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اريج 
االفتتاح

الله هو الذي كتب قصة حياتك ! 
فتأدب عندما ترويها 

وتأدب في حكمك على ما يحصل فيها 
اشتِك حالك له .. 

لكن ال تشتكيه
ــا مــررت  ــي كلم هــذه الكلمــات الرائعــة قرأتهــا ذات مــرة.. وبقيــت ارددهــا واضعهــا امــام عين
بقضيــة مــا او موقــف حــددت فيــه ســلوكي اليومــي، وترتبــت إزاءه حيثيــات القضــاء والقــدر .. 
وبالرغــم مــن كل مايــدور فــي فلــك حياتــك الماضيــة واآلنيــة هــي قصــة تكتــب بجــدارة، تخــط 
ســيئها بيــدك وبحبــر افعالــك واعمالــك، وخيرهــا وارد اليــك مــن الســماء )وفــي الســماء رزقكــم 
وماتوعــدون( آيــه بمفاهيــم ســامية تختبــئ فيهــا الحيــاة بعيــدًا عــن الشــك فــي تقديــر الخالــق 

وتصميمــه البــارع العمارنــا
 والبــد مــن وجــود حكمــة ومقــدرة آلهيــة تضــع اقدارهــا المكتوبــة، وترســم لــك خارطــة طريــق 
ــراح ومســرات وفــي كل خطــوة تخطيهــا ! فقــط  ــن احــزان واآلآلم .. اف ــل م ــكل ماتحم رائعــة ب

ــه والرضــاء بقضائــه وقــدره. ــه واالتــكال علي ــا االيمــان بالل الموقــف يتطلــب من
وحينمــا تختلــي مــع احزانــك التــي تحبــو اليــك وتصيــب ايمانــك ببعــض األســى واللوعــة، فــان 
الملجــأ لــك اال اللــه عــز وجــل الــذي يســتعيد بدعــاؤك ايــاه والشــكوى لــه عافيتــك العقليــة وبريق 

ــاة  ــوق النج ــؤادك كط ــرك وف ــي فك ــوره ف ــح حض ــض ليصب ــك المري عنــك قلب ازاح  الــذي 
تلــك الســوداوية التــي امرضــت ايمانــك واصابــت حالــك بالقســوة. 

تأكــد أن كل األحــزان التــي تمــر بــك امــا ألنــه يحبــك فيختبــرك أو 
أنــه يحبــك فيطهــرك مــن ذنوبــك ستكتشــف أن حزنــك 

حمــاك مــن النــار وصبــرك أدخلــك الجنــه.. وبعــد 
ذلــك كلــه اننــا علــى يقيــن ان اللــه معنــا ومــع كل 

ــا  ــره مثلم ــواب خي ــا اب ــيفتح لن ــا .. س مايصادفن
فــي كل مــكا وزمــان.  

رئيس التحرير

طوق النجاة
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مجلة قوارير التي تبحث دائما عن نماذج نســوية مشــرقة التقت 
الدكتورة هدى كريم فكان هذا اللقاء .

عرفيني عن نفسك , من هي هدى كريم ؟
انــا ابنة مدينتــي العظيمة بابل وابنة عائلــة جمعت بين العلم 
واالدب خريجــة كلية الطب جامعــة بابل وابنة والــدي الطبيب 
البيطري كريم جبار ســندي ودرعي وحبي الخالد الذي غالبا ما كان 
يصحبني في صغري عبر شــوارع واســواق المدينة حتى عشقتها 
وعشقت اهلها  ووالدتي نجمتي المضيئة التي تحميني من التيه 
وهي من علمتني حب االدب والشعر وهي خريجة معهد التكنلوجيا 
والرســم الهندســي ولي خمس اخوات من حملة الشهادات العليا 
عــدا االخت الصغــرى التي ال زالت طالبة في كلية طب االســنان 

جامعة بابل .
امضيــت اغلب طفولتي في ممارســة هوايتي المفضلة  الرســم 
ولكني تركته فيما بعد النشغالي بالدراسة التي اخذت كل وقتي 
واهتمامــي مع ذلك حرصت على قــراءة الكتب االدبية خصوصا 
وان بيــت جدي كانوا يمتلكون مكتبة ضخمــة فكانت فرصة لي 
لاطــاع على اهم المؤلفات االدبية مثل انا كارنينا وبطل من هذا 

الزمان وجين اير ووداعا يا ســاح وغيرها حتى وصلت الى المرحلة 
الجامعية بكل اعباءها وثقلها حيث ســلبتني كلية الطب من كل 
اهتمــام وهواية فتوقفت قراءاتي وها انا اعود  لها  بكل حماس 
بعــد التخرج وما زلت اخربش على الورق بين الحين واالخر محاولة 

استعادة موهبة الرسم المندثرة...

 الطــب واألدب نقيضــان ال يجتمعــان , كيــف جمعتــي 
بينهما في األدب الطبي ؟

صحيــح ان الطب واالدب نقيضان وهذا ما يتبادر للذهن اول االمر 
وهذا ما تبادر لذهني ايضا حتــى فترة قصيرة عندما بدأت افكر 
بان الطب زاخر بقصص مختلفة عن الناس ومعاناتهم ومن الممكن 
ان نكتبهــا ونجمعهــا كقصص قصيرة وروايــات  فلكل مريض 
قصــة ونحتاج الى كثير من الخيــال إليصالها الى الناس  وبدأت 
اكتب هذه النوعيات من القصص التي تسلط الضوء على المرض 
وتشــخيصه واعراضه بطريقة ادبية خيالية واتمنى ان يحسب لي 
هــذا النوع من االدب الطبي يوما ما ألنــي وبصراحة ال اعرف ولم 
اســمع ولم اقرا قصصا من هذا النوع وكمــا تعرفين ان الحاجة ام 
االختراع واحتياجي الشــديد للكتابة وشــعوري بالمسؤولية تجاه 

عملي هو ما جعلني الجأ مؤخرا الى هذا النوع من الكتابات .

ماذا تكتبين ايضا ؟
اكتب الرواية والقصة القصيرة والمقالة والقليل من الشعر وهناك 
مشــروع لنشــر روايتي االولى التي تدور فكرتها في راسي منذ 3 
ســنوات ومشروع اخر لنشــر قصصي القصيرة ايضًا وقد يستغرق 

االمر سنة على االقل فلست مستعجلة على النشر .

كيف تقيمين تجربتك مع مهرجان عشتار تقرأ  ؟  
 تجربتي مع مهرجان عشتار تقرأ كانت تجربة رائعة جدا وتمثل اول 

مآثر 

تجربتي مع مهرجان عشتار تقرأ كانت 
تجربة رائعة جدا وتمثل اول نشاط مدني 

لي ....ولعشتار حب خاص جدا في قلبي 
فكان اسم المهرجان كافيا النغمس 

فيه وفي تفاصيله  ففي الموسم االول 
ساهمت في المهرجان بتوزيع الدعوات 

الى اغلب مدارس مركز مدينة بابل و 
االشراف على توزيع الكتب على الحضور

جميع االلقاب تليق بالدكتورة الشابة هدى كريم هي عشتار بابل المحبة للتاريخ والحضارة 
والناشطة المدنية والرسامة والرياضية والشاعرة  وصاحبة فكرة نادي عشتار تقرأ النسوي 

الثقافي في بابل وكاتبة القصص التي استنبطت لنفسها نوعًا جديدًا من االدب اطلقت عليه اسم 
االدب الطبي الذي اعتمدت فيه على تشخيص المرض واعراضه بطريقة ادبية خيالية واستلهمت 

بعض مفرداته من قصص المرضى ومعاناتهم . 

د. هدى كريم 
أيقونة بابل التي جمعت بين الطب واألدب 
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نشاط مدني لي ....ولعشتار حب خاص جدا في قلبي فكان اسم 
المهرجان كافيا التماهى فيه وفي تفاصيله  ففي الموســم االول 
ســاهمت في المهرجان بتوزيع الدعوات الــى اغلب مدارس مركز 
مدينة بابل و االشــراف على توزيع الكتب على الحضور ولم انس 
الجانــب الطبي ايضا فتوجهت الــى دار الصحة العامة وحصلت 
منهم على نشــرات طبيــة توعوية عن بعض االمــراض وكيفية 
عاجها وقمت بتوزيعها على الحضور وفي الموســم الثاني قمت 

باإلشراف على التنظيم والتوزيع للكتب....

 اراك قارئة نهمة ماذا تنصحين المرأة العراقية والبابلية؟
القراءة يجب ان تكون عادة يومية مثلما تغسل وجهك كل صباح 
ليكون مشرقا يجب على المرأة ان تقرأ لتصبح روحها مشرقة ايضا 
وانا ال اقرأ اكثر من نصف ساعة فقط في اليوم ولكن االستمرارية 
علــى هذه النصف ســاعة يوميا هو ما يخلــق االنجاز ونصيحتي 
للمــرأة البابلية هو الســعي للحصول على المعرفــة والخبرة التي 
تؤهلها لخوض الحيــاة اليومية بعقل راجح وهي لن تحصل على 
هــذه الخبــرة اال من بطون الكتــب فوضع المرأة فــي مجتمعنا و 

تحركها واختاطها وخروجها امر صعب وســتكون شخصية قليلة 
الخبــرة وربما ســاذجة ان لم تقرأ و الكتــب تلخص عصارة وخبرة 

ُكتاّبها وهي جاهزة لمن يبحث عنها  .

كنت صاحبــة فكرة نادي عشــتار تقرأ النســوي الثقافي, 
كيف تقيمين هذه التجربة ؟

 فكرة نادي عشــتار للقراءة كانت وليدة احتياجي إلحداث تغيير 
في مجتمــع مدينتي الحبيبة التي تعاني مع االســف من الركود 
علــى كل االصعدة وكان البد من اشــعال شــمعة وايجاد نقطة 
امل وضــوء داخل المدينة فــكان نادي عشــتار الثقافي الجميل 
بــكل عضواته وضيوفــه من مختلف مناطق بابــل  ومن مختلف 
الفئات العمرية  واحمد الله كثيرا ألنني اســتطعت ان اصنع اما 
في النفوس ومتنفسا لفتياتنا البابليات الرائعات ولو كنت املك 
وقتا اكبر ومســؤوليات اقل لسعيت الى مشاريع اكبر خدمة ألبناء 
مدينتي الحبيبة وال اســتطيع ان انسى كلمات الشاعر موفق محمد 
الذي قال ) ســأموت وانا مطمئن على بلدي وعلى وضعه الثقافي 

لوجود هكذا شابات في مجتمع بابل (.

اكثر قراءاتك عن بابل وعن الحضارة لماذا ؟
اقــرأ كتبــا مختلفــة ال احــدد نفســي بنوع مــن القــراءة ولكن 
اكثــر قراءاتــي عن الحضــارة وال اعــرف حقيقة ماهــي االجابة 
المناســبة ولكن لهذه االرض البابلية روح خالدة تمر بمســاماتنا 
 كل يــوم وقد مرت بــي ورفضت الخروج من جســدي ومن حينها 
وانــا مولعة بكل ما يخصهــا و كل معارفها والغريب في االمر ان 
كل ما اقراءه عنها يرسخ في ذهني كأنما اصبح جزءا من كياني .

القراءة يجب ان تكون عادة يومية مثلما 
تغسل وجهك كل صباح ليكون مشرقا 
يجب على المرأة ان تقرأ لتصبح روحها 
مشرقة ايضا وانا ال اقرأ اكثر من نصف 

ساعة فقط في اليوم ولكن االستمرارية 
على هذه النصف ساعة يوميا هو ما 

يخلق االنجاز

ساجدة ناهي 
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فيه رسمت اولى خطوط الحضارات.. 

العراق..  بلد  مفعم بالمجد والقيم

تاريخ 
وتراث

هل تعرف لماذا سمي 
العراق )بالعراق 

العظيم( مع العلم ان 
العظمة لله وحده.. 
النه وحده فقط من 

احتوى الحضارات . 
وفيه رسمت الحياة 

البشرية اولى 
خطوطها الطويلة 
والعريضة .. وفيه 

نبعت قيم الدين 
وترسخت ومنها سنقرأ 

الكثير : 
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ابــو البشــر  ادم انزلــه الله علــى ارض العراق هكــذا تقول 
الروايات وما زالت

في العراق تحديدا وفي البصره شــجره يسميها الناس شجره 
ادم

ابواالنبياء ابراهيم عليه الســام ولد في العراق وتحديدا في 
اور

وان قصته المشهوره في تقديم كبش لضيفيه من المائكه
قرنت بالشخصيه العراقيه المشهوره بالضيافه

ان اول قانــون مكتوب على شــكل تشــريع كان في العراق 
)وهي شريعة حمورابي(

نبوخذ نصر قائد عراقي اســتطاع ان يدحر اليهود وياسرهم 
وياتي بهم

الى العراق والكثر من مرة وسمي بالسبي البابلي
اول من عرف النقل المائي هم السومرين

النبيان هود وصالح مدفونان في العراق في النجف االشرف
النبي نوح عليه الســام قد صنع ســفينته فــي الكوفه في 

العراق
 النبــي يونس عليه الســام قــد ابتلعه الحوت فــي العراق 

ومقامه الشرف في الموصل الحدباء 
النبيان عزرا وذي الكفل مدفونان في العراق

االمــام علي ابن ابي طالب)) عليه الســام (( قد اختار مركز 
الخافه

االســاميه في الكوفه .. ومقامه الشريف بقبته الذهبية في 
النجف االشرف منارة الهدى والعلم 

وفــي كربــاء قبتان تســمو في ســماء العراق رمــزا" لاحرار 
والشهادة امامنا الحسين واخيه ابي الفضل العباس عليهما 
السام ، وفيها من مقامات االئمة المعصومين مايجعله بلدا" 

ذا تاريخ حضاري واسامي كبير وعظيم .
اكبر بلد منتج للتمور في العالم

انه اكبر بلد قدم المة العرب شعراء وعلماء وفاسفه ومفكرين 
امثال

المتنبــي والجاحظ والكنــدي ومعروف الرصافــي والزهاوي 
واحمد الصافي النجفي والجواهري ونازك المائكه وبدر شاكر 

السياب
- مركز الديانه الصابئيه المندائيه والول مره في تاريخ هذه 

الديانه
العراق مركز الكلدان في العالم
يعد  مركز االيزيديه في العالم

بلد نفطي وزراعي بأمتياز
يوجد في العراق علماء معترف بهم دوليا بحدود 3000عالم 

بمختلف
االختصاصات العلميه واالنسانيه

فهل عندكم شك أن العراق ليس عظيما؟؟

قوارير
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درر
سجادية

رسالة الحقوق.. نعمة تسر  قلوب المؤمنين

حق  من سرك 
نص حق من سرك وفق ما جاء في رسالة الحقوق لإلمام السجاد )عليه السالم(

)وأمــا حــق مــن ســرك اللــه بــه وعلــى يديــه، فــإن كان تعمدهــا لــك حمــدت اللــه أواًل ثــم شــكرته علــى 
ذلــك بقــدره فــي موضــع الجــزاء، وكافأتــه علــى فضــل االبتــداء، وارصــدت لــه المكافــأة، وإن لــم يكــن 
تعمدهــا حمــدت اللــه بهــا أوال ثــم شــكرته، وعلمــت أنــه منــه توحــدك بهــا, وأحببــت هــذا إذ كان ســببًا 
مــن أســباب نعــم اللــه عليــك, وترجــو لــه بعــد ذلــك خيــرًا, فــإن أســباب النعــم بركــة حيــث مــا كانــت وإن 

كان لــم يعتمــد, وال قــوة إال باللــه(.

مبادرة
يحثنــا اإلمــام زيــن العابديــن )عليــه الســام( مــن خــال هــذا 
ــُه  ــا حق ــرور علين ــال الس ــي إدخ ــادر ف ــح الُمب ــى من ــق عل الح
ــبحانه  ــه س ــم الل ــل لنع ــكر الجزي ــك الش ــل ذل ــان, وقب باالمتن
ــن إذ يجعــل فــي طريقهــم مــن يكــون  ــى المؤمني ــى عل وتعال
ــم,  ــن كاهله ــوم ع ــة الهم ــعادتهم وإزاح ــي س ــبب ف الس
ففــي هــذا الدنيــا التــي يصفهــا العلمــاء بانهــا 
ــي  ــداث الت ــف واألح ــن المواق ــرًا م ــقاء كثي دار ش
ــق  ــرة مــن أمــره وُتّضي تجعــل االنســان فــي حي
ــل  ــة تفاصي ــي متابع ــتمرار ف ــرة االس ــه دائ علي
حياتــه بالكيفيــة التــي يتمناهــا لنفســه؛ لــذا 
ــابق  ــخاص دون س ــض األش ــادف بع ــن ُنص فنح
ــأة  ــوا وط ــا ليخفف ــن إلين ــم مبعوثي ــد وكأنه موع
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المصاعــب بمبــادرة غيــر مشــروطة بمنفعــة مــا.. وتكــون 
ــامة  ــون االبتس ــًا تك ــة فأحيان ــور مختلف ــادرات بص ــذه المب ه
ــًا أخــرى  ــى إدخــال الســرور لنفوســنا وأحيان ــًا عل اختصــارًا غني

ــة. ــة أو معنوي ــاعدة مادي ــون بمس يك

تربية سجادية
 ونحــن نتصفــح مضاميــن رســالة الحقــوق لإلمــام الســجاد 
ــًا يؤســس لقاعــدة تربويــة  )عليــه الســام( نجــد زخمــًا منهجي
متكاملــة األبعــاد, وفــي هــذا الحــق نحتــاج أن نتنــاول البعــد 
الفلســفي والتربــوي لمبــدأ إدخــال الســرور علــى اآلخريــن وفــي 
الوقــت ذاتــه كيفيــة إعطــاء حــق الســار.. وعليــه فــإن هــذا األمر 
يجــب أن يكــون موفــورًا فــي أســاس تربيــة الطفــل بتعويــده 
علــى ممارســة العــادات التــي تســعد اآلخريــن وليــس العكــس, 
وتأديبــه علــى أداء حــق مــن يقــدم لــه معروفــًا؛ ألن فــي ذلــك 
ــن شــخٍص  ــروف م ــى متابعــة ســبيل المع ــًا عل تشــجيعًا وحث
ــي  ــة والت ــاتنا اليومي ــق ممارس ــن طري ــك ع ــي ذل ــر, ويأت آلخ
ــن  ــوي ع ــكل عف ــلوكياته بش ــم س ــل معظ ــا الطف ــذ منه يتخ
طريــق محاكاتــه وتفاعلــه معنــا, ولــو تــم تعويــده علــى مبــدأ 
الشــكر والعرفــان فإنــه ســيمارس هــذا المبــدأ بشــكل تلقائــي 
ــه الســلوك الطبيعــي الواجــب اتباعــه مــع أي  ــار إن ــى اعتب عل

شــخص يقــدم لنــا معروفــًا مهمــا كان حجمــه ونوعــه.

 لماذا نسر االخرين؟
ــراء  ــى إج ــوي عل ــي والترب ــال النفس ــي المج ــاء ف ــدم العلم أق
بحــوث كثيــرة علــى شــرائح مختلفــة مــن النــاس لدراســة 

ــوا إلــى مجموعــة مــن النتائــج  ســلوك وطبائــع البشــر, وتوصل
ــن  ــرية, وم ــس البش ــي النف ــًا لدارس ــد منهج ــا بع ــارت فيم ص
خــال هــذه الدراســات دراســة نفســية تؤكــد علــى أن االنســان 
الــذي يســهم بشــكل مســتمر علــى زرع الســعادة فــي نفــوس 
ــة النفســية  ــن الناحي ــًا م ــر األشــخاص توازن ــن هــو أكث اآلخري
ــن  ــك م ــا يمتل ــراض بم ــن األم ــر م ــه لكثي ــن مقاومت ــا ع فض

ــًا. ــًا داخلي ــًا إيجابي دفع
ــا  ــم م ــع وأه ــي المجتم ــرًا ف ــخاص تأثي ــر األش ــن أكث ــه م وإن
ــًا فــي كل  ــة أســعاد نفســه ذاتي ــه يقــوم بعملي ــر إن فــي األم
ــادل  ــة تب ــي عملي ــن, إذن ه ــر اآلخري ــه وُيس ــوم ب ــف يق موق
ــاده  ــة لعب ــكل نعم ــى ش ــه عل ــا الل ــاني يهبه ــي إنس عاطف
الذيــن يمعنــون فــي عظمــة الخالــق ويدركــون واســع رحمتــه, 
ــا  ــم فيم ــًا للتراح ــي قبس ــج اإلله ــذا الوه ــن ه ــون م ويقتبس
ــه  ــذي نتناول ــق ال ــذا الح ــون ه ــإن مضم ــا ف ــن هن ــم, وم بينه
ــه  ــا أورده اإلمــام الســجاد )علي ــى شــكل رؤيــة معاصــرة لم عل
الســام( فــي رســالة الحقــوق هــو خيــر دليــل علــى حــق الســار 
ــى  ــوا الســرور عل ــن )عليهــم الســام( أدخل ــة المعصومي فاألئم
ــرة  ــات المعتب ــواردة فــي الرواي ــن خــال أقوالهــم ال ــا م قلوبن
يتوافــق  بشــكل  عبادتــه  أداء  علــى  االنســان  لمســاعدة 
مــع ســلوك االنســان فــي أي عصــر وتحــت أي تغييــر ومــا 
ــام,  ــة اإلس ــى نعم ــرًا عل ــا كثي ــل وع ــه ج ــكر الل ــا إال ش  علين
ونعمــة التشــبث بعتــرة الرســول )صلــى اللــه عليــه وآلــه 

وســلم(.

ايمان كاظم

 االنسان الذي يسهم بشكل مستمر 
على زرع السعادة في نفوس 

اآلخرين هو أكثر األشخاص توازنًا من 
الناحية النفسية فضال عن مقاومته 

لكثير من األمراض بما يمتلك من 
دفعًا إيجابيًا داخليًا
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طبيب
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قــد يكون من الصعب كبح الحاجة الملحة للتبول، وقد يؤدي فرط 
نشــاط المثانة إلى التبول الاإرادي )سلس البول اإللحاحي(  فقد 
تشــعر باإلحراج، أو تعزل نفســك عن اآلخرين، أو تفرض الحدود 

على عملك وحياتك االجتماعية.
ويعود الســبب في فرط هذا النشاط إلى بدء عضات المثانة في 
االنقبــاض الإرادًيا، حتى عند انخفاض حجم البول فيها.. فتؤدي 
االنقباضــات الاإرادية إلى وجود حاجــة عاجلة في الذهاب الى 
الحمام! وقد يسهم العديد من الحاالت في عامات وأعراض فرط 

نشاط المثانة، وتتضمن:
االضطرابات العصبية، مثل السكتة الدماغية أو التصلب المتعدد، 
داء السكري، وبعض األدوية قد تؤدي إلى ارتفاع سرعة إنتاج البول 
أو يلزم تناولها مع الكثير من الســوائل، ومنها االلتهابات الحادة 
في المســالك البولية يمكن أن تتسبب في ظهور أعراض مشابهة 

ألعراض فرط نشاط المثانة، كذلك األورام أو حصوات المثانة.
اما العوامــل التي تمنع تدفق المثانة فهي تضخم البروســتات 
أو اإلمســاك أو العمليات الســابقة لمعالجة األشــكال األخرى من 
الســلس. ويكون اإلفراط في تناول الكافيين أو الكحوليات عاما" 
آخر في ازدياد الحالة، ويؤدي انخفاض الوظيفة المعرفية بســبب 
تقدم الســن الى صعوبة فهم المثانة لإلشارات التي تتلقاها من 
المخ، وترافقها صعوبة المشــي، والتــي يمكن أن تؤدي إلى حالة 

ل المثانة، إذا لم يكن بوسعك الدخول إلى الحمام بسرعة. تعجُّ
واخيرا" عدم إفراغ المثانة بالكامل سببا" رئيسيا ، ألن يتبقى لديك 

مساحة قليلة لتخزين البول وبذلك تفضي الى فرط النشاط.

اعراض وحلول 
هنا البد من تبيان اهم االعراض التي ترافق الحالة. 

*الشعور بحاجة مفاجئة إلى التبول يصعب السيطرة عليها
*المعاناة من سلس البول اإللحاحي، وهو التبول غير اإلرادي الذي 

يحدث بصورٍة فوريٍة بعد حاجٍة ملحٍة إلى التبول.

*تكرار التبول لثمان مراٍت أو أكثر خال 24 ساعة في العادة.
*االستيقاظ مرتين أو أكثر ليًا لغرض التبول الليلي.

وبالرغــم من أنك قد تفلح في الوصــول إلى التواليت في الوقت 
المناسب عند اإلحســاس بالحاجة إلى التبول، فإن تكراره بصورة 

غير متوقعة إضافًة إلى التبول الليلي يمكن أن يسبب أرًقا !
ولكل مشــكلة صحية حلوال" ناجعة اذا تمكن الفرد من استيعابها 

واألخذ بها ومنها:
*الحفاظ على الوزن صحي.

*القيام بنشاط وتمرين بدني منتظم ويوميا.
*التقليل من استخدام الكافيين والكحول.

*اإلقاع عن التدخين.
*التعامل مع الحاالت المزمنة، مثل السكري، والتي قد تسهم في 

أعراض فرط نشاط المثانة.
*التعرف على موقع عضات قاع الحوض ثم تعزيز قوتها بالقيام 

بتمارين كيجل.

نسلط الضوء في هذا العدد على موضوع مهم يعاني منه الكثيرين والسيما االطفال، 
ونظرا" الهميته في هذا الوقت ومايترتب عليه من مخاطر صحية ارتأت مجلة )قوارير( 

ان توضح اعراض واسباب الحالة المذكورة بخبرة اخصائي بهذا المجال كان له حضورًا بارزًا 
في رفد المجلة بمواضيع طبية غاية في االهمية ..

 ليبتدأ بتوضيح وشرح مفصل عن كل مايخص )فرط نشاط المثانة( .

الدكتور الجراح عدي مجيد حميد نصار
اخصائي المجاري البولية 

قد يحدد عملك وحياتك 

فرط نشاط 
المثانة.. 

مشكلة صحية 
حلولها يسيرة

 العوامل تمنع تدفق المثانة فهي تضخم 
البروستات أو اإلمساك أو العمليات السابقة 

لمعالجة األشكال األخرى من السلس. ويكون 
اإلفراط في تناول الكافيين أو الكحوليات 

عامال آخر في ازدياد الحالة، ويؤدي انخفاض 
الوظيفة المعرفية بسبب تقدم السن الى 

صعوبة فهم المثانة لإلشارات التي تتلقاها 
من المخ، وترافقها صعوبة المشي



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

فقهيات

الســؤال: هــل يجوز اجــراء عمليــات تجميل للوجــه بقصد 
الجمال؟

الجواب: يجوز في حّد نفسه

الســؤال: عمليات تجميل الوجه او االنف بالنسبة للمرأة او 
الرجل، جائز ام ال، والمجمل قد يكون رجاًل او امرأة؟

الجواب: البأس بعمليات تجميل الوجه واالنف في حد ذاتها ولكن 
ال يجوز ان يكون المباشر اجنبيًا اذا كان مستلزمًا للمس

الســؤال: ما هو حكم الشرع في اجراء عملية تجميلية بإزالة 
الشحوم من البطن؟

الجواب: ال مانع منه في نفسه

 الســؤال: هــل يجــوز إجــراء عمليــات التجميل فــي الوجه 
والبدن؟

الجواب: يجوز مع التجّنب عن اللمس والنظر المحّرمين
 

الســؤال: ما رأي ســماحتكم في اجراء عملية شفط الدهون 
الزائدة ألنثى على يد جراح رجل؟

الجواب: اذا كان الســمن موجبًا للوقوع في المرض الشديد او الحرج 
الشديد الذي ال يتحمل عادة جاز للمرأة أن تراجعه اما لو كان لمجرد 
االناقة والجمال او لم تكن في حرج شــديد فا يجوز لها أن تراجع 

الرجل إلجراء العملية بل تراجع الدكتورة الجّراحة.

الســؤال: هــل يجوز اجــراء عمليــة تجميلية لألنــف بقصد 

استفتاءات في عمليات التجميل
الجزء األول



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////13 Q  W  A  R  E  E  R

التجميل سواء للرجال والنساء؟
الجواب: يجوز ولكن إذا استلزم النظر أو اللمس المحرمين فا يجوز إال 

إذا كان تركه موجبًا للوقوع في العسر والحرج الشديدين

السؤال: هل يجوز إجراء عملية لتصغير الثدي ؟
الجواب: ال مانع منه و لكن المباشر للعملية أن تكون امرأة

 
الســؤال: ما حكم تركيب الشــعر الطبيعــي لتجميل المرأة 

علمًا بأن هذا الشعر يضل أثناء الصالة؟
الجــواب: اذا كان بنحو الزرع بحيث ال ينفصل ثانية فاألحوط عدم 

تركيبه

الســؤال: لقد اجازه ســماحة الســيد عمليــة تجميل االنف 
مــع عدم اللمــس و النظر المحرمين هل يعنــي انه ال يمكن 
للطبيــب الرجل اجرائهــا اال المرأة مع العلــم انه ال يوجد اال 
القليــل من الطبيبات فــي هذا المجــال و ان وجد فال يمكن 
ان يكون الجميع نســاء في صالة العمليات فهناك طبيب 
التخدير و الممرض فهل يجوز في هذه الحالة اجراء العملية 

مع العلم ان العملية في االنــف و الطبيب يرتدي القفازات 
فهل تتفضلون بتوضيح المسألة؟

الجواب: اذا توقــف اجراء العملية علي ممارســة الطبيب الرجل و 
لــم ينفك عن لمس أو نظر محرم لــم تجز العملية اال اذا كان هناك 

ضرورة الى العملية لدفع تشويه مثًا.

الســؤال: هناك عمليــات تجميل للوجه تقتصــر فقط على 
زرق االبــر في الوجه )مــادة البوتوكس أو مــادة الفلر(، فهل 
يجــوز أن يجريها الطبيب للنســاء إذا لم تســتلزم العملية 
كشــف غير الوجــه ولم تســتلزم اللمس )اضافــة الى كون 

الطبيب يرتدي الكفوف(؟
الجواب: ال يجوز ذلك اال مع األمن من النظر اليها بتلذذ شــهوي أو 
مع الريبة، نعم اذا كانت العملية التجميلية مما اضطرت اليه المرأة 
لرفع تشــّوه مثًا وكان الرجل أرفق بعاجها جاز له النظر أو اللمس 

بالمقدار الذي يتوقف عليه معالجتها.

المصــدر: موقــع المرجــع الديني األعلى الســيد علي الحســيني 
السيستاني )دام ظله(



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

مستشارة 
االسرة

كل شيء عن التوحد 

اعراض واسباب وعالجات 
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مــا يميــز اضطــراب التوحــد هــو فشــل الطفــل فــي إقامــة عاقــة 
مــع والديــه أو مــع االخريــن ويبقــى فــي عزلــة اجتماعيــة شــديدة 
تصاحبهــم عــدم القــدرة علــى التركيــز فــي أي شــخص أو أي 
ــى إعطــاء  ــك القــدرة عل ــًا و ال يمل ــا ال يســتجيب  عاطفي شــيء كم
المتطلبــات العاطفيــة ,وأكثــر مــا يميــزه هــو ميلــه لتجنــب االلتقــاء 
ــرض،  ــاج للم ــود ع ــدم وج ــن ع ــم م ــن , بالرغ ــع االخري ــري م البص
ــه  حتــى اآلن، إال أن العــاج المكثــف والمبكــر، قــدر اإلمــكان، يمكن
ــذا  ــن به ــاة المصابي ــي حي ــي ف ــوظ وفعل ــرا ملح ــدث تغيي أن ُيح

ــراب. االضط
ويعانــّي األشــخاص المصابيــن بمــرض التوّحــد مــن عــدم القــدرة 
ــر األشــخاص مــن حولهــم، وإحساســهم  ــى فهــم طريقــة تفكي عل
بالمشــاعر، مّمــا يــؤدي إلــى صعوبــة تعبيرهــم عــن أنفســهم 
ــبة. ــركات المناس ــه، أو الح ــر الوج ــات، أو تعابي ــم للكلم واختياره

اعراض وصفات
نظــرا الختــاف عامــات وأعــراض مــرض التوحــد مــن مريــض إلــى 
آخــر، فمــن المرجــح أن يتصــرف كل واحــد مــن طفليــن مختلفيــن، 
ــون  ــدا وأن تك ــة ج ــرق مختلف ــي، بط ــخيص الطب ــس التش ــع نف م
لــدى كل منهمــا مهــارات مختلفــة كليــا, بالرغــم مــن أن كل طفــل 
يعانــي مــن اعــراض مــرض التوحــد، يظهــر طباعــا وأنماطــا خاصــة 
بــه، إال أن المميــزات التاليــة هــي األكثــر شــيوعا لهــذا النــوع مــن 

االضطــراب:

1- المهارات االجتماعية
• ال يستجيب لمناداة اسمه.

• ال ُيكثر من االتصال البصرّي المباشر.
• غالبا ما يبدو أنه ال يسمع محّدثه.

• يرفض العناق من االخرين.
• ال يدرك مشاعر وأحاسيس اآلخرين.

• يلعب لوحده، يتقوقع في عالمه الخاص به.

2 - المهارات اللغوية
• يبــدأ الــكام )نطــق الكلمــات( فــي ســن متأخــرة، مقارنــة 

اآلخريــن. باألطفــال 
• يفقد القدرة على قول كلمات أو جمل معينة.

• يقيم اتصاال بصريا حينما يريد شيئا ما.
• يتحــدث بصــوت غريــب أو بنبــرات وإيقاعــات مختلفــة، يتكلــم 
باســتعمال صــوت غنائــي، وتيــرّي أو بصــوت يشــبه صــوت 

ــوت(. ــي )الروب ــان اآلل اإلنس
ــة  ــي محادث ــتمرار ف ــة أو االس ــى محادث ــادرة إل ــتطيع المب • ال يس

ــة. قائم
ــة  ــرف كيفي ــه ال يع ــات، لكن ــارات أو مصطلح ــات، عب ــرر كلم • يك

ــتعمالها. اس

3 - السلوك
• ينفــذ حــركات متكــررة مثــل، الهــزاز، الــدوران فــي دوائــر أو 

التلويــح باليديــن.
• ينّمي العادات التي لديه و يكررها دائما.

• يفقــد ســكينته لــدى حصــول أي تغيــر، حتــى التغييــر األبســط أو 
األصغــر، فــي هــذه العــادات.

• أفراط حركة. 
• يصــاب بالذهــول مــن أجــزاء معينــة مــن األغــراض، مثــل دوران 

العجــات فــي ســيارة لعبــة.
• شــديد الحساســية، بشــكل مبالــغ فيــه، للضــوء، للصــوت أو 

ــم. ــاس باألل ــى  *اإلحس ــادر عل ــر ق ــه غي ــس، لكن للم

اسباب وعالج
اضطــراب فــي الجينــات أو أي خلــل فيهــا قــد يســبب ذلــك 

التوحــد. بمــرض  اإلصابــة 
ــال  ــى انتق ــؤدي إل ــد ي ــه ق ــة ب ــراد العائل ــة أحــد أف ــا ان اصاب كم
المــرض عــن طريــق الوراثــة. وايضــا فــي تكويــن الدمــاغ والجهــاز 
العصبــي.  ويتــم العــاج امــا باالدويــة او تعليــم الطفــل فــي 
مــدارس خاصــة بمرضــى التوحــد, كــي تســاعدهم علــى التواصــل 
مــع غيرهــم والتجــاوب مــع األطفــال اآلخريــن واالندمــاج مــع 
العالــم الخارجــي واالســتجابة لكافــة المؤثــرات المرئيــة والصوتيــة 
ِمــن حولهــم.  وتعليمــه كيفيــة النطــق بشــكل ســليم والتحــدث مــع 

ــاج معهــم. ــن واالندم اآلخري

يعانيّ األشخاص المصابون بمرض التوحد 
من عدم القدرة على فهم طريقة تفكير 

األشخاص من حولهم، وإحساسهم 
بالمشاعر، مما يؤدي إلى صعوبة تعبيرهم 

عن أنفسهم واختيارهم للكلمات، أو 
تعابير الوجه، أو الحركات المناسبة

االستشارية زينب الحربي - مركز االرشاد االسري 

التوحد حالة من االضطراب النفسي تصيب حوالي 0,02-0,05 % من االطفال ,تؤدي الى تدهور 
نمائي شديد  في المهارات االجتماعية واللغوية ومهارات االتصال غير اللفظية , ويتعدى 
حدوث هذه الحالة لدى الذكور أربعة أضعاف حدوثها لدى اإلناث ,اال أن شدتها لدى اإلناث 

تكون أكبر من الذكور ,أذا يبدأ االضطراب في سن مبكر خالل الثالث سنوات االولى من العمر.
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فلكلور
 جمالية األثاث المصنوع 
من جريد النخيل 
في سنوات مضت سريعا كانت الكراسي واالسرة المصنوعة 
من جريد النخيل القاسم المشترك في كل بيت عراقي لجمالها 
ومتانتها ومقاومتها لكافة الظروف المناخية وكانت العائلة 
العراقية تستخدم هذا االثاث المنزلي الجميل في الحدائق 
الغناء ولم يكن هناك أجمل وأفضل للجسم من النوم على 
هذه االسرة في حديقة المنزل .
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حيدر الحيدري

الســيد ســليم الحطاب أحــد صانعي االســرة في مدينــة الحلة 
او مــا يطلق عليهــم باللهجة الدارجة الســررجي ، مــا زال يقاوم 
الزمن محافظــا على مهنة ضاعت بين أثاث مســتورد من الحديد 
والباســتيك حيث تحدث لمجلة قواريــر التي زارته في محل عمله 
عــن ذكرياته عن هذه المهنة التي توارثها عن والده وعن ما يخرج 
مــن بين يديه من أعمــال مؤكدا ان العمل في تســعينيات القرن 
الماضي كان أفضل من األعوام األخيرة إذ كان الطلب على الســرير 
واقفاص الدجاج بصورة خاصــة كبير جدا اما اليوم فقد انخفض 

هذا الطلب الى النصف . 
يقول الحطاب : 

إن أكثــر ما يطلــب مني حاليا هــي اقفاص البابــل إضافة إلى 
الكراسي  حيث ما زالت بعض العوائل تفضل الكراسي المصنوعة 
مــن جريد النخيل على تلك المصنوعة  من الباســتيك التي تتأثر 
بالشمس وتتلف بسرعة في حين ال تتأثر كراسي النخيل بالظروف 
المناخية وتتحمل الشــمس والرطوبة وان تم المحافظة عليها تعمر 
الى أكثر من عشــر ســنوات كما بدأت المقاهي الحديثة تستخدم 
هذا االثاث في عودة جميلة الى التراث وفي إطار تشــجيع المهن 

التراثية .
امــا المادة األساســية لهــذا النوع مــن الصناعــات التراثية فهو 
جريد النخيل فقط حيث يتعامل الســررجي مع أصحاب البساتين 
حيث تســاعد هــذه المهنة في تنظيف النخلــة كما أن هناك من 
يســتفيد من خوص السعف المتبقي في حياكة الحصران والزبان 
والمهافيف والمكانس اليدوية وغيرها لذلك تحتاج هذه الصناعة 

الــى أيدي عاملة كثيرة كمــا أن إعادة اإلعتبار الى هذه المهنة من 
شــأنه أن يمتص البطالة ألنها مهنة يدوية بامتياز وال تحتاج الى 

مكائن كهربائية .
الوضع المالــي الجيد للعوائل  جعلها تهجر هــذا االثاث الجميل 
وتتجه الى االثاث الحديث وبقي الطلب عليها يقتصر على القرى 
واألرياف التي تســتخدمها صيفا في الحدائق والبســاتين تجنبا 
للحشــرات والزواحف حيث يبدأ الطلب عليها من شهر نيسان الى 
شهر تشرين الثاني ويصل سعر السرير الواحد حاليا 60 الف دينار 
في حين كان ســعره في الماضي ال يتجــاوز ال 500 دينار فقط 
ويأمل الحطاب ان تستمر هذه المهنة ما دامت النخلة هذه الشجرة 

المباركة موجودة في العراق.

ما زالت بعض العوائل تفضل 
الكراسي المصنوعة من جريد 

النخيل على تلك المصنوعة  من 
البالستيك التي تتأثر بالشمس 
وتتلف بسرعة في حين ال تتأثر 

كراسي النخيل بالظروف المناخية 
وتتحمل الشمس والرطوبة وان تم 

المحافظة عليها تعمر الى أكثر 
من عشر سنوات
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حافظــت الجزيرة على طابعها األفريقي وتقاليدها التاريخية في لباس النســاء اللواتي 
ما زلن يرتدين "شــيروماني"، الزي الشعبي للجزيرة، والرجال كذلك ال يزالون يرتدون الزي 
الشــعبي "البرنس" الذي يتميز به المســلمون األفارقة، وهو معطف واسع مع قلنسوة 

وكوفية وغطاء للرأس مطرز

من ملفات 
الشعوب

جزيرة )مايوت( 
حلم الفرنسيين لقرون

من سكانها مسلمين %97
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وهي واحدة من أكبر البحيرات في العالم تبلغ مســاحتها  1200 
كلــم مربع، تمتد الشــعاب المرجانية فيها إلــى 160 ميا، ولها 
دور في توفير أشــكال متعددة من الحيــاة البرية والبحرية الغنية، 

استوائي  بمناخ  ورطــب وتتميز  حــار 

صيفا، وبارد جاف شتاء
وتبعــد حوالي 250 كلم غرب جزيرة مدغشــقر وثاثين كيلومترا 

إلى الجنوب والجنوب الغربي من جزيرة أنجوان.
يقدر عدد سكانها بنحو 210 آالف نسمة، أغلبهم مسلمون بتقدير 

)97 %(، وهم خليط من العرب واألفارقة.

 اصالة التراث 
حافظت الجزيــرة على طابعها األفريقي وتقاليدها التاريخية في 
لباس النســاء اللواتي ما زلن يرتدين "شــيروماني"، الزي الشــعبي 
للجزيــرة، والرجال كذلك ال يزالون يرتدون الزي الشــعبي "البرنس" 
الذي يتميز به المســلمون األفارقة، وهو معطف واسع مع قلنسوة 
وكوفية وغطاء للرأس مطرز. وينشــط أكثر سكان جزيرة مايوت في 
الزراعة وتربية المواشــي وصيد األســماك، وتصدر الجزيرة الزيوت 

العطرية والفانيليا والبن واألرز.

»جزيرة الموت«
عاشــت جزيرة مايوت منذ العام 1841 تحت سلطة فرنسا التي 
اشترتها من السلطان أندريان سولي بعدما كانت معقا للقراصنة، 
وســمتها "مايوت" نسبة الســمها العربي القديم "جزيرة الموت"، 
ألنها محاطة بالشــعب المرجانية التي تحطم السفن المقتربة من 

شواطئها، فكانت بمثابة جدار يحمي الجزيرة من أعدائها.

حلم اوروبي 
ولما اختار ســكان جزر القمر االستقال في استفتاء العام  1974، 
صــّوت 95 % من ســكان جزر القمــر الكبرى وأنجــوان وموهيلي 

ومايوت لصالح االستقال.
وفــي األول من يناير/كانون الثاني 1976، أعلنت فرنســا 
قبولها استقال جزر القمر إال جزيرة مايوتغرد النص عبر 
تويتر، ولــم تعترف األمم المتحــدة وجامعة الدول 
العربية واالتحاد األفريقي بسيطرة فرنسا عليها.
ومع بعــد الجزيرة وقلة مســاحتها قــد تحتاج 
لعدســة مكبــرة لرؤيتها في الخريطــة، إال أنها 
شغلت أحام الفرنســيين على مدار قرون طويلة 
مضــت وحتــى اآلن، فتاريخًيــا لم تســلم الجزيرة 
األفريقيــة والعربية األصل من موجة االحتال الفرنســي 
التي غمرت قــارة أفريقيا في األلفية الماضية..وتعود القصة إلى 
القرن الخامس عشــر عندما فتح العرب الجزيــرة األفريقية، ودخل 
أهلها اإلسام، واستمر الحكم العربي للجزيرة مستقًرا حتى نهايات 
القــرن الثامن عشــر، عندما غزت قبيلة )ســكاالفا( المدغشــقرية 
الجزيرة للسيطرة عليها، ومع الوصول لبداية األربعينيات من القرن 
التاسع عشر، تمكن االستعمار الفرنسي من احتال الجزيرة وضمها 

إلى قائمة المستعمرات الفرنسية على األراضي األفريقية.

االستقالل اوال
ومع االســتعمار الفرنسي للجزيرة لم يتخل ســكانها عن اإلسام، 
الــذي يعتنقه نحو 97 % منهم، ولكن التأثر بالثقافة الفرنســية 
ظل حاضــرا مع مــرور الســنين، وحتى جــاءت اللحظــة الفارقة 
علــى ســكان )مايوت( التي تعد إحــدى الجزر األربعــة لدولة جزر 
القمــر العربيــة، عندما فرض عليهــم االختيار ما بيــن خياريين: 
األول نيل االســتقال عن فرنســا والبقاء ضمن دولــة جزر القمر، 
والثانية البقاء تحت الحكم الفرنســي، في اســتفتاء شعبي جرى 
 العــام 1974 نتيجــة االســتفتاء كانــت واضحــة ..وهي نيل 

االستقال !!.

قوارير

في منطقة نائية، بجزيرة صغيرة وال تتعدى مساحتها 374 كيلومترًا، كانت تحمل 
اسًما عربًيا قديما يدعى )جزيرة الموت( لما تحاط به من شعب مرجانية تحطم 

السفن القادمة إليها، قبل أن يشتق من اسمها القديم اسم أحدث لها يحمل 
اسم )مايوت(.
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حكاية 
وحل

من  خطأ  وبسب  بنت  واالخرى  ولد  انجبت  واحدة  الوقت  نفس  في  وضعتا  امريكا  في  إمراتان 
الممرضات لم تعرفن من انجبت الولد ومن انجبت البنت. قامـو بتحليـل DNA بعد ذلك تـم فحص 
الدم و فوجدوا النتيجة متقاربة جدًا!! ممـا جعل االطباء في حيرة من أمرهم ولم يستطيعوا حل 
هذه المشكلة واالمرأتان تصران كل واحدة منهن أنها هي التي انجبت الولد. لـذا قـرراالطباء في 
هذه  يحل  ال   : قالوا  اليهـم  الخبر  وصول  وعند   .. المشكلة  هذه  عن  المسؤلين  باباغ  المستشـفى 

: الحوار كالتالي  المسلمين وجاء  العلماء  بأحد  باالتصال  قاموا  .. حيث  المسلمين  غير  المشكلة 
 االمريكان : الم تقولوا أن كل مشكلة إال ولها حل في دينكم فقال : بلى فاخبره القصة فقال : الحل 
بسيط جدا خذ قطرات من الحليب لكا االمرأتين وقم بفحصه، فالحليب الذي يحتوى على أكثر مواد 
غنية ومغذية فهي المرأة التي انجبت الولد .. والحليب الذي يحتوى على اقل مواد غنية ومغذية 

فهي المرأة التي انجبت البنت .
 فذهب االطباء واخذوا عينات من الحليب وقاموا بفحصها وفعا وجدوا الفرق بينهما وعلموا من 
منهما انجبت الولد و البنت . حيث يقول الله تعالى  ) للذكر مثل حظ األنثيين ( سبحانك ربي ... ما 

أعظمك سبحان الخالق . 

قوارير

الحل 
الناجي!! 
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سعاد البياتي  ملف العدد

Q  W  A  R  E  E  R احلجاب
يف بالد االغرتاب



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////22Q  W  A  R  E  E  R

ملف 
العدد

بمبادرة نقية سعت اليها قلوب كبرت وترعرت بحب وخدمة سيد الشهداء وان كانت بعيدة 
المسافات والعوالم واالتجاهات، اال انها اخذت قبواًل ونوايا يعجز القلم عن وصفها والتعبير عنها، 

ذلك لما تحمله من معان سامية وشفافة .. لتتعمق مسيرة الركب الحسيني في نقطة البعد 
هذه )لندن( المدينة الكبيرة والواسعة التي  تحتضن كل عام شباك االمام الحسين عليه السالم 

ومسيرة العشق والحزن التي تجوب شوارعها بأنتظام وتدعو الى مواكبة القضية ورفع رايات 
السالم واالصالح ونبذ العنف والظلم .. انها بحق تجذب االقالم  لتقطر حبرها المفرح هذه المرة 

حينما ولدت فكرة ارتداء الحجاب للفتيات اللندنيات في التجمع الحسيني الخالق بعبارة متساءلة :

 WHATS GOING ON HERE !? 
وتعني) ماذا يحدث هنا؟!(

ــام  ــه الس ــين علي ــام الحس ــف االم ــر متح ــول مدي ــا يق ــن هن وم
ــاء الديــن فــي معــرض لقاؤنــا معــه وتوضيــح  عــاء الديــن ضي

ــاب :  ــداء الحج ــرة ارت ــة وفك ــة المبارك ــيرة الرحل س

الصدفــة وحدهــا قــادت الحــدث الغريــب والمميــز حينمــا قفــزت 
الــى ذهنــي فكــرة توزيــع كميــة مــن الحجابــات المتنوعــة 
االشــكال وااللــوان علــى الفتيــات المشــاركات فــي المســيرة 
ومــدى مســتوى قبولهن،وهــو بمثابــة كســر الحاجــز النفســي 
بيــن المجتمــع الغربــي وثقافــة اإلســام..وهي اول تجربــة فــي 

لكسر الحاجز النفسي وتباين الثقافات

1500 قطعة حجاب زينت االوربيات 
في العاشر من المحرم 

مدير متحف االمام الحسين امام الشباك المقدس في لندن
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العالــم لاندمــاج ..بصفتــه برنامــج تقدمــه الــدول االوربيــة 
المســتضيفة للاجئيــن .. اذ تعمــل علــى ادمــاج الشــخص فــي 
ــه برنامجــا ودروســًا  ــد المســتضيف وتعطي ــد البل عــادات وتقالي
ــاج  ــة لكــي يحصــل تقــارب واندم ــاة االوربي ــة عــن الحي متكامل
مــع المجتمــع الجديــد دون حــدوث ســلبيات وامــور غيــر متوقعــة 
ــي  ــاج ف ــل دروس اندم ــئ يدخ ــية . والج ــج عكس ــي بنتائ تأت
ــع  ــل م ــف يتعام ــم كي ــى يتعل ــًا حت ــتضيف إجباري ــد المس البل

ــألة. ــنا المس ــن عكس ــع.. نح المجتم

حجاب مجاني
فالــذي حــدث انــه الول مــرة يقــدم شــخص عربــي عراقــي  
وينقــل تجربــة شــرقية  مــن الشــرق الــى اوروبــا بطريقــة جاذبــة 
عملــت علــى كســب عشــرات النســاء الغربيــات للبــس الحجــاب 

ــت شــعار : ــادرة حمل فــي مب
 FREE GIFT

  FROM THE
MUSEUM OF IMAM HUSSAIN

وبــدأت حكايــة التجربــة بتوزيــع 1500قطعــه حجــاب فــي يوم 
العاشــر مــن محــرم ضمــن برنامــج متحــف اإلمــام الحســين عليــه 
ــدن شــارع أكســفورد ســتريت خــال 7ســاعات..  الســام فــي لن
ــاء  ــتقبلته النس ــًا اس ــًا . وطريف ــه مذه ــى لبس ــال عل وكان االقب
بعفويــة وحــب واردن ان يخوضــن التجربــة وكيــف ســتبدو المــرأة 
اللنديــة فــي ارتدائــه .. وكان كمــا توقعنــا لهــا ان تنجــح وتكــون 

لهــا صــدًى عميقــًا واســعًا فــي االوســاط االوربيــة . 
ــا  ــا وقبوله ــدر نجاحه ــا بق ــدًا افرحتن ــه ج ــه مهم ــذه القضي ه
واالســتعداد النفســي لهــا تــم  بعنايــة مدروســة بدقــة  .. اذ لــم 

ــة . تكــن ســهلة او اعتباطي

تراث مقدس
كلمــة )المتحــف( مقــدس لديهم،ومتحــف االمــام الحســين عليــه 
الســام تــراث مقــدس، وكان موضــع جــذب وانتبــاه، وقــد اطلقنا 
ــات  ــات كلم ــرض الحجاب ــاء ع ــورائية واثن ــيرة العاش ــاء المس اثن
ــون  ــل تعرف ــًا )  ه ــة مث ــانية محبب ــان انس ــت مع ــل حمل وجم
ــا  ــل،، دائم ــي أجم ــاعدك،، أصبحت ــل نس ــه؟(.. )ه ــة ارتائ كيفي

األشــياء المحفوظــة اجمــل وارقــى مــن المكشــوفه( .
ــن  ــق م ــهداء وبتوفي ــيد الش ــة س ــة بعناي ــا القضي ــذا بدأن وهك
اللــه ســبحانه وتعالــى، فهــي ليســت ســهله وال اعتباطيــه بــل 
مدروســه بشــكل ناجــح وســليم..و الموضــوع كبيــر ونتائجــه 

ــاك. ــناه هن ــد لمس ــر.. وق اكب

تفرد
ومــن الجديــر بالذكــر أن احــد اإلعاميــن البريطانيــن صــدم حيــن 
ــى كربــاء لتوثيــق زيــارة األربعيــن الذيــن كان يحــاول  حضــر إل
التفــرد بنقــل الحــدث ويعتقــد انــه غريــب.. وجــد اننــا ســبقناه 
فــي نقلــه داخــل عقــر داره، حينمــا ادخلنــا شــباك ابــا عبــد اللــه 
عليــه الســام منــذ ســنوات واقمنــا مســيرة العشــق الحســيني فــي 
اكبــر شــوارع لنــدن .. والتجربــة تكــرر كل عــام بــأذن اللــه وبنجــاح 

متواصــل . 

متحف االمام الحسين عليه السالم تراث 
مقدس، وكان موضع جذب وانتباه، وقد 

اطلقت اثناء المسيرة العاشورائية واثناء 
عرض الحجابات كلمات وجمل حملت معان 
انسانية محببة مثال ) هل تعرفون كيفية 
ارتدائه؟(.. )هل نساعدك، أصبحتي أجمل، 

دائما األشياء المحفوظة اجمل وارقى 
من المكشوفه( 
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حصانة وحشمة
ــي  ــن ف ــا وه ــي بريطاني ــن ف ــلمات يعش ــن المس ــد م العدي
ألســباب  الحجــاب  ارتــداء  قــررن  العمــر،  مقتبــل 
مختلفــة، منهــا ايمانهــن بواجبــه الشــرعي واألمر 
فــي ارتدائــه مــن اللــه ســبحانه وتعالــى، 
واخــرى التزامهــن الدينــي واالخاقي،ومنهــا 
وجــدن فيــه حصانــة جيدة ضــد المتحرشــين 
واســباب اخــرى مثــل الجمــال والحشــمة فــي 

ــه!!  ــت نفس الوق
ســمر جــواد محســن عراقيــة مســلمة فــي الثالثــة 
والعشــرين مــن العمــر.. تعيــش فــي بريطانيــا تقــول:  
ــدن  ــوارع لن ــد ش ــي أح ــرش ف ــت للتح ــا تعرض عندم
ــيئني،  ــدوث مايس ــن ح ــية م ــر والخش ــي الذع واصابن
ــن  ــا م ــة تخلص ــس الائق ــاب والماب ــداء الحج ــررت ارت ق
العيــون التــي تاحقنــي ومــن االســاءة لــي كلمــا خرجــت 
ــي احراجــا وازعاجــا  ــا ســبب ل ــزل بمفــردي.. مم مــن المن

ــت. ــي ذات الوق ف
ومــن واجبــي وانــا مســلمة ان التزم الحجــاب بــكل تفاصيله 

يسود االعتقاد بأن الشابات المسلمات يجبرن 
على ارتداء الحجاب تحت ضغط من أسرهن 

أو من الذكور، إال أن الدراسات والمقابالت 
التي أجريت ، تشير إلى أّن الدول التي 

يمثل المسلمون أقلية فيها، يكون 
ارتداء الحجاب من اختيار المرأة نفسها، 

وحبا وقناعة في تنفيذ تعاليم الرسالة 
السماوية .

لتأكيد الهوية الالمعة

مغتربات يتمسكن 
بالحجاب اإلسالمي 

رغم التحديات
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فهــو تــاج يزيــن رؤس الفتيــات . .وهــذا القــرار حينمــا نفذتــه 
شــعرت بالراحــة والطمأنينة،واحسســت ان اللــه معــي فــي كل 

خطــوة طالمــا التزمــت بتعليماتــه الصالحــة لــي .  

الحجاب هدية
ــل  ــتير وتعم ــى الماجس ــة عل ــهاب  الحاصل ــة ش ــت جمان وقال
امهــا  ورأت  ولــدت  انهــا  لنــدن  فــي  اســامية  بمنظمــة 
وشــقيقتها الكبــرى يرتديــن الحجــاب االســامي ويتمســكن 
ــح  ــة وغيرهــا .. حتــى اصب بــه حتــى فــي المناســبات العائلي
جــزءا مــن حياتهــن واليمكــن العــدول عــن خلعــه ابــدًا، لذلــك 
حينمــا كبــرت وادركــت اننــي فــي عمــر التكليــف تلقيــت 
هدايــا عديــدة ابرزهــا الحجــاب الملــون الــذي فرحــت بــه 
ــى   ــى االحل ــا ال ــر شــكلي تمام ــه لحظتهــا فتغي ــرًا، ارتديت كثي
وكان ذلــك مصــدرًا لطمأنينتــي وســعادتي واحترامــي لنفســي 

ــا .  ــب وصفه ــي وحس ــرتي ودين ــرارات اس ولق
    

حماية من التحرش
وســاندتها فــي الــرأي زميلتهــا نــدى عبــد الرحمــن التــي 
ــع  ــأ ان تقن ــي التفت ــاب وه ــدا بالحج ــكة ج ــا متمس وجدناه
صديقاتهــا مــن جنســيات اخــرى فــي الجامعــة التــي تــدرس 
ــف  ــنه وكي ــن محاس ــرح له ــاب وتش ــس الحج ــى لب ــا عل فيه
ــا.. ــا لحياته ــزءا ومكم ــح ج ــه واصب ــود علي ــن التع ــت م تمكن
وتــرى نــدى ان الواجــب علــى كل فتــاة مســلمة ارتدائــه تنفيــذا 
ألوامــر اللــه جــل وعــز، وتقــول انهــا واجهــت صعوبــات 
ورفــض فــي البدايــة مــن اقاربهــا وصديقاتهــا اال انهــا اصرت 
ــق ..  ــة الخال ــة فــي معصي ــر راغب ــى عــدم خلعــه وانهــا غي عل
وللتخلــص مــن التحــرش والنظــرات التــي تاحــق الفتيــات غيــر 

ــب واذى. ــن متاع ــبب له ــات وتس المحجب

هوية ومجد
 يبــدو فــي الســنوات األخيــرة أن عــددا متزايــدا مــن الشــابات 
والنســاء المغتربــات، الســيما اللواتــي احتفظــن بهويتهــن 
ــن  ــكل ماتتضم ــة ب ــاة الغربي ــن الحي ــم تزعزعه ــامية، ول االس
مــن تــرف وحريــة يختــرن ارتــداء الحجــاب لتأكيــد تلــك 

ــة  ــوب بقل ــم مش ــي عال ــي ف ــا الراق ــة ومجده ــة الامع الهوي
ــا،  ــي حياتن ــا ف ــرى النفضله ــات اخ ــي وحيثي ــزام الدين االلت
اال ان الــذي يحــدث تلــك النهضــة العقليــة التــي بــرزت 
ــدارس  ــا كان الحجــاب حاضــرا" فــي الم ــب بهــا حينم والترحي
                                                                                        . مــرض  انــه  بيــد  بشــكل ضئيــل  كان  وان  والمؤسســات 
ــة  ــدول الغربي ــات فــي ال ــب المحجب ومــن الجديربالذكــر ان اغل
الرجعيــة  أشــكال  مــن  شــكًا  الحجــاب  يعتبــرن  وغيرهــا 
ــات  ــن الفتي ــد م ــدي العدي ــل، ترت ــي المقاب ــاد.. وف واالضطه
ــر  ــن المتاج ــد م ــس وأن العدي ــي النف ــة ف ــكل ثق ــاب ب الحج
فــي كل مــن ماليزيــا والواليــات المتحــدة األمريكيــة وانجلتــرا 
أصبحــت تبيــع المابــس المحتشــمة.. لــذا وجهــن دعــوة 
ــاره واجــب وفيــه  لــكل المســلمات بالتمســك بالحجــاب بأعتب
لمســة جماليــة لــكل الفتيــات.  وفــي هــذا الصــدد، أوضحــت 
ناديــة حســن مغتربــة .. أن لباســها أثــار إعجــاب العديــد مــن 
ــة  ــة متخصص ــاء مدون ــى إنش ــا ال ــا دفعه ــو م ــات، وه الفتي
ــن  ــل غيره ــلمات مث ــات المس ــت أن الفتي ــة لتثب ــي الموض ف
مــن النســاء علــى خــاف مــا يعتقــده المجتمــع الغربي..وأنهــا 
ارتــدت الحجــاب عندمــا بلغــت 12 ســنة، علــى الرغــم مــن أن 
ــم يكــن  ــه ل ــك،  وان ــن مــن عواقــب ذل ــا متخوفي والديهــا كان
ــكان  ــى م ــام ال ــا أرادت االنضم ــا اال عندم ــبة له ــا بالنس  عائق
.. فقــد كان يطلــب منهــا فــي كل مــرة أن تخلــع  عمــل 
 الحجــاب فــي ســاعات العمــل، األمــر الــذي رفضتــه  بصرامــة، 
ممــا دفعهــا لتغييــر مجــال اختصاصهــا، أذ يتــم تقبلهــا 

بحجابهــا.

وصية ربانية
ــة  ــة وثق ــكل صراح ــاء ب ــرن النس ــتطاع عب ــال االس ــن خ وم
انهــن أرتديــن الحجــاب بــكل فخــر علــى الرغــم مــن  تعرضهــن 
للعديــد مــن المضايقات..معتقــدات وبصــدق مــن أن الحجــاب 
ــى كل  ــروض عل ــو مف ــا، وه ــن تجاوزه ــة واليمك ــة ديني وصي
النســاء المســلمات للحفــاظ عليهــن .. واشــار الرســول الكريــم 
صــل اللــه عليــه وآلــه وســلم فــي وصيتــه الــى النســاء بوصفــه 
) رفقــا بالقواريــر( ليعــد الديــن وتعاليمــه وارشــاداته أمــرا 

مقدســا. 

في السنوات األخيرة أن عددا متزايدا 
من الشابات والنساء المغتربات، السيما 
اللواتي احتفظن بهويتهن االسالمية، 

ولم تزعزعهن الحياة الغربية بكل 
ماتتضمن من ترف حرية يخترن ارتداء 

الحجاب لتأكيد تلك الهوية الالمعة 
ومجدها الراقي في عالم مشوب بقلة 
االلتزام الديني وحيثيات اخرى النفضلها 

في حياتنا

الحجاب وصية دينية واليمكن 
تجاوزها، وهو مفروض على كل 

النساء المسلمات للحفاظ عليهن.. 
واشار الرسول الكريم صل اهلل عليه 

وآله وسلم في وصيته الى النساء 
 بوصفه )رفقا بالقوارير( ليعد 

 الدين وتعاليمه وارشاداته 
أمرا مقدسا
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اال ان الدراســات العلميــة الحديثــة اثبتــت ان  للباســتيك مخاطــر 
عديــدة ومخيفــة علــى صحــة البشــر، أذ يعــده العلمــاء مــن أكثــر 
المــواد المســببة ألمــراض الســرطان، الســيما إذا تــم خلطــه بمــواد 
ــع  ــاء وض ــف اثن ــي الميكرووي ــخينه ف ــاخنة أو تس ــة أو س مثلج

الطعــام فيــه واعــادة الحــرارة اليــه. 
وتوصلــت هــذه الدراســات ايضــا" إلــى أن  تســخين الباســتيك 
أو تجميــده  يعمــل علــى كســر الروابــط الكيميائيــة لمــادة اســمها 

“الديوكســين” فتختلــط بالطعــام وتنتقــل للجســم.
الجســم،  خايــا  تســمم  انهــا  إذ  مســرطنة  المــادة  هــذه    
األوانــي  أخــرى فــي  أي ســوائل  أو  المــاء  إذا جمدنــا  ســيما 
فــي  الموجــودة  الديوكســين  مــادة  فــإن   الباســتيكية 
 هــذه األوانــي ســتحّرر  فــي المــاء أو األطعمــة التــي وقــع 

تجميدها.

اضرار ومتاعب
مخاطــر  تعــدد  إلــى  البحــوث  مــن   جملــة  خلصــت  كمــا 
ــف فــي  ــات حاضــرًا بشــكل مكث ــذي ب اســتخدام الباســتيك ال
حياتنــا اليومية،الســيما فــي صناعــة الحاويــات الباســتيكية 
المخصصــة لحفــظ الطعــام والشــراب، التــي تبيــن أنــه يتســرب 
ــادة  ــن م ــة م ــز منخفض ــتيكية(  تراكي ــات الباس ــا  )الحاوي منه
ــة  ــط العصبي ــض الرواب ــكل بع ــاء تش ــى إلغ ــادرة عل BPA  الق
ــى   ــة عل ــة مختبري ــخ ) تجرب ــي الم ــيتين ف ــن رئيس ــي منطقتي ف
الفئــران(. كمــا أن هــذه المــادة تعمــل ايضــا علــى تعطيــل عملية 
التناســل لــدى اإلنســان و إضعــاف الخصوبــة و عــدد البويضــات 

ــرأة. ــد الم ــة عن الملقح

دراسة

مسببة للسرطان 

االواني البالستيكية.. مخاطر صحية جمة

البالستك مادة مسرطنة إذ 
انها تسمم خاليا الجسم،سيما 

إذا جمدنا الماء أو أي سوائل 
أخرى في األواني البالستيكية 

فإن  مادة الديوكسين 
الموجودة في هذه األواني 

ستحرر  في الماء أو األطعمة 
التي وقع تجميدها.

غزت األواني البالستيكية  جل أسواقنا المحلية وبات االقبال عليها واسعًا الشكالها 
وألوانها الجميلة وطريقة عرضها!! وصار الكل يقبل على شرائها  دون وعي بالمخاطر  

الصحية التي تتسبب فيها.
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تحذير 
يبقــى اســتعمال المــواد الباســتيكية عــادة دخيلة علــى مطابخنا 
العربيــة لهــا جملــة مــن النتائــج الســلبية والمضــرة للصحــة، وهو 
مــا يتطلــب منــا الوعــي  بمخاطــر  اســتعمالها ســواء فــي حفــظ 

أو تســخين الطعــام.
 فضــا" عــن الــدور الهــام  الــذي تضطلــع بــه وزارة البيئــة 
ــواق  ــي األس ــواد ف ــذه الم ــار ه ــن انتش ــد م ــي الح ــة  ف والصح
ــاج  ــة كالزج ــاد األدوات التقليدي ــى اعتم ــث عل ــات، والح والمح
والنحــاس والخــزف لحفــظ وتخزيــن الطعــام  والســعي الــى دعــم 

ــا. ــعار بيعه ــي أس ــض ف ــا والتخفي إنتاجه
 لــذا مــن الضــروري ان نقــوم بشــراء المــواد الغذائيــة الطازجــة 

ــراء  ــل ش ــة؛ مث ــة المعلب ــن األغذي ــدال م ــدة ب أو المجم
وشــراء  المعلبــة،  مــن  بــدال  المجفــف  الفــول 

ــة.. أو  ــى الفاكهــة المعلب الفاكهــة الطازجــة عل
ــات  ــض المنتج ــة بع ــك زراع ــن ذل ــل م األفض

ــك. ــة منزل ــي حديق ــك ف ــة ب الخاص

قوارير
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ذكريات من األمس البعيد 

أمهات األمس 
بصبرهن 
وحكمتهن 
ومعهن أمي 
كذلك ناقضن 
ما ذهب إليه 
كثيرين بالعالقة 
بين ثقافة األم 
وحصولها على 
شهادة عليا وبين 
نجاحها في تربية 
أبنائها والشاعر 
حافظ إبراهيم 
يقول في قصيدته 
المشهورة في 
العلم واالخالق 
)األم مدرسة 
إذا  أعددتها 
أعددت شعبا طيب 
األعراق( ولكن 
ماذا لو كانت 
هذه المدرسة 
فاشلة !

كلما يحل العام الدراســي الجديد نستذكر سنوات طفولتنا الغضة 
بكل عفويتها وبســاطتها ويمر شريط أحداث تلك األيام السعيدة 
البعيدة وكأنهــا حدثت باألمس ، نتذكر بفرح األخوة الصغار وهم 
يخرجون صباحا كفراشــات مفعمــة بالحيوية والجمال والشــقاوة 
واألخوات الصغيرات بالجدائل  السوداء الكثيفة والشرائط البيضاء 

البراقة والطموح واألمل بالمستقبل المشرق يسبق خطواتنا .
يمــر في الذاكرة األب الذي كان يزرع فــي عقولنا احاما وردية رغم 
عدد أفراد األســرة الكبير ، فهذه تتمنى أن تكون طبيبة واالخر يحلم 
ان يصبح مهندسًا وغيره ينظر إلى السماء محاوال لمس النجوم معربا 

عن رغبته في أن يصبح طيارا وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم .
باألمــس البعيد كانت األمهات ال تقــرأ وال تكتب مع ذلك تعلمت 
أمــي حروف الهجاء من دار و دور ، تعلمت منا وعلمتنا قواعد الحياة 

وأصول الحكمة كاحترافها صنع رغيف الخبز . 
أمهات األمس بصبرهــن وحكمتهن ومعهن أمي كذلك ناقضن ما 
ذهــب إليه كثيرون حــول العاقة بين ثقافــة األم وحصولها على 
شهادة عليا وبين نجاحها في تربية أبنائها والشاعر حافظ إبراهيم 
يقول في قصيدته المشــهورة في العلم واالخاق )األم مدرسة إذا  
أعددتها أعددت شــعبا طيــب األعراق ( ولكن مــاذا لو كانت هذه 

المدرسة فاشلة ! .
ذكريات الماضي البعيد تسربت أمامي وأنا أسمع قريبتي ربة المنزل 
وصاحبة الشــهادة العليا وهي تبحث عن معلمة محترفة لتدريس 
ولدهــا الوحيد في الصف األول اإلبتدائي وهو يخطو أولى خطواته 

في حياته الدراسية الطويلة تدريسا خصوصيا لكافة المناهج .
في حين لم تخِف ســيدة أخــرى قابلتها قبل ايــام فرحتها وهي 
تجتاز االمتحان الخارجي بنجاح وحصلت  بموجبها على الشــهادة 
الثانوية وهي أم لثاثة أوالد شــباب مؤكدة ان هذا السرور الذي مأل 
قلبها ال يتعلق باجتهادهــا وحصولها على درجات عالية تؤهلها 
لانخراط في أفضل جامعة بــل تكمن في تصميمها وعزمها الذي 
جعلها تقبل التحدي مع نفســها وتكون قدوة ومثا أعلى ألوالدها 

الذين يخفقون في تسلق سلم النجاح تحت حجج وذرائع شتى . 
وبين األمس واليوم يبقى النجــاح طريقًا متعرجًا مليئًا بالمغامرات 

والتحديات والصبر   ولكن لطعمه حاوة ال توصف .
لروح أبي الســام والرحمة والمغفرة والعمر المديد المكلل بالعافية 

والسعادة لوالدتي الصابرة .

ساجدة ناهي

الواقع من
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تحقيق

تجارب نسائية تكشف مضامين 
حياتية ناضجة  !! 

ُبعد انحسار فرص العمل..

 بين تحقيق الذات والحصول على الشهادة العلمية، وبين مهمة ربات 
البيوت المقدسة في كفاحهن كزوجات وامهات.. فضلت العديد من النساء 

االختيار الثاني اذ وجدن متعة اكبر في ممارسة دور ربة البيت!!
 كما ان فرص العمل لم تتوفر للبعض منهن. فالعديد من ربات البيوت تحدثن 

عن تجاربهن في العمل والبيت، وكشفن عن مدى سعادتهن او مقدار 
ندمهن على تركهن العمل.
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البيت أوال
تشـير )فاطمـة عزيـز( 30عامـا.. الـى انها قـررت االسـتقالة من 
العمـل الجـل رعايـة وتربية اطفالهـا الذين مازالوا صغـارا.. بعد 
ان عملـت فـي وظيفـة مصرفيـة لمـدة خمـس سـنوات، وتؤكـد 
علـى المـرأة أن تعطـي اهتمامـا كبيـرا لبيتهـا و تعمـل لمصلحة 
اسـرتها، وقـد الحظـت ان ضغط العمـل بدا يؤثر علـى عاقاتها 
لديهـا مـن  وليـس  البيت..،ذلـك حينمـا تعـود منهكـة  داخـل 
الوقـت الكافـي لتنظيـم امـور البيت، ففضلـت النـزول عند رغبة 
زوجهـا بالتخلـي عـن الوظيفـة والتفرغ الى شـؤون اسـرتها ، بيد 
انهـا عانـت فـي البدايـة من الشـعور بالضجـر والفـراغ ومداهمة 

الذكريـات والشـوق لصديقـات العمـل.. فتمكنت  بعـد حين من 
الوقـت التأقلـم مـع حياتهـا الجديـدة، وهـي تؤكـد بعـد هـذه 
التجربـة انهـا ربـة بيـت تجيـد قيادة االسـرة السـعيدة على حد 

. ها تعبير

 قرار ايجابي
 وتكشـف )ام روان( عـن قرارهـا االيجابـي علـى حـد تعبيرهـا 
الـذي اتخذتـه بعـد الـزواج حينما تخلت عـن دراسـتها الجامعية 
الجـل التفـرغ للحيـاة الزوجية، مع تأكيدهـا ان زوجها لم يتحكم 
فـي قرارهـا هـذا، بـل تـرك لها الـرأي والقـرار الـذي تراه مناسـبا 
لحياتهـا، وتشـير.. حينمـا رزقـت بإبنتـي البكـر )روان( احسسـت 
تربيـة  فـي  االم  تحتاجـه  التـي  والوقـت  المسـؤولية  بمـدى 
اوالدهـا والتفـرغ لهـم وان احسـاس االمومـة يطغـى علـى كل 
احسـاس آخـر.. وتـرى )ام روان( على ان اكثـر الموظفات يفضلن 
المكـوث فـي البيـت وتحمـل االعبـاء المنزليـة علـى ان تقضـي 
نصـف يومهـا فـي وظيفـة تقيدهـا وتشـعرها بااللتـزام علـى 
حسـاب راحتهـا وراحـة زوجها واطفالهـا، لكن متطلبـات الحياة 
المعيشـية ترغمهـن احيانـا علـى العمـل لسـد تكاليـف االسـرة.

 البيت السعيد
 )سـماح( تعتـرف بأن الشـهادة والوظيفة من اساسـيات البيت 

اكثر الموظفات يفضلن المكوث في 
البيت وتحمل اعبائه المنزلية على ان 

تقضي نصف يومها في وظيفة تقيدها 
وتشعرها بااللتزام على حساب راحتها 

وراحة زوجها واطفالها، لكن متطلبات 
الحياة المعيشية ترغمهن احيانا على 

العمل لسد تكاليف االسرة
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السـعيد معـززة رأيهـا بتجـارب النسـاء المتعلمـات او العامـات 
فـي مهـن جيـدة لكنهـن ربـات بيـوت.. اذ علـى حـد تعبيرهـا 
انهـن غيـر مسـتقرات او مسـتقات ماديا، ويشـعرن بالندم على 
بعـض احتياجاتهـن التـي التلبـى فـي كثيـر مـن االحيـان من 
قبـل الـزوج الـذي يفضل قضـاء احتياجاتـه الخاصـة اوال.. كما 
وزينتهـا  اهتمامـا بنفسـها  البيـوت التولـي  ربـات  ان بعـض 
كل  نظرهـا  تلفـت  التـي  الموظفـة  المـرأة  بعكـس  ومنظرهـا 
االشـياء التـي تبرز شـخصيتها وجمالهـا امام زوجهـا واآلخرين، 
ألن المـرأة التـي تعمـل تخلـق شـخصية لنفسـها داخـل وخارج 

لبيت. ا

 احالم الوظيفة
 التخلـو البيـوت العراقيـة من فتيات ونسـاء يحملن الشـهادات 
العلميـة، لكـن فرصـة العمـل والوظيفـة لـم تتوفـر لهـن، وعلى 
مـدى الفتـرة التـي قضينهـا فـي البيـت اصبحن ناشـطات في 
اعمـال المنـزل وتأقلمـن مـع وضعهـن االضطـراري.. اال انهـن 
يتمنيـن تحـوال جديـدا فـي حياتهن بخـوض تجربة العمـل.. اذ 
تحلم )رشا ( 25 عاما ان تتوفر لها فرصة لممارسة اختصاصها 
فـي تدريـس مادة االجتماعيـات في احدى االعداديـات، لكنها 
تشـعر بالسـعادة وهـي تقضـي معظـم اوقاتهـا فـي البيـت 
واعمالهـا وفـي تدريـس اشـقائها الصغـار، وتشـعر بالسـعادة 
حينمـا تسـمع دعـاء والدتهـا لهـا بالموفقيـة والخير وهـي تنجز 
لهـا بعـض االعمـال بمنتهـى الحـرص واالتقـان.. وهـي تنتظر 
فرصـة عمـل مناسـبة السـيما انها تقدمـت بطلـب تعيين على 
مـاك وزارة التربيـة هـذا العـام متأملـة فـي حصولهـا علـى 

فرصـة التدريـس فـي احدى المـدارس.

 البيت والوظيفة معا
 فـي حالـة مختلفـة تفكر )نجـاة( الحاصلـة على شـهادة طبية 
منـذ ثـاث سـنوات ان تعيـش التجربتيـن بالوقت نفسـه ، فقد 
تزوجـت بعـد تخرجهـا بشـهرين وانجبـت طفلهـا االول الـذي 
شـغل كل تفكيرهـا ووقتهـا.. لكنهـا لـم تتخـل عـن وظيفتهـا 
كطبيبـة اذ تمكنـت مـن فتـح عيـادة طبيـة فـي البيـت الـذي 
المشـروع،  هـذا  لهـا  هيـأ  الـذي  زوجهـا  وبمسـاعدة  تسـكنه 
وبذلـك حققـت التـوازن المطلـوب بيـن شـؤون البيـت والعمـل 
التتوفرللكثيـرات  قـد  فرصـة  وتقـول هـي  الوقـت،   بأسـتثمار 
الـزواج  ظـروف  لكـن  بالوظيفـة  العمـل  فـي  يرغبـن   ممـن 
التـي  التفاضـل  دائـرة  فـي  جعلتهـن  البيـت   ومسـؤولية 
يتفـوق فيهـا هاجـس االمومـة وحـب البيـت اكثر من اي شـيء 

اخر.. 
بينمـا تـرى شـقيقتها )نـدى( التي تحدثـت عن ندمها الشـديد 
دائـرة كهربـاء  الهندسـية فـي  عـن وظيفتهـا  تخلـت  حينمـا 
بغـداد بعـد ان وجـدت ان العمـل يؤخرها عن مسـؤوليات بيتها 
ومتطلبـات زوجهـا وان عملهـا شـاق يتطلـب توفيـر سـاعات 
باالرهـاق وتأجيـل بعـض  مـا يشـعرها  لمواصلتـه..  اضافيـة 
مسـؤولياتها  ازدادت  التـي  لاسـرة  الضروريـة  البيـت  اعمـال 
والنهـا  معهـم..  البقـاء  يسـتحقان  توأميـن  انجبـت  حينمـا 
التفضـل تركهمـا عنـد مربيـة او فـي حضانة لاطفال سـارعت 
الـى تـرك العمـل، اال انهـا شـعرت بعـد حيـن انها بحاجـة الى 
الوظيفـة بعـد ان كبـرت ابنتيها وقلـت مسـؤوليتها وأن الراتب 
الـذي كانـت تتقاضـاه يسـاعدها كثيـرا فـي سـد احتياجـات 
البيـت، لكـن تربيـة طفلتيها كانـت اهم مـن كل الماديات على 

تعبيرها. حـد 

 األمومة اوال
 يؤكـد علـم االجتمـاع ان البيـت هـو مملكـة المـرأة الحقيقيـة 
الركيـزة  هـي  المـرأة  الن  بثمـن..  اليقـدر  البيـت  فـي  عملهـا 
يفضلـن  النسـاء  مـن  فالعديـد  الصالـح،  للبيـت  االساسـية 
الوظيفـة علـى البيـت لحسـابات اقتصاديـة او مـن ايمانهن ان 
العمـل هـو ضمـان وامان للمـرأة!! لكن مهمـا وصلت المـرأة من 
درجـات وظيفيـة فهـي بحاجة الـى دفء البيت، النها التشـعر 
بلـذة العمـل قـدر شـعورها باالمومـة واالنوثـة.. فهناك نسـاء 
يعملـن حبـا فـي الشـهرة واثبات الـذات، وهـذه كلهـا خيارات 
مشـروعة..وبهذا الصـدد يلفـت الدكتور)مقـداد عبـد السـام (
جامعـة بغـداد اسـتاذ علم االجتمـاع، الى دراسـة اجتماعية قام 
بهـا فريـق عمـل في الجامعـة توصلـت الـى ان 60 بالمئة من 
النسـاء يفضلـن دور ربـة البيـت و40 بالمئـة يفضلـن العمـل.. 
كمـا بينـت الدراسـة الـى ان ماتواجهـه العاملـة فـي الوظيفـة 
واثنـاء الـدوام مـن سـلبيات وايجابيـات لهـا تأثيـرًا بالغـًا على 
صحتهـا وتفكيرهـا ذلـك حينمـا تكون قلقـة ومتوتـرة على كل 
مايخـص العمـل.. وهـو مختصـر لمـا جاء فـي الدراسـة على حد 

تقديره. 

رشا عباس

بعض ربات البيوت التولي اهتماما 
بنفسها وزينتها ومنظرها بعكس 

المرأة الموظفة التي تلفت نظرها كل 
االشياء التي تبرز شخصيتها وجمالها 

امام زوجها واآلخرين، ألن المرأة التي 
تعمل تخلق شخصية لنفسها داخل 

وخارج البيت

البيت هو مملكة المرأة الحقيقية وان 
عملها في البيت اليقدر بثمن.. الن 
المرأة هي الركيزة االساسية للبيت 
الصالح، فالعديد من النساء يفضلن 

الوظيفة على البيت لحسابات اقتصادية 
او من ايمانها ان العمل هو ضمان 

وامان للمرأة!! 
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بتوقيت 
الثقافة

حـب القـراءة واالطـاع والغـوص فـي عالـم الكتـب السـاحر ومـا يضـم من 
معلومـات وتشـوق لنهـل الثقافـة والعلـم لـه مكانـة خاصـة فـي قلـب 
الشـابة )رقيـة فـوزي ( التـي افترشـت بقعة من ارض شـارع المتنبـي لتنثر 
مجموعـة مـن الكتـب فـي بـادرة جديـدة وبارعـة لبيعهـا، وقد اتخـذت من 
هـذا المـكان مقـرا" لهـا كل جمعـة اليـوم الـذي تزدهر فيـه الحيـاة بصفته 

رئـة العـراق الثقافيـة والشـارع العريق.
وتعـد صـورة هذه الفتاة وهـي تبيع الكتب صـورة جميلة الزدهـار الثقافة 

وديمومتها .
تقـول رقيـة ذات 22 ربيعـا" ..انـا لسـت بحاجـة لبيـع الكتـب كـي تكـون 
مكتبـا"  وامتلـك  القانـون  كليـة  مـن  تخرجـت  فقـد  لاسـترزاق،  مهنتـي 
ان سـحر  اال   ، ولعائلتـي  لـي  الماديـة  احتياجاتـي  بـكل  يفـي  للمحامـاة 
الكتـب والولـع بنشـر الثقافة بيـن المجتمـع كان الدافع االسـاس في ذلك، 
وقـد اختـرت المتنبـي النـه المـكان االوحـد الـذي يجمـع المثقفيـن والقـراء 
والباحثيـن عـن الكتـب والعناويـن الثقافيـة، يعد ابـرز االمكنـة التي تهتم 
بعالـم الكتـب ويضـم مكتبـات عامـرة وفيـه وهو من اجد نفسـي ، حسـب 

 . صفها و

عمق التجربة 
عـن مـدى اقبـال اآلخريـن لمكتبتها الصغيـرة كونهـا اول فتـاة تعمل في 

ذلـك بينت ..
الثقـة بالنفـس وحـب المهنـة والحمـاس والحـرص علـى ان اكـون امـرأة 
التـي تقلـل مـن قيمـة  جـادة وملتزمـة، بعيـدًا عـن االلتفاتـات األخـرى 
العمـل، جعـل كل مـن يأتـي الـى مكتبتـي االرضيـة ينظـر لي نظـرة كبيرة 
وعميقـة، ويشـجعونني علـى التواصـل فـي نشـر الثقافـة وتـداول الكتـب 
القيمـة .. وهـذا بذاتـه دافعًا يعزز من وجـودي هناك ويمنحنـي اصرارًا على 
توسـيع الفكـرة لتكـون لـدي مكتبـة عامـرة بشـتى انـواع الكتـب والمصادر 
والبحـوث التـي تفيـد كافـة شـرائح المجتمـع وطلبـة الدراسـات العليا على 
وجـه الخصـوص، وحلمـي يعززه عمـق تجربتي فـي مجال القـراءة واالطاع 

واهميـة جـودة الكتـب ومـا يحتاجـه القارئ.  

مهرها 500 كتاب  

رقية فوزي .. 
اول امرأة تفترش 

مكتبتها ارصفة المتنبي 
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الثقة بالنفس وحب المهنة والحماس والحرص 
على ان اكون امرأة جادة وملتزمة، بعيدا عن 
االلتفاتات األخرى التي تقلل من قيمة العمل، 
جعل كل من يأتي الى مكتبتي االرضية ينظر 

لي نظرة كبيرة وعميقة، ويشجعني على 
التواصل في نشر الثقافة وتداول الكتب 

القيمة .. وهذا بذاته دافعا يعزز من وجودي 
هناك ويمنحني اصرارا على توسيع الفكرة 

لتكون لدي مكتبة عامرة

قوارير 

بذرة البداية
 تحدثت رقية عن بدايتها وحبها للكتب وبيعها بقولها: 

مدرسـاتي  احـدى  كانـت  االبتدائيـة  المرحلـة  فـي  طالبـة  كنـت  عندمـا 
تشـجعني علـى قـراءة الكتـب بعدمـا اكتشـفت ولعـي فيهـا، فزرعـت في 
قلبـي حـب المطالعـة واالهتمـام بـكل كتـاب يقـع فـي يـدي وان الارميـه 
قبـل ان اقـرأه واستكشـف جوانبـه واهدافه، وهـذا ما زاد من ولعـي القتناء 
االدبيـة  العناويـن  ومختلـف  والروايـات  والقصـص  الكتـب  مـن  المزيـد 
والعلميـة، الفتـة إلـى أنهـا منـذ ذلـك الوقـت تولـد فيهـا حـب الكتـاب، 
ليكـون إلـى جانب المحاماة حلما سـعت إلـى تحقيقه والسـعي اليه ليحقق 
اللـه سـبحانه وتعالـى ذلـك، وذلـك النـه لـم يكن أمـرًا سـهًا .. فـي بداية 
فكرتهـا معارضـة مـن االهـل والمعـارف وكل مـن طرحـت عليه الفكـرة، اذ 

وصفـوه بالعمـل الغريـب وعلـى حـد قولهـا. 
مضيفـة .. لطالمـا وجـدت فكرتـي التشـوبها السـيئة او ايـذاء االخريـن،او 
االتـكال علـى الغيـر، بـل العكـس كانـت فكـرة ناضجـة وفيها أفق واسـع 
للثقافـة ونشـر العلـم، ونظافـة فـي التعامل، لم ابـال بنظـرات اآلخرين او 
االعتـراض عليهـا، واصلت مشـواري فيها في انشـاء مكتبـة افترش الكتب 
فـي احـدى زوايـا شـارع المتنبـي، واعتمد على نفسـي في الترويـج بطريقة 
مهذبـة ومقنعـة، لجـذب القـراء والذيـن يبحثـون عـن الكتـب ويقتنوها من 
يـد فتـاة، وهـذا عـزز فـي نفسـي تطويـر المكتبـة وايجـاد بديل اوسـع كأن 
تكـون مكتبـة واضحـة المعالـم تحمـل عنـوان بارز ومعـروف وهذا مااسـعى 
اليـه بعـون اللـه.   مشـيرة ايضـا الـى دعـم وتشـجيع زوجهـا الـذي يعشـق 
الكتـب هـو اآلخـر، فحبهمـا للقـراءة وولعهمـا بالمطالعـة أدى الـى عقـد 

قرانهمـا بمهـر مقدمـه 500 كتـاب وبمؤخـر 1000 كتـاب .                       

اثمن من المال
ومـن الجديـر بالذكـر ان رقيـة ال تتقاضـى أجـورا ماديـة علـى عملهـا فـي 
المكتبـة، وإنمـا تأخـذ كتابيـن مقابـل بيعهـا للكتـب، مؤكدة أن مـا لديها 
أثمـن مـن المـال، وان العمـل فـي بيـع الكتـب هـو شـرف ألنـي أسـهم في 
نشـر الثقافـة.. واسـتطردت فـي سـردها حـول وجودهـا كبائعـة كتب في 

الشارع: 
لـم أواجـه أي مضايقـة أو تحرش مـن الناس الذيـن يرتادون شـارع المتنبي، 
ولكـن فـي بعـض األحيـان ينظـر النـاس لـي بنظـرة الدهشـة التـي أراهـا 
تعلـو وجوههـم؛ فهـم غيـر معتاديـن علـى رؤيـة المـرأة تبيـع الكتـب فـي 
هـذا الشـارع بطريقـة حضاريـة ومعتدلة، فضـا عن حفاظها علـى هيئتها 

وحضورها.  العامـة 
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روائع 
الشعر
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َوَطِني ُيَجاذبني الهوى في ُمْهَجِتي
ُهَو جنتي هو َمْرَتعي هو َمْسَرحي

       
آوي إليه ومْلُء عـيني َغـْفــــــــَوٌة

ُهو من أَحلُِّق َفـْوَقُه ِبجوانـحـــــــي

ما ال رأت َعْيٌن وال َسِمَعْت بــــــه
فيه الحواري والمالئُك َتـْسَتِحــــي

أعـناُبـُه ِمْن كلِّ دالَيـٍة َدَنـــــــــــت
َعَسٌل ُيداوي كلَّ ُجرٍح ُمـْقـــــــِرٍح

أنا ُمْرَسٌل في ُغـْرَبٍة ِبُمِهـّمـَــــــــة
ال أرتجي إالَّ الرضا ُهو َمْطَمِحـي

في غربتي أحَبـْبُت ِفيـِه أِحبَِّتــــــي
كلٌّ ُنسّبُح والحبيُب ِبَمْسَبِحـــــــــي

َمــــا تسبيُحُه َيـْعلو بروحي في السَّ
وذكرُه َمَزَج الهوى ِبجـوارحـــــي

إني َغـريب ال أبالــي َمْن أنــــــــا
فأناي َقـْد ذاَبْت ِبـِه في مطرحــــي

يا جـنََّة الِفرَدوِس كوني َمْوِطنـــــًا
ـٍد أو ُمْفلـِـــــــــــــِح حّقـًا لكلِّ ُمَوحِّ

الشاعر ضياء الدين الجماس قد ذابت 
نفسه شوقا وحبا لوطنه فيقول:

قصيدة 
في حب الوطن 



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////36Q  W  A  R  E  E  R

 د.محمد فلحي 

شرفتي

الشــعور باألمــان ينبــع مــن داخــل شــخصية الفــرد ويتفاعــل مــع 
ــانية  ــات اإلنس ــي المجتمع ــرة ف ــروف كثي ــاك ظ المجتمع،وهن
بالخــوف  يشــعر  اإلنســان  وتجعــل  واألمــان  األمــن  تهــدد 
وعــدم االطمئنــان فــي مــا يخــص حياتــه أو رزقــه أو ســكنه أو 
ــه أو مجتمعــه،وال شــك أن الحــروب والنزاعــات المســلحة  عائلت
تجعــل األمــان فــي مهــب الريح،كمــا أن األزمــات االقتصاديــة 
والكــواروث الطبيعيــة غالبــا مــا تطيــح باالســتقرار وتــزرع الفــزع 
ــي  ــان ف ــعور باألم ــدد الش ــن أن نح ــاس!، ويمك ــوب الن ــي قل ف

مســتويات عــدة:
ــي  ــان الدين ــط باإليم ــان المرتب ــي واإلطمئن ــان النفس 1 - األم

ــلوكي. ــي والس ــتقرار الروح واالس
وشــبكات  باألســرة  يتعلــق  وهــو  االجتماعــي  األمــان   -  2
التفاعــل  وكيفيــة  والجيــران  والزمــاء  واألصدقــاء  األقربــاء 

معهــم. االنســاني 
3 - األمــان االقتصــادي والمعاشــي مثــل المهنــة الشــريفة 

والــرزق الكريــم والســكن والخدمــات الضروريــة.
4 - األمــان الصحــي مــن خــال توفيــر الرعايــة الطبيــة والتأميــن 
الصحــي والعــاج والخدمــات الوقائيــة لمكافحــة األمــراض 

ــاة. واألوبئــة التــي تهــدد الحي
5 - األمــن العــام مــن خــال القوانيــن واألجهــزة األمنيــة التــي 
توفــر الحمايــة للمجتمــع وتطبــق النظــام وتعمــل علــى ســيادة 

القانــون والســام فــي المجتمــع.
  إذا كانــت النزاعــات تشــهد فــي األغلــب مصــارع الرجال،فإنها 
ــال  ــى النســاء واألطف ــا إل ــي نكباته ــد ف ــب آخــر تمت ــن جان م
فتدمــر حياتهــم وتســلب أحامهم وتحطــم مســتقبلهم،فيصبح 
األمــان أمنيــة مفقودة،دونهــا الكثيــر مــن التضحيــات والخســائر 

الماديــة والمعنويــة التــي ال تعــوض!
عــادة  الفتــاة  تولــد  والجهــل  التخلــف  مجتمعــات  فــي 
الشــرائع  أن  المســبق،رغم  التحيــز  مــن  مظلومة،وتعانــي 
ضمنــت  قــد  الحنيــف،  اإلســام  مقدمتهــا  الســماوية،وفي 

الكرامــة واألمــان لــكل البشــر،دون تمييــز بيــن ذكــر وأنثى،ومــن 
طبيعــة المــرأة الرقــة فــي التكويــن الجســماني والنفســي، فهي 
مرهفــة األحاســيس جياشــة العواطــف ظاهــرة المشــاعر، وقــد 
تجــرح قلبهــا كلمــة أو ســلوك معادي،فتعانــي مــن فقــدان لــذة 

ــان! ــو األم ــاة وه الحي
  األم مدرســة،كما يقــول الشــاعر العربي،ويمثــل قلــب األم 
ــذي  ــون ال أول مرافــيء األمــان لألســرة كلها،فهــي القلــب الحن
يلــوذ عنــد شــواطئه الجميــع أمــام طوفــان القســوة واأللــم 
فــي  والســام  الخيــر  بــذور  تــزرع  التــي  والفوضى،وهــي 
ــن  ــخاصًا متفوقي ــتقبل أش ــي المس ــوا ف ــار ليكون ــوب الصغ قل
ــي  ــن ف ــم، نافعي ــم وعلمه ــكين بدينه ــم متمس ــي أخاقه ف
ــة  ــم المحب ــال قي ــوارث األجي ــاة وت ــك دورة الحي المجتمع،وتل

والعمــل الصالــح!
ــة  ــن فــي الرحم،وإنطــاق رحل ــذ تكــون الجني ــدأ دور األم من ويب
ــاعرها  ــدية ومش ــية والجس ــا النفس ــة األم وراحته الحياة،فصح
اإليجابيــة تنعكــس علــى شــخصية الوليد،وتنمــو معــه رضيعــا 
وطفــًا وصبّيــًا وشــاّبًا،ثم يكــون دور األســرة كلهــا فــي ترســيخ 
الحيــاة  ظــروف  لمواجهــة  وتحصينهــا  الشــخصية  مامــح 
الصعبة،ومــن ثــم تأتــي المؤسســات التربويــة والدينيــة فتضع 

ــة  ــة والقانوني ــر المعرفي ــرد باألط ــط الف ــا وتحي بصماته
والقيميــة واألخاقيــة التــي تحمــي الفــرد والمجتمــع.

ال شــك أن مظاهــر العنــف واألزمــات والدمــار التــي 
تنبــع  المجتمعــات  مــن  الكثيــر  تشــهدها 

ــدره  ــي مص ــردي أو جماع ــلوك ف ــن س م
االختــال فــي التربيــة العائليــة وتراكم 
ــن  ــخصية وم ــي الش ــوف ف ــق والخ القل

ــدًا  ــة تهدي ــخصية المنحرف ــكل الش ــم تش ث
ــع. ــرًا للمجتم خطي

)نعمتان مجهولتان الصحة واألمان( عبارة منسوبة إلى سيد البلغاء أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه وآله الصالة والسالم،وهي كلمات 
تعّبرعن معادلة تمثل في طرفيها ديمومة الحياة وازدهارها،فالصحة 
تعني النشاط الفردي الجسدي والنفسي،وفي المقابل يمثل األمان 

البيئة االجتماعية السليمة،التي تسمح بإطالق قدرات اإلنسان وطاقاته 
في سبيل الخير والبناء والرفاهية.

نعمـة 
!األمان
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زينة االيمان واصالة التاريخ
ثريات العتبات المقدسة رمز عمراني وجمالي ارتبط 

بالرياض المباركة آلل البيت )عليهم السالم(

كنوز 
حسينية

تكوينات العتبات المقدسة 
وتشكيالتها الجمالية, 

يسبق ابهارها الروحي 
وألقها الفني الجميل, 

ولعل الزائرين الذين يرفعون 
ايديهم وهاماتهم بالدعاء 

في فضاء ضريح االمام 
الحسين )عليه السالم( تسبح 

تهجداتهم وابتهاالتهم 
مع االنوار الذهبية للثريات 

التي توزعت بنسق هندسي 
مقصود في سقف الضريح 

المبارك, ولهذه الثريات التي 
تعد القاسم المشترك لجميع 
العتبات المقدسة تاريخ ارتبط 

معها وتواصل مع عمرانها, 
اذ لها مسميات وتصاميم 

متفردة وطرق إلدامتها 
وصيانتها, وحتى نقترب اكثر 

من عالم الثريات في العتبات 
المطهرة كانت لـ )قوارير( 
هذه الجولة االستطالعية 

في الروضة الحسينية 
المقدسة:

تصوير - رغد العبيدي



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////39 Q  W  A  R  E  E  R

شعبة االنارة
ســنوات مضــت واخــرى قادمــات ومــا زالــت العتبــات المقدســة 
تنفــرد بتصاميــم  ثرياتهــا المتأللئــات  فــي فنــاء الحائــر  
واالضرحــة المباركــة, وال يختلــف ضريــح االمــام الحســين )عليــه 
الســام( عــن ســائر بقيــة االضرحــة, وحــول منشــأ هــذه الثريــات 
وتفاصيلهــا حدثنــا مســؤول شــعبة الكهربــاء المهنــدس كمــال 
ســعد علــي قائــا: بعــد عــام )2003( تــم انشــاء شــعبة خاصة 
ــات  ــة الثري ــة صيان ــا مهم ــت اليه ــاء  اذ ِوكل ــارة والكهرب باإلن

بشــكل خــاص.
ــح   ــة للضري ــارة الكافي ــي باإلن ــدد يف ــك ع ــن هنال ــم يك ــا ل كم
آنــذاك حيــث وجدنــا ثريــة واحــدة فــوق الضريــح وعــدد 
ــة و نســبة  ــة ومهمل بســيط فــي االروقــة وكانــت اغلبهــا معطل

.% 3 تشــغيلهن 

صيانة وتأهيل
ــات  ــة الثري ــه لصيان ــا برمت ــارة  كادره ــعبة االن ــتنفرت ش  اس
ــة  ــار خاص ــع غي ــتيراد قط ــم اس ــد ان ت ــن بع ــة وتأهيله المعطل
بهــن فلــم يســتغني عــن أي قطعــة, ومــا زلــت تواصــل عملهــا 

ــب.  ــذا الجان ــكل دؤوب به بش
ــى  ــا وباســتمرار عل ــه كادر خــاص إلدامتهــا يومي ــا تــم توجي كم
شــكل مجاميــع يتراوحــوا فيمــا بينهــم , الن أي غبــار يعلــق بهــا 

يفقــد الثريــة رونقهــا وجماليتهــا.
ــتورد  ــعبة:  نس ــؤول الش ــال مس ــات ق ــأ الثري ــل منش ــن اص وع
ــم  ــك, وهــي معروفــة  بصناعتهــا هــذا التصمي ــة الجي مــن دول
او  الطاهــرة  االضرحــة  ســوى  المقدســة  باألماكــن  الخــاص 
المســاجد اذ تكــون مــن الكريســتال الخالــص مــن نــوع الـــ )مــا 
تريــزم ( وهــو اشــبه باألنتيكــة كلمــا قــدم كلمــا غلــى ثمنــه, ولــم 
تنافســها دولــة اخــرى بصناعــة هــذا النــوع, اذ تزيــد تصاميمهــا 
مــن روحانيــة المــكان, كمــا يزيــن بعضهــا مصابيــح علــى شــكل 

شــموع مصنوعــة مــن الكريســتال ايضــا.
ــداد   ــل اع ــعبة:  يص ــؤول الش ــال مس ــي ق ــن الحال ــن اعداده وع
الثريــات حاليــا بنســبة  99 %  ففــي الحائــر  الشــريف مــا 
يقــارب اكثــر مــن ) 340( ثريــة ســقفيه و)350 ( ثريــة جدارية.
ــرع بالثريــات للحــرم المطهــر قليــل جــدا  ــه: إن التب  واشــار بقول
ال يفــي بالحاجــة المطلوبــة لإلنــارة الكافيــة, لــذا اعتمــدت 

ــتيراد.  ــى االس ــب عل ــذا الجان ــؤولة به ــات المس الجه
واوضــح بحديثــه : ان المهندســين المســؤولين عــن تركيبهــا 
يســتغرقون عــدة ايــام, كمــا يســتعينون بمركبــات خاصــة 
لرفعهــا اذ يكــون وزنهــا يفــوق قدراتهــم الجســدية, فقــد يصــل 
ــي  ــة الت ــو, ووزن الثري ــدة )400( كيل ــة الواح ــا وزن الثري احيان

ــا. ــف تقريب ــن ونص ــر طني ــح الطاه ــوق الضري ــي ف ه
وعــن اوقــات التشــغيل بيــّن بقولــه: فــي داخــل الحــرم المطهــر 
ــا   ــر انن ــا, غي ــاعة يومي ــال )24( س ــتمر خ ــغيل مس ــون التش يك
نقتصــر التشــغيل فــي بعــض االماكــن مثــل الحائــر واالروقــة 
وذلــك يعتمــد علــى كثافــة الزائريــن فــي ايــام الزيــارات 

والمناســبات الخاصــة.

المهندسين المسؤولين عن تركيب 
الثريات يستغرقون عدة ايام, كما 

يستعينون بمركبات خاصة لرفعها اذ 
يكون وزنها يفوق قدراتهم الجسدية, 

فقد يصل احيانا وزن الثرية الواحدة 
)400( كيلو, ووزن الثرية التي هي فوق 

الضريح الطاهر طنين ونصف تقريبا

زهراء جبار  الكناني
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رأي ثالثي 
االبعاد

يجنــح عــددًا مــن طــالب المــدارس والجامعــات إلــى ممارســة ظاهــرة الغــش االمتحانــي ســبيال 
ــًا مــع جوهــر التعلــم، فاإلقــدام علــى ســرقة  للنجــاح فــي االمتحــان، وهــذا األمــر يتنافــى كلي
جهــود أحــد الزمــالء أو التمــادي بطــرق أخــرى للغــش مــا هــو إال ضيــاع للوقــت وهــدر لجهــود 
المدرســين، والحصــول علــى نتائــج مزيفــة ال تقودهــم إلــى تحســين وضعهــم العلمــي، ناهيــك 
عــن اإلشــارة الســيئة التــي ســترافق ســلوكهم األخالقــي أمــام الهيئــة التدريســية. رؤية تحمل 
ثــالث أبعــاد ســنتعرف مــن خاللهــا علــى النظــرة التربويــة والدينيــة والقانونيــة لهــذه الظاهــرة 

الســلبية:

الدكتور عزيز كاظم النايف/ استاذ المناهج وطرائق التدريس

الغش .. لصوصية مقيتة

ــا،  ــل بعــض طلبتن  الغــش مــن االمــور الســلبية الُممارســة مــن قب
ــط  ــة فضــا عــن كونهــا عامــل محب ــارة عــن ســرقة علمي وهــو عب
للطلبــة األذكيــاء والذيــن يعرفــون جيــدا ان ســين مــن الطلبــة قــد 

غــش وتفــوق، فهــو ســلوك مرفــوض فــي كل المجتمعــات
طرقــه عديــده و فيهــا شــيء مــن التطــور حتــى وصــل االمــر 
ــم  ــادة دون عل ــل الم ــى توصي ــادرة عل ــة الق ــزة اإللكتروني لألجه

ــا ــا جميع ــه لدين ــرق معروف ــذه الط ــب، وه المراق
اسباب الغش كثيره منها:

• انعــدام الدافــع التعليمــي لــدى الطلبــة،  وهــذا الموضــوع معقــد 
ويحتــاج الــى دراســة، والســؤال كيــف نخلــق دوافــع 

ــة،  ــا ونحــن نعيــش ظــروف صعب ــدى طلبتن ل
مثــا اذا كان فــي األســرة حامــل شــهادة 

عليــا وهــو ال يجــد قــوت يومــه، كيــف 
افــراد  بقيــة  لــدى  دافــع  نخلــق 
ــة؛  ــي الدراس ــم ف ــن ه ــرة مم األس
وســيلة  عــن  البحــث  لذلــك 
ــا  ــذ مجاله ــاح تأخ ــة للنج رخيص

ــا هن
الدراســية،  المــواد  صعوبــة   •

وهــذه كارثــة فــي العــراق ، فالوزارة 
ــى  ــد بن ــب دون ان توج ــرت الكت غي

تحتيــه ســليمه لتطبيقهــا ،ال مختبــرات 
،ال دراســة تطبيقيــه للمــادة, مجــرد الحفــظ 

)درخ( وهــذا يدفــع الطلبــة للغــش؛ ألنــه ليــس 
جميــع الطلبــة قادريــن علــى الحفــظ لوجــود 

فــروق فرديــه بينهــم.

هــدف الدراســة فــي العــراق منــذ تأســيس الدولــة العراقيــة ولــألن 
ــي ان  ــن ينبغ ــي حي ــن ف ــم التعي ــة، ث ــى الدرج ــول عل ــو الحص ه
ــة  ــن الدرج ــث ع ــك البح ــها لذل ــاة نفس ــو الحي ــا ه ــون هدفه يك

ــك! ــة نحــو ذل يدفــع الطلب
ــة  ــع الطلب ــا تدف ــت وغيره ــل ون ــو، موباي ــائل الله ــرة وس • كث

لابتعــاد عــن الــدروس والمطالعــة .
• األســئلة االمتحانيــة فيهــا مشــكلة كبيــرة ،وقــد تدفــع الطلبــة 

الــى الغــش. 
ــة  ــل الطلب ــن قب ــه شــخصياتهم م ــن ومعرف ــه المراقبي ــدم دق • ع

تدفــع الســتغال هــذه الفرصــة فــي الغــش .
اصــا  التربــوي  بالنظــام  األمــل  انعــدام   •
واحيانــا بالحيــاة نفســها تدفــع الطلبــة 

للغــش .
• القاعــات االمتحانيــة نفســها 
ــق  ــر وف ــادة نظ ــى اع ــاج ال تحت

معاييــر الجــودة. 
ــي  ــش  الت ــاالت الغ ــض ح وبع
تحصــل فــي االبتدائيــة اعتقــد 
تحتــاج الــى معالجــة ســلوكية 
اســبابها  لمعرفــة  ارشــادية 

تربــوي.  بأســلوب  ومعالجتهــا 
والعــاج يكــون فــي دراســة مــا ذكرنــاه 
الــى  والتوصــل  علميــة  بطريقــه  اعــاه 

ــق. ــه للتطبي ــج قابل نتائ
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ايمان كاظم

الشيخ فاهم االبراهيمي / مسؤول شعبة التبليغ والتعليم الديني في العتبة الحسينية المقدسة

الحقوقي ياسر الراضي

ــه  ــول الل ــى رس ــام عل ــاة والس ــن والص ــه رب العالمي ــد لل الحم
ــن  ــن الطاهري ــه الطيبي ــد وآل محم

قــال رســول اللــه )صلــى اللــه عليــه وســلم(  "مــن غشــنا ليــس 
منــا" . تظافــرت الروايــات الشــريفة فــي ذم الغــش بــكل معانيه 
ــرة  ــلبيه خطي ــج س ــس نتائ ــرة تعك ــد كبي ــن مفاس ــه م ــا في لم
علــى المجتمــع؛ ولهــذا أجمــع فقهــاء اإلســام علــى حرمــة 
الغــش. ونصــت رســائلهم العمليــة علــى فتــاوى كثيــرة بحرمــة 
الغــش ومــا ينتــج عنــه. فمثــا ســماحة الســيد السيســتاني ذكــر 

ــى الغــش  ــة عل تحريــم الغــش وحــرم االســتحقاقات المترتب

ــا  ــب عندم ــا الطال ــواب، فمث ــن الص ــو عي ــة ه ــذا بالحقيق وه
يغــش فــي االمتحــان ســوف يعطينــا مجتمــع فاشــل وغيــر قــادر 
ــا  ــح طبيب ــب وأصب ــش الطال ــو غ ــاة، فل ــؤون الحي ــى ادارة ش عل
ــراض  ــي األم ــادة ف ــع زي ــى  م ــوت المرض ــة م ــتكون النتيج س

ــة.  ــاكل الصحي والمش
ــاك  ــا ســوف نجــد هن ــح معلم ــب وأصب ــو غــش الطال ــك ل وكذل

ــم شــيئًا لهــم    ــم يســتطع تقدي ــم ل ــًا فاشــلين ألن المعل طاب
ــاه  ــدارًا ألن الغــش معن ــاك انح وفــي كل المجــاالت ســنجد هن

ــى المواقــع وليــس أهــل لهــا. صعــود الفاشــلين ال

تتمثــل اســباب الظاهــرة بعــدم اســتعداد الطالــب لامتحــان 
بصــورة جيــدة وكذلــك عــدم مناســبة االســئلة لمســتواه، وعــدم 
ــك  ــتاذ وكذل ــه باألس ــوء عاقت ــية وس ــادة الدراس ــتيعابه للم اس
ــارات التحريريــة واســتخدامها  التركيــز المبالــغ فيــه علــى االختب
ــرى  ــاليب االخ ــال االس ــع اهم ــي م ــل الدراس ــاس للتحصي كمقي
للتقويــم مثــل النشــاطات المدرســية واالختبــارات الشــفوية 
والواجــب المنزلــي وكذلــك مــن ضمــن اســباب الغــش هــو ضعــف 
الضبــط والمراقبــة والتوجيــه مــن قبــل االســرة والمدرســة للطالب.

عقوبة الغش
ا- نصــت القوانيــن والتعليمــات الصــادرة مــن وزارة التربيــة علــى 
ــب راســبا فــي االمتحــان اذا غــش او حــاول الغــش  ــار الطال اعتب
ــه  ــش او محاولت ــه بالغ ــز بقيام ــر المرك ــب او مدي ــع المراق واقتن

الغــش. 
ب- نصــت التعليمــات الصــادرة مــن وزارة التعليــم العالــي 
والبحــث العلمــي )التعليمــات الخاصــة باللجــان االمتحانيــة(
علــى اعتبــار الطالــب الــذي غــش او ثبتــت محاولتــه للغــش 
ــة  ــة او النهائي ــة او الشــهرية او الفصلي ــات اليومي فــي االمتحان
اعتبــاره راســبا فــي جميــع المــواد لتلــك الســنة الدراســية واذا تكرر 
ذلك)الغــش( يفصــل مــن الكليــة ويرقــن قيــده فــي ســجاتها.

آثار ومقترحات 
يــؤدي الغــش الــى تكاســل الطلبــة وعزوفهــم عــن اســتذكار 
الموضوعــات الدراســية وضعــف روح المنافســة بيــن الطلبــة 
ويــؤدي الــى اعطــاء صــورة غيــر حقيقيــة ومزيفــه لنتائــج 
ــع اذ  ــم المجتم ــد قي ــى تهدي ــؤدي ال ــا ي ــة مم ــة التعلمي العملي
ــاد  ــذي اعت ــى مــا بعــد الدراســة فالموظــف ال تمتــد مضــاره ال
ذلــك اثنــاء تعليمــه قــد يســتحل المــال العــام ويمــارس الكســب 
غيــر المشــروع والتزويــر فــي االوراق الرســمية وبالتالــي يــؤدي الــى 
ضعــف الثقــة بيــن افــراد المجتمــع. كذلــك العمــل علــى تدريــب 
المعلميــن والمدرســين وحثهــم علــى اســتخدام طرائــق التدريــس 
الحديثــة واالبتعــاد عــن الطــرق التقليديــة وكيفيــة توثيــق 
العاقــة المهنيــة بيــن الطالــب واســتاذه. واخيــرا" االهتمــام 
بأعــداد الطالــب اعــدادا تربويــا شــاما مــع تعويــده علــى تحمــل 
المســؤولية واالعتمــاد علــى النفــس وضــرورة المزاوجــة بيــن 
االســئلة الموضوعيــة واالســئلة المقاليــة فــي االختبــار 
وذلــك الن االســئلة المقاليــة تتيــح لــه عــرض مــا اســتوعبه 
مــن المــادة امــا االســئلة الموضوعيــة فقــد تحصــره فــي 
ــا  ــر عم ــة التعبي ــع فرص ــكل يضي ــيطة وبش ــة بس جزيئ

ــادة. ــن الم ــه م حصل
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* ترجمة/ ساجدة ناهي 

تمثـل  التـي  المحلـي  الحكـم  جمعيـة  وقالـت 
المجالـس فـي انكلترا و ويلـز ) LGA ( ان المنتجات 
غيـر القانونيـة ال تـزال متاحـة للشـراء فـي الشـارع 

 . الرئيسـي 
المتزايـدة  الشـعبية  ان  مـن  المنظمـة  وحـذرت 
أختـراق  الـى  أدت  قـد  البشـرة  تفتيـح  لكريمـات 
تحتـوي  السـوق  الـى  منخفضـة  سـامة  منتجـات 
علـى مكونـات مثل عامـل التبييـض الهيدروكينون 
الموصـوف  للهيدروكينـون  يمكـن  حيـث  والزئبـق 
إزالـة  الطـاء  لمتجـرد  البيولوجـي  المكافـئ  بأنـه 
خطـر  مـن  يزيـد  ممـا  الجلـد  مـن  العليـا  الطبقـة 
اإلصابـة بسـرطان الجلـد وتلـف الكبـد والكلـى كما 
يمكـن أن يـؤدي الزئبـق أيضـا الـى تطويـر مشـاكل 

 . الحيـاة  صحيـة تهـدد 
وقال سـايمون باكبيـرن رئيس مجلـس المجتمعات 
ان  جـي  ال  فـي  واألقـوى  أمانـا  االكثـر  المحليـة 
مكونـات  علـى  تحتـوي  التـي  الجلـد  كريمـات 
أن تلحـق أضـرارًا  للغايـة يمكـن  محظـورة خطيـرة 
خطيـرة بصحتـك وتجلـب لـك الخوف مـدى الحياة 

وتقتلـك لذلـك يجـب تجنبهـا بـأي ثمـن . 
مـن  التحقـق  دائمـا  المسـتهلكين  علـى  ويجـب 
يكونـوا  وأن  لديهـم  البشـرة  كريمـات  مكونـات 
متشـككين فـي األسـعار المنخفضـة للغايـة والتي 
مـن المحتمـل أن تشـير إلـى أن المسـتحضر مزيـف 
ويحتمـل أن يكـون ضـارا واال يسـتخدم أبـدا منتجـا 
يحتـوي علـى الهيدروكينـون واذا لم يعـرض المنتج 

المكونـات علـى اإلطـاق فـا تسـتخدمها . 
لتفتيـح  الكريمـات  إسـتخدام هـذه  أيضـا  ويمكـن 
تصبـغ الـدم وعـاج ندبـات حـب الشـباب ويجـب 
ان تسـتخدم تلـك التـي يتم شـراؤها بوصفة طبية 
. LGA فقـط تحـت إشـراف الطبيـب كمـا نصحـت

عن صحيفة االندبندنت 

تجنب كريمات
تفتيح البشرة 

ترجمة

حذرت المجالس من أن كريمات تفتيح البشرة التي 
تحتوي على مكونات محظورة يمكن ان تشكل تهديدا 

خطيرا على صحة المستهلكين .
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تجنب كريمات
تفتيح البشرة 

Councils have warned that skin whitening 
creams containing banned ingredients could 
pose a serious threat to consumers health .
The LGA , which represents councils in Eng-
land and Wales said illegally products were still 
available for purchase on main street, 
The growing popularity of skin whitening 
creams has led to the penetration of low toxic 
products into the market containing ingredi-
ents such as the bleaching agent hydroquinone 
and mercury _hydroquinone , described as the 
biological equivalent of a paint striper _can re-
move the top layer of skin , increasing the risk 
of a person developing skin cancer ,liver and 
kidney damage the organization warned .
Mercury can also lead to the development of 
life _ threatening health problems .
Skin creams containing prohibited ingredients 
are very dangerous and can  seriously harm 
your health , scarring you for life and  and kill-
ing you , so they should be avoided at all costs 
, said Simon Blakburn , chairman of LG s most 
secure and strong community council .
Consumers should always check the ingredi-
ents  of their skin creams and be skeptical of 
the very low prices that are likely to indicate 
that the  product is counterfeit and potentially 
harmful and never use a product containing 
hydroquinone .
Creams can also be used to lighten blood pig-
mentation and treat acne scars .
Those   purchased by prescription should only 
be used by doctors supervision as advised by 
LGA .

Skin whitening creams 
containing prohibited 
ingredients should be 
avoided at all costs 
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اسراء مهند:  
طرزت ابداعها  بالخيط والمسمار

فنون
نسجت بخيوط رقتها 
على الواح الخشب 
والمساميراجمل 
اللوحات، فطرزت بتلك 
االدوات ابداعها لتخبرنا 
ان للفن لغة اخرى بعيدة 
عن الدهان والورق 
والقماش والجداريات 
وغيرها. 
 اسراء مهند..  فنانة 
عراقية االصل نشأت 
بعيدة عن ارض الوطن اال 
ان عروقها ما زالت تنبض 
حبا اليه ولمقدساته، اذ 
جسدت بإحدى لوحاتها 
صورة ألسد الله الغالب 
االمام علي )عليه 
السالم (
 )قوارير( التقت بها 
لتسرد لنا بداية رحلتها 
الفنية:

من الطبيعي ان  ياقي األنسان في بداية كل عمل صعوبة فيكون 
بيــن األمل والتمني والخــوف ولكن بقــوة االرادة والثقة بالنفس 
تقوى الرغبة بالثبات وجعــل الصعوبات تتذلل واألماني تتحقق 
وهذا ما القته اســراء وهي تبحر فــي محيط فنها حتى وصلت لبر 

االمان لترسوا بإبداعها على سواحل هذا الفن الجميل.
فقد اكتشــف والد اســراء موهبتها منذ طفولتهــا اذ كانت تبتكر 
الرسم على مجسمات مختلفة بأدوات بسيطة، لتسجل بذلك بداية 
انطاقتهــا في عالم االبداع والرســم، وما ان كبــرت تلك الصبية 

اليافعة حتى تبلورت اناملها الذهبية بفنها اآلخاذ اكثر.
وعن بداية مشــوارها قالت: قبل عامين ابصرت هوايتي في عالم 
الرسم غير انه اختلف تماما عما كان متعارف بين الفرشاة وااللوان، 
فقــد انعطفت مخيلتــي الى فن اخر يبدأ بالتخطيط على مجســم 
الخشــب من ثم تحديده بالمسمار ورســم اللوحة بالخيوط سوى ان 
كانت زخرفة او صورة شخصية أو عامة كمنظر طبيعي او حيوانات 

وغيرها.   

قبل عامين ابصرت 
هوايتي في عالم 

الرسم غير انه اختلف 
تماما عما كان متعارف 

بين الفرشاة وااللوان، 
فقد انعطفت مخيلتي 

الى فن اخر يبدأ 
بالتخطيط على مجسم 
الخشب من ثم تحديده 

بالمسمار ورسم 
اللوحة بالخيوط سوى 

ان كانت زخرفة او صورة شخصية أو عامة كمنظر 
طبيعي او حيوانات وغيرها
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نجاح وتألق
القت اســراء اعجابًا كبيرًا من ذويها والمقربين من اصدقائها 
ومعارفعهــا وهذا ما شــجعها للولوج في دهاليــز هذا الفن 
وانواعه الذي يجيده القليل من الفنانين الموهوبين لصعوبة 
اتقانــه فهو يحتاج الى حرفــة خاصة في اتقان الخطوط 
وتركيب المســامير على لوح الخشــب. ثم باشرت بإنشاء 
موقع خاص لفنهــا على مواقع التواصــل االجتماعي، 
فحصد اعلى نســب مشــاهدة ومتابعة لتفتح امامها 
ابــواب النجــاح والتألق. وعــن ســبب اختيارها لهذا 
الفن قالت: اخترته بســبب مروري بظروف صعبة، اذ 
ولدت لي طاقة سلبية جعلتني ابحث عما يعوضني 
ويحولهــا الــى إيجابيــة، وقد حققتهــا من خال 

موهبتي المخزونة بداخلي

ملهمة نفسي
لــم يكن إلســراء ملهم خاص فــي فنها حيث 
اكــدت: ال وجود لشــخص ما في هــذا المجال 

اقتبس منه تصاميم لوحاتي فأنا ملهمة نفســي، اذ كان 
مخزونًا بداخلي، كما ســبقتني اناملي وقلمي الكتشاف واستخراج 
هذه الموهبة، كما ان عائلتها كانت وما زالت اكثر واهم الداعمين 

والمساندين لها،وهي مدينة لهما في تحقيق هذا الطموح.

شعور بالفخر
لم تحصد في رحلتها الفنية الكثير من لوحاتها بسبب انشغالها 
في الجامعة، فكان انتاجها لحصيلة عام كامل ثاثون لوحة، رغم 
تزايد الطلب على لوحاتها. وعن شعورها وهي تعقد اخر خيط في 
لوحتها قالت: بعد إتمام كل لوحة يعتريني الشــعور بالفخر، فانا 
انســج خيوط لوحاتي بكل حب واعتزاز، وتتملكني الغبطة حينما 

ارى بعيون الزبون انبهاره واعرابه عن مدى اعجابه بها.

تالقح باألفكار
لــم تنحصر افكارها في مجال او نوع محــدد بل كانت تطمح في 
تحقيق كل اإلمكانيــات المتاحة في هذا الفن لتتمكن من تطوير 
عملها نحو األفضل، فضا عن وجود تاقح لألفكار بين تخصصها 
االكاديمي وفنها لكونها مهندسة، اذ يلتقيان في األبداع والذوق 

واإلحساس ذاته.

مشاركة قيد التنفيذ
وعن ســؤالنا ان كانت شاركت في معارض قالت: بسبب انشغالي 
بدراســتي لم اتمكن من المشاركة بأي معرض، ولكن رغبتي بذلك 
مازالت قائمــة وهي قيد التنفيذ، فمــن اولوياتي بعد التخرج هو 
التفرغ للعمل وانتاج لوحات مميزة للمشاركة بها في كل المعارض 
المتاحة، كما لدي طموح لتحقيق الكثير من المشاريع الفنية، اهمها 

اقامة معرضي الشخصي االول.

مردود مالي
كان شــغف اســراء بفنها هواية تملكتها فأبهرت بها المقربين 
واألصدقاء خصوصــًا والناس عمومًا، مما جعلهــا في تطور دائم 

لإلنتاج بشــكل اوســع ليصبح فنهــا عملها حيث اصبــح الكثير 
من المكاتب والمحــات والمطاعم واألشــخاص المتذوقين تطلب 

لوحاتها ليصبح فنها ذات مردود مالي جيد.

امنية قلبية
نملــك امنية في القلب نتــوق لتحقيقها، ونعمــل بجهد حثيث 
لتبصر النور. وعن نفســي احمل في قلبي امنيتين، اولهما خاصة 

وهي مرضات الله تعالى ورضاء والديَّ عني.
امــا العامة هي الوصول الى هدفي المنشــود  فــي تطوير عملي 
ومشــاركتي في المعارض على مســتوى عالمي، وابراز شخصيتي 
التــي تجمع بين هويتــي واصالتي العراقية لثقافتي اإلســامية 
الملتزمة بديني والمتمسكة بعقيدتي ألنقل واعرف اآلخرين بهذا 

الفن بشكل اوسع واكون سببًا في إلهام غيري.

زهراء جبار الكناني 

بسبب انشغالي بدراستي لم 
اتمكن من المشاركة بأي معرض، 
ولكن رغبتي بذلك مازالت قائمة 

وهي قيد التنفيذ، فمن اولوياتي 
بعد التخرج هو التفرغ للعمل 

وانتاج لوحات مميزة للمشاركة 
بها في كل المعارض المتاحة، 

كما لدي طموح لتحقيق الكثير من 
المشاريع الفنية، اهمها اقامة 

معرضي الشخصي االول
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استذكار
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وربـاب محسـن الكاظمـي واحـدة مـن االسـماء االدبيـة والعلميـة 
الامعـة التـي بـرزت فـي مختلـف فنـون العلـم واالدب .. هـي 
ابنـة فحـل الشـعراء عبد المحسـن بـن محمد بـن علي بن محسـن 
النخعـي الكاظمـي ولـدت في القاهـرة فـي 22 )اب( 1917 م 
وهـي اديبة وشـاعرة وطبيبـة عراقية رائدة مشـهورة مـن رائدات 
النهضـة العلمية – االدبية.. امها السـيدة عائشـة بنت المجاهد 
التونسـي محمـود احمـد الحسـين الـذي فـر مـن ظلـم الفرنسـيين 
ولجـأ الـى مصر توفيـت والدة ربـاب واهتم المجاهد عبدالمحسـن 
الكاظمـي بتربيـة ابنتـه وهـي فـي العاشـرة مـن عمرهـا فـكان 
اسـتاذها االول، اذ شـجعها علـى نظـم الشـعر وهـي صبية حتى 
خشـي عليهـا مـن عدم االهتمـام بدروسـها وان تتجه الى الشـعر 
فاخـذ منهـا عهـدًا ان التقتـرب مـن الشـعر حتى حصولهـا على 

اجـازة علمية.
  

استقبال  مهيب         
وجهـت الـى الدكتورة رباب الكاظمي دعوة رسـمية مـن الحكومة 
اثنـاء تولـي ياسـين الهاشـمي دفـة الحكـم كرئيـس  العراقيـة 
الـوزراء ووصلـت الـى بغـداد لحضـور الحفـل التابينـي الربيعيـة 
والدهـا الشـاعر عبدالمحسـن الكاظمـي وكان فـي اسـتقبالها عدد 
الهاشـمي  ياسـين  الـوزراء  رئيـس  ابنـة  تتقدمهـن  النسـاء  مـن 
وفـي اول زيـارة لهـا واثنـاء وصولهـا قامـت بزيـارة االماميـن 
الكاظمييـن عليهمـا السـام ، ثم ذهبـت لزيارة اهلهـا وذويها من 
آل الكاظمـي واثنـاء تواجدهـا فـي الكاظمية وجهت لهـا الدعوة 
لزيـارة مدرسـة البنات فـي الكاظميـة )دار المعلمـات( أذ احتفت 
بهـا المدرسـات والطالبـات ثـم قصـدت وزارة المعـارف فـزارت 
والدكتـور  أنـذاك  المعـارف  وزيـر  الشـبيبي  رضـا  محمـد  الشـيخ 
محمـد فاضـل الجمالي مدير المعـارف العام وقتهـا، واقيمت لها 
مأدبـة ضخمـة مـن قبـل ابنة رئيـس الـوزراء..  وقـد حصلت على 

الجنسـية العراقيـة اثنـاء تواجدهـا فـي بغداد.
 وفـي 1 اذار 1935 أقيـم الحفـل التابينـي الكبير لوالدها شـاعر 
العـراق  شـعراء  فيـه  اشـترك  اذ  الكاظمـي  عبدالمحسـن  العـرب 

أنـذاك امثـال الشـاعر معـروف الرصافـي والزهـاوي ومحمـد علي 
اليعقوبـي وغيرهـم مـن كبار ومشـاهير الشـعراء والقـت الدكتورة 
ولـدت  انهـا  بالرغـم  عراقيـة  بلهجـة  كلمتهـا  الكاظمـي  ربـاب 

وعاشـت فـي مصـر وتلقـت العلـوم فـي مدارسـها.

متطوعة  
وبعـد انهـاء حفـل التأبيـن قـررت العـودة الـى القاهـرة وودعت 
فـي المطـار توديعـًا كبيـرًا وعنـد وصولهـا الـى مصـر لـم تتخـرج 
فـي الثانويـة ممـا دعـا الحكومـة العراقيـة وقتها الـى االلتفاف 
وقـرر  هنـاك،  المتواجـدة  العراقيـة  بالبعثـة  والحاقهـا  حولهـا 
مجلس الوزراء العراقي مسـاعدتها واكملت دراسـتها الثانوية ثم 
سـافرت الـى باريـس الكمـال دراسـتها وتخرجـت مـن كلية طب 
االسـنان بباريـس العـام 1950 م وكانت قبل ذلـك قد تزوجت 
مـن الدبلوماسـي العراقـي حكمـت احمـد الجادرجي احـد اعضاء 
السـفارة العراقيـة فـي مصـر وانجبت منـه ابنها عبدالمحسـن ثم 
عـادت الـى العـراق العـام 1954 م برفقـة زوجهـا الـذي عيـن 
العراقيـة  الخارجيـة  وزارة  بديـوان  العربيـة  الدائـرة  عـام  مديـر 
وعينـت هـي فـي مستشـفى الطـاب ببغـداد واصبحـت رئيسـة 
قسـم طبابـة االسـنان في صحة المعـارف العراقيـة.. ثم انتقلت 
مـع زوجهـا الـى تونـس العـام 1956 م وقـد قامـت بالتطـوع 
لعـاج جرحـى الثـورة الجزائريـة ولمـدة )4( سـنوات ثـم عـادت 
لبغـداد العـام 1962 م فأصبحـت طبيبة في مستشـفى الطفل 
العربـي، وقامـت بكتابـة البحـوث والدراسـات الطبيـة، فضا عن 
كونهـا طبيبـة وشـاعرة هـي ايضـا رسـامة ماهـرة وقـد شـاركت 
بعـدة معـارض فنيـة وبيعـت لوحاتهـا فـي المعـارض العالمية 

انذاك.
عـام لنـدن  فـي  الكاظمـي  محسـن  ربـاب  الدكتـورة   توفيـت 
 1999 م.. بعـد ان اغنـت السـاحة العلميـة واالدبية بأنجازاتها 

الثقافيـة والطبية.

سعاد البياتي

حينما نستذكر الرموز االبداعية النسوية في كافة مجاالت العلم والحياة ، فأننا بذلك 
نرد لهن جزءا يسيرًا من الشكر والعرفان لما اغنت بحوثهن واجتهادهن في مسيرة 
العمل الفكري واالجتماعي والطبي واالدبي وغيرها من قضايا المجتمع وكن ثروة 

بشرية يشار اليهن في كل محفل بما امتلكن من طاقة وابداع سجلها التاريخ بحروف 
من نور لم يأفل ابدًا . 

مفخرة عراقية أشرقت وأفلت في بالد الغربة

رباب الكاظمي.. من رائدات الشعر والطب
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تألق 
العدسة 

نازل 
آخذ 
حقي

جانب من تظاهرات الشعب العراقي للمطالبة 
بحقوقهم

تصوير - حسنين الشرشاحي
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تصوير - حسنين الشرشاحي

تصوير - خضير فضالة
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تصوير - خضير فضالة

تصوير - خضير فضالة
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تصوير - حكمت العياشي

تصوير - احمد القريشي
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الغبــار..  
تدبير آلهي وفوائد 

فاقت التصورات !!

نافذة على 
الطبيعة

 ذكرابن خلدون في مقدمته 
أن األرض بعد تقلب الفصول 

من فصل إلى فصل تبدأ 
بلفظ أمراض وحشرات لو 

تركت ألهلكت العالم فيرسل 
الله الغبارلتقوم بقتلها.. 

وتتراوح حجم حبة الرمل 
بحسب الحشرة فبعضها صغير 

يدخل عيونها وبعضها يدخل 
أنوفها وبعضها في جوفها 
وبعضها في أذانها وتميتها 

وتلفظ االرض االمراض بعد 
الرطوبة خالل فصل الشتاء 

فسبحان من بيده التدبير وله 
الحكمة البالغة.

طة
سي

لب
ه ا

ار
ض

 م
ن

 م
م

رغ
بال
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قوارير

وله مضار 
 رغــم التنبيهات المتكــررة الصادرة من الرئاســة العامة لألرصاد 
وحمايــة البيئة للتحذير من موجات الغبــار واألتربة على مختلف 
مناطق الباد وما تســببه من تدني مدى الرؤيــة األفقية والتأثير 
على صحة اإلنســان الســيما مرضى الربو أو المصابين باألمراض 
الصدرية ، إال أن للغبار فضًا كبيرًا علينا، وتبدأ التأثيرات اإليجابية 
َياَح َلَواِقَح  للغبــار من قوله تعالى فــي كتابه العزيز: )َوأَْرَســْلَنا الرِّ

َماِء َماًء َفَأْسَقْيَناُكُموُه َوَما أَْنُتْم َلُه ِبَخازِِنيَن(. َفَأْنَزْلَنا ِمْن السَّ

فوائد الغبار 
تتعلق كما أكد بعض العلماء بحياة اإلنسان، كونها حائط الصد 
الذي يحول بين الكائنات الضارة الخطيرة واإلنسان كما ذكر، فضا 
عن فوائد أخرى هامة منها منع اإلشعاع الضار، وقتل الميكروبات 
فــي الهواء، ويمنع تبخر الماء في النبــات أي عملية النتح، ويقلل 
مــن درجة الحرارة، وله دور في عمليــه تلقيح النباتات، حيث قال 
الله تعالى: )وعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرا(.
ويقول أهل االختصاص إن مثــل هذه الرياح والغبار تفيد أجواء 
المــدن الصناعية أنه يزيل عنها أطنان العوادم والغازات الســامة 
من أجوائها فهــو يجدد الهواء بقدرة الله تعالى، كما يقول أهل 
الخبــرة إن مثل هذا الغبــار إذا أعقبه المطر فإنه يصير -أي الغبار- 

مثل السماد لألرض فيفيد الشجر والنبات عموما
تغذية وتكاثر.

وأوضح علماء النبات أن التلقيح عملية أساســية 
لإلخصاب وتكوين البذور، حيث تنتقل حبيبات 
اللقــاح مــن العناصــر الذكرية للزهــرة إلى 
العناصر األنثوية فيهــا، اذ يتم اإلخصاب، 
ويضــاف إلــى ذلك الغبــار المنتقــل إلى 
أســطح البحــار والمحيطات يعــد مصدر 
المهمة  للعناصــر  األساســي  اإلمــداد 
المحيطــات كالحديد والفســفور  في 
والســيلكون والنحاس والزنك، وتلك 
العناصــر تلعــب دوًرا مهمًا في 
الكائنــات  وتكاثــر  تغذيــة 
الدقيقة النباتية البحرية، 

وزيادة ونمو هذه الكائنات يؤدي إلى تقليل مستوى التركيز الجوي 
لغاز ثاني أوكســيد الكربون – أحد أهــم غازات االحتباس الحراري 
– كما أن الزيادة في نشاط الغبار تتسبب في هطول األمطار؛ مما 
يســاعد على تجميع حبيبات األتربة الطينية الدقيقة من المناطق 
المرتفعة نسبًيا، وترسيبها في المناطق المنخفضة كقيعان تجمع 
مياه األمطار وأودية جريانها، وهذه المســطحات المائية ما تلبث 
أن تتبخر وتجف مخلفة وراءها طبقة سطحية غنية بحبيبات طينية 
دقيقــة تزيد من خصوبــة التربة. وبغض النظر عــن أضرار الغبار 
التــي تحدث عنها العلماء ويعرفها العامة وأهمها تأثر اإلنســان 
بها صحيا ونفســيًا، والتــي تعطل الكثير مــن مصالحه وأعماله، 
وهــذا ما يجعله يشــعر بالضيق والضجر في األيام التي تنشــط 
فيها الرياح المحملة باألتربة، كذلك فإن المستشــفيات تتكدس 
بالمراجعين الذين تأثروا ســلبًا بالغبار الســيما الذين يعانون من 

أمراض الحساسية والربو وأمراض الصدر وغيرها.

 الغبار ومناعة األطفال
ومــن نعمة الله جل وعــا علينا أن يرتبط الغبار بتحســين مناعة 
األطفــال، أذ أوصــى بعض العلمــاء الوالدين بضــرورة تعريض 
األطفال للغبار لتعزيز مناعة أجسامهم ضد األزمة أو أمراض الربو، 

ويقترحون إرسالهم إلى الحدائق أو الحقول لتحقيق ذلك.
ووجد باحثون أن األطفال الذين يعيشــون في الحقول أو يلعبون 
فيها أقل عرضــة لإلصابة باألزمة الصدريــة أو الربو، مقارنة مع 
األطفال الذين يعيشــون في المدن النظيفة.. وذلك لما للغبار من 

تقوية األنظمة المناعية في أجسامهم.

الرياح والغبار تفيد أجواء المدن 
الصناعية بأنه يزيل عنها أطنان 

العوادم والغازات السامة من 
أجوائها فهو يجدد الهواء بقدرة 

اهلل تعالى
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تجارب 
تنموية
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الــكل متحمــس إال األمهــات، الاتــي يشــعرن بثقــل الجبــال 
علــى صدورهــن وتنتابهــن حالــة مــن الحــزن واليــأس مــع بدايــة 
كل عــام، فيعمــدن إلــى مواســاة بعضهــن البعــض، عبــر مواقــع 
التواصــل  االجتماعــي أو عــن طريــق المكالمــات الهاتفيــة 
وكأنهــن يقدمــن التعــازي والــورود، أو كأنهــن ســيدخلن معركــة 
ــدن دخولهــا بشــكل قســري مــع الخــروج منهــا  ــاة اعت مــع الحي
ــة مدفوعــة الثمــن وهــي التفانــي  ــن لكــن بضريب بالنصــر المبي
والســهر حــد اإلعيــاء، وعلــى مــدى عــام كامــل لحظــة بلحظــة مــع 
أبنائهــن، ملتزمــات بواجبهــن منــذ اليــوم الدراســي األول وحتــى 
ــال  ــًا خ ــة، وطبع ــارات النهائي ــج االختب ــن نتائ ــتام أبناءه اس
هــذه الفصــول مــن صيفهــا حتــى خريفهــا يعاصــرن تقلبــات 
ــة  ــن بالدراس ــهم، المعنيي ــاء أنفس ــن األبن ــر م ــام أكث ــزاج األي م
اجتماعيــة  ومكانــة  مهنــي  مســتقبل  بصنــع  رغبــة  والجــد 

ــة. مرموق
هــذا هــو حــال األمهــات المعاصــرات بنســبة ال تقــل عــن %95، 

والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــا هنا مــا الســبب...؟؟
ــم  ــا ل ــا وأمهاتن ــارب جداتن ــن تج ــي وم ــع الماض ــة م فبالمقارن
ــي  ــام الدراس ــاب الع ــوم بـــ ) ره ــميناه الي ــا أس ــد م ــن يوج يك
الجديــد( . الســيما وإن اســتذكرنا تاميــذ األزمنــة المنصرمــة 
ــي فقــط  ــم ومجهودهــم الذات ــى المعل ــًا عل ــدوا كلي ــن اعتم الذي
ــل  ــن المراح ــم بي ــال تنقله ــة، خ ــى المعلوم ــل إل ــي التوص ف
ــى  ــى الجامعــة، بلحــاظ عــدم حصولهــم عل الدراســية وصــواًل إل
المــازم الدراســية والملخاصــات المتاحــة االن وبكثــرة فــي 
األســواق وبأســعار مناســبة، وعــدم هيمنــة االنترنــت الــذي يقــدم 
لهــم المعلومــة بكبســة زر واحــدة، ولــم يتوفــر أيضــًا أنــذاك هــذا 
الكــم الهائــل مــن الفيديوهــات التعليميــة الرائجــة والمعروضــة 
بشــكل مجانــي علــى قنــوات اليوتيــوب، ناهيــك عــن المدرســين 
ــم تكــن باألمــس بهــذا القــدر  الخصوصيــن، وحتــى األمهــات ل
مــن الوعــي والثقافــة رغــم فطرتهــن المثاليــة علــى التربيــة، كل 
هــذا وأكثــر يعــد فارقــًا مهــواًل بيــن أجيــال الماضــي والحاضــر.

األم تلميذة
ــر  ــي فــي تحضي ــى والدتــه بشــكل كل ــد عل ــوم يعتم ــذ الي  تلمي
ــة،  ــهيات المتاح ــم كل التس ــه رغ ــة واختبارات ــه اليومي واجبات
ــية  ــج الدراس ــن المناه ــد حفظ ــات ق ــد األمه ــك تج ــة أن لدرج

ــر  ــام ال يقتص ــكال الت ــذا االت ــيما وأن ه ــب، الس ــر قل ــن ظه ع
علــى المراحــل االبتدائيــة فقــط، وإنمــا يصبــح متازمتــه حتــى 
الجامعــة، والنتيجــة هــي تفــوق األبنــاء وحصولهــم علــى أعلــى 
العامــات علــى حســاب األم التــي تتخلــى عــن عاقاتهــا 
االجتماعيــة وتلغــي واجباتهــا اليوميــة وتعتــذر عــن أي أعمــال 
ــك  ــر كل ذل ــد يم ــرح، وبالتأكي ــن والش ــرغ للتلقي ــام إال التف ومه
ــل  ــًا لطف ــت أم ــذا إن كان ــا، ه ــا وراحته ــاب صحته ــى حس عل

ــر. ــَك بأكث ــا بال ــد فم واح

خلق االجواء
مــن الجيــد متابعــة األبنــاء فــي عامهــم الدراســي األول ووضــع 
ــل  ــن االســتمرار بهــذا العم ــق، ولك ــة الطري ــى بداي أقدامهــم عل
اتكاليــا"  انســانا"  االبــن  مــن  ويجعــل  طاقتهــا  األم  يفقــد 
ــاء  ــية لألبن ــج الدراس ــن المناه ــن تلقي ــًا م ــحاب تدريجي ..فاالنس
وتحفيزهــم وغــرس الثقــة بهــم بكلمــات التشــجيع والثنــاء، 
المائمــة،  األجــواء  بتوفيــر  الدراســة  بأهميــة  وإشــعارهم 
ومســاعدتهم بيــن الحيــن واآلخــر علــى فهــم معلومــة مــا، هــي 

ــك.   ــة لذل ــيلة الناجح الوس
ــة  ــة وحميمي ــق اجــواء اجتماعي ــًا مناســبة لخل وتخصيــص أوقات
بينــك وبينهــم، كمشــاركتهم فــي جلســة شــرب الشــاي وتبــادل 
ــي  ــوم الدراس ــال الي ــر خ ــن وآخ ــن حي ــة بي ــث الممتع األحادي
الواحــد، لتخفيــف الضغــط الناتــج عــن الدراســة وكثــرة الواجبات 

ــو.  ــود والحن ــئ بال ــة المل وأيضــًا لشــحنهم بالطاقــة اإليجابي

الكل فرح باستئناف عامه الدراسي الجديد ... إال هي
تالميذ االبتدائية فرحين بمالبسهم الجديدة ودفاترهم الملونة وأدواتهم المدرسية التي أصبح 

تجارها يتسابقون على ترويج األجمل واألحدث، وطالب الثانوية يتوقون إلى رؤية أصدقائهم 
بعد أن شحنوا ذاكرتهم خالل العطلة الصيفية بذكرياتهم الجميلة وضحكاتهم اليافعة ...

أمي متفوقة

نغم المسلماني

من الجيد متابعة األبناء في عامهم 
الدراسي األول ووضع أقدامهم على بداية 
الطريق، ولكن االستمرار بهذا العمل يفقد 
األم طاقتها ويجعل من االبن انسانا اتكاليا 

..فاالنسحاب تدريجيًا من تلقين المناهج 
الدراسية لألبناء وتحفيزهم هي الوسيلة 

الناجحة لذلك.
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إن الفكــرة األساســية ألهميــة  لعــب الطفــل تعتمــد أساســًا علــى 
انــه يجــب أال نلقــن الطفــل معلومــات , بل يجــب أن نــدع الفرصة 
ــي  ــة الت ــق العب ــن طري ــي , ع ــه الطبيع ــع ميل ــق م ــل لينطل للطف
يختارهــا, والتــي تســاعده علــى تنميــة ملكاتــه , بــأن يمــزج بيــن 

اللعــب والعمــل .

السلوك االستطالعي
ــد الطفــل , البــد  ــر الســلوك االســتطاعي عن ــة لكــي تثي إن اللعب
أن يتوافــر بهــا عــدد مــن العوامــل , يتقــرر علــى أساســها مقــدار 
مــا يظهــره الطفــل مــن ســلوك اســتطاعي ,هــذه العوامــل هــي 

ــد والغرابــة . الحداثــة والتعقي
 فبالنســبة لعنصــر الجــدة , فــأن االســتجابة ألي مثيــر يمكــن 
 أن تخبــو إذا مــا تكــرر عــرض هــذا المثيــر علــى الطفــل عــدة 
هــذا  رؤيــة  علــى  معتــادا  الطفــل  يصبــح  بحيــث   ,  مــرات 
 المثيــر , ويصبــح المثيــر نفســه غيــر قــادر بعــد ذلــك علــى 
جــذب انتبــاه الطفــل , أمــا عــن التعقيــد , فأنــه كلمــا كان المثيــر 
معقــدا , ازدادت فــرص جمــع المعلومــات عنــه , وازدادت بالتالــي 

مــدى اهتمــام الطفــل بــه وانتباهــه إليــه , وقلــة فــرص االعتيــاد 
عليــه .

بيئة الطفل
وموضــوع اللعــب المعقــد يتضمــن أيضــا صفــة الغرابــة , وهــذا 
يدفــع الطفــل إلــى اســتجاء الموقــف حتــى يزيــل وجــه الغرابــة, 
ــة , فالطفــل هــو  ــى البيئ ــك فــي ســبيل ســيطرة الطفــل عل وذل
ــي  ــرف النواح ــة ليع ــص اللعب ــوم بفح ــدة, يق ــة معق ــام لعب أم
الغامضــة عليــه فيهــا, كمــا يقــوم باســتخدامها كلعبــة, والمبــادئ 
ــي  ــال, وه ــد األطف ــتطاع عن ــة االس ــم عملي ــي تحك ــاث الت الث
الحداثــة والتعقيــد والغرابــة , والتــي يجــب إن تتوافــر فــي اللعــب 
ــة  ــن عملي ــى مضامي ــوي عل ــي تنط ــال والت ــا لألطف ــي نقدمه الت

بالغــة األهميــة مــن حيــث تعليــم األطفــال .
ذلــك إن األلعــاب المعروضــة علــى األطفــال , إذا كانــت مألوفــة أو 
بســيطة أكثــر مــن الــازم فــأن األطفــال عندئــذ ســوف يصيبهــم 
الملــل , إمــا إذا كانــت المــواد بعيــدة كل البعــد عــن خبــرات 
األطفــال الســابقة , أو معقــدة أكثــر مــن الــازم أو غريبــة إلــى حــد 

يقول عالم النفس المشهور) بياجيه (  : أن قدرتي التخيل واالبتكار تكونان في قمتها عند 
األطفال في مرحلة رياض األطفال , وانه يجب أن تنمي هاتين الصفتين من خالل اللعب والرسم 

والقصص , وذلك حتى ال يفقد اإلنسان القدرة االبتكارية والتصويرية عندما يتقدم به العمر 
الزمني . كما يقول أن معظم أفكار الطفل ال تتكون عنده عن طريق التلقين والحفظ , لكنها 
تكتسب تلقائيا , وعلى المربين أن يتعرفوا على مرحلة النمو التي يمر بها أطفالهم , حتى 

يهيئوا لهم اللعب واأللعاب واألنشطة المختلفة , التي تساعدهم على أن يتعلموا بأنفسهم . 

لعب األطفال .. وتأثيرها في ذكاء الطفل 

طفلِك
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الخــوف , فــأن األطفــال عندئــذ ســوف يتجنبونهــا .

حماسة المشاركة
يــزداد ميــل األطفــال إلــى القيــام بلعبــة مــا , متــى اشــترك الكبــار 
فيهــا بحماســة وبخاصــة آباؤهــم , فيجــب علــى الكبــار أال يقفــوا 
علــى الخطــوط الجانبيــة وان يتجنبــوا القيــام بــدور المراقبيــن غيــر 
ــاط , وان  ــة ونش ــة بهم ــي اللعب ــتركوا ف ــل أن يش ــن , ب المتحيزي
يظهــروا البهجــة عندمــا يصيــب احدهــم األســى عندمــا يخطــئ 
آخــر . وبالتالــي فــأن األلعــاب التــي تنمــي فــي األطفــال القــدرة 
ــب  ــوذج , والتجري ــا لنم ــاء طبق ــك , والبن ــب والتفكي ــى التركي عل
للحصــول علــى نتائــج معينــة , الشــك ستســاعد الطفــل عندمــا 
ــن  ــر م ــم كبي ــع عال ــيتعامل م ــوم , إذ س ــة العل ــي دراس ــدأ ف يب
القطــع المعدنيــة ذات الثقــوب التــي يمكــن ربــط أجزائهــا 
ــة كرافعــة أو  بعضهــا ببعــض , لتكويــن نمــاذج الآلت ميكانيكي

ــرة أو ســيارة . طائ
ــًا  ــي نوع ــة ( وه ــاب التربوي ــن ) األلع ــرًا م ــددًا كبي ــاك اآلن ع هن
مــن األلعــاب تــم تصميمهــا لتثيــر اهتمــام الطفــل وحبــه , وهــي 
ــه  ــه وقدرات ــي مهارات ــه وتنم ــه وتوجه ــت تعلم ــس الوق ــي نف ف
األطفــال  العــاب  إن  يعنــي  ال  هــذا   , واالبتكاريــة  اإلبداعيــة 
التقليديــة تخلــو مــن الفائــدة , فالطفــل عندمــا يتأرجــح وحــده , 
بغيــر أن تمســكه أمــه , يشــعر انــه قــام بمغامــرة , كمــا يشــعر انــه 
ــا يزيــد ثقتــه بنفســه, كذلــك فــأن األرجوحــة  حقــق شــيئا , مم
تعلــم الطفــل التغلــب علــى المخــاوف بعــد أن يكــون فــي البدايــة 
قــد شــعر بالخــوف , وهــذه تجربــة يســتمتع بهــا الطفــل, ويتعلــم 
منهــا أن كثيــرا مــن المخــاوف ال تســتند علــى أســاس حقيقــي .

وفــي مقابــل هــذه األلعــاب التقليديــة, فأن هنــاك ألعابــا تربوية 
ــد  ــب , فق ــن اللع ــة م ــاالت متنوع ــل مج ــدم للطف ــة , تق حديث
انتشــرت األلعــاب التــي تتكــون مــن قطــع مختلفــة مــن الخشــب 

والباســتيك , مختلفــة األلــوان 
ــن  ــام, ويمك واألشــكال واألحج
تكوينــات  فــي  تجميعهــا 
عــددًا  باســتخدام  مختلفــة 

ــرا, أن  ــا يكــن صغي ــا يســمح للطفــل مهم ــًا مــن القطــع , مم قلي
ــداع . ــكار واإلب ــى االبت ــه عل ــي قدرات ينم

إن اللعبــة تســتطيع أن تقــوم بــدور أساســي فــي تنميــة اإلبــداع 
عنــد الطفــل , أنهــا قــادرة علــى تربيــة الخيــال واالبتــكار , 
ــيصبحون  ــن س ــة لم ــدة متنوع ــول جدي ــاد حل ــى إيج ــدرة عل والق

ــادة . ــاء وق ــن وعلم ــتقبل باحثي ــي المس ف

لؤي أمين
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تنوعت أشكال “الحصاالت” وألوانها بهدف تشجيع 
األطفال ليضعوا فيها قسما من مصروفهم كنوع 

من االدخار،و تلعب  دورا كبيرا إذا ما أحسن األهل 
استخدامها، في تعويد األطفال على االدخار 

وتعليمهم كيفية تقدير المال.

ثقافة 
إلدخار

عالمها 

و تراجع استخدام الحصالة في الوقت الحاضر بفعل التغيرات التي طرأت على المجتمع العربي، وتراجع اإلقبال 
على االدخار وبات من النادر أن يجلب الوالدان حصالة البنهما ليزرعا به ثقافتها، ويعوداه عليه كســلوك تربوي 
بل على العكس أصبحت طلبات الطفل مجابه، وذلك إلشــباع حاجته االســتهاكية نفسيا، بل ويتعدى ذلك أن 
تقوم األســرة بشراء سلع ال حاجة لها بها، وقد يكون هذا التصرف كتقليد لعائلة صديق، أو من منطق التباهي 

والتفاخر وعدم الحرمان.
تبقى حصالة النقود من أهم الوســائل التي تســاعد على التوفير، إلى ذلك، تقول ربة أســرة  انها  تنمي هذه 
العلبة الصغيرة بحجمها عادة االدخار لدى الطفل؛ فباستطاعته أن يسترشد بها في أموره المستقبلية.. كما إنها 
وســيلة مساعدة لتوجيه ودعم الوالدين ألطفالهما في إطار تعليمهم التوفير من المصروف اليومي أو من المبالغ 
التي تمنح لألبناء من آبائهم بشــكل أســبوعي، أذ يمكن للوالدين متابعة العملية خطوة بخطوة حتى يستوعب 

الصغير الهدف والغاية من وجود الحصالة في غرفته.
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عالمها 

تسبب مشاهدة 
األطفال 

ألفالم الرعب 
بزرع السلوك 

العدواني 
بداخلهم، 

الحتوائها على 
مشاهد قتل 

وعنف ودماء 
وتخريب وفوضى 
فينجذب لها في 

بعض األحيان 
لكنهم ال يدركون 

مدى خطورة 
هذه األعمال وقد 
يحاولون تقليدها 

بشكل خطير 
وعدوانية.

أفالم الرعب 
واضرارها على الطفل
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بســبب  والفوبيــا  بالقلــق  لإلصابــة  عرضــة  أألكثــر  فهــم 
متابعتهــم ألفــام الرعــب والعنــف، وبعضهــم ال يســتطيعون 
تمييــز الخيــال مــن الواقــع، ولذلــك ينصــح بــأن الطفــل إذا كان 

خجــول أو لديــه شــعور بالخــوف بــأال يشــاهدها، 
ألنــه يقــوم بتخيــل قصــة الفيلم وشــخصياتها 

ــة أو يســمع  ــل بعــض الظــال المخيف فيتخي
أحامــًا  يحلــم  وأحيانــًا  مرعبــة  أصــوات 

مزعجــة، فيرغــب بعضهــم فــي النــوم 
واألنــوار مضــاءة أو فــي وجــود أحــد 

بجانبــه، كمــا تقــوم بترســيخ اعتقــادات خاطئــة ، ألنهــا تظهــر 
ــد التعــدي عليهــا  ــاألذى بع ــى أنهــا ال تصــاب ب ــة عل الضحي
ــا  ــن كم ــؤذي اآلخري ــف ال ي ــد الطفــل أن العن بالضــرب فيعتق
موضــح فــي الفيلــم.. علــى األهــل بمراقبــة مــا يشــاهده 
علــى التلفزيــون، حتــى إذا وجــدوه غيــر مناســب فــا 

ــه. ــاهدته ل ــتمرار مش ــمحو باس يس
أطفالهــم  مــن  بالقــرب  دائمــا  األهــل  فوجــود 
ــي  ــم ف ــوي ومه ــر حي ــو أم ــح ه ــه والتوضي للتوجي

والمتطــورة. الصحيحــة  تربيتهــم  عمليــة 
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FASHION

عالمها 

مــع بداية فصل الشــتاء من كل عام تعمل األمهات على شــراء ما يلزم أطفالها البنــات و الذكور من المابس 
الشــتوية ، وذلــك من أجل محاولة القيام بتدفئتهم من برودة الجــو وانخفاض درجات الحرارة فى هذا الفصل 
الذى يكون باردا ويكثر فيه نزالت البرد وحاالت االنفلونزا بين الناس وخاصة بين األطفال وما يعانى كل منهم 
من نقص فى المناعة عن الكبار من الرجال والنساء ، وتعمل األمهات على اختيار تلك األنواع من المابس على 
أسس عديدة يكون منها قابلية هذة المابس للتدفئة باالضافة الى ما يكون فيها من اناقة تعمل على اضفاء 

الجمال لهم مع البساطة المطلوبة فى كافة المابس. 

اناقة 
ودفء
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عالمها عالمها عالمها 

ايجابية 
الثقة 

والحوار

تلعــب األمهات واآلباء أدواًرا مختلفة فــي تنمية الطفل، فاألم تعمــل كقاعدة آمنة يمكن 
لألطفــال االعتماد عليها، ومن الجديــر بالذكر أن األبناء يلجؤون إلــى تقليد اآلباء في أغلب 

األمور حتى الكام.
ويجب على الوالدين قضاء المزيد من الوقت مع األبناء واالنخراط في أنشــطة معهم، لتعزيز 
الحــوار معهم والتغلب على الخجــل لديهم في الكام، ويلعب اآلباء دورًا أساســيًا في النمو 
العاطفي واالجتماعي للصغار فيتعلم الطفل من خال الحوار كيفية التعبير عن عواطفه وبث 
مكنونات صدره والتحكم فيها، وتطوير مهاراته فضا عن تقوية عاقته مع أســرته و زيادة 

الثقة بينهم. 
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مقلوبة 
القرنبيط  و الجزر

المكونات:
كوبان من األرز قصير الحبة

3/4 ملعقة كبيرة من زيت الذرة
رأس واحد من القرنبيط متوسط الحجم

2 حبــة جزر متوســطة الحجــم مقطع إلى 
شرائح

2 حبــة من البصل متوســط الحجم مقطع 
إلى أرباع

ثاثة فصوص من الثوم
نصف كوب من الحمص المسلوق

كيلو من الدجاج المسلوق
ثاثة أكواب من مرق الدجاج

2 ملعقة صغيرة من ملح الطعام
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل األسود

ملعقة واحدة صغيرة من الكمون
ربع ملعقة صغيرة من الكركم

طريقة التحضير
احضري مقاة واســعة وضعــي كمية من 
الزيت فيهــا واتركيه حتى يســخن جيدا، 
ثم قومى بقلــى كا من القرنبيــط والجزر 

والبصل والثوم فيها واتركيها جانبا.
يتــم إحضــار قــدر ذات قاعــدة ســميكة 
وتوضع فى قاعه قطع الدجاج، ثم توضع  
الخضروات التي تم قليها فوق الدجاج ثم 

يتم وضع الحمص.
قومى بتصفية األرز بشكل جيدا ثم ضعيه 

فوق الخضار.
يتــم وضع القــدر على نار هادئــة لمدة ال 
تزيد عن خمسة دقائق فقط، فذلك يجعل 

الخضار يبقى باألسفل عند إضافة المرق
اضيفــي المــرق بهــدوء ومــن ثــم الملح 
والفلفل وكذلــك القرفة والكمون والكركم، 
ويترك القدر على نار متوسطة حتى يصل 
إلى درجــة الغليان، ثم يتــم تغطية القدر 
ويترك على نار هادئة لمدة عشــرة دقائق 

لحين نضوج األرز تماما.
وأخيــرا، يقلــب القدر في الطبــق الخاص 
بالتقديم وقدميه ألفراد عائلتك في الحال.
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روح الصورة

اختلفت 
اليوم الصورة 
بعد اختراق 
التكنولوجيا 
الرقمية لعالم 
التصوير، أصبحت 
ما بين التميز 
والتحريف ولكن.. 
لم تفقد قوة 
تأثيرها وال 
يمكن للعقل 
إنكار دورها، 
ومهما عبرت في 
سلسلة التحوالت 
والتنقالت ستبقى 
الصورة الدليل 
األول على حقيقة 
الحدث، الترجمة 
الصورية التي 
تفهمها العين 
من النظرة األولى

ــب  ــح الكت ــي تصف ــي ف ــدًا رغبت ــر جي ــت أتذك ــا زل م
المصفوفــة بانتظــام فــي مكتبــة أبــي، الســيما كتــاب 
غرائــب العالــم الــذي كنــت أجــد فيــه عالمــًا آخــر 
ــي  ــي، وتجعلن ــر ذهول ــي تثي ــل الت ــحون بالتفاصي مش
النهــار وأنــا أفكــر.. وحتــى   أحتفــظ فيهــا طــوال 
أثنــاء نومــي حينمــا تســتحضر أحامــي كثيــرًا مــن 
الكتــاب  ذلــك  داخــل  تصفحتهــا  التــي  الصــور 

الغريــب!.
نعــم.. الصــور، أكثــر مــا كان يعلــق فــي ذهنــي الصــورة 
 التــي تجســد حقيقــة مــا، واقــع مكتمــل األبعــاد، 
لحظــة تــم تجميدهــا علــى الــورق؛ لنعــود إليهــا ونتأمــل 
للتكنولوجيــا  يكــن  لــم  وألن  وراءهــا..  وبمــا  فيهــا 
 حضــورًا فــي ذلــك الزمــن؛ لــذا لــم يتســرب الشــك فــي 
إدراكــي حــول صحــة مــا أراه، فمهمــا قــرأت واختزنــت 
المخيلــة  ترســمها  ربمــا  معلومــات  مــن   ذاكرتــي 
ــن  ــا، ال يمك ــتيعابها وحفظه ــى اس ــي عل ــاع عقل إلقن
أن ينافــس النــص الصــورة فــي ترجمــة الحقيقــة 

المطلقــة.
اليــوم اختلفــت الصــورة بعــد اختــراق التكنولوجيــا 
الرقميــة لعالــم التصويــر، أصبحــت مــا بيــن التميــز 
ــم تفقــد قــوة تأثيرهــا وال يمكــن  والتحريــف ولكــن.. ل
للعقــل إنــكار دورهــا، ومهمــا عبــرت فــي سلســلة 
الدليــل  الصــورة  ســتبقى  والتنقــات  التحــوالت 
الصوريــة  الترجمــة  الحــدث،  حقيقــة  علــى  األول 
ــة  ــى، الوثيق ــرة األول ــن النظ ــن م ــا العي ــي تفهمه الت
ــادل  ــن التقاطهــا بلحظــة، المع ــرة لزم ــة العاب التاريخي
المنطقــي لفهــم النصــوص والتأكــد ممــا تتضمنــه 
مــن وصــف وحقائــق، اختــزال الكتابــة بنقــرة علــى زر 
االلتقــاط فــي توقيــت مناســب، وأخيــرًا قدرتهــا علــى 
تلبيــة رغبتنــا فــي اســتحضار مشــاعرنا والتفاعــل مــع 
مــا تخبرنــا عنــه بصمــت فــي أي لحظــة.. وكأن للصــورة 

روح ال تمــوت!.

ايمان كاظم 

القلممرفــــــ�أ
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تصوير - عمار الخالدي
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معهد صدى الحوراء 
للخطابة النسوية

الشــؤون  لقســم  التابــع  النســوية  للخطابــة  الحــوراء  صــدى  معهــد   يعلــن 
الدينيــة فــي العتبــة الحســينية المقدســة عــن اقامــة دورات للخطابــة واالطــوار 
والقــرأن طــوال ايــام الســنة. فعلــى الراغبــات بالتســجيل االتصــال علــى الرقــم 

التالــي : ٠٧٧٠٦٨٩٨٥١٧


