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 دعمًا للقوارير
المشاريع الصغيرة التي يمكن أن تعمل فيها النساء في وقتنا 
الحالي اصبحت ظاهرة مرغوبة ومنتشــرة في معظم المحالت 
والمــدن، لتنوع افكارهــا اوال" وألن من يعمل فيها ربات بيوت 
ومثقفات يجدن في هذه المشاريع دخال" ماديا" جيدا"، رغم ان 
معظمهن من حملة الشــهادات اللواتــي لم يتوفر لهن وظيفة 

مناسبة 
فكم من مشــاريع تجارية نسائية في البلدان العربية انطلقت 
بأفكار متواضعــة للحصول على مــورد رزق، لتصبح فيما بعد 
مشاريع صغيرة ناجحة للنساء وتدر إيرادات البأس بها لألسرة.
فهنــاك يوجد عــدد كبير مــن الســيدات يتمتعــن بمواهب 
وهوايات بســيطة مــن الممكــن ان تتحول الى عمــل تجاري 
ناجح، وبأمكانيات ماديــة متواضعة، ولعبت مواقع التواصل 
االجتماعي دورا هاما وبارزا في ترويج االفكار ودعم المشــاريع 
وزيــادة االقبال عليها من خالل عرضها بطريقة الئقة وجذابة 
لتعزز هذا التوجه الخالق ليكون مصدر رزق مثالي للمرأة، وألجل 
دعم نساؤنا ممن باتت توجاتهم داعمة رئيسية للمعيشة، علينا 
ان نأخذ بهذه المبادرات ونشــجعها، ورغم أن هذه المشــاريع 
النسوية الصغيرة والمنزلية ال تملك عصا سحرية لتغيير أحوال 
األسر بين عشــية وضحاها، اال انها تأتي كأستراتيجية مهمة 
لالعتمــاد على الذات، خاصــة وأنها أداة متاحــة بين اليدين 
الســتخدامها رغم تواضعها في البدايــات إال أنها تمثل اليد 
العليــا بدياًل ليد المســاعدات أو الصدقات مهما كانت ومهما 
كان مصدرهــا، وفتح المجاالت لخلق فرص التشــغيل الذاتي 
للنســاء ومدخاًل للتخفيف من حدة الفقــر والعنف الواقع على 

المرأة.
والحظنا إن المشــاريع النســائية الصغيرة، تعتمد في أغلبها 
علــى مهارات وقــدرات ومواهب النســاء وخاصــة في قطاع 
الخياطة والنســيج مثل العمل في التطريــز بأنواعه المختلفة 
وصناعة الدمى وااللعاب واالكسســوارات والرســم على الفخار 
والخزف والبورسالن والزجاج وبيع المالبس  والخياطة وتصميم 
األزياء وصناعة السجاد، وفي قطاع الصناعات الغذائية وعمل 
الحلويات والمأكوالت الشعبية، واليسعنا اال ان ندعم التجارب 
الصغيرة لنساؤنا ونفتح لهم ابواب الدعاء النهن يمثلن قيمة 

عليا في مجتمع يسود فيه العنف الفكري ازاء القوارير. 

رئيس التحرير 

�أريج
�الفتتاح

المشاريع النسائية 
الصغيرة، تعتمد 
في أغلبها على 
مهارات وقدرات 
ومواهب النساء 
وخاصة في قطاع 
الخياطة والنسيج 
مثل العمل في 
التطريز بأنواعه 
المختلفة وصناعة 
الدمى وااللعاب 
واالكسسوارات 
والرسم على 
الفخار والخزف 
والبورسالن 
والزجاج وبيع 
المالبس  
والخياطة 
وتصميم األزياء 
وصناعة السجاد
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توثيق
وتحرص ســناء داوود التي تكثر من نشر صور طفلتها في موقع 
فيسبوك، على اختيار أجمل الثياب لطفلتها، وتزينها لتظهر بما 
يناســب ذوقها الخاص حتى القت ترحيبا واسعا، فتحصد شتى 
التعليقات تصفها بالبراءة واألناقة، والبعض راح يتســاءل عن 
عناوين محال تلــك المالبس من أجل شــرائها ألطفاله، وأكدت 
داوود مبتسمة"ألعطي انطباعًا 
رائعًا ودافعــًا لآلباء لالهتمام 
مصدر  يكونوا  كي  بأطفالهم 
إلهــام، ومنحهم بعض الدالل 

بين الحين واآلخر.
العشــرينية  تقــوم  بينمــا 
بشــراء  رحمــن  زهــراء 
واألكسســوارات  الثياب 

والحقائب واألحذية بألوان وموديالت متشــابهة، لتلتقط الصور 
ومــن ثم تنزيلها علــى مواقع التواصل، وتقــول بفخر:"أحب أن 
أفعل ذلك فهو يشعرني باألمومة، ومنح مزيد من الحب لطفلتي.

 
تنمر

وتعتقد ســارة علي، طالبــة علم نفس"أن النشــر الروتيني لصور 
الطفل على منصــات التواصل االجتماعــي، تجعله في موضع 
تنمر من قبل عامة الناس فيشــعر 
بالحــرج والمضايقــة، لذا على 
األسر تجنب وضع أطفالهم 
في هكذا موقف يؤثر على 
وأن  النفســية  صحتهــم 

تلجأ معظم األمهات لنشر صور أطفالهن على منصات التواصل االجتماعي كإنستجرام 
وفيسبوك، فيعرضن لحظات هامة في حياة أطفالهن وشعورهن بالفخر في حال 

تحقيقهم إنجازات في المشاركات المدرسية والمسابقات والمباريات الرياضية

تحقيق

امهات يتفاخرن 
بنشر صور ويوميات  اطفالهن

فى مواقع التواصل  االجتماعى

سرور  العلي

.. ..
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يكون للطفل عالمه الخاص. 
وتواظب الثالثينية فاتن أحمد المقيمة في دبي على نشر يوميات 
طفلهــا إذ توثق لحظات ممتعة من ســلوكه ونموه، وإظهاره في 
أماكن عــدة وفي المجمعــات التجارية، ومراكز ألعــاب األطفال 
والمطاعم وفي المناســبات العائلية، وتبين أحمد: " شــغفي به 

يجعلني أفعل ذلك.

تجارب رائجة
وتحدثت نســرين فارس )40 ( عاما، عــن تجربتها بدخول هذا 
العالــم: "أرغب فــي توثيق كل لحظة تمر بهــا طفلتي يدفعني 
لعــرض صورها يوميا في موقع إنســتجرام، هنــاك صور ونحن 
نتنــزه، وصور في عيــد ميالدها األول، وكذلــك عرضت مجموعة 
مــن حركاتها التي تؤديها أثناء نموها كخطوتها األولى وغيرها، 
أما بشــأن تعليقات اآلخرين على هذه اليوميات فتداخلت بين 
الســلبية واإليجابية من أمثال تبدو الصور مملة أو مكررة أو طفلة 
جميلــة، وفي النهاية كل شــخص هو حر برأيه الــذي يعبر عنه 
وأنا أمضــي إوقاتًا رائعة برفقتها، وهو أصبح أمرا رائجا يتســم 
به أغلب مدمنــي مواقع التواصل االجتماعي ممن اعتادوا عرض 

يومياتهم.

خوف وقلق
وتشــعر الثالثينية نور عزيز بالخوف من وضــع أي صور لطفليها 
في تلــك المنصات، معللة ذلك بأن هنــاك ربما جهات تحاول 

استغالل الصور إلغراض، ومقاصد غير صحيحة.
ويتســابقن األمهات في المناســبات واألعياد على شراء األزياء 
التنكرية ألطفالهن، كنوع من التقليد الســنوي ومشــاركة اللعب 
والفرح مــع أقرانهم، كالشــعر المســتعار، والقبعــات، والثياب 
التراثية والشعبية، كالعباءة والخمار بالنسبة للفتيات الصغيرات، 
والدشداشــة والعقال لألوالد، وأصبحت هذه المنصات وســائل 

جذب وتعرف علــى أحدث الموديــالت، ومختلف العروض 
والسلع الكمالية.

االختطاف الرقمي
وأوضح طبيب األســرة والطفل إبراهيم عبد الله:"تعتبر تلك 

الظاهــرة انتهاكا لخصوصيــة الطفل واقتحــام عالمه الخاص، 
وهناك صورا ربما لو بلغ الطفل مرحلة عمرية أكبر لرفض عرضها 
وتشــعره بالخجل، ونشــر معلوماتهم الخاصة وصورهم وأماكن 

أقامتهم يعرضهم لخطر االختطاف وهو ما يسمى 
باالختطاف الرقمي، ويفضل أخفاء وجه الطفل 

قبل نشر صوره.
مضيفــا"أن ردود األفعــال على صــور األطفال 

المختلفــة والتــي تحمل أحيانا طابع الســخرية 
واالســتهزاء قد تســبب لهــم اضطرابات نفســية 

واجتماعية مســتقبال، وتســتخدم من قبل البعض في اإلعالنات 
مــن دون موافقة أهل الطفل، ومن الممكــن جعل الطفل مغرورا 
ونرجســيا كونه يشــعر بالتميز الدائم وقد يسبب فجوة واسعة 

بين الطفل وأســرته إذ رغــب في االحتفــاظ بلحظاته الخاصة، 
وتكمــن المشــكلة الكبرى فــي أن هذه المواقــع تبقى محتفظة 

بالصور ومقاطع الفيديو.
وأكد"تلجــأ بعضهــن لتلك الممارســات لملء فراغ يشــعرن به، 
بخاصــة ممن ال يعملــن بوظائف، أو تفصلهن مســافات كبيرة 
بينهــن وبين أهاليهن وأقاربهن، فيرغبــن بالحصول على الدعم 

الكافي منهم.

 إحصائيات
وفًقا لبعض اإلحصاءات فــإن أكثر من 80 % من األطفال أقل 
مــن عمر عامين، أصبح لديهم اليــوم تواجد على مواقع التواصل 
االجتماعي، ويشارك ما نسبته %42 من اآلباء صور أطفالهم عبر 
اإلنترنت مرة واحدة على األقل كل شــهر، فيما يشارك الوالدان 
في المتوســط حوالي 1500 صــورة لطفلهما علــى اإلنترنت 
قبل عيد ميالد الطفل الخامس، ويشــارك 51 % من اآلباء صوًرا 

ومعلومات تساعد في تحديد مكان الطفل بسهولة.

ردود األفعال على صور األطفال 
المختلفة والتي تحمل أحيانا طابع 

السخرية واالستهزاء قد تسبب لهم اضطرابات 
نفسية واجتماعية مستقبال، وتستخدم من 
قبل البعض في اإلعالنات من دون موافقة 

أهل الطفل، ومن الممكن جعل الطفل مغرورا 
ونرجسيا كونه يشعر بالتميز الدائم وقد يسبب 

فجوة واسعة بين الطفل وأسرته
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• من هو طبيب االسرة ؟ 
هو المسؤول عن الكشف االولي للمريض وتحديد الحالة المرضية 
اذا كانــت تحتاج الى اختصــاص ضمن تخصص معين ســواء 
تداخل جراحي او غيــره ، ويختص بتقديم الرعاية االولية لكافة 
افراد االســرة ، الهدف منه تقديم رعاية وقائية لعدة اجيال من 
العائلــة الواحدة ، طبيب االســرة يكون قــادرا على معالجة 90 

بالمئــة من الحاالت المرضيــة داخل االســرة والمجتمع .. و 10 
بالمئة من الحاالت التي قد تحتاج الى تداخل جراحي او استشاري 
اخصائي  بالتالي يقســم الى نظام رعاية اولي وثانوي وثالثي .. 
االولي  هو طب االســرة ، والثاني هو الرعاية في المستشــفيات 
بعد احالتها ، والثالثة الذين يحتاجون الى اختصاص دقيق وهو 
نظــام متبع في مستشــفياتنا االن ، وفائدته ان يكون قريبا من 

الكثيرون يجهلون اهمية 
طب االسرة ودوره الكبير 

في معالجة مختلف الحاالت 
المرضية لجميع افراد 

العائلة.
)للقوارير( التقت الدكتور 

" احمد الرديني" اختصاص 
طب االسرة اللقاء الضوء 

على هذا االختصاص 

طبيب

طب االسرة.. 
رعاية األجيال وخصوصية للمريض
الشيخلي  سهى

06Q  W  A  R  E  E  R

وقاية 
وعالج



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
06Q  W  A  R  E  E  R07 Q  W  A  R  E  E  R

المريض للتعرف على تفاصيل المرض من خالل متابعة الحاالت 
المرضية والتثقيف الصحي فضال عن العالج.

 
• متى بدأ العمل فيه واين يعمل طبيب االسرة ؟ 

فــي العراق بدأ العمل منذ العام 2005 ، وهو العمل التجريبي ، 
والعمل الفعلي بدأ قبل ســنتين ، طبيب االسرة يعمل في المراكز 
الصحيــة المتواجدة فــي المناطق واالقضية ، اذ ســيتم تحويل 
المراكز الصحية الى مراكز طب اسرة ويتم ذلك من خالل تاهيلها 
من ناحية االبنية والمختبرات والحاسبات واالطباء االخصائيين.

 
• من خالل المراجعات واالستشارات الطبية .. هل يتفهم 
طبيب االسرة مشاكل العائلة النفسية واالجتماعية في 

محاولة لحلها؟ 
العالقــة تبنى من خالل المعرفة بالمريض وطبيعته ، الن المرض 
جزء من اســرار المهنة ،غاية الطبيب مســاعدة المريض ، فهناك 
امــور يمكن االطالع عليها ، وامور اليمكــن للطبيب االطالع عليها 
.. لكنه يبقى استشــاري للعائلة وحتما ســتكون العالقة مميزة ، 
فالعراقييــن اصبحــوا واعين الى مهمة طبيب االســرة حتى في 
الجانب العاطفي والنفسي النه يملك من الخبرة العملية الشاملة 
لممارســة دوره في معالجة الحاالت المرضية كافة حتى النفسية 
وغيرها ، فهو يتفهم ويقدر الظروف االنسانية ويحترم خصوصية 

المريض.

• هــل تتفهــم االســرة دوره.. بمعنى هــل تتقبله وتأخذ 
بنصائحه وتلتزم بتعليماته؟ 

طبيب االسرة له اهمية كبيرة في حياة المواطنين ، وهذه التجربة 
اثبتــت نجاحها في بعــض المناطق ، والعائلــة العراقية واعية 
تفهم دوره وتتقبله ، فهي خطوة من شــأنها ان ترفع مســتوى 
اداء االطبــاء ووعــي المراجعيــن ، ومن خالل الحــاالت المرضية 
التــي نظمت لها اضابير صحية وتاريــخ العائلة الصحي فيما لو 
وجــدت امراض وراثيــة وجدنا ان العديد مــن المرضى عبروا عن 
ارتياحهم الى تطبيق نظام طبيب االسرة وقد تابعوا واخذوا بكل 

توجيهاتنا ونصائحنا ، ونحن ننتظر المزيد من تطوير هذا النظام 
العالمي.

 
• بمــا انه طب اســري شــامل .. كيف وفرت لــه المالكات 

الكافية وعلى مستوى المراكز الصحية ؟
العمل جاري بتأهيل المراكــز الصحية واالطباء لتقليل الزخم عن 
المستشــفيات ، اطباء االســرة رغم اعدادهم المحدودة الى انهم 
متواجدين في المراكز الصحية وفــي االختصاصات كافة "طب 
اطفال" " رعاية حوامل" " طب اســنان" وغيرها من االختصاصات 
، يعملون بجديــة ومهارة ومتفهمين لدورهم فــي معالجة افراد 
االسرة ، اال ان طبيب االسرة يحتاج الى تدريب وتماس مع االطباء 
االستشاريين ، فيمكن للمستشفى ان تؤهل طبيب اسرة من خالل 
الــدورات التدريبية لالطباء لالختصاص بطب االســرة فهو طب 
متخصص وكفوء ومع مرور الوقت ســوف يكون الطبيب االســري 

الوحيد الذي يشخص الحاالت المرضية لالسرة ومستوى عالجه.

• فيمــا يتعلق بالتحديــات .. هل يواجه طبيب االســرة 
مشاكل ومعوقات ؟

دائما يسعى طبيب االســرة لتثقيف المريض وتوعيته وتعريفه 
بــدوره ، وهذه التجربة اذا طبقت بصورة صحيحة ســوف تعطي 
ثمارها بأذن الله ، االان مايواجه طبيب االســرة هو احتياجه الى 
الــدورات التأهيلية ، والتى توفــر االجهزة الطبية في كل المراكز 
الصحية ، كما نتمنى ان يتم ربط المراكز الصحية بالمستشــفيات 
وضمــن هيكليتهــا االدارية ، كمــا يجب ان تكــون هناك توعية 
اعالميــة للتعريف بهذا البرنامج الذي يتــم فيه فحص ومعالجة 
المرضى دون الرجوع الى المستشفيات ، ويتم فيه احالة الحاالت 
المســتعصية الــى االخصائييــن فــي المستشــفيات للتداخل 

الجراحي . 

دائما يسعى طبيب االسرة لتثقيف 
المريض وتوعيته وتعريفه بدوره ، 

وهذه التجربة اذا طبقت بصورة صحيحة سوف 
تعطي ثمارها بأذن اهلل ، االان مايواجه طبيب 
االسرة هو احتياجه التى الدورات التأهيلية ، 
والى توفر االجهزة الطبية في كل المراكز 

الصحية ، كما يجب ان تكون هناك توعية 
اعالمية للتعريف بهذا البرنامج الذي يتم فيه 

فحص ومعالجة المرضى دون الرجوع الى 
المستشفيات
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درر
سجادية

 مذكرة معروف 
خالدة
كاظم إميان  

رسالة 
الحقوق..
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حق ذي المعروف 
وفق ما ورد في رسالة 
الحقوق لإلمام زين 
العابدين )عليه السالم(
)واما حق ذي المعروف 
عليك، فان تشكره وتذكره 
معروفه، وتنشر له 
المقالة الحسنة، وتخلص 
له الدعاء فيما بينك 
وبين لله سبحانه، فإنك 
إذا فعلت ذلك كنت قد 
شكرته سرًا وعالنية، ثم 
ان أمكن مكافأته بالفعل 
كافأته واال كنت مرصدًا 
له، موطنًا نفسك عليها(



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
08Q  W  A  R  E  E  R09 Q  W  A  R  E  E  R

قت رســالة الحقوق لإلمام زين العابدين )عليه السالم( جملة  وثَّ
المبادئ اإلنسانية التي من شأنها أن تنظم حياته للحفاظ على 
االســتقرار والتــوازن المجتمعي من دون هــدر أي حقوق مقابل 
تأميــن حقوق أخرى، بل بالعكس فــأن أي حق مرتبط بحق آخر 
بحكــم إننا نتعامــل عبر عالقــات تفاعلية قائمــة على األخذ 
والعطاء؛ لذلك سنتعرف على حق ذي المعروف وارتباطه الوثيق 
بفلسفة الشكر واالمتنان، وكيف يكون المعروف متبادال حتى لو 

لم يكن آنيا سيكون بعد حين.

أهل المعروف
من أعظم الواجبات الدينية األمــر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ٌة َيْدُعوَن  وما يعضــد هذا التكليف قوله تعالى: "َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمَّ
إَِلــى اْلَخْيرِ َوَيْأُمــُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعْن اْلُمْنَكــرِ َوُأْوَلِئَك ُهْم 
اْلُمْفِلُحوَن" وال يختلف كل عاقل ومدرك لمفردات الدين اإلسالمي 
على سمات أهل المعروف ومن هو ذي المعروف وهل من يأمر به 

هو ذاته من يفعله؟
في طبيعة الحال فإن من يأمر بالمعروف ويحث عليه يظهر على 
أدائه وســلوكه اإلنســاني فالقول إذا لم يرتبط بالفعل ال يكن 
مؤثــرا ومقنعا، وعليه فإن كثيرا من الناس تبادر بعمل المعروف 
حتى قبل أن تدعو إليه وبهذا تحقق ثواب الدعوة غير المباشرة 
إليه وثــواب فعله واقعا، الســيما ونحن في زمن اشــتدت فيه 
الصعــاب وزادت فيه التحديات، ونحتاج إلــى تبادل المعروف 
في ابســط تفاصيل حياتنا اليومية قبل اكثرها تعقيدا لتكون 

أسلوب حياة ويزداد بذلك أهل المعروف.

ثقافة االمتنان
من يقدم لنا معروفا وجب علينا رد المعروف، لكن رده قد يحتاج 
عامل الوقت أو الموقف؛ لذا فمن األولى واألهم هو تقديم الشكر 

واالمتنان فورا وهذا من أعظم طرق الرد ألنه موجب للمحبة ومحفز 
على زيادة الرغبة في إبداء المســاعدة ونشــر الخير، فاإلنســان 
بطبعه يحتاج للكلمة الطيبة ربما أكثر من احتياجه للرد المادي، 
فالكلمــة الطيبة تكــون آنية وعامل الوقــت والتزامن مهم جدا 
في ترسيخ المشــاعر اإلنسانية والتأسيس لذاكرة إيجابية تلهم 
لعمــل معروف آخــر، وهذه الثقافة واقعا هي ســلوك يبدأ في 
عمر مبكر مع التنشــئة االجتماعية للطفل، فمن الجميل أن نقوم 
بشــكر الطفل علــى أي عمل جيد يقوم به ونحــاول أن نظهر له 
االمتنان بتعابير الوجه لنعمــق في ذاته هذه الثقافة وتتحول 
تدريجيا إلى نمط تعامل طبيعي ويكون الشكر جزء من منظومته 
األخالقية وبذلــك يتحقق أحد أهم اركان المعروف وهو التربية 

الصالحة وتطويع النفس على المحبة وترسيخ ثقافة الشكر.

ذاكرة المعروف
كثير من اصحاب المعروف أو أغلبهم ال ينتظرون جزاء معروفهم؛ 
ألن مــن يتحلى بصفة عمل الخير يكــون زاهدا بثمن عمله، وقد 
ينســى بعد مــدة زمنية ما قدمه من إحســان لآلخريــن، لكن ال 
ينس بعض الناس حق أهل المعروف عليهم، وبغض النظر عن 
شــكرهم في حينها والدعــاء في ظهر الغيــب أو عالنية، أال أن 
لبعــض أوجه المعروف صورا انعكاســية تؤكد إن من يبذر الخير 
فــي موضعه يجني حلو الثمر لو بعــد حين، والقصص في هذا 
المــورد كثيرة وعظيمة وتتناقلهــا األجيال على مر العصور وكل 
مــا علينا هو أن نقدم المعروف ونمضــي وكما خلق الله االرض 
كروية الشــكل، فلنتخيل أن نظام األعمال أيضا يتخذ الشــكل 
الكروي وإن كل شــيء سيعود ونصادفه من الجهة األخرى ذات 
 يــوم وإن عمل الخير ســيرد لنــا كتعاقب فصول الســنة وعودة 
الربيع بعد كل ثالثة مواســم، بهــذا المفهوم واليقين لن نتأخر 
عن أي عمل يوجب الثواب ويعود إلينا في يوم ربما نكون أحوج 
ما نكون فيه لمســاعدة شــخصا آخر فعجلــة الزمن ال تنفك عن 

الدوران.
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كثير من اصحاب المعروف 
أو أغلبهم ال ينتظرون جزاء 

 معروفهم؛ ألن من يتحلى بصفة عمل 
 الخير يكون زاهدا بثمن عمله، وقد 

ينسى بعد مدة زمنية ما قدمه من إحسان 
 لآلخرين، لكن ال ينس بعض الناس حق 

أهل المعروف عليهم، وبغض النظر عن 
شكرهم في حينها والدعاء في ظهر 

الغيب أو عالنية

في طبيعة الحال فإن من يأمر 
 بالمعروف ويحث عليه يظهر 

 على أدائه وسلوكه اإلنساني فالقول 
 إذا لم يرتبط بالفعل ال يكن مؤثرا 

 ومقنعا، وعليه فإن كثيرا من الناس 
 تبادر بعمل المعروف حتى قبل أن تدعو 

 إليه وبهذا تحقق ثواب الدعوة 
 غير المباشرة إليه وثواب فعله 

واقعا، السيما ونحن في زمن اشتدت فيه 
الصعاب وزادت فيه التحديات
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جارتي فضولية 

 قد يعاني 
الشخص الفضولي 
من عقدة 
النقص او الفراغ 
االجتماعي او 
العاطفي الذي قد 
ال يجلب له سوى 
المشاكل فمن 
تدخل في ما ال 
يعنيه لقي ما ال 
يرضيه الى جانب 
ما يترتب عليه 
هذا الموضوع من 
امراض اجتماعية 
نحن في غنى 
عنها كالحسد 
وكراهية االخرين

ســأختار اســما متداوال ألكتب عنه بدال من البوح باســم جارتي 
وسأطلق عليها اسم ام علي. 

 مشــكلة جارتــي ام علــي المعروفة بتعــدد االهتمامــات انها 
فضوليــة جدا وهــي ال تجزع مــن البحث واالســتقصاء لمعرفة 
الحقائق عن هذه الجارة او تلك وتنســى او تتناســى ان البيوت 

اسرار. 
ام علي ســخرت كل امكاناتها لمتابعــة الحياة الخاصة لألخرين 
والتدخل في حياتهم واالطالع على اســرارهم وتصرفاتها غالبا 
ما تتراوح بين الفضول وحب االستطالع واعتمدته  أسلوب حياة 

رغم ان كالهما واحد. 
وقد ال تنام ليلها ويصيبها االرق وربما تنتابها الكآبة ان فشلت 
في االلمام بتفاصيل الحياة الشــخصية لبعض الجيران واالقارب 
وهي تشغل نفسها بأســئلة شخصية ال تسمنها وال تغنيها عن 
جوع تواجه بها كل من تقــوده الظروف للقاء بها وهي بالطبع 
ال تتردد فــي طرق االبــواب والثرثرة مع الجيران إلطفاء شــعلة 

فضولها المتوقدة دائما. 
ام علي ال تعرف ان من راقب الناس مات هما وهي ال تحمل هذه 
الصفة الذميمة لوحدها بل هناك الكثير من الرجال والنساء على 

حد سواء تلتصق بهم هذه التهمة. 
 قد يحســب البعــض هــذا الفضــول او التطفل بأنــه نوع من 
انــواع التواصل  االجتماعي بين الجيران وعالقاتهم  الســرمدية 
 المحببــة التــي اصابهــا الفتــور في الســنوات االخيــرة اال ان 
 التدخــل فــي شــؤون االخريــن امر مرفــوض جدا وقــد يعاني 
الشــخص الفضولي من عقــدة النقص او الفــراغ االجتماعي او 
العاطفــي الذي قد ال يجلب له ســوى المشــاكل فمن تدخل في 
مــا ال يعنيــه لقي ما ال يرضيــه الى جانب ما يترتــب عليه هذا 
الموضوع مــن امراض اجتماعيــة نحن في غنى عنها كالحســد 

وكراهية االخرين. 
 يقــال ان المجتمــع يمــرض بســبب عبارتيــن  النــاس قالــت 
 والنــاس تقــول وجارتــي ام علــي قالــت وتقــول وتتطفــل 
 ومــا زالــت تثيــر اســتهجان الكثيريــن , فهــل تعرفــون امرأة 
وتثيــر  االزعــاج  تســبب  علــي  ام  جارتــي  مثــل   فضوليــة 

المشاكل ؟.

ساجدة ناهي

�لو�قع من



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
10Q  W  A  R  E  E  R11 Q  W  A  R  E  E  R

ملف العدد

دار الوارث لإليواء 
والتأهيل اجملتمعي
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كاظم  اميان  

ملف 
العدد

دار الوارث لإليواء 
والتأهيل المجتمعى..  

مشروع انسانى بأمتياز

بيت دافئ وقلوب مشرعة
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تصوير - رغد العبيدي

..
..
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قصة الدار
يتحــدث الحقوقــي حســين النصــراوي مديــر دار الــوارث عــن هذا 
الحلــم الــذي تجلــى واقعــا فــي العــام 2017.. ويقــول: "فــي 
البدايــة كانــت فكــرة ناقشــتها مــع مجموعــة مــن األصدقــاء، 
كنــا نتألــم لحــال األطفــال المشــردين فــي الشــوارع بــال مــأوى 
ونحــن علــى يقيــن بــأن لــو ُمــدت لهــم يــد العــون لــكان حالهم 
أفضــل, فاإلنســان ُخلــق ليــؤدي رســالته فــي هــذا الوجــود وبما 
أننــا مؤمنيــن بالفكــرة فقــد دخلــت فعليــا إلــى حيــز التنفيــذ، 
بعدمــا تبــرع أحــد الخيريــن بمنــزل فــي منطقــة حــي الحســين 
وتــم تخصيــص البنايــة الحاليــة مــن قبــل وزارة العمــل وجــاري 
التنســيق والتهيئــة لمشــروع آخــر ملحــق بمشــروعنا االنســاني 

البكــر لرعايــة المســنين.
" ويضيــف النصــراوي حــول أعــداد ســاكني الــدار "ال يوجــد عــدد 
ــا وكمــا أكدنــا مــن خــالل عنــوان  ــا اعتمــاده ألنن ثابــت يمكنن
الــدار فنحــن لســنا دار لإليــواء فقــط بــل للتأهيــل المجتمعــي 
ــتدعي  ــي تس ــاالت الت ــن الح ــرا م ــا كثي ــى تزورن ــا؛ بمعن أيض
إجــراءات خاصــة نفســية وماديــة وتربويــة ثــم إعادتهــا 
ــاج أن  ــع بشــكل طبيعــي، فهــي ال تحت ــاج فــي المجتم لالندم
تمكــث فــي الــدار بشــكل دائــم كوننــا نســعى ألقصــى الحلــول 

ال يوجد عدد ثابت يمكننا اعتماده ألننا 
وكما أكدنا من خالل عنوان الدار فنحن 

لسنا دار لإليواء فقط بل للتأهيل المجتمعي 
أيضا؛ بمعنى تزورنا كثيرا من الحاالت التي 

تستدعي إجراءات خاصة نفسية ومادية 
وتربوية ثم إعادتها لالندماج في المجتمع 

بشكل طبيعي

تسعى العتبة الحسينية المقدسة لبذر نواة المشاريع االنسانية في المجتمع الكربالئي، 
وتتخطى مساعيها إلى عموم محافظات العراق، ويظهر ذلك جليا من خالل ما تقدمه من دعم 

معنوي ومادي لعوائل الشهداء واأليتام وما تخصصه لهم من الجوانب األخرى كحقوقهم في 
التربية والتعليم والعالج.. ومشاريع أخرى لشرائح تحتاج رعاية خاصة كمرضى السرطان ومرضى 

طيف التوحد وغيرهم من الفئات المجتمعية المهمشة التي تولي العتبة الحسينية رعاية أبوية 
وخاصة لهم كونها تتحلى بقيم ومبادئ المولى أبي عبد الله )عليه السالم( وفي سياق ملف 

هذا العدد سنتوقف عند مشروع انساني بامتياز؛ )دار الوارث لإليواء والتأهيل المجتمعي( أحد 
المشاريع المهمة؛ لما يقدمه من عطاء وخدمة نوعية لفئة المشردين.
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للحفــاظ علــى الكيــان األســري، ولكــن إذا تعــذر علينــا الوصــول 
إلــى هــذا الهــدف فنكــون بــال أي شــك األســرة البديلــة لــكل 

ــه ألي ســبب كان وتحــت أي ظــرف. طفــل فقــد عائلت

في دار لألطفال مسن
الالفــت لالنتبــاه عنــد دخولنــا دار الــوارث إليــواء األطفــال 
الُمبعديــن عــن عوائلهــم وجــود أحــد كبــار الســن وهــو مــن ذوي 
االحتياجــات الخاصــة، يوضــح النصــراوي هــذا المشــهد الرائــع 
ــاكني  ــن س ــابين م ــة ش ــن بمعي ــداء للمس ــة الغ ــاول وجب لتن
ــار الســن  ــة كب ــوف لرؤي ــب الضي ــدار ويقــول: "يســتغرب أغل ال
فــي الــدار بحكــم تســميته وطبيعتــه؛ إنــه لألطفــال المشــردين، 
لكــن فــي الحقيقــة فــإن العمــل اإلنســاني ال يمكــن تأطيــره وال 

ــد بعــض المواقــف االســتثنائية،  ــة عن توجــد ســياقات مهني
ــة  ــود حال ــا بوج ــا علمن ــا حينم ــا حرفي ــدث معن ــا ح ــذا م وه
مأســاوية لرجــل طاعــن فــي الســن ومصــاب بجملــة مــن 
األمــراض ولــم يســتدل علــى أحــد أفــراد عائلتــه، وكان بالقــرب 
مــن إحــدى المستشــفيات الحكوميــة، فمــا كان منــا إال أن نهــرع 
إلــى المــكان فــي الحــال ونصطحــب معنا الرجــل ونؤمــن له كل 
مــا يحتــاج لــه مــن عنايــة طبيــة ونظافــة شــخصية واهتمــام 
ورعايــة مســتمرة، ومــن الجديــر بالذكــر بــأن أطفــال الــدار ومــن 
ــة  ــم رعاي ــى عاتقه ــذوا عل ــه أخ ــف أو توجي ــى تكلي دون أدن
ــة  ــات الخاص ــن ذوي االحتياج ــه م ــاظ إن ــن بلح ــل المس الرج
والعنايــة بــه تتطلــب جهــدا نوعيــا، ويوجــد ثالثــة نــزالء مــن 
كبــار الســن أيضــا، يتعاملــون معهــم بمحبــة مطلقــة واهتمــام 
نقــف أمامــه فخوريــن لمــا حققنــاه مــن إنجــاز علــى الصعيــد 

العاطفــي فمــن يــزرع الحــب لــن يحصــد ســواه.

مواهب ونشاطات
ليــس مــن الغريــب أن نكتشــف مــن خــالل الحديــث مــع 
ــة  ــدار، فالبيئ ــي ال ــة ف ــب مختلف ــاك مواه ــراوي أن هن النص
ــى أداء األطفــال  ــكادر تنعكــس عل ــة التــي يوفرهــا ال العاطفي
ــم  ــوا حياته ــم أن يمارس ــن حقه ــة م ــي النهاي ــم ف ــا إنه وبم
ــف  ــرة، يص ــب بالفط ــول ومواه ــم مي ــي ولديه ــكل طبيع بش
النصــراوي بعــض المواهــب قائــال: "الصــوت الجميــل هبــة مــن 
اللــه عــز وجــل ومــن بيــن ابنائنــا لدينــا موهبــة رائعــة لقــارئ 
للقــرآن الكريــم وهــو فــي عمــر صغيــر، وألننــا حريصــون علــى 

يستغرب أغلب الضيوف لرؤية كبار 
السن في الدار بحكم تسميته 

وطبيعته؛ إنه لألطفال المشردين، لكن في 
الحقيقة فإن العمل اإلنساني ال يمكن تأطيره 
وال توجد سياقات مهنية عند بعض المواقف 
االستثنائية، وهذا ما حدث معنا حرفيا حينما 
علمنا بوجود حالة مأساوية لرجل طاعن في 

السن ومصاب بجملة من األمراض ولم يستدل 
على أحد أفراد عائلته
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دعــم المواهــب واثبــات أن االبــداع قــد يقتــرن فعليــا بالمعاناة 
أو علــى األقــل تحويــل بعــض صعوبــات الحيــاة إلى أمــل قمنا 
بالتواصــل مــع إحــدى الفضائيــات وتــم عــرض موهبــة الطفــل 
وســيتم فعــال التنســيق مــع القنــاة للقيــام بتســجيل برنامــج 
قرآنــي لألطفــال باالشــتراك مــع أحــد أطفــال الدار،فضــال 
عــن موهبــة أخــرى للتصويــر؛ فمــن بيــن األطفــال ثمــة مصــور 
صغيــر شــغوف بالتصويــر الفوتوغرافــي ويعشــق الكاميــرا مــع 
ــرة الموبايــل ويصــور أشــياء عاديــة مثــل  إنــه يســتخدم كامي
ــى  ــة إل ــه الفني ــا برؤيت ــه يحوله ــجار لكن ــى وأوراق األش الحص
لقطــات فنيــة مميــزة، وغيرهــا مــن المواهــب والهوايــات التــي 
ــاة أفضــل  ــد أنهــم يســتحقون حي نكتشــفها باســتمرار لنتأك
ــا نشــعر  ــر وأن كل الجهــد والتعــب يتالشــى فقــط حينم بكثي
أننــا تمكنــا مــن زرع االبتســامة علــى وجوههــم واألهــم ضمــان 

مســتقبل مســتقر ينتشــلهم مــن المجهــول.

مشاريع وتطلعات
مــع وجــود عــدد مــن الفتيــات فــي الــدار ضمــن قاطــع منفصــل 
مــع كادر نســوي متطــوع لرعايتهــن, وإلــى جانــب وجــود 
ــة  ــتدعي رعاي ــي تس ــة الت ــاالت الحرج ــرة الح ــنين، ولكث المس
ــات  ــة وذوي االحتياج ــكتة الدماغي ــى الس ــل مرض ــة مث خاص
الخاصــة ضمــن شــريحة االيتــام فــي المجتمــع، يتطلــع مديــر 
ــرى  ــة أخ ــاح بناي ــينية الفتت ــة الحس ــم العتب ــوارث بدع دار ال
ــف  ــاني ال يق ــل االنس ــورة، فالعم ــاالت المذك ــة للح مخصص
عنــد حــد معيــن ومــا أن يكــون فــي االنســان فــي دائــرة 

ــا باألفــكار  ــى يجــد نفســه غارق ــري حت ــل الخي ــادرة والعم المب
للوصــول  تقــوده  التــي  المســتقبلية  والتطلعــات  والــرؤى 
ــى  ــر قــدر مــن تحقيــق غاياتــه وأهدافــه الســامية عل ــى أكب إل
ارض الواقــع، وهــذا المشــروع بالتحديــد يجعلنــا أمــام موقــف 
ومســؤولية عظيمــة لنحــاول ولــو بقــدر معيــن ووفــق إمكانياتنــا 
ــات  ــذه الفئ ــم ه ــر لدع ــكل أو بآخ ــاهم بش ــدودة أن نس المح
المهمشــة ونكــون عونــا لمــن اتخــذ علــى عاتقــه زمــام المبــادرة 
فصــالح المجتمــع ال يمكــن أن يتحقــق إال حينمــا يشــعر الفــرد 
الجماعيــة  المســؤولية  مســتوى  إلــى  لتنتقــل   بالمســؤولية 
ومنهــا إلــى مشــاريع انســانية شــاخصة، ال يمكننــا إال أن 
ــل  ــواء والتأهي ــوارث لإلي ــروع )دار ال ــا كمش ــا له ــف احترام نق

المجتمعــي(.

مع وجود عدد من الفتيات في الدار 
ضمن قاطع منفصل مع كادر نسوي 

متطوع لرعايتهن, وإلى جانب وجود المسنين، 
ولكثرة الحاالت الحرجة التي تستدعي رعاية 

خاصة مثل مرضى السكتة الدماغية وذوي 
االحتياجات الخاصة ضمن شريحة االيتام في 

المجتمع، يتطلع مدير دار الوارث بدعم العتبة 
الحسينية الفتتاح بناية أخرى مخصصة للحاالت 

المذكورة
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شرفتي
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أدهشــني حديثهم عن)الحظ والبخت( ورحت اطبق مقاييسي 
األكاديميــة فــي البحث عــن معانيهمــا، لعلي أفســر بعض 
أســرار تلك الحكمة المتوارثة التي نســيناها،في خضم صخب 
الحضارة المادية المعاصــرة، والصراع من أجل الدنيا التافهة، 
فأصبحنا نعيش حياة قاحلة،بال حظ وال بخت، في أغلب األمور، 

مع األسف، على العكس من أجدادنا الراحلين.
ذكرتني تلك الجلسة بحكاية سمعتها من جدي رحمه الله، قبل 
نحو أربعين عامًا،عندما قال:كان في قريتنا اخوان هما)حظيظ( 
و)بخيت( ترك لهما والدهما مزرعة وبيتًا وماشــية،تميز أولهما 
)حظيــظ( بالقوة والنشــاط وحب الدنيا والمال،أنجب خمســة 
أبناء وأربع بنات،بنى لعائلته قصرًا وسط المزرعة،التي استحوذ 
عليها،وطرد أخيه منها،وكان الرجل يخلط بين الحالل والحرام في 
حياته وسلوكه وأمواله،بطريقة عجيبة،وعندما أدركته المنية،لم 
يجــد من بيــن ابنائه من يجيــد الترحم علــى روحه،وتصارعوا 
على األموال،وحرموا أخواتهم مــن الميراث،وتفرقوا،وباعوا كل 
شيء،ليشبعوا رغباتهم وشراهتهم،فاندثر مالهم وضاع ذكرهم 

سريعًا.
أما )بخيت( فقد هاجر الى المدينة، بعد أن طرده شقيقه،ليعمل 
فــي المســطر،عامل بناء،وكانــت يداه الخشــنتان تنــّزان دمًا 
وقيحًا،بســبب قســاوة العمل من أجل لقمة العيش،حتى جاء 
ذات يوم شــيخ كبير يبحث عن عامل يســاعده فــي بناء جدار 
ســقط في بيته،فوقع اختياره على)بخيت(وحمله في سيارته 
إلى أطراف المدينة،وسرعان ما أنجز بخيت العمل،بجد وإخالص 
ومهارة،وأراد أن يرحل بعد أن اســتلم أجره،لكن الشيخ،سأله:لم 
ال تكون هذه الليلة ضيفًا عندنا،وقد حل الظالم،وال مأوى لديك 

في المدينة؟
وافق الشــاب،وعندما حان وقت الصالة،ســأله الشيخ أن يقوم 
للوضوء ثم الصالة،فقال الشــاب:ال أعرف..تبســم الرجل وراح 

يعلمه بكل صبر كيفية الوضوء والصالة،فصليا معًا.
بعــد انتهاءالعشــاء،طلب بخيت مــن الشــيخ أن يعلمه قراءة 
القرآن،فأخبره الرجل إن ذلــك يتطلب وقتًا طوياًل،واقترح عليه 
أن يعود كل مســاء،بعد انتهاء عمله،إلى بيت الشــيخ،ليتعلم 
ويتعشــى ويبيت عنده،لمدة شــهر،وعندما انتهى الشهر،كان 
بخيت يحفظ القــرآن الكريم،ويجيد القراءة والكتابة،وقد اعجب 
الشيخ بذكائه ونشاطه،فطلب منه أن يترك عمل البناء ويرافقه 
في اعمالــه التجارية،ألن الرجــل وحيد فــي عمله،ولديه بنت 

واحدة غير متزوجة.
ازدهرت تجارة الشيخ وتوســعت أعماله،وكان يعتمد على ذكاء 
وأمانة بخيت،الذي كسب حب الناس بحسن المعاملة واألخالق 
الفاضلة،حتى ســأله الشــيخ ذات يوم:أال تريــد اكمال نصف 

دينك يا بخيت؟
أطرق بخيت خجاًل، وهو يرد على الشيخ:ومن يقبل أن يزّوج ابنته 

لرجل غريب وفقير مثلي!
ضحك الشيخ،وقال: سوف أعرض األمر على وحيدتي؟

 وافقــت )عديلة( فــورًا على الــزواج من )بخيــت(، وقد ورثت 
التاجــر  زوجهــا  مــع  ســعيدة  والدها،وعاشــت  أمــوال 
المتدين،وأوالدهما الســتة،في قصر الشــيخ الراحل،ثم سرعان 
 مــا تغيــرت الدنيا،وحصل أوالد بخيت على أعلى الشــهادات، 
وركبوا أحدث الســيارات وســكنوا أرقى البيــوت وتقلدوا أرافع 

المناصب!.
ســمع بخيت وهو على فراش المرض أصوات أوالده يتفاخرون 
بأموالهــم ومناصبهم،فطلــب حضورهــم جميعًا،جلســوا مع 
والدتهم أمام فراش والدهم العجوز الثري التقي يتأسفون على 
ســوء صحته،مد الرجل يده بصعوبة تحت السرير،أخرج)طاسة 
بناء(قديمة صدئة،وفيها قميص ممزق وملطخ بالطين،ووضعها 

أمامهم،وأغمض عينيه إلى األبد !.

حضرت قبل أشهر جلسة فصل عشائري بسبب مقتل شاب في حادث 
سيارة،وكان أغلب المتحدثين في الجلسة رجال كبار في السن،ال يجيدون 

القراءة والكتابة،ولم يحصلوا على شهادات علمية،لكنهم كانوا يمتلكون 
حكمة تاريخ طويل مجيد وحضارة راقية،وديانة عظيمة،ويختزنونها في 

ضمائرهم النقية وعقولهم الناضجة

الحظ والبخت!

حممد  فلحي د. 
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فقهيات
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السؤال: هل يجوز للمرأة الشابة لبس جورب بلون البشرة 
يجّمل الساق؟

الجــواب: يجوز لها ذلك، ولكنه إذا عّد من الزينة في الملبس لزم 
ستره عن االجانب.

 
الســؤال: هل يجب ستر القدمين في الصالة وعدم وجود 

اي اجنبي؟
الجواب: ال يجب ذلك.

 
السؤال: ما حكم اختالط الرجال والنساء في مجال العمل؟
الجواب: ال يجوز اذا كان يؤدي الي االخالل بشيء مما هو وظيفة 
المــرأة تجاه الرجل االجنبي او العكس ســواء مــن جهة رعاية 

الستر والعفاف أو غير ذلك.
 

الســؤال: اذا استلزم كشــف وجه المرأة فتنة وريبة فهل 
يجوز لها ان تكشف عن وجهها؟

الجواب: اذا خافت الوقوع في الحرام بسبب افتتان الغير بالنظر 
الي وجهها لم يجز لها ابداؤه له.

 
السؤال: هل يجب التحنك؟

الجــواب: ال يجب على المرأة ان تســتر امــام االجنبي ما تحت 
الذقن بالمقدار الذي يري عند اختمارهما.

 
السؤال: ما هو الواجب على المرأة ستره؟

الجــواب: يجــب على المرأة ان تســتر شــعرها وما عــدا الوجه 
والكفيــن من بدنها عن غير الــزوج والمحارم من البالغين مطلقًا 
، بل األحوط لزومًا ان تتســتر عن غير البالغ أيضًا إذا كان مميزًا 
وأمكن ان يترتب على نظره اليها ثوران الشهوة فيه، واما الوجه 
والكفــان فيجوز لها ابداؤها إاّل مع خــوف الوقوع في الحرام أو 
لكونه بداعي ايقاع الرجل في النظر المحرم فيحرم االبداء حينئٍذ 
حتى بالنســبة الى المحارم. هذا في غير المرأة المســنة التي ال 
ترجو النكاح واما هي فيجوز لها ابداء شعرها وذراعها ونحوهما 

مما ال يستره الخمار والجلباب عادة ـ من دون ان تتبرج بزينة.
 

الســؤال: لو استعملت امرأة شــعراً اصطناعيا سترت به 
شــعرها الحقيقــي ، فهل يجوز لها إظهــار صورتها على 

غير ما هي عليه طلبا للزينة والستر معا؟
الجواب: يجوز لها اســتخدام الشــعر االصطناعــي ، ولكنه زينة 

يجب ستره عن الرجال األجانب.
 

الســؤال: اعتاد العــدد الغفير من المســلمات المحجبات 
علــى كشــف ذقونهن ، وشــيء مما تحت الذقن ، وســتر 
الرقبــة ، فهل يجــوز لهن ذلــك؟ وما هو حــُد الوجه الذي 

يجوز كشفه ؟

الجــواب: الوجــه ال يشــمل األذنين ، فيجــب ســترهما ، وأما 
المقدار الذي يــرى من الذقن وما تحته عند االختمار على الوجه 

المتعارف، فيلحقه حكم الوجه.
 

السؤال: هل يجوز للنساء وضع الكحل في العينين؟ وكذا 
لبس الخاتم؟

الجواب: يجوز للنســاء وضع الكحل في العينين ، ولبس الخاتم 
في الكفين بشرط أن ال تقصد بذلك إثارة شهوة الرجال اليها، 
وتأمن من الوقوع في الحرام ، وإال فيجب عليها الســتر حتى عن 

المحارم.
 

السؤال: هل يجوز للمرأة كشف ظاهر قدميها؟
الجــواب: ال يجوز للمرأة كشــف ظاهر قدميها لعيــن الناظر غير 
المحرم ، ويجوز لها كشف ظاهر قدميها وباطنهما في الصالة.

 
السؤال: هل يجوز للمرأة التي ال تستر وجهها ، ازالة الشعر 
عــن وجههــا وتصفيــف حواجبهــا ، ووضع المســاحيق 

الطبيعية الخفيفة على الوجه؟
الجــواب: إزالة شــعر الوجه وتصفيف الحواجــب ال يمنعها من 
كشف وجهها بشــرط االمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون 
االبــداء بداعي وقــوع النظر المحــّرم عليها وأما مع اســتخدام 

مساحيق التجميل فال بّد من ستر الوجه.
 

السؤال: بالنسبة إلى اآلية الكريمة )فليضربن بخمورهن 
على جيوبهن( هل يقصــد بخمورهن حجاب الرأس فقط 
أي يجــب أن ينــزل حجــاب الــرأس علــى منطقــة الصدر 
ويغطيها بالكامل مع أن الحجــاب المتعارف عليه حاليًا 
هو ســتر الشــعر ومنطقة الرقبة دون المنطقة التي تقع 
اســفل الذقن بين الذقن وبداية الرقبة اسفل الحنجرة فال 

يسترها؟
الجواب: المرأة كلها عورة فيجب ستر جميع بدنها ما عدا الوجه 

والكفين فقط.
 

السؤال: هل يجوز للمرأة لبس الشال في الشارع او العمل 
خــارج البيت بدل الربطة المتعارفة مــع العلم بعدم بروز 

الشعر او ظهوره والتصاق الشال بالرقبة بشكل ضيق؟
الجواب: الواجب هو ان تســتر المرأة شــعرها وجســمها وان ال 

يكون الثوب من مالبس الزينة وان ال تبرز مفاتن جسمها.
 

الســؤال: هل يجوز ترك لبس الجوارب للنســاء في البيت 
مع وجود أخوة الزوج؟

الجواب: يجب ستر القدمين عنهم.

للقوارير 

الستر

المصدر: موقع المرجع الديني األعلى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(
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عالم الوجوه

 قد يعاني 
الشخص الفضولي 
من عقدة 
النقص او الفراغ 
االجتماعي او 
العاطفي الذي قد 
ال يجلب له سوى 
المشاكل فمن 
تدخل في ما ال 
يعنيه لقي ما ال 
يرضيه الى جانب 
ما يترتب عليه 
هذا الموضوع من 
امراض اجتماعية 
نحن في غنى 
عنها كالحسد 
وكراهية االخرين

صفحــات الوجوه كلها قابلــة للقراءة، فهنــاك من يتصفحها 
بعــدم اهتمام، وآخر يطبق عليها قواعد القراءة الســريعة، وغيره 
مــن يغور الى اعماقها، لم يصادفني يوما وجه لم تطفو أســطره 
على مالمحــه يوما، فُيكَتُب حزنه وفرحــه على تفاصيل وجهه، 
ويتركها قيد اإلكتشــاف، ليبحر بها مــن له الحق بذلك، ويدعها 
مــن ال يمتلكه، بعضهــم يحاول اخفــاء حروفه وآخــر ال يهتم 
بظهورها، كما ان هذا العالم اســُتخِدم في للتجارة حيث يســرق 
بعض المنجمين االســطر ويكررها على المسامع ليظن اآلخر بأنه 
استطاع ان يخرج شــيئا عجبا،كما استثمر آخرون تلك الصفحات 
ليوهــم بأنه النصف اآلخر للروح، وإنه يفهمك من النظرة األولى 
وهذا السيناريو المتكرر الذي يغلف احيانا باسم الحب، وغيرها من 

توابع الوجه المقروء
الوجه مــرآة للروح كلما غاصت الروح الى الســالم انعكس عليه، 
وازدادت حروفه صعوبة، هذا الســالح الوحيد للهروب من القراءة 
العابثــة، التي ال تســمن وال تغني من جوع، والتي ترمي بك في 
مســتنقع التصديق بما لم يفقهه اآلخرون من أســطرك، أتذكر 
يومــا حين ُأخِبــَرْت صديقتي في منتهى نشــاطها، بأن التعب 
كتب حروفه عليها، استســلمْت لذلك، وتركت كل شيء، فاحتلَّ 

الُمخبُر محلها!

ضمياء العوادي 

ُِ�سر�دق

تصوير - رغد العبيدي
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سرور العلي 

استطالع

21 Q  W  A  R  E  E  R

يرغب بعض كبار السن الزواج مرة أخرى ألسباب عديدة ومنها، البحث 
عن االهتمام أو الحب، أو البحث عن المال، أو الخوف من العنوسة، 

أو قضاء السنوات المتبقية مع شريك آخر وسط دهشة واستنكار 
المجتمع، إذ يرون أن هذا العمر هو لقضاء الوقت بالعبادات ومتابعة 

شؤون األسرة فقط.

الزواج فى خريف العمر  

مراهقة متأخرة
أم بحث عن االهتمام!؟ 

..
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يقــول صالح مهــدي )35( عاما،:"صدمت قبل ســنتين برغبة 
والدي بالزواج من أخــرى لتهتم به وتتابع متطلباته بعد مرض 

والدتي، ورزق بطفلين.
وتروي العشرينية زينب علي، حكاية جارتهم التي تزوجت وهي 
في سن الخمسين من شــاب يصغرها بعشرين عاما، وبعد زواج 
أبنائها واســتقرارهم بعيدا عنها، وعلــى الرغم من معارضتهم 
لهــذا الزواج أصرت عليه الســيما وأنها ميســورة الحال وتتمتع 

بالصحة.
وتضيف علي"بقيت حكاية تلك الجارة تتداولها األلسن ألشهر 

في المحلة، إال أن قررت بيع منزلها واالنتقال إلى مدينة أخرى
غرور أم احتياج.

يرفض مجتمعنا ذو التقاليد والعادات المتماسكة الزواج المتأخر 
بخاصة إذا كان للمــرأة، إذ أوضح األخصائي في علم االجتماع 
كريم حمزة:"أن هذا النوع من الزواج يقابل بالرفض واالستهجان 
كونه يســبب الخجل والحرج لألبناء، وإنجــاب األطفال في هذا 
العمر المتقدم، أو مشــاكل تتعلق باإلرث وصــراع األوالد عليه، 
باإلضافة إلى أن هذه الزيجات تكون غير متزنة لصغر الشــريك 
اآلخر في كثير من األحيان وغير متكافئ، مما يســبب بانهياره 
ســريعا ويلجأ أليه عند انشغال األبناء وسفرهم، وهو زواج يحلله 

الدين لطالما في اإلطار الشرعي.
وتابــع حمزة"يكمن الرفــض خوفا من نظــرة المجتمع القاصرة 

واألعراف الخاطئة، متناسين االحتياجات التي يشعر بها هؤالء 
واألجدى هو وضع أنفسنا في موضعهم، والتقرب منهم ومعرفة 

ما يحتاجوه بالتفاهم والحوار.
أخصائية علم النفس نهاد فاضل، أكدت:"كثير من كبار الســن 
يبحثون عن االهتمام والعاطفة الســيما بعد ســنوات من خمول 
العالقة مع الشــريك واإلصابــة بالملل واإلهمال، واالنشــغال 
بمتطلبات الزوجــة واألوالد أو أرضاء غرور الزوج، وعدم شــعوره 
باالكتفاء، كما أن الوضع االقتصادي والمادي المرتفع والميســور 

يدفعهم للزواج.

22Q  W  A  R  E  E  R

يرفض مجتمعنا ذو التقاليد والعادات 
المتماسكة الزواج المتأخر بخاصة 

إذا كان للمرأة، إذ أوضح األخصائي في علم 
االجتماع كريم حمزة:"أن هذا النوع من الزواج 

 يقابل بالرفض واالستهجان كونه يسبب 
الخجل والحرج لألبناء، وإنجاب األطفال في 

هذا العمر المتقدم
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صراعات 
أما عن اآلثار السلبية الناتجة عن هذا الزواج، تبين فاضل"أغلبها 
هو إهمال الزوج ألســرته األولى ويقل إنفاقــه عليها، وتعرض 
األبناء للســخرية من أفــراد المجتمع، وتوالــي الصراعات حول 
الميراث. وتذكر فاضل بعض النصائح قبل االرتباط بأشــخاص 

بينهم فوارق عمرية ومنها:
عنــد تــزوج الفتاة من رجــل يكبرهــا كثيرا في الســن لتمتعه 
بشــخصية حكيمة وناجحــة، ولديه خبرة في الحيــاة يجب أن 
تتأكد من مشاعره نحوها، وأن يتقبل المحيطين بها، ويتعايش 
معهــم والتفاهم حول إنجاب األطفال، ومعرفة إذا كان منفصال 
عن زوجته أم مازال، لتالفي المشاكل التي ستحصل بعد الزواج 
التربوي حســن إبراهيم شــدد "على ضرورة أن يدرس مثل هكذا 
قرار بشــكل عقالني من قبل اآلباء واألمهــات الراغبين بالزواج، 
والحرص على تكافئ العمر، وعدم أنشــاء العــداوة والصراع مع 
أوالدهم، كمــا يتطلب من األوالد مراعاة مشــاعر آبائهم، وعدم 

التفكير بأنانية وتفهم احتياجاتهم.
 ولم تتوقع الشــابة ســارة حميد أن يتزوج والدها فتاة تقاربها 
في العمر، فوالدها الذي شــارف على الســبعين عاما علل سبب 
زواجــه، بأن حان الوقت أن يعيش بعيدا عــن التعب، والروتين 
القاتل للعمل، مضيفة"أصبحت هنــاك قطيعة وخالفات بينه 

وبين والدتي، ولم نتأقلم مع الوضع الجديد إال بعد مرور أشهر

تجارب.
تقول وجــدان أحمــد )31( عاما،:"تزوجت منذ ثالث ســنوات 
بزوجي وكان فارق الســن بيننا عشــرون عاما، مما أثار مشــاكل 
بيني وبين أسرتي ولكنني أصررت على زواجي منه، وهو مديري 
في الشــركة التي اعمل بها والشــخص الوحيد الذي يتفهمني 
ويحتويني، ويســاعدني على تجاوز األزمــات والظروف التي أمر 

بها.
وتوافقهــا الرأي زميلتها فــي العمل حنين مجيــد )25( عاما، 
والمتزوجــة مــن رجــل يكبرها بخمســة عشــر ســنة، إذا قالت 
مبتســمة:"لم يكن فــرق العمر بيننــا عائقا لطالمــا أن عالقتنا 

تسودها المحبة والتعاون، وشعوري الدائم باألمان جنبه.
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 عند تزوج الفتاة من رجل يكبرها 
كثيرا في السن لتمتعه بشخصية 

حكيمة وناجحة، ولديه خبرة في الحياة يجب 
أن تتأكد من مشاعره نحوها، وأن يتقبل 

المحيطين بها، ويتعايش معهم والتفاهم 
حول إنجاب األطفال، ومعرفة إذا كان منفصال 

عن زوجته أم مازال
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ترجمة
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كيف تعمل من المنزل 
عندما يكون لديك أطفال
- ساجدة ناهي  ترمجة

مع فايروس كورونا 

ومــع رفع قيــود اإلغالق  عــاد الكثير منهــم إلى أماكــن عملهم  
وبعضهم لمجرد يوم أو يومين في األســبوع لضمان مراعاة التباعد 

االجتماعي بشكل صارم بين الزمالء.
استمر الكثير من الناس في العمل من المنزل منذ شهر آذار  ويواجه 
البعــض الواقع المخيف المتمثل في االضطــرار إلى التوفيق بين 

التزامات العمل والحياة األسرية المحمومة في وقت واحد.
ما عليك ســوى سؤال أستاذ العلوم السياســية روبرت كيلي الذي 
ابتكــر واحدة من أكثر اللحظات انتشــاًرا في عام 2017 بعد أن 
دخل طفاله في مكتبه أثناء إجراء مقابلة معه على الهواء مباشرة 

.BBC News TV على قناة
ولكن ما الذي يمكن للوالدين فعله للمســاعدة في تجنب المواقف 
الصعبة التي تحدث لهم؟ إليك دليل The Independent للعمل 

من المنزل مع الحفاظ على اإلنتاجية ووالدين صبورين.
 

ضع روتيًنا
كل مــن األطفال والبالغين على حد ســواء يزدهــرون في الروتين 

لذلك من المهم تحديد نوع من الهيكلية  لهذا اليوم.
  Dad Lab يقول ســيرجي أوربان  المدون األبوي الذي يتعامل مع
ومؤلف 40 نشاًطا سريًعا وممتًعا وسهاًل للقيام به في المنزل  إنه 
ال داعــي ألن يكون جدولك معقًدا للغاية فقــط تأكد من إضافة 
الكثيــر من وقت اللعــب والقراءة مجاًنــا و إذا كان لديك حديقة  
فتأكد من االســتفادة من ذلك وقضاء ســاعة واحدة على األقل 

هناك يومًيا.
تضيف لويز بينتالنــد  مقدمة البرامج التلفزيونية والمؤلفة األكثر 
مبيًعــا ومدونة فيديو عن األبوة واألمومة  أنه بينما تحب وطفالها  
دارســي البالغة من العمر ثماني ســنوات وبيرل البالغة من العمر 
عامين ممارســة الروتين  فمن المهــم أن تكون واقعي كم يمكنك 
تحقيقه في يوم واحد ال سيما عندما يتعلق األمر بتعليم طفلك.

 ضــع أهداًفا محددة صغيرة وأي شــيء إضافــي تفعله هو فوز 

هائل!.
تقول بنتالند يجدر البحث عن مقدار الوقت المناســب الذي يجب 
أن يدرســه أطفالك يومًيا واكتشفت أنه يجب على دارسي القيام 
بســاعة أو ســاعتين فقط من )  العمل الفعلي ( في اليوم ويمكن 

قضاء بقية الوقت في التعلم من خالل اللعب.
 Brummy توافق إيما كونواي  المدونة األبوية التي تحمل اســم
 Will I Ever Pee Alone Again ومؤلفــة كتــاب ؟  Mummy
لكنها توصي اآلباء بالتركيز على ما هو األفضل لعائالتهم وعدم 
النظر إلى ما يفعله اآلخرون على الشــبكات االجتماعية وســائل 

اإلعالم.

تواصل مع شريكك
إذا كنــت تعيش في منزل مكون من والدين  فمن المهم مناقشــة 
عــبء العمل مع بعضكما البعض حتــى تتمكن من تحديد كيف 

ستسير أيام عملك جنًبا إلى جنب مع رعاية أطفالك.
تقول كونواي : ســتيفن وأنا نعمل لحسابنا الخاص  ومن المتوقع 
أن نعمــل بدوام كامل في المنزل مع كال الطفلين في المســتقبل 

المنظور )  إنه أمر شاق للغاية(.
عن صحيفة االندبندنت 
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خالل جائحة الفيروس التاجي  اضطر العديد من األشخاص الذين اعتادوا 
العمل في بيئة مكتبية إلى التعود على العمل من المنزل  وإنشاء مكاتب 

منزلية والتأقلم مع بيئة عمل أكثر هدوًءا مما قد اعتادوا عليه.
وخالل ذروة اإلغالق  عندما أغلقت الحانات والمطاعم كان من المتوقع أن 
يتجنب الكثيرين  السفر غير الضروري والعمل من المنزل حيثما أمكن ذلك 

للمساعدة في الحد من تفشي المرض.

يجدر البحث عن مقدار الوقت المناسب 
الذي يجب أن يدرسه أطفالك يوميًا 

واكتشفت أنه يجب على دارسي القيام بساعة 
أو ساعتين فقط من ) العمل الفعلي ( في 

اليوم ويمكن قضاء بقية الوقت في التعلم 
من خالل اللعب
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د.   عمار  إبراهيم   الياسري

ادبيات بحبر 
مؤنث

جماليات العتبات السردية
فى مجموعة حينما يكتمل 

القمر للقاصة رقية تاج
..
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تعد العتبات السردية المهادات األولى التي 
من خاللها يعقد المبدع ميثاقه السردي مع 

المتلقي، إذ يرسم لنا في بنية موجزة تمثالت 
الزمان والمكان ودينامية الشخصية والمقدمة 

المنطقية للحدث، وترتبط هذه البنية مع بنية 
المتن التي يحتدم فيها الصراع وصواًل للذروة 

فالخاتمة، والمتابع لنصوص القاصة "رقية تاج" 
يلحظ أن العتبات السردية المكثفة أنمازت ببنية 

صورية ولغوية عمادها اللوحة من جهة واللغة 
التي توشحت باالستعارة واالنزياح والداللة من 

جهة أخرى في وحدة داللية تشي بمفهوم 
حركي دينامي مائز.
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ولو تأملنا قصة "مرآة الروح" نلحظ التوظيف البصري المتشــكل 
من خالل لوحة تشكيلية منزاحة عن المألوف؛ حينما ُغيرت عين 
السارد من مشارك باألحداث إلى سارد خارجي ينظر للشخصية 
والمرآة وهنا تحققت مآالت العنوان من أن الروح هي المقصودة 
بالرؤيــة المتخيلة، ولــم تكتف القاصة بذلك بل ســعت إلى 
مشغل تطبيقي تتمثل فيه جمالية العتبة في بنية االستهالل؛ 
إذ يبدأ االســتهالل في الصفحة الثامنة عشــرة "خيل إليه أنه 
يراه، ولكنه لم يكن يرى ســوى عطبــه الدائم"؛ فالقاصة هنا لم 
تفضح شــفرة الشخصية بل تركت أثرها الداللي حينما جعلت 
من الســارد العليم من خارج األحداث بوصفه الســارد المهيمن 
يصف لنا الشخصية التي تنظر إلى نفسها في المرآة من خالل 
رؤيتهــا لما خلفته الخيبــات على تقاســيم الوجه وتضاريس 
الجسد؛ ليس هذا فحســب بل مهدت للزمان والمكان ودينامية 
الحدث علــى وفق بنية العتبــة النصية حينمــا وصفت ذلك 
في اســتهاللها بذات الصفحة "أيقضت المرأة جرحه العميق، 
وأشعلت فتيل الماضي األليم لتضرم حرائق في بقايا روحه" .

بنية الحدث
فــي قصة "محراب في الظالم" وظفت القاصة المفهوم الديني 
حينمــا شــاكلت ما بيــن حكاية األمــام الكاظم عليه الســالم 
وحكاية البطل، ففي العتبة البصرية نلحظ اللوحة التشــكيلية 
التي بينــت صورة األمام عليه الســالم وهو مكبل بالسالســل 
في غياهب الســجن؛ فالقاصة تعلنهــا صريحة من أن حكاية 
الســجن هي البنية العميقة للحدث لكنهــا لم تفعل ذلك في 
بنيــة العنوان التــي جعلت من المحراب شــفرة غير مفضوحة، 

مع هاتين البنيتيــن؛ العنوان الغامض 
واللوحــة المكشــوفة؛ تخاتلنا القاصة 
في مســتهلها السردي بمدخل يكشف 

الزمــان على وفق بنية اســتعارية كما نقــرأ ذلك في الصفحة 
الثامنة والخمسين "أرخى الليل ســدوله وفرش عباءته السوداء 
على الوجود"؛ فالظالم الذي يعيشــه البطل ســواء في بيته أم 
في ليل بغداد الحزينة شهد تحواًل من االغتراب والكآبة والرؤى 

المخيفــة نحو التماهي مع ظلمة محراب األمام التي جعل منها 
طقســًا عباديــًا لتتحرر الروح من ســجنها الدنيــوي نحو المثل 

السامية.
وظفت العتبات الســردية الداخلية في مجموعة "عندما يكتمل 
القمر" بطريقة ســعت إلى تشكيل بنية شمولية حركية مرتبطة 
بماهية العنوان الرئيــس للمجموعة؛ فعملية اكتمال القمر التي 
تمر بمراحــل زمانية ومكانيــة وظفتها القاصــة بنيويًا حينما 
جعلــت من العتبات الداخلية مراحــل زمانية ومكانية من أجل 

كينونة العنوان الرئيس.

مفاهيم فلسفية
رقيــة تاج قاصة عارفة بمشــغلها الســردي مبنــى ومعنى من 
خالل المعرفة بالنصوص الموازية وتموقعات الرواة واألنســاق 
السردية والمفاهيم الفلســفية وما التوظيف الجمالي والداللي 
للعتبات الســردية إال مصداقًا تمظهر بشكل واضح وجلي في 

مجموعتها القصصية.
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الظالم الذي يعيشه البطل سواء في 
بيته أم في ليل بغداد الحزينة شهد 

تحواًل من االغتراب والكآبة والرؤى المخيفة نحو 
التماهي مع ظلمة محراب األمام التي جعل 
منها طقسًا عباديًا لتتحرر الروح من سجنها 

الدنيوي نحو المثل السامية
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حاورتها / ضمياء العوادي

حوارنــا لهذا العدد مع الكاتبة رقية تاج التي اجابت بأمتنان على 
اسئلتنا.

 
*الكتابة بحر واسع كيف ارشفْت رقية منه؟

ســارت بي ســفينة الحياة بعد أن تالطمت بــي أمواجها نحو هذا 
البحر الجميل.

بوابــة دخولي لعالم الكتابة هو مجال دراســتي االعالم، وقد كان 
منصتي في االنطالق نحو الكتابة في الفنون األخرى غير الصحفية 

ومنها القصة. 
 بالحــب والرغبــة فــي التعلــم واالجتهــاد عمــُت عميقــا حتى 
وصلت لسرد الحكايا، حكايا ساعدتني على فهم نفسي قبل اآلخر.
وما زلُت عطشــى للمزيد فأنا فــي بداية الطريق وأمامي أشــواط 

طويلة.

*ما هي عوامل نضوج قلم رقية تاج؟
إحدى أهــم العوامل في نضــوج نصوصي هي القــراءة؛ القراءة 
المتســّلحة بالوعي وغير الخاضعــة للقيود، التهمــُت منذ صغري 
كل أنــواع الكتب، وهــذا برأيي العامل الذي ســاهم بتطور قلمي، 
فالكتابــة عضلة تحتاج إلــى تمرين والمطالعــة المكّثفة هي من 

يقّوي تلك العضلة.
 *بيــن المســؤولية والنجــاح كيــف كان وقــع المجموعة 

القصصية؟
ُسعدت بالوقع االيجابي لها، ولكن الرضا هو مقبرة الكاتب، أحاول 
على الدوام أن أضع مقولة )بيكاســو( أمام ناظري: "تعّلم القوانين 

كمحترف ثم اكسرها كفنان.
 

*بين الوصف والحــدث أين تجد الكاتبة قلمها مســهبا؟ 
وهل الوصف يضعف النص؟

أحاول جاهدة أن أوازن بين الوصف والحدث. 
الوصف هو رسم المشهد بدقة، أن تجعل القارئ يشعر بنفس شعور 
الشــخصيات، لكن في النهاية القصــة عبارة عن حدث، والوصف 

كالملح نقصانه كزيادته.
وكمــا يقال: "إذا أردنا للقــارئ أن يتمهل في القراءة فنحن نصف، 

وإذا أردنا أن يسارع أكثر فنحن نسرد".
 

*النقد مقترن باألدب مدى تأثير النقد على نصوص تاج؟
نصوصي شــجرة تتعدد فروعها وتستطيل نحو اإلحتراف بالنقد.. 

ر. ومن دونه ستقف في مكانها، والتوقف تأخُّ
 الكاتــب الــذي يريــد أن يحّســن قلمه ويتقــدم في أدائــه عليه 
 أن يجــد مرشــدا مدربــا وناقدا؛ يســَعد بقطــاف شــجرته قبله، 
بذلــك  ألنــي ظفــرت  خّيــرة  نجمــة  تحــت  ولــد  ممــن   وأنــا 

البستاني.

في بحور 
االدب
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 بين سطورها حكايات !! 

رقية تاج..
الكتابة عضلة تحتاج إلى تمرين

حينما يتوافق الفكر االدبي مع هواية وادمان القراءة واالطالع على كل سرديات ومفردات 
الكتب بأنواعها، يكون حينها الذهن متفردا" في حمل االفكار العميقة والمتفردة التي تمنح 

مزيدا" من المعرفة والجمالية السردية السيما ان كانت الكاتبة او المتصفحة هي المرأة التي 
بتصوري تفضي على اجواء الكتاب وصفحاته اضاءة جادة وروحية متفاعلة مع سطوره.
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الَمــدى  َســمِع  فــي   ِللَعــرِش 

َأصداُء 

ِبَأيِّ َذنٍب ُتقَتُل الزَّهراُء 

َهذا َصَدًى ِمن ِعنِد َعرِش الله ِ

هَو َنبرٌة ُقدِسيٌَّة ِمن آِه 

َما َذنُبَها ِبنُت الُعال َ  والَجاِه

ُتذيُقَها َطعَم الرََّدى اأَلعداُء 

ِبَأيِّ َذنٍب ُتقَتُل الزَّهَراُء 

َويٌل َوَويٌل ِلّلَذي َعاَداَها

ِبنُت الُهَدى َماَذا َجَنت َيَداَها

َسهُم الَمَناَيا والرََّدى َأرَداَها 

َماُء      َوِمن َحَشاَها َتقُطُر الدِّ

ِبَأيِّ َذنٍب ُتقَتُل الزَّهَراُء

َماَذا َجَنت َوديَعُة الُمخَتاِر

َحتَّى ِإكَتَوت َأثَواُبَها ِبالنَّاِر

اِر َوَأسَقَطت ِمن َدفِع َباِب الدَّ

َوُيتَِّمت في َقتِلَها اأَلبَناُء 

ِبَأيِّ َذنٍب ُتقَتُل الزَّهَراُء

َهِذي اّلتي ِللَكوِن ِسرُّ الَمعَنى 

شعر

عبداإلله  حمسن معن  
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ابيات عن استشهاد 
الزهراء عليها السالم
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َتشَقى ُعَقيَب الُمصَطفى َوَتضَنى

َفَهل َجَزا اإِلحِساِن اال ّالُحسَنى

ِبَذاَك َجاَءت آَيٌة َعلَياُء 

ِبَأِيّ َذنٍب ُتقَتُل الزَّهَراُء

َكم ِللَرُسوِل َغيرُها ِمن ِبنِت 

َفَما َدَعا َأهلَّ الَخَنا َكي َتأتي 

َوتوِقَد الَجزَل ِلَحرِق الَبيِت

َفَويَحُهم ِلَما َأَتوا َوَجاُءوا 

ِبَأيِّ َذنٍب ُتقَتُل الزَّهَراُء

َعوا ِبَأنَُّهم َأصَحاُب  ََمن ِإدَّ

َعوا َكَما َقد َخاُبوا  َخاَب اّلذي ِإدَّ

َخصيُمُهم َأحَمُد َواأَلطَياُب 

ِفي الَحشِر َحيُث اأَلجُر َو الَجَزاُء 

ِبَأيِّ َذنٍب ُتقَتُل الزَّهَراُء

َما َيبكي َلها ِمدراَرا َعرُش السَّ

َواَعَجبًا َناَدى ِلَما َقد َصاَرا

َنعُش الَبتول ُِخفَيًة َقد َساَرا 

َو ُأخِفَتت في َسيِرِه أأَلضواُء 

ِبَأيِّ َذنٍب ُتقَتُل الزَّهَراء

31 Q  W  A  R  E  E  R
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من مضيف تبرع 
ببنائه احد وجهاء 

مدينة النجف 
االشرف ايفاءا  لنذر 
قطعه على نفسه  

الى خان مشهور 
ما زال اسمه  يتردد 

في االفاق رغم 
مرور اكثر من 320 

سنة على بناءه ثم 
تحول ليكون  سجنا 

ألسرى بريطانيين 
ومقرا لرجاالت ثورة 

العشرين ومرآة 
ألحداث كثيرة مرت 

على هذه المدينة 
حتى انتهى به 
المطاف مؤخرا 

الى  متحف يحتضن 
تراث مدينة أمير 
المؤمنين عليه 

السالم حيث يعرف 
حاليا باسم )متحف 

ترث النجف وثورة 
العشرين(.

تاريخ 
وتراث

ساجدة ناهي

مرآة لتاريخ العراق الحديث
خان الشيالن او متحف تراث النجف 

ري
يد

لح
ر ا

يد
 ح

– 
ير

صو
ت
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آثار ومقتنيات
يقع خان الشيالن في شــارع الخورنق الثقافي بالقرب من مرقد 
االمام علي عليه السالم وكلمة شيالن هي كلمة تركية او قوقازية 
تعنــي المضيف حيث تم بناءه عــام 1895 م كمضيف لزوار 
االمام عليه السالم من قبل احد الميسورين وهو الحاج احمد زكي 
الذي اصيب ابنه بمرض الســرطان ونــذر ان يبني مضيفا للزوار 
في حالة شــفائه واوفى بنذره كما قام بإيصال الماء والكهرباء 

للمرقد الشريف.
بواجهه تراثية جميلة مزينة بمدافع اصلية  على جانبي مدخل 
المتحف وشــبابيك خشــبية بزجاج ملون  يتربــع المتحف على 
مســاحة تقدر ب 1500 متر ويتكون مــن 44 حجرة متداخلة 
موزعة علــى طابقين بنيت على الطراز الحيــري العربي االصيل 
مزدانة  بأقواس ومنحنيات ومقرنصات اســالمية  رائعة ويتميز 
هــذا البناء الجميــل بوجود ثالثة ســراديب موزعــة في اماكن 
متفرقــة منــه الى جانب البئر الذي يتوســط الباحة الرئيســية 
للمتحف بدهاليزه المتشعبة التي استخدمها ثوار ثورة العشرين 

تحركاتهم التي ادخلت الرعب في نفوس االعداء 
في هذه الغرف عرضت بإتقان  مجموعة من المقتنيات المنزلية 
التراثية التي كانت تستخدم في البيت النجفي القديم اضافة 

الى مجموعة من الحلي النسائية واالزياء التي كانت سائدة في 
تلك الفترة واالهم من هذا هو عرض االسلحة التي  شاركت في 
ثورة العشــرين ومجموعة كبيرة من الوثائق المهمة والمراسالت 

بين العلماء وشيوخ العشائر مع صورهم وصور قادة الثورة.
 

شواهد
مدير متحــف النجف الدكتور حمزة عباس الخالدي اشــار الى ان 
هذا المبنى الجميل الذي يعتبر المتحف الوحيد في هذه المدينة  
كان باألمس البعيد ســجنا ل 168 اســيرا بريطانيا تمكن رجال 
ثورة  العشرين من اسرهم لمدة اربعة اشهر وما زالت رسوماتهم 
وكتاباتهم على الجدران شــاهدا  على تلك الفترة المشرقة من 
تاريخ العراق الحديث والذي طالما صدحت فيه المقولة المأثورة  

)الطوب أحسن لو مكواري(.
وقــال ان  هذا المكان  اســتعاد مكانتــه التاريخية المهمة بعد 
تحويلــه الى متحــف يحمل بصمات  رجاالت ثورة العشــرين و 
هو المتحف الوحيد في هذه المدينة وكان شــاهدا على احداثا 
مهمــة وقعت فيه تتعلق بتاريخ العراق الحديث فقد كان خانا 
للمســافرين تارة ومقرا للحكومــات المتعاقبة تارة اخرى او مقرا 
للثوار او ســجنا لألســرى البريطانيين حتى انتهى به الحال قبل 

سقوط النظام البائد الى محال تجارية ومن ثم مكبا للنفايات.
 

مالذ للطلبة
متحف النجف او خان الشيالن مبنى تراثي متكامل يضم مكتبة 
كبيــرة يؤمها الكثير من طلبة الدراســات العليــا والباحثين كما 
يحتضن العديد من  النشــاطات والفعاليــات الثقافية اضافة 
الى بانوراما ثورة العشرين التي احتلت القاعات االخيرة للمبنى 
برسوماتها الرائعة وتفاصيلها الكثيرة التي غطت جميع احداث 
ثورة العشــرين ومعركة الرارنجية رسمت بطول 15 مترا على يد 

اساتذة اكفاء.

هذا المبنى الجميل 
الذي يعتبر المتحف 
الوحيد في هذه المدينة  

كان باألمس البعيد سجنا ل 
168 اسيرا بريطانيا تمكن 

رجال ثورة  العشرين من 
اسرهم لمدة اربعة اشهر

حمزة عباس الخالدي
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سيرة 
شهيدة

سعاد البياتي  

فاطمة  ابو القاسم حسن..
عطاء من نوع فريد  

ختمت حياتها بشارة النصر 
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كربالء العطاء
من النسـاء الالئي نلن وسـام الشـرف الشهيدة السـعيدة ) فاطمة 
ابـــو القاسـم حسـن ( ، ولـدت فـي مدينـة كربالء العـام 1937 
التضحيـة  الغربية،وارتـوت مـن معانـي  العباسـية  فـي منطقـة 
والفـداء مـن هذه المدينة المقدسـة الشـامخة بعطائها وسـيرتها 
الحسـينية العطـرة، حيـث فتحـت عينيهـا للدنيـا على نـور قباب 

اإلمـام الحسـين وأبا الفضــــل العبـاس عليهما السـالم .
نشـأت )فاطمــــــة ( فـي بيـت عامرباإليمـان والتقـوى وااللتزام 
بالقيـم اإللهيـة والشـريعة والخلـق السـامي ، وتعلمـت مـن هـذا 
البيـت الـذي هـو جـزء من مدرسـة كربـالء الحسـين عليه السـالم .. 
أن المؤمـن الواعـي الـذي يعيـش الصبـر ليدخـل  الجنــة ورضـوان 
مـن البـاري عـز وجـل ، وأن الصبــر هـو حليـف القلـة في السـاحة 

اإلسالمية. 
تزوجـت )فاطمـة( مـن الحاج )حسـن النجـار( ورزقها اللـه باألوالد 
الذيـن أنشـأوا علـى حب سـيد شـباب اهل الجنـة اإلمام الحسـين 
عليه السـالم ، وكانت في نفس الوقت تنشـر مفاهــــــيم السماء 

والثقافة اإلسـالمية.
هاجـر ابـن )فاطمـة( الكبيـر  "ماجـد" فـي السـبعينات الـى ايـران 
تـاركا العــراق لشـعوره مـن خطورة األوضـاع القادمة جراء تسـلط 
البعثييـن الظلمـة واسـتالمهم زمـام الحكـم ،  وبـدأ يـدرس الطـب 

مـع مـا عانـاه مـن الغربـة والبعد مـن األهـل والوطن.
وتعرضــت عائلتـه للمضايقـات من قبل رجال األمـن حتى أنهم 
اعتقلـوا جميـع الرجـال والنسـاء واألطفـال، ونقلـوا الـى )حاكمية 
المخابـرات فـي بغـداد( وكان التحقيـق معــهم شـديدَا ، وكانـوا 
يــؤذون رب العائلـة ليضغطـوا عليـه من أجل جلب ولـده الدكتور 
ماجـد مـن ايـران. وبعـد  سـتة  اشـهر مـن التحقيـق والتعذيـب  
أطلـق سـراح العائلـة التـي بقيـت تحـت أنظـار البعثييـن األوغاد 
ومضايقاتهم واسـتدعاءاتهم المسـتمرة  الى ان  توفي رب العام 

1987وغّصـات األلـم بين حنايــاه.

قصص االجرام    
وجـاءت أيـام االنتفاضـة الشـعبانية العـــام 1991 وقيام ثورة 
شـعبية عارمـة بوجه الطاغية صـدام وجالوزته ، فشـاركت فاطمة 
مـع أبنائها فـي االنتفاضة ، حيـث أخذت دور االرشـاد ألخواتها 
المؤمنـات المجاهـدات وكذلـك طبابة ومـداواة الجرحى، وكانــت 
الشـهيدة مـن ضمـن النسـاء التـي اسـتقرت بالعتبـة الحسـينة 
المقدسـة، تبـذل الغالــــي والنفيس لمسـاندة أبنائهـا وأخوانها 
المجاهديـن الـى أن بـدء الوهـن والضعف بالثـورة وضرب الجيش 
الصدامي الشـعب بالحديد والنار وبسـبب عــدم التكافؤ العسكري 
بيـن المنتفضين وقوات السـلطة أعـاد النظام الصدامي السـيطرة 
الشـعب،  بضــرب  واالجـرام  القسـوة  شـديد  وكان  المـدن  علـى 
واشـتدت المعانـاة على الشـعب العراقي من جميـع النواحي وبدأ 

البعثيـون وأذنابهـم مـن المنافقيـن بكتابـة التقاريـر والوشـاية 
علـى أبنـاء بلدهـم الـذي ضحـوا مـن أجـل تحريـر العـراق من شـر 
البعـث  ، فكانـت ))فاطمـة (( مـن األشـخاص الذيـن جاء اسـمها 
فـي تلـك التقارير ، فألقـي القبض عليها  من قبـل قوات الحرس 
الجمهـوري  ونقلـت فـي بـادئ األمـر الـى فنـدق كربالء السـياحي 
الـذي اسـتخدمه  النظـام الصدامـي مقـرَا للتحقيقـات والتعذيـب 
للمجاهديـن مـن الرجـال والنسـاء ، ثـم احالتهـم الـى المعتقالت 
والسـجون، فيمـا قتـل بعـض مـن المجاهديـن فـي هـذا الفنـدق، 
ونجـى  آخـرون وأطلـق سـراحهم بعـد التعذيـب ، ويـروي هـؤالء 
االبطـال أبشـع قصـص االجـرام التي نفـذت بحق أبناء الشـعب 
العراقـي داخـل مبنـى هـذا الفنـدق الـذي صـار فيمـا بعـد مـكان 
يشـمئز منـه أبنـاء المحافظـة ، الذيـن يتحسسـون آالم وصرخـات 
)فاطمـة(  السـعيدة  شـهيدتنا  وتعرضـت  حينـذاك.  المعذبيـن 
ألبشـع انـواع التعذيـب فـي هذا المـكان وصبـرت كصبـر الحوراء 

زينـب )عليهـا السـالم( عندمـا يصـف الشـاعر صبرها :
يا قلب زينب  ما القيت من محن   

    فيك الرزايا  وكل الصـــــــبر قد جمعا 
لو كان ما فيك من صبر ومن محن  

   في قلب أقوى جبال األرض النصدعا 
يكفيـــــك صبـــرَا قلوب الناس كلهم  

  تقـــــطرت للـــــذي القيـــــت جـــــزعا

تضحية ومقابر
وتـم تصفيــــتها مـع الشـهيدات ، ولـم تسـمع أو تتعـرف عائلة 
الشـهيدة وذووهـا علـى أي خبـر مـن المجاهـدة فاطمـة ، ولم يبق 
لهـم ظـن سـوى أنهـا قتلت ودفنـت مع ما دفـن من أبنـاء العراق 
النجبـاء فـي مقابـر البعـث  الجماعيـة ... وبهـذا حصلـت على ما 
كانـت تتمنـاه  مـن بلــوغ أعلـى درجـات القـرب مـن اللـه بهـذه 
الكفـر  ومقاومـة  الحـق  لإلسـالم ونصـرة  التـي وهبتتهـا  الدمـاء 
والضـالل ، وخرجـت فاطمـة مـن الدنيـا فـي سـالمة مـن دينهـا 
وحسـن الخاتمـة ، ولتكـون ذكـرى الشـهداء تجديـدا لقوانـا عندما 
اليقيـن  التعـب ويحـل  نسـتذكر تضحياتهـم وصبرهـم فيهـون 

والطمأنينـة. 

للشهادة شارة عظيمة في سجل التضحيات، والن النساء كان لهن دورًا مشهودًا وبارزًا 
في خضم آتون الظلم واالستبداد، وقفت المرأة صامدة ومجاهدة، ومضحية الى ابعد 

الحدود، ونالت من جراء اصرارها وعزيمتها اقسى العذابات وافدح التعامالت، وهي تتلقى 
في زنزانات البعث الظالم،وتواجه ابشع صور التنكيل والقهر.  

كانـت الشهيدة من ضمن النساء التي 
استقرت بالعتبة الحسينة المقدسة، 

تبذل الغالـــي والنفيس لمساندة أبنائها 
وأخوانها المجاهدين الى أن بدء الوهن 

والضعف بالثورة وضرب الجيش الصدامي الشعب 
بالحديد والنار وبسبب عـدم التكافؤ العسكري 

بين المنتفضين
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سعاد البياتي 

فلكلور

أيقونة البيت العراقى 

يمنح مذاق ورائحة زكية

....»القورى الفرفورى«
..
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اغلب العوائل يتواجد في مطبخها هذه التحفة التراثية الجميلة 
التي تزينت بخطوط وزخارف رائعة وذات تقنية عالية، ويفضل 
رب األســرة تناول الشــاي منه بعد الطعام مباشــرة، وهو تقليد 

يومي ذات قيمة معنوية عالية .

خياط الفرفوري
 أكثــر القــواري تكون مصنوعــه بالصين وهي ســهلة الفطر او 
التخديش او ما نســميه باللثم وكان اكثر جزء من جســم القوري 

ينلثم هو فتحته التي يصب منها الشاي
وعلى العموم فان قوريات الشــاي تتعرض للكســر فكان افضل 
وأحســن طريقة هي خياطتها رغم دهشة البعض بذلك العمل 
الــذي يتطلب مهــارة خاصة به، فكان خيــاط الفرفوري يجوب 
الشــوارع للترويج عن مهنته، اذ يعمل علــى خياطة كافة انواع 

القواري والصحون المكسورة! 
وهذه المهنــة المنقرضة في الوقت الحاضــر تعد من تراثيات 
الماضي التي يعتز بها اصحابها ويتقنها بشــكل كبير ووافي، 
وكانت اغلب ربات البيوت تحتفظ بالصحون والقواري المكسورة 
لحين مجــيء خياط الفرفوري العادتها الــى وضعها الطبيعي، 
وكان صغار البيت يجلســون حوله للنظــر الى مهارته في ذلك، 

حتى وان طال الوقت فيه .

تقنية الترميم  
اما طريقــة عمل الخياطة فهي تتضمن اســتخدام عدة خاصة 
بخياطته وان العناصر األساســيه لها هن " المزرف او المثقاب " 
الذي يكون على شــكل مغزل خشبي وفي نهايته الثاقبه يوجد 
مســمار شــبيه بالبرينة تقوم بثقب السيراميك من خالل دورانه 
حول محوره وطبعا القوري يتم تثبيته بين اصابع ارجل الخياط 
ويمســك الخياط بيده اعلى المغزل ليكون عموديا واليد األخرى 
يمســك بها قوس خشــبي منحني بفعل خيط او حبل صوفي 
يتــم لفه حول المثقب وبفعــل الحركه التردديــه ذهابا وايابا 
للقوس يتم ثقب القــوري بالمكان الذي يمكن اصالحه وترميمه 

بشكل متقن
بعد األنتهاء من التثقيب يتم ادخال سلك او " خيط السيم "عبر 
الثقوب ومادته من األلمنيوم لســهولة مطاوعته حتى يتم ربط 
صفائح معدنيــة رقيقة من القيد التي معدنهــا هو اما التنك 
او التنك والنحاس والذي يتــم الحصول عليه من علب القواطي 
الحافظة للمأكوالت بعد رميها فتأخذ شكل القوري وللمعلومات 
القــوري الــذي تمت خياطته بهذا الشــكل يســمى احيانا ب " 

القوري المدرع او المسلح" 

بساطة العيش    
واما للتثبيت فيتم اســتخدام عجينــة مصنوعة من قبل الخياط 
نفســه وهي عجينة يســميها البعض من الخياطين " بالدوة او 
الحشوة " والمتكونة من خلط " البورگ او النوره مع زالل او بياض 
البيض "وهي على شــكل طحين ومصدر هــذه الماده هو احجار 
كلســية معينة، فيقوم الخياط بطــالء او ملىء الثقوب التي تم 
ثقبها ويتــرك القوري لوقت معين لكي ينشــف ويصبح محكم 
الغلق ..وللمعلومات فأن اغلــب خياطي الفرفوري حينما يطلب 
منهم تصليح القوري فهم يقومون بطالء فتحته بهذه العجينة 
ألن هذه الفتحه تكون سهلة التعرض للكسر بحكم كونها عرضة 
لألصطــدام باألجســام األخرى وبصورة عامــة.. ايضا يتم طالء 
يدة القوري بهذه الشــاكلة فتعطيها صالبــة اكثر من المعتاد 
وتقلل من فرصة تهشــمها او تكســرها، وبذلك قد اسردنا جزء 
بسيط من االدوات التراثية البسيطة التي كان يستخدمها اهلنا 
في حياتهم اليومية والتي تدل على بســاطة الحياة والمعيشة 

انذاك .. 

من تجهيزات البيت العراقي قديما ومن ضمن اساسياته الطبيعية التي يستخدم 
في اعداد الشاي العراقي المهيل هو ) القوري( الذي يصنع من الفرفوري او 

السيراميك، ويعد ايقونة البيوت ، اذ يختلف مذاق الشاي اثناء اعداده او )تخديره( 
فيه، فالكل يجمع على طعمه اللذيذ والمميز .. وتستأنس العائلة بشرب الشاي 

حينما يكون حاضرا" بقوة على موقد النفط او الحطب، ويجتمع حوله افراد األسرة 
ليستمتعوا بتناول مشروبه اللطيف ، وتحتفظ ربة البيت به لسنوات عديدة دون ان 

يتعرض الى التلف، وحينما يتعرض للكسر فأنه يتم ترميمه بتقنية بدائية جدا، اال انها 
ذو فائدة كبيرة تسمى خياطة الفرفوري .

قوريات الشاي تتعرض للكسر فكان 
افضل وأحسن طريقة هي خياطتها 

رغم دهشة البعض بذلك العمل الذي يتطلب 
مهارة خاصة به، فكان خياط الفرفوري 

يجوب الشوارع للترويج عن مهنته، اذ يعمل 
على خياطة كافة انواع القواري والصحون 
المكسورة! وهذه المهنة المنقرضة في 

 الوقت الحاضر تعد من تراثيات الماضي 
 التي يعتز بها اصحابها ويتقنها بشكل 

كبير ووافي
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مقال
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أماني النداوي 

صوت األم العراقية

امــرٔاة عراقية، ال ٔاظــن ٔانها  تجيد القراءة والكتابة، لكن قســوة 
الحيــاة علمتها دروســًا ٔاكثر مــن الحروف والكلمــات والعبارات 
المنمقة،واســتطاع عقلهــا الحــر البســيط ٔان يســتنبط المعنى 
الجوهري المفقود فيما نقول وما نفعل،ؤان تهتدي إلى الحقيقة 

الغأيبة في كل ما نقرٔا ونسمع ونشاهد، عبر وسائل الدعاية !
تلك العراقية الشامخة كالنخلة وسط األعاصير والمحن الطاحنة، 

رّدت عليهم جميعًا، بكلمة واحدة ٔاسقطت األقنعة القبيحة!
هــل تعلمون ماذا قالت المــرٔاة العراقية، عندما ســٔالها مندوب 
التلفزيون عن مٔاســاة بلدها الجريح، وشعبها المذبوح من الوريد 
إلــى الوريــد، بٔايدي األشــقاء، قبل األعداء، قالت بكل بســاطة 

وبالغة: في هذا البلد موجود كل شيء...إالالضمير((
ذلك هو الشيء المفقود، ذلك هو الشيء الذي كنتم عنه تبحثون، 
وبســببه تتصارعــون؟!. نعم إنــه الضمير.. ٔايها النــاس.. ٔاين 
الضمير؟ ال خير في ٔامة مــات فيها الضمير، وعاش فيها الظالم 

والفاسد.
ٔاين الضمير، وقد تصاعد ٔانين الناس وضجيجهم حتى الســماء، 
فهل نســيتم،  ٔان ٔابواب الســماء مفتوحة لصرخات المظلومين، 

ؤان دعوة المظلوم ال ُترد، وما من ظالم إال سيظلم بٔاظلم؟
ٔاين الضمير يا من عبدتم الشيطان، وتجاهلتم عذاب الماليين من 
الناس المحرومين والمظلومين والمقتولين والمدفونين في المقابر 

الجماعية؟
ٔاين الضمير يــا من تدافعون عن المجرمين، وتســوغون ٔافعالهم 
الشنيعة،ضد االٕنسانية، وتتجاهلون معاناة اآلالف من ضحاياهم 

الصامتين والمغيبين والمجهولين؟
ٔاين الضمير ٔايها المتهافتون على الكراســي الباذخة والمناصب 
واألمــوال، وهنــاك ٓاالف األرامل واأليتــام والعاجزين ال يجدون 

قوت يومهم، وال يسد رمقهم سوى الصبر الجميل؟!
ٔاين الضمير يا من سرقتم ٓايات الله وحرفتموها وفسرتموها وفق 
رغباتكم وعقدكم وعقولكم المريضة، فجعلتم من سالم الله إرهابًا 
وجريمة بشعة، ونحرتم بســيوف دينكم المبتدع البغيض رقاب 

األبرياء، وروعتم اآلمنين في بيوتهم بمشاهد الموت األرعن.
ٔايــن الضميــر.. ٔايهــا الناس؟!..تلــك صرخــة األم العراقيــة 
التــي ســتظل ترددها اآلفــاق، وال بد ٔان تهز العــروش، وصدى 

ٔاغنية)الضمير العربي( يتردد في الفضاء
" ناديت يا لله ..ما خاب بك رجاء

ٔايقظ ضمير األمة، رّجع لها االٕحساس
يا رافع الغمة.. صّحي ضمير الناس

ماتت قلوب الناس.. ماتت بنا النخوة"

أين الضمير يا من سرقتم ايات اهلل 
وحرفتموها وفسرتموها وفق 

رغباتكم وعقدكم وعقولكم المريضة، 
فجعلتم من سالم اهلل ارهابًا وجريمة بشعة، 
ونحرتم بسيوف دينكم المبتدع البغيض رقاب 

االبرياء، وروعتم االمنين في بيوتهم بمشاهد 
الموت االرعن

قلب االٔم النابض بالمحبة والتضحية والصبر الجميل،يتلقى صدمات الزمان وأحزانه،وسط 
عالم تلوثه القسوة، مجروحة الفٔواد ومنكوبة بفقدان  فلذات كبدها، وقد رسمت تصاريف 

الزمان غضونًا قاسية على مالمح كهولتها، وقفت تلك االٔم العراقية الحزينة الصابرة 
أمام عدسات التلفزيون،ونطقت أبلغ عبارة،وقالت أشرف قول، وكشفت سر مأساة أمة 

بأكملها،،ووضعت اليد على الجرح، وعّبرت بكلمة واحدة فقط عن معنى لم تحط به أطنان 
من الورق، واختصرت آالف الصحف !
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منهج 
ومسيرة

40Q  W  A  R  E  E  R
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اطروحات كاذبة
وفي وقت جاهلية محمد بن عبدالوهاب وإبن تيمية وإبن باز ومن 
على شــاكلتهم ومســارهم وصراطهم يرون المرأة انها )نجاســة 
وشهوة( ، فوصفوها في اكاذيبهم عن رسول الله ان المراة والكلب 
تبطــل الصالة ، وانها ال قرار لها اطالقا عنــد الرجل حتى لو كان 
أبوها يصارع المــوت، فال يحق لها ان تذهب تزوره طاعة لله وله 
ان كان زوجهــا رافضا لذلك فاصبحت طاعة الزوج قبل طاعة الله 
وايضا مهما بلغ تعبها الجســدي وحالتها النفســية فال يحق لها 
ان تمتنع عن زوجها اذا طلبها للفراش واال ســينزل الله كتيبة من 
المالئكة تلعنها للصباح وغيرها من اطروحات ال عالقة لها بالدين 
وال بالفطرة وال باإلنســانية وال بأي شــيء حتى اصبحت المرأة ال 
شيء ولالسف النســاء انفسهم صدقن ذلك وبقين يعيشين تلك 

النفسية حتى يومنا هذا.
أمــا المرأة في دين محمــد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشــم 
صلوات الله وســالمه عليه وعلى آله فهو يتجسد في آية المباهلة 
َك ِفيِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلـــِم َفُقْل َتَعاَلْوا َنْدُع  ) َفَمْن َحاجَّ
أَْبَناَءَنا َوأَْبَناَءُكْم َوِنَســاَءَنا َوِنَساَءُكْم َوأَْنُفَسَنا َوأَْنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل 
َفَنْجَعْل َلْعَنَة اللِه َعَلى اْلَكاِذِبيَن ( فقد شارك الرسول المرأة متمثلة 
في فاطمة الزهراء في اكبر لقاء ديني وسياسي وثقافي وإجتماعي 
وعلمي وتربــوي حيث جاءت هذه الرؤية مــن منطلق انها مكون 
رئيسي من مكونات االســرة والمجتمع والدولة لها حقوق وعليها 
واجبات ولها محددات حياة في لبسها وخروجها وعلمها وعملها 
وخطابها مع اآلخرين وغير ذلك ، فهي ليست عار وليست نجاسة 

وليست مجرد شهوة للرجل .

منهجية ومسيرة
 االســالم ايضا وضــح انها لم تخلــق من ضلع أعــوج كما جاءت 
 بــه ثقافــة اليهود من بنــي اســرائيل واليهود من بنــي العرب 
 متمثــال بالوهابيــة ومن على شــاكلتهم ، فاألعوج هــو من عوج 
 عــن صــراط اللــه المســتقيم ومن شــذ عــن القــرآن ومنهجيته 
ُكــُم الَِّذي  ُقــوا َربَّ اُس اتَّ َهــا النَّ  فقــال تعالى فــي خلقها )َيــا أَيُّ
 َخَلَقُكــْم ِمْن َنْفــٍس َواِحــَدٍة َوَخَلــَق ِمْنَهــا َزْوَجَها َوَبــثَّ ِمْنُهَما 
ْرَحاَم  ُقوا اللَه الَّــِذي َتَســاَءُلوَن ِبــِه َواأْلَ  رَِجــااًل َكِثيــًرا َوِنَســاًء َواتَّ
إِنَّ اللَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا ( ، األســالم ايضا ضرب للمؤمنين جميعا 
)رجاال ونســاء( مثــاال في ارقى درجــات العبودية للــه بإمرأتين 
عظيمتيــن همــا )آســية امرأة فرعــون ومريــم إبنة عمــران( في 
ســورة التحريم لنقتدي بها الرجال والنســاء وليس لنســتحقرهن 

ونستنقصهن. 
اللــه جعل نســل وذرية النبي محمــد )خير خلقــه وأحب خلقه( 
مــن أنثى )فاطمة الزهراء(عليها الســالم، وجعــل تكاثرهم منها 
فأسماها الله )الكوثر( من التكاثر وبالفعل هانحن اليوم نرى ابناء 
الحســن والحسين عليهما السالم يمألون القارات الست ومن شنئاه 
واســتهزأة بأنه لم يمتلك ولدا وانه سيكون مبتورا من النسل هم 

من بترهم الله وقطع نسلهم فقال تعالى: 
َك َواْنَحْر  )2(  إِنَّ َشاِنَئَك ُهَو  ا أَْعَطْيَناَك اْلَكْوَثَر  )1(  َفَصلِّ ِلَربِّ )إِنَّ

ْبَتُر  )3(. اأْلَ
هــذه مكانة المرأة في اإلســالم وفــي منهجية محمد ومســيرته 
القرآنية ومن جاء بما ليس في القرآن فهو وما جاء به في ظلمات 

بعضها فوق بعض.

مكانة المرأة ما بين جاهلتين 
ومسيرة قرآنية

احلاضري د. يوسف  جممل  

في اليوم العالمي للمرأة المسلمة الذي تشرف بأن يكون يوم والدة سيدة نساء األرض 
فاطمة الزهراء 20جمادي ثاني ... نذكركم بمكانة المرأة في اإلسالم. في وقت جاهلية 

أبو جهل وابو سفيان وغيرهما كانوا ينظرون للمرأة أنها )عار و شهوة( فقط ، فيسود 
ا(  َر َأَحُدُهْم ِباألْنَثى َظَلّ َوْجُهُه ُمْسَوًدّ وجهه عندما يقال له ان مولوده أنثى )َوِإَذا ُبِشّ

فيلجأون الى أمر من امرين )إما يدفنها وهي حية فيتخلص منها( أو يبقيها ولكن ينظر 
لها بأحتقار وأستنقاص.
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تألق 
العدسة

كل ذلك تجســد في حســنين الشرشــاحي  مصور قســم 
االعالم في العتبة الحســينية المقدســة الــذي حصد اكثر 
من جائزة في المســابقات التي تقيمها الدول بمشــاركة 

مصورين عالميين .
وقد نــال مؤخرا" جائــزة )مصور العرب( خالل منافســته 
مــع 16 دولة عربية وقال الشرشــاحي )للقوارير( ان هذه 
ليست المشــاركة االولى في مسابقات التصوير فلي عدة 
مســاهمات  في المهرجانــات العربيــة والعالمية، حيث 
حصدت على اكثر من 25 جائزة دولية، و سبق وان حصلت 
على المركز االول في مسابقة في طهران األربعين العالمية 
الخامســة بمشاركة 35 دولة .. وجائزة افضل مشارك في 
مســابقة حب المحرم في مقاطعة سمنان االيرانية وغيرها 
من الجوائز العالمية التي حاز بها على العديد من التكريم. 

ويعد هذا اللقب اول مصور عراقي يحصل عليه،.
وعبرعن شــعوره بالفــوز بالقول: حينما بلغــت عن طريق 
باالميل بالفوز  وحصولــي على لقب مصور العرب  كانت 
الفرحــة التوصف الن هذا اللقب جدًا مهم في مســيرتي 

بالتصوير  الني اول مصور عراقي يحصل عليه.
)كادر قوارير يبارك للزميل حسنين الشرشاحي فوزه متمنين 

له الموفقية والنجاح(
اهدي هــذا الفوز  الى االمام الحســين عليه الســالم والى 
ابي وامــي وزوجتي العزيزة والى وابنــي وبنتي والى كل 
االخوة واالصدقاء الداعمين والســاندين لي في مســيرتي 

الفوتوغرافية 
وخالــص الشــكر واالمتنان الــى االمانة العامــة  للعتبة 
الحســينية المقدسة المتمثلة بالمتولي الشرعي الشيخ عبد 
المهــدي الكربالئي واالمين العام الســيد جعفر الموســوي 
والسيد رئيس قسم االعالم علي شبر  على دعمهم المستمر 

لي في هذا المجال.

 للقوارير 

حصد اكثر من جائزة 

..حسنين الشرشاحى.. مصور العرب

حينما يكون االرتباط الروحي والفكري نشط في تعبئة االبداع وتحفيز البعد 
النظري اللتقاط ابهر الصور والحاالت األثيرة ،يكون بذلك قط وقفنا لداء التحية 

وكلمات االعجاب والتهاني لتلك األيادي التي خلقت من الفعاليات الحية 
والطبيعة الساحرة اجمل وابهى الصور الفوتوغرافية التي نالت الجوائز العالمية 

اينما وجدت وشاركت.
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الصورة الفائزة بالجائزة االولى
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لم يكن العمر يوما ما عائقا" في ابداع الشخص وممارسته لهواية اتقنها واجادها، 
السيما الفنون ومايتعلق بها من اعمال مميزة تفوق الوصف، فأحيانا كثيرة تبرز الموهبة 

في سن متقدم جدا" او ان الفرص لم تسنح بممارستها لعدة اسباب تعيق ذلك من 
الظهور والتفرغ.. لذلك نجد ان العبقرية والتميز تظهر احيانا" متأخرة ، كأنها تنضج في 

هذا العمر بالذات .

ملياء نعمان  

من اكياس الشعير والخيوط تقدم فنونها
ام سعد ..

تجيد عدة اعمال 

فنون

 تنوع الفنون
)زهرة ســلمان( او كما يناديها الجميع ام ســعد امرأة من محافظة 
المثنى، تجاوزت 50 عاما" .. تعمل في النشاط المدرسي كعاملة 
بســيطة في تربية المثنــى، وتعتز بمهنتها التــي قضت فيها 
اعوامــا عدة، اال انهــا في نفــس الوقت تجيد عــدة فنون منها 

الحياكة والتطريز والرســم وصناعة الســجاد القديــم، والحقائب 
الجلدية المطرزة وغيرها من االعمال اليدوية التي تالشت في هذا 
الزمن وتناســتها االسواق اال ماندر منها محتفظة ببعض وجودها 
البهي واالنيق ، وكانت ام سعد تجلب اكياس الشعير التي تصنع 
من الخيوط خشــنة الملمس لتطرز عليها لوحاتها بأجادة ومحبة.. 
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وتهتم بكل مايميز فنها واعمالها بطريقة ســهلة ومتقنة الصنع 
والتشكيل. 

ندرة وصعوبة
انطلقــت بموهبتها الفطرية وبدأت برســم األشــكال والوجوه 
بطريقــة الحياكة، لتعيد هذا الفن التشــكيلي  مجده وألقه الذي 
اندثر بفعل ندرته وصعوبة انجازه مــن المواد األولية والبدائية 
الذي انقرض ولم يعد أحد يمارسه او يهتم به لعدة اسباب منها 
: دخول صناعات فنية فاخرة من الدول المجاورة وعدم االهتمام 
بالفنــون القديمة كالحياكة والتطريز .. وقلة االهتمام بهذا الفن 
التراثي الممتع والنادر وغيرها من االســباب. فكل ماكان تقتنيه 
هــو اكياس الشــعير) الجنفاص( وخيوط الصــوف الملونة التي 
تطرز بها اللوحات التراثية واالشــخاص بطبيعة بســيطة وغاية 

ابسط . 

مهرجانات وجوائز
وجدت هذه المرأة البســيطة التي اصرت على االحتفاظ بفنها 
وماتنتجــه يداها بابًا للرزق، ودخــاًل ماديًا جيدًا من جراء اعمالها 
اليدويــة المتواضعة، اال انها عظيمة فــي مقدارها وعنائها،  أذ 
اســتطاعت بيــع العديد من اللوحــات، واكثر االشــخاص كانوا 
يقتنــون اعمالها ويعجبــون بها،  ومن جهة أخــرى تمكنت من 
المشــاركة فــي مهرجانــات الفن التشــكيلي  التــي تقام في 
مدينتهــا الفقيــرة وحازت علــى جوائز مهمة وكتب شــكر من 
مديريــات التربية والمدارس، ونالت اعجــاب القائمين على هذا 
الفــن والمتابعين الذين وجــدوا في فنونها اليدوية اســتعادة 
 للماضــي الجميــل، ومقدرة جيــدة على اجــادة هوايــة نادرة 
الســيما الحياكة ورســم الوجوه على البســط واللوحات .. واكثر 
اعمالها عرضت في باحة جامعة الســماوة وفي البيت الثقافي 

هناك . 

 امنيات
تتوفــر  ان  المعهــودة  وببســاطتها  ســلمان  زهــرة   تتمنــى 
 لهــا االمكانيــات الماديــة والمعنويــة لتعــرض اعمالهــا في 
 المعــارض المحليــة والعالميــة، وان تكــون امــرأة ذات حظوة 
 فــي اكتســاب متابعيــن ومعجبيــن بفنهــا .. وان تتحقــق
 احالمهــا في ابــراز موهبتها فــي مواقع التواصــل االجتماعي 
 الــذي يحقــق الصحابه شــهرة فنية جيــدة، من خــالل عرض 
 االعمــال التشــكيلية المتاحــة لديها، وهــذا بحد ذاتــه تعده 
 انجــازًا طيبــًا وطبيعيــًا لما تقوم بــه من فنون كانــت في طي 

النسيان. 

وجدت هذه المرأة البسيطة التي اصرت 
على االحتفاظ بفنها وماتنتجه يداها 
بابًا للرزق، ودخاًل ماديًا جيدًا من جراء اعمالها 

اليدوية المتواضعة، اال انها عظيمة في 
مقدارها وعنائها،  أذ استطاعت بيع العديد 

من اللوحات،واكثر االشخاص كانوا يقتنون 
اعمالها ويعجبون بها
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تحوالت
في مراحل التحول الكبيرة كالذي يعيشــه مجتمعنا اآلن وحسب 
 الدراســة االجتماعيــة المقدمة من قســم االجتمــاع .. يحدث 
 بعــض الســلبيات المرتبطــة بالتحــول وهــذا مــن طبيعــة 
 األمــور، وفــي مرحلــة مــا يحــدث تــوازن بعــد أن يتكيــف 

 المجتمــع مــع هــذه التحــوالت، ولعــل أهــم ما نلمســه في 
 الفتــرة األخيــرة ما طرأ علــى بنية األســرة من تغيــرات وربما 
بعــض المشــكالت بســبب التحــول ومنهــا: زيــادة معدالت 
 الطالق، وتأخر ســن الزواج، بل وانصراف بعض الجنســين عنه، 
 والتفــكك األســري، وللخــروج بصيغ مناســبة تضمن ســالمة 

مختصون يشخصون الخلل ويضعون الحلول
لسمو العالقات االسرية 

اإلسالم بما يحمله من قيم وعقائد هو المرجعية والبوصلة التي تحكم وتحدد اتجاه 
المجتمع، وتشهد المرحلة الحالية مشاكل أسرية كبيرة نحو التفكك األسري، وزيادة الطالق، 

والعنف األسري وغيرها. وأصبح دور األسرة ضعيفًا ألنه يشاركها في التنشئة اإلعالم 
والمدرسة والعمالة المنزلية؛ مما يوجب وضع التساؤل عن الحلول لهذه األزمات، وتفاقم 

المشكالت األسرية ينذر بمخاطر وخيمة على وحدة المجتمع وتماسكه، وحينما تتزايد 
المشكالت تمثل ظاهرة مجتمعية خطيرة تبحث عن الحلول العاجلة.

دراسة

للقوارير 

46Q  W  A  R  E  E  R
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المجتمع، والحفاظ على كيان األسرة من التصدع.

أسباب التفكك
-األب المنهمك بالعمل الذي ال يجد وقتًا ليقضيه مع أســرته وال 

يجد وقتًا ليقدم المعونة المعنوية لزوجته.
-األم الحاضرة الغائبة فالمرأة المنشغلة بعملها عن أسرتها، قد 

ال تمنح الزوج العناية بشؤونه الخاصة واحتياجاته.
-صــراع األدوار وهو من أهم مســببات التفكك األســري، حيث 

يتمثل بتنافس الزوج والزوجة ليحل أحدهما مكان اآلخر.
-وسائل االتصال الحديثة.

-الوضع االقتصادي لألســرة يتسبب الوضع االقتصادي للعائلة 
سواء بحالة الثراء أو الفقر.

 مشــيرًا إلــى أن التفــكك األســري يتســبب بضعــف شــعور 
 األبناء باألمان واالســتقرار داخل األســرة، وقد يلجأ أحد األبناء 
 إلى تحقيق األهداف المرجوة بطرق غير مشــروعة بسببه، وعلى 
األم واألب الســعي الدائــم لتقويــة العالقــة بينهمــا، وحــل 
مشــكالتهما بأســلوب راٍق، بعيدًا عن العنف والصــراخ، كما أن 
وجود الوالدين العاطفي والنفسي والروحي والجسدي بين األبناء، 
وتخصيــص وقت خاص؛ لمعرفة مشــاكل األبناء واهتماماتهم 

وحاجاتهم.

أقدس العالقات
التربيــة  اختصاصيــة  العــزي  ياســمين  الدكتــورة  وتبيــن 
 االســرية ان العالقــات داخل المنــزل بين ابنائها هي أســمى 
 وأقــدس العالقــات علــى وجــه األرض؛ فبذرتهــا، تبــدأ بين 
 فرديــن بالــزواج، ثــم أفــراد باإلنجــاب، إنها كالشــجرة التي 
 تمتــد أوراقها ليســتظل بهــا الجميــع فهي الحضــن الدافئ 
 والحصــن األميــن لكل من يــأوي إليهــا، ولما كانت الســعادة 
 الزوجيــة ليســت منحــة أو هبــة بل هي كســب، فإنــه ال بد 
 لضمــان هــذا الكســب مــن تعــاون كل مــن الــزوج والزوجة 
 والمجتمــع ومؤسســاته فــي ســعي حثيــث من أجــل العمل 

على تحقيق أســباب التكيف، وتجنب دواعــي الخالف، وزيادة 
عوامل وأسباب التوافق واالنسجام.

 فاســتقرار األســرة ال يقتصــر علــى ما يحــدث بيــن أفرادها 
 وعالقاتهــم ولكــن وجود عناصــر هامة تؤثــر ســلبًا أو إيجابًا 
في ثبــات تكويــن هذا النســيج األســري كقنــوات التواصل 
 االجتماعيــة والمدرســة والمجتمــع المحيــط فجميعهــا تلعب 
 الــدور األبــرز فــي التكويــن واألمــان األســري لذلــك وجــب 
 اســتثمارها كي تكــون معول بنــاء ال هدم لألســرة وباألخص 
أثبتــت  والتــي  الضــارة  االجتماعيــة  التواصــل   قنــوات 
 الدراســات البحثيــة ارتفــاع معــدل الطالق بســبب مــا تبثه 
من مهــددات لالســتقرار العاطفي والنفســي واالجتماعي بين 

األزواج.
 كمــا وقــد ترجــع األزمــات األســرية إلــى إفــرازات الحضارة 
الحديثة على أسرنا اإلسالمية مثل: إطالق العنان للمرأة، لتذهب 
إلى حيث تريد ومتى تريد، وبالتالي قد ال تعرف الشــيء الكثير 
عن األســرة، مما يدفع الزوج )الشرقي( إلى الحد من تلك الحرية 
فينشــأ عن ذلك خالفات زوجيــة، وقد يرجع إلــى عدم نضوج 
عقليــة الزوج أو الزوجة بالدرجة الكافيــة لمواجهة أمور الحياة، 
ووضع تصور لوسائل العالج التي يمكن أن تساهم في تخفيف 
هذه المشــكلة، وترشد الناس إلى مفاهيم يجب أن تسود بينهم 
وما يجدي في عالجها التوجيه واإلرشاد بأسلوب علمي يخاطب 
العقــل والوجــدان، وال بد من بــذل الجهد لتصحيــح المفاهيم 
الخاطئة والتقاليد المضرة حتى ال يصبح الطالق ظاهرة متفشية 
مزعجــة تهــدد المجتمــع بمشــكالت متنوعة تمتــص طاقاته 

وقدراته.
 ويتفــق الباحثون فــي مجال اإلرشــاد والتوعية األســرية على 
ضرورة تعاون جميع المهتمين بالدراســات األســرية من علماء 
االجتماع، وعلماء الدين وعلماء النفس، وعلماء االقتصاد، ورجال 
القانون، ورجال السياســة فــي وضع خطط التوعية األســرية، 

وبرامج وقائية.

العالقات داخل المنزل بين ابنائها 
هي أسمى وأقدس العالقات على 

وجه األرض؛ فبذرتها، تبدأ بين فردين بالزواج، 
ثم أفراد باإلنجاب، إنها كالشجرة التي تمتد 

أوراقها ليستظل بها الجميع فهي الحضن 
الدافئ والحصن األمين لكل من يأوي إليها، 
ولما كانت السعادة الزوجية ليست منحة أو 

هبة بل هي كسب، فإنه ال بد لضمان هذا 
الكسب من تعاون كل من الزوج والزوجة 

والمجتمع ومؤسساته في سعي حثيث من 
أجل العمل على تحقيق أسباب التكيف

 قد ترجع األزمات األسرية إلى 
إفرازات الحضارة الحديثة على أسرنا 
اإلسالمية مثل: إطالق العنان للمرأة، لتذهب 

إلى حيث تريد ومتى تريد، وبالتالي قد ال تعرف 
الشيء الكثير عن األسرة، مما يدفع الزوج 

)الشرقي( إلى الحد من تلك الحرية فينشأ 
عن ذلك خالفات زوجية، وقد يرجع إلى عدم 

نضوج عقلية الزوج أو الزوجة بالدرجة الكافية 
لمواجهة أمور الحياة، ووضع تصور لوسائل 

 العالج التي يمكن أن تساهم في تخفيف 
هذه المشكلة
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اعداد / للقوارير 

صفات جميلة
الطواويــس الباقية وحدها تكون فى حالة حزينة جدًا ومكســورة 
القلب على الرغم من أنه جميل جًدا إال أنه ينتج أصواًتا غير ســارة 
تضع اإلنــاث من 5-3 بيضات ، ويفقــس البيض بعد 28 يوم 
يمكــن لصغير الطــاووس بعد يوم واحد من خروجــه من البيضة، 
المشــي ، وتنــاول الطعام دون مســاعدة يســتطيع أن يعيش ما 
يقرب إلى 20 عام في البرية وفي األســر ويحب أكل الحشــرات، 
المفصليــات ، البرمائيات ، الزهور ، البذور وحينما يشــعر بالخطر، 
فإنــه يطير ويختبئ في األشــجار ومن الممكــن أن يقضون ليالى 
كاملة على األشــجار لنفس الســبب يمتلك الذكــر أكثر من 200 
ريشــة متأللئة ، كل واحدة مزينة ببقع صغيرة دائرية، اذ يمتلك 
الطاووس الهندى ريش متلون باألزرق واألخضر على الرأس والعنق 
والصدر ريــش الذيل الحقيقي للذكر قصير ورمــادي اللون ويمكن 
رؤيته من الخلف فقط عندما يتم تمديد الذيل وعرضه على شكل 

الطاووس واحد من أكبر الطيور التي 
تعيش في الطبيعة ، أذ يصل طوله 

إلى 7.5 قدم ، واإلناث أصغر في الطول 
فاألنثى  تصل إلى 86 سم  ويمكن أن يزن 

بين 13-8 كيلوغرام، يمتلك الطاووس الذكر 
فقط ذيول جميلة وملونة، أذ تتغير ألوان 

الذيل في كل مرة تقوم فيها بتغيير زاوية 
النظر بسبب انعكاس الضوء، ولريش الذيل  

رسمة تشبه العين محاطة بالريش األحمر 
واألخضر والذهبي، يمثل الذيل 60 ٪ من 

الطول الكلي للطاووس، تختار الطاووس 
األثنى شريكها من خالل طول الذيل 

وعرضه وألونه، وهو يتزاوج مع أكثر من 
أنثى واحدة وعادة ما يكون عدد الزوجات 

من 2-5 إناث.

الطاووس..
يمتلك 200 

ريشة متأللئة

يمتاز بجماله وهيبته

نافذة على 
الطبيعة
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مروحة ويعمل الذكور على تمديد ذيولهم كجزء من سلوك التزواج 
حتى يلفت انتباه األنثى لكى تختاره يفتقر الطاووس األنثى إلى 
ألــوان الذيول الزاهية ، فلها ذيول قصيرة باللون البنى وقد يتلون 

العنق فقط باللون األخضر.

أنواعه 

الطاووس األخضر 
المعروف أيضا باسم الطاووس الجاوي ، موطنه األصلي في جزيرة 
جاوا اإلندونيسية في جنوب شرق آسيا ، وتعد الطواويس الخضراء 
أكثر شبه من الطاووس الهندي في الذيول الطويلة الزاهية والتى 

تستخدمها فى طقوس المغازلة.
تتميــز رؤوس الطواويــس الخضراء باللــون األخضــر الداكن مما 
يجعلها مميزة عن الطاووس الهندي ، عندما يتم إحتجاز الطاووس 
األخضر في األســر يجب أن يبقى بعيــدا عن الطيور األخرى وذلك 

بسبب تصرفه العدواني. 

طاووس الكونغو 
  مــن أصــل أفريقــي يفتقــر إلــى الذيــول الملونــة الزاهيــة 
باألخضــر واألزرق ، وتكــون الذكــور ذات حجــم صغيــر مقارنة 
 باألنــواع األخرى تمتلــك اإلناث والذكور بعــض األلوان الخضراء 
 والبنيــة البســيطة ، ويشــبهان إلــى حد مــا الطــاووس األخضر 
والهنــدي ، ويصل طوله إلى ما يقرب من 64 إلى 70 ســم قبل 

البلوغ.
علــى الرغم من عدم معرفــة الكثير عن طــاووس الكونغو المهدد 
باإلنقراض ، إال أنه قد أنشــأت رابطة حدائق الحيوان واألحواض 

المائية برنامًجا للمســاعدة في الحفاظ علــى موائله والمحافظة 
على أعداده.

الطاووس الهندى 
أكثــر أنواع الطاووس تميــًزا هو ، موطنه الهند وســريالنكا وأجزاء 
أخرى من شــرق آســيا ، يعرض طاووس الهند ريــش الذيل المميز 
باللون األخضر واألزرق كما أنه يمتلك رؤوس زاهية زرقاء وملونة. 

أماكن تواجده 
الطاووس من الطيور التي تعيش في األرض حيث تفضل الغابات 
واألراضي الزراعية ، كمــا يمكن العثور عليه في األدغال والغابات 
المطيرة  بعضها يعشــش على األرض ، في حين أن البعض األخر 

يعشش ويسكن في األشجار. 

مصدر الغذاء 
الطاووس طائر آكل للحوم والنباتات ، ويتكون نظامه الغذائي من 
النباتــات وبتالت الزهور والبذور والنمــل األبيض والقراد والجراد . 
باإلضافة إلى الزواحــف الصغيرة مثل ثعابين الكوبرا الصغيرة ، 

والمفصليات والبرمائيات.

اإلنقراض 
تصنف القائمة الحمراء لالتحــاد الدولي لحفظ الطبيعة الطاووس 
األخضــر على أنه واحد من الطيور المهددة دائما بخطر اإلنقراض، 
حيث إنخفضت أعداده بشــكل ملحوظ خــالل النصف األخير من 
القرن العشرين بســبب اإلفراط في الصيد وتدمير أجزاء كبيرة من 

موطنه الطبيعي.
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تصوير - رغد العبيديتصوير - خضير فضالة

مدرسة المرأة 

ازداد دور 
المرأة أهمية 
اليوم لطالما 
اتسع دخولها 
لسوق العمل 
وانخراطها في 
مشاريع خاصة، 
وتقلدها مناصب 
مهمة وبذلك 
نجحت في الحد 
من آفة الفقر 
ورفع المستوى 
المعيشي، 
فالمرأة األرملة 
على سبيل المثال 
بإمكانها العمل 
إلعالة أبنائها

للمــرأة دور مؤثر فــي المجتمع فهي األم والزوجــة واألخت والصديقة 
والقائدة بمختلــف مجاالت الحياة والمربية لألجيال كونها أول معلمة 
يتربى الطفل على يديها، وأثبتت نجاحها وتأقلمت مع كافة الظروف 
كاالقتصاديــة واالجتماعيــة، وأن أهــم دور في حياتهــا هو األمومة 
واحتضانها أفراد مســاهمون فــي نجاح المجتمع ولهــم يد في قيام 
الحضارة والعمران على األرض، فهي الداعمة ألفراد أسرتها عبر منحهم 
االستقرار النفسي والعاطفي، وتنشئتهم وفق أسس سليمة وعلى القيم 
واألخالق والمبادئ السامية، وتوعيتهم على أمور الحياة وتخفيف عنهم 
معاناتهم، وتشــجيعهم على تجاوز األزمات وتشــارك زوجها المشاعر 
وتسانده مما يوثق من رباط عالقتهما الزوجية، ومساعدته على توفير 
مستلزمات األسرة الســيما إذ كانت تعمل في وظيفة مما تساهم في 

تأمين حياة مناسبة وتحقق التوازن والمساواة.
وازداد دور المــرأة أهميــة اليــوم لطالما اتســع دخولها لســوق العمل 
وانخراطها في مشاريع خاصة، وتقلدها مناصب مهمة وبذلك نجحت 
في الحد من آفة الفقر ورفع المســتوى المعيشــي، فالمرأة األرملة على 
ســبيل المثال بإمكانهــا العمل إلعالــة أبنائها للحفــاظ عليهم من 
التسول وتعاطي المخدرات والتدخين، واللجوء للسرقة وارتكاب الجرائم 

والجنوح.
وبعد أن كان دورها مقتصرا على كونها ربة بيت فقد كســرت العديد 
من القيود والعادات، كما اتسعت مشاركة المرأة في العملية السياسية 
فشاركت في البرلمان، وطالبت بحقوق األطفال والنساء اللواتي تعرضن 

للعنف، وأسهمت في حل القضايا الوطنية ولها حضورها الفعال.
وال ننسى دورها في األنشطة األخرى كاالقتصادية والزراعية إذ تشكل 
قوى زراعية في معظم بلدان العالم، ويكمن دورها في إنتاج المحاصيل 
واالهتمام بالحيوانات، وتوفير المياه ومشــاركتها في السوق والتجارة، 
أما في الحياة العســكرية فقد أثبتت نفسها في الميادين والتدريبات 

واإلدارة، ومعالجة الجرحى والطبابة، وتحارب في الغزوات.
وحدت من محو األمية لمطالباتها المســتمرة بحقها في التعلم لتطوير 
نفســها، وتنشــط في العمل الخيري والمنظمات غير الربحية من خالل 

تقديم دعمها المادي والمعنوي.
لذا البد من تقدير وجودها ورفع مكانتها، وانتشالها من الظلم لنهضة 
المجتمع ونجاحه، وضرورة اإلشادة بإبداعها وإنجازها لتشجيعها على 
المواصلة وديمومة نتاجها، ومن المهم إعطاءها الحق في اختيار الزوج 

المناسب، وتوفير فرص عمل لها.

سرور العلي 

قلمزخات 
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ملف الطفولة
الطفل العنيد..

كيف تتعاملين معه
بسكويت الشوفان 

لمرضى السكري
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الخالفات 
بين األخوة

نزاعات
وتسامح
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فضاءات 
طفولية

لؤي  أمني

الموهوبين..
بحاجة للرعاية والتدريب

طاقات واعدة 
في مسيرة الحياة
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مساعدة أطفالك على االستفادة من شغفهم ومواهبهم هي واحدة من أعظم الهدايا التي 
يمكن أن تقدمها ألطفالك الن هذا االمر يساعدهم على التواصل مع مجتمعهم، فالموهبة 

داعم كبير لتقدير الذات ومعرفتها بشكل أكبر وليكون طفلك شغوًفا بما لديه من موهبة 
وتقدمه لمجتمعة كقدوة متميزة بين اقرانه. ليس من السهل معرفة مواهب األطفال والفتيان 
وشغفهم لذا فمن المحبب التعرف على بعض الطرق للمساعدة في جعل هذه العملية أبسط.

اكتشاف مواهب طفلك
أول شــيء على العائلة فعله في مســاعدة اطفالهم للعثور على 
مواهبهــم هو االســتماع لهم و إلــى اهتماماتهم والســماح لهم 
بالتحــدث عما يحبون فعله وما يعتقــدون بأنهم يجيدونه أفضل 
من ســواه عندها ســيعبر طفلك عن أفضل رؤية لقدراته ومواهبه 
بشــكل أفضــل من أي شــخص آخر، فهو ســيعرف مــا يحب وما 
يكــره وهذا االمر غاية باألهمية ان لــم يكن بنفس أهمية الموهبة 

الطبيعية نفسها.
-اســأل طفلك عن المواد الدراســية التي يعتقد أنه األفضل فيها 
والتي يســتمتع بها أكثر مــن غيرها وتأكد ان تفــرق بين المتعة 

والموهبة.
.-استفســر من طفلك عما إذا كان يعتقد أنه جيد في أي رياضة او 

الرياضة التي يستمتع بها بشكل أكثر.
-قد ال يكون طفلك قادًرا على التعبير عما يجيده. ومع ذلك إذا كان 

يستمتع بأنشطة معينة، فقد يشير ذلك إلى موهبة ال تدركها.
أفضــل وقت للشــروع في هــذه الرحلة مــن التجربــة هو خالل 
ســنوات الدراســة االبتدائية فهذه الفترة يكون فيها الطفل أكثر 
انفتاًحا ليكون مبتدًئا في شــيء ما، فسنوات الدراسة االبتدائية 
فرصة مثالية "لالســتمتاع" إذا وجدت الشغف، فستتمكن الموهبة 
من االزدهــار، لذلك يعد تعريض أطفالك لمجموعة من األنشــطة 

الجديدة دون أي حدود مسبقة نقطة انطالق ممتازة.

كيفية رعاية المواهب
الموهبة  ليســت امر بديهي تولد مع الطفل ولكنها تحتاج لرعاية 
وتمرين لتنمو وتصبح واضحة المعالم، فتحديد المواهب المحتملة 
لطفلك شيء، ورعايتها شيء آخر. كما ان تطويرها هو مزيج معقد 

يســمى  بصقــل القــدرة الطبيعيــة من ممــا 
خالل الممارسة والتحفيز 
الفشــل  وحتى  بل 
أمًرا  الــذي يعــد 
فــي  أساســًيا 
رعاية  كيفيــة 
هبــة  لمو ا
ألنــه يتضمن 
فهــم كيفيــة 
أفضل  حــدوث 
االمكانــات للتعلم 
على خلفيــة األخطاء، 
وبالتالــي عدم الخــوف منها 
فهي تزود األطفال بالخبرة الالزمــة لتغذية التعلم، خاصة عندما 

يتم اإلشادة بجهودهم الناجحة.

 المواهب ال تنمو عن طريق الصدفة
 االطفال متعددوا المواهب، على ســبيل المثال لديهم آباء ضحوا 

بالوقت والمال والجهد لتطوير مواهب أطفالهم.
هذا ال يتعلق بتوفير الســكن اآلمن بقدر ما يتعلق بالتشجيع الذي 
يحتاجه األطفال من أجل النجاح، فمن الضروري بشكل كبير معرفة 
أن األشــخاص المهمين في حياتهم يؤمنــون بهم. حتى إذا كنت 
ال تعتقــد أن حلمهم يمكــن تحقيقه، فليس من دورك أن تســحق 
شــغفهم حتى لو ثبت أنهم ال يســتطيعون تحقيق أحالمهم، فإن 
المهارات واحترام الذات التي اكتســبوها في الطريق ستثبت أنها 

ال تقدر بثمن في مجاالت أخرى من الحياة.

طريق النجاح
صحيح ان اإلحصاءات تشير الى ان القليل من األشخاص الشغوفين 
بموهبة ينجحون بالنهاية بفعــل اإلنجاز الكبير والمتميز في مجال 
المواهــب التي اختاروهــا وانهــم بالغالب لن يصلــوا إلى القمة 
المطلقة لمواهبهم. ومع ذلك، فإن النجاح ال يقتصر فقط على وجه 
واحد فاكتشاف شيء ما تجيده، وتعلم المثابرة عندما تصبح األمور 
صعبة، وتلقي الثناء والتشجيع، كلها أمور حيوية على طريق النجاح 

في الحياة.

رعاية المواهب المحددة
 يعــد المديح والتشــجيع امــران مهمان في طريــق تطوير مواهب 
طفلــك. لذا دع اطفالك يعرفون بأنك فخورة بقدراتهم وأظهر لهم 
اهتماًما بموضوع شــغفهم سواء شــاركتهم االهتمام أم ال وابحث 
لهم عن أية فرصة متاحة إلبــراز واظهار مهاراتهم امام األصدقاء 
واألقــارب فذلك كفيل ان يعزز دعمك لهم. فضاًل ان أهمية معلموا 
المدرســة القادرين على توفير فــرص لصقل مواهبهم أيًضا. ولكن 
من أجل التطوير الجاد، قــد تحتاج إلى اكثر من دعم  مثل الدورات 

والمسابقات والمعدات.

دع طفلك يأخذ زمام المبادرة
من الجيد دائًما الســماح لطفلك بأخذ زمــام المبادرة عندما يتعلق 
األمر باختيار شغفه ومواهبه ودورك هو أن تكون المدرب أو المرشد 
الذي يمكنه تقديم االقتراحات بناًء على ما تراه وتسمعه من طفلك 
ومن خالل ذلك يمكنك تشــجيع مواهب طفلك وشغفه وتعريضه 
ألنشــطة مختلفة. ومع هذا فإن األمــر متروك له لمعرفة ما إذا كان 

يريد المشاركة على المدى الطويل أم ال.
كل واحد من أطفالك هو نســخة فريدة خلقها الله بشــكل مثالي. 
لديهم مجموعة المواهب والعواطف الخاصة بهم التي ستنمو، وفي 
النهاية تكون هدية ُتمنح لهذا العالم بطريقة ما. ما لم يجد طفلك 

ما يجعله مميزًا، فلن يكون سعيًدا يعيش حياة مليئة باإلنجازات.
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واآلن ما هو حل تشابك شعر الصغير؟

إليك هذه الطرق :

1 - يغسل شعر الطفل بماء مناسب الحرارة لكي ال يتشابك الشعر، فالماء القليل 
الحرارة يؤدي للتشابك.

2 - ملسي الشعر بزيت الزيتون قبل غسله، فذلك يسهل تمشيطه.

3 - ال تسمحي لطفلتك باللعب بشعرها ألنه سوف يجعله يتشابك أكثر.

4 - دلكي شعرها من األطراف إلى األعلى، وليس العكس.

5 - استخدمي الشامبو المرطب والذي يناسب شعر الصغار.

6 - ضعي الشــامبو على الشــعر وهو جاف فهذا يؤدي إلى سهولة تسريحه بعد 
غسله.

اعداد / للقوارير

معتقدات الجدات 
عن تشابك شعر األطفال

55 Q  W  A  R  E  E  R

من المعارك اليومية التي تدور بين األمهات واألطفال، معركة فض 
التشابك في شعر الصغار، ولذلك فقد سادت معتقدات عن تشابك 

شعر الصغار منها:

ترى 
الجدات أن 

الخصام بين الزوجين 
يؤدي إلى تشابك شعر 

الصغير

الشيطان 
ووجوده في البيت 

 يؤدي الشتباك 
شعر الصغير

فيما 
قامت الجدات 

بتكرار الشهادتين عند 
تمشيط شعر الصغير 

لفك تشابكه

نميمة الجارة 
دليلها هو تشابك 

شعر صغيرك

تمنع 
الجدات الثرثرة 

أثناء تمشيط شعر 
الصغير لكي 

ال يتشابك
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طبيعة المراهق تميل إلى التمرد ورفض وصايا األهل ونصائحهم؛ 
نظرًا ألنه يعيش في عالمه الخاص، ويحاول بشتى الوسائل االنفصال 
واالستقالل عن العالقة التبعية التي تربطه بوالديه؛ مما يجعله في 

حالة مواجهة مع ذاته والبيئة االجتماعية المحيطة به، وهذا االنسالخ 
يأخذ شكل عبارات جريئة قد تصل إلى حد الوقاحة في أحيان كثيرة. 

للقوارير

التخاطب مع المراهق.. 
اسباب وحلول

تأكدوا أن كثرة القيود االجتماعية تحد من حركة المراهق وتطلعاته، إضافة إلى أن 
الســلطة المتشددة للوالدين تشعر المراهق باالضطهاد واالختناق؛ فينفجر وقاحة 

عند توجيه أي مالحظة. ولو كانت عادية.
احذروا التفكك األســرى والحرمان العاطفي وغياب التوجيه األبوي السليم، مع 
عــدم وجود القدوة الصحيحة.. فهي أمور تنعكس على المراهق شــعورًا بعدم 

األمان

مهمة اآلباء
البد مــن المتابعة اليقظة المتزنة مــن جانب األهل تجاه أصدقــاء ورفاق االبن 
المراهق؛ حتى ال يؤدي األمر إلى تعلم الســلوك الشاذ، فضاًل عن مالحظة تأثير 

مشاهدة األفالم التي تشجع على التمرد والعنف.
على اآلباء التنبه إلى أسلوب التخاطب في العائلة؛ فالمراهق يميل إلى 
نســخ طرق تعبير الراشدين معتقدًا أنه -بذلك- يظهر ألهله أنه أصبح 

ناضجًا.
احرصوا على االبتعاد عن عبارات اللوم واســتعمال األلفاظ الخارجة 
معــه، وعليكم بين الحيــن والحين االعتراف بصــواب رأي ابنكم 

المراهق.
ومساعدته في التفكير السليم، مع تعزيز المبادرات اإليجابية 
إذا بادر وقام بسلوك إيجابي يدل على احترامه لآلخرين.

البد من مشــاركة األهــل لالبن عند القيام بنشــاطاته 
المفضلة، مع التشــجيع على وضع أهــداف عائلية 

مشتركة واتخاذ القرارات بصورة جماعية مقنعة

سلبيات المراهق
تجنــب معاملته كما الطفل، وأن تعتمدوا طريقة 
تعامــل قائمة علــى الحوار الحقيقــي بعيدًا عن 

التنافر.
ولكــن دون تلبيــة لكل رغبات االبــن بل بتفهم 
وجهة نظره؛ حتى يشــعر االبن بوجوده وحقه في التعبير عن رأيه، 
ويعلــم أن هناك آذانــًا صاغية وقلوبًا متفتحــة... ال مجرد مجاملة 

ومداهنة ومسايرة لفض النزاع.
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FASHION

معايير شراء مالبس 
أطفالِك

عالمها

58Q  W  A  R  E  E  R

اقتناء المالبس المناسبة التي تسمح لألطفال بالتحرك بحرية 
دون تقيد، ال بد أن االنتباه لبعض المعايير، لذا سنقدم لِك 

فيما يلي مجموعة من النصائح التي تفيدِك عند اختيار قطع 
المالبس ألطفالِك: 

وال  الغســيل،  اختــاري مالبــس ســهلة 
تتطلــب تنظيــف بشــكل معيــن، يرهقــِك 
أن  خاصــة  ذلــك،  إلــى  الحاجــة  عــن 
ومالبســهم  الحركــة،  كثيــرو  األطفــال 

تتســخ ســريًعا. 
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ــن  ــر م ــدًرا أكب ــح ق ــن، تتي ــة كالقط ــة مريح ــة أقمش ــاري نوعي اخت
حريــة الحركــة لطفلــِك، حتــى ال تقيــده، وتجعلــه عرضــة للوقــوع 

ــاق.  ــات أو االختن واإلصاب

خيري طفلِك بين 
موديلين أو ثالث 

على األكثر، 
ليحقق رغبته 
في االنتقاء 
بحرية، وفي 

الوقت نفسه 
تكون القطع من 

اختيارِك.

اختاري أقمشة ذات جودة 
عالية، لتستمر مع طفلِك 

ألطول فترة ممكنة دون أن 
تتلف. 

ــراء  ــل ش ــِك قب ــاس طفل ــن مق ــدي م تأك
المالبــس، خاصــة إذا لــم يكــن معــِك عنــد 

ــوق.   التس
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للقوارير

الخالفات 
بين األخوة

عالمها
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نزاعات
وتسامح
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طبيعي وصحي
المشاجرات المستمرة بين اإلخوة قد تكون مرهقة وغير ضرورية، 
ولكن من المحتمل أن يفقد أحد الطرفين أعصابه ويضر باآلخر

لكــن هناك بالضرورة حاجة ملحة إليجاد بعض الحلول إلخماد 
هذه الخالفات، ومحاولة التسوية بين الطرفين.

الشعور بالغيرة..أحد أسباب الخالف
هناك أسباب تجعل من الصعب االتفاق بين اإلخوة وهي:

• االختالف في العمر.
• الشعور بالغيرة أو عدم االستقرار، خاصة عند الشعور بأن أحد 

الوالدين يفضل أحد األبناء على اآلخر.
• انعدام الخصوصية...إذا كان لديه إخوة غير أشقاء.

• المنافسة بين اإلخوة، كالتنافس في الدراسة، أو عند ممارسة 
الرياضة.

خطوات بسيطة  لحل خالفات األبناء

أواًل: األطفال في كل مرحلة عمرية عادة ما يولعون 
بشخصية ما ويتخذونها قدوة

 فعلى ســبيل المثــال إذا رأيت أطفالك يتشــاجرون، فاحكي 
لهم قصة عن الشــخصية الكرتونية المفضلــة لديهم، ولتكن 
ســندريال أو شــخصية الرجل الخــارق المســالم الطيب، وكيف 
يتحقق التسامح وحســن المعاملة وفعل الخير رغم مخاطره، أو 
ابتكري أنت الشــخصية والقصة التي تالئــم هدفك، وحاولي 
بقدر اإلمكان أن تزرعي في تلك القصص كيفية حل النزاعات 

وأهمية التسامح والترابط األسري.

ثانيًا: صندوق المهام
إذا وجدت أطفالك يتنازعون فيمــا بينهم، فاطلبي منهم دفع 
غرامــة صغيرة )من مصروفهم( ثم ضعيها في صندوق صغير 
مخصص لهذا الغــرض، لتتجه الحصيلة النهائية ألعمال الخير 

حتى ولو إطعام قطة.
أمــا إذا كان أطفالــك أصغر مــن امتالك أمــوال خاصة بهم، 
فيمكنك عمل صنــدوق بداخله عدد مــن األوراق الصغيرة كل 
منها مكتــوب فيها مهمٌة ما كالتنظيــف أو الترتيب، ويلتقط 
الطفل الُمعاقب ورقة ويقوم بالتنفيذ بداًل من الغرامة. شرط أن 

تتناسب مع سن أطفالك.

ثالثًا: اطلبي منهم كتابة رسالة
اطلــب من أطفالك، بعــد انتهاء الخالف والشــجار، أن يهدؤوا 
ويكتبوا رســالة يسجلون عليها مشاعرهم، فبهذه الطريقة أنت 

تساعدهم في التعرف على مشاعرهم  بوضوح.
وعدم إغفالها كما أنهم بهذه الطريقة سوف يفرغون مشاعرهم 
 الســلبية في الكتابــة، فربما تســاعدهم هــذه الطريقة على 
 إدراك أنهــم يتنازعــون بشــأن شــيء صغير ال يســتحق كل 

هذا.

رابعًا: خصصي لكل طفل وقتًا خاصًا به
في أغلــب األحيان تكون الغيرة ومحاولة جذب االنتباه ســببًا 
للخالفات بيــن األبناء-صغــارًا كانوا أو كبارًا- لهــذا عليك ان 
تخصصي لكل طفل وقته الخاص على حدة، مما يعطي مساحة 
خاصة وقدرًا متساويًا من االهتمام لكل منهم، مع الحرص على 

قضاء الوقت معًا كأسرة. وعلى أن يحدث األمر بالتوازي.

خامسًا: علمي أطفالك على حل مشاكلهم بأنفسهم
عندما يحدث نزاع وتتدخلي أنت لحل المشــكلة، فأنِت مطالبة 
في هذا الموقف بأن تحسمي األمر، وأن تحددي من هو المخطئ 

والجاني ومن هو المجني عليه.
لكنك تغفلين أن األطفال ليســوا على دراية بما هو صواب وما 

هو خطأ؛ وكل منهم يرى نفسه على حق.
المهمة صعبة ولكن حاولي تدريب أطفالك على حل المشكالت 
بأنفســهم أو على األقــل التعبير عــن احتياجاتهم لبعضهم 

البعض.

أمر طبيعي وصحي لعالقة اإلخوة، ولن تنتهي بأي شكل ماداموا يعيشون معًا تحت 
سقف واحد، ولكن المهم أن يكونوا قادرين على حل خالفاتهم ومشاكلهم بشكل 
سليم، وهنا يأتي دورك كأم مسؤولة عن زرع القيم والمثل الصحيحة بداخل قلوب 

أطفالك وعقولهم...األطفال..األخوة يتشاجرون منذ الخليقة األولى، ولكل مرحلة ُعمرية 
خالفاتها ومشاكلها الخاصة بها، ولقد أجمع األطباء والتربويون على أن القليل من 

الخالفات والشجار بين اإلخوة أمر صحي، كما أنها تعلمهم كيفية تسوية مشاكلهم 
والتعاون فيما بينهم عند الدخول في أي صراع آخر. 

إذا وجدت أطفالك يتنازعون فيما 
بينهم، فاطلبي منهم دفع غرامة 

صغيرة )من مصروفهم( ثم ضعيها في 
صندوق صغير مخصص لهذا الغرض، لتتجه 

الحصيلة النهائية ألعمال الخير حتى ولو 
إطعام قطة
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ولكــن يمكننــا التعامل مع الطفــل العنيد من خــالل مجموعة  
النصائح:

استبدال صيغة األمر باألسئلة
ألن صيغة األمر تســتدعي ردة فعل عنيدة من األطفال أصحاب 
الشــخصيات القيادية، كأن تستبدل "اغســل يديك بعد تناول 
الطعــام!" بصيغة "ما الذي علينا فعلة بعد تناول وجبة الطعام 
حتــى نتأكد بأن أيدينــا خالية من األوســاخ؟"، فهنا نكون قد 
أشــركنا ذهن الطفل في عمليــة اإلجابة على الســؤال، فيفكر 
تلقائيــًا فاإلجابة وهي األمر المطلوب منه "اغســل يدي" حتى 
وإن لم ينطق بها، وبالتالي يشــعر بــأن التعليمات صادرة من 

داخله فتكون استجابته لها أسرع.

االمتناع عن إلقاء الخطب
األطفــال صعبــي المــراس غالبــًا مــا يتلقوا خطــب وعظ من 

 والديهــم ومعلميهم ااّل أنها قليله التأثيــر وغير فعالة، فعوضًا 
 عــن إلقــاء الخطــب يمكننــا عــرض المشــكلة علــى الطفــل 
وطلــب الحلول منــه، فمثاًل نخبره بــأن تأخره في االســتعداد 
 للمدرســة صباحــًا يؤثــر علــى مــزاج والديــه ويــؤدي الــي 
 تأخرهمــا فالعمــل ونطلــب منــه اقتــراح الحلــول وإن لــم 
يســتطع نقدم نحــن بعضًا من الحلول ونشــركه فــي العملية 

الحوارية.

التغافل عن الصغائر
كثيراً مــا يعمد الطفل الــى العناد إن وجد بأن كل ســلوكياته 
مراقبــة عن كثب وكل أخطائــه مالحظة، لذلك علينا الســماح 
 للطفــل بالتعلم مــن بعض أخطائــه الطفيفــة دون التعليق 
عليها فهذا كفيل بوضع مســاحة راحة بيــن الوالدين والطفل 
تمكنــه من تقبل األوامر القليلة بفعالية عوضًا عن رفض الكثير 

منها.
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للقوارير 

الطفل 
كيف تتعاملين معهالعنيد  ..

الكثير من اآلباء واألمهات يشتكون من صعوبة التعامل مع طباع اطفالهم الصعبة، 
فالطفل العنيد يرفض ما يؤمر به وقد يصر على تصرف ما وال يتراجع عنه حتى في حالة 

اإلكراه، ويستمر اآلباء واألمهات بخوض المعارك اليومية لدفعه للقيام باألعمال األساسية 
اليومية كغسل يديه أو حل واجباته، األمر الذي يشكل تحدًيا كبيرًا بالنسبة إليهم.
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مطبخ
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المقادير
- دقيق : 2 كوب
- البيض : 2 حبة

- حليب : 2 كوب )سائل
- الخل : 2 ملعقة كبيرة

- السكر األسمر : كوب
- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- بيكربونات الصوديوم : ملعقة صغيرة
- القرفة : ملعقة صغيرة )مطحونة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- الشوفان : 2 كوب

- الجوز : كوب )مجروش
- التمر : ثالث أرباع الكوب

طريقة التحضير
امزجي الحليب والخل في وعاء صغير

ــم  ــاء ث ــي وع ــت ف ــمر والزي ــكر األس ــع الس ــض م ــي البي اخفق
أضيفــي مزيــج الحليــب واخفقــي مــن جديــد

اخلطــي فــي وعــاء ثــاٍن الدقيــق مــع البايكنــغ بــاودر، بيكربونات 
الصوديــوم، القرفــة والملح

وامزجــي  الســائلة  تلــك  إلــى  الجافــة  المكونــات  أضيفــي 
كبيــرة خشــبية  ملعقــة  باســتخدام 

أضيفي أخيرًا الشوفان، التمر والجوز وامزجي من جديد
وزعــي العجينــة علــى قالــب كيــك ثــم اخبزيــه فــي الفــرن 

دقيقــة  45 –  40 لحوالــي 
ــدة 10 دقائــق  ــة لم ــرد بدرجــة حــرارة الغرف ــك يب اتركــي الكي

ثــم قدميــه

بسكويت الشوفان 
لمرضى السكري
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الفكرة الحاسمة

الرجوع بعد 
استراحة وفترة 
من الهدوء 
واالستقرار 
العقلي والنفسي 
للتفكير بأمر 
معين يكشف 
عن زوايا لم تكن 
واضحة من قبل 
ألن ضغط التفكير 
يخلق حالة من 
التشويش يصعب 
معها اإللمام 
بجوانب الموضوع 
كلها

ــن  ــع المحيطي ــها م ــكار ونناقش ــن األف ــة م ــا مجموع ــداول يومي نت
خاصــة  أفــكار  تكــون  قــد  الموضوعــات،  مختلــف  فــي   بنــا 
نمررهــا  محفوظــة  أفــكار  أو  عقولنــا،  مخــاض  أي   بنــا 
طويــال  وقتــا  تســتغرق  أفــكار  وهنــاك  وحســب،   لآلخريــن 
بأمــور  تتعلــق  عــادة  وهــي  تحريرهــا  مــن  نتمكــن   حتــى 
يمكــن  ال  حساســة  أمــور  أو  ومهمــة  الحيــاة  فــي   مفصليــة 
 الحديــث عنهــا بســهولة، وهنــا يبــدأ العقــل بعمليــة معقــدة 
 مــن إعــادة تدويــر األفــكار بمعالجــات مختلفــة، فمتــى يمكــن 
تفكيــر  أزمــة  مــن  ونخــرج  الحاســمة  الفكــرة  إلــى  نصــل   أن 

مرهقة؟.
حتــى نصــل إلــى إجابــة لمثــل هكــذا تســاؤل مهــم علينــا أيضــا 
أن نفكــر، إذن التفكيــر متالزمــة االنســان كونــه كائــن مفكــر ال 
ــل والتفســير  ــر أو يتوقــف عــن التحلي يمكــن ان يكــف عــن التفكي
ــد  ــل ح ــوازن وأن ال يص ــدا أن يت ــم ج ــن مه ــب لك ــق والترق والقل
االرهــاق، وهــذا يتحقــق مــن خــالل تنظيــم الروتيــن اليومــي وشــحن 
أوقــات الفــراغ ببعــض االنشــطة المحفــزة علــى تأمــل أمــور خــارج 
دائــرة حســاباتنا الذاتيــة؛ ألن االســتغراق فــي التكهنــات يصيــب 
االنســان بحالــة احبــاط ويبعــده عــن الوصــول الــى نتائــج مقبولــة 

وحاســمة.
واالســتقرار  الهــدوء  مــن  وفتــرة  اســتراحة  بعــد   الرجــوع 
ــم  ــا ل ــن زواي ــف ع ــن يكش ــر معي ــر بأم ــي للتفكي ــي والنفس  العقل
ــن  ــة م ــق حال ــر يخل ــط التفكي ــل ألن ضغ ــن قب ــة م ــن واضح  تك
التشــويش يصعــب معهــا اإللمــام بجوانــب الموضــوع كلهــا، 
ــة  ــارات ومنهــا تجزئ ــوء لعــدة خي ــن اللج ــة يمك وفــي هــذه الحال
ــدة  ــى ح ــه عل ــب في ــل كل جان ــة وتحلي ــة معين ــر بقضي  التفكي
ممــن  أحــدا  إشــراك  أو  ببعضهــا،  األفــكار  تداخــل  دون   مــن 
للموضــوع  تقييمــه  علــى  لنتعــرف  تفكيــره  بطريقــة   نثــق 

بحيادية.
 فكوننــا طــرف يكــون تفكيرنــا منحصــرا بدوافعنــا ورغباتنــا وأقــرب 
ــم  ــن التقيي ــن ع ــا بعيدي ــون أيض ــد نك ــخصية وق ــا الش لمصلحتن
الصحيــح، لذلــك فــأن الفكــرة الحاســمة ال يمكــن أن تأتــي بســهولة 
واســتعجال الســيما إذا اقترنــت بقضيــة مصيريــة أو موضــوع 

ــرار شــخصي. ــاج لق يحت

ايمان كاظم 

�لقلممرفــــــاأ
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تصوير / حسين الشرشاحي
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تصوير - حسين الشرشاحي


