادات الغذائيــة الصحية، 
كمــا يعمــل علــى تقويــة جهــاز المناعــة، ولــه دور مهــم جــدا 
فــي مســاعدة المدمنيــن علــى ضبــط مســتويات تناولهــم 

ــن وغيرهــا. ــن والكافيي ــادة النيكوتي لم
 كمــا يســهل عمليــة اعتمــاد الحميــة الغذائيــة المتوازنــة 
التعــود  طريــق  عــن  الصيــام  شــهر  نهايــة  بعــد  حتــى 
وغيرهــا  والعطــش،  الجــوع  بإحســاس  التحكــم   علــى 

كثيرا من الفوائد على المستوى الصحي وحتى النفسي.

تذكرة سنوية
حينمــا يقبــل شــهر رمضــان المبــارك، يبــدأ الطقــس الروحانــي 
ــن  ــهر م ــدة ش ــة لم ــي رحل ــم ف ــذ الصائ ــذي يأخ ــنوي ال الس
ــادة، وممارســة  ــاق للعب ــز باالنعت ــم آخــر يتمي ــى عال نفســه إل
الطاعــة بأصــدق صورهــا بمــا يمثلــه جهــاد النفــس مــن 
ــهواتها،  ــة ش ــن تلبي ــا ع ــس بمنعه ــزام النف ــى ال ــرار عل إص
 وشــحن أوقــات النهــار والليــل بالصــاة وقــراءة القــرآن، بلحــاظ 
ــكاب  ــن ارت ــأى ع ــي من ــن ف ــل المؤم ــة تجع ــه خصوصي أن ل

ــة. الغفل
فضــا عــن تفكــره وتأملــه بأخطائــه، ومحاســبته لذاتــه 
ــن،  ــاده الصائمي ــا عب ــه به ــد الل ــي وع ــة الت ــكا بالرحم متمس
ففيــه تعتــق الرقــاب مــن النــار، وتتضاعــف الحســنات الســيما 
وإن الصدقــات والعبــادات النوعيــة وصلــة األرحــام تأخــذ حيــزا 
ــد يجــد فــي أيامــه  ــذا فــأن العب ــارك؛ ل ــر فــي الشــهر المب أكب
تذكــرة ســنوية ووســيلة تنقيــة وتصفيــة ألعمــال عــام كامــل، 
ــه  ــو ان ــودون ل ــن ي ــإن بعــض الصائمي ــر ف ــة األم وفــي حقيق

يكــون علــى هيئــة عــام.. 
ــل  ــا للتأم ــا يدعون ــذا م ــام وه ــات صي ــون كل األوق أي أن تك
ــر  ــة، أي أن التغيي ــاة اليومي ــيناريو الحي ــة بس ــط الطاع ــي رب ف
الــذي يطــرأ علــى طبيعــة يومنــا خالــه يجعلنــا فــي حالــة مــن 
التجــدد والتنبــه لــكل مــا نقــوم بــه ولــو كانــت هــذه العبــادة 
ــوم  ــاوة الص ــعور بح ــا دون الش ــاة ألعتدناه ــتمرة كالص مس
المقتــرن بــكل تفاصيلــه الــذي فعــا يمكــن أن نعــده تذكــرة 
ــف  ــه يتوق ــن تجعل ــاة المؤم ــي حي ــة ف ــة مهم ــنوية ومحط س
ــول  ــل الدخ ــى أم ــه؛ عل ــة نفس ــد بواب ــا عن ــن يوم ــدة ثاثي لم

ــي مــن الذنــوب. ــب خال ــى فضــاء روحــي وقل إل

ايمان كاظم

 الصيام ممارسة صحية تسهم 
في تعزيز صحة الجسم إذا تعاملنا 

 معه على نحو صحيح فيساعد 
على التخلص من السموم خارج 

الجسم، ويقلل من نسبة السكريات 
في الدم، كما يعمل على خفض 

تخزين الدهون.
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طبيب

عالجات طبية 
وتأهيلية للتبول 

الالإرادي لألطفال 

النأي عن التأنيب والتعنيف 
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انها بالفعل مشكلة تواجه االمهات والصغار معا"..وقد تكون لها 
اســباب ودوافع يمكن للطب الباطني والنفسي رفدنا بالمعلومات 
الوافية عنه .. ليجيبنا مشــكورا" الطبيــب االختصاص عدي مجيد 

نصارموضحا اسبابه وعاجه . 

ماهوالتبول الليلي الالإرادي ؟
هــو تبول الطفــل ال إراديا أثناء النوم بعد الســن الــذي تبدأ فيه 
عادة السيطرة على المثانة, ففي الذكور تبدأ السيطرة  بعمر 3-4 

سنوات وفي االناث بعمر سنتين ونصف الى 3 سنوات
وهناك اســباب كثيرة لهذه الحالة منها النفسي ومنها الجسدي, 
ومعظمــه هو تأخر فــي النمو  وليس مشــكلة عاطفيــة أو مرض 
جســدي, فقط نســبة صغيرة )5 إلى 10 ٪( مــن حاالت التبول 

الاإرادي لها سبب طبي محدد, وعادة تكون متوارثة عائليا!!
تعد هذه القضية عند األطفال عندما ال يكون لديهم فترة طويلة 
من الســيطرة والتحكم على المثانة, اما التبول الليلي الاإرادي هو 
عندمــا يبدأ الطفل أو البالغ فــي الترطيب مرة أخرى بعد أن يكون 

قادرا على السيطرة على ادراره.
ويذكر نصار من ان للحالة النفســية اثر كبير في تدهور او تحســن 
المشكلة, فكثيرا ما نشــهد حاالت تأنيب وتعنيف واحيانا حتى 
عقوبات جســدية يمارســها ذوي االطفال على ابنائهم وبناتهم 
بسبب هذا المرض مما يؤدي الى تردي الحالة المرضية نحو االسوأ..
وتشــير العديد من الدراسات الطبية إلى أن اآلثار النفسية له أكثر 
أهمية من االعتبارات الجســدية, وغالًبا ما يكــون رد فعله وأفراد 
األســرة على التبول الاإرادي هو الذي يحدد ما إذا كانت مشكلة أم 
ال, ويفيد علماء النفس أن مقدار الضرر النفســي يعتمد على ما إذا 

كان  يؤذي احترام الذات أو تنمية المهارات االجتماعية.

  برامج تأهيلية                        
اطفال هــذه الحالة يواجهون مشــاكل عدة تتراوح بين الشــعور 
باإلزعاج من األشقاء، ومعاقبة الوالدين، واإلحراج من االستمرار في 
ارتداء حفاضات األطفال، والخوف من اكتشــاف األصدقاء لذلك، 
وفي مثل هــذه الحاالت يجب على الوالدين االســراع بالمراجعة 
ألطباء المســالك البولية للبــدء ببرنامج اعــادة التأهيل لألطفال 
المصابيــن فكلما ازداد االهمال لحالة االطفال زادت الحالة ســوءًا 

و ازداد الضرر النفســي على الطفل وحتى االســرة..وعند مراجعة 
الطبيــب تبدأ مرحلة الفحص والتشــخيص أذ يجــب التركيز على 
الوضع النفســي والعائلــي للطفل ومــا اذا كان معرضا للتأنيب 
واالساءة النفسية او الجســدية, وتتم اجراء الفحوصات السريرية 
والمختبرية للمريض، ومــن المهم جدا قياس حجم المثانة وكمية 
االدرار المتبقــي بعد التبول وهذا ســيعطينا فكرة مهمة عن قدرة 

المثانة واستيعابها

عالجات طبية وتحفيزية 
يحدد الطبيــب االختصاص عدي عدد من خيــارات لعاج للتبول 
الاإرادي و تنطبق عندما ال يكون ناجمًا عن حالة طبية محددة مثل 

خلل في المثانة أو مرض السكري
 موصيا" بالعاج لها، مثل تشوهات المثانة أو العدوى أو السكري, 
ُيؤخذ أيًضا في االعتبار أن التبول الاإرادي قد يضر بتقدير الطفل 
لذاتــه أو عاقاته مــع العائلة واألصدقاء, وهناك نســبة مئوية 
صغيرة من التبول الاإرادي ناتجة عن حالة طبية محددة، لذا فإن 
معظم العاج يتم تحفيزه من خــال االهتمام برفاهيته عاطفيا, 

ويميل العاج السلوكي له عموًما إلى زيادة احترام الذات لهم. 
اما العاج التحفيزي في التبول الليلي الاإرادي عند االطفال يشمل 
بشــكل رئيســي، تعليم الوالدين والطفل ، والتخفيف من الشعور 
بالذنب من خال توفير الحقائق وشــرحها له. وتقييد الســوائل 
قبل النوم بســاعتين. و تشــجيع علــى إفراغ المثانــة تماًما قبل 
الذهــاب إلى الفــراش واثناء النوم كل ســاعتين. كما ويمكن بدء 
التعزيــز اإليجابي من خال إعداد مذكرات أو مخطط لرصد التقدم 

المحرز وإنشاء نظام لمكافأة الطفل على كل ليلة ال يتبول فيها.
اما مشاركته في عملية التنظيف الصباحي كنتيجة طبيعية, هذه 
الطريقة مفيدة بشــكل خاص  لاصغر ســًنا )أقل من 8 سنوات( 

وستحقق جفاًفا في 15 - 20 ٪ من المرضى
واخيــرا" التقليل مــن االطعمة اتي تحتوي على نســبة عالية من 
الكافائين مثل القهوة والشــاي والشــكوالتة واالكل الذي يحتوي 

على كمية كبيرة من التوابل.
* اختصاصي جراحة ومسالك بولية

د. عدي مجيد نصار *

يستيقظ رامي ذو األربع سنوات كل يوم وقد بلل فراشه, يحاول جاهدا أن يمنع 
انتباه أحدا بشتى الطرق البريئة, لكن أسفا محاوالته، أذ يقوم أشقائه بالسخرية منه 

وجعله في حالة نفسية سيئة جدًا تسبب له تفاقم الحالة وسط عجز والدته على 
حماية مشاعره؛ كون الموضوع يستفزها فتلجأ أحيانا إلى الغضب دون أن تدرك إنها 

عامل أضافي يزيد من حجم المشكلة! 
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فقهيات
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آداب احترام 
الخصوصية

السؤال: هل يجوز التجسس على كمبيوتر احد االشخاص بحجة المراقبة ؟
الجواب: ال يجوز.

 
الســؤال: هل التنصت على االخرين واالســتماع الى ما يقولــون حرام واذا كان صوتهم عالي وال يقولون اشــياء 

سرية؟
الجواب: التجسس حرام اما استماع صوت من ال يخفي عن الناس فا باس.

 
السؤال: هل التجسس محرم في الشريعة االسالمية ؟

الجواب: التجسس ، أو تتبع ما استتر من أمور المسلمين لاطاع عليه، وهتك األمور التي سترها أهلها ، محرم في الشريعة اإلسامية 
، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم )يا أيها الذين َامنوا اجتنبوا كثيرًا من الظنِّ إن بعض الظنِّ إثم وال تجسسوا(.

يقول إسحاق بن عمار أحد أصحاب اإلمام الصادق )ع( : "سمعت أبا عبد الله )ع( يقول: قال رسول الله )ص( : يا معشر من أسلم 
بلســانه ولم يخلص االيمان إلى قلبه ال تذموا المســلمين وال تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته ، ومن تتبع 

الله عورته يفضحه ولو في بيته"

الســؤال: هناك أجهزة لتســجيل المكالمات الهاتفية بدون علم المتحدث، فهل يجوز تســجيل صوت أحد دون 
علمه لالحتجاج به عليه، أو االستشهاد به عند الحاجة؟

الجواب: ال يجب على المتحدث له استئذان المتحدث من تسجيل صوته المسموع عبر جهاز الهاتف. ولكن ال يجوز له نشره وإطاع 
اآلخرين، إذا كان في ذلك إهانة للمؤمن أو إفشاء لسّره، ما لم يزاحمه واجب مساٍو أو أهم.

المصدر: موقع المرجع الديني األعلى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(
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أريج رمضان

يفوح مسك هذا 
الشهر بشكل 
استثنائي قرب 
الحرم المقدس, 
ويحثنا هذا 
العطر على تذوق 
حالوة العمل 
وتقييم نعمة 
الخدمة, ففي كل 
خطوة سواء عند 
قدومك للعمل 
أو مغادرتك تجد 
مشاهد تخطف 
األنظار, وتحيل 
الروح إلى عالم 
ملؤه الهدوء 
واالطمئنان

ــز  ــة التــي تعت أن تكــون فــردا عامــًا, ولــك حياتــك الوظيفي
 بهــا وبتفاصيلهــا علــى الرغــم مــن مشــقتها فهــذا أمــر 
ــن  ــة م ــى مقرب ــك عل ــون عمل ــا أن يك ــة, أم ــي الروع ــة ف غاي
ملهــم اإلنســانية بــل تحــت قبتــه ورعايتــه؛ فهــذه الغايــة 

األســمى
كثيــرًا مــا يســألونني عــن شــعوري بالقــرب مــن حــرم اإلمــام 
الســام( خــال فتــرة عملــي.. ال ســيما  )عليــه   الحســين 
عــدة  تتجــاوز  ال  ومكتبــي  المرقــد  بيــن  المســافة   وأن 

أمتار!!
قطعــًا هــذا اإلحســاس ال يمكــن وصفــه خصوصــا فــي أيــام 
العمــل األولــى بحكــم حداثــة الشــعور, ألن طبيعــة اإلنســان 
 تميــل إلــى إيــاف الحــاالت الشــعورية؛ لــذا فــإن بعــد 
ــدأ  ــة نب ــات المقدس ــة العتب ــي منظوم ــل ف ــن العم ــرة م فت
باعتيــاد التعامــل مــع هــذا الصــرح المقــدس علــى إنــه 
مؤسســة عمــل, لكــن بالتأكيــد هــذا األمــر يكــون فضــا عمــا 
ــه  ــان روحــي ال يمكــن أن يلغي ــه المــكان مــن اطمئن ــا ب يمدن

ــود. التع
ــا  ــة طقوس ــبات الديني ــون للمناس ــة يك ــم معين ــي مواس  وف
خاصــة جــدا قــرب حــرم ســيد الشــهداء كالزيــارات المليونيــة 
)زيــارة األربعيــن(, وزيــارة المنتصــف مــن شــهر شــعبان, 
وغيرهــا.., أمــا فــي شــهر رمضــان المبــارك يفــوح مســك هــذا 
ــا  ــدس, ويحثن ــرم المق ــرب الح ــتثنائي ق ــكل اس ــهر بش الش
هــذا العطــر علــى تــذوق حــاوة العمــل وتقييــم نعمــة 
ــل أو  ــك للعم ــد قدوم ــواء عن ــوة س ــي كل خط ــة, فف الخدم
مغادرتــك تجــد مشــاهد تخطــف األنظــار, وتحيــل الــروح إلــى 
عالــم ملــؤه الهــدوء واالطمئنــان, فمــن داخــل الحــرم المطهــر 
يكــون لتــاوة القــرآن مذاقــا كالشــهد, ولصــوت التهجــد 
إيقاعــا مائكيــا, وللقلــوب نبضــا يضــج بالعبــادة, وللعيــون 

ــكينة ــدور س ــة, وللص ــألرواح جن ــال, ول ــض بالجم ــورا يفي ن
نعــم هــذه هــي كربــاء قبلــة العشــق األولــى بــكل مــا فيهــا 
ــج  ــا كأري ــا لهــا وقع ــادة فيه ــى العب ــن ســحر حــال, فحت م

رمضــان .

ايمان كاظم 

القلممرفــــــ�أ
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ملفات 
الشعوب

جمهورّيُة القمر االتحادّية اإلسالمّية أو االتحاد القمري أو اتحاد جزر القمر هي جمهوريٌة 
إسالميٌة فيدراليٌة واقعٌة في المحيط الهندي ومكونٌة من أرخبيٍل من أربع جزٍر تقع قبالة 

الساحل الجنوبي الشرقّي لقارة أفريقيا، وقد نالت استقاللها عن فرنسا في السادس من 
تموز العام 1975 وعاصمتها موروني، وعملتها الرسمية الفرنك، ولغتاها الرسميتين هما 

العربية والفرنسية إلى جانب لغة شيكومورو وهي مزيٌج من اللغتْين العربية والفرنسية، وتبلغ 
مساحتها 2.235 كيلومترًا مربًعا وتعداد سكانها 795.601 ألف نسمة بحسِب إحصائية 2016 ُيشكل 
المسلمون 98 % من السكان و 2 % من الكاثوليك، وغالبيتهم ينتمون إلى قبائل أبرزها: كافري 

وسكالفا وأنتالوتي وماكوا.

أيام حالمة  في جزر القمر
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وتعـود التسـمية إلى أوائل القـرن الثاني للهجـرة، ويرجع البعض 
سـببها إلـى أن الرحالـة العـرب والذين تعود أصولهم إلى مسـقط 
وحضرمـوت وعـدن- حيـث هبطـوا علـى سـاحل هـذه الجـزر وكان 
القمـر آنـذاك بـدرًا لذلـك أطلقـوا عليهـا اسـم جـزر القمـر، وبعض 
اآلراء تعـزو السـبب إلـى كـون هذه الجزر تشـبه القمر في شـكلها.

اجواء ساحرة 
تكمن نقاط الجمال والسياحة فيها الى عدة عوامل .

الحـرارة  درجـات  تتـراوح  حيـث  العـام،  طـوال  الُمنـاخ  اعتـدال 
العظمـى مـا بيـن 22 درجـة مئويـة فـي الشـتاء إلـى 35 درجـٍة 

مئويـٍة فـي الصيـف.
وجـود المرتفعـات الجبليـة الشـاهقة والتـي توفر لزائرهـا طبيعًة 
خابـًة للراحـة واالسـتجمام كجبل بيرتـاال وارتفاعـه 3400 متًرا، 

وجبـل كارتـاال وارتفاعـه 2360 متًرا.
وفـرة الغابات االسـتوائية الكثيفة بالرغم من تناقص مسـاحتها 
فـي اآلونـة األخيـرة بسـبب االسـتخدام الجائـر لألشـجار والخالية 
الغابـات  المفترسـة والتـي تتواجـد عـادًة فـي  الحيوانـات  مـن 
االسـتوائية إلـى جانب اشـتمالها على العديد من أنـواع النباتات 
البريـة النـادرة واألزهـار العطرية المسـتخدمة في تصنيـع العطور 

ر إلى فرنسـا لهـذه الغاية. الفاخـرة والتـي ُتصـدَّ
الشـواطئ الرمليـة البيضاء طويلـة االمتداد إذ يبلـغ طولها حوالي 
340 كيلومتـًرا يجعلهـا مناسـبًة لاسـتجمام واالسـترخاء خاصًة 

فـي الليالـي الَقمرّية.
االسـتقرار األمنـيّ والسياسـّي فـي الجمهوريـة إلـى جانـب أصالة 

الشـعب وكـرم ضيافتـه للزائر.
الثقافـة  الجـزر مـن خـال اندمـاج  الثقافـّي علـى تلـك  التنـوع 
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العربيـة مـع األفريقيـة والتـي ُيمكـن تلمسـها في مظاهـر الحياة 
اليوميـة.

 عادات شهر رمضان 
  مـن المعـروف عـن سـكان جـزر القمـر أنهـم يمتـازون بالسـماحة 
والطيبـة وترابطهـم القـوي مـع بعضهـم البعـض، ولهـم عـادات 
خاصـة بهـم ومابـس تعبـر عـن تراثهـم وتمّيزهـم عـن غيرهـم 
لديهـم  وكذلـك  الصبـاح،  وقـت  حتـى  للسـهر  حّبهـم  ومنهـا 
وتحضيرهـم  إعدادهـم  فـي  بهـم  والخاصـة  الجميلـة  عاداتهـم 
لشـهر رمضـان، إذ يبـدؤون التحضيـر له من شـهر شـعبان فينيرون 
مصابيـح مسـاجدهم ويكثـرون مـن الصاة وتـاوة القـرآن الكريم 
فيهـا، وفـي أول ليلـة من شـهر رمضـان يحمل السـكان المشـاعل 
ويتوجهـون نحـو السـواحل فينعكس ضوء مشـاعلهم على سـطح 

المـاء، ويضربـون طبـواًل اسـتعدادًا وترحيبـًا بقـدوم هـذا الشـهر، 
ويسـهرون إلـى وقـت السـحور، واألطعمـة الرئيسـة لديهـم هـي 
الثريـد واللحم ومـن الفواكه المانجو إضافة للحمضيات ومشـروب 
األنـاس وفواكـه مختلفـة أخـرى. نبذة تاريخيـة عن قـدوم العرب 
لجـزر القمـر سـكن جزر القمـر قديمًا شـعوب مـن العنصـر الماليزي، 
تاهـم األدوميـون وذلـك في عهد النبي سـليمان بـن داود عليهما 
الزنـوج مـن  إليهـا  الخامـس للهجـرة قـدم  القـرن  السـام، وفـي 
زنجبـار، وفـي القـرن السـابع الميـادي جـاء إليها العـرب فوصلها 
الديـن اإلسـامي، وأخـذت بعض الهجـرات العربية تتوافـد إليها 
مـن اليمـن وحضرمـوت وعمان وكان منهـم صيادون وقد اسـتقّروا 
هنـاك وبـدأت تلـك الجـزر تأخـذ الطابـع العربـي نتيجـة ذلـك 

واندمـج العـرب مـع السـكان األصليين.

حلم السياحة 
 مـن أهـم مناطـق الجـذب فـي جـزر القمـر الشـواطئ المعزولـة 
وأماكـن اإلبحـار حيـُث يمكـن للسـائح أن يمـارس الغـوص فـي 
الشـعاب المرجانية، صيد األسـماء، اإلبحار، الذهـاب في الجوالت 
البيئيـة وغيرهـا الكثير..وهنـاك العديـد مـن الوجهات السـياحية 

المهمـة فـي جـزر القمـر ومنها:
 جبـل كارتـاال هـو أكبـر بـركان ناشـط فـي العالـم أجمـع، حيـُث 
يبلـغ قطـر فوهة البـركان ميًا كامـًا، ويثور البركان بشـكل متكرر، 
وآخـر مـرة ثـاَر فيهـا البـركان فـي القـرن الواحد والعشـرين شـكَل 

معلمـًا صحراويـًا مميزًا.

اكبر واصغر
الَقمـر الكبـرى وهـي أكبـر الجـزر مسـاحة حيـث تبلـغ مسـاحتها 
حوالـي 2380كـم²، ومـن أشـهر جزرهـا  جزيـرة مايـوت: تبلـغ 

. مسـاحتها حوالـي 374كـم² 
تعـد جزيـرة القمـر الكبـرى: هـي أكبـر جزيرة فـي جزر القمـر، وهي 
هضبـة وعـرة، ترتكـز علـى بركانييـن مـن براكيـن األرض، وأعلـى 

نقطـة فـي الجزيـرة هـي فوهة البـركان.
وتشـتهر  القمـر،  جـزر  ضمـن  األصغـر  هـي  موالـي  جزيـرة  امـا 
أول  وفيهـا  النقيـة..  والميـاه  الملوثـة  وغيـر  النقيـة  بالشـواطئ 
المائيـة. الجزيـرة وهـي حديقـة موهيلـي  منطقـة محميـة فـي 

 
قوارير

وفرة الغابات االستوائية الكثيفة 
بالرغم من تناقص مساحتها في اآلونة 
األخيرة بسبب االستخدام الجائر لألشجار 
والخالية من الحيوانات المفترسة والتي 

تتواجد عادًة في الغابات االستوائية إلى 
جانب اشتمالها على العديد من أنواع 

النباتات البرية النادرة واألزهار العطرية 
المستخدمة في تصنيع العطور الفاخرة 

والتي تصدر إلى فرنسا لهذه الغاية
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هي 
واالبداع

تأرجحت في شذى العشق لأللوان والطبيعة لتحط رحالها على الورق, فمزجت بفرشاتها 
لوحات تنطق بمعنى الواقع لما توحيه، ثم انفردت بتميز آخر بمن حولها, اذ لم تكفيها 

االلوان فرسمت  بالنسكافيه, وشراب تمر الهند, كما كان لقشور الفواكه نصيب في فنها, 
لتشكل بها لوحات مختلفة لبورتريه الوجه وغيرها, فضال عن رسمها بالفحم.. انها الفنانة 

ايمان الموسوي.

ارث فني
الفـن روح اخـرى تنبـض بقلـب آخر داخـل كل فنان، اذ يسـتحضر 

خيالـه لتتجلـى افـكاره فتترجمهـا انامله على سـطح الورق.
هكـذا كانـت قصـة عشـقها مع الرسـم اذ اتخـذت منـه ارث خالد 
علـى مـر الزمـان، فعمـدت بتلقين ابنتها خطوات الرسـم ورتوشـه 
لتكمـل تباعـًا مـن بعدهـا عالمهـا الجميـل فـي دنيـا الفن..ولـم 
االكاديمـي  ايمـان  تحصيـل   بيـن  وطيـدة  عاقـة  هنـاك  تكـن 
وشـغفها للفـن، اذ حملـت شـهادة معهـد الصيدلة،وظلـت تواقة 
الـى تلـك الهوايـة البارعة التـي حملتها نحو آفـاق التعلم والحب 

لـكل خطوطهـا ومسـاراتها الفنيـة المذهلة. 
وعـن اول شـخص كان لها الُملهم والمشـجع قالت الموسـوي: ابي 
كان كقبـس انـار خطواتـي  االولى فـي دنيا الفن، فمنـذ طفولتي 
وهـو  يحثنـي علـى االسـتمرار بالرسـم، ومـازال دعمـه الـدؤوب لي 
ليومنـا هذا، اليمكنني االسـتغناء عن تشـجيعه وتوجيهاته وحثه 
علـى ان اكـون تشـكيلية مميزة كما برعـت في شـهادة الصيدلة. 

مردود مادي
كان القـدر سـخيا مع ايمـان اذ انطلقت بمشـوارها الفني كهاوية، 
المثقفيـن  مسـتوى  علـى  معروفـة  رسـامة  نفسـها  وجـدت  ثـم 
والفنانيـن، لتحظـى بمنزلـة  رفيعـة فـي ذلـك الوسـط لتنطلـق 
فـي فضـاءه، ويكـون فنهـا ذات مـردود مـادي مـن خـال رسـمها 
للوحـات شـخصية لألصدقـاء والمعـارف مـن النسـاء، كمـا القـت 

اطـراء فـي عملهـا جعلهـا تحظـى بثقـة كبيـرة داخلهـا.

موهبة بالصدفة  
وعـن تجربتهـا بالرسـم بالنسـكافيه، اسـتطردت قائلـة: بعدمـا 
انتهيت من احتسـاء فنجان النسـكافيه وانا جالسـة في مرسـمي 
بقـي فـي قـاع الفنجـان حبيبـات قليلـة، كانـت فرشـاتي آنذاك 

 ايمان الموسوي ..  
 لاليتام حصة في ريع معارضي

استنطقت بريشتها 
خيول الطف
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بالقـرب منـي، سـحبتها ورحـت انسـج لوحتـي االولـى مـن تلـك 
البقايـا والتـي نالـت اعجاب الكثيـر، ومن يومها قـررت ان اواصل 
الرسـم بالنسـكافيه، بعدها اسـتخدمت  شـراب تمر الهند، و قشور 
الفواكـًه، لتولـد لوحـات غايـة فـي الروعـة والجمال حسـب محبي 

ومتابعـي اعمالي .

احالم قيد التنفيذ
اول معـرض شـخصي  التنفيـذ  بتجهيـز  مازالـت احامهـا قيـد 
يضـم جميـع اعمالهـا الفنيـة، والتـي جسـدتها بلوحـات خاصـة 

للمـرأة فـي الصـدارة.
وعـن اختيارهـا لهـذا الفـن أشـارت: يعـد التشـكيل أحـد الفنـون 
اإلبداعيـة والتـي تظهـر فيـه موهبـة الفنـان ومـا حبـاه اللـه مـن 
إبـداع و هـو مـن اجمـل الفنـون المتعـارف بها فـي الوسـط، ومن 
خالـه ابـدي مـا بداخلـي بلغـة الريشـة ألظهـر مـا يكنـه القلـب، 
كمـا  مـن خالـه يمكـن ان ُتسـتنطق اللوحـة  لمجـرد ان ينظـر لها 

المتـذوق او الفنـان.

مشاركات وجوائز
نشـاطات  ضمـن  مختلفـة  معـارض  فـي  الموسـوي  شـاركت 
 فنيـة وخيريـة، والتـي كانـت ايراداتهـا تعـود الـى دور االيتـام 
وذوي االحتياجـات الخاصـة، كمـا حصـدت جوائـز عـدة ونالـت 
علـى  المسـؤولين  قبـل  مـن  تكريـم  ودروع  تقديريـه  شـهادات 
تلـك النشـاطات وحظـت لوحاتهـا علـى تحفيـز ذائقـة محبـي 
شـركات  إحـدى  اختـارت  إذ   ، التشـكيلية  المعـارض  ومتابعـي 
 اسـتيراد الهواتـف المحمولة لوحة مـن مجموعتهـا الفنية كدعاية 

إعانية.
فضـا عـن فوزهـا بالمركـز االول لرسـمها بالفحم عن لوحـة المرأة 
مسـنة، كمـا شـاركت مؤخـرا بمعـرض الرسـم فـي مدينـة كربـاء 
اقامتـه رابطـة اسـرار الفـن  للثقافـة والفنـون برعايـة  العتبـة 
العباسـية المقدسـة، لتحظـى بشـهادة شـكر وتقديـر مـن قسـم 
الشـؤون الفكريـة والثقافيـة و فـي الختـام اشـكر اهتمامكم بهذا 
الفـن الراقـي فـن الرسـم، ودعمكـم للمـرأة العراقيـة لترتقـي بـه 

علـى مسـتوى العـراق والعالـم. 

انتهيت من احتساء فنجان النسكافيه وانا 
جالسة في مرسمي بقي في قاع الفنجان 
حبيبات قليلة، كانت فرشاتي آنذاك بالقرب 

مني، سحبتها ورحت انسج لوحتي االولى من 
تلك البقايا، ومن يومها قررت ان اواصل الرسم 

بالنسكافيه، بعدها استخدمت  شراب تمر 
الهند، و قشور الفواكهً، لتولد لوحات غاية في 

الروعة والجمال حسب محبي ومتابعي اعمالي

 زهراء جبار الكناني 
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ثقافتنا الصحية

رغم التحذيرات 
الكثيرة عن اضرار 
بعض االطعمة 
والمشروبات 
الغازية المضرة 
وتأثيراتها  
الخطيرة  على 
صحة االنسان 
والتي نقرأها هنا 
وهناك وتطالعنا 
في مختلف 
وسائل االتصاالت 
الحديثة وأصبحت 
بفضل االنفتاح 
الواسع على 
العالم في متناول 
الجميع 

اكــد لي احد االطباء مؤخرا ان نقــص ) فيتامين D) هو اآلفه الجديدة 
التي بدأت تفتك بالنساء  وهو المسؤول االول حاليا عن مرض هشاشة 
العظام الذي تعاني منه ليس نســاء العراق فحسب بل بدأ يتمرد على 
الواقع ويزحف على بعض االطفال في ســن مبكرة جدا والســبب هو 
عــدم التعرض ألشــعة الشــمس بصورة كافيــه والعــادات الغذائية 
الخاطئة التي يصر البعض على التمسك بها رغم التحذيرات الكثيرة .
فزمن االنفتاح التكنولوجي ووتيرة الحياة المتصاعدة وســاعات العمل  
الطويلة وبعدها الواجبات المنزلية المملة جعلنا نفتقد شمس العافية 
ونعيش في ظل االسقام بعيدا عنها وعن منافعها الربانية الجسمية  .
ومن الناحية االخرى ورغم التحذيرات الكثيرة عن اضرار بعض االطعمة 
والمشــروبات الغازية المضرة وتأثيراتها  الخطيرة  على صحة االنسان 
والتي نقرأها هنــا وهناك وتطالعنا في مختلف وســائل االتصاالت 
الحديثــة وأصبحت بفضل االنفتاح الواســع علــى العالم في متناول 
الجميــع , مع ذلــك أصبحنا نقرأ المعلومة وال نطبقهــا وتمر علينا مرور 
الكرام وال نعرف من النت ســوى منشورات باهتة بصباحات ومساءات 
وجمع مباركة واســئلة تكاد تكون لسذاجتها اقرب الى الشعور بالفراغ 

والتسلية .
والن زكاة العلــم نشــره اال ان المشــكلة هنا هي ان بعــض النصائح 
التي تســديها ألقرب المقربين دائما تقابل باالســتهزاء واالستهجان 
واالتهام بالتغريد خارج السرب فبعض المشروبات ال يمكن االستغناء 

عنها والماء غير مقبول اطاقا .
أحدى االمهات اعترفت قبل ايام ان ارتطام بســيط بكرة القدم كانت 
كفيلة بكســر يد ولدهــا الصغير الــذي يعاني من هشاشــة بالعظام 
والواقــع انها ليســت المرة االولى وال الحالة االولــى التي تحصل في 
العائلة بل ســبق لها ان تعرضت هي ولثاث مرات بكسر في  ساقها 
ومن ابسط المسببات مع ذلك قابلت من نصحها باالستهزاء متمسكة 
باإلدمان على أطعمة  قاتلة ومشــروبات غير صحية  ومقللة من شــأن 
هذه العوامل التي بات يعرفها القاصي والداني والمتعلم والجاهل .

الى متى اذن نبقى  نبحث عن القشور ونرمي لب الموضوع وال نستفيد 
مــن المعلومة الصحية الصحيحة وال نطبقهــا  والى متى هذا االهمال 
واال مبــاالة ؟!  اال نعــرف ان افضل انــواع الدعاء هو دعــاء العافية  
وان الصحــة تاج على رؤوس االصحــاء ال يراها اال المريض ومن يبتلي 

باألسقام .

ساجدة ناهي

الواقع من
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احملفل القرآني 
ملف العدد

تصوير - رغد العبيدي



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////22Q  W  A  R  E  E  R

أصوات تصدح بترتيل الذكر الحكيم

المحفل القرآني الرمضاني ..
مرآة تعكس نور القلوب

في الحائر الحسيني للعتبة الحسينية المقدسة, في اقدس بقعة على االرض, بين اعمدة 
الرخام المتعالية انبثقت طقوس روحانية تمثلت بمحفل قرآني, يبدأ من اول يوم في شهر 

رمضان الكريم حتى اخره, اذ يغلق صفحاته على مشارف ليلة العيد, لتنتظره المشاركات 
بشغف اكبر العام المقبل.

ملف 
العدد

ــدة  ــؤولة وح ــا مس ــل حدثتن ــذا المحف ــيس ه ــة تأس ــن بداي ع
القــرآن فــي العتبــة الحســينية المقدســة انتصــار  تعليــم 
ــيس  ــم تأس ــام )2014( ت ــي الع ــة: ف ــعدي قائل ــل الس فاض
ــل  ــي, لتحم ــغ الدين ــعبة التبلي ــي ش ــم ف ــرآن الكري ــدة الق وح
علــى عاتقهــا عمــل عظيــم وهــو تعليــم احــكام وتــاوة كتــاب 

اللــه المقــدس, اذ انطلقــت فــي العــام ذاتــه حمــات اعانيــة 
موســعة مــن خــال بوســترات تعلــق فــي مداخــل المدينــة وفي 
محطــات فضائيــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي الســتقطاب 

ــتركات المش
ــدأ المحفــل كل صبــاح مــن الســاعة الثامنــة والنــص حتــى  يب



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////23 Q  W  A  R  E  E  R

الحاديــة عشــر مســتقطبا" ايضــا" الزائــرات مــن  نســاء المدنيــة 
والمــدن االخــرى, واالجانــب, وبينهــن طالبــات وحــدة القــرآن.

ويتــم فــي اليــوم قــراءة جــزء ونصــف, او اقــل مــن كتــاب اللــه 
, ليتســنى ختــام القــران الكريــم  لنهايــة الشــهر, بعدهــا تجــرى 
ــي  ــاوة, والت ــكام الت ــنوية ألح ــام س ــة اي ــدة ثاث ــابقة لم مس

تشــارك بهــا اعــداد متفاوتــة مــن الحافظــات.
 

نشاطات زاخرة 
وتبيــن الســعدي فــي معــرض حديثهــا بالقــول: نســاهم فــي 
ــاول  ــل, اذ نتن ــي المحف ــوم ف ــة كل ي ــابقات نهاي ــة مس اقام
ســؤال فقهــي او قرآنــي تكــون االجابــة تحريريــة, وبعــد جمــع 
القصاصــات والفــرز نعلــن عــن الفائــزة مــع هديــة تشــجيعية.
الى200مشــاركة  المحفــل  فــي  الحاضــرات  عــدد  ويصــل 
ولجميــع االعمــار, كمــا هنــاك باصــات خاصــة لنقــل الطالبــات, 
ــبات  ــكل المناس ــد ل ــزاء وموالي ــس ع ــة مجال ــن اقام ــا ع فض
الدينيــة واقامــة امســيات تتضمــن محاضــرات دينيــة وثقافيــة, 
و هــذه المحافــل تقــام علــى مــدار الســنة وليســت حصــرا علــى 

ــف. ــم مختل ــل وبتنظي الشــهر الفضي
ــم  ــة لتعلي ــارة االربعيني ــي الزي ــة ف ــات خاص ــام حلق ــا ُتق كم
الزائــرات قــراءة الســور القصيــرة و تنظيــم محفــل يومــي طيلــة 
ايــام الزيــارة ومحاضــرة دينيــة باللغتيــن العربيــة والفارســية.

محافل منزلية 
ــه فــي قلوبهــم نــور يعكــس مــا يضمــروه داخلهــم, اذ  زرع الل
هنــاك الكثيــر مــن النســوة لــم يتســع لهــن الحضــور للمحفــل 
القرآنــي داخــل الحــرم المقــدس, اال انهــن لــم يستســلمن بــل 
ســعين جاهــدات إلقامــة محافــل منزليــة وذلــك بالتعــاون مــع 
وحــدة التعليــم القرآنــي بحضورهــن للتعلــم واالختبــار ألحكام 
التــاوة ، لذلــك تتبناهــا الوحــدة بدعمهــا علــى اقامــة محفــل 

قرانــي فــي بيتهــا.
وعــن عددهــا قالــت الســعدي: يبلــغ عــدد المحافــل باإلجمال  
250 محفــل قرآنــي فــي كل العــراق وخارجــه, كمــا تباشــر 
ــي  ــا ف ــوت لمتابعته ــك البي ــف لتل ــات كش ــدة بحم الوح

ــل  ــم التواص ــدول يت ــرى وال ــدن االخ ــي الم ــا ف ــة, ام المحافظ
ــم المشــاركات بعــد  ــم تكري ــر مواقــع التواصــل ويت معهــم عب

انتهــاء الشــهر الفضيــل.

التعليم االلكتروني
ــه  ــن نوع ــد م ــاط فري ــي نش ــم القرآن ــدة التعلي ــت وح تضمن
ــت  ــب اوضح ــذا الجان ــي ه ــي, وف ــم اإللكترون ــو التعلي اال وه
الســعدي: تــم فتــح أبــواب هــذا النشــاط الســتقبال مئــات مــن 
الراغبــات لتعليــم المبــادئ الصحيحــة ألحــكام التــاوة و الحفــظ 

زرع اهلل في قلوبهم نور يعكس ما 
يضمروه داخلهم, اذ هناك الكثير من 

النسوة لم يتسع لهن الحضور للمحفل 
القرآني داخل الحرم المقدس, اال انهن 
لم يستسلمن بل سعين جاهدات إلقامة 
محافل منزلية وذلك بالتعاون مع وحدة 

التعليم القرآني بحضورهن للتعلم 
 واالختبار ألحكام التالوة ، لذلك 

 تتبناها الوحدة بدعمها على 
اقامة محفل قراني في بيتها
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زهراء جبار الكناني

ــات  ــي لكلم ــات واالداء الصوت ــم المقام ــي لتعل ــم القرآن والنغ
ــعة و  ــات واس ــا حلق ــال اقامتن ــن خ ــك م ــير وذل ــه وللتفس الل
ــي,  ــل االجتماع ــج التواص ــق برام ــن طري ــظ ع ــددة  للحف متع
ــن  ــر م ــدورات اكث ــت هــذه ال ــد  ضم ــرم, وق الواتســاب والتليك

ــة. 500 طالب

مشاركات دولية
هنــاك مــن تميــزت فــي احــكام التــاوة وانغامهــا, حتــى 
ارتقــت ســالم العلــى لتحظــى بمشــاركة دوليــة لتنــال مراتــب 
ــم, اذ  ــران الكري ــظ ُكل الق ــي حف ــا ف ــوز بتتويجه ــة للف متقدم
حصــدت احــدى الحافظــات علــى المرتبــة الثالثــة, واخــرى 
علــى المرتبــة الرابعــة, حيــث شــــاركن للسنــــة الثانيــة بتلــك 

ــران. ــامية اي ــة االس ــا الجمهوري ــي تقيمه ــابقات الت المس

مركز الطفل القرآني
 انفــردت وحــدة التعليــم القرآنــي منــذ ســنتين بنشــاط تكلــل 
ــذي اســتقطب  ــي ال ــل القرآن ــز الطف ــاح الباهــر, وهــو مرك بالنج

االطفــال بعمــر خمــس الــى ســت ســنوات.
مســؤولة الوحــدة ذكــرت مــن ان المركزاهتــم  بتلقيــن االطفــال 
الصحيحــة  الطريقــة  علــى  القصيــرة  الكريــم  القــران  ســور 
ــادئ  ــة ومب الفصيحــة لمخــارج الحــروف ولفظهــا واالمــور الديني
االســام لتنغــرس  فــي اعماقهــم منــذ الصغــر, كمــا هنــاك حفل 
تخــرج كل ســنة يقــام لهــم, فضــا عــن اقامتنــا  لهــم احتفاالت 

بمناســبات اهــل البيت)عليهــم الســام( مــن والدات ووفيــات .

دورات متنوعة
ــل شــرعت  ــد ب ــي لهــذا الح ــم القرآن ــف وحــدة التعلي ــم تكت ل
بــدورات متنوعــة للحفــظ منهــا دورة الســيدة فضةالتــي تقــام 
ــهر,  ــاث اش ــدة ث ــط لم ــات فق ــة للطالب ــة الصيفي ــي العطل ف
ودورة النــور لتأهيــل معلمــات القــران فــي المحافــل اثنــاء 
ــن 60  ــر م ــدورة اكث ــذه ال ــى ه ــم ال ــل, وينض ــهر الفضي الش
طالبــة, كمــا هنــاك مســابقة النعيــم الوطنيــة  التــي يشــاركن 
بهــا حافظــات مــن كل مــدن العــراق تتــراوح اعدادهــن مــن 70 
ــدم  ــل ليق ــن االوائ ــاث م ــار ث ــم اختي ــتركة ويت ــى 80 مش ال
لهــن شــهادات تقديريــة وهدايــا ماليــة قيمــة فضــًا عــن القــاء 

ــدورات.  ــك ال ــة البشــرية فــي تل دروس فــي التنمي

 ختام من نور 
فــي ختــام كل عــام تخــرج وحــدة التعليــم القرآنــي 12 
حافظــة للقــران الكريــم بأكملــه, ويخصــص لهــن شــهادة تخرج 
وجائــزة ماليــة قيمــة, ووســط منظــر مهيــب يكــون االحتفــال, 
اذ يتــم تتويجهــن بطــوق مــن الــورود, بمــا اثمــرت بــه جهــود 
وحــدة التعليــم القرآنــي فحينمــا تتــوج تلــك الحافظــات بحفظ 

اجمــل كتــاب يكــون ختامــه مــن نــور.
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عادات 
وتقاليد

بوصفه الزائر الكريم

عادات وتقاليد تضيئ دروب البركة 

تفرد شهر رمضان 
الكريم بخصوصية 

متميزة تتعلق 
بطبيعة كّل بلد 
وعاداته، ففي 

العراق يحييه 
الماليين بكّل 

تفاصيله وطقوسه 
المستوحاة من 
البيئة العراقية 
األصيلة، فكانوا 

يستقبلون الشهر 
بالفوانيس الزيتية 

وتنار منائر الجوامع 
ابتهاجًا بقدوم 

الزائر الكريم، وقد 
استعاضوا عنها 

اليوم بالمصابيح، 
تقاليد األمس ال تزال 

حاضرة في أجواء 
رمضان اليوم مع 

انحسار البعض منها 
وزوال اآلخر.
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اطاللة البركة
لشــهر رمضــان نكهُتــه لــدى المســلمين فــي كل الديــار العربية 
واإلســامية، ولهــذه االيــام الفضيلــة فــي العــراق طعــٌم مميــز 
آَخــر، ال تجــده فــي غيــره مــن الشــهور األخــرى، وأهــل العــراق 
لهــم عاداُتهــم فــي اســتقباله قبــل مجيئــه أواًل، وصيــام أيامــه 
حيــن ُيطــلُّ ببركتــه عليهــم، وعــادات فــي توديعــه حيــن يشــدُّ 
الرحــال فــي األيــام األخيــرة، وهــذه العــادات بعُضهــا ُمتواَرث 
عــن العثمانييــن أيــاَم واليتهــم علــى العــراق، وبعضهــا طبائع 

يــن خــال عقــود طويلــة رت فــي نفــوس العراقيِّ تجــذَّ
ــا  ــزاور فيم ــرُة الت ــراق فــي رمضــان كث ــادات أهــل الع ــن ع وم
ــز العراقيــون  بينهــم، وإقامــة الوالئــم العائليــة، وكذلــك يتميَّ
بإخــراج الطعــام قبــل اإلفطــار إلــى الجيــران، فيحصــل تبــادٌل 
رائــع بأشــهى مااعدتتــه ربــة البيــت مــن اطباقــه المختلفــة، 
حتــى يجــد صاحــب الــدار الواحــدة أن ليــس فــي ســفرة 
طعامــه ممــا صَنعــه هــو إال القليــل، أمــا البقيــة فهــي أطبــاق 

ــا وهنــاك. عــة جــاءت مــن هن منوَّ

طقوس قائمة
امــا عاداتــه  وتقاليــده تتنــوع، وال تــزال أغلــب التقاليــد 
الدينيــة علــى حالهــا كالمســحراتي الــذي يجــوب شــوارع 
ــي  ــرآن الجماع ــم الق ــى خت ــداد، إل ــي بغ ــعبية ف ــاء الش األحي
ــار  ــة األطه ــد األئم ــاجد ومراق ــى المس ــن عل ــد العراقيي وتواف
ــم  ــت عليه ــل البي ــرك بأه ــارة والتب ــام ألداء الزي ــم الس عليه
ــهر  ــذا الش ــا ه ــى يمنحن ــحور حت ــت الس ــهر لوق ــام والس الس
بجــزء كبيــر مــن االحســاس بالســعادة والقــوة االيمانيــة التــي 

ــية .  ــة نفس ــى وراح ــنا تق ــي نفوس ــورق ف ت

مسابقات 
ــزة فــي رمضــان بطبيعــة  ــا المســاجد، فتعيــش أجــواء مميَّ أّم
الحــال؛ فتمتلــئ بالمصليــن وَتشــتِغل قبــل رمضــان بصيانــة 
ــا إن جــاء  ــد، وخصوًص ــارة وأجهــزة التبري فــة لإلن ــة مكثَّ دوري
ــي  ــط ف ــاجد َتنَش ــا أنَّ المس ــراق كم ــي الع ــا وف ــان صيًف رمض
ــٌب  ــف وكت ــُز ومصاح ــا جوائ ــوزَّع خاله ــة ت ــابقات فكريَّ ُمس

ــع ــيٍّ وتناُفســي ممت ــن فــي جــوٍّ إيمان للفائزي
وُتقــام موائــد إفطــار الصائميــن فــي المســاجد بعضهــا مــن 
نفقــات المســجد، وبعضهــا ممــا َيحملــه الُمحســنون، وأشــهى 
موائــد اإلفطــار عنــد العراقييــن هــو التمــر العراقــي، والمعــروف 
بـ)تمــر البصــرة( أو )الخســتاوي( واللبــن، كمــا تشــتهر موائــد 
يــن فــي رمضــان بشــراب )النومــي بصــرة(، وهــو شــراٌب  العراقيِّ
ــون  ــار، ويقول ــحور واإلفط ــد الس ــون عن ــيه العراقي ــز يحتس مميَّ
ــه دواء للصــداع وتختلــف عــادات هــذا الشــهر المبــارك  عنــه إنَّ
الــذي ترافــق لياليــه وأيامــه الكثيــر مــن العبــادات والواجبــات 
القــدر  ليالــي  وإحيــاء  القــرآن  قــراءة  والروحانيــات منهــا 

وإطعــام الفقــراء والمســاكين، مــن شــعب إلــى شــعب آخــر.

قوارير

كان بعض الجنود في عهد الخديوي 
إسماعيل يقومون بتنظيف أحد 

المدافع فانطلقت منه قذيفة دوت 
في سماء القاهرة وتصادف ذلك مع 

وقت أذان المغرب في أحد أيام شهر 
رمضان فظن الناس أن الحكومة اتبعت 

تقليدا جديدا لإلعالن عن موعد اإلفطار 
وصاروا يتحدثون بذلك



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////28Q  W  A  R  E  E  R

حرمة 
رمضان

في الشهر الفضيل 

الفضائيات تنتهك حرمته 
في شهر رمضان الفضيل تزخر الشاشة العراقية بالعديد من البرامج والمسلسالت التي التتناسب 
وقيمة ومكانة ايام الصيام المباركة .. والتي يبث االعالن عنها في وقت مبكر كي تكون طعما" 

سهال" للعوائل والشباب المولعين جدا بمتابعتها وااللتزام بأوقاتها حتى ساعات متأخرة من الليل، 
وهذا مايجعلها عامل هدم وضياع لكل مايناسب شهرنا من عبادات والتزامات اجتماعية مع االهل 

واألقارب .. مع العلم ان المسلسالت كافة التي تعرض على سياق واحد من الدراما غير الهادفة 
احيانا" !! وهذا مايناقض حرمة الشهر الكريم واستثماره في اعمال الخير والعبادة الملتزمة. 

 المختصــون االجتماعيــون لهــذه المسلســات ومــن خال دراســات 
ــع  ــل تتاب ــب العوائ ــوا ان اغل ــا بين ــوا به ــة قام ــة واجتماعي علمي
بشــغف كبيــر لــه، وانهــم فــي احيــان كثيــرة يتقاعســون عــن اداء 
ــهر  ــة الش ــى حرم ــاظ عل ــا الحف ــي اهمه ــرى والت ــم االخ واجباته
الكريــم مــن عبــادات وتواصــل اجتماعــي وتكافــل وغيرهــا، واثبتوا 
ايضــا ان تأثيراتهــا باتــت تظهرعلــى ســلوكياتهم مبتعديــن عــن 
ارضــاء الخالــق جــل وعــا فــي اســتثمار االوقــات هــذه فــي امــورا 

مناســبة ومفيــدة لنقــاء قلوبهــم وتصفيــة نفســيتهم وافكارهــم 
ــد  ــى ح ــي وعل ــمن والتغن ــي التس ــة الت ــور الدنيوي ــن درء االم م

وصفهــم . 

لالعالم دور
ــرض  ــي مع ــاب ف ــعدي اج ــدي الس ــامية مه ــوم االس ــتاذ العل اس
حديثنــا عــن التلفزيــون الرمضانــي بالقــول : المسلســات الدراميــة 
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التــي تعــرض فــي شــهر رمضــان لهــا أثرهــا البالــغ علــى الجيــل 
الحاضــر، واالجيــال القادمــة ســتتأثر بــا شــك بمــا يعــرض مــن 
ــح  ــذي أصب ــري ال ــي والفك ــزو الثقاف ــه الغ ــام، إن ــات واف مسلس
ــب  ــه دون رقي ــربون من ــم يتش ــبابنا وه ــان ش ــي أذه ــش ف يعش
ــا  ــاء أمورهــم وذويهــم، وهن ــا بمباركــة أولي أو حســيب، بــل أحيان
ــأداء رســالتها الســامية فــي عــرض  يأتــي دور وســائل اإلعــام ب

ــدة.  ــور النافعــة المفي األم
وعلــى األســرة مراقبــة أبنائهــا ومــا يشــاهدونه مــن أعمــال 
وتوجيههــم نحــو األفضــل، وتحذيرهــم مــن  التــي تنعكــس ســلبا 
ــا إعطــاء هــذا الموضــوع  ــذا علين علــى أخاقهــم وقيــم دينهــم، ل
أهميــة كبيــرة وأال نبقــى مجــرد متفرجيــن فقــط لمــا يعــرض ومــا 

ــا تعرضــه. ــة مم ــوات التلفزيوني ــه القن تهــدف الي

غنائم كبيرة
ــكار  ــان ..  ان اف ــاء نعم ــري لمي ــأن االس ــي الش ــة ف ــرى الباحث وت
جيلنــا تغيــرت لمفهــوم الشــهر الكريــم فقــد أصبــح شــباب هــذا 
ــاك  ــرة اإلمس ــن فت ــدأ م ــوم يب ــد أن الص ــه يعتق ــل وفتيات الجي
ــدأون  ــل، أذ يب ــز وج ــه ع ــر الل ــين ذك ــار متناس ــرة اإلفط ــى فت إل
بعــد صــاة المغــرب بالنظــر إلــى المسلســات والســماع لألغانــي 

ــنة . ــهر الس ــي اش ــو كباق ــهر ه ــن أن الش معتقدي
وتدعــو نعمــان العوائــل لفهــم اهميــة الشــهر الكريــم وتعاليمــه 
ــام  ــي كل أي ــة ف ــادة مطلوب ــلمين .. فالعب ــه للمس ــدى فائدت وم
ــا  ــام فيه ــن الع ــة م ــام قليل ــي أي ــك ف ــا بال ــان، فم ــاة اإلنس حي
ــرة للمســلم واألجــر المضاعــف مــن األعمــال الحســنة،  غنائــم كبي
فــا يجــب أن تتــم إضاعــة هــذا الوقــت الثميــن للتغييــر وتزكيــة 
ــاز أو  ــة التلف ــن متابع ــة م ــاعات طويل ــي س ــا ف ــس ورقيه النف
ــن  ــرات م ــم الخي ــا فموس ــات غيره ــة أو ملهي ــيلة إلكتروني أي وس
ــرآن فرمضــان شــهر  ــراءة الق ــه وق ــر الل ــار مــن ذك الضــروري اإلكث
الرحمــة والغفــران فيــه تغلــق أبــواب النــار وتفتــح أبــواب الجنــة 

ــه. ــى الل ــرب إل ــاذا ال تســتغل هــذه النقطــة فــي التق فلم
وتسترســل بالقــول ..كثيــرا مــن القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة 

الفضيــل،  الشــهر  فــي  مسلســات  تعــرض 
ولألســف أن بعــض القنــوات أخــذت علــى 

هــذه  مــن  المســلمين  حرمــان  عاتقهــا 
والرقــي  النفســي  والســمو  الروحانيــة 

فــي  ســمومها  تبــث  التــي  األخاقــي 
ــات  ــا المسلس ــة، وأخطره ــام المبارك االي
المحرمــة  العاقــات  تشــجع  التــي 
القائمــة علــى الصداقــات، واختــاط 

األنســاب وقبــول ذلــك فــي األســرة الواحــدة.

التسلية والقدوة
قديمــا كانــوا اهلنــا واجدادنــا يســتقبلون شــهر 

الــى  العــام  مــن  ينتظرونــه  بالفــرح،  رمضــان 
ــوح  ــة النص ــه بالتوب ــتعدون ل ــوا يس ــام، وكان الع
ورد األمــوال الــى أصحابهــا، لعلمهــم أنــه موســم 

عظيــم مــن مواســم العبــادة فيتهيــأون لــه بالتوبــة 
وتطهيــر القلــوب، ولذلــك كانــوا يتدربــون علــى 

العبــادة حتــى ال يأتــي إال وقــد تعــودوا علــى كثــرة الصــاة وكثرة 
ــه  ــه علي ــى الل ــه )صل ــول الل ــك رس ــي ذل ــم ف ــام، وقدوته الصي
وآلــه(  إذ كان فــي شــعبان يكثــر مــن الصيــام، وكانــوا يســتعدون 
لــه بالبحــث عــن الفقــراء والمحتاجيــن كــي يواســوهم فــي الشــهر 
الكريــم، لقــد كانــوا وكانــوا، كثيــرا مــا نســمع اخبارهــم وســيرهم، 
ــا  ــا أحوجن ــداء بهــم، فم لكــن ســماعنا للتســلية ال للقــدوة واالقت
الــى االقتــداء بهــم فــي اســتقبالنا لشــهرنا وفــي جميــع أحوالهــم 
.. فالحيــاة كانــت بســيطة وغيــر متكلفــة كمــا هــي هــذه االيــام، 
واألهالــي يســتقبلون شــهر رمضــان المبــارك، فــي ظــل البســاطة 
وحفاظهــم علــى العــادات التــي توارثوهــا عــن أســافهم، وكانــت 
ــرون  ــارب ال يفط ــران واالق ــاس فالجي ــد الن ــة عن ــة خاص ــه مكان ل
يــوم  فــكل  دوري،  بشــكل  جماعيــا  يفطــرون  إنمــا  وحدهــم، 

ــد واحــد منهــم. ــة الفطــور عن ــون وجب يتبادل

دعوة 
ــاد،  ــا للعب ــوح دائم ــة والطاعــات المفت ــاب التوب ــا ومــن ب مــن هن
ــى  ــد ابنائهــم عل ــى تعوي ــة ال ــر( االســر كاف ــو بأســم )قواري ندع

اســتثمار الشــهر الفضيــل بالعبــادات 
والطاعــات .. ثاثــون يومــا هــي 

ــن ..  ــر الزم ــي عم ــرة ف قصي
ــرام  ــوى احت ــا س وماعلين

ايامــه وســاعاته فــي 
ــق،  ــة الخال طاع

ونترك ماعاده 
من اللهو 

والتسالي امام 
الفضائيات التي 

تنتهك حرمة الشهر 
الكريم بمسلسات وبرامج 

التغني والتسمن. . 
خالق نؤدي ماعلينا .. ونترك 

ماعاداه من اللهو 

قوارير
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فلكلور

بالرغم من تجسيده ثالثي االبعاد

مدفع االفطار 
يبهج الصغار قبل الكبار
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ــر مــن المســلمين بعــد  ــذي يســمعه كثي مــع هــذا الصــوت ال
ــه  ــدأ من ــم وتب ــون إفطاره ــاول الصائم ــمس، يتن ــروب الش غ
مراســيم األلفــة والفــرح والطقــوس الرمضانيــة الممتعــة 
للعديــد مــن العوائــل ســيما االطفــال الذيــن بــدا لهــم صــورة 

ــدة.  ــة وجدي مبهج

فرمان المدفع
هــذا  بــدأ  متــى  معلومــة  لديــه  تكــن  منالــم   العديــد 
التقليــد؟ وال قصــة اســتخدام هــذا المدفــع، أذ تعــددت 

الروايــات حــول أصلــه وبدايــة اســتخدامه.. 
الجنــود فــي  أنــه كان بعــض  ومنهــا تحكــي احداهــن. 
ــع  ــد المداف ــف أح ــون بتنظي ــماعيل يقوم ــوي إس ــد الخدي عه
فانطلقــت منــه قذيفــة دوت فــي ســماء القاهــرة وتصــادف 
ذلــك مــع وقــت أذان المغــرب فــي أحــد أيــام شــهر رمضــان 
فظــن النــاس أن الحكومــة اتبعــت تقليــدا جديــدا لإلعــان عــن 
موعــد اإلفطــار وصــاروا يتحدثــون بذلــك، وقــد علمــت فاطمــة 
ابنــة الخديــوي بمــا حــدث فعجبتهــا الفكــرة وأصــدرت 
"فرمانــا" يقضــي باســتخدام هــذا المدفــع عنــد اإلفطــار 

ــمية. ــاد الرس ــي األعي ــاك وف واإلمس

تقليد حسن
 أمــا الروايــة الثانيــة فتقــول إن ســلطانا مملوكيــا أراد أن 
يجــرب مدفعــا جديــدا وصــل إليــه وقــد صــادف إطــاق 
ــاس أن الســلطان  ــط فظــن الن المدفــع وقــت المغــرب بالضب
تعمــد إطــاق المدفــع لتنبيــه الصائميــن إال أن موعــد اإلفطــار 
قــد حــان،  خرجــت جمــوع األهالــي إلــى مقــر الحكــم تشــكر 
الســلطان علــى هــذه التقليــد الحســن التــي اســتحدثها 
وعندمــا رأى الســلطان ســرورهم قــرر المضــي فــي إطــاق 

ــار. ــا باإلفط ــوم إيذان ــع كل ي المدف
القــدس  أوال  الشــام  أقطــار  الفكــرة تنتشــر فــي  بــدأت   
ــى بغــداد فــي أواخــر  ــم إل ــدن الشــام األخــرى ث ودمشــق وم
القــرن التاســع عشــر،  ثــم انتقــل إلــى كافــة أقطــار الخليــج، 
وكذلــك اليمــن والســودان وحتــى دول غــرب إفريقيــا ال يــزال 
ــي  ــلمين ف ــان المس ــي أذه ــا" ف ــان عالق ــهر رمض ــع ش مدف
أصقــاع العالــم العربــي واإلســامي وبقــي موروثــا" اجتماعيــا" 
ــارع  ــم تس ــة رغ ــام الجميل ــق واألي ــي العري ــم بالماض يذكره

ــري. ــاة العص الحي

طوب وخزامة
ــة  ــه نكه ــدا" وفي ــب ج ــي محب ــد الرمضان ــذا التقلي ــد ه ويع
خاصــة واليمكــن ان نتصــور هــذا الشــهر بدونــه.. وعندنــا في 
العــراق لــه حكايــة خاصــة حيكــت ايــام اجدادنــا وتداولتهــا 

ــال !! االجي
ينــا عليهــا نحــن وقــد ُحفــرت  فمــن تلــك العــادات التــي تربَّ
بذاكرتنــا أطفــااًل، ونَمــْت معنــا كبــاًرا ِمدَفع رمضان أومايســمى 
ــه يعــود إلــى  )طــوب ابــو خزامــة( ، واألصــل فــي حكايتــه أنَّ
العصــر العثمانــي، اذ كان ُيســتعمل هــذا المدفــُع لتنبيــه أهل 
بغــداد بموعــد اإلفطــار، وذلــك بإطــاق إطاقــة صوتيــة فــي 
الهواء،ويعتقــد ان التســمية جــاءت لوجــود سلســلة متصلــة 
بهــا عــروة فــي مقدمتــه منحتــه شــكا" أوحــى لآلخريــن بمــا 
اعتقــدوا، وكان الســبب فــي اســتعمال المدفــع هــو انعــدام 
اإلذاعــات ووســائل اإلعــام آنــذاك، وبقــي هــذا المدفــُع 
ــة  ــام العراقي ــرِص وســائل اإلع ــًدا َتح ــا هــذا تقلي ــى يومن إل
ــك بــه، إال أنَّ ِمدَفــع اليــوم  الرســميُة وغيرهــا علــى التمسُّ
ــم بـــ )الكومبيوتــر(، وينتظــره  هــو رســٌم ثاثــي األبعــاد ُمصمَّ
ــًة بشــغٍف منقطــع النظيــر قبــل أذان المغــرب  األطفــال خاصَّ

مباشــرة.

قوارير

مدفع اإلفطار جزء أصيل من بهجة شهر رمضان في العديد من البلدان العربية 
واإلسالمية، يشاهده الكثيرون عبر شاشات الفضائيات وهو يدوي بطلقاته 

الشيقة معلنا" انتهاء ساعات الصيام، ويحتفظ البعض بذكريات كثيرة عنه من 
حكايات الطفولة يختلط فيها األسطوري بالواقعي.

كان بعض الجنود في عهد 
الخديوي إسماعيل يقومون 

بتنظيف أحد المدافع فانطلقت 
منه قذيفة دوت في سماء 

القاهرة وتصادف ذلك مع وقت 
أذان المغرب في أحد أيام شهر 
رمضان فظن الناس أن الحكومة 

 اتبعت تقليدا جديدا لإلعالن 
 عن موعد اإلفطار وصاروا 

يتحدثون بذلك
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دوحة 
التعلم

الحلقة التاسعة 

كيف تكتب 
القصة القصيرة
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طالب عباس الظاهر

بــدءًا لندخــْل بشــكل ســريع وبســيط لفهــم ماهيــة الصــراع فــي 
ــه  ــذي يعكس ــر ال ــو األث ــا ه ــه هن ــد ب ــرة، وأقص ــة القصي القص
ــا  ــم م ــن ث ات، وم ــخصيَّ ــن الشَّ ــاف بي ــز واالخت ــن والتماي التباي
ــياء  ــع األش ــا وم ــع بعضه ــا م ــم عاقاته ــن تأزي ــه م ــج عن ينت

ــه.  ــراد ب ــس الم ــًا، ولي ــون صراع ليك
أمــا وحــدة الصــراع؛ فهــي إحــدى الوحــدات الرئيســية فــي 
الكتابــة القصصيــة .. بــل والصميميــة أيضــًا فــي القصــة.. 
شــأنها فــي ذلــك شــأن الحــدث أيضــًا، حيــث إنهمــا يقعــان فــي 
بــؤرة الدرامــا المميــزة للســرديات، كصــراع يــؤدي بالنتيجــة الــى 
حــدث، وحــدث يــؤدي الــى عقــدة وحــلٍّ وخاتمــة، فمــاذا يعنــي 

ــاذا؟. ــوم؟ ولم ــف يق الصــراع؟ كي
ــه  ــا وإن ــا، كم ــات وتوتره ــي العاق ــد ف ــي الش ــراع يعن إن الص
ــذور  ــث إن ج ــه؛ حي ــي ل ــّرك ذات ــع ومح ــود داف ــوال وج ــوم ل ال يق
الصــراع إنمــا تســتقي ديناميكيتهــا مــن طبيعــة االختــاف فــي 
الخلــق، واالختــاف ُســنة كونيــة فــي الحيــاة، وأمــا فــي المتــن 
الســردي للقصــة، فإنــه ســيمثل البدايــة الحتــدام الحــدث أو 
األحــداث.. عبــر بــروز صــراع نفســي مكبــوت، أو مــا بيــن ارادتيــن 
مختلفتيــن، ومــن ثــم تصاعــده خــال تشــابك خيــوط الحبكــة، 
وأعنــي بــه هنــا هــو ذاتــه الصــراع الــذي ســيوّلد الحــدث أو 
األحــداث التــي بعــده، ولتبــدأ بعدهــا خطــوط عقــدة االشــتباك 
باالنفــراج التدريجــي، وصــواًل الــى الحــل والخاتمــة فــي نهايــة 

القصــة.

ماهية الصراع
ليــس بالضــرورة طبعــًا أن يكــون الصــراع بيــن شــخصين أو 
جهتيــن أو قوتيــن، وســوف أســمي مثــل هكــذا صــراع.. بالصــراع 
الخارجــي، وهــو صــراع معــروف ومفهــوم فــي اطرافــه ودوافعــه 

ــد. ــا أعتق ــده كم ــوف عن ــه، وال حاجــة للوق ونتائج
ــًا  ــًا ذاتي ــًا؛ أي صراع ــًا يكــون الصــراع نفســيًا/ داخلي ولكــن أحيان
داخــل نفــس بطــل القصــة مــا بيــن نزعتــي الخيــر والشــر مثــًا، 
أو صراعــًا مــا بيــن العقــل والقلــب نتيجــة ضعــف ارادتــه علــى 
تنفيــذ قــرارات العقــل بالتــردد، وهــذا الصــراع سيشــكل نوعــًا مــن 
التضــارب والتنــازع واالحتــدام النفســي بيــن شــتى االنفعــاالت 
ــان  ــا يشــبه اع ــى م ــًا ال ــد لتتحــول تدريجي المتناقضــة، تتصاع
التمــرد والعصيــان والثــورة علــى مســتوى الفعــل الخارجــي بعدمــا 
كان هاجســًا داخليــًا، وحســب تقديــري فــإن االســتلهام الداخلــي 
النفســي/  الصــراع  مــن 
الذاتــي، واتخــاذه مــادة 
ــة  ــن القص ــة مت لتغذي
ســيكون  الســردي، 
األصعــب واألقــرب الــى 
ــيد  ــن تجس ــن، م روح الف
ــن  ــك الصــراع بي ــل ذل مث
أحــداث  عبــر  طرفيــن 

وأفعــال خارجيــة .
ولكــن هــل ضــرورة أن 

يكــون مثــل هكــذا صــراع فــي متــن القصــة القصيــرة؟.
الجــواب نعــم، ألنــي أحســب بــأن الصــراع موجــود بالفعــل فــي 
كل قصــة أساســًا بكيفيــة مــا، ســواًء أكان صراعــًا خارجيــًا/ 
ــي  ــارزًا ف ــيكون ب ــد س ــه بالتأكي ــيًا، لكن ــًا/ حّس ــًا، أو داخلي حركي
الحالــة األولــى بحيــث يمكــن ماحظتــه ورصــده والتفاعــل معــه 
ــا  ــة، وربم ــة الثاني ــي الحال ــروزًا ف ــل ب ــون أق ــد يك ــهولة، وق بس
متمــاٍه فــي وحــدات القصــة وفي صيــرورة الحــدث والشــخصيات 

ــخ. ــكان.. ال ــان والم والزم
كــون الدرامــا – كمــا أحســب - موجــودة فــي كل أجنــاس األدب 
ــي  ــى ف ــن حت ــًا، ولك ــردية خصوص ــاس الس ــي األجن ــًا، وف عموم
ــد  ــة تع ــد إن القص ــة، بي ــب متفاوت ــتكون بنس ــًا س ــذه أيض ه
حاجتهــا للدرامــا أساســية، وتتجســد ماهيــة مثــل هــذه الدرامــا 
فــي تغذيــة الســرد بالفعــل والحــدث، إذ ال يمكــن تخيــل قصــة 

ــراع . ــا الص ــن دون محركه م

موقف القاص 
ــى  ــا طــرح الســؤال التالــي: هــل عل أحســب بــأن مــن المهــم هن
القــاص أن يحســم أمــر الصــراع لصالــح جهــة دون أخــرى؟ أقصــد 
باالنحيــاز فــي قصتــه.. لطــرف مــن األطــراف أو لفكــرة مــن 
األفــكار؟.أو بمعنــى أدق هــل مطلــوب مــن القــاص أن يكــون لــه 

ــًا محــددًا؟. موقف
مــن وجهــة نظــري البســيطة، أعتقــد بأنــه ليــس عليــه أن يجيــب 
ــارئ،  ــم للق ــة والحك ــرك الحري ــدر ت ــح، بق ــر وواض ــكل مباش بش
وهــذه هــي فــي رأيــي جماليــة اإلمتــاع فــي روح الفــن، مــن خــال 
ــر والتأويــل، وتــرك أبــواب  فتــح مســاحة أوســع للتأمــل والتفكي
الحريــة مشــرعة دون اقحامهــا فــي قــرارات قــد تكــون متعســفة 
خافــًا لقناعــات هــذا القــارئ أو ذاك، وهــو مــا يقــع الكثيــر مــن 
ــاز  ــور االنحي ــال ظه ــن خ ــباكه، م ــراكه وش ــي ش ــن ف القصاصي
العبــارات  واطــاق  الصــراع،  مــن معادلــة  لطــرف  بالمواقــف 
الجاهــزة، كاألوصــاف والنعــوت والــذم والشــتم أحيانــًا، ممــا يبــرد 
مــن تفاعــل القــارئ مــع قضيــة البطــل المركزيــة رغــم حرارتهــا، 
وخســارة جــزء مــن تعاطفــه خــال ســير المتــن الســردي للقصــة، 
بمعنــى إذا صــرح القــاص بــأن هــذا الفعــل خســيس مثــًا، هــل 
يعطــي المفعــول ذاتــه إن تــرك القــارئ بنفســه يكتشــف مثــل 
هــذا األمــر ويتفاعــل معــه ويحكــم عليــه؟ ومــن ثــم يتعاطــف مــع 

الطــرف اآلخــر الواقــع عليــه مثــل هــذا الفعــل المشــين؟.
ال ريــب إن موقــف المتلقــي مبنــي علــى عاطفتــه باألســاس، 

ــره. ــة نظ ــبق ووجه ــاص المس ــم الق ــى حك ــس عل ولي
أخيــرًا، ســأقول بمــا كنــت والزلــت أعتقــده، وهــو إننــا فــي 
الــى لغــة  الفــن عامــة واألدب خاصــة نحتــاج كثيــرًا  لغــة 
اإليمــاء والتلميــح واإلشــارة، أكثــر مــن لغــة التصريــح والمباشــرة 
ــيء  ــل أي ش ــي قب ــس الموح ــن الهم ــون األدب ف ــائية، ك واإلنش
ــن  ــزءًا م ــد ج ــا فق ــر؛ كلم ــن الجه ــول م ــرب الق ــا اقت ــر، فكلم آخ

جماليتــه، واألدب يتوخــى بلــوغ أعلــى درجــات الجمــال .

الصراُع
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موت على 
شرفة الحلم

قصة 
قصيرة
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بتوقيت صمتها المعهود 
طرقت يُد )الحياة( كما ُتسميها سحر 

باب غرفتها 
وهي ممددة على سريرها تتقاذفها األفكار 

بين التخلي عن أحامها المرهونة في دراستها الجامعية 
وبين مرض والدتها, الذي عجز االطباء عن شفائه 

وصارت مامح األم تذبل يوما بعد يوم
ــرات  ــوع مكاب ــى دم ــل إل وهــي ُتشــاهد بعينيهــا انقــاب األم

فــي جفنيهــا 
فبــدأت تلملــم كتبهــا المبعثــرة علــى جوانــب الســرير وبقايــا 

ــذي تتــوق إلنهائــه  اوراق بحثهــا ال
وحين رأتها الوالدة، غارقة في بحر افكارها

نادتها .! بصوت خافت يملئه الحزن واألسى 
سحر .. يا حبذا يا أبنتي لو تعودين لدراستك

ــد ان اكــون ســبب تعاســتك ؟؟  ــه وال اري ــد الل ــي بي ــا حال فأن
ــذي ال ينفــد ــام ال ــز األي ــم كن فالعل

ــه  ــي وج ــف ف ــال الواق ــك المح ــو ذل ــي ه ــون مرض ــد يك وق
حلمــك الفتــي 

ــة  ــك الجذاب ــاس تل ــع بأنف ــغف المول ــدة الش ــدت  تنهي تنه
ــه  ــى وهج ــان عل ــا البريئت ــت عيناه ــي تفتح الت

ــن  ــر الزم ــم يم ــذي ل ــل ال ــق الطف ــا تعل ــة بأمه ــي متعلق فه
علــى فصــول نمــوه, وبقــي متمســكًا الــى االبــد بأنامــل نجاتــه 

ــدود  ــه .... الامح ــان أمان وأحض
ــه وال  ــظ علي ــي ان احاف ــذي عل ــاة ال ــز الحي ــت كن ــي ان ُأم

ــه  أفارق
الــذي  االنتمــاء  خاصــة  أنــِت 
وِفــي  شــهاداتي  فــي  احملــه 
مــن  فصــل  كل  الــى  انتقالــي 
ــور  ــر العب ــِت جس ــاح وان ــول النج فص
الــى دوحــة المجــد االخيرة 
دراســتها  تركــت   
فــي  وهــي  الجامعيــة 
المرحلــة االولــى مــن دراســة 
االعــام تلــك المهنــة التــي 
ــم  ــا وك ــذ طفولته ــقها من تعش
ــجر  ــواد الش ــن أع ــع م ــت تصن كان

ن فــو و ميكر
الياســمينة  أهــداب  علــى  وتجلــس 
العريقــة بجانــب بيتهــم وتقــدم برامــج 
ــى  ــات عل ــات بارع ــدة مذيع ــة مقل الطفول

الشاشــة. 
ألجــل ان تكــون دواء أمهــا الــذي لــم يشــفع 
فــي إســقاط األوجــاع عنهــا ولــم يتمكــن 
ــات  ــن اخف ــة م ــد الدراس ــن مقاع ــا ع غيابه
صــوت االلــم الــذي يتصاعــد مــع هــدوء 

ــل  اللي
الوحيــدة  االبنــة  هــي   ،، ســحر 

علــى  المعــارك  احــدى  فــي  زوجهــا  توفــي  التــي  أُلمهــا 
الجبهــات وكانــت لــم تــزل طفلــة فــي السادســة مــن عمرهــا... 
حاولــت ســحر فــي تلــك اللحظــات ان تســتذكر مامــح والدهــا 
وهــي تتخيــل وجــوده معهــم وكــم كان ســيكون حالهــم أســهل 
ــك  ــي تل ــه ف ــف انفاس ــم تقط ــوت ل ــد الم ــو أن ي ــوم ...! ل الي

ــة المعرك
تبددت كثيرا من االحام في عينّيها 

لكــن ذلــك المــرض الــذي احتــل اجــزاء كثيــرة مــن جســد ُأمهــا 
قــد أعــاد لهــا الحــزن أضعافــا لفقــد والدهــا 

 لــم تكــن كباقــي الفتيــات تحــب الخــروج والتنــزه، والتســوق، 
 كانــت مــن فــرط االســى الــذي حملتــه بطفولتهــا جــراء 
ــا كل  ــا وكأنه ــق بوالدته ــا تتعل ــدي جعله ــا االب ــاب ابوه غي

ــاة  الحي
حتــى انهــا لــم تكــن تتجــرأ علــى ان ُتبادل ذلــك الشــاب المدعو 
وائــل والــذي يــدرس معهــا فــي نفــس الكليــة... نظــرات الحــب 
او اإلعجــاب رغــم انــه كان يحبهــا جــدًا لكــن مــن شــدة الحــزن 
فــي عينيهــا ومــن هــول الصمــت الــذي يكســوها اغلــب األحيان 
لــم يقتــرب منهــا يومــًا وظــل يخفــي مشــاعرُه عنهــا عســى ان 
يأتــي يومــًا تلــوح علــى شــفتيها ابتســامة امــل تفتــح أمامــه 
بــاب اقتــراب لعــل حلمــه يتحقــق بــأن تكــون زوجتــه ذات يــوم 

وكانت حين تمر بقربه ُيطأطأ رأسه خجًا 
ــدس ال  ــيء مق ــب ش ــأن الح ــول ب ــى األص ــى عل ــد ترب ــو ق فه
يمكــن التعامــل معــه بعــرض المشــاعر علــى أرصفــة الترقــب اال 

أنــه كان يعتقــد انهــا فتــاة أحامــه 
 كانــت تحمــل فــي قلبهــا حبــًا لــه لكنهــا كانــت ُتكابــر علــى 
الحيــاة وعلــى الحــب ألنهــا اعتــادت حبــًا واحــدا فــي حياتهــا 

هو أمها.... 
حاولــت بتلــك الليلــة ان تســتقرأ احــداث المــرض المزعــج لكــي 

تبحــث عــن عمــل 
تستطيع من خاله معالجة والدتها

فربما تعود الصحة تسري في عروقها
ويعود لسحر عطر الفرح 

ولم تكن تعلم بأنه هذه الليلة هي اخر ليلة للتخطيط 
فالمــوت ُيســافر هــذه الليلــة علــى متــن المشــيئة حامــًا أكفــان 

الــوداع بيــن راحتيــه 
حتــى انصــرم الوقــت والحديــث بيــن تــرٍج مــن األم ورفــٍض مــن 

لبنت  ا
فغفت في احضان أمها دون وعي 

لتســتيقظ صباحــًا, علــى هــدوٍء أشــُد وقعــًا مــن الصخــب 
القاتــل وكأن انفــاس الحيــاة خمــدت هــذه المــرة حقــًا !!! وكأن 
الشــمس رغــم ضوئهــا الامتناهــي لــم تســتطع مــن انــارة هــذا 

اليــوم 
وكأن العصافير بهت لحن تغريدها المعتاد 

وكأن الحلــم الــذي باعتــه للحيــاة لتأخــذ ثمنــه انفــاس الحيــاة 
االخــرى، قــد غدرهــا بأخــذ الزمــن وأخــذ الحيــاة معــه

لبنان / سلوى أحمد
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شعر
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قد جاء شهُر االعتكاف، فكن به 
في طاعٍة ُتعطى رفيع ِجناِن 

وتجنِب اآلثام والزم توبًة 
تقصيك عن لهٍو وعن نسياِن 

دْت أحزابُه  خسَئ اللعيُن وصفِّ
بسالسٍل من سطوة الديَّان 

وافاك شهرَك شهُر أرباب التُّقى 
رمضانَك الموسوُم بالغفراِن 

فاغنم ليالَيُه وكرِّم يوَمُه 
بالصوم عن زوٍر وعن بهتاِن 

فاجَهْد وشّمر فيه ساعَد كيٍِّس 
ال عاجزًا تبع الهوى بأماني 

شهر الرضا فيه الجنان تفتَّحت 
أبوابها كرمًا لذي العرفاِن 
ال تفِتننََّك عن هداَك ضاللٌة 
ُتلهيَك عن ِذكٍر وعن ُقرآِن 

رمضاُن مدرسٌة ومشفى فالتِمس 
ِمنُه الشفاء ومنهَج الرضواِن 
ال تجَعِل التقوى على أيَّامِه 

َوقفًا.. وبعُد تخوُض في العصياِن

يحث الشاعر )عبد الرزاق الخالدي( المسلمين على التمسك 
بالبعد الحقيقي األصيل لشهر الصيام وليس بمجرد 

المظهر فقط، الذي يتمثل في اإلمساك عن الطعام 
والشراب والشهوة، بل يدعو إلى اغتنام أيامه ولياليه في 

فعل الخيرات، واجتناب السيئات حتى نفوز بالجنات.
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السيدة 
خولة الحنفية..

أجمعت المصادر 
التاريخية كلها 

على أن السيدة 
خولة بنت جعفر 

ـــ زوجة أمير 
المؤمنين )ع( وأم 
محمد بن الحنفية 
ــ هي من السبايا, 

ولكن المؤرخين 
اختلفوا في تاريخ 

ومصدر السبي, 
حتى بلغ االختالف 

عندهم أن شّط عن 
الواقع التاريخي 

الذي حّدد حياة 
ابنها محمد 

والحقبة التي 
عاش فيها وال 

نريد هنا استعراض 
هذه األقوال 
العديدة وما 

يهمنا هو أنها 
 اتفقت على أنها 

 ــ أي خولة ــ 
من بني حنيفة 

في اليمن.

نجمة 
في سماء التاريخ

 أصالة المحتد 
وشرف االنتماء
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نسبها
أمــا نســبها فهــو: خولــة بنــت جعفــر بــن قيــس بــن مســلمة 
ــدؤل بــن  ــة بــن ال ــة بــن يربــوع بــن ثعلب ــد بــن ثعلب بــن عبي
ــي بــن بكــر بــن وائــل  حنيفــة بــن لجيــم بــن صعــب بــن عل
لجيــم بــن صعــب بــن علــي بــن بكــر بــن وائــل بــن قاســط بــن 
هنــب بــن  أفصــى بــن دعمــّي بــن جديلــة بــن أســد بــن ربيعــة 

بــن نــزار بــن معــّد بــن عدنــان.. 
أمــا أمهــا فهــي: أســماء بنــت عمــرو بــن أرقــم بــن عبيــد بــن 

ثعلبــة 
وهــي مــن بنــي حنيفــة أيضــًا وهــي بنــت عــّم زوجهــا وهمــا 
ــا هــو  ــة كم ــد بــن ثعلب ــد الجــد الثانــي وهــو عبي ــان عن يلتقي
ــه كل المصــادر  ــا اتفقــت علي ــن نســبيهما, وهــذا م واضــح م

ــة . ــى نســب الســيدة خول ــة عل ــخ المهم ــرة والتواري المعتب

رواية أسماء
الــذي دعانــا إلــى ذكــر هــذا النســب العريــق واألصــل المحتــد 
للســيدة خولــة والــذي اســتقصيناه مــن جميــع المصــادر 
التاريخيــة المعتبــرة, هــو أن بعــض النفــوس المبغضــة أرادت 
التاعــب بهــذا النســب العربــي الصريــح, فــروت بعــض 

ــت:  ــا قال ــر أنه ــي بك ــت أب ــماء بن ــن أس ــادر ع المص
رأيــت أم محمــد بــن الحنفيــة ســندية ســوداء وكانــت أَمــة لبنــي 
ــد  ــن الولي ــد ب ــم خال ــا صالحه ــم وإنم ــن منه ــم تك ــة ول حنيف

علــى الرقيــق ولــم يصالحهــم علــى أنفســهم. 
والطريــف فــي األمــر أن مــن روى هــذه الروايــة الكاذبــة أثبــت 

أيضــًا نســب الســيدة خولــة العربــي الــذي ذكرنــاه.
وروايــة أســماء بنــت أبــي بكــر ال اعتبــار لــه أمــام اتفــاق 
المصــادر علــى نســبها األصيــل, ألنهــا قــد جنفــت عــن الحــق 
ــر  ــي بك ــت أب ــه أســماء بن ــذي تكّن ــى البغــض ال واســتندت إل
وابنهــا عبــد اللــه بــن الزبيــر لمحمــد المتنــاع محمــد عــن البيعــة 
مــع جماعــة مــن بنــي هاشــم البــن الزبيــر عندمــا دعــا البيعــة 

لنفســه فــي مكــة بعــد مقتــل االمــام الحســين )ع( .
فلــم تجــد أســماء فــي محمــد وال فــي أمــه مــا ُيعــاب فالتجــأت 
إلــى هــذا القــول الزائــف للتقليــل مــن شــأنهما, وممــا يؤكــد 
ــن نســاء  ــن غيرهــا م ــول م ــل هــذا الق ــرد مث ــم ي ــه ل ــك أن ذل
المهاجريــن واألنصــار وخاصــة أســماء بنــت عميــس التــي 
كانــت خولــة فــي دارهــا بعــد ســبيها فأكرمــت مثواهــا, كمــا 

ــة علــى أصلهــا فهــو اســم عربــي صميــم. يــدل اســم خول
وتدحــض قــول أســماء روايــة مــا ورد عــن اإلمــام الصــادق )ع( 
مــا نصــه: وقــع بيــن الحســين بــن علــي ومحّمــد  بــن الحنفيــة 
كام، َحَبــس كل واحــد منهمــا عــن صاحبــه، فكتــب إليــه 

ــة:  ــد بــن الحنفي محّم

ــر  ــة ال ينك ــي حنيف ــن بن ــرأة م ــي ام ــي، وأم ــوك عل ــي  وأب أب
ــه  ــول الل ــت  رس ــة بن ــك فاطم ــن أم ــا، ولك ــي قومه ــرفها ف ش
)ص( وأنــت أحــق بالفضــل منــي، فصــر إلــّي حتــى ترّضانــي، 

ــاه. ــه فترض ــار إلي ــه وص ــين رداءه ونعل ــس  الحس فلب
وقــول محمــد: )ال ينكــر شــرفها فــي قومهــا( يــدل علــى أنهــا 
كانــت ســيدة جليلــة ذات منزلــة ومكانــة كبيــرة فــي قومهــا 

وليســت جاريــة ســندية. 
وحســب هــذه الســيدة الجليلــة فخــرًا أن تكــون أّمــًا ألبــي 
القاســم محمــد وهــي ميــزة اجتمعــت لمحمــد فــي االســم مــع 
الكنيــة دون غيــره, حيــث أن رســول اللــه )ص( امتــاز عــن 
ــم  ــه ل ــا: أن ــد, منه ــا أح ــاركه فيه ــم يش ــص ل ــة بخصائ األم
ــن  ــع بي ــاس بالجم ــن الن ــد م ــرة ألح ــريعة المطّه ــمح الش تس
ــب  ــع صاح ــًا م ــم تأدب ــي القاس ــة بأب ــد والكني ــم بمحم االس
ــه  ــه )ص( أن ــث ورد عن ــوة, حي ــة النب ــًا لجال ــالة وتكريم الرس
قــال: )ســموا باســمي وال تكنــوا بكنيتــي(. لكنــه )ص( أصــدر 
ــود  ــي )ع( مول ــد لعل ــال )ص(: يول ــك فق ــي بذل ــة لعل الرخص
ــو  ــي وه ــمى وكنيت ــه أس ــد أنحلت ــة فق ــي فاطم ــر ابنت ــن غي م

ــي . ــن عل ــد ب محم
كان محمــد ذا منزلــة كبيــرة عنــد أبيــه )ع( ويدلنــا علــى ذلــك 
ــن  ــذان ــــ أي الحس ــي، وه ــت ابن ــي أن ــا بن ــه: ي ــه )ع( ل قول
ـــ ابنــا رســول اللــه, كمــا كان محمــد بــاّرًا بأمــه حتــى  والحســينـ 
ضــرب بــه المثــل فــي ذلــك فــروي عــن أحــد معاصريــه: رأيــت 
فــي يــد محمــد بــن الحنفيــة أثــر الحنــاء فقلــت لــه: مــا هــذا ؟ 

فقــال: كنــت أخضــب أمــي، وكان كذلــك يمشــطها .
وال عجــب مــن المتــأدب بــآداب أهــل البيــت )ع( أن يبلــغ بــّره 
بأمــه أن تضــرب بــه األمثــال فقــد ُربــي فــي بيــت تــأدب أهله 
بــآداب اللــه وأصبــح مثــًا أعلــى فــي الفضيلــة واألخــاق، وكان 
ــد  ــا كان محم ــه. كم ــه وأخاق ــي تربيت ــرًا ف ــة أث ــه العظيم ألم
ــطر  ــامي وس ــخ اإلس ــام التاري ــن أع ــام وم ــال اإلس ــن أبط م
 أروع صفحــات البطولــة والشــجاعة والمثــل العليــا وال غــرو 
ــت  ــة بن ــيدة خول ــل الس ــن )ع( ونج ــر المؤمني ــبل أمي ــو ش فه

ــر. جعف

محمد طاهر الصفار

رسول اهلل )ص( امتاز عن األمة بخصائص 
لم يشاركه فيها أحد, منها: أنه 

لم تسمح الشريعة المطهّرة ألحد 
من الناس بالجمع بين االسم بمحمد 

والكنية بأبي القاسم تأدبًا مع صاحب 
الرسالة وتكريمًا لجاللة النبوة, حيث ورد 

عنه )ص( أنه قال: )سموا باسمي وال 
تكنوا بكنيتي(.
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استذكار

حافظت على أرث العراق الثقافي

عالية محمد باقر.. 
قصتها ادهشت األعالم الغربي  

عراقية من البصرة عملت أمينة مكتبة البصرة المركزية، وفي أذار 2003 كانت الحرب تلوح في 
أفق البصرة، يوم دخلت قوة عسكرية عراقية لتنصب مضاد للطائرات فوق مكتبتها المركزية 

التي تضم كتب ثمينة ومخطوطات قديمة .

البريطانيـة  القـوات  2003 ومـع اقتحـام  وفـي مطلـع نيسـان 
المشـاركة فـي غـزو العـراق مدينـة البصـرة، اتخذت عاليـة قرارها 
رغـم معارضـة المسـؤولين الحكومييـن، لتقـوم بنقـل أهـم الكتب 
والمخطوطـات بالتعـاون مـع موظفيها مـن المكتبـة المركزية إلى 
منازلهـم، خشـية أعمـال النهـب والتخريـب التـي تعرضـت لهـا 

المؤسسـات الحكوميـة.

إرث ثقافي
تقـول عاليـة التي شـغلت منصـب أمينة مكتبة البصـرة نحو 33 
عامـا، لـم يكـن يدفعنـي إلى تلـك المهمـة اعتبـارات وظيفية بل 
كانـت إنسـانيتي وتعليمـي ومجتمعـي وأخاقـي للحفـاظ علـى 
الكتـب مـن الضيـاع او التلف..وبعد أن تحولـت المكتبة إلى ثكنة 
عسـكرية يشـغلها محافـظ البصـرة آنـذاك خـال حـرب 2003، 
طلبـت منـه نقـل الكتـب لكنه رفـض بأصرارغيـر مبـرر، وخوفا من 
تعرضهـا للقصـف اتفقـت سـرا مـع الموظفين علـى نقلها 
إلـى منازلنـا، ومـع دخـول قـوات االحتـال إلـى المدينة 

تعرضـت المكتبـة لسـرقة األثـاث واألجهزة.

عمل بطولي
لـم يخطـر فـي بـال عاليـة فـي تلـك اللحظـات 
الحرجـة غيـر الحفـاظ علـى أكبـر كميـة مـن كتـب 
المكتبـة المركزيـة فـي البصـرة، والتـي تأسسـت 
إلـى  الكتـب  لنقـل  فبـادرت   ،1931 العـام 
المطعـم المجـاور قبل أن تنقلها إلـى منازل بعض 
الذيـن سـاعدوها فـي  المطعـم  موظفيهـا وعمـال 
مهمتهـا، حتـى تمكنـت مـن حمايـة قرابـة ثاثيـن 

تخطيط - ميس مؤيد
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ألـف عنـوان من أهـم الكتب والمخطوطـات قبل أن ُتحـَرق المكتبة 
الحكوميـة. المؤسسـات  كباقـي 

كانـت تخشـى مـن نسـف وحرق التـراث العراقـي الموجـود فيها، 
فطلبـت مـن السـلطات العراقيـة آنـذاك نقـل الكتـب إلـى بيتها 
ولكـن طلبهـا رفـض، لتجـازف بحياتهـا المهنيـة بشـجاعة حيـث 
قامـت بتهريـب الكتـب ليـا و بمسـاعدة أهـل المنطقـة الذيـن 
كانـوا يعملـون قـرب المكتبـة ..مـع علمهـا ان مـن سـاعدها مـن 

سـكان المنطقـة بمعظمهـم ال يجيدون حتـى القـراءة والكتابة،اال 
للمعرفـة  انقـاذ  مـن  بـه  يقومـون  مـا  أهميـة  استشـعروا  انهـم 

لعلم! وا
فقـد تمكنـت ورفقاهـا مـن تهريـب 30 ألـف كتاب مـن المكتبة 
إلـى منزلها،عبـر لّفهـا داخـل سـتائر وحملهـا الى المـكان المتفق 

 . عليه
 واشـتعلت نيـران الغـزو علـى العـراق وصبـت جـام غضبهـا على 
كل شـيء جميـل وكانـت مكتبة البصرة الكبيرة احـدى ضحاياها، 
المكتبـة  تحتـرق  أن  قبـل  األميـن  مخبئهـا  فـي  الكتـب  ان  اال 
بالكامـل ولـم يبـق منهـا إال الرمـاد، و60 % مـن أهـم الكتـب 
والمراجـع والمصنفـات تختبـئ فـي منـزل عاليـة المرأة الشـجاعة 
المليئـة بالوطنيـة وحـب االرث الحضـاري الـذي يقبـع فـي طيات 

الكتـب الثمينـة. 

حماية الفكر
كانـت المراسـلة األمريكيـة )شـيا ديـوان( تراقـب حمـات إخـاء 
البصراويـة  المـرأة  هـذه  تحـركات  تسـجل  والمراجـع,  الكتـب 
بيتهـا،  حتـى  سـرًا  الحقتهـا  الصـور,  لهـا  تلتقـط  الشـجاعة, 
وشـاهدت الكتـب مكدسـة في كل مـكان من المنزل, على األسـرة 
أبهرهـا  األرض..  وفـوق  والطـاوالت  والشـبابيك  الخزائـن  وفـي 
المشـهد بحسب ما نقل عن مشـاهداتها,وأعجبت بحرص )عالية( 
علـى حمايـة التـراث الفكـري والثقافـي والعلمي لمدينتهـا, التي 
نهشـتها غربـان الشـر, فكتبـت مقالـة عـن تضحياتهـا, نشـرتها 
جريـدة )نيويـورك تايمـز( بعددها الصادر في السـابع والعشـرين 

مـن تمـوز  العـام 2003

افضل القصص
)شـيا(  كتبتـه  مـا  ونتـر(  )جانيـت  األمريكيـة  الكاتبـة  قـرأت 
باللغـة  الألطفـال  قصـص  أروع  مـن  واحـدة  لكتابـة  فحفزهـا 
نشـرتها  البصـرة(  مكتبـة  )أمينـة  عنـوان  حملـت  االنجليزيـة, 
األولـى  بالجائـزة  وفـازت   ,2005 العـام  )هاركـورت(  مؤسسـة 
فـي تلـك السـنة كأفضـل قصـة أميركيـة لألطفـال, ثـم ترجمت 
فـي العـام التالـي إلـى اللغـة االيطاليـة لتنـال أعلـى الجوائز في 

مهرجـان يقـام فـي مدينـة )بارمـا( 
هـذا الكتـاب “موظفـة مكتبـة البصـرة” ُيقـرأ اليـوم فـي مختلف 
والروسـية  واالسـبانية  الفرنسـية  إلـى  ُترِجـم  و   , العالـم  أنحـاء 
واليابانيـة ، وتـم تحويلـه الحقـا إلى مسـرحيات عالميـة لألطفال 

تعـرض منـذ بضعـة سـنوات بلغـات عـدة.

احتفاء وتكريم
مكتبـة البصـرة المركزيـة أعيـد بناؤها وأعـادت عاليـة الكتب إلى 

مكانهـا، وتـم تعيينها كمديـرة لها.
لاحتفـاء  تجمعـًا  بمقـره  البصـرة  فـي  الثقافـي  البيـت  ونظـم 
بتكريـم مديـرة المكتبـة المركزيـة العامة فـي المحافظـة ومنحها 

الثقافـي".  اإلبـداع  "درع 
  

سعاد البياتي 

كانت تخشى من نسف وحرق التراث 
العراقي الموجود فيها، فطلبت من 
السلطات العراقية آنذاك نقل الكتب 

إلى بيتها ولكن طلبها رفض، لتجازف 
بحياتها المهنية بشجاعة حيث قامت 

بتهريب الكتب ليال و بمساعدة أهل 
المنطقة الذين كانوا يعملون قرب 

المكتبة ..مع علمها ان من ساعدها 
من سكان المنطقة بمعظمهم ال 
يجيدون حتى القراءة والكتابة،اال 

انهم استشعروا أهمية ما يقومون 
به من انقاذ للمعرفة والعلم!
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شرفتي

ميزانية البيت
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 الميزانيــة مــن الميــزان والتــوازن، وهــي تطبــق فــي 
الماليــة،  الشــؤون  وباألخــص  الحيــاة  مجــاالت   كل 
فــي  طويــل  سياســي  وحــوار  جــدل  يــدور   ولذلــك 
ــنوية،حيث  ــة الس ــة المالي ــرار الميزاني ــل اق ــان قب البرلم
ــض،  ــا يفي ــرف وم ــا يص ــرد وم ــا ي ــة م ــرف كل جه تع
الصحيح،كمــا  مكانــه  فــي  قنطــار  كل  ويوضــع 
يفترض،وليــس فــي جيــوب الفاســدين،الذين كســروا 

الميــزان!.
ميزانية البيت تظل األكثر أمانًا وعداًل ودقة!.

ــل  ــا كل جمي ــي يغريه ــرأة  الت ــف الم ــن عواط ــة م الرغب
ويجذبهــا كل جديــد ولكــن ربــة المنــزل الذكيــة تجعــل 
مــن عقلهــا قبــل عاطفتهــا ميزانــًا دقيقــًا  لضبــط قيمــة 

األشــياء وثمنهــا وفائدتهــا. 
في ظل عصر  تحكمه االضواء والمغريات واالعانات.
ــدات  ــر الج ــريع نتذك ــتهاك الس ــع االس ــي مجتم ف
الليــل  يواصلــن  وهــن  الصابــرات  الحكيمــات 

والمزرعــة  البيــت  وادارة  األوالد  تربيــة  فــي  والنهــار 
ــن  ــع احداه ــل، دون ان ترف ــع الرج ــب م ــى جن ــا ال  جنب
الهادئــة  المشــتركة  الحيــاة  المســاواة، ســوى  شــعار 
ــل  ــن الرج ــة، بي ــة مدهش ــورة طبيعي ــع االدوار بص وتوزي
والمرأة،وفــي األغلــب تكــون األم محــور التضحيــة والحنان 

ــدة !. ــد الش ــاذ عن ــة والم ــة الطيب والرفق
ــرأة  ــات الم ــى واجب ــل ال ــم والعم ــاف  التعلي ــوم يض الي
وشــخصيتها،لكن عنصــر القــوة الحقيقــي يظــل فــي 
قدرتهــا علــى الموازنــة بيــن تلــك الواجبــات واألدوار 
دون ان تفقــد االتجــاه الصحيح،فــي بحــر هائــج مــن 

المغريــات.

 د.محمد فلحي 

لم أجد وصفا أجمل وأدق من كلمة )الميزانية(
فالمرأة المدبرة الحكيمة في البيت مثل الميزانية 

التي تحمي األسرة من االنحراف وتصون الرجل 
من اإلسراف 

وتحب االوالد دون ميل أو محاباة
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تزيل التعب والهموم 

ضحكات االطفال..  رصيد الدامة الحيوية والحياة 

تغريدات 
تنموية
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 وهـل هنـاك أجمـل مـن الطفولـة والبـراءة والعواطـف الجياشـة 
والذكريـات التـي ال تنسـى تبقـى راسـخة فـي األذهـان، تحمـل 
معها مشـاق وصـراع الحياة لتأمين متطلبات األسـرة والمسـؤولية 
الكبيـرة التـي تقـع علـى عاتـق اآلبـاء واألمهـات، حّتـى تنجـح 

ضحـكات األطفـال الجميلـة بتخفيـف وطأتهـا.
)قواريـر( شـاركت اآلبـاء واألمهـات الحديـث  عن هذا اإلحسـاس 
المرهـف والجميـل فيما يجدوه بابتسـامات أطفالهـم، وكانت لها 

هـذه الوقفة.
يقـول مرتضـى جليـل، أب ألربعـة أطفـال: "ال شـّك أن سـاعات 
العمـل مـن الثامنـة صباحـًا إلـى الثالثـة عصرًا فـي فتـرة الدوام 
الرسـمي للوظيفـة الحكوميـة هـي وقـت طويـل مجهـد ومتعـب 
وتحّمـل المسـؤولية وقضاء حوائـج الناس والمراجعيـن، باإلضافة 
الـى االلتزامـات المالية من سـلٍف والتزامات مالية لتمشـية الحياة 
اليوميـة ومتطلباتهـا، لكـن عندما أعـود إلى البيت فـي حالة مزاج 
سـيئة مـن جـراء هذا الثقـل اليومـي وألتقـي األوالد وهـم فرحين 
يضحكـون بـكّل بـراءة وعفويـة ينتابنـي شـعور ال يوصـف مـن 
االرتيـاح والبهجـة والسـرور والـذي يخّفف بشـكل كبير مشـاق هذا 

اليـوم المتعب .
المـال  العظيـم عندمـا وصـف  الخالـق  ويتابـع حديثـه، "صـدق 
والبنيـن بزينـة الحيـاة الدنيـا، والحمـد للـه على جميـع نعمه التي 

أنعـم بهـا علينـا، فهـي ال تعـّد وال ُتحصـى" .
أمـا حيـدر محمـد، أب لثاثـة أوالد فيقـول: "شـعور جميـل ان تـرى 
الضحـكات علـى وجـوه األطفال واألسـرة بشـكل عام، فأنا أشـعر 
بارتيـاح وارتخـاء لألعصاب جـراء ضغوط العمـل وتحديات الحياة  
ونعمـل بجهـد إلدامة الفرحـة واالبتسـامات والضحـكات الرائعة 

علـى محّيـا العائلة لتسـودها األلفـة والمحبـة والترابط".

زينة الحياة
ويضيـف محمـد، "األطفـال هـم جيـل المسـتقبل ونعقـد عليهـم 
آمـااًل عريضـة لتكملـة المشـوار، والشـك أن ضحكاتهـم البريئـة 
دافـع قـوي وجرعـة نشـاط حيـوي نفسـي ومعنـوي وصبـر علـى 

الشـدائد والمصاعـب التـي نعيشـها. 
بينمـا تعـرب السـيدة أم علـي وهـي رّبة بيـت وأم لثاثـة أطفال، 
عـن سـعادتها بمـا أنعم اللـه عليها من الذريـة الصالحـة، قائلًة: 
"األطفـال هـم طيـور الجنة وزينـة الحيـاة وفاكهتهـا الطيبة، وكم 
أواجهـه فـي عملـي بالتدريـس، حّتـى  مـن عمـل شـاٍق وجهـد 
يذهـب فـي لحظـة العـودة الجميلة للبيـت، فمجّرد ما أشـتاق لهم 
وألتقـي بهـم بعـد انتهـاء الـدوام، وكأن شـيئًا لـم يحصـل وكّل 

تعـب الحيـاة يـزول فجأة.
وتتابـع حديثهـا، "أسـعى أنا وزوجي إلـى تأمين الحياة السـعيدة 

التـي تليـق بنـا وبأطفالنـا، وال أجمل مـن أن نرسـم الضحكة على 
وجوههـم، والتـي بالمقابـل تمنحنـا زخمـًا معنويـًا ورصيـدًا مـن 
الحيويـة لمواجهـة تحّديـات الحيـاة، ضحكُتهـْم هـي المتنّفـس 

الجميـل فـي حياتنـا، وبراءتهـم بلسـٌم لجـراح األيام.
تقـول أم ليـث: "أحـب دائمـًا أن أرى االبتسـامة على وجـه طفلي، 
بـل تعطيـك  العمـل،  عنـاء  مـن  وتقلـل  التعـَب  تخّفـف  فهـي 
أمـًا بالحيـاة لتسـتمّر وتـؤدي مـا عليـك فيهـا، ونصيحتـي لآلباء 
واألمهـات أْن يسـعوا دائمـًا لرسـم البسـمة علـى شـفاه أبنائهـم 
وكذلـك  الحيـاة،  فـي  بذروهـا  التـي  المباركـة  بذرتهـم  فهـم 
ضحكاتهـم  دفء  وينشـروا  للجميـع  يبتسـموا  أن   يعّلموهـم 

البريئة .      

منظور نفسي
أثبتـت بعـض الدراسـات والبحـوث بشـكل دقيـق وعلمـي بـأن 
النفسـية،  والضغوطـات  لاضطرابـات  عـاج  أفضـل  الضحـك 
وذكـرت دراسـات اخـرى أن الضحك عـاج فّعال لإلجهـاد وحاالت 
الصـداع وآالم الظهـر وسـوء الهضـم واضطـراب ضربـات القلـب 

ويعـد بديـًا ناجحـًا لبعـض العقاقيـر الطبيـة.
فمـن الناحية النفسـية يصنع الضحك  السـيما ضحكات األطفال 
الثقـة  وتعزيـز  للبـال  وراحـة  مسـتقرة  نفسـية  حالـًة  البريئـة 
بالنفـس، فضـا عـن انـه يزيـد مـن تدّفـق الـدم فـي الشـرايين، 
ويـرى البعـض ان الضحـك نعمـة يتميـز بهـا اإلنسـان تسـاعده 
علـى دفـع الملـل والتشـاؤم واالكتئـاب الناتـج عـن جـّد وصرامة 
الحيـاة، وعندمـا تنبعـث من األطفـال الصغار فهـي تعطي طاقة 
إيجابيـة لمواصلـة حياتنـا اليومية، وعلميًا أيضًا أثبتت الدراسـات 
بـأّن الضحك يسـاعد علـى وصول وزيادة األوكسـجين الى الرئتين 
لينشـط الـدورة الدمويـة، كمـا يطلق طاقـة إيجابيـة مخّزنة داخل 

الجسـم، فضـًا عـن تحفيـز خايـا الجسـم الخاملة.

كأّن السماَء تفتُح أبوابها بأريج النعيم، وتهبُّ نسائم العافية على القلب، كّلما 
تفتّحت أزهار ضحكاِتهم وهم يستقبلون آباءهم المتعبين من مشّقة يوم طويل من 
العمل واالجتهاد، ها هم أطفاُل حياتنا وزينتها التي أنعم الله بها علينا التزان الخلق 

وإدامة الحياة لجيٍل بعد جيل 

ضياء أبو الهيل

من الناحية النفسية يصنع الضحك  السيما 
ضحكات األطفال البريئة حالًة نفسية مستقرة 

وراحة للبال وتعزيز الثقة بالنفس، فضال عن 
انه يزيد من تدّفق الدم في الشرايين، ويرى 

البعض ان الضحك نعمة يتميز بها اإلنسان 
تساعده على دفع الملل والتشاؤم واالكتئاب 

الناتج عن جدّ وصرامة الحياة
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ســرحان في حديثه قال:" تهّجرت من ســورية بسبب الحرب ، 
وبعدما وصلت إلى أربيل، شعرت أّنني بحاجة إلى رسم البسمة 
على وجوه األطفال الهاربين من الحرب، فأنا أحّس بمعاناتهم 
ووجعهم ألنني أعيش المعاناة نفسها متخذا 
من شريحة االطفال عالم خيالي لتحقيق 
احامي التي اطمح اليها فقررت التنكر 
بــزي بهلواني واقيــم حفات تطوعية 
بالمخيمــات ودار االيتام ومراكز اطفال 
التوحد ومرضــى الســرطان معتمدا على 
التي  الفلكلورية  والدبــكات  الرقصــات 
كثير مــا كانت  في مخيلتــي طورتها 
وعملت بها الدخال الفرحة في قلوب 
االطفال بغــض النظر عــن الوانهم 

وقومياتهم ودينهم.  

لالنسانية رسائل
والحــركات  التهريــج   ، وتابــع 
اكثر  انســانية  رســالة  البهلوانية 

"من يرميني بالرصاص ارميه بالورد" بهذه العبارة بدا المهرج 
أالن سرحان من اصول عراقية " شنكالي" تولد دمشق عمله 

بحثا عن ابتسامة يرسمها على وجوه االطفال، فالحروب 
والدمار الذي تعرضت له المحافظات العراقية صنعت حاجز لدى 
سرحان بدخول معترك الحياة وان يكون طبيبا نفسيا عن 
طريق ارتداء ازياء بهلوانية قريبة من عالم يتمنى أن 

يسوده بعضا من االمان 

واحة 
االبداع

أالن سرحان : 
 عملي رسالة انسانية لعالم يسوده السالم  

لرسم االبتسامة على شفاه مليون طفل
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مماهي مهنة عادية تحقق الذات، سيما في التعامل مع اطفال 
من مختلف الفئات  العمرية، فمنهم من هو مقبل على عمليات 
جراحية بســيطة ومنهم من يعاني مــن امراض مزمنة وخطيرة، 
وهنا عليك أن تكون إنســانا من الدرجة األولى، بشوشا وعطوفا 
، مشــيرا اشارك اطفالي معي بالحفات حيث يتنكروا هم ايضا 
بزي المهرج لكي يتعلموا معنى االنســانية والمحبة  والتواصل 
االيجابي مع االطفال، مبيننا الى حد هذه اللحظة ساهمت برسم 
البســمة على شــفاه 22 الف طفل والحمد الله لكن هدفي هو 

الوصول الى قلب مليون طفل. 
سرحان الذي يقدم هذه االعمال تطوعا من دون أي مقابل، يشعر 
باألمــان والطمأنينة عندما يســاهم بجعل األطفال يبتســمون 
ويفرحــون موضحا عندما أخفف معاناة األطفال وأصبح ســببا 
 في إســعادهم، أكون قــد خففت من معاناتــي ووجعي أيضا، 
فنحن نعيش نفــس األلم متمنيا  أن يعود الــكل إلى أوطانهم 
وأماكنهم وديارهم، وأن نعيش جميعا في عالم يســوده السام 

واالستقرار .

دعم نفسي 
يذكر انه درس علوم الحواسيب بعدها انتقل الى مدينة الحسكة 
حيث تعين اعاميا لفرع االتحــاد الرياضي، وفي العام 2013  
قــرر اللجوء الــى اقليم كردســتان العــراق  والعمــل بمنظمات 
مدنية كداعم نفســي واجتماعي لاطفــال الاجئين والنازحين 
ليكــون انســانا فاعا هنــاك .. ويمــارس هوايته فــي بهجة 
االطفال وتنمية قابلياتهم لكســب طاقات ايجابية نحو التقدم 
االجتماعي والدراســي .. الن حسب نظره ان نزع الطاقة السلبية 
وصور الحروب والدمار التي اثرت على افكارهم وقابلياتهم هي 
اســاس عمله كطبيب نفسي وفني ليكون له دورا" فعاال" ومميزا" 

هناك. .

رشا الطائي  

نزع الطاقة السلبية وصور الحروب 
والدمار التي اثرت على افكار 

االطفال وقابلياتهم هي اساس 
 عملي كطبيب نفسي وفني 
 ليكون له دورًا فعااًل ومميزًا 

في المجتمع
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في العالم االفتراضي 

 فايروسات عنيدة 
تخترق خصوصية المتصفح !!

لم يعد أحدا اليوم في معزل عما يجري في األوساط االفتراضية، فجرائم االبتزاز 
اإللكتروني كونها أكبر المشاكل التي تواجه مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي، 

واقتحام الخصوصيات التي تمثل المشكلة األكثر انتشارا في الوسط االفتراضي، وما بينهما 
من جوانب سلبية تلقي بتأثيراتها بطرق مختلفة، تثير لدينا حزمة من التساؤالت: 

فضاءات 
فيسبوكية
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هــل يعــرف المســتخدم حمايــة بياناتــه الشــخصية بالشــكل 
ــوع فــي شــراك  ــب الوق ــه، وتجن ــان خصوصيت المناســب لضم

ــن؟ المخترقي
مشــاركات  مــن  بنشــره  يقــوم  مــا  اختيــار  يتقــن  هــل 

؟ ت ســا قتبا ا و
هــل مــا يدونــه علــى صفحتــه الشــخصية مناســبا للطــرح أمــام 

جمهــور متبايــن العمــر والهويــة والتفكيــر؟
ــخصي ال  ــل الش ــى البروفاي ــات عل ــن بيان ــه م ــا يضع ــل م ه

ــه؟ ــاحة خصوصيت ــن مس ــد م تح
تحديــد الموقــع، ونشــر أماكــن الزيــارات، وتضميــن الحالــة 
مــن  كثيــرا  وغيرهــا  اليوميــة..  القصــة  ونشــر  المزاجيــة، 
اإلجــراءات الفيســبوكية؛ أال تمنــع الشــخص مــن حمايــة نفســه 
مــن قبــل المســتهدفين فيمــا لــو كان شــخصية عامــة أو 

معروفــة؟
نشــر األفــكار غيــر المنفــذة أو قيــد التنفيــذ، والتعبيــر عــن 
المشــاعر الداخليــة بوضــوح مطلــق.. أ ليســت مــن األمــور 

الخاصــة والواجــب االحتفــاظ بهــا بحــرص؟  

ردود ولكن!
هــذه التســاؤالت ال يتوفــر لهــا أجوبــة نموذجيــة لألســف، ألن 
ــة وعــي مختلفــة، وقــدرة  ــكل مســتخدم ظرفــا خاصــا، وكمي ل
إتاحتــه  بيــن  تتــراوح  إذ  األمثــل  االســتخدام  إدراك  علــى 
لــكل شــيء يقــوم بعملــه بشــكل عشــوائي وغيــر منظــم، 
ــا  ــن بياناتــه بم ــن تخطيطــه لنشــر المائــم فقــط وتحصي وبي
توفــره شــركة الفيــس بــوك مــن إعــدادات كثيــرة فــي حقــل 
ــئلة  ــذه األس ــن ه ــدم م ــا تق ــذا ومم ــة؛ ل ــان والخصوصي األم
الفيــس  إن  فعليــة  ردود  دون  واضحــة  نتيجــة  نســتخلص 
بــوك ليــس برنامجــا ســهل االختــراق فــي حــال تمــت إدارتــه 
ــا وذلــك  ــا الخاصــة دون إذنن بشــكل مــدروس، وال ينشــر أمورن
ــورة أو  ــا أو ص ــت نص ــواء كان ــورة س ــادة المنش ــا للم باختيارن

ــة. ــع فيدوي مقاط
البــد أن نتأمــل قليــا فــي طريقــة تعاملنــا مــع مواقــع 
التواصــل االجتماعــي، فبعــد حضورهــا الكبيــر فــي تفاصيــل 
حياتنــا اليوميــة أصبحنــا مجبريــن علــى االعتــراف بها كوســيلة 
معاصــرة للتواصــل والتفاعــل مــع اآلخريــن، لكــن يظــل الحــذر 

والوعــي ســيدا الموقــف.

اختراق
الدكتــور غالــب الدعمــي / رئيــس قســم الصحافــة فــي جامعــة 
أهــل البيــت )عليهــم الســام( وأحــد المختصيــن فــي معالجــة 

قضايــا االبتــزاز اإللكترونــي بيــن :  
يعــود  للمســتخدمين  الخصوصيــة  اختــراق  اســباب  أهــم 
ــن  ــه م ــتخدم نفس ــة المس ــف حماي ــاس لضع ــة االس بالدرج
يقــوم  المثــال  ســبيل  وعلــى  الهكــرز،  أو  الهكــر  عمليــات 
ــة  ــط المجهول ــض الرواب ــول لبع ــتخدمين بالدخ ــض المس بع

ممــا يعطــي مجــاال للســيطرة علــى خصوصيــة المســتخدم 
ــور  ــع الص ــو وض ــر ه ــب أخ ــاك جان ــا، وهن ــاع عليه أو االط
العائليــة فــي المحفوظــات فــي الموبايــل يعطــي مقــدرة 
ــات،  ــراق الخصوصي ــي اخت ــا وبالتال ــاع عليه ــن باالط لآلخري
ويعمــل بعــض الهكــرز علــى عمــل صــورة مزيفــة عــن طريــق 
برامــج فوتوشــوب أو عمــل فيديوهــات مزيفــة تبــدو حقيقيــة 
عــن طريــق االطــاع علــى بعــض الخصوصيــات، التــي يخزنهــا 

المســتخدم فــي حاســوبه أو موبايلــه.
ومــا تفضــل بــه الدعمــي يؤكــد إننــا نتحمــل المســؤولية 
ــدأ  ــل مب ــة، وتفعي ــة حســاباتنا االفتراضي ــر لحماي بشــكل كبي

ــدأ.  ــذا المب ــس ه ــم عك ــن ث ــا، وم ــة واقع الخصوصي

ضعف الوعي 
ــة  ــة جامع ــم الصحاف ــداد/ قس ــراء الح ــية  زه ــت التدريس وبين
ــددة  ــباب متع ــاك اس ــام(  أن هن ــم الس ــت )عليه ــل البي أه
النتهــاك الخصوصيــة فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
ــا  ــر لديهــا فهم اال ان الســبب األول واألســاس هــو أن الجماهي
عامــا عــن مفهــوم عنهــا ال يتناســب مــع حجــم الموضــوع اذا 
ــرق  ــدم التط ــط ع ــي فق ــة ه ــدون أن الخصوصي ــم يعتق انه
ــات  ــات اإلدالء بمعلوم ــين أن عملي ــة متناس ــع الخاص للمواضي
عــن تحركاتهــم وتبادلهــم للصــور بهــدف التســلية ودخولهــم 
لروابــط غيــر موثوقــة تســاعد الهكــرز وبعــض المغرضيــن فــي 
ابتزازهــم او مشــاركة معلوماتهــم الخاصــة او ســرقة صورهــم 

وغيرهــا مــن األمــور.
فضــا عــن  ضعــف الوعــي القانونــي لــدى جمهــور هــذه 
ــف  المواقــع وعــدم إســهام بلدانهــم فــي نشــر الوعــي وتثقي
المجتمــع وتعريفهــم بحــق الخصوصيــة، لذلــك البــد مــن 
ــرف  ــي التع ــاعدتهم ف ــباب لمس ــة للش ــات توعي ــة حم إقام
علــى مفهــوم الخصوصيــة بشــكل دقيــق وتوضيــح القوانيــن 
المتعلقــة بتنظيــم النشــر االلكترونــي فضــا عــن تحديــد 
القوانيــن الخاصــة بالجرائــم االلكترونيــة لتكــون بمثابــة 
رادع لــكل شــخص يحــاول انتهــاك خصوصيــات االخريــن 
واالســاءة لهــم فــي هــذه المواقــع، ومســاعدتهم فــي تحديــد 

ــك. ". ــة ذل ــة بحماي ــة المتعلق ــاط الدقيق النق

البد أن نتأمل قليال في طريقة 
تعاملنا مع مواقع التواصل 

االجتماعي، فبعد حضورها الكبير 
في تفاصيل حياتنا اليومية أصبحنا 

مجبرين على االعتراف بها كوسيلة 
معاصرة للتواصل والتفاعل مع 

اآلخرين، لكن يظل الحذر والوعي 
سيدا الموقف

قوارير
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في العالم االزرق  

رحلة هروب من الواقع الى الوهم  
وجدت غايتها المنشودة  خلف شاشة هاتفها المحمول لتكون كما أرادت دوما تلك الفتاة 

المثالية, الجميلة الساحرة, التي ال تمت لواقع حالها بصلة! هربت من واقعها لتستوطن في 
وهم طوفان العالم االفتراضي.

انها حكاية لفتاة بين الكثير من االشخاص على الشاكلة نفسها , اذ يتنكرون لذاتهم ليعيشوا 
شخصية مزدوجة  في صفحات مواقع التواصل, لربما تقودهم الى عواقب وخيمة.

في هذا الجانب كانت لـ ) قوارير( هذه الجولة االستطاعية:
 

المنافس الكبير
ــًا:  فــي  ــة قائ ــوس لغــة عربي ــرار الشــمري بكالوري ــا ك حدثن
العــام )2009( دخلــت العالــم االفتراضــي المنافــس الكبيــر 
والخصــم القــوي للعالــم الواقعــي, أذ كان التواصــل ُيختصــر على 
ــُت أذهــب لبعــض مراكــز  برامــج محــددة, كن
ــاهد  ــر, أش ــل أج ــتخدامه مقاب ــت الس األنترن
مراســلة  فــي  منغمســين  الشــباب  بعــض 
انبهارهــم  أرى  كنــت  بعضــا،  بعضهــم 
ودهشــتهم بهــذا العالــم الجديــد الــذي 

ــذار. ــابق إن ــا دون س ــل لحياتن دخ
ــام  ــد األي ــي أح ــي ف ــت انتباه ــاف لفت وأض
قهقهــة عاليــة ألحــد المســتخدمين، أجبرنــي فضولــي أن أشــاهد 
فــي شاشــته مــا المضحــك، فرأيــت أن المرِســل قــد بعــث لــه رمزا 
ــأن  ــٍذ ب ــت وقتئ ــة, فأيقن ــتوى التفاه ــاخرا دون مس ــا س تعبيري
ــون أوقاتهــم مــن أجــل أشــياء  ــرا مــن الشــباب ســوف يقتل كثي
ــاس فــي نشــر  ــوم ســطحية بعــض الن تضرهــم, اذ شــهدت الي
كل شــاردة وواردة عــن  حياتهــم إلــى إن وصلــوا حــد الهــوس, و 
بعضهــم أنشــأوا صفحــات بأســماء وهميــة ليعبــروا عــن آرائهــم 
بحريــة وهــذا مــن حقهــم, وهنــاك بعــٌض آخــُر ضــرب علــى الوتر 
ــل  ــهير والتضلي ــي التش ــة, وه ــر الصحيح ــة غي ــه بطريق نفس
ــة  ــلبية المنافي ــور الس ــن األم ــا م ــب وغيره ــر األكاذي ونش

لــكل القيــم.. 
ويــرى الشــمري:  ان االمــر أصبــح واقــع حــال, واصاحــه 
وصــد األضــرار الناتجــة عــن تفشــي هــذه المواقــع, يبــدأ  

فضاءات 
فيسبوكية
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باألطفــال وذلــك  باســتبدال جهــاز الجــوال الــذي بيــن ايديهــم 
بكتــاب قيــم ومفيــد

بين الواقع و الوهم
ــخصيتين  ــص ش ــا تتقم ــتعار أنه ــم مس ــو أس ــى وه ــرف من تعت
وتدخلــه  زوجهــا  ضغــوط  عــن  بعيــدة  األزرق  العالــم  فــي 
تخشــى  ال  هــي  كمــا  متنفســها,  تعــده  إذ  بخصوصياتهــا, 

العواقــب إن إكتشــف ســرها المكنــون كمــا وصفتــه
امــا مرتضــى خضيــر طالــب جامعــي أكــد بــأن حســابه الثانــي 
ــي  ــخص يعان ــون الش ــرورة ان يك ــس بالض ــر, ولي ــلية ال غي للتس
ــم  ــي العال ــرة ف ــخصية مغاي ــاش بش ــية اذ ع ــكلة نفس ــن مش م
ــب  ــوه اغل ــا يعان ــروب لم ــن اله ــوع م ــو ن ــا ه ــي, لربم االفتراض
االجتماعيــة  المشــاكل  مــن  وغيرهــا  البطالــة  مــن  الشــباب 

واالقتصاديــة.

رؤية نفسية
الدكتــور عبــد عــون المســعودي  اســتاذ علــم النفــس فــي جامعــة 
كربــاء المقدســة, اشــار الــى ان تقنيــات العصــر الحديــث ومنهــا 

مواقــع  التواصــل االجتماعــي لــه فوائــد كثيــرة
ــرة,  ــر مشــاكل كثي ــم فــي الجانــب اآلخــر يضم اال ان هــذا العال
أولهــا حالــة اإلدمــان التــي تبعــد اإلنســان عــن واقعــه الحقيقــي 
ــك  ــن ذل ــروب م ــًا لله ــه مكان ــد في ــض وج ــًا, إذ ان البع أحيان

الواقــع, حتــى أصبــح عــادة ســلوكية مــن الصعــب التخلــص 
منهــا فــي العــراق الــذي يعــج بالمشــاكل فــي كل 

ــاة. ــب الحي جوان
ــدى  ــاط  ل ــان واإلحب ــت والحرم ــن الكب ــًا ع فض

الكثيــر, جعلهــم ايضــا يذهبــون إلــى العالــم 
يســتطيعوا  مالــم  ليحققــوا  االفتراضــي 

ومواجهــة  الواقــع  فــي  تحقيقــه 
ــى  ــض إل ــعى البع ــل س ــاكلهم, ب مش

اســتخدامه كوســيلة للتفريــغ النفســي مــن خــال التهجــم علــى 
مــن ال يســتطيع مواجهتهــم  وجهــا لوجــه. 

امــا طــرق العــاج بــرأي المســعودي فهــي تبــدأ مــن مبــدا أن وراء 
كل اضطــراب نفســي هنــاك مشــكلة فــي حيــاة المضطــرب, و 
ــى مشــاكلهم وحلهــا,  ــات العــاج يجــب الوقــوف عل ــن أولوي م

ــع, والحكومــة. ــى عاتــق االســرة, والمجتم وهــذا يقــع عل
عمليــة   إلــى  االنتقــال  ثــم 

ــاء  ــال إطف ــن خ ــاج  م الع
ســلوك اإلدمــان وتعزيــز 
لــه مضــاد  ســلوك 
حثهــم  خــال  مــن 
باالندمــاج مــع اآلخريــن 
ــدث  ــع، والتح ــي الواق ف
اليهــم بمواضيــع شــتى, 
معهــم  البقــاء  ومحاولــة 

ألكبــر وقــٍت ممكــن.

مرتضى خضيركرار الشمريد.عبد عون المسعودي

قوارير
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تألق 
العدسة 

يعيون تسير نحو التألق واالبداع حصدت المصورة الهاوية لفن التصوير  فاطمة تحسين الموسوي 
على خفايا الطبيعة واليوميات بشكل ساحر واناقة انثوية لهذا الفن الرفيع.. 

)قوارير( تشجع الهواة والمبدعين
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روائع 
التعلم

قارئ الرقم المسماري

يحمل لفته شــهادة البكالوريوس في االثار العراقية من جامعة 
الكوفة ويعرف بحبه الشديد لفك رموز الخط المسماري وقد ترجم 
هذا الحب من خال صفحته الشــخصية علــى مواقع التواصل 
االجتماعي التي حملت اسم قارئ الرقم المسماري او مسماريات 
وتطبيقه العملي لما درســه ســابقا فنالت اعجــاب االالف من 

المتابعين.
وهــو احد اعضاء فريــق )االبكالو ( لحماية المــوروث الحضاري 
 الــذي يتكــون مــن مجموعــة ناشــطين مدنييــن ومتطوعيــن 
مــن مختلف االختصاصــات هدفهم احياء امجــاد الحضارات 
 الســابقة والنهــوض بالمســتوى الثقافــي للبلد  الــى جانب 
 احيــاء اللغة الســومرية والكتابة المســمارية التــي تعد  أقدم 
لغة كتبــت في التاريخ  منــذ االالف الســنين وتعريف الناس 
بحضارة العــراق تحت شــعار اللغات القديمة بيــن االنقراض 

واالستمرار .
فك الرموز

اما كلمة االبكالو و بحســب ما جاء في  القاموس االشوري فهي 
تعنــي الحكماء الســبعة االســطوريين وهم الذين علموا البشــر 

اصول العمران في المدن القديمة. 
 يذكــر ان مجموعــة GCI عقــدت اتفاقيــة عمــل مــع اآلثاري 
 احمــد لفتــه  ألطــاق برنامــج مشــترك ألحيــاء المــوروث 
 الحضــاري تزامنا مــع ادراج بابل ضمن الئحة التــراث العالمي 
 كما نشــرت  مجلــة ) المدينة برليــن (  التي تصــدر باللغتين 
 العربيــة وااللمانيــة بعمــل تقريــر مفصــل عنــه وامكانيته 

الرائعة في فك رموز الرقم المسمارية.

شهادات
كمــا يدرس لفته الماجســتير حاليا ولديه عدة شــهادات منها 
اســاليب العرض المتحفي وتراث الجذب الســياحي  وشــهادة 
اســتخدام التقنيات الحديثة في حقل العمل اآلثاري وشــهادة 
صيانة المباني واللقى االثارية وشــهادة علم المتاحف والرسم 
الهندســي فــي علم االثــار ومشــاركات متعددة فــي مختلف 

مهرجانات محافظة بابل .

هل جربت يوما ان تكتب اسمك باللغة السومرية , قد تستطيع ذلك بمساعدة اآلثاري الشاب 
احمد لفتة  احد اعضاء فريق ) االبكالو ( الذي شارك مؤخرا في مهرجان عشتار تقرأ في 

محافظة بابل من خالل زاوية خاصة لكتابة اسماء المشاركين في المهرجان بالخط المسماري 
فكان محط انظار الجميع

بابل - ساجدة ناهي 

فريق )االبكالو ( لحماية الموروث 
الحضاري يتكون من مجموعة ناشطين 

مدنيين ومتطوعين من مختلف 
االختصاصات هدفهم احياء امجاد 

الحضارات السابقة والنهوض بالمستوى 
الثقافي للبلد  الى جانب احياء اللغة 

 السومرية والكتابة المسمارية 
التي تعد  أقدم لغة كتبت في التاريخ  

منذ االالف السنين
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ترجمة
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 ساعتان بين العشاء والسرير..  
غير ضروري 

اقترحت دراسة علمية جديدة أن ترك فجوة لمدة ساعتين بين تناول العشاء 
والذهاب إلى السرير ليس مفيًدا بالضرورة لصحتك.

من الشائع أن تناول الطعام قبل وقت قصير من النوم يمكن أن يكون له 
تأثير ضار طويل المدى على صحتك  مما يؤدي إلى مشاكل مثل زيادة خطر 

اإلصابة بالسرطان.

ومــع ذلك ، يبــدو أن باحثين من كلية الدراســات العليا للعلوم 
الصحيــة بجامعــة أوكاياما في اليابان قد رفضــوا هذا االدعاء 
مؤكدين إن ترك ســاعتين بين آخر وجبة في اليوم ووقت نومك 

من غير المرجح أن يؤثر على مستويات السكر في الدم.
في اليابان ُينصح الناس بترك ســاعتين بين العشــاء والسرير 

ثاث مرات على األقل في األسبوع.
  BMJ Nutrition وحســب الدراســة  التي نشــرت فــي مجلــة
بعنوان الوقاية والصحة  قــام الباحثون بتحليل البيانات التي 
تم جمعهــا بين العامــي 2012 و 2014 مــن 1,573 من 
البالغيــن األصحاء في منتصف العمر وكبار الســن من أوكاياما 

في غرب اليابان.
لم يكن لدى أي من البالغين أي شــروط صحية أساســية مرتبطة 
بمرض الســكري وكان ثلثا المجموعة هم من النســاء واالغلبية 

كانت أعمارهم أكبر من 65 عاًما.
قــام الفريق بتقييم أنظمة األكل فــي المجموعة باإلضافة إلى 
عوامل نمــط الحياة األخرى مثل وزنهم  ومدى ســرعة تناولهم 
الطعام ومقدار النشاط البدني الذي يشاركون فيه وفيما إذا كانوا 

يدخنون.

ضئالة التأثير
تكلــف الوصفــات الطبيــة لمرضى الســكري  مليــار دوالر من 
الخدمات الصحية الوطنية وخال الدراسة  راقب الباحثون أيًضا 
مستويات HbA1c للمشاركين اضافة  إلى مستويات السكر في 

الدم لدى األفراد خال فترة شهرين إلى ثاثة أشهر.
ذهبت أقلية من المشــاركين بانتظام إلى الفراش خال ساعتين 
 HbA1c من تناول العشاء بينما ارتفع  قليا متوسط مستويات

المجموعــة  خال الدراســة  حيــث ارتفع من 5.2 فــي المائة 
فــي العام 2012 إلى 5.58 فــي المائة في عامي 2013 و 
2014 واستنتج  الباحثون إلى أن ترك ساعتين على األقل بين 
تناول الطعام والذهاب إلى الســرير كان له تأثير ضئيل للغاية 

على الجسم.
ووجدوا أن عوامل نمط الحياة األخرى مثل ضغط الدم والنشــاط 
البدني والشرب المفرط كان لها تأثير أكثر أهمية على مستويات 

السكر في الدم.
بينما يعترف الباحثون بأن الدراسة قائمة على الماحظة فقط، 
فإنهم يعتقدون أن نتائجهــم تظهر أن هناك حاجة إلى مزيد 
من التركيز على تشجيع الناس على اتباع نمط حياة متوازن بداًل 
من حث الناس على ترك فجوة لمدة ســاعتين بين وقت نومهم 

ووجبتهم األخيرة من اليوم.

ترجمة / قوارير

تكلف الوصفات الطبية لمرضى 
السكري  مليار دوالر من الخدمات 

الصحية الوطنية وخالل الدراسة  راقب 
 HbA1c الباحثون أيضًا مستويات
للمشاركين اضافة  إلى مستويات 

السكر في الدم لدى األفراد خالل فترة 
شهرين إلى ثالثة أشهر
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نافذة على 
الطبيعة

 من الهالل حتى العرجون القديمالقمر..

لمراحلة دهشة !!

بدءا نقرأ
 يمــر القمــر بثمانــي مراحل، إذ يولــد على شــكل هال المع 
ضئيل ويتعاظم حجمه وســطوعه إلى أن يصير بدرا" ، وعندها 
تبدأ مرحلة االنحدار والتقلص حتــى يعود كالعرجون القديم 

ثم يغمره الظام.
وفيما يأتي األطوار التي يمر بها وجه القمر.

الهالل
ابتعــد  إذ يكــون قــد  الهــال  للقمــر تســمى   أول منزلــة 
 عــن نقطــة الصعــود وســلك طريقــه إلــى ســماء نصــف 
 الكــرة الشــمالي.. وفــي هــذه المرحلــة تمكن رؤيــة القمر 

لفترة وجيزة في األفق الغربي بعد غروب الشمس بقليل.
ويبدو على شــكل هال دقيق المــع، ال يلبث أن يغيب تحت 

 األفق.

التربيع األول
في اليوم الســابع من الشهر )القمري( يدخل القمر في مرحلة 
"التربيع األول"، وتمكن رؤيته بعد غروب الشمس  وقد غمر النور 

نصفه.
عند الدخول في هذه المرحلة يكون القمر قد أمضى ربع دورته 

الشهرية  حول األرض.

األحدب المتزايد
وفي اليوم الثامن من الشــهر القمري تزداد مســاحة النور على 
ســطح القمر و ُيرى بعد غروب الشــمس ويبدو أقرب إلى األفق 

الشرقي، ويسمى حينها  باألحدب المتزايد.

البدر
بعد مضي 14 يوما و18  ســاعة من الشــهر يصير القمر بدرا، 

كثيرا" مايأخذنا النظر الى ذلك الكوكب المدهش الذي يضيء لنا حينما يحل الظالم .. ويكون 
بمثابة الدليل الثابت واليقين المميز في اوقاتنا ومناسباتنا الدينية التي تشغل افكارنا في 
حساباتها، والعديد منا اليدرك او اليعي المراحل التي يمر القمر منذ والدته وحتى اختفاؤه! 

والنه يعد احد الظواهر الطبيعية المهمة والمحيرة احيانا" .. وجدنا ان نتعرف عليه في هذا العدد 
من " قوارير" 
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إذ يغمــر النور كامل وجهه.. ويقــال حينها إن القمر في حالة 
تقابل أو استقبال مع الشمس.

 وبعــد بلوغــه منزلة البــدر يتأخر يومــا بعد يوم فــي البزوغ 
 بمقــدار خمســين دقيقة، كمــا يأخذ النور  باالنحســار شــيئا 

فشيئا.

األحدب المتناقص
بعد مضي 18 يوما وعشــر ســاعات على بدء الشهر القمري، 
يكون الخط الفاصــل بين الجزء الُمنار والمظلــم خطا منحنيا، 

وحينها يسمى القمر بـ"األحدب المتناقص".

التربيع الثاني
عندمــا يمضــي مــن الشــهر 22 يومــا، يتقلص نــور القمر 
 وياحظ تأخر بزوغه حوالي خمس ســاعات تقريبا بعد غروب 

الشمس، ويسمى حينها بالتربيع الثاني.

الهالل الثاني
بعــد مضي 25  يوما من الشــهر يدخل القمــر منزلة "الهال 
الثانــي"، وياحظ أن النور لم يعد يغطي إال قســما صغيرا  من 

طرفه.

المحاق
 فــي آخــر يــوم مــن الشــهر يبلــغ القمــر نقطــة الصعــود 
ويصبــح بين األرض  والشــمس على اســتقامة واحدة، ويغمر 
الظام كامــل وجهه ويغيب تحت األفق مع مغيب الشــمس 

وتسمى هذه الوضعية بمنزلة المحاق وبحالة االقتران.

قوارير
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عالمها 

غالبا ما تزداد مصروفات األســرة خال شــهر رمضان، وهو ما يكون نتيجة اتباع سلوكيات شــراء وإنفاق خاطئة، تتعلق بالمشروبات 
والمأكــوالت التي تســتهلكها العائلة ، كذلك مســتلزمات العيد من مابس ومفروشــات جديدة للمنزل وكل مــا يتعلق بالمخبوزات 

والحلويات، دون التخطيط والتركيز على الضرورات، مما يترتب عليه اضطراب الميزانية، ومن ثم إرهاقا ماليا.
يشير علماء االجتماع إلى أنه لكي تقوم الزوجة بشراء جميع متطلباتها في شهر رمضان دون أن تؤرق زوجها، البد من وضع خطة تليق 
بميزانية المنزل وال تقصر في احتياجات األسرة، وفي ذات الوقت تحمي من العادات الشرائية الخاطئة، مع أهمية التخطيط قبل الشراء. 
والموازنة بين اإلمكانيات المالية ومتطلبات المنزل، كما يجب التخلي عن فكرة التخزين التي توصف بالشره الشرائي، حيث تقوم المرأة 
 بشراء احتياجاتها في رمضان واحتياجات العيد وما بعد العيد بحجة احتمالية غلق المحال والمتاجر، وهذه من أهم األخطاء التي يمكن 

الوقوع فيه.

ال   للتبذير 
في الشهر   الفضيل 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////61 Q  W  A  R  E  E  R

بركة 
السحور

 

يغفــل الكثير أهمية وجبة الســحور 
في شــهر رمضــان وال يتناولونها، 
علــى الرغــم مــن كونها مــن أهم 
الوجبــات التــي تكســب الجســم 
ليســتطيع  الازمة  والحيوية  الطاقة 
الصوم لســاعات أطــول خاصة مع 
ارتفاع درجــة الحرارة، فأهمية وجبة 
الســحور تكمن في أنهــا تقلل من 
اإلصابة بالصــداع واإلعياء والتعب 
أثناء الصيام، كما أنها تحافظ على 
مســتوى الســكر في الدم، وتنشــط 
الجهاز الهضمي وتمنع شــعور الفرد 
بالعطــش والكســل والخمول خال 

النهار وأثناء الصوم
ويؤكد األطباء أن وجبة الســحور ُتعد 
أهــم من وجبــة اإلفطار الرئيســية، 
ألنها تســاعد الشــخص على تحمل 
الصعوبــات التــي تواجهــه أثناء 
ُروا  الصيام، وقد قال رسول الله “َتَسحَّ

حور بركة . َفإِنَّ ِفي السَّ
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عالمها 

العيــد هو الفرحة التــي ينتظرها الصغار والكبار ليعبروا عن ابتهاجهم. يعشــق األطفال أيــام العيد لما فيها من مرح 
ومابس جديدة وحلويات ومشاركة أمتع األوقات مع األهل واألصدقاء.. ولكن ال بد أنك تبحثين عن أفكار لتجعلي عيد 
هذه السنة متميزًا عن غيره.. تعرفي معنا على أفكار تساعدك على االحتفال في عيد الفطر بشكل متميز. ومابس العيد 
من أكثر مابس المناســبات التي تهتم األمهات بشــرائها، حتى يظهر أوالدها بمظهر اجتماعي الئق، وتتغافل بعض 

األمهات عن أسس اختيار مابسهم والتي أهمها راحة الطفل قبل أية شيء، فلتجمعي بين الراحة وبين األناقة..

فرحة 
العيد

FASHION



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////63 Q  W  A  R  E  E  R



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////64Q  W  A  R  E  E  R

عالمها 

مــن الضــرورة  أن يكــون لــرب البيــت دوره فــي شــهر رمضــان 
ليــزرع بهجــة حقيقيــة فيــه.

فالجلــوس بعــد صــاة الفجــر ومدارســة القــرآن ســويًا وقــراءة 
تفســير بعــض اآليــات يعــد وقتــًا ممتعــًا.

ــة  ــات الرمضاني ــات واللوح ــض المطوي ــق بع ــا ان تعلي كم
فــي باحــة )صالــة( البيــت وفيهــا أوراق تتجــدد يوميــًا عــن 

شــهر رمضــان ومــا يتعلــق بــه
ــان  ــل رمض ــن فضائ ــي ع ــكل جماع ــاب بش ــراءة كت وان ق
وآدابــه ومــا يتعلــق بذلــك، لتوعيــة األســرة المســلمة بحــق 

ــواب الرحمــة  هــذا الشــهر عليهــم هــو مــن اب
تعويــد األبنــاء والبنــات علــى الصدقــة وبــذل الخيــر للفقــراء 

والمســاكين والمعوزيــن، وهــذا األمــر مــن أجــل األمــور، اقتــداء 
برســول اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه .

ايضــا مــن االمــور المهمــة والمشــوقة إقامــة مســابقات 
ــة تحــث علــى الخيــر وتــزرع األخــاق الفضيلــة،  رمضانيَّ
النبيلــة،  واألفــكار  الصحيحــة  القيــم  لــألوالد  وتعطــي 
والمعلومــات الشــرعية المفيــدة، بأســلوب مشــوق، وابتســامة 

ــة. ــز رمزيَّ ــع جوائ ــة، م مضيئ
وقيــام  الصــوم  علــى  الصغــار  األبنــاء   واخيرا"تشــجيع 
الليــل، وجعــل الصــوم وقيــام الليــل أمــرًا متتاليــًا بعــد 
انقضــاء شــهر رمضــان، لكــي يكــون لــه تأثيــر علــى البيئــة 

ــرية . األس

متعة وغاية  
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الكنافة الرمضانية 

المقادير
نصف كيلو كنافة خصات طازجة
زبدة سائلة للدهن زيت غزير للقلي

فستق صحيح
قطر

طريقة التحضير
- ُتفرد خصات الكنافة على الطاولة بطريقة مستوية على هيئة 

شرائط طويلة رفيعة، وُترش بقليل من الزبدة السائلة
ُتلف الخصات حول غطاء باستيكي صغير، مع الضغط الخفيف 

بأطراف األصابع، للحصول على أكواب أو أساور بحجم مناسب، مع 
التخلص من الكنافة الزائدة

- ُتكرر الخطوات السابقة، حتى االنتهاء من كمية الكنافة، ثم ُترص 
وحدات الكنافة في صينية مع مراعاة عدم نزع الغطاء الباستيكي
- ُتغطى الصينية وتوضع بالبراد”الثاجة” لمدة 20 دقيقة حتى 

تتماسك
ُيسخن الزيت في إناء عميق، ُينزع الغطاء الباستيكي من كل وحدة 

كنافة، ثم ُتقلى في الزيت حتى تحمر من جميع الجهات
ُترفع على منشفة ورقية، للتخلص من الزيت الزائد، وُتترك لتبرد 

قليًا
تحشى وحدات الكنافة بخليط الفستق، ثم ُترص في طبق التقديم، 

وُيوزع فوقها قليل من القطر



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////66Q  W  A  R  E  E  R

دعوة للرحمة

االسالم منح 
للمرأة حقها 
في اختيار 
مايناسبها في 
قضية االرتباط، 
لذلك لم يحدد 
االمر لوالديها 
في اجبارها بمن 
التريده زوجا، 
ليقتصر دورهما 
على االقناع 
والنصح وتقديم 
المشورة ، وان 
حدث ذلك في 
بعض المجتمعات 
من اجبار الفتاة 
واكراهها على 
الزواج ، فذلك 
يعد من الجهل 
وعدم احترام 
المرأة

شــكت ذات مرة احدى المطلقات مــن اجبار اهلها لها على 
الــزواج ، رغم ان طموحها  يتركز فــي العمل لتعيل طفلها 
ذات الســنوات الخمــس ، هــي الزالت شــابة وجميلة ومن 
بعض التفاصيل التي روتها لي اكدت ان شــقيقها االكبر 
يذكرها بضرورة االرتباط وان تنسى قضية العمل، وترى ان 
الحياة اكبر من الزواج وان تفكيرها يصب في امور مستقبلية 
قد يعيق الزواج رغباتها ســيما وهي تمتلك موهبة الرســم 
 ولديهــا اعمــال يدويــة لعمــل االكسســوارات وغيرهــا ، 
اال انهــا تعيش حالة من القلق بســبب الحاح ذويها لفكرة 

االرتباط .
نقول ان االسام يمنح للمرأة حقها في اختيار مايناسبها في 
قضيــة االرتباط ، لذلك لم يحدد االمر لوالديها في اجبارها 
بمــن التريده زوجــا ،ليقتصر دورهما علــى االقناع والنصح 
وتقديم المشــورة ، وان حدث ذلك فــي بعض المجتمعات 
مــن اجبار الفتــاة واكراهها علــى الزواج ، فذلــك يعد من 
الجهل وعدم احترام المرأة، الن االسام يحث على احترامها 
والمحافظــة عليهــا وجعلها تقود حياتها بمــا يرضي الله 
سبحانه وتعالى ، فهذه المسألة الينبغي لها ان تتطور في 
مجتمعنــا كي التفضي الى نتائج غيــر محمودة وقد تكون 
عاقبتها سيئة في بدء المشاكل الزوجية واستمرارها ورفض 
الحيــاة، والن االســام دعا الى االهتمام باالســرة والعناية 
بقضاياها الســيما اختيار االزواج ، ومنح المرأة حريتها في 
القبول او الرد الن الله جل وعا جعل في ذلك مودة ورحمة.
 ففي استشــارة االهل واحترام وجهة نظرهم تكون موضع 
تقديــر ونجاح، ســيما وان اغلب االرتباطــات الزوجية االن 
تحدث في ســن مبكرة وان مشورة االهل واجبة وضرورية ، 
بيد انه التصل الى االجبار واالكراه وفرض االرتباط بالقوة.
وهــي دعوة صريحــة لمجتمعنا في التأني والمشــاورة مع 

فتياتهن في قضاياهن المصيرية سيما الزواج.  

سعاد البياتي  

 م�سك 
لكالم 
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تصوير - فاطمة الموسوي
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تصوير - عمار الخالدي


