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تاج  العفاف 
قالوا.. فقدت صوابي لما ارتديت حجابي..

وصرت فيه نشازًا منبوذة كالغراِب 

بل والذي هو ربي انتم دعاة خراِب 
سخرتم من عفافي والفصل يوم الحساِب

 
هــذه بعــض األبيات التــي تجســد أهمية 
الحجاب للفتاة.. وجدتها تليق بما ســنفتتح 

به مقالنا عنه. 
فالحجاب هو الشيء الوحيد الذي اهتمت به 
أمي فور بلوغي، وفي كل مراحلي الدراســية 
اصرت على ارتدائه وكانت تسمعني كلمات 
اإلعجــاب بشــكلي وانــا أرتديــه واهميتــه 
 للفتاة، وأسمعتني مواعظ جميلة عنه حببته 
 لــي وصــرت ابحــث عــن قيمتــه وفائدته 
 لي مــن نواحيه المتعددة.. حتــى صار جزءًا 
ان  وايقنــت  وهويتــي،  شــخصيتي   مــن 
دوره عظيــم في الحفــاظ على كيــان المرأة 

وهيبتها.
فالمحجبــة هــي األقــرب إلى الله ســبحانه 
 وتعالــى ألنهــا تطيعــه وتنفذ أوامــره، لما 
 لــه مــن فوائــد وثمــار جمــة تعــود علــى 
 المــرأة والمجتمــع بشــكل عام، فهــو حاميًا 
 لهــا من اطمــاع ضعيفــي االيمــان... فالله 
جل وعال جعل األنثــى ذات  طبيعة رقيقة.. 
وحتى ال تطغى أنوثتهــا على كل من يراها 
اوجب اإلســالم عليها الحجــاب وفيه مرضاة 

لله. 
وفــي التزامها تكون صاحبــة دعوة صامتة 
بمظهرها.. وتعطي صورة مشــرفة على مدى 
احترامها لذاتها  ســعيًا لمرضاة الله وســنة 

رسولنا الكريم. 
دعوة خالصــة لاللتزام بالحجــاب وهو روعة 

وجودك وعافيتك.

للقوارير

�أريج
�الفتتاح

فالمحجبة هي 
األقرب إلى اهلل 
سبحانه وتعالى 
ألنها تطيعه 
 وتنفذ أوامره، لما 
له من فوائد 
وثمار جمة تعود 
على المرأة 
والمجتمع بشكل 
 عام، فهو حاميًا 
لها من اطماع 
ضعيفي االيمان... 
فاهلل جل وعال 
جعل األنثى ذات  
طبيعة رقيقة.. 
وحتى ال تطغى 
أنوثتها على كل 
من يراها اوجب 
اإلسالم عليها 
الحجاب
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في مدينة كربالء 
المقدسة نساء 

يعملن من اجل انجاز 
مايستحق تحقيقه 

خدمة لهذه المدينة 
الزاهية بأضرحة سيد 

الشهداء واخيه 
ابي الفضل العباس 

عليهما السالم، اكثر 
النساء هن رائدات 

في مجال اختصاصهن 
ويسعين الى درب 

االنجاز والعمل 
الحقيقي، لبحوثهن 

العلمية والعملية 
والتي حققت طفرة 

في التطوير واالنتاج . 
 ابتسام عبيد اكزار 

تعمل في شعبة 
المختبرات المركزية 

لمديرية زراعة كربالء 
حصلت على درجة 

الماجستير بامتياز 
وكانت اسمًا متميزًا 

في عالم البحث 
والتطوير. 
عن بحثها 

حول التقدير 
الطيفي ودراسة 

ثرموديناميكية 
لمعقدات النحاس 
والرصاص والزئبق 

لمياه االبار.

هي 
واالبداع

ابتسام عبيد كزار.. باحثة بأمتياز
نساء في محراب العمل

ضياء أبو اهليل

..



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
04Q  W  A  R  E  E  R05 Q  W  A  R  E  E  R05 Q  W  A  R  E  E  R

قمــت بمبادرة شــخصية بدافــع علمي لممارســة اختصاصي 
االكاديمي ولخدمة مدينة كربالء المقدسة،  من موقعي تطرقت 
الى عدة بحــوث وتحليالت للعينات من ميــاه االبار االرتوازية 
في االقضية والنواحي والمناطق الزراعية والبســاتين بالتعاون 
والنتســيق مــن الشــعب التابعة لمديريــة زراعــة المختبرات 
المركزية ودعم مباشــر من مدير زراعة كربالء  تم فحص النماذج 
في مختبــرات رصينة في ايران ومختبــرات خاصة على نفتي 
الخاصــة من اجل اكمال البحث بصــور متكاملة واخراج نتائج 

بحث رصينة ومحكمة.
 

مستويات بحثية
وعن اهــم ماتناوله البحــث بينت: العناصــر الثقيلة في مياه 
اآلبــار وما مدى تاثيرها على المنتجات الزراعية وصحة المواطن 
الكربالئي في الدرجة األساس، وهذا  هدفي الجوهري من اعداد 

البحث. 
اذ تم تحضير كاشف عضوي جديد له القابلية على التعشيق مع 
العناصر الثقلية لعينات مياه اآلبار للتحليل النقصلي للعناصر، 
ومدى حجم التأثير على المزروعات وصحة االنســان من ثم الى 
محور االســتنتاجات من خالل الطرق  الطيفية والفيزياوية، ولله 
الحمــد ان اآلبار في كربالء المقدســة تخلو مــن تلك العناصر 
الثقليــة الضارة اال بئريــن كانت يحتوي نســب من الرصاص 
والزئبق نوع ما وبحســب التحليالت تشــكل ضررا نسبيا معينا 
والتي تحتاج الى معالجة قبل استخدامها في الري، اضافة الى 
ثالث آبار ملوثة بالزئق والرصاص واليمكن استخدامها اال بعد 
معالجتها كيمياويا واتأكد من خلوها من تلك العناصر الضارة. 
وقالت الباحثة ابتســام ان مدة البحث اســتغرقت ســنتين اذ 

وضعت الخطوط العريضة للبحث وبدأت بالتحري واالستقصاء 
عن المعلومات البحثية التي احتاجها، توقفت بعد ذلك بسبب 
التظاهــرات وغلق الطرق وجائحة كورونــا وبعد هذه االحداث 
اســتأنفت العمل في  البحث لمدة مايقارب ســنتين وباشراف  
الدكتور ســامي وحيد راضي مــن ابرز التدريســين في جامعة 
كوفــة والدكتور مثنــى صالح هم اختصــاص تحليالت  تمت 
المناقشــة في الحدود الطبيعية لهــذة العناصر الثقيلة ومدى 
نســب تاثيرها على المزروعات وصحة االنسان باستخدام جهاز 
االتومك في مختبرات الديوانية االهلية وعلى نفقتي الخاصة 
من اجل االســتمرار في البحث للوصول الى نتائج إيجابية في 

الدراسة.
  

ثروة طبيعية
امــا كيف تبلــورت فكرة البحث الجل االســتفادة مــن المياه 

الجوفية واالبار فقد اوضحت بالقول : 
تكونت لدي فكرة عن كيفية االســتفادة من المياه الثقيلة في 
االبــار االرتوازية لما تمثله من ثــروة طبيعية مائية من الممكن 
االســتفادة منها في الــري األراضي الزراعية والبســاتين ولدي 
الرغبــة الحقيقيــة ان امارس دوري العالمي فــي تطوير القطاع 
الزراعــي من خالل بحثــي هذا بحمد من اللــه وتوفيقه وبجهد 
جهيد حصلت على درجة امتياز في هذه الدراســة البحثية مما 
منحني دافع تطويــر وتكميل البحث واعــداد أبحاث أخرى في 

المستقبل.

دعم ومساعدة
 واكــدت ان الداعــم االساســي يتمثــل فــي مديريــة زراعــة 
مــن  لهــا  التابعــة  والشــعب  بمديريهــا  متمثلــة   كربــالء 
 المختبــرات فــي االقضيــة والنواحــي مــن جلــب العينــات 
والنمــاذج مــن المياه الجوفية وبمســاعدة زمالئي في شــعبة 
المختبــرات المركزيــة في الدائــرة من اجل اكمال الدراســات 
البحثيــة الخاصــة، فتولد عندي دافع لعمــل بحوث عن الخضر 
والفواكه وتحليها لمعرفة النسب المعادن الثقلية في المستقبل 

ان شاء الله.

تم تحضير كاشف عضوي جديد له 
القابلية على التعشيق مع العناصر 
الثقلية لعينات مياه اآلبار للتحليل النقصلي 

للعناصر، ومدى حجم التأثير على المزروعات 
وصحة االنسان من ثم الى محور االستنتاجات 
من خالل الطرق  الطيفية والفيزياوية، وهلل 

الحمد ان اآلبار في كربالء المقدسة تخلو من 
تلك العناصر الثقلية الضارة

تكونت لدي 
فكرة في 

كيفية االستفادة من 
المياه الثقيلة في 

االبار االرتوازية لما 
تمثله من ثروة طبيعية 

مائية من الممكن 
االستفادة منها في 

الري األراضي الزراعية 
والبساتين ولدي الرغبة 

الحقيقي ان امارس دوري العالمي في تطوير 
القطاع الزراعي من خالل بحثي هذا بحمد 

من اهلل وتوفيقه وبجهد جهيد حصلت على 
درجة امتياز في هذه الدراسة البحثية
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الكربوهيــدرات: مركبــات كيميائيــة تتكــون من اوكســجين 
وهيدروجيــن وكاربــون وتعتبــر مصــدرًا رئيســيًا للطاقة في 
جســم االنســان , في حال عدم توفر الكربوهيــدرات للحصول 
علــى الطاقة يقوم الجســم بإذابــة الدهون للحصــول عليها . 

)الخضروات والفواكه_ الخبز_ البقوليات_ الحليب ومشتقاته(
البروتينات :مهمة للعضالت توجد في اللحوم او البيض.

الدهــون: مثل اوميغــا 3 او اوميغا4 الموجودة في االســماك 
او زيــت الزيتون ايضا مهم الحتوائه على مضادات األكســدة 

للتخلص من الفري رادكل المتكونة داخل الجسم.
المعادن :مثل الفســفور وهو مهم لبناء خاليا الجسم يوجد في 
)المأكوالت البحرية او كبد الدجاج واللحوم واللوز والفســتق(_  
وكالســيوم )المكسرات والبذور_ البروكلي والبامية_ البقوليات( 

والحديد )عدس _اللحوم_ الكرفس(.

دستور الغذاء
ترتبط عادات الطعام غير الصحية بانتشــار السمنة خاصة لدى 
االطفــال والمراهقين ، وضغط الدم )الن كلمــا كان الوزن اكثر 

كلمــا احتاج الى المزيد من الدم لكي يكــون قادرًا على ايصال 
االوكســجين والمــواد المغذية الى انســجة الجســم المختلفة( 

وامراض القلب.
 ومرض السكري من النوع الثاني )تشير التقارير مؤخرا أن هناك 
ارتباط بين زيادة الوزن وحدوث مقاومة لألنسولين فزيادة الوزن 

تؤدي لزيادة فرص االصابة بـ داء السكري من النوع الثاني(
_ ليس على الشــخص بأن يكون بصحة جيدة، أن يفرض على 
نفســه نظاما غذائيا معينا. إنما يجــب أن يقوم بأكل ما يريد. 
وهو ما يحتاجه جسمنا في معظم الحاالت. عندما يرسل الجسم 
إشارات الجوع، فإنه يشــعر بالحاجة للغذاء، ويرسل لنا اشارات 
حــول نوع الغــذاء الذي يحتاج لــه لذا عليك باختيــار الطعام 
الصحي المغذي والذي يعود بفوائد ايجابية على صحة جسمك.
طبعا من المهم أن يكون الطعام نظيفا، مغســوال، مع أقل كمية 

ممكنة من السموم والصبغات المختلفة.

نصائح عامة لتغذية صحية سليمة: 
مضغ الطعام ببطء واالســتمتاع بمذاق الطعام، تناول االفطار 

التغذية الصحية هي 
تجنب جميع االطعمة 

الحاوية على مواد 
مصنعة ومواد 

خطيرة وكيميائية 
والرجوع الى مواد 

طبيعية تطبخ 
في المنزل على 
ان يتضمن الغذاء 

مجموعة متنوعة من 
االطعمة التي تزود 

الجسم بالعناصر 
الغذائية المهمة 

مثل )كربوهيدرات_ 
البروتينات_ 

الدهون_ المعادن 
والفيتامينات(.

طبيب

الغذاء الصحي.. 
دستور ينظم حياتك
رزاق ايالف   االستشارية الصحية :

06Q  W  A  R  E  E  R
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كل يــوم للتحكم فــي الجوع بقيــة أوقات اليوم، االســتمتاع 
باألكل وعدم الشبع، اختيار األحجام الصغيرة من الطعام، جعل  
الطعــام ملون بشــكل يومي، جعل نصف الطبــق  من الخضار 
والفواكــه، تناول الخضروات والفواكه أكثر من شــرب العصير، 
تنــاول خمس حصص على األقل من الفواكــه والخضار يوميًا. 
بحيث تكــون 2 حصة من الفواكــه و  3 حصص من الخضار، 
اختيار اللحوم بدون دهن والمطبوخة بقليل من الملح والدهون، 
تناول حصتين على األقل من الســمك كل أسبوع خاصة سمك 
الســلمون والسردين،    تناول األطعمة التي تحتوي على الحديد 
الهيمــي من )اللحوم( بالتبادل مــع األطعمة التي تحتوي على 
انواع الحديد األخرى بدائل اللحوم[ )الفاصوليا، العدس(. ]جنبا 

إلى جنب مع األطعمة الغنية بفيتامين سي.

تجنب وحذار
األطعمــة المعلبة، المدخنة أو المخللة. فقد اكتشــف في عدد 
ليس بالقليل من الدراســات وجود صلة بيــن الوجبات الغنية 
بهذه األطعمة وتطور أمراض الســرطان، خاصة سرطان المريء 

وسرطان المعدة. 
وكذلك بينــت األبحاث الصادرة عن مركــز الصحة البيئية في 
منظمة صحة المســتهلك في كاليفورنيا قد بين أن أربعين في 
المائة مــن البضائع المعلبة التي تــم اختبارها كانت تحتوي 
على مســتويات من مــادة ثنائــي الفينول، لذلــك قد نبهت 
منظمــة الصحة مــن تناول الطعــام المعلب ومحاولــة تجنبه، 
الســكريات وهي عامل رئيســي للبدانة، الكافييــن، المقليات 
والتوابــل - المــواد التي تضر بعمل الجهــاز الهضمي والجهاز 
المناعي الســليم، وكذلك المــواد الغنية بالســعرات الحرارية، 
الدهون السيئة والسكر، المشــروبات الغازية ويمكن استبدالها  
بمشــروبات الديتوكس مثال وذلك بوضع ماء في وعاء يحتوي 
على شــرائح الخيار والليمون المفيد لجهاز المناعة وللتخلص من 
السموم لحماية الكبد، مشروبات الطاقة الريد بول والتايكر )قد 
يؤدي لتليف الكبد أو ارتفاع ضغط الدم وارتفاع سكر الدم وعدم 

انتظام دقات القلب وغيرها الكثير(.

* مركز االرشاد األسري 
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السؤال: إذا اطمأن المســلم بعدم رضا والده قلبا عن سفره إلى 
الخارج، من دون أن يســمع المنع من لســان أبيــه، فهل يجوزله 

السفر إذا كان االبن يرى مصلحته في ذلك؟
الجواب: إذا كان اإلحسان الى الوالد - بالحدود المشار اليها في 
جواب السؤال )المتقدم( يقتضي أن يكون بالقرب منه، أو كان 
يتأذى بسفره شــفقة عليه، لزمه ترك السفر ما لم يتضرر الولد 

بسببه، وإاّل لم يلزمه ذلك

الســؤال: إذا أمرت الوالدة ولدها بتطليق زوجته لخالفها 
مــع الزوجة، فهل تجب عليه طاعتها فــي ذلك؟ وماذا لو 

قالت له: )أنت ولد عاق إن لم تطلق زوجتك(؟
الجواب: ال تجــب طاعتها في ذلك، وال أثر للقول المذكور، نعم 

يلزمه التجنب عن اإلساءة اليها بقول أو فعل كما تقدم
الســؤال: قــد يتناقــش الولــد مــع والــده أو البنــت مــع 
يضجــر  حــاداً  نقاشــًا  يومــي  حيــوي  أمــر  فــي  أمهــا 
الوالديــن، فهــل يجــوز لــأوالد ذلــك؟ ومــا هــو الحــدُّ 
الولــد تخطيــة مــع والديــه فــي   الــذي ال يجــب علــى 

النقاش؟
الجواب: يجوز للولد أن يناقش والديه فيما ال يعتقد بصحته من 
 آرائهما، ولكن عليه أن يراعي الهدوء واألدب في مناقشته، فال يحّد 
 النظــر اليهمــا، وال يرفــع صوتــه فــوق صوتهمــا، فضــاًل 

عن استخدام الكلمات الخشنة.

الســؤال: يغضب بعض االباء على أبنائهم أن يأمروهم 

بالمعروف وانهوهم عن المنكر، فهل تجب طاعة األبوين 
في ذلك، علمًا بأن االبن يحتمل التأثير واليخشى الضرر؟

الجــواب: إذا وجــب ذلك - بشــروطه - 
على االبن، فــال طاعة لمخلوق في 

معصية الخالق.
نرجــو مــن ســماحتكم ذكر 
حــول  لالبنــاء  نصيحــة 

موضوع عقوق الوالدين. 
الجواب: أشد أنواع قطيعة 
الرحــم عقــوق الوالديــن 
للذين أوصى الله عّز وجّل 
اليهما،  ببّرهما واإلحسان 

قــال عــّز مــن قائــل في 
كتابــه الكريم:)وقضى ربك 

ــاه وبالوالدين  إيَّ إال  أأل تعبدوا 
الكبر  إما يبلغن عنــدك  إحســانا 

أحدهما أو كالهما فال تقل لهما أّف وال 
تنهرهما وقل لهما قوال كريما(.

وقــال اإلمام )ع(: »أدنى العقوق أف ، ولو علم 
الله عز وجلَّ شيئا أهون منه لنهى عنه(.

وقــال اإلمام أبو جعفر )ع(: »إّن أبي )ع( نظر الى رجل 
ومعه ابنه يمشــي واالبن متكىء على ذراع األب ، فما كّلمه 

أبي مقتًا حتى فارق الدنيا

فقهيات

للقوارير 

استفتاءات في عقوق الوالدين
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وقــال اإلمام جعفر الصادق )ع(: »من نظر الى أبويه نظر ماقت 
وهمــا ظالمان له لم يقبل اللــه له صالة«، وغير هذه األحاديث 
كثير. وفي مقابل ذلك )بــُر الوالدين( فهو من أفضل القربات 
للــه تعالــى ، قال عزَّ مــن قائل في كتابــه الكريم: )واخفض 
 لهمــا جناح الــذلِّ من الرحمة وقــل رّب ارحمهمــا كما ربياني 
صغيرا(. وروى إبراهيم بن شــعيب قــال: »قلت ألبي عبد الله 
)ع( إنَّ أبــي قد كبر جدا وضعــف فنحن نحمله إذا أراد الحاجة ، 

ه  مه بيدك فإنَّ فقال: إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل ولقِّ
جُنة لك غدا(.

 وقــد ورد فــي األحاديــث الشــريفة التأكيــد علــى صلة األم 
قبــل األب ، فعن اإلمام الصــادق )ع( أنه قال: »جاء رجل الى 
النبي محمد )ص( فقال: يارســول الله من أبر؟ قال أمك ،قال: 
ثــم من؟ قال: أمــك ، قال: ثم من؟ قال أمــك ، قال: ثم من؟ 

قال: أباك(.

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

األول: اإلحســان اليهمــا، باالنفاق عليهمــا إن كانا محتاجين، 
حوائجهمــا  وتأميــن 
وتلبيــة  المعيشــّية، 
فيمــا  طلباتهمــا، 
يرجــع الى شــؤون 
حياتهما في حدود 
والمعمول  المتعارف 
تقتضيــه  بحســبما 
ويعدُّ  الســليمة،  الفطــرة 
تركها تنكــرًا لجميلهما عليه، 
وهو أمــر يختلف ســعة وضيقًا 
بحســب اختــالف حالهما مــن القوة 

والضعف.
الثانــي: مصاحبتهمــا بالمعروف، بعدم اإلســاءة 
اليهما قواًل أو فعاًل، وان كانا ظالمين له، وفي النص: »وإن 

ك  با ضر
تنهرهما  فال 

وقل: غفرالله لكما.
هذا فيما يرجع الى شــؤونهما. وأما 

عليــه فيمــا يرجع الى شــؤون الولد نفســه، مما يترتب 
تأذي أحد أبويه فهو على قسمين:

أن يكون تأذيه ناشــئًا من شــفقته على ولده، فيحرم التصرف 
المؤدي اليه، سواء نهاه عنه أم ال.

أن يكــون تأذيه ناشــئًا من اتصافه ببعــض الخصال الذميمة 
كعدم حبه الخير لولده دنيويًا كان أم َاخرويًا.

وال أثــر لتأذي الوالدين إذا كان مــن هذا القبييل، وال يجب على 
الولد التسليم لرغباتهما من هذا النوع.

وبذلــك يظهر أن إطاعــة الوالدين فــي أوامرهمــا ونواهيهما 
الشخصية غير واجبة في حدِّ ذاتها.

المصدر: موقع المرجع الديني األعلى السيد علي الحسيني 
السيستاني )دام ظله(
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مالكي الحارس

ال يوجد حب عاٍر 
عن المصلحة 
كما حب االم، 
ولن نعثر على 
شخص ال ينتظر 
منا ردا لعطائه 
كما تعطي األم 
من دون حساب 
أو تترقب جزاء، 
فما نحن عليه 
وما يمكننا 
الوصول إليه هو 
حتما ثمرة زرعها 
فينا لكل قيم 
الحياة ودعاءها 
المستمر لنكون 
أفضل من اآلخرين 
 بل أفضل 
منها حتى

قيمــة الحيــاة الحقيقيــة أن نكــون قــرب مــن نحــب, لكــن 
فــي الوقــت ذاتــه علينــا تمييــز أشــكال الحــب أو باألحــرى 
ــك  ــه، ذل ــدق تجليات ــه وأص ــمى معاني ــن أس ــث ع الحدي
ــذي  ــام، ال ــداف باالهتم ــار والُم ــس باإليث ــعور المغم الش
ــزة كل  ــه... األم معج ــة إلثبات ــا وأدل ــى وصاي ــاج إل ال يحت
إنســان علــى هــذا الكوكــب القاســي.. التــي منحهــا اللــه 
عــز وجــل فــي فطرتهــا حــب ابنائهــا بمعــدل أكبــر مــن 

ــذات. حــب ال
أرفــق لكــم بيــن طيــات كلماتــي مزايــا أمــي الراحلــة 
ــي  ــم تفارقن ــا ل ــا روحه ــا، أم ــوار بارئه ــى ج ــدها إل بجس
وال لحظــة وكأن اللــه يكتــب لنــا نعمــة وجودهــن كمــالك 
حــارس ال يبــارح حاجتنــا ولهفتنــا لإلحســاس باألمــان؛ لذا 
لــن أكــف عــن تهنئتهــا فــي عيــد ميالدهــا أو فــي العيــد 
الــذي تشــترك فيــه مــع كل أمهــات االرض ألحتفــل 
بهــا مــع نفســي وأنــا أتذكــر صبرهــا الالمحــدود، عطاءهــا 
الســموات،  لحجــب  الخــارق  دعاءهــا  النظيــر،  منقطــع 

ــوة...  ــت القس ــا وق ــاب، رحمته ــد الغي ــا عن حنينه
وأتذكــر أيضــا عجــزي عــن رد جميلهــا، فمهمــا فعلنــا 
ــه  ــا ســمى إلي ــن نصــل م ــن نفــي حقــوق األمهــات، ول ل
ــن  ــد رحيله ــه إال بع ــتوعب قيمت ــا أو نس ــن قربن وجوده
عــن عالمنــا المــادي، ففــي تلــك اللحظــة نرضــخ لمشــيئة 
اللــه ســبحانه وتعالــى ونحــن نحمــل جبــاال مــن الوحشــة 
والهــم وربمــا الضيــاع، فــال يوجــد حــب عــارٍ عــن المصلحــة 
ــا ردا  ــى شــخص ال ينتظــر من ــر عل ــن نعث ــا حبهــن، ول كم
ــب  ــاب أو تترق ــن دون حس ــي األم م ــا تعط ــه كم لعطائ
ــو  ــه ه ــول إلي ــا الوص ــا يمكنن ــه وم ــن علي ــا نح ــزاء، فم ج
حتمــا ثمــرة زرعهــا فينــا لــكل قيــم الحيــاة ودعاؤهــا 
المســتمر لنكــون أفضــل مــن اآلخريــن بــل أفضــل منهــا 
ــل  ــا ترح ــة عمره ــه طيل ــا ب ــا تمدن ــد كل م ــى, وبع حت
بعيــون نصــف مفتوحــة علــى الدنيــا، ليــس تعلقــا بهــا 
وإنمــا تمســكا بمــن ترتبــط بهــم بحبــل ســري ال ينقطــع 
أبــدا كأنهــا روحــا معلقــة بيــن الحيــاة والمــوت أو كأنهــا 

ــالكا حارســا. م

ايمان كاظم 

�لقلممرفــــــاأ
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ملف العدد

األم .. 
مشوار حياتي زاخر بالعطاء
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ملف 
العدد

12Q  W  A  R  E  E  R



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
12Q  W  A  R  E  E  R13 Q  W  A  R  E  E  R

ــه  ــالف تواريخ ــع اخت ــد األم وم ــر بعي ــا المعاص ــل عالمن يحتف
بيــن الشــعوب، يبقــى الهــدف والغايــة واحــدًا، وهــو العرفــان 
بجميــل األم، ألنهــا صبــرت وتحملــت وأعطــت مــن روحهــا مــن 
أجــل أن تبــث النــور فــي أرواح أبنائهــا، فهــي معنــى العطــاء 
ــن اجــل  ــى حســاب راحتهــا وصحتهــا م ــو عل ــل ول دون مقاب

بنــاء اســرة متكاملــة وســعيدة.

اقرار القرآن
ــا وال نظامــا كــرم المــرأة باعتبارهــا أمــا   ال يعــرف التاريــخ دين

وأعلــى مــن مكانتهــا  مثــل اإلســالم 
لقــد أكــد الوصيــة بهــا وجعلهــا تاليــة للوصيــة بتوحيــد اللــه 
ــل  ــا جع ــل، كم ــول الفضائ ــن أص ــا م ــل بره ــه  وجع وعبادت
حقهــا أوكــد مــن حــق األب، لمــا تحملتــه مــن مشــاق الحمــل 
والوضــع واإلرضــاع والتربيــة .. وهــذا مــا يقــرره القــرآن ويكــرره 
فــي أكثــر مــن ســورة ليثبتــه فــي أذهــان األبنــاء ونفوســهم . 
ــِه  ــاَن ِبَواِلَدْي ــا اإْلِنَس ْيَن ــى : )َوَوصَّ ــه تعال وذلــك فــي مثــل قول
ــُه ُكْرًهــا َوَوَضَعْتــُه ُكْرًهــا • َوَحْمُلــُه  إِْحَســاًنا • َحَمَلْتــُه ُأمُّ

ــوت : 8 [ ً (  ــة ] العنكب ــْهًرا ... اآلي ــوَن َش ــُه َثاَلُث َوِفَصاُل
وجــاء رجــل إلــى النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم يســأله : مــن 
أحــق النــاس بصحابتــي ؟ قــال :" أمــك. قــال: ثــم مــن ؟ قــال: 
ــم مــن ؟  ــم مــن ؟ قــال: "أمــك " . قــال: ث " أمــك " . قــال : ث

قــال: "أبــوك "

حقوق وواجبات
عــن الحقــوق التــي مــن الواجــب منحهــا لــآم تحــدث الكاتــب 

والباحــث فــي الشــأن االســالم مهــدي الســعدي بالقــول : 
ــا  ــن يوفوه ــا، فل ــاء تجاهه ــل األبن ــا فع ــوق، مهم ــألم حق فل
حقهــا، ولكــن علــى األبنــاء االجتهــاد فــي ذلــك، وبــذل أقصى 
ــى  ــه تعال ــا الل ــوا رض ــان؛ لينال ــر واإلحس ــن الب ــم م ــا يمكنه م
فــي دنياهــم وآخرتهــم، وواجــب األبنــاء تجــاه والدتهــم 
يقســم إلــى ثالثــة أقســام: واجبــات ماديــة: تعنــى باألمــوال.
ــى  ــل األم إل ــد رحي ــات بع ــة،  وواجب ــرى معنوي ــات أخ  وواجب

جــوار ربهــا.
ــم  ــاء والدته ــن األبن ــاه األم أن يعي ــاء تج ــات االبن ــن واجب وم
الســيماعندما تكبــر فــي العمــر علــى أن تــؤدي مــا أمرهــا اللــه 

للقوارير 

لألم حقوق، مهما فعل األبناء 
تجاهها، فلن يوفوها حقها، ولكن 
على األبناء االجتهاد في ذلك، وبذل أقصى 

ما يمكنهم من البر واإلحسان؛ لينالوا رضا اهلل 
تعالى في دنياهم وآخرتهم

األم .. 
مشوار حياتي زاخر بالعطاء

ارتأيت في هذه المناسبة الكبيرة على قلوب البشرية اجمع ان ابتدأ بأبيات رقيقة عن عظمة 
ومكانة األم في المجتمع عامة واألسرة بشكل خاص.. جسدها الشاعر الكبير ابي العالء 

المعري اقتطفنا منها بيتين قائال: 

الَعيـُش َماٍض َفَأْكـِرْم َواِلَدْيَك ِبِه
واأُلُمّ َأْوَلى بِإْكـَراٍم َوِإْحَساِن

 َوَحْسُبَها الَحْمُل َواإِلْرَضاُع ُتْدِمُنُه
َأْمَراِن ِبالَفْضِل َنااَل ُكَلّ ِإْنَساِن

 للوفاء والعرفان آية ..
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-تعالــى- بــه مــن فرائــض وعبــادات، وأن يســاعد األبنــاء أمهــم 
فــي أن تصــل أرحامهــا، وتطمئــن عليهــم.

ــا  ــارا وحينم ــوا صغ ــا يكون ــم، حينم ــاء والدته ــع األبن وأن يطي
يكبــرون، ففــي الصغــر األم علــى درايــة بحــال أطفالهــا، 
األوالد  يكبــر  عندمــا  أمــا  لهــم،  واألنســب  واحتياجاتهــم، 
فعليهــم أخــذ النصــح واالرشــادات مــن أمهــم، والحــرص 
ــه، إن كان  ــر ب ــا تأم ــي كل م ــا ف ــا، وطاعته ــى توجيهاته عل
فــي طاعــة اللــه فقــط، أمــا إن كان فــي معصيــة، فعليهــم أن 
يخالفــوا ذلــك، ودليــل ذلــك قــول اللــه تعالــى: )َوإِن َجاَهــَداَك 
ــا  ــاَل ُتِطْعُهَم ــٌم َف ــِه ِعْل ــَك ِب ــَس َل ــا َلْي ــي َم ــرَِك ِب ــى أَن ُتْش َعَل

ــا(. ــا َمْعُروًف ْنَي ــي الدُّ ــا ِف َوَصاِحْبُهَم

واكــد الســعدي ايضــا فــي معــرض حديثــه المســهب عــن األم 
بالقــول: 

ــا، وأن  ــال غضبه ــي ح ــم ف ــى والدته ــاء عل ــر األبن  وأن يصب
يتصفــوا بالحلــم واالنــاة. أن يحســن مجالســتها، فيســتمع 
االبــن إلــى أقوالهــا، وال ينشــغل عنهــا، ويعطيهــا االبــن مــن 
ــا.  ــه عنه ــاألم، ودفع ــق ب ــن أن يلح ــف أي أذى يمك ــه. ك وقت
ــد انقضــاء عمرهــا إن واجــب  ــاه أمهــم بع ــاء تج واجــب األبن
األبنــاء تجــاه والدتهــم ال ينقطــع حتــى لــو انتقلــت األم إلــى 
ــا يأتــي  ــات تجاههــا، وفيم ــاء واجب جــوار ربهــا، فيبقــى لألبن

ــات: ــك الواجب ــان تل بي
المداومــة علــى إخــراج الصدقــات عــن روحهــا. المحافظــة 
ــة أرحامهــا وأقربائهــا، واالطمئنــان عليهــم. قضــاء  علــى صل
الديــون التــي فــي ذمتهــا، إن كان لهــا ديــن. التوجــه إلــى اللــه 
ــى-  ــه -تعال ــا الل ــر له ــا، أن يغف ــاء له ــًا بالدع ــى- دائم -تعال

ــة. ــة، وســائر األدعي ذنوبهــا، ويرحمهــا، ويدخلهــا الجن

مشقة وحب
تــرى الباحثــة فــي الشــأن االســري تماضــر محمــد اهميــة اآلم 

فــي االســرة والمجتمــع اذ توضــح:
تعــد األم أحــد أهــم ركائــز المجتمــع، فهــي التــي تقــوم علــى 
رعايــة وتربيــة أبنائهــا التربيــة الســليمة والحســنه، حتــى 

ــم. ــن لمجتمعه ــن ونافعي ــخاصا صالحي ــوا أش يصبح
ــن  ــرتها، م ــاء أس ــاء بن ــقة وعن ــل مش ــي تتحم ــي الت ــاألم ه ف
تربيــة، وتعليــم، بجانــب قضــاء متطلبــات وإحتياجــات منزلها 
ــبحانه  ــه س ــك ألن الل ــك، ذل ــن ذل ــل م ــتكي أو تم دون أن تش
ــقات،  ــك المش ــى تل ــل عل ــر وتحم ــوة صب ــا ق ــى منحه وتعال
فجعــل الجنــة تحــت أقدامهــا، وأوصانــا ببرهــا ورعايتهــا فــي 

المداومة على إخراج الصدقات عن 
روحها. المحافظة على صلة أرحامها 
وأقربائها، واالطمئنان عليهم. قضاء الديون 

التي في ذمتها، إن كان لها دين. التوجه إلى 
اهلل -تعالى- دائمًا بالدعاء لها، أن يغفر لها 

اهلل -تعالى- ذنوبها، ويرحمها، ويدخلها 
الجنة، وسائر األدعية

األم هي التي تتحمل مشقة وعناء 
بناء أسرتها، من تربية، وتعليم، بجانب 

قضاء متطلبات وإحتياجات منزلها دون أن 
تشتكي أو تمل من ذلك، ذلك ألن اهلل سبحانه 

وتعالى منحها قوة صبر وتحمل على تلك 
المشقات، فجعل الجنة تحت أقدامها، وأوصانا 

ببرها ورعايتها في الكبر، كما كانت ترعانا 
وتهتم بجميع جوانب حياتنا في الصغر

14Q  W  A  R  E  E  R



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
14Q  W  A  R  E  E  R15 Q  W  A  R  E  E  R

الكبــر، كمــا كانــت ترعانــا وتهتــم بجميــع جوانــب حياتنــا فــي 
الصغــر.

دور مثالي
ــب واآلالم  ــن المتاع ــر م ــت الكثي ــي تحمل ــي الت ــة فه مضيف
طــوال فتــرة حملهــا فــي جنينهــا، ثــم بعــد ذلــك بــدأت معــه 
ــى صــار شــابا  ــه حت ــن والدت ــا م ــذ أول يوم ــه من مشــوار حيات
يافعــا قــادرا علــى تحمــل المســئولية، فــال يغفــل أحــد منــا عــن 
ــاة كل  ــه األم فــي حي ــوم ب ــي تق ــم الت ــي العظي ــدور البطول ال
إنســان منــا، فبدونهــا لــم تنشــأ المجتمعــات وتســتمر وتتكاثــر، 

فــاألم هــي بمثابــة الحيــاة لمجتمعنــا.
ــا،  ــان ألبنائه ــب وحن ــا إال كل ح ــي قلبه ــل ف ــي ال تحم فه
فتقــدم لهــم كل مــا يحتاجونــه منهــا لرعايتهــم، نظــرا ألنهــا 
تفضــل وتحــب أن تــرى أبنائهــا فلــذات أكبادهــا دائمــا فــي 
ــر  ــك يكبدهــا الكثي ــو كان ذل ــى ول أحســن وأفضــل حــال، حت

مــن المتاعــب والمشــقة.

مراتب عالية
وال ننســى التكريــم والمكانــة العظيمــة التــي منحهــا اللــه عــز 
وجــل لــألم، حيــث جعلهــا فــي مرتبــة عاليــة دون غيرهــا مــن 

البشــر، وجعــل طاعتــه مقرونــة بطاعتهــا ورعايتهــا ورضاهــا
فعلينــا جميعــا ببــر أمهاتنــا وطاعتهــا واالســتماع واالنصــات 
علــى  والعمــل  منــا  مــا تحتاجــه  وتوفيــر كل  لنصائحهــا 
ــي  ــا ف ــى راحتن ــهر عل ــت ترعانــا وتس ــا كان ــا، مثلم رعايته
صبانــا، فبدعوتهــا لنــا تفتــح أمامنــا جميــع األبــواب المغلقــة، 
وبرضاهــا عنــا لــن يعــرف الشــقاء لنــا طريقــا أبــدا، ومــن كانــت 
منــا والدتــه متوفيــه فعليــه بالدعــاء لهــا بالرحمــة والمغفــرة، 
ــا  ــا أن ينزله ــي دعائن ــى ف ــبحانه وتعال ــه س ــن الل ــب م ونطل
ــا  ــه ألبنائه ــا قدمت ــزًءا لم ــة ج ــي الجن ــازل ف ــى المن ــه أعل الل

ــا. ومجتمعه
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للقوارير 

ملف 
العدد

رسائل أثيرة لألم
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تمد 
ء، ونســ

ســما
نا ال

يء ل
 الــذي يض

منيــر
در ال

 البــ
ي ذاك

*األم هــ

مــاً 
أل يو

 تتــأل
ونــة

ؤة مص
لؤلــ

ــاة؛ فــاألم 
ل الحي

 أمــ
ئــه

ضيا
مــن 

ــا  ي
ــي  ــة عل ي

ــِت غال فأن
ــار، 

ق البح
ــا عم

يء أ
ضــ

، وت
ــوم  ي

ــد ع
ب

قلبــي.
ظلين فــي 

ســت
ي و

قلبــ
كانــك فــي 

أمــي فم

ت، 
تويــ

ــراً ار
كفيــك طه

 ومــن 
 رأيــت،

ل مــن
جمــ

ليــوم أ
ك ا

*أرا

ـا نبعــي 
ك يـ

منــ
ي بحــب 

 أمــ
قــول:

اة، أ
حيــ

ا: ال
الــو

لئــن ق

ض، 
تنبــ

نــة ال 
مدي

ك أمــي هــي 
 منــ

خلــو
ــة ت

مدين
ت. أّي 

ــتقي
اس

ــة. ن
حزي

ــا  ھ
دران

ت، وج
ــ تنب

ــجارها ال  أش

شــوق 
در ال

ــا مصــ
ي وي

ب الصافــ
ع الحــ

منبــ
يــا 

حنــون 
ي ال

*أمــ

ــي  ي روح
ــ ِت ل

ــ ي، أن
ــؤاد

ــي ف ــد ف ي الخال
ــ ــا حب ي وي

ــ الداف

دمــوع 
ك وأســكب 

يديــ
ي ألقبــل 

ــا أنحنــ
حينم

جروحــي. 
وبلســم 

ك، 
ينيــ

ن ع
ــا مــ

ت الرض
ظــرا

ي ن
ســتجد

ك وأ
صــدر

 فــوق 
عفــي

ض

ولتــي.
ــال رج تم

عر باك
فقــط أشــ

هــا 
حين

حبتــي هــي 
؟ م

لمــات
ــر الك

أملــك غي
نــا ال 

ك وأ
هدي

ســأ
ــاذا 

*م

ماتــي.
حبــي هــي كل

ي و
ورود

ماتــي، 
كل

وجهــك  أخــال  غرفتــي  ــا الحبيــب ينــور ظلمــة المــكان، يــا *فــي  ــب، ي ــن قل ــا أح ــروح، ي ــض ال ــالم، نب ــودة الس ــاح وأنش ــة الصب ترتيل
أشــتاقك. كــم 

اشــتقت  ليلــة  ذات  أمــي  *يــا 
ــق  ــا ال تطي ــوف م ــي الخ ــك، حملن ل

روحــي، رغبــة فــي البــكاء اجتاحــت 
ــة مــكان وزمــان وروح  استوحشــتني.عواطفــي، غرب وذات 

*يــا أغلــى مــن فــي الكــون، يومــك 
ــي.  ــك أّم ــوم، أحّب ــل ي ــى وأجم أحل
أهــدي إليــك يــا أمــي أجمــل مــا 
قيــل مــن كالم عــن عيــد األم؛ ألّنــك 

األّم المثاليــة.

*يــا أمــي ســأكتب لــك وأنــا أعــرف 

مأمــون  غيــر  اختــراق  أن كتابتــي 

الرائعــة  لتفاصيلــك  المشــاعر 

لذاتــك المالئكيــة، لروحــك النقيــة، 

ولعمــرك النــازف بــكل حــب وعطــاء.
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مستشارة 
االسرة
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*االبتعاد عن المشاكل االسرية وخاصة  الزوجية.  
*االهتمام باألبناء مع توفير حاجاتهم ) الجسمية، العاطفية ، النفسية ،االجتماعية(. 

*تجنب استخدام القسوة في التعامل مع االطالع على المراحل العمرية التي يمر بها االبناء وكيفية التعامل مع 
كل مرحلة.

*مشاركتهم في ممارسة نشاطاتهم. 
*التعرف على مشاكلهم.

*االبتعاد عن االستخدام المفرط لبرامج التواصل االجتماعي واهمالهم. 
*االنصات والســماع  دون ملل ، مثال االطفال في عمر 4 ســنوات يتكلمون كثيرا فيجب ان يحسن االنصات لهم ، 

فاذا لم يتم ذلك يقومون بالبحث في البيئة الخارجية الى احد ينصت اليهم. 
*افرح وعبر عن السعادة عندما يكتسب االبناء اي مهارة حتى ولو كانت بسيطة.

*ترك نوع من الحرية لكي يجربون انفسهم لكي يتعلمون الشعور بالمسؤولية. 
*ترك االبناء يعبرون عن آرائهم. 

*بث الرسائل االيجابية داخل المنزل. 
*اذا فشل احد االبناء عدم استخدام اللوم او القسوة بل تشجيعه لكي ينهض من جديد.

نكون انتماء اسري
العوادي جميد  االستشارية / ضحى 

األسرة هي الحضن االول و المؤسسة غير الرسمية االولى التي تتولى رعاية 
وحضانة االبناء ، ولكي نحقق انتماء اسري ناجح البد من توفير االتي : 

؟؟كيفكيف ُِّ
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عالم الوجوه

الوجه مرآة للروح 
كلما غاصت 
الروح الى السالم 
انعكس عليه، 
وازدادت حروفه 
صعوبة، هذا 
السالح الوحيد 
للهروب من 
القراءة العابثة، 
التي ال تسمن وال 
تغني من جوع، 
والتي ترمي بك 
في مستنقع 
التصديق بما لم 
يفقهه اآلخرون 
من أسطرك

 صفحــات الوجــوه كلهــا قابلــة للقــراءة، فهنــاك من 
 يتصفحهــا بعــدم اهتمــام، وآخر يطبــق عليهــا قواعد 
القراءة السريعة، وغيره من يغور الى اعماقها، لم يصادفني 
 يومــا وجه لم تطفو أســطره علــى مالمحه يومــا، فُيكَتُب 
 حزنــه وفرحــه علــى تفاصيــل وجهــه، ويتركهــا قيد 

اإلكتشاف.
ليبحر بها من له الحق بذلك، ويدعها من ال يمتلكه، بعضهم 
 يحــاول اخفاء حروفــه وآخــر ال يهتم بظهورهــا، كما ان 
يســرق  حيــث  للتجــارة  فــي  اســُتخِدم  العالــم   هــذا 
 بعــض المنجمين االســطر ويكررهــا على المســامع ليظن 
 اآلخــر بأنــه اســتطاع ان يخرج شــيئا عجبا، كما اســتثمر 
 آخــرون تلــك الصفحــات ليوهــم بأنــه النصــف اآلخر 
للــروح، وإنــه يفهمك من النظــرة األولى وهذا الســيناريو 
المتكرر الذي يغلف احيانا باســم الحب، وغيرها من توابع 

الوجه المقروء.
 الوجــه مــرآة للــروح كلمــا غاصــت الــروح الى الســالم 
انعكس عليه، وازدادت حروفه صعوبة، هذا السالح الوحيد 
للهــروب من القــراءة العابثــة، التي ال تســمن وال تغني 
مــن جــوع، والتي ترمي بك فــي مســتنقع التصديق بما 
لم يفقهه اآلخرون من أســطرك، أتذكر يومــا حين ُأخِبَرْت 
صديقتي في منتهى نشــاطها، بــأن التعب كتب حروفه 
عليها، استســلمْت لذلك، وتركت كل شيء، فاحتلَّ الُمخبُر 

محلها ! 
 خدعــة قــراءة الوجه تنتهــي عندمــا يتوغل الفــرد الى 
 اعماقــه فيعقد صلحــا بينه وبيــن ذاتــه، وعندما يفهم 

أنه وذاته فقط هم األحق بمعرفة بعض.
 وليــس ألحــد الحق فــي اإلبحار فيــه، اال مــن أردَت أنت 
 إدخالــه فــي موجك، فيحق لــك أن تفتــح كتابك وتبيح 
 لــه حروفك بعــد االطمئنــان التــام، هذا الوجــه البد أن 
 تحتويــه األبتســامة وتســيطر عليه فلســت مجبــرا على 
 اظهــار مــا فيــك للجميــع، وكلمــا اقترنــت باصطنــاع 
مســتوى  علــى  لــك،  األقــرب  هــي  كانــت   الســعادة 
الهيئة والعمــق، فالمرء نتيجة أفكاره، ووجهك مرآة لهذه 

األفكار.

ضمياء العوادي 

ُِ�سر�دق
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ساجدة ناهي

استطالع
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قلوب تنافرت واجساد تباعدت  تعيش تحت سقف واحد، هم ازواج 
ولكن غرباء اجبرتهم الحياة  ان يعيشوا في ظل ظروف اجتماعية غير 

اعتيادية جعلتهم مطلقين مع وقف التنفيذ او ما يمكن  ان نطلق 
عليه بالطالق الصامت.

حاالت كثيرة موجودة في مجتمعنا من هذا النمط وهي بالتأكيد ال 
تشبه االنفصال الذي تذهب فيه الزوجة  كالعادة الى بيت اهلها  

فهي حاالت معدودة تكاد تكون نادرة، لنتعرف عليها:

الطالق الصامت..
ازواج مع وقف التنفيذ

حاالت 
وقصص 
حياتية
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عدم التفاهم بين 
الزوجين قد تجعل 
حياتهم مستحيلة ال تشبه 
حياة االزواج السعيدة  وال 
تساوي مشاكل المطلقين 
التعيسة بل هم حل وسط 

بين االثنين حياة بال حب ودون 
تفاهم وبال انسجام حياة 
خاوية كالصحراء ال شيء 
جميل فيها سوى الجفاف 

جفاف المشاعر والعواطف 
اجبر االثنان على العيش معا 

بحكم وجود االطفال او 
السباب اخرى
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الحالة االولى 
عالقــة اكثر من رومانســية تحولت فجأة الــى حرب ضارية 
بين  الزوج والزوجة وحياة اشبه بالمستحيلة اصبح الزوج 
يعيشها على حين غرة امام انظار كل االهل واالقارب

الزوج يقــوم بكافة واجباته المنزلية لكنه غائب في 
حياة زوجته التي حرمت نفسها عليه ووصل االمر 
بها الى لبس الحجاب بحضوره والســبب الذي لم 

تغفره الزوجة هو الخيانة 
هــذه الحالة ذكرتني بمقولــة قرأتها قبل ايام 
تقول ان المرأة تغفر وتنسى ثم تغفر وال تنسى 
وفي لحظــة غير مبرره تتذكر كل شــيء دفعة 
واحــدة فال تغفر وال تنســى وهــذه الزوجة لم 

تغفر ابدا 
كفر الــزوج عن ذنبــه وتحمل نتيجــة اخطائه 
واســتهانته بمشــاعر زوجته  وتقبل فكره عزله 
فــي غرفة الضيــوف من منزلــه الواســع لتكون 
مكانا لمنامه واكله واستقبال ضيوفه الذي ما زالوا 
يســتهجنون وضع صاحبنا الذي بقــي صابرا على 

وضعه منذ سنوات طويلة. 

الحالة الثانية 
 فــي هــذه الحالــة تتبايــن االدوار فالزوجــة هــي التــي 
ارتكبت المعصية واخطأت في حق الزوج ولكن الزوج الحنون 
الذي يعشــق بناته شــق عليه موضوع االنفصال واســتبعد 
فكرة الطالق خوفا على  مستقبلهن لذلك ونزوال عند رغبتهن 
ابقــى الزوجة في بيتها لتقــوم بواجباتهــا المنزلية وعزل 

نفسه في غرفة خاصة. 
والزوج  هنا يغســل مالبســه ويطبخ طعامه بنفســه وال يرى 

زوجته وال تراه هي وان كان يعيشان تحت سقف واحد.

الحالة الثالثة 
عــدم التفاهم بين الزوجين قد تجعل حياتهم مســتحيلة ال 
تشــبه حياة االزواج السعيدة  وال تســاوي مشاكل المطلقين 
التعيســة بل هم حل وسط بين االثنين حياة بال حب ودون 
تفاهم وبال انســجام حياة خاوية كالصحراء ال شــيء جميل 
فيها سوى الجفاف جفاف المشــاعر والعواطف اجبر االثنان 

على العيش معا بحكم وجود االطفال او السباب اخرى.
حيــاة صامتــة ال جــدال فيها وال مشــاكل،  فقــط  غضب 
وتجاهل ويبدو ان كال الزوجان قانعان بحياتهما وربما يكون 

الحب من احداهما اقوى من الطالق.
 

الحالة الرابعة 
زوجــان في مقتبل العمر،  زوجة شــابة جميلة وزوج وســيم 
ومخلص يحب زوجته ويفي بعهوده معها وال مشاكل حتى 

نهاية السنة االولى من الزواج. 
الزوجــة بدأت ترفض العيش معه وتكره وجوده في حياتها 
دون ســبب وجيه قد يدفع االهل للتدخل وتقريب وجهات 

النظر.
الغريب في الموضــوع ان الزوجة تعرض الطالق على زوجها 
الشــاب وتشــترط عليه العيش معه في نفــس المنزل بعد 
الطالق لكونها يتيمــة االبوين او يمكن ان نطلق عليها انها 

مقطوعة من شجرة  حيث ال ملجأ لها غيره. 
المشكلة ان الزوج يبقى في  حالة الطالق الصامت دون زواج 
مخلصــا لحياته الزوجية القاحلــة وال يفكر بالزواج من اخرى 
اال بعد ان يســتنفذ كافة وسائل الصلح فتكون خاتمة حياة  

المعاناة المشتركة لسنوات طويلة هو الطالق الفعلي.
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الزوج يبقى في  حالة الطالق 
الصامت دون زواج مخلصا لحياته 

الزوجية القاحلة وال يفكر بالزواج من اخرى 
اال بعد ان يستنفذ كافة وسائل الصلح فتكون 

خاتمة حياة  المعاناة المشتركة لسنوات 
طويلة هو الطالق الفعلي
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ترجمة

ساجدة ناهي -  ترمجة

منــذ أن بدأ الوباء قبل عام  أكــدت أعداد متزايدة من الناس عن 
اكتســابها الوزن بعد تقليل النشــاط البدني بينما يقول آخرون 
إنهــم يتناولون المزيد من الوجبات الســريعة. إن زيادة الوزن أو 
الســمنة تجعل األفراد عرضة لتلف األنسجة وتطور األورام حيث 
تــم ربط أكثر من عشــرة أنواع من الســرطان بالــوزن الزائد في 

الدراسات البحثية الحديثة.
قالت األســتاذة ليندا بولد من جامعة إدنبرة : ) نحن بحاجة إلى 
تناول طعام أفضل  ولكن مــن الواضح بنفس القدر أن التمارين 

المنتظمة مهمة جًدا أيًضا في الوقاية من السرطان (.
قالت بولد التي ترأســت الجلسات في مؤتمر افتراضي ) الوقاية 
من الســرطان - النشــاط البدني ( الذي عقد فــي الفترة من 23 
إلى 25 فبراير  إنه بينما ظل التبغ والتدخين الســبب الرئيســي 
للســرطان في المملكة المتحدة  أصبحت السمنة اآلن ثاني أعلى 
نسبة خطر و من المرجح أن يصبح السبب الرئيسي في المستقبل.
وهذا مدفوع بعاملين حيث يتزايد عدد األشخاص الذين يقلعون 
عن التدخين  بينما تزداد اعداد  االشخاص الذين يعانون من زيادة 

الوزن والسمنة  وقد أدى اإلغالق إلى تسريع هذه العملية ونتيجة 
لذلك  من المتوقع أن تكون الســمنة قد تجاوزت التدخين بحلول 
عام 2040 كسبب رئيسي  ) يمكن الوقاية منه ( للسرطان لدى 

النساء  وهو نمط سيتبعه الرجال بعد بضع سنوات.
من بين الســرطانات التي ثبت أنها تستفيد من تحسين النشاط 
البدني ســرطانات الثدي واألمعاء و ُوجد أن أولئك الذين عولجوا 
من األورام األولية لديهم فــرص أفضل في عدم عودة اإلصابة 
بالســرطان إذا مارســوا الرياضة في كثير من األحيان وحســنوا 

النظام الغذائي.
ومــع ذلك  فقد ســلطت األبحــاث الحديثة الضــوء أيًضا على 
الروابط بين التمارين وأنواع السرطان األخرى في إحدى التجارب 
الحديثة التي أجريت على الفئران وقام العلماء بتمويل من مركز 
أبحاث الســرطان في المملكة المتحدة  بمقارنة مجموعة عاشت 
حياة مســتقرة مع مجموعة أخرى تم وضعهــا على جهاز الجري 
لمــدة 30 دقيقة  ثالث مرات في األســبوع. ووجــد العلماء أن 
التمرينات الرياضية الخفيفة تقلل من مستويات التهاب الكبد 
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التمرينات الرياضية 
وقاية من السرطان

قد تتفوق 
السمنة قريًبا 
على التدخين 

باعتباره الخطر 
الرئيسي للسرطان 

الذي يمكن 
الوقاية منه. 

قال العلماء إن 
ممارسة التمارين 
الرياضية بانتظام 

ستصبح ذات 
أهمية متزايدة 
في المساعدة 

على الوقاية من 
السرطان مع خروج 

المملكة المتحدة 
من اإلغالق.
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والتــي يمكــن أن تؤدي إلى األورام  وتحســن التمثيــل الغذائي 
للفئران األكبر ســًنا حتى في تلك التي كانت تعاني من أمراض 

الكبد المتقدمة.
باإلضافــة إلــى ذلك وجدت الدراســة التي قادها البروفيســور 
ديريك مان  من مركز السرطان بجامعة نيوكاسل  أن الفئران التي 
تمــارس الرياضة لديها دهون أقل في كبدها وتتحرك بســرعة 
أكبــر و قال مان :  ) أردنا أن نرى ما إذا كان التمرين على الفئران  
-  بشــكل حاســم  روتين لطيف قد يعكــس التمرين الذي يمكن 
تحقيقه لألشخاص الضعفاء  - يمكن أن يساعد في إبطال تراجع 

المناعة ويساعد في تقليل خطر اإلصابة بأورام الكبد (.
البحث مهم ألن معدالت سرطان الكبد لدى البشر قد زادت بمقدار 
ثالثــة أخماس في المملكة المتحدة في العقد الماضي  مع 17 
حالة جديدة يتم تشــخيصها كل يوم ومن المتوقع أن تســتمر 
المعــدالت في االزديــاد وأضاف مان  ) ان فهم أفضل الســبل 
للوقاية من بعض هذه الحاالت يمكن أن يكون له تأثير كبير على 

األشخاص المعرضين لخطر المرض (.

ExErcisE
 can hElp 

prEvEnt cancErs

new research finds Obesity could soon overtake smoking as 
the main preventable cancer risk.
Taking regular exercise is going to become increasingly im-
portant in helping to prevent cancers as the UK emerges 
from lockdown, say scientists.
Since the pandemic began a year ago, growing numbers of 
people have reported gaining weight after cutting down on 
physical activity while others say they have been eating more 
junk food.
Being overweight or obese leaves individuals vulnerable to 
tissue damage and the development of tumours, with more 
than a dozen types of cancer having been linked to excess 
weight in recent research studies.
“We need to eat better food, but it is equally clear that regu-
lar exercise is also very important in cancer prevention,” said 
Prof Linda Bauld of Edinburgh University.
Bauld, who is chairing sessions at a virtual conference, Can-
cer Prevention – Physical Activity, to be held from 23 to 25 
February, said that while tobacco and smoking remained the 
main cause of cancer in the UK, obesity was now the second 
highest risk and in future is likely to become the main cause.
This is being driven by two factors. More and more people 
are giving up smoking while rising numbers are becoming 
overweight and obese – and lockdown has speeded up that 
process. As a result, it is expected that by 2040 obesity will 
have overtaken smoking as the leading preventable cause of 
cancer in women, a pattern that men will follow a few years 
later.
Among the cancers that have been shown to benefit from im-
proved physical activity are breast and bowel cancers. Those 
who have been treated for primary tumours have better 
chances of their cancers not returning if they exercise more 
often and have improved diets, it has been found.
However, recent research has also highlighted links between 
exercise and other cancers. In one recent experiment using 
mice, scientists, funded by Cancer Research UK, compared 
a group that led sedentary lives with another group that was 
placed on treadmills for 30 minutes, three times a week. The 
scientists found gentle exercise reduced the levels of liver in-
flammation, which can lead to tumours, and improved the 
metabolism of older mice, even in those that had advanced 
liver disease.
In addition, the study, which was led by Prof Derek Mann, 
from the Newcastle University Centre for Cancer, found that 
exercised mice had less fat in their liver and moved more 
quickly. “We wanted to see if exercise in mice – crucially, a 
gentle routine that may mirror exercise achievable for frailer 
people – could help throw immune decline into reverse and 
help reduce the risk of liver tumours developing,” said Mann.
The research is important because liver cancer rates in hu-
mans have increased by three-fifths in the UK in the last de-
cade, with 17 new cases being diagnosed every day, and rates 
are projected to continue increasing. “Understanding how to 
best to prevent some of those cases could have a huge impact 
for people at risk of the disease,” Mann added
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للقوارير

 ومــن هذا المنطلق كان معهد صدى الحوراء رائدا في ذلك حيت 
التقْت مجلة )للقوارير( بـالست زهرة مديرة معهد صدى الحوراء_ 

فتحدثْت عن المعهد قائلة:
معهدنا خــاص بالخطابة يتضمن عّدة مناهج وعّدة دروس منها 
الخطابــة، األطــوار، الفقه، العقائد، ســيرة أهل البيــت، القرآن، 

األخالق، فضال عن النحو
قبــل عامين من اآلن أنشــأنا هذا المعهد بالتعــاون مع مجموعة 
من األخوات صاحبات الخبرة في مجال الخطابة والحوزة فوقفن 
اســتاذات واداريات، أما الطالبات نستقبلهن بمجوعتين مجموعة 
التــي ال تمتلك أي معلومــة وتكون مخصص لهــن دورة خاصة 
ونســتقبل أيضًا طالبات الحــوزة وتكون لهــن دورة خاصة. مع 

التنويه أنه ال يشــترط أن تكون خريجة حوزة تابعة للعتبة فقط 
بل من أي حوزة أو مدرســة دينية فهــؤالء الطالبات يتم تقديم 

دورة خاصة لهم بعنوان إتقان.

االطوار الحسينية
وعن ســؤالها عن المنهجية أجابت األديــب: المنهجية المعطاة 
لهــن باعتبارها كطالبة حوزة مطلعة على الفقه والعقائد واألمور 
األساســية فتعتبر هذه الــدورة مكملة لما تلقته ســابقًا، فنركز 
على اعطائهن األطوار الحســينية وفن الخطابة باعتبار تخصص 
معهدنا هــو الخطابة إضافًة لســيرة أهل البيــت والقرآن، هذه 
هي المــواد األربعة األساســية لدورة اتقان الخاصــة بالطالبات 

ادبيات بحبر 
مؤنث

تجربة مميزة في الخطابة النسوية
معهد صدى الحوراء
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منذ الصغر والكثير 
من الفتيات يسعين 

خلف األمهات لحضور 
المجالس الحسينية، 

فتكون الخطيبة محط 
اهتمامهن، ويحفظن 

ما تقوله حتى بعضهن 
يعلمن مجالس مصغرة 

في البيوتات خاصة 
بهن، هذه المدرسة 

التي تحمل الِعبرة 
والَعبرة وتخّرج العديد 
من النساء، فما تقوله 

الناعية هو حجة 
عليهن ويتم تناقل 
كالمها الى البيوت 

وهذا ما يعزز أهمية 
بناء خطيبات وناعيات 
مؤهالت للتواصل مع 
المجتمع وبث علوم 

أهل البيت عليهم 
السالم.
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الحوزويات.
أما دورة الركب الزينبي هي المخصصة لذوات المعرفة البسيطة، 

وتضاف لهن بعض المواد.
وعن الكوادر قالْت: كوادرنا بالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة 
حيــث ترفدنا بمجموعة من األخوات المختصات بكل مادة فضال 

عن استقبالنا لبعض الكوادر الخارجية بعقود، أو أجر يومي.
مضيفة، ســابقًا قبل جائحة كورونا كنا نقــدم دورات حضورية 
منهــا دورة البراعم المنبرية هذه خاصــة بمجموعة من اليافعات 
الصغار من عمر التاســعة الى الثانية عشــر تقريبا هذه هي دورة 

براعم.
وأيضــًا لدينا دورة للفئة األكبرعمرًا من المتوســطة فما فوق هذه 
أيضًا كانــت مجموعة كاملــة أتممنا معهــم المنهجية وحصلوا 
على معلومات وحتى اآلن على تواصل مســتمر معهن، وعددهن 
كخريجات مــن المعهد ما يقارب احدى وأربعين طالبة في بداية 

نشوء المعهد دون اعالن تعريفي للمعهد
بعدهــا مجموعة الركب الزينبــي الحضوري كان بحــدود ال 45 
طالبة تــم امتحانهم المواد النهائية كــي نخرجهم لكن توقفنا 

بسبب جائحة كورنا، فاكملنا معهن الكترونيا.

الدورات األلكترونية
قدمنا ما يقــارب التســع دورات الكترونية واالعــداد كثيرة ولم 
تكن على مســتوى العراق فقط بــل حتى على نطاق بقية الدول 
منها لبنان السعودية أمريكا ومن عدة دول، فالتعليم االلكتروني 
أعطانا فرصة للتوســع أكثر وتقديم المادة العلمية لفئة أكبر من 

الحضوري والعدد جيد نسبيًا.
في المســتقبل لدينا أفــكار جديدة نطور بها عملنــا أكثر وأكثر، 
فقد لمسنا تفاعل طالباتنا مع الدروس ونشرها أيضا، حيث تأخذ 
الطالبــة المعلومة وفي نفس الوقت تقوم بتطبيقها على كروب 
أو فئة معينة لنفــس الطالبات أو لغيرهن، فالفائدة أخذْت حيزا 

على مستوى الطالبة ولغيرها من خاللها.

امنية
أم وســن  مدرســة الخطابة فقدمْت قائلة: حين كنت في معهد 
العقيلــة كانت هواياتــي الخطابة بغض النظــر عن تخصصي 
الدراســي وعملي في مجال إدارة األعمال الــذي أحببته لفترة ثم 
شعرت بالملل وذلك كوني خطيبة ألربع سنوات ألقي محاضرات 
ودخولي للعتبة كان عن طريق دورة الحوراء التي هي دورة خطابة 
فكانت إحدى امنياتي في يوم من األيام أن أدرس خطابة وسيرة.
ولله الحمد معهد صدى الحوراء أتاح الفرصة لي لممارســة العمل 
الذي أحب، من خالل الدورات المقدمة للبراعم وغيرها من الفئات.
فكانــت تجربة جــدًا جميلة وأحببت هذا العمــل أكثر من العمل 
اإلداري الذي كان باألســاس تخصصي الدراسي ألن هذا العمل لم 
يحجمنــي والفكر في طور التجدد المســتمر، فالعمل اإلداري عبارة 
عــن روتين، لكن هذا ال مختلف بالذات جنب الخطابة فهو جانب 
واســع جدًا وأمنيتي أن أدرس عرافة حفل وأنتج طالبات قادرات 

على الوقوف بالمسرح بالذات طالبات الجامعيات.

 وعــن اقبــال الطالبــات قالــْت: كثيــر مــن الطالبــات حضرن 
 بحــب المعرفة وشــغف التعلم لهــذا المجال، فاســتثمرنا ذلك 
 فركزنــا عملنــا علــى صناعــة خطيبة تكــون قدوة لمــا بعدها 
مــن األجيــال باعتبار هذه الطفلــة تبدأ موهبتها بإلقاء الشــعر 
فيختصر تفكير هذه الطفلة على الخطيبة، فالمجالس الحســينية 
هي الفرصة الوحيــدة المتاحة لبناء مشــروع خطيبة في مخيلة 

الطفلة.
فاألعمــار من 10 14- عام تقريبــًا لديهم اقبال كبير وحب كبير 
لتعلم هذا الفن فيتابعون بشــغف في كل المــواد المعطاة، أما 
األعمار من 16 – 20 هؤالء رأيت اقبالهم على الجانب الخطابي 

واالنشادي أكثر.
وفي حســينية الزهراء في مدينة الحلــة وجدنا طالباتنا قائدات 
هناك لمجموعــة كبيرة مــن المؤمنات وتكوين مدرســة حوزوية 

نذهب نحن لنرفدهم بدرسي األطوار والخطابة.

مواجهات الخطيبة الحسينية
أكثــر الطالبات كانــت تقول بدايًة أن الجمهــور ال يريد محاضرة 
بــل يريد مجلس عزاء وبكاء فأول مــا تصدينا له هو هذه الفكرة 
بصناعــة الخطيبــة وتقديمها بالطريقــة التي تســتحقها وأنا 
أتكلم عن تجربة حين كنت أقدم محاضرات أرى النســاء يتقبلون 
المحاضرة بحب المعرفة والتعلم ألن المنهج المقدم مرتب بشكل 
علمي يأخذ صداه، محاضرات النســاء الســائدة هي حديث دون 
اســناد وباللغة العامية ال بأس بالتنســيق بيــن اللغة الفصحى 
والعاميــة لكن ليس بمعنــى أن تكون المحاضــرة كاملة باللغة 
العامية، اضافة إلى أهمية تقديم مادة علمية جديدة كي نتغلب 
على الملل الناتج من التكرار واالعادة أو تقديم محاضرة من كتاب 
جاهــز دون تحضير، فالمحاضرة التي ُتقــدم بصورة متكاملة من 
حيــث األحاديث المســندة واآليات القرانية تلقــى نصيبها من 
المقبوليــة، فــكان عملنا األساســي هو اخراج الخطابــة من الجو 
المتعــارف عليه مــن اللطم والنعي والبكاء إلــى تقديم محاضرة 
ومادة علمية تستوجب االســتماع من قبل الحضور والتركيز على 
الجانب الفكري، ألن أهل البيت عليهم الســالم لم تكن مجالسهم 
شعر ونعي وبكاء ال إنما كانوا يركزون على تقديم العلم والمعرفة، 
فاألساس من مجالس الحسينية فكريًا هو إعطاء علوم أهل البيت 

بطريقة متجددة ودون تكرار.

27 Q  W  A  R  E  E  R

أكثر الطالبات كانت تقول بدايًة أن 
الجمهور ال يريد محاضرة بل يريد 

مجلس عزاء وبكاء فأول ما تصدينا له هو هذه 
الفكرة بصناعة الخطيبة وتقديمها بالطريقة 
التي تستحقها وأنا أتكلم عن تجربة حين كنت 
أقدم محاضرات أرى النساء يتقبلون المحاضرة 

بحب المعرفة والتعلم ألن المنهج المقدم 
مرتب بشكل علمي يأخذ صداه
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حاورتها / ضمياء العوادي

في بحور 
االدب
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الدكتور الناقد عمار الياسري

قلم المرأة.. 

للمرأة قلم متقد ما إن روته بالقراءة واعتنْت به الستمرار عطائه، فهي ذات خيال خصب قادر 
على الهامها ما يخدم نصها األدبي شعرا ونثرا، ويزداد ابداعها إذا سقْت ابداعها بالنقد 

واالطالع عليه، وألن ظهور القلم النسوي خجال بالرغم من وجوده بكثرة_خصوصا في مجال 
القصة_ وما له من المميزات وعليه من المآخذ وألن القصة أخذت حيزها اليوم في االقالم 

النسوية وحازت على المشاركات والجوائز، في حوارنا مع الدكتور عمار الياسري اجاب عن 
تساؤالت عدة حول ادبيات المرأة .

تحديات 
واثبات وجود
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*أين يجد عمار الياسري قلم النساء؟
_منذ فترة ليست بالبعيدة طرحت مفاهيم مثل األدب النسوي أو 
األدب االنثــوي أو األدب الذي تكتبــه المرأة،  وقد ذهبت منظرات 
مثل جوليا كريســتيفيا ولوســي ايجاري، إلى أن األدب النسوي هو 
كينونة نســوية مكتفية بذاتهــا بعيدة عن الوصايــا الذكورية، 
كينونــة لها لغتها الخاصة ومشــاعرها وتشــكيالتها اإلبداعية، 
بمعنى أن األدب النســوي هو ما تنقشه النساء ال ما يكتبه عنهن 
الرجــال حتى لو كانت نصــوص الرجال لصالحهــن مثلما كتب 
قاســم أمين وغيره، طبعا هذا الكالم لم يــرق لألدباء الذكور الذين 
اعتادوا على رســم صورة المرأة في نصوصهم، لكن قلم النســاء 
انتج نصوصا مختلفة عالميا مثل كتابات فرجينيا وولف، أما في 
العراق ومنذ فتــرة كانت نصوص الروائيــة لطفية الدليمي مثل 
رواية سيدات زحل مصداقا لذلك ومازالت التجارب النسوية تترى 

على يد العديد من القاصات والروائيات.

*هــل هناك قيــود على ممارســة المرأة لــأدب بأنواعه؟ 
وهل يمكن مقارنة قلم المرأة بالرجل؟

بالتأكيد ســعت الســلطات بكل تمثالتهــا القبليــة والالهوتية 
والسياسية إلى وضع تابوهات أو قيود تحدد من ممارستها، لكنها 
ومنذ البدايات تركت اثرها الجمالي، تصوري شــاعرة مثل الخنساء 
تأبى الذكــورة العربية أن تعتــرف بزعامتها الشــعرية، تصوري 
أبــن قتيبة يقول هــي شــاعرة جاهلية كانت تقول الشــعر في 
زمــن النابغة الذبياني،  لكن هذه القيود لم تقلل من شــأن المرأة 
األديبة حينما قورن قلمها بقلم الرجل، وهي مقارنة تابع لمتبوع، 
لذا كانت الطروحات النســوية تقوض المرجعيات التاريخية التي 
تفتعل ذلك بوســاطة منجز له استقالليته له القدرة على محاكمة 
التاريخ وفك هذا الســيطرة من خالل نصوص عديدة ومثال ذلك 

ما كتبته الكاتبة المصرية فتحية العسال وغيرها.

*لعل القصة لها المجال األوســع في الكتابة اليوم كيف 
ترى القصة توجها وأسلوبا؟

قيل ســابقا الشعر ديوان العرب، فالعرب أمة شاعرة أدمنت الشعر 
في بالطاتها وأهازيجها، لكن مع ثورة التكنولوجيا المعاصرة التي 
جعلــت العالم قرية صغيرة أصبحت الرواية هي أســطورة العصر 
وكذلك القصة اليوم،  فمع بزوغ فجر الحداثة السردية مع طروحات 
المدرسة الشكالنية الروسية شهد التجريب السردي تحوالت كبيرة 
مبنى ومعنى، فاالنساق السردية تنوعت وتموقعات الراوي تغيرت 
وانفالتات الزمن تعددت حتى أصبحت الهندسة المعمارية للنص 
ســائلة، إن هذا الســيالن الشــكلي أغرى الكتاب كثيرا، في حين 
انفتحــت النصوص على موضوعات ما بعد الحداثة التي قوضت 
السرديات الكبرى مثل الســلطات التي تحدثت سابقا، إذ أضحى 
المهمش والمنــزوي والقابع على حواف التحقيــر هو المادة التي 
تمور بها الســرديات الحديثة، مما جعلهــا تتنوع في االتجاهات 
واالســاليب مثل سرديات الحداثة وما بعدها والميتاسرد من جهة 
المبنى وســرديات المهمش الكولونيالي والنســوي واالقليات من 

جهة المعنى.

*كونك ناقدا كيف ترى هذه األقــالم التي راحت وراء هذا 
الفن؟

الســرد يا ســيدتي من الفنــون الصعبة التي تحتــاج إلى معرفة 
كبيرة تســور قدرة الحكــي، إن قدرة الحكي متوفــرة لدى الجميع 
في المجالس والمدارس واألســواق ولألســف وقع كثير من السراد 
فــي مصيدة الحكاية، في حين أن الســرد هو إعادة صياغة عوالم 
جديدة، لذا قليال ما أجد في الفضاء االفتراضي أو الواقعي ســراد 
مهمين بســبب عدم االطالع على ادبيات السرد من جهة والسينما 
من جهة أخرى، فالســينما حســب ما وصفها هتشــكوك الحياة 
وقــد أزيلت عنها لطخات الضجــر، اي أن عمليات اإلزالة هي بنية 
جديدة،  ولو وظف القاص أو الروائي ذلك في نصوصه الستطاع 
خلق نصوص مختلفة،  قد أكون متشائما، لكن هذه هي الحقيقة 
التي جعلت من الســرد العراقي متخلفا عــن العالمية، مع بعض 

االستثنائية القليلة.

*اتحاد أدباء كربالء والوجود النســوي؟ هل هناك مشاريع 
إللحاق مجموعة من الكاتبات أو الشاعرات باالتحاد؟

اتحاد أدباء كربالء المقدســة هو امتداد التحــاد الجواهري الكبير،  
فمثلمــا كانت نازك ولميعة وناصرة وبثينة في العقود الســالفة 
فــي اتحاد الجواهــري نطمح أن يكــون للمبدعــة الكربالئية دورا 
ثقافيا كبيرا وقد تجســد ذلك فــي انضمام مجموعة من األديبات 
مما دفعنا نحن الهيأة االدارية مع رئاسة االتحاد المتمثلة بالزميل 
الشاعر سالم البناي إلى مخاطبة المركز العام بضرورة فتح المنتدى 
النســوي وقد تمت الموافقة، الهدف من المنتدى كسب الطاقات 
اإلبداعية النسوية وإقامة االماســي النسوية التي تديرها النساء 
والتعريف بالمبدعة التي تعد امتدادا للبالغة األدبية التي تميزت 

بها السيدة زينب عليها السالم.

*كلمــة أخيرة لمجلــة )للقواريــر(  كونها مجلة مــن المرأة 
للمرأة؟

مجلة للقوارير تفوقت على نفســها وعلى زميالتها، فاالحترافية 
والتنــوع من ميزاتها، هــي منبر المرأة المبدعــة أينما كانت وفي 
شتى المجاالت، وهي الداعم األول لكل الطاقات الشبابية، فمنها 
تخرجت أسماء أدبية تعد االن من األسماء الجيدة مثل إيمان كاظم 

وظمياء العوادي.

السرد من الفنون الصعبة التي تحتاج 
 إلى معرفة كبيرة تسور قدرة 
 الحكي، إن قدرة الحكي متوفرة لدى 

الجميع في المجالس والمدارس واألسواق 
ولألسف وقع كثير من السراد في مصيدة 

الحكاية، في حين أن السرد هو إعادة صياغة 
عوالم جديدة
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مشخي  جرب

قراءة في 
كتاب 

الثقافة الذكورية 
التي غيبت الشريعة السمحاء

»انثى 
ليست 
للبيع«
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لو كنت تجلس مع علياء االنصاري ســتكون مقبوال لديها مهما 
كان اختالفك معها ، االختالف مع هذه المرأة يفتح لك وامامك 
تفاصيل مرجعياتهــا الثقافية ، يفتح امامــك قناعاتها التي 
تدافع عنها ، والتي ستجعلك تتفق معها .. هذا ما وجدته في 

تشكيلة عقلها االسالمي المعتدل. 
امرأة بهذه السمات والمواصفات والمرجعيات واالطار المرجعي 
المتماســك تدافع عن اتفاقية ســيداو وتناقــش الجندر)النوع 

االجتماع( بروح متفتحة وعقل قابل للجدل المنتج. 
عرفت علياء النصاري رئيسة منظمة بنت الرافدين في محافظة 

الحلة وتواصلت معها. 
علياء الكاتبة والناشطة صريحة وجريئة في تعبيرها عن قضايا 
المرأة،تعبير عن مظلومية النساء بمنتهى الرقة والدقة والتدفق 

العاطفي والعقالني في آن معا. 
 االنصاري حاضرة في جميع الملفات النسوية التحدها مرجعية 
دينية او طائفية بل تعبر عن قضيتها بمنتهى الشجاعة والجرأة 
أسســت اول صحيفة نســوية فــي بابل العــام 2007 وهي 
رئيسة تحريرها.ناشــطة في مجال حقوق المرأة، أسست منظمة 
بنت الرافدين في العام 2005 في بابل.أدارت وأشــرفت على 
15 برنامج لتوعية النســاء وتثقيفهن بحقوق المرأة منذ العام 
2005 والــى االن.دربــت ما يقارب 1000 امــراة ورجل على 

مفهوم الجندر والعنف ضد المرأة.
أشــرفت علــى دراســة قانونية حــول واقــع قانــون االحوال 

الشــخصية رقم 188 لمناطق الفرات االوسط )كربالء، النجف، 
بابــل، الكــوت، الديوانيــة( العــام 2006.مثلــت منظمات 
المجتمــع المدني في لجنــة التخطيط االســتراتيجي لمحافظة 
بابل )2008 - 2010(.أسست صندوق تشغيل النساء العام 
 2009 وهو صندوق يعطي للنساء قروضا الجل العمل وخاصة 
النساء االرامل . كتبت وبشكل ريادي عن الشأن النسوي وتمكين 

المرأة.

لكتابها مضمون واقعي
تقول االنصاري في كتابها )أنثى ليســت للبيع(، لعلي أُ ســمع 
األناث جميعهــن كيف يتم بيعهن تحت مســميات مختلفة.. 
حاولت أن أضــع معالجات إليقاف ذلــك البيع.وكتبت العديد 
من المقاالت والروايات والكتــب ألجل أن أفهم جيدا تفاصيل 

وجعهن، وأجعل لذلك الوجع لسانا وصوتا.
وكلمــا تحدتث معي أحداهن، أدرك جيدا.. أن معاناتها تشــبه 
اآلخريات وان اختلفت تفاصيلها من عنف جسدي  الى نفسي 
الــى اقتصادي الــى قانوني الــى حرمان من فــرص وغيرها.. 

جميعهن يشتركن في نقطة واحدة.
كنت استشعرها، ولم أجد لها مفردة تجسدها.. حتى قبل حين،  
وجدتها، ما تريده حواء من آدمها، ســواء كان أبا أو أخا أو زوجا 

أو أّي عنوان آخر.
تقول في مقدمة كتابها )انثى ليســت للبيع( )ســاتحدث عن 
قناعات خاطئة انتجتها افكار اســتمدت قوتها بقراءة خاطئة 
من شــرع الله وســنة رســوله وكالهما براء منها.ساعرض صورة 
لواقع حال النســاء المســلمات اللواتي تصادر حقوقهن باســم 
االســالم وتصادر حرياتهن باسم الشرع ويعشن اسيرات السلطة 

الذكورية والعرف العشائري وتقاليد البداوة(.
يتألف الكتاب من اكثر من )150 مقال ( تتحدث فيها الكاتبة 
عن واقع النســاء والموقف الصحيح للدين الذي انصفهن ولكن 
يقف امام هذا االنصاف الثقافة الذكورية السائدة التي تشوه 

قيم الدين واحكامة. 
االسلوب المبسط ومايمكن ان اطلق عليه )السهل الممتنع ( الذي 
يجيــده الكاتبة بمهارة ، فضل عن المتون الحكائية والســردية 
تعطي الكتاب نكهة خاصة تجعلــه قريبا من القارئ وبخاصة 
النســاء، النه يعالج همومهن وواقعــن ومايتعرضن له من واقع 

مرير.

علياء االنصاري الروائية والكاتبة واالعالمية والناشطة ورئيسة منطمة بنت الرافدين ، 
كاتبة بروح اسالمية اليجاريها احد في اعتدالها ودفاعها عن قضايا المرأة 

اذا كان هناك من يسمون برجل الدين فأنا استطيع ان اسميها )أمرأة دين( فهي متبحرة 
في الفقه والسنة وعلوم القرآن ، فضال عن مواهبها االخرى 

 االنصاري حاضرة في جميع الملفات 
النسوية التحدها مرجعية دينية او 

طائفية بل تعبر عن قضيتها بنتهى الشجاعة 
والجرئة. أسست اول صحيفة نسوية في بابل 

العام 2007 وهي رئيسة تحريرها.ناشطة 
في مجال حقوق المرأة، أسست منظمة بنت 

الرافدين في العام 2005 في بابل.أدارت 
وأشرفت على 15 برنامج لتوعية النساء 

وتثقيفهن بحقوق المرأة منذ العام 2005 
والى االن.دربت ما يقارب 1000 امراة ورجل 

على مفهوم الجندر والعنف ضد المرأة
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شرفتي
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عندما يتخلى اإلنســان عــن فطرته عادة يوصــف بالكائن المتوحش الذي يعيش في ظل ما يســمى 
)شــريعة الغاب( وهو وصف غير دقيق فلو تأملنا في حياة الحيوانات لوجدنا فيها الكثير من الدروس 
والعبر،فصفة المودة بين الزوجين ليســت مقتصرة على البشــر وحدهم،ومحبة األبناء ورعايتهم نجدها 
في أرقى صورها عند الطيور والحيوانات في الغابة، وهناك الكثير من األمثلة حول الرأفة بين الحيوانات 

والقسوة بين البشر!
حول موضوع الفطرة السليمة نشير إلى قصة طفلة تدعى مارينا صدر كتاب عن حياتها في بريطانيا، 
وكانــت قد تربت مع القرود في غابة كولومبية، وعاشــت معها 5 ســنوات، وقالت صحيفة)صن( ان 
مارينــا، األم لطفلين حاليًا، روت أن قرودًا من فصيلة الكابوتشــين رعتها بعد أن تخلى عنها خاطفوها 
ورموها وســط الغابة، وتمكنت من البقاء على قيد الحياة وتنــاول الطعام البدائي مع القرود حتى عثر 

عليها صيادون!
 معنى حكاية هذه المرأة أن القرود كانت أكثر إنســانية من وحشــية بعض البشــر،وتكاد هذه القصة 
تتشــابه مع قصص)حي بن يقظان( للفيلســوف االندلســي بــن طفيل،التي اســتلهم منها الكتاب 
الغربيون قصص كثيرة مشابهة،من أبرزها روايتي )روبنسون كروزو(  و)طرزان(،ومحور كل تلك الروايات 
تــدور حول عودة اإلنســان إلى الغابة،وتأثير المجتمع الحيواني على الســلوك البشــري،فعندما يعيش 
اإلنسان وسط الغابة يخرج بتجربة مثيرة،وهي أن التصرفات الحيوانية تتفوق على القيم اإلنسانية،في 
بعض المواقف العجيبة،رغم أن البشــر ابتكروا وســائل عديدة للتفاهم والعيش، مثل اللغات واألديان 
والقوانين والتنظيمات واألخالق والثقافات والعلوم والفنون،لكن كل تلك الوسائل لم تستطع التخفيف 

من وحشية الكثير من البشر!
غالبا ما نتذمر من الحياة وســط مجتمع متصارع فنصفه بأنه يشــبه )مجتمــع الغابة(، ولكن الحقيقة 
أن المجتمع البشــري طور وســائل لالفتراس والقتل الجماعي لم تعرفها الحياة الحيوانية الطبيعية من 
قبل،وفي مقدمتها وسائل الحروب واألسلحة الفتاكة، التي تحصد أرواح الماليين من الناس والكائنات 
األخرى،حيث تعيش البشــرية اليوم تحت تهديد الدمار الشامل والرعب النووي،في ظل احتماالت فناء 
كوكب األرض وما عليه من كائنات حية، بضغطة زر من حاكم أهوج، في لحظة غضب أو جنون أو غرور 

أو خطأ غير مقصود!
الغابات والمحيطات أصبحت تعاني من ســلوك االنســان الجائر الذي يجتــاح الطبيعة ويدمرها، ولكن 
تعامل البشــر مع بعضهم يظل هو األكثر خطورة وقســوة،ومن يدخل أحد الســجون سوف يتأكد أننا 
نعيــش وســط بيئة أكثر خطورة من وحوش الغابــة، ويمكن للمرء أن يروي بمرارة وألم شــديد حكايات 
عدة عن جرائم غير مســبوقة وقعت في بعض المدن، في السنوات الخيرة،هزت مشاعر الناس وصدمت 

ضمائرهم،ألنها خالفت فطرتهم السليمة!

سبحان الخالق العظيم الذي فطر الحّبة فأنبت من البذرة شجرة مثمرة 
وغابة مزدهرة،وخلق جلَّ جالله من النطفة والبويضة رجاًل أو امرأة،وجعل 

من كل الكائنات الحية أممًا تحيا وتعيش وفق نظام كوني يقوم على 
تلك الفطرة اإللهية السليمة التي تنبع منها قيم اإليمان والعدل والحق 

والخير والمحبة،وكل ما يعاكس ذلك فهو مرفوض بالفطرة أيضا!

الفطرة السليمة!

حممد  فلحي د. 
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سيرة 
شهيدة

مدينة كربالء .. مدينة 
الشهادة والتضحية 

واآلباء، ورغم 
مابوسعنا ان نسطر 

من عناوين في حقها 
ومجدها التاريخي 
اليمكن ان نوافي 

جزءًا مماقدمت لهذا 
المجتمع من نماذج 

ارتقت في مجدها 
الذي صنعته اعالي 

الكبرياء والعز 
وفي ذاكرة التاريخ 

وسجالت الزمن اسماء 
لمعت في سيرتها 

المجتمعية بما قدمت 
من تضحية ونذرت 

حياتها لتكون صفحتها 
مرصعة بشرف اليليق 
اال بأهل تلك المدينة 
المعطرة والمزهوة 

بعطر الشهادة 
والحرية. من احدى 

ساريات الشهادة التي 
رفرفت في سماء الفخر 

واعتلت مجد التضحية 
كان استذكارنا لهذا 

العدد هي الشهيدة 
)دولة العلي (

سعاد البياتي  

الشهيدة دولـة العلـي..
كوكب المع في الذاكرة

ارتقت مجد التاريخ

34Q  W  A  R  E  E  R

تخطيط - حسين العبادي
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من هي دولة العلي :
ولـدت فـي  قضـاء طويريـج أحـد أقضيـة محمافظة كربـالء العام 
1959 مـن عائلـة متواضعـة معروفـة بتدينها ووالئهـا الى آل 

البيـت عليهم السـالم.
وهـي البنـت الثانيـة السـرتها والتسلسـل السـابع مـن أبناءهذه 

العائلـة والبالـغ عددهـم أحـد عشـر ولدًا.
قضـت شـطرًا مـن طفولتهـا فـي ذلـك القضـاء  الجميـل الهـادئ 
مدينةالحريـة  فـي  وسـكنت  بغـداد  الـى  العائلـة  انتقلـت  ثـم 
واكملـت دراسـتها االبتدائيـة بتفـوق ومـن ثـم دخلـت ثانويـة 

للبنـات. الحريـة 

محطة انطالق
االسـالمي  الوعـي  نشـر  فـي  التوفيقيـة  رحلتهـا  العلـي  بـدأت 
االسـالم  تعاليـم  الـى  العـودة  علـى  الطالبـات  تشـجع  فكانـت 
والتمسـك باحكامـه ممـا اثـار حفيظة مايسـمى باالتحـاد الوطني 
انـذاك الـذي انبـرى مضايقتهـا ومراقبتهـا ولـم يوهـن عزميتهـا 
اكملـت  اسـتمرت فـي نشـاطها حتـى  بـل  التضييـق  كل هـذا 
دراسـتها االعداديـة والتحقـت بمعهـد الفنـون التطبيقيـة وبعـد 
التخـرج تـم تعيينهـا فـي محكمـة الكاظميـة ، وكانت لهـا عالقة 
قويـة مـع الشـهيدة امنـة الصدر )بنـت الهـدى( اذ كانـت العلي 
واحـدة مـن بضـع مؤمنـات تعتمـد عليهن الشـهيدة آمنـة الصدر 
فـي إقامـة المجالس والمحاضـرات في منطقة الحريـة وقد كانت 

أهـال لتمثيلهـا  لمـا تتمتـع بـه مـن صفـات اخالقيـة وايمانيـة
وكانـت هـذه المجالـس فـي تزايـد مسـتمر وقـد خرجـت العديـد 
مـن النسـاء اللواتـي أصبحـن منارات ورائـدات في مسـيرة الدعوة 
وقمـن ايضـا باقامة المجالس الدينية للنسـاء لنشـر الوعي الديني 

والثقافـي وفـي اماكـن مختلفة مـن العراق.

قائدة بأمتياز
فـي العـام 1980 اعتقـل الشـهيد محمـد باقـر الصـدر وخرجـت 
تظاهـرة شـعبية كبيـرة مـن مدينـة الكاظميـة فكانـت الشـهيدة 
)دولـة (احـدى قائدات المسـيرة ،وكانـت مع اخوتهـا المجاهدين 
ومنهـم الشـهيد سـهيل العلـي  فـي خـط الجهـاد، أذ سـاعدتهم 
البعثـي  النظـام  التـي تفضـح حقيقـة  المنشـورات  فـي توزيـع 

وتقـوم بنقـل االعانات الـى العوائل التي فقدت معيلها بسـبب 
اعتقالـه أواستشـهاده وربمـا تهـب كل راتبهـا الشـهري لهـم.

لـم تكـن تفكـر كباقـي النسـاء فـي اقتنـاء المصوغـات الذهبيـة 
أو الثيـاب الفاخـرة وقـد لفـت نظرشـقيقتها هـذا االنفـاق ألجل 
نصـرة رسـالتها، اال انهـا اجابـت : انهـا محفوظ لي فـي اآلخرة. 

 
شهادة مرموقة

وعندمـا ضيـق الخنـاق عليهـا مـن قبـل البعثيييـن رفضـت مجرد 
فكـرة االبتعـاد الـى خـارج العـراق وكانـت تـرى انـه إذا خرجـت 
هـي وخرج اآلخرون فسـتخلو السـاحة الزالم الطاغيـة يعيثون في 

االرض الطيبـة فسـادًا ويهلكـون الحـرث والنسـل. 
فـي  الصيـت  السـيء  الدعـاة   إعـدام  قـرار  صـدر  ان  ومـا 
1980/3/31 اعتقـل أخوهـا االكبـر الداعيـة )سـهيل أبـو ثناء(

االعـدام. حكـم  فيـه  نفـذ  الوحشـي  التعذيـب  وبعـد 
وبعـد ذلك بفتـرة وجيزة تـم اعتقـال العائلة بأجمعهـا الوالدين 

واالبناء.
واعتقلـت شـهيدتنا وتعرضـت الـى اقسـى انـواع العـذاب لكنها 
صمـدت صمـود االبطـال ، فلـم تبـح بحـرف واحـد ولـم تكشـف 

لهـم سـرًا مـن االسـرار الكثيـرة التـي حملتها. 
بعـد ذلك أطلقوا سـراح والديهـا وأختيها وبقيت دولة واشـقاؤها 
السـتة – بعـد أن اعـدم السـابع كمـا ذكرنـا –لبضـع أشـهر فـي 
الثـورة  محكمـة  الـى  سـيقوا  بعدهـا  الرهيـب  المعتقـل  ذلـك 
،ووقفـت) دولـة( في قفص االتهام كاللبوة محاطة بسـتة أسـود 
كلهـم شـامخين ونور االيمان يسـطع مـن وجوههم وحكـم عليهم 
..فاستبشـروا وتهللـت اسـاريرهم وتعانقـوا  القاضـي باالعـدام 
الفـداء  فـي  المثـل  أروع  بذلـك  فضربـوا  بالشـهادة  فرحيـن 

والتضحيـة.  
ونفـذت احـكام االعـدام الظالمـة بحـق االبطـال االشـرفاء الذيـن 
كانـوا معـا فـي الدنيا ورحلـوا معا الـى اآلخرة وتم تاجيـل تنفيذ 
االعـدام بدولـة التـي اعيـدت الـى دائـرة االمـن العامـة وبقيـت 
بضعـة أشـهرحيث تـم اعدامهـا مـع ثلـة طيبـة مـن المؤمنـات 
استشـهدت الكوكـب  دولـة ... مـع سـبعة اقمـار وهم فـي ريعان 

الشـباب علـى يـد ابشـع واظلـم طاغيـة عرفته البشـرية.

عندما ضيق الخناق عليها من قبل 
البعثييين رفضت مجرد فكرة االبتعاد 

الى خارج العراق وكانت ترى انه إذا خرجت هي 
وخرج اآلخرون فستخلو الساحة الزالم الطاغية 

يعيثون في االرض الطيبة فسادًا ويهلكون 
الحرث والنسل، اعتقلت شهيدتنا وتعرضت 

الى اقسى انواع العذاب لكنها صمدت صمود 
االبطال ، فلم تبح بحرف واحد ولم تكشف لهم 

سرًا من االسرار الكثيرة التي حملتها

بدأت العلي رحلتها التوفيقية في نشر 
الوعي االسالمي فكانت تشجع الطالبات 

على العودة الى تعاليم االسالم والتمسك 
باحكامه مما اثار حفيظة مايسمى باالتحاد 

الوطني انذاك الذي انبرى مضايقتها ومراقبتها 
ولم يوهن عزميتها كل هذا التضييق بل 

استمرت في نشاطها حتى اكملت دراستها 
االعدادية

35 Q  W  A  R  E  E  R
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سرور العلي 

فنون

باألسالك والخشب..

يصنع نماذج فنية سبعيني
بأشكال مختلفة
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انقطاع وتواصل 
عبد الحسين اشار في معرض حديثه إلى أنه يمارس هذه الهواية 
منذ  العام 1995، وهي من الحرف الجميلة بالزمن الماضي، ولكن 
بســبب التحديات التي وقفت عقبــة في طريقه كنقص األدوات 
وقلة الدعم المادي والمعنوي، وعدم توفر المكان المناســب أنقطع 
لســنوات عديــدة ليعود بعدها لمواصلة شــغفه بتلــك االعمال 
اليدوية التي يستهويها وتشغل تفكيره وتمنحه وقتا" في انتاج 

شيئا" جديدا من الفنون اليدوية.
ومن االعمال التي انجزها وتعد من نوادر المشغوالت هي :  

انشاؤه برجا" خشبيا" كبيرا" على نخلة في مزرعته، يلجأ إليه لقضاء 
وقت ممتع مع شرب الشاي، وبعيدا عن الروتين الممل، السيما في 
أزمة الحجر المنزلي بسبب جائحة كورونا،لذلك تولدت هذه الفكرة 
التي نالت اعجابه والمقربين الذين يرون فيها متنفسا"فعليا" له، 
كمــا وانها انجاز جديد يعد كالحلم فــي تصميمه وطريقة انجازه 
من االدوات البسيطة اال انها متكاملة في مواصفاتها الطبيعية.

 

خيال فني
وتعــد تلك الحرف مصدر جذب لآخريــن، وتعبر عن قيمة جمالية 
وحــس فني مرهف، وتوفــر العديد من فرص العمــل للعديد من 
الشــباب العاطليــن والموهوبين، وتحتــاج إلى التركيــز والخيال 
اإلبداعــي الذي يجب توفره في اي فنان يطمح ان يصل بفنه الى 
مستويات اوسع، الســيما وهو يدرك بامكانياته االبداعية ومقدار 

مايصنع من فنون يدوية جميلة . 
ولفت عبد الحســين إلــى أن البضاعــة المســتوردة تقضي على 
المواهــب والحرف اليدوية، وتحد من رواجهــا ودقة عملها، النها 
تنبع من صميم التراث وغير خاضعة للمزايدات والتالعب العملي. 

طموح ودعم
يصف موهبته بأنها كبيرة في نحت نماذج فنية بأشكال مختلفة 
ليعيــد مجد هــذه الفنون لما لها مــن دور كبير على مــر العصور، 
ويصنع المجسمات من األسالك والخشب، وتزين مزرعته الكثير من 
النماذج كالطيور واألســماك، وحيوانات أخرى وخرائط وغيرها إلى 
جانب كونه يحب ممارسة الرياضة، وقراءة الشعر وإلقاء القصائد، 
طامحا" أن يتوقف استيراد البضائع األجنبية، وإنتاج ورش خاصة 
باألعمــال الفنية ودعم الموهوبين الذين يبذلون جهدا" كبيرا" في 
الحفاظ على الفنون المحلية والتراثية، السيما وهم اصحاب افكار 
جديدة وناضجة في التعبير عن تلك الفنون، وجديرين باالهتمام 

ولفت االنظار لما تتميز اعمالهم من اصالة وثراء تاريخي ناصع.
وأستذكر عبد الحسين حكاية أحدى منحوتاته قائال":

قمت بنحت صورة ألخي المفقود أثناء تأدية الواجب  العســكري 
المناط به، لكن اضطررت أن أخفيها كي الاثير احزان وبكاء زوجته 
المســتمر كلما رأتها. وختم حديثه"ال أرغب بترك ممارســة الحرفة 

ولكن قد اتركها مستقبال بسبب تقدم العمر.

تعد الحرف اليدوية من الصناعات القديمة التقليدية التي تعتمد على اليد، وتمارس 
بأدوات بسيطة وحرفية، وهو ما يقوم به المزارع عبيد عبد الحسين في قريته بمدينة 

بابل، إذ يبدع في صناعة المجسمات واألعمال الفنية داخل مزرعته، ويزوره أبناء القرية من 
حين آلخر لتمتع ناظريهم بما تنجزه يداه من مشغوالت واعمال فنية ناضجة ومبدعة

تعد تلك الحرف مصدر جذب لآلخرين، 
وتعبر عن قيمة جمالية وحس فني 

مرهف، وتوفر العديد من فرص العمل 
للعديد من الشباب العاطلين والموهوبين، 
وتحتاج إلى التركيز والخيال اإلبداعي الذي 

يجب توفره في اي فنان يطمح ان يصل بفنه 
الى مستويات اوسع
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مقال
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أماني النداوي

يرتبط النوم عادة بحلول الليل والظالم حيث يشــترك اإلنســان 
مــع الكثير مــن الكائنات الحية في الســبات الليلــي واليقظة 
والنشاط النهاري وفق ساعة بيولوجية حيوية منتظمة تؤثر في 
إيقاع الحياة واســتمرارها، لكن هذه الســاعة فقدت قوتها في 
ظل أساليب الحياة الجديدة وعاداتها المتغيرة في مجتمع ثورة 

المعلومات وسلع االستهالك وتزايد أوقات الفراغ.

توقيتات الطفل
يولد الطفل عادة دون ضبط مسبق لتوقيتات النشاط واالنتباه 
وفترات النوم،وتكون الحاجة إلى النوم في الســنوات األول من 
العمر مرتفعة إلى جانب التغذية الصحية،حيث يفترض العمل 
من قبل األم على تنظيم هاتين الحاجتين األساســيتين )الغذاء 
والنوم( في وقت مبكر من عمر الطفل، ألن االختالل فيهما سوف 

ينعكس على صحة الطفل وضعف قدراته العقلية والجســدية 
وتشوه شخصيته.

 قلــة النوم واضطراباته وعدم تنظيم أوقاته وضعف الســيطرة 
علــى مواعيده، من حيث الزمان والمكان، من قبل األبوين يجعل 
الطفل يعيش حالة مــن الفوضى  التي تؤدي إلى االضطرابات 
الســلوكية، طوال حياته، وقد تفاقمت هــذه الظاهرة إثر التغير 
الهائــل في نمط الحيــاة المعاصرة، فقد بات جدول النشــاط 
اليومــي مضطربًا،لــدى كثير مــن األفراد، نتيجــة االنقطاع عن 
العمــل وعدم انتظــام الدوام في الدوائر الرســمية والشــركات 
والمــدارس والجامعات والتمادي في الســهر ليــاًل من قبل أفراد 
األســرة،فأصبحت هذه العادات الضارة منتشــرة، تشوه حياة 
الكثيرين،ومن ثم لم يعد  الصغار يميزون أوقاتًا أو مواعيد محددة 
للراحة والنوم واالســتيقاظ والرياضة والدراســة، وراحوا يقلدون 
الكبــار في تمضية أوقات طويلة في التســلية مثل مشــاهدة 
التلفزيون واســتخدام الهاتف النقال وتطبيقاته المتعددة،في 
أوقــات كان يفتــرض أن تكــون مخصصة للنــوم فقط،وهو ما 
يجعل الحرمان من النوم ظاهرة تســتحق المعالجة والتنظيم من 

قبل األسرة ألن استمرارها سوف  يفتح الباب ألمراض عدة.

تقنيات وتوقيتات
  النــوم ســلطان كمــا قيــل فــي األمثــال، لكنه فقد ســلطته 
أمــام تقنيات وعادات وتوقيتات لم تعرفها البشــرية من قبل، 
وينبغــي على الجميع توخي الحذر قبل خســارة الصحة التي ال 

تقدر بثمن!

 ليس من المبالغة القول أن حاجة اإلنسان إلى النوم تكاد تضاهي الحاجة إلى الهواء 
والغذاء،فمن المعروف أن هناك مقدار من الوقت يتراوح ما بين ثمان إلى ست ساعات يوميًا 

يكفي إلشباع هذه الغريزة لدى اإلنسان وتجديد طاقاته العقلية والجسدية وتنظيم نشاطاته 
الحياتية واالجتماعية.

قلة النوم واضطراباته وعدم 
تنظيم أوقاته وضعف السيطرة 

على مواعيده، من حيث الزمان والمكان، 
من قبل األبوين يجعل الطفل يعيش حالة 
من الفوضى  التي تؤدي إلى االضطرابات 

السلوكية، طوال حياته، وقد تفاقمت هذه 
الظاهرة إثر التغير الهائل في نمط الحياة 

المعاصرة

وفوضى الوقت!
النوم
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للقوارير 

شموع 
المستقبل

على رؤوسهن تيجان العفة

حمائم بيضاء 
في محراب الجمال 

من اجمل صور الفرح 
والجمال الروحي 

والشكلي ان نرى زهرات 
الحياة ونعمة الخالق 

وهن اميرات في محراب 
البهاء الحسيني الذي 

يفيض عطاء"وانبهار، 
اذ تبدو كل واحدة 

منهن حمامة بيضاء 
وعلى رأسها تاج العفة 
والكمال، تعلو كل فتاة 

ابتسامة السعادة 
واالطمئنان وهي تتوج 
بسن التكليف الشرعي.
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تصوير - رغد العبيدي

عين الرعاية 
58  زهرة معطرة بأريج الســتر والعافيــة تفيض ارواحهن محبة 
وانشــراح وهن  تلميذات يتيمات يتهادلن بذلك الزي الكريم ليتم 
تكريمهن بشرف حضورهن الوافي في حضرة الشهادة والتضحية 
 حيــث أقام مركز الحــوراء زينــب )عليها الســالم( التابع للعتبة 
الحسينية المقدســة حفال لتكريم عدد من اليتيمات لبلوغهن سن 
التكليف الشرعي وبالتعاون مع مؤسسة العين للرعاية االجتماعية
عضو مجلس إدارة العتبة الحسينية المقدسة والمشرف على المركز 
السيد سعد الدين البناء تحدث عن هذه المناسبة القيمة بالقول : 

 للســنة السادسة على التوالي وبمناســبة والدة الصديقة فاطمة 
الزهراء )عليها الســالم( اقام حفال لتكريم عدد من طالبات مدرسة 
الســيدة رقية )عليها الســالم( لاليتــام التابعة لمكتــب ممثلية 
المرجع األعلى الســيد علي الحســيني السيســتاني فــي كربالء 
المقدسة ..وشهد الحفل  تكريم )58( تلميذة، ومشاركات متنوعة 
لتلميذات المدرســة منها عروض تمثيلية للحث على اداء الصالة 
وااللتــزام بالحجاب الشــرعي، كما تــم تقديم الهدايــا المتنوعة 
لهن لتشــجيعهن على ارتداء الحجاب وتعاليم مبادئ سيدة نساء 

العالمين فاطمة الزهراء )عليها السالم(.
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تألق 
العدسة
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فــي عددنــا هــذا نرصــد طاقة 
شبابية كبيرة في فن الفوتوغراف 
هي المصورة البحرانية نجاة جعفر 

محمد لتقول بهدوء: 
الســفر والتجول في بلدان العالم 
يجــذب الفــرد نحــو االحتفــاظ 
بذكريــات اليمكــن تجاهلهــا .. 
وفــي الطبيعة صــور توضح قدرة 
. فكنت  الخالــق وعجائبه فيهــا 
انجذب لذلك واوظف موبايلي في 
التقاطهــا .. وكانت الصور تالقي 

اعجابا كبيرا" 
مما دفعنــي الى تعلــم التصوير 
وخلــق عالقة حــب مــع الكاميرا 
عــن طريق الــدورات .. وشــاركت 
في عدة مســابقات ونلت الجوائز 
الذهبية والبرونزية واوســمة شرف 
.. لتبلغ 72 جائزة محلية وعالمية،  
وصممت ان اكون مصورة محترفة 
خطــوات   ( فريــق  اسســت   ..
علــى  وحصلــت  فوتوغرافيــة( 
الفضية في مســابقة  الميداليــة 
)خطــوة ( .. الصبح بعدها مدربة 

تصوير .
وابرز الصور كانت لزيارة االربعين 
.. هذا التجمع الفياض في كربالء 
الــذي اســتلهمت من مســاحات 
الصــور البارزة واللقطــات المعبرة 

بصدق . 
اتمنــى ان تأخذ المــرأة المصورة 
المجــال الفني  دورها فــي هــذا 
الجميــل بأبهــى صــورة النهــا 

تستحق التميز.

 للقوارير 

ابهرتها الطبيعة والسفر  

نجاة جعفر محمد.. الكاميرا عالم مثير

حينما يكون 
التصوير عالم 

متكامل من الزهو 
والتفاؤل، ترتسم 

الحياة بشكل 
ايجابي وفعال 
وتكون معظم 
التوجهات في 
كيفية تطويرة 

وجعله في 
مصاف العالمية، 

فهذه المهنة 
خلقت لتكون 
واحة لالبداع 

وحفظ الواقع 
بمتغيراته كافة 

والبد من رصد 
امكانيات المرأة 
في هذا الجانب 

الحيوي لنعلن 
في صفحتنا انها 
ملهمة ومصدرة 

لذلك االبداع .
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االخت الكبرى 

االخت الكبرى هي 
من الجيل الذي 
نشأ وتربى على 
الحب والتسامح 
والوفاء واالحترام 
وكل القيم 
النبيلة والحياة 
بوجودها هدوء 
شامل وطمأنينة 
ال متناهية ورغم 
كل ما فيها 
من الم ما زالت 
تغمرنا بفيض 
حنانها وجزيل 
احسانها  فهي 
تجيد النظر الى 
اعماق دواخلنا

يقــول الكاتب العالمي المعروف ميالن كونديــرا )االيام الجميلة 
أفضــل االيام دائما هي ليســت االن وليســت هنا بل في مكان 
اخر وزمان اخر( وال شــك ان اجمــل ايام حياتنا هي ايام طفولتنا 
الجميلة بكل ما تحمله من ضحكات وقفشات قد ال تسعنا الذاكرة 
في بعض االحيان إلحصائها ولكنك بالتأكيد ستجدها مخزونة 
فــي ذاكرة االخت الكبرى األم الثانية ألخواتها والســاعد االيمن 
لوالدتهــا و التي ما زالت تحكي لنا قصصا لم يســمعها احد من 

قبل عن تلك االيام السعيدة. 
أيــام ال يمكــن ان تغيب عــن البال، ســنوات البراءة والشــقاوة 
نســتعيدها بإصرار كلمــا اجتمعنا في جلســاتنا العائلية التي 
باتت نــادرة هــذه االيــام تســتذكرها االخت الكبــرى ودموع 
االنفعال والضحك تتهادى على وجناتها المحببة وهي تسترجع 
بسرور تلك االسئلة الساذجة والمواقف الطريفة لهذا االخ او تلك 
االخــت في وقت كانت فيه تمارس دور االم واالخت والصديقة 
وفــي بعض االحيان تكون القاضي  والمحامي في حل النزاعات 
االخوية والمرشــد والمعلم والطباخة والمربيــة فهي ام بالوكالة 
وغالبا ما تكون ادوارها محورية ورئيسية  في حياة العائلة  لذلك 
هي الســند الذي ال يكل وال يمــل و ان غابت األم فهي الحاضرة 

دائما. 
االخــت الكبــرى هي مــن الجيل الذي نشــأ وتربى علــى الحب 
والتســامح والوفاء واالحترام وكل القيم النبيلة والحياة بوجودها 
هدوء شــامل وطمأنينة ال متناهية ورغــم كل ما فيها من الم ما 
زالت تغمرنا بفيض حنانها وجزيل احســانها  فهي تجيد النظر 
الى اعماق دواخلنا ومــا تنطوي عليه النفس من تعرجات معتمة 
وزوايا مفرحة حتى ولو لم ننبس ببنت شفة فرابطة الحب لديها 

تفوق رابطة الدم. 
كبــرت االخــت الكبرى واصبحت هــي االخــرى ام لعائلة كبيرة 
ولكنها في زحمة مشــاغلها مــا زالت تلعــب دور األم ألخواتها 
وبناتها في ان واحد، فيا لهذا القلب الكبير الذي يســتوعب هذا 

العدد الكبير من االحباب. 
اكليــل من الغــار وورود االقحــوان اهديها ألختــي الكبرى امي 
الصغيــرة الجميلــة التي ما زالــت محبتها مزروعة في شــرايين 

القلوب مهما بعدت المسافات وانقطعت االتصاالت. 
وكل عام وكل اخت كبيرة كانت ام صغيرة بألف الف خير.

ساجدة ناهي

�لو�قع من
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أثرها في الحد من التحريض االلكتروني
وظائف العربية 

فكرة دور اللغة 
العربية في ضبط 

زمام االسرة  
بوصفها وسيلة 

تواصل عبر جميع 
مواقع وحسابات 
االنترنت فضال عن 
التواصل المباشر 
مع بعضنا البعض، 

لم تأت عن فراغ 
؛وإنما جاءت 

نتيجة لما يمر 
به المجتمع 

العراقي، أثر 
الموجة األخيرة 

التي اجتاحت 
الشارع العراقي 
من حاالت القتل 
المفجع، وطفو 

ظاهرة العنف 
األسري، وأؤكد 

على كلمة )طفو( 
ألن الظاهرة لم 

تكن وليدة اليوم 
بل هي موجودة 

بالفعل؛ لكنها 
لم تكن متفشية 

بالشكل الذي 
عليه في اآلونة 

األخيرة

بوصلة 
اكاديمية

* العميدي  سعيد  د. هدى 
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كما لم يســبق لإلعالم أن يركز عليها ويعيرها اهتماما، مما شــكل 
تســاؤالت كثيرة حول جــذور هذه الظاهــرة االجتماعية الخطيرة 
واألخطــر منهــا تركيز اإلعــالم عليها مــن ِقبل بعــض القنوات 
المعروفة بعدائها للشعب العراقي وللوسط الديني باألخص ،مما 

يثير اهتمامها بمشاكله شكوكا وظنونا ليست بطيبة .
من هنا نســلط الضوء على أهم النقاط التي البد من فتح ملفات 
تحقيق )لغوي( فيها وتســليط أقالمنا _نحن الذين نحســب على 
الجانــب المثقف من الفئة االجتماعية، فئــة النخبة، الفئة التي 
تقع على عاتقنا المســؤولية األكبر_، مما يجــري في المجتمع؛ إذ 
تخلى أغلب فئاته عن مســؤولياتهم الدينيــة واالخالقية، وحتى 
اإلنســانية، فصار البعض ينظــر ألخيه  ُيقتل شــر قتله فال يمد 
يــدا إلنقاذه وال يحرك ســاكنا، وما أقصده بالقتــل هنا  الجريمة 
االلكترونية بســبب إدمان شــبابنا وفتياتنا على مواقع التواصل، 
ودخولهم في مشاكل تهدر أعمارهم وتبعثر حياتهم ومستقبلهم، 
وتضيعهم وذلك لسبب رئيس ومهم جدا هو لغة النشر على بعض 
المجاميع المسمومة )البيجات( التي ُنسجت خططها في ليل، لسم 
عقول شبابنا  وفتياتنا وهدم أسرنا المسلمة بدعوى مواكبة التطور 

التكنلوجي وهذا الملف االول الذي البد من متابعته جديا. 
  من هنا البد من العروج على وظائف اللغة؛ إذ اللغة نافذة مشرعة 
على تجارب وخبرات األمة الواحــدة، وعلى تجارب وخبرات األمم 
األخرى. فهــي التي تحفظ لألمة تراثها األدبي والديني والعلمي، 
وفي الوقت ذاته تطلع أبناءها على تجارب وخبرات األمم األخرى. 
فهــي التي تحفظ لألمة تراثها األدبــي والديني والعلمي، واللغة 
أداة هامــة من أدوات التعّلم والتعليــم، وعليها ُيعول في تعليم 
التالميذ المواد التعليمية المختلفة في جميع مراحل دراسته، وهي 
أداة من أدوات التفكير، إذ أن اإلنســان يفكر باللغة، ويتمثل ذلك 
فــي نتاج ذلك التفكير، كما يســتطيع أن يجد فــي اآلثار األدبية 
التي تعالج العواطف اإلنســانية ما ينفس به عن مشــاعره إن لم 

يكن قادرًا على تصويرها أو نقلها بطريقة مؤثرة.
إن أظهــر الوظائف التي تؤديها اللغة في حيــاة الفرد والجماعة 

هي:
الوظيفــة االجتماعيــة .. الوظيفــة الفكرية .. الوظيفة النفســية 

)الجمالية(.. الوظيفة الثقافية
1 - الوظيفة االجتماعية:

 وتتمثــل في الفهم واإلفهام – التفاهم – وأبرز مظاهره: التعبير 
عن اآلراء المختلفة: السياسية، الدينية، االجتماعية ... الخ.

2 _الوظيفة الفكرية:
 وتتمثــل في الصلة الوثيقة بين اللغة والتفكير، ومن أمثلة ذلك؛ 
قدرته على نقض فكرة معينة، مع بيان أســباب هذا النقض، وما 
يرافق ذلك من مواكبة األلفاظ لألفكار التي تخرج على شكل لغة.

3 - الوظيفة النفسية – الجمالية –:
وهكــذا تتمثل الوظيفة النفســية للغة في قدرتهــا على الوفاء 
بالتعبير الدقيق والحي عن الحاجات النفسية والشعورية، فتسعف 
مــن يقدر على التعبير عنها بالصور والتراكيب، بحيث يضيف إلى 
هــذه اآلثار الجميلة آثــارًا ال تقل عنها روعة فــي دقة تصويرها 
وصدقهــا وتأثيرهــا، فتظــل اللغة نبعــًا ثرًا لعــرض العواطف 

واألحاسيس اإلنسانية وتفريغها بطريقة مباشرة.
4 _ الوظيفة الثقافية:

  وتتمثــل في حفظ التراث األدبي والديني والعلمي لألمة، ونقله 
من جيل إلــى آخر لتتصل حلقاته وتتم معايشــة أبناء األمة له، 

واإلفادة منه.
   ومن هنا وإليماني بأن هذه التكنلوجيا لم تطلق للشرق االوسط 
ولبالد المســلمين حبــا بهم وال عبثا، وإنمــا بايدلوجيا مخطط لها 
ووفق رؤية بعيدة المدى هدفها االساس الفتاة المسلمة ومحورها 
االســرة المحافظة، وهو ما يشدد المســؤولية علينا بأن نعد العدة 
لمواجهة هذه الهجمة الشرسة وذلك بإعداد نواة المجتمع )البنت( 
إعدادا طيبا يمنحها القوة للوقوف بوجه كل الموجات الدخيلة من 
الغرب، وأول وســيلة لرد الهجوم هو معرفة العدو وفهمه ومعرفة 
أدواته ومعرفة مدى قوة ســالحنا في  قبالة سالحه، وبما أننا في 
حرب ثقافية وسيلتها االساسية هي اللغة وإدراكا بأهمية سالحنا 
)لغتنــا( وقوته من خــالل الوظائف التي مــن الممكن أن تؤديها 
في حال استثمرت ووجهت توجيها صحيحًا بعد معرفة إمكانات 

العدو.
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  وواضحة جدا  جبهة العدو وأهدافه وإمكاناته؛ و اللغة هي إحدى 
وســائله وأعظمها  فتكا إذ ال يخفى علــى الجميع ما تلعبه اليوم 
وظيفــة اللغة وتنميقها وإظهارها بالشــكل الــذي يخدم اهداف 
المتحــدث، لذا باإلمكان أن نأخذها وســيلة لرد النــار الى وكرهم 
؛فهي أهــم أداة للمحافظة علــى هذه اللبنة االساســية، فلغتنا 
لغة القران الكريم ؛لغة أحســن النــاس خلقا ومنطقا ؛باإلمكان ان 
نستثمرها بعكس ما يستثمرها الغرب وأن نصيرها وسيلة لكسب 
شــبابنا عبر تأســيس مواقع تواصل اجتماعي تجذبه، لتلفته عن 
وســائل التواصل االجتماعي المســمومة ولتسحبه عن شفا جرف 
الهاويــة، وهنا ندرك أهمية  تلك المواقع في تغيير مســار حياة 
المجتمع المسلم ، بشكل عام وفي العراق خصوصا، إذ بدأ الوضع 
يخرج عن الســيطرة لما نشــهده اليوم من حاالت لم يســبق وإن 
حدثت من قتل الزوجات ألزواجهن بعد زواج دام ثالثة عشر عاما، 
او اب يقتل طفلته أو أم ترمي أطفالها، وزوجة تخون األمانة، وأمًا 
تنتزع الحنان من قلبهــا، واالمومة من ضميرها، وغيرها من الصور 
المأســاوية التي نراها اليوم، وتعج مواقــع التواصل االجتماعي 
بها، ،وتؤذن القنوات على رأس كل ســاعة خبرية وبأسلوب خبري 
منمق يظهــر للملتقي عطفًا من قبل تلــك القنوات للضحايا مما 
شجع الظاهرة ومن دون شعور المجتمع، على االنتشار، فضال عن أن 
مواقع التواصل سببا رئيســا في نشر ثقافة التجهيل، استخفافا 

منهــا بعقل المتلقي الذي بات ينغمس انغماســا كامال في هذه 
المواقع شــاغال بها نفســه عن حياته الفعلية مما يجعله يعيش 
حالمــا بتجربــة افتراضيــة مع أنــاس افتراضييــن ال وجود لهم 
ســوى لغة منمقة وأسلوب رقيق جعل المســتخدم لتلك المواقع 
متماهيًا معها متناســيا لحياتــه الواقعية، ومن ثم ومن دون وعي 
منه يصطدم مع ذلــك الواقع ومع مجتمعه الواقعي وبمســاعدة 
المواقع نفســها وبالتعاون مع )كروبــات( افتراضية تبث نفس 
مشــكلته وتعطيــه الحــل بطريقة او أخــرى مما يجعــل ارتكابه 
للجريمة أمرا مستساغا وطبيعيا جدا وهو بالفعل ما جعل البعض 
منــا ال يتفاجئ حين ينصت لخبر ما عــن قتل زوجة لزوجها او أم 
ألطفالهــا او أب ألوالده، بل العكس قد نجــد كثيرا من المجاميع 
المحشدة ألكترونيا_ فيسبوك وإنستغرام وتليغرام وتويتر_ تضع 
النــكات وتحوك خبر الجريمــة  كأنه نكتة أو طريفــة من الواقع، 
أو حدث طبيعــي جدا ،بينما تكمل القنــوات التلفزيونية الحبكة 
وتتم دورها عبر نشرتها الخبرية  لتسرد الخبر بأسلوب لغوي مشجع 
لفاعل الجريمة؛ وذلك بإعطائه العذر لفعلته، وربط االمر بصعوبة 
الظروف االجتماعية وســبب إدارة الحكومة وعــدم الحصول على 
فرصة عمل ،رغم أن ذلك قد يعد ســببا لكنه )حق يراد به باطل( 
من أجل الفات النظر عن أصل القضية وسبب الظاهرة، وهو جهل 
جيل الشباب بكيفية استخدام هذه المواقع وانصياعه للغة الغير 
دون إدراك منــه لعواقبها وكمــا يقال ؛خير طريقــة للدفاع؛ هي 
الهجــوم؛ وبما أن الهجوم قد وقع ،و قــد غزينا في عقر دارنا؛ كما 
يقول أمير المؤمنين )عليه الســالم(، فالبد من أن نبدأ من عقر الدار 
وذلك عبر استخدام اللغة األمثل لكسب فتياتنا وبنيُننا، وجذبهم 
بأســلوب لغوي يقطر بالحنــان ونغمرهم بالمحبــة التي فقدوها 
في وســط اهليهم ،وأضاعتها أســرهم وباتــوا يبحثون عنها في 
جبهات عدوهم، لذا البد أن نســتخدم نفس سالح العدو لكسبهم 
واحتوائهــم، وضمهم الينــا لتنعم بيوتنا بهــم وتتقوا جبهاتنا 
بثقافتهم، وبذلك نحفظ أهم حقوق نبينا )صلى الله عليه واله( 

علينا؛ وهي حفظ شباب أمته باالستخدام األمثل للغته.

* جامعة الزهراء )عليها السالم( للبنات/ كربالء المقدسة
كلية التربية/ قسم اللغة العربية

بدأ الوضع يخرج عن السيطرة لما 
نشهده اليوم من حاالت لم يسبق وإن 

حدثت من قتل الزوجات ألزواجهن بعد زواج 
دام ثالثة عشر عاما، او اب يقتل طفلته أو 

أم ترمي أطفالها، وزوجة تخون األمانة، وأمًا 
تنتزع الحنان من قلبها، واالمومة من ضميرها، 
وغيرها من الصور المأساوية التي نراها اليوم، 

وتعج مواقع التواصل االجتماعي بها
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التحوالت والتحركات المختلفة في الجمادات ضمن نظم وقوانين معينة، ال 
تأتي صدفة بل هي سلسلة طويلة في قدرة الله الهائلة، وغير المحدودة 

في الكون، ومثال ذلك التبخير الذي تقوم به أشعة الشمس للماء، وما 
ينجم عن ذلك من تكاثف وتشكل للغيوم، ثم هطول االمطار بأشكال 

متعددة بعد ذلك.

نافذة على 
الطبيعة

48Q  W  A  R  E  E  R

التوازن:
ة. التوازن   األســرار العظيمة التي تخفيها البحار والمحيطات في داخلها، وما تكتنزه من عشــرات اآلالف بل الماليين من أنواع الكائنات الحيَّ
الدقيق بين نســبة الماء واليابســة في األرض، ووجود ذات النسق التناسبي في جسم اإلنسان. الدور العظيم الذي تقوم به الجبال في تثبيت 
األرض ومنعها من التمادي عن مســارها ومدارهها الخاص..و الدقة المتناهية في موازين األشــياء والمســافات، فلو دنت الشمس بمقدار ميل 
واحد الحترقت األرض ومن عليها، ولو ارتفعت بذات المقدار لتجمدت األرض ومن عليها. النوم، وما يخفيه من أســرار عظيمة يعجز اإلنســان 

عن إدراكها.

 ظاهرة إنبات الزرع:
أَنُتْم َتْزَرُعوَنُه أَْم َنْحُن الزَّارُِعوَن* َلْو َنَشــاُء َلَجَعْلَناُه ُحَطاًما َفَظْلُتْم  ــا َتْحُرُثوَن* أَ  فقــد قال تعالى:)أََفَرأَْيُتم مَّ

ُهوَن( ]الواقعة: 63-65[. َتَفكَّ

مظاهر
اعداد / للقوارير 

قدرة الله 
..فى الطبيعة
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حركة النجوم والكواكب:
 حيث تدور بسرعة هائلة، وبمسارات خاصة ودون أن يرتطم نجم بآخرإمساك الله 
للســماوات، حيث يمسك الله سبحانه بها من أن تقع أو تبيد، فقد قال في كتابه: 
مَس  َر الشَّ ماواِت ِبَغيرِ َعَمٍد َتَروَنها ُثمَّ اسَتوى َعَلى الَعرِش َوَسخَّ )اللَّـــُه الَّذي َرَفَع السَّ
ُكم توِقنوَن(  ُل اآلياِت َلَعلَُّكم ِبِلقاِء َربِّ ُر اأَلمَر ُيَفصِّ ى ُيَدبِّ َجٍل ُمَسمًّ َوالَقَمَر ُكلٌّ َيجري أِلَ

]الرعد: 2[.

قدرة اهلل على مراقبة أعمال الناس
 مــن مظاهر قــدرة الله عز وجل وســلطانه أنه يســتطيع مراقبة جميع أفعــال وأقوال 
المخلوقات البشــرية، فهو العالم بما يدور في أذهان جميع الناس من أفكار ومعتقدات 
في الوقت ذاته كما قال تعالى: )أََوَلْيَس اللَُّه ِبَأْعَلَم ِبَما ِفي ُصُدورِ اْلَعاَلِميَن( ]العنكبوت: 
10[، كمــا أنــه العالم بلغات جميع المخلوقات ووســائل اتصالهــا مهما كان عددها 

ونوعها.
وغيرها من العجائب التي خلقها الله سبحانه وتعالى وارانا عجائب خلقه التي اليمكن 

احصاؤها في مقال صغير .. فسبحان الله اللطيف الخبير في اتقانه للكون.

 السلسلة الغذائية:
 وهــي سلســلة الحيــاة بيــن اإلنســان والنبــات والحيوانــات المختلفــة، فقــد قــال تعالــى: 
ا* َفَأنَبْتَنا  ْرَض َشــقًّ ــا* ُثــمَّ َشــَقْقَنا اأْلَ ــا َصَبْبَنــا اْلَمــاَء َصبًّ )َفْلَينُظــرِ اإْلِنَســاُن إَِلــى َطَعاِمــِه* أَنَّ
ُكــْم  َتاًعــا لَّ ــا* مَّ ــا* َوِعَنًبــا َوَقْضًبــا * َوَزْيُتوًنــا َوَنْخــاًل * َوَحَداِئــَق ُغْلًبــا َوَفاِكَهــًة َوأَبًّ ِفيَهــا َحبًّ

ْنَعاِمُكــْم ( ]عبــس: 24-32[. َوأِلَ

 األنظمة والقوانين والسنن
 تســيطر على الطبيعة بمظاهرها المختلفة، 
كقانــون الجاذبية، وقانون الطفو بالنســبة 
للمــاء. النظــرة الجماليــة التــي تطبع كل 
مظاهــر الطبيعــة، ومــا بيــن عناصرها من 
انسجام وتوافق من ناحية األلوان واألحجام 
المنتظمــة  الكواكــب  حركــة  واألشــكال. 
ل  والدقيقة، وما يترتب على ذلك من تشــكُّ

لليل والنهار والفصول األربعة.
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تصوير - رغد العبيديتصوير - خضير فضالة

الطالق العاطفي 

يرغب البعض 
بعدم االنفصال 
للحفاظ على 
الشكل االجتماعي 
إمام اآلخرين، 
بخاصة أن المرأة 
تخشى من 
لقب "مطلقة"، 
وكي ال توصم 
بفشل حياتها 
الزوجية، وتتعرض 
لالتهامات 
واإلشاعات لذا 
يضطر بعضهم 
للتظاهر 
بالسعادة، 
والدفء األسري 
وتتسع الفجوة 
مع مرور األيام 
من دون إيجاد 
الحلول الناجعة

تصاب كثير من العالقــات الزوجية بالبرود، وانعدام الحوار، والخواء 
في المشاعر، وهو ما يسمى ب"الطالق العاطفي"، إذ ينعدم التواصل 
بين الزوجين، وتتســع المسافة بينهما مما يؤثر على األبناء، ويجعل 
ســقف تلك العالقة الجافة غير مســتقر ومهــدد باالنهيار في أي 
لحظــة، فتغيب المــودة واالندماج بينهم، وتكون القســوة والجفاء 

متصدرة المشهد األسري.
وعادة ما يورث األبناء الذين عاشــوا تلك األجواء المتوترة في هذا 
النمط من العالقات الخاوية فتؤثر في مستقبلهم، وطريقة فهمهم 
لالرتباط، وتأســيس شــراكة أســرية، وعدم قدرتهم علــى مواجهة 
صعوبات الحياة، وفقدانهم الثقة بأنفسهم، وانطباع صورة خاطئة 

عن الزواج في أذهانهم.
وكثيرة هي األســباب التي تؤدي لهذا االغتراب الجسدي والنفسي 
ومنهــا، أعبــاء الحيــاة المتزايدة، وتدهــور األوضــاع االقتصادية 
واالجتماعية، وتزايــد طلبات الزوجة واألبناء من دون مراعاة الوضع 
المــادي للــزوج، والضغط الــذي يعانيه األب من اجــل تأمين لقمة 
العيــش، واختالف المســتوى االجتماعي والثقافي بيــن الزوجين، 
باإلضافة إلى إن هناك اختالف في طريقة تفكيرهما ومعتقداتهما، 
فيلجــأن لالهتمام بتلك األمور بعيدا عــن االلتفات لعواطفهما، وما 
يحتاجــه كل منهــم مما تكثر المشــاجرات، وتغيب لغــة التفاهم 
وظهور النفــور العاطفي، ويرغب البعض بعــدم االنفصال للحفاظ 
على الشــكل االجتماعي إمام اآلخرين، بخاصة أن المرأة تخشى من 
لقــب "مطلقة"، وكي ال توصم بفشــل حياتهــا الزوجية، وتتعرض 
لالتهامــات واإلشــاعات لذا يضطــر بعضهم للتظاهر بالســعادة، 
والدفء األسري وتتسع الفجوة مع مرور األيام من دون إيجاد الحلول 

الناجعة. 
وهــذا النوع مــن الطالق أكثــر تدميرا، بســبب الحرمان مــن الحب، 
والتواصــل والعيــش في عزلــة، وهو يشــير إلى انتهــاء صالحية 
الشــراكة الزوجية، ويتمســك به الزوجين للحفاظ على األطفال من 
الضياع والتشرد، وخوفا عليهم من اإلصابة باالضطرابات النفسية، 

والتفكك األسري.
لذلك يجب كسر هذا الحاجز بين األزواج، والعودة للتفاهم، والنقاش 
وتصفية األمور العالقة، وتبادل المشاعر وتلبية احتياجات بعضهم، 
للوصول إلى حل، والوضوح في العالقة والصدق، وتجنب المشاكل، 

ومحاولة فهم الطرف األخر وحقوقه.

سرور العلي 

قلمزخات 
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ملف الطفولة
األثر التربوي 

للزواج
ذوي االحتياجات الخاصة..

انكسارات وإبداعات

Q  W  A  R  E  E  R

متى تسمح البنك 
؟أن يمتلك هاتفا ذكيا
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فضاءات 
طفولية

لؤي  أمني
األطفال الذين 

يشعرون بالرضا عن 
أنفسهم لديهم 

الثقة لتجربة أشياء 
جديدة هم أكثر عرضة 

لبذل قصارى جهدهم، 
إنهم يشعرون 

بالفخر لما يمكنهم 
فعله، احترام الذات 

يساعد األطفال على 
التعامل مع األخطاء، 
يساعد األطفال على 
المحاولة مرة أخرى، 
حتى لو فشلوا في 
البداية، نتيجة لذلك، 

يساعد تقدير الذات 
األطفال على تحسين 

أدائهم في المدرسة 
والمنزل ومع 

األصدقاء
يجد األطفال الذين 

يعانون من تدني 
احترام الذات صعوبة 

في التأقلم عندما 
يرتكبون خطأ أو 

يخسرون أو يفشلون، 
نتيجة لذلك، قد ال 

يفعلون ما في 
وسعهم

احترام الذات لالطفال.. قيمة تربوية
لتحسين اداؤهم في المدرسة والبيت

52Q  W  A  R  E  E  R



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
52Q  W  A  R  E  E  R53 Q  W  A  R  E  E  R

يشــعر األطفال الذيــن يعانون من تدنــي احترام الــذات بعدم 
اليقين من أنفســهم. إذا يعتقــدون أن اآلخرين لن يقبلوهم، فقد 
ال ينضمــون إليهم، وقــد يتركــون اآلخرين يعاملونهــم معاملة 
ســيئة وقد يواجهون صعوبة في الدفاع عن أنفسهم وهم دائمًا 

يستسلمون بسهولة أو ال يحاولون على اإلطالق.

كيف يتطور احترام الذات عند طفلك
يمكــن أن يبدأ احتــرام الذات في وقت مبكر مــن الطفولة ليتطور 
ببــطء مع مــرور الوقت كما يمكن أن تبدأ فقط ألن الطفل يشــعر 
باألمان والحــب والقبول. يمكن أن تبدأ عندما يحصل الطفل على 

اهتمام إيجابي ورعاية محبة. 
عندمــا يكون األطفــال صغــارا، يمكنهم القيام ببعض األشــياء 
بأنفســهم يشعرون بالرضا عن أنفسهم من خاللها خصوصًا عند 
استخدام مهارات جديدة حيث ينمو تقديرهم لذاتهم واحساسهم 

بالفخر فيما يفعلون.
مــع نمو األطفال يمكن أن ينمــو احترام الذات أيًضا. في أي وقت 
يجرب فيه األطفال األشياء ويفعلونها ويتعلمونها يمكن أن يكون 
هناك فرصة لنمو احترام الذات ويمكن أن يحدث هذا عندما يقوم 

األطفال بما يلي :

عندما يكون لدى األطفال احترام الذات، فإنهم يشــعرون بالثقة 
والقدرة والقبول لما هم عليه

كيف يمكن للوالدين بناء احترام الذات ؟
كل طفل مختلف قد يصبح احترام الذات عنده أســهل من غيره.  
من األطفــال كما في الطرف االخر يعاني ويواجه بعض األطفال 
أشــياء يمكــن أن تقلل من تقديرهم لذاتهــم. ولكن حتى لو كان 

تقدير الطفل لذاته منخفًضا، فيمكن رفعه
فيما يلي بعض األشياء التي يمكن للوالدين القيام بها لمساعدة 

األطفال على الشعور بالرضا عن أنفسهم : 
ســاعد طفلك على تعلم عمل األشــياء. في كل عمر هناك أشياء 
جديــدة ليتعلمها األطفال، حتى أثنــاء الطفولة، فإن تعلم حمل 
الكوب أو اتخاذ الخطوات األولى يثير شعورًا باإلتقان والبهجة، مع 
نمو طفلك فإن أشياء مثل تعلم ارتداء المالبس أو القراءة أو ركوب 

الدراجة هي فرص لنمو احترام الذات

عند تعليم األطفال كيفية القيام بأعمال جديدة؟
 كــن معهــم وأظهــر لهم بعــض المســاعدة فــي البدايــة، ثم 
 دعهــم يفعلوا ما في وســعهم، حتى لــو ارتكبوا أخطــاء. تأكد 
 مــن حصــول طفلك علــى فرصــة للتعلــم والمحاولة والشــعور 
بالفخــرو ال تجعــل التحديات الجديدة ســهلة للغايــة أو صعبة 

للغاية.
امــدح طفلك، لكن افعل ذلــك بحكمة، من الجيــد مدح األطفال 
ومديحــك هو وســيلة إلظهار أنــك فخور، لكن بعــض طرق مدح 
األطفال يمكن أن تأتي بنتائج عكسية، إليك كيفية القيام بذلك 

بشكل صحيح :
ال تبالــغ في الثناء. المديح الذي ال يشــعر بأنه مكتســب ال يبدو 
صحيًحا. على سبيل المثال، إخبار الطفل أنه لعب لعبة رائعة رغم 
انــه لم يكن كذلك، من األفضل أن تقــول: "أعلم أن هذه لم تكن 
أفضــل مباراة لك، لكن لدينا جميًعا أيام راحة. أنا فخور بك ألنك 
لم تستســلم." ثم أضف وبثقة: غًدا، ستعود إلى لعبتك وبقوتك 

المعهودة.
مجهود الحمد تجنب تركيز المديح فقط على النتائج مثل الحصول 
على درجة عالية باالمتحــان أو الصفات الثابتة كان  يكون ذكًيا 

أو رياضًيا.
كن قــدوة جيدة. عندما تبــذل جهًدا في المهــام اليومية )مثل 
ترتيــب األوراق، أو تحضيــر وجبــة، أو تنظيف األطباق، أو غســل 
الســيارة(، فأنت بذلك تكون قدوة حسنة. يتعلم طفلك أن يبذل 
جهــًدا فــي أداء الواجبات المنزلية أو تنظيــف األلعاب أو ترتيب 

السرير.
عندما تقوم بالمهام بمرح )أو على األقل دون التذمر أو الشــكوى(، 
فإنك تعلم طفلك أن يفعل الشيء نفسه. عندما تتجنب التسرع 
في أداء األعمال المنزلية وتفخر بعمل جيد، فإنك تعلم طفلك أن 

يفعل ذلك أيًضا.
حظر االنتقادات القاســية. الرسائل التي يســمعها األطفال عن 
أنفسهم من اآلخرين تترجم بسهولة إلى شعورهم تجاه أنفسهم 
كما ان الكلمات القاسية "أنت كسول جًدا!" ضارة وليست محفزة. 
عندما يسمع األطفال رســائل سلبية عن أنفسهم، فإن ذلك يضر 

باحترامهم لذاتهم. تصحيح االطفال بالصبر.

53 Q  W  A  R  E  E  R

إحراز 
تقدم نحو
 الهدف
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على الثناء 

على السلوكيات 
الجيدة

الحصول 
على جائزة 
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األشياء 

في المدرسة

تعلم المهارات، 
الرياضة، الفن، 
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التقنية

 
المساعدة 
او العطاء

يشعر 
بالفهم 
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الخطأ دون 

المبالغة بالعقاب
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 إن أحد األســباب هو أن الزواج الخطوة األولى التي يخطوها اإلنســان للخروج من 
عبودية النفس وحبها إلى حب اآلخرين، فإلى مرحلة ما قبل الزواج، كانت )األنا( 
واحدة، وكان كل شــيء لهــذه األنا، فأول مرحلة يحطم فيهــا هذا الحصار هي 
الزواج، فيســتقر موجود آخر إلى جانب هذه األنا. فيعمل اإلنسان ويتعب ويخدم 
ليــس )لألنا( بل لذلك الموجــود اآلخر. وبعد أن يكون لــه أطفال، لتصبح )هي( 

و"هم" وقد يكثر األطفال بحيث تنسى ـ األنا ـ تدريجيًا
وكل شــيء يصبح "هي" و"هــم". وهذه هــي الخطوات األولى التــي يخرج بها 

اإلنسان من حالة األنانية والعجب إلى حب اآلخرين
واثبتــت التجارب القطعيــة أن أغلب األفراد المنزهين الذيــن لم يتزوجوا بقصد 
التفرغ إلصالح أنفسهم، ندموا في آخر عمرهم وقالوا لآخرين: اننا فعلنا ذلك فال 
تفعلوه أنتم. وبما أنهم كانوا علماء عارفين وكان أغلبهم من الفالسفة والحكماء، 
فقد وجدت فيهم في الســنين المتأخرة من أعمارهــم حاالت صبيانية كحاالت 

المراهقة وعدم النضج.
 هناك نوع من النضج ال يحصل إلى في ظل الزواج وتشــكيلة العائلة، فال يوجد 
في المدرســة وال في جهــاد النفس، وال مع صالة الليل، وال فــي الحب والتعلق 
بالصالحيــن، بل يجب الحصول على هذا النضج من هذا الباب فقط. لذا فال يعد 

القسيس المسيحي إنسانًا كاماًل أبدًا وإن كان صادقًا في عبادته وزهده
إن عامل تكوين األسرة، الذي هو عامل أخالقي ـ وهذا أحد أسباب تقديس الزواج 

في اإلسالم ـ وهو عامل ال يقبل التبديل والتغيير أبدًا

يوضح الشيخ الشهيد مرتضى مطهري )طاب ثراه( عن مبدأ 
الزواج ويجيب بتساؤل لماذا اعتبر الزواج أمرًا مقدسًا وعباديًا في 

اإلسالم، مع أنه من اللذات واألمور الشهوانية؟

إعداد / للقوارير

األثر التربوي للزواج
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من أخطر المراحل التي يمر بها اإلنسان في حياته ، فهي من المراحل اإلنتقالية لإلنسان من  
الطفولة والبراءة الى الرشد والبلوغ ، فيصبح الشخص بمرحلتين في آن واحد أحيانا يتصرف كأنه 

طفل ال يفقه شيء وال يرغب بأن يشعر بكونه بالغًا ألنه أحبها وكأنه يخاف من فقدان الدالل الذي 
كان يشعر به عند أسرته ، ويخاف الخوض في مرحلة البلوغ ، وأحيانا يشعر وكأنه شخص بالغ وقادر 

على إتخاذ القرارات وخوض التجارب دون النظر لمدى نتائج هذه التجارب التي يخوضها في حياته 
مما يؤدي الى بداية المشاكل النفسية التي يشعر بها الشخص حينها،  لذا دائما تعاني األسر 

بالعديد من التداعيات مع أطفالهم في هذه الفترة سواء من الناحية النفسية أو الجسدية . 

بشرى احللفي   د. 

المراهقة 
في عيون 

السيكولوجية 
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تحليل نفسي 
تكمــن خطورة مرحلــة المراهقة في إختالف تفكير وســلوك الفرد 
فيها فيصبح بحاجة للتفهم والتعلم والتربية،فأحتياجات الطفل 
الصغير تختلف عــن إحتياجات المراهق وهذا يجعله يشــعر بأنه 
أصبح شــخصًا ناضجًا ، مما يفضي الوقوع بالعديد من المشــاكل 
نتيجة لهذه المرحلة اإلنتقالية المفاجئه له ، فيبدأ الشعور بحاجته 
لإلنعــزال عن مــن حوله وخصوصا عنــد بدأ التغيــرات الهرمونية 
بالظهــور عليه ، فالفتيات يبــدأن بالخجل وإعراضهــن عن تناول 
الطعــام خوفا من الســمنة وظهور عالمات البلــوغ عليهن كفتيات 
، فهنــا يكمــن دور األســرة في تفهم هــذه التغيــرات الهرمونية 
والنفســية والجســدية ، كما ويجب على األســرة أن تقوم بتهيئة 
المراهق جســديًا ونفســيًا ودينيًا ، ألنه يكون بأمس الحاجة للعلم 
بالعديــد من المعلومــات التي كان يجهلها فــي مرحلة الطفولة ، 
وعندها تتمكن األســرة من التقرب للمراهــق وذلك لتوخي العديد 
من المشــاكل النفســية التي من الممكن أن يقوم بها نظرا لجهله 
بالعديد من المواضيع الدينية والجســدية واألخالقية وغيرها. كما 
تحدثنا ســابقًا تعتمد عملية تخطي مرحلة المراهقة على األســرة 
فهي األســاس في تنشــئة وتنمية الفرد فهو يحتــاج للعديد من 
النصائــح والمعلومات، علمــا بأنه يرفض قبول النصائح بشــكل 
مباشر فهو يعتبرها نوعا من اإلستخفاف في شخصيته التي ابتدأ 
في اعتبارها شــخصية أساســية أذ يعتقد بأنه أصبح بالغًا عاقاًل ، 
فهذا يتطلب من األسرة أن تتوخى الحذر عندما تبدأ بالتعامل معه 
،كما وأن محاولة إشــغال وقت هذا المراهق باألنشــطة اإلجتماعية 
والرياضية يســاعده في التغلب على هــذه المرحلة االنتقالية من 

عمره فتمر دون أن يشعر بها أحيانا.
 ان علــى االم ان تكــون صديقة ألبنائها حتــى تتمكن من دخول 
حياتهم الخاصة ومعرفة التفاصيل الصغيرة التي تخصهم  لعالج 

أي مشكلة تحدث لهم.
وعليها ايضا اشــعاره بقيمته داخل األســرة.. كما ان الحرص على 
ترســيخ القيم الدينية والعادات والتقاليد المجتمعية لدى من االمور 
المهمة ، وان منح بعض الخصوصية يجعله يشــعر بالثقة والقدرة 

على تحقيق احالمه . 
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FASHION

أحدث أزياء األطفال 
في ربيع 2021

عالمها

58

أطلقت بيوت الموضة أحدث صيحات أزياء 
األطفال لربيع 2021 حيث تميزت التصميمات 

باأللوان الجذابة والجريئة، والتي تتشابه 
قليال مع تصميمات الكبار. 

ــزت  ــع. وتمي ــال األوالد لربي ــة األطف ــات موض ــة صيح ــة مقدم ــز المختلف ــوان الجين ــت أل واحتل
ــي واألزرق،  ــي والكحل ــر والبرتقال ــون األصف ــة، كالل ــة والجذاب ــوان العصري ــات باألل ــاتين البن فس
ــة. ــزة وجذاب ــاتين ممي ــل الفس ــر، تجع ــة الخص ــن منطق ــزام م ــود ح ــاتين بوج ــذه الفس ــز ه وتتمي

ــون  ــى البنطل ــة، عل ــة والعصري ــوان الزاهي ــات واألل ــان الكروه ــات األوالد بالقمص ــزت تصميم وتمي
ــادي.   ــي والرم ــود والكحل األس

وتحتــل صيحــة »األوفــر ســايز« مقدمــة أزيــاء الربيــع لألطفــال لعــام 2021 ، وخصوصــا فــي المالبس 
الرياضيــة، حيــث ظهــر أكثــر مــن تصميــم يتكــون مــن بنطلــون علــى التيشــيرت 

»األوفــر ســايز« والكنــزات العصريــة المميــز . 
ــر بينهــا  ــدل األوالد بتشــابه الكبي ــزت ب وبالنســبة للمالبــس الكالســيك، تمي

وبيــن بــدل الكبــار، ومــن الصيحــات الرائجــة، البــدل باللــون األزرق 
ــادي .  ــي والرم والكحل

أمــا البنــات فتميــزت باأللــوان الذاهيــة كاللــون األخضــر 
يتكــون  حيــث  واألزرق،  واألصفــر  الفاتــح 

ــض أو  ــوب ابي ــت وث ــن جاكي ــم م التصمي
ــرة. ــة صغي ــع حقيب ــود م أس



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
58Q  W  A  R  E  E  R59 Q  W  A  R  E  E  R59 Q  W  A  R  E  E  R



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
60Q  W  A  R  E  E  R61 Q  W  A  R  E  E  R

سرور العلي  

لزيادة الوعي بمخاطره

تحقيق
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متى تسمح البنك 
؟أن يمتلك هاتفا ذكيا
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ونصحت التربوية وســن احمد األســر بتفعيل إعــدادات األمان 
في هواتف أبنائهــم، وتثبيت تطبيقات حماية، وتحديد أوقات 
اســتخدامهم للهاتــف، لكي ال يؤثر على مســتواهم الدراســي، 

وعالقتهم مع أسرهم وأصدقائهم.

مخاطر
األخصائي النفســي فاضــل عباس بين:"تكمــن مخاطر امتالك 
الهاتف من قبــل األطفال والمراهقين فــي تعرضهم للموجات 
الكهرومغناطيســية الموجــودة فــي ذبذبات الهاتــف، والتي 
تتلف خاليا الدماغ وأنســجته، وتؤثر على حاســة السمع، كما إن 
اإلدمان عليها يســبب األرق، وقلــة النوم، ويــزداد الضغط على 
األعصــاب والعضالت، والعمود الفقري والصــداع، كما يؤدي إلى 
عزلتهم وتوحدهم، وابتعادهم عــن العالم الخارجي، وإصابتهم 
باالكتئاب، باإلضافــة لخطورة بعض األلعاب التي قد تقودهم 
للتفكير باالنتحار، وتعرضهم للمضايقات، والتصيد االلكتروني، 
وأصابتهم بالحوادث أثناء انشــغالهم، وارتفاع القلق، والترقب 
 لديهم. وتشــير معظم الدراســات أن الســن المناســب المتالك 
الطفــل هاتفــا ذكيا هي بعــد الثانيــة عشــر، وأن ال تزيد مدة 
اســتخدامه له أكثر من ســاعة، كما يجــب أن ال يمنع الطفل من 
اســتخدامه أطالقا. وشــدد عباس على ضــرورة متابعة هواتف 
األطفــال، لكــي ال يتعرضوا لالســتغالل بإعطــاء معلوماتهم أو 

بياناتهم.

متابعة وتحذير 
وترى الشــابة شــيماء فراس"أنه علــى األهالــي إن يتأكدوا من 
التطبيقات والبرامج الموجودة في هواتف أبنائهم، وإجراء بحث 
دائم عليهــا، ومراقبتهم المســتمرة، للحفاظ عليهــم وإخبارهم 
باألمور غير الئقة التي تصل لهم بشــكل رسائل نصية، أو صور 
وفيديوهات، لتدارك خطورة األمر باكرا، وتحذيرهم بشــان النشر 
علــى منصــات التواصل االجتماعــي، وإفهامهــم إن ليس كل 
محتوى قابل للنشر والتداول، وهناك خصوصية يجب احترامها، 

واالحتفاظ بها بعيدا عن اآلخرين.
من جهتها أكدت لمياء حســن، أم لثالثة أبناء:"احرص باستمرار 
على تفقد هواتــف أبنائي، للتأكد على خلوها من المخاطر 
التــي يتعــرض لها الجميع، وســحبها أثنــاء تناول 
الطعــام، أو مذاكرة دروســهم، وال ننســى دور 
التكنولوجيــا التي ســاهمت في كشــف 
العوالم األخرى، وسرعة التعلم واالطالع.

نصائح
األخصائية بشرى سرمد تبين:"يسبب اإلدمان على تلك األجهزة 
إجهادا للذاكــرة على المدى الطويل، واإلصابــة بمرض الرعاش، 
وتراخي اإلطراف، وتشــكل خطــرا على العيــن، وتضعف النظر، 
واإلصابــة بالخمــول الفكري والعضلــي والهذيان، كما أشــارت 
األبحاث العلميــة إن المهارات االجتماعية لــدى الطفل تتراجع 
يومــا بعد يــوم حين حصوله علــى هاتف ذكي، وزيادة نســبة 
العدوانيــة لديــه، نتيجة لمشــاهدته العاب عنيفــة، باإلضافة 
إلصابتهم بالعزلة بســبب تعلقهم بعالــم افتراضي، مما يؤدي 
إلى ضعــف في نمــو تفكيرهــم التخيلي، ألنهــم يفرطون في 
اســتخدام هذه األجهزة التي توفر لهــم الخيال بدال من قيامهم 

بالتفكير بأنفسهم.
وتعتقد ســرمد من أن منع األبناء من استخدام الهواتف يعد أمرا 
صعبا، كونها أصبحت متوفرة فــي كل مكان، أثناء التعليم في 
المدارس، وكافة المنازل الســيما وان دورهــا تعاظم بعد جائحة 
كورونــا التي ألقــت بظاللها علــى جميع مفاصــل الحياة، ومن 
األفضل هو تقليل ساعات استخدامهم لها، وحثهم على ممارسة 
الرياضــة، أو مختلف الهوايات كالموســيقى والرســم، والعزف، 
والتواصل الواقعي مع األصدقاء واألقرباء، والتمتع معهم بنزهة 

من حين آلخر .
وأكدت ســرمد"أن فوائد الهاتف كثيرة وال يمكن إغفالها ومنها، 
تزيد تفاعــل الطفل مع محيطه ومجتمعه، ويحســن من قدرتهم 
على التواصل، والحديث واتســاع مدارك األطفال، ومســاعدتهم 
عند تعرضهــم إلى طارئ، كما تم ادخله فــي العملية التعليمية 

كعنصر فعال.

تخشى األربعينية فاطمة كريم على طفليها من امتالكهما هاتفا بالرغم من إصرارهما على 
ذلك، معللة أن األمر غير مقبول، وفيه مخاطر صحية عليهما، مضيفة:"ال أرى إن هناك ضرورة 

الستخدام الهاتف في هذا السن، وهو وسيلة لالطمئنان فقط أثناء غيابهما، وأن يكون هاتفا 
بإمكانيات عادية ومحدودة
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يسبب اإلدمان على تلك األجهزة 
إجهادا للذاكرة على المدى الطويل، 

واإلصابة بمرض الرعاش، وتراخي اإلطراف، 
وتشكل خطرا على العين، وتضعف النظر، 

واإلصابة بالخمول الفكري والعضلي والهذيان 
اضافة الى تراجع المهارات االجتماعية لدى 

الطفل يوما بعد يوم حين حصوله على هاتف 
ذكي، وزيادة نسبة العدوانية لديه، نتيجة 

لمشاهدته العاب عنيفة، باإلضافة إلصابتهم 
بالعزلة بسبب تعلقهم بعالم افتراضي
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عالمها

قاسم  موزان

ذوي 
االحتياجات 

انكسارات وإبداعات الخاصة.. 

بين التذمر واالهتمام
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 كمــا اشــارت  االديبة والرســامة ايســر البياتي انــه ليس من 
الضــروري ان تكون العائلة  الداعم الرئيس للمعاق الثبات ذاته 
وشــخصية وصنع مســتقبله وانما االصرار من ذاته الذي يجعله 
يصنع االبداع واالعتماد على النفس اال ان يبقى التشجيع عامال 
مهما  لتحقيق  امنياته ، الفتة  الى تجربتها مع عائلتها وتؤكد 
بان الشخص المعاق قد يعيش الغربة والوحدة مع نفسه حينما 
يهمل من عائلته والنها تحب الرسم واالبداع فقد وجدت ذاتها 
في تتحدى العوق وتصبح رســامة وتعبر عن معاناتها من خالل 

قصائد شعرية.

آثار ومعاناة
وقالــت د. نهــى عبدالله الباحثــة والمتخصصة  فــي العلوم 
النفســية  ان هناك اثار عدة تترتب عن وجود شــخص من ذوي 
االحتياجات الخاصة في االســرة ، منها ماهو نفسي كالشعور 
بالحزن واالحباط الذي يصيــب الوالدين، فضال عن  الى االنكار 
وعــدم االقبول ، ومنها ماهو اجتماعــي اذ يجد الوالدان صعوبة 
فــي ابالغ العائلــة الكبيــرة او المجتمع بوجود معــاق لديهم، 
كما قــد يصيبهم االحراج عند اصحابهم في المناســبات التي 
تتطلب حضورهم ومشاركتهم فيها، وهناك اثر اقتصادي ايضا 
، اذ أن الشخص بحاجة الى رعاية خاصة ومستلزمات وعالجات 
تختلف عن بقية افراد االســرة، كما قد يســتوجب تسجيله في 

معهد او مركز رعاية خــاص بمثل حالته، وعليه تزداد صرفيات 
االســرة المادية نتيجة وجود طفل غير ســوي لديهــا، كما يؤثر 
وجوده على بقية االخوة، اذ قد يسخط احدهم عليه نتيجة قلة 
الفهم والوعي وقد يشعر االخر بالخجل من وجود اخ كهذا لديه، 
وقد يشــعر احدهم بالغيرة منه نتيجة اهتمــام الوالدين الزائد 
بــه وايالءه عنايــة و رعاية خاصة قد ال يحظــى غيره بها، وقد 
يتذمر احد االبناء ويسقط غضبه على المعاق عند طلب الوالدين 
اصطحابــه للحمام او البقــاء معه في حالة غيــاب الوالدين او 

انشغالهم بعمل ما.

اهتمام وعطف
طالبة الدكتوراه هبة مجيد سبوت أوضحت "تتراوح نظرة األسرة 
و المجتمع لذوي االحتياجات الخاصة ما بين العطف والشــكوى 
و التذمر . و قد يعود ذلك إلى اختالف المستوى المعرفي لألسرة 
فاألســر التي تتميز بمســتوى ثقافي عال غالبَا مــا تنظراليهم   
بنظرة عطف و اهتمام و رعايتهم و ادخالهم مدارس متخصصة 
بهــم و متابعتهم . في حين أن األســر ذات المســتوى العلمي 
البسيط أو األمي تنظر بنظرة تذمر ، و إضافة إلى ذلك ال يقدمون 

على أي اهتمام ألبنائهم من ذوي االحتياجات . 
ال بل أن بعض األسر تخجل  من ابنائها من ذوي االحتياجات و 
تنظــر اليهم كما لو انهم عبء ثقيل.إضافة إلى ذلك ما تعاني 
منُه األســر منــذ والدة طفلهم من ذوي االحتياجــات من نظرة 
المجتمع اليِه . التي تتميز بكونها نظرة عطف أو اســاءة و تذمر. 
حيث يعاني األشــخاص من ذوي االحتياجات في المجتمع من 

االستبعاد و التهميش في الكثير من الجوانب . 
للحد الذي ترفض فيِه  بعض األسر تقبل زواج ابنهم او ابنتهم 
من شــخص معــاق  . و نظــرة األســرة و المجتمع التي تتســم 
بالتذمر و االســتبعاد تركت الكثير مــن األثار على أصحاب ذوي 
االحتياجــات منها األثار النفســية ) كالعزلــة ، و االضطرابات 
النفســية ، و الهســتيريا...(، و األثار االجتماعية )كاالســتبعاد 
االجتماعي ، و الوصــم االجتماعي ...( .و اخيرًا فان العمل على 
تعزيز النظــرة نحو ذوي االحتياجات تتطلب العمل في الجانب 

األسري و المجتمعي .
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القصص التي يرويها ذوي االحتياجات الخاصة كثيرة ومؤلمة لحد الحزن الكثيف خصوصا 
الذين يعانون من التذمروالشكوى واالنكار داخل اسرهم والنظرة القاصرة ووصفهم 

بنعوت معيبة بحقهم من المجتمع ، فمنهم من انتابه االحباط من وجوده او تتدهورحالته 
النفسية في عتمة االهمال المقصود احيانا ، آخرون انتصروا على عوقهم بارادتهم 

الصلبة ولم يقف العوق البدني عائقا امام اصرارهم في اختيار االعمال المناسبة التي 
تناسب قدراتهم .

هناك اثار عدة تترتب عن وجود شخص 
من ذوي االحتياجات الخاصة في االسرة 
، منها ماهو نفسي كالشعور بالحزن واالحباط 

الذي يصيب الوالدين، فضال عن  الى االنكار 
وعدم االقبول ، ومنها ماهو اجتماعي اذ 

يجد الوالدان صعوبة في ابالغ العائلة الكبيرة 
او المجتمع بوجود معاق لديهم
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مطبخ
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سلطة 
البروكلي

المقادير
 البروكولي : رأس )مسلوق ومقطع(

طماطم : 1 حبة )مقطعة(
الرمان : نصف كوب

خس : كوب )مفروم(
زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

شراب الرمان : ربع كوب
ملح : حسب الرغبة

طريقة التحضير
قطعــي رأس البروكلــي إلــى زهــرات متوســطة الحجــم ثــم 

اســلقيها واتركيهــا حتــى يبــرد تمامــًا
ضعــي البروكلــي فــي طبــق التقديــم ثــم أضيفــي الخــس 

والطماطــم
نكهي السلطة بالملح وشراب الرمان وزيت الزيتون
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من ينصف المرأة 
في عيدها!؟

حينما تجولت في شــوارع وأسواق بغداد للكتابة عن عيد المرأة 
اآلذاري وجــدت أن تاريخ هذا اليوم لم يدون في ذاكرة النســاء 
البســيطات، وان هــذا الرقم ال يشــكل عندهن أيــة معلومة أو 
ضــوء لالحتفال به، فأغلبهن مهمشــات ومنزويات في العمل 
القسري، نســاء يغلف ضنك العيش نفوسهن وحياتهن مثلما 
يلف اجسادهن المتعبة سواد األلوان الذين يرتدينه منذ سنين، 
شابات ومســنات لم تســمح لهن ظروفهن القاسية االحتفال 

بعيدهن العالمي.
 الينتظــرن هذا العيد واليعرفن ســوى عيدين عيــد الفطر وعيد 
األضحى وحتــى لو عرفن مــاذا ينتظرن منــه؟ إنهن قابعات 
في زحمة األســواق أمام بســطياتهن بانتظــار مايجود عليهن 
من الرزق.. نساء يكســبن قوتهن وقوت عوائلهن بعرق الجبين 
من غيــر عقد مع الدولــة وال يحلمن بتأمين صحي، هن نســاء 
مجهــوالت واليتمكن من قراءة مانكتب، مكافحات في ســوق 

العمل اضطرارا!.
اغلب النســاء يعملن في األســواق بمهن متعــددة وغير الئقة 
أحيانا لهن، فالسوق مليء باألشخاص السيئين والمنحرفين وال 
يليق بالفتيات والنســاء العمل إمامهم كل يوم وهن يســمعن 
شتى الكلمات والتحرشات البعيدة عن الذوق واإلنسانية، فلماذا 

تعمل المرأة في هذه األجواء؟ سوى أنها مجبرة على ذلك.
الثامــن مــن آذار يبدو للعديد من النســاء تاريخــا مجهوال في 
قاموس حياتهن ويوما ال يشكل شيئا مهما لديهن وهن يخضن 

كل صباح رحلة العمل المتعبة رغم أعمارهن الكبيرة.
مارأينــاه قليل مما صادفنا لنســاء يعملن فــي كل المجاالت 
واالعمــال دون كلل، وهن مثقالت بحمل المســؤولية، واغلبهن 
كمــا بــدا  اليعرفن اعياد المــرأة من زحمة ماعانيــن من االالم 
والمكابــدات، لكن المــرأة العراقيــة تســتحق ان يحتفى بها 
كل يوم وتســتحق التكريــم الخاص لحــدود صبرها وكفاحها 
وجهادها .. وهؤالء النســاء هــن مكافحات بحق مادمن يعملن 
بشرف نتمنى في هذا العام أن تحظى المرأة البسيطة بالتكريم 
وان تتحدى كل المتجاهلين لها وان ترعى الدولة جهود النساء 
األرامل والفاقدات الرعاية األســرية بتوفير إعمال تليق بهن أو 
زيادة رواتبهن الســيما المشموالت بالحماية االجتماعية, فهن 

يستحقن ذلك في عيدهن المجهول.

سعاد البياتي

�أريج
�الفتتاح

اغلب النساء 
يعملن في 
األسواق بمهن 
متعددة وغير 
الئقة أحيانا لهن، 
فالسوق مليء 
باألشخاص السيئين 
والمنحرفين وال 
يليق بالفتيات 
والنساء العمل 
إمامهم كل يوم 
وهن يسمعن 
شتى الكلمات 
والتحرشات 
البعيدة عن 
الذوق واإلنسانية، 
فلماذا تعمل 
المرأة في هذه 
األجواء؟ سوى 
 أنها مجبرة 
على ذلك
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