
النا�سطة �سنا احلاج 
امراأة اخرتقت م�ساعب احلياة بعكاز وفكر 

خطوات ألنصاف ذوي االحتياجات الخاصة

المرأة 
قبل نزول القران الكريم

جملة ثقافية اجتماعية عامة ت�سدر عن ق�سم االعالم يف العتبة احل�سينية املقد�سة / العدد االول 

  May 2017
Q A W A R E E R1



4
10

24

48
42

52

32

االشراف العام

جمال الدين الشهرستاني

التصميم واالخراج الفني

حسنين الشالجي

رئيس التحرير

سعاد البياتي

كادر التحرير

شذى الشبيبي
جنان العبيدي

ميساء الهاللي
إيمان الحجيمي 

�أقر�أ يف
هذ� �لعدد

للتواصل مع المجلة االتصال على االرقام التالية 

مزرعة نخيل 
تضم أكثر من 70 ألف فسيلة

تاريخ اإلنارةفدك.. 
 في األضرحة والمساجد

مهرجان الحسيني الصغير مدعاة للفخر 
الكاتبة والناقدة الكويتية  فاطمة �سعبان

أدرجت على الئحة التراث العالمي باستحقاق
�سحر خالد .. االهوار..  

وطبيعة خالبة

اطة المحلة ..  خيٍّ
رحلة من العطاء 

والصبر

تخطاها الزمن بدورانه 

الطالق من يوقف زحفه !

أب لدقيقة واحدة

ظاهرة توؤرق املرجعية واملجتمع 

+ 9 6 47 7 0 6 0 07 3 0 0+ 9 6 47 71 5 6 7 3 0 91



االفتتاحية
عزيزتي 

باإ�سمه تعاىل احلمد هلل رب العاملني 
عل��ى  وال�س��الم  ال�س��الة  اف�س��ل  و 
اأ�س��رف اخللق اجمع��ني حممد وعلى 
اآل��ه الطيبني الطاهري��ن . عزيزتي 
القارئ��ة وعزي��زي الق��ارئ ن�سع بني 
اأيديك��م اإ�سدارن��ا اجلدي��د وال��ذي 
يح��اول اأن يج��ذب اإنتب��اه و اإهتمام 
 ، االأنث��ى   ، احلي��اة  عط��ر  ق��ارورة 
الت��ي ف�سله��ا اهلل �سبحان��ه وتع��اىل 
يف حمك��م كتاب��ه و و�سي��ة الر�س��ول 
االك��رم �سل��ى اهلل عليه واآل��ه و�سلم 
االئم��ة  و  املوؤمن��ني  اأم��ر  موالن��ا  و 
م��ن ول��ده عليه��م ال�س��الم اأجمعني ، 
وه��ذا التك��رمي مل ي��زل ناف��ذا فينا 
رغ��م امل�سكك��ني مبوا�سعه��ا يف ال�سلم 
املجتمعي��ة  احلق��وق  و  احليات��ي 
والدلي��ل   ، االن�ساني��ة  و  والعائلي��ة 
علي��ه قائ��م متوات��ر ، فجعله��ا اهلل 
�سبحان��ه وتع��اىل جن��اة م��ن الن��ار 
وه��ي طفل��ة ، و جعلها ن�س��ف الدين 
وه��ي زوج��ة ، وجع��ل اجلن��ة حت��ت 

قدمه��ا وه��ي اأم . والع��رف الع��ام يف 
املجتمعني اال�سالمي والعربي ، جعل 
له��ا الن�سي��ب االوف��ر ، يف االحرتام 
وال��دالل و االهتم��ام ، م��ن الرج��ل 
اأحادي��ث  م��ن  مل��ا جاءتن��ا  مكم��ال   ،
�سريف��ة ، وجع��ل اأهمية ق�س��وى لها 
ومكمل��ة للرج��ل حي��ث اإن املجتم��ع 
بل اخلليقة تبن��ى عليهما و ال ثالث 
لهم��ا ، وج��اء يف املث��ل العرب��ي ) اإن 
كان الرجل بحر تكون املراأة ج�سر( 
وا�سح��ة  ل��ه دالالت  املث��ل  وه��ذا   ،
البيان للجمي��ع . ويف معظم االمثال 
و احلك��م العربي��ة املتوارثة ال تقلل 
م��ن قيم��ة االنث��ى ، كم��ا يف احلكمة 
العربي��ة الت��ي تب��ني و�سعه��ا يف كل 
املوا�س��ع ) اذا كانت امل��راأة اجلميلة 
 ) كن��ز  الفا�سل��ة  فامل��راأة  جوه��رة 
، فالف�سيل��ة و اجلم��ال عن��وان م��ن 
عناوينه��ا ، التي ال تتن��ازل عنها اأي 
قارورة م��ن قوارير املجتمع . فلذلك 
كل��ه ن�سع ب��ني اأيديك��ن ه��ذا ال�سفر 

املتوا�س��ع ، اأملنا بك�سب الر�سا منكن 
و منك��م ، وني��ل الفائ��دة ، وتنوع��ه 
الإعمام االنتفاع ، فل�سنت كما يحاول 
 ، اأنك��ن  عل��ى  ي�سورك��ن  اأن  الغ��رب 
مطب��خ و بع�ض امل�ساحي��ق . و تعاون 
اجلمي��ع املتلق��ي و الق��ارئ كلك��م ، و 
كلك��ن ، معنيون به��ذا اال�سدار ن�سرا 
و تقييم��ا و اإعتناءا . واهلل من وراء 

الق�سد. 

جمال الدين ال�سهر�ستاين



4

ير 
قار

ت
بة

عت
ع ال

اري
ش

 م
و

وت��ع��د امل��زرع��ة م��ن أهم 
التي  االستثامرية  املشاريع 
احلسينية  العتبة  أطلقتها 
منطقة  يف  وتقع  املقدسة، 
سدة الرزازة مقابل احلزام 
ملديرية  الشاميل  األخ��ر 

مزرعة نخيل تضم أكثر من 70 ألف فسيلة
فدك.. 

ك�سف مدير م�سروع مزرعة 
فدك للنخيل التابعة 

للعتبة احل�سينية املقد�سة 
املهند�ض فائز اأبو املعايل ان 
املزرعة �ست�سم اأكرث من 70 
األف ف�سيلة من النخيل من 

اأ�سناف عربية ا�ستوردت 
خ�سي�سا للمزرعة واأخرى 

عراقية.

هدف امل�سروع

زراعة كربالء.
وق����ال أب����و امل���ع���ايل إن 
»املساحة الكلية للمرشوع 
دون��م،   )2000( تبلغ 
مقاطع  مخسة  اىل  قسمت 
بواقع 400 دونم للمقطع 

الواحد«.
اجلاري  »العمل  وأضاف 
املقطع  زراع��ة  هو  حاليًا 
يستوعب  وال��ذي  األول 
أل��ف   )13( م���ن  أك��ث��ر 
عربية  بأصناف  نخلة، 
متت  وقد  ن��ادرة  وعراقية 
 6500 من  أكثر  زراع��ة 

والكتوم  كالربحي  فسيلة 
وم����راج وامل��ج��ه��ول 

واالخالص 
وغرها«.

وان 
»األصناف 

العربية 
استوردت 

مشتل  م���ن 
فرنيس 

ي���ع���م���ل يف 
دولة اإلمارات 
»بأقلمة«  يقوم 

الفسائل«.
زراع��ة  »ستتم  مبينًا 
صفوف  ب��ن  امل��س��اف��ات 
الفواكه  بأشجار  النخيل 
والزيتون  والرمان  كالتن 
وأشجار  )النبق(  والسدر 
التعاقد  ت��م  ك��ام  أخ���رى، 

م��������ع رشك�����ة 
متخصصة 

النجاز 

م��ن��ظ��وم��ة ح��دي��ث��ة ل��ري 
املزرعة بالتقطر«.

عاملة  أي��د  »تشغيل  ه��و 
األرايض  واس���ت���غ���الل 
وتنمية  ال��ص��ح��راوي��ة 
ال���واق���ع ال����زراع����ي يف 
ك��رب��الء ب��اإلض��اف��ة اىل 
اهل����دف االس��رات��ي��ج��ي 
األنواع  عىل  احلفاظ  وهو 
اجليدة والنادرة من التمور 
االنقراض  من  العراقية 
جديدة  نوعيات  وإنتاج 

من التمور«.
يمول املرشوع  من قرض 
ضمن  الزراعي  امل��رف 
الزراعية  املبادرة  مرشوع 
احلكومة  أطلقتها  التي 

العراقية يف وقت سابق.
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ويش��غل املبنى ال��ذي انج��ز منه حتى 
ال��ف   )36( مس��احة   )%50( اآلن 
م��ر مرب��ع وال��ذي يس��ع ل��� )100( 
رسي��ر لرقود امل��رىض  و )4( صاالت 

للعمليات.
املش��اريع  قس��م  رئي��س  وق��ال 
االس��راتيجية واالس��تثامرية يف العتبة 
احلسينية املقدسة »املهندس مناف فؤاد 
حسن«، إن »املستشفى تعد من احدث 
وأمجل الروح الطبية املتخصصة عىل 
املس��توى املحيل واإلقليمي وملا يضمه 
املبن��ى م��ن تقني��ات عاملي��ة حديثة يف 

املجال الطبي«.
املستش��فى  »تصمي��م  أن  وأض��اف، 
أخذ بعن االعتب��ار خصوصية املدينة 
الثقافية  االخ��رى  والعوامل  املقدس��ة 
واالجتامعي��ة واملناخي��ة م��ع مراعات 
أن يك��ون التصمي��م اخلارجي مؤرشًا 

للتط��ور التكنولوج��ي والطبي الكبر 
هلذه املنشئة الصحية« مشرًا إىل »إكامل 
املرشوع من الناحية اإلنش��ائية وجيري 
العم��ل ع��ىل  املرحل��ة وه��ي اإلعامل 
ونس��بة  للبناي��ة,  الكهروميكانيكي��ة 
االنجاز احلالية تصل تقريبًا اىل %50«.

ويف التفاصي��ل أوض��ح أن، املس��احة 
الس��طحية للمبنى الرئييس 3300 مر 
مربع واملساحة الكلية بحدود 36الف 
مر مربع، مشرًا إىل أن املرشوع يتكون 
من بناية خدمات بمساحة 1200 مر 
مربع وبناية رئيس��ية وهي املستش��فى، 
ثالث��ة طوابق منه��ا - الرابع واخلامس 
والسادس - رقود للمرىض، فيام يكون 
الس��ابع والثامن لس��كن االطباء، واما 
الطوابق السفىل فتحتوي عىل الطوارئ 
اضاف��ة أربع��ة ص��االت للعمليات يف 
الطابق الثاين، اما ص��االت العمليات 

الصغ��رى والصيدليات فس��تكون يف 
الطابع األول.

إىل ذلك أكد  مدير مرشوع مستش��فى 
خات��م االنبي��اء »املهندس ميثم ش��اكر 
يارس« إن املستشفى تسع ل� 100 رسير 
للرقود وجيري حاليًا استراد االجهزة 
الطبي��ة والتعاقد م��ع جهات ختصصية 
لتوف��ر املع��دات املطلوبة من مناش��ئ 

عاملية.
وأض��اف، »س��وف يتم توف��ر كوادر 
طبي��ة متخصصة عىل اعىل املس��تويات 
وق��د نحتاج اىل كوادر من خارج البلد 

بعد اكامل املرشوع«.
يش��ار إىل أن مستش��فى خات��م األنبياء 
لألمراض القلبية تعد األوىل من نوعها 
يف الفرات األوسط ويرشف عىل بنائها 
رشكة )cci( الكندية املتخصصة ببناء 

املستشفيات.

.. مستشفى »خاتم األنبياء« لألمراض 
القلبية واألوعية الدموية

صممت بتقنيات عالية

احل�سينية  العتبة  اجنزت 
من  االأوىل  امل���راح���ل  امل��ق��د���س��ة 
االأنبياء   خامت  م�ست�سفى  ت�سييد 
واالوع��ي��ة  القلبية  ل��الأم��را���ض 
بتقنيات  ك��رب��الء  يف  ال��دم��وي��ة 

عاملية يف املجال الطبي.
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اإلنس��انية  هب��ا  حتتف��ل  مميزتن��ا 
فه��ي ملهمة وواثق��ة وجتاوزت 
حجر اإلعاق��ة بمنته��ى اإلرادة 
الدكتورة س��نا احلاج من مواليد 
لبن��ان.   -  1965 أغس��طس   4
أصيبت بفروس شلل األطفال 
وه��ي يف عم��ر الس��نة لتالزمها 
اإلعاق��ة منذ ذلك اليوم , رحلتها 
التي كابدت فيه��ا الصعاب بن 
اإلعاق��ة الت��ي اثقل��ت خطواهتا 
نظرة  وب��ن  وأرهق��ت طفولتها 
املجتمع التي تفرض عىل املعاق 
أن ينزوي يف دائرة صغرة بعيدة 
عن ممارسة حياته بصورة طبيعية 
جعل��ت منه��ا ناش��طة يف جم��ال 
املطالب��ة بضامن حق��وق املعاقن 
حيث ش��ملت رس��التها يف هذا 
اجلان��ب تقدي��م أوراق عمل إىل 

للتميز دلي��ل وعنوان وغالبا تك��ون المرأة 
هي عنوان ذلك التميز حينما تضع بصمتها 
االس��تثنائية ف��ي مجتمع ربما ل��م يمنحها 
كاف��ة الحق��وق الت��ي تس��تحقها للمضي 
قدم��ا ف��ي طري��ق اإلب��داع . وألن رس��ول اهلل 
)صلى اهلل عليه وآله وس��لم ( ش��به المرأة 
بالق��ارورة فذل��ك يضاع��ف نجاحه��ا ويعب��ر 
عن قوته��ا ببعد آخر مزيج بي��ن كينونتها 
كأنث��ى ودوره��ا الذي ي��وازي دور الرجل في 

شتى مجاالت الحياة .

النا�سطة �سنا احلاج 
امراأة اخرتقت م�ساعب احلياة بعكاز وفكر 

خطوات ألنصاف ذوي االحتياجات الخاصة

بعض املديريات يف لبنان وجاءت العناوين 
» األع��الم االجتامع��ي وذوي اإلعاقة بن 
احلق��وق والواق��ع » و« اجل��امل يف قصص 
»األع��الم  و   « اإلعاق��ة  ذوي  األطف��ال 
اإللك��روين يف قضاي��ا ذوي االحتياجات 
اخلاص��ة حتدي��ات وتطلع��ات »  فتعددت 
بذل��ك نداءاهتا وس��عيها احلثيث ألنصاف 
املعاق بصورة عامة س��واء املصابن بإعاقة 

جسدية كش��لل األطراف أو الصم والبكم 
أو املكفوفن.

كان ل��دور األه��ل يف حي��اة احل��اج أمهي��ة 
كبرة يف وصوهلا هلذا التميز وحصوهلا عىل 
ش��هادة الدكت��وراه فضال ع��ن نجاحها يف 
احلياة املهنية فهي تشغل اليوم منصب ثقايف 
مرموق )رئيس دائرة البحوث والدراسات 
يف وزارة األع��الم ب��روت - لبنان(  , وهي 

ى
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امراأة اخرتقت م�ساعب احلياة بعكاز وفكر 

عض��و حتري��ر الصفح��ة اإللكروني��ة 
للوزارة. فوالده��ا وضع هلا يف بواكر 
حياهت��ا منه��اج تعتم��د علي��ه لتجاوز 
اإلعاق��ة أال وه��و العلم كون��ه مؤمن 
بأن س��المة الفكر يدحض اي مفهوم 
يع��رب ع��ن أن املعاق حيت��اج إلعالة بل  
حيتاج أن يؤمن به اآلخرون وأن يثقوا 
بقدرات��ه وأن يدعموه معنويا ونفس��يا 
بوع��ي تام . وص��در للدكت��ورة قصة 
لألطفال بعنوان » ماذا تأكل الش��مس 

» وكت��اب بعن��وان » ماهي��ة اإلنس��ان 
وعوام��ل تكامله يف الفلس��فة والدين 
» وقص��ة ع��كازة يف العي��د من ضمن 
جمموعة » اليشء يعيقني » التي مل تكن 
ه��ذه العب��ارة جم��رد عن��وان ملجموعة 
قصصي��ة ب��ل كان��ت ركيزة أساس��ية 
اعتمدت عليها. فهي تعرب عن إعاقتها 
بأهنا رس متيزها ولوالها كانت األمور 
س��تكون عادية وأن إعاقتها اجلس��دية 
مل تعقه��ا عىل إح��راز حضورها املتألق 

الثقاف��ة واألدب. وحين��ام  يف س��احة 
يلتق��ي أحدنا هبكذا ش��خصية ملهمة 
ال  وعم��ل  بس��عي  الصع��اب  تذل��ل 
يأل��ف الراج��ع وتتخ��ذ م��ن اإلعاقة 
دافع تؤس��س من خالله ملنهج تنموي 
البد من التوقف يف حضورها وتوثيق 
منجزه��ا والس��ر ع��ىل خط��ى التميز 
وتكريمه��ا بالفخر بدوره��ا يف احلياة 

املهنية والزهو بدورها اإلنساين .

ى
انث

ة  
صم

ب
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مواطنون آملهم ما ش��اهدوه من حتول املناطق 
الفارغة يف أحيائهم اىل مكبات للنفايات جراء 
تقصر املؤسسات احلكومية من جهة وجتاوز 
الناس من جهة اخرى، فانربوا وبجهود ذاتية 
ليحولوا تلك املناطق اىل حدائق خراء ترس 
الناظرين وتنعش األجواء. حديقة واسراحة 
املواطن ع��يل صابر )صاحب أس��واق( يؤكد 
ان النس��اء واألطفال بدأوا برمي النفايات يف 

س��احة تقع أمام األس��واق وخاصة يف الليل، 
حتى حتول��ت اىل مك��ب للنفاي��ات، فقررت 
ان اهن��ي تل��ك احلال��ة الس��لبية التي س��تدمر 
البيئة وتكثر من وجود القوارض واحلرشات 
وتزكم اإلنوف بروائحها، فاس��تأجرت عامل 
وس��يارة وقم��ت بتنظي��ف الس��احة وجلبت 
ح��داد وقام بتس��ييجها بس��ياج حدي��دي، ثم 
اتفقت مع منس��ق حدائق، وحوهلا اىل حديقة 
خراء وأوصل��ت املياه هل��ا ونصبت مقاعد 

 يعان��ي العراق منذ س��قوط النظام المباد من تراج��ع كبير في تقديم الخدمات، وابرز تلك 
الخدمات المفقودة هي التي توفر بيئة آمنة خالية من األمراض واألوبئة، فالعالقة الطردية 
بين تزايد أعداد السكان السنوية واتساع مساحات المناطق السكنية تتطلب توفير بنى 
تحتية مهمة ومنها المناطق الخضراء التي يجب ان تنشأ في كل منطقة وكذلك الحزام 

األخضر الذي ينشأ بمحيط المدن لصد العواصف واألتربة.

بجهود ذاتية وانفاق شخصي  
ارادة اإلنسان حولت النفايات الى حدائق خضراء

ت
عيا

طبي

حدائق خ�سراء
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ومضالت فأصبح��ت مالذا للكثر من 
العائ��الت، ويؤكد: بالرغ��م مما بلغ من 
انف��اق م��ادي  إال أين كس��بت رضا اهلل 

والناس وحافظت عىل البيئة. 

من جانبه يؤكد »أب��و نجم«: »إن أرضا 
فارغة تتوسط بيوهتم واملدارس حتولت 
بس��بب مياه ص��ادرة من املول��د األهيل 
وأنق��اض ونفاي��ات يرميها الس��اكنون 
يف املنطق��ة اىل مس��تنقع نت��ن تكث��ر في��ه 
والفئران وأصبح  احلرشات واجل��رذان 
يش��كل خطرًا عىل البي��وت بعد دخول 
تلك احلرشات والقوارض إليها، فضاًل 
ع��ن املخاطر التي تلح��ق باألطفال من 
البن��ات والبن��ن م��ن طلبة املدرس��تن 
االبتدائيت��ن اللتن تقع��ان مقابل بيوتنا 
الفارغة«. ويضيف  املناط��ق  وتفصلهام 
»أبو نج��م«: »اتفقنا نح��ن اجلران عىل 
حتم��ل كل منا مس��ؤولية املنطقة املقابلة 
ل��داره وتنظيفه��ا، فب��دأت العمل قبل 
ج��راين ألن املس��تنقع يقع أم��ام داري 
وقمت بحملة كبرة أنا وأوالدي للقيام 
بعملي��ات التنظيف ورفع املياه اآلس��نة 
والطن والنفايات، واس��تأجرت آليات 
ورفع��ت نح��و 25 طنًا منه��ا للوصول 
اش��ريت  ث��م  األصلي��ة،  األرض  اىل 
محولة أربع ش��احنات من »الطن احلر« 
مس��تغاًل تنفيذ رشكة أهلي��ة ملرشوع مد 
أنابيب جلعل الربة قابلة للزراعة، وبعد 
أن أصبح��ت األرض جاه��زة للزراعة 
زرعته��ا بالثي��ل الطبيع��ي وأصبح��ت 

حديقة خراء بدل املستنقع العفن«.
 ك��ام قم��ت بتس��قيف امل��كان ووض��ع 
الك��رايس والط��اوالت ليك��ون مكان��ًا 

أق��راين  م��ن  الس��ن  كب��ار  الس��تضافة 
للتس��امر والتش��اور يف كثر من األمور 
عند املس��اء، أما يف الصب��اح فأصبحت 
املدرس��تن  لطلب��ة  مكان��ًا  احلديق��ة 
للجل��وس فيه��ا ومراجع��ة دروس��هم 
أي��ام  أو  العادي��ة  الدراس��ة  أي��ام  يف 
االمتحان��ات قبل دخوهلم اىل املدارس، 
فضاًل عن اس��راحة املعلامت وطلبتهن 
يف أج��واء مرحية وه��واء نقي وخراء 
ترس النفوس« مبينا : خصصت مساحة 
أخ��رى زرعت فيها الرش��اد والكرفس 
والفجل والرحيان لالستفادة منها كوهنا 

من مكمالت املائدة للعائلة.

 أم��ر خمتلف متعلق باخل��ربات الزراعية 
جلارمها حممد حس��ن كون��ه ينحدر من 

عائل��ة فالحي��ة ال��ذي قام »باس��تغالل 
املس��احة األكثر املخصصة له يف زراعة 
الظ��الل  لتوف��ر  الكالبت��وس  أش��جار 
زراع��ة  وكذل��ك  الصي��ف،  فص��ل  يف 
الباقالء بنوعيها واللوبياء«، مش��را اىل 
أن األرض العراقية قابل��ة للزراعة وال 
حتت��اج إال اىل القليل من املس��تلزمات، 

وق��د عقدت العزم عىل زراعة املس��احة 
املخصص��ة بمحاصي��ل عدي��دة لتكون 
خ��راء ومنتج��ة مل��واد تقل��ل نفقات 
»أن��ه  مؤك��دًا:  األس��بوعية«،  العائل��ة 
ق��رر زراع��ة حماصيل اخلي��ار والطامطم 
والباذنج��ان والبصل والفلفل األخر 
والرق��ي والبطي��خ، وكذل��ك حمص��ول 
ال��ذي يعط��ي س��ياجًا أخ��ر  ال��ذرة 
للطع��ام،  يس��تخدم  وناجت��ا  للحديق��ة 
مستغاًل خربته الزراعية«. مبينا أن »مجيع 
جران��ه مل يعتم��دوا ع��ىل جه��ود دائرة 
البلدية الت��ي تقع مناطقهم ضمن قاطع 
عملها لعلمهم باألزمة املالية التي تعاين 
منه��ا الب��الد وتقليص اإلنف��اق جلميع 
الدوائ��ر احلكومي��ة«، لكن��ه يس��تدرك: 
»نح��ن بحاج��ة اىل امل��اء فق��ط ونتمنى 
تزويدنا به، ألننا أسهمنا يف زراعة ألفي 
م��ر مرب��ع خصص��ت حس��ب خرائط 
البلدي��ة كمناط��ق تش��جر وأصبح��ت 
مكبات أنق��اض ونفايات وحولناها اىل 
حدائق ومناطق خراء«. فس��حة أمل 
أمام جارهم »أبو مجال« فبن: أن »روح 
التعاون بن اجلران وعزمهم عىل تقديم 
جهود مشركة لتقديم اخلدمة لعائالهتم 
وأله��ايل املنطق��ة ع��رب حتوي��ل مناط��ق 
جرداء ومملوءة بالنفايات واألنقاض اىل 
مناطق خراء وحدائق مفتوحة جلميع 
الناس ليجلسوا فيها ويرتاحوا من عناء 
التعب اليوم��ي«، موضحًا أهنا فس��حة 
أم��ل ألطفاله وأطفال اجل��ران يف إجياد 
أمكن��ة للع��ب واالس��تجامم يف أماك��ن 
بعيدة عن السيارات والشوارع التي قد 
تعرضهم خلط��ر الدهس أو االعتداء أو 

اخلطف«.

ت
عيا

طبي

منتجات زراعية

عمل جماعي

األرض العراقية قابلة 
للزراعة وال تحتاج 
إال الى القليل من 
المستلزمات، وقد 
عقدت العزم على زراعة 
المساحة المخصصة 
بمحاصيل عديدة لتكون 
خضراء ومنتجة
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وادي  االثري��ة يف  التنقيب��ات        كش��فت 
الرافدي��ن )اور( و)اريدو(ع��ن جمموع��ات 
كبرة من ال��رسج تع��ود اىل )4000 ق.م(، 
ويف ق��رب أح��د مل��وك اور )2450ق.م(عثر 
ع��ىل مرسجة مصنوع��ة م��ن الفضة،كام عثر 
عىل ان��واع مصنوعة من ص��دف احليوانات 
الداخ��ل  بأش��كال خمتلف��ة ومزخرف��ة م��ن 
واخل��ارج يع��ود تارخيه��ا اىل النص��ف الثاين 
من االلف الثالث ق.م ، وقد اكتش��فت فرق 
التنقي��ب ايض��ا مس��ارج فخارية ونحاس��ية 
بمقاب��ض عىل ش��كل رأس حص��ان او عىل 
ش��كل امرأة وهذا يدل عىل تط��ور وازدهار 
هذه الصناعة عىل يد انس��ان وادي الرافدين 

يف تلك العصور . 
ام��ا يف وادي الني��ل فقد عرف��ت الرسج منذ 
اوائ��ل االل��ف الثالث قب��ل املي��الد وكانت 
رسج االغني��اء تصن��ع من حج��ر الغرانيت 
وق��د عثر ع��ىل جمموع��ة كبرة منه��ا يف قبور 
الفراعن��ة حي��ث كان��ت الطق��وس الديني��ة 
للفراعن��ة تلزمه��م بتقديم الرسج املش��تعلة 
اىل اآلهل��ة ،اما االغريق فقد كانت املش��اعل 

تاريخ اإلنارة في األضرحة والمساجد

إعداد: شذى الشبيبي

الوحي��دة عندهم  االنارة  وس��يلة 
والت��ي ه��ي عب��ارة ع��ن اغصان 
اس��تخدمت  الصمغية  االش��جار 
إلض��اءة الط��رق ويف املناس��بات 
عرف��وا  الدينية،ث��م  واألعي��اد 
الرسج فيام بع��د فصنعوها وقاموا 

بتطويره��ا بطريق��ة فني��ة ابداعي��ة 
حتى أمجع الباحثون عىل ان تطور 
صناع��ة ال��رسج قد ت��ّم فعال عىل 
أي��دي االغريق ،وكذلك الرومان 
فقد كانت العادة الس��ائدة عندهم 
ه��ي محل املش��اعل يف املناس��بات 

الرياضية  الديني��ة واالحتف��االت 
م��ن  اقتبس��وا  واملهرجانات،ث��م 
اليونانن صناعة الرسج فطوروها 
وزخرفوها بزخ��ارف بديعة حتى 
اصبحت فيام بعد دليال عىل تطور 

ورقي الفن الروماين . 

أم��ا العرب،فقد اب��دوا اهتاممهم 
االن��ارة  وس��ائل  م��ع  بال��رسج 
االخ��رى قب��ل االس��الم،ثم زاد 
االس��الم حيث  بع��د  اهتاممه��م 
كان��ت احلاج��ة ماس��ة اىل اضاءة 
بي��وت اهلل العام��رة باملصل��ن اذ 
تق��ام فيه��ا العبادات وجلس��ات 
فكان��ت  والتدري��س،  الوع��ظ 
توقد فيها انواع الرسج الفخارية 
والنحاس��ية،ويوجد يف املتح��ف 
العراق��ي جمموعات م��ن الرسج 
عث��ر عليه��ا يف مواق��ع اس��المية 
منه��ا املس��جد اجلامع يف واس��ط 
ومعظمه��ا م��ن الفخ��ار املزجج 

وكان معظم الوالة 
يحرصون على ايقاد 
اكبر كمية من الشمع 
في المساجد وغالبا 
ماكانت تخصص غرف 
تلحق في المساجد 
لخزن الشمع

�سموع موكبية

اعداد : شذ الشبيبي
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والنحاس،ك��ام وج��دت مس��ارج يف 
الب��رة والكوفة واحلرة وس��امراء 
داق��وق  يف  القدي��م  املس��جد  ويف 
ش��امل الع��راق. وقد امتد اس��تخدام 

املسارج اىل العهد األموي والعبايس 
عىل الس��واء حّت��ى العه��د الفاطمي 
واململوكي وكان الس��لطان هو الذي 
يتكفل بإضاءة املساجد واملؤسسات 

الديني��ة و امل��دارس. وق��د ُذك��ر أن 
املعتصم س��نة 219 ه�  كان أول من 
أن��ار وأرَسَج ب��ن املأزم��ن يف طريق 
عرفة.  ،وبمرور الوقت اس��تخدموا 
وكان  الش��مع  املس��ارج  جان��ب  اىل 
معظ��م ال��والة حيرص��ون ع��ىل ايقاد 
اكرب كمي��ة من الش��مع يف املس��اجد 
وغالبا ماكانت ختصص غرف تلحق 
الش��مع،ويذكر  خل��زن  املس��اجد  يف 
ان��ه كان يف مس��جد قرطب��ة اجلام��ع 
الش��معدانات  مئ��ات  في��ه  بي��ت 
الذهبي��ة والفضي��ة اليقاده��ا يف ليلة 
27 م��ن رمضان،وهناك ن��وع يطلق 
تك��ون  املوكبي��ة(  عليه)الش��موع 
ضخم��ة وباع��داد هائل��ة حتم��ل من 
قبل اش��خاص تناط هبم هذه املهمة، 
وغالب��ا ماكان��ت حت��دث منافس��ات 
ومفاخرات يف ايقاد الش��مع بن اهل 
الع��راق وم��ر والش��ام خاص��ة يف 

االشهر احلرم. 

وقد ازدهرت صناعة الش��معدانات 
االس��المية  املراك��ز  بع��ض  يف 

موقع العتبة العبا�سية املقد�سة

هدايا فاخرة
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ومنه��ا مدين��ة املوصل حي��ث كانت 
تصن��ع م��ن الربون��ز املطّع��م بالفضة 
باضافة ارشط��ة مكتوبة  واملزخ��رف 
باخلط الكويف تتضمن اس��م صاحب 
الش��معدان وم��ن صنع��ه او م��ن قام 
وعب��ارة  صنع��ه  وتاري��خ  بزخرفت��ه 
اه��داء او دعاء او مدي��ح. وقد كانت 
ترد اىل األرضحة املطهرة واملس��اجد 
يف الع��راق هداي��ا ثمينة م��ن اخللفاء 
والسالطن واملامليك يف تركيا وايران 
واهلن��د وغرها منها ش��معدانات من 
الفضة والذه��ب اخلالص ومن تلك 
النفائ��س يف خزان��ة االم��ام عيل عليه 
الصالة والسالم شمعدان من الذهب 
اخلالص نقش��ت علي��ه آي��ات قرآنية 
ودعاء لالمام عليه الس��الم مع اس��م 
الش��يخ برهان بن نظام امللك وتاريخ 
االهداء945ه� ، وكذلك  شمعدانان 

كبران من الذهب اهدامها الس��لطان 
العث��امين عبد املجيد اىل رضيح االمام 

احلسن عليه السالم. 

األرضح��ة  اض��اءة  تط��ورت  وق��د 
القناديل أو)املشاعل(  واملس��اجد اىل 
أو )املش��اكي(املصنوعة م��ن الزجاج 
املم��وه باملين��ا م��ع النق��وش والكتابة 
ولك��ن القنادي��ل مل تصب��ح مبذول��ة 
للناس بس��بب تكاليفه��ا، فاختصت 
هبا دور العب��ادة وامليس��ورين ويذكر 
ان ع��دد القناديل يف املس��جد النبوي 
..وحتتوي  كان284قندي��ال  باملدين��ة 
العتبات املقدسة قناديل فضية وذهبية 
وردت كهداي��ا ، فف��ي ع��ام 336ه� 
اعاد معز الدول��ة البوهيي بناء رضيح 
االم��ام الكاظ��م عليه الس��الم وكان 
من ضم��ن اهلداي��ا الت��ي توالت عىل 

الري��ح بعد جتدي��د عامرت��ه قنديل 
م��ن النحاس االمحر نقش عليه اس��م 
صانع��ه ابو احلس��ن عيل ب��ن عبد اهلل 
ال��ذي كان صف��ارا وش��اعرا ايض��ا،   
وق��د بلغ��ت صناع��ة القنادي��ل اوج 
ازدهاره��ا يف ايام احلك��م الصفوي ، 
ففي عام 838ه� ارس��لت اىل رضيح 
العتب��ة العلوية املطه��رة ثالثة قناديل 
باالحج��ار  مرصع��ة  كب��رة  ذهبي��ة 

قناديل

على مر العصور 
استمرت المراكز 
الصناعية االسالمية 
تزود األضرحة 
والمساجد بأنواع 
القناديل الزجاجية 
والمعدنية

موقع العتبة العبا�سية املقد�سة
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الكريم��ة كتب عليها وقف من ش��اه 
ب��ن جوهة س��لطان،ويف عام 914ه� 
دخل الش��اه اس��امعيل صفوي فاحتا 
بغداد واول ماقص��د رضيح الكاظم 
عليه الس��الم فأغدق باهلدايا النفيسة 
من بينها قناديل الفضة والذهب، كام 
اهدت ابنة الشاه طهامسب الصفوي 
قنديال من الذهب مرصعا بالياقوت 
والشذر واللؤلؤ يبلغ حميطه 100سم 

اىل رضي��ح االمام ع��يل ع،ويوجد يف 
احلرة العلوية املقدسة ايضا قنديل 
ذهب��ي مرص��ع باالحج��ار الكريمة 
اهدت��ه )م��ر خان��م( يبل��غ وزنه 56 
مثقاال. وعىل مر العصور اس��تمرت 
املراك��ز الصناعي��ة االس��المية تزود 
األرضحة واملس��اجد بأنواع القناديل 
وماحتتاج��ه  واملعدني��ة  الزجاجي��ة 
وس��ائل االضاءة مع ح��رص معظم 

الس��الطن العثامني��ن ع��ىل إرس��ال 
اهلدايا إىل األرضحة واملساجد امثال 
الس��لطان عب��د املجي��د خ��ان الذي 
اهدى مش��كاتن للحرة الكاظمية 
كذلك الس��لطان حس��ن أهدى عام 
1113ه� اربعة قناديل ذهبية مرصعة 
بالزمرد واللؤلؤ والياقوت إىل رضيح 

االمام احلسن عليه السالم.

موقع العتبة العبا�سية املقد�سة
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الشقيقة مرض مزمن من امراض الجهاز العصبي يسبب صداع نصفي 
نابض فضال عن بعض األع��راض المرافقة لنوبة الصداع ومنها الغثيان 
أو الق��يء والخ��وف م��ن الضوء وف��ي بعض الح��االت فقد الت��وازن وقد 
ينتقل الصداع من جهة معينة ليشمل جانبي الرأس ومدة هذه النوبة 
تتراوح ما بين س��اعتين إلى 72 ساعة حسب شدة اإلصابة . لم يتوصل 
العلم إلى تصنيف دقيق لسبب هذا المرض فما بين العوامل البيئية 
والوراثية وتبدل معدالت الهورمونات في الجس��م تتنوع أس��باب حدوث 
اإلصابة . وتتعرض النساء بعد مرحلة البلوغ لهذا المرض بمعدل ثالثة 

أضعاف مما يتعرض له الرجال . 

الطبيب بش��ار زهي��رة لقوارير .. 
اختالف نمط الحياة اليومي سببًا 

لظهور النوبة

الدكتور بش��ار نجدت زهرة اختصاص امراض عصبية يف مستشفى اإلمام زين 
العابدين اوضح تفاصيل أكثر عن أعراض وأسباب وعالج الشقيقة : 

        دكتور بشار ماهو مرض الشقيقة وهل هناك عالج ناجع له ؟ 
        أن مرض الش��قيقة هو من األمراض املزمنة التي مل ُيكتش��ف هلا عالج شاٍف 
حل��د اآلن بالرغم من مواصلة العلم للبحث عن عالج ثوري للتخلص من هذا 
امل��رض هنائيا ولكن هن��اك بعض العالج��ات التي يمك��ن أن يعتمدها املصاب 
للتخفي��ف من حدة الص��داع وتباعد الفرة الزمنية بن نوب��ة وأخرى فضال عن 
وج��ود بدائ��ل كثرة للمس��كنات التي تس��اعد املري��ض عىل جت��اوز األمل وباقي 

األعراض . 
        من املعروف أن النساء اكثر عرضة هلذا املرض فهل هناك سبب لذلك ؟ 

         نعم نسبة اإلصابة ترتفع عند النساء مقارنة مع معدل اإلصابة عند الرجال 
م��ع أنه يف مرحلة ما قبل البل��وغ األمر عكس ذلك فيكون مع��دل اإلصابة عند 
الفتي��ان اكثر من اإلناث ويفرس هذا بس��بب اختالف وتب��دل اهلورمونات لدى 
الس��يدات ومن امللفت إن النس��اء املصابات هبذا امل��رض يعانن من نوبة واحدة 
ع��ىل األقل أثن��اء ال��دورة الش��هرية وال يعانن من نوبات��ه اثناء ف��رة احلمل او 
تنخفض بش��كل كبر وعند انقطاع الدورة الشهرية )سن اليأس( عند السيدات 

ختتفي اثار االصابة بالشقيقة تبعا لالنقطاع . 
        هل هناك امور يمكن اعتامدها او االمتناع عنها لتجنب الصداع ؟ 

          يمك��ن ملري��ض الش��قيقة ان يتجن��ب نوبة الصداع باعت��امده عىل نمط حياة 
مس��تقر ألن االختالف يف نمط احلياة اليومي من اكثر أس��باب ظهور النوبة مثل 
السفر والسهر لفرات متأخرة عىل غر العادة و اجلهد النفيس او اجلسدي يضاف 
لذل��ك أن ع��دم تناول وجبة الفطور أيضا عامل مهم يس��بب الصداع . كام جيب 

ال�سقيقة .. 

د. بشار نجدت زهيرة

مر�ض ي�سيب الن�ساء اأكرث من الرجال !!
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مرض الشقيقة هو 
من األمراض المزمنة 
التي لم ُيكتشف لها 
عالج شاٍف لحد اآلن

ع��ىل املري��ض االمتناع ع��ن املكرسات 
واجلب��ن وامل��وز والش��وكوالته وف��رط 
تن��اول احللويات والك��وال وهذا طبعا 
ي��رواح من مريض آلخ��ر أي ان هناك 
بعض املرىض يس��اعد نوع من االطعمة 
املمنوعة ع��ىل حدة نوبة الص��داع دون 

املمنوعات األخرى . 
         كيف يتم تشخيص مرض الشقيقة 

وهل هناك 

أسباب أخرى للصداع ؟ 
        ع��ادة أع��راض الش��قيقة تك��ون 
واضحة للطبيب املختص لذلك فنحن 
نطلب من املريض أن جيري فحوصات 
للبر واجليوب األنفية واألذن ألن أي 
خل��ل يف هذه املناطق قد يؤدي للصداع 
وأنة كانت الفحوصات س��ليمة نتوجه 
لفحص املف��راس احلل��زوين للتأكد من 
ع��دم وج��ود ورم أو م��ا ش��ابه وبعدها 
أع��راض  م��ع  الفحوص��ات  نطاب��ق 
املريض باألمج��ال وعندها يكون 

التشخيص دقيق وهنائي . 
          ه��ل هن��اك ع��الج أو 
مس��كن يمكنه أن ينهي نوبة 

الشقيقة ؟ 
           هن��اك جمموع��ة م��ن 
األدوي��ة ألت��ي يمكنه��ا أن 
تقط��ع النوب��ة يف غضون 
دقائ��ق لك��ن حقن��ة 

الفولتارين 
يمكنها 

أن ختم��د نوب��ة الصداع ف��ورا لكن عىل 
املري��ض أن حي��ذر م��ن فرط اس��تخدام 
عموم األدوية املس��كنة واملعاجلة ألن ال 
يوج��د دواء ال حيتوي عىل أث��ار جانبية 
بعد فرة من االس��تخدام لذا فأنا أنصح 
بأن يتعامل املصاب مع مرض الش��قيقة 
باالعت��امد ع��ىل نمطي��ة احلي��اة اليومي��ة 
وجتن��ب قائم��ة املمنوع��ات ويف ح��ال 
ظه��ور النوب��ة ويف بدايته��ا ألن بع��ض 
املصاب��ن هبذا املرض يستش��عرون نوبة 
الص��داع قبل اهلجمة ع��ن طريق بعض 
االضطرابات البرية واحلسية وحينها 
يمكن للمريض أن يأخذ قسطا من النوم 
يف غرفة مظلمة وهادئة فذلك يمكن أن 

خيفف النوبة بصورة ملحوظة .
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)تراجيديا  لي�ست يونانية، ودراما  
لي�ست  وماأ�ساة   ، اإغريقية  لي�ست 
هندية، اإنها عراقية...عراقية!(

)1(
تبدو عىل تقاطيع وجه س��عيد النّس��اج 
عالمات القلق، رغم اهنامكه يف عمله، 
املاكينات، ورصخات  وس��ط ضجيج 
ع��امل الرافع��ات، يفك��ر بكيفية حتقيق 
حلم طفله الوحيد النابه أيمن، ورشاء 
الدراج��ة اهلوائية التي وعده هبا، بعدما 
اش��رط عليه  تك��رار نجاحه بالرتيب 
األول عىل صفه، كام يف امتحان نصف 
الس��نة، فلم يُك يش��ك أبدًا بتفوقه ... 
الس��يام وإهنا س��نته الدراس��ية األوىل، 
وهو يدرك جي��دًا، بأن اليوم هو موعد 

اس��تالم الش��هادات املدرس��ية، بعدما 
ذكّ���ره الطفل بذلك قب��ل خروجه إىل 
العم��ل، وطب��ع عىل خده قبلة توس��له 
الربيئ��ة، فقط��ع علي��ه س��بيل التهرب 
بالنسيان ... إال إنه تفقد جيوبه وللمرة 
الثالث��ة، فوجدها ال حتتوي س��وى عىل 
بض��ع آالف فق��ط، ال تف��ي م��ن ثمن 
يف  الش��هر  وم��ازال  ش��يئًا،  الدراج��ة 

منتصفه.
أخ��رًا، رك��ن إىل ق��رار مفاحت��ة حجي 
صاحب مدير معمل الغزل والنس��يج 
الص��ويف باألم��ر، فهو رج��ل طيب... 
رحي��م القل��ب رغ��م ثرائ��ه، ك��ام قال 
ذلك مع نفس��ه ليتش��جع ويتقدم إليه، 
ويطل��ب من��ه تس��ليمه راتبه الش��هري 
مقدمًا كحالة اس��تثنائية، فال يعتقد بأنه 

س��وف يرفض طلبه هذا، خاصة إذا ما 
رشح حاجت��ه له...وربام منحه مكافأة 
ش��هرية، فهدأت إىل حٍد ما، هواجسه 

املتضاربة، وارتاح كثرًا هلذا اخلاطر.
)2(

ع��اد الطف��ل أيمن م��ن املدرس��ة وهو 
يرك��ض فرحًا بنجاحه، وفخورًا بتوايل 
)الع��رشات( م��ن األعىل إىل األس��فل 
يف ش��هادته، وق��د ذّيل��ت بتوقيع مدير 
اإلدارة  وخت��م  األخ��ر،  املدرس��ة 
األزرق، مش��فوعة بالعب��ارة األث��رة: 
بالرتي��ب  ولدك��م  بنج��اح  )هننئك��م 

األول...ألف ألف مربوك(.
ع��ىل  الس��يطرة  يس��تطيع  أن  ودون 
حركة قدميه، وكأن��ه طائر يفرد للريح 
جناحيه، متخياًل نفس��ه يمتطي صهوة 

ثم�ن احل�لم
طالب عباس الظاهر
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الدراجة اهلوائية التي حلم هبا طوياًل، 
وه��ي تع��دو ب��ه برسع��ة، وتنس��اب 
برشاقة كبساط الريح يف فراغ الطريق، 
ورسب عصافر مزق��زق حيوم حوله، 
ويش��اركه الفرح، وزهور ملونة تنثال 

عليه كالفراشات.
فجأة اس��توقفه رجالن ملثامن، ترجال 
من سيارة محراء حديثة ، كانت مركونة 
ع��ىل جانب الطري��ق األيرس، فحماله 
بوحش��ية... داخله��ا  إىل  ب��ه  وقذف��ا 

فرخ الطفل مرتعبًا...ورصخ..! إال 
إن الس��يارة تلك، رسعان ما انطلقت 

بجنون، وانتهت إىل مكان جمهول.
)3(

مس��حت األم باطن كفه��ا بحنان عىل 
بطنها الكبرة، حينام أحّس��ت برفس��ة 
جنينه��ا، وحركت��ه واضطراب��ه، وهي 
االحتج��اج  م��ن  ن��وع  بأن��ه  تتص��ور 
ع��ىل حركته��ا الدائبة يف تلبية ش��ؤون 
املنزل، رغ��م حتذيرات الدكتورة بعدم 
أجهاد نفس��ها يف ه��ذه املرحلة اخلطرة 
م��ن احلمل..وم��ن ثم ذهاهب��ا املتكرر 
لع��رشات املرات إىل الب��اب اخلارجي 
حت��ى دون وعي كام��ل منها، ونظرها 
م��ن إحدى ثقوب��ه إىل الش��ارع، وهي 
تع��اين م��ن أمل االنتظ��ار، وم��ن وطأة 
أدي��م  ع��ىل  البط��يء  الزم��ن  زح��ف 
مش��اعرها، عرب ترق��ب مرير لصوت 
انفتاح باب البيت، ليسفر عن البرشى 
العزي��زة، بوص��ول نبأ تف��وق بكرها، 

ونجاحه بالرتيب األول عىل صفه.
 فراحت مستلقية عىل رسيرها، ألخذ 
قس��طًا م��ن الراح��ة، إال إهنا ش��عرت 
بوخ��ز خفي��ف يف قلبها، ثم أحّس��ت 
بغامم��ة م��ن احل��زن حت��اول أن تغطي 
س��امء حياهت��ا، وموج��ة ك��در تقتحم 
كياهن��ا عنوة، لكنها بدل االستس��الم، 
راحت يف ش��به غيبوبة حامل��ة، حماولة 

تن��ايس هواجس��ها، وحامل��ة أن ترزق 
ببنت، وهي رغبة األب أيضًا، لتكون 
هل��ا صديقة ورفيقة، فتم��ّر يف خاطرها 
جمموعة من األسامء ، ممن كانت تتمنى 
أن تك��ون ه��ي ذاهتا قد س��ميت هبا..

عفاف..ندى..عذراء..و..و...!
 فج��أة صفعه��ا بقس��وة خاط��ر تأخر 
أيم��ن غ��ر املعق��ول عن البي��ت رغم 
ق��رب مدرس��ته، فقام��ت فزع��ة نحو 
الباب، ووقفت خلفه الئذة به، وكأهنا 
تس��تنجده أن يكون أكث��ر رمحة بلهف 
أمومتها، فيس��تدعي رسيع��ًا إليه فلذة 
كبده��ا .. غافل��ة ع��ن كونه سيش��هد 

فاجعتها باالثنن معًا.   
)4(

إدارة  غرف��ة  يف  اهلات��ف  ج��رس  رّن 
املعم��ل، طالب��ًا وال��د التلمي��ذ أيمن، 
فدعاه الس��كرتر، وقد بدت واضحة 
عىل وجه��ه عالم��ات القل��ق، ودون 
الص��وت  صاح��ب  قايض��ه  موارب��ة 
اخلش��ن ع��رب س��امعة اهلات��ف ماب��ن 
خياري��ن ال ثال��ث هلام، أما دف��ع مبلغ 
ضخ��م ج��دًا )دف��ر!( أو تس��ل�ّم إبنه 
مذبوحًا، وأسمعه رصاخ أبنه، وبكاءه 
ت��اليش  حركته...ع��رب  ش��لَّ  ال��ذي 
اس��تغاثاته املري��رة: بابا...بابا... با... 

ب��� .......!!
فأمهل��ه الص��وت ثالث��ة أي��ام فق��ط، 
بش��كل قاطع، وبلغة حاسمة ال تقبل 
مش��دوهًا... س��عيد  املناقش��ة...ظل 
ومندهشًا، فس��قطت من يده السامعة 
دون أن ينتبه إليها، وبذهول خرج من 
املعمل...هائ��اًم عىل وجه��ه، ال يلوي 

عىل يشء.
)5(

قب��ل وص��ول س��عيد إىل بيته بمس��افة 
كبرة، ش��عر بن��زول كف ع��ىل كتفه، 
وقبض��ت أخرى عىل زن��ده، فقد كان 

ج��اره، أبو أمح��د حياول إيقاف��ه، وهو 
يتساءل بحرة:

��� أين أنت ي��ا رجل منذ الصبح؟ لقد 
بحثنا عنك يف كل مكان، ومرارًا ذهبنا 

إىل املعمل فلم نجدك!.
يب... اتصل��وا   أعرف...لق��د   �����

وكلموين.
��� من املستشفى؟

��� ال... من اجلحيم!.
��� كلموك؟ عمن تتحدث؟!

��� اإلرهابيون.
��� كال...إن زوجتك يف املستش��فى يف 
حال��ة خط��رة، ومعها أم امح��د، لكنها 
حتتاج إىل املزيد من الدم بس��بب نزيف 

اإلسقاط!.
��� ماذا ؟ خطرة ... نزيف... إسقاط؟!
بيد إن��ه وبع��د وصوله إىل املستش��فى 
مب��ارشة، صدم��ه نب��أ وفاهت��ا، لتأخره 

كثرًا، فلم يتمكنوا من إنقاذها!.
)6(

بعد م��ي بضع أي��ام، عث��ر األطفال 
بالصدف��ة أثن��اء لعبه��م، ع��ىل كي��س 
طح��ن ، مرمي��ًا قرب اجل��دار اخللفي 
للمدرس��ة، وس��ط أك��داس األوراق 
والنفاي��ات، ويف داخل��ه الطفل أيمن 
مذبوحًا، ويف حضنه شهادته املدرسية 
ملطخ��ة بدم��ه، وقد كت��ب يف أعالها 
بخ��ط  ركيك جدًا...ميلء باألخطاء ) 

ويوم ال ينفع مال وال بنون!(.
ومن يومها شوهد سعيد النّساج، وهو 
جيوب الشوارع واألزقة والطرقات...
ح��ايف القدمن، أش��عث الش��عر، قذر 
الثياب وممزقه��ا، وكأنه يمتطي دراجة 
ومهية، ويطلق أصوات من فمه مقلدًا 
نغم��ة املنبه، وجوق��ة األطفال تركض 
يتصارخون  وه��م  خلفه...وتالحقه، 
)خمبل...خمبل!(، فرمجونه بس��يل من 

احلجارة والقاذورات.
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الهند، رسميًا جمهورية الهند ...دولة تقع 
ف��ي جنوب آس��يا. تعتبر س��ابع أكبر بلد 
من حيث المس��احة الجغرافي��ة، والثانية 
من حيث عدد السكان، وهي الجمهورية 
الديموقراطي��ة األكثر ازدحامًا بالس��كان 
في العالم. يحده��ا المحيط الهندي من 
الجن��وب، وبحر العرب م��ن الغرب، وخليج 
البنغ��ال من الش��رق، تحدها باكس��تان 
من الغرب . وجمهورية الصين الشعبية، 
نيب��ال، وبوتان من الش��مال، بنغالديش 
وميانمار من الشرق. كما تعتبر الحكومة 
الهندي��ة ان ح��دود جام��و وكش��مير مع 
افغانستان هي ضمن حدود دولة الهند 
وذلك بحكم االمر الواقع نتيجة السيطرة 
الهندية على جامو وكشمير . تقع الهند 
بالق��رب م��ن س��ريالنكا، وج��زر المالدي��ف 

واندونيسيا على المحيط الهندي.

الهند ..حضارة عريقة وعادات غريبة 

تعد اهلند مهد حضارة وادي السند ومنطقة طريق 
التج��ارة التارخيية والعديد م��ن االمرباطوريات، 
كانت شبه القارة اهلندية معروفة بثراوهتا التجارية 
والثقافي��ة لفرة كب��رة من تارخيه��ا الطويل. وقد 
نش��أت عىل االرايض اهلندية أربعة أديان رئيس��ية 
هي اهلندوس��ية والبوذية واجلاينية والس��يخية، يف 
حن ان الزرادشتية، اليهودية،املسيحية واإلسالم 
وصل��وا إليها يف األلفية األوىل امليالدية وش��كلت 
ه��ذه الديانات والثقافات التنوع الثقايف للمنطقة. 
عىل الصعي��د االداري تعد اهلند مجهورية فيدرالية 
تتأل��ف م��ن 28 والية وس��بعة أقالي��م احتادية مع 
وجود نظ��ام برملاين ديموقراطي.االقتصاد اهلندي 
هو س��ابع أك��رب اقتصاد يف العامل وثال��ث أكرب قوة 
رشائية. وبع��د االصالحات املس��تندة اىل اقتصاد 
الس��وق ع��ام 1991، أصبحت اهلن��د واحدة من 

من ملفات ال�سعوب : 

أرسع اقتص��ادات الع��امل نم��وا  كام أهن��ا تصنف ضم��ن الدول 
الصناعي��ة اجلديدة . رغم ذلك، م��ا زالت البالد تواجه حتديات 
الفقر والفساد وسوء التغذية وعدم كفاءة أنظمة الرعاية الصحية 
العامة. يف اجلانب العس��كري تعد اهلند قوة عسكرية إقليمية كام 
تصنف ضمن الدول املالكة لالس��لحة النووية ،اجليش اهلندي 
يت��م تصنيف��ه عىل أن��ه ثالث اكرب جي��ش يف الع��امل يف حن حتتل 
اهلند املرتبة السادس��ة يف اإلنفاق العس��كري بن ال��دول. نظرًا 
للكثافة الس��كانية اهلائلة.متل��ك اهلند جمتمعا متع��دد الديانات، 
كام أنه متعدد اللغات ومتع��دد األعراق واهلند أيضا هي موطن 

التنوعات يف احلياة الربية بأنواع عديدة من املحميات.

ترجمة واعداد :عدوية الهاليل 
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 يتمي��ز الدين يف اهلند بتنوع املعتقدات من ملفات ال�سعوب : 

واملامرس��ات الدينية، تعد اهلندوس��ية 
ه��ي الديان��ة األك��رب بنس��بة %79.8 
ويليهااإلس��الم 14.2% واملس��يحية 
2.3% والس��يخية 1.7% ام��ا باق��ي 

الديانات واملجموعات %22.

البنغ��ايل  األدب  يف  احلداث��ة  جتل��ت 
حي��ث تعرض املؤلفون يف وقت مبكر 
وقب��ل غره��م للتأثر الغريب بس��بب 
اختي��ار البنغ��ال من قب��ل الربيطانين 
لتصبح مرك��زا ادارايا المرباطوريتهم 
الولي��دة واختي��ار كالكوت��ا عاصم��ة 
للهن��د الربيطانية حتى ع��ام 1912 ، 
والتي شهدت تأس��يس اوىل املدارس 

الت��ي تق��دم التعلي��م الغ��ريب ، وهن��ا 
نش��أت النخب��ة اهلندية اجلدي��دة التي 
انح��در عنها عدد من الكت��اب الذين 
بحقن��ه  البنغ��ايل  االدب  س��يجددون 
بأف��كار واش��كال ادبية جدي��دة منها 
)القصي��دة ، الس��وناتا ، الش��عر احل��ر 
،اضاف��ة اىل الرواي��ة والقصة القصرة 

.. )
يف هناية القرن التاسع عرش وحتى هذه 
اللحظة ، امتل��ك الكتاب البنغال أدبا 
متميزا ، ومتكن روائيوها وش��عراؤها 
من تدجن الصي��غ الغربية بعد اهلياج 
الفك��ري واالجتامع��ي الت��ي عان��ت 
من��ه الب��الد القديم��ة يف رصاعه��ا مع 
ق��وى احلداث��ة ..لق��د واج��ه طاغور 

مثال مهمة متع��ددة االبعاد حن حقق 
نقط��ة التقاء ب��ن اهلن��د والعاملية ، بن 
العلامني��ة والروحاني��ة توجت بمنحه 
جائزة نوبل ل��آداب يف عام 1913 ، 
فهو املؤسس الرئييس ملا يمكن تسميته 

)عر النهضة البنغالية( ....
وكان طاغ��ور املنح��در م��ن الطبق��ة 
الربجوازية العليا يف كالكوتا يف اواخر 
القرن التاس��ع عرش رمزا هلذه النهضة 
البنغالية اذ كان ش��اعرا وروائيا وكاتبا 
وناق��دا مرسحي��ا ع��رب بالبنغالي��ة عن 
وجه��ة نظ��ر عميقة اجل��ذور يف ثقافته 
مع انفتاح مذهل عىل العاملية ..وهكذا 
)غيتانج��ايل  قصي��دة  ش��اعر  اصب��ح 
( نج��ام يف األدب العامل��ي واس��تحق 

  تاريخ االأدب الهندي احلديث 
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احلصول عىل جائزة نوبل لآداب عام 
..1913

يف املرحلة التالية ، هبت رياح التجديد 
عىل خمتلف انحاء اهلند فأحيت العقول 
م��ع املحافظ��ة ع��ىل لغاهتا األساس��ية 
وقيمها األدبية ، وظهرت هذه املالمح 
منذ االستقالل وانتجت كتابا متألقن 
ترك��ت اعامهل��م أث��را عميق��ا خ��الل 
الس��نوات اخلمس��ن األخرة ..ومن 
هؤالء املؤلفات )انانتا مورثي ، كاماال 

داس ، ماهاسويتا ديفي ، نرمال فرما 
(الل��وايت فرضن انفس��هن عىل االدب 

النس��ائي االجنبي اضافة اىل الناطقن 
ث��ارور  )ش��ايش  االنكليزي��ة  باللغ��ة 
،ابامانيا تش��اترجي ( الذين تقاسموا 
والءه��م العميق لتقلي��د التهجن بن 
اهلند القديم��ة والع��امل احلديث الذي 

جيسده عر النهضة البنغالية ..

 تع��د اهلن��د و الت��ي تقع يف قارة اس��يا 
بلدًا ل��ه س��امته اخلاصة م��ن العادات 
والتقالي��د،و ترى يف اهلن��د معتقدات 
غريبة جتعل املرء يعجب كيف يؤمنون 
هب��ا حت��ى اآلن و بع��د أن أصبحنا يف 
ال��ذرة والتكنولوجي��ا. فهناك  ع��ر 
يمك��ن  ال  الت��ي  و  القوان��ن  بع��ض 
اهلندوس،منها  ل��دى  اخل��روج عنه��ا 
عادة خطبة الول��د للبنت منذ الطفولة 
أو املي��الد ،كام متنع ه��ذه القوانن من 
تداخل الطبق��ات التي حددهتا اآلهلة، 
فقد يسمح ألن يتزوج رجل من طبقة 
عليا فتاة من طبق��ة أقل منه، ولكن ال 
يمك��ن أن حي��دث العك��س حيث إن 
القان��ون يس��مح للطبق��ات العليا أن 

تفعل ما تش��اء، ولكن الطبقات الدنيا 
مقيدة أم��ا عملية الزواج عند الس��يخ 
اهلن��ود فتق��وم عىل تفاهم ب��ن عائلتي 
كل م��ن الش��اب والفت��اة، وإذا خرج 
شاب عن هذه القاعدة فإنه سيتعرض 
لغضب اآلهلة، وكبار السن يتمسكون 
أكثر هبذه التقالي��د، ولكن ليس هناك 

أمهية للفوارق الطبقية ...
 يك��ون العرس عند اهلن��دوس ضخاًم 
حي��ث تق��ام رسادق تب��ث في��ه أغاين 
هندي��ة مس��جلة للمطرب��ن، وتض��ع 
املدع��وات م��ن األق��ارب واملع��ارف 
العق��ود و األس��اور  ويطبق��ن أيدهيم 
باحلناء املخصصة لذل��ك، كام ترتدي 
أم��ا  احلري��ري.  الس��اري  الفتي��ات 
العروس فإهنا تك��ون بالداخل وتقوم 
أمها وأخواهت��ا بتجهيزها قبل وصول 
العريس، فبعد االستحامم تطىل اليدان 
والدهت��ا  وتب��دأ  باحلن��اء،  والقدم��ان 
بإلباسها الس��اري ووضع املكياج هلا، 
ث��م تضع األق��راط يف األن��ف واألذن 
واخلالخيل يف الرجلن ويأيت العريس 

 عادات و تقاليد 

في المرحلة التالية ، 
هبت رياح التجديد على 
مختلف انحاء الهند 
فأحيت العقول مع 
المحافظة على لغاتها 
األساسية وقيمها 
األدبية

االدب الن�سائي
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عىل حصان مزين مرتديًا عاممة خاصة 
يف مقدمته��ا زمردة و ري��ش طاووس 
وعقد ح��ول رقبته وأمامه طفل صغر 
يضعه كرمز الستمرار النسل، وتكون 
يف مقدمة املوكب فرقة موسيقية، وأمام 
حص��ان العري��س حلقة رق��ص تضم 
بعض أقربائ��ه وأصحابه حتى يقرب 
العريس ببطء من الرسادق، فينزل عىل 
منضدة وضعت له خصيصًا ، وكذلك 
ف��إن والد العروس هو م��ن يقدم املهر 
الع��روس  يتس��لم  فق��ط  والعري��س 
ومعها كل ل��وازم البيت تناول الطعام 
حت��ى يتمكن امل��رء من تن��اول الطعام 
يف اهلن��د فال ب��د من أن تبارك��ه اآلهلة، 

الطعام حيث حيمل 
للمحراب 

املوجود 
والذي  املنزل  يف 

يوج��د في��ه متث��ال 
األرسة  إل��ه  يمث��ل 

مشتعلة  شموع  وحوله 
اجلو، وبخ��ور مش��تعل لتطيب 

ويكون دور هذه اآلهلة هو محاية املنزل 
عىل م��دار اليوم، وإذا احتاج هذا اإلله 
للراحة فإهنم ينقلون��ه ملكان آخر لينام 
فيه، وبع��د أن يقدم الطعام لإلله خيرج 
الف��رد ويعود بعد ع��رش دقائق وحيمل 
الطع��ام لغرف��ة املائ��دة، فحينها تكون 
اآلهل��ة ق��د باركت��ه وأكلت من��ه بعض 

اللقيامت ..

وم��ن الظواهر الغريب��ة املرعبة يف اهلند 
ه��ي كثرة انتش��ار االفاع��ي؛ حيث 
يوج��د يف ه��ذا البل��د م��ا يق��ارب 
3120 نوع��ا منه��ا،و أخبث هذه 

أرض  يف  توج��د  األن��واع 
»تاكا«، فإذا هب��ت الريح من 

»ت��اكا«  جه��ة 

قتلت احليات من متر به؛ لذلك هيجرها 
أهله��ا بضعة أيام إذا هب��ت الريح، ثم 
يعودون إليها بعد ذلك ..وهناك عادة 
حرق اجلث��ث ،عند وفاة ش��خص يتم 
وضعه وسط األخشاب وإشعال النار 
فيها، فتحرق اجلثة وهذا يعترب تكرياًم 
للمي��ت عنده��م، و العجيب يف األمر 
فإن��ه إلثبات والء الزوج��ة )األرملة( 

يتم حرقها معه.. ظواهر
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بس��م اهلل الرحم��ن الرحيم: الحم��د هلل رب العالمين وصلى اهلل على خي��ر خلقه اجمعين 
محم��د وال��ه الطاهرين واللع��ن الدائم على اع��داء اهلل الظالمين.اتفق��ت كل امم العالم 
القديم على ظلم المرأة وسلب حقوقها؛ فلم تكن المرأة اكثر من سلعة تباع وتشترى ، 
وقد تواطأ الجميع على عدم إنصافها  وكأنها مخلوق دوني؛ ليس��ت بأم حاضنة ومربية 
، وال بزوج��ة حبيبة وش��ريكة ، وال اخت حانية ، وال بن��ت عزيزة  وفلذة كبد .. فانصرف العالم 

القديم كله عن االخذ بيدها واالعتراف بما لها من حق ووجود.

) فرئي��س العائلة عند اليونان والرومان 
واجلرمانين واهلنود مال��كا لزوجته كام 
يمل��ك الرقي��ق بطريق البي��ع والرشاء ، 
وكان عق��د ال��زواج عليه��ا حيصل عىل 
ص��ورة بي��ع ورشاء . يش��ري الرج��ل 
زوجت��ه م��ن أبيه��ا فينتقل إلي��ه مجيع ما 
كان لألب من حق عليها ، وجيوز له أن 

يترف فيها بالبيع لشخص آخر( 
وأكث��ر الذي��ن كتب��وا ع��ن امل��رأة قب��ل 
االس��الم وبع��ده تعرض��وا مل��ا كان��ت 
تالقيه من القس��وة واالمتهان حّتى عند 
الغربين الذين ينادون اليوم بمس��اواهتا 
للرجل ومنحها حريتها املطلقة مهام نتج 
عن ذلك م��ن فس��اد يف املجتمع وتنكر 

للقيم واألخالق.
والتاري��خ ميلء بام ن��ال امل��رأة من ظلم 

وج��ور ، وم��ا حلقها عىل ي��د االمم قبل 
االس��الم وبعده من ضيم ، فمثال كانت 
زوجة االب  حن يم��وت تنتقل انتقال 
بقية موروثاته اىل بنيه . وكان كذلك قد 
يشرك مجاعة يف زوجة واحدة . وبعض 
العرب كانوا يشركون يف كل يش ء حّتى 
يف الزوجة ، واإلخوة مجيعا يشركون يف 
زوج��ة واحدة وتك��ون الرئاس��ة لالخ 
االك��رب. وإذا أراد منه��م االتص��ال هب��ا 
وضع عص��اه عىل ب��اب خيمتها لتكون 

عالمة لآخرين فال يدخلون عليهام.
ان��واع كث��رة   وكان لل��زواج عنده��م 
منها أنه يتفق عىل ام��رأة واحدة ما دون 
العرشة فيش��ركون هب��ا ف��إذا محلت أو 
لدت ذك��را دعته��م إليها بع��د أيام من 
والدته وأحلقته بمن تشاء منهم، وليس 

الحد منه��م رأي يف ذلك، بل الرأي هلا 
وحدها. وإذا وضعت بنتا اخفت أمرها 

عنهم. 
وهناك نكاح االستبضاع وهو أن يسلم 
الرج��ل زوجت��ه رج��ال آخر م��ن أهل 
الش��جاعة والكرم والصحة، ثّم يعتزهلا 
إىل أن يبن محلها من ذلك الرجل، وربام 
كان يطل��ب منه��ا أن تفت��ش ع��ن أهل 
الش��جاعة والك��رم لتلد له منه��م ولدا 
جيم��ع تل��ك الصف��ات... إىل كث��ر من 
تلك االخبار التي رواها املؤرخون عن 

العرب يف جاهليتهم. 
وق��د ن��ص الق��رآن الكريم ع��ىل مقدار 
امتهاهنم للمرأة واحتقارهم هلا ال س��يام 
إذا ول��دت انث��ى ق��ال س��بحانه : )وإذا 

املوءودة سئلت بأي ذنب قتلت(
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الحلقة االولى : 
المرأة قبل نزول القران الكريم

املراأة يف القران الكرمي:

محسن وهيب عبد 
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 ويف آية اخرى )إذا برش أحدهم باالنثى 
ظل وجهه مس��ودا وه��و كظيم يتوارى 
من القوم من س��وء ما برش به ايمس��كه 
عىل هون أم يدس��ه يف الراب أال س��اء 

ما حيكمون(.
 وهذه االي��ة تؤكد لنا م��ا رواه التاريخ 
ع��ن قس��وة العرب ع��ىل امل��رأة ومدى 
احتقاره��م هل��ا، وق��د س��اءهم ن��زول 
الوحي حين��ام جاء ينصف املرأة وجيعل 
هلا نصيبا من املال كغرها من الوارث، 
فعاتب بعض العرب الرس��ول يف ذلك 
حمتجا عليه بأهن��ا ال تركب الفرس وال 
تقابل الع��دو، وكان حي��ق البن الزوج 
أن يت��زوج بزوج��ة أبي��ه إذا مل ت��ك أما 
له، فحرم عليهم االس��الم هذا الزواج 
وهن��ت عن��ه االي��ة الكريمة من س��ورة 
النس��اء قال س��بحانه: )وال تنكحوا ما 
نكح اباؤكم من النساء اال ما قد سلف 

انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيال(.
قهر وظلم

وكان الع��رب قبل االس��الم يتاجرون 
بالنس��اء الباغي��ات، حي��ث يك��ون هلم 
بتلك التجارة فتيات يعرضوهن للبغاء 
مقاب��ل اجور ت��در عليه��م ، ويضعون 
هل��ن رايات مح��راء ف��وق بيوهت��ن تدل 
عليه��ن  وقد منع الق��رآن تلك التجارة 
وال   : تع��اىل  بقول��ه  املقرف��ة  احلق��رة 
تكرهوا فتياتكم ع��ىل البغاء ان اردن 
حتصن��ا لتبتغوا ع��رض احلياة 

وم��ن  الدني��ا 

يكرهه��ن ف��ان اهلل م��ن بع��د اكراههن 
غفور رحيم(.

وكان��و يعتربون امل��رأة ع��ارا ويقتلوهنا 
حن والدهتا ؛ حيث كانت املرأة  تعاين 
من القه��ر والظلم بحث اهن��ا اهنا توأد 
ح��ن والدهت��ا وقد ذك��ر ذل��ك القرآن 
الكريم يف قوله تع��اىل: ) و إذا املوءودة 
س��ئلت ( يعني اجلارية املدفونة حية، و 

كان��ت امل��رأة إذا ح��ان وقت 
حف��رت  والدهت��ا 

حف��رة و قع��دت 
عىل رأسها فإن 
بنت��ا  ول��دت 
رم��ت هب��ا يف 
إن  و  احلف��رة 
ول��دت غالما 

حبسته .
يف  ج��اء  وق��د 

املي��زان  تفس��ر 
تفس��ر هذه  حول 

االية: 
إذا  »و  تع��اىل:  قول��ه 

املوءودة س��ئلت بأي ذنب 
البن��ت  امل��وءودة  قتل��ت« 

و  حي��ة  تدف��ن  الت��ي 
كانت العرب تئد 

خوفا  البنات 
م��ن حلوق 

العار 

هب��م م��ن أجله��ن كام يش��ر إلي��ه قوله 
تعاىل: »و إذا ب��رش أحدهم باألنثى ظل 
وجهه مس��ودا و هو كظيم يتوارى من 
القوم من س��وء ما برش به أ يمسكه عىل 
هون أم يدسه يف الراب«: النحل: 59.

 الق��رآن وث��ق ماعانت��ه امل��رأة من ظلم 
وعن��ت ولنا يف احللق��ات القادمة صلة 
واهلل تعاىل م��ن وراء القصد فهو 

الغاية.
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املراأة يف القران الكرمي:
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كاتب��ة وناق��دة كويتية لها باع طوي��ل في المجال 
األدب��ي . كتبت في القصة القصي��رة والرواية ولها 
مق��االت وعم��ود ف��ي صحيف��ة " األنب��اء الكويتية " 
كتب��ت أيضا دراس��ات وأكث��ر من رؤي��ة نقدية حول 
مواضي��ع مهمة تخص صمي��م المجتم��ع العربي. 
والطفول��ة كان��ت ومازال��ت محطته��ا األه��م . زارت 
كرب��الء عل��ى هام��ش مهرج��ان الطفول��ة مؤخ��را  

لتلتقيها" قوارير" فقالت: 
حاورتها اإميان كاظم احلجيمي

مهرجان الحسيني الصغير مدعاة للفخر 
الكاتبة والناقدة الكويتية  فاطمة �سعبان

» بدءا أنا س��عيدة جدا لفعالية ومتيز ه��ذا املهرجان ومتنيت لو 
كان يل حضور يف الدورتن السابقتن لغرض املقارنة ،اذ أن ما 
رأيته يف ه��ذه الدورة مدعاة للفخر وينبئ بتطور ملحوظ، فيام 

خيص األنشطة اخلاصة بالطفل 
 . ذل��ك  يف  امل��رسح  وأخ��ص 
زرت كرب��الء يف نش��اط آخ��ر 
وكان معرض الكتاب اخلاص 
بالطفولة، حي��ث ُعرضت فيه 

جماميع قصص  .
م��ات��ق��ي��ي��م��ك��م      
ل��ل��م��ه��رج��ان وه���ل 
قدمت  التي  العروض 
مسرح  خشبة  على 
كانت  الثقافي  البيت 

بمستوى التأمالت ؟
        أثن��ي ع��ىل جه��ود مجي��ع 
ه��ذا  إقام��ة  ع��ىل  العامل��ن 
املهرجان . فالتنس��يق واختيار 
يف  املتخصص��ن  الضي��وف 
والنق��د   املرسح��ي   العم��ل 
أك��رب  واالس��تضافة  وتغطي��ة 

عدد من الع��روض يف وقت 
لإلعج��اب  يدفعن��ي  حم��دد 
ب��كل التفاصي��ل والب��د من 

توجيه دعمي بالشكر واالعتزاز 
للقائمن عليه.. وهناك عروض 
رائعة ومميزة وربام فاقت مستوى 

التأمالت.
المسرح  أهمية  م��ا      
وهل  الطفولي  ودوره 
الترفيه  األه��م  رسالته 

أم التوجيه ؟
          امل��رسح أداة تواص��ل وهو 
لغة تفاعلية م��ع العرض املبارش 
فأج��واء املرسح   . وغراملب��ارش 
كأن��ه  جتعل��ه  للطف��ل  بالنس��بة 
يشاهد مش��هدا واقعيا، لذا يبني 
عليه تصورات حس��ب فهمه .. 
وم��ع أن اجلان��ب الرفيه��ي قد 

المسرح أداة 
تواصل وهو لغة 
تفاعلية مع العرض 
المباشر وغير 
المباشر
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يب��دو أكثر وضوح��ا يف ردة فعل الطفل الكاتبة والناقدة الكويتية  فاطمة �سعبان
مع الع��رض ويبق��ى ال��دور التوجيهي 
والرس��الة الت��ي وجهت له وه��ي غاية 
الع��رض . فتخزن يف ذاكرت��ه وتنمذجه 
لتوكن قدرت��ه عىل ترمج��ة املواقف اكثر 

تفاعلية وإن كانت يف اطار كوميدي .
وماهي  الخبرة  ماخالصة       
لمن  توجهينها  التي  الرسالة 

يعمل في هذا المجال؟

          مه��ام كان��ت جترب��ة الكاتب طويلة 
خي��رج  ل��ن  إن��ه  اال  واس��عة  وخربت��ه 
نتعل��م  مازلن��ا  بخالص��ة هنائي��ة ألنن��ا 
ونكتش��ف أم��ورا كث��رة ،  هن��اك رؤية 
وتص��ور حول العم��ل يف جماالت كثرة 

وبعض الّكت��اب يكتبون يف جممل فروع 
الكتاب��ة األدبي��ة، لك��ن يف النهاية وبعد 
ممارسة هذه املجاالت جيد الكاتب نفسه 
يف جانب معن قد يكون يف كتابة القصة 
القصرة أو يف الرسد الروائي أو الش��عر 
وإىل آخ��ره . بالنس��بة يل وج��دت نفيس 
مع الطفل يف الكتابة املرسحية وقصص 
األطف��ال . وبخص��وص الرس��الة التي 
أوجهها للكاتب يف جمال األدب هي أن 
يوسع دائرة قراءاته ويقرأ يف كل يشء يف 
األدب ، السياسة ، التاريخ ، الدراسات 
فالقراءات الواسعة تشكل لدى الكاتب 

رؤية خاصة به .
العربية   بالكاتبة  رأي��ك  ما      
في وقتنا الحالي . وهل هناك 
لنجاحات  يشير  ملحوظ  تطور 

المنجز األدبي النسوي ؟

         امل��رأة كان��ت ومازال��ت رق��ام مهام 
ج��دا يف تصوي��ب املجتم��ع، فكيف إن 
كانت كاتبة وعىل ق��در كاٍف من الوعي 

والثقافة .. رغم الظروف السياسية غر 
املستقرة عىل مستوى الوطن العريب وما 
يتع��رض له الكاتب من ضغوط نفس��ية 
وسياس��ية، اال أن امل��رأة اس��تطاعت أن 
ت��ربز دورها وأن تلوح بنجاحاهتا داخل 
الوط��ن الع��ريب وخارج��ه . فالظروف 
السياس��ية س��ببت هج��رة الكث��ر م��ن 
الع��رب إىل دول الغرب وهن��اك الرؤية 
تكون أكثر عمقا ودقة للمش��هد العريب 
وم��ا تتطلب��ه املرحلة، فنج��د الكثر من 
األسامء النس��وية التي وضعت بصمتها 

املميزة حتى يف دول الغرب .
         بدوري أشكر إدارة العتبة احلسينية 
املقدس��ة يف العراق عىل جهودها احلثيثة 
واملس��ابقات  املهرجان��ات  إقام��ة  يف 
واملنجزات واملش��اريع الكبرة يف ش��تى 
املجاالت إلع��داد جيل ق��ادر عىل فهم 
للتكام��ل  املجتم��ع  وتصوي��ب  دوره 
وحتقيق التطور يف اطار ملتزم وبأهداف 

إنسانية بامتياز .

وجدت نفسي مع 
الطفل في الكتابة 
المسرحية وقصص 
األطفال
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املتمي��زة يف  م��ن اشهراالس��امء االدبي��ة 
املاني��ا،  ت��رك أثرا ادبيا وثقافيا  وفلس��فيا 
هائ��ال ، فض��ال ع��ن مازخ��رت املكتب��ة 
العاملية من اش��عاره بالغ��ة االثر  ومازال 
التاري��خ األديب يتذك��ره بأعامل��ه اخلالدة 
الت��ي مازال��ت  تقتنيه��ا كواح��دة م��ن 
ثرواهت��ا، وق��د تن��وع أدب غوت��ه ما بن 
الرواية والكتابة املرسحية والشعر وأبدع 
يف كل منه��م، واهت��م بالثقاف��ة واألدب 
الرشق��ي واطلع عىل العدي��د من الكتب 
ف��كان واس��ع األف��ق مقباًل ع��ىل العلم، 

متعمقًا يف دراساته.
ونظ��رًا للمكانة األدبي��ة التي مثلها غوته 
تم إطالق اس��مه عىل أش��هر معهد لنرش 
الثقافة األملانية يف ش��تى أنحاء العامل وهو 
»معهد غوته« وال��ذي يعد املركز الثقايف 
الوحيد جلمهوري��ة أملانيا االحتادية الذي 
يمتد نش��اطه ع��ىل مس��توى الع��امل، كام 

نحتت له عدد من التامثيل.

ول��د جوت��ه يف الثام��ن والعرشي��ن م��ن 
آب الع��ام 1749م بمدينة فرانكفورت 
بأملاني��ا، كان وال��داه ميس��ورين احل��ال،  
ج��ده يعم��ل حائكًا أم��ا جدت��ه فكانت 
متلك فندقًا، األمر الذي جعل العائلة يف 

سعة من العيش تدرج يف مراحل التعليم 
املختلف��ة حتى درس املحاماة وخترج من 

كلية احلقوق.

تنوعت مؤلفات ب��ن الرواية والقصيدة 
أالم  مؤلفات��ه:  م��ن  نذك��ر  واملرسحي��ة 
الشاب فرتر، من املرسحيات نذكر نزوة 
عاشق، املتواطئون، كالفيجو، اجيمونت 
، إفيجين��ا يف ت��اورس ، وم��ن قصائ��ده 

بروميتيوس، فاوس��ت »ملحمة ش��عرية 
من جزأين«، املرثيات الرومانية، وسرة 
ذاتية بعنوان من حيايت..الشعر واحلقيقة 
، األنس��اب املختارة ك��ام قدم واحدة من 
أروع أعامل��ه وه��ي » الدي��وان الغ��ريب 
والرشقي« وال��ذي ظهر فيه تأثره بالفكر 
العريب والفاريس واإلسالمي، ولعله هو 
أول ش��اعر أورويب يق��وم بتأليف ديوان 
عن الغرب والرشق جمسدًا قيم التسامح 

اهتم  بالقرآن الكريم، وبسيرة الرسول 
من االدباء المنصفين لالسالم 

غوتة.. 
اثرا ادبيا وفل�سفيا هائال 

غوته

والدته

موؤلفاته

في كل حضارة او امة هناك مبدع�ون خرجوا للتعبي��ر عن ثقافة منطقته�م بطريقة 
م��ا واث��روا بها بش��كل كبير ، كم��ا ان ترجمات ما كتبوا انتش��رت ال��ى اغلب مناطق 

العالم ، خارج إطارها الجغ�رافي..

ارتأين��ا في هذا الباب نقل تراث اش��هر الكتاب والعلماء وكي��ف واصلوا رحلة الكتابة 
واالبداع ومارافقت حياتهم االدبية من متغيرات وطقوس .. تفاصيل مألوفة او غريبة 
اخرجت لنا اروع المؤلفات وانضجها .. وفي كل عدد س��وف نس��لط الضوء على اسم 

من االسماء العربية والعالمية .
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عرف غوته باحرامه وتقديره لإلس��الم 
كدي��ن حيمل الكثر من القي��م العظيمة، 
وكان م��ن املهتم��ن باإلس��الم والقرآن 
الكريم، وبس��رة الرس��ول »علي��ه  وآله 
الصالة والس��الم«، فأهتم باإلطالع عىل 
املؤلف��ات الت��ي ص��درت عن اإلس��الم 
وال��رشق، والت��ي نذك��ر منه��ا الرمج��ة 
األملانية للقرآن الكريم، املعجم التارخيي، 
املكتبة الرشقي��ة، الديانة املحمدية، حياة 
حمم��د، كن��وز ال��رشق كل ه��ذه الكتب 
كان��ت ملس��ترشقن ومفكري��ن أجان��ب 
وش��كلت إحدى املراح��ل اهلامة جلوته 
للتع��رف ع��ىل اإلس��الم ورس��وله وقد 
ب��دأت عالقته بالقرآن الكريم من خالل 
لقائ��ه م��ع ه��ردر بمدينة سراس��بورج 
الع��ام 1770م، حيث قام باإلطالع عىل 
نس��خ مرمجة من القرآن، وقد أعجب به 
كثرًا ومتعن يف معانيه ومفرداته، فجاءت 
كتابات��ه متأثرة باآلي��ات القرآنية، كام قام 

باقتب��اس بعض منه��ا وأوردها يف 

أشعاره، وقام بوصف القرآن بأنه »كتاب 
الكتب«  فضال عن اطالعه عىل الس��رة 
النبوية، وكان معجبًا بش��خصية الرسول 
علي��ة وآله افضل الص��الة  نظرا ملا قام به 
من تأس��يس الفكر والدين اإلس��المي، 
ومل يق��ر حياته عىل جمرد ب��ث التعاليم 
الدينية وقد ظهر إعجابه الش��ديد بالدين 
اإلس��المي وبالرسول الكريم من خالل 
أشعاره، وأعامله األدبية والتي نذكر منها 
»تراجيدي��ا حمم��د« ه��ذا الكت��اب الذي 

أنقسم إىل فصلن.
كام اختص الرس��ول االعظ��م »صىل اهلل 
عليه وآله  بقصيدة مدح طويلة، مش��بهه 
بالنه��ر العظي��م الذي جير مع��ه اجلداول 
والس��واقي يف طريقه إيل البحر  ومما قاله 
يف اإلس��الم يف ديوانه الش��عري الديوان 
إذا كان اإلس��الم معن��اه أن  الرشق��ي » 
نس��لم أمرن��ا هلل، فعىل اإلس��الم نعيش 

ونموت مجيعًا .

حائ��رًا  الس��ؤال  ه��ذا  ظ��ل 

ش��اغاًل لبال الكثرين هل أس��لم غوته؟ 
وربام رجع هذا لشغفه بالدين اإلسالمي 
والق��رآن الكري��م  ودراس��ته للرشيع��ة 
اإلس��المية وتعمقه هبا، ومما قالته أستاذة 
إن   « موم��زن  كاترين��ا  األمل��اين  األدب 
عالقته باإلس��الم ونبيه الكري��م ظاهرة 
مدعاة للدهشة يف حياته، فكل الشواهد 
تدل ع��ىل أن��ه يف أعامقه ش��ديد االهتامم 
باإلس��الم، وان��ه كان حيفظ عرشات من 
آيات الق��رآن الكري��م«، ويف س��ؤال هلا 
ح��ول م��ا إذا كان قد أس��لم، قالت : إن 
إعجاب��ه باإلس��الم ال يعن��ي بالرورة 
أن��ه اعتنقه وت��رى أنه كان يك��ن تعاطفًا 
لإلسالم ولكنها تنفي أن يكون قد حتول 

إليه.

عالقته باالإ�سالم

هل اأ�سلم ؟
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أن تتفاجأ بابنتك أو إبنك وهما يقلدان ش��خصا ويتأثران به في كل ش��ئ وهو 
غري��ب عن مجتمعن��ا وعاداتنا أصبح من األمور المألوف��ة  ، وآباء وأمهات اليوم 
ال ب��د أن يتذكروا مرحلة من ش��بابهم عندم��ا إجتاحت شاش��ات التلفاز الدراما 
الواف��دة م��ن دول أمري��كا الجنوبية التي كرس��ت في ذلك الحي��ن الكثير من 
المفاهيم التي كانت في وقتها أش��به باألعجوبة ولكن تأثيرها لم يكن كبير 
جدا بسبب محدودية التطور التكنولوجي حينها، أما اليوم فنحن نواجه هجمة 
كبيرة من قبل بعض الدول اآلس��يوية وغيرها وهي ذات تأثير كبير في عقول 
ش��باب اليوم وفي هذا الملف سنحاول إستعراض اآلثار سواء كانت سلبية أم 

إيجابية وحلولها . 

تأثير الغزو الثقافي والفكري
في عقول المراهقين والشباب

غزو الدراما 
تبق��ى الدرام��ا التلفزيوني��ة ه��ي املؤثر 
األول يف عق��ول الش��باب ألن التلفاز 
دخ��ل ومن��ذ زم��ن اىل مجي��ع البيوتات 
ومل يع��د م��ن الصعب متابع��ة الربامج 
املتنوعة عىل مئات القنوات التلفزيونية 
وم��ا يفوتك من حلق��ات ألي برنامج 
او مسلس��ل يمكن��ك مش��اهدته ع��ىل 

تطبيقات متعددة ع��ىل اهلواتف النقالة 
التي صارت يف متناول اجلميع دون ان 

ختضع للرقابة  .
تقول )س��جى( طالبة جامعية، »تأخذ 
الدرام��ا الركي��ة حيزا كب��را يف حياتنا 
الي��وم فال ت��كاد ختل��و قن��اة عربية من 
مسلسل تركي ينقل الينا مفاهيم خمتلفة 
وأنا شخصيا أحب متابعة املسلسالت 

الركي��ة مل��ا فيها م��ن إبتعاد ع��ن واقع 
احلي��اة  وتصوي��ر  حياتن��ا  يف  متع��ب 

الرومانسية«. 
وتدخلت زميلتها )ن��ور أمحد( لتقول، 
»الدراما الركي��ة خفيفة وال حتمل مها 
جدي��دا للمش��اهد كالدرام��ا العربي��ة 
الت��ي تناقش املش��اكل اليومية بش��كل 
مم��ل يزيدنا مه��ا لذا فنح��ن نبحث عن 

 ميساء الهاللي
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أي يشء خيف��ف متاعبنا وأعتقد بأن 
الدرام��ا الركية تلق��ى رواجا لدى 
العائل��ة بأكمله��ا ولي��س الش��باب 

واملراهقن فقط«.
الغزو الكوري 

يف ذات الوقت إنترشت يف السنوات 
األخ��رة ظاه��رة الغ��زو الك��وري 
للمجتمع العريب فقد كنا نعرف عن 
كوري��ا أو اليابان والصن غزوها لنا 
من خالل التكنولوجيا والصناعات 
واإلعت��امد عليها يف تلبي��ة حاجات 
الس��وق العريب ولكن دخلت كوريا 
أخرا من باب جديد استقطبت من 
خالل��ه إهت��امم الش��باب واملراهقن 
بش��كل كب��ر اذ اعتمدت أس��لوب 
الدرام��ا التلفزيونية والفرق الغنائية 
والربام��ج املش��وقة، فام ال��رس وراء 
ول��ع املراهق��ن حتديدا هب��م ؟ وهل 
أضافت الثقافة الكورية يشء جديد 

ونافع للشباب العريب؟

تعتق��د )ف��دك حي��در( وه��ي طالبة يف 
املرحلة املتوس��طة بأن التأثر بالكورين 
مل ي��أت من فراغ، » فالكوريون يمثلون 
بالنس��بة لنا مظه��را من مظاه��ر احلياة 
العرية اجلديدة فهم جمتمع مجيل فمن 
خالل اطالعي عىل اخبارهم من الفنية 
س��واء األغاين او املسلسالت وجدت 
بأهن��م حيفزونن��ا ع��ىل الثق��ة بالنف��س 
وتطوي��ر ال��ذات ،اال اهن��م يعكس��ون 
بعض الصور مثل رغبة بعض الفتيات 
يف تقلي��د الش��باب من خ��الل عرض 
الش��اب عىل إنه قادر عىل حتقيق كل ما 
يري��ده وإن االنث��ى ال يمكنها ان حتقق 
م��ا حيققه الش��اب اال من خ��الل جتربة 
العي��ش مثل أي ش��اب واليشء اآلخر 
ه��و ظهور اغل��ب ابطال املسلس��الت 
أيتام فيعيش��ون بمفردهم مما ولد رغبة 

ل��دى الكث��ر م��ن املراهق��ن للعي��ش 
بمفردهم .

بين��ام تس��تنكر الس��ت »ن��وال رحي��م« 
مديرة مدرسة هذا التأثر الكبر من قبل 
طالباهتا بالكورين لدرجة الكتابة عىل 
جدران املدرسة أس��امء الفرق الكورية 
التي حيبوهنا والفنانن فضال عن تشكيل 
الكوري��ن وتس��جيل  رواب��ط ملحب��ي 
أس��امئهم عىل ج��دران الصفوف وهي 
ترى أن هذا الغزو يؤثر سلبا من خالل 
ما تراه عىل طالبات املدرسة من اللوايت 
تأث��رن ب��ه وترفاهت��م وأوهل��ا هبوط 

املستوى الدرايس واإلنعزالية 
جتارب  جادة 

رئي��س  نائ��ب  اجلب��وري  عب��اس  د. 
جمل��س ج��ودة التعلي��م والتكنولوجيا 

واملعلومات يف جامعة كربالء.
  حت��دث عن التجربة الكورية التي اقام 

فيها خلمس سنوات قائال: 
اهن��م ال يؤمنون بأي دين أو إله س��وى 
البوذي��ة للبعض منهم مع إنصياع قليل 
إىل املسيحية بعد إندماجهم مع املجتمع 
األمريكي ، ربام لدهيم عادات جيدة مثل 

إحرام اآلباء ولكنه��م يف ذات الوقت 
يعيش��ون حي��اة مباح��ة وهل��ذا فيمكن 
الق��ول ب��أن الغ��زو الفك��ري والثقايف 
والفن��ي للعامل العريب ه��و مربمج وهو 
سياسة أمريكية لغس��ل أدمغة الشباب 
واملراهق��ن وبالفع��ل متكن��وا من زرع 
اهلوس املجنون هبم من خالل املراهقن 
حتدي��دا مم��ن ه��م دون العرشي��ن عاما 
حتى أهنم أصبح��وا مؤمنن بأفكارهم 
بش��كل كام��ل ورافض��ن ملجتمعه��م 
مث��ل اإلنحراف ع��ن الدي��ن واإليامن 
املطل��ق باألف��كار الغربي��ة واإلختالط 
بن اجلنس��ن ورغبة الفتاة بالتحول اىل 
ش��اب باعتبار أن جمتمعها ال يسمح هلا 
بتحقيق كل ما تريده فتحس��د الشباب 
عىل ذل��ك بينام نش��اهد التش��جيع عىل 
املثلية لدى املجتم��ع الكوري وهذا ما 
ملس��ناه يف الكثر من املراهقن يف العامل 
العريب ممن صاروا يس��تغنون عن معامل 

الرجولة ويقلدون اإلناث«.
مراقبة وتوعية 

  اجلبوري أكد عىل مهمة اولياء االمور 
ابنائه��م  اجتاه��ات  ع��ىل  الس��يطرة  يف 

خطط إستعمارية 
جديدة للسيطرة على 
عقول أجيال اليوم
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وحتدي��د اطالعه��م ع��ىل التكنولوجيا 
احلديث��ة فمث��ال الفيس ب��وك جعل من 
حياتن��ا مباح��ة امام اآلخري��ن وأبعدنا 
عن اخلصوصية وي��روج ألفكار كثرة 
يمك��ن أن ت��ر الش��باب واألطف��ال 
ال��روري  م��ن  ولي��س  واملراهق��ن 
أن نس��مح ألوالدن��ا بدخول��ه كذلك 
التطبيق��ات األخ��رى كاليوتيوب فمن 
األوالد  إس��تعامل  حتدي��د  ال��روري 
للهاتف النقال كي ال يؤثر س��لبا فيهم 
وم��ن املمك��ن الوث��وق هب��م بع��د بناء 
ش��خصياهتم خالل الطفولة واملراهقة 
ومتابعتهم بش��كل مس��تمر مع الوعظ 

الديني بدون تزمت«.
بينام شددت زينب سامل جعفر احلاصلة 
عىل ش��هادة املاجس��تر من كوريا عىل، 
والتق��رب  األوالد  مراقب��ة  »رضورة 
منهم ال س��يام الفتي��ات ألن هذا الغزو 
يعترب اش��د خطرا من الغزو العسكري 
كون��ه يقي ع��ىل جيل بأكمل��ه، وهي 
منظم��ة  أمريكي��ة  إرسائيلي��ة  خط��ط 
الش��باب  عق��ول  تدم��ر  إىل  هت��دف 
واملراهق��ن وحتويله��م إىل أدوات من 

خ��الل إبعادهم ع��ن دينه��م وحياهتم 
وجمتمعه��م الرشق��ي وغ��رس مفاهيم 

احلرية املباحة«.
وعن جتربتها الشخصية يف كوريا تقول 
س��امل، »يف املجتم��ع الك��وري وجدن��ا 
الكثر من السلبيات فشباهبم أكثر ميال 

اىل تقليد اإلناث وهم يروجون للشذوذ 
واملثلية ويصورون بأهنا حرية شخصية 
أن ختت��ار حياتك كام أنت تريدها بدون 
أي تدخ��ل من قبل األه��ل أو املجتمع 
، ختتار دينك طريقة عيش��ك مظهرك، 
وه��ذا ما ملس��ناه م��ن خالل إكتس��اح 
الكوري��ن عن طري��ق الف��رق الغنائية 
وص��ورت  واملسلس��الت  والربام��ج 
لشبابنا ومراهقينا بأن الشاب الكوري 

يملك حرية القرار والتحدي وال يبايل 
بأي ع��وارض أخرى وش��جعهم عىل 
ال��ربود الت��ام وع��دم اإلنصي��اع آلراء 
األهل ومن هنا ش��هدنا املتغرات التي 
حدثت لدى املراهقن ال سيام الفتيات 
منهم وهن حياول��ن تقليد الكورين يف 
طريقة امللب��س وامليل اىل اجلنس اآلخر 
وتقليد ارتداء املالبس واإلكسسوارات 
التي يرتدهيا امللحدين وعبدة الشيطان 
باعتباره��ا موض��ة دارج��ة فض��ال عن 
احلل��م املش��رك يف الذه��اب اىل كوريا 
وقد س��معنا بعدة حاالت عن الفتاتن 
السعوديتن اللتن هربتا اىل كوريا وعن 
حاالت تأثر باملجتمع الكوري مبارشة 
حت��ى إن بع��ض الفتي��ات الكوري��ات 
أوحن اىل فتياتن��ا بأهنن ملتزمات دينيا 
ويكثرن من امليل اىل الدين اإلس��المي 

وهذا خمالف للواقع«.
يف  لف��رة  يعي��ش  »م��ن  وأضاف��ت، 
املجتم��ع الكوري يعلم مت��ام العلم بأن 
ما يعرضونه ويروجون له خمالف ملا هم 
فيه فهناك خترج الفت��اة املراهقة للعمل 
بغض النظر عن مكان العمل فقط كي 

أعداء اإلمام الحجة 
عج يروجون ألفكار 
خبيثة بعيدة عن ديننا 
اإلسالمي وطابعنا 
الشرقي.
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تعي��ش فال هيت��م األهل لذل��ك وهناك 
تتعرض الفت��اة اىل تعدد العالقات غر 
الرشعية فرمى بعد كل عالقة كام يرمى 
غ��الف احللوى بع��د تناوهل��ا ومن هنا 
نعرف بأن الدين اإلس��المي كَرم املرأة 
ح��ن غلفها ومل يركها عرضة لكل من 
هب ودب ، كام ال يوجد تالحم أرسي 
في��ام بينهم إذ يضطر بعض املس��نن اىل 
دفع امل��ال ألوالدهم من أجل رعايتهم 
وقد ترى رجل مسن يعمل يف أي عمل 

ال يتناسب مع عمره ليؤمن عيشه«.
هلم رأي 

د.أس��عد اإلم��ارة أس��تاذ عل��م النفس 
يف جامعة واس��ط  ب��ن »إن تغير القيم 
يب��دأ م��ن اإلع��الم املوج��ه وخاص��ة 
الركية والكورية واهلندية  املسلسالت 
ومسلس��الت امري��كا الالتينية وحتى 
بعض املسلس��الت العربية بدأت تتجه 
نحو تقليد الفن الدخيل، واملسلسالت 
ال حتت��اج إىل إس��تئذان من رب األرسة 
وتغ��ر  العائل��ة  خت��رق  أن  فيمك��ن 
الن��اس بس��هولة«.، وعلامء  إجتاه��ات 

النفس اإلجتامعي ي��رون أن القيم هي 
نت��اج ثق��ايف – إجتامعي ونتاج تنش��ئة 
وتفاع��الت ب��ن أف��راد املجتمع فضال 
عن األس��س األولي��ة بتكوينه��ا وهي 
األرسة واملدرسة واملنظامت اإلجتامعية 

غر احلكومية واإلعالم وتأثره .
ولف��ت االم��ارة اىل إن، »ه��ذا الغ��زو 
الفك��ري موج��ه وليس عش��وائيا فهو 
هيدف اىل شد املالين والتحكم بالعقل 
اجلمع��ي وليس فقط من خالل الدراما 
بل من خالل برام��ج الواقع واملواهب 
وحت��ى م��ن خ��الل اهل��وس باألندي��ة 
الرياضي��ة كربش��لونة وري��ال مدري��د 

واألندي��ة اإلنكليزي��ة وه��و ما نس��ميه 
هبوس الرياضة .لذل��ك يتطلب  اعادة 
ترتيب قيم املجتمع ومعاجلة مشكالت 
الواق��ع باملواجهة ولي��س بالدعاء فقط  
، نح��ن نحت��اج ملواجه��ة حقيقي��ة تبدأ 
ومؤسس��ات  واملدرس��ة  األرسة  م��ن 
الضب��ط اإلجتامعي ومنها الدين ولكن 

بأساليب جديدة متاما..
لالعالم دور

 أف��اد د. غال��ب الدعمي رئيس قس��م 
الصحاف��ة يف جامعة أه��ل البيت بأن، 
»املسلس��الت األجنبي��ة املدبلجة التي 
تعرضها بع��ض القنوات العربية تؤدي 
إىل التأث��ر يف املنظوم��ة القيمي��ة ل��دى 
الش��باب واملراهق��ن يف املنطقة العربية 
والع��راق عن طري��ق التأكي��د عىل قيم 
جدي��دة وتس��فيه بعضها وك��ام حيدث 
يف بعض املسلس��الت الت��ي تركز عىل 
فه��ي   ، املحرم��ة  العالق��ات  تصوي��ر 
رسائل خطرة لنرش الوجودية ويمكن 
إستثامر وسائل اإلعالم يف احلد من هذه 

الظواهر.. بالتوجيه ومنع عرضها. 

مختصون يرون أن 
األسرة والمؤسسات 
المجتمعية يجب 
أن تحارب الهجمة 
الفكرية بالرشد 
والتوجيه
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تصوير : رسول العوادي

أدرجت على الئحة التراث العالمي 
باستحقاق

االهوار..  
�سحر خالد .. 

وطبيعة خالبة
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 دهشة وخيال

في  المشحوف  يدخل 
صيد الطيور واالسماك 

والتنقل 

متت��از اهوار الع��راق بطبيع��ة وصفات 
اخ��رى، وه��ي  مناط��ق  التتواج��د يف 
البس��اطة والش��فافية واخلي��ال وح��ب 
احلي��وان واحلي��اة وخاص��ة اجلام��وس 
وحب النباتات وه��ي التي تبني البيت 
الصناع��ة  ومرك��ز  التدفئ��ة  ومص��در 
املش��احيف واس��طة النقل الوحيدة كام 
إن األهوار جمموعة جزر طافية عيل املاء 
وهي أص��اًل أمجل من البندقي��ة )مدينة 
يف ايطالي��ا التي يؤمه��ا اآلالف من كل 
بقاع العامل( ولو كان لنا رعاية س��ياحية 
ومقوم��ات الس��ياحة الناجحة  لكانت 
األهوار أحدى عجائ��ب الدنيا وهناك 
الت��امزج ب��ن مجالي��ة امل��كان وس��حره 
اخل��الب وبن طبيع��ة اإلنس��ان الدمثة 

الودودة التي نعيش فيها.
 أص��ل أه��ل األه��وار )ع��رب( جاءوا 
ل��ه من قبائ��ل ومناطق كث��رة يف حقب 
قتالي��ة وقس��م منه��ا متقارب��ة وأخرى 
متباع��دة ولكنهم من العراق ومن أهله 
طلبًا لربية اجلاموس أو صيد األس��امك 
والطي��ور ومنه��م م��ن رج��ع إىل أهل��ه 
ومنه��م من اس��توطن يف اهل��ور وجعله 

مكانا لإلقامة والعيش .

ام��ا عن ابرز مايمي��ز االهوار هو بيوت 
القصب واملش��حوف ، فهو  سمة اهلور 
األوىل تفرد سكان األهوار يف صناعتها 
منذ الق��دم، متتاز بقدرهت��ا عىل التحرك 
املي��اه  ذات  املس��تنقعات  يف  بس��هولة 
الضحلة ألهن��ا خفيفة ال��وزن مصممة 
م��ن  انس��يابية  أكث��ر  جتعله��ا  بطريق��ة 
القوارب األخرى،.ويدخل املشحوف 
يف مجيع مفاصل حياة س��كان االهوار، 
فه��و لصيد الطي��ور واالس��امك والنقل 
من مكان إىل آخر.. ويقرن املش��حوف 
بعمود خش��بي طوي��ل لتحريكه ودفعه 
يدعى املردي.. لكن غالبية املش��احيف 
اليوم أصبحت جمهزة بمحركات حديثة 
تعم��ل بالوق��ود، ومع ذل��ك مل تراجع 

احلاجة إىل املردي.

يأخذك اخليال بعي��دا وانت ترى بيوت 
القص��ب  وال��ربدي وقد ش��يدت فوق 
املي��اه بطريق��ة فني��ة وزخرفي��ة مبدعة ، 
ورغ��م الدهش��ة الت��ي بقي��ت فيها عن 
كيفي��ة العي��ش يف ه��ذا امل��كان اال ان 
حياهت��م  يامرس��ون  قاطنيه��ا  وج��دت 
اليومية  بش��كل طبيعي رغم صعوبته ، 

والنساء هيجرن فراش��هن منذ ساعات 
الفج��ر االوىل ، لتب��دأ رحلة مضنية من 
العمل الش��اق ، فهي حتل��ب اجلاموس 
وهتي��أ فطور الصباح ال��ذي يكون عادة 
م��ن احللي��ب او اخلاث��ر واخلب��ز احل��ار 

ال��ذي تعدة قب��ل هذا الوق��ت ، كذلك 
تس��تعد للرحيل يف مش��حوفها الصغر 
كي يشق سكون البحر لتحصد الربدي 
واحلش��ائش وماجتود عليها الطبيعة من 
رزق هنري ليك��ون طعاما للعائلة وربام 
س��مكا وطيور تبتاع منه ايضا .. لتعود 

اىل البيت يف رحلة اخرى .
فعامل االهوار سحر الرحالة واملؤرخن 
والباحثن، ومنهم الفريد ثيسجر الذي 
أقام فيه سبع سنوات وألف كتابا اسامه 
»رحلة إىل ع��رب أهوار الع��راق«، كام 
ماكس��ويل«  كالف��ن  املس��ترشق  زاره 
وكتب مؤلفا شهرا حوله، وأطلق عىل 

املنطقة اسم »مملكة القصب.
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أق��دم النظ��ام املب��اد ع��ىل جتفي��ف مياه 
االهوار وقطع القصب العايل وجتريف 
مساحات واسعة من األرايض لتسهيل 
مه��امت عس��كرية ك��ام قي��ل.. فاملنطقة 
كان��ت دائ��ام، وع��رب العص��ور، م��الذا 

للمنتفضن والثوار عىل السلطات.
 

انعم اهلل سبحانه وتعاىل عىل بيئة االهوار 
س��حرا وخرا وفرا  ففيه��ا من الطيور 
ان��واع من اخلض��ري والب��ط  ودجاج 
املاء والوز والبجع والربهان والنورس 
وصق��ر الس��مك وآالف أخ��رى م��ن 
الصامت��ة  الصغ��رة  امللون��ة  الطي��ور 

واملغ��ردة الباقية منه��ا واملهاجرة والتي 
ت��أيت يف أوقات وترح��ل يف أوقات من 
الفصول وأنواع األس��امك هي الكطان 
والش��بوط والبني والش��لك والصبور 
واخلش��ني وهو س��مك صغ��ر وهناك 
آالف من الزواحف  واحليوانات أمهها 
اجلام��وس واب��ن آوي والذئاب وكلب 
املاء وأما النبات��ات فأنواعها كثرة جدًا 
وأمهها القص��ب وهذا النب��ات مصدر 
غ��ذاء للجام��وس كذل��ك بن��اء الدور 
والصناعات األهلية ونبات الورود هذا 
النبات كأنه وردة اللوتس وهناك نبات 
اجل��والن وهو غ��ذاء أيض��ًا للجاموس 

ويأكله البط واألبقار .

منطق��ة  اليونس��كو  منظم��ة  وصف��ت 
األه��وار يف الع��راق، ل��دى اإلع��الن 
عن إدراجه��ا يف قائمة ال��راث العاملي 
مؤخ��را، بأهنا »م��الذ تن��وع بايولوجي 
وموق��ع تارخي��ي مل��دن حض��ارة ما بن 
النهري��ن« ووفق ق��رار املنظم��ة، الذي 
الركي��ة،  اس��طنبول  مدين��ة  يف  أعل��ن 
دخل��ت إىل الئحة الراث العاملي أربعة 
أهوار يف جنوب الع��راق هي: األهوار 
الوس��طى وهور احلاّمر الغ��ريب، وهور 
ر الرشق��ي وه��ور احلوي��زة التي  احل��امّ
تتوزع ب��ن حمافظات ذي قار وميس��ان 

والبرة.

ادرجت على الئحة التراث العالمي أربعة أهوار 
الوسطى  األهوار  هي:  العراق  جنوب  في 
الشرقي  الحّمار  وهور  الغربي،  الحّمار  وهور 

وهور الحويزة
مالذ المنتفضين

اقتصادها 

تراث عالمي 
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االس��الم الذي ختم اهلل به دياناته والزال العامل يتنعم 
بظالل��ه مل يكتب له الديمومة واالنتش��ار لوال موقف 
وجهد امرأة اال وهي الس��يدة خدجية عليها الس��الم، 
حت��ى ورد عن النبي حممد ص��ىل اهلل عليه واله »ما قام 
وال اس��تقام ديني إال بشيئن: مال خدجية وسيف عيّل 
بن أيب طالب « ويف مورد اخر جاء عنه »ما نفعني ماٌل 
ق��ط مثلام نفعني م��ال خدجية «. لذا فان ه��ذه املرأة مل 
تكن حبيسة الدار بل كانت متارس التجارة واختارها 
رسول االنسانية زوجة له، حتى انه عاش معها )25( 
عام��ا ومل يتزوج يف حياهتا اكراما هلا ، بل س��مي العام 
ال��ذي توفيت فيه بع��ام )احلزن( لكث��رة حزنه عليها. 
وح��ن مرورنا بالس��يدة الزه��راء عليها الس��الم فإننا 
نقف عىل اعتاب مدرس��ة عظيمة ومتنوعة ومتجددة 
يف كل ع��ر وزمان، ولعل ما كش��فه ُكت��اب التاريخ 
حديثا بان الس��يدة الزهراء عليها الس��الم عىل الرغم 
من قر عمرها فإهنا انفردت بكتابة التاريخ وتدوينه 
وأمج��ع من حتدث ع��ن تاريخ االمم والش��عوب باهنا 
انفردت بتشخيص نقطة االنطالق والنشأة والتكوين 

للخلق .
كام ان احلديث عن ثورة االمام احلس��ن عليه الس��الم 
يف واقعة الطف التي تعد اعظم حدث يف التاريخ نجد 
ان لش��قيقة املحن��ة الس��يدة زينب عليها الس��الم دور 
واضح وكبر يف حتمل اعب��اء احلملة االعالمية لتلك 
الث��ورة ونرشها.. ولعلنا لو اردنا اس��تعراض مواقف 
النس��اء وخصوصا نس��اء اهل البيت عليهم الس��الم 
والنس��اء اللوايت حتملن اعباء حف��ظ املذهب والدفاع 
عن��ه فإنن��ا نحت��اج اىل ان نص��وغ م��ن البح��ار مدادا 
لتدوينه��ا. ويف اخلتام اال تكفي الن��امذج اعاله لتكون 
خر قدوة واس��وة حل��واء عرنا للخ��روج من عنق 
القمقم واالقتداء بمن مررنا بس��رهتن العطرة فضال 

عن الشواهد االخرى لنرى جمتمع نسوي نموذجي.

والء ال�سفار

روؤية والئية

حواء عصرنا 
الى
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يف كل ي��وم تتج��دد كرب��الء بعنفواهن��ا 
وتضحياهتا وبطوالهتا وكأهنا ختصصت 
يف الع��راق، يف مجيع بلدان املعمورة ويف 
اغلب احلروب واملعارك يش��عر املقاتل 
ال��ذي يص��اب ويفق��د اطراف��ه باحلزن 
والي��أس واحلرسة ع��ىل فقدانه جلزء من 
جسده حيوله من رجل سوي اىل شخص 
معاق، اال يف العراق حيث يفقد املقاتل 
يف سبيل اهلل واملدافع عن عرضه وارضه 
ومالة وبلده حياته او اطراف من جسده 
وهو مفتخر وفرح، بل وهيزج ويش��جع 
اقرانه وال يشعر الناظر اليه وهو يف رسير 
امل��رض بان��ه يف مستش��فى، ب��ل يف زفة 
عرس تعل��و وجهه الفرح��ة وقهقهات 
فم��ه متأل الردهة، ومرة هي��زج فاقد اليد 

والس��اق املقات��ل حمم��د بنش��وة« اجلف 
والس��اق انطيه��ن ف��دوة لدم حس��ن« 
واخ��رى تش��اركه عج��وز تت��وكأ ع��ىل 
عصا س��نن عمرها م��ن اقرباءه« اجلف 
والساق انطيهن حتى تنامن مستورات« 
وهو بأهزوجته يقصد كل نس��اء العراق 
ش��يعة وسنة مسلمن ومس��يحين عربا 
واك��رادًا واقلي��ات خمتلف��ة، الن العدو 
وان  واح��د  احل��ق  وصاح��ب  واح��د 

تنوعت صوره.
ان هذا املوق��ف املرشف من هذا املقاتل 
ليس الوحيد وال االخر فالعراق ارض 
والدة لالبطال...نبت حلمهم من الدماء 
الزكية التي س��الت من ابط��ال كربالء، 
وتش��به بايب الفضل العب��اس الذي فقد 

كفوفه وه��و يتحرس عىل قل��ة التضحية 
وخشيته عىل العيال والنساء من عدو ال 
يعرف الرمحة، وصدق الباري عز وجل  
بقول��ه »تلك االيام نداوهل��ا بن الناس« 
فاالرض نف��س االرض والرجال نفس 

الرجال.
وليس من املستحيل او الصعب ان نرى 
هكذا ابطال الن يف العراق نساء رضعن 
من مواقف العقيلة زينب والطاهرة امها 
الزهراء« عليهن السالم« دروس الصرب 
والتضحي��ة والف��داء ومواجه��ة العدو 
بصدور عامرة باالي��امن، فولدن ابطااًل 
سطروا ومازلوا يسطرون اروع املالحم 

والقصص البطولية.

محمد البديري
حتى تنامن مستورات..الجف والساك انطيهن

 قاسم محمد
تصوير : خضير فضالة
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محمد البديري
حتى تنامن مستورات..الجف والساك انطيهن
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اطة المحلة .. رحلة من العطاء والصبر خيٍّ
تخطاها الزمن بدورانه 

�سعاد البياتي

بعض المهن تسري في عروق اصحابها وتتغلغل في جذور حياتهم  مدى الدهر، والخياطة اولى 
المهن التي يعشقها مبدعوها لحد انها تترك في اجسادهم ندبا وامراضا وانحناء في الظهر 
،ونحن اليوم بصدد الحديث عن خياطات أيام زمان وماتركن من صور جميلة من احترام المهنة 
والصبر على المعاناة، فهي سالح المرأة لصد آفة  الفقربجانب عشقها لمهنة الفن النسائي 
حضورها  ولها  المحلة  في  المعروفات  من  مضى   زمن  في  الخياطة«   »المراة  تعد  ،و  الخالد 

المجتمعي .
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فف��ي بيته��ا جتتمع نس��وة احل��ي خلياطة 
ماحيل��و هل��ن والطفاهل��ن م��ن املالبس 
احلكاي��ات  يروي��ن  امللون��ة،  اجلميل��ة 
اخلاص��ة ع��ن االزواج واالهل والطبخ 
وفتيات اجلران، ويتهامسن بضحكات 
خجل��ة ع��ن اخلصوصي��ات املباح��ة يف 
غرفة املاكنة واالقمش��ة واخليوط امللونة 
مع نساء بس��يطات التفكر حيملن الثقة 
والتج��اوب بصدق النية  مع كل واحدة 
منهن ، أذ جيدن هناك ضالتهن يف الكالم  
ويشعرن بحميمية اجلمع النسوي الذي 
تتش��ابه روحيته��ن يف اغل��ب االش��ياء 
،ليخ��رق ص��وت املقص االس��امع كل 
ح��ن، ويغازل الوان االقمش��ة القديمة 
الت��ي تتهاف��ت عليه��ا النس��اء ان��ذاك ) 
والقطيق��ة  والس��رة  والب��ازة  اهلامي��ون 
والدانتيل املالئكي( الذي حيمل س��حرا 
خاصا، الوان واش��كال جتم��ع احلبايب 
مع خياطتهن العتيدة يف مشاهد نفتقدها 

االن .

العراقي��ة  العوائ��ل  كان��ت  امل��ايض  يف 
التع��رف يشء اس��مة حم��الت االزي��اء 
و) النفاني��ف( اجلاه��زة ، ف��كل افرادها 
خيضعون اىل ذوق ومزاج خياطة املنطقة 
التي تسعد زبائنها بام ختيطه ، اما مالبس 
الصغ��ار فال تتعدى الدشداش��ة املقلمة 
والبجامة القطعتن الت��ي غالبا ماتكون 
عريض��ة ايضا وكب��رة لرتدهيا االوالد 
يف الس��نة املقبل��ة ايض��ا بناء ع��ىل طلب 
االمهات ! وكذلك بالنسبة للصغرات 
تتفن خياطة املحلة يف ابراز مجال الصبية 
بموديالت بس��يطة اال اهن��ا مجيلة ، هذا 
كل��ه كان يغمرن��ا بالس��عادة والف��رح ، 
فخياطتن��ا كان��ت التتأخ��ر عن تس��ليم 
املالبس ابدا وال ختتلق االعذار لذلك . 

موسم اخلياطة زمان كان ينتعش يف ايام 
االعياد واملناس��بات الديني��ة ويف افتتاح 
امل��دارس حيث يك��ون بيته��ا املتواضع 
حمط اللتقاء النس��اء الل��وايت يأتن اليها 
م��ن حم��الت اخرى س��يام حين��ام تكون 
ذات صيت واس��ع ومع��روف، ولدهيا 
خ��ربة واب��داع ومه��ارة فني��ة  ، وه��ي 

مهن��ة رأس ماهلا الص��رب وأدواهتا الدقة 
ورشوطها اإلحس��اس باجلامل وترتيب 
األلوان.. وخياط��ة املالبس واحدة من 
املهن ذات الصي��ت الطيب واملحرم يف 
كافة املجتمعات،  برغم بساطتها حتتاج 
مله��ارات عالية وص��رب ودق��ة، وتلعب 
اخلربة فيها دورا كبرا يف جذب الزبائن، 

م��ن خياطاتن��ا القديامت الل��وايت افنت 
عمره��ا وبان عىل ظهره��ا االنحناء ) ام 
اجمد( التي رحبت بنا واستأنس��ت لفتح 
خزان��ة الذكري��ات ، ودعتن��ي اىل رؤية 
ماكينته��ا القديم��ة ذات العتل��ة اليدوية 

التي احتفظت هبا اىل االن حبا واعتزازا 
هبا ، بكت برقة وقالت متحرسة عىل ايام 

زمان :
عق��دت منذ صغ��ري صداق��ة قوية مع 
هذه املاكينة التي اشراها يل والدي بعد 
ان استدان ثمنها ، بأحلاح مني ، تعلمت 
اخلياطة وعشقتها ورصت خياطة املحلة 
الت��ي جتيد ان��واع املودي��الت واحرص 
عىل جتهي��زه يف اوقاته ، مع اننا كنا نبذل 
جهودا مضنية يف خياطة الثوب الواحد 
ونح��رك املاكين��ة بيد ونمس��ك الثوب 

باليد االخرى جلوسا عىل بساط 
بسيط.

اجل��دد  واملوالي��د  العرائ��س 
هل��ا اس��لوب خ��اص يف املعامل��ة 
كان��ت  فاخلياط��ة   ، والتجهي��ز 
تأخذ ع��ىل عاتقها خياط��ة جهاز 

العرس كامال وتعد يف اسابيع ففيه 
يكم��ن الفن والذوق الرفيع ، 

وامها  فالعروس 
كل  تراب��ط 
غرف��ة  يف  ي��وم 
ملتابعة  اخلياط��ة 

عرس��ها  جه��از 

من فس��اتن ودش��اديش البي��ت والنوم 
وبطريقة حاملة تس��عد الع��روس وامها، 
وام الفت��اة املقبل��ة عىل ال��زواج تعد هلا 
الطع��ام املمي��ز واحيان��ا متس��ك باملهفة 
لتهوية خياطتها اوق��ات احلر، لتبدع يف 
عمل مالبس ابنتها وهو نوع من املداراة 

واملحاباة .
ام��ا املوالي��د اجلديدة فاخلياط��ة آنذاك ه 
هتيء كل مس��تلزمات والدة الطفل من 
مالب��س واغطي��ة ولفائ��ف ومش��دات 
ال��رأس والق��امط وغ��ره مم��ا يوج��ب 
خياطت��ه ، علي��ه تكون اجل��دة حارضة 
يف كل قطع��ة هتيئها اخلياط��ة  واوامرها 
فه��ي   ، ص��در  رحاب��ة  ب��كل  تتلقاه��ا 
املس��ؤولة عن ذلك .. لتن��ال اكراميتها 
من ايدي النس��وة املحب��ات واملباركات 
، واضع��ات  ل��والدة س��هلة وس��ليمة 
النقود داخل اللفائ��ف واالقمطة تربكا 
بيد اخلياطة الت��ي جهزت جهاز طفلهام 

املقبل . 
 

هل تس��عنا املقارنة االن بن خياطة االمس 
و خياطة اليوم التي ان وجدت قليلة ، فكل 
االشياء تغرت واصبحت بال عنوان مجيل 
او معنى ثابت، كام غابت رائحة املناس��بات 
واالعياد الت��ي كنا نتوق عش��قا اليها لنرى 
خياطتنا واقمش��تنا امللون��ة يف يدهيا .. االن 
نس��ارع اىل املحالت الت��ي تعرض املالبس 
اجلاهزة  لنقتنيها لعوائلنا وباتت اخلياطات 

ش��ئ م��ن امل��ايض اال 
ماندر !  

مداراة وحماباة

�سداقة التفنى

خربة وابداع

بني االم�ض واليوم ب�ساطة وجمال

موسم الخياطة زمان كان 
االعياد  ايام  في  ينتعش 
الدينية  وال��م��ن��اس��ب��ات 

وفي افتتاح المدارس.
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استفتاءات )مكياج المرأة في الوضوء والصالة(

طبقًا لفتاوى

السؤال: ما حكم الوضوء واملكياج 
ال ي��زال موض��وع ع��ىل الوج��ه هل 

يعترب مانع للوضوء أم ال؟
م��ن  منع��ه  احتم��ل  اذا  اجل��واب: 
وصول املاء اىل البرشة فتجب ازالته 

قبل الوضوء.

الس��ؤال: هل تعترب اللمعة املوجودة 
يف  ع��ازاًل  املالب��س  او  املكي��اج  يف 

الوضوء؟
اجل��واب: جتب ازالت��ه اال اذا وثقت 

بعدم كونه عازال.

امل��رأة  الس��ؤال: م��ا حك��م ص��الة 
باملكي��اج م��ع العلم اهن��ا كانت عىل 

وضوء قبل ان تضع املكياج؟
اجلواب: الصالة صحيحة.

الس��ؤال: هل يشكل املكياج حاجزًا 
بن اجلبهة والربة؟

اجلواب: كال، إاّل إذا كثيفًا.
يف  املكي��اج  حي��رم  ه��ل  الس��ؤال: 

الصالة؟
اجلواب: ال حيرم و لكن جيب س��ره 
عن نظر االجنب��ي و جتب االزالة ان 

كان مانعا للوضوء.
 

الس��ؤال: ه��ل يبط��ل الوض��وء مع 
الكحل يف العن؟

اجلواب: كال، ولكن اذا كان يشكل 
مانعًا عن وصول املاء اىل البرشة فال 

يصّح الوضوء.
 

الس��ؤال: هل الوش��م املتعارف عند 
الناس )بالرس��م ع��ىل بعض اعضاء 
اجلسم( يعد مبطاًل للوضوء اذا كان 

عىل اعضاء الوضوء؟
م��ن  حيس��ب  مل  اذا  نع��م  اجل��واب: 

الداخل.
 

الس��ؤال: إذا كان الطالء فوق اجللد 
وكان حاجب��ًا يمنع م��ن وصول املاء 
للبرشة يف الوضوء فهل جيب ازالته؟

اجل��واب: جيوز ذلك يف حّد نفس��ه، 
ولكن ال جيوز إظهاره أمام األجانب 
إذا كان م��ن الزينة، وإذا كان الطالء 
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ف��وق اجللد وكان حاجب��ًا يمنع م��ن وصول املاء 
للب��رشة يف الوضوء فيجب إزالت��ه عند الوضوء، 
وإن كان يتعّذر ذلك ففي جواز الطالء به إشكال.

 
السؤال: ما حكم لصق االظافر الصناعية لتطويل 

االظافر الطبيعية من ناحية الوضوء؟
اجل��واب: ال يص��ح الوضوء معها ألهن��ا متنع من 

وصول املاء اىل موضع اللصق.
 

السؤال: ما حكم تركيب الشعر الطبيعي لتجميل 
املرأة علاًم بأن هذا الشعر يبقى أثناء الصالة؟

اجل��واب: اذا كان بنحو ال��زرع بحيث ال ينفصل 
ثانية فاألحوط عدم تركيبه.

 
الس��ؤال: كث��ر م��ن الرج��ال والنس��اء خيضبون 
ش��عرهم وحليتهم باللون االس��ود فهل يؤثر هذا 

عىل الوضوء او الغسل؟
اجل��واب: اذا كان اخلضاب بالصبغ الذي ال يرك 
جرم��ًا ع��يل الش��عر يف النظ��ر الع��ريف مل يمنع من 
وصول املاء اليه فيجوز املسح عليه يف الوضوء اذا 

كان من شعر الربع املقدم من الراس.
 

الس��ؤال: هل يمنع صبغ االظافر من وصول املاء 
اىل البرشة يف الوضوء والغسل؟

اجلواب: نعم يمنع وجتب ازالته.

الس��ؤال: بعض النس��اء يضعون رم��وش تركيب 
ب��ن الرموش الطبيعية بش��كل حبات متفرقة عيل 
رم��وش العن وتك��ون مركب��ة ع��يل العينن ملدة 

اسبوع قريبا.
م��ا حكم وض��ع الرم��وش م��ن حي��ث الوضوء 

والصالة؟
اجلواب: نعم ير ذلك بالغس��ل والوضوء، فال 
جي��وز ذلك ع��يل االحوط م��ا مل يكن هن��اك عذر 
رشعي كدفع حرج ش��ديد مث��اًل، ولو عدت زينة 

وجب سرها عيل االحوط.

جتربتي 

قوارير الرافدين 

شعور اليوصف بالسعادة يعريني وأنا أعود للورق بعد انقطاع 
طويل .. أح��داث كثرة مرت وأنا أرى قلمي احلبيب يعاين أل�م 
الع��زوف ، فلقد تعّود أن يراقص الس��طور وهاهو اليوم وبلهفة 
غر معهودة ينثر حروفه منتشيا حمتفيا بوالدة )قوارير( جملة املرأة 
العراقية أينام وجدت ع��ىل أرض الرافدين .. ذلك املالك املعّمد 
باملجد الشجي والدموع الدافئة والصرب املرير ، مضت بأرشعتها 
املثقلة باحلب واحلزن واالنتظار بقوة وش��هامة وشجاعة يف بحر 
تقاذفته احلروب واملآيس واالضطرابات والثورات واحلصارات 
والتهجر الذي بات يالحقها منذ العهد البابيل لتلقي بمرس��اهتا 
عىل ش��واطئ الصرب الطويل واحلزن الرسمدي وهي تكتم غصة 
تك��رست يف صدره��ا ومتس��ك بس��مة مؤجلة ان��زوت بأطراف 
ش��فتيها كعنق��ود ن��دى لتس��قي ذاكرهت��ا املزدمح��ة بصوراألبناء 
واألحب��اب واألخ��وة الذين ت��واروا او غابوا عنه��ا ، ثم تنزوي 
بعيدا وهي تستعرض يف ذاكرهتا شموخ الزهراء وبطولة احلوراء 
عليهام السالم ولرسم لوحة ش��اهقة ألجماد وعناوين قادمة من 
بطون التاريخ تس��تحق االجالل واالنحناء ، نس��اء بابل وآشور 
وس��ومر واكد وقوفا عند اهلاش��ميات األفذاذ م��رورا براعيات 
ث��ورة العرشين البازغات من بيوت الطن والقصب تفوح منهن 
رائح��ة اخلبز والغب��ش وص��وال اىل الزمن القايس تعتليه أس��امء 
مناضالت وشهيدات الوطن ممن وقفن بال خوف بوجه الطغيان 
.  هاه��ي )قوارير(جمل��ة املرأة العراقية تط��ّل علينا حاملة مراث 
آالف االعوام ومعها رشيكها املؤمن بانس��انيتها وقدراهتا يش��دّ 
عىل يدها لبناء أرسة س��عيدة وتنش��ئة جيل س��ليم يف وطن معاىف 
اس��مه العراقاو نرى ش��ابا ينظم الس��ر متطوعا او شخصا ينفق 
امواال وباوجه عديدة باخلفاء وهو مرسور ...اتسال ملاذا وصلنا 
اىل حالة نس��تهجن السلوك الصحيح وتعودنا بل ربام نتفاعل مع 
اخلطأ او نس��انده ..علينا مجيعا ان نقوم انفسنا ونغر اجتاه بوصلة 
ترفاتنا نحو التغير واالصالح..ننمي شعور املواطنة الصاحلة 
فينا جت��اه بلدنا وجمتمعن��ا . باحرام القانون وع��دم التعدي عىل 
حقوق الغ��ر ونبذ العنف والعنرية والطائفية بكل مس��مياهتا 
واحلفاظ عىل ممتلكات الدول��ة وتعزيز الثقة بن الفرد واملجتمع 

والدولة...لنعدل امليزان لنكون حسينيون مابيقينا

�سذى ال�سبيبي
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اإلدارة  كلي��ة  م��ن طالب��ات  جمموع��ة 
الثاني��ة والثالث��ة  املرحل��ة  واالقتص��اد 
حتدثت عن مشكلة بعد املسافة الفكرية 
والنفسية بن األس��تاذ والطالب وتوتر 
العالق��ة اإلنس��انية مما ي��ؤدي اىل عدم 
املح��ارضة  الطلب��ة يف حض��ور  رغب��ة 
واللج��وء اىل الترسب من املحارضات 
ألهن��م يعتقدون ان حض��ور املحارضة 
او عدم حضورها ال يضيف هلم ش��يئا 
ويف النهاي��ة امل��الزم موج��ودة نقرأه��ا 

لالمتحان  .

)حممد.زي��ن العابدين .ع��يل( من كلية 

الربية قس��م عل��وم احلي��اة حتدثوا عن 
مشكلة مش��اهبة وهي عدم قدرة بعض 
األساتذة عىل توصيل املادة إىل الطالب 
ع��ىل الرغم م��ن خربته وعلم��ه العايل 
ورغ��م  العلمي��ة.  ومكانت��ه  وعنوان��ه 
أخالقية األس��اتذة العالية وتواضعهم 
لك��ن لألس��ف ف��ان إيص��ال املعلومة 
للطال��ب فن وعل��م ال ينج��ح فيه كل 
ورغ��م  األس��اتذة  وبع��ض  تدري��يس 
صعوبة بعض املواد الدراس��ية يضعون 
لن��ا أس��ئلة غاي��ة يف الصعوب��ة وغ��ر 
موج��ود جواهبا ال يف املحارضات التي 
يلقيها املح��ارض، وال يف املالزم وال يف 

املناهج والكتب الدراسية مما يضعنا يف 
ح��رة من امرن��ا عل��ام ان موادنا علمية 

وال حتتمل االجتهاد واالستنباط.

)زين��ب ..زه��راء ..طيبة .( من قس��م 
اللغ��ة االنكليزي��ة يعانن م��ن صعوبة 
بع��ض امل��واد وجفافه��ا مث��ل )القصة 
القصرة والش��عر( وصعوبة التدريس 
وعدم مرونته هذا فضال عن ان )120( 
طالب��ا وطالب��ة يف قاع��ة واح��دة تقلل 
اس��تفادهتم من املعلوم��ات املعطاة هلم 
وعدم س��يطرة األس��تاذ عىل هذا العدد 
من الطلبة يس��هل عملي��ة الغش بعض 

هموم الطلبة الجامعيين تطلعات وتأمالت 
تعد الجامعات الحاضنة والمصنع االهم الذي يسهم في صناعة الشخصية العراقية 
المتوازن��ة والقادرة على بناء الوط��ن واالرتقاء به الى مصاف الدول المتقدمة، والجل 
ذل��ك الحظن��ا وج��ود مش��كالت جم��ة ومختلفة ،تت��وزع بين  دراس��ية وأخرى أس��رية 
واجتماعية واقتصادية ومش��كالت صحية بدنية منها ونفس��ية وعاطفية.وللوقوف 
عل��ى هذه المش��اكل التقت »قواري��ر«  بعدد من الطالب والطالبات واس��تمعت الى 

مشاكلهم وطموحاتهم ورغباتهم المشروعة كطلبة وشباب.

الشعور باإلحباط

جنان سلمان

فن وعلم
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األحيان يف االمتحان��ات. ومن جانب 
آخ��ر اتفقت مجيع الطالبات يف القس��م 
إن الدراس��ة اجلامعية ال تعطيهم اخلربة 
اللغوي��ة والتدريس��ية الالزم��ة، وأهنم 
يشعرون باإلحباط وسيكونون بحاجة 
إىل دورات أو االستعانة بمعاهد تطوير 
لغتهم وان تعبهم ودراستهم املكثفة يف 
الكلية ه��ي ملجرد النج��اح واحلصول 
ع��ىل البكلوري��وس فق��ط وه��ذا حال 
معظ��م الطلب��ة اجلامعي��ن، خصوصا 
واهنم يائسون من احلصول عىل فرص 

عمل.

)ياسن( اديب شاب قال انه كان يكتب 
الش��عر من��ذ كان طالب��ا يف اإلعدادي��ة 
وكان جي��د من يصغ��ي اليه يف مهرجان 
او احتفالي��ة واالن منذ دخ��ل اجلامعة 
قبل ثالث س��نوات مل ينظ��م الطلبة اي 
مهرجان شعري واليوجد اي نرشة او 
مكان يمك��ن ان يكتب فيه ومل يلق غر 
قصيدة واح��دة يف حفلة تعارف الطلبة 
ياس��ن  املرحل��ة األوىل. ويضي��ف  يف 
وجمموع��ة م��ن زمالئ��ه :  يف الوق��ت 
احل��ارض ال تنظم اي نش��اطات طالبية 
من معارض رس��م او مهرجانات شعر 
او حتى مهرجانات ش��بابية او سفرات 

العلمي��ة  املؤمت��رات  ماع��دا  طالبي��ة، 
والبحثية الت��ي تقيمها اجلامعة وهذه ال 

تتطرق اىل هواياتنا واهتامماتنا. 

معظ��م الطلبة م��ن املرحل��ة األوىل اىل 
الرابع��ة أك��دوا ع��دم وج��ود تنظيامت 
العم��ل  تنظ��م  طالبي��ة  احت��ادات  او 
الطاليب وترعى مصاحلهم ومش��اكلهم 
وتكون حلقة وص��ل بن الطلبة واهليئة 
التدريس��ية او ع��امدة اجلامع��ة وين��اب 
عنه��ا بممثل الش��عبة والت��ي تتلخص 
مهامت��ه ك��ام ج��اء ع��ىل لس��ان )يق��ن، 
وفرقان، وامحد( بتأجي��ل االمتحان او 
طبع املحارضات واملالزم الغر، ويتم 
اختيار ممثل الش��عبة عن تطوع احدهم 
وجيري االتفاق الش��فهي عليه من قبل 
الطلب��ة ون��ادرا ما يق��وم ممثل الش��عبة 
بتوصيل شكاوى الطلبة او معاناهتم اىل 

اإلدارة او األستاذ املعن ولكن قد تقوم 
جمموعة من الطلب��ة بتوصيل أصواهتم 
ش��خصيا إىل اإلدارة وع��ىل األغلب ال 

تسمع وال تفهم.

 التدريس��ية )ين��ب الكاظم��ي( وه��ي 
الطالبي��ة  احلرك��ة  تاري��خ  تس��تعرض 
بع��د العام 2003: ان حت��رر الطلبة من 
سطوة ما يس��مى )باالحتاد الوطني( اذ 
قمنا بتشكيل احتاد الطلبة احلر ومنحتنا 
اجلامعة غرفة خاصة بنا وأسسنا مكتبة 
خاصة بالطلبة وقمنا بنش��اطات ثقافية 
واجتامعي��ة وبع��د ذل��ك منحن��ا غرفة 
إضافي��ة للطالب��ات وأس��ميناها رابطة 
الطالب��ة اجلامعي��ة وحققن��ا انج��ازات 
ونش��اطات كث��رة ملدة أرب��ع أو ثالث 

سنوات. 

رابطة الجامعية
الصراعات السياسية 

مهرجانات شبابية
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لطالما كان هاجس الطالق يؤرق المس��ؤولين والمهتمين في الش��ؤون االجتماعية 
واالسرية والقائمين على احوال المجتمع ، فهاهي مرجعيتنا الرشيدة تعمل جاهدة 
عل��ى الحد والتخفيف من الظاهرة الخطيرة عل��ى المجتمع من خالل خطب الجمعة 
واالرش��ادات والن��دوات الهادفة التي تعقدها في مؤوسس��اتها المقدس��ة  لدراس��ة 
المش��كلة واس��بابها وعالجها، اذ اخذت مداياتها بالتوس��ع واصبح��ت تتفاقم يوما 
بعد آخر والبد من الوقوف على مس��بباتها ، بعدما كش��فت سجالت المحاكم  زيادة 
اعداده��ا فكل عش��رة حاالت طالق تقابله��ا ثالث حاالت زواج ، وهذا له مردودا س��لبيا 

على المجتمع وعلى العائلة بالذات..  

 نور ع��روس ال تتجاوز الس��ابعة عرش 
من عمرها.. مل يدم زواجها اال اسابيع،  
غض��ب زوجه��ا عليه��ا بس��بب  تكرار 
زياراهت��ا اليومي��ة لبي��ت اهله��ا.. وليىل  
طلقت بسبب مش��اكل  سطحية وتافهة 
ب��ن االرستن.. وملي��اء  ترى ان زوجها 
رج��ل اليس��تحقها، حي��ث اكتش��فت 
بعد زواجهام بخله وضعف ش��خصيته 
وسيطرة والده عىل كل قرارته اخلاصة.. 
وعامد هو اآلخر ارص عىل طالق زوجته 
بس��بب عنادها املس��تمر معه ، حس��ب 
وصف��ه  .. وهناك الكثرات والكثرون 
ام��ام اب��واب املحاك��م الرشعي��ة او يف 
اروق��ة  دوائر التنفيذ هلم نفس القصص 

املتشاهبة يف اسباهبا وهم يتواجدون فيها 
الكامل اجراءات  تتعلق بقرار الطالق.                                                                                                   

   املحامي��ة )ردينة عب��د احلميد العطار( 
تعلق عىل اسباب تزايد حاالت الطالق 
املبك��ر بانه  ق��د تنجم عن ع��دم تفاهم 
الطرفن وع��دم توافقه��ام وبالتايل ينتج 
فقدان االستقرار العائيل املنشود،يضاف 
اىل ذل��ك املبالغ��ة يف تدخ��الت االهل 
من الطرف��ن، وتعتقد العط��ار ان تلك 
االس��باب كفيل��ة بالقض��اء ع��ىل احلياة 
الزوجية  واهنائه��ا.. فضال عن الترسع  
يف االمر واملزاجية يف الزواج السيام من 
قب��ل الش��باب دون ان يتمت��ع بحصانة 
وج��ه  ع��ىل  ومادي��ة  ونفس��ية  فكري��ة 

اخلص��وص  الن ق��رار الط��الق املبك��ر 
غالبا ما يكون انفعاليًا مترسعُا يتخذ قبل 
بذل الزوجن الطرق املمكنة واملساعي 
املطلوبة حلل املشكالت بينهام،موضحة 
ب��أن واح��دة من ب��ن ارب��ع متزوجات 
يتعرضن للعنف اجلس��دي بسبب فشل 
الرجل ماديا مما يضطره  لتعويض ذلك 
بالعن��ف واالهانات املوجه��ة لزوجته، 
كذلك الزوج��ة  التتحمل معاناة احلياة 
بس��بب قلة جتارهبا وهي التعطي فرصة 
لزوجه��ا  للتغيروالتطوي��ر، الهنا تريد 
كل يشء برسع��ة ودون ص��رب.. وه��ذا 
مايعق��د احلي��اة الزوجي��ة ويأخذها اىل 

طريق مسدود.
ظاهرة الطالق من اهم عيوب هذا 

الطالق من يوقف زحفه !
ظاهرة توؤرق املرجعية واملجتمع 

الطالق المبكر

تشابه القصص 
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العر اذ ان قراره هيدد بكارثة اجتامعية 
خط��رة، ه��ذا مابدأ ب��ه القايض)س��امل  
املوس��وي( تعليق��ه ع��ىل املوض��وع ، اذ 
عده��ا ظاه��رة تتزام��ن م��ع التطورات 
الالحقة واملتسارعة يف البنية االجتامعية 
يف  ه��ي  ك��ام  للمجتم��ع  واالقتصادي��ة 
املجتمع��ات االخ��رى.. ويع��د العراق 
من اكثر الدول انتش�ارًا هلذه الظاهرة يف 
ظل غياب الوع��ي الديني واالجتامعي 
والصحي والتعليمي   مقرحا تش��كيل 
جلن��ة او هيئ��ة تس��مى جلن��ة االص��الح 
الدي��ن  رج��ال  هب��ا  يتكف��ل  االرسي 
والوجهاء، اذ تعطي الفرصة الكافية من 
الزم��ن لتقريب وجه��ات النظر وتكون 
مرحلة سابقة ملرحلة اقامة الدعوى عىل 

ان  يصدر قانون بذلك .

 يتف��ق علامء الدي��ن واالجتامع يف حتديد 
اس��باب الظاهرة، وللوق��وف عىل هذه 
املش��كلة عىل ان العالق��ات االجتامعية 
س��ابقا كان��ت تتس��م بروابطه��ا املتين��ة 
حت��رص  العوائ��ل  واملحصنة،واغل��ب 
ع��ىل االختي��ار الصحي��ح وامل��دروس 

ل��كال الطرف��ن ، الس��يام وان رس��ولنا 
الكري��م يوصين��ا بأختي��ار النطف قائال 
يف حديث��ة الرشي��ف) خت��روا نطفك��م 
فان العرق دس��اس( وكذلك منبها عىل 
اختيارالزوج��ة بالق��ول تنكح املرأة عىل 
أرب��ع  : عىل ماهل��ا، و دينه��ا ، و مجاهلا ، 
وحسبها ونسبها ،وعليكم بذات الدين 
، ويف ذلك توضيح ملا حتمل ذات الدين 
م��ن ورع والتزامواخ��الق لتحافظ عىل 
كي��ان االرسة من الضياع ، فهي ختش��ى 
اهلل يف كاف��ة ترفاهت��ا وت��ريب اوالده��ا 
عىل تعاليم االسالم فتنش��أ العائلة قوية 
متامس��كة صحيح��ة يف كل م��ا يتعل��ق 

بدوامها . 
لذل��ك حي��دث الط��الق بس��هولة لعدم 
االلت��زام بالعالق��ات االرسي��ة وتقدير 
حاالهتا مهام تكن عليه، فالفتاة او الفتى 
اليتحمل مصاعب احلي��اة االن فتكون 
قرارت��ه رسيع��ة.. كذلك العائل��ة اليوم 
ختش��ى عىل ابنتها او ابنها من العنوس��ة 
فتدفعهام اىل االرتباط وهم غر جديرين 
بمس��ؤولية احلياة الصعبة.. كام ان سوء 
االختيار واجلهل الكبر بأصول املعارشة 
الزوجية تعد س��ببا ايضا.. اما االسباب 

االقتصادي��ة فهي معروف��ة فأكثر االرس 
الفق��رة ب��دأت تتجه اىل تزوي��ج فتياهتا  
ختلص��ا م��ن املس��ؤولية.. ك��ام ان ع��دم 
القناع��ة والرض��ا جتع��ل الزوجات غر 
متفهامت للوضع االقتصادي للزوج مما 
يولد املشاكل والتي غالبا ماتنتهي بعدم 

االتفاق وغرها الكثر من االسباب. 

احلل من وجهة نظر القائمن عىل حتجيم 
االس��تقرارالبيئي  ه��و  الظاه��رة  ه��ذه 
والوظيفي الذي س��يؤدي اىل االستقرار 
االقتص��ادي.. فاملرحل��ة هل��ا متطلبات 
كبرة الب��د من االلتف��ات اليها من قبل 
احلكوم��ة الس��يام توفر ف��رص العمل 
واالرتقاء باالم��ن والتعليم اجليد الذي 
س��يعطي فرصة اكثر للش��باب يف تغير 
اجتاهاهتم الفكرية نح��و القيم املرموقة، 
واقام��ة الندوات الفكري��ة والتثقيفية يف 
العشرة والعائلة واملؤوسسات التعليمة 
ومنظامت املجتمع املدين وحث الشباب 
ع��ىل االجت��اه الديني وااللت��زام بمبادئ 
االس��الم وعدم االنجرار وراء وس��ائل 
اهل��دم املجتمعي ، والثقاف��ة العامة التي 

هي اساس الربية الناجحة . 

اتف����اق 

االختيار االمثل 

لجنة اصالح 
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نزيهة �سليم .. 

فاطمة نزهية سليم ابنة وحيدة بن سبعة 
إخ��وة ذكور .. نش��أت يف َكَن��ِف عائلٍة 
مهتم��ٍة بالثقاف��ة واملعرف��ة والفن��ون .. 
فوالدها احلاج حممد سليم عيل املوصيل 
م��ن أوائ��ل الذين س��امهوا يف تش��كيل 
بنية احلركة الفنية التش��كيلية يف العراق 
م��ن خ��الل عمل��ه يف اجلي��ش العثامين 
الفن��ون  اس��تانبول وإطالع��ه ع��ىل  يف 
��ي معارفه وثقافت��ه وملكته الفنية .  لينمِّ
ول��دت الفنانة الرائدة نزهية س��ليم عام 
)1927( يف مدينة استانبول الركية من 
أبوي��ن عراقين موصلي��ن وهي أخت 
للتشكيلين س��عاد و جواد ونزار سليم 
سوا مع فنانن آخرين مدرسة  الذين أسَّ
بغداد للف��ن احلديث فيام بع��د. تأثرت 
فاطم��ة بف��ن أخيه��ا ج��واد وبأس��لوبه 
املميز يف الرسم وتناوله للمواضيع التي 
استمدها من واقع احلياة اليومية العراقية 
وم��ن امل��وروث والرموز اإلس��المية ، 
إال أهن��ا ط��ّورت تلك االس��اليب لتأيت 
بمالمح خاصة إلسلوهبا الفني القريب 
من الواقعية يف الفن من هيئة األش��كال 
ومعاجلاهتا اللوني��ة املميزة. كانت نزهية 
ر امل��رأة العراقية  س��ليم من دع��اة حت��رُّ

ويب��دو أن م��ن دفعها نحو ه��ذا التوق 
نحوالتح��رر ه��و من��اخ بيئته��ا الثقافية 
الذي س��اهم يف تقديمها مبكرًا للساحة 
التش��كيلية العراقية بق��وة وجدية ، فقد 
كانت سليم من طالئع الفنانات اللوايت 
سامهن يف احلركة التشكيلية التي بدأت 
تزده��ر يف بداي��ة العق��د األربعيني من 
الق��رن العرشين . يف مطل��ع أربعينيات 
الق��رن املن��رم انتدب��ت نزهية س��ليم 
للذه��اب يف بعث��ة دراس��ية إىل فرنس��ا 
وكان��ت أول ام��رأة عراقي��ة تس��افر إىل 
أوروبا لدراس��ة الفن آن��ذاك وتتلمذت 
يف مدرس��ة الفنون اجلميلة )البوزار( يف 
باريس عىل يد الفنان فرنارد ليجيه أحد 
رموز الفن التش��كييل عاملي��ًا وتأثرت به 
وحاولت حماكاة اسلوبه الفني وعادت 
إىل بغداد يف اخلمس��ينات لتدرس الفن 
يف أكاديمي��ة الفن��ون اجلميل��ة وتنظ��م 
إىل اجلامع��ات الفني��ة الت��ي انطلقت يف 
العراق والتي متّيزت بتنّوعها اإلسلويب 
وفرادة منجزاهتا الفنية . عمدت الفنانة 
نزهية س��ليم إىل ترك ملس��تها اخلاصة يف 
س��احة التش��كيل العراقي والعريب فقد 
عاجل��ت الكثر م��ن القضايا املس��تمدة 

م��ن واقع املجتمع العراق��ي يف لوحاهتا 
كقضاي��ا املرأة والعمل وب��راءة الطفولة 
وغرها م��ن جمريات احلي��اة اليومية يف 
الش��ارع العراق��ي إضاف��ة إىل الطبيع��ة 
العراقية اجلميلة التي تناولتها بأسلوب 
خاص يعرّب عن مزاجها وشخصيتها بام 
يتوافق م��ع الواقع .. فبإس��لوهبا املميز 
حافظت الفنانة عىل أش��كاٍل فنية مبهرة 
ال ينفص��ل فيها اخليال ع��ن مالحظاهتا 
الدقيق��ة املدروس��ة يف رس��م الطبيع��ة 
واملوضوع��ات االجتامعي��ة ، فك��ام هو 
معروف أن فك��رة اللوحة هي الرشارة 
حجته��ا  أو  برس��مها  لل��رشوع  األوىل 
يف إث��ارة العملي��ة اإلبداعي��ة ، وكانت 
الرشارة األوىل لنزهية سليم هي تعاطفها 
م��ع املرأة العراقية وكل م��ا ُيعنى بحاهلا 
واحتفائه��ا بطقوس��ها وعاداهتا وحتى 
معاناهتا يف الس��وق والبي��ت والعمل ، 
وه��و املوضوع الذي تناولت��ه الفنانة يف 
أغلب معاجلاهتا الفنية وإس��تلهاماهتا يف 
جتربته��ا التش��كيلية . إن اإلنطباع الذي 
تركه أعامل التش��كيلية نزهية س��ليم يف 
نفس املتلق��ي يبدو أنه آٍت م��ن إحتفاء 
أنامله��ا بم��واد الف��ن التي تس��تخدمها 

 سامر قحطان القيسي
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وما جتس��ده من خطوط ومس��احات لوني��ة وتكوينات حيث 
تبقى جتربة الرس��م لدهيا ذات قيمة أساس��ية للعمل اإلبداعي 
، أم��ا املوضوع أو الفكرة فهو احلجة للرشوع بالعمل ، فحبها 
األول واألخر يبدو أنه يبقى لفعل الرس��م واإلبداع مما جيعل 
أعامهل��ا اإلبداعية مس��تقرة ومرحية عىل الدوام لعن املش��اهد 
ل للوحات س��ليم أن  ��ل هل��ا . من هذا املنطل��ق جيد املتأمِّ املتأمِّ
وحدة املنجزاإلبداعي لدهيا تكون مربرة بريًا لتندرج بعدها 
تبعات املوضوع وما يبوح به من رغبات إجتامعية او نفسية أو 
حتى سياس��ية إن وجدت، فقد اس��توحت نزهي��ة من الراث 
الش��ئ الكثر واس��تلهمت مفردات فنها من معطيات الفنون 
اإلنس��انية إلرث ب��الد الرافدي��ن وكانت مهتمة ايضًا برس��م 
لت معطيات املجتمع  املدينة والقرية بمعاملها املعامرية إذ ش��كّ
والبيئ��ة ومفرداهتا منطلقًا أساس��يًا ألعامهلا وطريقة تفكرها . 
شاركت الفنانة نزهية س��ليم يف الكثر من املحافل واملعارض 
الفني��ة خ��الل مس��رهتا الفنية الطويل��ة احلافل��ة باإلنجازات 
داخ��ل العراق وخارج��ه ويف معظ��م معارض مجاع��ة بغداد 
للف��ن احلديث الت��ي كانت نزهي��ة تنتمي إليه��ا وحازت عىل 
الكث��ر م��ن اجلوائز التقديري��ة واس��تمرت يف إبداعاهتا الفنية 
حتى وافتها املنية ع��ام )2008( بعد رصاع طويل مع املرض 
، ولألس��ف الش��ديد مل يبق من أعامهلا الفني��ة إاّل القلة القليلة 
بس��بب ما مر عىل الع��راق من أحداث مؤملة ع��ام )2003( . 
املش��هد أعاله من سلس��لة املنجزات اإلبداعي��ة للفنانة نزهية 
س��ليم وال��ذي يمث��ل تأثره��ا وارتباطه��ا الوثي��ق باملوروث 
والطبيع��ة العراقية فهو برمته جيعل املش��اهد إزاء صورة كلية 
تنبعث يف تش��كيلة خاصة ملنطق الع��ودة للصور املختزنة عند 
الفن��ان العراقي حيث تبدو املعاجلات البس��يطة لألش��كال يف 
اللوحة مس��وغًا لتحري��ر اإلدراك والذاكرة بفع��ل انتامئهام إىل 
العملي��ات املصاحب��ة للعقل ، ف��اإلدراك ال��ذي تبتغيه نزهية 
هن��ا ذا عالقة وطي��دة باملدرك املتخّيل وه��و مرتبط به إىل حٍد 
بعيد ، وكذلك احلال بالنس��بة للذاكرة فهي تقرر إىل أي مدى 
يمكن أن تتمّتع الصور من خالهلا بس��عة التأويل وفقًا ملناهج 
ارتباطها باخليال. إذ تش��يَّد اللوحة هن��ا وفق منظومة اتصالية 
إدراكي��ة تأيت باألش��كال املرابطة م��ع بعضها بعامل منس��جم 
مع ذاته يس��وده اهل��دوء .. فلو أمعنا النظ��ر لوجدنا أن الفنانة 
ق��د مجعت األش��كال لونيًا ، إذ اعتم��دت نزهية عىل األحجام 
دة لألش��كال وطغيان اللون األخر عليها ، فضاًل عن  املجرَّ
مزج األلوان احلارة بالباردة بنفس الكثافة والدرجة اللونية يف 
كل أج��زاء املنجز بغية تعميق التعبرعن مجالية طبيعة األهوار 
العراقية . ومن اجلدير بالذكر إن اللون األخر الذي يس��ود 
معظم األشكال يف مس��احة اللوحة جاء ليشّكل أبعادًا فكرية 
للعالق��ة مع األل��وان األخرى وخصوصًا تلك التي ش��غلت 
بعض��ًا من خلفية اللوحة باملس��احة الغامق��ة فضاًل عن األفق 
َم التحديد  ولونه الساموي اجلذاب الذي جاءت به الفنانة ليتمِّ

املكاين والزماين حلركة التكوين العام للعمل الفني .

مرفاأ القلم ...

ق���������راءات

ال أنسى ذلك اليوم الذي ملست فيه أول كتاب, كنت صغرة 
جدا عىل اس��تيعاب مضمونه وربام قراءت��ه, اال أن طقوس 
القراءة تلك اللحظة ش��دتني عىل نح��و غريب فمحاكايت 
ألجواء القراءة حينام أرى استغراق والدي يف كتاب معن 
جعلني احاول س��رب غور ذلك العامل املحفوف باملتعة التي 
حصلت عليها بنسبة يسرة ورصت اطمع باملزيد وتوالت 
قراءايت واكتش��فت أين كلام قرأت أكثر أكرب برسعة لدرجة 
أن ختي��يل للعاملق��ة كنت أف��رسه أهنم قّراء هنم��ن يبتلعون 
م��ا يف الكتب ويك��ون معدل نموهم ارسع م��ن اآلخرين, 
هك��ذا كنت افلس��ف كل ما ي��دور حويل وال امتاش��ى مع 
التفس��رات الس��طحية وال اص��دق كل ما يقال واس��عى 
جاهدة ع��ىل أن اجد فهم حري ل��كل ظاهرة تصادفني, 
ويف الفرة التي قطعت هبا القراءة شعرت أفق األفكار بدأ 
يضيق تدرجييا وبتناس��ب طردي سالب مع إمهايل للقراءة, 
وألن األعذار دائام حارضة فلم أش��غل نفيس كثرا بتربير 
تقاعيس وبداعي الوق��ت كنت احتجج لطموحي ورغبتي 
امللحة لالكتش��اف, ويف حلظة ينبغي أن أحجم عن وصفها 
بالصدف��ة بل هي حلظة حترك املخ��زون الداخيل كأنه بذرة 
آن هلا أن خترق الرتابة وتربعم عىل وجه طيني متامسك ال 
يس��مح للربعم ان جيتاز مرحلة اإلنبات بس��هولة, وجدت 
أن األرض واسعة نعم أال أهنا حتتوي عىل أشجار ضخمة 
ومثمرة  وبرعمي ال يعدو كونه بحجم ورقة توت صغرة, 
وبعد أن ق��ررت أن أروي واحافظ عىل الربعم من قطاف 
مبك��ر رصت أمد له ج��ذور متينة ليس��تند بوعي, وعدت 
للق��راءة واكتش��فت أين مل أكن أقرأ بعمق فبع��د ما خربته 
من احلي��اة وبعد أن جتاوزت ثالثة عقود منها اس��تودعت 
م��ا فاتن��ي يف مرف��أ الذاك��رة وأقبلت عىل موس��م احلصاد 

املرشوط بالصرب واالنتظار حتت عنوان القراءة بتدبر .

اإميان كاظم احلجيمي
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اب لدقيقة واحدة 
يف  صعوب��ة  اآلب��اء  معظ��م  يواج��ه   
تربي��ة االوالد ، كي��ف يرش��دوهنم إىل 
الوس��يلة  تك��ون  أن  دون  الص��واب 
خاطئة، فإذا كن��ت تعانن مترد أبنائك، 
أو كن��ت تش��عرين  بوجود مش��كلة يف 
ذلك  فحاويل  تطبيق أس��لوب الدقيقة 
الواح��دة يف تربيته��م، وه��و أس��لوب 
حدي��ث يف تربي��ة األبن��اء يعتم��د عىل 
جعله��م يش��عرون بع��دم الرض��ا عن 
ترفه��م اخلاطئ، ولك��ن بالرضا عن 
أنفس��هم، فكي��ف يت��م ذل��ك يف دقيقة 

واحدة؟
يق��ول الدكت��ور س��بنرس جونس��ون يف 
كتاب��ه »أب الدقيق��ة الواح��دة«: رب��ام 
تش��عر يف بداي��ة تطبيق��ه بأنه أس��لوب 
غري��ب، ولكن��ك س��رتاح بع��د ذلك 

ومتارسه بشكل طبيعي.

أخ��ربي أبن��اءك أوال بأن��ك ال تريدين 
السيطرة عليهم ، وال تريدين أن تكوين 
متس��لطة يف البيت، وأنه ستكون هناك 
بداي��ة جدي��دة لطريق التأدي��ب، دعي 
أبن��اءك يش��عرون بع��دم الرض��ا ع��ن 
ترفه��م اخلاطئ، ولك��ن بالرضا عن 

أنفسهم.
إذا ارتك��ب ابنك خطأ م��ا  ، انظري يف 
عيني��ه مب��ارشة، وأعدي علي��ه ما فعله 
باختص��ار دون أن يأخ��ذ م��ن وقت��ك 
إال ث��وان مع��دودات، أش��عريه  بعدها 
أن��ك غاضبة من فعله ودعيه يش��عر بام 
حتس به يف النصف األول من الدقيقة، 
ف��ال يكف��ى أن يتلّق��ى االب��ن أو االبنة 
التأنيب، ولكن املهم جدًا أن يش��عروا 
ب��ه ، دعه يش��عر بأنه ال حي��ب ما فعل، 
وق��د يرافق ذلك إحس��اس باالنزعاج 

من��ك، فام من أح��د يري��د أن يؤنب أو 
يوب��خ، خذي نفس��ًا عميق��ًا بعد ذلك، 
واش��عري باهلدوء النف��يس، ثم انظري 
إىل وجه��ه يف نص��ف الدقيق��ة الث��اين، 
بطريق��ة جتعل��ه يش��عر أن��ك إىل جانبه 
ولي��س ض��ده، وأن��ك حتبي��ه ولكنكي 
ال حتبي س��لوكه فقط، أخربي��ه أنه ولد 
طي��ب، وأنك راضي��ة عن��ه، ولكنكي 
لس��ت راضية عن افعال��ه، وما التأنيب 
اال النك حتبيه، ضمي ابنك إىل صدرك 

بقوة حتى تشعريه بأن ذلك قد انتهى
امدحي��ه يف دقيق��ة إذا ق��ام ابنك بعمل 
يستحق املدح، فاجعليه يشعر بالسعادة 
حين��ام حيس��ن مثل��ام أن��ك وبخته حن 
أس��اء، الحظي أبناءك حينام حيس��نون 
الترف، وحددي هلم السلوك احلسن 

الذي استحقوا عليه املدح .
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The One
MinuTe FaTher

1

Many parents face a 
difficulty in raising 
children and in how to 
guide them to the right 
thing without using the 
wrong way. So, if you are 
facing a tyranny from 
your children, or feeling 
a problem in that, try the 
one minute procedure 
in raising them. It is a 
modern way in raising 
children depends upon 
making them feeling the 
uncomfortable about 
their wrong behavior, 
but comfortable about 
themselves. So, how this 
happens in one minute?
Dr. Spencer Johansson 
says in his book” the 
one minute father”: 
you might feel at 
the beginning of the 
application of it that it 
is a strange method, but 
you will be comfortable 
and practice it 
normally”
Firstly, you tell your 
children that you do not 
want to control them 
or they control you, 
and that you do not ant 
to be dictator at home, 

and that there will be a 
new start for behaving 
way through making 
your children feel 
uncomfortable about 
their wrong behavior 
and comfortable about 
themselves.
If you child committed 
some wrong, look 
directly in his eyes and 
repeat to him shortly 
what he/she has done 
without this taking 
from your time except 
few seconds. After that 
let him/her feels that 
you are angry from 
what he/she has done 
and leave him/her to 
feel about your opinion 
at the first half of the 
minute. It is not enough 
that the son or the 
daughter has the rebuke, 
but the most important 
that they feel it. Let 
him/her feels that they 
do not like what they 
have done and that 
may accompanied with 
uncomfortable feeling 
towards you because 
there is no one likes to 
be rebuked. Take a deep 

breath after that and 
feel the inside peace 
and then look into his/
her face at the second 
half of the minute in a 
way makes him/her feel 
that you are in his/her 
side and not against 
him/her and that you 
likes him/her but do not 
like him/her behavior 
and let your child feel 
that he/she is a good 
kid and that you are 
satisfied about him/her 
but not satisfied about 
his/her works, and that 
the rebuke is because 
you loves him/her, and 
impress your son or 
daughter to you hardly 
so that he/she feels that 
this has end.
Praise your child if he/
she makes a thing that 
deserves praising, and 
make him/her feel happy 
when he do well as you 
rebuked him/her when 
do wrong thing. Notice 
your children when 
behaving well and show 
them the good behavior 
upon which they 
deserved the praising.
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كهوف الطار 
نحتتها ايدي عراقية

يف قلب الصحراء الغربية ملدينة كربالء 
وعىل مس��افة 40 كم عن مركز املدينة 
باجتاه الطريق املؤدي إىل بحرة الرزازة 
.. تق��ف ش��اخصة أط��الل )كه��وف 
الط��ار( .. وعىل مس��افة )15( كم إىل 
الش��امل الرشقي من ق��ر االخير. 
كام أهنا تق��ع غرب العاصم��ة القديمة 
بابل مسافة )80( كم ، وهذا التكوين 
املركب من جمموعة الكهوف واملحاط 
بع��دة ودي��ان وواحات، حيت��ل موقعًا 
اجلنوبي��ة  العراقي��ة  اجلزي��رة  يف  مه��اًم 
العربي��ة؛ حي��ث تق��ع ب��ن باب��ل م��ن 

ال��رشق واجلزيرة من الغ��رب. لذلك 
من املحتمل ج��دًا ان تكون يف العهود 
القديم��ة حمطة مرور لألق��وام القديمة 
الذي��ن كان��وا ينتقل��ون يف الغ��رب أو 

اجلنوب إىل جهة الرشق. 
400 كهف

وربام تك��ون هذه الكهوف أقدم اآلثار 
العراقي��ة عامة .. فهي حس��بام صنفها 
املؤرخ��ون متت��د إىل م��ا قب��ل امليالد ، 
ويبل��غ عدده��ا 400 كه��ف نحتته��ا 
أي��دي االنس��ان العراق��ي قب��ل آالف 
الس��نن فأبدعت فيها .. وه��ي عبارة 

ع��ن غرف صغ��رة متج��اورة ال تزيد 
مس��احة الغرفة الواحدة عىل 2×2 مر 

مربع .
جذر تارخيي

 أما تس��ميتها ) الط��ار ( فربام تعود إىل 
مواطن��ي املنطق��ة وس��كاهنا حين��ذاك 
خاص��ة إذا ما عرفن��ا إن كل مرتفع يف 
األرض يس��مى ) ط��ارا ( ك��ام أن هذه 
باعتباره��ا  س��ابقا  معروف��ة  األرض 
وتش��كل  بحري��ة  أو  هنري��ة  مناط��ق 
الفيضانات جزءا م��ن وجودها ومهم 
بمكان أن نذكر بأن كلمة ) الطور ( هلا 

ميتد تاريخها اىل ما قبل امليالد
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جذر تارخيي مش��تق من القرآن الكريم 
.. ويف اللغة القديمة كلمة الطور تعني 

) اجلبل ( .
بمش��اهدة رسيعة هلذه األطالل يمكن 
االمجاع ع��ىل أهنا كانت زاخ��رة باحلياة 
.. والدلي��ل ه��و وجود غ��رف صغرة 
متجاورة تبدو شبابيكها ظاهرة للعيان 
يراها كل من يمر بالسيارة عىل الطريق 
الع��ام .. وه��ذه املرتفع��ات الصخرية 
متتد من مدينة النجف لتصل إىل غرب 
كرب��الء .. وأع��ىل ارتفاع هل��ا يبلغ 65 
م ع��ن س��طح البح��ر .. وه��و ارتفاع 
كاف لتس��مى طارا أو منقذا للناس يف 
ذل��ك الزمان من ك��وارث الفيضانات 

وغرها.
وتؤكد ملتقط��ات التنقيب من الناحية 
واألوركولوجي��ة  اجليومورفولوجي��ة 
ان  ع��ىل  عديدي��ن،  خ��رباء  ي��د  ع��ىل 

القطع املس��تحصلة من هذا املوقع هي 
عينات من الصخور بمس��احة تراوح 

)100×300( مر.
 وذكر هذه املنطقة األثرية السيد ) مهنا 
رب��اط املط��ري ( يف كتابه ) موس��وعة 
كربالء عرب التاري��خ ( الذي أكد إن يف 
)الط��ار( أكث��ر من مئة كه��ف تقع عىل 
الضف��ة اليمنى من هن��ر الفرات .. وإن 
تاري��خ ه��ذه الكهوف يع��ود إىل عر 

اإلنسان األول .
بعثات تنقيب

ومن خ��الل التنقي��ب والتحري الذي 
أجرت��ه بعث��ة ياباني��ة يف منتصف القرن 
املايض يف هذا املوقع توصلت وبالدليل 
القاطع إىل أن كه��وف الطار مبنية عىل 

شكل طبقتن :
ع��ن  مرتفع��ة  ه��ي كه��وف  األوىل   -
ال��وادي املج��اور هل��ا .. ول��كل كهف 

فتح��ة للدخ��ول يبل��غ ارتفاعه��ا مرا 
ونصف املر . 

- أما الثانية فهي كهوف فوق الكهوف 
األوىل مكون��ة طبق��ة ثاني��ة ... وه��ي 
أكثر تط��ورا  وعمرانا م��ن حيث البناء 

والتصميم .
امهال

 كهوف الطار مل حتظ باهتامم احلكومات 
املتعاقب��ة بل ع��ىل العكس فق��د كانت 
يف زم��ن النظام البائد وحدة عس��كرية 
اح��د.  منه��ا  االق��راب  يس��تطيع  ال 
وبع��د س��قوط النظام ج��اءت القوات 
األمريكي��ة واخت��ذت من ه��ذه املنطقة 
موقع��ًا عس��كريًا أيض��ا ف��كان اجلنود 
ينقل��ون ال��راب م��ن املواق��ع اآلثارية 
لصن��ع املواض��ع واملتاري��س وهك��ذا 
فقد اس��تخدمت قوات االحتالل هذه 

املنطقة كمعسكر هلا.
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يكشف عن ابرز واعظم رسالة للحقوق عرفتها البشرية 
انطلق مهرجان تراتيل س��جادية منذ نس��خته االولى من الدولية الى العالمية 
بعيدا عن المحلية سعيُا من منظميه لتسليط الضوء عل اكبر واعظم رسالة 
للحقوق صدرت بأمضاء االمام علي ابن الحس��ين الس��جاد     قبل ) 1375 ( سنة 

من مرجعية االهية تناولت مبادئ حقوق االنسان بشكلها االمثل.

مهرجان تراتيل سجادية...

والء الصفار
تصوير : حسن خليفة
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مرض��ه وم��ا ش��هدته س��ني حياته من 
احداث مؤملة مل متنعه من مجع ما يملكه 
من اموال لرشاء العبيد واالماء ليجعل 
منهم عل��امء بع��د عتقهم ..ان��ه االمام 
الس��جاد عليه الس��الم ال��ذي الزالت 
اث��اره العلمية منهال للعل��وم املختلفة،  
)قواري��ر( اج��رت ح��وارا م��ع رئيس 
التحضري��ة ملهرج��ان تراتيل  اللجن��ة 
س��جادية العاملي الس��يد )مج��ال الدين 
فك��رة  ع��ىل  الشهرس��تاين(..للتعرف 

املهرجان ورسالته.
        قواري��ر: ماه��ي االس��باب الت��ي 
دفعتك��م الط��الق مهرج��ان )تراتي��ل 

سجادية( ؟
           فك��رة املهرج��ان جاءت بناء عىل 
توجي��ه ممث��ل املرجعي��ة الديني��ة العليا 

واملت��ويل الرشع��ي للعتب��ة احلس��ينية 
امله��دي  عب��د  الش��يخ  املقدس��ة 
الكربالئ��ي الحي��اء فك��ر وت��راث 
االمام السجاد عليه السالم، فضال 
ع��ن رضورة تس��ليط الض��وء عىل 

رسالة احلقوق التي تعد اعظم واكرب 
رس��الة تناولت مبادئ حقوق االنسان 
بشكلها االمثل وفق املنظور االسالمي 
الذي يضمن لكل كائن يف الوجود حقه 
الطبيعي، وهنال��ك امر يف غاية االمهية 
اس��توقف س��امحة الش��يخ الكربالئي 
واعتربه منطلقا هلذا املهرجان يكمن يف 
موقف االمام الس��جاد عليه السالم يف 
الش��ام حينام أمر يزيد لعنه اهلل باحضار 
من��ربا وخطي��ب ليخ��رب الن��اس ع��ن 
مس��اوئ االمام احلس��ن عليه السالم، 
ل��كالم  اس��تامعه  بع��د  االم��ام  ان  اال 
اخلطي��ب الذي اكث��ر الوقيع��ة باالمام 
عيل واحلس��ن عليهام الس��الم واطنب 
يف تقري��ظ معاوي��ة وولده يزي��د لعنهام 

اهلل، فج��اء رده ع��ىل اخلطي��ب وهناه 
عن رشاء رضا املخلوق بس��خط 

اخلال��ق، وقال حينه��ا: يايزيد 
ائ��ذن يل حت��ى اصع��د هذه 
فأتلكل��م بكلامت  االع��واد، 

هلل فيهن رضا وهلؤالء اجللساء 
ان  مبين��ا  وث��واب،  اج��ر  فيه��ن 

الصورة اعاله اخت��رت وظيفة املنرب 
ومل جتعله وظيف��ة حلديث الزور وتغير 
الرأي العام بل حددت وظيفته بامرين 

)رضا املخلوق، وفائدة اجللساء(.
          )قواري��ر( مت��ى اطل��ق املهرج��ان 

وماهي ابرز فعالياته؟
           املهرجان يطلق س��نويا يف الرابع 
احل��رام  م��ن ش��هر حم��رم  والعرشي��ن 
ويس��تمر ملدة ثالث��ة ايام متتالي��ة تزامنا 
مع ذكرى ش��هادة االمام السجاد عليه 
الس��الم، حي��ث اطلق بنس��خته االوىل 
يف )24 حم��رم احل��رام 1436ه� املوافق 

الثاين 19ترشين 

2014م( حتت شعار )) رسالة احلقوق 
لإلم��ام زي��ن العابدي��ن عليه الس��الم 
منهج ودس��تور(( ش��ارك فيه عدد من 
الباحثن م��ن دول عربية واجنبية ومن 
ديان��ات وطوائف متع��ددة، فضال عن 
ع��روض مرسحية ومع��رض للكتب، 
ومس��ابقة لتألي��ف افض��ل كت��اب عن 

االمام السجاد.
           )قوارير( انطلق املهرجان بنسخته 
االوىل من الدولية اىل العاملية بعيدا عن 

املحلية، اليس هذه جمازفة؟
          بطبيع��ة احل��ال ان االنطالق��ة من 
الدولي��ة اىل العاملية يف النس��خة االوىل 
الي مهرجان تعد جمازفة كبرة وانطالقة 
صعبة خصوصا ان املهرجان يف عامه 
االول تزام��ن مع دخ��ول جماميع 
داع��ش االرهابية للع��راق مما 
تسبب بعزوف عدد كبر من 
الباحث��ن وتقدي��م االعتذار 
باحلضور واملش��اركة، اال ان 
رئاس��ة اللجن��ة التحضري��ة 
ارصت ع��ىل انعق��اد املؤمتر يف 
وقته عن طري��ق مضاعفة جهدها 
ومفاحتة اكرب عدد من الباحثن، فجاء 
املهرج��ان  بانط��الق  االهل��ي  التوفي��ق 
بوقت��ه املحدد وبمش��اركة دولية فاعلة 
كانت اشبه بالرسالة القاسية لداعش 
واالعالم الغريب الذي كان حياول قتل 

احلياة يف العراق. 
          )قواري��ر( ماهو رس اختيار صورة 

الكيس القطني عالمة للمهرجان؟
         وردتن��ي فك��رة أن يك��ون ش��عار 
املهرج��ان عب��ارة ع��ن )كي��س قطني( 
معلق��ًا ع��ىل باب خش��بية قديم��ة تدل 
عىل فق��ر س��اكني ذل��ك ال��دار، وهي 
اشارة اىل ان تلك البيوت كان يقصدها 
اإلمام الس��جاد )عليه الس��الم( خفيًة 
��ق عليها  بع��د انتص��اف اللي��ل لُِيعلِّ
كيس��ًا حيت��وي عىل طع��ام ومؤونة 
وهوي��ردد عبارة )محل��ت زادي 

ليوم معادي(. 
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لتعزيز شخصية الطفل 

ضع��ف  أن  ع��ىل  الربوي��ون  اتف��ق 
الش��خصية ال يولد مع الطفل، و لكن 
هناك عوامل كثرة تؤدي إىل تطور مثل 

هذه الشخصية أمهها 
 حري��ة االختي��ار: وه��ي  أن يعط��ى 
الطفل الفرص��ة الختيار األش��ياء من 
حوله مع البقاء بقربه لتقديم املس��اعدة 
ل��ه إذا احت��اج إليه��ا، كأن يتعلم رشاء 
أش��يائه البس��يطة بنفس��ه والتعامل مع 
النقود، والتعرف عىل أصدقائه بنفسه، 
باإلضاف��ة إىل رضورة إعط��اء الطف��ل 
الفرص��ة للتعب��ر ع��ن رأي��ه يف بعض 
املواضيع العائلية البسيطة، مثل اختيار 
م��كان للذهاب إلي��ه ي��وم العطلة، أو 
اختيار وجبة الغداء التي س��يتناولوهنا 

يف ذلك اليوم 
 تعليم املهارات احلياتية : مثل مهارات 
تأكي��د ال��ذات وأس��اليب التعامل مع 
اآلخري��ن والتع��رف عليه��م وط��رق 
اخت��اذ  ومه��ارات  املش��كالت  ح��ل 
الق��رار، ويمكن اس��تخدام الكثر من 
األس��اليب لتعليم األطف��ال املهارات 
التي حيتاجوهنا، مثل القصص، الدمى، 

أفالم الكارتون، التمثيل.. الخ. 

امله��ارات احلياتي��ة: جي��ب أن تش��مل 
العديد من املهارات الرورية للطفل، 
مثل مهارات التعرف وهي مكونة من 
عدة خط��وات يمك��ن تعليمها للطفل 
من خالل رشح تسلسل هذه اخلطوات 
وتب��دأ بتعليم��ه: إلقاء الس��الم، تقديم 
ال��ذات، اإلصغ��اء، الب��دء باحلديث، 
متابع��ة العالق��ة.. ويمكن اس��تخدام 
طريق��ة التمثيل كأن متثل األم اهنا طفل 
يلق��ي الس��الم، فتلق��ي الس��الم بوجه 
متجهم، وتس��أله ان احب هذا الطفل، 
فقد يقول هل��ا ال، ألنه مثال غاضب او 
خميف، ويف النهاية ومع التكرار سيفكر 
يف نفس��ه ويقول مثال: ربام هلذا السبب 
ال اح��د يق��رب من��ي، فوجه��ي دائام 
متجهم وه��م خيافون من��ي. وقد يعرب 
الطفل ع��ن هذا األمر ألم��ه بأن يقول 
هلا انه هكذا، وقد ال يعرب فيغر ترفه 

دون أن خيرب أحدا 
 تأكيد الذات: تعتمد هذه الطريقة عىل 
تعلي��م الطفل كيفي��ة التعبر ع��ن رأيه 
وتتأل��ف من اخلط��وات التالية: يصف 
الطفل ش��عوره: )أنا اشعر بالغضب(، 
ثم سبب هذا الشعور: )ألنك تستعمل 

وص��ف  ث��م  أذين(،  دون  أش��يائي 
املطلوب من الشخص اآلخر: )أرجو 
أن تس��تأذن من��ي عندما حتت��اج ليشء 
م��ن أدوايت(، ثم تعزي��ز الطرف اآلخر 
يف ح��ال تنفيذه املطلوب: )س��أعطيك 
عنده��ا ما حتتاج��ه(، وم��ن املهم أيضا 
أن نعلم الطفل اختيار الوقت املناسب 
ملث��ل هذا احلدي��ث، أي الوق��ت الذي 
يك��ون فيه الطرف اآلخر مرتاحا وعىل 
استعداد للسامع، ومن املهم أيضا هتيئة 
الطف��ل ل��ردود الفع��ل املختلفة حول 
تأكي��ده لذات��ه، فقد حي��اول اآلخرون 
إحباط��ه عندما يرون بأن��ه مل يعد جمرد 

تابع أو مل يعد باإلمكان استغالله 
 مه��ارات اخت��اذ القرار: م��ن املهم هنا 
تعلي��م الطف��ل كيفي��ة اختاذ الق��رار يف 
األم��ور املتعلق��ة به مثل: ماذا يش��ري 
بنقوده الت��ي ادخره��ا؟ وهتيئته للردد 
التعام��ل مع��ه، ويت��م ذل��ك  وكيفي��ة 
بتعليمه اخلط��وات التالية: أوال حتديد 
اخليارات املتاحة، ثم دراس��ة سلبيات 
واجيابي��ات كل خي��ار ومن ث��م اختيار 

األنسب .
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وانا صغرة حاولت ان اعمل لنفيس بنكا 
صغ��را خاصا يب، فكان��ت علبة احلليب 
املعدني��ة الفارغة التي رمتها والديت حينام 
نف��ذ كل مافيها ، م��كان ادخار ملا أقتطعه 
من م��رويف اليومي، الذي أتقاضاه من 
والدي او والديت ، وهذا السلوك اشعرين 
بالسعادة كلام وضعت يف حصالتي نقودا 
واحسس��ت بأن ثقلها يتزايد ش��يئا فشيئا 
، وه��ذا م��ا جعلن��ي اس��عى اىل ترسيب 
الفك��رة اىل صديقايت اللوايت رحبن هبا .. 

وبدأنا التسابق يف ذلك. 
وان��ا  االن  اىل  رافقتن��ي  الطريق��ة  ه��ذه 
يف العرشيني��ات م��ن عم��ري ، ص��ارت 
احلصال��ة ج��زء م��ن حاجي��ايت الثمين��ة 
الت��ي اعتز هب��ا ، حتى حين��ام تدرجت يف 
الدراس��ة كان��ت هي اح��دى اهتاممايت ، 
اذ زرع��ت يب مبدأ االكتف��اء املايل، فكلام 
اتت مناس��بة ما كاالعي��اد وبداية الدوام 
الاج��د  حصالت��ي  اخرج��ت  امل��دريس 
مدخ��رايت املالية قد س��دت كل مااحتاج 
الي��ه  ورغ��م ان املبلغ صغ��ر اال انه كبر 

يف نظري ، فل��م اضايق اهيل ، كنت ارى 
يف عيوهن��م الرضا والبهج��ة وهم يرون 
يب البنت املثالية التي زرعت ش��يئا مفيدا 
فحصدت منه اشياء! ما حدا بوالدي اىل 
وضع بعض النقود يف بنكي الصغر كلام 
وجد فرصة لذلك ! وانا اليوم اتبع نفس 
الطريق��ة م��ع اوالدي وزوج��ي يف تدبر 
ش��ؤون املن��زل لك��ن ادخ��اري الرسيت 

وليس يل.

وسائل جاذبة 
االدخ��ار جيعل الش��خص ق��ادر عىل ان 
يواجه اصعب الظ��روف ، وعدم التبذير 
ذك��ره اهلل يف كتاب��ه الكري��م بقول��ه تعايل 
)ان املبذري��ن اخوان الش��ياطن( وقوله 
تع��اىل ) وال جتعل يدك مغلولة اىل عنقك 
والتبس��طها كل البس��ط  فتقعدن ملوما 

حمسورا(صدق اهلل العظيم. 
خب��رة بالش��أن االقتصادي تق��ول: من 
اجل تأس��يس مس��تقبل افض��ل لالوالد 
بش��كل صحيح وس��ليم جيب تعويدهم 

ع��ىل االدخ��ار من��ذ الصغ��ر وذلك عن 
طري��ق تش��جيعهم من خ��الل اغراءهم 
بوس��ائل جاذبة يرغبون هبا كرشاء جهاز 
حاس��وب او س��فرة ترفيهي��ة وغره من 
االش��ياء املفيدة واملس��لية وذلك بعد ان 
يدخ��روا م��ا حيصل��وا عليه م��ن ابائهم، 
واذا نجح اولياء االم��ور بذلك فان هذا 

السلوك سيستمر معهم اىل البلوغ.
مؤكدي��ن ان ع��ىل االرسة اوال ان تفه��م 
ب��أن االدخ��ار ه��و ثقاف��ة وس��لوك فهو 
جيعل العائلة تنظم دخلها بشكل صحيح 
وتواف��ق ب��ن حاجياهتا االساس��ية وبن 
متطلبات احلياة املقبلة وتوقعات املستقبل 
وهناك ع��دة طرق يمكن لالرسة اتباعها 
لتس��تطيع احلف��اظ عىل ما يدخ��ل هلا من 
م��ورد دون بعثره منه��ا التخطيط مليزانية 
االرسة والتخ��يل عن رشاء االش��ياء غر 
الرورية، كذلك ممكن ان تقوم بأنش��اء 
مجعية مع اش��خاص مقربون هبذا حتافظ 
االرس عىل البعض من مدخالهتا للزمن.  

حنين ماجد
حصالة الطفولة بذرة البنك االول  
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عطاء سلبي 
خرباء الصحة النفس��ية اشاروا، إن األم أقدر عىل 
تنمي��ة ذكاء األبناء من خالل وس��ائل ع��دة، أمهها 
الس��امح هلم بقراءة القص��ص التعليمية والدينية ، مع 
عدم االنجراف خلف مش��اعر األموم��ة يف تلبية مجيع 
رغب��ات األبن��اء، دون معرفة الفائدة الت��ي تعود عليهم 
جراء تنفيذها، وهذا ما يس��مى بالعطاء الس��لبي واحليدة 
عن املس��ار الربوي املطلوب، ويضي��ف أن االنتقاص من 
مكان��ة األبن��اء أم��ام أصدقائهم أحد أس��باب تدين مس��توى 
اإلبداع لدهيم، ألن ذلك يفقدهم الثقة بأنفس��هم، ويش��عرون 

بعدم جدوى ما يفعلونه .                  

تدعيم 
ط��رق تنمية ال��ذكاء كثرة، ومنه��ا تدريب األبناء ع��ىل كيفية التحاور 
م��ع اآلخرين، والتحدث إليهم بأس��لوب راق، ومعرفتهم أنامط التفكر 
وكيفية التوافق معها، دون التخيل عن املبادئ والقيم الشخصية، فضال عن 
تدعيم قدرهت��م يف التعبر عن ذاهتم بطرح تصوراهت��م وأفكارهم بجرأة أمام 
اآلخرين. وتؤكد عىل أن تش��جيع األبناء ع��ىل أعامل جديدة أول خطوات تنمية 

اإلبداع والذكاء لدهيم .

الوالدين  اأن  الدرا�سات  اثبتت 
االأب��ن��اء  اإب���داع  تنمية  ميكنهما 
خالل  من  ال�سغر،  منذ  وذكائهم، 
بن�ساطات  فراغهم  اأوق��ات  م��لء 
مفيدة، كتعلم �سيء جديد يوميا 
وتعزيز  معينة،  زمنية  ل��ف��رتة 
ثقتهم باأنف�سهم عرب التحدث مع 
بالتعبر  لهم  وال�سماح  االآخرين، 

عن م�ساعرهم ب�سراحة

بع�ض  ترك  اأن  االأطباء  ويوؤكد 
االآب�������اء واالأم�����ه�����ات م�����س��اح��ة 
الأب��ن��ائ��ه��م ل��ت��ن��م��ي��ة االإب������داع 
واالب���ت���ك���ار ل��دي��ه��م، م���ن خ��الل 
مم��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ة وق����راءة 
ال��ق�����س�����ض ال��ق�����س��رة وك��ت��اب��ة 
ال��ذي  اخل��ج��ل  يعالج  ال�����س��ع��ر.. 
يحجم احلركة والفكر ويحركهم 
باجتاه التوحد مع النف�ض وعدم 

التكيف مع االآخرين.

لتنمية االبداع
           لدى االطفال 
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ستراتيجية العقاب  
بحس��ب طب االطفال ال ينبغي أن تكون اس��راتيجية العقاب اإلجيايب طريقة 
فرعية أو بديلة، ألن العقاب الس��لبي يؤذي ش��خصية الطفل فعندما يستخدم 
األب��وان العقاب اإلجيايب كطريقة تربوية وحيدة ملعاقبة الطفل يفهم الصغر أن 
السلوك اجليد هو املس��ار الوحيد، وسيساعده ذلك عىل اختيار العمل اإلجيايب 

والسلوك احلسن يف املرات التالية من تلقاء نفسه.
من ناحية أخرى يميل الطفل الذي تتم تنشئته يف بيئة تغلب عليها 

الس��يطرة إىل أن يك��ون ضد النظ��ام، ويك��ون أكثر عرضة 
للترف بطريقة غر مالئمة عندما جيد أمامه خيارات 

إساءة السلوك متاحة
ينّم��ي العقاب اإلجيايب يف ش��خصية الطفل القناعة 
بأن البيئة املحيطة تكافئه عىل خياراته اجليدة، وإذا 
مل يس��تطع اختي��ار الطريق اجليد س��تتم إعادته إىل 
هذا املس��ار اإلجيايب، وأن املحيط��ن به يالحظون 

سلوكه اإلجيايب ويقدرونه.
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)االمام الحسين واختياره لكربالء (
بنظرة متجددة

أن قراءة هنضة س��يد ش��باب أهل اجلنة 
و س��بط النبي األكرم يف بعدها التارخيي 
تستدعي االنتباه إىل أمر غاية يف األمهية، 
بل يصل إىل مستوى اخلطورة ألنه يرتبط 
بجان��ب عقائ��دي، و يص��ح أن الصور 
املشوش��ة هلجرة اإلمام احلس��ن ) عليه 
السالم ( و نزوله كربالء هي من القضايا 
التي التف حول عنقه��ا صناعة تارخيية 
متأخ��رة متاما عن زم��ان ملحمة كربالء 
. حت��ى باتت من املس��لامت بل خطوط 
مح��راء إىل حد أن االع��راض عليها قد 
يك��ون م��س بالثواب��ت العقائدية، و أن 
املدق��ق يف النص التارخي��ي جيد روايات 
متواترة خترب بأمر كربالء و نزول اإلمام 
احلسن ) عليه السالم( فيها و ما يرتبط 
بمصره و حتمية استش��هاده ، بل األمر 
لي��س عند اخلاص م��ن أهل املذهب بل 
عند عامة املس��لمن و حتى يف روايات 
اليه��ود و النصارى حيث روى الش��يخ 
الصدوق ) رمحه اهلل ( بس��نده عن س��امل 
ب��ن جع��دة ، ق��ال: ) س��معت كع��ب 
األحب��ار - و كان هيودي��ا يق��ول أن يف 
كتابنا إن رجال من ولد حممد رسول اهلل 
يقت��ل، و ال جيف ع��رق دواب أصحابه 

حت��ى يدخ��ل اجلن��ة، فيعانق��وا احل��ور 
الع��ن. فمر بنا احلس��ن ) عليه الس��الم 
( فقلن��ا : ه��و ه��ذا ؟ ق��ال ال : فم��ر بنا 
احلسن ) عليه الس��الم( فقلنا : هو هذا 
؟ ق��ال : نعم ( . و كعب األحبار نصف 
روايات املس��لمن ترجع يف سندها إليه 
بعد أن اس��لم و حس��ن أس��المه و توىل 
املنظوم��ة الفكري��ة اإلعالمي��ة حلكومة 
اخلليفة الث��اين و كان أث��را مقدما عنده 
. وذكر ابن األث��ر رواية قاصدا الكوفة 
بعينه��ا أم اهلدف احلقيق��ي كربالء ؟ يف 
حن الروايات مطبق��ة إن األمام ) عليه 
الس��الم( أراد الكوفة بدلي��ل أن حاكم 
الكوفة ابن زياد و بعد قضائه عىل سفر 
اإلمام مس��لم بن عقيل ) عليه السالم ( 
كان قد بعث بكتيبة قد منعت و عرقلت 
دخ��ول الركب احلس��يني مدينة الكوفة 
مم��ا أضط��ره إىل التوجه غرب��ا حتى نزل 
كربالء و عندها سأل عن املكان و اخرب 
عن اسمه و هنا استحر مجيع أخبارها 
و م��ا تنبأ به جده النبي ) صىل اهلل عليه و 
اله و س��لم ( عندها اسرجع و تيقن أن 
مصره املحتوم ق��د حان وقته و هنا ترد 

عدة تساؤالت منها : 

أوال:- ه��ل اإلم��ام ) علي��ه الس��الم ( 
اس��تهدف الكوفة ابت��داء ، و هل كانت 
مهمة مسلم السفر إىل أهل تلك املدينة 
من اجل التهيؤ الستقبال سيده احلسن 
) علي��ه الس��الم ( و فرض الس��يطرة و 
تقويض احلكم األموي فيها و قد فش��ل 
متاما ع��ىل ظاهر النص��وص التارخيية و 
هذا أول فهم خاطئ ، الن فش��ل مسلم 
بن عقيل حاشاه و مهام كانت األسباب، 
األم��ر ينس��حب إىل ع��دم صح��ة صنع 
القرار من القائد نفسه ، و هذا حمال الن 
صاحب التكليف هبمة الس��فارة ملسلم 
)عليه السالم ( هو اإلمام احلسن ) عليه 
السالم ( و عقائديا ال يصدر العبث من 
املعص��وم و بالت��ايل أن مه��ام مس��لم و 
تكليف الكوفين مل يكن احتالل الكوفة 
حتى أهنم فشلوا ملجرد سطوة احلاكم و 
دهائه الذي قلب سيطرة أالف من أتباع 
مسلم بن عقيل إىل حالة من االهنيار مع 
خاصته الذي عىل الوصول إليه قهرا بل 
مل يتذكر كربالء حتى س��أل عن املكان ، 
فلم تنف��ع مجيع الرواي��ات املتواترة عن 
الرس��ول األكرم و ال ع��ن أمر املؤمنن 
بل نيس اإلمام حت��ى نزوله كربالء أيام 

د. حممد العوادي
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املس��ر إىل صفن و هو قائدا لبعض كتائب أبيه )عليه السالم 
( و أن ذل��ك املس��ر مل يك��ن يف رحلة صيد حي��ث فيه دموع 
و اجت��امع كتائ��ب و توجه إىل حرب و مل يكن رسا و املس��افة 
الزمنية بن وقعة صفن مل تتجاوز العقدين من الس��نين حتى 
يت��م تنايس املكان و احلادثة و ال يتم تذكرها إال بعد الس��ؤال 
عنه��ا . و هنا جيب التنبه إىل ع��دة أمور:- أما قبول الروايات 
ع��ىل م��ا هي علي��ه دون املس��اس هب��ا إىل درج��ة حصانتها و 
التع��رض إليها خطًا امحر أو عدم قبوهلا إال فيام يناس��ب مقام 
املعص��وم ) علي��ه الس��الم ( و بالتايل نخض��ع إىل ضابطة قد 
وضعها املعصوم نفس��ه عندما قال:- ) أعرضوا حديثنا عىل 
كتاب اهلل و س��نة رس��ول اهلل ف��ام وافقه خذوا ب��ه و ما خالفه 
ارضب��وا به عرض احلائ��ط ( و ال يوجد فام ورثناه من الراث 
العب��ايس يف م��ا يصح عن��ه تارخي��ا إال و كان خمالف��ا و مغيبا 
للوعي و ملتفا حول عنق العقيدة ، و فيام تقدم هناك تعمدا و 
صناع��ة صورة تارخيية غايتها الطعن بكل أجراء اختذه اإلمام 
احلس��ن ) عليه الس��الم ( و ذلك من خ��الل اجتزاء احلدث 
أو ت��رك منطقة ف��راغ لصناع��ة اإلرباك يف س��ر األحداث و 
مج��ع املتناقضات ، فأما أن نقب��ل الروايات التي تنبأ بأحداث 
كربالء قبل حدوثها  يقابلها أجراء مربك يف معزل عن س��ر 
األحداث نتيجته العزلة و اخلذالن و قلة األتباع يقابله تدبر 
و حنكة سياسية و اصطياد ألسباب النرة بصورة اقرب ما 
يكون إىل األعجاز السيام عندما يفرق ابن زياد و معه مخسن 
من خاصته و هو حمارص يف قر اإلمارة من ثامنية عرش ألف 
من أتباع مسلم بن عقيل و هنا تكمن اخلطورة أما أن نرفض 
أصل ما نسج من حكايات النبوءة و املصر املحتوم يف كربالء 
الس��يام أن اإلمام و عىل ظاهرما يتعبد به من التاريخ العبايس 
كان يسر إىل حتفه دون أي ختطيط و تدبر حتى دون تسخر 
ملفهوم النبوءة يف الواقع امللموس ، أو قبول اإلمام كمعارض 
رافضا لتس��لط حكام اجل��ور و لكنه فقد الس��يطرة عىل زمام 
األمور و ال ش��أن للنبوءة يف كل ما ج��رى ، أو أعطاء صورة 
مرشق��ة جتمع بن قب��ول النبوءة و حنكة اإلم��ام و ختطيطه و 
رف��ض كل صور اإلحباط امللصقة بمس��ر اإلمام احلس��ن ) 
عليه الس��الم ( و كشف كل خفايا األحداث و إعادة قراءهتا 
بام يناسب مقام اإلمام و عظمته ، أذن ما يمكن التوثق منه أن 
كربالء خيار اإلمام ) عليه الس��الم ( األول و ال خيار غره و 
ال ش��أن له بالكوفة بقدر تس��خر طاقات ش��يعته و توجيهها 
و هذا األمر يف صميم مهمة مس��لم ) عليه الس��الم ( بل فتح 
جبهة و أش��غال حكومة الكوفة لتس��هيل وص��ول اإلمام إىل 
كرب��الء أمنا س��املا ألن وصوله هو يف صمي��م النبوءة و عدم 

وصوله يرب نبوءة الرسول األكرم و هذا ما فشل 
ب��ه بني أمية و فقدوا معه كل أس��باب الق��وة التي متنع اإلمام 

احلسن ) عليه السالم ( من الوصول إىل كربالء .

حتت املجهر

حرية �سخ�سية !

يف بريطاني��ا ، اث��ار تقرير محل اس��م » تقرير منت��ل » الذعر 
يف نف��وس اآلب��اء والربوي��ن..اذ تناولت مؤسس��ة منتل 
يف اح��دث دراس��ة مس��حية هلا حج��م اس��تهالك الفتيات 
املراهقات للامكياج متوصلة اىل ارقام اقل ماتوصف به اهنا 

)خطرة (..
وي��ورد التقري��ر بعض االس��باب وراء ه��ذا االرتفاع غر 
املس��بوق يف اس��تهالك املراهقات ملس��تحرات التجميل 
ومنه��ا حم��اكاة االم او نس��اء العائل��ة او تقلي��د الفنان��ات 
وحماول��ة الوص��ول اىل حال��ة الك��امل التي يظه��رن هبا يف 

الصور واالفالم .
اذا كان هذا التقرير اثار ردود فعل تربوية كبرة يف بريطانيا 
فكي��ف يكون االم��ر اذا حاولن��ا اجراء بح��ث حول عدد 
املراهق��ات الل��وايت يس��تخدمن املاكياج لدين��ا دون رقابة 
حقيقية من االهل او املدرسة ؟ ستكون النتائج حمبطة دون 
شك ذلك ان مراقبة اية مدرسة للفتيات يف وقت خروجهن 
منها  س��تؤكد خطورة املشكلة س��يام وان اغلبهن الجيرؤن 
عىل اس��تخدام املس��احيق االبع��د خروجهن من املدرس��ة 
، وعنده��ا يمك��ن مش��اهدة مراهق��ات يضعن املس��احيق 
او يرتدي��ن كعبا عالي��ا او أزياءا غر مناس��بة ، يرافق ذلك 
تواجد الش��بان قرب امل��دارس واس��تخدام البعض منهم 
لس��يارات حديثة تنطلق منها اصوات عالية الغان عرية 

وهم يتابعون الفتيات املتربجات ..
ق��د يعترب بعض االه��ايل ماتفعله بناهتم )حرية ش��خصية( 
رافض��ن تدخ��ل ادارات امل��دارس لكنه��م جيهل��ون اهنم 
بذلك يمنحون الفتيات فرصة التمرد عىل عادات املجتمع 
وتقالي��ده ، فض��ال ع��ام يطاهلن م��ن ارضار صحي��ة نتيجة 

االستخدام املبكر للمساحيق ..
ل��ذا ، وقبل ان تتفش��ى ه��ذه الظاهرة وتصل ح��دا مرعبا 
لألهل والربوين واملجتمع كله ، يمكن لألمهات ببساطة 
ان ينتبه��ن لبناهت��ن ويفتش��ن حقائبه��ن رسا ، م��ع حماولة 
التقرب منهن وكس��ب صداقتهن ليس��هل تقديم االرشاد 
والنصح هلن، ففي س��ن املراهقة ، ترف��ض الفتاة النصيحة 
ومتي��ل اىل التم��رد مايتطلب من األهل واملدرس��ة ممارس��ة 
رقاب��ة خفية مع اتباع أس��لوب تربوي القن��اع الفتيات بأن 
اجلامل احلقيقي الترس��مه املساحيق وحلاميتهن من مستقبل 
يقدم هلن أدوات اخلطر يف علب وأغلفة ملونة وجذابة ....

عدوية الهاليل 
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مع زي��ادة تأث��ر التكنولوجي��ا بنواحيها 
املختلف��ة عىل حياة املراهقن والش��باب 
الدراس��ات  معظ��م   تدع��و  عموم��ًا، 
احلديثة هؤالء الش��باب إىل االبتعاد،ولو 
احلديث��ة،  التكنولوجي��ا  ع��ن  مؤقت��ًا، 
مش��رين إىل أهن��م بحاجة إىل اس��راحة 
قص��رة ب��ن احل��ن واآلخر الس��تعادة 
روحه��م واالس��تمتاع بمامرس��ة احلياة 
الطبيع��ة والع��ودة إىل الواق��ع بعيدًا عن 
الفضاء اإللك��روين. أن االهنامك يف عامل 
التكنولوجيا أش��به ب�الضياع يف الفضاء، 
فاملرء يضيع يف عامل اإلنرنت واأللعاب 

واملحادثة.
احلديث��ة  التكنولوجي��ا  دخل��ت  لق��د 
وملحقاهتا بقوة يف حياة الصغار والكبار 
وأوجدت لنفس��ها مس��احات كبرة يف 
حياتنا وهذه حقيقة ال يس��تطيع أحد أن 
ينكره��ا، نظرًا مل��ا متتلكه م��ن إمكانات 
الح��دود هل��ا يف خلق التواص��ل. وعىل 
الرغم م��ن ك��ون التواصل هو أس��اس 
احلياة االجتامعية لإلنس��ان إال أنه توجد 
تأثرات س��لبية ع��ىل احلي��اة االجتامعية 
للش��باب م��ن ج��راء إدم��ان اس��تخدام 
هذه الوس��ائل التكنولوجية احلديثة. إن 
إدمان الش��باب عىل اس��تخدام وس��ائل 
التكنولوجي��ا احلديث��ة، االتصالي��ة منها 
حتدي��دًا، يؤث��ر بش��كل غر مب��ارش عىل 
الش��باب. هل��ؤالء  االجتامعي��ة  احلي��اة 

بدي��ال  أصب��ح  االنرن��ت  فاس��تخدام 
للتفاعل االجتامعي الصحي مع الرفاق 
واألق��ارب وأصب��ح هم الش��اب قضاء 
الس��اعات الطويلة يف استكشاف مواقع 
االنرن��ت املتع��ددة، مم��ا يعن��ي تغرًا يف 
منظوم��ة القي��م االجتامعية لألف��راد بام 
يعزز االس��تخدام املفرط القي��م الفردية 
ويع��زز  االجتامعي��ة  القي��م  م��ن  ب��دال 
الرغب��ة واملي��ل للوح��دة، ب��ام يقلل من 
فرص التفاعل والنم��و االجتامعي نظرًا 
لتح��ول ه��ذه الوس��ائل إىل »الصدي��ق 
الوحيد املقرب«،فهي تقوم بمصاحبتهم 
يوميًا وتس��د أوق��ات الف��راغ والوحدة 
عندهم،خاصة وأن ج��زء كبر من هذه 
الوس��ائل احلديثة يعتمد فك��رة بناء عامل 
اف��رايض خاص)األلع��اب، الدردش��ة 
عىل االنرنيت( يتحول فيه الش��باب مع 
كث��رة االس��تخدام إىل جم��رد عب��د لآلة 
تقطع معه املس��افات الومهّية وهو جاثم 
يف مكان��ه دون ح��راك، تق��وده إىل ع��امل 
اخلي��ال والش��خصيات الومهية ليصحو 
م��ن غفوته الحق��ًا وي��رى أن��ه ال يزال 

جالسًا وحيدًا مكانه«. 
تؤك��د دراس��ة حديث��ة أعده��ا الدكتور 
نورمان سارتوس رئيس اجلمعية العاملية 
للط��ب النف��يس، أن ث��ورة التكنولوجيا 
احلديث��ة وظهور احلاس��وب واإلنرنت 
أمراض��ا  تف��رز  والفيدي��و  واجل��وال 

نفس��ية عديدة منه��ا االكتئ��اب والقلق 
واالضطراب��ات العصبية وذلك لدورها 
يف عزلة اإلنسان وانطوائه وإهناء عالقته 

وترابطه األرسي.
جم��االت  يف  التكنولوجي��ا  دخ��ول  إن 
احلي��اة الواس��عة أصبح عاماًل مس��اعدًا 
يف تقوي��ة الفجوة بن األجيال فيام يتعلق 
بثقاف��ة احلوس��بة واالتص��ال م��ع العامل 
اخلارج��ي..ال بل أن الكث��ر من الناس 
اس��تخدام  بمي��زة  يتمتع��ون  ال  الذي��ن 
هذه الوس��ائل أصبح��وا عرضة لالهتام 
بالتخلف والغباء مما يس��اعد عىل تطوير 
نموذج م��ن الراع االجتامعي والثقايف 
ب��ن األجيال أو رشائ��ح املجتمع أو بن 

الصغار والكبار أو األبناء واآلباء«،
ولكن ما العمل ومجيعنا جيمع اليوم عىل 
استحالة االس��تغناء عن أي من وسائل 
التكنولوجي��ا احلديث��ة إن مل يكن يطالب 
املوباي��ل  يك��ون  ال  باملزيد؟؟؟؟رب��ام 
واالنرن��ت والس��تاليت مثارًا ملش��كلة 
يف حد ذاهتم،وإنام املش��كلة قد تكون يف 
طريق��ة التعامل مع هذه الوس��ائل،التي 
حتولنا مع كثرة االستخدام الغر موظف 
مدمنن.فه��ل  وأش��باه  مهوس��ن  إىل 
نمتل��ك ما يكف��ي من احلكم��ة والتعقل 
للحفاظ عىل دورنا كُمسَتْخِدمن وليس 
التكنولوجي��ا  كمس��تْخَدمن،فنمتلك 

نحن قبل أن تتملكنا هي؟؟!!!!...

الشباب ووسائل التكنولوجيا الحديثة
د. عباس فاضل اجلبوريبين اإلحساس باألمان .. وفخ اإلدمان
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في السويد 
حولوا وردة إلى بطارية تخزن الكهرباء

حتوي��ل النبات إىل خم��زن للطاقة! صار ذلك ممكن��ا بفضل مرشوع علمي 
س��ويدي يقوم خالل��ه النبات بامتص��اص مادة لدنة موصل��ة للكهرباء. 

وتتحول هذه املادة اللدنة إىل مادة هالمية موصلة للكهرباء.
عندما أعلن الباحث الس��ويدي ماغن��وس برغرين وزمالؤه، يف ترشين 
الثاين/نوفمرب 2015، عن تطويرهم لنبات موصل للكهرباء، اندهشت 
األوساط العلمية وثار جدل عىل مستوى العامل. واآلن قد الباحثون، من 
جامعة لينش��وبينغ بمدينة نورش��وبينغ الس��ويدية، نتائج دراستهم اليوم 

االثنن يف جملة »بروسيدنجز« التابعة لألكاديمية األمريكية للعلوم.
وأك��دوا أهنم حّس��نوا هذا النظام بش��كل ج��ذري، حيث ط��ور روجر 
غابريلس��ون، أحد املش��اركن يف الدراس��ة، مادة لدنة يطلق عليها اس��م 
»ETE-S« يق��ول إهن��ا توصل الكهرباء بش��كل أفضل عن امل��ادة التي 
اس��تخدموها يف الس��ابق. كام أن م��ادة ETE-S ال تبق��ى فقط يف اجلزء 
األنب��ويب للنظام الوعائي ب��ل تنترش أيضا يف جدران اخلالي��ا النباتية ويف 
الثنايا املوجودة بينها وهو ما يطلق عليه إمجاال النسيج الوعائي اخلشبي.

يظ��ل م��رشوع ال��وردة التجريبي نح��و 24 س��اعة يف حملول مائ��ي ملادة 
ETE-S، وتص��ل امل��ادة اللدنة للوردة بنفس الش��كل الذي متتص به 
الوردة العنارص املعدنية وغرها من املواد الغذائية مع املاء. وبعد وصول 
ه��ذه املادة لل��وردة ت��زداد كثافتها هن��اك وتندمج جزيئاهت��ا وتتحول إىل 
هيدروجيل، أي مادة مبلمرة حتت��وي عىل املاء ولكنها غر قابلة للذوبان 

يف املاء.
واستنتج الباحثون من خالل عمليات مراقبة باستخدام طرق التصوير أن 
آلية دفاعية للنبات تساعد يف عملية تكون البوليمرات حيث إن ما يعرف 
بأنواع األكس��جن التفاعلية تدعم بلمرة هذه املادة. ويكون النبات هذه 
اجلزيئات يف األصل ملنع تسلل أحياء دقيقة للنبات يف حاالت اجلروح. 

ولتحوي��ل الوردة إىل خم��زن للطاقة )بطارية( اس��تخدم الباحثون جدائل 
البوليم��رات املوج��ودة يف األوعي��ة الكب��رة كأقط��اب كهربي��ة و م��ادة 
ETE-S كإلكروليت أو كهرل وهي أي مادة حتتوي عىل أيونات حرة 
تشكل وس��يطا ناقال للكهرباء وهو ما يشبه طريقة عمل البطارية »حيث 
اس��تطعنا ش��حن الوردة مئات املرات دون فقدان أي من طاقتها حس��بام 
أوضحت إليني س��تافرينديو، كبرة الباحثن الذين قاموا بالدراس��ة، يف 

بيان عن جامعة لينشوبينج.
وقال الباحثون إن القيمة األسية هلذه البطارية تقارب قوة املكثفات الفائقة 
الكهروكيميائي��ة. وأكد الباحثون أنه من املمكن اآلن بالفعل اس��تخدام 
هذه الوردة املحولة إىل بطارية لتزويد مضخة أيون أو حساس��ات خمتلفة 
بالطاق��ة. ورأى أندرياس أوفنهويزر من مركز أبحاث يوليش األملاين أن 
الدراس��ة أصلية وقائمة عىل أس��س علمية متينة »ولكني ال أعرف حتى 
اآلن اهلدف النهائي لذلك«. واس��تبعد أوفنهويزر أن يلجأ اإلنسان يوما 

ما الستخدام عملية التمثيل الضوئي لدى النبات إلنتاج الطاقة.
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 سامراء ..
مدينة احتضنت اكبر قبة مقدسة في العالم 

تشمخ سامراء األثرية على ضفاف نهر دجلة وعلى مسافة 125 كيلومترا 
ش��مال بغداد، وكانت مقر عاصمة الدولة العباس��ية اإلس��المية في عهد 
المعتصم باهلل، والتي بس��طت نفوذها عل��ى األرض الممتدة من تونس 

إلى وسط آسيا. 

ج��اء املعتصم  يبحث ع��ن موضع لبناء 
عاصمت��ه، وجد هذا املوض��ع لنصارى 
عراقين، فأقام في��ه ثالثة أيام ليتأكد من 
مالءمته. فاستحس��نه واستطاب هواءه، 
واش��رى أرض الدير بخمسامئة درهم، 
بتخطي��ط  ه���(   221( س��نة  يف  وأخ��ذ 
مدينت��ه الت��ي س��ميت )رس م��ن رأى(، 
وبع��د أن تم بناء املدين��ة انتقل مع قواته 
وعسكره إليها، ومل يمض إال زمن قليل 
حتى قصدها الناس وش��يدوا فيها مباين 

ش��اهقة. ويف عهد املتوكل العبايس سنة 
)245 ه�/ 859 م( بنى مدينة املتوكلية 
وش��يد اجلام��ع الكب��ر ومن��ارة مئذنت��ه 
الش��هرة امللوي��ة الت��ي تعد أح��د معامل 

املدينة األثرية.
عاصم��ة  س��امراء  مدين��ة  بقي��ت  لق��د 
للخالفة العباس��ية فرة تق��رب من 58 
عام��ا،  تعرضت أغلب املب��اين يف مدينة 
س��امراء للتدمر أثناء الغ��زو املغويل )يف 
ع��ام 656 ه��� - 1258 م( والصف��وي 

الحقا ك��ام هو حال مدين��ة بغداد، ولقد 
هدمت اسوارها ومبانيها الشاهقة.

تتميز مدينة سامراء بأهنا مركز يستقطب 
السائحن والزائرين ملا تضمه من مواقع 
أثرية تارخيية وديني��ة ذات أمهية. . تضم 
املدين��ة رضي��ح اإلمام��ن ع��يل اهلادي 
العس��كري »ع«، وللري��ح  واحلس��ن 
مكان��ة دينية عند الش��يعة االثنا عرشية، 
فهم يعدوهنام اإلمام��ن العارش واإلمام 

 مرقد العسكريين 
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احل��ادي عرش من أئمته��م باإلضافة إىل 
ارضحة الس��يدة حكيمة أخ��ت اإلمام 
عيل اهلادي والس��يدة نرج��س أم اإلمام 
املنتظراملهدي«عج« عند الش��يعة .. كام 
يوجد بجوار الرحين الرسداب الذي 
ع��اش فيه االئم��ة اهلادي والعس��كري 
وامله��دي.. وحت��ت اك��رب قب��ة ذهبية يف 
الع��امل اذ يبلغ حميطه��ا 68 مرا وهبا 72 
الف طابوقة مذهبة يقع رضيح االمامن 
الذي��ن استش��هدا يف  العس��كرين »ع« 
عام��ي 868 و 873 م ودفن��ا يف قب��ور 
عادي��ة وظل البناء يرتف��ع ويكرب فوقهام 
حت��ى جاء الس��لطان نارص الدين ش��اه 
القاج��اري ع��ام 1868 م فأمر بتجديد 
شباك الرحين وغش��ى القبة بالذهب 
االبريز واملآذن بالقاشاين امللون البديع.

حس��ب إحصائي��ات وزارة التخطي��ط 

س��كان  ع��دد  كان  م   2013 الع��ام 
س��امراء 190 الف نس��مة،ارتفع عدد 
س��كان مدين��ة س��امراء م��ن 15,000 
نس��مة يف بداية اخلمسينات إىل أكثر من 
190,000 نس��مة الع��ام 2013 م. أما 
قضاء سامراء )املدينة واألرياف( فيبلغ 
عدد س��كانه حوايل 250,0000 نسمة 

من العرب السنة. 

يف صب��اح ي��وم األربعاء 22 ش��باط 
2006 ارتكب��ت جمموع��ة أرهابيون 
احلدي��ث  الع��ر  اك��رب جريم��ة يف 
عندما اقتحمت املرقد وقيدت أفراد 
رشط��ة احلامية اخلمس��ة وقاموا بزرع 
عبوتن ناس��فتن حتت قب��ة الريح 
وفجروه��ا ، مم��ا أدى إىل اهنيار القبة 
اخلاص��ة بالريح بعد حلظات جتمع 
اآلالف م��ن أه��ايل مدين��ة س��امراء 

يف الس��احة املحيطة باملرق��د وحوله 
لالحتجاج عىل االعتداء اآلثم وهم 
حيمل��ون عامم��ة اإلمام ع��يل اهلادي 
وس��يفه ودرعه التي كان��ت حمفوظة 
يف أحد رساديب املرق��د.. ويف العام 
2014 ش��ن تنظيم داعش االرهايب 
هج��وم عس��كري كب��ر ع��ىل مدينة 
س��امراء بع��د س��يطرته ع��ىل أغلب 
م��دن حمافظة ص��الح الدي��ن ولكن 
بعد ص��دور فتوى »اجلهاد الكفائي« 
للدفاع عن املقدس��ات منها س��امراء 
حدثت معركة كبرة أدت اىل هزيمة 
التنظي��م وتوس��يع س��يطرة احلش��د 
الش��عبي والقوات العرقية عىل باقي 
املحافظة، وتس��تمر عملي��ات إعادة 
بناء رضيح االمامن العسكرين عىل 
ق��دم وس��اق ب��ارشاف ومباركة من 

املرجعية الدينية الرشيدة.
 سامراء الحديثة 

جريمة العصر 
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تع��اين أغلب النس��اء من صعوب��ة اإللتزام 
بالربنام��ج الغذائ��ي خ��الل ف��رة الرجييم 
وصعوبة ممارس��ة التامرين الرياضية ولكن 
هن��اك ط��رق س��هلة ورسيعة تس��اعد عىل 
املن��زل  يف  متواج��دة  ومجيعه��ا  التنحي��ف 

ويمكن اإلستفادة منها وهي:
*عص��ر الليم��ون والنعناع الط��ازج وهو 
عبارة عن عص��ر ليمونة واحدة مع القرش 
وعدد م��ن اوراق النعناع ي��رشب بعد كل 
وجبة وس��وف يس��اعد عىل حرق الدهون 

وتنظيم عمل املعدة والقولون.
*العلك الذكر أو ما نسميه العلك املر وهو 
موجود عند حمالت بيع األعش��اب واملواد 

الطبيعي��ة ويمك��ن تناوله كعلك��ة والتعود 
ع��ىل طعمه املر أو نقع��ه يف كأس ملئ حتى 
املنتص��ف بامل��اء مل��دة س��اعتن قب��ل النوم 
ورشب املنق��وع فهو يس��اعد ع��ىل تذويب 
الش��حوم والنوم اهلادئ وش��د اجلس��م كام 
يمكن إس��تخدام منقوعه ع��ىل البرشة ألنه 

أشبه بكوالجن طبيعي للبرشة.
م��ن  أيض��ا  ويعت��رب  املعدن��وس  *عص��ر 
وصف��ات ح��رق الده��ون فيمك��ن رشب 
عص��ر املعدنوس بعد خلط��ه باخلالط مع 
القلي��ل من املاء او غليه ورشبه كام الش��اي 
لثالث أوقات وسيساعد يف حرق الدهون 

وتنحيف اجلسم.

اسس هامه في الديكور

وصفــات  للتنحيـف

يعتقد كث��ر من الناس أن احلصول ع��ىل ديكور ناجح يتطلب 
علم و ذوق  

قد يفضل البعض االس��تعانة بش��خص متخصص يف الديكور 
أو االستعانة بالكتب ملعرفة املزيد عن أساسيات التزين  ..

إال أنه جيب أن ال نغفل أن اخلربة و اإلطالع و التجربة عوامل 
أساس��ية أيضًا خاصة في��ه و هذه معلوم��ات و قواعد خمترة 
سطرها لكم أصحاب خربة يمكن أن تعطي نتائج مرضية عند 

تطبيقها ... 
لأللوان تأثر قوي عىل س��لوكنا وحالتن��ا املزاجية  . لذلك فإن 

اختيارك لونا معينا 
س��يتوقف علي��ه مدى ش��عورك بالراحة معه . لك��ن قد يكون 
حتديد نسبة األلوان املستخدمة ما يسبب حرة للكثرين لذلك 

يفضل أن  يتم توزيع األلوان 
بحيث : يشغل 

اللون الرئييس  %60  من مساحة الغرفة 
اللون الثانوي%30   من مساحة الغرفة 

اللون الثالث عادة يس��اعد عيل إبراز اللونن الس��ابقن اللذين 
تم اختيارمه��ا ..مع األخذ باألعتبار أن األل��وان الفاحتة تالئم 

الغرف الصغرة  و الضيقة,  حيث جتعلها تبدو أكثر اتس��اعا ,  واألس��قف املنخفضة جتعلها أكثر ارتفاعا ,  وعىل العكس من ذلك ,  
تستخدم األلوان الداكنة يف الغرف الكبرة أو األسقف املرتفعة  .   

التنس��يق/  طريقة التنس��يق النمطي قد تكون من أسهل الطرق لكنها ليس��ت أكثرها مجال و متيز  لكن جتنب النمطية ال يعني 
بالرورة أن تعم الفوىض يف البيت ,  لذا حاول إجياد نقطة ارتكاز تكون بمثابة مركز للغرفة يتم تنسيق األثاث حوهلا  كاملدفأة 
مثاًل أو التلفاز , و  احرص كذلك عىل أن تضم الغرفة أشياء ذات ارتفاعات وأطوال خمتلفة  لكن بشكل متوازن و مريح للعن 

و النفس. 
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تغي��ب عن��ا الكثر م��ن املعلومات املفي��دة التي م��ن املمكن ان 
تنفعن��ا يف املطبخ فمهام كنِت طباخة ماهرة فس��وف تغفلن عن 

بعض األمور التي سنعرضها هنا للفائدة.
1.عن��د طبخ الباميا ضعي بعض قطرات الليمون حتى ال تبقى 

لزجة.
2.اذا أردِت ش��فرات خ��الط ح��ادة إخلطي ملح خش��ن فيها 

وستصبح حادة جدا.
3.إذا إلتص��ق الكيك بالقالب ضعي القالب عىل منش��فة مبللة 
بامل��اء احل��ار وإتركي��ه ملدة ع��رش دقائق وس��وف تن��زع الكيكة 

بسهولة.
4.اذا وضعِت مع العجن أي عجن ملعقة خل س��وف تصبح 

طرية ولوهنا أبيض وعند خبزها ستتحمر وتصبح أطيب.
5.إذا رغبِت يف قيل الس��مك ب��دون ان تبقى رائحة القيل القوية 

ريش بودرة الفانيال عىل الزيت.
6.إذا أردت مذاق خفيف للثوم أضيفيه يف بداية الطبخ.

7.للقض��اء عىل امللوحة الزائدة يف املرق ضعي قطع من البطاطا 
فسوف متتص امللح ومن ثم أخرجيها من املرق.

8.هل تعلمن ما هي أس��باب هبوط الكيكة يف منطقة الوس��ط 
عند شيها يف الفرن؟

1- اما أن يكون القالب صغر

2- أو بسب حراره الفرن العالية
3- او أن الفرن فتح اثناء النصف االول من عملية اليش.

9. إذا أردِت تقش��ر اللوز بش��كل س��هل أنقعيه بامء الورد ملدة 
عرشين دقيقة وسوف يقرش بسهولة.

10.عن��د تنظي��ف اخلش��ب بل��يل قطعة ق��امش باخلل وس��وف 
حتصلن عىل ملعة قوية.

11. اذا رغب��ِت يف ن��زع جلد الدجاج ضعي��ه يف املاء املغيل ملدة 
دقيقة ثم أتركيه ليربد وسوف ينزع بسهولة.

املرأة إذا نام عنها زوجها
وهو غاضب باتت تلعنها املالئكة

لكن كيف لو كان العكس
يف خطبة اجلمعة حدث يشء غر طبيعي 
حيث ش��كى رجل زوجته لشيخ املسجد 

..
أمام املأل !

ورد عليه الشيخ بأن املرأة تتحمل وتصرب 
أكث��ر من الرجل مئات املرات فحتى وإن 
كان للرجل الكثر من املصائب فإن صرب 

الزوجة أعظم وأكرب
وق��د ارتفع��ت ن��ربة صوت الش��يخ عىل 
ال��زوج عندما قال له: حتمَلتك وأطفالك 
وتقف عىل رجليها كي تصنع لك قوتك 
وق��د أوىص الرس��ول )ص��ىل اهلل علي��ه 
وآله وس��لم( بذل��ك أو ليس م��ن حقها 

أن حترمها؟ تقدره��ا؟ وال تنقص عليها 
قوتا« أو حاجة؟ 

ف��و اهلل لو أغضب زوج��ا« زوجته وقفى 
عنها راحال« ت��اركا« إياها حزينة فإن اهلل 
يكتب ل��ه يف كل خطوة لعن��ة ويبعد عنه 
رزق��ه ويقلل م��ن عافيته ويكت��ب له من 
كل دمع��ة م��ن عينيها ألف مج��رة يف كل 
ليلة نصفه��ا يف الدنيا والنصف اآلخر يف 

اآلخرة.
قال:

لو خلقت املرأة طائرًا لكانت » طاووس��ًا 
« ول��و خلق��ت حيوانًا لكان��ت » غزالة « 
ول��و خلق��ت ح��رشة لكانت » فراش��ة « 
ولكنها خلقت » برشًا « فأصبحت حبيبة 
وزوجة وأم��ًا رائعة، وأمجل نعمة للرجل 

عىل وجه األرض

فل��و مل تك��ن امل��رأة يشء عظي��م ج��دًا ملا 
جعله��ا » اهلّل « حورية يكاف��ئ هبا املؤمن 

يف اجلنة.
حقيقة أعجبتني: 

امل��رأة ) أرق الكائنات وأصعبها تعامال« 
لدرجة أن وردة ترضيه��ا، وكلمة تقتلها 

) !
ك��ن ح��ذرا« أهي��ا الرج��ل فه��ي خلقت 
م��ن ضلعك لي��س م��ن قدم��ك لتميش 
عليها وال من رأس��ك لك��ي تتعاىل عليها 
..ولك��ن خلقت من ضلع��ك كي تكون 

بجانبك ومن جانب قلبك كي حتبها 
رائعة هي اأُلنثى 

يف طفولتها تفتح ألبيها بابا« يف اجلنة
ويف  زوجه��ا  دي��ن  ُتكم��ل  ش��باهبا  ويف 

أمومتها تكون اجلّنة حتت قدميها ،،

معلومات مطبخية

هن.. في كفة الرجولة
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منذ س��نوات وزحفي نحو كربالء الينقطع ابدا ،وكل 
مس��افة طريق كنت اقطعها احتسس تلك اجلاذبية نحو 
القباب الذهبية الشاخمة،يتوجع قلبي كلام وقعت عيني 
عىل صورة من صور)الواقعة الطفية ( اخلالدة ،احتسس 
عمق التضحية وانا اش��م عطر النبوة واجلامل يف مكان 
انجذب اليه ب��كل جوارحي، وبحكم عميل الصحفي 
كتب��ت العدي��د م��ن املق��االت واملواضي��ع يف حرة 
العتب��ة املقدس��ة ونل��ت رشف توظي��ف قلم��ي بأجتاه 
احل��ب وال��والء آلل بي��ت النبوة ،متني��ت يف كل حلظة 
عش��تها يف رحاب الش��هادة  كنت ادعواهلل ان يمنحني 
قرب��ا اعمق من ه��ذا يف خدمة املكان املق��دس .. ومتر 
االيام ليأتيني اخلرب الس��عيد، مبلغا اختياري للعمل يف 
االعالم النسوي ، مل تصدق مسامعي الدعوة الكريمة  

وانتابتني  شهقة ساخنة لتنساب دموعي فرحا.
 طاملا وج��دت راحتي وهديف هناك ، يف رحاب س��يد 
الش��هداء! ومل ادع للتفك��ر وال��ردد مكانا يف وجداين 
، فالنعم��ة االهلية احسس��تها حلظة قب��ول الدعوة، انه 

رشف مابعده رشف.
مل انتظ��ر طوي��ال حتى اب��دأ، فالعمل يف جم��ال االعالم 

احلس��يني ، مجيل وممت��ع ، وكانت كل الظ��روف مهيئة 
لالبداع مع فريق العم��ل النجاز جملة قوارير، االقالم 
املميزة  ب��دأت تعمل بعمق وبحس املس��ؤولية النتاج 
افكار ناضجة  تعمق هنج املجلة ووضعها عىل الطريق 
الس��ليم ، وكلام تقدمنا خطوة اتت اخلطوات االخرى 
اكثر نضجا وابداع��ا و برؤية متجددة وعميقة  بحجم 
جهته��ا االعالمي��ة املتمثلة  بالعتبة احلس��ينية املقدس��ة  
التي رسمت لنا اخلطوط العريضة والطويلة ووضعت 
لنا االس��اس واعطتنا الضوء االخ��ر بثقة واهتامم .. 
ل��ذا ومن كل قلبي اقول يكفي انني س��أكون يف خدمة 
مدينة الكربياء والش��مم احلس��يني  ، وقلمي سيوظف 
حربه لكل التضحيات التي س��طرها مقاتلينا البواسل 
جيشا وحشدا مقدسا  يف جبهات الكرامة والعز ولكل 
ام واب وزوجة واخت نالت رشف التسمية السامية..  
نض��ع بن ايدهيم هذا املطبوع الذي نس��أل اهلل التوفيق  
والس��داد ،وان ين��ال املطب��وع رضاكم ويرشفن��ا ابداء 
مالحظاتكم وارائكم ومقرحاتك��م لتطويرة بام خيدم 

اجلميع لبناء ارسة سليمة تعبق باحلب وااليامن . 

سعاد البياتي  عطر الكالم
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رفدا للس��احة الثقافي��ة باملنتج االديب امللتزم م��ن جنس القصة 
القص��رة، املفعم��ة باملفاهيم االنس��انية النبيل��ة واحلقوق التي 
ارس��اها اإلمام الس��جاد )عليه الس��الم(، وتش��جيعا لألقالم 
املبدع��ة للقصاصن ي��رسُّ اللجنة التحضرية ملهرج��ان تراتيل 
س��جادية وضم��ن فعاليات��ه الس��نوية دعوتكم للمش��اركة يف 

مسابقتها االول للقصة القصرة.
عل��ام انه خصصت جوائز مالية جمزية للفائزين الثالثة االوائل، 
مع شهادات تقديرية ألفضل عرشة قصص مستوفية للرشوط 

العامة التي حددهتا جلنة اخلرباء للفحص والتقييم.
الضوابط العامة للمشاركة هي:

1- ان ال تقل املش��اركة القصصي��ة عن )500( كلمة وال تزيد 
عىل )1500( كلمة، وترسل عىل االيميل التايل:

Alsegad1439@yahoo.com  او عرب صفحة الفيس 
بوك: )مسابقة القصة القصرة ملهرجان تراتيل سجادية(.

2- ان تكون مكتوبة باللغة العربية الفصيحة.
ان تس��تلهم القصة حقا من رس��الة احلق��وق ال�)50(   -3 -3

التي ارساها اإلمام )عليه السالم( وفق رؤيا فنية معارصة.
4- عىل ان ال تكون منشورة او مشاركة يف مسابقات اخرى.

5- تكون املشاركة بقصة قصرة واحدة.
6- حيق للعتبة احلسينية املقدسة ترشيح ما جتده مناسبا إلصدار 
جمموعة قصصية يف القصص الفائزة واملميزة واصدارها ضمن 

مطبوعات املهرجان.
7- اخر موعد الستالم القصص املشاركة يوم 2017/8/15.
8- يعل��ن ع��ن النتائ��ج يف حف��ٍل خ��اص هبا ضم��ن فعاليات 

مهرجان تراتيل سجادية العاملي من نفٍس العام.
9- تتوىل فحص النصوص املش��اركة جلنة مؤلفة من نخبة من 

اساتذة وخرباء يف الرسد القصيص.



كنـوز حسينيـة
عليها  نقش  الحسين        االمام  متحف  في  النفائس  احدى 
زيارة وارث وعلي االكبر        يعود تاريخ اهدائها الى عام   1860 م 

مصنوعة من الفضة ومطعمة بالعاج والنحاس.


