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اريج 
االفتتاح

شاعرات 
عربيات 

جليلة بنت مرة

الخنساء السليمية

ــي و  ــعر العرب ــن الش ــر م ــي كثي ــون ، وف ــروس الفن ــرأة ع الم
ــذه  ــن به ــم تك ــت ، أو ل ــا كان ــرأة لم ــوال الم ــون األدب،  ل فن
القــوة والجزالــة والقــرب الــى النفــس ، حتــى إن أفضــل الشــعر 
ــب  ــرأة صل ــدور الم ــر كان ل ــة للفخ ــات فباإلضاف ــّن المعلق ه
الموضــوع ، بــل ان العــرب ال تبتــدئ بشــعر إال و لالنثــى حصــة 
ــى  ــرم صل ــول األك ــوا الرس ــا مدح ــل عندم ــر دلي ــع ، وخي المطل

ــه:   ــدأ الشــاعر بقول ــه وســلم ، ب ــه و ال ــه علي الل
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول

فانتفــض الصحابــة فقــال النبــي محمــد صلــى اللــه عليــه و 
آلــه وســلم،  اتركــوه فهــذا ديــدن العــرب .

ــة  ــات خصوب ــاء العربي ــه كان للنس ــت نفس ــي الوق ــن ف و لك
ــن  ــل ع ــا ال تق ــة أبياته ــعرها و جزال ــي ش ــرأة ف ــال الم وجم
الشــعراء ، وكــّن يمارســن الشــعر بكفــاءة و تنــوع فــي البحــور 
ــي  ــم ف ــي القدي ــعر العرب ــل الش ــى إن أفض ــراض،  حت و األغ
الحماســة و التعبــأة كان للمــرأة العربيــة ، عندمــا تدعــم الرجــل 

ــدي. ــة والتح ــي المواجه ف
ــة بنــت مــرة فــي  ومــن المخضرمــات فــي هــذا البــاب ، جليل
رثــاء زوجهــا وائــل بــن ربيعــة المعــروف بكليــب ، و قــد قتلــه 

اخاهــا جســاس بــن مــرة .
وقد عاشت مرارة الوفاء و الوالء ، لزوجها أو أخيها.

ــف  ــا )) كي ــم زوجه ــن مأت ــا م ــد طرده ــهور عن ــا المش و قوله
ــه  ــِب ِوترهــا ، أســعد الل ــك ســرها ، و ترُق ــرة بهت تشــمت الح
أختــي أفــال  قالــت : نفــرُة الحيــاء و خــوف اإلعتــداء (( بعدمــا 
وصلهــا ان أخــت زوجهــا نعتتهــا بالشــامتة ..ثــم نعــت 

ــدة جــاء فيهــا : زوجهــا بقصي
فعل جساس على وجدي به 
قاطع ظهري ، و ُمدن أجلي 

أمــا الشــاعرة االخــرى فهــي الخنســاء و كل مــا يقــال عنهــا ، 
إنهــا أفضــل مــن نعــت اخويهــا وزوجهــا ، حيــن قتلــوا فــي 
معركــة القادســية وقتــل ابناؤهــا فــي يــوم واحــد رغــم تقــدم 
العمــر بهــا ، ولكــن لــم ينضــب معينهــا ، فرثتهــم بقصيــدة 

معروفــة فوثقــت فيهــا جــزء مــن المعركــة .
و هنــاك اســماء كثيــرة و روائــع مــن الشــعر واألدب مــن النثــر و 
غيــره مــن فنــون الــكالم أبدعــت المــرأة العربيــة فيــه ، و لــذوي 
اإلختصــاص كتــب و مصــادر مــن الجميــل ان يتنــزه بهــا 

ــق األدب .. ــتمتع بحدائ المس

جمال الدين الشهرستاني
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ـ  بــدءا نــود معرفة ســيرتك الذاتية -مــاذا اضاف العمل 
للســيدة الحاجــة  كفــاح احمــد الوائلــي وهــي تتعايش 
مــع شــريحة مهمــة فــي  المجتمــع ؟وهل حصلــت على 

استحقاقك ؟
 

دبلـوم معهـد المعلمات سـنة 1970 م ، بكالوريـوس علوم قرآن 
ولغـة عربيـة / الجامعـة اإلسـالمية ، 2007م ، مبلغـة ومحاضرة 
فـي محافـل النسـاء ، إعـداد محاضـرات وبحـوث مختلفـة ، حاليًا 
للعتبـة  العامـة  لألمانـة  التابـع  األسـري  اإلرشـاد  مركـز  مديـرة 
الحسـينية المقدسـة فـرع النجـف األشـرف ... العمـل فـي هـذا 
المجـال أضـاف لـي الكثيـر مـن الخبـرات ومهـارات التعامـل مـع 
المركـز فضـال عـن  التـي يتعامـل معهـا  المسـتهدفة  الفئـات 
الـدورات التـي يقيمهـا المركـز فـي التنميـة البشـرية  وتطويـر 
الخبـرات والمهـارات االستشـارية المتنوعـة االختصاصـات... ال 

شـك فتحـت اآلفـاق علـى علـوم وممارسـات نافعـة ميدانيـًا .

ـ كيف ترين نموذج المرأة المسلمة ؟ ، ما دور القيم الدينية 
في تعزيز االرشاد التربوي وتنمية ثقافة األسرة  ؟ 

 فـي المجـال النسـوي نـرى نمـاذج إسـالمية راقيـة فـي عطائهـا 

وأثـرت السـاحة اإلسـالمية كثيـرًا فـي النشـاطات والمشـاركات 
التـي تنـم عن مسـتوى ثقافـي عالي  وإلمـام بالشـريعة والتاريخ 
اإلسـالمي مـا يبعـث فـي النفس الراحـة والفخر لمسـتوى النسـاء 
الناشـطات فـي السـاحة العربيـة واإلسـالمية ومـن هـذه النماذج 
الشـهيدة بنـت  الهـدى آمنـة الصـدر ، الباحثـة التربوية مياسـة 
نـوال  التربويـة  الباحثـة   ، البرقعـاوي  زهـراء  الدكتـورة   ، شـبع 

شـعيب  وغيرهـا مـن النمـاذج المشـرفة .
وبالنسـبة لـدور القيـم الدينية في تعزيز اإلرشـاد التربوي ال شـك 
أن الوعـي الدينـي والعـودة لكتاب اللـه الكريم دسـتورنا المبارك 
يعـد صمـام األمـان لألسـرة واألرض الصلبـة التـي تحمي األسـرة 
مـن االنهيـار مـع ما تشـهده السـاحة مـن التجاذبـات والضغوط 
وتأثيـر العولمـة ووسـائل االتصـال االجتماعـي التـي سـاهمت 
فـي افسـاد العقـول والعالقـات االسـرية ... مهمـة مركزنـا هـي 
تعزيـز الجانـب الدينـي والعقائـدي عنـد األسـر مـن خـالل بـث 
المحاضـرات والتوعويـة عبـر وسـائل االتصـال السـتثمار هـذه 
الوسـيلة بالشـكل األمثـل ... وحصدنا نتائج مثمـرة وفاعلة على 

المسـتويات  جميع 

والنشــاط  والبحــث  الحيــاة  فــي  تجاربــك  خــال  مــن  ـ 

لتعزيز اإلرشاد التربوي

كفاح احمد الوائلي.. 
 الوعي الديني صمام أمان لألسرة

مآثر 
النساء

الحديث مع السيدة كفاح احمد الوائلي له نكهة مميزة.. تفوح 
من كلماتها عطر الرصانة االنتمائية للشيخ الوائلي.. ترتب 

ماتقول بتلقائية وامعان .. تتعايش مع القضايا المجتمعية بكل 
ارتياح وجد ، ولها باع طويل في البحوث االسالمية التي كشفت 

براعتها في تبسيط القضايا ورسمها بطريقة غير مألوفة .. 
سيرتها الرفيعة وجنباتها الهادئة تمنح المتلقي امامها 
جمال البيئة التي انتمت لها فتعايشت مع الفكر الناصع  

والكلمة المعتدلة والخطاب الناضج في جوانب الحياة 
المتنوعة..انها االستاذة والباحثة كفاح احمد 

الوائلي لننسج بعفوية هذا الحوار :
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المجتمعي ما نصيب المــرأة في الحياة المعاصرة وكيف 
واجهــت التحديــات في ظــل الحداثــة .. كيــف توجهين 
 مــن انجرفــت فــي تيــار االنفتــاح وابتعــدت عــن القيم 

السامية ؟ 
المـرأة  أن  أرى  المجتمـع  فـي  الميدانـي  احتكاكـي  خـالل  مـن 
العراقيـة قطعـت شـوط ال يسـتهان بـه فـي أثبـات  الوجـود 
والقـدرة علـى تخطـي العقبـات التـي وضعهـا النظام السـابق 
الظالـم نجـد أن المـرأة اليـوم بصمتهـا واضحـة فـي اسـرتها 
مبدعـة  بكافـة مجاالتـه  العمـل  وفـي  ناجحـة  وإدارة  كتربيـة 
 ... إلهـام  ترفـع  التـي  النمـاذج  مـن  الكثيـر  وهنـاك  ومتميـزة 
ممـا يـدل داللـة واضحـة وجليـة علـى إزيـاد وعيهـا وثقافتهـا 
العامـة وحرصهـا علـى طلـب العلـم واالسترسـال فيـه لتلحـق 
بركـب التطـور والحداثة المتسـارعين .. أما التـي انجرفت بتأثير 
تيـار االنفتـاح والعولمـة .. أقـول لهـا انـت ...المتضـررة األولى 

وأسـرتك ِ ثانيـًا وأنـِت المسـؤول األول عنهـم
))وقفوهـم أنهـم مسـؤولون (( خـذي منهـا مـا يصلـح شـأنك 
واسـرتك واتركـي القشـور الزائفـة التـي تقـودك إلـى الهاويـة 
السـامية لصـد سـموم  اإلسـالمية  وأصولـِك  بِقيَمـِك  تحصنـي 
األفـكار والثقافـات الهدامـة التـي ُتبـث عبـر وسـائل االتصال 
تجعـل لـِك سـور حصين وحمايـة ... وهذا ورائه أيادي مسـمومة  
كونـي  اإلسـالمي..  المجتمـع  ثـم  األسـرة  هـدم  إلـى  تهـدف 

واعيـة.(( 

ـ مكاتــب الشــؤون االســرية هــل تمكنت مــن ترصين 
الحــدود والحــد مــن التداعيــات فــي البيئــة العراقيــة 

وخصوصا الظواهر االجتماعية الفتاكة ؟ 
مراكـز اإلرشـاد  سـاهمت وبشـكل فاعـل فـي الحـد مـن الظواهر 
المجتمـع  علـى  طـرأت  التـي  المشـوهة  والممارسـات  السـلبية 
واألسـرة العراقيـة مـن خـالل معالجات علميـة بكـوادر أكاديمية 
متخصصـة نالـت األثـر الطيـب والفعـال فـي تغييـر الكثيـر من 
السـلوكيات والممارسـات الخاطئـة والخطرة على الجيل واألسـرة 
وبجهود ال يسـتهان بها وبعون من الله سـبحانه .. وخير شـاهد 
مـا ينشـر علـى الصفحـات الرسـمية ومواقـع التواصـل الخاصة 

بالمركـز علـى الفيـس بـوك واالنسـتكرام والتليكـرام وغيرها ... 
ندعوكـم للتواصـل معنـا عبرهـا واالطـالع علـى نشـاط المركز  

ـ مــا تأثيــر الدكتــور الوائلــي علــى منجــزك االجتماعي 
والعملي؟ حدثينا عن ذكرياتك مع الشيخ الوائلي ؟

ال شـك أن األثـر الطيـب الـذي رسـخُه الدكتور الوائلـي رحمه الله 
فـي تربيتنـا وأسـس التربيـة الدينيـة والعلميـة الرصينـة التـي 
حثنـا عليهـا كان لهـا األثـر الفاعـل فـي سـلوكياتنا وتعاملنـا 
االجتماعـي والميدانـي علـى الرغـم مـن حرماننـا مـن وجـوده 
المبـارك لسـنوات طـوال لنفيه خـارج العراق لكن ))ومـا كان لله 

ينمـو (( ... وبفضـل منـه وتسـديد  .

- هــل باإلمكان وصــف صورة المــرأة النمــوذج في فكر 
الوائلي ؟

المـرأة النمـوذج بمـا يتناسـب مـع فكـر وثقافـة الشـيخ الوائلي 
رحمـه اللـه وبحكم تربيتـه الصارمـة ال يبتعد عما أراده اإلسـالم 
والشـريعة السـمحاء من المرأة كتربية وسـلوك عـام يتأطر بإطار 
الفضيلـة والعلـم والشـخصية المتوازنـة العفيفـة المؤثـرة فـي 
بيتهـا والمجتمـع الناهضـة بأعبـاء المسـؤولية الملقـاة عليهـا 
فـي التربيـة واإلصالح  والجهـاد بكافة ميادينـه لكونها نصف 

لمجتمع ا

ـ لماذا برأيك ال توجد امرأة منبرية )خطيبة( بالتحديد ؟  
هنالـك نمـاذج خطابيـة نسـائية منبريـة ذات أثـر فاعـل ومؤثر 
على مسـتوى المحافل النسـوية . وإذا كان القصد المنبر بشـكل 
عـام ؟.. فهـذه مهمـة الرجـال... وأيضـًا الفضائيـات تعـد من 
المنابـر التـي تبـث العلـم والفضيلـة بنمـاذج نسـوية مشـرفة 
مـن العـراق ولبنـان وايران يتصـدرن فضائيـة المعـارف وكربالء 
علـى  المنبـر  مفهـوم  يضيـق  وال   .. وغيرهـا  والغديـر  واألنـوار 
الرجـال فقـط ، وانمـا منابـر النسـاء حافلـة وخاصة فـي مدينة 

األشـرف.  النجف 

سعاد البياتي

ير
حر
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م
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بالسام نرتقي 
ليـس لحضـور االطفـال هنـا وقـت محـدد فقـد يحضـروا يوميـا او 
اسـبوعيا او شـهريا فـكل يوم  لـه طعمه الخاص ومع بـدء العطلة 
الصيفيـة انضـم اكثـر من اربعيـن صغيرا"  الى الـدورات الصيفية 
التـي نظمهـا الـدار لتعليمهـم مبـادئ الرسـم والموسـيقى على يد 
متخصصيـن واختـار القائمـون فيهـا ان تكـون الـدورات مسـائية 

لمنـح فرصـة الحضور امـام الجميع. 
وقـد تدعـو الـدار اصدقائهـا مـن االطفال للمشـاركة في  مشـروع 
)بالسـالم نرتقـي( الـذي تبنتـه دار ثقافـة االطفـال فـي بابـل 
بالتعـاون مـع روان سـالم وهـي اصغـر ناشـطة مدنيـة فـي بابل  
لالسـتمتاع بفقراتـه االسـبوعية المميـزة فـي قاعة مؤسسـة ابجد 
الثقافيـة ايـام السـبت ليرسـموا تـارة او يشـاهدوا افـالم الرسـوم 
المتحركـة بـل واكثـر من ذلـك يتناقشـوا فيها ويطرحـوا افكارهم 
عنهـا كمـا يشـاركوا فـي مسـابقاته الشـعرية حتى اصبـح اعتالء 
المسـرح والقـاء القصيـدة والنشـيد يتـم دون خـوف او تـردد بـل 

اصبحـت عمليـة ممتعـة لـألوالد والبنـات علـى حد سـواء.  
ولألمهـات نصيـب ايضـا فـي تنميـة ثقافـة الطفـل واحساسـه 
بالجـو العائلـي االجتماعـي عبـر هـذا المشـروع حيـث اقترحـت 
روان صاحبـة المشـروع ان تشـارك االمهـات فـي جـزء مـن هـذه 
الشـيقة  والقصـص  الحكايـات  بسـرد  قيامهـن  عبـر  الفعاليـات 
لجمهـور االطفـال بطريقـة االمهـات المحببـة فيندمـج االطفـال 

معهـا ويفـرح بهـا.

أمل الغد 
لقواريـر  اكـدت  نرتقـي  بالسـالم  مشـروع  صاحبـة  سـالم  روان 
ان الشـعوب ترتقـي بأبنائهـا حيـن تكـون انشـودتهم للحيـاة 

تحقيق

في محافظة بابل وقرب مسرح صغير بني في الهواء الطلق في ساحة طه باقر الثقافية  
تعلم االطفال هنا ان يفرحوا ويرسموا للمستقبل زهورا مطرزة بأمانيهم الصغيرة كما تعلموا 

حب القراءة وعرفوا ان الكتاب سيبقى خير جليس في الزمان مهما زاحمته اجهزة االيباد 
والحروب االلكترونية  وان يقفوا على هذا المسرح ويقرؤوا اناشيد  للحب والسالم والوطن، 

هم اصدقاء دار ثقافة االطفال فرع بابل المواظبين على حضور كافة نشاطاته.

مهرجاناتها  تسمو بالمتعة والفائدة والفرح   
دار ثقافة االطفال في بابل 

تصوير – حيدر الحيدري
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ولوحاتهم للسـالم وهي ترفع شـعارها المعروف للجميع ) اطفالنا 
امالنـا غـدا هـم التغييـر ( وتشـدد علـى قـول انهـم  يسـتحقون 

االفضـل النهـم االمـل وهـم الحلـم المؤجـل .
سـالم حسـين مديـر دار ثقافـة االطفـال فـرع بابـل التابع لـوزارة 
الثقافـة والسـياحة واالثـار قـال ان الـدار تنفـذ منهاجـا سـنويا 
المحافظـات  مركزيـا تتبنـاه كافـة فـروع ثقافـة االطفـال فـي 
لمناسـبات عديـدة تختـص بالطفولـة  مثل يـوم الطفـل العراقي 
ويـوم اليتيـم ويوم السـالم العالمي وغيرها من المناسـبات اضافة 
الـى نشـاطات ومهرجانـات اخـرى تطوعيـة  يقـوم بهـا كادر فرع 
بابـل مـن اجـل ادخـال الفرحـة فـي قلـوب االطفـال وعوائلهـم 
وغيرهـا  الورقيـة  الطائـرات  ومهرجـان  اقـرأ  انـا  مهرجـان   مثـل 
العوائـل  مـن  واسـعا  جمهـورا  تسـتقطب  ان  اسـتطاعت   كثيـر 

الحلية.
مهرجانـات كثيـرة قامـت بهـا دار ثقافـة االطفـال فـي بابـل 
اخرهـا كان مهرجـان انـا اقـرأ  الموسـم الرابـع وهـو اكبـر حـدث 
ثقافـي سـنوي لألطفـال يقـام  تحـت شـعار )نقـرأ نرسـم ونغني( 
الـذي وزعـت فيـه مجانـا اعـداد كبيـرة مـن اصـدارات دار ثقافـة 
االطفـال وهـي مجلتـي والمزمار اضافـة الى العديـد من القصص 
وال شـيء  يضاهـي فـي هـذا المهرجـان فرحـة االطفـال وهـم 
يحتضنـون قصصهـم حيـث يسـعى القائمـون هنـا علـى بنـاء 

جيـل جديـد يقـرأ ويرفـع شـعار انـا اقـرأ .
وتمكنـت الـدار ان تسـترجع العـاب الطفولـة الجميلـة ايـام الزمن 
الجميـل وتنظـم مهرجـان الطائـرات الورقيـة  مـع ورشـة صغيـرة 
لتعليـم االطفـال كيفيـة عمـل هـذه الطائـرات بعـد تجهيزهـم 
بالمـواد الالزمـة لصناعـة هذه الطائـرات مـن اوراق  وخيوط ومواد 
الصقـة وكانـت فرحـة االطفـال فيهـا ال توصـف  وهـم يكتبـون 
امانيهـم واحالمهـم الصغيـرة علـى اجنحتهـا ويحلقـوا بهـا نحو 

السماء.

تنمية وتدريب 
وتحـرص وئـام الموسـوي الموظفـة فـي هـذا الـدار علـى تسـجيل 
تطـورا  لمسـت  انهـا  مؤكـدة  الصيفيـة  الـدورات  فـي  طفلتيهـا 
كبيـرا فـي موهبـة بناتهـا في الرسـم عنـد انخراطهن في مشـروع 
بالسـالم نرتقـي وتـود ان تتعلـم جـود االبنـة الكبـرى وهـو طالبة 
فـي الصـف االول االبتدائـي مبـادئ الرسـم االوليـة وطريقة مزج 
االلوان واالسـتفادة من خبرة اسـتاذ الرسـم الفنان التشـكيلي رزاق 

السـبتي ومريـم الحسـيني  .
وهـي تؤكـد ان النشـاطات التـي تسـتهدف الصغـار تعتبـر مـن 
االسـس المهمـة لبنـاء الشـخصية بنـاء صحيحـا حيـث ان ورش 
فـي  سـببا  تكـون  وربمـا  المواهـب  تنمـي  والموسـيقى  الرسـم 
اكتشـاف مواهـب جديـدة وتقويمهـا كمـا تخلـق شـخصية قوية 
عـن طريـق تنميـة الثقـة بالنفـس فتدريـب الطفـل علـى القـاء 
االناشـيد والمسـاهمة فـي  النقاش تنمي فـي داخله حب االطالع 
وافضـل طريقـة لتنميـة  عقـل الطفـل هـو تدريبـه علـى طـرح 
االسـئلة والبحـث عـن اجابـة . فيمـا ابـدت ام زهـراء رأيهـا فـي 
مثـل هـذه النشـاطات التـي تواظـب على انضمـام اطفالهـا الى 
فعاليـات دار ثقافـة االطفـال فقالـت ان مثـل هـذه الفعاليـات 
هـي للمتعـة والفائـدة فـي ان واحـد فهـي تسـاعد بشـكل كبيـر 
فـي تثقيـف الطفـل وكثيـرا مـا المـح اندمـاج اطفالـي مـع افـالم 
الرسـوم المتحركـة التـي تعرض مـن خالل جهاز الداتا شـو فاغلب 
مـا يعـرض هـو ذا لغـة بسـيطة وموضوع هـادف يمكنه بسـهولة 
ان يترسـخ فـي ذهـن الطفـل واعتقـد ان دار ثقافـة االطفـال هي 
المتنفـس الوحيـد للطفـل فـي بابـل بمـا يقدمـه لهذه الشـريحة 
الغضـة مـن برامـج تسـاهم فـي تنميـة مواهبـه وتسـاعد علـى 

تثقيفـه وقبـل كل شـيء يدخـل الفـرح علـى قلبـه.

مهرجاناتها  تسمو بالمتعة والفائدة والفرح   

قوارير
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درر
سجادية

رسالة الحقوق.. 

طواف حول التوبة!
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للحج ضوابط وشروط كثيرة لتأدية 
المناسك بصورة صحيحة, وهذا 

االستعداد يحتاج للباس معين 
وتهيئة للسفر, ولعل من ضمن هذه 

االستعدادات هو االلتحاق الروحي 
الذي يكون مزيج من الشوق والترقب 

واالنعتاق المطلق للقاء بيت اهلل, 
والشعور بذلك اإلحساس الذي لطالما 

وصفه الحجيج بأنه طواف حول 
النعيم, سعي في طريق الجنة, رمي 

الذنوب وحرقها بالعبادة

وفود البيت
ــه  ــام الســجاد )علي ــوق لإلم ــراءة رســائل الحق االســتغراق فــي ق
ــر مــن فلســفتها والغايــة  الســالم( تجعــل اإلنســان مــدركًا لكثي
مــن تشــريعها، ولعــل حــق الحــج يبيــن مــا وراء هــذه الشــعيرة 
العظيمــة, وجــزاء هــذا الفــرض المقتــرن باالســتطاعة، فمــا أعظــم 
ــًا مقدســًا  ــة واجب ــه لغــرض تأدي ــت الل ــى بي ــدًا إل أن تكــون واف
يشــاركك فيــه المســلمين مــن أقاصــي االرض ومغاربهــا, حيــث 
تــذوب الهويــات ويختلــط النــاس فــي أداء شــعائرهم علــى 
اختــالف ألوانهــم وأعمارهــم وانتماءاتهــم وتوجهاتهــم الفكرية, 
ففــي بيــت اللــه ال يوجــد تمييــز بيــن عبــٍد وآخــر.. كل عبــاد اللــه 

سواســية؛ الفــرق بالنوايــا والتقــوى وحســب.

استعداد روحي
لتأديــة  كثيــرة  وشــروط  ضوابــط  للحــج  إن  المعــروف  مــن 
ــاس  ــاج للب ــتعداد يحت ــذا االس ــة, وه ــورة صحيح ــك بص المناس
ــتعدادات  ــذه االس ــن ه ــن ضم ــل م ــفر, ولع ــة للس ــن وتهيئ معي
هــو االلتحــاق الروحــي الــذي يكــون مزيــج مــن الشــوق والترقــب 
واالنعتــاق المطلــق للقــاء بيــت اللــه, والشــعور بذلــك اإلحســاس 
الــذي لطالمــا وصفــه الحجيــج بأنــه طــواف حــول النعيــم, ســعي 
ــال  ــادة, امتث ــا بالعب ــوب وحرقه ــي الذن ــة, رم ــق الجن ــي طري ف
ألوامــر اللــه عــز وجــل رغــم مشــقة الرحلــة وجهــد المســير, واألهــم 
أن هنــاك مــا يدعــو للراحــة المطلقــة بالتخلــص مــن عبــأ الذنــوب 
ــه الســالم( فــي  ــام الســجاد )علي ــا أكــده اإلم وثقلهــا.. وهــذا م
حــق الحــج تحديــدًا فــي عبــارة "فــرار إليــه مــن ذنوبك" فاإلنســان 
أثنــاء الحــج يفــُر إلــى خالقــه مــن خطايــاه ويغتســل بمــاء زمــزم 
ــة ويعــود  ــل التوب ــاك ُتقب ــام, فهن مجــازًا عــن التطهــر مــن اآلث
ــظ  ــه أن يحاف ــن أوزاره ويمكن ــي م ــرورة نق ــة المب ــد ذو الحج العب
ــى خــط مســتقيم  ــزام فــي الســير عل ــى هــذه الحظــوة بااللت عل
ــة  ــه لممارس ــي دعت ــة الت ــن الغفل ــص م ــه تخل ــار أن ــى اعتب عل

الطالــح مــن العمــل.

من استطاع إليه سبيا
ربــط اللــه ســبحانه وتعالــى أداء هــذا الطقــس العبــادي المفروض 
علــى كل مســلم ومســلمة باالســتطاعة, وهــذا األمــر يدعــو للتفكــر 
برحمتــه الواســعة حيــث ورد فــي ســياق القــرآن الكريــم صــورة 
ــذا فــأن  ــه نفســًا إال وســعها" ل عــن هــذه الرحمــة " ال يكلــف الل
ــل  ــي تؤه ــة الت ــدية والمادي ــدرة الجس ــط بالق ــتطاعة ترتب االس
ــر تكاليــف االقامــة والنقــل..  المســلم للســفر حيــث مكــة وتوفي
ــى  ــعون إل ــم ويس ــي عمله ــاس ف ــن الن ــرًا م ــد كثي ــث يجته حي
الحــج  فريضــة  ألداء  وشــوقًا  توقــًا  الحــج  تأميــن مصاريــف 
ــر  ــن توفي ــن م ــن ال يتمك ــتطاعة أي م ــة باالس ــا مقرون ــع إنه م

ــن االســتطاعة,  ــه أن يؤجــل تأديــة الفــرض لحي تكاليفهــا يمكن
ــه  ــا يضمن ــة, وم ــن فيوضــات عظيم ــه الحــج م ــا يتضمن ــن م لك
ــل  ــا يجع ــو م ــة ه ــول التوب ــال بقب ــل وع ــه ج ــد الل ــق وع لتحقي
االنســان بهــذا االجتهــاد والرغبــة الملحــة فــي حــج بيــت اللــه.

االستنابة
كثيــرة هــي الشــرائط والضوابــط الملحقــة بفريضــة الحــج 
ــون  ــن يك ــة م ــاده, إذ ثم ــر بعب ــل خبي ــز وج ــه ع ــا إن الل ومنه
ــه  ــن مصاريــف الحــج؛ لكن ــًا ويســتطيع تأمي ميســور الحــال مادي
ال يملــك االســتطاعة الجســدية ألصابتــه بمــرٍض ال يرجــو زوالــه 
ــا  ــنه.. وهن ــر س ــج لكب ــروط الح ــة ش ــي تأدي ــزِه ف ــبب عج أو لس
تجــوز االســتنابة أي قيــام شــخصًا آخــر بالحــج بــدل عــن المنــوب 
ــه, وحتــى فــي حــال مــات االنســان دون أن يســتطيع الحــج  عن
ســواء لعــذر مــادي أو جســدي فيمكــن لألبــن أن يحــج لوالديــه أو 
يســتأجر بمــال تركتــه مــن ينــوب عنــه إن كان الحــج منجــزًا عليــه 
ــي الحــج أي  ــي تجــب فيهــا االســتنابة ف ــالث الت ــاالت الث والح

ــره هــي: أرســال شــخص للحــج عــن غي
أ ـ إذا كان الشــخص قــادرًا علــى تأميــن نفقــة الحــج ولكنــه كان 

فــي حــال ال يمكنــه معهــا فعــل الحــج لمــرض ونحــوه.
ب ـ إذا كان متمكنــًا مــن ادائــه بنفســه فتســامح ولــم يحــج 
حتــى ضعــف عــن الحــج وعجــز عنــه بحيــث ال يأمــل التمكــن منــه 

الحقــًا.
ج ـ إذا كان متمكنــًا مــن اداء الحــج ولــم يحــج حتــى مــات فيجــب 

ان يســتأجر مــن تركتــه مــن يحــج عنــه.

ايمان كاظم

رسالة الحقوق.. حق الحج وفق ما جاء في رسالة الحقوق لإلمام السجاد )عليه السالم(:
"وحق الحج: أن تعلم أنه وفادة إلى ربك, وفرار إليه من ذنوبك.

وبه قبول توبتك, وقضاء الفرض الذي أوجبه الله عليك"
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طبيب

تقدم هائل تحرزه األشعة التداخلية
تقنيات طبية  تنقذ المصابين بالجلطة الدماغية!
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قوارير التقت بالدكتور عدنان الزيدي اختصاص اشعة تشخيصية 
وتداخلية في مستشــفى سفير الحســين )عليه السالم( الجراحي؛ 
ليوضح لنا تفاصيل عمل األشــعة التداخلية واالمراض التي يمكن 

أن تعالج بواسطتها وما يقدمه هذا المجال من خدمة لإلنسان:  

األورام الليفية عند النساء
 من األمراض المنتشــرة والشــائعة عند النساء األورام الليفية على 
الرحم )Fibroids( التي تســبب آالم مزعجة, ونزف, وأحيانا تؤدي 
ألســقاط الجنين وفي بعض الحاالت تتفاقــم هذه األورام لدرجة 
االضطــرار إلــى رفع الرحم.. وأهم أســباب ظهورهــا هو اضطراب 
الهرمونــات بحيث تتعرض المرأة لنشــاط هرمــون معين أكثر من 
المعدل الطبيعــي وبالتالي يحفز بدوره نمو العقد الليفية الحميدة 
التــي من النادر أن تتحــول إلى أورام  خبيثــة, والتداخل الدوائي 
لعالج هذه األورام غالبًا ما يكون له تأثيرات جانبية مؤذية للصحة 
العامــة, أو تخضع المصابة إلــى تداخل جراحــي أو إجراء ناظور 
وفي الحالتين يتوجب التخدير العام, أما ما وفرته تقنية األشــعة 
التداخليــة في هذا الجانب عن طريق القســطرة التي تســتدعي 
التخديــر الموضعي لمكان دخول القســطرة الــذي يكون في أعلى 
الفخذ األيســر في أكثــر األحيان؛ بحيــث تبقى المريضــة واعية 
أثناء الجلســة التي تكون عبارة عــن دفع صبغة معينة تلون الورم 
وبالتالــي يتم التعرف على الشــريان الذي يغــذي الورم فيتم زرق 
حبيبات خاصة متناهية الصغر تنتجها كبرى الشــركات العالمية 
داخل الشــريان لسد مجرى تغذية الورم وإعادة زرق الصبغة للتأكد 
من عدم وصولها إلى الورم بعد قطع هذه الحبيبات طريق الوصول 
إليــه, وبهذا يبدأ الورم بالتالشــي لعدم وصول الــدم إلى الورم ثم 
يضمحــل وينتهي.. وبهذا تكون األشــعة التداخليــة قد حققت 

نتائج مذهلة بأقل األضرار.

آمال تقنية ُتسعف مصابين الجلطة! 
أكــد الدكتور الزيــدي أن من بين ما أحرزته األشــعة التداخلية في 
مجــال الثورة العالجية التقنية هو الســيطرة على تأثيرات الجلطة 
الدماغية والتي تكون عبارة عن إصابة بالشلل النصفي أو الكلي, أو 
فقدان القدرة على النطق واإلدراك وغيرها من التداعيات الجسدية, 
وذلك عن طريق القسطرة باألشــعة التداخلية وبنفس طريقة زرق 
الصبغــة داخل الشــرايين لمعرفة مكان التجلــط أي تحديد موقع 
وجود الخثرة الدموية وفتحها بإجراء طبي خاص, أو إيقاف النزف 
في حالة وجوده.. على أن يتم نقل المصاب إلجراء القسطرة خالل 
6 ســاعات من وقت حــدوث الجلطة على أكثــر تقدير فبعد هذه 

المدة ال يمكن إسعافه بتقنية القسطرة. 
وبين إن من المؤمل أن يتم فتح مركز الجلطة )stroke center( في 
مستشفى الكفيل خالل الست أشهر القادمة ليتم انقاذ المصابين 
مــن مخاطر الجلطة الدماغية وآثارها علــى أن يتم تجهيز المصاب 
بأســرع وقت في أقرب مستشفى وإرساله بســيارة إسعاف مزودة 
بالخدمات الطبية ليصل إلى مركز الجلطة في أقل من 6 ســاعات؛ 
لتتم عملية القســطرة تحــت التخدير الموضعــي وبالتالي تكون 
نتيجتهــا حمايته من أضرار الجلطة الدماغية وتماثله إلى الشــفاء 

بوقت قياسي.
 

العلم موجود بوجود االنسان.. به وإليه، 
فكل الخطوات التي يحرزها العلماء في 

المجاالت المختلفة ما هي إال وسائل 
تخدم اإلنسانية وتجعل الحياة أكثر 

سهولة؛ وفي المجال الطبي حققت 
 Interventional( األشعة التداخلية

Radiology( تقدما ملحوظا في إمكانية 
معالجة بعض الحاالت بأقل األضرار.. من 

ناحية األلم كونها تغني في بعض الحاالت 
عن التداخل الجراحي مما ُيجنب المريض 

تناول مجموعة كبيرة من المسكنات, 
واقتصاديًا فهي أقل كلفة من بعض 

العمليات الجراحية الموازية لعملها, كما 
توفر في الوقت الذي يحتاجه المريض 

لتماثل جرحه للشفاء.

قوارير
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ثقافة المرأة

الوعي والثقافة 
قد ال تستلزم 
دراسة وإطالع 
بقدر ما يكون 
لإليمان والعقيدة 
محركان في 
تعميق المبدأ 
الذي من خالله 
تواجه المرأة 
أقسى الظروف 
وأكثرها صعوبة 
بإمكانية وإرادة 
تدحض بها ما 
يقال عن كون 
المرأة مجرد 
هامش وال 
يمكنها أن تؤدي 
دورًا حقيقيًا يشار 
له بالبنان

المــرأة فــي المجتمعــات  يــروج الكثيــرون لفكــرة تهميــش 
ــع  ــور المجتم ــن قص ــة تبي ــارات مختلف ــون عب ــة ويتناقل العربي
فــي التعامــل مــع المــرأة بشــكل عــام, وهــذه القناعــة ترســخت 
نتيجــة تراكــم األحــداث التاريخيــة فــي ذهنيــة األشــخاص 
رغــم مــا أكــده اإلســالم بخــالف ذلــك إذ ضمــن للمــرأة كرامتهــا 
ــى كينونتهــا,  ــاظ عل ــة الرجــل للحف وحريتهــا المرتبطــة بقوام
ــداع وإلهــام  فضــال عــن كامــل حقوقهــا التــي تمكنهــا أن األب
اآلخريــن مــن خــالل مســاواتها مــع الرجــل فــي الجوانــب 

ــي. ــي واإلبداع ــدان العلم ــي المي ــة وف الفكري
اليــوم المــرأة قطعــت شــوطًا كبيــرًا إلثبــات حقيقــة مهمــة 
مفادهــا إن المــرأة ليســت مدانــة بالنقــص مــا لــم تثبــت 
ــه  ــه الل ــذي منح ــل ال ــام التكام ــق نظ ــا ووف ــل إنه ــس ب العك
ــي  ــرأة ف ــع الم ــل م ــل الرج ــأن يتكام ــر ب ــي البش ــل لبن ــز وج ع
تأســيس الحيــاة وإكمــال المســيرة الوجوديــة؛ أكــدت شــرعيتها 
فــي العمــل والدراســة والمثابــرة مــن أجــل رفــع معــدل تأثيرهــا 

ــع. ــتقامة المجتم ــي اس ف
ومــن خــالل تصفــح ســريع علــى بعــض الســير التاريخيــة 
ــن  ــي مجتمعاته ــة ف ــات مهم ــن بصم ــاء ترك ــرة لنس والمعاص
نجــد إن هنــاك مجموعــة كبيــرة مــن المنجــزات العلميــة واألدبيــة 
فضــال عــن المنجــزات االنســانية التــي باركهــا اإلعــالم العالمــي 
ــات  ــاء العربي ــة النس ــًا  بإمكاني ــوء اعتراف ــا الض ــلط عليه وس
ــذي  ــتثنائي ال ــدور االس ــا ال ــن وخصوص ــف الميادي ــي مختل ف
قمــن بــه حرائــر العــراق فــي الحــرب ضــد داعــش حيــث أكــدن 
ــا  ــدر م ــالع بق ــة وإط ــتلزم دراس ــد ال تس ــة ق ــي والثقاف إن الوع
ــذي  ــدأ ال ــق المب ــي تعمي ــركان ف ــدة مح ــان والعقي ــون لإليم يك
ــة  ــا صعوب ــروف وأكثره ــى الظ ــرأة أقس ــه الم ــه تواج ــن خالل م
بإمكانيــة وإرادة تدحــض بهــا مــا يقــال عــن كــون المــرأة مجــرد 
ــان,  ــه بالبن ــًا يشــار ل ــؤدي دورًا حقيقي هامــش وال يمكنهــا أن ت
وألننــا نمتلــك أنمــوذج المــرأة كســرت أنــف التاريــخ الــذي ُعــرف 
بطمســه للحقائــق فكانــت الســيدة زينــب )عليهــا الســالم( 
رغــم كل المآســي والمحــن التــي مــرت بهــا قــادرة علــى توثيــق 
الحــدث بمنتهــى الوعــي والثقافــة إذ كان لخطبتهــا صــدى 

ــا هــذا. ــى يومن يطــرق مســامع العقــول إل

ايمان كاظم 

القلممرفــــــ�أ
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ملفات 
الشعوب

صنفت بأكثر الدول جاذبة للسياحة 

بنغالديش..   
تحيي األمل والطموح واالبتكار إلنهاء الفقر 

تقع جمهورية بنغالديش الشعبية في الجهة 
الجنوبية الشرقية من قارة آسيا، تحدها الهند 

من جميع الجهات باستثناء الجهة الجنوبية 
الشرقية إذ تحدها بورما، وُتشكل  مع الوالية 

الهندّية في غرب البنغال منطقة النبغال 
العرقية ذات اللغات المتعددة..النظام 

السياسي في بنغالديش برلمانّي ديمقراطي .
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تقـع فـي منطقـة الدلتـا التـي تتكـّون مـن التقـاء نهـري الجانـج 
تربتهـا  يجعـل  ممـا  وروافدهـا،  المجنـا  وأنهـار  والبراهمبوتـرا 
مـن أخصـب األراضـي فـي العالـم، كمـا يمـر فيهـا ثمانيـة 

وخمسـين نهـرًا عابرًا للحـدود؛ مما يؤدي إلى حدوث مشـاكل 
وصراعـات علـى الميـاه ُتعـد هـذه الصراعـات مـن أكثـر 

المشـاكل تعقيدًا على الصعيد السياسـي.. أما بالنسـبة 
للمنـاخ فيتمّيـز بأنـه اسـتوائي شـتوي؛ نظـرًا لوقوعها 
فـي منطقـة مـدار السـرطان، حيـث يكون معتـداًل في 
الشـتاء مـا بيـن شـهر أكتوبـر وحتـى شـهر مـارس، 

وحـارًا رطبـًا فـي الصيـف مـن شـهر مـارس وحتـى 
شـهر يونيـو. وتهـب عليهـا ريـاح موسـمّية حـارة 
ورطبـة تزيـد مـن فرصـة سـقوط األمطـار، وتحدث 
فيضانـات وزوابـع اسـتوائية وأعاصير كل سـنة، 

وتصاحبهـا آثـار التصحـر والتعريـة.

 االسام فيها
إلـى   142 مـن  سـكانها  عـدد  يتـراوح 

مـن  ممـا يجعلهـا  مليـون نسـمة،   159
فـي  كثافـة  والتبعيـات  الـدول  أعلـى 

كمـا  العالـم،  مسـتوى  علـى  السـكان 
تبلغ مسـاحتها حوالي 144.000 

كيلومتـر مربـع، إذ تعتبـر الدولـة رقـم 94 علـى مسـتوى العالـم من 
حيـث المسـاحة. اإلسـالم هـو ديـن الدولـة ولكـن ينـص علـى حق 
الممارسـة الدينية للشـخص والـذي يخضع للقانـون والنظام العام 
الممارسـة  الحكـم فـي  الحكومـة عمومـا هـذا  واألخـالق. تحتـرم 
والبوذيـة  والمسـيحية  الهندوسـية  أعضـاء  أن بعـض  إال  العمليـة 

التمييـز. واألحمديـة يمـارس ضدهـم 

دستور االسرة 
قوانيـن األسـرة المتعلقـة بالـزواج والطـالق والتبنـي تختلـف تبعـا 
األنجلو-الهنـدي  قانـون  أيضـا  وهنـاك  المعنـي..  الشـخص  لديـن 
المدنـي فـي بعـض هـذه المجـاالت بشـكل متـواز، ال توجـد قيـود 
قانونيـة علـى الـزواج بيـن أفـراد مـن الديانـات المختلفـة ولكـن 
للحصـول علـى زواج موثـق بموجـب القوانيـن الدينيـة اإلسـالمية 
فيتوجـب علـى العـروس والعريس أن يكونـوا مسـلمين بالوالدة أو 
عـن طريـق التحـول. . بموجب قانون األسـرة اإلسـالمي فإن اإلناث 
تـرث نصـف الذكـور والزوجات لديهم حقـوق أقل عنـد الطالق من 
أزواجهـن.. الرجـل مسـموح لـه أن يتـزوج حتـى أربـع زوجـات على 
الرغـم مـن أن المجتمـع ال يشـجع بقـوة تعـدد الزوجـات ونـادرا مـا 
يمـارس هـذا الحق.والقوانيـن توفـر بعـض الحمايـة للنسـاء ضـد 
زوجـات  وأخـذ  التعسـفي  الطـالق 
إضافيـة مـن جانـب األزواج دون 
ولكـن  األولـى  الزوجـة  موافقـة 
الـزواج  علـى  تطبـق  الحمايـة 
يخضـع  فقـط.  الموثـق 
لقانـون  الـزواج 
كل  فـي  األسـرة 
فـي  األديـان. 
الريفيـة  المناطـق 
فـي  الـزواج  فـإن 
األحيـان  بعـض 
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ال يتـم توثيقـه بسـبب الجهـل بالقانـون. بموجبـه ال بـد مـن الزوج 
المسـلم أن يدفـع لزوجتـه نفقـة عبـارة عـن مبلـغ مقطـوع ثابـت 
اعتبـارا مـن تاريـخ توثيـق الـزواج ومبلـغ ثابـت لمـدة 3 أشـهر بعد 
الطـالق ولكن هـذا القانون ليـس مطبق دائما في المناطـق الريفية.

اهتمام ورعاية
إلـى   الماليـة  والمسـاعدة  الدعـم  الدينيـة  الشـؤون  وزارة  قدمـت 
مكـة  إلـى  السـنوي  الحـج  وتنظيـم  الصـالة  وسـاحات  المسـاجد 
المكرمـة يأتـي تحـت رعايـة الـوزارة بسـبب القيـود المفروضة على 
عـدد الحجـاج مـن قبل حكومـة المملكـة العربية السـعودية وتقييدا 

البنغالدشـية. للحكومـة  األجنبـي  الصـرف  للوائـح 
فـي العـام 1984 تـم تأسـيس اللجنـة الشـبه الرسـمية صنـدوق 
الزكاة برئاسـة رئيـس بنغالديش اللجنة طلبت أن تكون مسـاهمات 
الـزكاة السـنوية علـى أسـاس طوعي..والعائـدات تنفـق علـى دور 
األيتـام والمـدارس والمؤسسـات ومستشـفيات األطفـال والمشـاريع 
الخيريـة األخـرى. تم تشـجيع البنـوك التجارية والمؤسسـات المالية 
األخـرى علـى المسـاهمة فـي الصنـدوق. مـن خـالل هـذه التدابيـر 
وسـعت الحكومـة إلـى توثيـق العالقـات مـع المؤسسـات الدينيـة 
داخـل البلـد ومع الدول اإلسـالمية مثـل المملكة العربية السـعودية 

وباكستان.

محاربة الفقر
تعـد بنغالديـش اليـوم ضمـن الشـريحة الدنيا مـن الـدول الصاعدة 

األوقـات  مـن  وقـت  فـي  تعـد  كانـت  أن  بعـد  الدخـل   متوسـطة 
بدرجـة  الفقـر  معـدالت  هبطـت  أذ  العالـم،  بلـدان  أفقـر   مـن 
كبيـرة علـى مـدى الجيـل الماضـي، والفضـل فـي هـذا يعـود إلـى 
المصانـع  مـن  مـكان،  فـي كل  التقـدم  آيـات  وتتجلـى  االبتـكار. 
الطاقـة  باسـتخدام  كالـري  التكنولوجيـة  واالبتـكارات  الحديثـة 
الشمسـية، إلـى بـث األمـل والطمـوح فـي المتدربيـن علـى صناعـة 
المالبـس الذيـن ينتقلـون مـن أفقـر مناطـق البـالد إلـى دكا، وغيرها 

مـن المعالجـات والحلـول لقضـاء عليـه نهائيـا . 

السياحة في بنغاديش
 لهـا طعـم آخـر سـيما فـي رانجاماتـي وهـي مدينـة صغيـرة تقـع 
بيـن التـالل الخضـراء والبحيـرات واألنهـار وذلـك فـي أراضـي تـل 
الوجهـات  مـن  واحـدة  أنهـا  وراء  السـبب  هـو  وهـذا  شـيتاغونغ، 
السـياحية األكثـر زيـارًة فـي بنغالديش، وتعـرف هذه البلدة باسـم 
المـكان يقـع علـى ضفـة بحيـرة  أن هـذا  البحيـرة” كمـا  “مدينـة 

الجميلـة. “كابتـاي” 
األصلييـن  السـكان  ومتحـف  “كابتـاي”،  بحيـرة  المعلـق،   الجسـر 
فـي  الشـهيرة  السـياحية  والوجهـات  البـارزة  المعالـم   مـن 
تمنـح  التـي  والشـواطئ  الغابـات  عـن  فضـال   رانجاماتـي.. 
سـحرا" دافئـا لـكل المناطـق السـياحية هنـاك .مـع تعـدد الفنـادق 

الراقيـة .  

اعداد/ قوارير 
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رموز 
انسانية

يتقاضى مبلغ 300 دينار فقط    
الدكتور عبد االمير علوش 

رمز االنسانية في محافظة بابل

تصوير - حيدر الحيدري
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قبل عدة سنوات طلب مني احد مرضاه ان اطالب الجهات المعنية إلقامة  تمثال يتوسط مدينة 
الحلة للدكتور االنسان الشيخ عبد االمير علوش الذي ما زال يؤدي دوره االنساني كطبيب منذ 

تخرجه من كلية الطب العام 1962 حتى االن وما زال يتقاضى مبلغا زهيدا ال يتجاوز الـ 300 دينار 
فقط  كأجور معاينة كل مريض وما زال يسمى بطبيب الفقراء مع كل المناصب العليا التي 
كان يشغلها مديرا لمستشفى الحلة الجمهوري ومديرا عاما لصحة بابل ولسنوات طويلة 

في وقت وصلت فيه اجور االطباء هذه االيام الى مبالغ فاقت الخيال جردت هذه المهنة من 
اطارها االنساني الرحيم 

لمسة حانية
اعتــاد الدكتــور علــوش وهــو مــن مواليــد العــام 1937 ان يبــدأ عملــه 
ــوم  ــى ي ــا  حت ــم  يومي ــو القاس ــارع اب ــي ش ــة ف ــه المعروف ــي عيادت ف
الجمعــة والعطــل الرســمية ليجــد فــي بــاب العمــارة مــن ينتظــر لمســته 
ــاح  االنســانية الحانيــة فلقــد خصــص لهــم مــن وقتــه ســاعات الصب
االولــى منــذ الســاعة الســابعة صباحــا حتــى الســاعة  العاشــرة صباحــا 
فــي حيــن يكــرس باقــي وقتــه لعائلتــه وليمــارس طقوســه فــي الصالة 

والعبــادة 
يقــول : منــذ  تخرجــي مــن كليــة الطــب وانــا انظــر الــى المــادة علــى 
ــس  ــا لي ــي يومي ــاب عيادت ــح ب ــا افت ــة وان ــت غاي ــيلة وليس ــا وس انه
طلبــا للــرزق بــل لعمــل الخيــر الن الطــب مهنــة انســانية قبــل كل شــيء 
والمريــض الــذي  اشــعر ان حالتــه الماديــة مزريــة اعالجــه مجانــا كمــا 
اقــوم بتوجيــه الصيدليــة التــي اتعامــل معهــا بــان تصــرف لــه الــدواء 

مجانــا وعلــى حســابي الخــاص

االنسانية تقابل بالضريبة
ــل  ــه لعم ــرس نفس ــا وك ــى صوره ــب بأبه ــة الط ــانية مهن ــد انس جس
الخيــر خــالل ال 57 عامــا التــي قضاهــا بيــن المرضــى والمعلوليــن، أذ 
كان  يتقاضــى اجــورا رمزيــة مخفضــة ال تتجــاوز ال 250 فلس واســتمر 
علــى هــذا الديــدن الطيــب حتــى بعــد تقاعــده مــن منصبــه ومــا زالــت 
ــار فقــط وبســبب عــدم وجــود الفئــات  اجــوره ال تتجــاوز ال 300 دين
ــى  ــان ال ــغ فــي بعــض االحي ــد يتحــول المبل ــة ق ــن العمل ــرة م الصغي
250 دينــار فقــط فــي حيــن يســتوفي 750  دينــار ال غيــر ان كانــوا 
مريضيــن مــن نفــس العائلــة والــف دينــار اذا كانــوا ثالثــة مرضــى مــن 
نفــس العائلــة ايضــا،  امــا الفقيــر  المعــدم فيفحــص مجانــا مــع ذلــك 
طالبتــه الهيئــة العامــة للضرائــب فــي بغــداد منــذ ســنتين  وحســب 
ــه  ــم  معرفتهــم  بخدمات ــار رغ ــون دين ــن ملي ــر م ــوش بأكث ــور عل الدكت
ــى  10 %  ــغ ال ــرة خفــض المبل ــرة وبعــد جهــود كبي االنســانية الكبي

ليصبــح 850 الــف دينــار ســنويا .
مــا زال الدكتــور علــوش يتذكــر تواريــخ مهمــة مــرت فــي حياتــه خــالل 
ال 57 ســنة التــي قضاهــا فــي مهنــة الطــب باليــوم والشــهر والســنة 
ــوم 10 -  5 -  ــت تتذكــر ي ــا زال ــي م ــة الت ــه القوي ــت مــن ذاكرت وعجب
ــذي  ــوم ال ــر الي ــوم يتذك ــان المظل ــان االنس ــك ب ــل ذل ــد عل 1988 وق
اثــر علــى  مســيرة حياتــه الشــخصية والمهنيــة  ففــي هــذا اليــوم  تــم 

ــرا  ــا كان مدي ــه عندم ــن وظيفت ــدة ســتة اشــهر وفصــل م ــازه لم احتج
لمستشــفى الحلــة الجراحــي بســبب تفتيــش مــن قبــل المجلــس 
الوطنــي ايــام النظــام الســابق ومعــه ثمــان مــدراء عاميــن واربــع مــدراء 

ــر فــي المستشــفى. مستشــفيات بحجــة وجــود تقصي

عائلة مثالية
ــى  ــذي افن ــاني ال ــه االنس ــي عمل ــتمر ف ــدائد ان يس ــه الش ــم تثني  ول
وفيــرا  خيــرا  غرســه  مــا  ليحصــد  ســبيلة  فــي  شــبابه   زهــرة 
ــو  ــان  يرج ــوش : ان االنس ــول عل ــث يق ــة حي ــه المثالي ــل بعائلت يتمث
مــن اللــه دومــا ان يرزقــه بالزوجــة الوفيــة المخلصــة والذريــة الصالحــة 
وزوجتــي  تشــجعني دائمــا علــى عمــل الخيــر كمــا اســتطعت  ان اربــي 
 اوالدي الثالثــة تربيــة صحيحــة و نجحــت فــي ذلــك والحمــد للــه 
حيــث حصــل اوالدي االثنيــن علــى لقــب البروفســور وهــم االن اســتاذه 
فــي جامعــات محافظــة بابــل بصفــة  مهنــدس دكتــور اضافــة 
ــم  ــوم قس ــة العل ــن كلي ــت م ــي تخرج ــرى الت ــي الصغ ــر ابنت ــى عبي ال
ــور : ان  البيولوجــي وتعمــل فــي نفــس اختصاصهــا   ويضيــف الدكت
ــي  ــر ف ــل الخي ــب عم ــي  ألوالدي كان ح ــي تربيت ــمى  ف ــدف االس اله
نفوســهم ال البحــث عــن المــال  وقــد اوصلتهــم الــى مراحــل جعلتهــم 
ال يحتجــون علــى قيامــي بمثــل هــذا العمــل االنســاني بــل يشــجعونني 

عليــه .
ــر  ــوش بالعم ــر عل ــد االمي ــور عب ــا ادعــو للدكت ــادة وان خرجــت مــن العي

ــر. ــت بخي ــا زال ــا م ــد واردد ان الدني المدي

بابل - ساجدة ناهي 

جسد انسانية مهنة الطب بأبهى صورها 
وكرس نفسه لعمل الخير خالل ال 57 عاما 

التي قضاها بين المرضى والمعلولين، 
أذ كان  يتقاضى اجورا رمزية مخفضة ال 

تتجاوز ال 250 فلس واستمر على هذا 
الديدن الطيب حتى بعد تقاعده من منصبه 

وما زالت اجوره ال تتجاوز ال 300 دينار
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فقهيات

أحكام المرأة 
في الحج والعمرة

الســؤال :  هــل هناك إحــكام خاصــة بالمرأة فــي العمرة 
والحج؟ 

الجواب : تشــترك المرأة مع الرجل في غالبية أعمال العمرة والحج 
وتنفرد بأحكام خاصة بها من خالل النقاط التالية: 

-  حيض المرأة ونفاســها إنما يمنعانها مــن الطواف وصالته وال 
يمنعانها من غالبية أحكام العمرة والحج فهي )تحرم( من الميقات 
)وتقف( بعرفات والمزدلفة و)تســعى بين الصفا والمروة( وتؤدي 

)أعمال منى( وهي حائض.
-  يجوز للمرأة المحرمة لبس المخيط مطلقا ما عدا )الكفوف( خالفًا 
للرجل الذي ال يجوز له ذلك. ولذلك يمكن للمرأة أن تحرم بمالبسها 

العادية شرط أن ال تكون من الحرير الخالص على األحوط.
-  يجــوز للمرأة المحرمة أن تلبس الجــورب وغيره الذي يغطي تمام 

ظهر قدمها خالفًا للرجل الذي ال يجوز له ذلك.
-  يحرم علي المــرأة المحرمة لبس الحلي للزينة إاّل ما كانت تعتاد 
لبســه قبل إحرامها. وال كفــارة عليها لو تزينــت بالحلي حيث ال 

كفارة في التزين. وإن ارتكبت بلبس الزينة محّرمًا.
-  ال يجوز للمرأة المحرمة ســتر وجهها بمثــل البرقع والنقاب. بل 
األحوط وجوبا أن ال تستر وجهها بأي ساتر .كما أّن األحوط وجوبًا 
عدم ســتر بعض الوجه أيضًا حتى للتنشيف بالمنديل. والمقصود 
بالوجه هنا: ما يجب غسله في الوضوء وهو ما دارت عليه اإلبهام 

والوســطى. ويجوز ســتر مقدار من الوجه مقدمة لســتر الشعر في 
الصــالة ولكن األحــوط وجوبًا رفعه بعد الصالة فــورًا. هذا إذا لم 
يتيســر الستر بأسدال ما فوق رأسها على وجهها. كما يجوز التستر 
عن األجنبي بإســداء ما على رأســها كالعبــاءة وترفعه عند عدم 

حضور األجنبي فورًا وال كفارة في ستر الوجه مطلقًا.
-  ال يجــوز للمرأة المحرمة لبــس المقنعة على األحوط وجوبًا ألنها 
تســتر مقدارًا من الجبهة وبعضًا من أطراف الوجه وربما بعضًا من 

الذقن.
-  ال يجوز للنســاء المحرمات وضع الكّمامات المانعة من استنشاق 
الغبــار والغازات الضارة مطلقًا على األحوط؛ ألنه ال يجوز لهّن على 

األحوط ستر بعض وجوههن فضاًل عن تمامها.
-  ليس من الســتر المحرم على المرأة تنظيف األنف بالمنديل، كما 

في حال الزكام مثاًل.
-  يجوز للمرأة المحرمــة أن تغطي وجهها حال النوم إن رغبت في 

ذلك وال شيء عليها منه.
-  يجوز التظليل للنســاء مطلقًا. ويحرم على الرجال إاّل لضرورة كما 

تقدم.
-  إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حين اإلحرام أو قبله أو بعده 
ووصلت الى مكة وكان الوقت واسعا فعليها أن تنتظر حتى تطهر. 
فاذا طهرت أّدت أعمالها من طواف وصالة طواف وسعي وتقصير. 

ثم تحرم للحج كبقية الحجاج.
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-  إذا حاضــت المرأة فــي عمرة التمتع قبل اإلحــرام أو حينه ولم 
يســعها الوقت ألداء العمرة ثم اإلحرام للحــج. انقلب حجها الى 
اإلفراد، حيث تــؤدي أعمال الحج وبعد الفراغ من الحج تجب عليها 
العمرة المفــردة إن تمكنت منها ويجزيها ذلك عن حجة اإلســالم 

الواجبة عليها.
-  إذا حاضــت المرأة بعــد اإلحرام يجوز لها اإلبقــاء على عمرتها 
بأن تأتي بأعمالها من دون الطواف وصالة الطواف. فتسعى بين 
الصفا والمــروة وتقّصر ثم تحرم للحج وحيــن ترجع الي مكة بعد 
الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصالة الطواف التي لم 

تؤدها سابقا وذلك قبل أن تؤدي طواف الحج وصالته.
-  إذا تيقنــت المرأة ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى 
بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها وصالة طوافها من ينوب 
عنها ثم أتت بالســعي بنفســها بعد أن يتّم النائب عنها طوافه 

وصالته.
-  إذا خافت المرأة أن يطرأ عليها الحيض أو النفاس وال يتيسر لها 
أداء طواف الحج وصالته وطواف النســاء وصالته بعد الرجوع من 
منى يجوز لها أداء الطوافين وصالتهما وكذلك السعي بعد اإلحرام 

للحج وقبل الذهاب الى عرفات.
-  األحوط وجوبا أن تتوضأ المســتحاضة القليلة والمتوسطة لكل 
من الطواف وصالته. وأما المســتحاضة الكثيــرة فإن كان الدم ال 
ينقطع بروزه على القطنة كفاها غسل واحد لهما. وإن كان ينقطع 

فاألحوط وجوبًا لها تجديد الغســل لصــالة الطواف إاّل اذا لم يبرز 
اتفاقا بعد الطواف فلها أن تصلي من دون غسل جديد.

-  يغتفــر الفصــل غيــر الطويــل بين الطــواف وصــالة الطواف 
للمســتحاضة بالمقدار الذي تضطر اليه لتجديد غسلها أو وضوئها 
المطلوب منها. وأما اذا اغتســلت أو توضأت وتخلل فصل طويل 
بينه وبين الطواف أو الصالة فعليها أن تتيمم في المسجد أو قريبا 
منــه قبل أن تطوف أو تصلي. وتيممها إما بدل الغســل وإما بدل 

الوضوء حسب اختالف وظيفتها كما تقدم آنفًا.
- يجــوز للمرأة أن تأخذ حبوبــًا لمنع نزول الحيض أثنــاء الحج إذا 

رغبت بذلك.
- الــدم المتقطع كالذي ينزل في دورة امرأة تأخذ حبوبًا لمنع نزول 
الحيض أيام الحج والعمرة يجري عليه حكم دم االستحاضة ال حكم 

دم الحيض.
-  استحباب الهرولة بين الصفا والمروة خاص بالرجال دون النساء.

-  تقّصر المرأة شعرها لإلحالل من اإلحرام وال تحلق.
- يكتفي من المرأة مســّمى الوقوف بالمزدلفة ليلة العيد وإن تيّسر 
لها الوقــوف في تمام الوقــت المحدد. كما يجوز لهــا رمي جمرة 
العقبــة ليلة العيد وإن كانت متمكنة من الرمي في النهار من دون 

صعوبة تذكر. 

المصدر: موقع المرجع الديني األعلى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(
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بعيدًا عن الثرثرة  

لطالما اتهمت 
المرأة  بالثرثرة 
سيما عندما تجد 
رفيقتها التي 
تبادلها اطراف 
الكالم حتى 
اصبحت وصمة 
نسائية بامتياز 
وهذه الصورة 
ال تنطبق على 
المرأة العربية بل 
ان االمثال االجنبية 
تجسد هذا 
المنظور العالمي 
للمرأة حيث يقول 
المثل الصيني 
)استودع الخرساء 
سرا وستراها  
تنطق ( وقد تظلم 
مثل هذه االقوال 
المرأة

احاديث بتشــعبات غريبة تشــبه الى حد بعيــد متاهات الحياة تلك 
التي نســمعها فــي بعض االحيان من امرأة تســهب في تفاصيل ال 
تســمن وال تغني عن جوع وال تجيد فن الحديث وجذب المقابل بجمل 
مختصرة ومنمقة تعكس مرآة شخصيتها وتطرح افكارها حتى يغيب 
عنك المحور الرئيسي لمغزى الكالم ورباط السالفة كما يقولون ويتحول 
حديثها الى اشبه بالثرثرة التي ال تفسح المجال إلبداء رأي معاكس او 

حتى  مقاطعتها عبر هذا الموج المتالطم من الكالم.
ولطالما اتهمت المرأة  بالثرثرة سيما عندما تجد رفيقتها التي تبادلها 
اطــراف الكالم حتى اصبحت وصمة نســائية بامتياز وهذه الصورة ال 
تنطبق على المرأة العربية بل ان االمثال االجنبية تجســد هذا المنظور 
العالمي للمرأة حيث يقول المثل الصيني )استودع الخرساء سرا وستراها  
تنطق ( وقد تظلم مثــل هذه االقوال المرأة وتتهمها اتهامات باطلة 
في وقت تشير الدراسات الحديثة ان المرأة اكثر كتمانا للسر من الرجل 

وانه يثرثر اكثر من المرأة اال انه يعرف متى يكبح لسانه.
كما ســاهم الواقع الذي فرضه التطور التكنلوجي في تســهيل مهمة 
اســهاب المرأة في الــكالم عبر تطبيقات مجانية حتى اصبح وســيلة 
للتســلية والترفيه والتنفيس عن الذات وهمومها ولكن هل الحظ احد 
ان جميع النســاء يشــتركن في هذه الصفة وان المــرأة في كل زمان 

ومكان تحب الكالم والحديث مع االخر.
قرأت قبل ايام دراســة امريكية توضح الســبب الذي يجعل المرأة اكثر 
كالما من الرجــل وهو بروتين Foxp2  الذي يتواجد في جســم المرأة 
بنسبة عالية تصل الى 30 % اكثر من الرجال وهو المسؤول عن جعل 
المرأة تلفظ  حوالي 20 الف كلمة مقابل 7 االف كلمة للرجل يوميا.

ومــع ان هــذه الصفات هي من تكوين جســم المرأة الــذي جبل على 
تكوين عالقــات اجتماعية والذي ال يجعلها تبخل بالوقت والجهد في 
تكوين عالقات اجتماعية وفتح باب الحديث على مصراعيه يجب على 
المــرأة ان تعلم حقيقــة معروفة للجميع وهــي ان الصمت هو مفتاح 
قلب الرجــل وانه ينزعج من المــرأة الثرثارة ويحبذ المــرأة التي تجيد 
فــن الصمت التي تخبئ اســراره في بئر وال تدلي بــاي معلومات عن 
نفسها وعن زوجها. انا وجمع النساء ايضا نعلم  جيدا ان الصمت باب 
من ابواب الحكمــة ونحفظ جيدا المثل المعــروف ان الكالم من فضة 
والسكوت من ذهب ولكن على  الرجال  ايضا ان ال يقتلوا الكلمات في 
صدور النســاء وان يتركوا لهن حرية الــكالم بعيدا عن الثرثرة المزعجة 

فخير االمور اوسطها.

ساجدة ناهي

الواقع من
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زهراء جبار الكناني ملف العدد

Q  W  A  R  E  E  R معهد
القرآن الكريم

تصوير - رغد العبيدي
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معهد القرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة 

محافل تزين اجواؤها حلقات النور والرحمة 

وسط اجواء روحانية تبعث في النفس السكون والطمأنينة، يتجمع االوالد بجالبيبهم 
البيضاء، ليشكلوا حلقات من نور داخل الحرم المطهر للروضة الهاشمية, تلهج حناجرهم 

بتالوة كتاب الله المقدس واحكامه، اذ تبنت العتبة العباسية المقدسة بإنشاء مشروع 
معهد القران الكريم للذكور، والذي ينطلق سنويا في العطلة الصيفية. 

ملف 
العدد

كانــت لـــ )قواريــر( هــذه الجولــة االســتطالعية حــول مــا يقدمه 
ــكام  ــي اح ــة ف ــداف تربوي ــة واه ــواء روحاني ــن اج ــد م المعه

التــالوة واصــول الديــن: 

اقبال كبير 
باشــر معهــد القــرآن الكريــم التابــع للعتبة العباســية المقدســة 

فــي كربــالء وفروعــه فــي محافظــة بغــداد، والنجــف األشــرف، 
وبابــل، والمثنــى، وقضــاء الهنديــة للعمــل بمشــروع الــدورات 
ــر مــن عشــرين الــف طالــب  ــة، بمشــاركة أكث ــة الصيفي القرآني
يتوزعــون فــي الصحــن العباســي المطهــر ومســاجد وحســينيات 

المحافظــات. 
ــا مســؤول المعهــد الشــيخ جــواد  عــن اهــداف المشــروع حدثن
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ــال: النصــراوي قائ
يهــدف الــى تجذيــر ثقافــة القــرآن  الكريــم ونهــج أهــل البيــت 
ــج  ــالل منه ــن خ ــئة، م ــوس الناش ــي النف ــالم( ف ــم الس )عليه
اعتمدتــه العتبــة المطهــرة والــذي ٌأعــد مــن قبــل أســاتذة 
والفقــه،  والعقائــد،  الكريــم،  )القــرآن  تضمــن  مختصيــن 
ــن  ــة م ــة العمري ــذه الفئ ــام به ــيرة( واالهتم ــالق، والس واألخ
خــالل مــا يقــدم لهــم مــن جهــود كبيــرة تهــدف إلــى تعليمهم 
ــر بهــا القــرآن  ــة الحســنة التــي يأم ــة والتربي األخــالق الفاضل

ــم. الكري
و يســعى إلــى إعــداد جيــل يســير بهــدي الثقليــن القــرآن 
ــي  ــاركين ف ــداد المش ــهد أع ــرة، أذ تش ــرة الطاه ــم والعت الكري
هــذه الــدورات تزايــدًا ملحوظــًا عامــًا بعــد آخــر، فبعــد أن 
انطلــق المشــروع بـــ)150( طالبــًا العــام )2011( تزايــد 
إلــى أكثــر مــن )6000( طالــب العــام )2014( ليصــل عــدد 
ــن )12000(  ــر م ــى أكث ــام )2016( إل ــي الع ــاركين ف المش
طالــب، وصــواًل الــى العــام )2018( حيــث تخــرج منــه أكثــر 
ــدورات  ــة هــذه ال ــار وحصيل ــوا ثم ــب كان مــن )18000( طال

المباركــة واآلن نحــن نشــهد أقبــال كبيــر فقــد شــارك أكثــر 
مــن )20000( طالــب توزعــوا علــى حلقــات تدريســية 

يتعلمــون فيهــا القــرآن الكريــم واألحــكام االبتالئيــة 
ــة. ــالق الفاضل واالخ

جهود مباركة
ــكل  ــة ل ــود المبذول ــراوي بالجه ــاد النص واش

ــذا  ــدا ان ه ــد مؤك ــي المعه ــاهمين ف المس
ــل،  ــائل النق ــع وس ــة م ــدورات مجاني ال

ــان  ــرفين ب ــره المش ــا يذك ــب م وبحس
قبــل  مــن  كبيــر  تفاعــل  هنــاك 

ــالل  ــن خ ــك م ــور، وذل ــاء االم اولي
تصــل  التــي  الشــكر  رســائل 
ــة  ــى العتب ــرج ال ــوم التخ فــي ي
العباســية نتيجــة مــا يــرون 
اوالدهــم  علــى  ويلتمســون 
ايمانيــة  انعكاســات  مــن 
علــى حياتهــم وســلوكياتهم 
اليوميــة، والتــي  تســاهم فــي 

الغضــة  نفوســهم  تهذيــب 
وهــم مــا يزالــوا اغصــان طريــة 

فــي  والصــالح  االســتقامة  لتهبهــم 
مشــوار الحيــاة ليكونــوا جيــال مــن شــأنه ان 

يغيــر واقــع هــذا البلــد فيســير بعجلــة الحيــاة وفــق 
ــت  ــتثمار وق ــن اس ــال ع ــالمية،  فض ــم االس المفاهي

الفــراغ فــي العطلــة الصيفيــة.
 

نظام المعهد 
وعــن نظــام المعهــد فــي آليــة التســجيل ومــا الى 
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ــة  ــق التســجيل مــع ابتــداء العطل ذلــك قــال النصــراوي: ينطل
الصيفيــة بواقــع عشــرة ايــام مــن طلبــة االول االبتدائــي الــى 
الرابــع اعــدادي وتســتمر الــدورة حيــن المباشــرة فــي مــدة تبلــغ 
أكثــر مــن )45( يومــًا وبمعــدل ثــالث ســاعات يوميــًا ولخمســة 
ــل  اســتراحة فــي يومــي الخميــس  أيــام فــي األســبوع، وتتخل
والجمعــة، كمــا قدمــت لهــم العتبــة العباســية المقدســة 
مــن  بهــم  واالهتمــام  لعنايتهــم  يلــزم  مــا  كل 
ــزات  ــا،  فضــاًل عــن الممي ــة والهداي ــة والحماي التغذي
التشــجيعية األخــرى لخلــق أجــواء مناســبة مــع أعمارهــم 
ــن  ــاركين م ــالب المش ــل الط ــي لنق ــم عال وتنظي
منازلهــم إلــى أماكــن حلقاتهــم صبــاح كل 
ــم إرجاعهــم بانســيابية ونظــام  ــن ث ــوم وم ي

إلــى بيوتهــم بعــد اتمــام دروســهم 

امير القراء 
ــد  ــي المعه ــن ف ــود القائمي ــرت جه تضاف
الصــورة  بهــذه  ليكــون  مفاصلــه  بــكل 
المبهــرة تليــق بانتســابه الــى العتبــة 
العباســية المقدســة, فقــد كان هنــاك 
ــن  ــاتذة الذي ــى االس ــاص عل ــراف خ اش
الكفيــل  معهــد  دورات  مــن  تخرجــوا 
المهتــم بأحــكام التــالوة، أذ تــم اقامــة 
ورش عمــل لهــم ليتعرفــوا علــى المنهــج 
الــذي تــم اعــداده مــن قبــل المســؤولين.
كمــا اخــذ المعهــد علــى عاتقــه الكثيــر مــن 
المشــاريع التــي تصــب نحــو اهدافه الســامية 
منهــا مســابقة اميــر القــراء الــذي يهتــم بالتالوة، 

اذ خــرج كثيــرًا مــن القــراء, ومشــاريع ومســابقات اخرى مســتمرة 
منهــا الفرقيــة والختمــة الرمضانيــة الخاصــة بالمحافــل التــي 
ــعى  ــا س ــة كم ــة و القرآني ــة و الثقافي ــا الفكري ــا ومنه تبناه
المعهــد الحتضــان المواهــب مــن كل عــام والتحاقهــم بمراحــل 

متقدمــة مثــل التبليــغ القرآنــي والخطابــة.
 

انجاز كبير
ــف  ــع المصح ــو طب ــرا وه ــازا كبي ــم انج ــران الكري ــد الق لمعه

الشــريف بأنامــل عراقيــة.
ــر  ــة والنش ــل للطباع ــة دار الكفي ــي مطبع ــه ف ــت طباعت اذ تم
المصحــف  امتــاز  و  المقدســة،  للعتبــة  التابعــة  والتوزيــع 
المبــارك  أنــه خــّط بحــرف حميــد الســعدي الخطــاط العراقــي 
المعــروف وبلمســاٍت فنيــة خاّصــة مــن منتســبي العتبــة 
العباســية المقّدســة وبمطبعــٍة عراقيــة أي بنكهــٍة قرآنيــة 

ينطلق التسجيل مع ابتداء العطلة 
الصيفية بواقع عشرة ايام من طلبة 

االول االبتدائي الى الرابع اعدادي 
وتستمر الدورة حين المباشرة في 

مدة تبلغ أكثر من )45( يومًا وبمعدل 
ثالث ساعات يوميًا ولخمسة أيام في 

األسبوع، وتتخلل  استراحة في يومي 
الخميس والجمعة، كما قدمت لهم 

العتبة العباسية المقدسة كل ما يلزم 
لعنايتهم واالهتمام بهم من التغذية 

والحماية والهدايا
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عباســية عراقيــة خالصــة.
مــن  يعــد  الصيفيــة  القرآنيــة  الــدورات  أن مشــروع  يذكــر 
المشــاريع المهمــة واألساســية فــي معهــد القــرآن الكريــم، 
المقدســة  العباســية  العامــة للعتبــة  أولتــه األمانــة  وقــد 
أهميــة كبيــرة وجعلتــه مــن األولويــات فــي نشــاطات العتبــة 
المقدســة، وذلــك لمــا يحمــل فــي طياتــه مــن تربيــة صحيحــة 

ــة. ــهم الطيب ــب لنفوس ــارك وتهذي ــل المب ــذا الجي له

فرصة جميلة
ــار  ــوب الصغ ــى قل ــور عل ــم الن ــه الكري ــاب الل ــور كت ــى ن الق
الغضــة نوعــا" مــن االستبشــار والطمأنينــة وهــم يقلبــون 
صفحاتــه وحروفــه بشــغف المثيــل لــه .. يقــول الفتــى 
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المشــارك علــي عبــد الرحمــن :
ــة  ــة ايجابي ــدورات طاق ــذه ال ــي ه ــل ف ــي التواص ــد منحن لق
ــدرت  ــي ه ــة الت ــراغ العابث ــات الف ــاز اوق ــن اجتي ــي م مكنتن
ــق  ــا اراف ــام وان ــال االي ــوم بجم ــي اشــعر الي الســاعات .. اال ان

ــا . ــر بن ــم الكبي ــرآن واهتمامه ــي الق مرتل
ويــرى زميلــه مرتضــى ســجاد .. ان حلمــه قــد تحقــق فــي 

االنتمــاء الــى هــذه الــدورات التــي تعــزز مقدرتــه فــي الحفــظ 
والفهــم .. ســيما وان المشــرفين والمعلميــن اتاحــوا لنــا فرصــة 
ــذا  ــة .. وه ــراءات الصحيح ــكام والق ــم االح ــي تعل ــة ف جميل
مااســعد عائلتــي التــي بــدت تنظــر لــي بشــكل آخــر.. شــاكرا" 
االمانــة العامــة للعتبــة العباســية المقدســة والقائميــن علــى 

ــدورات الممتعــة علــى حــد وصفــه.  هــه ال
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اريج 
الحرم

بينما كنُت انتظر فرصة مناجاتك عن قرب روحي وليس مكاني
أدركُت حيث شرودي في حرمك

إن الصمت أعظم قدرًا في حضرتك واصدق من أي وعود ناطقة! 
وإن الدعاء من أفعال القلوب وما سريانه على اللسان إال للتأكد من ذكره واستذكاره

وإن ال سبيل أدُل منك إلى الحق والحقيقة
وها أنا أتوق للقرب منك وأن اقتربت
مثلما يرهبني البعد عنك إن ابتعدت

هبني الوصول إلى خدمتك ألكون سيد نفسي وأصرع أوامرها 
فاألروح تتضور ألمًا لتجد السكينة عند مهجعك؛ فتخلد إلى األمان 

ربما لو لم يقدر لي زيارتك لكنُت من التائهين في غياهب الدنيا
ولصار العمر ضياع... خذ بقدري وأجعل لي من لدنك أمال أحيا فيه

ها أنا أبرأ من ذنٍب يحول بيني وبينك.. 
واستودعك ذاتي ألكون بك كائن في كل شيء يرضيك

سالم من الله عليك.. وعلى روحك المقدسة.. وجسدك الطاهر
وعطاؤك الخالد...!

توق للحرم..
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استطالع

لنبدأ موضوعنا هذا 
بحادثة روت لنا عن 

مدى الجهل بالعديد 
من الظواهر الدخيلة 

التي غزت مجتمعنا، فقد 
ارتدت احدى الشابات 
قميصا مستوردًا كتب 
على مقدمته كلمات 

باللغة االنكليزية .. جاهلة 
بمعانيها، وفي طريق 

الصدفة قابلها احد 
الشباب معلنا موافقته 

لما دعت اليه فيما 
ترتديه، لتبدي دهشتها 
من طلبه.. حينها سألها 

عن تعرفه من الكلمات 
المكتوبة على قميصها!!

اغلب معانيها مسيئة

 الكلمات االجنبية المطبوعة 
على مالبس الشباب
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مجيبة بكال.. وهذا متوقع ايضا.. فقد ترجم لها ان المكتوب هو 
كلمــة ) قبلني من فضلك( وهذا مــااراد تنبيهها له في محضر 
طلبــه غير المقصــود طبعا" .  من هنا ومــن الموقف وغيرها من 
المفردات المحرجة التي طبعت على )تيشيرتات ( الشباب علينا 
تفهم حقيقة ماتغزونا من ظواهر غير الئقة بمجتمعنا االسالمي.
حدثنا المهندس محمد الدعمي قائاًل: انا كشاب مع الموضة ومع 
الكلمــات التي تكتب على المالبس وهي التحفيزية التي تدعوا 
لإلنســانية والى التعايش الســلمي ونبذ العنــف والى االيمان 
بقدراتنا، اما ان ارتدي مالبس ال افهم معنى ما مكتوب عليها او 

فيها من الخدش للحياء وللذوق فهذا االمر غير الئق ابدًا.

عدم اكتراث
ومن جانب اخر تعترف العشرينية روابي شاكر عن شغفها بشراء 
الكثير من الثياب التي تطبع عليها الشعارات االجنبية ولكونها 

تجيد قراءتها فهي تنتقي الكلمات البسيطة المتعارفة
وقالت: من يجهل القراءة انصحه بان ال يستهن بهذه الكلمات  
فلربما تكون ســبب بنفور االصدقاء من حولــه لضنهم بانه ال 

يكترث ألمرها.
فيما قال مصطفى عبد االمير: الكثير من الشباب وحتى الفتيات 
يســعون للمضي خلــف الموضة من ثياب او اكسســوارات دون 

االلتفات  الى ما هو مناســب والدافع هو فقط  تقليد المشاهير، 
وانــا بالذات كنت اقتنــي هذه المالبس التــي تزخر بالكلمات 
االجنبية التي اجهــل معناها. وحينما تجاوزت مرحلة المراهقة 
وادركت ماهية هذه االشــعارات وما تحمــل من معاني بذيئة, 
قررت االبتعاد عن شــراؤها , وايضا تقديم النصيحة لالصدقاء 
الذيــن اليدركون معانيها ومدى االســاءة الى العرب واالســالم 

فيها.
 

جهل فكري
واستهلت الباحثة االجتماعية نهى البهادلي حديثها بأن  

االختيــار  يجب ان يكون بحســب ما يناســب ثقافة الشــخص 
الدينية والفكرية.

وان تــم االختيار عكــس ذلك  فهنا  نــدرك ان هناك انحطاط 
وجهل فكري في ارتداء ما ينافي الذوق العام، ســيما وان الغرب 
تغلغل في كل مفاصل حياتنا وســلوكياتنا، ليترتب على ذلك 

االنجرار خلف غير المألوف وغير المناسب. 
وما يزيد سخط االخرين هو جهل مقتنييها لمعانيها وارتدائها 
دون ادراك فقــد تكــون تلك الجمــل انحرافيــه او جمل تدعو 
للســخرية او للطائفية ومنها رســومات مخيلة لــألدب تعبر عن 

إيحاءات لصور حيوانات او شخصيات للمشاهير .
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وبينــت البهادلي: ان التقليد االعمى للدول الغربية واالنســياق 
خلف الموضة يعد مرض اجتماعي خطير، و هو من يجعل الشباب 
ال يكترثــون لمعرفة معاني تلك الكلمات المطبوعة على مالبس 
الشباب. منوهة الى انه يتوجب الرجوع الى الثقافة بقراءة هذه 
الجمل ومعرفتها وانتقاء الثياب الخالية من الرســومات وغيرها 
عند التبضع ومقاطعة المســيئة منها وهذا ما ســيجعل التجار 
والمستوردين بعدم طرح هكذا مالبس الى االسواق اال ان تختفي 
تدريجيا، فضال عن اســتبدالها بما يناســب ثقافتنا المجتمعية 

سوى ان كان في الحرم الجامعي او الشارع العام.

هويتنا االسامية
ويرى الشــيخ قيــس العامــري إن لبــس المالبس التــي تحمل 
شعارات سواء أخالقية أو ال أخالقية فان حاملها يحكم عليه من 
 المجتمع بإقراره و وتأييده لتلك الشــعارات سواء علم بمعناها 
 او لــم يعلــم ولذا يجــب االنتبــاه وعــدم الغفلة عــن معاني 
الشعارات, كما يحرم الشــرع كل عمل يسعى الى ترويج الفساد 
والشــعارات التي توضع على المالبس ان كانت مروجة للفساد 
فارتدائهــا تبعــا لذلك يكــون حراما..علمــا أن العالــم مملوء 
بالعــادات والتقاليــد االيجابية فلم كان اختيــارك او اختيارِك 

للشعارات السلبية ؟!
إذ من الجميل ان يتطبع االنســان بعاداتــه وتقاليده االيجابية 
وال بــأس ان يتأثر بالعادات والتقاليــد االخرى االيجابية ايضًا؛ 
فبحكم علــم النفس االجتماعي فــان االنســان المغاير لزمرته 

بامتيازه بالعادات السلبية يكون انسان منفر اجتماعيا.
ومن عالمات االنجراف نحو المســاوئ تبدا بعالمات بسيطة عند 
االنســان يتم مالحظتها من خــالل  المظهــر الخارجي والكالم 
واالســلوب ويتــم تحليــل شــخصية المقابل من خــالل تلك 
العالمــات؛ فعند اتخــاذك او اتخاذِك المظهر غيــر المالئم فال 
تلوم المجتمع في الحكم عليك.. فإن عالمات الجهل هي سرعة 
الميول الى كثيــر من االمور ومنها الثقافات االخرى واالنســان 
العاقل يحقق ويدقق قبل ان يقرر ولذا ســمي الصبي صبيا ألنه 

يصبو ألي شيء بمعنى يميل او ينجرف.

اضاءة
نرجو من كل رب اســرة ان يراقب مــا يرتديه اوالده من مالبس 
خاصة اذا كانت تحمل كلمات باللغة االنكليزية عليه ان يتحرى 
ما معنى هذه الكلمات قبل ان يرتديها ابنه اذا كانت غير جيدة 
عليــه ان يمنعه اما اذا كانت تحمل عبارات وجمل ارشــادية فال 

بأس من ذلك. 
شــبابنا واوالدنا هو ثروتنا علينــا ان نحافظ عليهم من الضياع 
خاصة وان الغرب قد استهدفنا من كل جانب فقد قام بتصدير 
كل شــيء ســيء الى بلداننا ليقوم بتهديم قيمنا االجتماعية 
العربية واالســالمية وهو يســتهدف اهم شــيء عندنا اال وهم 
فئة الشــباب الذي يعتبر ركيزة المجتمع والذي نتطلع ونتوســم 
فيهم كل خير الجل النهوض ببناء الوطن بعد ان تعرض لعدة 

هجمات واحتالل من قبل اعدائه.

قوارير

الشيخ قيس العامري
لبس المالبس التي تحمل شعارات سواء 

أخالقية أو ال أخالقية فان حاملها يحكم 
عليه من المجتمع بإقراره و وتأييده لتلك 
الشعارات سواء علم بمعناها او لم يعلم

محمد الدعمي
كشاب مع الموضة ومع الكلمات التي 

تكتب على المالبس وهي التحفيزية التي 
تدعوا لإلنسانية والى التعايش السلمي 

ونبذ العنف والى االيمان بقدراتنا

مصطفى عبد االمير
الكثير من الشباب وحتى الفتيات يسعون 

للمضي خلف الموضة من ثياب او 
اكسسوارات دون االلتفات  الى ما هو 

مناسب والدافع هو فقط  تقليد المشاهير
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دوحة 
التعلم

فــي هــذِه الحلقــة وهــي األخيــرة طبعــًا مــن موضوعنــا هــذا، والمخصصــة 
للنهايــة فــي كتابــة القصــة القصيــرة.. بوحــدة الحــل والخاتمــة )القفلــة(، 
ــة،  ــدة القص ــوط عق ــتباك خي ــك اش ــرورة ف ــو ض ــا، ه ــل هن ــي بالح وأعن
وكذلــك أعنــي بالخاتمــة، ختــام الحــدث القصصــي الــى نهايــة موضوعيــة، 
ــالل  ــن خ ــك إال م ــون ذل ــي، وال يك ــة للمتلق ــة ومقنع ــة ومقبول أي معقول
ــد  ــوط الحبكــة ســرديًا عن ــع خي ــة القــاص ونجاحــه فــي لملمــة جمي محاول

ــه القصصــي. نقطــة حاســمة يختــم بهــا عمل
وســيتم ذلــك مــن خــالل ايجــاد الحــل لجميــع مشــاكل وأزمــات القصــة، أو 
فــك عقــد شــخصيتها الرئيســية وربمــا الثانويــة أيضــًا، والتــي تــم تناولهــا 
ــه  ــاص بطل ــل الق ــا أدخ ــل م ــع تفاصي ــل جمي ــردي.. ب ــن الس ــي المت ف
فــي غمرتــه مــن عقــد وأحــداث وأفــكار فيمــا أســميه بـ)المعالجــة(، ســواء 
ــح  ــح واإلشــارة، أو بالتصري ــة بالتلمي ــة للنهاي ــك المعالج ــل تل أجــاءت مث
والمباشــرة، أو بشــكل مفاجــئ، أو كان الحــل ضمــن المتوقــع؛ أي توقعــات 
أفضــل خواتيــم  أو خارجهــا دون مفاجــأة تذكــر، وســتكون  المتلقــي 
القصــص ونهاياتهــا علــى اإلطــالق، هــي تلــك النهايــات والخواتيــم 
المفاجئــة والصادمــة )المدهشــة(، أو مــا نســميه بـــ) الضربــة النهائيــة(، 
بعيــدًا عــن كل التوقعــات، وخالفــًا لــكل االحتمــاالت، تلــك الخاتمــة التــي 
ــه بدهشــتها، ويبقــى مأخــوذًا بفتنتهــا  تســحر ذائقــة القــارئ، وتســلب لّب
وإبهارهــا.. لســاعات وأيــام وشــهور وربمــا ســنوات، وهــي مــا ســوف يعلــق 

فــي ذاكرتــه طويــاًل، وربمــا الــى األبــد.

حاالت نهاية القصة
ســيتم للقــاص رســم النهايــة للقصــة القصيــرة كمــا أحســب بثالثــة 

ــي:  ــكال وه اش
الغالــب فــي  القــاص قصتــه بنهايــة ســعيدة، وهــو  أواًل: أن يختــم 
ــة  ــا زرع البهج ــارئ، وربم ــعاد الق ــي اس ــة ف ــث الرغب ــن حي ــص.. م القص
والتفــاؤل فــي نفســه وإمتاعــه؛ أي التســلية والترفيــه عنــه، وهــو مــا قامــت 
ــات  ــي الحكاي ــنوات ف ــذ آالف الس ــا من ــي بداياته ــاًل ف ــة أص ــه القص علي

ــي. ــات الحكوات ــالل فّعالي ــن خ ــفاهية م الش
ــا( كأن  ــة أو المأســاوية )التراجيدي ــة الحزين ــة بالنهاي ــون الخاتم ــًا: تك ثاني
ــة، والتــي ســتثير  يكــون مــوت أو قتــل البطــل، أو تأجيــل انتصــار الفضيل
فــي ذهنيــة المتلقــي العديــد مــن األســئلة الوجوديــة، حــول كينونــة 
ــياء..  ــن اش ــك م ــى ذل ــا ال ــوت، وم ــدر والم ــاة والق ــة الحي ــان، وماهي اإلنس
مطلقــًة فــي ذاتــه حمــى البحــث عــن أجوبــة شــافية لــكل تلــك األســئلة.

الحلُّ والخاتمة 

كيف  تكتبُ 
الحلقة 12 القصة القصيرة؟

»األخيرة«
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طالب عباس الظاهر

ثالثــًا: تكــون بالنهايــة المفتوحــة؛ أي حســب تلقــي القــارئ وفهمــه 
وتأويلــه لضربــة القفلــة مــن دون أن يفرضهــا القــاص أو يحددهــا أو يرســم 
ــات؛ أي  ــدة افتراض ــى ع ــًا عل ــاب موارب ــه الب ــرك ل ــل يت ــا.. ب ــدود أفقه ح
تلــك المفتوحــة والتــي يمكــن قراءتهــا علــى عــدة احتمــاالت فــي آن معــًا، 

ــه وربطــه واســتنتاجه. ــل المتلقــي وفهم وحســب تأوي

هدفية القصة
مــا أريــد توضيحــه هنــا، والوصــول اليــه فعــاًل فــي نهايــة موضوعنــا هــذا، 
هــو التنويــه الــى ضــرورة االنتبــاه الــى توفــر قــوة اإلقنــاع فــي متــن القصة 
الســردي، وال يتأتــى ذلــك بســهولة إال مــن خــالل دقــة التوظيف فــي دالالت 
اللغــة، وحســن اختيــار الكلمــات فــي تجســيد ضربــة الختــام، فهــل بعــث 
القــاص الــروح فــي جســد األشــياء مثــاًل؟ هــل وفــق فــي دغدغــة مشــاعر 
المتلقــي حزنــًا وفرحــًا؟ وجعلــه يبكــي أو يضحــك كأنــه صاحــب التجربــة؛ 

أي تلقاهــا مــن عمقهــا .
وبالتحديــد هــل نجــح فــي رســم النهايــة بدقــة وفــق مقتضــى حــال المتــن 
ــن  ــة تكم ــي النهاي ــد فف ــى أح ــى عل ــا؟ وال يخف ــة وثيمته ــردي للقص الس
قيمــة العمــل برمتــه تقريبــًا؛ أو مــا يمكــن أن نقــول عنــه قطــف الثمــرة؛ أي 
تحصيــل الهــدف والغايــة مــن وراء العمــل األدبــي، وهــل بالفعــل يســتحق 
هــذا األمــر أن ُيكتــب فــي قصــة.. بــل مــا الــذي كان يريــد القــاص قولــه لنــا 
تحديــدًا فــي قصتــه؟ هــل كان جديــرًا بتعبنــا فــي قراءتــه؟ وهــل نجــح 
فــي اقناعنــا بصــدق وأصالــة طرحــه، وأشــعرنا فعــاًل إننــا إنمــا إزاء حيــاة 

وشــخصيات علــى الــورق، ولكنهــا كانــت بالفعــل تنبــض بالحيــاة؟
كل تلــك األســئلة مطلــوب اإلجابــة عنهــا بنعــم، لكيــال يقــع العمــل 
ــال  ــة، وال ــال هدفي ــة، وال ــات العبثي اإلبداعــي فــي هــوة التعســفية.. بمطب
موضوعيــة، أو ســلكه لطريــق وعــر المســالك، بســبب الفوضــى الفنيــة، وهــو 

ــه . ــاًل وعبقريت ــة األدب أص ــع ماهي ــى م ــا يتناف م

خاتمة الختام
إن مهمــة ربــط جميــع خيــوط الصــراع والحــدث والشــخصيات والزمــان 
والمــكان فيمــا بينهــا للوصــول بهــا الــى نقطــة الحــل والنهايــة مــن خــالل 
ــردية  ــة س ــة ومجازف ــن صعوب ــو م ــة ال تخل ــتكون مهم ــد س ــة.. أكي الحبك
حتمــًا.. حيــث إن جميــع مــا تــم تناولــه فــي متــن القصــة القصيــرة؛ 
يجــب جمعــه وأن يوضــع لــه حــل ونهايــة وختــام، أو حتــى بعــض 
ــات  ــرورة درج إجاب ــًا ض ــارئ أيض ــة الق ــي ذهني ــارة ف ــتفهامات المث االس
ضمنيــة عنهــا جميعــًا، وال يســتثنى مــن ذلــك الكبيــر الرئيســي أو الصغيــر 
ــا  ــة، وهن ــير الحبك ــالل س ــواردة خ ــكار ال ــات واألف ــن الموضوع ــي م الهامش
ــوط  ــن خي ــًا م ــى خيط ــب أن ينس ــاص ال يج ــة.. إذ إن الق ــن الصعوب تكم
أو  النهايــة  فــي  ربطهــا  دون  عائمــة  فكــرة  أو  ســائبًا،  الحبكــة  ســرد 
ــد  ــة، لتولي ــة شــافية ومقنع ــات ضمني ــا إجاب ــى األســئلة له ــة، وحت القفل
ــن  ــه م ــي ذات ــر ف ــداث التغيي ــا إح ــي، وربم ــي المتلق ــوب ف ــر المطل  التأثي
خــالل كســب رضــاه ومتعتــه واعجابــه بالعمــل القصصــي، إذ ال يجــب أن 
يخــرج المتلقــي مــن قــراءة العمــل اإلبداعــي وخاصــة القصــة، هــو نفســه 

كمــا دخــل أول مــرة الــى قراءتــه.
ومــن ثــم ليطمئــن المتلقــي أخيــرًا إنمــا هــو كان يقــف فــي حضــرة قــاص 
جــاد فــي ســعيه، وموهــوب فــي ســرده، بــل وإنــه إزاء فــن راٍق.. بــل لعلــه 

أرقــى فنــون األدب وهــو فــن القصــة القصيــرة . 
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نجمة في 
سماء التاريخ
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 فحيــث واقعــة كربــالء بأبعادهــا اإلنســانية وتأثيراتهــا 
طابعــًا  لتأخــذ  والمشــاعر  المفاهيــم  تتشــكل  الســرمدية 
متفــردًا ال يفســره قانــون وال يدركــه عقــل ، فلتلــك الواقعــة 
ــر  ــة تفس ــة ومنطقي ــاد حقيقي ــي أبع ــاهد تعط ــة مش األبدي
ماهيــة وأهميــة الحــق ومعنــى أن يتمســك اإلنســان بمســاره 
ــزي  ــرة ب ــراف المتنك ــم االنح ــى مفاهي ــرد عل ــح ويتم الصحي
 االســتقامة ، والتــي اصبحــت نهجــا قويمــًا يتوســم بــه أتبــاع 
ومحبــي أهــل بيــت النبــوة األطهــار والســائرين علــى ُخطاهــم 

 . لحقة ا
ــى  ــارت عل ــي س ــاء الت ــدى النس ــي أح ــة ه ــرُة االنصاري َعم
خطــى الحــق ومنحــت للتاريــخ صــورة شــاهدة وشــاخصة ال 
يمكــن أن يزيفهــا زمــن أو يدحضهــا دليــل يخاتــل الحقيقــة 
ــت  ــل البي ــر أه ــن فك ــتقاة م ــجاعتها الُمس ــا، بش أو يتجاوزه

ــالم..  ــم الس عليه
تلــك هــي عمــرة بنــت النعمــان بــن بشــير األنصاريــة زوجــة 
الثائــر المختــار بــن ابــي عبيــد الثقفــي . كانــت الســيدة َعمــرة 
ــول  ــى ق ــكت بإصرارعل ــا تمس ــي كونه ــر الزينب ــيخا للفك ترس
ــا  ــة ربم ــا التكويني ــرأة بطبيعته ــع أن الم ــق ، م ــهادة الح ش
ــاء  ــذا الكبري ــكل ه ــوت ب ــة الم ــن مواجه ــف م ــون أضع تك
والعنفــوان ، أال إنهــا أثبتــت معنــى أن يكــون للمــرأة موقــف 
داعــم للحــق ومناهــض للباطــل ولــو علــى حســاب تلــك 
ــًا  ــا دورًا عظيم ــد كان له ــوت ، فق ــى الم ــي تخش ــس الت النف
فــي نصــرة زوجهــا وحثــه علــى أخــذ الثــأر مــن قتلــة األمــام 
ــه الســالم ، فضــال عــن وقوفهــا بوجــه الطغــاة  الحســين علي
ــال  ــا قلي ــو توقفن ــر . ول ــلطان جائ ــد س ــق عن ــة ح ــول كلم وق
ــة  ــة الحتمي ــا المواجه ــور لن ــي تص ــة الت ــك اللحظ ــد تل عن
ــت  ــا كان ــا إنه ــق لوجدن ــوت المحق ــرة والم ــن الســيدة عم بي
ــر للحظــة  ــة وشــوق كبي ــة بنفــس راضي ــك الحقيق تنتظــر تل
ــة  ــة ومنزل ــن رحم ــا م ــا ينتظره ــم م ــا تعل ــهاد ألنه االستش

ــعداء. ــة الس ــا رفق تمنحه
ــة أخــرى  ــك الســيدة التــي رســمت بدمائهــا لوحــة دامي فتل
مــن مشــاهد الطــف المؤلمــة كانــت علــى مقربــة مــن عظمــة 
الــدور  لتحصيــل  الحظــوة  لهــا  وكان  الداميــة  المشــاهد 
الرئيســي والموقــف الكبيــر فــي قصــر عبــد اللــه بــن الزبيربعد 
استشــهاد المختــار، فحينمــا طلــب منهــا ابــن الزبيــر أن تذكــر 
رأيهــا فــي زوجهــا المختــار لــم تقــل إال مــا عرفتــه وَخَبَرتــه 
ــن قولهــا  ــم بينهــا وبي ــم تحــل ســطوة الظال عــن زوجهــا ول
ــاد  ــن عب ــدا م ــه كان عب ــار( أن ــه أي )المخت ــه علي ــة الل " رحم
ــذي  ــا ال ــم مصيره ــت تعل ــا كان ــع إنه ــن"، وم ــه الصالحي الل

ــدة..  ــرة الحاق ــك الزم ــد تل ــى ي ســينتهي عل
الــذي عكــس  البــريء  الوجــه  َعمــرة فكانــت  اللــه   رحــم 
ــن  ــكل م ــذي تش ــوت ال ــأر، والص ــذ الث ــي أخ ــار ف إرادة المخت
صــدى صرخــة زينــب عليهــا الســالم فــي قصــر الطاغيــة يزيــد 
ــروح التــي واســت ســيدة نســاء العالميــن عليهــا الســالم،  وال
ــي  ــا ف ــت لبارئه ــر والتحق ــدها الطاه ــت جس ــد أن فارق بع

ــن. عليي

ايمان كاظم

 فاجعة الطف ... حزن عميق يتغلغل في ابجدية حياتنا بمشاهدها المؤلمة التي تأبى إال 
أن تتوثق في عمق ذاكرتنا وتتجدد على الرغم من نعمة النسيان التي من الله بها علينا 

بتالشي الذكريات مع الزمن ..

اعتمرت بإكليل الشهادة.. »عمرة«
ِ

كان لها دورًا عظيمًا في نصرة زوجها 
وحثه على أخذ الثأر من قتلة األمام 

الحسين عليه السالم ، فضال عن 
وقوفها بوجه الطغاة وقول كلمة حق 
عند سلطان جائر، أثبتت معنى أن يكون 

للمرأة موقف داعم للحق ومناهض 
للباطل ولو على حساب تلك النفس التي 

تخشى الموت
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تراث 
عراقي
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ــي  ــون ف ــدأ المزارع ــى يب ــة حت ــواق العراقي ــذ  االس ــي اللذي ــر العراق ــزو التم ــا ان يغ وم
التحضيــر لخزنــه وحفــظ بعــض انواعــه لموســم الشــتاء وخصوصــا الخســتاوي 
والشــكري والمكتــوم والجميــل فــي االمــر ان كافــة اصنــاف التمــر العراقــي قابلــة للخــزن 
وحســب نــوع التمــر. اكثــر االصنــاف التــي يخزنهــا الفــالح العراقــي هــي الخســتاوي 
التــي تعتبــر مــن اصنــاف التمــور التــي اعتــاد النــاس علــى اســتهالكها بصــور متعــددة 
ــدة  ــي يمكــن خزنهــا لم ــة الت ــور الطري ــن التم خصوصــا فــي فصــل الشــتاء النهــا م
ــة اســتخدامه فــي صناعــات  ــى امكاني ــة الشــكل اضافــة ال ــوات مختلف ــة وبعب طويل
مختلفــة كالمعجنــات والحلويــات والمدقوقــة بعــد خلطهــا مــع المكســرات والسمســم. 

للحفاظ عليها
كانــت التمــور)  تجبــس ( وتعنــي تحفــظ وتضغــط بقــوة فــي نهايــة الموســم بطريــق 
بدائيــة جــدا فــي نهايــة موســم التمــر اي بعــد نضوجــه تمامــا فــي شــهري تشــرين 
ــم بعــد ان ينظــف  ــد الغن االول وتشــرين الثانــي وكان الفــالح العراقــي  يســتخدم جل
ويعقــم باســتخدام دبــاغ قشــور الرمــان والملــح مــع تعريضــه ألشــعة الشــمس لحفــظ 
التمــور وهــي طريقــة ناجحــة ومحكمــة حيــث ال يتســلل اليهــا الهــواء او الغبــار الــذي 
قــد يتســبب فــي تلــف التمــر وقــد يســتخدم الحالنــة او  الخصــاف او مــا يطلــق عليــه 
اهالــي المدينــة بالكوشــر كطريقــة ثانيــة لخــزن التمــر وهــو ســلة  كبيــرة تصنــع مــن 
خــوص النخيــل تخصــص لحفــظ التمــر الزهــدي المعــروف بقوتــه وتماســكه وال تناســب 

التمــر الخســتاوي الــذي قــد يتلــف  بهــا كونهــا غيــر محكمــة . 
وتعكــف العوائــل فــي نهايــة الموســم باســتنهاض الهمــم فــي اتمــام عمليــة كبــس 
التمــر قبــل حلــول فصــل الشــتاء حيــث تتعــاون االســرة فــي جمــع التمــر ومن ثــم اجراء 
عمليــة ) البســل ( وهــي الكلمــة التــي تطلــق علــى طريقــة عــزل التمــر الناضــج عــن التمر 
غيــر الناضــج ) الخــالل ( عــن الحشــف وهــي التمــرة اليابســة التالفــة التــي تقــدم علفــا 
للحيوانــات وبعدهــا تقــوم العائلــة بغســل التمــر الناضــج بعــد وضعــه فــي اقفــاص 
خاصــة  وتعريضــه ألشــعة الشــمس حتــى يجــف تمامــا. وفــي الوقــت الــذي مــا زالــت 
فيــه العوائــل العراقيــة بصــورة عامــة والفــالح بصــورة خاصــة يســتخدم نفــس طريقــة 
الخــزن التــي اتبعهــا االجــداد اال انــه اليــوم ال يســتخدم الحالنــة او الكوشــر بــل يعبــئ 
ــة  ــرة وحب ــم والكزب ــة السمس ــد اضاف ــة بع ــون ( التقليدي ــاس ) النايل ــي اكي ــر ف التم
ــات وال  ــة او قــد يتــرك التمــر كمــا هــو دون اي مطيب ــوة اليــه وحســب ذوق العائل الحل
تتوقــف العمليــة عنــد هــذا الحــد بــل تنشــر االكيــاس فــوق ســطوح المنــازل شــهرا كامال 
ــى  ــوس محافظــا عل ــر المكب ــة واحــدة ويتجانــس ويبقــى التم ــى كتل حتــى يتحــول ال
طعمــه وطبيعتــه لعــام كامــل اي حتــى شــهر اب وهــو موعــد نضــوج التمــر العراقــي 

وبعدهــا يتغيــر طعمــه وطبيعتــه ويتلــف 
بعــض انــواع التمــر كانــت ومــا زالــت تحفــظ بقــص )عثــق ( النخلــة بأكملــه  ويعلــق 
ــة  ــام طريق ــذه االي ــل ه ــض العوائ ــتخدم بع ــد تس ــزل وق ــبابيك المن ــد ش ــي اح ف
التجميــد مــع ) الخــالل (  وهــو االســم الــذي يطلــق علــى التمــر قبــل ان ينضــج فيعبــئ 
هــو االخــر باكيــاس نايلــون حتــى ينضــج ويســمى انــذاك ب ) الفضيــخ ( امــا كلمــة 

الرطــب فتطلــق علــى كافــة انــواع التمــر وهــو فــي بدايــة النضــوج. 

بابل - حيدر الحيدري

يقول المثل العراقي 
) بغداد مبنية بتمر 

فلش وكل خستاوي ( 
وهذا المثل الشعبي 

الجميل يبين بشكل 
واضح كثرة انواع 

التمر في العراق 
وطيبتها وخصوصا 

الخستاوي هذا النوع 
المميز ووجوده في 

المنازل العراقية 
صيفا وشتاءا ، 

والتمر هذا الذهب 
االبيض بطعمه الرائع 

وبأنواعه المتعددة 
التي تصل الى ما 
يقارب الـ 500 نوع 

وبتسمياته الشعبية 
المحببة التي تطلق 

عليه في اوقات 
نضوجه المختلفة 
مثل خالل وفضيخ 

وبرحي ورطب حيث 
ذكرت هذه التسمية 

في  القران الكريم 
في سورة مريم  
في قوله تعالى 

)وهزي اليك بجذع 
النخلة يتساقط عليك 

رطب جنيا(

بين الرطب والبرحي والخستاوي 
 طريقة خزن التمر بين الماضي والحاضر 
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تأسس فيه الحق العدل 

بيت االمام علي » عليه السالم«..
 قدسية راسخة رغم معالم الحضارة

ــن  ــد م ــذي يع ــم ال ــة المعظ ــجد الكوف ــه مس ــن جه ــاذي م  يح
مســاجد العــراق المقدســة ذات الطابــع األثــري والتاريخــي 
ــم اإلســالمي، ولقــد بنــى  وهــو مــن أقــدم المســاجد فــي العال
ــي  ــى ف ــون أول مبن ــام 19هـــ/739م ليك ــي الع ــجد ف المس
مدينــة الكوفــة التــي تحولــت فيمــا بعــد إلــى كبــرى الحواضــر 
ــه  ــب علي ــي طال ــن أب ــي ب ــام عل ــة اإلم ــر خالف ــالمية ومق اإلس
الســالم, ونــال قدســية كبيــرة عنــد المســلمين وذات قيمــة 

دينيــة عريقــة .. يضــم  مراقــد كثيــرًا مــن الشــخصيات الدينيــة 
ــن  ــي اب ــد هان ــن عقيل,ومرق ــلم ب ــد مس ــهرهم مرق ــن أش وم

ــم. ــه عليه ــوان الل ــي رض ــار الثقف ــروة والمخت ع
رابــع المســاجد األربعــة التــي لهــا مكانــة مرموقــة ، وتســبقه 
المســاجد الثالثــة األولــى فــي المرتبــة وهــي المســجد الحــرام 
ــدم  ــد أق ــد أح ــا يع ــى كم ــجد األقص ــوي والمس ــجد النب والمس
ــة والمقدســة فــي العراق,ويكــون مــن جهــة  األماكــن التاريخي

هذا األثر الخالد 
صرح شامخ من  
المجد والرفعة 

الواقع في الكوفة 
المقدسة مركز 

القضاء التابع إداريا 
إلى محافظة 

النجف االشرف في 
منطقة الفرات 
األوسط جنوب 

العاصمة بغداد، 
وتبعد عنها نحو 

156 كم جنوبا و10 
كم شمال شرق 

مدينة النجف.                              

أثر 
من وطني
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قوارير

ــة  ــة االســالمية وعاصم ــز الدول ــارة مرك ــرب قصــر اإلم أخــرى ق
المســلمين فــي بواكيــر الحكــم االســالمي وال ســيما فــي بــالد مــا 
بيــن النهريــن انــذاك وحيــن قــدم االمــام علــي عليــه الســالم 
الــى الكوفــة رفــض االقامــة فيــه لســعته وكثــرة مرافقــه 

ــال: ــه قائ وفخامت
)انها دار الخبال(

التواضع والشموخ
كان بيــت االمــام معلــم التــزال معالمه شــاخصة شــامخة ليومنا 
هــذا يرتــاده المالييــن مــن الزائريــن والســواح العــرب واألجانــب 
ويمثــل رمــزا للتواضــع ودارا للعــدل وطمأنينــة للنفــوس وعظــة 

للحــكام المتكبريــن. 
ــَي  ــك الوقــت، ُبِن ــز الســلطة فــي ذل ــال ومرك ــت الم وضــم  بي
بعــد ان تــم انشــاء مدينــة الكوفــة العــام 638 م بعــد معركــة 
ــات  ــد الفتوح ــا لجن ــكرا ومنطلق ــت معس ــذي كان ــية ال القادس
ــرة  ــي فت ــن ف ــر المؤمني ــام أمي ــا االم ــى جعله ــالمية حت االس

ــه. ــة ل ــه عاصم خالفت
 شــهدت هــذه الحاضــرة العلويــة كثيــرًا مــن االحــداث بعــد ان 

تعاقــب عليهــا االمــراء والــوالة إلدارة الحكــم فيهــا،

 رفض الترف
 يبعــد دار الحــق والعدالــة البيــت الطاهــر علــى مســافة )100( 
متــر تقريبــًا مــن الركــن الجنوبــي الغربــي مــن مســجد الكوفــة 
وهــو دار متواضعــة ذات بنــاء بســيط جــدًا عهدنــاه مــن طريقة 
حيــاة اإلمــام عليــه الســالم بعيــدًا عــن حيــاة القصــور والملــوك 
ــه )أم  ــي ألخت ــدار وه ــذه ال ــي ه ــتقر ف ــا، إذ اس ــاع الدني واطم
ــد  ــن المســجد، بع ــي لقربهــا م ــرة المخزوم ــئ( زوجــة هبي هان
رفضــه البقــاء فــي دار اإلمــارة حيــن قدومــه إلــى الكوفــة فــي 

شــهر رمضــان ســنة )36هـــ(، أو حتــى بنــاء دار جديــدة لــه
ــى  ــة عل ــدار المطل ــاحة ال ــى س ــل عل ــد يط ــل واح ــه مدخ ول
حجــرات اإلمامين الحســن والحســين عليهمــا الســالم ومكتبتهما 
ومصالهمــا، فضــاًل عــن حجــرة تغســيله بعــد استشــهاده عليــه 
الســالم، مــع بئــر للمــاء العــذب يتبــرك بــه الزائــرون بالشــرب 
ــتقبل  ــم، أذ يس ــًا منه ــراض إيمان ــض األم ــع بع ــل ودف والغس
ــرف  ــف األش ــوب النج ــراق ص ــارج الع ــل وخ ــن داخ ــود م الحش
متوجهيــن نحــو مرقــد اإلمــام علــي )عليــه الســالم ( ومــن 
جهــة أخــرى اســتعدت أمانــة مســجد الكوفــة بكافــة  لجانهــا 
ــن فــي كل  ــن الزائري ــة م ــداد الهائل وكوادرهــا الســتقبال األع
المناســبات وتقديــم أفضــل الخدمــات ووســائل الراحــة التامــة 

لهــم .

أثر التغير
منــزل االمــام علــي فــي مدينــة الكوفــة الــذي كان معلمــا مهمــا 
لحقبــة اساســية مــن التاريــخ االســالمي يبــدوا انــه فقــد قيمتــه 
ــراء  ــن اج ــل م ــه ب ــآكل جدران ــن او ت ــرور الزم ــس بم ــر لي كأث
ــه  ــة وجعلت ــه التاريخي ــرت كل معالم ــه غي ــل ل ــات تأهي عملي
ــذا  ــرك ه ــه.. ليت ــي داخل ــي ف ــر الحال ــى العص ــرب ال ــدو اق يب
المؤمنيــن  قلــوب  علــى  مؤســفا"  أثــرا"  الحضــاري  التغييــر 
والزائريــن، فقــد كنــا نلــج هــذا الصــرح ونحــن نســتذكر الزهــد 
والتعفــف والتجلــي الــذي كان يســود المــكان فيمنحنا احســاس 
الخشــوع واأللــم والحســرة علــى االيــام الفقيــرة التــي احياهــا 

ــة.   ــي داره المتواضع ــن ف ــام المتقي ام

بيت االمام معلم الذي التزال معالمه 
شاخصة شامخة ليومنا هذا والذي 

يرتاده الماليين من الزائرين والسواح 
العرب واألجانب ويمثل رمزا للتواضع 

ودارا للعدل وطمأنينة للنفوس وعظة 
للحكام المتكبرين
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وللتوغــل اكثر في ثنايــاه ارتأت )قوارير( للقــاء الدكتورة  زينب 
الدليمي متخصصة في مجال مسرح الطفل ومسرح الدمى, ليكون 

لنا معها هذا الحوار:

- من تكون زينب, ولما اختارت التخصص بهذا المجال؟
زينب عبد االمير احمد الدليمي، اعمل تدريســية في جامعة بغداد 
كلية الفنون الجميلة قســم الفنون المسرحية، نائبة رئيس المركز 
الثقافــي العراقي للطفولة وفنون الدمى، استشــرى بداخلي حب 
الدمى منذ الِصغر، اذ كنت اصنع اشــكال صغيرة لها من القماش 
ومــا  يتوفر لدي من الخامات، وبعــد تخرجي تلقيت دعما معنويا  
كبيرا من أســتاذي البروفيسور حسين علي هارف، إذ شجعني على 
التخصص بهذا الجانب، وأنا ادين له بالكثير ألنه أعاد لي روحية 

تلك البنت التي عشــقت الدمية في صغرهــا وأيقظ في داخلي 
ذلك الحب للطفولة والذي لمســته من خالل مشــاريعنا المسرحية 

التي قدمناها.

- ماذا وجدتي خلف كواليس عالم الدمى؟ 
وجــدت خلٌق جمالي من نوع خاص، على مســتوى صناعة الدمى 
وتحريكهــا و التأليــف واإلخراج ، وذلــك ألننا نبــث الحياة في 
كائن ســاكن ليتفاعل بجرأة مع الكبيــر, والصغير، اذ مازال يضم 
في كنفــه حضور متجدد، المتداده التاريخــي الموغل في القدم، 
فضاًل عــن توظيفاته المتعددة في جوانــب الحياة الدينية منها 

والسياسية،االقتصادية، االجتماعية، التعليمية, والدرامي..
كما يتميز بسحره وتأثيره على الكبار قبل األطفال، فهو باختصار 

عالم  مفعم 
ببراءتهم الغضة 

التي  يتوق شوقا 
لها الكبار لما 

تحملهم من عبق 
الذكريات الجميلة، 
انه عالم الطفولة 

الساحر الذي 
يكتنز باأللعاب 

والنشاطات 
المتنوعة والتي 
يتضمنها مسرح 
الدمى، فبرغم 

الحداثة مازال لهذا 
المسرح حضور 

مميز في الوسط 
الفني الخاص 

باألطفال.

هي 
واالبداع

زينب الدليمي..   
الدمى مسرح ينبض بجمال الطفولة

انامل روحها تتموج مع نسيج الخيوط
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السهل الممتنع، إذ تتجسد ســهولته في بساطته، ومن ال يمتلك 
أدواته من خيال وموهبة في الفن التشكيلي وابتكار وجرأة يفشل، 

لهذا فهو ممتنع اال على من يحظى بتلك األدوات ويؤمن به. 

- هل لــه تأثير على افــكار االطفال في تنميــة مواهبهم 
وتطوير لغة حوارهم؟

بالتأكيد لمسرح الدمى تأثيرًا كبيرًا على الطفل انطالقًا من طبيعة 
مدركاته العقلية ومخيلتــه، واألهم من ذلك كله هو حبه الغريزي 
للدمية، تلك التي تشــكل معاداًل موضوعيًا يسقط من خاللها كل 
مشاعره ومكنوناته، فتارة يمارس عليها دور الوصي, وتارة يجعل 

منها ذلك الرفيق اللصيق له يتحدث معها ويشكو إليها.
 وانطالقًا مما تقدم يســهم بوصفه وســيطًا تربويًا امتاعيًا محببًا 
للطفل ، في تكريس القيم التربوية في بنية شــخصيته من خالل 
منظومة العرض البصرية منها والسمعية اذ يثري قاموسه اللغوي 
ويعالج ما لديه من مشــاكل نفســية وعضوية مــن خجل، تأتأة 

وانطواء وغيرها بوصفه وسيطًا تفاعليًا بامتياز.

- كيف تريَن مســتقبل هــذا النوع من المســرح في ظل ما 
يعانيه الوسط الفني بشكل عام؟

ارى ان مســتقبل هذا الفن مجهول ولعل اهم أسباب ذلك هو كم 
العراقيــل التي تقف فــي طريقه اولها ضعــف الوعي بأهميته 
للطفــل وحتــى للكبار من متلقيــه، فنحن حتى هــذه اللحظة لم 
نمتلك مقررًا دراسيًا يكرس هذا النوع من االختصاص في كليات 
ومعاهد الفنون الجميلة في العراق، ومن بين العراقيل األخرى اننا 
نفتقد تأســيس مركز وطني لفنون الدمى او مسرح للدمى بالتناظر 
مــع الكثير من الدول العربيــة ومنها مصر،تونس، ســوريا ولبنان 

وغيرها.

- ماهي السبل الكفيلة في تطوير هذا النوع من المسارح؟ 
 لهذا المســرح خصوصية تجعله يقف بوصفه فنًا مســتقاًل الى 
جانب مسرح الطفل والفنون المسرحية األخرى ، ااّل ان ذلك ال يمنع 
مــن تداخله معهــا، فهذا الفن بدأ مع الكبار قبــل األطفال، لهذا 
فهــو يحتاج للخبرات المســرحية ان اردنا له ان يرتقي للمســتوى 
المطلوب، منها مجال الســينوغرافيا على مستوى اإلضاءة، األزياء، 
المنظر المســرحي، اإلكسســوار،التقنيات الصوتية، والموسيقى ، 
وفي مجال صناعة وتحريك المقوم األساســي بين عناصره وهي 

الدمية، اذ تكون كفيلة باستقطاب األنظار لها بكل بساطة. 
وهــذا يتطلب, ادخــال فنون الدمى كمقرر دراســي فــي معاهد 
وكليات الفنون الجميلة، استقدام ذوي الخبرات في الدول العربية 
واألجنبيــة الــى العراق لغرض عقــد الورش والــدورات التدريبية 
للمهتمين في هذا المجال وإنشــاء مركــز وطني لفنون الدمى في 
بغداد فضاًل عن ارتباطه بمراكز فرعية متخصصة في المحافظات 
كافة،ثــم إقامــة مهرجانــات متخصصــة في هــذا المجال لها 
خصوصيتها عن مهرجانات مسرح الطفل، فضال عن تقديم الدعم 

المادي والحقيقي للمؤسسات المعنية الرسمية منها واألهلية.

- ماهــي النشــاطات التــي قدمتموهــا خال مســيرتكم 

العملية والعلمية بهذا الجانب؟
شاركت بعروض كثيرة لمسرح الدمى على كل المستويات ال يسع 
للمقام ذكرها، كما ســاهمت بصناعة دمــى خاصة بي من بنات 
افــكاري ولي تجربتين في اإلخراج وهما اخراج مســرحية )الذئب 
النزيه (و ) ســلوان الفنان( وهما من تأليف البروفسور حسين علي 

هارف، فضاًل عن خبرتي في مجال تحريك الدمى بأنواعها
والدمــى انواع عدة بتســميات معتمدة دوليًا منهــا: دمى القفاز 
الفكيــة وذات األصابــع، ودمــى الماريونيت او الخيــوط، ودمى 
العصى، ودمى الممثل او المرتداة، ودمى خيال الظل، وأيضًا دمى 

الطاولة.
كمــا أثمرت رحلتي عن مجموعة من مؤلفــات تخصصية في هذا 
المجــال منهــا: كتــاب تخصصي بعنــوان )دروس فــي صناعة 
وتحريــك الدمى( وكتاب )لعبــة الظل والضوء( باالشــتراك مع  
الدكتور حسين علي هارف ومسرح الدمى دالالت تربوية سيمائية. 

- كلمة اخيرة مع امنية؟
اتمنى ان تهتم الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية بهذا الفن 
ألهميته، الســيما كليات ومعاهد الفنــون الجميلة في العراق من 
خالل تضمين مقرراتها بمادة مسرح الدمى لكي نؤسس لهذا الفن 
مســتقبل واعد،  كما اتمنى ان تتبنى الجهات المســؤولة تأسيس 
مركــز وطني لمســرح الدمى، يســتقطب المعنيين مــن مصممين، 
محركين، مؤلفين ومخرجين،  واألهم من ذلك هو استقطاب األطفال 
لعروض مسرحية موسمية ُتقدم لهم على مدار السنة، وهذا بدوره 
يســهم في بناء شخصيتهم وذائقتهم الجمالية، وتجعلهم يعون 
ما هو المســرح ويكســبهم ثقافــة االنصات اثناء مشــاهدتهم 
للعروض المسرحية.ز وأخيرًا اود ان اهنأ كل العرائسيين في العالم 

بمناسبة اليوم العالمي لمسرح العرائس.

زهراء جبار الكناني

مستقبل هذا الفن 
مجهول ولعل اهم 

أسباب ذلك هو 
كم العراقيل التي 

تقف في طريقه 
اولها ضعف الوعي 

بأهميته للطفل 
وحتى للكبار من 

متلقيه، فنحن حتى 
هذه اللحظة لم 

نمتلك مقررًا دراسيًا 
يكرس هذا النوع 
من االختصاص في 

كليات ومعاهد 
الفنون الجميلة في 

العراق
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عن صحيفة االندبندنت ترجمة/ ساجدة ناهي  

وفقـا لدراسـة جديـدة  فـإن ملعقة من األشـياء الحلوة ليسـت ضروريـة للحصول 
علـى فنجـان شـاي  ممتـع. الدراسـة كانـت نتيجة لتحليل اسـتمر شـهًرا مـن ِقبل 
باحثيـن مـن جامعـة لنـدن كوليـدج وجامعـة ليـدز الذيـن فحصـوا عادات شـرب 
الشـاي لــ 64 رجـاًل يشـربون الشـاي محـال بالسـكر. ُطلـب مـن المشـاركين إمـا 
التوقـف عـن إضافـة السـكر إلـى الشـاي أثناء الليـل أو تقليـل كمية السـكر التي 

أضافوهـا تدريجيـًا أو االسـتمرار فـي شـرب الشـاي المحلـى كمجموعـة تحكم.
بعـد أربعة أسـابيع وجـد الباحثون أن أولئـك الذين خفضوا أو توقفـوا عن تناول 

السـكر تماًما مازالوا قادرين على االسـتمتاع بمشـروبهم.
وبعـد االنتهـاء مـن الدراسـة  توقـف 42 فـي المائـة مـن الرجـال فـي مجموعة 
االختـزال التدريجـي عـن إضافـة السـكر إلى الشـاي في حيـن أن 36 فـي المائة 

مـن أفـراد المجموعـة الليلية فعلوا الشـيء نفسـه.
واسـتنتج الباحثـون  أن  "اإلفـراط فـي تنـاول السـكر يمثـل مشـكلة صحية عامة 
وان السـكر فـي المشـروبات يسـهم بشـكل كبيـر فـي إجمالـي االسـتهالك وإن 

الحـد مـن تناولـه قـد يسـاعد بالتالـي فـي تقليـل االسـتهالك الكلي".
مؤكديـن إن هنـاك حاجـة إلـى تجربـة أكبـر من أجـل تأكيـد النتائج  وأنـه يمكن 
إجـراء اختبـارات مماثلـة للحـد مـن تنـاول السـكر فـي المشـروبات األخـرى مثـل 
القـرع. ويسـتهلك البريطانيـون 700 غـرام مـن السـكر أسـبوعًيا  والتـي وفًقـا 
لــ NHS  تعـادل 140 ملعقـة صغيـرة فـي المتوسـط للشـخص الواحـد و هـذا 
يتجـاوز بكثيـر المعـدل اليومـي الموصـي بـه  والـذي يتجـاوز 210 غـرام فـي 

األسـبوع بمعـدل 30 جـم / يـوم.

تسوس االسنان وزيادة الوزن 
وقـال تـام فـراي رئيـس المنتـدى الوطني للسـمنة  إن خفض سـكر المائـدة فكرة 
جيـدة للغايـة وباإلمـكان الحصـول علـى كل السـكر الـذي نحتاجـه مـن مصـادر 

غذائيـة أخـرى وال ينبغـي أن تكـون نتائـج الباحثيـن مفاجئة.
إن تقليـل السـكر تدريجيًا والسـماح لبرعم التـذوق بالتأقلم مـع الصيغة الجديدة  
قـد يكـون أقـل صدمـة مفاجئة للنظـام  ولكن  كما تشـير الدراسـة  فـإن النتيجة 
النهائيـة هـي نفسـها. قـد ال تكـون التجربـة األكبـر التـي اقترحهـا المؤلفـون 
ضروريـة أيًضـا وأحـد نجاحات فرض ضريبة المشـروبات السـكرية قبـل عام هو 
أن النـاس قـد تخلـوا بالفعل عن شـرب سـت مجموعات من الكوال المحالة بشـكل 

كبيـر وتحولـوا إلـى شـراء المزيد مـن العالمـات التجارية صفر السـكر .

السكر ليس ضروريا  

يسبب تسوس االسنان 
وزيادة الوزن 

ترجمة
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Consuming too much sugar can cause tooth decay and 
weight gain. according to a new study, a spoonful of the 
sweet stuff isn’t necessary for an enjoyable cuppa. research-
ers from University College London and the University of 
Leeds, who examined the tea-drinking habits of 64 men 
who usually drank theirs sweetened with sugar. Participants 
were asked to either stop adding sugar to their tea overnight, 
gradually reduce the amount of sugar they added, or con-
tinue drinking sweetened tea as a control group.
After four weeks, the researchers found that those who ei-
ther reduced or stop consuming sugar altogether were still 
able to enjoy their drink.
After the study had finished, 42 per cent of the men in the 
gradual reduction group stopped adding sugar to their tea, 
while 36 per cent of those in the overnight group did the 
same. The study’s authors concluded: “Excess sugar intake 
is a public health problem and sugar in beverages contrib-
utes substantially to total intake.
“Reducing sugar intake from beverages may therefore help 
to reduce overall consumption.”
While the authors said a larger trial was needed in order to 
confirm the findings, the added that similar tests could be 
conducted to reduce sugar intake in other beverages, such as 
squash. Britons consume 700g of sugar per week, which, ac-
cording to the NHS, equates to an average of 140 teaspoons 
per person. This far exceeds the recommended daily allow-
ance, which surmounts to 210g per week at 30g/day. Con-
suming too much sugar can cause tooth decay and weight 
gain. Tam Fry, chairman of the National Obesity Forum, 
said: “Cutting down on table sugar is a very good idea. We 
get all the sugar we need from other food sources and the 
researchers’ findings should come as no surprise.
“Reducing the sugar gradually, allowing the taste buds to 
become acclimatised to the new formula, might be less of 
a sudden shock to the system but, as the study reports, the 
end result is the same.
“The bigger trial suggested by the authors may not be nec-
essary either: one of the successes of the imposition of the 
sugary drinks levy a year ago is that people have already 
given up drinking six-packs of substantially sweetened colas 
and switched to buying more of the zero-sugar brands.”

Necessary 

   isn’tSUGAR
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د. ماهر حميد مجيد
عميد المعهد التقني كرباء

ــة فــي اي مجــال و فــي اي  ــر حركــة التطــور حركــة إيجابي تعتب
مجتمــع.. مــا لــم تقتــرن بتأثيــرات جانبيــة ســلبية مــن جهــة.. او 

اســتخدامات غيــر نافعــة مــن جهــة أخــرى.
فمــا يشــهده العالــم مــن تطــور متســارع فــي طريقــة و نوعيــة 
و  العامــة  االســتخدامات  و  الديكــورات  األثــاث  و  المالبــس 
ارتباطهــا بالتكنولوجيــة فــي ثــورة مــا يســمى ب)انترنــت 

رأي ثالثي 
االبعاد

تطور المجتمع.. 
دالالت واضحة متعددة المالمح!

تخضع جميع المجتمعات دون استثناء وعلى اختالف عاداتها ودياناتها وظروفها السياسية 
والبيئية واالقتصادية.. إلى ارتفاع مؤشر التطور ولكن بشكل نسبي يرتفع بصورة ملحوظة 

في مجتمٍع ما دون آخر!. وفي العراق قد نالحظ هذا التطور من خالل أمور كثيرة كتغير بعض 
المفردات الدارجة واستبدالها بكلمات مرادفة، تغير الذوق العام لألزياء وألوان المالبس 
وقصات الشعر وقطع األثاث وغيرها كثيرًا من األمور التي أخذت طابعًا مختلفًا عن الفترة 

الماضية، فضال عن تطور التكنولوجيا وما رافقها من تأثيرات على المجتمع بشكل إيجابي ال 
يخلو من بعض السلبيات, وليكن الرأي أكثر تطورًا سنقرأ آراء تخصصية ثالثية األبعاد.
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ــار  ــن اآلث ــد م ــو بالتأكي ــن المجــاالت ال تخل األشــياء( و غيرهــا م
الجانبيــة الســلبية التــي اضــرت بالمجتمعــات البشــرية مــن 
حيــث تغيــرات المنــاخ و ارتفــاع معــدالت التفــكك االجتماعــي 
و األســري و انتهــاك الخصوصيــات و غيرهــا.. كمــا انهــا ال تخلــو 
مــن اســتخدامات غيــر ســليمة خصوصــا فــي المجتمعــات التــي 
ــك التطــورات  ــد تل ــر.. فغــدت تقل ينتشــر فيهــا الجهــل و الفق
فــي مــا يحقــق الرفاهيــة منهــا دون اســتخدامها فــي مــا يحقــق 
التقــدم المنشــود.. فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر.. تقلــد 
مجتمعاتنــا اليــوم اخــر صيحــات الموضــة فــي اللبــس و األثــاث 
و الديكــورات.. و تســتخدم اخــر المنتجــات فيمــا يخــص أجهــزة 
االتصــال. و تقتنــي أفخــر الســيارات.. و لكنهــا ال تســتخدم ذلــك 
ــد مــن  ــك تزي ــة لهــا.. و هــي بذل ــق الرفاهي اال مــن أجــل تحقي
معــدالت االســتهالك الطاغيــة علــى مســتويات اإلنتــاج.. فتزيــد 
ــك عــن االســتخدامات الســيئة  ــا.. ناهي ــرا و حرمان ــع فق المجتم
المذكــورة انفــا.. فينقلــب التطــور كارثــة.. و لكــن هــذا ال يعنــي 
ان العيــب فــي التطــور ذاتــه.. فهــو  ناتــج عــن حركــة التغييــر 
الدائمــة و عصــارة اإلبــداع الفكــري للبشــر.. و لكــن العيــب فــي 
طريقــة التعاطــي معهــا.. لــذا فنحــن بحاجــة ماســة إلــى توعيــة 
شــاملة فــي كيفيــة االســتفادة مــن تطــورات الحيــاة و توظيفهــا 
ــرا  ــر تأثي ــة و اكث ــر إنتاجي ــون اكث ــا لتك ــرك مجتمعاتن ــا يح فيم

فــي منظومــة الفكــر البشــري.

األديب القاص
 طالب الظاهر

الريــب إن التغيــر والتحــول والتطــــور يعــد ســنة كونيــة ثابتــة 
ــوارق  ــاك ف ــًا هن ــى طبع ــن تبق ــاة، ولك ــذه الحي ــنن ه ــن س م

حاســمة، فقــد تكــون مظاهــر مثــل هــذا التغيــر واضحــة حينــًا 
بشــكل ال يمكــن ان تخطؤهــا األبصــار فــي أمــور معينــة علــى 
وجــه التحديــد، بينمــا نجــد مثــل هــذه التغيــر أقــل بــروزًا وربمــا 

مضمــر فــي أمــور أخــرى. 
ــث  ــاء.. حي ــي األزي ــات ف ــدم الثب ــة ع ــن حال ــاًل بي ــرق مث كالف
ــا  ــول فيه ــر والتح ــذا التغي ــل ه ــن مث ــا، وتباي ــرعة تطوره س

ــة. ــور اللغ ــول وتط ــر وتح ــع تغي ــذري م ــكل ج وبش
نعــم، إن الــذوق العــام فــي المالبــس واأللــوان ســريع جــدا فــي 
التبــدل ومالحقــة مــا يســمى ) الموضــة( بينمــا نالحظــه بطــيء 
جــدا فــي اللغــة حتــى لتبــدو وكأنهــا فــي ثبــات.. إذ إن 
اللغــة بطبيعــة الحــال وكمظهــر حياتــي وممارســة اجتماعيــة 
ــن  ــزل ع ــا بمع ــن أن تحي ــر، وال يمك ــن التغي ــن قواني ال تشــذ ع
التطــور كــون الحيــاة هــي ذاتهــا غيــر ثابتــة، حيــث إن اللغــة 
شــأنها شــأن غيرهــا تتأثــر ســلبا وايجابــًا بالظــروف المحيطــة 
 بهــا، وبطبيعــة بيئتهــا وتاريخهــا، وشــكل ثقافــة المتعاطيــن 
لهــا، ومــدى تالقحهــا مــع مــا يجاورهــا ويفــد اليهــا مــن 

ثقافــات.

سامر قحطان القيسي
ماجستير فنون تشكيلية.. نقد فني

ــة  ــة الثقاف ــل خالص ــي تمث ــرد العراق ــة الف ــك ان ثقاف ال ش
ــاص..  ــكل خ ــة بش ــام والعراقي ــكل ع ــرقية بش ــة الش العربي
وهــي محصلــة لــكل مــا حــدث فــي التأريــخ العربــي الشــرقي 
ــتوحيه وال  ــه وال نس ــا ال نحيي ــن بدورن ــه.. ونح ــي وتراث العراق
نحــاول اعادتــه فحســب بــل اننــا جــزء منــه او باألحــرى امتــداد 

لــه.
الشــرق  الدخيلــة ومؤثراتهــا علــى  واالفــكار  الــرؤى  ولكــن 
والتــي اصبحــت اليــوم فــي متنــاول االيــدي بحكــم التقنيــات 
ــات  ــت بالمجتمع ــا.. دفع ــال وغيره ــائل االتص ــة لوس الحديث
العربيــة اليــوم وبشــكل عــام الــى كســر مــا يســمى عنــد 
ــن  ــروج ع ــة والخ ــة الموروث ــود االجتماعي البعــض منهــم بالقي
المألــوف والتمــرد عليهــا باســم التطــور او الحداثــة المجتمعيــة 
المســتوردة مــن الغــرب واالبتعــاد عــن الهويــة العربيــة واالرث 
 الحضــاري الرصيــن الــى حداثــة االشــكال وااللــوان والهيئــات 

الغربية. 
أن الســعي وراء الثقافــة أمــر ضــروري مــن أجــل إدراك مــا 
هــو أصيــل ومــا هــو دخيــل فــي تــراث المــرء وموروثــه.. وأن 
االهتمــام بالتــراث مــا هــو اال داللــة الوعــي الفكــري للمهتــم، 
والبيئــة العراقيــة هــي أغنــى بيئــة حضاريــة موروثــة علــى َمــر 
التأريــخ فعلــى ارضهــا بعــث االنبيــاء وقــد شــرف اللــه تربتهــا 
ــم  ــه عليه ــالم الل ــار س ــوة االطه ــن ال النب ــن م ــدة الدي بأعم
حيــن ووروا الثــرى فــي تربتهــا.. وفيهــا وَضــع اإلنســان أولــى 
الحضــارات الممتــدة عروقهــا فــي عمــق التاريــخ ومــن قبلهــا 
كتــب الحــرف االول وأنــارت بعلومهــا وفنونهــا اصقــاع االرض 
و تركــت آثارهــا ُمتجســدة علــى ذائقــة المجتمعــات علــى 

ــى حــد ســواء. ــي والعراقــي عل المســتوى العالمــي والعرب

قوارير
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استذكار

فالـى درة المجتمـع التـي تـألألت ضمـن قافلـة النـور التسـعينية 
مسـافة  تقطـع  كانـت  التـي  المسـنة   .. موسـى  جعـاز   حمديـة 
ضمئهـا  وواحـة  قلبهـا  اسـتراحة  محطـة  الـى  لتصـل   طويلـة 
البصـرة...  بمدينـة  المدينـة  قضـاء  فـي  القـرآن  حفـظ   دورة 

نقدمها.
وعلـى مـدى تلـك المسـافة ومايرافقهـا مـن ارهـاق وتعـب بحكم 
عمرهـا .. اال انهـا واصلـت حلمهـا فـي تعليـم وحفظ كتـاب الله 
المجيـد ، واسـتمرت علـى هذا الحـال الى ان توجـت بأكبر حافظة 
علـى مسـتوى العـراق، فزهـت بهـا الفيحـاء وتباركـت بجهودهـا 
االهـل واالقربـاء، علـى ضـوء المسـتوى العالـي الـذي قدمته في 

مجهودهـا القرآنـي المميز.  

ثمار ربيع القلوب
تقـول فـي معـرض حديثهـا عـن بدايـة حفظهـا لكتـاب اللـه 
قريباتـي  إحـدى  رشـحتني  وتكتـب  تقـرأ  امـرأة  انـا   : الكريـم 
فـي  مواصلتـي  سـيما  التعلـم،  حـب  مـن  لـدي  وجـدت  لمـا 
حـرف  لـكل  واسـتمتاعي  طويلـة  لسـاعات  القـرآن  قـراءة 
اجتهـد  انـا  طالمـا   القـرآن  احفـظ  ان  علـى  فشـجعتني   فيـه، 
ومشـجعة  راقيـة  نتيجـة  عـن  القلـوب  ربيـع  فأثمـر  ذلـك،   فـي 
لتسـع فرحتـي الكـون، وأكـون ضمـن نخبـة المتسـابقات التـي 
تنظمهـا العتبـة الحسـينية المشـرفة لحافظـات القـرآن .. فمنـذ 
طفولتـي أحببـت قـراءة القـرآن الكريـم وأريـده أن ينفعنـي فـي 
الدنيـا واآلخـرة  اجده مكرمة َمنَّ الله بهـا علي ألتمكن من حفظه                                                                                                                        
الحـب  ذلـك  مـن  صحتـي  واعتـالل  سـني  كبـر  يمنعنـي   فلـم 
والتـي  آياتـه  وتدبـر  القـرآن  لحفـظ  قلبـي  يسـكن   الـذي 
الكريـم  القـرآن  كل  حفـظ  فـي  اللـه  بفضـل   تحققـت 

ومعرفة أحكامه وأصول قراءته.

طموح يتحقق 
حمديـة التـي تسـتقر مـع عائلتهـا فـي منطقـة الخـاص بقضاء 
حققـت  العـراق(  )جنوبـي  البصـرة  محافظـة  فـي  المدينـة 
طموحهـا بعد سـت سـنوات مـن التحاقهـا بإحدى الـدورات التي 
ينظمهـا دار القـرآن الكريـم فـي البصـرة العائد للعتبة الحسـينية 
المقدسـة،فالعزم واإلصـرار فـي نيل المطالب جـزء كبير من طموح 
االنسـان ومايتوصـل اليـه مـن نتيجـة جيـدة  ، وهـي تعتقـد أن 
مـا حققتـه هـو توفيـق مـن اللـه، اال انهـا تـرى أن حفـظ القـرآن 
ليـس بالشـيء الصعب خاصـة للنسـاء اللواتي يتعذرن بمشـاغل 

تسعينية تحصد المرتبة االولى في حفظ القرآن  

حمدية جعاز:  احلم بأداء فريضة الحج 

ليس هناك اجمل واسكن للروح من ان تشعر ان القرآن يملك حياتك، فحالوة تصفحه وترتيله 
وحفظه من الجمال والهيبة مايمنح الروح مديات من الضوء والطمأنينة التوصف. 

سفينة االستذكار لهذا العدد رست على اشرعة النور وموضع الغبطة.. )حافظة للقرآن(  

حمدية التي تستقر مع عائلتها في 
منطقة الخاص بقضاء المدينة في 

محافظة البصرة )جنوبي العراق( 
حققت طموحها بعد ست سنوات 
من التحاقها بإحدى الدورات التي 

ينظمها دار القرآن الكريم في 
البصرة العائد للعتبة الحسينية 

المقدسة،فالعزم واإلصرار في نيل 
المطالب جزء كبير من طموح االنسان 

ومايتوصل اليه من نتيجة جيدة
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والعمر. الحيـاة 
تقضـي الحافظـة حمديـة أوقـات فراغهـا حاليـا بقـراءة القـرآن 
الكريـم فـي المنـزل وتعليم أفـراد أسـرتها القـراءة الصحيحة،رغم 
ماتعانيـه مـن ضعـف السـمع .. وهي تتطلـع أن تتحقـق أمنيتها 

بـأداء فريضـة الحج.

انموذج
لـم يقتصـر مـا حققتـه  مـن حفـظ القـرآن الكريـم علـى تكريمها 

واالحتفـاء بهـا بـل فتـح األبـواب السـتقبال متدربيـن كبـار في 
السـن للمشـاركة فـي دورات حفـظ القـرآن وتنظيـم دورات أخـرى 
لتعليم القراءة والكتابة للمشـاركين األمييـن منهم، رغم معاناتها 
فـي بدايـة تقديمها حينمـا رفضوا تسـجيلها في المسـابقة لكبر 
سـنها .. اال انهـا اثبتـت جدارتهـا فـي اجتيـاز المراحـل القرآنية 

وكانـت انموذجـا للنسـاء المشـاركات فـي الدورة . 

تخطيط - ميس مؤيد سعاد البياتي   
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تدخين األطفال والمراهقين..
 االسباب.. والعالج

مستشارة 
االسرة

يعد التدخين من السلوكيات الضارة بكل المراحل العمرية 
هذه  على  االدمان  من  االطباء  جميع  ويحذر    , المختلفة 
وباألسرة,  نفسه,  بالفرد  المضرة  السلوكية  العادة 
والمجتمع ككل. ُتصدم األم عندما تعلم ان ابنها ذو التسع 
من  بحالة   االسرة  فُتصاب  يدخن  سنوات  العشر  او  سنوات 
الخوف والذعر من االستمرار او االدمان عليها, فيلجأ الوالدين 
السيئة  العادة  هذه  عن  يقلع  حتى  عنيفة  بطريقة  لعقابه 
وهذا ما يزيد االمر تعقيدًا وصعوبة في الحل.في حال اكتشاف 
هذا السلوك غير المحبب البد من التحلي بالهدوء  والصبر ومن 

ثم  يبدأ الوالدين بالبحث عن االسباب ؟؟
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يلجأ االطفال لتدخين لعدة اسباب ؟ 
1 - ضغــوط التربيــة التــي تمارســها االســرة علــى الطفــل 
فأمــا تكــون شــديدة و حازمــة او اهمالــه ولهــذا يقــوم الطفــل 

ــه.  ــن والدي ــام م ــه لالنتق ــة من ــن كمحاول بالتدخي

2 - عــدم تفهــم االســرة للمرحلــة التــي يمــر بهــا الطفــل 
وماهــي المتطلبــات التــي يحتاجهــا فــي تلــك المرحلــة .

3 - محاولة من الطفل للتفاخر امام اصدقائه.

ــاء للتدخيــن كنــوع مــن  4 - التدليــل الزائــد الــذي يدفــع االبن
انــواع التســلية والتمــرد علــى االهــل. 

5 - يلجــأ بعــض االطفــال الــى التدخيــن كنــوع مــن التعويــض 
ــات  ــي العالق ــل ف ــي او فش ــل دراس ــي او فش ــب خلق ــن عي ع

ــة.  االجتماعي

6 - تقليــد أحــد افــراد االســرة او لصديــق العائلــة , و محــاكاة 
لبعــض وســائل االعــالم عبــر االعالنــات عــن تلــك الســجائر او 
ــة )المسلســالت , االفــالم(  ــوات الفضائي ــر القن ــا يشــاهد عب م
الــذي يظهــر فيهــا البطــل يدخــن فتخــزن هــذه الصــورة فــي 
عقــل الطفــل ويبــدأ يقلــد هــذا البطــل ويربــط التدخيــن بالقــوة 

والبطولــة.

7 - تبــدأ هــذه الظاهــرة فــي ســن مبكــرة الرابعــة او الخامســة 
وهــي الفتــرة التــي يقلــد فيهــا الطفــل دون وعــي منــه. 

8 - قــد يربــط بعــض االســر بــأن التدخيــن للكبــار فقــط وهــذه 
ــة والنضــج  ــن بالرجول ــط الطفــل التدخي ــرة أذ يرب مشــكلة كبي

وانــه عندمــا يكبــر ســيعملها ليشــعر بنضوجــه ورجولتــه .

9 - ابتعاد االسرة عن تنمية الوازع الديني لدى االطفال. 

العاج
ــال  ــاة االطف ــي تهــدم حي ــرة الت لعــالج هــذه المشــكلة الخطي
المهمــة والتــي تؤثــر علــى المجتمــع ككل البــد مــن اتبــاع مــا 

يلــي: 

ــيطة  ــهلة وبس ــة س ــه وبطريق ــي لدي ــوازع الدين ــة ال 1 - تنمي
ــل.  ــر الطف ــبة لعم ــون مناس وتك

2 - علــى الوالديــن تفهــم شــخصية ابنهــم وتــرك المجــال لــه 
للحــوار وان يكونــا معــه عالقــة صداقــة قائمــة علــى المصارحــة 

والحــب واالحتــرام .

3 - التعــرف علــى اصدقــاء الطفــل وماهــي ســلوكياتهم 
ــورة  ــح بص ــم نصائ ــكان واعطائه ــي م ــم ف ــة جمعه ومحاول

محببــة وبســيطة.  

4 - عــدم االســاءة الــى الطفــل فــي أي موقــف يفعلــه حتــى ال 
تفقــده ثقتــه بنفســه.

5 - تنبيــه الطفــل لخطــورة مــا يفعلــه بــكل حــب وحنــان وان ال 
يفعــل مثــل تلــك الســلوكيات ألنهــا ضــارة بــه .

ــر  ــن مخاط ــو تبي ــع فدي ــص او مقاط ــه القص ــرض علي 6 - اع
التدخيــن مــن جميــع النواحــي الصحيــة والنفســية ,  فــي حــال 

ــه .  االســتمرار فــي ذلــك واالدمــان علي

ــن  ــن التدخي ــه م ــوة لمنع ــواع القس ــن كل ان ــاد ع 7 - االبتع
)كالضــرب , والنهــر, الســخرية , او االســتهزاء( بالطفــل او 

معايرتــه امــام اخوتــه او اصدقائــه. 

8 - مكافئاتــه عندمــا يقلــع عــن هــذه العــادة الســيئة بإعطائه 
شــيء محبــب الــى نفســه او اخــذه لنزهــة قصيرة .

9 - شــغل وقــت فــراغ الطفــل ومحاولــة اشــراكه برامــج تنمويــة 
تشــغل وقــت فراغــه.

10 -مراقبــة المواضيــع التــي يشــاهدها االطفــال ســواء علــى 
التلفــاز او علــى الموبايــل عــن طريــق االنترنــت ومعرفــة الــى 

مــاذا يرمــي المحتــوى قبــل مشــاهدة الطفــل لــه.

ــن  ــة  ع ــي العائل ــنًا ف ــر س ــم اكب ــن ه ــاع م ــة امتن 11 -محاول
اســتطاعتهم   عــدم  حــال  وفــي  االطفــال  امــام  التدخيــن 
 البــد مــن اظاهــر عــدم رضــا افــراد االســرة عــن هــذا الســلوك 

السلبي.  
االستشارية : زهراء الغانمي / مركز االرشاد االسري                                                

تقليد أحد افراد االسرة او لصديق 
العائلة , و محاكاة لبعض وسائل 

االعالم عبر االعالنات عن تلك السجائر 
او ما يشاهد عبر القنوات الفضائية 

)المسلسالت , االفالم( الذي يظهر فيها 
البطل يدخن فتخزن هذه الصورة في 

عقل الطفل ويبدأ يقلد هذا البطل 
ويربط التدخين بالقوة والبطولة
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ذاكرة المرأة 

أظهرت دراسة 
أميركية جديدة 

أن النساء يتمتعن 
بذاكرة أفضل وأقوى 

من الرجال.. وأوضح 
الباحثون أن المرأة 
تتفوق على الرجل 
في تذكر األحداث 

والوجوه واألشياء 
التي يتعين القيام 

بها، وشملت الدراسة 
212 رجاًل وسيدة 

تتراوح أعمارهم بين 
45 و55 عاًما، لتقدير 

مستويات الذاكرة 
والمهارات العقلية 

لديهم.

من الرجل  اقوى

دراسة
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ــة منتصــف العمــر يتفوقــن  ووجــدوا أن النســاء فــي مرحل
علــى الرجــال مــن نفــس الفئــة العمريــة فــي كل مــا 

ــرة. ــق بالذاك يتعل
ــوا إن نحــو 75 % مــن الرجــال والنســاء يعانــون مــن  وقال
مشــاكل فــي التذكــر كلمــا تقــدم بهــم العمــر، لكــن ال تــزال 
المــرأة تتفــوق علــى الرجــل عندمــا يتعلــق األمــر بوظيفــة 
الذاكــرة، حتــى فــي منتصــف العمــر ومرحلــة الشــيخوخة.. 
إلــى أن مســتويات هرمــون  وخلــص هــؤالء الباحثــون 
ــر  ــتروجين"- تؤث ــات "اإلس ــن هرمون ــو م ــتراديول" -وه "إس
ــم والتذكــر، وهــو متواجــد بكثــرة عنــد النســاء  علــى التعل

أكثــر مــن الرجــال.
فــي  تبــدأ  الهرمــون  هــذا  مســتويات  أن  وأضافــوا 
االنخفــاض فــي مرحلــة مــا بعــد انقطــاع الطمــث، وهــو مــا 
يؤثــر بــدوره علــى مســتويات الذاكــرة لــدى الســيدات، لكــن 
تظــل مســتوياته أفضــل مــن الرجــال فــي نفــس المرحلــة 
العمريــة.. كمــا أن بعــض الدراســات أشــارت إلــى أنــه حتى 
فــي مرحلــة الطفولــة فــأن اإلنــاث يتفوقــن علــى الذكــور 
ــكل  ــق بش ــذا ينطب ــرة، وه ــة بالذاك ــام المتعلق ــي المه ف

ــة منهــا.. ــى اللفظي خــاص عل

قوارير
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تألق 
العدسة 

تصوير - رغد العبيدي في الحياة كلنا عابري سبيل  

الشمس تشرق من قلب السماء.. ونور اهلل يبزغ في قلوب المؤمنين.. 
تصوير - ايمان كاظم

يقال إن الصياد أكثر الناس صبرًا... والبحر 
تصوير - ايمان كاظم يألف الصابرين! 
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»والنخل باسقات لها طلع نضيد )10(« سورة ق
تصوير - رغد العبيدي

كما يتدفق الماء؛ تتدفق األرواح حبًا في جنة اهلل
تصوير - هبة الكناني

إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري، والنظر في أمري
تصوير - هبة الكناني
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فنون

والعناصــر التــي ســاعدت المصمم علــى ذلك هــي الديكور 
والمالبس واالضاءة والصوت والمكياج وجسم الممثل والكارزما 
الخاصة به فضاًل عن باقي عناصر الصورة المسرحية المتعددة 
االخرى.. وكل هذه العناصر تتطلب فنيين متخصصين لتكوين 
البيئة المطلوبة للمشــهد.. والجتماع هــذه العناصر ومبدعيها 
البــد من وجــود رابط ما يجمعهــا ويصهرها في مــكان واحد 
ليظهر هنا مصطلح الســينوغرافيا الذي تم تفعيل دوره ليصبح 
فنًا تخصصيا داعمًا ومكماًل إلنجاح العروض المســرحية.. وهذا 
الفــن يعد مــن االمور المهمة في العرض المســرحي، ال ســيما 
عروض مســرح الطفل والذي يتضمن شخصيات عديدة التنوع 
والتباين وتحتاج قــدرة وامكانية لدى االطفــال لتمييزها على 

تعد السينوغرافيا على مستوى التخصص المسرحي من اهم العناصر الفاعلة في العرض 
المسرحي.. وهي مفهوم حديث االكتشاف تأريخي الوجود.. فهي تمثل كل المفردات التي نراها 

او نسمعها اثناء العرض المسرحي سواء كانت ثابتة كالديكور او متحركة كالممثل، والتي تتحقق من 
خاللها البيئة المسرحية االيهامية التي تدفع المشاهد المتلقي الى التفاعل مع مشاهد الغابة او 

الصحراء او الكهف او حتى السماء.. 

السينوغرافيا تتركز في توصيل القيم 
التربوية واالخالقية والجمالية والترفيهية 

وغرس العادات والتقاليد الحميدة في 
نفس الطفل، فالمؤثرات اللونية والبصرية 

والصوتية تثير عاطفة وتفكير الطفل 
وتحمله على التركيز في مجريات العرض 
المسرحي او فكرته المبتغاة فكل عنصر 

في المسرح بدأ من الممثل حتى اصغر 
اجزاء الديكور وملحقاته يشكل منظومة 

عالماتية تتفاعل مع بعضها البعض 
إلعطاء نظام داللي للمشهد وجعله يبدو 

كوحدة دالة متكاملة

فن السينوغرافيا 
الحلقة االولى

لغة المدركات الحسية
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خشــبة المسرح، فهيئة الشخصية المســرحية تتكون من اغلب 
عناصر الســينوغرافيا مثــل المكياج والــزي والملحقات االخرى 
الالزمة للشخصية التي تبدو كجزء من هيئتها.. فضال عن جسم 
الشخصية الذي يتفاعل ويتداخل مع هذه المكونات كأن تكون 
شخصية انسانية اوحيوانية او كائنات اخرى قد تكون من وحي 
الخيال.. فالســينوغرافيا تمثل الخط البياني للمنظر المســرحي 
فهي فن تنســيق فضاء المســرح والتحكم في شــكله لغرض 

تحقيق اهداف العرض المسرحي.
 

السينوغرافيا والتلقي عند الطفل
يتلقــى الطفل المعلومات عــادة عن طريق الفعــل الحي.. اذ 
يتفاعــل وجدانيًا مع ما يتعرض اليــه من حاالت تمس حياته 
اليومية ونشــاطاته ورغباتــه، اذ ان كل صورة يشــاهدها في 
حياته اليومية سواء في المدرسة او الشارع او عرض مسرحي او 

في الشاشة الصغيرة.. 
يتلقاهــا ويقوم بتفســيرها عن طريق مدركاته الحســية التي 
يعتمــد عليهــا اكثر مــن مدركاتــه العقلية، فالطفل انســان 
يتفاعل مــع االخريــن وبالخصوص مع الشــخصيات الجاذبة 

مثل الشــخصيات المتجســدة في مســرح الطفل.. والتي لها 
دور كبير في تغيير او ترســيخ مفاهيمه وثبات القيم والعادات 
االجتماعية المكتســبة او االبتعاد عنها، فالســينوغرافيا تتركز 
فــي توصيل القيم التربوية واالخالقيــة والجمالية والترفيهية 
وغرس العادات والتقاليد الحميدة في نفس الطفل، فالمؤثرات 
اللونية والبصرية والصوتية تثير عاطفة وتفكير الطفل وتحمله 
على التركيز في مجريات العرض المسرحي او فكرته المبتغاة.. 
فــكل عنصر في المســرح بدأ مــن الممثل حتى اصغــر اجزاء 
الديكور وملحقاته يشكل منظومة عالماتية تتفاعل مع بعضها 
البعض إلعطاء نظام داللي للمشــهد وجعله يبدو كوحدة دالة 
متكاملة، فعناصر ســينوغرافيا مســرح الطفل كما هو معروف 
تــؤدي وظيفتهــا بطريقتين مثلييــن.. االولى تصــب باتجاه 
الممثل وتعمل على مساعدته بتجسيد الشخصية وابراز مالمحها 
وجعلها مؤثــرة، والثانية تكون باتجــاه الطفل المتلقي حيث 
تكتمل بها صورة الشــخصية وحاالتها وتفاصيلها وخلجاتها 

النفسية.
سامر قحطان القيسي   
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نافذة على 
الطبيعة

الطبيعة 
معلمنا األول في التناسق اللوني

 بدأت نظرية اللون بالتطور كمنهج فني مستقل منذ العام 1704 على يد العالم إسحاق 
نيوتن وذلك من خالل كتابةopticks   حيث تكلم عن طبيعة ما يسمى األلوان األولية  

فضال عن تحليل طبيعة الضوء بواسطة انكسار الضوء عبر الموشورات والعدسات،  
وسلوك خلط ألوان الطيف. لتتعدد بعد ذلك النظريات والمدارس الفنية التي تعنى 

باللون واهميته في مجال الفن التشكيلي وما له من تأثير على المتلقي فالتنسيق 
اللوني المادة األساس لكل ما يتعلق بالتصميم الطباعي والصناعي التصميم الداخلي 

)الديكور( كما يدخل في مجال الخط العربي والزخرفة.
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 وتعد اإلرشــادات العملية لمزج األلــوان وتأثيراته البصرية لدمج 
األلوان وتناغمها هو التناســق الذي ينتــج عن تجاور هذه األلوان 
طبقــا للمخططــات اللونيــة أو النظــم اللونية الشــهيرة بداية 
من األلوان األساســية والثانويــة مرورا بنظريــات التدرج اللوني 
للــون الواحد وكذلــك الدالالت الرمزية لتلك األلــوان والتي تؤثر 

فسيولوجيا وسيكولوجيا على اإلنسان.
بات الحصول على األلوان وتدرجاتها يســيرا جدا في ظل التطور 

التكنولوجــي وأنظمة الحاســوب التــي تعطــي ادق التفاصيل 
اللونية ليجعل الخيار أوســع للمصمم باختيار األلوان المتجانســة 
والمتضادة للحصول على أفضل نتيجة مؤثرة ومعبرة عن الفكرة 
المــراد توصيلهــا للمتلقي. عندمــا نريد عمل أي تصميم ســواء 
كان ويــب أو إعالن أو هوية ما … ســنقوم بانتقاء ألوان محددة 
تلك األلــوان عندما نقوم بانتقائها واســتخدامها في التصميم 
تخلق عالقة فيما بينها … هذه العالقة ســتعطينا انطباع معين 

والمؤكد أننا قبل أن نبدأ بالتصميم وضعنا هدف له
 لذا أصبحت النظريات والدراســات التي تبحــث موضوعة اللون 
متعددة لدرجة لم يعد االختيار ســهال اال ان الرجوع الى الطبيعة 
األم يظل واحد من أفضل الســبل للوصــول الى هذا التجانس .. 
تشــكيل الطبيعة هي التــي تعطينا الــدرس األول التي تجعلنا 
منبهرين بعظمــة الخالق فمهما تطــورت النظريات يبقى درس 
الطبيعــة هو الكنز والمنجم الحقيقي للتعلم فما ان تلتقط صورة 
لكائن حي حتى ترى نظرية متناســقة للون تستطيع ان تجعلها 
مرجع لوني للتصميم المراد عملة ســواء كان لمطبوع او اثاث بل 
حتــى المالبس واالزيــاء. انها الخلق الرائع الــذي ال بد ان تقف 

امامة لتقول .. سبحان الله.   

لؤي أمين

بات الحصول على األلوان وتدرجاتها 
يسيرا جدا في ظل التطور 

التكنولوجي وأنظمة الحاسوب التي 
تعطي ادق التفاصيل اللونية ليجعل 
الخيار أوسع للمصمم باختيار األلوان 
المتجانسة والمتضادة للحصول على 

أفضل نتيجة مؤثرة ومعبرة عن 
الفكرة المراد توصيلها للمتلقي
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عالمها 

االعجاز 
العلمي 

في
الحجاب
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تجربة مثيرة
في تجربة ألحد الهواة قام بتصوير فتاة غير محجبة تســير 
في شــوارع نيويورك، ورصد تحرشًا بهذه الفتاة بمعدل عشر 
مرات في الســاعة.. مع العلم أن الفتــاة كانت تلبس ثيابًا 
عادية إال أنها ال تضع حجابًا على رأسها، وفي ذات التجربة 
قامت الفتــاة ذاتها بارتــداء الحجاب.. وكانــت المفاجأة! 
لــم تتعرض ألي تحرش أو مضايقة خالل ســيرها في نفس 

الشوارع وبنفس التوقيت !!.
هذه التجربة لها دالالت كثيرة أهمها، أن الحجاب ليس مجرد 
غطــاء للرأس، إنما يحمل معاني كثيــرة،  فالذي منع الرجال 
من التحرش أن لديهم نظرة مسبقة حول المرأة المسلمة التي 
ترتدي الحجاب أنها لن تستجيب له، وبالتالي فهو بشكل ال 

شعوري ُيعرض عنها!.

وقاية 
أجريت دراســات كثيرة حول انتشار سرطان الجلد في الدول 
الغربية، وبخاصة بســبب تعرض النســاء لكميات كبيرة من 
األشعة فوق البنفسجية الخطيرة القادمة من الشمس، ولذلك 
ينصــح األطباء بعدم كشــف أجزاء من جســد المــرأة وذلك 

لوقايته من هذا المرض الخطير.
في دراســة جديدة  تبين أن التعرض ألشــعة الشــمس أكثر 
ضررًا للمرأة البالغة من األطفال، أي ينبغي على المرأة أن تبدأ 
بالحذر بعد سن البلوغ فتسارع لاللتزام بالحجاب وعدم إظهار 
أي جزء من جسدها إال الوجه والكفين )كما ورد ذلك عن النبي 
صلى الله عليه وســلم(.. وهذا إعجاز نبوي واضح يتجلى في 

القرن الحادي والعشرين!.
الحجــاب ليس مجرد عادة أو مجرد زّي أو ثقافة! بل هو تغيير 
شامل في حياة المرأة، وتغيير نظرتها لنفسها، وتغيير جذري 
لنظرة اآلخرين لهــا، طبعًا نحو األفضل، هو حجب المرأة عن 
الكثيــر من المخاطــر التي قد تتعرض لها مــن دون حجاب، 
ألن المرأة المحجبة ســوف تغير عاداتهــا وعالقاتها وطريقة 
حياتهــا، وتقلل كثيرًا مــن االختالط بالرجــال.. وكل هذه 
اإلجراءات سوف تقلل احتمال تعرض المرأة لخطر االغتصاب 
أوالتحــرش الالاخالقي. .اال ان  هــذا ال يعني أن تبتعد المرأة 
نهائيًا عن أشعة الشمس وتعيش في الظالم! بل في بيتها 
هنــاك زمن كافي أثنــاء العمــل بالمنزل للتعرض ألشــعة 
الشــمس خالل قيامها بواجبات المنزل، وتستطيع المرأة أن 
تتنــزه مع أوالدها.. وتمارس أعمالها وتحضر احتياجاتها من 
الســوق، وتذهب للجامعة أو المدرسة وتعيش حياة طبيعية 

تمامًا، وسوف تستفيد من أشعة الشمس.

 خالل إجراء استقصاء على مئات الفتيات المحجبات وغير المحجبات 
تبين للباحثين أن الفتاة المحجبة تتمتع بقدر كبير من احترام الذات 

واإلحساس باألمان!
كما أظهرت الدراسة أن انشغال المرأة ذات الحجاب أقل بكثير فيما يتعلق 

بوزن الجسم والمرأة المحجبة أقل قلقًا فيما يتعلق بالمظهر الخارجين 
وأقل إنفاقًا على األزياء!

الحجاب ليس مجرد عادة أو مجرد 
زيّ أو ثقافة! بل هو تغيير شامل 

في حياة المرأة، وتغيير نظرتها 
لنفسها، وتغيير جذري لنظرة اآلخرين 

لها، طبعًا نحو األفضل، هو حجب 
المرأة عن الكثير من المخاطر التي 
قد تتعرض لها من دون حجاب، ألن 

المرأة المحجبة سوف تغير عاداتها 
وعالقاتها وطريقة حياتها

د. عبد الدائم الكحيل
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عالمها 

حالوة 
التصدق 

اء، هو مبدأ التكافل ومســاعدة الغير،  مــن أهم المبادئ، التي يقوم على أساســها مجتمع قوي وبنَّ
والــذي يرتبط ارتباطــًا جذريًا بخصال الطيبة والرحمة واإليثار ، و يحــث عليها ديننا الحنيف على 
تعليم أوالدنا مســاعدة الفقراء والمســاكين والرفــق بهم. لذا علينا تربية جيــل يتحلى بصفات 

التراحم واإلخاء.

_ التصــدق والزكاة والتصرف برحمة والعطــف على الفقير حق كفله الله له في عدة مواضع في 
القرآن الكريم؛ حيث قال تعالى: "َوالَِّذيَن ِفي أَْمَواِلِهْم َحقٌّ َمْعُلوم" سورة المعارج

_ التصدق على الفقراء ليس بتفضل منا أو أنه شيء إضافي، إنما هو شيء أمرنا الله به، ومن هذا 
المنطلق، سيشعر الطفل بأن التصدق على الفقير والزكاة واجبات حتمية عليه.
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مهن األنبياء 
 

مهنة سيدنا محمد عليه أفضل الصالة والسالم:
 عمل رســولنا الكريم في بدايــة حياته في رعــي األغنام،وأغناه الله 
ســبحانه وتعالى بمال زوجته الســيدة خديجة، حيث قال تعالى في 
ســورة الضحى: "َوَوَجــَدَك َعاِئاًل َفَأْغَنٰى"، أي أن الله ســبحانه وتعالى 
رزقه مال الســيدة خديجة لكي يعمل في التجارة، وبعد نزول الوحي، 
أصبحت مهنة الرسول األساسية هي تبليغ الدعوة ونشر اإلسالم، حيث 

ًرا َوَنِذيًرا قال تعالى في سورة اإلسراء "105": "َوَما أَْرَسْلَناَك إِال ُمَبشِّ

مهنة سيدنا إدريس:
ْمَناُه َصْنَعــَة َلُبوٍس لَُّكْم  خياطة الثوب، فقال ســبحانه وتعالــى: "َوَعلَّ
ن َبْأِســُكْم َفَهْل أَنُتْم َشــاِكُروَن"، أي أن سيدنا إدريس كان  ِلُتْحِصَنُكم مِّ

يحيك الثياب، وهو أول من استخدم اإلبرة لخياطة ثوب من الكتان

مهنة سيدنا نوح:
 النجارة، وهو من صنع فلكًا لينجو هو والمؤمنون، حيث قال تعالى في 
كتابــه: "َفَأْوَحْيَنا إَِلْيِه أَِن اْصَنِع اْلُفْلَك ِبَأْعُيِنَنــا َوَوْحِيَنا َفإَِذا َجاَء أَْمُرَنا 
َق  ْك ِفيَها ِمن ُكلٍّ َزْوَجْيِن اْثَنْيِن َوأَْهَلَك إِال َمن َســبَ وُر • َفاْســلُ نُّ َوَفاَر التَّ

ْغَرُقوَن" ُهم مُّ َعَلْيِه اْلَقْوُل ِمْنُهْم • َوال ُتَخاِطْبِني ِفي الَِّذيَن َظَلُموا • إِنَّ
مهنة سيدنا إبراهيم:

ــاء، فهو من قام ببناء الكعبة، وســاعده ولده ســيدنا إســماعيل،   بنَّ
فقــال تعالى في كتابه الكريم: "َوإِْذ َيْرَفــُع إِْبَراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت 
يُع اْلَعِليم" ســورة البقرة  ــمِ َك أَنَت السَّ ا • إِنَّ ْل ِمنَّ َنا َتَقبَّ َوإِْســَماِعيُل َربَّ

."127"

مهنة سيدنا داوود:
الحــدادة، فقد كان حدادًا يصنع الــدروع، حيث قال تعالى في كتابه 
ا  ْيَر • َوأََلنَّ ِبي َمَعُه َوالطَّ ا َفْضاًل • َيا ِجَباُل أَوِّ المنزل: "َوَلَقْد آَتْيَنا َداُووَد ِمنَّ
ي  ْرِد • َواْعَمُلوا َصاِلًحا • إِنِّ ْر ِفي السَّ َلُه اْلَحِديَد * أَِن اْعَمْل َساِبَغاٍت َوَقدِّ

ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيٌر" سورة سبأ "10 - 11

مهنة سيدنا عيسى:
 كان ســيدنا عيســى يعمل بالطب، وهي إحدى المعجزات التي ميزه 
بهــا الله جل وعال، حيث قال تعالى: "َوُأْبــرُِئ اأَلْكَمَه َواأَلْبَرَص َوُأْحِيي 

اْلَمْوَتٰى ِبإِْذِن اللَِّه".

مهنة سيدنا موسى:
رعي الغنم، وقال تعالى في ذلك: "َوَما ِتْلَك ِبَيِميِنَك َيا ُموَســٰى * َقاَل 
ُأ َعَلْيَها َوأَُهشُّ ِبَها َعَلٰى َغَنِمي َوِلَي ِفيَها َمآرُِب ُأْخَرٰى"  ِهَي َعَصاَي أََتَوكَّ

سورة طه "17 - 18 

يحتاج الصغار ان نقدم لهم مختصرا" مشوقا" للمهن التي ذكرها القرآن الكريم 
الصغير تلك اآليات، والتي تحمل مهن األنبياء؛ حتى يستوعب أهمية العمل.
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عالمها 

تعد القبعات جزء ال يتجزأ من مالبس الصيف لألطفال الصغار، فهى تحميهم من اآلشــعة فوق البنفســجية 
الضارة، وفي نفس الوقت تســاعد على تجنب تعرض الدماغ لألذى واإلصابة بضربات الشــمس الخطيرة في 

حالة ارتفاع درجات الحرارة بشكل مبالغ فيه.
ففضــال عن فوائــد ارتدائها .. فهي تمنحهم جماال" ومنظرا" جذابا" اليقاوم، واغلب الصغار يحبذون شــراؤها 

اللوانها واشكالها اللطيفة المتعددة . 

جاذبية 
القبعات 

FASHION
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عالمها عالمها 

سيكلوجية الطفل

هناك حاجة ماسة لمعرفة سيكولوجية الطفل )حالته النفسية(؛ من 
أجل معرفته بشــكل جيد وأدق، ومن ثم توجيهه وإرشــاده بطريقة 

صحيحة. 
كما أن عدم االهتمام به له عواقب وخيمة، من حيث إمكانية اكتسابه 
شــخصية ضعيفــة، وكذلك عدم قدرتــه على التكيف مــع المجتمع 
الخارجي، واحتمــال خروجه عن المألوف، األمر الذي يمكن أن يضر به 
كثيًرا خالل مســيرة حياته بعد أن يصل لسن النضوج، ويبدأ بالتقدم 

في العمر.. 
ولذلــك فــإن المختصين بشــؤون تربيــة األطفال يؤكــدون معرفة 
سيكولوجيتهم؛ ليســاعد األبوين على إيجاد الطريق األمثل للتعامل 
معهــم، وإفهامهم الحيــاة على حقيقتهــا. .وعــدم محاولة معرفة 
نفســيته تعد تربية عشــوائية له؛ ألنه ال تكون هناك قواعد وأصول 

يستند إليها األهل إلعطاء تربية صحيحة ومنظمة للطفل.
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عصائر   باردة
عصير الليمون بالنعناع

المكونات
عشر أوراق من النعناع األخضر.

 نصف كوب من عصير الليمون.
 كوب واحد من الماء.

 كوب واحد مكعبات ثلج.
 خمس مالعق كبيرة سكر.

 طريقة التحضير
 وضع عصير الليمون، وكوب الماء، 

ومكّعبات الثلج، والسكر في الخالط الكهربائي 
وتخلط جيدًا، 

ثّم توضع في أكواب، وتقدم مباشرة.ً 
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وأد النهوة 

أخذت "النهوة" 
منحىً خطيرًا في 
اآلونة األخيرة 
إذ أكد قضاة ان 
عددا من القضايا 
لم تقتصر  على 
التهديد والوعيد 
بل وصلت الى 
استخدام األسلحة 
 من اجل منع زواج 
امرأة من رجل 
ليس  من القبيلة 
نفسها، ، ولم 
يعد هذا العمل 
مقتصرا على 
المناطق  الريفية 
والبدوية بل انتشر 
في  الكثير من 
محافظات العراق

لقــد كرم الله جلت قدرته اإلنســان على أكمل وجــه وحفظ كرامته 
وحريته من كل سوء في نصوص قرآنية مقدسة،  ومنح المرأة الحرية 
فــي اختيار الحياة الكريمة و الزوج الــذي تجد فيه الصفات والمالمح 
التي ترغب فيها دون أي ضغوط أو إكراه.. وأكد القانون العراقي على 
ذلك، اال ان هناك أعرافــا اجتماعية بدائية الزالت عالقة في نفوس 
بعض الطبقات االجتماعية والســيما العشائرية التي اليزال البعض 
 منهم يفكــر بعقلية القرون الوســطى واليزال يعتقــدون بان المرأة 
كائــن ضعيف يحاولون التقليل من شــأنها وتزويجها ألي شــخص 
متناســين رغبتها وأحالمها وحريتها كأي إنسان يطمح في بناء أسرة 
ســعيدة ناجحة فــي المجتمع  ولهــا مكانة وقيمة عليــا كرمها الله 

تعالى بها . 
وهناك ظاهــرة اجتماعية الزالت تقبع في تقاليد العشــائرالعراقية 
وهي )النهوة( ولمن ال يعرف معناها نقول إنها عرف عشائري موروث 
وتعني تعطيل زواج المرأة من قبل ابن عمها بكلمة للمتقدم لخطبتها 

وهي ) إنت منهي ( !
 هكــذا ومن خالل هذه الكلمة يمكن ان تبقى عانســا مدى حياتها ، 
إال اذ ما ذكرناه آنفًا ســيقود إلى متابعات في هذا المجال من الزواج 

باإلكراه.
 وأخــذت "النهوة" منحًى خطيرًا في اآلونــة األخيرة إذ أكد قضاة ان 
عددا مــن القضايا لم تقتصر  على التهديــد والوعيد بل وصلت الى 
استخدام األســلحة  من اجل منع زواج امرأة من رجل ليس  من القبيلة 
ذاتهــا، ولم يعد هذا العمل مقتصرا علــى المناطق  الريفية والبدوية 
بل انتشر في  كثير من محافظات العراق السيما الوسط والجنوب منه. 
 وتفاعــال مــع هــذه العــادات الدخيلة التــي أضحت تنمــو وتهدد 
 المجتمــع، اصــدر مجلس القضــاء  األعلى قــراره الفصل بتشــديد 
عقوبــة "النهوة  العشــائرية" واعتبر الـ"النهــوة" المقترنة بالتهديد 

 إرهابا.
 قواريــر اذ تدعــو مــن خــالل منبرهــا الكتابــي هــذا ان توجــه 
 شــكرها وتقديرهــا الــى القضــاء العراقي الــذي ســعى لتخليص 
 المــرأة والمجتمــع مــن بعــض مامــن شــأنه ان يخذلهــا ويقضي 
 علــى مكانتهــا التي جعلها اللــه لها وهي ان تكــون زوجة صالحة 
 وانســانة محترمــة قبــل كل شــئ فــأوأد النهــوة وخذلهــا قبــل 

ان تتسرطن. 

سعاد البياتي  

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


