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جود الكلمة

اريج 
االفتتاح

قــال اللــه عــز وجــل ) وقــل لعبــادي يقولــوا التــي هــي احســن ( فــي اشــارة 
ــا  ــن ..اذ دع ــى اآلخري ــية عل ــا النفس ــة وآثاره ــة الكلم ــى اهمي ــة ال واضح
ــد الجــدال  ــى مســتوى الفكــر وفــي الخطــاب وعن ــى القــول األحســن عل ال
واثنــاء الحــوار .. فنحــن بحاجــة ماســة الــى ان نفتــح القلــوب بدال"مــن ان 
ــدال" مــن ايقادهــا ..وان  ــران الحقــد والبغضــاء ب نغلقهــا ..وان نطفــئ ني

نؤلــف النفــوس وان نوصــل كلمــات الخيــر والطمأنينــة لــكل 
ــا ونعلمهــا  ــة لن ــك صفــة مالزم ــا ونجعــل ذل مــن حولن

الســرنا.
 مــن هنــا ومــن مــدى تأثيــر الكلمــة وبراعــة 

راقــي  بمنطــق  وتقديمهــا  صناعتهــا 
وواعــي وجدواهــا تكــون طاقــة عظيمــة 

األنفــس  اساســها  علــى  تتشــكل 
ولعلهــا افضــل دواء ..وهــي كمثــل 
نقدمهــا  ان  يستحســن  الهدايــا 
وانيــق  جميــل  بغــالف  مغلفــة 
كــي تســر المعنــي بهــا ..وياليتنــا 

يكــون لــكل واحــد منــا قاموســه الخاص 
والنقديــة  المهذبــة  الكلمــات  فــي 

الصريحــة التــي تســجل فيــه ادب رفيــع 
النســان يحتــرم ماتصــدره االفــواه .

هــي ليســت مهمــة ســهلة اال انهــا 
يعيــش  مــن  علــى  صعبــة  ليســت 
ــوق  ــي س ــن ف ــة ..فنح ــؤولية الكلم مس

ــدرك  ــا ن ــا النن ــار اجوده ــات نخت الكلم
عظمــة تاثيرهــا وحــالوة نطقهــا.. لنبقــى 

معهــا نرتــل بصــدق احساســنا الوافــي 
ــم. ــدق لك ــة ص ــث كل كلم لب

بقلم رئيس التحرير
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االول كان المؤتمــر الدولــي الثاني عن زيــارة االربعين بالتعاون 
بين مركز كربالء للبحوث والدراســات التابــع للعتبة بالتعاون مع 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي عقد تحت شعار" "زيارة 
االربعين معراج لالصالح ومنهج للتربية الروحية" في مدينة كربالء 
بمشــاركة اكثر من ســبعين باحثا من بلدان عربية واسالمية منها 
"سوريا لبنان فلسطين العراق تركيا ايران والبحرين. وكان النصيب 

االكبر للمراة في االبحاث التي القيت في جلسات المؤتمر.

اهتمام واحترام
االســتاذ عبد االمير القريشي مدير مركز كربالء للبحوث والدراسات 
: لقد ســعدنا بهذه المشــاركة الكبيرة لالكاديميــات والباحثات 
العراقيــات مــن الجامعــات العراقية من خالل ابحــاث وجدناها 

بمشاركة واسعة لالكاديميات العراقيات 
بحوث تميزت بالرصانة والدقة 

مآثر 
النساء

لفتت انظار الجهات المختصة والمسؤولة التي نظمت مؤتمرين علميين كبيرين مؤخرا  
وكذلك الجمهور المتابع واالوساط االعالمية المشاركة الواسعة للنسوة العراقيات 

االكاديميات والباحثات من المؤسسات والمراكز البحثية والجامعات العراقية . وشكلت 
هذه المشاركة عالمة ومؤشرًا على مدى االنفتاح العراقي والمكانة التي تحظى 

بها المرأة العراقية اكاديمية كانت ام مهتمة ومتابعة او اديبة بداللة ان المؤتمرين 
نظمتهما العتبة الحسينية المقدسة.
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تتميز بالمتابعة الدقيقة والمعلومة الجديدة والفكرة 
الحسنة والمقترح النافع من اجل ان نصل الى مستوى 

تنظيمــي راٍق للزيارة االربعينية وتجنب الســلبيات التي 
تحدث وايجاد الحلول والمعالجات للعوائق والصعوبات 

التي تكتنف الزيارة كل عــام. ونالت االبحاث 
التي قدمت خالل جلســات المؤتمر اهتمام 

واحتــرام العتبة الحســينية المقدســة 
الشــرعي  المتولــي  راســهم  وعلــى 

للعتبة المقدسة الشيخ عبد المهدي 
الكربالئي الــذي اوصى بأالهتمام 
الجوانب  واســتخالص  باالبحــاث 

المهمة فيها وطبعها تقديرا له.ا
واضاف : ومــن بين بحوث المؤتمر 

كان نصيــب الباحثــات العراقيات 
اكثــر مــن "25" بحثا منهــا :ابحاث 

"الزيــارة االربعينية – قراءة في االبعاد 
الروحيــة والثوريــة" للدكتورة انوار ســعيد 

جواد والدكتورة بشــرى حنون محسن. . و"البيئة 
االسرية وعالقتها باالبعاد االجتماعية واالخالقية لزيارة 

االربعين" للدكتورة سعاد ســبتي الشاوي. و "السعي الى التكامل 
االنساني في فلســفة الزيارة االربعينية" للدكتور احمد بهاء عبد 
الــرزاق والباحثة فاطمة حســين العبيدي. و"االبعــاد االجتماعية 
لزيارة االربعين – العمل التطوعي انموذجا" للدكتورة امل ســهيل 
عبد الحســيني والدكتور جبار محمد هاشــم الموســوي. و "مفاهيم 
ثورية في اربعينية االمام الحســين عليه الســالم" للدكتورنابلس 
صالل التميمي والباحثة اسراء مهدي شهيد. و "دور المبلغ الديني 
في بث التعاليم الدينية بيــن الزائرين خالل الزيارة االربعينية – 
دراســة ميدانية" للباحثة جمانة عزيز الســاعدي. "زيارة االربعين 
اثبات للتوحيد ونفي للشــرك" للباحثة ازهار جبر هادي. و"تحليل 
مكانــي لحركة الســياحة الدينية في محافظــة كربالء خالل مدة 
الزيــارة االربعينيــة لعــام 2017" للدكتورة دعــاء صبار خضير 
الشــمري والباحثة دنيا شــكر عبــاس النجار.. و "يــوم االربعين – 
دراسة تحليلية للمرويات التاريخية" للدكتورة وفاء عباس فياض. 
و"االبعاد االجتماعيــة واالخالقية لزيارة االربعين" للدكتورة نجاة 
مطــر والدكتورة وفاء كاظــم . و"اثر الزيارة فــي اصالح المنظومة 
االخالقية للمجتمع االنساني" للباحثة رنا فرحان ظاهر الكاظمي. 
و "البعــد االخالقــي االجتماعــي لزيــارة االربعين بيــن النظرية 
والتطبيق" للباحثة نادين يحفوفي. و"المســيرة االربعينية واثرها 
االجتماعي واالخالقي" للباحثة زهراء ســالم جبار. و"المسايرة في 
العقيــدة – زيارة االربعين انموذجــا" للباحثة حنان كاظم هندي. 
و"دور الخدمــة الحســينية لطلبــة الجامعات في تفعيل مســيرة 
االربعيــن" للباحثة نهى جامــد طاهر الطائي. و"زيــارة االربعين 
فــي العالقات الدولية وحوار الحضارات – نمــوذج العراق ولبنان" 

للباحثة ايناس شريم. و"الزيارة االربعينية كمثال لحوار 
الحضارات الدولية" للباحثة ابتسام سلمان عبد السادة. 
و"اثر الزيارة االربعينية في ايديولوجية المراة المســلمة – 
الحجاب انموذجا" للباحثة افراح فليح مجيد عبد الحسين. 
و"االدوار المثالية في المسيرة االربعينية – المراة 
للباحثتين حوراء خضير  والشباب انموذجا" 
عبيــس ومروة خضير عبيــس. و"االبعاد 
االربعيــن  زيــارة  فــي  العقائديــة 
للباحثة  الشعبي.  بالحشد  وعالقتها 
دينا فــؤاد جواد. وبحــث الدكتورة 
عالية خليل ابراهيم بحثها الموسوم 
"خطاب الزيارة دراســة في االبعاد 
التواصلية الداب الزيارة االربعينية 
لضريح االمام الحســين عليه السالم" 
فضــال عــن البحــوث المشــتركة مع 

اكاديميين وباحثين.

مصادفة وافرة
واشــار الى ان من المصادفات الجميلــة ان تلقى البحوث 
االنفة الذكر في قاعات حملت اســماء نساء من التاريخين العربي 
واالسالمي في مدينة سيد االوصياء وهي قاعات: السيدة حميدة 
بنت مسلم والسيدة شاه زنان والسيدة تكتم ام االمام الرضا عليه 

السالم والسيدة الخيزران.
امــا المؤتمر الثاني فكان المؤتمرالدولي "التراث واالثار رمز حضارة 
االمــم وهويتها" الــذي نظمته العتبة الحســينية المقدســة في 
الصحن الحســيني الشريف بمشاركة باحثين ومختصين من "22" 
بلدا عربيا واجنبيا وعلى مدى يومين نوقشت فيه اكثر من ثمانين 
بحثا في خمس جلســات تناولت الموضــوع من جوانبه المختلفة 
وايضا كان للمشــاركة النسوية فيه حظ اوفر بابحاث تناولت هذا 

الموضوع الحيوي من جوانب متعددة.
وذكر لنــا الباحث عقيل غالب الفتالوي عضــو اللجنة التحضيرية 
والمنســق لجلسات المؤتمر: ان مشــاركة الباحثات واالكاديميات 
كانت كبيرة فقد مثلن مراكز بحثية ومؤسسات وجامعات عراقية. 
فضــال عن مشــاركة باحثات من دول اخرى مثــل الدكتورة الينور 
روبســون مستشــارة وزير الثقافة في بريطانيا وممثلة اليونسكو. 
وتميــزت بحوثهــن بالرصانة والعلمية من خــالل الجهد المبذول 
السيما في االبحاث الميدانية . وقد حِظَيْت العديد منهن باهتمام  
المســؤولين في العتبة المقدســة والمؤتمر والجهــات االعالمية. 
وهو مؤشــرجميل على قدرة الباحثات العراقيات على المشــاركة 
في المؤتمــرات الداخلية والخارجية واثبات جدارتهن في النتائج 

والحضور..

عبد الكناني
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فـي الجـزء الشـمالي مـن الروضـة العباسـية المقدسـة، شـيد صـرح 
عظيـم بعطائـه امتـد بالسـخاء منـذ سـنين لم ُتْحـَص، زخـر التاريخ 
بصـور شـتى لـه.  انه مضيـف أبي الفضـل العباس )عليه السـالم( 
فـكان اول مضيـف قـدم الطعـام والضيافـة للزائريـن فـي العالـم 

االسالمي. 

سخاء هاشمي
بعـد احـداث العـام )2003( افتتـح المضيـف مـن جديـد بعدمـا 
اغلـق ابـان االنتفاضة الشـعبانية المباركة، ليجمـع محبي ال البيت 
)عليهـم السـالم( بمختلف الجنسـيات وااللوان، ليوحـد القلوب على 

مائـدة العطـاء التـي امتدت من سـاللة اهـل الكرم. 
ولتتعـرف اكثـر عـن تفاصيـل وحيثيات هـذا المكان الملـيء بعبق 

السـخاء الهاشـمي التقينـا بمسـؤول المضيـف  الحاج كاظـم عبادة 
الكنانـي ليحدثنـا قائـال:" تشـرفت بـان اكـون مـن الخادميـن فـي 
هـذا المـكان العظيم، وسـعيت بالتقدم بطلب توسـيعه ليسـتوعب 
اعـدادًا اكبـر خصوصـا ايام الزيـارات ، فباشـرت الجهات المسـؤولة 
بذلـك بعد االطالع والموافقة، اذ كان يسـتوعب )600 الى 700( 
زائـر اصبـح االن يسـتوعب )300 الـى 500(. وبرغـم عـدد الـكادر 
الضئيـل المكـون مـن سـبعين رجـال، غيـر انهـم اسـتطاعوا خدمـة 
آالف الزائريـن يوميـا بشـكل دؤوب. وحرصنـا ايضـا علـى تجديـد 

اصنـاف الطعـام كل عشـرة ايـام، لمراعـاة تقبـل الزائـر له.
و تـم توفيـر محـال لتزويـد المضيـف بمـا يلـزم، كأفـران الصمـون 
نظافتهـا  لضمـان  الغذائيـة  المـواد  و  القصابـة  ومحـال  والخبـز، 
يقصـدون  الزائريـن  اغلـب  إن  وأكـد:"  االسـتهالك.  وصالحيـة 

على موائد مضيف قمر الهواشم
تذوب هويات وقوميات ومذاهب الزائرين

تحقيق

يحمل المخيال الشعبي 
 للمؤمنين من محبي 

آل البيت )عليهم السالم( صورًا 
باذخة من العطاء في الجود 
والكرم ، وقد تميز كرم ابي 

الفضل العباس )عليه السالم( 
خصوصية، حينما توارث بسطاء 

الفطرة نذرا يحققون به 
امانيهم وطلباتهم عرف )بخبز 
العباس( ورغم البساطة التي 

عليها النذر، اال انه كبير في 
دالالته، ومعطياته، الرتباطه 
باسم هذا الرجل الهاشمي 
الجليل، ومن هنا تحول النذر 
من ارغفة الخبز، الى مضيف 

عامر يتوسط الروضة العباسية 
المقدسة، يجمع الزائرين 
من القوميات والهويات 
والمذاهب كافة، لتذوب 

جميعها على موائد الضيافة. 
مضيف االمام الفضل ابو العباس عليه السالم   تصوير - رغد العبيدي
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المضيـف للتبـرك واالستشـفاء، اذ  يرتبطـون بالمـكان بالقضيـة 
المعنوية، وليسـت إلشـباع غريزة الجوع وسـد رمـق العطش، وهناك 
نسـاء ورجـال قصـدوه ونالوا مرادهـم واوفوا بنذورهـم، كل هذا من 

كرامـات اهـل البيـت عليهـم السـالم.

آلية التسجيل
واوضـح الكنانـي عـن آلية التسـجيل بالقـول: نظرا لألعـداد الهائلة 
التـي تتوافـد، خصصنا مكتبا خارجيا يفتح من السـاعة  السادسـة 
الـى العاشـرة صباحـا لقطـع وصـل يؤهل الزائـر لدخـول المضيف، 
مع احضار مستمسـك شـخصي  إلدراج اسـمه، كما يحق له الدخول  

كل ثالثـة اشـهر مـن تاريخ قطـع الوصل االول.
فضـال عـن االسـتثناءات للكثيـر مـن الفئـات مثـل الـدول الفقيـرة 
الشـيعية المضطهـدة فـي بلدانهـم، اذ يكون دخولهـم يوميا طيلة 
مـدة اقامتهـم فـي كربالء. ويزود قسـم الهدايـا والنـذور المتبرعين، 
ببطاقـات دخـول لهـم ولذويهم . كما يسـتقبل وفـودًا وضيوفًا من 

قسـم العالقـات  العامـة من خالل نشـاطاتهم.
 

 للمجاهدين نصيب
بعـد انبثـاق  فتـوى الجهـاد الكفائـي، سـاهم المضيـف بإعانـة 
المجاهديـن فـي سـاحات الوغـى،  ففـي حيـن كان يجهـز وجبتيـن 

مـن طعـام الغـداء، والعشـاء، اكتفـى بوجبـة الغـداء فقـط،  ليوفـر 
المـال والمؤونـة لهـم، كدعـم لوجسـتي، ومـازال العمـل قائمـًا الى 

اآلن.

فيض من العطاء
مـن بحـر جـود الكرم اكف كانـت تزخر بالعطـاء إلعانـة الفقير، فقد 
عمـد القائمـون على المضيـف باسـترجاع الطعام المتبقـي الصالح 
بنقلـه  وتكليـف موظـف خـاص،  لـألكل بسـكبه فـي حافظـات، 
وايصالـه الـى العوائـل المتعففـة ..هـذا هو كـرم قمر بني هاشـم، 

يصـل الـى كل فقيـر وعابر سـبيل.

سلسبيل الجود
مـا مـن احـد ال يتمنـى ان يرتـوي مـن جـود أبـي الفضـل العبـاس 
)عليـه السـالم( ليستشـعر سلسـبيل  تلـك القطـرات، التـي كانـت 
تتـوق شـوقا لهـا النسـاء واالطفـال، وهـم ينتظـرون عـودة سـاقي 
العطاشـى. ومـا ان تدخـل المضيـف، ترى رجـاًل يرتدي الـزي العربي 
المعـروف، يحمـل قربـة علـى كتفـة،  قـد مـألت مـن نهـر العلقمي، 
ويقدمـه  الخـالص(  )طاسـة  يسـمى  صغيـر  بإنـاء  منهـا  يسـكب 
للزائرين ليرتووا، مشـهد يثير عبرة الرائي والشـارب، حيث يستشـعر 
منظـر اهـل بيـت النبـوة وهم يتأملـون عـودة عمهم ليـروي ظمأهم.

روحانية المكان
وبينمـا تكـون بيـن جمـوع الزائريـن، تنسـل الـى مسـامعك اصوات 
قـد جهـزت نفسـها لتتلو زيـارة العباس عليـه السـالم ،اذ يقوم ثلة 
مـن شـباب الـكادر الخدمـي باالصطفـاف متجهيـن نحـو الضريـح، 
ليـرددوا عـدة ابيـات مـن الزيـارة، بصـوت ونفـس واحد، ليستشـعر 

الزائـرون بروحانيـة المـكان وعظمته.

لحظات الخروج
وفـي اخـر لحظـات الخـروج يسـتوقفك اخر ما تـم تميزه فـي اركان 
العربيـة،  القهـوة  الخدمـة والضيافـة، وهـو احتسـاء فنجـان مـن 
والتـي تكـون بنكهـة خاصـة وخالصـة، ال مثيـل لهـا حينمـا تكون 

فـي ضيافـة  قمـر الهواشـم.

زهراء الكناني

مسؤول المضيف 
كاظم عبادة الكناني
برغم عدد الكادر الضئيل 
المكون من سبعين رجل، 

غير انهم استطاعوا خدمة 
االالف الزائرين يوميا 

بشكل دؤوب. وحرصنا ايضا 
على تجديد اصناف الطعام 

كل عشرة ايام، لمراعاة 
تقبل الزائر له

مضيف االمام الفضل ابو العباس عليه السالم   تصوير - رغد العبيدي
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لحمل خاٍل من امراض السكري

بساطة عالجية .. ودواء طبيعي 

حينما احست رقية بالحمل للمرة األولى وفرحت بما رزقها الله انتبابتها بعدها بعض 
االعراض التي لم تشخصها بداية . وبعد زيارتها لطبيبتها الخاصة .. تبين انها مصابة بسكر 

الحمل الذي يصيب معظم الحوامل تقريبا" ..ولحسن الحظ، فإن هذا النوع من السكري 
أقل األنواع خطورة، وهو إصابة موقتة تتالشى عادة بعد الوالدة بطريقة ذاتية من دون 

الحاجة إلى التدخل.

طبيب
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وحســب تأكيد الطبيبة االختصاصية )ريم حســن توفيق( فهو  
يحدث نتيجة اضطرابات الهرمونات، ما يجعل األنســولين عاجزًا 
عن القيام بمهمته في نقل الســكر من الدم إلى العضالت وباقي 

أعضاء الجسم.
ويزداد الســكر في حالة زيادة وزن الحامل .. واللواتي يحملن في 

سن متأخرة، والمصابات بتكيس المبايض، واالمراض الوراثية.

بعيدا عن العالج 
تنصح ريم النســاء بضبط السكر اثناء فترة الحمل الن تركه دون 
عالج يفضي الى مضاعفات للجنين ولها.. ومن ذلك من الضروري 
رصد الســكري الحملي من طريق قياس تركيز مســتوى السكر في 
الدم بعد ســاعة من إعطاء 50 غرامًا من سكر الغلوكوز من طريق 
الفم، ويمكن في الحاالت المشــبوهة إجراء اختبار تحمل الغلوكوز 
بإعطاء 100 غرام من الســكر فمويًا وقياس مســتواه على مدى 

ثالث ساعات.
وتعد التغذية الســليمة وممارســة الرياضة البدنية األساس في 
تدبير الداء الســكري، وقد أصبح من السهل في أيامنا هذه عالج 
سكري الحمل بسبب توافر الوســائل التقنية التي ترصد مستوى 
الســكر في الدم بوتيرة متقاربة، وبســبب استجابة المرض على 
الحمية الغذائية، فأن غالبية الحاالت ال تحتاج إلى العالج الدوائي
كذلك تنظيم مواعيد التغدية وتقليل الدهون والسكريات وتناول 
وجبات كافية من الخضراوات والفواكة تساعد كثيرا في الحفاظ 

على مستوى السكر في الدم .
ومــن المهم جــدا االبتعاد عن التدخين اذا كنــت األم مدخنة ام 
تجلــس قرب من يدخن في البيــت .. الن ذلك من العوامل التي 

تزيد من خطر االصابة بالمرض وتصيب الجنين بأمراض والدية!! 
و من المستحســن االبتعاد عن نوبــات القلق والتفكير الزائد في 
الحمل والوالدة ومراقبة الســلوكيات الجيدة في المنزل كالتحرك 
بصورة طبيعية في اعمال المنزل واستنشاق الهواء الطلق والمشي 

المعتدل كل ذلك يحافظ على مستواه على حد قولها . 

لحياة طبيعية
اخيــرا تمنياتنا لكل النســاء الحوامــل بأتباع نصائــح الطبيبية 
االخصائية .. واالبتعاد عن كل مايمكن نماء المرض وتطوره، وان 
تلتزم بالنقاط الماضية منذ البداية كي توفر حياة طبيعية خالل 
فترة الحمل لها ولجنينها .. مع تمنياتا بالصحة والشفاء من اسرة 

قوارير لكن سيداتن الحوامل.

قوارير

د. ريم حسن توفيق

من الضروري رصد السكري الحملي من طريق 
قياس تركيز مستوى السكر في الدم بعد 

ساعة من إعطاء 50 غرامًا من سكر الغلوكوز 
من طريق الفم، ويمكن في الحاالت 

المشبوهة إجراء اختبار تحمل الغلوكوز 
بإعطاء 100 غرام من السكر فمويًا وقياس 

مستواه على مدى ثالث ساعات
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رسائل السجاد.. 
نافذة إلى الروح

درر
سجادية



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////11 Q  W  A  R  E  E  R

｠حق السمع｟

توصلــت األبحــاث العلميــة فــي مجــال الطــب لحقائــق تؤكــد 
ــل  ــوده داخ ــم وج ــوات رغ ــماع األص ــن س ــن م ــن يتمك إن الجني
ثالثــة أغشــية تحميــه مــن التعــرض ألي صدمــة خارجيــة، وفســر 
بعــض العلمــاء ميــول بعــض األشــخاص لســماع القــرآن الكريــم 
ــا  ــٍن م ــماع لح ــدوء، أو س ــورا باله ــعور ف ــر والش ــن صغي ــي س ف
يرتبــط بســلوك معيــن عقــب اإلنصــات لــه؛ إلــى تأثيــر الســمع 
علــى ســلوك اإلنســان وحفــظ األصــوات فــي ذاكرتــه وبالتالــي 
أهميــة الســمع، وقــدرة هــذه الحاســة علــى إيصــال الــكالم إلــى 

موطنــه ؛ القلــب أو العقــل .
نــص حــق اللســان وفــق مــا جــاء فــي رســالة الحقــوق لإلمــام 

ــه الســالم(: الســجاد )علي
 )وأمــا حــق الســمع: فتنزيهــه عــن أن تجعلــه طريقــًا إلــى قلبــك 
ــًا  ــرًا، أو تكســب خلق ــك خي ــة تحــدث فــي قلب إال لفوهــة كريم
ــروب  ــه ض ــؤدي إلي ــب، ي ــى القل ــكالم إل ــاب ال ــه ب ــًا، فإن كريم

ــه( ــر أو شــر، وال قــوة إال بالل ــا فيهــا مــن خي ــى م المعانــي عل
تهذيب السمع.

يمتلــك اإلنســان مجموعــة مــن الحــواس التــي تمكنــه مــن أداء 
ســلوكيات وأفعــال مختلفــة، وبيــن عملهــا اإلرادي وغيــر اإلرادي 
ــا  ــل إرادي إذ يمكنن ــكالم فع ــواس، فال ــذه الح ــام ه ــوزع مه تت
منــع أنفســنا منــه أو التحــدث بأمــر مــا، والنظــر كذلــك؛ فنحــن 
ــا  ــع رغبتن ــارض م ــهد يتع ــر ألي مش ــى النظ ــن عل ــنا مرغمي لس
ــة النظــر أو اغمــاض العيــن  ــا إمال علــى مشــاهدته حيــث يمكنن
فــورا للكــف عــن متابعــة مــا ال نطيــق رؤيتــه، أمــا حاســة الســمع 
التــي خصهــا اإلمــام زيــن العابديــن )عليــه الســالم( باســتهالله 
ــة  ــوق بكلم ــالة الحق ــي رس ــمع ف ــق الس ــن ح ــث ع ــد الحدي عن
ــماعية،  ــا الس ــم بقدرتن ــة التحك ــن صعوب ــرا ع ــه( تعبي )التنزي
فالــكالم المتــداول علــى مقربــة منــا، أو األصــوات الصــادرة مــن 
ــا  جهــة تصــل إلــى مســامعنا، يكــون مــن الصعــب صــم آذانن
ــل  ــة عم ــن متابع ــنا م ــع انفس ــا لمن ــا أيدين ــو وضعن ــا ول عنه
ــال  ــي ح ــنا ف ــض أنفس ــن تروي ــد م ــه الب ــة، وعلي ــذه الحاس ه
ــور  ــى الحض ــود عل ــه، والتع ــات ل ــود اإلنص ــا ال ن ــا م ــذ إليه نف
فــي األماكــن التــي ال تجبرنــا علــى ســماع مــا ينافــي األخــالق 
ــادات البــد مــن  ــا الســليمة، فمهمــا اجتهدنــا فــي العب وفطرتن

ــا يســيء لســلوكنا اإلنســاني. ــن الســمع عم تحصي

أستمع خيراً أو...!
قد يتساءل بعض الناس هل نحاسب على سمعنا؟

ــه عــز وجــل،  ــات تغضــب الل ــا كلم ففــي حــال اخترقــت أذانن
ــر؟. ــا التحكــم بهــذا األم ــف يمكنن كي

ــؤولين  ــنا مس ــا لس ــاؤالت إنن ــذه التس ــى ه ــواب عل ــي الج يأت
أوردنــا ســالفا حاســة ال  إال عمــا يبــدر منــا، والســمع كمــا 
ــي أي  ــكل تلقائ ــون بش ــا يك ــة عمله ــا فآلي ــم به ــن التحك يمك

ــر األذن ويصــل إلــى الدمــاغ بشــكل مباشــر   الصــوت يدخــل عب
ويفســر المــخ هــذه األصــوات، فــكل وظيفــة في جســم اإلنســان 
يرتبــط عملهــا بالدمــاغ، وبالتالــي فإننــا نحاســب علــى تعمدنــا 
ســماع الحــرام، كالجلــوس فــي مجالــس الغيبــة واالســتماع 
لمــا يــدور فيهــا، أو ســماع األغانــي التــي تناســب مجــال 
ــتراق  ــن واس ــى اآلخري ــت عل ــد التنص ــرب، أو تعم ــو والط  الله
الســمع دون علمهــم، وغيرهــا مــن األمــور التــي يجــب تحصيــن 
ــوة، حتــى ال نلقــي فــي  ــا عن أنفســنا مــن شــقها جــدار أرواحن
ــب  ــراف الذن ــى اقت ــا إل ــا يجرن ــا وم ــوث فطرته ــا يل ــنا م أنفس

ــمع. بالس

ثقافة االستماع
كل شــيء فــي الحيــاة يمكــن االســتفادة منــه إن أدركنــا قيمتــه، 
ــا  ــل معه ــدم التعام ــا وع ــب تركه ــن الواج ــي م ــور الت إال األم
ــد  ــه والمكروهــات، وفــي حاســة الســمع نج ــا حــرم الل وهــي م
ــم  ــة ِنع ــن جمل ــة م ــا نعم ــد وهبن ــى ق ــبحانه وتعال ــه س إن الل
ــم  ــه لجزيــل إحســانه وعظي ــرة يعجــز اللســان عــن شــكر الل كثي
قدرتــه؛ لــذا ينبغــي أن نعبــر عــن امتنانــا لهــذه الكرامــة بحســن 
ــد  ــي ق ــتماع الت ــة االس ــأ ثقاف ــا تنش ــن هن ــا، وم ــا له توظيفن
ُتمكــن اإلنســان مــن أداء إنســاني أفضــل حينمــا يســخر ســمعه 
للخيــر والفائــدة بــأن يســتمع إلــى القــرآن الكريــم، وإلــى الــكالم 
المشــفوع بالفكــر والمعلومــة، ويجعلــه بوابــة ال تســمح إال بمــرور 
الحديــث الطيــب، والصــوت الهــادر بالخيــر، وربــط الســمع 
ــه شــر  ــا في ــل م ــه صــالح و نهم ــا في ــأن ننصــت لم بالعقــل ب

ــاء الســريرة. ــوق لنق وعق

ايمان الحجيمي

نحن لسنا مرغمين على النظر ألي 
مشهد يتعارض مع رغبتنا على 

مشاهدته حيث يمكننا إمالة النظر أو 
اغماض العين فورا للكف عن متابعة 
ما ال نطيق رؤيته، أما حاسة السمع 

التي خصها اإلمام زين العابدين 
)عليه السالم( باستهالله عند الحديث 

عن حق السمع في رسالة الحقوق 
بكلمة )التنزيه( تعبيرا عن صعوبة 

التحكم بقدرتنا السماعية
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فقهيات
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استفتاءات 
في آداب  الوالدة

• هل يجب مســاعدة المرأة عند والدتها من باب النظر 
واللمس ؟

الجواب : ينبغي مســاعدة المــرأة عند والدتها ، بل يجب ذلك 
كفاية إذا خيف عليها أو على جنينها من التلف أو ما بحكمه ، 
ولــو توقف توليدها على النظر أو اللمس المحرمين على الرجال 
األجانب لزم ان يتكفله الزوج أو النســاء أو محارمها من الرجال 
، ولو توقف على النظر أو اللمس المحرمين على غير الزوج وكان 
متمكنــًا مــن توليدها من دون عســر وال حرج فــال يبعد تعّين 
اختيــاره إاّل ان تكون القابلة أرفق بحالهــا ، فيجوز لها حينئٍذ 
ختيار وإما عند االِضطرار فيجوز ان  اختيارهــا ، هذا في حال االِ
يوّلدها األجنبي بل قد يجب ذلك ، نعم البّد معه من االِقتصار 
في كل من اللمس والنظــر على مقدار الضرورة فان الضرورات 

تتقّدر بقدرها.

•   يسبح الجنين في رحم أمه بسائل يخرج حين الوالدة 
أو قبلها ممزوجا بالدم أحيانا وبدونه أخرى ، فهل هذا 

السائل طاهر إذا خرج بدون دم ؟
الجواب:   نعم طاهر في هذه الصورة. 

 •  مــا هــو المســتحب قيامــه مــن وليمة وختــان بعد
 الوالدة  ؟

 الجــواب : تســتحب الوليمة عنــد الوالدة وهي إحدى الســنن 
 الخمس التي ســّن فيها الوليمة ، كمــا ان إحداها عند الختان ، 
 وال يعتبــر فــي الســنة األولــى إيقاعها فــي يوم الــوالدة ، 
 فال بأس بتأخيرها عنه بأيام قالئل ، والظاهر اّنه ان ختن في 
اليوم الســابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدى 

السنتان.  

• ما هو المستحب قيامه للمولود ؟
الجواب : يستحب َغسُل المولود عند وضعه مع األمن من الضرر، 
 واألذان فــي إذنه اليمنــى واإلقامة في اليســرى فاّنه عصمة 
من الشيطان الرجيم كما ورد في الخبر ، ويستحب أيضًا تحنيكه 
بماء الفرات وتربة الحســين عليه الســالم ، وتسميته باألسماء 

المستحسنة فان ذلك من حق الولد على الوالد.
 وفــي الخبر: " ان اصدق األســماء ما يتضمن العبودية لله جل 
شــأنه وأفضلها أسماء األنبياء صلوات الله عليهم وتلحق بها 
أســماء األئّمة عليهم الســالم ، وعن النبي صلى الله عليه وآله 
وســلم ؛ اّنه قــال : " من ولد لــه أربعة أوالد لم يســّم احدهم 

باسمي فقد جفاني ".
  ويكــره ان يكنيــه أبــا القاســم إذا كان اســمه محمــدًا ، كما 
يكره تســميته بأســماء أعداء األئّمــة صلوات اللــه عليهم ، 
ويســتحب ان يحلق رأس الولد يوم السابع ، وان يتصدق بوزن 
شــعره ذهبًا أو فضة ، ويكره ان يحلق من رأسه موضعًا ويترك 

موضعًا 

المصدر: موقع المرجع الديني األعلى 
السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(
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أفق المعرفة!

مكننا من 
خالله الحضور 
ومشاهدة 
تفاصيل االحداث 
العامة دون أن 
يكون الصمت 
سيد الموقف, 
بل تأخذ الثقافة 
منحاها الطبيعي؛ 
لتمنحنا هوية 
المثقف وحقه 
في التعبير عن 
قناعاته ورؤاه من 
زاوية مشاهداته, 
وعصارة تجربته 
الشخصية

ــي  ــارا وه ــا ويس ــة يمين ــهادتها الجامعي ــب ش ــي تقل ــي.. وه حدثتن
ــاراة  ــا مج ــّي دائم ــذر عل ــَم يتع ــاؤالتها, ِل ــى تس ــا بفوض ــة تمام غارق
ــى  ــة, مت ــة اجتماعي ــاش حــول قضي ــل فــي أي نق ــي العم ــي ف زميالت

ــل؟ ــز الخج ــر حاج أكس
أم أننــي ال أمتلــك القــدرة فعــال علــى ترتيــب وصياغــة األفــكار, إلــى 

متــى ســأظل منزويــة فــي عالــم الصمــت
أجبتهــا.. هكــذا نشــعر أحيانــا؛ مــن صعوبــة التعبيــر والتواصــل 
ــارات  ــي عب ــات ف ــى رص الكلم ــا عل ــف امكانياتن ــن وضع ــع اآلخري م
تفاعليــة, بالرغــم مــن إننــا قــد نمتلــك شــهادات جامعيــة ومؤهــالت 
دراســية مــن الُمفتــرض أن تمنحنــا دفــع ثقافــي يعــزز حوارنــا, وُتمكننــا 
مــن تجــاذب اطــراف الحديــث مــع محيطنــا فــي البيــت والعمــل 

والعالقــات االجتماعيــة األخــرى.
لكن..!

ــي,  ــهد الثقاف ــي المش ــا ف ــن حضورن ــا ع ــباب تبعدن ــدة أس ــاك ع هن
ــباب  ــذه األس ــن.. وه ــا كمثقفي ــن بن ــة ورأي اآلخري ــن قناع ــل م وتقل
التــي ســنتعرف عليهــا الحقــا وإن كانــت مجتمعــة؛ يمكــن العمــل علــى 
معالجتهــا تدريجيــا؛ لتثبيــت مقعــٍد مناســٍب لنــا فــي الحيــاة, يمكننــا 
مــن خاللــه الحضــور ومشــاهدة تفاصيــل االحــداث العامــة دون أن 
يكــون الصمــت ســيد الموقــف, بــل تأخــذ الثقافــة منحاهــا الطبيعــي؛ 
ــه ورؤاه مــن  ــر عــن قناعات ــة المثقــف وحقــه فــي التعبي ــا هوي لتمنحن

ــخصية. ــه الش ــارة تجربت ــاهداته, وعص ــة مش زاوي
ــة  ــاء بالدراس ــة واالكتف ــب العام ــراءة الكت ــة وق ــن مطالع ــزوف ع فالع
التخصصيــة كمصــدر للمعرفــة, والخجــل مــن التعبيــر عــن االفــكار 
فــي القضايــا العامــة خشــية تقاطعهــا أو مخالفتهــا لبقيــة اآلراء, 
ــى  ــعي إل ــا والس ــر بخلفياته ــآراء دون التفكي ــات ل ــاء باإلنص واالكتف
تحليلهــا مــن وجهــة نظــر محايــدة, وبعــض المشــاكل النفســية التــي 
تكــون متالزمــة فــي شــخصية اإلنســان تبعــا للظــرف التكوينــي ســواء 
ــي  ــرة ف ــروف المؤث ــن الظ ــخ م ــادي... ال ــي أو االقتص ــي أو الصح البيئ
تنشــئة وبنــاء الشــخصية, واالهتمامــات الســطحية فــي جوانــب بعيــدة 
عــن دور اإلنســان الرســالي, مــن شــأنها أن تضعــف قــدرة الشــخص على 
إدراك الحيــاة مــن كل الجوانــب والتفاعــل معهــا بوعــي؛ لــذا فــأن مــا 
علينــا فعلــه هــو النظــر إلــى أفــق المعرفــة والتــزود منهــا بشــتى الطــرق 
والوســائل المتاحــة ال ســيما فــي ظــل الســيل التكنولوجــي والمعلومــات 
المتاحــة, فالثقافــة والوعــي ال تحدهمــا شــهادة وال تؤطرهمــا حــدود.

ايمان الحجيمي 

القلممرفــــــ�أ
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استنارات 
من اقوالهم

أقوال 
أهل 
البيت 

في 
المرأة 

عليــه  المؤمنيــن  اميــر  قــال 
الســالم ســمعت رســول اهلل 

صلى اهلل عليه وآله :
وهـي  زوجهـا  هجـرت  امـرأة  أي 
ظالمـة حشـرت يـوم القيامـة مـع 
فـي  وقـارون  وهامـان  فرعـون 
ان  األ  النـار.  مـن  االسـفل  الـدرك 

 . وترجـع  تتـوب 

وعــن االمــام الصــادق عليــه 
السالم قال: 

اصبحهـن  امتـي  نسـاء  افضـل 
. مهـرا"  واقلهـن  وجهـا" 

وعــن اإلمام علي بن الحســين 
عليه السالم قال:

الريـح  الطيبـة  نسـائكم،  ))خيـر 
الطيبـة الطعـام، التـي ان انفقـت 
امسـكت  وان  بمعـروف  انفقـت 
مـن  فتلـك  بمعـروف  امسـكت 
عمـال اللـه وعامـل اللـه ال يخيـب 

والينـدم((.

)عليهم السالم(
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ثنـاء سـلمان الزبيـدي هـي اول امـرأة تشـغل منصـب مختـار فـي 
تاريـخ العـراق لتكـون قـدوة لجميـع النسـاء ومثـال يقتـدي بـه 
الرجـال فـي حـب الوطـن واالخالص فـي  العمـل وهـي الحاصلة 
معلمـات  معهـد  دبلـوم  منهـا  اكاديميـة  شـهادات  عـدة  علـى 
وبكالوريـوس تربيـة بدنية وعلـوم رياضية جامعة بابـل  وتحاول 

حاليـا الحصـول علـى شـهادة الماجسـتير.
وليـس غريبـا علـى السـيدة ثنـاء ان تكـون مختـار محلتي السـنية 
وجبـران واحـد حيث سـبق لها ان عملـت  مديرة مدرسـة ابتدائية 
قبـل ان تشـغل منصـب  عضو مجلـس محافظة في دورة سـابقة  

ثـم رئيـس مجلس بلـدي  ألكثر من عشـر سـنوات.
وقتهـا  مـن  جـزءًا  لنـا  اقتطعـت  الكثيـرة  اعمالهـا  خضـم  فـي 

 . لها لنسـأ

• تعودنــا ان يكــون المختــار رجــال ، كيف تم ترشــيحك 
لتكوني مختارة محلتين في الحلة؟

الدافـع الرئيسـي الـذي  جعلنـي اكـون في هـذا المكان هـو تردي 
الخدمـات واهمـال الحكومات المحلية لهذه المناطق التي تشـكل 
جـزءًا ال يسـتهان بـه مـن الرقعـة الجغرافيـة لسـوق الحلـة الكبيـر  
اضافـة الـى ضعـف عمـل  الرجـل المختـار وعملـه الروتينـي الذي 
اخـذ جانـب الراحـة والـذي يتلخـص عملـه بقيامـه بختـم االوراق 
الرسـمية مقابـل مبلـغ مـن المـال فـي حيـن ان الدسـتور العراقـي 
حـدد صالحيـة مختـار المنطقـة بعـدد مـن الواجبـات التـي لـم 

يلتـزم بهـا أّي منهم.
فالمختاريـه ليـس ختمـا يطبـع فـي البيـت بـل  وظيفتـه خدمية 
اهمهـا التنسـيق مـع المواطنيـن وايصـال صوتهـم الـى الدوائـر 

الخدميـة.

• أنــت اول  امــرأة تتولــى هذه المســؤولية، كيــف تقبل 
اآلخرون هذه الفكرة؟.

القانـون العراقـي اكـد ان المختاريـة صفـة عامـة ولـم يحددهـا 

ضيف 
وحوار

منذ ان شغلت منصب المختار في محلتها الحلية القديمة لم تقبع السيدة ثناء الزبيدي في 
منزلها وتكتِف  بختم االوراق الرسمية مقابل مبلٍغ من المال كحال جميع من سبقوها في 

هذا المضمار، فقد تطلب اجراء هذا الحوار معها عدة ايام النشغالها الدائم بإضفاء لمسة 
جمالية على مدينة كانت ضحية لسنوات من االندثار والفوضى خلف جدران كونكريتية.

ثناء سلمان الزبيدي 
أول امرأة تحصل على لقب مختار في العراق

تخطيط - ميس مؤيد
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بذكـر او انثـى وال فـرق طبعـا بيـن المـرأة والرجـل فـي العمـل 
االداري وكانـت هنـاك معارضـة كبيـرة من بعـض المخاتير عندما 
سـمعوا اننـي سـأكون مختـار المنطقـة علمـا ان البعـض منهم لم 
يحصل على الشـهادة االبتدائية ووردت بشـأنهم شـكاوى كثيرة 
لذلـك تلقيـت تشـجيعًا كبيـرًا من قبـل االهالي الذيـن يثقون بي 

وبقدرتـي فـي توفيـر كافـة الخدمـات لهم.
والن لـكل قاعـدة شـواذ وبخـالف جميـع المخاتيـر تقريبـا  أقـدم 
جميـع الخدمات ألبنـاء منطقتي مجانـا و ال اتقاضى درهما واحدا 
مقابـل ختـم االوراق الرسـمية بعـد تغليفهـا   للحفـاظ عليها من 
التلـف كمـا ان الوقـت عنـدي مفتـوح لجميـع المواطنيـن حتى ولو 

فـي  منتصـف الليل.
وقـد يتخيـل البعـض ان عمـل المختار يتطلـب القفز على سـطوح 
المنـازل مـع مفـارز الشـرطة ومالبسـات اخـرى لهذا الموضـوع  في 
حيـن ان دور المختـار هـو فقـط ارشـاد المفـرزة الـى بيـت المتهـم 
وتهيئـة االجـواء داخـل منزلـه  الـذي لـه حرمـة  االمر الـذي رحب 
بـه  االهالـي وقـد خرجـت مرتيـن مـع مفـرزة الضبـط السـاعة 
السادسـة صباحـا وقمـت بتهيئة االجـواء داخل المنـازل  وألنهم 
ابنـاء محلتـي احـاول دائمـا اقنـاع  بعـض المتهميـن بتسـليم 

انفسـهم وانجـح فـي ذلك.
 

• من هو االنسب برايك الرجل او المرأة ألداء دور المختار ؟
اذا كان رجـل ويعمـل بضميـر فانـا متأكـدة انـه سـينجح ال فـرق 
بيـن الرجـل والمـرأة وهـي نصـف المجتمـع والكفـاءة هـي التـي 
تفصـل بينهمـا واالهـم  هو حب العمـل وتحقق النجـاح مع ترك 

المادي.  الجانـب 
رأيـت الكثيـر مـن التغيـرات فـي هـذا الجـزء مـن السـوق واهمهـا 

ازالـة الحواجـز الكونكريتيـة وترتيـب المحـال التجاريـة.

• ما هو سر هذا الحماس ؟
هـو حبـي لمدينتـي وأهلها  الطيبيـن لذلك لم اتردد في مسـاعدة 
البعـض  ماديـا فـي اجـراء تغيـرات جذرية  فـي عدد مـن المحال 
التجاريـة مـع صعوبـة اقنـاع االهالـي بضـرورة هـذه االجـراءات 

طلـب  االسـاس  هـذا  وعلـى  ومشـجعة  النتائـج جميلـة   وكانـت 
منـي  افـراد  مـن سـكان منطقتيـن مجـاورة  ان اتولـى اختياريـة 
مناطقهـم  اال اننـي رفضـت لحيـن اكمـال مهمتـي فـي تنظيـم 

وبنـاء السـوق.
 

• من وراء نجاح ثناء الزبيدي ؟
زوجـي وهـو ضابـط في الشـرطة االتحاديـة  الذي اصـر وبقوة  ان 

اكـون مختـار المنطقة وانا أستشـيره فـي كل االمور.
و رغـم اننـي تـرددت فـي البدايـة لوجود بعـض المعوقـات اال ان 
وجـودي فـي هـذا المـكان شـكل حافـزا لكثيـر مـن النسـاء حيـث 
ستشـهد االيـام القادمـة ترشـيح اكثـر من امـرأة لمنصـب المختار  
وهـي خطـوة كبيـرة الن المـرأة سـتكون حريصـة علـى منطقتهـا 

بمقـدار حرصهـا علـى بيتهـا واوالدها وسـمعتها.

• البعض يقول ان المكان المناســب  للمــرأة هو المطبخ ، 
ماذا تقولين ؟

هـذه افـكار رجعيـة الن عمـل المـرأة ال يعنـي تقصيرها فـي اداء 
واجباتهـا المنزليـة  والدليـل اننـي ال اتوجه الى عملـي اال بعد ان 
اؤدي واجباتـي مـن طبـخ وتنظيـف وهـذا يتطلـب النهـوض فـي 

سـاعة مبكـرة صباحـا علمـا اننـي  طباخـة ماهرة.

• برأيك ما هي صفات المرأة القيادية ؟
اهـم صفـة يجـب ان تتوفر في المـرأة هي الشـجاعة ومخافة الله  
وبهاتيـن الصفتيـن تكـون دائمـا مع الحـق  مهما كانـت النتائج  
حتـى ال يؤثـر احـد مـا علـى قراراتهـا وال تظلـم احـدا  اضافة الى  

قـوة الشـخصية و الثقافة 

• ابرز الصعوبات التي واجهتك ؟
لحـد االن ال توجـد اي صعوبـات فـي العمـل وهو  سـهل جدا ولي 

رؤيتـي الخاصـة واديـره والحمد لله  بشـكل افضل مـن الرجال. 

بابل : ساجدة ناهي 

قد يتخيل البعض ان 
عمل المختار يتطلب 

القفز على سطوح 
المنازل مع مفارز 

الشرطة ومالبسات 
اخرى لهذا الموضوع  

في حين ان دور 
المختار هو فقط 

ارشاد المفرزة الى 
بيت المتهم وتهيئة 
االجواء داخل منزله  

الذي له حرمة
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تغريدات 
تنموية

الباحثة االجتماعية لمى الخالدي تثبت عكس ذلك بالقول :                                                   
الســلوك الســلبي قد يتوقف تحت التهديد والخوف؛ لكنه 
يعود بمجرد غياب مصدر الخوف، ويترك آثاره الســلبية على 

الناحية السلوكية والنفسية واالنفعالية أيضًا.
 فمن الناحية الســلوكية فإنه يعمل على زيادة العناد، وزرع 
بذور العــدوان والعنف لــدى األبناء، نتيجــة إكراههم دون 
إقناعهم.. كما وأن الحالة االنفعالية السلبية التي يخضع لها 
األبناء نتيجة كثرة التهديــد، كالقلق واالرتباك تدفعانهم 
للكذب بالقول، أو بإنكار الســلوك والظهور باالنضباط أمام 

الوالدين مع االحتيال، بفعل ما يريدونه في الخفاء.
 وتسترسل الخالدي حديثها مضيفة: ان الشعور بعدم األمان 
يهز ثقتهم بأنفســهم ويجعلهم بحاجة بشــكل دائم لمن 
يوجههــم ويعلمهم الصواب من الخطــأ، كما ويقتل فيهم 
المبادرة خوفًا من العقاب، ولذلك يكون أثره سيئًا على النمو 

السوي لشخصياتهم في المستقبل.
لذلك مــن المهم أن يســتخدم الوالدان بدائــل تربوية عن 
التهديد، تؤتــي نتائج أفضل منه ودون آثار ســلبية.. ومن 

التهديد 
في أقسى الكلمات 

كثيرًا ما يستخدم التهديد كوسيلة تربوية، يحاول 
من خاللها الوالدان ضبط بعض سلوكيات األبناء،ويتم 
استخدامه تربويًا على اعتباره أسلوبًا مختصرًا يوفر الوقت 
عليهما، بداًل من الحوار واإلقناع، خاصة إن كان أحد األبناء 
يحب الجدال، ويتخذ منه أسلوبًا في المواقف المختلفة 
مع الوالدين، أو النخفاض التواصل بينهما، فضاًل عن 
استخدامه مع تكرار االبن للسلوك السلبي واإلصرار عليه. 
مما يضطر الوالدان الستخدامه على اعتبار أن التهديد 
والوعيد هما بوابتا الطاعة والعقاب الرادع للسلوك 
بحسب وجهة نظرهما  .
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أهمهــا أن يجعال من الحوار واإلقناع منهجًا حياتيًا في 
مواجهــة جميع العوائــق التربوية مــع األبناء؛ ليكون 

تطبيق الســلوك أو االمتناع عنه، وفــق قناعة ذاتية داخلية 
ال قرارًا خارجيًا ُيفرض عليهم. مع ترك مساحة كافية لألبناء 
بالتجريــب في بعض األمور التي ال يقتنعون بها، واألفضل 
أن يكــون ذلك في المواضيع اليســيرة، مع شــرح العواقب 
المحتملــة، فعندمــا ُيشــبع األبنــاء حاجتهم إلــى الحرية، 
ويلمســون ما ُشــرح لهم من عواقب، فإن ثقتهم بالوالدين 
تــزداد، والعالقــة بينهما تقوى وتتأصل على مبدأ الشــورى 

بينهم الختيار األنسب. 
  

العقاب الناجح
امــا الحلــول الناجعة االخرى مــن وجهة نظرهــا فتؤكد .. 
اســتبدال التهديد بالكلمات، إلى التهديــد بالنظرة الحادة 
التي توصل رســالة لالبن، مفادها توقــف عما تفعل وإال... 
أو لــو لــم تفعل... وهي أقســى من الكلمــات وأكثر جدوى، 
فقــد يهدد الوالدان وال يســتطيعان التنفيذ، أو يندمان بعد 
زوال الغضب، بينما النظرة لــن تجرهما للندم، ولن تجبرهما 
أن يتلفظــا بكلمــات عنيفة وعبارات شــديدة، قد تصاحب 

التهديد، لتدعمه وتخفف من حدة انفعالهما.
 وعلــى االب ان يحرص أال يكون التهديــد أمام الضيوف أو 
جماعة األصدقاء، حتى ال يكســر من هيبة األبناء، ويجعلهم 

محل السخرية والضعف.
أال يكــون التهديد بشــكل مســتمر حتى ال يفقــد أهميته. 
وأيضــا ال يهــز األمن النفســي لهم، بجعلهــم تحت مظلة 
الخــوف في الكثير من األوقات. مع مراعاة ضبط النفس قدر 
 اإلمكان، وآال يكون بأي حال من األحوال مقرونًا بالدعاء على 
األبنــاء، أو يكــون التهديد بالغضب عليهــم أو التلفظ بما 

يسيء لهم.

اهداف سامية 
من المهم أن يكون الدور الوالدي في التربية، يمنح الحصانة 
النفســية لألبناء، من الوقوع في المشكالت النفسية، غير أن 
كثــرة التهديد يجعل من البنية التربويــة مصدرًا للخوف ال 
لألمان، فيجعل من الســلوك الوالدي ســببًا فــي الوقوع في 
المشكالت النفسية بدل الحماية منها. ومهما يكن من سلوك 
األبنــاء: يبقى الهدف األهم هو الســمو بهم ســلوكًا وفكرًا 
ونفســًا. وال يكون ذلك بالعنف، بل باللين والصبر؛ للحفاظ 
على ســالمة شخصياتهم، والحفاظ على األمن النفسي لهم؛ 
لذا فإن مراعاة األساليب التربوية ال يشكل أهمية فقط على 
ســلوكيات األبناء، بل على شــخصياتهم وأمنهم النفســي 

المستقبلي، وارتباطهم العاطفي بوالديهم.

للقوارير
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ال عزاء للسيدات 

يقولون ال تضرب 
المرأة ولو بوردة 
والمرأة بحنانها 
وصبرها وطيبتها 
وقلبها الواسع 
الكبير أجمل وأرق 
من وردة وهي 
تزهر مع رجل 
طيب وتذبل مع 
رجل سيء وال شك 
ان الرفق بالزوجة 
واحترامها دليل 
على اكتمال 
الرجولة فما 
اكرمهن اال كريم 
وما اهانهن اال 
لئيم

لــم اكن اعرف انه محــاٍم اال ان الرنين الدائم لهاتفــه النقال والطريق 
الصحــراوي الممل جعلنــي انصت لحديثه القصير مع احد االشــخاص 
واستمع بذهول لتفاصيل المعركة الدامية  التي جرت مع الزوجة  والتي 
انتهت بفطــر في الجمجمة وكســر في الذراع واالضــالع واضرار اخرى 
كثيــرة تعرضت لهــا الزوجة التي تصر على الطــالق لتكون واحدة من 
نسبة كبيرة من النساء المعنفات ورقم جديد في قائمة طويلة ومخيفة 

من النساء المطلقات التي تكاد تكون شريحة واسعة من المجتمع  
ربما تطلب هذه وتلك الطالق لتصون نفسها وكرامتها من رجل يتحول 
الــى وحش مفترس في ادنى ســاعات الغضب  فــي وقت تقول فيه 
حكمة معروفة  انك اذا اردت اكتشــاف اخالق شخص فانظر اليه حين 
يغضب  واذا اردت اكتشــاف رقي شخص فانظر اليه كيف يتعامل مع 

من أساء اليه. 
في حين ال تجد نســاء اخريات غير الصمت بديال قاســيا  راضية بكل 
مــا يحمله القــدر لها  تحبس دموعها وتســكن اوجاعها في ليل طويل 
تالفيا لإلحســاس بالعار والفضيحة وهربا من  كلمــة يمقتها المجتمع 
الــذي  ما زال ينظر الــى المطلقة نظرة المتهــم بالتقصير والجرم مهما 

كانت الظروف 
وان  كانــت المالئكة تلعن الزوجــة التي تغضب زوجها  حتى الصباح 
ان قصرت في اداء بعض واجباتها المنزلية فما بال الرجل الذي يكســر 
قلب زوجته قبل ان يلوي ذراعها او يقبح لها وجها وينهال عليها ســبا 

وشتما 
لهذا الســبب تم تحديد يوم الخامس والعشــرين من تشرين الثاني من 
كل عــام ليكــون  يوما برتقاليا وجــزءا من حملة عالميــة تبنتها االمم 
المتحــدة  ألنهاء العنــف ضد المرأة الــذي اصبح اليوم يتخذ اشــكاال 
شــتى ال يقتصر على الضرب بل يتعداه الى االساءة النفسية واالفعال 
القســرية والتحرش في الشــوارع والزواج القسري حتى وصل مؤخرا الى 
المالحقة او المضايقة االلكترونية وقد تم تشجيع جميع المشاركين في 
هذه الحملة الرتداء اللون البرتقالي الذي يرمز الى مســتقبل اكثر اشراقا 

وعالٍم خال من العنف ضد النساء
يقولون ال تضرب المــرأة ولو بوردة والمرأة بحنانهــا وصبرها وطيبتها 
وقلبها الواســع الكبير أجمــل وأرق من وردة وهي تزهــر مع رجل طيب 
وتذبل مع رجل سيِّئ وال شــك ان الرفق بالزوجة واحترامها دليل على 

اكتمال الرجولة فما اكرمهن اال كريم وما اهانهن اال لئيم .

ساجدة ناهي

الواقع من
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فضاءات فيسبوكية
ملف خاص عن العالم االفتراضي والتواصل االجتماعي 
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هــذا االســتطالع يــدور فــي فلــك الفيســبوك ويدخــل فــي منظومة 
اآلراء التــي وضحــت لنــا الحقيقــة بصورهــا المتعارفة. 

االعالمي والناشط في حقوق االنسان شمخي جبر بين:
يمكــن ان يســتثمر التواصــل االجتماعــي كوســيلة للتثقيــف 
ــالت  ــام بحم ــيلة للقي ــذه الوس ــتثمار ه ــي واس ــل االعالم والتواص
توعيــة ثقافيــة فــي شــتى المجــاالت الحقوقيــة والسياســية 

واالنشــطة المدنيــة.
ولكــن فــي اغلــب االحيــان تحولــت هــذه الوســيلة الــى نــوع مــن 
المجامــالت واالخوانيــات وتبــادل االهتمــام .. فبالقــدر الــذي 
تهتــم انــت بمــا انشــره تطالبنــي باهتمــام مقابــل .. وفــي 
ظــل هــذا التبــادل والتعــاون تهمــل المواضيــع المهمــة ويذهــب 
ــي او  ــع المجتمع ــدم الواق ــع التخ ــام بمواضي ــغال واالهتم االنش
الــدور التوعــوي والتثقيفــي.. فقــد تلقــى منشــورات فتــاة جميلــة 
اهتمامــا كبيــرا مــن قبــل الشــباب رغــم عــدم اهميــة ماتنشــره بــل 
ســذاجته ولكــن هــذا االمــر يخضــع لالنجــذاب بيــن الجنســين وربما 

ــة. ــات اجتماعي ــة عالق ــة القام ــح حلق يصب

ــاء  ــره النس ــا تنش ــباب بم ــام الش ــرة اهتم ــى ان ظاه ــا عل معلق
اصحــاب  الرجــال جعــل  ينشــره  بمــا  اهتمامهــم  مــن  اكثــر 
الرســائل والحمــالت االجتماعيــة والمدنيــة يعتمــدون علــى ترويــج 
ــت  ــا ليس ــل احيان ــائية ب ــات نس ــالل صفح ــن خ ــم م قضاياه

ــى. ــم انث ــورة واس ــرد ص ــل مج ــة ب حقيقي
حتــى اصحــاب االعالنــات انتبهــوا لهــذه الظاهــرة فكلفوا النســاء 
بالترويــج لبضاعتهــم او خدماتهــم التــي يتــم الترويــج لهــا عــن 

طريق الفيس او بقية وسائل التواصل االجتماعي. 
وتبدي بيداء مهدي / مترجمة ... رأيها بالقول:

ــع  ــب الموق ــون صاح ــة لك ــي مجامل ــات ه ــب التعليق ــي االغل ف
صديــق أو قريــب ، إال فــي المواقــع العامــة فهــي تعبــر عــن رأي 

ــع ــويق للموق ــا او تس ــواء كان صحيح ــخصي س ش
ــر مــن رواد مواقــع التواصــل االجتماعــي بعــض  - يســتغل الكثي
االحاديــث وااليــات القرانيــة مدخــال لنوايــاه الســيئة اتجــاه 
المقابــل مــن كال الجنســين واكثــر مــا ســمعت هــو اســتغالل االيــة 
الكريمــة " وجعلناكــم شــعوبا وقبائــل لتعارفــوا " فيحــرف االيــة 
الكريمــة عــن وجهتهــا بمــا يالئــم ميولــه . وهنــا يأتــي دور العائلة 

تعليقات 
الفيسبوك  : 
هل مجاملة ام واقع

الواقع االفتراضي فرض سطوته على البشرية وعلى اسلوب التعامل 
واليوميات الى حد ما، كاشفا لنا مدى االزدواجية وتضارب اآلراء لدى البعض، 

فهناك عدٌد كبيٌر من الاليكات والردود تثير االستغراب، منها واقعي واآلخر يدخل 
من باب المجاملة والعالقات.. وقد يكون المتصفح غير مطلع على المنشور 
تماما .. اال انه يبدي اعجابه وتعليقاته.. الألمرالذي دفعني لسؤال بعضهم 

عن السبب الذى يجعل الشخص يعجب برأيين متعارضين، وجاءت االجابة بالفعل 
صريحة وكاشفة بالقول: بيجاملونى وأجاملهم وقال إنه يرد الاليك بأحسن 

منها، وإن الفيس هات وخذ اي تعليق مقابل تعليق.

ملف 
العدد
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اسرة قوارير

بالمراقبــة والتحذيــر والنصــح ســواء للصبــي او الفتــاة مهمــا كانت 
اعمارهــم فلــكل مرحلــة عمريــة خطرهــا بــدأ مــن االلعــاب وصــوال 

الــى مواقــع االخبــار مــرورا بــكل وســائل التواصــل االجتماعــي                                               
وال يمكــن انــكار مــا لهــذه المواقــع مــن فائــدة كبيــرة فــي ايجــاد 
ــة  ــن ناحي ــراد م ــن االف ــين م ــن كال الجنس ــل للكثيرم ــرص عم ف
اســتغالل المواهــب فــي الطبــخ والحــرف اليدويــة والترجمــة 
ــردود  ــود بم ــا يع ــا بم ــراء وغيره ــع والش ــاء والبي ــم والبن والتصمي
مــادي جيــد. وال ننســى اهميــة المواقــع التثقيفيــة ســواء كانــت 
ــوح وواســع وجــزى  ــة .. فالمجــال مفت ــة او طبي ــة او اجتماعي ديني
ــن  ــي مم ــي والغرب ــم العرب ــاء العال ــع انح ــن جمي ــن م ــه الخيري الل
يقضــون ســاعات طــوال فــي تســجيل افــالم تعليميــة علــى موقــع 
اليوتيــوب مثــال تتنــاول كل مجــاالت الحيــاة . فمثــال مــن يســتمع 
الــى محاضــرة دينيــة وهــو يقــود الســيارة او المــرأة وهــي تقــوم 
ــاول  ــاب يتن ــراءة كت ــال عــن ق ــك بدي ــون ذل ــزل فيك ــال المن باعم
ــوط  ــبب ضغ ــت بس ــه الوق ــر ل ــا ال يتوف ــو مم ــة وه ــور الديني األم

ــن. ــت ســالح ذو حدي ــا فاالنترن ــاة وســرعة عجلته الحي

تهويمات في فضاء إفتراضي
القاص والصحفي محمد اسماعيل أشار بالقول :

نهائيــا،  ال  فضــاًء  االجتماعــي،  االتصــال  وســائل  فتحــت 
إلســتيعاب الطروحــات القلقــة الفــراد معظمهــم ال يقصــدون مــا 

ــا ــه.. واقعي ــون مع ــا يتناف ــا م ــل غالب ــون، ب يقول
ــر الرصيــن الــى قــول  لكــن.. االزاحــات اللغويــة تســوق الفكــر غي
ــد  ــبوك، ح ــة الفيس ــى صفح ــه عل ــع عن ــه يداف ــي، لكن ــا يعن م

ــس... ــاع النف إنقط
وهــذا بجملتــه يؤكــد ان التعليقــات التــي تــرد علــى فضــاء 
الفيســبوك، غيــر مســؤولة وال تمثــل حتــى قائلهــا؛ لذلــك فــاالراء 
الــرأي وال يمكــن  الــواردة ضمنهــا ال تصلــح عينــاٍت لقيــاس 

االســتفتاءات واالســتطالعات. اعتمادهــا فــي 
المشــتبك  االراء  تداخــل  الخــوض فــي  عــن  المثقفــون  يربــأ 

ــو  ــبوك، وه ــات الفيس ــى صفح عل
بمجموعــه ال ينتمــي الــى وحــدة 
ــن شــتات  ــق م ــا ينطل موقــف، إنم
متناحــر، تتقلبــه االهــواء وليــس 
ــرأي  ــة ال ــة او دق ــة المعرفي الرصان

االجتماعــي المنتمــي.
ــاء،  ــبوك.. ال انتم ــات الفيس تعليق
وتجــاوزات وإســتهالك ومصــادرة 
مــن  اال  بهــا  يتــورط  ال  لــآراء، 
ــا  ــرات، ام ــه االســتعداد للمهات لدي
االشــخاص المحترمــون ذوو الفهــم 
يدخلــون  فــال  للحيــاة،  العميــق 
ال  الــذي  المظلــم  النفــق  هــذا 
جــدوى ترتجــى منــه، ســوى تســفيه 
ــاس  ــة الن ــن منزل ــط م ــم والح القي
والتشــهير والفضائــح.. ال حكمــة 

وال موعظــة وال احتــرام

اختالف الواقع 
ــى  ــه ف ــى بأن ــر صارحن ــل آخ زمي
ــع  ــح ويض ــان يفت ــن األحي ــر م كثي
اليــك علــى موضوعــات لــم يقرأهــا 

مــن بــاب المجاملــة، واعتــرف لــى أنــه أحياًنــا يضــع اليــك علــى 
بوســت مضــاد لرأيــه، ولكنــه يجــد عــدًدا مــن معارفــه والمشــاهير 
يحيــون الموضــوع، فيضطــر لذلــك. .وأن هنــاك قليليــن فقــط هــم 
مــن يهتمــون بالمناقشــة، بينمــا يكتفــى البعــض باليــك. ولهــذا 
كثيــًرا مــا يفاجــأ هــؤالء بــأن توقعاتهــم التــى بنوهــا علــى 

ــع.   ــف عــن الواق ــات »بوســتات« تختل مرجعي

شمخي جبر

محمد اسماعيل



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////24Q  W  A  R  E  E  R

ملف 
العدد

من الظواهر المتنامية 

التسوق االلكتروني.. 
بحاجة لقوانين تحميه !

يعد التسوق 
االلكتروني 

من الوسائل 
العصرية 

والسهلة 
التي توفر 

الجهد والوقت 
في الذهاب 
لى السوق 

والموالت 
التجارية .. األمر 

الذي يستسهله 
البعض سيما 

النساء واالفراد 
وغير المتفرغين 

. عن هذا 
الموضوع اجرت 

)قوارير( هذا 
االستطالع:  
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ــة  ــات المتنوع ــح المنتج ــة: تصف ــة بايلوجي ــم محلل ــن كري  حني
ــد  ــر ويوفرجه ــى الكثي ــهل عل ــٌر يس ــو أم ــكالها ه ــا وأش بألوانه
التنقــل وإمضــاء الوقــت اذا ما قورنت بالتســّوق المباشــر،الواقعي 

عــن طريــق األســواق. 
كمــا ُيمكــن المســتهلك بمــدى واســع مــن الخيارات،التــي علــى 

اساســها يحــدد مــا يناســب رغبتــه أو إمكانيتــه،أو ذوقــه.
ــال  ــا واالغف ــدم إهماله ــي ع ــرى ينبغ ــب أخ ــاك جوان ــن هن لك
عنهــا،ال يخلــو منهــا التســّوق االلكترونــي كمــا الواقعــي ، لكــن 
احتمــال ازديادهــا فــي التســوق عبــر االنترنــت أكثر،بحكــم كــون 
الطلــب يقتصــر علــى النظــر حصــرا للبضاعــة المطلوبــة ، لذلــك ال 
يتــم ضمــان الجــودة فــي بعــض الحاالت،ممــن يســتغل الظاهــرة 
بالشــكل الســلبي، فتجــد المنتــج المعــروض يختلــف تمامــا عمــا 
ــن  ــل م ــدري الخل ــتغربا ال ي ــون مس ــى الزب ــك، فيبق ــل الي يص
طلبــه أم مــن ذوقه،لذلــك وجــب االنتبــاه والتعامــل الجيــد مــع 
ــاع  ــل او اإلرج ــة التبدي ــى امكاني ــوقة،واالتفاق عل ــة المس الجه
ــا  ــلع ومعلوماته ــور الس ــى ص ــاد عل ــب االعتم ــا وج أن أمكن،كم
وليــس علــى المعلومــات وحســب، وحفــظ صــورة البضاعــة التــي 

يتــم طلبهــا تحســبا لمــا قــد يحــدث
مضيفــة: وانــا شــخصيا لــدي تجــارب تســوق عبــر طلــب الكتــب 
مــن بعــض المكتبــات االلكترونيــة، يغرينــا أحيانــا الســعر 
ــن  ــه يصل،لك ــوان نفس ــأن العن ــأ ب ــل المجاني،فأتفاج والتوصي
ــر  ــم ذك ــة، اذ ال يت ــر أصلي ــة غي ــة أو طباع ــأوراق رديئ ــاب ب الكت
ذلــك عنــد العــرض لكــن المســتهلك يكتشــف ذلــك عنــد 

ــتالم. االس

عمل ممتع
التســوق  ان  ممرضــة:  الحســين  عبــد  صفــاء  بينــت  بينمــا 
الحضــارة  عالــم  فــي  اآلن  ناجح،ألننــا  مشــروع  االلكترونــي 
االلكترونيــة وســيتم تداوله بشــكل اوســع في المســتقبل،وهناك 
ــًا  ــاًل ممتع ــده عم ــوت تع ــات البي ــيما رب ــوة س ــن النس ــر م الكثي
للتصفــح ومشــاهدة الموضــة مــن المالبــس او االثــاث المنزلــي،او 

مســتحضرات التجميــل وغيرهــا.
ورغــم كل مغرياتــه فــي طريقــة التوصيــل ومراعــاة جــودة 
ان  اود  مــا  واختيــار  بنفســي  الذهــاب  افضــل  المنتج،فانــا 
ــي  ــل ل ــذا يمث ــع وه ــروج والتبض ــي الخ ــي ف ــد متعت ابتاع،فاج

ذلــك. النســاء تفضــل  ترفيهية،واغلــب  عمليــة 
ــرأي زينــب ابراهيــم مهندســة بالقــول: اجــده  فيمــا تخالفهــا ال
يختصــر الوقــت حينمــا ال يســعني الخــروج للتســوق،وهناك 
الكثيــر يفضلــن التســوق االلكترونــي لنفــس االســباب،فضال عــن 
الفائــدة ألصحــاب المحــال التجاريــة لتســويق بضائعهم،وهناك 
نســاء عملــن بنفــس المجال،وقــد اشــتريت مؤخــرا مســتحضرات 
ــت  ــا ابتع ــرة تجميل،كم ــاص لخبي ــج خ ــالل بي ــن خ ــل م تجمي
الكثيــر مــن الحاجيــات المختلفة،ولــم اتعــرض ألي غــش او خــداع 

ــن عنهــا. ــي نفــس البضاعــة المعل اذ تصلن

ناشطة الكترونية
ومســوقه  مجتمعــي  اعــالم  ناشــطة  بالســم   مــروة  وتــرى 
الكترونيــة.. ان فــي اآلونــة األخيــرة اصبــح التســويق االلكتروني 

مــن اهــم الضروريــات فــي حيــاة المؤسســات،والمصانع التجارية 
فــي المجتمعــات، ويتوجــب علــى الُمســوق اإللكترونــي ،اختيــار 
ــوق،ليحقيق  ــي الس ــد ف ــج الجدي ــرح المنت ــب لط ــت المناس الوق
اعلــى اربــاح بأســرع وقــت ممكــن  ومــده زمنيــة قليلة،وذلــك عــن 

ــة.  ــة خاص ــرق ترويجي ــة وط ــاليب معين ــتخدام اس ــق اس طري
ــول  ــي، حص ــوق االلكترون ــات التس ــا وايجابي ــة: ان مزاي مضيف
الســلعة بوقــت قصيــر وبــدون اي جهد،كمــا  الزبــون علــى 
هنــاك معوقــات فــي هــذا المجال،كتأخرالطلــب او عــدم قناعتــه 
ــل  ــا تتحم ــق االنترنت،فهن ــن طري ــخصها ع ــي ش ــلعة الت بالس
الشــركة والمــروج المســؤولية،وتترتب عليهــا خســائر ماديــة 
وجهــد بدنــي،إال إننــا نســعى ونأمــل بتطــور هــذا المجــال لتقــدم 

ــم. ــا العظي ــار بلدن وازده

االقتصاد ومستقبل التسوق
ــي  ــويق االلكترون ــتاذ التس ــي اس ــد الگريط ــور محم ــى الدكت أدل
ــور  ــد التط ــال: بع ــه قائ ــة برأي ــط التقني ــرات االوس ــة الف جامع
االتصــاالت،  وتكنولوجيــا  المعلومــات  ثــورة  احدثتــه  الــذي 
ــي  ــي، ف ــذت بالتنام ــرة اخ ــي ظاه ــويق االلكترون ــح التس اصب

ــديدة ــة الش ــروف المنافس ــل ظ ظ
الــى  الشــركات  مــن  الكثيــر  فاتجهــت  المنتجــات،  كثــرة   و 
ــتهلك  ــى المس ــا ال ــال منتجاته ــدة إليص ــة جدي ــاع سياس اتب
وزيــادة  االربــاح  لتحقيــق  منهــم  حرصــا  مباشــر   بشــكل 

المبيعات.
التســويقية  اهدافهــا  مــن  الكثيــر  حققــت  كمــا  مضيفــًا: 
ذلــك ال يخلــو  ان  األســلوب، غيــر  لهــذا  انتهاجهــا   نتيجــة 
مــن ســلبيات،ابرزها تعــرض المســتهلك للخــداع التســويقي، 
لتلــك  المروجيــن  بعــض  لــدى  مصداقيــة  وجــود   وعــدم 

المنتجات.
ــة  ــات آمن ــو مجتمع ــه نح ــق طريق ــلوب يش ــذا األس ــى ه ويبق
ــن والتشــريعات الالزمــة  ومســتقرة، ولكــن لعــدم كفايــة القواني
لحمايــة المســتهلك، يكــون هنــاك زعزعــة فــي الثقــة المتبادلــة 
ــادل  ــات التب ــن تحمــي عملي ــذا يجــب ان تتوفــر قواني ــا ل بينهم

ــا. بينهم

اسرة القوارير

ألننا اآلن في عالم الحضارة 
االلكترونية وسيتم تداول التسوق 
االلكتروني كمشروع ناجح بشكل 

 اوسع في المستقبل، وهناك 
الكثير من النسوة سيما ربات 

البيوت تعده عماًل ممتعًا للتصفح 
ومشاهدة الموضة من المالبس 

او االثاث المنزلي، او مستحضرات 
التجميل وغيرها
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ملف 
العدد

والســؤال هــو :  هــل خــدم الفيــس بــوك المــرأة بالترويــج 
ــن  ــة ع ــرض البضاع ــن ع ــتفادتها م ــدى اس ــا م ــا وم لبضاعته
طريــق الشــبكة العنكبوتيــة ومــدى تقبــل االخريــن لهــذا 
الترويــج فــي هــذا الوقــت الــذي اصبحــت فيــه صفحــات 
ــن.  ــب  المواطني ــاغل ألغل ــغل الش ــي الش ــل االجتماع التواص
ســلوى عزيــز بكالوريــوس لغــة انكليزيــة  مســؤولة احــدى 
صفحــات  الفيــس بــوك التــي تحمــل اســم) أمنيــات بريئــة(  
ــة الخاصــة  ــل واالدوي ــع مســتحضرات التجمي المتخصصــة ببي
ــتطالع  ــذا االس ــي ه ــاركت ف ــر ش ــركة فورايف ــات ش ــن منتج م

ــا  بقوله
مــن  العديــد  ولــه  االنتشــار  واســع  اصبــح  بــوك  الفيــس 
ــا  ــرض م ــى ع ــخص عل ــجع اي ش ــذي يش ــر ال ــن، االم المتابعي
يشــاء مــن بضائــع فيحصــل  بلمســة رز واحــدة علــى عــدد اكبــر 
مــن الزبائــن،  فعلــى صفحتــي علــى ســبيل المثــال الكثيــر مــن 
المتابعيــن الذيــن تعجبهــم مــا اعرضــه مــن بضائــع واتلقــى 
ــم  ــى  انتقاداته ــا اتلق ــرور كم ــم بس ــرأ تعليقاته ــم واق ردوده
ــي اروج  ــات الت ــرة بالمنتج ــي كبي ــدر الن ثقت ــة ص ــكل رحاب ب

لهــا 
ــج  ــرة التروي ــال الن فق ــب قلي ــل متع ــلوى ان العم ــف س وتضي
والنشــر تتطلــب حماســا ومعرفــة بالفيــس بــوك وبــدون هــذه 
ــن  ــك ع ــل ناهي ــرك العم ــل وتت ــرأة بالمل ــعر الم ــة تش المعرف
المضايقــات مــن بعــض الشــباب الذيــن يتخــذون مــن الفيــس 

ــوك وســيلة للهــو والتعــارف فقــط. ب
وتؤكــد ايضــا ان هــذا العمــل هــو فرصــة ذهبيــة بالنســبة لــي 
ــروج  ــذا الخ ــي ه ــي عمل ــم عل ــي وال يحت ــي بيت ــل ف ــا اعم فان
مــن المنــزل لتحمــل حــر او بــرد فهــو يتركــز علــى االتصــاالت 
وهــو بالتالــي افضــل بكثيــر مــن العمــل فــي بعــض  الشــركات 
ــرأة  ــكل الم ــن ش ــش ع ــة وتفت ــا انتهازي ــي اجده ــة الت االهلي
ومظهرهــا فقــط ال عــن  الخبــرة والثقافــة امــا مقــدار االســتفادة 

مــن ادارة  هكــذا عمــل  فهــو متذبــذب والــرزق علــى اللــه.

فاتحة خير 
امــا نــازك كريــم التــي تديــر موقعــا الكترونيــا لبيــع االحذيــة 
والحقائــب النســائية فقالــت : بعــد ســنوات مــن انتظــار 
الوظيفــة الحكوميــة قــررت وبمســاعدة زوجــي ان نســتثمر 

الفيسبوك والبضاعة النسائية
ربح قليل مستمر افضل من كثير متقطع

فتحت وسائل التواصل االجتماعي ابواب الرزق لعدد كبير من النساء اللواتي اكملن دراستهن 
الجامعية ولكن لم تحَظ احداهن بوظيفة حكومية تتوج بها مسيرتها العملية فكانت صفحات 

الفيس بوك البديل االوحد لممارسة فرصة عمل شريفة تجني منها ارباحا معقولة تداوي بها 
جراح اليأس من التوظيف الحكومي .
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وقتنــا وجهدنــا فــي مشــروع تجــاري وكان االتفــاق علــى فتــح 
محــل لبيــع االحذيــة والحقائــب النســائية والن موقــع المحــل 
فــي منطقــة شــعبية وبســبب ركــود االســواق التجاريــة بعــض 
ــرض  ــوك نع ــس ب ــى الفي ــة عل ــح صفح ــا ان نفت ــيء قررن الش

ــا . ــبة لن ــر بالنس ــة خي ــت فاتح ــا وكان ــا بضاعتن فيه
فهــذه الصفحــات تخــدم  بشــكل كبيــر البائع والمســتهلك على 
حــد ســواء فقــد جــاءت هــذه الصفحــات لتختصــر وقــت وجهد 
ونقــود المســتهلك  وتكــون راحــة لــه مــن التعــب والتســكع في 
االســواق بحثــا عــن مــا يبتغيــه مــن بضائــع فمجــرد تواصلــه 
ــا  ــروض واماكنه ــة الع ــه كاف ــر ل ــات تظه ــذه الصفح ــع ه م
واســعارها واشــكالها والوانهــا كمــا اختصــر البائــع وقــت 
الترويــج لبضاعتــه وعــدم االقتصــار علــى عــرض البضاعــة فــي 

محلــه التجــاري او حتــى تخزينهــا فــي البيــت او المخــزن.
ــاء  ــن النس ــر م ــج فالكثي ــن للتروي ــل االخري ــبة لتقب ــا بالنس ام
تفضــل اي محــل لــه حســاب علــى الفيــس لتمكنهــا مــن 
ــرة  ــوع البضاعــة وشــكلها واســعارها وعــن خب ــى ن االطــالع عل
فــي هــذا المجــال اقــول ان  الترويــج للبضائــع ترافقــه زيــادة 

ــات. ــي المبيع ف
 منتجات غذائية

شــاركتنا هــذا االســتطالع الســيدة ام رضــا  التــي تديــر صفحــة 
ــا يخــرج  ــي تعــرض فيهــا م ــة الت ــون الغذائي ــزات الخات تجهي

ــي  ــي الت ــة وه ــواع االطعم ــف ان ــن مختل ــا م ــن يديه ــن بي م
ــذ  ــد االدارة  من ــن معه ــا م ــد تخرجه ــن بع ــن التعيي ــت م يئس
عــدة ســنوات ففضلــت  منــذ ســنتين تأســيس مشــروع خــاص 
بهــا واســتثمار هوايتهــا في صنــع الحلويــات والمعجنــات التي 
بــدأت معهــا منــذ الطفولــة والتــي تلقــت معــه تشــجيعًا كبيــرًا 
مــن والدهــا الــذي يثنــي علــى عملهــا حتــى لــو فشــل الطبــق 
الــذي قامــت بصناعتــه . وهــي تقــول : ان وجــود صفحتــي على 
ــا   ــت وبفضله ــن البي ــرج م ــا ال اخ ــرا فان ــي كثي ــس خدمن الفي
ــى  ــران مؤخــرا عل ــا تعــرف الجي ــرون كم ــي زبائــن كثي ــح ل اصب
ــب  ــة ويؤكــدون انهــا طعــم ونظافــة وترتي منتجاتــي  الغذائي
ورغــم االربــاح المعقولــة التــي ال تــوازي تعبــي اال اننــي وفــي 
المقابــل اصبــت بأمــراض المفاصــل وفقــرات فــي الرقبــة الــى 
جانــب انســداد اعصــاب اليديــن اليمنــى واليســرى ومــع ذلــك 

اقــول ربــح قليــل مســتمر افضــل مــن ربــح كثيــر متقطــع. 

اعمال فنية
وال يقتصــر صفحــات الفيــس بــوك علــى عــرض البضائــع 
ــة  ــال الفني ــرض االعم ــى ع ــك ال ــدى ذل ــل تع ــتهالكية ب االس
ــة  ــيل بابلي ــة شناش ــي صفح ــداء العل ــيدة ن ــر الس ــث تدي حي
والتراثيــة  اليدويــة  الفنيــة  اعمالهــا  فيهــا  تعــرض  التــي 
وهــي تقــول ان الفيــس بــوك يعتبــر مــن انســب االماكــن 
لترويــج البضائــع الخاصــة بعمــل المــرأة وهــو افضــل وســيلة 
لالتصــال بالعالــم الخارجــي بالنســبة للمــرأة التــي ال تســتطيع 
ــة التزامهــا بمســؤوليتها كأم او  ــن ناحي ــزل ســواء م ــرك المن ت
ــروج  ــمح بخ ــي ال تس ــل الت ــض العوام ــك بع ــت، وكذل ــة بي رب
ــك لبعــض  ــل خارجــا وكذل ــزل وممارســة العم ــن المن النســاء م
ــة  ــروج وممارس ــتطيع الخ ــي ال تس ــدية الت ــة الجس ذوات االعاق
عملهــا بشــكل طبيعــي.  وتضيــف : مــن ناحيــة اخــرى تعتبــر 
الصفحــات االعالنيــة اكبــر وســيلة اعــالن دون  دفــع مبلــغ مــادي 
غيــر انــه يحتــاج الــى المتابعــة الفوريــة واجــادة العمــل والتنوع 
والتجديــد وهــذا يجعــل صفحــات االعمــال الفنيــة ســواء هانــد 
ميــد رســم او ســيراميك او ترويــج منتجــات غذائيــة ومــا شــابه 
شــيء جيــد وعلــى المــرأة ان تــدرك مســألة واحــدة انهــا امــرأة 
تعمــل وهــذه الصفحــات للعمــل فقــط واي مضايقــة تجدهــا 
تســتطيع تالفيهــا امــا عــن طريــق الحضــر او حــذف الــرد غيــر 

ــب.   المناس

اسرة القوارير

تعتبر الصفحات االعالنية اكبر 
وسيلة اعالن دون  دفع مبلغ 

مادي غير انه يحتاج الى المتابعة 
الفورية واجادة العمل والتنوع 

والتجديد
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شرفتي
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فـكل عالقـة ال بـد أن تكـون محكومـة بالتواصـل بيـن رجـل وأمـرأة، وعندمـا تفتقـد هـذه العالقـة لإلطـار 
الشـرعي واألخالقـي تنهـار األسـرة والمجتمـع معـًا! هنـاك قصص كثيـرة عن مواقـع التواصـل االجتماعي، 

التـي أصبحـت تطبيقاتهـا منتشـرة فـي أجهـزة )الموبايـل(.
ولكـن األخطـر مـن تلـك القصـص انتهـاك الخصوصيـة وتجـاوز المحرمـات عندمـا يتصيـد بعض الشـباب 
المنحرفيـن الفتيـات البريئـات عبـر تلـك النوافـذ المفتوحـة، وهنـاك قصـص أخـرى عـن محـالت صيانـة 
األجهـزة النقالـة ومـا يجري فيها من سـطو علـى صور وافـالم وملفـات خاصة،وإمكانية اسـترجاع المحذوفة 
منهـا عـن طريـق برامـج معينة،وهـو مـا يمثـل جرائـم الكترونيـة لـم تعالجهـا القوانيـن النافـذة، وتتطلـب 
تشـريعات جديـدة!. التقنيـات االتصاليـة الجديدة غيـرت طبيعة الحياة البشـرية، ففي جهـاز صغير بحجم 
الكـف اندمجـت جميـع وسـائل االتصـال اإلعالميـة وأصبـح )الموبايـل( عفريـت مطيـع يخاطـب صاحبـه 

شـبّيك لبّيـك، العالـم بيـن يديك!.
 أجهـزة ال نعـرف عـن أسـرارها سـوى القليل،وفي األغلـب،ال نجيد اسـتخدامها في مـا يغنـي ويفيد،وما أكثر 
"، لكن فـي مخالبه الخطـر القاتل، فهو يسـجل  الذيـن سـقطوا بغـدر هـذا الصديـق "الذي مـا من صداقته بـدُّ
ويتنصـت ويتلصـص على كالمك وصورك ومكانك وخصوصياتك الشـخصية والعائليـة والمهنية،وبخاصة 
بعـد انتشـار تطبيقـات الهاتـف عبـر االنترنيـت مثـل )فايبـر( و)سـكايب( و)واتـس آب(، وغيرها مـن برامج 

التجسـس المجانية لحسـاب جهات مخابراتيـة معروفة!.
 لـو فقـد الهاتـف أو تعطـل فـإن حيـاة الكثيرين قد تصاب بالشـلل، فالعالـم اليوم لم يعد قريـة، بل أصبح 
شاشـة صغيـرة، وقـد مـررت بتجربـة مـن هذا النـوع، نبهتنـي إلـى حقائـق مزعجـة، فقـد وجدت)موبايلي( 
قـد توقـف فجـأة، وكنـت فـي العمل، وهنـاك الكثير مـن االتصـاالت المهمة، أصبحـت الشاشـة صماء مثل 
الصخـرة، لـم تسـتجب لّلمسـات والدهسات،اسـتعنت بصديق حاول فك)السـتك( دون جـدوى، وعرض علي 
اسـتعارة  هاتفـه، حتـى تصليـح العطـل، رفضـت وتوجهت فـي نهاية الدوام نحو سـوق الهواتـف النقالة.
عرفـت مـن خـالل هـذه الجولـة أن هنـاك سـوقًا واسـعة لهـذه التقنيـات، بـدون رقابـة أو قانون،وغالبـًا مـا 

يكـون المواطـن ضحيـة احتيـال ،يعتبـره نّصابـو السـوق مجـرد شـطارة!.
هنـا ال بـد أن تطـرح أسـئلة عدة:هـل هنـاك مواصفـات تقنيـة وفنيـة السـتيراد هـذه االجهـزة وبيعهـا 
وتداولهـا؟.. هـل العاملـون فـي هـذا المجـال متخصصون فـي الهندسـة االلكترونيـة والبرمجيـات أم أنهم 
مـن الهـواة والدخـالء فقـط؟.. هـل فتح محـل بيع وتصليـح )موبايـل( يتطلب موافقـة ما من جهـة معينة 
أم أن السـوق مفتـوح علـى مصراعيـه؟.. هل توجـد نقابة أو جمعية أو جهة رسـمية تنظم عمـل هذه المهنة 
التـي تتزايـد شـريحتها بسـرعة؟.. هـل الجرائـم واالحتيـاالت التي تمـارس فـي سـوق)الموبايل(، وبخاصة 
التجسـس عبـر النـت أو شـركات الهاتـف، أو سـرقة الصـور الشـخصية أو التشـهير أو االبتـزاز تخضـع لقانون 

معيـن أم أنهـا خـارج سـلطة القانـون؟.. وأخيـرًا من المسـؤول عـن )عالـم الموبايل(؟!.

 د.محمد فلحي 

بات يؤرقني ذلك الجهاز الصغير في يد أبنتي العزيزة، 
رغم أنه كان هدية مني، ولكنه سرق قلب فتاتي، وتركني 

في حيرة حول كيفية حمايتها من اللصوص والمتطفلين 
والمتحرشين والمبتزين، وما أكثرهم في هذا الفضاء 

المفتوح لكل من هب ودب،بال حسيب وال رقيب! تجربة أبو 
البنات قد تبدو أكثر قسوة من أبو البنين، في العالم 

االفتراضي، لكن الواقع أن المشكلة واحدة.

 هي
 و النقال!
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في بحور االدب
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طالب عباس الظاهر

»العقدة« 
ماذا نعني بالعقدة في كتابة القصة القصيرة؟ 

لنبـدأ هكـذا دون تمهيـد ألن األمـر وكما أحسـبه مفهومـًا ال يحتاج 
التوقـف للتوضيـح، كـون العقـدة تشـير مـن جهـة مـن جهـات 
الفهـم العـام البسـيط الـى وجـود مشـكلة أو أزمـة أو معضلـة في 
أحـداث القصـة القصيـرة، وبالتالـي يحتـاج هـذا األمر الـى الحل؛ 
أي ايجـاد حـل أو مخـرج سـردي لمثـل هـذه العقـدة  التـي أوقـع 

القـاص بطلـه في شـراكها وشـباكها.
وطبعـًا، ال فـرق فـي العقدة سـواء أكانت على المسـتوى الداخلي/ 
الخارجـي/  المسـتوى  علـى  أو  القصـة،  لبطـل  بالنسـبة  النفسـي 
حياتـي، وأقصـد بهذا عقـدة اجتماعيـة أو سياسـية أو اقتصادية 
بالنسـبة للبطـل أيضـًا، ومـا شـاكلها مـن عقـد الحيـاة األخـرى 

وأزماتهـا.
وهنا سنتوقف عند السؤال التالي:

هل ضرورة أن تحتوي كل قصة قصيرة على عقدة؟ 
وهل يجب على القاص ايجاد حل؟

الجـواب: نعـم، البـد مـن وجـود عقـدة فـي القصـة تمثـل ذروة 
وأقصـد  ألنهـا  القصـة،  أو  للبطـل  بالنسـبة  األحـداث  تصاعـد 
العقـدة، أواًل تعـد احـدى الوحـدات الرئيسـية فـي كتابـة القصة 
كالشـخصية  األخـرى  الوحـدات  شـأن  شـأنها  فنيـًا،  القصيـرة 
والعنـوان والزمـان والمـكان وغيرهـا، وكما هو الحال مـع الحل مثاًل.
وثانيـًا وكمـا أحسـب بـأن العقـدة إنما تمثل سـبب وجـود القصة 
أساسـًا، أي إنهـا إحـدى المولـدات النفسـية للعمـل القصصي في 
داخـل القـاص المبـدع لهـا، فـإذا لـم تكـن هنـاك عقـدة؛ بمعنى 

مشـكلة أو أزمـة؛ إذًا فمـا الداعـي للكتابـة القصصية أساسـًا؟
وقـد تكون العقـدة في كتابة القصة القصيرة تبدو بشـكل 
بـارز فـي بعض الحـاالت، أو قـد تكون مضمـرة أو باهتة 
فـي حـاالت أخـرى، حسـب تركيـز القـاص في سـرده 
عليهـا، وحسـب مـا تمثلـه من أهميـة بالنسـبة له 
كشـخص أو للقصـة القصيـرة كوحـدة فنيـة.. 
هـذا األمـر غيـر خاضـع لمقاسـات واضحـة، 
انكسـار حاجـة  أو  مـا،  كائـن  مـوت  إن  إذ 
مـا.. علـى سـبيل المثـال، ربمـا ال يمثـل هـذا 
بالنسـبة لآخريـن شـيئًا مهمـًا، أو يسـتحق كل هـذا 
التركيـز واالهتمـام، لكنـه قد يعصف عصفـًا بكيان القاص، 

ويقلـب كيانـه رأسـًا علـى عقب. 

هــــو  معـروف فإن الشـد الدرامـي، وأقصد وكمــــــا 
هــــــو  محاولـة االحتفـاظ بوعـي المتلقي بهــــذا.. 

وقـت ممكـن في متابعـة تصاعد متقـدًا.. ألطــــــول 
األحـداث  او  السـردي الحـدث  البنـاء  عمليـة  فـي 

طبعـًا  وهـذا  مـن للعقـدة،  إال  بسـهولة  يتأتـى  ال 
القـراءة، ومـن ثـم انغماسـه خـالل اسـتمراره أواًل في 

وهـذا فـي متابعة خيوط السـرد  ثانيـًا،  القصصـي 
الذهنـي بـدوره ال يأتـي أيضًا، إال من  حضـوره  خـالل 

بيـن فـي عمليـة متابعـة أحـداث  والربـط  القصـة، 
الـى  الوصـول  . أجزائهـا حتـى  نهايتهـا

وأقصـد  كلـه  ذلـك  إن  الدرامـي؛ أقـول،  الشـد  بـه 
في القصـة القصيرة، مرتبـط باألسـاس بقـوة السـردية 

دغدغـة واإلثـارة ذهنيـًا أو شـعوريًا للقـارئ  بمحاولـة   ..
عواطفـه، وتعطيش شـغفه، وتحريـك فضوله المعرفـي، من خالل 

لديـه. االسـتطالع  حـب  لغريـزة  والتحريـك  الطـرق 
أنفـاس  كتـم  حـد  الـى  الوصـول  الـى  كفيلـة  أحيانـًا  والعقـدة 
المتلقـي ) ترقبـًا( للوصـول الـى الحـل أو معرفة النتيجة بالنسـبة 
هـذه  لمثـل  منطقيـة  حلـول  الـى  الوصـول  محاولـة  أي  للبطـل، 
العقـدة أو تلـك المشـكلة أو المعضلـة المثـارة كموضـوع للقصـة 
القصيـرة، بـل واإلجابـة عـن كل مـا قـد أثير فـي ذائقـة المتلقي 
مـن أسـئلة واسـتفهامات، ومـا بذلـه مـن حـدس أو توقـع أو رغبة 
أن يكـون حـل العقـدة مثلما يرجـو أو يفضل، فكلمـا كانت حبكة 
السـرد، واالشـتباك فـي أحداثها معقـدًا.. إلبراز مثل هـذه العقدة 

موفقـًا؛ كلمـا كان الترقـب وحبـس األنفـاس أشـد.
وأخيـرًا، فـإن العقـدة إنمـا تمثـل منطقـة وسـطية أو قمـة هرميـة 
بالنسـبة للكتابة القصصيـة، قبلها يمثل التمهيـد لهذه العقدة، 
ومـا سـيأتي بعدها ينبغـي أن يمثل الحل لعقدتهـا، لكن ال يعني 
هـذا أن يكـون ذلـك بشـكل مـادي ملمـوس ومنظـور فـي المتـن 
السـردي للقصـة القصيـرة، فقد تكـون احيانا االمتـدادات ما قبل 
العقـدة أو بعدهـا، إنمـا تكمـن خـارج المتـن السـردي مـن خـالل 
االعتمـاد علـى خزيـن ذائقة المتلقـي، واسـتثمار تراكميـة خبراته 
فـي الحيـاة في إكمـال الفراغات فـي متن القصة السـردي، أقصد 
مالـم يتطـرق اليـه ويبـوح بـه القـاص مـن االمتـدادات السـائبة 

لألحداث.   

)الحلقة السادسة(

كيف تكتب 
القصة القصيرة
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شعر
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مشاعر  

أين الضجيُج العذُب والشغُب 
           أين التدارُس شابه اللعُب ؟

أين الطفولُة في توقدها 
      أين الدمى في األرض والكتب ؟

أين التشاكُس دونما غرٍض 
        أين التشاكي ماله سبب ُ؟

أين التباكي والتضاحُك في 
        وقت معا  والحزُن والطرب ُ؟

أين التسابُق في مجاورتي 
       شغفا إذا أكلوا وإن شربوا ؟ 

يتزاحمون على مجالستي 
       والقرِب مني حيثما انقلبوا 

يتوجهون بسْوِق فطرتهم 
        نحوي إذا رهبوا وإن رغبوا 

فنشيُدهم : ) بابا ( إذا فرحوا 
       ووعيُدهم : ) بابا ( إذا غضبوا 

وهتافهم : ) بابا ( إذا ابتعدوا 
        ونجيهم : ) بابا ( إذا اقتربوا 

باألمِس كانوا ِملَء منزلنا 
       واليوم ويح اليوم قد ذهبوا 

وكأنما الصمت الذي هبطت 
        أثقاُله في الدار إذ  غربوا

إغفاءَة المحموِم  هدأتها 
      فيها يشيُع الهُم والتعُب 

ذهبوا أجل ذهبوا ومسكُنهم 
    في القلِب ما شطوا وما قربوا 

إني أراهم أينما التفتْت 
      نفسي وقد سكنوا وقد وثبوا 

وأحسُّ في خَلدي تالعَبهم 
     في الدار ليس ينالهم  نصُب 

وبريق أعينهم إذا ظفروا 
        ودموع حرقتهم  إذا غلبوا 

في كلِّ ركٍن منهم أثًر 
         وبكل زاوية لهم صخب 

سوريا / عمر بهاء الدين األميري

هذه القصيدة للشاعر السوري الراحل )عمر بهاء الدين األميري(  
إلى أوالده حينما سافروا وتزوجوا وتركوه وحيدا  الحنين  في 
في بيته ... وقد قال عباس محمود العقاد عن هذه القصيدة )لو 

كان لألدب العالمي ديوان لكانت هذه القصيدة في طليعته(.

ب
أ
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استذكار

تخطيط - ميس مؤيد
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من هي مريم   
 اسـمها الحقيقـي )مـاري بييـر( من أسـرة كاثوليكية ولـدت العام 
عمرهـا  مـن  عشـرة  الثامنـة  فـي  اإلسـالم  اعتنقـت  م،   1952
و”اسـتبصرت” حينمـا اتبعـت مذهب أهـل البيت عليهم السـالم، 
باحثـة وأسـتاذة فـي معهـد اللغـات والحضـارات الشـرقية فـي 
باريـس، وناشـطة فـي مجـال الحقـوق والحريات ولها مسـاهمات 
كبيـرة بذلـك .. تبرعـت بجميـع امالكهـا الى المسـلمين مـن اتباع 
اهـل البيـت فـي باكسـتان، وورثـت لهـم مكتبتهـا التـي تقـدر 
بــ 6000 آالف كتـاب ولهـا اهتمامـات بشـؤون الشـيعة فـي 
باكسـتان وأفغانسـتان وكان لهـا دور مهـم بتسـليط الضوء علي 
عمليـات اإلبـادة الممنهجـة التي يتعـرض لها أتباع مدرسـة أهل 

البيـت األطهـار )عليهـم السـالم(  بسـبب التطـّرف الدينـي .
أودعـت   والجهـل  الفقـر  محاربـة  فـي  كفاحهـا  سـياق   وِفـي 
20 % مـن تركتهـا فـي مؤسسـة للصـرف علـى بعثـات  لطلبـة 
 الدراسـات ألعليـا الفقـراء مـن الباكسـتان  للدراسـة فـي باريـس، 
الباكسـتان   نســــاء  مـن  العنـف  ضحايـا  لمسـاعدة   %  40  و 

و 40 % على المعاقين الفقراء.

مساهمات
نشـطت علـى السـاحات الدولية بصورة عامة والفرنسـية بشـكل 
فـي  الشـيعية  السـنية  العالقـات  طبيعـة  تبيـان  فـي  خـاص 
باكسـتان وافغانسـتان وعالقتهـا بصراعـات األقطـاب اإلقليمية 

المحيطيـة بهاتيـن الدولتيـن.
 لهـا بحـوث منشـورة فـي مجلـة الدراسـات حول الشـرق األوسـط 
والمجـال  التركـي اإليرانـي ومسـاهمات فـي مؤتمـرات عالميـة 

ووجـود فاعل في الدوائـر الثقافية واإلعالمية الفرنسـية. وصفت 
كافضـل عارفـة بقضايـا افغانسـان وشـرائحها  السياسـية. 

تميز ورقي
زارت النجـف مـرات عـدة بدعـوات مـن مؤسسـة الكلمـة  للحـوار 
والتعـاون  والتقـت مـع الشـخصيات الدينيـة كسـماحة المرجـع 
بشـير  الشـيخ  وسـماحة  الحكيـم  سـعيد  محمـد  السـيد  الدينـي 
النجفـي وشـخصيات أكاديميـة ومدنيـة  وسـاهمت فـي  مشـروع 
كرسـي اليونسـكو لجامعـة الكوفـة وحاضـرت في كليـات اآلداب 
والتربيـة االساسـية والقانـون والسياسـة فـي جامعـة الكوفة كما 
حاضـرت في مؤسسـة اليتيـم الخيرية والمكتبة األدبية ومؤسسـة 

المـرأة العراقيـة فـي النجـف.
 تعـد مـن األكاديميـات المتميزيـات بطريقـة بحوثها ودراسـاتها 
وطريقـة طرحها بعقليـة نيرة راقية على مسـتوى دولي بأخالقها 
الطيبـة وجهودهـا الحثيثـة للتعرف على حقيقة اإلسـالم ونشـره 

أيـن ما حـط رحالها  .

وصية
ووريـت الثـرى علـى طريق يا حسـين الرابـط بين كربالء المقدسـة 
والنجـف االشـرف فـي احـدى الحسـينيات وعنـد العمـود 172.. 
تنفيـذا لوصيتهـا حيث وافتهـا المنية العـام 2017، بعد صراع 
مـع المـرض دام ثالثـة اعـوام .. وشـيعت مـن امـام مرقـد االمـام 

علـي )عليه السـالم(.

المستشرقة الفرنسية مريم ابو الذهب 

أغنت القضايا األسالمية ببحوثها النيرة

سعاد البياتي

كل من يقرأ او يسمع عن هذه االنسانة الفرنسية التي اعتنقت االسالم وراحت 
تبحث وتسبر اغواره العبقة، وتستزيد من بحوثه ودروسه العظيمة، البد ان 

يقف اجالال" واكراما" لشخصها وفكرها المتألق حتى اللحظات االخيرة من حياتها 
وهي ترفل بزيارة كربالء وتستحضر الشهادة في باحة ابي االحرار، ملتزمة بما 

منحها الله عز وجل من كياسة وقلمًا سطر روائع البحوث األسالمية، واغنت بذلك 
القضايا الهامة للمجتمع على وجه العموم .  
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فنون
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احببـت الرسـم منـذ نعومـة أظافـري، كنـت اتابـع معلمـة الفنيـة 
اتفـوق  ان  طموحـي  وكان  السـبورة،  علـى  ترسـم  حينمـا  بدقـة 
مـن  العديـد  فـي  شـاركت   الفنـون،  كليـة  ألدخـل  بدراسـتي 

آنـذاك. المدرسـية  النشـاطات 
ثـم انطلقـت في سـماء الفـن، آزرني في مسـيرتي الفنيـة العديد 
مـن االسـاتذة المختصيـن بالفـن التشـكيلي، فـكان لهـم الفضل 

الكبيـر بالوصـول الـى ما انا عليـه االن.

نجاح باهر
الغزالـي لهـا عدة مشـاركات في المعـارض والـدورات التثقيفية، 
وكانـت لهـا مسـاهمات دوليـة فـي امريـكا، كمـا اعتمـد المعهـد 
ايضـا  وسـاهمت  لوحاتهـا،  مـن  بعضـًا  الفرنسـي  الثقافـي 
بنشـاطات رسـم مـدارس، وريـاض اطفـال فـي بغـداد، وكربـالء، 

والنجـف، حصـدت مـن خاللهـا شـهادات تقديريـة وتكريـم.
لمسـرحية  ديكـور  افضـل  عـن  مناصفـة  نالتهـا  شـهادة  واخـر 
)الرحلـة( فـي مهرجـان مسـرح التربيـة للمـدارس الثانويـة علـى 
عمـوم العـراق لتحقـق بذلـك نجـاح باهـر يضـاف الـى سلسـلة 

المتواصلـة. نجاحاتهـا 
واكـدت: ان الفضـل يعـود الـى والـداّي ثـم زوجـي بمسـاندتهم 
لـي  وحثـي علـى الرسـم وتنميـة موهبتـي لجعلهـا تبصـر النـور 
فـي سـاحة الفن،وأنـا اعمل االن على مشـروع معرضي الشـخصي 
االول. كمـا انـي اطمـح بإكمـال دراسـتي، واتمنـى ان احصل على 
مقعـد دراسـي  كونـي مـن ذوي االحتياجات الخاصـة واعاني من 
مـرض مزمـن، وبرغـم األلـم الـذي يقارع حياتـي اال اني اسـتطعت 

ان ارسـم مـن وجعـي لوحـات تنبـض بالحياة.
  

رؤية فنية
وعـن رؤيتهـا للفـن التشـكيلي قالـت: هـو فـي حالـة ازدهار،النه 
رسـالة ولغـة مفهومـة بيـن اوسـاط مختلفـة، وخاصـة  الفنـان 
العراقـي، فقـد  اجـاد بنقـل الرسـالة بالـوان صادقـة ومعبـرة عما 
يـدور بيـن حيـاة االنسـان العراقـي، اذ نقـل اوجاعهـم مـن خالل 
التواصـل  الخارجـي بإقامـة المعـارض خارج وداخل العـراق، فقد 

اثبـت بـأن الفـن لغـة سـالم، وحـب، وتقـارب بين االنسـانية.
لغـة  أراه  ألنـي  بالـذات،  التشـكيلي  والفـن  للرسـم  واختيـاري 
مترجمـة عـن دواخلـي، لرسـمي صـور اتمناهـا علـى الـورق، وبعـد 
التدقيـق بهـا أصـل الـى مبتغاي، ألسـافر مـع اللوحـة اينما تحط 
اسـفارها،فأجد روحـي ترفـرف معهـا وهي تبحر فـي محيط الفن.
كمـا أضـاف لكوامنـي الثقـة بالنفـس، مواجهـة المجتمـع، ليكون 

مصـدر قوتـي الداخلي.

أمنية
لكل اجناس البشـر حلم يسـعى خلفه وان كان يراه مسـتحياًل فهو 
مخطـئ، فـال مسـتحيل مـع االمل،اسـعوا خلـف خيـوط أحالمكـم 
الورديـة واجمعـوا شـتاتها مهمـا كانـت متشـعثة، أو ضئيلة،فـال 
بـد ليـوم مـا أن تطـأ ارض الواقـع بعدما كانت تسـبح فـي فضاء 
الخيـال، ال تقفـوا مكتوفي األيـدي واصنعوا من المسـتحيل ممكنًا
امنيتـي هـي ازدهـار الثقافة أكثر ومجتمع واع يقـدر الفن وخاصة 

الرسم.
وان احظـى بفرصـة اشـارك بهـا فـي معـارض عالميـة امثل بها 

بلـدي العـراق الحبيب.

زهراء الكناني

عشقت الفنون التشكيلية منذ صغرها

آالء الغزالي..   من الوجع رسمت لوحات تنبض بالحياة
بأناملها الناعمة داعبت فرشاتها لتخط على جدران الطفولة اجنحة ملونة 

كأزهار الربيع, لتحلق في سماء البراءة, وتجعل من الحجر االصم  ناطقا للحياة. 
آالء الغزالي فنانة تشكيلية عشقت الفن منذ صغرها لتحط في كلية الفنون 

الجميلة  فحققت حلمها المنشود فيها.
كانت )للقوارير( وقفة معها حدثتنا من خاللها عن بداية مشوارها الفني:

الفن التشكيلي في حالة 
ازدهار،النه رسالة ولغة 

مفهومة بين اوساط 
مختلفة،وخاصة  الفنان 

العراقي، فقد اجاد بنقل 
الرسالة بالوان صادقة 

ومعبرة عما يدور بين حياة 
االنسان العراقي،اذ نقل 

اوجاعهم من خالل التواصل  
الخارجي بإقامة المعارض 

خارج وداخل العراق
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نجمة 
في سماء التاريخ

سمية بنت خباط ... 
أول شهيدة في اإلسالم
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جـاء ياسـر بـن عامـر بـن مالـك بـن كنانـة بن قيـس العنسـي مع 
أخويـه الحـارث ومالـك مـن اليمـن إلـى مكـة للبحـث عـن أخيهـم 
عبـد اللـه، فرجـع الحـارث ومالك إلى اليمـن وبقي ياسـر في مكة، 
فقـد  والمسـكين،  الضعيـف  ترحـم  ال  قريـش  ارسـتقراطية  وألن 
تحالـف ياسـر مـع أبـي حذيفـة بـن المغيـرة بن عبـد الله بـن عمر 
بـن مخـزوم ليحميـه إن تعـّرض لـه أحـد القرشـيين بـأذى، وكانت 
سـمية بنـت خبـاط خادمـة ألبـي حذيفـة فزوجهـا مـن حليفـه 
ياسـر فأنجبـت منـه عمـارًا، فأعتقـه أبـو حذيفـة وولدت لـه أيضًا 
عبـد اللـه الـذي ُعّذب مع أسـرته حتى لِحـق بأمه وأبيـه، والحريث 
الـذي مـات قبـل البعثـة الشـريفة، وقيـل إن عبـد الله هو شـقيق 

 . ياسر
كان ياسـر عربيـًا قحطانيـًا مـن مذحـج، وهـي بطـن مـن بطـون 
عنـس فـي اليمن، ولما أشـرق نـور اإلسـالم على مكة وغمـر القلوب 
النقيـة كانـت هـذه القلوب الثالثة قـد أفعمتها الدعـوة المباركة 
فأعلنـت إسـالمها، بعـد أن وجـدت فيـه األمـل الـذي ينتصـف 

للضعيـف مـن القـوي وينتصـر للمظلـوم علـى الظالـم. 
إسـالمهم  ياسـر  آل  أعلـن  عندمـا  مـات  قـد  حذيفـة  أبـو  كان 
فأصبحـوا بـدون محـام، فـال أحـد يحميهـم اآلن مـن كفـار قريش، 
وثـارت ثائـرة أبـي جهل وهو يـرى إن هـؤالء الضعفاء قـد تحّدوا 
طغيـان قريـش وجبروتهـا، وكانـوا مـن أوائـل مـن آمنـوا بدعـوة 
رسـول اللـه )ص( وأظهـروا إيمانهـم وجهـروا بـه، فصـب عليهم 
ألـوان العذاب، وشـاركته قريـش في تعذيبهم فكانوا يلبسـونهم 
دروع الحديـد، ويشـدونهم بجـذوع النخـل تحـت الشـمس الالهبة، 
فتصهـر أجسـامهم، لكـي يتركـوا ديـن اللـه!! لكن هـذه القلوب 
التـي ُملئـت إيمانـًا كانـت تسـتهين بـكل هـذا التعذيـب، بـل 

زادهـم إيمانـًا علـى إيمانهم 
وطـال العـذاب علـى سـمية، وكان صبرهـا أقـوى، فلـم يتزعـزع 
إيمانهـا وهـي تتلقـى سـياط قريـش بجسـدها النحيـل، فتجـد 
البلسـم فـي ذلـك بشـارة الرسـول لهـا ولزوجهـا وابنهـا بالجنـة 
)صبـرا آل ياسـر فـإن موعدكـم الجنـة(، فيـزداد صبرهـا ويقينهـا، 
وكان أشـد النـاس تعذيبـًا لهـم هـو عمـرو بن هشـام بـن المغيرة 
بـن عبـد اللـه بـن عمر بن مخـزوم القرشـي الـذي كان ُيكنـى بأبي 
الحكـم وهـو من أشـد الناس عـداوة لإلسـالم والمسـلمين، وأكثرهم 
للمسـلمين  لعداوتـه  بأبـي جهـل  الرسـول  لقبـه  أذى لهـم وقـد 

ولقتلـه سـمية. 
ويبلـغ سـخط قريـش أوّجـه أمـام هـذا الثبـات والصالبـة، ويجـّن 
جنـون أبـي جهـل وقـد آيس مـن ترك سـمية ديـن اللـه، والرجوع 
إلـى عبـادة األصنـام، فيطعنهـا بحربـة كانـت فيهـا نهايتهـا، 
فتلفـظ أنفاسـها األخيـرة وكلمـة الشـهادة علـى شـفتيها، وكان 

استشـهادها قبـل الهجـرة الشـريفة بسـبع سـنوات
لقـد بلغـت السـفالة بأبـي جهـل وكفار قريـش أن يقتلوا النسـاء 
والجبـن  الغبـاء  منتهـى  هـو  الشـيء  هـذا  وكان  الضعيفـات، 
والدنـاءة  فكانـت تلـك وصمـة عـارٍ الزمـت أبـا جهل فـي حياته 
وبعـد مماتـه، وسـيبقى اسـمه ملطخًا بالعـار، وقد انتقـم الله منه 
فـي الدنيـا قبـل اآلخـرة فقـد ُقتـل هـذا الجبـان فـي معركـة بدر 
وبّشـر رسـول اللـه ابنهـا عمـارًا فقـال لـه )ص( : قتـل اللـه قاتل 

 . أمك 
لقـد انتصـرت سـمية رغـم ضعفهـا علـى قريـش رغـم قوتهـم 
وبطشـهم وجبروتهـم، لقـد نالـت الخلـود وال يـزال اسـمها يبعث 
فـي  درسـًا  لّقنتهـم  لقـد  النفـوس،  فـي  الجـالل  آيـات  أسـمى 
اإلنسـانية، فهـذه المـرأة الضعيفـة العجـوز المملوكـة لـم تكـن 
تملـك مـن متـاع الدنيـا شـيئًا ممـا يملكونه مـن األمـوال الطائلة 
والجـاه، ولكنهـا كانـت تملـك مـا هـو أنفـس مـن ذلـك بكثيـر، 
بالصبـر  راسـخة  وروحـًا  باإليمـان،  مفعمـًا  قلبـًا  تملـك  كانـت 
واليقيـن، لقـد وهبها اإلسـالم معنى اإلنسـانية، وألهمها الرسـول 
روح الصبـر والصمـود والمقاومـة مـن أجـل أن يعـم الخير والسـالم 

األرض  فـي  والمسـاواة 

أول روح تعرج إلى بارئها متوشحة بنور اإلسالم، لترف في جنان الخلد، وتحظى بما 
أوعدها ربها من النعيم الذي ال يفنى، ومقام الشرف التي ال يزول، بعد أن لّبت نداء 

الله، وتدرعت بالعقيدة، وتسّلحت باليقين، فنالت الكرامة األبدية بالفوز بالشهادة، 
فمثلت الشهيدة، وزوجة الشهيد، وأم الشهيد سمية بنت خباط قمة معاني الصبر 

واإليمان، حتى نالت وسام شرف ))أول شهيدة في اإلسالم((. 

محمد طاهرالصفار

انتصرت سمية رغم ضعفها على قريش رغم 
قوتهم وبطشهم وجبروتهم، لقد نالت 

الخلود وال يزال اسمها يبعث أسمى آيات 
الجالل في النفوس، لقد لّقنتهم درسًا في 
اإلنسانية، كانت تملك قلبًا مفعمًا باإليمان، 

وروحًا راسخة بالصبر واليقين
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فلكلور

من المعتقدات الموروثة

العديد من 
العادات 

والتقاليد مازالت 
عالقة في 

اذهان المجتمع، 
وتعد جزءا" 

من  الموروث 
الشعبي 

المتداول، 
حتى وان تطور 

الزمن وأخذ 
صورا حضارية 
متعددة، لذا 

تظل ذات طابع 
تراثي يتصف 

بنكهته الجميلة 
واالصيلة. 

من تلك 
الموروثات 

المستخدمة 
لتجنب الحسد هو 

تعليق تعويذة 
)ام سبع عيون( 

على واجهات 
المحالت والبيوت 

وحلي النساء 
واالطفال.

ام سبع عيون.. تعويذة تستهوي النساء
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ــن  ــام البابليي ــى اي ــود ال ــدا تع ــة ج ــذة قديم ــذه التعوي  وه
القدمــاء حيــن كانــوا يعتقــدون بــأن النفــس الشــريرة او 
االشــعاع المنبعــث مــن العيــن الحاســدة  يتشــتت او ينقســم 
ــا  الــى ســبعة اقســام يفقــد قابليتــه علــى االيــذاء ومــن هن
بــدأ البابليــون بتعليــق هــذه التعويــذة فــي كل مــكان 
ــي  ــى ف ــة وحت ــاحات العام ــي الس ــوك وف ــور المل ــي قص ف
ــب  ــك وحس ــو كذل ــون االزرق فه ــبة لل ــا بالنس ــوارع.. ام الش
الدراســات الحديثــة وجــدوا ان هــذا اللــون لــه القابليــة علــى 
امتصــاص االشــعة المنبعثــة مــن العيــن وتشــتيتها وجعلهــا 

ــة. ــر فعال غي
وهنــاك ســلوكيات اخــرى لتجنــب الحســد كانت تســتخدم في 
الماضــي ومنهــا كتابــة التعاويــذ والطالســم وتعليقهــا فــي 
االماكــن والبيــوت.. وكذلــك تعليــق االحذيــة الصغيــرة علــى 
ــاس  ــب الن ــات كــرادع مــن الحســد ويقــوم اغل رقــاب الحيوان
ــد  ــم عن ــرآن الكري ــراءة الق ــن بق ــرات الس ــيما كبي ــا الس قديم
المســاء ومــن ثــم يبــدأن بالنفــخ بعــد كل ســورة هكــذا حتــى 
ــاك اســاليب اخــرى  تخــرج االرواح الشــريرة مــن المــكان، وهن
ــر بالحرمــل وهــذه عــادة مشــهورة جــدا ومســتخدمة  كالتبخي
الــى يومنــا هــذا حيــث تقــوم صاحبــة الــدار بشــعل النــار فــي 
صحــن ورش الحرمــل عليهــا وفرهــا فــي مختلــف اماكــن الــدار 
ــة تطــرد االرواح الشــريرة وتجنــب  ــان هــذه العملي ــادا ب اعتق

العائلــة مــن الحســد حســب اعتقادهــم.

لدرء الحسد
 امــا بالنســبة للــون االزرق  وحســب الدراســات الحديثــة 
ــة  ــى امتصــاص االشــعة المنبعث ــة عل ــه القابلي وجــدوا ان ل
مــن العيــن وتشــتيتها وجعلهــا غيــر فعالــة، فتعويــذة 

ــون. ــاء الل ــون زرق ــا تك ــادة م ــون( ع ــبع عي )الس
أشــكالها،  بــكل  الزرقــاء  الخــرزة  ومازالــت 

ــة  ــض، كدرائ ــوب البع ــي قل ــًة ف ُمتربع
ومــع  للحــظ،  وجالبــة  للحٌســد، 

جميــع  فــي  الواســع  انتشــارها 
ــخ  ــد تاري ــه ال يوج ــدان إال أن البل

ــاء. ــرزة الزرق ــل الخ ــدد ألص مح
أم ســبع عيــون كمــادة وشــكل 
مــن  معمولــة  قطعــة  هــي 
مــادة  مــن  مصنــوع  قالــب 
ــري  ــكل دائ ــى ش ــورك عل الب
مفصــص لهــا ســبعة ثقــوب 
 ، الســبعة  العيــون  بمثابــة 

وفــي اعالهــا حلقــة من الســلك 
علــى  التعليــق  منهــا  يتــم 

الجــدار ، وهــي مطليــة باللــون 
األزرق لمــا لهــذا اللــون مــن خاصيــة 

ــاك أشــكال مختلفــة  االمتصــاص، وهن
اتقــاء  منهــا  الهــدف  التصميــم  فــي 

الحســد فمنهــا علــى شــكل كــف فــي وســطها عيــن مطليــة 
 باللــون األزرق أيضــًا ، وهنــاك شــكل آخــر يمثــل دائــرة 
ــر  ــز الدوائ ــي مرك ــوداء ف ــة س ــي بنقط ــرة ينته ــل دائ داخ

الزرقــاء.
ولطــرد الحســد هنالــك اســاليب عديــدة يتبعهــا النــاس 
حســب اعتقادهــم وهــي مترســبة فــي أذهانهــم وعقولهــم 
ــرز(  ــع ) ح ــروزات جم ــم والح ــذ والطالس ــة التعاوي ــا كتاب منه
وخياطتهــا فــي القمــاش والكتابــة عليهــا لتعلــق فــي اماكــن 
مــن البيــوت والســيارات ومحــالت العمــل ، ومنهــا مــا تربــط 
علــى الــذراع وعلــى جبهــة األطفــال أو تعليقهــا فــي رقابهــم 
وغيرهــا مــن األماكــن، اال انهــا مازالــت حاضــرة فــي االســواق 
والبيــوت واكسســوارات النســاء ولهــا شــراؤها وطالبيهــا فــي 
كل االوقــات، لتعــد التعويــذة األكثــر اقبــاال" ورواجــا" حتــى 

عصرنــا الحاضــر .  

قوارير

بالنسبة للون االزرق  وحسب الدراسات 
الحديثة وجدوا ان له القابلية على 

امتصاص االشعة المنبعثة من العين 
وتشتيتها وجعلها غير فعالة، تعويذة 

)السبع عيون( عادة ما تكون زرقاء 
اللون. ومازالت الخرزة الزرقاء بكل 

أشكالها، متربعًة في قلوب البعض، 
كدرائة للحسد، وجالبة للحظ
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لمسات 
عراقية

اثناء التجوال في المتحف المتجول في قشلة شارع المتنبي الذي يضم روائع اللوحات 
والمنحوتات والصوروالموروثات الشعبية وصناع التماثيل بشكل يشاهده الجميع، 

تستوقف الزائرين كتلة لجذع شجرة ضخمة نحت في اعالها بدقة متناهية ساعتها اآلثرية 
التي اهداها ملك بريطانيا الى الملك فيصل االول وفي اسفلها عبارات بخط بارز لتاريخ 

المكان وزمن تشييده.

ُقطعتْ بعد 150 عاما 
شجرة ميتة تتحول الى سردية بصرية
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وفـي الوجـه االخـر تمثـال للمتنبي وبيت شـعرله بأزميـل الفنان 
سـيف النقـاش الـذي  قـال عـن عملـه انهـا جـذع شـجرة عمرهـا 
يربـو الـى 150 عامـا اصابهـا اليبـاس فـي حدائـق القشـلة 
وقطعـت ورميـت علـى االرض بأهمـال دون النظـر الـى تاريخها، 
كلفـت  طـراد  هاشـم  المتجـول  المتحـف  مديـر  مـن   وبتوجيـه 
القديمـة  بغـداد  تاريـخ  مـن  يوثـق جـزءًا  بأنجـاز عمـل نحتـي 
المهمـل ، انـه جهـد صعـب يتطلـب دقـة وصبـرا وطـول أنـاة 

لكنـي سـعيد بـه.

النقش على الخشب
ويضيـف بـأن هـذا اللـون مـن االشـتغال  صعـب الن الخشـب 
تكـون فيـه االليـاف ودمـارات ، اسـتخدمت كثيـرًا انـواع مـن 
الخشـب  لكـن االفضـل والمميـز الْسـاج والبلـوط. الْسـاج يتميـز 

بثالثـة مـواد مـادة دهنيـة ومـادة رمليـة ومـادة سـامة اليتأثـر 
بتأثيـرات الجـو والحشـرات. النحـت علـى الخشـب يحتـاج الـى 
جهـد عضلـي وصبـر تعلمتـه مـن هـذا الفـن الجميـل ، ولـدي 
اعمـال اسـتغرقت سـنتين بعمـل متواصـل لمـده 7 سـاعات ، 
معظـم افـكاري يصنعها  الخيـال اومن صميـم حضارتنا وتراثنا 
قدسـية  واحاديـث  واحكـم  واقـوال  كريمـة  وايـات  البغـدادي 
وزخـارف اسـالمية اذ مزجـت الخـط والزخرفـة وادخلتهـا علـى 

الخشـب واقـوم بعملـى امـام الـزوار.

مشاركات
وتابـع النقـاش ،بدايتـي  كانـت بسـيطة فـي العـام 2009 
النقـاش فـي صقـل  ابراهيـم  ، واسـهم االسـتاذ  لنقـش وردة 
ان اصبحـت  الـى  المبكـرة  ان الحـظ موهبتـي   موهبتـي بعـد 
لبنـان  فـي  العربيـة  الـدول  فـي  معروضـة  منحوتـات  لـي 
امريـكا  فـي  منهـا  اجنبيـة  وآخـرى  ومصـر   والسـعودية 
عـدة  اقمـت  وايـران،  والهنـد  والدنمـارك  واسـبانيا  ورومانيـا 
 معـارض ،فـي مهرجـان معهـد الفنـون الجميلـة و يـوم الفـن 
السـفارة  فـي  الرومانـي  واليـوم  االسـبانية  السـفاره   فـي 
الرومانيـة ومعـارض وزارة الدفاع و جامعة القادسـية و مجموعة 
لمسـة عراقيـة ومعـرض الجواديـن للكتـاب ولـدي معـرض واحد 
كتـب  و3  وميداليـة  اوسـكار  علـى  فيـه  وحصلـت  مصـر   فـي 
فـي  المتجـول  المتحـف  فـي  الدائـم  معرضـي  وتقديـر  شـكر 

القشـلة. 
الدراسـي فـي كليـة  اكمـال مشـواره  النقـاش  ويتمنـى سـيف 
الفنـون الجميلـة اال ان الحـظ لـم يحالفـه فـي الدخـول اليهـا 
بالرغـم مـن تفوقـه فـي معهـد الفنـون الجميلـة واصبحت تلك 

الرغبـة الجامحـة غصـة فـي داخلـه.

قاسم موزان

لدي اعمال استغرقت سنتين بعمل 
متواصل لمده 7 ساعات ، معظم 

افكاري يصنعها  الخيال اومن 
صميم حضارتنا وتراثنا البغدادي 

وايات كريمة واقوال واحكم 
واحاديث قدسية وزخارف اسالمية 

اذ مزجت الخط والزخرفة وادخلتها 
على الخشب واقوم بعملى امام 

الزوار
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رصد خارج 
الحدود

المغتربون .. 
بين نارين.. وجنتين

يقال ان الغربة نار ، والوطن جنة ، لكن أغلب من يعيش خارج الوطن 
يعاني من التمزق بين نارين ، نار الغربة في الخارج ونار نقص الخدمات 

واألمان وصعوبة المعيشة في الداخل ، وبين جنتين ، جنة الوطن 
وأحضان األهل واألحبة في الداخل وجنة الراحة واالسترخاء واألمان 
في الخارج .. وهو مايجعلهم يواجهون مشاعر اليدركها سواهم 

عندما يزورون بلدهم بين فترة وأخرى ..
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لوال الدراسة ..
عندمــا تركت هــدى منزلها ووطنهــا في العــام 2005 ، لم 
تكــن قد اختــارت الغربة لكن تعرض زوجهــا الذي يعمل في 
وظيفة حساســة الى التهديد من قبل جماعة مســلحة ارغمها 
على مغادرة الوطن مع زوجهــا واطفالها الثالثة.. تقول هدى: 
كلما أضع قدمي على عتبة المطار وأشــم هواء العراق واحتضن 
أحبتي ، أكــره تلك اللحظة التي غادرتهــم فيها، اذ اضطررت 
الى االســتقرار والحصول على االقامة في بلد اوروبي وحصلنا 
على جنسية ذلك البلد بسبب تعرض زوجي للتهديد في بلده، 
وهكذا قمنا بتســجيل اوالدنا في مــدارس اوروبية وبلغوا اآلن 
مراحل متقدمة واعتادوا على اســلوب الدراســة والعيش هناك 
،لــذا تظل عودتنا الى البلد أمنية صعبــة ألن ذلك يعني الغاء 
عدد من ســنوات دراســتهم بعد معادلة شــهاداتهم الدراسية 
في العراق فضال عن عدم اســتيعابهم المواد باللغة العربية.. 
وتحاول هــدى وزوجها تعويض حرمانهم مــن بلدهم بزيارته 
ســنويا خالل عطلتهم الدراســية ليعتاد اوالدهــم على أهلهم 
ويسعدهم ان يراقبوا استمتاعهم بالتعرف على اوالد أعمامهم 
واخوالهــم وقضاء أوقات ســعيدة معهم لكنهــم في النهاية 
مرغمــون على العودة الى بالد الجليد ومبارحة دفء الوطن لكي 
اليحرمــوا اوالدهم من مســتقبلهم الدراســي واعتيادهم على 

العيش في الخارج ..

حلم بعيد 
مــن جهته ، يرى حازم الربيعــي ان المتضرر الوحيد من التغرب 
عن الوطن هم اآلباء واالمهــات فهو ومنذ مغادرته العراق الى 
الواليــات المتحــدة االمريكية في العــام 1991 بعد أحداث 
االنتفاضة الشــعبانية يحلــم بالعودة الى العــراق نهائيا، اذ 
غــادره شــابا وكان يحلم باليــوم الذي تنتهي فيــه أيام حكم 
الطاغيــة ليعــود ، وعندما يئس من ذلك أرســل في طلب ابنة 
خالتــه ليتزوجها وينجب منها اوالدا حــاول جاهدا ان يلقنهم 
تعاليم دينهم االســالمي ويتحدث معهــم باللغة العربية لكن 
تفاعلهم مع البيئة التي عاشــوا فيها خلق حاجزا بينهم وبين 
البلد الــذي لم يولدوا فيــه.. ويحاول والدهــم ان يقنعهم انه 
بلدهــم الحقيقــي ، وهكذا ، وعندما ســنحت الفرصة لزيارتهم 
العــراق بعد ســقوط الدكتاتور ، لم يشــعروا بأنهم في بلدهم 
ورفضوا العودة اليه رفضا حاســما ، لذا اضطر والدهم ان يعود 
معهم الى بالد الغربة ليقضي فيها ســنوات اخرى أمال في أن 
يكملوا تعليمهم ويكمل رسالته معهم فيصبح من السهل عليه 
العودة على الرغم من ســخريتهم من خطته ألنهم لم يلمســوا 
نفــس الجمال والحميمية التي حدثهم عنها والدهم عندما زاروا 
العــراق فقد رحل الكبار وتفرق االحبــاب ولم يجدوا في الوطن 
اال الحــر وانقطاع الكهرباء والفوضى التــي جعلتهم يفضلون 

العودة الى بلد النظام والحرية والخدمات !!

غريب في بلده
أمــا ســعد ابراهيم الذي غــادر العــراق فــي زوارق الموت بعد 
اقتناعه بضرورة الهجرة للبحث عن عمل ألنه عانى األمرين في 
العراق من البطالة والمستقبل المجهول ففكر في الهجرة كحل 
لمشاكله لكنه وجد نفسه كمن يقف على أرض هشة ألنه عاجز 
عن التفاعل مع البيئة االوروبية ومضطر الى االعتماد على راتب 
اللجوء فقط فاليمكنه هناك ايجاد عمل مناسب وبالتالي باتت 
أيامه ولياليه متشــابهة وخالية من الدفء كما انه يعيش على 
الكفاف عندما يرسل الى والدته المريضة جزءا من راتبه.. يقول 
ابراهيم انه يتحرق شوقا للعودة الى بلده حتى لو اكتوى بناره 
لكنه ســيحرم والدته من المعونة المالية وقد اليجد عمال كما لن 
يتمكن من الزواج وسيظل غريبا في بلده وهذا أصعب بالنسبة 
اليــه فهــو وان كان غريبا في الخارج لكنه يشــعر بانســانيته 

لحصوله على راتب وتأمين صحي ..

حيرة العودة والبقاء
فــي الوقت الــذي يتألم فيه عماد ياســين مــن موقف زوجته 
التــي أوقعتــه في ورطــة كبيرة بســبب رفضها العــودة الى 
الوطن بعد انتهاء مدة عالج زوجها التي اســتمرت لســنوات ، 
ويقول ياســين ان زوجته اصيبت بأعــراض االنبهار بالغرب – 
كما يطلق عليها هناك – فلــم تعد ترى راحتها في بلدها بل 
بدأت تتخلــى تدريجيا عن القيم والتقاليــد التي تربت عليها 
فيــه وعندما حاســبها زوجها، افتعلت خالفا كبيرا واســتفزت 
زوجها ليعاقبها بالضرب، وهنا لجأت الى الســلطات االوروبية 
لحمايتها منه الدراكها بــأن ضرب المرأة هناك جريمة يعاقب 
عليهــا القانون خاصــة اذا كان الزوج عربيا ومســلما فهو نوع 
من انواع االرهاب الذي يتهم به المســلمون في بعض البلدان 
الغربيــة.. في النهاية، اضطر عماد ياســين الــى التوقيع على 
تعهد بعــدم التعرض لزوجته نهائيا وتــم تطليقها منه بناًء 
علــى طلبه، وعندما عــاد الى العراق وحيــدا وتركها في العالم 
الذي اختارته، واجه مشكلة أخرى اذ اتهمه اهلها بالتخلي عنها 
وتركهــا في بالد الغربة، وهو حائر بيــن العودة الى بلد اليجد 
فيه ذاته او البقاء في العراق والخضوع لتهديدات اهل طليقته 

ومطالبته بفصل عشائري !!
كثيــرة هي الحكايــات المؤلمة عــن عراقيين فقــدوا توازنهم 
النفسي والعائلي لشــعورهم بأنهم سيظلون معلقين أبدا بين 
ناريــن.. أو جنتين، وربما لو حظي البلد بظروف مســتقرة ووجد 
فيــه ابناؤه فرص عمــل وتعليم جيد وتوفــرت لهم الخدمات 
الصحية والكهرباء والســكن لن يفكروا في مغادرته وقد يعود 
اليه من غادره الى الخارج ليســتمتع بجنته غير آسف على جنان 

الغرب الزائفة.

قوارير
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من أجل نشر الذائقة الجمالية 
زينب دنبوس : 

فنانة توثق ابداعها على جدار المدرسة 

بشفافية اقرب الى الحلم، وخطوات تؤكد وعي فكرتها ، تروي الفنانة التشكيلية زينب 
دنبوس حكايتها في المدرسة التي تعمل بها معلمة للتربية الفنية، اذ قالت "عند 

لحظة دخولي الى المدرسة اصبح لدي حلم  بتحويل هذا العالم التي تكاد تسيطر عليه 
الحاجات المهملة الى عالم يعج بالسحر والخيال، ليكون بيت لطفولة تعشق الجمال 

وتتاثر بااللعاب ، باسلوب فنيٍّ بعيٍد عن النمطية.

هي 
واالبداع
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اذ استخدمت الحصى ومواد البناء والملصقات الجاهزة" مؤكدة ان 
"الفن ليس درســًا يدرس انما هو الهام يوجد عند كل انسان، منذ 
ان يولد، ويبدا يكتشف االشياء من حوله ، لكن تبقى المدرسة هي 

التي تكشف هذا الفن". 
مبينــة ان " المعاملة القاســية لبعض المعلميــن اتجاه طالبهم، 
يقتــل كل ما بداخل التلميذ من ابداع ويزرع بقلبه الخوف والرعب 

الذي يجعل الطالب يرفض الذهاب للمدرسة". 

كن متفائال
"شــق طريقك بأبتســامتك وعلمك ال بســيفك" و "كــن متفائاًل 
شــعارات خطت بها الدنبوس جدران المدرســة والتــي اعتبرتها 
مرشــدًا تربويًا، فعندما تلتقي الكلمات مع الرســوم تشكل ثنائيًا 
أيجابيًا على نفوس التالميذ وتترك عنده أكثر من حاســة، فمعظم 
الرســومات الجدارية كانت تحث على العلم واالبتسامة والتفاؤل.

وكل صورة تحكي قصة او تعالج قضية معينة في نفوسهم  .

درس الفنية
وعن محاوالتها الحياء درس الفنية اضافت :" انني خالل االعوام 
التي قضيتها بالمدرسة استطعت ان اجعل  درس التربية الفنية 
محببًا ومهما بالنسبة للطالب ، فكل مكان كان ينبض فنا وجماال. 
فبسبب الظروف التي يمر بها البلد وسيما مايتعلق بكثرة العطل 
وتزاحم المواد العلمية جعل الكثير من الطلبة اليعرفون او يمارسون 
هواياتهم الفنية في الرسم وغيره ولهذا من واجب مدرسي التربية 
الفنية المســاهمة في بث الثقافة والــذوق الجمالي لدى الطالب 

باسلوب اخر يتمثل في الرسم على الجدران . 

بصمة فنية
الدنبوس اســتدركت بالقول :"ما فائدة الفن اذا لم يمنح االخرين 
االحساس بالجمال ويترك دليال بأننا تواجدنا ذات يوم هنا، فرغم 
رائحة االصباغ وبرودة الجو في الشتاء وعدم توفر االضاءة عندما 
كنت أرسم،اال ان شعوري بفرشاتي وهي تتوهج سحرا على الجدران 

تزهو بالجمال مهما مرت السنين.

موكدا انها التزال تواصل عملها في رســم على جدران، اذ قامت 
موخرا بمشــاركة مجموعة "نينورتا" للفنون برسم جدران مستشفى 

الطفل الخاص بامراض السرطان. 
الدنبــوس تتمنى  ان تمتلك عصا ســحرية لتجعل جدران مدارس 
العراق جميعها تبدو كمتاحف ساحرة،  فالحلم ال يتحقق بكلمات 
نرددها انما بمبادرات تكون عشــية الخلود التي طالما بحث عنها 

كلكامش .

رسالة علمية
يذكــر ان زينــب دنبوس  تــدرس فــي الوقت الحالي ماجســتير 
فــي التربيــة الفنية، اشــارت في حديثهــا لمجلــة "قوارير" الى 
رســالتها العلمية التي جــاءت بعنوان " االســاليب التقنية للفن 
 العراقــي المعاصر وانعكاســها في نتاجات طلبة قســم التربية 
 الفنيــة " تزامنــا مع موجــة التطور التقنــي الذي اجتــاح العالم 
وافرزته فنــون ما بعد الحداثة التي الغــت الفواصل بين الفنون 
والعلم حيث لم يعد اســتخدام الخامات حكرا على درس االشغال 
اليدوية كمــا كنا نتعامل به مــع الطلبة باالبتدائيــة والثانوية 
فاليــوم اصبحت للوحة تركيب تجمــع كل الخامات لكنها ال تخلو 

من الفكرة.
 وبذلــك عاد الفن بمتناول الجميع ســيما االنســان البدائي االول 
الذي وضع يديه بدماء الحيوانات المفترســة وبصمها على الجدار 
ووظف كل الخامات بالطبيعة الحرة لكي يعبر بها عن حاجاته ومن 
هنا اختلف مفهوم االشــغال اليدوية في الفن العراقي المعاصر 
فأصبح الفنان يدخل كل الخامات بلوحته الفنية والتي من خالله 
يصبح بأمكانه ان يوصل جميع افكاره الثائرة والمعبرة عن حرية 
الذات بعيدا عن الزخرف القواعدي الذي جاءت به المدارس الفنية 
الكالسيكية، فمن خالل هذه التجربة  اريد ان اوصل رسالة مفادها  
تحفيــز الطلبة على التفكير و الثقافــة البصرية التي تحول القبح 
الــى جمال وهذا ما نادى به ســقراط بقوله "حتــى بالقبح هناك 

مسحة من الجمال" . 

رشا الطائي  
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ترجمة

اكدت احدى الدراسات الحديثة ان عدم تعرض االطفال لضوء النهار قد يساهم في 
عودة مرض الكساح في وقت اكد فيه  بعض الخبراء ان االطفال يقضون حاليا وقتا اقل 

في الهواء الطلق مقارنة مع نزالء السجون بسبب  الواجبات المنزلية ووسائل التواصل  
االجتماعي وااللعاب التي تمنع هؤالء االطفال من الحصول على الضوء الطبيعي الذي 

تحتاجه اجسامهم

 فنحــن االن  نقضــي وقتا اطول مــن اي وقت مضــى على مدار 
 تاريــخ جنســنا داخــل منازلنــا مما يؤدي الــى اثار خطيــرة على 
صحتنــا اال ان االمــر يــزداد خطــورة  عندما نشــجع اطفالنا على 
 هذا الســلوك حيث يقضي االطفال  معظــم الوقت في منازلهم 
و فــي نهاية يومهم  اوما بعد المدرســة هنــاك النادي الرياضي 
والواجبــات المنزليــة  الى جانــب  االلعاب  ووســائل التواصل 

االجتماعي.
ونتيجة لذلــك يقضي ما يقارب ثالثة ارباع االطفال في المملكة 
المتحدة مثال وقتا اقل في الهواء الطلق مقارنة مع نزالء السجون 
حيــث اكد تقرير كان قــد اجري عام 2016 الــى ان 12 % من 
االطفال لم يســبق لهم ان ذهبوا الى حديقة او بيئة طبيعية في 

العام السابق.

ضوء الشمس 
ان الوقت الــذي يقضيه االطفال في الهــواء الطلق ضروري جدا 
لصحتهم فهو يســاعد على نمو العظام والعيون  بشــكل صحيح 
حيث تؤكد االبحــاث ان االطفال يولدون مــع مقلة قصيرة تنمو 
مع نمو اجســادهم وتتوقف العين السليمة عن النمو عندما تصل 
الى الشــكل االمثل في حالة الحصول على اضاءة جيدة  ال تتوفر 
اال في الخارج في حين ان الغرف المضاءة بشــكل جيد ومشــرق 
ال تتناســب مع مســتويات الضوء الخارجي حتى في يوم غائم.  
عــدم الحصول على اضــاءة طبيعية  يجعل الطفــل قصير النظر 
لذلك نراهم يحتاجون الى عدســات او جراحــة لتصحيح رؤيتهم 
والموضوع ليس مجرد ارتداء نظــارات او دفع المال ألجراء جراحة 
الليزر الن قصر النظر الشــديد يمكن ان يؤدي الى العمى في ســن 

مخاوف من عودة مرض الكساح
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اكبر . وقد تضاعفت نسبة الشغف  بوسائل التواصل االجتماعي 
بين الشــباب في المملكة المتحدة خالل الخمســين سنة الماضية 
ومــن المتوقــع ان لم يتم فعل شــيء فأن نصف ســكان العالم 
ســيكونون قصيــري النظر بحلــول عام 2050 وقــد يعود مرض 
الكســاح الذي تــم القضاء عليه بعد الحــرب العالمية الثانية الن 
ضوء الشــمس ضروري ألجسامنا  لصنع فيتامين D  والذي بدونه 
ال يمكننا امتصاص الكالسيوم والفوسفات التي نحتاجها للعظام 

الصحية واالسنان والعضالت. 

منافع الضوء
تســاهم الســاعات الداخلية التــي النهاية لها في عــودة  مرض 
الكساح بين االطفال الذي يســبب الما ونموا ضعيفا وعظاما ناعمة 
 D وضعيفــة تنحني تحــت ثقل الجذع وقد ارتبــط نقص فيتامين

بارتفاع الحساســية الغذائية  والربو ومرض الســكري من 
النوع 1 وكل هذه االمراض تؤكد ان الحياة الحضرية 
توفر لنا العديد من وسائل الراحة إاّل أن هذه الحياة 
يربك الجســم البشــري الحديث.  ان اجراء تغييرات 

بســيطة مثل منح اطفالك المزيد من الوقت في ضوء 
النهار حتى عندما تكون الســماء ملبدة بالغيوم وتشجيع 
النشــاط البدني المنتظم سيعمل على اعدادهم  لمستقبل 

اكثر صحة وان خروج االطفال للعب والتســلية 
ليست فكرة تافهة بل هو مكون اساسي 

لصحتهم على المدى الطويل .

عن االندبندنت

ترجمة / ساجدة ناهي 
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اثبتته الدراسات العلمية 

صوت األم .. األول في حياة الطفل 

من نعم الخالق جل 
وعال، انه جعل حاسة 

السمع تتكون في 
االنسان وهو جنين 

في رحم امه، ففي 
منتصف الشهر 

الخامس من الحمل 
تنمو وتتكامل حاسة 

السمع، أذ بينت 
الدراسات الحديثة ان 

الجنين يتجاوب بعد 
هذا الشهر للمنبهات 

التي يسمعها، 
وهكذا فان اول 

موسيقى يسمعها 
الجنين هي دقات 

قلب والدته، وخالل 
الشهر السابع من 

عمره يبدأ الجنين 
بتمييز االصوات 

الحادة عن غيرها.

دراسات 
اجتماعية
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ــك  ــده، لذل ــرات وال ــل نب ــرارا مث ــر تك ــا االكث ــزن منه ــا يخ  كم
فعنــد والدتــه يكــون مــن الســهل عليــه التعــرف علــى صــوت 
ــعر  ــه فيش ــن ام ــي بط ــا كان ف ــاء م ــه اثن ــه يختزن ــده، الن وال
آلفهمــا  النــه  عنــد ســماعه،  واالرتيــاح  بالســكون  الطفــل 

ــه. ــن ام ــي بط ــن ف ــو جني ــا وه واختزنه
وعندمــا يــرد ذكــر حاســة الســمع فــي القــرأن الكريــم، تتقــدم 
حاســة الســمع علــى حاســة البصــر، فــي 17 آيــة قرانيــة 
ــمع  ــة "إّن الس ــة الكريم ــي االي ــال ف ــبيل المث ــى س ــا عل ومنه

ــؤوال".  ــه مس ــك كان عن ــؤاد كل ذل ــر والف والبص
ــى البصــر فــي القــرأن  ــا تتقــدم حاســة الســمع عل ــاذا دائم لم
الكريــم ؟ الن حاســة الســمع تمنــو وتتكامــل قبــل حاســة 
بالســمع،  يبــدأ  الخامــس  الشــهر  عنــد  فالجنيــن   البصــر، 
 بينمــا حاســة البصــر تتكــون بعــد الــوالدة وفــي الشــهور 
االولــى تاخــذ بالنمــو التدريجــي فيبــدأ يميــز بيــن الصــور 

واالشــياء.

تأثير االصوات
تؤثــر االصــوات المختلفــة علــى الجنين،ســيما صــوت االم 
ــل،  ــاة الطف ــي حي ــترخاء،وهو االول ف ــة واالس ــعره بالراح يش
ــا  ــد، ومــن المفارقــات اللطيفــة انهــا حينم ــل ان يول حتــى قب
ترنــم الــى جنينهــا، فــان ذلــك يــؤدي الــى تــوازن نمــوه 

العصبــي.
ــذي يتعــرض  ــن ال ــة، ان الجني ــد اشــارت الدراســات الحديث وق
بعــد الشــهر الخامــس مــن حياتــه فــي بطــن امــه الــى 
اصــوات صاخبــة وضوضــاء، يبــدأ بالتملمــل حتــى يعبــر عــن 
ــل  ــعر الحام ــك، فتش ــماع ذل ــي س ــه ف ــدم رغبت ــه وع انزعاج
ــك  ــا، لذل ــن حده ــدة ع ــة والزائ ــر العادي ــركات غي ــذه الح به
اكــدت الدراســات الحديثــة ان هــؤالء االجنــة يتعرضــون بعــد 

ــوم. ــي الن ــات ف ــى صعوب ــم ال والدته
وبعــد ان عرفنــا هــذه الحقيقــة العلميــة، يجــب على كل ســيدة 
اثنــاء الحمــل ان تبتعــد عــن الضوضــاء والضجيــج واالصــوات 
ــة  ــات الجميل ــماعه الترنيم ــى اس ــل عل ــة، وتعم ــاز العالي النش
ــيته  ــي نفس ــدوء ف ــة واله ــث الراح ــده لتبع ــة وتهده الهادئ
أو تســمعه تــالوات مــن القــرأن الكريــم.. حفاظــا علــى صحتــه 
النفســية وذائقتــه الفنيــة التــي تتشــكل وهــو جنيــن. وليــس 
ــه   ــوالدة جاهــل ال يفق ــث ال ــا هــو مشــاع، أن الطفــل حدي كم

شــيئًا ممــا يســمعه.
ووفــق هــذه الدراســات، فــأن مــا درج عليــه اباؤنــا مــن التكبيــر 
فــي اذن الطفــل بعــد الــوالدة واالذان فــي اذنــه االخــرى، 
ــزن  ــل يخت ــا وان الطف ــة علمي ــة. ومثبت ــة بالمائ ــة مائ صحيح
ــنوضح  ــا س ــتقبال مثلم ــا مس ــتجيب له ــوات ويس ــذه االص ه

ــث. ــذا البح ــي أدراج ه ــك ف ذل

الموسيقى وتأثيرها 
 عــادة مــا تلجــأ االم الــى الغنــاء والهدهــدة عندمــا تريــد 
ــل  ــاء بـــ " الدل ــن الغن ــون م ــذا الل ــرف ه ــا ويع ــم وليده  تنوي
باالســترخاء  االم ويشــعر  لنــداء  الطفــل  لــول" فيســتجيب 

والنعــاس، فصــوت االم مثلمــا قلنــا يصبــح مألوفــا لــدى 
ــن  ــي بط ــا ف ــزال جنين ــو الي ــمعه وه ــبق وس ــو س ــل، فه الطف

ــه. ام
وقــد اثبتــت الدراســات الحديثــة الــى ان الترنــم للطفــل 
ــة مهاراتــه اللغويــة بشــكل  ــى تنمي ــع قــد يســاعده عل الرضي
ــه مــن مشــاكل النطــق  ــك فــي وقايت ــا يســاهم ذل اســرع، كم
ــوت  ــا ان ص ــة، كم ــن الطفول ــة م ــة متقدم ــي مرحل ــكالم ف وال
ــس  ــدا والتنف ــوم جي ــى الن ــاعده عل ــة تس ــيقى الهادئ الموس

ــهل. ــورة اس بص

ميول واتجاهات
فــي دراســة ظهــرت بالواليــات المتحــدة االميركيــة، تــم اخــذ 
عينــات مــن االطفــال حديثــي الــوالدة، واخضاعهــم الى ســماع 
موســيقى كالســيكية هادئــة، بينمــا اخــذوا عينــات اخــرى 
ــج..  ــن ضجي ــارة ع ــة عب ــيقى صاخب ــمعونها موس ــوا يس وراح

ــن. ــون ســلوك االثني واخــذوا يراقب
ــر  ــة أكث ــي ســمعت الموســيقى الهادئ ــة الت فوجــدوا ان العين
ذكاًء ويحصلــون علــى مراتــب متقدمــة فــي الدراســة ويغلــب 
ــة وذا  ــون الجميل ــى الفن ــون ال ــدوء وميال ــلوكهم اله ــى س عل
ــمعت  ــي س ــة الت ــس العين ــى عك ــالم. عل ــاني مس ــع انس طاب
ــون  ــم اليصل ــدوا انه ــد وج ــج، فق ــاز والضجي ــوات النش االص
الــى مراحــل دراســية متقدمــة واقــل ذكاءا ويميلــون عــادة الــى 

ــف. العن
مــا احــوج المجتمــع العراقــي فــي الوقــت الحاضــر الــى 
الهــدوء والســالم، فبعــد صفحــات مــن الحــروب واخرهــا 
ــالم  ــذور الس ــذر ب ــاج أن نب ــش"، نحت ــات " داع ــاب عصاب اره
فــي نفوســهم ونمســح مــن اديــم المجتمــع مخلفــات العنــف 
والعدوانيــة مــن خــالل الموســيقى والصــوت الهــادئ المشــبع 
نبــث  أن  ممكــن  االنســانية،  والعاطفــة  الحنيــن  بنبــرات 
رســائل الفضيلــة والجمــال والســالم فــي نفــوس شــبابنا فــي 

المســتقبل.

سامر المشعل 

يجب على كل سيدة اثناء الحمل 
ان تبتعد عن الضوضاء والضجيج 

واالصوات النشاز العالية، وتعمل على 
اسماعه الترنيمات الجميلة الهادئة 
وتهدهده لتبعث الراحة والهدوء 
في نفسيته أو تسمعه تالوات من 

القرأن الكريم.. حفاظا على صحته 
النفسية وذائقته الفنية التي تتشكل 

وهو جنين
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تألق 
العدسة 

تصوير - صالح السباح

أروقة تفوح بالبراءة.. وجوه تشفي ناظرها من أوجاع الحياة...
مراتبهم في الفرح تستحق أن تكون في المقدمة

انهم أطفال روضة السيدة رقية )عليها السالم(  برعاية األمانة العامة للعتبة الحسينية 
المقدسة... لمستقبل يضمن حقهم في التعلم واالبتسامة.
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وتحضـر القهـوة في المضايـف والدواوين باسـتخدام عدة ادوات 
مخصصـة لهـا اهمهـا الدلة والقمقـم والجاون والمحمـاس اضافة 
الـى الفنجـان الـذي تصـب فيـه  وتقـدم للضيـوف، وهنـاك عدة 
القهـوة  يتوقـف علـى طريقـة حمسـها فتوجـد  أذ  لهـا،  انـواع 
الخفيفـة والثقيلـة التـي تميل الى السـواد كما يضـاف اليها في 

بعـض االحيـان الهيـل والزعفـران والقرنفل .
 

عالج االكتئاب
فـي الماضـي كانت القهـوة قليلة وغير متوفرة فـي كل مكان وال 
احـد يسـتطيع شـراءها لغـالء اثمانها  وكانت تشـرب للكيف،  اما 
اليـوم فهـي موجودة  فـي كل مكان في المنزل والشـارع و الدوائر 
الحكوميـة حيـث اصبحـت المشـروب المفضـل للكثيريـن حـول 
العالـم ويقـدر انـه يتـم يوميا شـرب 2.25 بليون كوبـا عالميا اذا 
فربمـا كان ادمـان القهوة ليس امرا سـيئا وهناك اسـباب تجعلك 
تعشـق القهـوة منهـا انهـا تعـزز قـوة العقـل وانهـا مـع السـكر 
تحولـك الـى عبقـري لفتـرة قليلـة ومجـرد تنشـق رائحـة القهـوة 
تحسـن مـن مزاجـك لذلـك نجـد ان عاشـقي القهـوة اقـل تعرضا 

. لالكتئاب 

القهوة.. والدلَّة.. والفنجان 

رائحة التراث   
وهوية عشائرنا العربية 

تعد القهوة العربية عنوان الكرم والجود للقبائل 
والعشائر العربية وهي تتربع على عرش جميع 
المشروبات لما لها من مذاق طيب ورائحة زكية ، وهي 
التي تميز القبائل في البادية على مساحة العالم 
العربي وتعد من العادات الثمينة والميزة االساسية 
لمجالسهم حتى اصبحت مضربا ألمثالهم اذ قالوا )من 
كانت تربيته دلة كانت اخالقه هيل(. 

تراث
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الدلة القرشية 
فـي  الحائـل  منطقـة  فـي  بـدأت صناعتهـا   فقـد  الـدالل  امـا 
السـعودية قبـل اكثـر مـن قـرن ونصـف حيـث صنـع جـار اللـه 
الخطيـب الدلـة  القرشـية التي يقـال انها تنسـب لقريش وكانت 
تصنـع فـي مكـة او مـا يعـرف بدلـة الكصـر التـي اصبحـت فيما 
بعـد اثمـن انـواع الـدالل حيـث يصـل سـعر الطقـم الـى اكثر من 

نصـف مليـون ريـال سـعودي.
وتصنـع علـى عـدة انـواع او اشـكال منهـا التـي تطعـم بالنحاس 
الذهـب  مـن  تصنـع  التـي  الدلـة  كذلـك   ) الوارشـو   ( االبيـض 
وتطعـم بالفضـة فـي الخليـج ومـن اشـهرها البغدادية والشـامية 
فـي سـوريا والحسـاوية التـي تصنـع فـي االحسـاء التـي تتميـز 

بنقوشـها وهـي مـن اقـدم الـدالل واقيمهـا هنـاك.
تصنـع الـدالل من النحاس االحمـر )مادة الصفر ( وهـي اما تكون 
صفـراء او بيضـاء وقـد تكـون علـى لونيـن او ثالثـة حسـب طلب 
الواحـدة  الثمـن حيـث يسـتغرق صناعـة  الزبـون وهـي باهظـة 

حوالـي اسـبوعين، وكلمـا كبـر حجمهـا زادت قيمتهـا.
ونقـل لـي السـيد عمـاد مهـدي صالح التـي اصبحت الـدالل التي 
تحمـل اسـم والـده ماركـة معروفـة فـي كافـة الـدول العربيـة،  
فسـعر طقـم  البغداديـة وصل الـى 2000 دوالر وان اطيب انواع 
القهـوة هـي التـي تشـرب فيهـا حسـب قـول زبائنـه الخليجيين 
القهـوة  العـرب فـي تقديـم  وتقاليـد يتبعهـا  وهنـاك عـادات 
ويقـدم  اليسـرى  باليـد  الدلـة  تمسـك  بـأن  تتلخـص  للضيـف  
الفنجـان  باليـد اليمنـى وفـي حال اكتفـى الضيف بفنجـان واحد  
او اكثـر يهـز الفنجـان معلنا عدم رغبته بشـرب المزيـد من القهوة 
واصـل هـذه الحركـة اي هـز الفنجـان  ان القهوجـي الـذي يعمـل 

لـدى الشـيخ يجـب ان يسـمع اسـرار الشـيخ  والمضيـف وال يبـوح 
بهـا اي ال يسـمع ال يـرى ال يتكلـم فجـاءت هـذه الحركـة لتجنـب 

الحديـث المتبـادل بيـن القهوجـي والضيـف.

اسماء وانواع
منهـا  الباديـة  عنـد  القهـوة  لفناجيـن  اسـماء  خمسـة  وهنـاك  
فنجـان الهيـف وهـو الـذي يشـربه المعـزب بعـد تجهيـز القهـوة 
لطمئنـة الضيـف بأنها غير مسـمومة مثال  وفنجـان الضيف  وهذا  
يصـب للضيـف وملـزم ان يشـربه اجبـاري وال يتركه اال فـي حالة 
واحـدة اذا كان لـه طلـب عنـد الشـيخ الذي يكـون مجبرا هـو االخر 
علـى تلبيـة طلبـه وعـار عليه اذا لـم ينفذه عنـد قبيلتـه،  وفنجان 
الكيـف الهـدف منـه تعديـل المـزاج وهـو الثانـي الـذي يقـدم 
للضيـف وغيـر ملـزم بشـربه او رده،  وفنجـان السـيف الـذي يقـدم 
للضيـف وهـو اقـوى الفنجانين في سـواني العـرب وغالبا الضيف 
ال يشـربه واال سـيكون شـريك المعـزب فـي السـراء والضـراء وفي 
السـلم والحـرب، وهـو حليـف لـه ويدافع عنـه حد السـيف ويعني 
بالمصطلـح الحديـث عقـد ميثـاق عسـكري وامنـي بيـن الضيـف 
والمضيـف،  امـا فنجـان الفارس ليسـت لـه عالقـة ال بالضيف وال 
قهوتـه وهـو خاص بالقبيلـة وداخل القبيلة الذي يشـربها فارس 
ويجـب ان يأخـذ ثار القبيلـة واكثر الناس تتجنب هـذا الفنجان اال 

اذا كان واثقـا مـن انـه سـيأتي بـراس غليص.
وتبقـى الدلـة والفنجـان هويـة عشـائرنا ومضايفنا التـي تتحلى 

بشـجاعة الكـرم والتي تفـوح منهـا الرائحـة المميزة. 

حيدر الحيدري
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نافذة على 
الطبيعة

جمال الطبيعة يكتمل بوجودها 

الطيور .. 
عالم مذهل من الغرائب والصفات 

الطيور من أجمل الكائنات الحية، وتتنوع في ألوانها وريشها وطباعها وصفاتها، فلكل طير ما 
يميزه عن غيره، ويصل عدد أنواع الطيور المعروفة في العالم حاليًا إلى حوالي 10 آالف نوٍع، 
تختلف كذلك في تصرفاتها وأفعالها، ويمكن للمرأة معرفة أي الطيور أقرب إلى شخصيتها 

باالطالع على أنواع الطيور التي سنذكرها فيما يلي، و هناك العديد من الطيور المذهلة، 
والمخيفة أيضًا، ولكل طير منها ما يميزه في عالم السماء.

الطاووس:

ًا بنفســه لكثرة ريشه وروعته، لذا يغتر كثيرًا بجماله،  يحب االســتعراض، وهو من أكثر الطيور بهرجة وزهوَّ
كما أنه يعشــق لفــت االنتباه إليه، وإثارة اإلعجاب به، وأن يكون محــط أنظار الجميع، وعلى الرغم مما 

ســبق، إال أنه يضطر دائمًا إلى الســير على األرض لعدم قدرته على الطيران إال لمسافات قصيرة 
وارتفاعات متوســطة، ومن أهم ما يميزه بأنه اجتماعــي بطبيعته، يعيش في مجموعات 

نة من زوجين إلى 5 أزواج، يساعدون بعضهم بعضًا. مكوَّ
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الهدهد:
ُيضرب فيه المثل بقوة اإلبصار، 

ولديه قــدرة "عجيبة" على معرفة 
أماكــن وجــود المــاء 
تحت األرض، لذا فإن 

ل ســر  المرأة الهدهد، تمثِّ
الحياة، وتتميز بالرشــاقة، وُحســن 

المظهر. وألن ريش تــاج الهدهد، 
يجلب الحــظ والثراء، فأنِت 

لَمــن  الحــظ  مصــدر 
مكانة  وتحتليــن  حولك، 
الجميع،  لــدى  مميــزة 
ملــك  فالهدهــد 

الطيور.
الصقر:

صياد ماهر من 
الدرجة األولى، 

يعشق الحرية، ويعرف 
ماذا يريد، ويتميز بالحزم 
والدقة، ويرى بأنه أقوى 

سم شخصيته بالنبل  الطيور، وتتَّ
والتحليلية، لذا يبني قراراته على 

المنطق واألسباب، والحزم والهيمنة 
والجرأة، وعادة ما يتجنب العواطف 

عند اتخاذ قراراته.

الببغاء:

يجمــع الببغــاء مــا بين 
جمــال الشــكل والــذكاء 
شخصيته  وتتميز  واألناقة، 
بأنها مســتقلة، لكــنَّ الببغاء 
اجتماعــي بطبعه إلــى حدٍّ كبير، 
وهو ودود وكثيــر الحركة، ويحاول 
دائمــًا أن يكــون محــل اهتمام 
اآلخرين، ويراقب كل شــيء عن 
ُبعد، ويســتوعب جيــدًا كل ما 
يدور من حوله ليقــوم بتقليده، 
ولعل هذا األمر "التقليد" من أسوأ 
التقليد والثرثرة،  طباعه، فهو كثير 

وليس لديه للسر مكاٌن.

الغراب:
قد ينظر بعضهم لــه على أنه طائر 
مزعج، لكنه في الحقيقة أذكى أنواع الطيور 
بال منازع، فالغراب يســتطيع تمييز األشــخاص 
مــن حوله، كمــا أنه قــادر على اســتخدام األدوات 
البســيطة للحصول علــى ما يريد، وهو ســريع التعلم 
بشكل مذهل، ويستطيع حل أصعب المشكالت التي تعترضه، ويتميز 

بالوفاء لشريك حياته، ويكره التعدد.

البوم:
البوم، طائر ليلــي، حاد الذكاء، 
بالحكمة،  المثــل  فيــه  ُيضرب 
وأحيانًا بالتشاؤم، يقضي النهار 
نائمًا، وينشــط في الليل، يتميز 
بحاســة البصر القوية لياًل، كما 
يســتطيع أن يدير رأســه بزاوية 
تصــل إلــى 270 درجــة، لذا 
هو مستكشــف رائــع، وحريص 
جدًا على مراقبــة كل ما حوله، 
ويصعب خداعــه، كذلك يتميز 
ع له صوٌت في  ته فال ُيســمَ بخفَّ
طيرانه، لــذا يعتبــر قناصًا من 

الدرجة األولى.
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عالمها 
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فالمراهــق يمتاز عن غيره بالحساســية المرهفــة لكل ما يجري 
حولــه لذا فهو أحوج ما يكون إلــى اهتمام اآلخرين ومحبتهم، 
فاإلصغــاء للمتحدث مــن األمور الهامة ، وأشــدها تأثيًرا على 
حياته مســتقباًل وأكثرها عناًء وجهًدا بالنسبة للمربين واآلباء 
واألمهــات، وفيها تجتمع على المراهــق عوامل متعددة مثل 
التغيرات في الجسم والغدد والطول والوزن واإلحساس بالبلوغ، 

وأيًضا التكليف الرباني له.
فال تكوني أنت أيًضا أيتها األم من العوامل التي تجتمع على 
اإلبنــة المراهقة بعدم تفهمك لها وتذكــري قول اإلمام علي 
عليه السالم: ]]العب ولدك ســبًعا وأدبه سبًعا وصاحبه سبًعا 

ثم اترك حبله على الغارب[[.
- فالمصاحبة توجيه ومرافقة ومحبة، المصاحبة تزيل الحواجز 
وتقرب بين األبناء واآلباء واألمهات، فال يشعر األبناء بأي حرج 

من أن يستشيروا أهلهم فيما يعرض لهم من أمور.
- المصاحبــة تقي أبناءنا من األمراض النفســية والمشــكالت 
االنحرافيــة، وبالتالي تحقــق لهم الصحة النفســية والتوازن 

األخالقي.

صفات األم الصديقة 
*أن تكون مثقفة

وحقيقــة هــذه الثقافه ان تكــون على علم بالحــالل والحرام 
وحقــوق الزوجية واألبنــاء وليس الثقافــة بمفهومها العلمي 
ألنــه ليس المقياس لنجاح التربيه فكم رأينا امهات لم 
يتعلمن وربين جيال من األبطال الفذاذ وكم سمعنا 

عن امهات وصلن ذروة التعليم ربين جيال هزيال ضعيفا.

*األم القدوة 
فلتكن البنتها قدوة حسنة  في الخلق والسلوك وضبط النفس 

وفي االلتزام بالعبادات.
وأن تتصــف بالرحمــة والرفــق والليــن والتعامــل الجيد مع 
كل المواقــف.  يجمع علمــاء التربية أن الناشــئ إذا عومل من 
قبل أبويه المعاملة القاســية بالضرب الشــديد مثاًل والتوبيخ 
والتحقير والتشــهير والســخرية فإن ذلك له آثاره السيئة على 

صحته النفسية وسلوكياته.

*تجنب العتاب 
على األم مراعاة الحكمة في توجيه االبنة والتنويع هو مســلك 
الناجحيــن وتقتنص األوقات المناســبة بمــا يحتاجه الموقف 
والظروف والحالة النفســية لالبنة، فالدعاء لها وامامها  يكون 
ســبًبا للتواصــل والقرب بينهــا وبين األم إلى جانــب الراحة 

النفسية واألثر الرائع.

همسة أخيرة 
وإذا فقــد األبناء الثقة فــي كالم الوالدين وخاصــة األم فلن 
يقبلــوا التوجيه ولن يصغى أحد إلــى النصح، ويلجؤون حينها 
إلى مــن يثقون به من صديقة أو معلم، فــإن كان الصديق أو 
المعلم أو غيرهم صالًحا فال خوف على األبناء، وإن كان العكس 

تفاقمت المشكلة .

أثر    صداقة  األم  البنتها

كثيرًا ما تشكو من األمهات من ابنتها وخاصة بعد بلوغ سن المراهقة 
فهل سألت هذه األم نفسها: كم من الوقت خصصت لرعاية ابنتها ؟ كم من 

الوقت خصصت لالستماع إليها وبرحابة صدر ؟ كم من الوقت خصصت لمصاحبتها ؟ 
وهي أحق الناس بحسن الصحبة كما جاء في نص الحديث ]] من أحق الناس بحسن 

صحابتي يا رسول الله ؟ قال: أمك ثالث مرات.
كم من الوقت خصصت لتوجيه ابنتها واالهتمام بها ؟

عندما نهتم باالبنة ونسمع لها قبل أن يسمع لها غيرنا، سنفهم ما يشغلها 
وندرك حاجاتها ،. 
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عالمها 

هنالك مجموعة من األدوات الطبية من الضروري توفرها في البيت بهدف 
تقديم اإلســعافات األولية في حالة المرض ال قدر اهلل وضمان راحة و صحة 
صغيــرك. احرصي على وضعها في علبــة أو محفظة محكمة اإلغالق بعيدة عن 

متناول األطفال ومنها :

المحرار أو جهاز قياس الحرارة
مــن الضــروري ســيدتي أن تعي بأن إرتفاع درجــة حرارة الطفل الرضيــع خطيرة جدا و 
يمكــن أن تســبب عواقب جدا وخيمــة مثل اإلعاقة ال قــدر اهلل، لذا كان مــن اإلجباري و 

الضروري إقتناء المحرار قبيل الوالدة

مرهم طفح الحفاظات
يتعرض معظم األطفال الرضع إلى طفح جلدي من جراء اســتعمال الحفاظات، لذا وجب 
عليك اســتعمال مرهم طفح الحفاظات بشــكل يومي، في الحالة العادية ادهني مؤخرة 
طفلك بطبقة خفيفة من الكريم أو المرهم الواقي قبل أن تضعي له حفاظًا آخر نظيفًا، 
في حالة ظهور الطفح الجلدي ضعي طبقة ســميكة من المرهم التي تمثل غطاء واقي 

بين بشرة طفلك وأي بلل. 

مقص األظافر 
ال يتحكــم الرضــع بحركات اليدين بشــكل دقيــق، لذا ففــي معظم األحيــان يعرضون 
 وجوههــم للخــدش مــن دون قصــد، يمكنــك فــي هــذه الحالــة اســتعمال القفــازات 
إذا كان صغيــرك حديث الوالدة،ومن المستحســن قصها كلما الحظت نموها بشــكل 

قد يضره.

دواء خافض للحرارة
مــن الضروري جدا توفرك على دواء مخفض للحرارة خاص بالرضع 
فــي البيت بل يجــب اصطحابه معك أينما ذهبت، و إســتعماله فور 
إحساســك بارتفاع درجــة حرارته، مــع المراقبة المســتمرة حتى 
تتأكــدي من انخفاضهــا. فإذا ظلــت درجة الحــرارة مرتفعة رغم 
أخــذه للقــدر المســموح بــه من الــدواء. وجــب عليك اللجــوء إلى 
وســائل فيزيائية لتخفيــض حرارته : إزالة األغطيــة و المالبس، 
فتــح النوافــذ، غســل الوجه بالماء البــارد من المهــم أن تعلمي أن 
 مقدار الدواء المســموح به لرضيعك الصغير يرتبط مباشرة بوزنه، 
لذا كان من الضروري إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إعطائه الدواء 

المخفض للحرارة.

ادوات طبية  للرضيع
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لمالبــس الشــتاء لهــا ماهية 
خاصة حيث أن الصوف والفرو 
من أكثر الخامات المســتخدمة 
لألطفــال لضمــان أكبــر قــدر 
ممكــن مــن الــدفء والنعومة 
والبعد عن نوبات البرد ونزالت 
اإلنفلونــزا المتكررة المصاحبة 
تحرص  الــذي  الشــتاء  لفصل 
األزياء على اســتخدام  بيــوت 
خامات عاليــة الجودة والحرارة 

لصغارهم .
)قواريــر( تقــدم ارقــى االزياء 
شــتاء  في  لالطفال  الشــتوية 

.2019

اناقة 
الشتاء 
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عالمها 

ما هو ماء ديتوكس ؟

الحصــول علــى بطــن مشــدود ومســطح مــن األمــور التــي 
البطــن  فدهــون  الســيدات  مــن  العديــد  إليهــا  تتطلــع 
ــك  ــة بنفس ــدِك الثق ــد تفق ــي ق ــياء الت ــن األش ــه م وترهالت
وتشــعرِك باإلنزعــاج. مــع محــاوالت إنقــاص الــوزن المســتمرة 
والحميــات القاســية التــي قــد ال تؤتــي بثمارهــا قــد تشــعرين 
باإلكتئــاب. غالبــًا مــا تؤثــر دهــون البطــن أيضــًا علــى الصحــة 
العامــة وتتســبب فــي زيــادة فــرص اإلصابــة بارتفــاع ضغــط 
الــدم، الســكر، وتراكــم الدهــون علــى الكبــد. حيــن يأتــي األمــر 
للتخلــص مــن دهــون البطــن فــإن اختيــار األطعمــة المناســبة 

ــال للقضــاء عليهــا. هــو الســبيل اآلمــن والفّع
ــس  ــاء ديتوك ــر م ــة لتحضي ــة رائع ــى وصف ــا عل ــي معن تعرف
طبيعــي للتخلــص مــن دهــون البطــن والقضــاء عليهــا تمامــًا.

 

المكونات
1 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور
1 ليمونة كبيرة مقطعة شرائح

1 ثمرة خيار مقطعة شرائح
حفنة من أوراق النعناع الطازج

2 لتر ماء
 

طريقة التحضير
• ُيوضــع المــاء فــي برطمــان زجاجــي نظيــف وُتضــاف إليــه 
جميــع المكونــات ثــم ُيغلــق جــدًا، وُيحفــظ فــي الثالجــة لمــدة 

24 ســاعة.
ــة.  ــدة خاوي ــى مع ــه عل ــل تناول ــروب ويفّض ــى المش • ُيصف

ــوم. ــدة 15 ي ــًا لم ــة يومي ــذه الطريق ــرر ه وُتك
 

فوائد ماء الديتوكس
الزنجبيل

ــة  ــي ُتحســن مــن عملي ــة الرائعــة الت ــات الطبيعي ــن المكون م
الهضــم، وتعمــل علــى حــرق دهــون الجســم بفاعليــة بفضــل 

قدرتــه الفائقــة علــى زيــادة حــرارة الجســم الداخليــة.
 

الليمون
ــيطه  ــموم وتنش ــن الس ــد م ــة الكب ــى تنقي ــون عل ــل الليم يعم
معــدل حــرق  وزيــادة  أفضــل  بوظائفــه بصــورة  للقيــام 

الدهــون.
 

الخيار
يتكــون الخيــار بصــورة أساســية مــن المــاء واألليــاف الغذائيــة 
وهــي مــن المكونــات األساســية التــي يحتاجهــا الجســم، 
ــون  ــرق الده ــموم وح ــن الس ــم م ــة الجس ــى تنقي ــاعد عل ويس

ــة. ــورة طبيعي بص
 

أوراق النعناع
يســاعد النعنــاع علــى كبــح الشــهية وعــالج تقلصــات المعــدة 

وتنشــيط عمليــة األيــض.
 اســتمري علــى مــاء الديتوكــس لمــدة  15 يــوم للتخلــص مــن 
ــن الســموم  ــد م ــة الكب ــة وتنقي دهــون البطــن بصــورة طبيعي

والتمتــع بفوائــد صحيــة ال ُتحصــى.
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 المكّونات:
 ثالثة أكواب من الحليب البودرة.

 كوبان من الدقيق.
 كوب من النشا.

 ثالثة أكواب من السمن النباتي.

 القطر:
 خمسة أكواب من السكر.
 كوبان ونصف من الماء.

 ربــع ملعقــة صغيــرة مــن عصير 
الليمون.

 القليل من الهيل.

 طريقة التحضير:
 ضعي مكّونــات القطر دون الهيل 
في وعاء على النار، وحركيها جيدًا، 
ثــم اتركــي المزيــج حتــى يغلي، 
وأضيفــي الهيل، وقلبيــه، واتركيه 
جانبًا، ضعي الســمن فــي قدر آخر 
على النار، واتركيه حتى يسخن، ثم 
أضيفي النشــا، والدقيق، والحليب، 
وحركيهم جيــدًا. صّبي القطر على 
المزيــج، وقّلبيهما لمدة ربع ســاعة 
حتى يتجانــس، ضعي الحالوة في 

أطباق التقديم.

حالوة
 الطحين 
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رحاب األمل     

كل موقف 
نتعرض له يمنحنا 
خبرة وصالبة 
وتجربة.. والني 
اآلن اذكر عامي 
الماضي ،فلي 
الشرف والفخر 
ان احيي مصدر 
ثقتي وراحتي 
ودليلي الى الخير 
العتبة الحسينية 
المقدسة التي 
منحتني كل هذا 
التقدير والحنو 
الكون واحدة 
ممن تسطر حروف 
الخير والنجاة في 
صحافتها المميزة 
والمباركة

ال تنظر خلفك فذلك ماضي يؤلمك
وال الى اليوم فانه حاضر يزعجك

وال الى االمام فهو مستقبل قد يؤرقك
لكن انظر الى فوق فان لك ربا يرحمك

ابيات قد تلخص لنا حياة كاملة .. نمضي بها وفي فلكنا كل شيء 
منظم ومكتوب من آله واحد  

لقــد مضى عام بكل ما فيه من أحداث ســعيدة أو غيرها . نجاحات 
وعثرات 

تعرضنــا لتجــارب حياتيــة جديــدة، أحــداث ســريعة، اكتشــفنا 
المعــدن األصيــل لبعــض األشخــــاص، وتفاجأنــا بالخيـــــرات 
 الثابتــة واليوميــات الروتينيــة التي تزاحم ســاعاتنا غيــر المليئة 
 بالملــل اال من وجــود الله الــذي يمنحنا الطمأنينــة ووهدوء النفس 

كل يوم.. 
وعلى الجانب اآلخر وجدنا اننا قد نحيا في عالم اســري رائع وجميل 
فيــه كل صورنا وطموحاتنا واحزاننا وافراحنا.. يتكثف فيه الصدق، 

الديمومة، البريق والذكريات العذبة . 
 فأيــا كانــت األحداث،فــأن كل موقف نتعــرض لــه يمنحنا خبرة 
 وصالبــة وتجربة.. والنــي اآلن اذكــر عامي الماضي، فلي الشــرف 
 والفخــر ان احيــي مصــدر ثقتــي وراحتــي ودليلــي الــى الخيــر 
 العتبــة الحســينية المقدســة التــي منحتنــي كل هــذا التقديــر 
والحنو الكون واحدة ممن تســطر حروف الخير والنجاة في صحافتها 
المميــزة والمباركــة، وان تكون مجلة )للقوارير( واحة فعالة مشــرقة 
ومشرفة لكل النساء، والتي انبثقت من رحابها المثمرة عطاًء وجماال 

دفقًا. 
فيارب اكتب لنا فيه كل الخير والسعادة والتوفيق.. وحقق لنا ما تراه 

خيرا لنا وليس مجرد ما نتمناه.
فيا رب يسر لنا كل أمر عسير واشف كل مريض. وأحلى دعوة ادعوها 
في العام الجديد، الدعوة الشاملة الجامعة وأن يمن علينا الله بالستر 

والصحة وراحة البال والرضا منك يارب العالين . 

سعاد البياتي  

 م�سك 
لكالم 
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تصوير / حسن خليفة



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////68Q  W  A  R  E  E  R

تصوير - حسن خليفة


