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عميدة األمومة 

)ام البنين( عنوان 
الوفاء والصدق، 
لمرأة األمة .. 
التي النوافي 
موقفها يوم 
الطف واليمكننا 
ان نكتب بأجادة 
مايوازي حق 
سيرتها العطرة 
فلقد كانت أمة 
كاملة بحق، ونبع 
معطاء للحنان 
وااليثار، حينما 
تجلى ذلك في 
احتضانها البناء 
امير المؤمنين 
بعد استشهاد 
الزهراء عليها 
السالم واقترانها 
بسيد البلغاء

في التاريخ االســامي العديد من االمهات الخالدات .. 
يعدّن رموزًا من رموز االســام، وكانت ســيرتهن مشرقة 
على مر األزمان، يتركزهمّهن علــى نصرة الدين وتربية 
ابناءهن  وتنمية روح الشجاعة والعلم والمبادئ الرفيعة 
فيهم، واهمية الجهاد والتضحية لسامة مايتمتعون به 

من نعمة االسام .
والجديــر بالذكــر ونحن في ســياق الحديــث عن قيمة 
األمهــات ودورهن الســامي في الحياة، اســأل الله عز 
وجل ان يســخر لي الكلمات ويوفقني لسرد ما تستحقه 
هذه المــرأة الجليلة التي خلدهــا التاريخ وعطر ذكراها 

المؤمنون كل عام في عاشوراء ويوم رحيلها ..
)ام البنيــن( عنوان الوفاء والصــدق، لمرأة األمة .. التي 
النوافي موقفها يوم الطف واليمكننا ان نكتب بأجادة 
مايــوازي حق ســيرتها العطرة فلقد كانــت أمة كاملة 
بحق، ونبع معطاء للحنان وااليثار، حينما تجلى ذلك في 
احتضانها البناء امير المؤمنين بعد استشــهاد الزهراء 
عليها السام واقترانها بســيد البلغاء، فجسدت بذلك 
انموذجًا لمعنى األمومة ومداياتها العظيمة.. فضا عن 
تربيتهــا الوجيهة الوالدها االربعــة ممن ضحوا وبذلوا 
النفس وكانت ارواحهم ترخص البي عبد الله الحســين 
عليه السام احياًء لدين جدهم المصطفى )ص(.. فأين 
رائــدات االمومة من هذه الســيدة العظيمة التي ظلت 
صنيعتها المبجلة  تضيء ســماء المجــد والرفعة بكل 
مااجادت به، فخلدها التاريخ كأعظم اســم في ســجل 
 األمومــة المحمل بقصصهــن وتضحياتهــن المهيبة 
ذات األثر الخالد.. لتكون نبراسًا لازمان وعنوانًا ومكسبًا 
وشــرفًا لــكل االمهات فــي عمادتها لمعنــى االمومة 

والحنو.. 
وهنــا تفتخــر "قواريــر" اذ تترجــم فــي افتتاحيتهــا 
المتواضعــة بعض مما عجزنا عن ســرده في صفاتها 
وجزالــة موقفها وعظــم امومتها النــادرة، عرفانًا بكل 
مواقف ســيدتنا الفاضلة )ام البنين( التي أثرت نفوس 
العالم االسامي بصدق المواثيق وصون األمانة وحسن 

االمومة . 

رئيس التحرير 

�أريج
�الفتتاح
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*من هي انتصار؟
انسانة طموحة مع إمكانياتها البسيطة تمتلك ثقة عالية بأن لها 
خالق ابدع في خلقها وتكفل بطموحاتها... فشــكرا لله على تلك 

النعمة

*كيف بدأتي مشوارك القرآني؟
القرآن الكريم هو شعاع في قلب كل مؤمن موالي لمحمد وآل محمد 
ولكن هذا الشــعاع يحتــاج إلى نور  ونور الفطرة هــو من يوقده... 
والحمــد لله رزقني اللــه بفطرة صافية محبة للخيــر  فمنحني الله 
وســام الشرف في حفظ كامه المبارك في قلبي من خال حلقات 
حفٍظ ُأقيمت في بيت إحدى المؤمنات وبدأنا مشــوار الحفظ حتى 

تمامه.
 

*ما هو الوقت الذي استغرقتيه في حفظ كتاب اهلل 
بأكمله ؟

اتممت حفظه خال ســنتين ونصف، وانا في الرابعة والعشــرين 
من عمري والتحقت بعدها إلى العتبة الحســينية المقدســة ألكون 
خادمة عند ســيد الشــهداء عليه الســام في مجال تحفيظ القرآن 

الكريم للفتيات.
العزيمــة واالصرار مكناني من ذلــك، اذ كنت اتهجد القرآن الكريم 
عند الفجر وبعد كل فروض الصاة، فالوقت عندي كان قرآنيا وهذه 
مــن أمتع األوقات ونحن نتقلب بين آيــات الرحمن ونتلوا ونحفظ 
ونتمعن في كلماته ونربط المتشــابهات من اآليات وما بين السور 
والصفحات واألجزاء،  فكنا نتقلب في جنة الله من حيث ال ندري.

* من شجعك على حفظ القرآن؟
انا وحدي كنــت احب مجال الحفظ وهذا قطعــا لم يأت من فراغ  
بل عائلتي كانت محبة للقــرآن الكريم وقراءة الزيارات في كتاب 
مفاتيــح الجنان حتى كنا نحفظ حديث الكســاء واألدعية اليومية 
نتيجة ترديدها على مســامع أمنا التي كانــت وال زالت ال تقرأ وال 
تكتب اال انها احتوت طاقاتنا واســتيعابنا للحفظ فلها مني كل 

التقدير واالحترام.

*ماهي اهم الفروض الدينية التي تعلمتيها من القران؟
 ان تكــون أخاقنــا ربيعا كما هــو ربيع القلوب، تعلمــت أن أكون 
 واثقــة من نفســي على تقديــم الخير حتــى أصبحت ســجيتنا، 

ضيف 
وحوار

 تجملت بأبهر 
الحلي واغالها 

ليس لؤلؤًا 
ومعدنًا نفيسًا،  

بل سطور مباركة 
طرز الله بها 

قلبها لحفظها 
كتابه المجيد.. 
انها الحافظة 
انتصار فاضل 

حاورتها )قوارير( 
لتسرد لنا رحلتها 

مع القرآن.

صدحت حنجرتها بشذرات الذكر الحكيم

انتصار فاضل: 
حفظ القرآن الكريم وسام شرف 



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////05 Q  W  A  R  E  E  R

زهراء جبار الكناني 

تعلمنا من القران الدين الذي هو عماد الحياة.

*كيف ترين اقبال النساء  والفتيات على معهد القران؟
في بداية عملــي في هذا المجال، كنت احتضــن عقول الفتيات 
كنت افترش روحي الســتقبالهن لحفظ القرآن الكريم حتى تعلقن 
بحلقات الحفظ تعلقا شديدا ومباركا إلى أن اكملن حفظه بطريقة 
مثالية يحتذى بها في المسابقات والمحافل الدولية والوطنية واالن 
توجهنا إلى رفد المجتمعات النســوية بكافة فئاتها واالستفادة 
من مواقع التواصل االجتماعي في نشر ثقافات القرآن الكريم من 

تفسير وتدبر وتاوة وأمور كثيرة تخص هذا الجانب.

*ماهي أساليب التعليم الي تتبعيها للفتيات؟
هناك أســاليب عديدة لحفــظ القرآن الكريم ولكنني لم اســتخدم 
اي واحــدة منها، كنت اتبع اســلوبي الخاص النابــع من قدراتي 
التعليمية في جذبهن للحفظ وهي التشــجيع والتقييم المســتمر 

ألدائهن فهذا يعزز الرغبة لديهن.

*ماهي رؤيتك المستقبلية لمن تتلمذن على يديك في 
احكام التالوة؟

هي ليســت رؤيــة وإنما حقيقــة ملموســة فاغلــب طالباتي من 
الحافظــات اصبحن اســتاذات ويلتزمن بحلقــات لتحفيظ القرآن 

الكريم مع إعطاء روح الفكر واألدب أثناء التدريس.
كما شــاركن طالباتــي الحافظات في أغلب المســابقات القرآنية 
وحصدن المراتب األولى التي من خالها تأهلن للمسابقات الدولية 

مدى  على  ايــران  ســنتين وأيضا حصــدن المراتب في 
هنــاك  باسم العراق.المتقدمــة 

*هل لديك 
منجزات دينية 

فكرية بعدما 
حباك اهلل  

بهذه النعمة 
المباركة 

بحفظ كتابه 
الكريم؟

قطعا هناك 
منجزات 

كبيرة 
في بالي اال 

انها قيد التنفيذ ادعو الله ان 
احققها إال وهي تربية األبناء تربية صالحة 

قرآنية منهجا وسلوًكا وفكرا، فاإلنجاز يكتمل ببناء جيل 
قرآني مثالي.

ماهي ذكرياتك مع القران التي ستسردينها يوما 
ألحفادك؟

لم يرزقنــي الله بالذرية ليكــون لدي أحفاد، ولكــن أعز منهم هن 

طالباتــي الحافظات الاتي ينادوننــي بكلمة )ماما( ويضعون مع 
رسائلهم القلوب والزهور حيث أشعر باكتفاء لوجودهن معي حتى 

اصبحن محور نجاحاتي في نشاطاتي القرآنية.

 *ماهي رسالتك لمن هجروا القران وكلمة اخيرة مع 
امنية؟ 

ليس لدي أي رســالة للذين هجروا القرآن،  فلربما نكون نحن منهم 
عمرنا حروفه وتركنا حدوده.  اوجه رســالتي لنفسي واقول كفاك 
ذنبا ايتها النفس التي حفظت القرآن فحامل القرآن حامل رســالة 

اإلسام لذا يجب أن نكون قرأنا نمشي عل األرض.
كلمتي االخيرة أن نحظى بشــفاعة القرآن وامنيتي أن يختم عمري 

وانا على وضوء وأمامي مصحفي ارتل آياته.

سيرة
اعتلت انتصار فاضــل منصات دولية وحصدت 

كثير مــن المراتــب األولى في المســابقات 
القرآنية وشــهادات كثيرة،  كما التحقت 

ببرنامــج قرآني في إذاعــة الكفيل في 
اإلعداد والتقديــم بعنوان )وفي ذلك 
فليتنافــس المتنافســون ( و برنامج 
اخر لألطفال عبــر أثير اذاعة الرياحين 

في العتبة العباسية المقدسة بعنوان 
)أنيــس النفــوس ( اســتمر لمدة عشــر 

سنوات وال زال مستمرا.
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!المواد الحافظة..  سموم تسرق صحتنا

ونحن نتصفح صفحات التواصل االجتماعي نصادف كما 
هائال من اإلعالنات التجارية الخاصة بالمنتوجات 
الغذائية وطرق التنحيف وبدائل كثيرة لمختلف أنواع 
المواد المعلبة.. وعلى الجانب اآلخر نطالع تقارير 
صحية مخيفة عن تفشي المشاكل الصحية 
وقصور عمل الجهاز المناعي لدى غالبية 
األشخاص وانتشار أمراض العصر كالسكري 
وارتفاع ضغط الدم.

طبيب
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والبدانة والجلطات القلبية والدماغية وغيرها من األرقام المتصاعدة 
التــي تؤكد ظهور اعراض جديدة لم تكــن معروفة أو تراجع ملحوظ 
للواقــع الصحي على الرغم ممــا تقدمه األبحاث الطبيــة المتطورة 
في الميدان العلمي واكتشــافها المســتمر للعقاقير المناسبة لعاج 

األمراض على مختلف حاالتها.
قوارير التقــت بالدكتور الصيدالني معمر زكي الحســيني مســؤول 
صيدلية خيرات الســبطين الخافرة لتستخلص منه أجوبة علمية عن 

التساؤالت الكثيرة في هذا الجانب 

حذر وتحذيرات
*بصفتــك مختص فــي التعامل مــع األدويــة والعقاقير.. 
ما هــي أهــم أســباب المشــاكل الصحية المتفشــية في 

المجتمع؟
الغذاء... وأكرر الغذاء فهو السبب في معظم المعاناة الصحية التي 
تواجههــا المجتمعات في عصرنا الحديــث، فالمعلومة التي يجب 
أن تختــرق مســامعنا باهتمام مفادهــا أن كل األطعمــة واألغذية 
الموجودة حاليًا في األســواق والتي نأكلها بشــكل يومي هي مواد 
)محرمة( ونجســة وغير طاهرة، فضا عن إنهــا معدلة جينيا ووراثيا 
ومســببة لكثير مــن األمراض.. ويدخل ضمن أطــار هذا الحديث كل 
مــادة )مصنعة( أو معلبــة أو مهدرجة؛ أي كل ما هو مغلف ســواء 
بمواد ورقية أو باســتيكية أو علب معدنية، فكل هذه المواد تحتاج 
إلى مادة حافظة لحمايتها من التلف ومصدر المواد الحافظة ينقسم 

على قسمين بلحاظ إنها أجنبية الصنع حصرا.
أوال: المصدر األول هو الخنزير بشــكل كامل أي ما يشتمل على جميع 
أجزاءه؛ النجســة بالطبع وهو أحد أكثــر المصادر اعتمادا لما يحتويه 
من مواد في مركبات جسمه إذ تساعد على حفظ الطعام لمدة أطول، 

وتعطي لبعض المنتجات القوام الجاتيني.
ثانيا: المصدر الحيواني بشكل عام أي الحيوانات المختلفة التي قد 
ال تكون محرمة ولكنها ُتذبح بطرق غير شــرعية وبالتالي فإن المواد 

المصنعة منها ال تكون طاهرة.

غياب الرقابة
وهنــا يوضح الدكتور الحســيني من اننا نكون قــد دخلنا في مأزق 

النجاسة والطهارة والحال والحرام الذي ال يعتني به كثيرا من التجار 
أو األجهــزة الرقابية وجهاز الســيطرة النوعية التي من المفترض أن 
تبحــث جيدا في الرموز الموجودة علــى المنتجات الغذائية للتحقق 
من مصدر المادة الحافظة المســتخدمة فيها مع يقيننا بأن المصادر 

حيوانية في األحوال جميعه.

- كيــف نحمي أنفســنا وأســرنا مــن مخاطر هذه الســموم 
المنتشــرة حولنا في كل مكان؛ السيما تناول األطفال لهذه 

المنتجات بكثرة؟
ال يوجــد معيار ثابت يمكننــا من خاله فرز المنتجــات المضرة عن 
األقل ضررا لكن علينا أن نأكل مما تنبت األرض والثمار؛ فكل شــيء 
طــازج يكون خاٍل مــن أي إضافات مع وجود تأثير بعض األســمدة 
الكيميائية فــي الخضار والفواكه المســتوردة لكنها تبقى األفضل 
لو تم مقارنتهــا بالمواد المعلبة والمغلفــة... كما ندرك جميعنا إن 
اعتماد نظــام غذائي مختلف عن المعتاد ليس باألمر الســهل لكنه 
ليس مستحيا ففي حقيقة األمر يمكن أن نجد لألطفال بدائا كثيرة 
ومنوعة وغنية بالفيتامينات وال تحتوي على مواد ضارة وفي الوقت 
ذاتــه تكــون مقبولة لذوق الطفــل؛ لو تم تقديمها بشــكل محبب، 
كالفواكه الطازجة والمكســرات والذرة )الشامية( والفواكه المجففة 
وبعــض الحلويات التي تعتمد على العســل أو الدبس في تحليتها 
أو حتى الســكر األبيض لكن بكميات معتدلــة وتكون مصنوعة في 
البيت لتفادي مخاطر االصباغ الغذائية والمثخنات التي من شــأنها 

تقليل كفاءة الجهاز المناعي مما يجعلهم فريسة 
سهلة لمختلف األمراض.

قوارير

ال يوجد معيار ثابت يمكننا من 
خالله فرز المنتجات المضرة عن 

األقل ضررا لكن علينا أن نأكل 
مما تنبت األرض والثمار؛ فكل 
شيء طازج يكون خاٍل من أي 
إضافات مع وجود تأثير بعض 

األسمدة الكيميائية في الخضار 
والفواكه المستوردة

د. معمر زكي الحسيني
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درر
سجادية

رسالة الحقوق..

جليسة المؤمن في كل مقام
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لماذا ُنجالس بعضنا؟
فــي المنظومــة األخاقيــة التــي أسســها اإلمــام زيــن العابديــن 
)عليــه الســام( مــن خــال رســالته الحقوقيــة أكــد علــى توضيــح 
كل حــق للبشــر وبيــان موضعــه، ومــن هــذه الحقــوق )حــق 
الجليــس( فهــذه الفقــرة تدخــل ضمــن المفاهيــم التــي تحــدد 
ــر العصــور فاإلنســان بطبعــه كائــن  ــى م تطــور المجتمعــات عل
اجتماعــي يحتــاج لآلخــر ليتحــاور معــه ســبيا لفهــم ذاتــه، فــا 
يمكــن أن يتصــور أحدنــا أن يكــون منزويــا فــي عالــم بعيــدا عــن 
ــى  ــل عل ــه؛ ليحص ــن حول ــع م ــل م ــي وال يتفاع ــل اليوم التواص
اجابــات معينــة أو يناقــش أفــكار أو لتقديــم النصيحــة ألحدهــم 
أو حتــى الحديــث عــن نفســه وغيرهــا كثيــرًا مــن األســباب التــي 
تدعونــا للجلــوس أمــام أنفســنا وســوانا فــي إطــار رســمي وغيــر 

رســمي لتجــاذب أطــراف الحديــث.

آداب المجالس
ــا نتحــدث عــن أدب وآداب  ــا حينم ــرد فــي ذهنن ــا ي لعــل أول م
المجالــس هــو مــا ورد فــي مأثــور القــول "المجالــس باألمانــة" أي 
إن كل مــا يــرد فــي ســياق الحديــث بيــن جليســين أو أكثــر هــو 
ــن  ــرج خــارج إطارهــا، فم ــة هــذا الجلســة وال ينبغــي أن يخ أمان
ــخص  ــون الش ــا.. يك ــر م ــن خب ــن ع ــخص معي ــع ش ــدث م يتح
المقابــل نصــب عينــاه مــن دون أن يفكــر باآلخريــن وربمــا 

ــال  ــا ُيق ــإن م ــه ف ــر، وعلي ــخص آخ ــكام لش ــول ال ــره وص يضي
ــيما  ــا الس ــا حفظه ــة علين ــو أمان ــث ه ــس الحدي ــي مجل ــا ف لن
إذا اؤتمنــا عليهــا بصريــح اللفــظ، وهنــاك آداب كثيــرة تتخلــل 
الجلســة ذاتهــا كاإلنصــات للمتحــدث وإعطــاء حقــه كامــا مــن 
ــم  ــة أو تهك ــن دون مقاطع ــه م ــل حديث ــاه ليكم ــت واالنتب الوق
ــا  ــى أن ورد فيم ــه حت ــرض حديث ــي مع ــه ف ــا يقول ــخرية مم وس
يذكــره ســببًا يدعــو للضحــك علينــا احتــرام شــأنه ومجاراتــه فــي 
تعابيــر وجهــه.. إن ابتســم ابتســمنا وإن كان جــادًا بادلنــاه الجــد 
ــي  ــى وع ــاج إل ــث يحت ــي الحدي ــال ف ــا، فاالسترس ــي مامحن ف
ــك  ــا التمس ــن علين ــا يتعي ــاء، كم ــن الجلس ــم بي ــترك وتناغ مش
ــي  ــواردة ف ــور ال ــض األم ــا بع ــو دعتن ــا ل ــا فيم ــدوء أعصابن به
ــا  ــس مهم ــط النف ــر وضب ــنج أو التوت ــى التش ــكام إل ــياق ال س
احتــدم الحــوار ألن فــي التســرع ندامــة، وقــد ال يســعفنا الوقــت 
لاســتدراك والعــدول عــن غضبنــا أو اســترداد كلمــة خرجــت مــن 

ــة. ــن دون يقظــة ذهني ــا م فمن

خير جليس
ــارة  ــن اإلش ــد م ــس الب ــق الجلي ــن ح ــث ع ــى الحدي ــن نتبن ونح
ــاب"  ــان كت ــي الزم ــس ف ــر جلي ــرا "خي ــر تأثي ــة األكث ــى الحكم ال
ــا يجــب أن نعتنــي ونفكــر بمــن  ــق نــدرك إنن ومــن هــذا المنطل
نجالــس ومــا نجالــس قبــل الخــوض فــي حقوقهــم فالفكــرة إن 
كل مــا نقــوم بــه فــي الحيــاة مهــم أن يكــون ذو فائــدة وجــدوى، 
ــا  ــا كم ــخاصا أو كتاب ــوا اش ــو كان ــا ل ــة فيم ــم بعناي وأن نختاره
ورد فــي الحكمــة، ففــي روتيــن يومنــا نضطــر إلــى الحضــور 
ــرات  ــرات والمحاض ــمية كالمؤتم ــات الرس ــن الجلس ــر م ــي كثي ف
الدراســية واجتماعــات العمــل وغيرهــا... وجلســات غيــر رســمية 
كاجتمــاع االصدقــاء والجلســات العائليــة ولقــاء الجيــران.. وفــي 
كا األمريــن هنــاك معاييــر وضوابــط أخاقيــة ومهنية وســلوكية 
تحــدد مامــح األداء الــذي نعتمــده لتحقيــق مــا جــاء فــي ســياق 
ــه الســام( ومــا يتبعــه  ــوارد عــن ســيد الســاجدين )علي الحــق ال
ــي  ــان وف ــة االنس ــرمدي لمنهجي ــه س ــح وتوجي ــاد ونص ــن إرش م

رســالة الحقــوق نجــد خيــر جليــس الكتــاب.

ايمان كاظم

لعل أول ما يرد في ذهننا حينما نتحدث 
عن أدب وآداب المجالس هو ما ورد في 

مأثور القول "المجالس باألمانة" أي إن كل 
ما يرد في سياق الحديث بين جليسين أو 

أكثر هو أمانة هذا الجلسة وال ينبغي أن 
يخرج خارج إطارها، فمن يتحدث مع شخص 

معين عن خبر ما.. يكون الشخص المقابل 
نصب عيناه من دون أن يفكر باآلخرين وربما 

يضيره وصول الكالم لشخص آخر

نص حق الجليس وفق ما جاء في رسالة الحقوق لإلمام السجاد )عليه السالم( 
وأما حق الجليس فأن تلين له كنفك وتطيب له جانبك وتنصفه في مجاراة اللفظ، وال تغرق في 
نزع اللحظ إذا لحظت، وتقصد في اللفظ إلى افهامه إذا نطقت، وإن كنت الجليس إليه كنت في 

القيام عنه بالخيار، وإن كان الجالس إليك كان بالخيار، وال تقوم إال بإذنه، وال قوة إال بالله...(.
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أمي في عيدها الثمانين 

امي خنساء العصر 
التي فقدت أربعة 
من ابنائها وهي 
صابرة محتسبة 
فرحة بما اتاهم 
اهلل من فضله من 
الشهادة واالبتالء 
اال واحدا منهم 
فقد في ظروف 
غامضة  وما زالت 
روحه معلقة بين 
السماء واالرض, 
رغم ذلك, لم 
يتزحزح ايمانها 
بقضاء اهلل تعالى

أســتميحكم عذرا ,  فاليــوم أود ان اكتب لكم عن امي ...  وانا حين 
افعل ذلــك فكأني أكتب عن كل ام عراقية فــي هذا الزمن او من 

ذلك الزمن الجميل حيث تنتمي أمي .
وال تتصــوروا ان الكتابة عن االم هي بالســهولة التي قد يتخيلها  
البعــض , فاألفكار تتهرب شــاردة خوفا من عــدم االيفاء بحقها  
وبعض الكلمات بدأت تغيب عن الذاكرة وال يبقى سوى وجه امي . 
أمــي نخلة عراقية باســقة  من ارض بابل وروحها مشــبعة بحب 
العراق تتكلم كالسياســي المحنك تعشق الفقير والمسكين وبيتها 
بيت الجود والكرم , حضنها الدافئ يتسع للعالم بأسره  ورائحتها 

من روائح الجنة .
وأمي تعلن أفاســها  دائما فكل مــا تملكه من مال تهبه للمحتاج 
والفقيــر وال تســتثني حتى ثيابهــا فيعوضها اللــه من حيث ال 

تحتسب .
امــي اليوم تحفظ القــران الكريم وهي المــرأة االمية التي تعلمت 
حروف الهجاء من جلوســها على االرض مع صغارها ايام الدراسة 
االبتدائيــة تعلمهم وتتعلــم منهم .. واليوم تتفــوق عليهم في 

تفسير بعض آياته الكريمة .
 وجه  أمي ال يشبه الوجوه رغم اثار تعب السنين الخوالي التي بدت 
اليوم اكثر وضوحا في وجهها الــذي حفرته التجاعيد وفي يديها 

التي انهكها التعب .
امي خنســاء العصر التــي فقدت أربعة مــن ابنائها وهي صابرة 
محتســبة فرحة بما اتاهم الله من فضله من الشهادة واالبتاء اال 
واحــدا منهم فقد في ظروف غامضة  ومــا زالت روحه معلقة بين 
السماء واالرض , رغم ذلك , لم يتزحزح ايمانها بقضاء الله تعالى . 
مضــت 14 عاما  وقلب امي يعلــم انه ما زال حي يدب على وجه 
االرض وهــو دليلهــا الــذي ال يخطــئ ابدا  وهــي ال تصدق حتى 
احامها وكوابيســها ان  شــاهدت ما يزعجها في منامها عنه وما 
زالــت تغص في لقمة الطعام فتقول انه جائع ويتوقف الماء في 

جوفها فتخبرنا انه عطشان وال تكف عن الدعاء له والبحث عنه . 
للــه درك يا امي , اي صبر واي عطف تحمل انت يا قلبها واي وردة 
في عيدك تليق بك وكم من هدية تخجل من ســماع اســمك , اقر 
اللــه عينيك برؤيــة اخينا المفقود ) طارق ( وامــد الله  لنا بعمرك 
بكل خير وعافية وسعادة  لتباركين حياتنا فنحن في امان لوجودك 

بيننا وسعداء ببركة دعائك .

ساجدة ناهي

�لو�قع من
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ملف العدد

Q  W  A  R  E  E  R

رائحة اجلنة.. األم
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ذكريات بحالوة العسل 

أمهات االمس جدات اليوم

ملف 
العدد

قد تكون امي او امك.. فال بد ان 
يمر شريط هذه االحداث 
في الذاكرة فنبتسم 
لعفويتها او قد 
نحزن لفراقها، 
احاديث 
سمعناها 
من هنا 
وهناك 
وبعضها 
حقائق 
عشناها 
صغارا 
فخرجت 
من جديد 
على الورق 
مستذكرين 
ابطالها من امهات 
الزمن الجميل في عيد 
االم. امهات االمس هن اليوم 
جدات وربما جدات ألبناء االحفاد 
اطال الله اعمارهن بسيطات 
وجميالت كالزمن الذي عشن فيه 
متواضعات ومطيعات وسيدات 
اعمال من الدرجة االولى. 
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ــي  ــرأة ف ــه الم ــع في ــذي تتمت ــور ال ــدالل والحب ــن بال ــم يتمتع ل
العصــر الحديــث الــذي وضعــت فيــه التكنلوجيــا عصــارة افكارهــا 
فــي خدمتهــن لتختصــر الكثيــر مــن االعمــال المنزليــة  فلــم تكــن 
ــا  ــون او ربم ــالة صح ــك او غس ــس اوتوماتي ــالة ماب ــن غس لديه
حتــى ســخان المــاء الحــار فكانــت احداهــن تلجــأ الــى طريقتهــا 
ــي  ــاء ف ــخين الم ــال تس ــن خ ــون م ــي الصح ــي جل ــدة ف العتي
ــة  ــن والصابون احــد قــدور)  الفافــون(  وباســتخدام ســيم المواعي
الخاصــة بهــا فتخــرج نظيفــة المعــة ال تضاهيهــا نظافــة احــدث 
غســاالت اليــوم. كــم مــن رغيــف خبــز حــار صنعتــه ايديهــن فــي 
فجــر ايــام الشــتاء البــاردة وظهيــرة ايــام الصيــف الحــار لتقدمــه 
ــرة االفــراد لتعــاود صنعــه مــن جديــد  ــة كثي ــا لعائل ــا مريئ هنيئ
ــن  ــور الطي ــزع وكأن تن ــل او ج ــرى دون مل ــام االخ ــات الطع لوجب
وحطبــه الــذي يســيل الدمــوع هــو المحرقــة التــي ترمــي فيــه كل 

تعبهــا واحزانهــا.

نموذج  
ــر فــي هــذا  ــم تفك ــا ل ــد النســل وربم ــرف احداهــن بتحدي ال تعت
ــي  ــر ه ــراد واكث ــرة اف ــن عش ــة م ــة المكون ــت العائل ــار فكان الخي
النمــوذج الجيــد للعائلــة العراقيــة فــي ذلــك الوقــت التــي خــرج 
منهــا اطبــاء ومهندســين واصحــاب شــهادات عليــا،  وقــد ال يتــم 
ــا  ــأ اليه ــت تلج ــي كان ــرة الت ــة المؤام ــتخدام نظري ــك دون اس ذل
ايــام االمتحانــات باالتفــاق مــع األب الصــارم طبعــا حيــث يعمــد 
االثنــان الــى تغليــف جهــاز التلفزيــون االبيــض واالســود واخفائه 
فــوق احــد دواليــب المابــس العتيقــة حتــى موعــد العطلــة 
الصيفيــة وبذلــك تضمــن عــدم لجــوء االوالد الــى اســتخدام اقــدم 
وســائل التواصــل الجتماعــي بوقتهــا المحــدود وبرامجهــا المملــة.

اوقات سعيدة 
اكثــر االمهــات جلســت علــى مقاعــد الدراســة فــي ســن متأخــرة 
ــا  ــت تردده ــي كان ــل (  الت ــب تعم ــزرع زين ــد ي ــرأ ) راش ــدا لتق ج
ــم  ــة لتتعل ــو االمي ــة مح ــي حمل ــت ف ــا انخرط ــك عندم ــي وام ام

ــا. ــت منه ــي حرم ــة الت ــراءة والكتاب الق
ــر  ــرد النظ ــك بمج ــن ذل ــد تخم ــا ق ــت ولكنه ــرف الوق ــي ال تع وه
ــزل  ــر الضجــة فــي المن ــرة التــي تثي ــى الســاعة الجداريــة الكبي ال
ــة وحركــة مزوالهــا المتكــررة،  وهــل مــن  بصــوت دقاتهــا العالي
امهاتكــم مــن كانــت تضيــف نصــف ســاعة الــى الوقــت فتــردد 
ــص(   ــبعة ون ــار ) بالس ــا الصغ ــن ابنائه ــاء ع ــد الغط ــي تبع وه
فيهــرول الصغــار الرتــداء مابــس المدرســة بــكل نشــاط وخــوف 
دون ان ينظــروا الــى الســاعة ليفاجئــوا بعــد حيــن ان الوقــت مــا 

ــن الضحــك واالســتهجان. ــة م ــر نوب ــرا فتثي زال مبك
ومــا اطيــب الــرز ) التمــن ( الــذي تضعــه االم علــى ) اللمبــة 
ــا  ــي مطبخه ــا ف ــتغني عنه ــن ال تس ــت احداه ــل (  كان ام الفت
المتواضــع و تعتبــر مــن اشــيائها المقدســة حيــث تحافــظ علــى 
ــا  ــت لهبه ــن تح ــرج م ــا فيخ ــط فيه ــدالت النف ــا ومع نظافته
الخفيــف اشــهى انــواع الــرز بخفــة الريــش وطعــم الشــهد لتعــاود 
اســتخدامها مــن جديــد فــي تخديــر الشــاي الــذي ال يتنــازل فيــه 
ــق  ــوق ابري ــه ف ــن عرش ــوري ( ع ــي ) الفرف ــاي الصين ــق الش ابري

ــوم. ــد الن ــى موع ــع حت ــذا الوض ــى ه ــى عل ــاء ويبق الم

حرص بمهارة 
ــه  ــا ألخي ــر ليورثه ــه االكب ــس اخي ــوارث ماب ــن ت ــم م ــل منك وه
ــى  ــدا حت ــى اب ــي تشــتريها االم ال ترم ــس الت ــن بعــده فالماب م
ــا  ــا تخــرج مهارتهــا اليدويــة فــي الخياطــة، ربم وان تمزقــت وهن
كانــت االم حريصــة او اقتصاديــة  فــي ذلــك الوقــت او ان ) كان 
ــل  ــن العم ــر م ــذا ال مف ــا نســمع منهــم ل ــا كن ــزا ( كم ــس عزي الفل

ــار . ــام جمهــور االوالد الصغ بهــذا النظــام ام
ــتخدام  ــل لاس ــر قاب ــح غي ــس ويصب ــن الماب ــرى م ــا يته ــا م ام
البشــري فيخضــع الــى اعــادة تدويــر حيــث تجلــس ســيدة االعمــال 
عصــرا بمســاعدة بناتهــا لتقصــه الــى شــرائح طوليــة ويلــف علــى 
ــاق  ــة الزق ــي نهاي ــك ف ــى الحائ ــل ال ــرة ويرس ــرات كبي ــكل ك ش
فتخــرج مــن بيــن يديــه اجمــل انــواع البســط ) الفجــة ( بألوانهــا 

الزاهيــة التــي تتزيــن بهــا غرفــة الجلــوس البســيطة. 
ورغــم المســؤوليات المتعــددة المناطــة بهــا وعــدد االســرة الكبيــر 
اال ان هنــاك متســع مــن الوقــت لتمــارس كل واحــدة منهــن 
ــى  ــة وحت ــة او الخياط ــز والحياك ــي التطري ــة ف ــا المفضل هوايته
الغــزل ومــا مــن اســرة اال وبصمــات االم او االخــت الكبــرى واضحــة 
ــت  ــي كان ــس الت ــي الماب ــاته  او ف ــزل و مفروش ــاث المن ــي اث ف
ســائدة فــي ذلــك الوقــت . هــل هنــاك مــن ذكريــات اخــرى ... 
ــم  ــا ورح ــار امهاتن ــه اعم ــال الل ــم .. واط ــروا أنت ــر ... فك ال اتذك

ــوات منهــن. االم

ساجدة ناهي 
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امان وحب
ــا  ــن أبنائه ــات ع ــض األمه ــد بع ــاة تبتع ــوط الحي ــبب ضغ بس
خاصــة وهــم فــى فتــرة المراهقة،حســب الشــمري، ورغــم اتجــاه 
األبنــاء فــى هــذه المرحلــة ألصدقائهم أكثــر، إال أن هنــاك أوقاتا 
ــى األهــل الســيما األم كــى تشــعرهم  ــون فيهــا بحاجــة إل يكون
ــو عليهــم، حتــى  ــد مشــاعر التقــارب والحن ــان والحــب وتزي باألم
ــرك األمهــات  ــك أن تت ــى ذل ــس معن ــون ولي ــو بصوتهــا الحن ول
ــن  ــة بي ــات، ألن العاق ــى بالمكالم ــة وتكتف ــدون رقاب ــا ب أبناءه
األم وأبنائهــا البــد أن تكــون عــن قــرب لتمــارس دورهــا التربــوي 

ــي. والتعليم

عطاء دائم 
ــرا علــى  ــا واألكثــر تأثي  فــاألم هــي المدرســة األولــى فــي حياتن
حاضــر ومســتقبل األبنــاء ســواء كانــوا صغــارا أو كبــارا، وعطاؤهــا 
ــذ  ــا من ــن أبناءه ــي تحتض ــي الت ــا فه ــوال حياته ــب ط ال ينض
والدتهــم وتقــدم الرعايــة والعنايــة لهــم فــي مختلــف مراحلهــم 
العمريــة، لذلــك تتحمــل المســؤولية األكبــر فــي تشــكيل أســرتها 
وتنشــئة األبنــاء التنشــئة الصالحــة ليكونــوا قادريــن علــى 
المســاهمة اإليجابيــة فــي المجتمــع والنهــوض بــه نحــو التقــدم 

ــن  ــوى م ــرب واق ــاألم اق ــاء ب ــاط االبن ــون ارتب ــذا يك ــور.. ل والتط
بقيــة افــراد االســرة .. لشــعورهم بانهــا االنســانة الوحيــدة التــي 
تتســتر علــى اخطائهــم وتســاعدهم فــي تخطــي مراحــل حياتهم 
ــا لهــم  ــي تمنحه ــة الت ــن المســاعدات المالي بهــدوء .. فضــا ع
ــة وان  ــك العاق ــزز تل ــا يع ــان .. مم ــم االب بعــض االحي دون عل
كانــت مــن خــال الهاتــف، اذ تعــده وســيلة اضافيــة وحديثــة 
للتخاطــب والتقــارب ..اال انهــا تعتــز وتتــوق لحضــن ابنهــا فــي 

ــر.  كل االوقــات حتــى وان كب

يعزز الشعور باألمان 

صوت األم.. 
فيبدد ضغوط الحياة 

كشف باحثون فى دراسة اجتماعية أهمية تأثير صوت األم فى الهاتف و في البيت 
في تعزيز قدرة االبناء على الشعور بالألمان والحب، وأثبتوا أن كلمة واحدة منها 

تساوى حضنا قويا ألبنائها، خاصة إذا كانوا فى مرحلة المراهقة. وتقول الدكتورة 
سارة الشمري، أخصائية البحث االجتماعي، إن الدراسة تعد وسيلة جديدة القتراب 

األمهات من أبنائهن فى كل األوقات لتشملهم بالحب والحنان، وتجعلهم يشعرون 
باألمان رغم مشاغلها، حيث أصبحت بمكالمة تليفون قادرة على اشعار األبناء 

بالطمأنينة.

ملف 
العدد

األم هي المدرسة األولى في 
حياتنا واألكثر تأثيرا على حاضر 
ومستقبل األبناء سواء كانوا 

صغارا أو كبارا، وعطاؤها ال ينضب 
طوال حياتها

قوارير
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شرفتي

أحالم 
!األمهات
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 د.محمد فلحي 

وطــوال هــذه العاقــة التــي تســتمر مــدى  الحيــاة يكــون قلــب 
األم نابضــًا بالحــب والحنــان واألمــل،وكل أم تتمنــى أن يعيش 
ابنائهــا فــي ظــروف أفضــل وتتوفــر لهــم ســبل الحيــاة 
الكريمــة واألمــان والرفاهيــة، لكــن أغلــب تلــك األمنيــات 
أصبحــت مــن المفقودات،وبخاصــة فــي ظــل تزايــد الســكان 
علــى وجــه األرض وتزاحــم البشــر حــول مواردهــا المتناقصــة، 

ــاء والهــواء والغــذاء! ومــن أهمهــا الم
ــل  ــو 250 طف ــى والدة نح ــير إل ــرة تش ــات المتوف اإلحصائي
ــن  ــًا ع ــاث قلي ــدد األن ــا ع ــد فيه ــي كل دقيقة،يزي ــد ف جدي
هــذا  ثلثــي  نحــو  نفســها  الدقيقــة  فــي  الذكور،ويمــوت 
ــة زيــادة مضطــردة فــي عــدد الســكان  العدد،فتكــون الحصيل
تزيــد عــن مائــة شــخص فــي كل دقيقــة،أي منــذ بدايــة 
ــة حتــى نهايتهــا ســيكون ســكان األرض  ــراءة هــذه المقال ق
ــف شــخص، وكل واحــد  ــدوا وأضيــف إليهــم نحــو أل قــد تزاي

ــة! ــكنًا ووظيف ــذاًء ودواًء ومس ــد غ ــم يري منه
ــد  ــوارد وتعق ــحة الم ــام ش ــم أم ــد تتحط ــات ق ــام األمه أح
ــم والصحــة والخدمــات  المشــكات الخاصــة بالســكن والتعلي
مصيــر  حــول  النســاء  قلــق  ويزيــد  األخــرى،  الضروريــة 
أبنائهن،كلمــا زاد الظلــم وغابــت العدالــة وهيمــن الطغــاة 
علــى عالــم يضيــق وال يتســع فــي كل ثانية،فــي ظــل صــراع 
اإلرادات وتقاطــع المصالــح الــذي تشــهده البشــرية، ولــن 
يكــون هنــاك مــكان مريــح علــى الكوكــب األزرق للفقــراء 
والضعفــاء والمرضــى والجهلة،الذيــن خرجــوا مــن األرحــام 
متســاوين فــي طبيعتهــم اإلنســانية، لكنهــم ســيخرجون مــن 
ــاد  ــه حص ــل مع ــم يحم ــن، كل منه ــن مختلفي ــا متفرقي الدني
ــه وحســناته وســيئاته،وكل منهــم كان يتمنــى أن يكــون  عمل
عمــره أطــول ووجــوده أســعد،لكنهم جميعــًا كانــوا مجــرد أحام 

ــات! ــوب األمه ــي قل ف
أعظــم مســؤولية في الحيــاة هــي اإلنجاب،ثم الرعايــة والتربية 
التــي تتوالهــا األم فــي األغلب،مــع وجــود األب،ولعلهــا مــن 
ــي  ــا ف ــة وحيدة،يرافقه ــون األم أرمل ــارب أن تك ــى التج أقس
طريــق الحيــاة الصعــب صغــار يفتحــون عيونهــم وأفواههــم 

ــن  ــبعون م ــد،وال يش ــون المزي ــي كل لحظة،ويطلب ــم ف وقلوبه
ــد  ــب األم بع ــم حلي ــون طع ــوا يتذوق ــا كان ــذة الدنيا،مثلم ل

ــوالدة مباشــرة! ال
ــد  ــد جدي ــة وحدهــا إلنجــاب ولي ــات األم  كافي ــم تعــد أمني ل
وتوريطــه فــي محنــة حيــاة قاســية،ولم يعــد مــن المستحســن 
علــى األمهــات التمــادي فــي لــذة األمومــة، وعليهــن أن يفكرن 
ــة  ــتلزمات لديموم ــات ومس ــن واجب ــوالدة م ــد ال ــا بع ــي م ف
الحياة،وســتكون األم أكثــر ســعادة لــو قــل عــدد ابنائهــا 
وتكاملــت معيشــتهم وصحتهــم وتربيتهــم وتعليمهــم، ومــن 

ــاة. ــم زادت رفاهيتهــم وتحســن دورهــم فــي الحي ث
دقيقــة  خطــط  وفــق  عــادة  تعمــل   المتقدمــة   الــدول 
ــة  ــرة ورعاي ــم األس ــر تنظي ــاة عب ــرص الحي ــين ف ــى تحس عل
الصحــة  علــى  والتأميــن  االجتماعــي  والضمــان   الطفولــة 
والحيــاة، لكــي يكــون المســتقبل أفضل،وتســتطيع األم أن 
تطمئــن علــى مصيــر األبناء،وتفتخــر بدورهــا فــي تطــور 

الحيــاة وازدهارهــا.
ــر الخيرات،متعــدد  ــل الســكان، كثي ــل العراق،قلي ــد مث فــي بل
ــال  ــل لألجي ــاة أفض ــع حي ــن أن نصن ــروات، يمك ــوارد والث الم
العادلة،وفــق  اإلدارة  خــال  مــن  والمســتقبلية  الحاليــة 
ــاة  ــة للحي ــكل روح فرص ــح ل ــذي يمن ــي ال ــق اإلله ــار الح معي

الســعيدة،كما فــي أحــام األمهــات وقلوبهــن الحنونــة!.

أهم تجربة في حياة المرأة هي األمومة، والتي تعني 
استمرار الحياة،وما يرافقها من شعور عجيب يجمع بين األلم 

واللذة والسعادة،ومنذ أن يلتصق الجنين في رحم األم،ثم 
خروجه بعد أكثر من تسعة أشهر إلى الدنيا صارخًا عند أول 

شهقة هواء،تظل األم متعلقة بوليدها،وهو مرتبط بها،في 
عالقة روحية وجسدية مستمرة ال مثيل لها.

أحالم األمهات قد تتحطم أمام شحة 
الموارد وتعقد المشكالت الخاصة بالسكن 

والتعليم والصحة والخدمات الضرورية 
األخرى، ويزيد قلق النساء حول مصير 

أبنائهن،كلما زاد الظلم وغابت العدالة 
وهيمن الطغاة على عالم يضيق وال يتسع 

في كل ثانية
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مقال

محور نشوء األسرة وسر وجود الحياة واستمرارها، وهي األنثى التي حباها الخالق سبحانه 
وتعالى بالقدرة على اإلنجاب والوالدة والتربية والصبر في تحمل اآلالم وزرع الله في قلبها 

المرهف عواطف الحنان والعطاء بدون مقابل،فقلب األم هو مهد المحبة الخالصة التي تفيض 
من حولها وتزرع السعادة واألمل في نفوس األبناء الذين يظلون أطفااًل صغارًا يستحقون الرعاية، 

في نظر األم،مهما كبروا وتقدموا في العمر!.

والديانــات  الحضــارات  كل  فــي  األم 
والشــرائع اإلنســانية تمثــل صفة األم 
أطلقها الله عّز وجل على األصل الكريم 
الذي هــو رمز التضحية والفــداء والطهر 
والنقــاء، والحب والحنــان، وهي األصل 
الذي يتشــرف الولد به، ويفخر بنسبه له 
ونســبته إليه، وعندمــا أراد الله عز وجل 
لفت نظر األبناء إلى معاناة األم من جراء 
الوالدة، ومقدماتهــا وآثارها ونتائجها، 
فــإن القــرآن الكريم يطلق كلمــة "األم" 
المضحية الصابــرة المكرمة يوم القيامة 
والتــي أمرنا اللــه بإكرامها فــي الدنيا 
إكرامــًا مطلقًا ال حدود له، فمن أســاليب 
القــرآن الكريم البليغة فــي هذا المجال 
أنــه يوصينا ببــّر الوالدين ثــم يعقبها 
بالحديــث عن األم فقط لشــدة فضلها 
ِبَواِلَدْيِه  اإْلِْنَســاَن  ْيَنا  علــى األب }َوَوصَّ
ُه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن{ ]لقمان:14[ َحَمَلْتُه ُأمُّ
وهكذا تحــّدث الله ســبحانه عن فضل 
األم لشدة معاناتها وهنًا على وهن في 
الحمل وما يلزم من تضحيات، ومثل ذلك 
ْيَنا اإْلِنَســاَن ِبَواِلَدْيِه  قوله تعالى:}َوَوصَّ

ــُه ُكْرًهــا َوَوَضَعْتُه  إِْحَســاًنا َحَمَلْتــُه ُأمُّ
ُكْرًهــا{ وعندمــا أراد الله عــّز وجل بيان 
مــدى حنان الوالدة علــى أوالدها، ومدى 
شفقتها وإشفاقها على أوالدها عبر الله 
عنها بلفــظ األم فقال:}َوأَْصَبَح ُفَؤاُد ُأمِّ 
ُموَســى َفارًِغا إِْن َكاَدْت َلُتْبِدي ِبِه َلْواَل أَْن 
َرَبْطَنا َعَلى َقْلِبَها ِلَتُكــوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن{ 

]القصص:10[.
وعندما عّبر القرآن الكريم عن مدى سعادة 
الوالــدة وفرحها بعــودة ولدها الغائب 
من خطــر عليه أطلق عليهــا كلمة "األم" 
َك  فقــال عز وجل: }َفَرَجْعَنـٰــَك إَِلــٰىٓ ُأمِّ
َكْى َتَقرَّ َعْيُنَهــا َواَل َتْحَزَن ۚ{ ]طه:40[، 
واالحتــرام  القدســية  علــى  وللداللــة 

الشــديد أطلــق اللــه على نســاء النبي 
ِبــيُّ أَْوَلٰى  كلمة "األمهــات" فقال: } النَّ
َهاُتُهْم  ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن أَنُفِسِهْم َوأَْزَواُجُه ُأمَّ

{ ]األحزاب:6[.
 يختصــر الرســول االكــرم  محمد صلى 
الله عليه وآله وســلم مكانــة المرأة في 
اإلســام بعبــارة بليغة:"الجنــة تحــت 
أقدام األمهات"،وذلــك أن تكريم األبناء 
ألمهم ووفائهم في مقابل عطائها غير 
المحدود،ســوف يجعلهم يحظون برعاية 

الله سبحانه ورضاه.
في الثقافة العربيــة تمثل األم أيقونة 
مشــرقة،وفي الشــعر العربي تظل تلك 
األبيــات للشــاعر حافظ إبراهيــم أغنية 

يختصر الرسول االكرم  محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم 
مكانة المرأة في اإلسالم بعبارة بليغة:"الجنة تحت أقدام 

األمهات"،وذلك أن تكريم األبناء ألمهم ووفائهم في 
مقابل عطائها غير المحدود،سوف يجعلهم يحظون 

برعاية اهلل سبحانه ورضاه.

منبع المحبة 
والتضحيات

األم
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أماني النداوي

هناك عبارات خالدة اعترفت 
بمكانة األم سطرها كبار 
الكتاب والمفكرين، ومن 

بينهم المفكر المصري 
المرحوم عباس محمود 

العقاد:"أسعد ساعات المرأة.. 
هي الساعة التي تتحقق 

فيها أنوثتها الخالدة..
وأمومتها المشتهاة.. وتلك 

ساعة الوالدة"

ترددها األجيال في محبة األم:

اأُلمُّ َمـْدَرَســٌة ِإَذا َأْعـَدْدَتـَهـا 
َأْعـَدْدَت َشْعبـًا َطيِّـَب اأَلْعـَراِق

ـَدُه الَحـَيــا  اأُلمُّ َرْوٌض ِإْن َتـَعهَّ
ـَمـا ِإْيــَراِق ِبـالـرِّيِّ َأْوَرَق َأيَّ

اأُلمُّ ُأْسـَتـاُذ اأَلَسـاِتـَذِة اأُلَلـى 
َشَغَلـْت َمـآِثرُُهْم َمـَدى اآلَفـاِق 

أما الشاعر أبو الطيب المتنبي فيقول:
أحن ِإلى الكْأس التي شِربت ِبها

وَأهوى لمثواها التراب وما ضمَّ
األم  المعــري  العــالء  أبــو  ويصــف 

بقوله:
وحسبها الحمل واإِلرضاع تدمنه

َأمران بالفضِل ناال كل ِإنسان

هناك عبــارات خالــدة اعترفت بمكانة 
األم سطرها كبار الكتاب والمفكرين، ومن 
بينهــم المفكر المصــري المرحوم عباس 
المرأة..  العقاد:"أســعد ســاعات  محمود 
هي الســاعة التي تتحقق فيها أنوثتها 
وتلك  المشــتهاة..  الخالدة..وأمومتهــا 

ساعة الوالدة". 
أمــا الروائــي اإلنجليــزي الشــهير وليم 
شكسبير فيقول:" ليس في العالم ِوَساَدٌة 

أنعم من حضن األم".
ويقــول الموســيقار العالمــي المعروف 
بيتهوفن:"إن أرق األلحان وأعذب األنغام 

ال يعزفها إال قلب األم".
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فــي عيدهــا تجولــت )قواريــر(  لتنقــل لكــم مشــاعر االبنــاء ومــا 
يعنيــه لهــم هــذا  اليــوم المميــز وكيفيــة االحتفــاء بــه.

 
يا تاج فخري 

ارتســمت علــى شــفاه التدريســية ســوزان الشــمري االبتســامة 
ــا طقوســها لاحتفــاء بعيــد األم فقالــت:  وهــي تســرد لن

فــي كل عــام نجتمــع واخواتــي لنخطــط ونرتــب ونبحــث عــن 
شــيء رغبــت امــي بــه مؤخــرا حتى يكــون هديتنــا لهــا ونحاول 
ان نبقــي االمــر ســرا فنجتمــع ونتهامــس كيــف وايــن ومتــى 
ســنرتب الزينــة ونضــع الكيــك والهدايــا... نوهــم انفســنا اننــا 
نســتطيع ان نخفــي عمــن تشــعر بنظراتنــا ومــن تقــرأ عيوننــا 
ــك فــي كل عــام  ــا نخفــي عليهــا ســرا ..كانــت تــدرك ذل انن
ــط  ــل فق ــا  تتغاف ــعر بانه ــث اش ــت حي ــوذ بالصم ــا تل لكنه
لتجعلنــا ســعداء ... ثــم نفاجئهــا فترســم علــى وجههــا نظــرة 
متفاجئــة،  فنحــاول ان نصــوغ لهــا الكلمــات التــي تليــق بهــا 
ــف  ــدارك الموق ــر فنت ــا تتبعث ــا لكنه ــا اليه ــن حبن ــر ع ونعب
بالضحــك ونكتفــي بالعنــاق فتهدينــا مــن احضانهــا اجمــل 
حــب واصــدق الدعــوات ...امــي يــا رحمــة اللــه علــى االرض يــا 
ــا يــا ســر اســتجابة الدعــاء  تــاج فخــري بيــن االنــام يــا بركتن
اســأل اللــه ان يحفظــك مــن كل ســوء وان يطيــل اللــه بعمــرك 

وانــت بألــف صحــة وعافيــة 

عطاء زاخر
فيمــا قالــت البيولوجيــة حنيــن كريــم: كــم أرغــب بإيجــاد 
الجــواب المائــم لتســاؤل مــا وهــو أنهــا لــو لــم تكــن ُأمــا فمــا 
ــرى ؟  ــا ُت ــك ي ــدور أو الوظيفــة االخــرى االعظــم مــن ذل هــو ال
وانهــا لــو لــم تكــن أمــي ؟ فمــاذا ومــن عســاها تكــون لتنــال 
منــي كل هــذا الحــب و االمتــداد لوجــود ال ينتهــي بموقــف أو 

ســوء فهــم أو اختــاف أجيــال أو حتــى فنــاء 

احيانــا نــرى انهــا كائــن يســتحق التأمــل ، تشــترك مــع األرض 
ــا  ــا وعطائه ــا بخيراته ــى ابناءه ــر عل ــق تزخ ــاد والخل باإليج
وتصــب  وُتعلــن غيضهــا   ، والطالحيــن  منهــم  للصالحيــن 
ــر  جــام غضبهــا علــى العاصيــن منهــم ولكــن بعــد طــول صب
واحتمــال، هــي كائــن بطــرف واحــد فيمــا يتعلــق بأبنائهــا، 
ــو ال  ــك فه ــس ذل ــدى عك ــط وان ب ــم فق ــا ليحبه ــق قلبه ُخل

ــط . ــر فق ــدى الظاه يتع
احيانــا تمــوت وهــي علــى قيــد الحيــاة، واحيانــا اخــرى تمــوت 
عــدة ميتــات ويغادرهــا قلبهــا مجــزأ ، جــزٌء مــع كل فقــد مــن 
ابناءهــا ولكنهــا مــع ذلــك ال تتوقــف وتســتمر بالعطــاء، ليــس 
ــزاء  ــا ، اج ــي منه ــل المتبق ــن اج ــل م ــي ب ــها ف ــل نفس ألج

قلبهــا االخــرى المتوزعــة علــى مــا تبقــى مــن االبنــاء  .
لكــن العجــب هــل تكــون االم أكثــر عطــاءا فــي انجــاب االبنــاء 

أم فــي تحمــل فقدهــم ؟.
اعتقــد ان هــذا مــن االســئلة التــي ال تقــل اهميــة عــن 

االم.. رمز العطاء 
والحب الذي ال ينضب

على سفوح الوجع رسمت الطمأنينة لتهب من روحها 
جزءا لمن هو قطعة منها، ليكون لها العكاز في الِكبر اذ 

تراه املها المشرق في عتمة الظالم.. االم.. هي الحضن 
الدافئ ومرسى القلوب الذي يلوذ به االبناء حينما تقسوا 

الحياة عليهم .

حباها 
الله 

بفضله 
لتكون 
الجنة 
تحت 

اقدامها 

خالد الثروانيوداد هاشم



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

االســئلة الوجوديــة التــي يصعــب االجابــة عليهــا اال مــن ذوي 
االختصــاص والشــأن اال وهــنَّ األمهــات، نحــن نوهــم انفســنا 
باالحتفــاء بهــن يــوٌم كل ســنة، بينمــا فــي الواقــع كل يــوم 

ــر  ــاء كبي ــدر  احتف ــو مص ــّن ه ــا بوجوده ــر علين يم

عودي إلّي
فــي رمضــان الماضــي كانــت امــي بيننــا هــي ســيدة المائــدة  
الــى االن اتذكــر ضحكاتهــا كنــا ســعداء للحــد الــذي ال نعــرف 

البــكاء فيــه.. حيــث كان الصبــح  وجهــك يــا امــي.
بهــذه الجملــة اســتهل الطالــب الجامعــي خالــد الثروانــي 
حديثــه وتابــع قائــا: حينمــا رحلــت امســت كل االشــياء 
تشــتكي الوحــدة حتــى االرض لــم تمتلــك امــرأة بمقــاس 
ــاهد   ــى ش ــف عل ــا اق ــا وان ــول له ــا اق ــي عيده ــا.. ف روحه
ــك دون  ــوت علي ــد قس ــت ق ــامحيني  ان كن ــف س ــا اس قبره
قصــد او تجاهلــت حديثــك يومــا، اتمنــى ان القــاك فــي دنيــا 

االخــرة،  وكل عــام وكل االمهــات بألــف خيــر.

ألمي الراحلة
مــن جانــب اخــر  نقلــت لنــا االعاميــة وداد هاشــم مشــاعرها 
ــت  ــا زال ــا  م ــي فان ــودي ال ــاة: ع ــا المتوف ــى امه ــداة ال المه
ــوقة  ــق لمعش ــغف العاش ــك بش ــى درب عودت ــو ال ــة ترن طفل
ــي  ــون فرحت ــذاق وال ل ــاة م ــاد للحي ــا ع ــي فم ــم ترحل ــك ل ليت
ــة  ــي العظيم ــا ام ــل االون ي ــت قب ــة ذبل امســت بعــدك باهت
الزلــت صغيــرة ال تتحججــي برحليــك وغيابــك انــا االن بــدأت 
ولعبتــي لــم تتنــاول رحمــة كفيــك وتأتــأة حروفــي عازفــة على 
ــك  ــة التــي تحــت قدمي ــو للجن ــي احب ــب الكلمات...دعين ترتي
والتمــس البركــة مــن كفــوف المائكــة المحلقــة حــول جفنيــك 
التقطــي دموعــي قبــل ســقوطها كمــا تلتقطيــن حبــات المطــر 

لكــي ال يمــر الحــزن علــى قلبــي 
فــي ذاكرتــي االبديــة حيــث ترتعــش الطفولــة القاطنــة بيــن 
اصابعــي وهدهــدة قلبــك الــذي يخبرنــي بهطــول نجمــه علــى 
ــاب صوتــك ووحشــة محرابــك  ــك رغــم غي ــي احب ــع قلب ينابي
احبــك ألنــك وجهــي االخــر للبيــاض ارقــدي بســام فابنتــك 

تهنئــك بعيــدك.

ريحانة الجنة
ــى  ــة تتغن ــا الجميل ــر.. ايته ــمك اخض ــراء واس ــماؤنا صح اس
الحــروف فرحــا فــي عيــدك االبــي لــن تكفينــا المــداد بالحديث 
ــات  ــام وكل امه ــه،  وكل ع ــاركونا ب ــا ش ــا بم ــك فأكتفين عن

ــر وعافيــة. ــم بألــف خي العال

زهراء جبار الكناني

حينما رحلت امست كل االشياء تشتكي 
الوحدة حتى االرض لم تمتلك امرأة 

بمقاس روحها.. في عيدها اقول لها وانا 
اقف على شاهد  قبرها اسف سامحيني  

ان كنت قد قسوت عليك دون قصد او 
تجاهلت حديثك يوما
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تحقيق

دعمًا للتطور األكاديمي

جامعة الزهراء )عليها السالم(.. 
صرح علمي لجيل اإلناث

على مسافة ال تزيد عن 7كم من مركز مدينة كربالء حيث مرقد اإلمام الحسين )عليه 
السالم( تم تشييد جامعة متعددة الدراسات لإلناث، سميت جامعة الزهراء )عليها السالم( 

تيمنًا بلقب سيدة نساء العالمين، وتعزيزًا لمبدأ العلم المقترن بالعفاف والُخلق.. إذ 
ُيقدم هذا الصرح األكاديمي التابع لقسم التعليم العالي في العتبة الحسينية المقدسة 

خدماته العلمية والتربوية لطالباته في اختصاصات متعددة كالصيدلة والتربية والتقنيات 
الصحية وبأقسامها المختلفة
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كان لقواريــر حضــورًا في أروقــة الجامعة لنعرض لكــم من خال 
مشاهداتنا  تفاصيل هذه المؤسسة العلمية واولى الحديث لمسؤول 

االعام والعاقات  علي الباوي :
تأسســت جامعة الزهراء )عليها الســام( العام 2018 .. انطلقت 
فكــرة هذا الصــرح االكاديمي منذ ســنوات، أذ كانت على شــكل 
مقدمــات وأفكار ُتدارس من أجل تلبيــة متطلبات الحاجة الفعلية 
لاختصاصات في المجتمع، فـــكلية التقنيات الصحية من شأنها 
توفير كــوادر صحية نســائية خاصة في أقســام التخدير والعاج 
الطبيعي واألشعة والسونار بحكم شحة المستشفيات لهذه الكوادر 
الســيما مستشــفى النســائية والتوليد،  كما يتــم منح فرص عمل 
لخريجاتها في القطاع العام والخاص،  فضا عن توفر فرصة إكمال 
الدراسات العليا مما يقدم مستقبًا كوادر تدريسية في هذا المجال.

وبعد حصول الجامعة على الموافقات الرسمية الفتتاحها واستقبال 
الطالبات أرسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفدًا متكامًا 
يمثلها لاطاع والتأكد من مطابقتها المواصفات العلمية واإلدارية 

والفنية؛ لتقدم تقريرها النهائي والموافقة على افتتاحها. 
كما حرصت في بداية مشوارها اختيار الكوادر التدريسية واالدارية 
من حملة الشــهادات العليا بمساعدة معاونها اإلداري، وتم اختيار 
االسماء العلمية والذين لهم خبرة في مجال التدريس وتم االستعانة 
بأســاتذة من خارج العراق بعد إنهاء دراســاتهم ليســتفيدوا من 

خبراتهم العلمية.
 

نون االنتفاضة
  إدارة الجامعــة مــن جانبها حافظت على انســيابية الدوام أثناء 
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مظاهــرات 25 اكتوبــر التي تشــهدها الســاحات فــي مختلف 
محافظــات العــراق، والتزمن الطالبات بالدوام بشــكل ســليم مع 
متابعة المحاضرات من دون تلكؤ .. وعلى الجانب اآلخر تم االلتزام 
بخطــاب المرجعية من خال دعوتها للتظاهر بشــكل ســلمي، إذ 
ُياحظ نشــاط الجامعة في القضايا الوطنية واإلنسانية من خال 
تفعيل الخطة المرســومة من قبل رئاستها إلعداد جيًا من اإلناث 
متســلحات بالعلم والمعرفة فضًا عن إعدادهــن تربويًا واجتماعيًا 
لتحقيق اهداف المشــاريع االنسانية التي تتطلب جيًا واعيًا قادرًا 

على التمسك بزمام المبادرة بحكمة.

رؤيــة  
اما عن تطلعات الجامعة وسياستها المهنية ذكرت رئيسة الجامعة 
الدكتــورة زينــب الما الســلطاني  من ان توّجهات قســم التعليم 
العالي في العتبة الحســينية المقّدســة هو االلتــزام المهنّي والى 
تحقيق مركزٍ متميزٍ من بين مؤسســات التعليم العالي في منظومة 
البحث العلمّي؛ وذلك من خال تطبيق البرنامج الحكومّي والســعي 
الى إدخال الجامعة في التصنيفات العالمية كهدف ومؤشر للجودة 
وبآليات عدة، منها التواصل المعرفّي واإلسهام في تطوير التعليم 
الجامعّي بتفعيل البرامــج البحثية بالتعليم اإللكتروني والتقنيات 
الحديثة على وفق أسس علمية رصينة خاضعة للمعايير الدولية بما 
يحّقــق التنمية المجتمعية محلًيا وإقليمًيا وعالمًيا.. ولها في الوقت 

ذاته اهداف ورسالة نلخصها بجملة من المفاهيم :   
1 -تعزيــز مكانة الجامعة بين أوســاط المجتمع مــن خال تطوير 
المنظومــة التعليميــة بعناصرها الثاثــة )التدريســي ، المنهج ، 

الطالب( بما يحقق رؤى الجامعة ورسالتها.
2 - النهوض بالواقع األكاديمّي والعلمّي من خال إعداد المخرجات 

الجامعية من الماكات النسوية وتأهيلها بمهنية عالية.
3 - رفد مؤسســات الدولــة والمراكز العلمية بباحثــات أكفاء في 
مجاالت العلوم الصحية والطبية والتربوية بما يتناسب ومتطلبات 

سوق العمل.

4 - االنفتــاح على المؤسســات التعليمية عن طريــق إقامة برامج 
التعــاون البحثّي واســتثمارها على المســتوى المحلــّي واالقليمّي 

والعالمّي.
5 - تحســين قدرات أعضاء الهيئات التدريسية وتنمية مهاراتهم 
من خــال توفير البرامــج التعليمية الحديثة والتشــجيع على عمل 

األبحاث النوعية ودعمها.
6 - اتباع أحدث البرامج العلمية واألســاليب المعرفية في تقنيات 

تدريس المناهج الدراسية وأفضلها في البحث األكاديمّي.
7 - تنميــة قــدرات الطالبات المعرفيــة وتشــجيعهّن على انجاز 
األبحاث العلمية المشتركة والســعي لتوظيفها واإلفادة منها في 

تطوير المشاريع التنموية.
8 - تفعيل دور اإلرشــاد التربوّي وتأكيد االلتزام بأخاقيات المهنة 

وما يرتبط بذلك من القيم الدينية والمثل العليا. 
9 - تحقيــق الموضوعية فــي عملية اختيـــار المتقّدمين للتعيين 
باعتمــاد األســاليب المهنية على وفــق معايير موضوعة مســبقًا 

بآليات واضحة.
10 - تطوير آليات اإلجراءات اإلدارية والعلمية وتيســيرها باعتماد 

التقنيات الحديثة لتحسين القدرة المؤسسية للجامعة.

د. زينب المال السلطاني 
توجهات قسم التعليم العالي في 

العتبة الحسينية المقدسة هو 
االلتزام المهني والى تحقيق مركز 

متميز من بين مؤسسات التعليم 
العالي في منظومة البحث العلمي؛ 

وذلك من خالل تطبيق البرنامج 
الحكومي والسعي الى إدخال 

الجامعة في التصنيفات العالمية 
كهدف ومؤشر للجودة وبآليات عدة

إيمان كاظم
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وبعـض النـاس كانـوا مسـيئين لفظيـا حسـب مـا نقلتـه صحيفة 
التايمـز ووجـدت الدراسـة أيضا أن الرجـال يتحدثون اثنـاء نومهم  

ويسـتخدمون األلفـاظ النابيـة  اكثـر من النسـاء.
يعـد التحـدث أثنـاء النـوم او somniloquy هـو واحـد مـن عـدد 
مـن  parasomnias التـي تشـمل المشـي أثنـاء النـوم والرعـب 
الليلـي وتقـول الدكتـورة نيرينـا راماخـان  طبيبـة النـوم ومؤلفـة 
كتـاب "Fast Asleep" : حسـب تجربتـي ان هـذا الموضـوع يمكـن 
ان يرتبـط بالجهـاز العصبـي المفـرط التحفيـز و يمكـن أن يرتبـط 
باإلفـراط فـي اسـتخدام التكنولوجيـا قبـل النـوم أو تنـاول الكثيـر 
مـن الكافييـن لكـن هـذه األنـواع من السـلوكيات يمكـن أن تحدث 
مـع أشـخاص صعبيـن للغاية مع أنفسـهم  فهم مثاليـون  لكنهم 
غالبـًا مـا يحجمـون عـن قـول مـا يريـدون حقـًا أن يقولـوه عندمـا 

يذهبـون إلـى النـوم ليـًا فيتسـرب ذلـك إلـى النوم.
فكـرة أنـه يمكنـك اكتشـاف أعمـق أسـرار شـخص مـا أثنـاء نومـه 
مقنعـة و هنـاك تطبيقـات تسـجل الحديـث أثنـاء النـوم حيـث 

يسـمح برنامج Sleep Talk Recorder للنـاس بتحميل تمتماتهم 
الليليـة المرحـة غالًبـا . تقـول إحـدى النسـاء Butthole  مـا كان 
ذلـك وهمسـات أخرى  Judi Dench   ولكـن هل يمكنك االعتراف 

بجريمـة قتـل فـي نومـك؟ أو إلـى وجـود حبيبة ؟.
البروفيسـور جيم هورن  المدير السـابق لمركز أبحـاث النوم بجامعة 
لوفبـورو ومؤلـف كتـاب "النـوم"  يشـير إلى أنـه ال ينبغي لنـا قراءة 
الكثيـر فيمـا يقـال و يقول : الحديـث عن النوم يميـل إلى الحدوث 
فـي النـوم الخفيـف للغايـة  حيـث تنتقـل مـن الضـوء إلـى النوم 
العميـق  وبعـد حوالـي 70 - 90 دقيقـة  تدخـل فـي فتـرة مـن 
النـوم وتحلـم  والتـي تحـدث مرة أخـرى كل 90 دقيقـة و الحديث 
عـن النـوم ال يرتبـط بالحلـم بـل بالحيـاة وهـو  نـوم أخـف حيـث  
العقـل متعـرج ومتعثـر إنـه حًقـا صرير لعقل مشـوش إلـى حد ما 
وهـو أكثـر شـيوًعا عنـد األطفـال ويكبـر غالبيـة النـاس علـى ذلـك 
علـى الرغـم مـن أنـه قـد يكـون لـه عامـل وراثـي , يقـول هـورن: 
القلـق والضغـط يميـان إلـى تحقيـق ذلـك  ويعكـس ]متكلمـوا 
النـوم[ عموًمـا نوًعـا مـن جوانـب القلـق و أعتقـد أنه مـن األفضل 
عـدم االهتمـام كثيـًرا بالحديـث عـن النـوم وعـدم أخـذ الكلمـات 

التـي يقولهـا شـخص مـا بجديـة .
ومـع ذلـك  فـإن الـكام أثنـاء النوم قـد يخبرك بشـيء واحـد ربما 
يكـون الشـخص الـذي يفعـل ذلـك دائًما قلقـًا جًدا وقـد يكون من 

الجيـد معرفة مـا يقلقهم.

 عن صحيفة االندبندنت 

ترجمة

إنها فكرة مقنعة أن األشخاص الذين يتحدثون أثناء نومهم قد يكشفون عن أسرارهم العميقة  
ولكن تشير دراسة جديدة إلى أننا في الغالب نقول "ال" ونستخدم كلمات القسم. ما هي 

أالهوال الكامنة في الالوعي لدينا ؟ وفًقا لدراسة فرنسية جديدة ُيعتقد أنها األكبر في 
 الموضوع  حول الحديث أثناء النوم وما نقوله عندما نكون نائمين وجد الباحثون أن الكلمة 

األكثر استخداًما هي "ال" و كلمة القسم الفرنسية  "putain" وتحدث   800 مرة في النوم اكثر 
من  االستيقاظ.

* ترجمة/ ساجدة ناهي 

يعني التحدث
ماذا اثناء النوم

؟

اإلفراط في استخدام التكنولوجيا قبل 
النوم أو تناول الكثير من الكافيين لكن 

هذه األنواع من السلوكيات يمكن أن 
تحدث مع أشخاص صعبين للغاية مع 

أنفسهم  فهم مثاليون  لكنهم غالبًا 
ما يحجمون عن قول ما يريدون حقًا أن 
يقولوه عندما يذهبون إلى النوم لياًل 

فيتسرب ذلك إلى النوم
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 It’s a compelling idea that people talking in their sleep might reveal their 
deepest secrets – but a new study suggests we mostly just say ‘no’ and use 

swear words What horrors lurk in our subconscious? According to a new French 
study – believed to be the largest into the subject – on sleep-talking and what we 

say when we’re asleep, researchers found the most commonly used word is “no”, 
and the French swearword “putain” occurred, reports the Times, “800 times more 

often in sleep than when awake”. Some people were verbally abusive. The study also 
found that men sleep-talked more than women and used more profanities. Sleep-talking, 

or somniloquy, is one of a number of a parasomnias (which include sleepwalking and night ter-
rors). “In my experience, [it] can be linked to the nervous system being overstimulated, which can be 
related to excessive use of technology before bed or too much caffeine,” says Dr Nerina Ramlakhan, 
sleep therapist and author of Fast Asleep, Wide Awake. “But these sorts of behaviours can happen with 
people who are quite hard on themselves, they’re perfectionists, but they often hold back on saying 
what they really want to say. When they go to bed at night, it spills out into the sleep.”
 The idea that you can unearth someone’s deepest secrets while they are asleep is compelling. There 
are apps that record sleep-talking (Sleep Talk Recorder allows people to upload their often hilarious 
nocturnal mumblings – one woman says: “Butthole, what was that”; another whispers: “Judi Dench”). 
But can you confess to a murder in your sleep? Or to having a lover? Prof Jim Horne, former director 
of Loughborough University’s sleep research centre and author of Sleeplessness, suggests we shouldn’t 
read too much into what is said. “Sleep-talking tends to occur in very light sleep,” he says. “You go from 
a light to a deep sleep, and after about 70-90 minutes, you go into a period of dreaming sleep, which 
re-occurs about every 90 minutes.” Sleep-talking isn’t related to dreaming but to the lighter sleep where 
“the mind is meandering and ruminating. It’s really the ramblings of a rather befuddled mind.” It is 
much more common in children, and the majority of people grow out of it, although it could have a 
genetic factor. “Anxiety and stress tends to bring it on,” says Horne. “[Sleep-talkers are] generally re-
flecting some sort of aspect of a worry. I think it’s best not to place too much concern on sleep-talking 
and not take the words said by someone seriously.”
 However, sleep-talking might tell you one thing. “Someone who persistently does it is probably quite 
anxious and it might be a good idea to find out what is worrying them.”

does it mean 
when we talk in 
our sleep?

W
H
A
T
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استذكار

حينما تعتزم المرأة وتتقن هدفها وميولها في رسم مستقبلها، 
يكون الهدف السامي لتخطيطها قد تحقق ولو بجزء مما حلمت به 

وسعت ألجله..وجاهدت كي تّكون مهنتها التي منحتها جل اهتمامها 
ومصيرها .

جدارة في اختصاص نادر ..

جوزفين حداد .. 
اول عراقية تقود طائرة 
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اثبتـن  اللواتـي  النسـاء  مـن  واحـدة  العـدد  لهـذا  وانموذجـا 
جدارتهـن فـي ميـدان نـادر وصعب خوضـه .. اال انهـا اجادتها 
هاويـة ومحبـة ومقـررة لـه .. لتكـون اول عراقيـة تقـود طائرة !!
جوزفيـن سـمعان إبراهيـم حداد،المـرأة العراقيـة بأمتيـاز، منحت 
إجـازة قيـادة طائـرة ) الوسـتر (مـن جمعيـة الطيـران العراقيـة 
1949م،  للعـام  األول  كانـون  ديسـمبر/   22 فـي   53 برقـم 
وكانـت هـذه الطائرة التـي تملكها )جمعيـة الطيـران العراقية( 
ومنحـت اإلجـازة بعد 73 سـاعة طيـران وكانت جوزفيـن مولعة 
بالطائـرات مـع إن والدهـا عـارض هـذا األمـر بشـدة،  فأصـرت 
علـى التدريـب، وكانـت تمـارس هـذه الهواية في سـماء بغداد، 
أذ تقـوم بالمسـح الجـوي واصطحـاب المواطنيـن الراغبيـن فـي 
نزهـة جويـة فـوق مدينة بغـداد .. منحـت رتبة كابتـن طيار في 
تلـك الحقبـة مـن الزمن متقدمة على سـائر الـدول العربية ودول 
العالـم األخـرى، وهـو وسـام اسـتحقته وشـرف نالتـه لتحلق في 
فضـاءات األجـواء الحالمـة والمثيـرة رغبـة واطمئنانـًا،  بعـد ان 
اجتـازت كل االختبـارات فـي علـوم الطيـران وبـددت مخاوفهـا 

المزعومـة مـن اآلخريـن وليـس منها !! 

  نجاح مبهر
هـؤالء النسـاء العربيـات وغيرهـن يشـّكلن قـدوًة ومثـااًل لجيـل 
جديـد مـن النسـاء يغـزو مجـال الطيـران، ويحلـق فـي فضـاءات 
وسـماء البلدان دون خوف او خشـية من المجهول .. واسـتحقاقا" 
كسـبته لتبـدد مفاهيـم مهـن احتكرها الرجـال منذ فجـر قيامه، 
كمـا يثبتـن أّنهن قـادرات على النجاح في أعلـى المراكز وتخطي 
أصعـب المهمـات، و قـد نجحـن فـي مياديـن العمـل المختلفـة 

البسـيطة منهـا والصعبـة وكان حضورهـن الفتـًا وايجابيـًا الن 
مسـعاهن فـي رسـم طريـق خطتـه سـواعدهن وفكرهـن الناضج 

والمعبـد بالمجـد والحريـة الملتزمة.

مثال للعطاء
واننـا فـي كل عـدد مـن مجلتنـا الغـراء .. نسـتذكر واحـدة مـن 
النسـاء المتميـزات واللواتـي خضـن العلـم والعمـل وبـرزن فـي 
مياديـن الحيـاة بـكل ثقلهـن وارادتهن، وكـن خير مثـال للعطاء 
االبـداع  علـى  ومقدرتهـن  مواهبهـن  ابـراز  الجـل  والتفانـي 
المتاحـة  المناسـبة والفـرص  واالجتهـاد، ومـع توفيـر االجـواء 
للنسـاء، السـتثمارها وشـكلن حضـورا واسـمًا في مياديـن الحياة 

كافـة . 

احتكار االلقاب 
وتقدمـت  أبدعـت  التـي  العراقيـة  المـرأة  مـن  واحـد  إنمـوذج 
واثبتـت شـخصيتها وحضورهـا فـي كل المياديـن منـذ وقـت 
مبكـر مـن القـرن العشـرين طبيبـة، وقاضيـة، ومفكـرة، وأديبـة، 
العمـل  مـن مفاصـل  و …وغيرهـا  و  و  و  ومهندسـة،  وشـاعرة، 
والحيـاة .. فـي الوقـت الـذي اثبت وجودهـا االنسـاني والمهني 
وراحـت تنطلـق بكل ثقـة الى مشـاريع متعددة وسـامية لتثبت 
وتحصـد  لتنـال  والمنافسـات  االلقـاب  بأحتـكار  جديـرة  انهـا 

الجوائـز والعامـات البـارزة بأناقـة مسـارها ومشـوارها ...

سعاد البياتي
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روائع 
الشعر

النفس تبكي 
على الدنيا

أبيات لامام علي بن أبي طالب عليه السام قالها 
عندما جاء رجل إليه ليكتب له عقد بيت )وفي 

رواية أخرى عقد أرض ( ، نظر إلى الرجل فوجد أن 
الدنيا متربعة على قلبه فكتب ..

اشترى ميت من ميت بيتا في دنيا الفناء له أربعة 
حدود ، الحد األول يؤدي إلى الموت ، والحد الثاني 
يؤدي إلى القبر، والحد الثالث يؤدي إلى الحساب، 

والحد الرابع يؤدي إما إلى الجنة وإما إلى النار ،
فقال الرجل لعلي : ما هذا يا علي ، جئت تكتب 

لي عقد بيت ، فكتبت لي عقد مقبرة ؟
فقال هذه األبيات
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النفُس تبكي على الدنيا وقد علمت 
 أن السعادة فيها ترك ما فيـــــهـا

ال دار للمرِء بعد الموت يسكنـــهـا 
 إال التي كاَن قبل الموِت بانيـــــها

فإن بناها بخير طاب مسكـنـــــــه 
 وإن بناها بشر خاب بانيـــــــــها

أموالنا لذوي الميراث نجمُعهـــــــا 
 ودورنا لخراب الدهر نبنيــــــــهـا

أين الملـــــوك التي كانت متسلطنة 
 حتى سقاها بكأس الموت ساقيــــهـا

فكم مدائن في اآلفاق قـــد بنــــــيت 
 أمست خرابا وأفنى الموُت أهليـــهـا

ال ترِكـَننَّ إلى الدنيا وما فيهــــــــا 
 فالموت ال شك ُيفنينا وُيفنيـــــــها

لكل نفٍس وإن كانت على وجــــــٍل 
 من المـَنـيَِّة آمـــاٌل تقويــــــــــــهـا

المرء يبسطها والدهر يقبُضهـــــا 
 والنفس تنشرها والموت يطويـــــهـا

إنما المكارم أخالٌق مطهـــــــــرٌة 
 الـّدين أولها والعقل ثانيهـــــــــــا

والعلم ثالثـــــــها والحلم رابعــــــهـا 
 والجود خامســــها والفضل سادســــــها

والبّر سابعــــــها والشكر ثامنــــــهـا 
 والصبر تاسعــــــها والّلين باقيــــــهـا

والنفس تعلم أني ال أصادقــــــهـا 
 ولست أرشُد إال حين أعصيــــهـا

واعمل لداِرغدًا رضواُن خازنــــها 
 والجــار أحمد والرحمن ناشيـــــهـا

قصورها ذهب والمسك طينتـــهـا 
 والزعفـران حشيٌش نابٌت فيــــهـا

أنهارها لبٌن محٌض ومن عســـٍل 
 والخمر يجري رحيقًا في مجاريـــــها

والطير تجري على األغصان عاكفًة 
 تسّبـُح الله جهرًا في مغانيــــهـا

من يشتري الدارفي الفردوس يعمرها 
 بركعٍة في ظالم الليل يحييــــهـا
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حبر 
مؤنث

فالمـرأة حينمـا تكتـب يغلـب علـى مفرداتهـا الجانـب االدبـي 
موضوعاتهـا  تنتقـي  وهـي  التحليلـي..  والفنـي  الجمالـي 
وشـريط  الذاتيـة،  سـيرتها  احيانـًا  متضمنـة  متناهيـة  بدقـة 
مـن الذكريـات والمعانـاة التـي قـد عاصرتهـا فـي سـنواتها 

المفـرط. بالصـدق  الكتابـة   لتتصـف  الماضيـة، 

حلم فردي
فـي هـذا الجانـب تحدثـت الكاتبـة والروائيـة مجـد الحـارث .. 
مـن ان للمـرأة افكار وقلـم قد يفـوق احيانًا مايكتبـه المحترفين 
مـن الكتـاب .. ذلـك النهـا تصـب مشـاعرها وارهاصاتهـا فـي 
ذلـك لتترجـم ماتقصـده فـي يومياتهـا واحامهـا فـي احيـان 
كثيـرة .. فلقـد تتنـاول القصـص االجتماعيـة والسـير الذاتيـة 
لصديقاتهـا او اقاربهـا وتتحول الى ابداعـات ادبية قريبة 
مـن الواقـع والحقيقـة التـي يعيشـها الفـرد العراقـي، 
والحلـم  التلقائيـة  سـردها  فـي  وفـرت  قـد  وهـي 

والتدفـق الفـردي .

رصانة ادبية 
في نماذج الكتابات النسوية تطرح 
فيها كثير من السير الذاتية 
الحقيقية والمفتعلة، اذ 
تغطي بذلك مساحة 
واسعة من السرد 
المعنوي كفن 
ونوع ادبي.
وعلى 

بعيدًا عن السير الذاتية  

اديبات يتحدثن عن المناخ العام للكتابة
معظــم الكتابــات والتصــورات النقديــة اهتمــت بقضيــة ماتطرحــة الكاتبــة مــن اصــدارات ســواء كانــت 
قصصيــة وروائيــة او ســرديات نقديــة ..بعيــدًا عــن الخصوصيــات  ومــا يترتــب عليهــا مــن تداعيــات 
كل حســب النظــرة االدبيــة لهــا .. ولكــن غلــب علــى تلــك الكتابــة الســردية علــى االصــح مايتعلــق 
بمعانــاة المــرأة اجتماعيــًا ونفســيًا .. وقــد طرحــت الكاتبــات هــذه القضايــا بصــور ادبيــة مــع 

اتصافهــا بالحبكــة وبنــاء الشــخصية والمفــردات الشــعرية.
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حـد قـول الكاتبـة لبنى القـزاز في حديثها عن السـير النسـائية 
وتضمينهـا بعـض الذاتيـات الخاصـة بعوالمهـن المختلفـة ! 
مبينـة الصعوبـة فـي تحقيـق رصانـة ادبيـة ناضجـة ..ففـي 

االحـداث  وسـرعة  التلقائيـة  كانـت  الثمانينيـات  مرحلـة 
والنضـج الفكـري والتوسـع في االصـدارات والحرية في 
ارتيـاد المكتبـات واقتنـاء الكتب بسـهولة كلها عوامل 

سـاعدت فـي ترميـم مسـاحة الكتابـة لـدى االديبـات بشـكل 
يـوازي وعيهـا الثقافي وادارتهـا لموقعها بين صفوف االسـماء 
االدبيـة انـذاك . . لترتقـي في سـلم االبـداع والنضـج المقدري.
كمـا وأظهـرن قـدرة فائقة علـى تتبـع القضايا الكبـرى لبادهن 
والتضحيـة  واالعتقـال  بالنقـاش  بلورتهـا  فـي  وأسـهمن 
الشـخصية، وبرعـن فـي تحليـل أوضـاع بلدانهـّن والتعبيـر عـن 
مشـاعرهن وادوارهـن بشـكل واضـح وصريـح بعيدًا عـن الخوف  

والقيـود .

افكار عفوية 
وتـرى الشـاعرة نورهـان العزي ان الثـورة التكنلوجيـة، واالنفتاح 
علـى عوالـم افتراضيـة جعلـت  اغلـب كاتباتنـا  والمحترفـات 
علـى وجـه الخصـوص مـن نقـل تجاربهـا وخبراتهـا إلـى أبعـد 
نقطـة ممكنـة للتواصـل وعـرض نتاجهـا االدبي والشـعري في 
صفحاتهـا الشـخصية والعامـة فضا عن سـيرتها الذاتية  التي 
تتيـح التعـرف عليهـا بشـكل طبيعـي وبسـيط.. وهـي بذلـك 
تكـون قـد صـّدرت افكارهـا بشـكل عفـوي ودون ماتدعوها الى 
نـدوات او مهرجانـات تحتفـي بهـن، متجـاوزة الحصـر والحظـر 
ووسـائل  الورقيـة،  الكتابـة  عليهـا  تضربهمـا  كانـت  اللذيـن 

االتصـال والتواصـل المحـدودة والمراقبـة
 

غياب الذات
يجـول  ممـا  بعضـا  الحطـاب  غـادة  الكاتبـة   وتسـتعرض 
فـي فكرهـا مـن رؤى حـول العراقيـل التـي واجهتهـا الكاتبـة 

اياهـا  واصفـة  النسـائية  الكتابـة  لـم ومسـيرة  بأنهـا 
تكـن سـهلة، فقـد واجهـت عراقيـل 

عديـدة بـدءا من المرحلـة األولى 
المبكـرة، التـي انشـغلت فيها 
المجتمـع  بكتابـة  الرائـدات 
المنـاخ  يفرضـه  مّمـا  انطاقـا 

داخـل  والمحافـظ  العـام 
وحـركات  العربيـة  المجتمعـات 

التحـّرر واالسـتقال، وهنـا كانت 
تجـرؤ  ال  النسـائية  الكتابـة 
الجهـر  أو  الـذات  ذكـر  علـى 

بالخصوصيـة األنثويـة، فلجـأت 
الكاتبـات إلى األسـماء المسـتعارة، 

واألنـواع  الصحافيـة  الكتابـة  إلـى  أو 
المـرأة  أن  أي  والوعظيـة،  التوجيهيـة  النصيـة 

كانـت تكتـب فـي غيـاب الـذات بعيـدًا عـن طـرح اسـمها فيما 
تنشـره!

اختصار
وتـرى الشـاعرة نهاونـد انـه مـن الصعـب الخـوض فـي السـير 
الذاتيـة لاسـماء االدبيـة النسـوية وطـرح الخصوصيـات .. الن 
ذلـك يعرضهـا الـى كثير من االنتقـادات .. اال انهـا قد تختصر 
او  التعريـف بذاتهـا وعملهـا االعامـي  الـى  وتقلـص السـيرة 
االدبـي واالنتقـال الـى اصداراتها، وهو حسـب مفهومي األهم 

فـي ذلك . 

لمياء نعمان

في مرحلة الثمانينيات كانت التلقائية 
وسرعة االحداث والنضج الفكري 

والتوسع في االصدارات والحرية في 
ارتياد المكتبات واقتناء الكتب بسهولة 
كلها عوامل ساعدت في ترميم مساحة 

الكتابة لدى االديبات بشكل يوازي وعيها 
الثقافي وادارتها لموقعها بين صفوف 

االسماء االدبية انذاك
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قصة

أنِت 
ُمعاقة

كانـت أفنـان تتألـم كثيـرًا، لسـماِع هـذه الكلمـة، وأمثالهـا مـن 
الكلمـاِت، التـي تبـُث بروحهـا اليـأس وتدعهـا َتسَتسـلم ِلشـيٍء 
الّنـاس  أمـاَم  عليهـا  تبـدو  التـي  الصابـة  رغـَم  العجـز،  أسـمُه 
والاُمباالة،إلـى أّنهـا َتفقـُد كل هـذا إّن أختلـت بنفسـها ، حيـث 
اليراهـا أحـد، تـارة تجهـش بالبـكاء وأخرى تعاتـب القـدر لماذا؟.
رجلـي مشـلولة ...لمـاذا؟.ال أسـتطيع المشـي كغيـري ِمـن البشـر ، 
لماذا؟...لماذا؟.فمنـُذ طفولتـي وإلـى اآلّن ، وأنـا أحـاول اّن أِثبـَت 
لهـم بأننـي قـادرة ،علـى فعـِل مايقـوُم بـِه األصحـاء، ممـن ليس 
لديهـم  ُمشـكلة فـي أرجلهـم كماأثبـت هـذا لنفسـي رغـم مافيـه 

مـن ألـم ومعانـاة.
أجـِل نظـرة، ُتسـاوي بينـي وبيـَن اآلخريـَن  أاليكفـي هـذا مـن   

ِمـْن حيـُث الفكـر والتوجـه الِمـْن حيـُث الشـكل والمظهـر كماهـي 
هـذه  العتـاب  كلمـاِت  ِمـْن  تنتهـي  المحدودة،وحالمـَا  نظرتهـم 
ُتمِسـك القلـم بقـوٍة  لتخـَط علـى صفحـاِت الـورِق أُي شـيٍء حّتى 
وإّن كاَن مجـرُد خطـوط بِسـيطة مـع أّنهـا  تجيـُد الرسـَم وتعشـقُه  
إلـى درجة تحسـبُه  صديقهـا الدائم الذي تلجأ إليـِه حيَن تعصُف 
بقلبهـَا ريـح الحـزن واألسـى إلـى أّن تشـعُر بالتعـِب فتتـرك القلم 
جانبـًا وتخلُدإلـى النوم ،وهكـذا كانت أفنان تتعامُل مـع كِل كِلمٍة 

جَارحـه لسـنواٍت عديدة.
وذاَت يـوٍم ِمـن األيـام ،وقفـت أمـاَم المـرآة حدقـت بها طويـًا ّثَم 

راحـت تحدثهـا قائلة:
أعلمـي أيتهـا المـرآة فـي مـَا مضى ِمن سـنيَن عمـري كنـُت كأنِت 
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، بـل  َكِلمـة ُتشـعرني بعوقـي  سـرعاَن مـَا أنكسـر لمجـرد َسـماِع 
بضعـِف إرادتـي علـى مواجهة المجتمـع حتى صاَر َصداهـَا يتردُد 
فـي أعماقـي  إّنهـا ُمعاقـة ...إّنهـا ُمعاقـة.. حينهـا لـم أسـتمع 

لنـداء عقلـي وهـو يقـول:
ِمـن  طـرًف  فتوقـُف   : مايقولـون  ليقولـوا  ّمنهـم  العليـك    
أالطـراِف اليعنـي توقـُف عجلـة الحيـاة  بـل أسـتمرارها ياافنـان 
 التنظـري إلـى ماأنـِت فيـه علـى أنـُه نقـص ،فكـم ِمـن شـخٍص 
...كونـي  قويـة  كونـي  العقـل،  سـقيَم  لكّنـُه،  الجسـِم   سـليُم 
قويـة، أطرقـت برأسـها نحـَو األرض وهـي تتمتـُم بهـذه الكلمات 
ومـَاإّن رفعتـُه عـادت ِمـن جديـد لمخاطبـة المـرآة، بعدمـَا أخـذت 
نفسـًا عميقـًا تصحبـه قطـراٍت مـن الدمـوع، حينهـا التعلـم أهـي 

نداءالعقـل  لتجاهلهـا  نـدم   أّم   مافـات  علـى  اعتـذار  دمعـاُت 
اوكاهمـَا المهـم كل ماعلمتـه أنـُه أيقَظ فـي أعماقها شـيئًا غريبًا  
جعلهـا تشـعُر وكأنهـا الول مـرة تسـمُع فيهـا هـذا النداء،.لتجيبُه 

ئلة: قا
 .. قويـة  قلـت:  كمـا  سـاأكون  بـل   ، كالسـابق  أتجاهلـك  لـن    
قويـة.. وأكثـر من هذا سـترى كيـَف أبتسـم لكلمة ُمعاقـة بداًل من 
البـكاء، والأعاقـَب نفسـي مـن أجلهـا  بعـد هـذا اليوم أبـدا  فقط 
ألننـي رأيـت فيهـا اآلّن ِمـن أالصـرارِ والتحـدي ، مايكفـي لموجهة 

ريـح الدهرِالعاتيـة وقسـاوة األيام.

إيمان صاحب 
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فقهيات

صالة المرأة 
في المساجد
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الســؤال : مــا األفضل للمــرأة الصالة في المســجد أم في 
بيتها ؟

الجواب:  يســتحب اشــتراك المــرأة في جماعة المســلمين في 
المســجد و قد جرت على ذلك سيرة المســلمات في عصر النبي 
األعظــم ) صلى الله عليه وآله( ، ففــي المروي في الصحيح عن 
اميــر المؤمنين )عليه الســام( انه قال )كّن النســاء يصليّن مع 
النبــي )صلى اللــه عليه وآله( وكّن يؤمرّن ان ال يرفعّن رؤســهّن 
قبل الرجال لضيق األزر( . نعم ورد في بعض النصوص المعتبرة 
ان صاة المرأة في بيتها افضل من صاتها في المسجد ، والذي 
اســتظهرناه بماحظة مجموعة تلك النصــوص هو ان األفضل 
للمــرأة ان تختــار للصاة المكان الذي تكون فيــه ابعد عن مرأى 
ومنظــر الرجــال األجانب فان تهيــأ لها مثل هــذا المكان في 
المســجد فا تفّضل الصاة في البيت عن الصاة في المســجد 

حينئٍذ  .

الســؤال:   هل تؤيــدون صالة المرأة جماعة في المســجد 
خلــف الرجــال اذا كان ذلــك مــع االحتفــاظ بحشــمتها 

والتزامها حجابها ؟
الجواب:  يســتحب اشــتراك المــرأة في جماعة المســلمين في 
المســجد و قد جرت على ذلك سيرة المســلمات في عصر النبي 
األكــرم )صلى الله عليه وآله( ففي المروي في الصحيح عن امير 
المؤمنين )عليه الســام( انه قال )كّن النســاء يصلين مع النبي 
)صلــى الله عليــه وآله( و كن يؤمون ان ال يرفعن رؤســهن قبل 
الرجــال لضيق األزر( ، نعم ورد في بعض النصوص المعتبرة ان 
صاة المرأة في بيتها افضل من صاتها في المســجد، و الذي 
اســتظهرناه بماحظة مجموعة تلك النصــوص هو ان األفضل 
للمــرأة ان تختار للصاة المــكان الذي تكون فيه ابعد عن مرأى و 
منظر الرجال األجانب فان تهيأ لها مثل هذا المكان في المسجد 
فــا تفضل الصاة في البيت على الصاة في المســجد حينئذ، 

والله العالم

الســؤال:   هــل صالة النســاء جماعــة مع الرجــال افضل 
او الصــالة فــي بيتها افضل حســب النص الــوارد عنهم 

)عليهم السالم( المرأة مسجدها بيتها؟
الجواب:  المســتفاد من النصــوص ان األفضل للمرأة ان تصلي 
في المكان الذي يكون أكثر سترًا وتكون فيه ابعد عن نظر الرجال 

األجانب وهذا يختلف باختاف الموارد

الســؤال:   هــل أن احتياطكــم بعدم صحة صــالة كل من 
الرجل والمرأة إذا كانا محاذيين حال الصالة أو كانت المرأة 

متقدمة على الرجل يجري في المسجد الحرام أيضًا ؟
الجــواب : ال يجــري في مكــة المكرمة عند الزحــام فيجوز فيها 

التقدم والتأخر على األظهر  

السؤال:   هل يجب علي المرأة حضور صالة الجمعة؟
الجــواب:  ال يجــب الحضور علــى المرأة وال على المســافر ـ وإن 

كانــت وظيفته اإلتمام ـ وال على المريض ، وال على األعمى ، وال 
على الشــيخ الكبير ، وال على من كان بينه وبين الجمعة أكثر من 
فرســخين )11 كم تقريبًا( وال على من كان الحضور عليه حرجيًا 
لمطر ، أو برد شــديد ، أو نحوهما ، فهؤالء جميعًا ال يجب عليهم 
الحضــور في صاة الجمعة حتى في فرض وجوبها تعيينًا الذي 

تقدم بيانه في المسألة السابقة.

السؤال:   منهاج الصالحين )مسالة ٢٢٤(: تستحب الصالة 
في المســاجد للرجال والنساء، و ان كان األفضل للمرأة ان 

تختار الصالة في المكان االستر حتي في بيتها 
ـــ ما هو الدليل علي اســتحباب صالةالمرأة في المســجد؟ 
وهل تختــص هذه األدلــة بصالتهــا الفرادى أم تشــمل 

الجماعة ايضًا ؟
ـــــ ما هــي المــوارد التــي ترجــح او توجــب خــروج المرأة 

للصالةفي المسجد سواء كانت فرادي أم جماعة؟
ـــ ما هــي الموارد التــي ترجح جلوس المــرأة والصالة في 

بيتها؟
ـــــ كيف يمكن تصــور ان المســجد أكثر ســتراً للمرأة من 
منزلهــا ســيما وإنها ســتختار المــكان األكثر ســتراً لها 

بداخله؟
ـــ ماذا لو تساوي المنزل مع المسجد من ناحية الستر؟

ـــــ ماذا لو كانت المرأة تخرج للمســجد ســيراً علي األقدام 
بســترها الشــرعي وبكامــل حشــمتها اال إنهــا تمــر في 
طريقهــا ببعــض الرجال ويمــر عليها بعــض الرجال في 
الشــارع بطبيعة الحال ، فهــل هذا الســبب كاف لترجيح 
جلوســها في منزلها وعدم خروجها للصالةفي المسجد، 

اي هل ان صالتها في المنزل افضل لها في هذه الحالة ؟
ـــــ في حال رغبــة المرأة فــي الصالةفي المســجد )فرادي 
او جماعــة( بداعــي القربة الي اهلل تعالي وكســب الثواب 
بالصالةفــي بيت من بيوتــه وكان خروجها ال ينافي حق 
زوجها الجنســي وكان المســجد مســتوراً )اي ال يراها احد 
مــن الرجال فيه( فهل مــن حق زوجها منعهــا من الخروج 

للمسجد بحجة ان مسجد المرأة بيتها ؟
الجواب:

ـــ األدلة العامة في الصاة في المسجد وتشمل المنفرد ايضًا.
ـــ ال شــك ان الصاة في المســجد أرجح ان لــم يكن مرجح آخر 

يعارضه.
ـــ اذا كان البيت استر لها او منعها الزوج او لجهات اخرى. 

ـــ اذا لم يكن في المسجد موضع مستور فالبيت افضل.
ـــ يمكن ذلك.

ـــ المسجد افضل.
ـــ هذا ال يسبب أفضلية البيت.

ـــ يحق له منعها.

المصدر: موقع المرجع الديني األعلى السيد علي الحسيني 
السيستاني )دام ظله(
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األحوال الشخصية.. 
ضمان لحقوق الزوجة !

مظلة 
القانون
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تزدحم أروقة المحاكم بوجوه يطغي عليها مالمح الخيبة والبؤس، زوجات ينتظرن 
مستقبال مجهول مرتبط بحسم قضية طالقهن بأمر قاضي األحوال الشخصية، قد تكون 

األسباب واهية وربما تكون أسبابا منطقية لفك عقد الرباط المقدس والرجوع خطوة إلى 
الوراء،  ومهما كانت الذريعة يظل لقب )المطلقة( حماًل ثقياًل في مجتمع يحكمه الُعرف 

ظاهرًا... أما القانون فهو الحكم الفصل في أي قضية يتم عرضها عليه

وألننا نســعى إلى نشــر الوعي النوعي في مختلف جوانب الحياة 
األسرية والمجتمعية ســنبين في هذا الموضوع أهم الحقوق التي 
منحهــا قانون االحــوال الشــخصية  العراقي رقم 188 لســنة 

1959  المعدل للزوجة: 

 حق الزوجة في النفقة
 منح القانون للزوجــة حق في النفقة على زوجها من حين العقد 
الصحيــح ولو كانــت مقيمه في بيت اهلها واعتبــر القانون هذه 
النفقة دينا في ذمة زوجها و تشــمل الطعام و الكســوة والسكن 
ولوازمها واجرة الطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة وال يسقط 
المقــدار التراكم مــن هذه النفقة بالطاق او بوفــاة احد الزوجين 
ومنــح القانون الحق للزوجة بعدم اطاعة الزوج في كل امر مخالف 
ألحكام  الشــريعة.. كما منــح القانون الزوجة حــق االمتناع عن 
االنتقــال مع زوجها اذا لم يدفع لها معجل مهرها وكذلك اعطى 
القانون للزوجة الحق بعدم الموافقة على اسكانها مع ضرتها في 
دار واحــدة ومنح القانون الزوجة عند الحكم لها بالنفقة ان تطلب 

زيادة هذه النفقة اذا توفر سبب لذلك .

مطالبة الزوج بالتعويض عن الطالق
 اذا كان الزوج  متعســفا في طاقه وان الزوجة اصابها  ضرر من 
جراء ذلــك وتحكم  المحكمة بتعويض عــادل للزوجة  مع مراعاة  
درجة التعســف والحالة الماديــة للزوج علــى ان ال يتجاوز مقدار 

التعويض نفقة الزوجة لمدة سنتين.

طلب التفريق  
اذا توفر احد االسباب التي نص عليها القانون ومن هذه االسباب 
هــو االضرار بالزوج او بأحد اوالدها من قبل الزوج او ارتكاب الزوج 

للخيانــة الزوجيــة  او اذا حصل الزوج عن طريــق االكراه او تزوج 
الــزوج بزوجة ثانيــه دون موافقة المحكمة وكذلــك للزوجة الحق 
في طلب التفريق في حال حصول خاف مســتحكم بينها وبين 
زوجهــا وكذلك اذا حكم  على الزوج بعقوبة مقيده للحرية او هجر 
الزوج زوجته دون عذر مشروع او وجدت زوجها غير قادر على القيام 
بالواجبات الزوجية او مصــاب  بالعقم او امتنع عن االنفاق على 
الزوجــة وللزوجة  الحق في طلب التفريق بعد ابرام عقد الزواج  و 

قبل الدخول على ان تلتزم الزوجة برد ما قبضته من المهر.
 

حضانة اوالدها و تربيتهم
 فــي حــال قيام الزوجــة وبعد الفرقــة اذا توفرت فيها شــروط 
الحضانة شــرط ان ال يتضرر المحضون وان شروط الحضانة العقل 
والبلوغ  وان تكون الحاضنة قادره على تربية المحضون وصيانته 
لغاية بلوغ  المحضون العاشــرة من العمر وللزوجة الحاضنة طلب 
تمديــد الحضانة اذا كانت مصلحة المحضون تتطلب ذلك ويلتزم 
الــزوج باإلنفاق على المحضون وهو فــي حضانة الزوجة  ويلتزم 

الزوج  كذلك بدفع اجرة الحضانة للزوجة عند مطالبتها بذلك.

السكن
منــح القانون الزوجة الحق في الســكن فــي دار الزوج لمدة ثاث 
ســنوات بعد حصول الفرقة ونص على عــدم نفاذ التصرف في 
الدار الزوجية بحق الزوجة قبل ســتة اشــهر على  وقوع الطاق و 
اعطى الزوجة حق تنفيذ قرار الزام  الزوج بأســكان الزوجة في دار 
الزوجيــة  في دائــرة التنفيذ واخاء الدار من الــزوج.  ما تم ذكره 
اعاه هو جزء من الحقوق التي منحها القانون للزوجة اال ان مقابل 
هــذه الحقوق وضع الشــرع والقانون واجبات الــزم الزوجة القيام  

وذلك كون عقد الزواج من العقود الشكلية الملزمة للجانبين.

الحقوقي ياسر الراضي

اذا كان الزوج  متعسفا في طالقه وان 
الزوجة اصابها  ضرر من جراء ذلك وتحكم  

المحكمة بتعويض عادل للزوجة  مع 
مراعاة  درجة التعسف والحالة المادية 

للزوج على ان ال يتجاوز مقدار التعويض 
نفقة الزوجة لمدة سنتين

منح القانون الزوجة الحق في السكن 
في دار الزوج لمدة ثالث سنوات بعد 
حصول الفرقة ونص على عدم نفاذ 

التصرف في الدار الزوجية بحق الزوجة 
قبل ستة اشهر على وقوع الطالق
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من ملفات 
الشعوب

تنزانيا .. 
تقع في شرق أفريقيا وهي عبارة عن اتحاد بين تنجانيقا وجزيرة زنجبار والتي تتميز بطابع 

معماري عربي وإسالمي في ضوء تاريخها باعتبارها كانت تابعة لألمبراطورية العمانية.
 تكونت من اتحاد تنجنيقا وزنجبار ، على أثر المذابح الدامية التي وقعت في زنجبار في العام 

1384 هـ - 1964 م ، وتنزانيا اسم لمملكة قديمة قامت بهذه المنطقة ..وكانت تنجانيقا وزنجبار 
القسم األكبر من سلطنة آل بوسعيد اإلسالمية في شرقي أفريقيا.

لطابعها العربي واألسالمي 

حياة فطرية 
وطبيعة خالبة
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 وتكالبــت عليهــا الــدول االســتعمارية فــي الربــع األخيــر من 
القرن الماضي ، فتآمرت بريطانية وألمانيا وفرنســا على اقســام 
شــرقي أفريقيا فيما بينهم ، فوقعت كل مــن بريطانية والمانيا 
معاهــدة في العام 1304 هـــ - 1886 م القتســام المنطقة 
بينهمــا ، فأخذت ألمانيــا تنجانيقا  وظلت المانيا تســيطر على 
تنجانيقا حتى نهاية الحــرب العالمية األولى وعندما هزمت آلت 
تنجانيقا إلى بريطانية ، وســعت لانتداب عليها من قبل عصبة 
األمم المتحدة ، وظلت تخضع لبريطانيا حتى اســتقلت في العام 

1961 م. 

موارد غنية 
تنزانيا بلد كبير، في شــرقي أفريقيا، يطل على المحيط الهندي.. 
يقــع معظمهــا داخل أراضي القــارة اإلفريقية، كمــا يضم الجزر 

المجاورة. 
العاصمة هي دار الســام، ولكــن هناك مشــروعًا إلعداد عاصمة 
جديدة، باســم دودوما، في وســط تنزانيا.. أما االســم الرســمي 

للدولة، فهو جمهورية تنزانيا المتحدة.
يتكون الســكان مــن األفارقة وبقية منحدرة من أصل آســيوي، أو 
أوروبي. وُتعد من أفقر دول العالم،أذ يعيش 80 % من ســكانها 
في الريــف، ويعتمدون على الزراعة من أجــل العيش فقط، ولقد 
سعت الدولة لتطوير الصناعات، ومع ذلك ما زال االقتصاد أساسه 

اإلنتاج الزراعّي، والسلع المستوردة.
ــة؛ حيث   تشــتهر بالطبيعــة الخابــة والحيــاة الفطريــة الغنيَّ
تعيــش األفيــال، والــزراف، واأُلُســود وُحُمــر الوحــش، وغيرهــا 
 مــن الحيوانــات طليقًة فــي محمية ســرِنجيتي الوطنيــة، وفي 
 حظيرة ســيلوس للحيوانــات، وغيرها مــن المناطق التــي ُيحظر 
 الصيــد بها.كمــا يوجــد في شــمال تنزانيــا جبــل كيليمنجارو، 
ذو الغطــاء الجليدي، وهــو يعتبر أعلى القمــم اإلفريقية، إذ يبلغ 
ارتفاعــه 5,895م وهناك أيًضــا بحيرة تنجانيقــا، وهي أطول 
بحيرة عذبة في العالم، وتمتد لمسافة 680كم على حدود الباد 
الغربية. وبحيــرة فكتوريا، التي تغطي مســاحة 69,485كم²، 

وهي أكبــر بحيرات إفريقيــا، ويقع جزٌء منها في داخل شــمالي 
تنزانيا.

قبلّية الطبع
ال تــزال تنزانيــا تحتفظ بالطابع القبلي وتعتمــد حتى اآلن على 
الزراعــة والصيد وتربيــة الحيوانات ، وتضم مســطحا عظيما من 
البحيــرات العذبة تزيد مســاحته علــى 5300 كيلــو متر مربع 
منهــا نصف بحيرة فكيتوريا ونصف بحيرة تنجانيقا وقســما من 
بحيرة ماوي وعــددا من البحيرات الصغيرة، وأنهــار روفوما ونهر 
روفيجــي، ووامــي وبنجاني، كما تعد تنزانيا والي تقع في شــرق 
القــارة األفريقية من أكبــر دول القارة من حيث المســاحة وتبلغ 
مســاحتها 883749 كم مربعا. يعيش فــي تنزانيا 35 مليون 
نسمة، وبذلك فهي تعد من أقل الدول األفريقية كثافة سكانية.
 وتنزانيا دولة إســامية فالمســلمون يشــكلون األغلبية العظمى 
بنســبة 70 % يتركــزون فــي اقليــم زنجبــار.. ويســيطر عليها 
الطابع القبلي حيث يتكون ســكانها من أكثر من مائة وعشــرين 
قبيلــة تنتمي إلى العناصــر الزنجية والحامية. ومــن أبرز القبائل 
 األفريقية بانتو الوســط والياو وماكونزي، ومآلوا، وبين النيامويزي 

والسوكوما.

قوارير

تشتهر بالطبيعة الخالبة والحياة الفطرية 
الغنية؛ حيث تعيش األفيال، والزراف، 
واأُلسود وحمر الوحش، وغيرها من 

الحيوانات طليقًة في محمية سِرنجيتي 
الوطنية، وفي حظيرة سيلوس للحيوانات، 

وغيرها من المناطق التي يحظر الصيد 
بها.كما يوجد في شمال تنزانيا جبل 

كيليمنجارو، ذو الغطاء الجليدي، وهو 
يعتبر أعلى القمم اإلفريقية
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تألق 
العدسة 

حملت الكاميرا بصدق االحساس  

حورية حامد ابراهيم.. 
 حصدت مراكز متقدمة بأمتياز 

ترتبط الكاميرا الفوتوغرافية بعاقة 
الذي  الشــخص  قوية ونــادرة مــع 
يحملهــا ويقــدر مســؤوليتها فــي 
التعبير واالجــادة في التقاط اجمل 
واســمى الصور.. لذا وصفت بأميرة 
الفن بعــد ان عبرت بصورة حقيقية 
وصادقة عن مستوى تفاعلها مع كل 
االحداث والشــخصيات والفعاليات 
ايضا.  نتحدث في هــذا العدد عن 
المتألقات  المصــورات  مــن  واحدة 

كتألق العدسة لديها.
حوريــة حامــد ابراهيــم.. تمتلــك 
هواية التصوير منذ صغرها وطورت 
موهبتهــا وهي في عمر السادســة 
عشــر. تشــرفت بالعمل في العتبة 
الحســينية منــذ العام .. فــي مركز 

الحوراء زينب عليها السام.
حصلــت علــى المرتبــة األولى في 
مســابقة )كن زائــرا واعاميا( التي 
اقامهــا قســم االعام فــي العتبة 
الحســينية في العام 2016. وعلى 
مراتب متقدمة عديدة في مسابقات 

الكترونية اخرى حول التصوير.
كمــا انهــا تشــارك بتصويرها في 
نقل صورة مشرقة عن مناطق كرباء 
والتي تنشــر عبر مواقــع الكترونية 

رسمية.
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مركز الحوراء زينب )ع( لرعاية الفتيات
حفل تتويج اليتيمات المكلفات
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اثار  بورسيبا 

مقام خليل الله ابراهيم 
وصرح النمرود

تاريخ 
وتراث

تعتبر اثار بورسيبا  التي 
تحتضن مقام والدة 
النبي ابراهيم عليه 

السالم وصرح النمرود  
من أجمل المواقع 

التاريخية والدينية في 
محافظة بابل التي 

تجذب الزائرين ويتبارى 
المصورين في تصوير 
اجمل اللقطات فيها. 
تقع هذه االثار التي 
يطلق عليها اهالي 

الحلة كلمة بيرس في 
قرية االبراهيمية وهي 

قرية صغيرة بعيدة 
نوعا ما عن الطريق 

الرابط بين محافظة بابل 
ومدينة النجف االشرف 
وهي بقعة جميلة جدا 

لغرابتها التي جاءت 
من وجود الربوة التي 

ينتصب عليها مقام  
نبي الله ابراهيم عليه 

السالم تقابلها على 
مسافة قريبة ربوة 

اخرى تمثل صرح النمرود 
ببرجه الخرافي الشكل 

الذي شق الى نصفين 
وتحيط بهذه التالل 

بساتين النخيل الجميلة.

تصوير – حيدر الحيدري
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هذا المكان يختصر قصة نبي الله ابراهيم عليه الســام مع النمرود 
كمــا وردت في القران الكريــم حيث يمكنك ان تشــاهد من بعيد 
مأذنة المقام الشــريف الذي يعود بنائه الــى زمن الدولة البويهيه 
والربــوة التي تضم غار النور الذي ولد فيه نبي الله بعيدا عن عيون 
النمرود وجاوزته بعد ان اشار عليه الكهنة  ان نهايته ستكون على 
يد وليدا جديدا في ذلك الزمان فأوعز الطاغية  الى جنوده بقتل كل 
طفل وشــق بطون االمهات مما جعل ام ابراهيم تخفيه عن الناس 
فوضعته في مغارة تســمى بغار النور هي اليوم سرداب يقع تحت 
قبة المقام الشــريف وألجل ان تصل الى الغار عليك ان تنزل عدد 
من درجات الســلم لتجد نفســك في غرفة صغيرة بشباك ذهبي 
مقــدس في داخله صخرة تحتوي ثقوبا صغيرة يقال انها الصخرة 
التــي ولد عليها نبي الله وقيل انها الصخــرة التي اغلقت بها ام 
ابراهيم المغارة بعد ان وضعت ولدها كما تاحظ في اعاها شباك 

مستطيل غطي بقطعة قماش خضراء يسمى بطريق المائكة.

آثار وقصص 
تقول المعلومات التي توارثها ســدنة هذا المقــام ان  الله تعالى 
شــاء أن يرســل للوليد ماك صالح على هيئة امــرأة تقوم بإرضاع  
الطفل والعناية به وعندما تخــرج من طريق المائكة تكون بهيئة 
غزال وســبب ذلك يعود إلى أن النمــرود كان يملك غزالنا كثيرة لذا 
كان الغزال الماك يضيع بين غزالن الملك وحتى ال يتســرب الشك 

إلى احد 
وأن اللــه قد انعم على النبي بفضله أن جعل نموه يختلف عن نمو 
باقي البشــر فيومه كان بأسبوع وأسبوعه بشهر وشهره بسنه حتى 

خرج من هذه المغارة بعمر 40 ســنة و سرعان ما اصطدم بالنمرود 
وبمعتقــدات الناس في ذلك الزمان الذيــن كانوا يعبدون األصنام 
محــاوال الجهر بدعوته إلى وحدانية الله وتســتمر الرواية عن حياة 
النبــي حتى تصل إلى ما قرأناه في القــران الكريم عن يوم الزينة 
الذي قام فيه بكســر األصنام والتي كانت الســبب في القرار الذي 

اتخذه النمرود بحرقه .

برداً وسالمًا 
يقال أيضا أن االســتعدادات لجمع الحطب وحرق إبراهيم استمرت 
لمدة ســتة اشــهر في مــكان مازال شــاهدا على هــذه المحرقة و 
بالتحديد في المنطقة التي تسمى اآلن )عوفي ( وهي تبعد حوالي 
خمســة كيلــو مترات عن صرح النمــرود حيث الزالت أثــار المحرقة 
موجــودة هناك وهي  لحد اآلن ال تزرع وال تســكن ومازال ) الرماد ( 

يخرج من هذه األرض مهما حفر فيها.
وعلــى بعد حوالي كيلو متــر من المقام يمكنك ان تشــاهد  موقع 
الصــرح الذي بناه النمــرود متحديا قدرة الله عز وجل التي شــقت 
البــرج العالي الى نصفين والصخور الهائلة التي تملئ المكان فدار 
الظالــم خراب كمــا يقال دائما حيث تم قــذف إبراهيم  النبي من 
أعلــى هذا الصرح بمنجنيق ليقع في المــكان الذي اعد لحرقه وهذا 
يدل على براعة القدماء وإمكانياتهم الهائلة وعندما ســقط النبي 
فــي النار وكمــا نعرف  نزلت اآلية ) يا نار كوني بردا وســاما على 

إبراهيم ( فتحولت النار إلى روضة من رياض الجنة.

تشكيلة الصرح  
هــذا البــرج يحتوي بدوره على شــبابيك  تبدو للناظر من األســفل 
وكأنهــا صغيرة وهــي لتهوية المكان ولحماية البــرج من تأثيرات 
الريــاح و الذي  انتصب بدورة على قاعدة مريعة الشــكل بدت أثار 
التنقيب فيها واضحة حيث برز نوع المواد المســتخدمة في بنائه 
وهي عبارة عن طبقات من الجير والحصران والطابوق وهي بذلك ال 
تختلف كثيــرا عن  صرح النمرود الذي يقع في مدينة  الموصل من 
ناحية البناء هذا باإلضافــة إلى ملحقات أخرى لصرح النمرود 
والتي ال يســتبعد إن تكون منازل رجال الباط والحاشية 

المطمورة.

قوارير
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فلكلور

تســمى هواية اقتناء االنتيكات بهوايــة الملوك وهي كما يتفق 
المعنيين بهــذه الهواية تحتاج الى مال قــارون وصبر ايوب من 
اجــل اقتناء قطعة معينــة يدفع مقابلها الهــاوي مبالغ خيالية 
االمر الذي يثير ســخط الزوجات اللواتي ال يحبذن  ايضا شــراء ما 
عفــا عليه الزمن من قطع االثاث او االجهزة الكهربائية وكثيرا ما 
تحصــل الخافات بين الزوجين حتى تصل الى قطيعة قد تصل 

الى سنوات طويلة او ال سامح الله الطاق.

اقتناء النوادر 
وكثيرا ما يلتقــى محبي االنتيكات في بعــض المقاهي لتبادل 

االحاديث حول ما يستجد من معلومات او ما يحصلون عليه خال 
الشــهر من القطع النادرة وغالبا ما يبثون شــكواهم من مضايقة 
الزوجات لهم كما ان اقتناء هذه القطعة او تلك  تسري كالعدوى 

بين االصدقاء. 
وهنــاك من هواة االنتيكات من يتخصص بجمع الســبح الفاخرة 
مثل الكهرب وغيرها  والبعض االخر يعشق دالل القهوة  العربية 
بأشكالها وانواعها كالدلة البغدادية والشامية والسعودية  ومنهم 
من يختص باقتناء انواع الراديو الخشب )ابو اللمبات( وذاك يطمح 
بجمع النوادر من مسجات التيب وغيره مهووس بجمع االسطوانات  
وجهاز )الكرامافون( ببوقه  الكبير اضافة الى االخشــاب القديمة 

 االنتيكة هي كلمة اجنبية وتعني االشياء 
القديمة والتراثية وهي كلمة متداولة عالميا 

وهناك انواع  مشهورة من االنتيكات كالفضيات 
االوربية والنحاسيات والسيوف والخناجر والسبح 

واالجهزة الصوتية وغيرها ولهذه القطع 
الثمينة هواة وعشاق يلتقون يوم الجمعة 

من كل اسبوع في العاصمة بغداد وبالتحديد 
في منطقة الميدان  حيث ) خان المدلل ( الذي 

هو بمثابة الشريان االبهر الذي يغذي كافة 
محافظات العراق بالسلع والنوادر القديمة.

االنتيكات 
هواية الملوك 

التي تكرهها النساء 
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مثل الدواليب القديمة والصناديق التي تسمى عندنا بالصندقجة 
التي تصنع من افخر انواع الخشب مثل السيسم والزان.

البيوت متاحف 
ويفتخر كل هــاوي منهم باقتناء ما يحصل من خال عرضها في 
منزلة لتكون حديث الساعة و تنال اعجاب كل من يزور بيته حتى 

تحولت بعض المنازل الى متاحف.
قــد ال يكون الهــاوي متفرغــا لألنتيــكات التي يشــتريها بمال 
قــارون وتجلــب لــه المشــاكل  اال انه يلجــأ اليها  فــي اوقات 
الفراغ لاســتمتاع بهــا وفحصها ال اكثر.. واغلــب الذين يقتنون 

 االنتيكات ويســتمتعون بشــرائها يجدون في ذلك هواية جميلة 
وثقافة عالية، اذ يبحثون في احيان كثيرة عن تاريخها وصناعتها 
وكيفية المحافظة عليها .. وفي هذا التدقيق واالحتواء يكتسبون 
معرفــة جيدة بكل النــوادر منها لتكون حاضــرة في اذهانهم .. 
وفي الواقع فأن ســوق االنتيكات يرتــادوه اناس لهم باع طويل 
في تحديد التشــكيات النادرة والتي لهــا ماض عريق وقصص 
يتباهــى بها من يحصل عليها ليجعلها اثمن شــيء في معرضه 

البيتي . 

العم

حيدر الحيدري 
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جاك كوستو ..
شاهد اآليات المبهرة في البحار 

نافذة على 
الطبيعة

نطق الشهادتين في مؤتمر
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قوارير

وعندما وقــف على منصة الخطابة تمتــم بكلمات لم يفهمها 
إال العرب والمســلمون، أما الناطقون بغيــر العربية وهم أكثرية 
الجمع، فقد اســتغربوا من تمتمته ولم يفهموا منها شــيئًا ، اال 
انهم ضجــوا وارتفعت أصواتهم حينما ترجــم )كلماته( تلك 
باللغــة الفرنســية، لقد أطلقها فــي فضاء هــذه األكاديمية 
العلمية الرصينة وأعلنها بكل قوة ووضوح ) أشــهد أن ال إله إال 

الله وأن محمدًا رسول الله(.

اآليات الباهرة
أسلم جاك كوستو أشهر وأبرز عالم بحار في القرن العشرين 

متحدثًا عن ســبب إســامه امام الجموع الحاضــرة في المؤتمر 
العلمي قائًا : 

لقــد رأيت آيات اللــه الباهرة في هــذه البحار التي درســتها 
لســنوات طويلة من حياتي، ثم وجدت القرآن الكريم قد تحدث 

عنها وذكرها قبل 14 قرنًا.
سأله الحاضرون : ـ مثل ماذا ؟

قال : هذه القضية التي رأيتها بنفسي، لقد درست مضيق جبل 
طارق ومضيق باب المندب عند البحر األحمر، حيث يفصل األول 
جبل طارق ما بين البحر األبيض المتوســط والمحيط األطلسي ، 
ويفصــل الثاني باب المندب ما بيــن البحر األحمر وبحر العرب 

والمحيط الهندي.
وكان مــن المفترض أن المحيط الكبيــر يطغى بمائه على البحر 
األصغــر منه ، كمثل األواني المســتطرقة، األ ان هذا لم يحدث 
ولــن يحــدث أبدًا ، لقــد وجدت أن هنــاك بحرًا ثالثــًا يفصل 
بينهمــا، هذا البحر له خصائصه التــي يتفرد بها عن البحرين، 
وهذا التفرد في كل شيء ، في الملوحة والكثافة وفي األسماك 

وفي درجة الحرارة.
ثت أحد  بل األمواج واألسماك ال تدخل هذا الفاصل أبدًا . وحدَّ
البحــارة الزماء من أهــل اليمن ، فقال لي : إن هــذا األمر الذي 
ذكرت موجود في القرآن الكريم وتلى علّي هذه اآليات : } مرج 
البحرين يلتقيان * بينهما برزخ ال يبغيان { الرحمن : 19  20

وقولــه تعالى : } أّمن جعل األرض قــرارًا وجعل خالها أنهارًا 
وجعل لها رواســي وجعل بين البحرين حاجــزًا أإله مع الله بل 

أكثرهم ال يعلمون { النمل : 61.

دهشة وذهول
إن هذه اللفتات العلمية تدل داللة واضحة وصادقة وقاطعة أن 

الله هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذه اآليات 
وهذا القرآن العظيم . وإال فمن أخبر محمدًا صلى الله عليه وسلم 
بــأن هناك حواجز وفواصل مائية بين البحار والمحيطات ؟ إنه 

الله .. إنه الله.
خّيم الصمت والســكون على الحضور جميعــًا ، وهم في ذهول 

ودهشة مما يسمعون.
واصل )جاك كوستو( حديثه قائًا : 

األمراآلخــر الذي دعاني إلى اإلســام هذه اآليــة : } والطور * 
وكتاب مســطور * في رق منشــور * والبيت المعمور * والسقف 
المرفــوع * والبحر المســجور { الطــور: 1 ـ 6 ، إنها آية عجيبة 

ورهيبة
البحر المســجور أي : البحر يشتعل نيرانًا ، نعم إن كل المحيطات 
والبحــار الكبرى تخــرج من قيعانهــا النيران وقــد صورنا هذه 

الظاهرة .
نعم صورناها في اعماق المحيطات ودرسناها .. ألم أقل لكم إن 

هذا القرآن من الله سبحانه وتعالى 
ثــم قام بعرض هــذه الظواهر العلمية على الشاشــة المتلفزة 

وشرحها شرحًا مفصًا وعميقا.
لقد أســلم )جاك كوستو( عالم البحار الفرنسي الشهير.. وترجم 
كل اآليات المتعلقــة بالبحار والكائنات الحية فيه .. من خال 
ماشاهده وترسخ في اعماق روحه، ليكون بذلك انطاقة  ثابتة 

نحو االسام.

حين أقيم مؤتمرًا علميًا ضم أكثر من خمسة آالف عالم في العلوم التطبيقية وفي 
علوم األحياء وعلوم البحار نادوا على اسم عالم البحار جاك كوستو قام من بين 

الصفوف ومشى ببطء نحو المنصة والعيون كلها تنظر باإلعجاب والحب ، فهو أكبر 
عالم في شؤون البحار وهو صاحب الدراسات و االكتشافات الرائدة في هذا الميدان 

الحيوي من العلوم.

لقد درست مضيق جبل طارق 
ومضيق باب المندب عند البحر 
األحمر، حيث يفصل األول جبل 

طارق ما بين البحر األبيض 
المتوسط والمحيط األطلسي ، 

ويفصل الثاني باب المندب ما بين 
 البحر األحمر وبحر العرب 

والمحيط الهندي
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إضاءة

جذب العدسة
 مهمــا بلغــت أهميــة الكلمــة، تبقــى الصــورة هــي اللغــة التــي 
يفهمهــا الجميــع مهمــا اختلفــت الثقافــات متخــذا مــن ســاحة 
التحريــر مصــدرا ال فــكاره الفوتوغرافيــة والــذي مــن خالهــا 
 ، المجتمــع ونســجمت معهــم  تعرفــت علــى بعــض فئــات 
مبينــا اثبتــت تلــك االنتفاضــة مــدى ثقافــة المجتمــع العراقــي 

وتكاملــه فــي االزمــات فعندمــا رأيــت الطبيــب يســاند المنظــف 
ــعب  ــه ش ــوبية وان ــن المحس ــي م ــد خال ــا بل ــت انن ــا تيقن وقته
الفعاليــات  وكل  وحــروب..  ألزمــات  تعــرض  مهمــا  يقهــر  ال 
والتداعيــات هنــاك تجــذب العدســة الــى التقاطهــا وتوثيقهــا.. 
فــكل االنتفاضــات التــي مــرت كانــت العدســة حاضــرة فيهــا 
لتلتقــط لحظاتهــا ومداياتهــا الواســعة وتكــون ارشــيفا واســعا ً 

لهــا.
كــرار كان يتمعــن فــي نصــب التحريــر ويرفــض ان يشــوه احــدا 
ــة  ــل وقص ــحة ام ــه فس ــبة ل ــب بالنس ــد كان النص ــره، فق مظه
ــر  ــع اكث ــا جم ــليم عندم ــواد س ــال ج ــة نض ــروي قص ــة ت تاريخي
مــن رمــز فــي نصبــه وانــه ذات رؤيــة بعيــدة المــدى فعلــى غــراء 
هــذا الفنــان صــور عبــاس لوحــة فوتوغرافيــة جمــع بهــا المظاهــر 
ــي  ــاحة ف ــذه الس ــي ه ــن ف ــا المتظاهري ــذي اقامه ــة ال الثقافي

ــر". ــه" التحري ــق علي لوحــة واطل

حب الوطن  
وعــن دور المــرأة فــي تلــك االنتفاضــة ومــا بذلــت مــن مجهــود 
ــي  ــة لوحات ــي بطل ــت ه ــتي كان ــم لوجس ــي ودع ــي وفن ثقاف
فقــد وثقتهــا بيــن فتــاة تهتــف للحريــة ومســنة تحظــر الطعــام 
وتخــدم المتظاهريــن اذ جعلــت منهــا عنصــر اساســي فــي 
لوحاتــي يســتمد منهــا المتظاهــر الصبــر والســام الــذي كثيــر مــا
كانــت تنــادي بــه فهــي تــداوي جروحنــا مــن جهــة وتدعــو لحــب 
ــاندة ، اذ  ــًا للمس ــزا صادق ــي رم ــرى.. فه ــة اخ ــن جه ــن م الوط
حققــت وجودهــا االنســاني واالخاقــي فــي اغلــب الفعاليــات .. 
وعــادة اصــور عائــات ســعيدة وصــور فــرح، فهــو يــرى ان الثــورة 
ــن  ــر ع ــم الوجــع، والتعبي ــل كان موجــودا رغ ــدة ب ــن  بعي ــم تك ل
المطالــب كان ممزوجــا بفــرح ألنهــا بإجمــاع شــعبي فالمــرأة 
المســنة التــي وثقهــا الطائــي بعدمــا راهــا تخبــز وتقــدم القــوت 
الــى المتظاهريــن فقــد كانــت بحســب كــرار فرحــة وترتــدي 
ثيابــا كأنهــا ذاهبــة إلــى عــرس، وعندمــا تحدثــت إليهــا أجابــت 
الســيدة بأنهــا مســرورة جــدا "لنــا جميعــا" وطلبــت مــن كــرار أن 

ــر. يصورهــا أكث

حال الطائي

لم يكن يعلم المصور الفوتوغرافي كرار عباس ان الكاميرا عصا سحرية تحقق احالمه 
وتستخرج طاقاتة االبداعية في مجال التصوير اال بعد انتفاضة تشرين الثاني عندما بدا 

يوثق االحداث والمبادرات التي تنظم هناك  قائال:

وثق االحداث والمبادرات 

كرار عباس.. الكاميرا  لغة جاذبة للثقافات
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ملف الطفولة

الرياضة.. 
تكتشف المهارات 
وتعزز الفكر 

اساليب ناضجة 
لتربية الصغار 

الرضا بين الزوجين.. غاية 
سامية
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يشتكي كثير من األهالي من تكرار إصابة أطفالهم باألمراض بسبب الذهاب إلى 
الحضانة او المدرسة، فكيف نحميهم من األمراض المعدية في االماكن المزدحمة؟

لتجنب االمراض.. 
اساسيات وحقائق 

فضاءات 
طفولية

امتناع
ال يجب أن يرسل األهل طفلهم إلى المدرسة إذا كان يشعر بالتوعك .. أو إذا ظهرت عليه 

أي أعراض مرضية؛ مثل: ارتفاع درجة الحرارة أو اإلسهال أو القيء أو الخمول.
 

النظافة
 من األولويات واألساسيات لصحة الصغار، وينصح األطباء المرضى بالوقاية من األمراض 

باّتباع أسس النظافة.
 

التهوية الجيدة
 قضاء الطفل غالب وقته في الحديقة أو الملعب أو حوض الرمال، بالشــمس والهواءهي 
الطريقة الســليمة فــي المحافظ عليه .. كما ان التهوية الجيــدة واالضاءة الطبيعية من 

االمور المهمة لتجنب العديد من االمراض.
 

الطعام الصحي المغذي
 تنــاول الخضــراوات والفاكهة بعد غســلها وتقطيعهــا يجدر أن 

تكــون من أول دروس الحياة العمليــة.. واالمتناع عن تناول 
الســكريات والمعلبات  بأفراط  وكل ما هو محفوظ 

بطريقة غيــر صحية .. كل ذلك يســبب له 
المتاعب في الصحة .
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استخدام العنف ضد االطفال من شأنه أن يوثر على 
شخصيته ويفقده ثقته بنفسه، ويجعله يسلك السلوك 
المخالف في حال غياب الرقابة، كما أن التساهل المطلق 
يخلق حالة الالمباالة لديه، فال يلتزم وال يحترم، والطريقة 
األمثل هي التوازن في التعامل معه باللين والحزم معًا، 
بعد أن يتم وضع التصرفات الخاطئة وغير المرغوب فيها 
في ذهنه وإفهامه بأسلوب مقنع عواقبها السيئة

 وخطأ مرتكبها. 

اساليب ناضجة 
لتربية الصغار 

حوار 
تنموي
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وعلــى الوالدين أن ال يتهاونوا في مراقبة تصرفات 
أطفالهــم، وفي ذات الوقــت أن ال يصدروا أوامرهم 
فورًا بصواب هذا الفعل أو خطئه، كما يعد الوالدان 
دائمًا قدوة لهم منذ الصغر، ولسلوكهم داخل البيت 
التأثير األكبر على تربيتهم فهو يفعل ما يشاهده.

لذلــك يجــب أن يحــرص األب واألم علــى إبقــاء 
خافاتهم بعيدة عن مســمع ومــرأى صغارهم وأن 
ال تتجــاوز عتبة غرفتهم الشــخصية، واالبتعاد عن 
كل ما يشــعر الطفل بعدم األمــان والقلق كتبادل 
اإلهانــات أو العنف، لما في ذلك من تأثير ســيئ 

على تربيته وسلوكه.
 احتــرام الطفل ومكافأته عنــد نجاحه يجب 
على الوالدين أن ال يذكروا مساوئه أو إهانته 
أمــام أقرانــه فذلك من شــأنه أن يضعف 
ثقته بنفســه ويحرجه أمــام اآلخرين مما 
يجعل شخصيته عرضة لانطواء والضعف 
مســتقبًا، وتــرك أمر عقابــه أو عتابه في 
البيت، بل علــى الوالدين مدحه أمام أقرانه 
بل ومكافأتــه أيضًا خاصة عند االلتزام 
بالصواب أو النجاح في دراسته فذلك 

يجعله يشعر بالفخر واألهمية.
 فالصداقــة بين الطفــل ووالديه 
مــن الوســائل الهامــة والتــي 
تشــعره باألمــان والقــرب من 
الوالدين دون خوف بل بحرص 
علــى أن يتم توجيهه للفعل 
الصواب دون أن ينصرف إلى 
أخذ نصيحــة الغرباء الذين 
قد يحيــدون به عــن طريق 

الصواب.
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FASHION

عالمها 

اناقة 
المولود الجديد

ترغــب كل أم بأن يكون مولودها الحديث في كامل أناقته، فليس 
أجمــل من مابس المواليد وتجهيزاتهم..وعلــى كل أم ان التتردد 
فــي ان تكون كل مســتلزمات طفلهــا القادم الى الحيــاة أنيقة 
وناعمة وأقمشة عالية الجودة ..وفيها لمسات الجمال والراحة التي 

من الواجب توفرها في كل القطع التي تقتنيها. 

مالبس داخلية 
قطنية ناعمة على 

بشرة طفلِك

اختاري مالبس 
سهلة الغلق والفتح 

لسهولة التغيير 
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لدورها في البناء التكويني لالطفال 

الرياضة.. تكتشف المهارات وتعزز الفكر  

طفولة



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////59 Q  W  A  R  E  E  R

على الرغم من أن الرياضة تقدم كثير من فوائد الصحة النفسية والجسدية، إال أن 
أقلية فقط من األطفال يشاركون بشكل جاد في النشاطات الرياضية الفعالة اذ ال تزال 
األسئلة كبيرة حول اهمية التربية البدنية والرياضة في المدارس وهي تثير جداًل كبيرًا 

بين المعلمين والمنظرين وصانعي المناهج الدراسية على حد سواء.
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الرياضة ســواء أكانت جماعيــة أم فردية نشــاًطا رائًعا لألطفال 
فهي تســاعد على بناء الثقة بالنفس، ويمكــن أن تحفزهم على 

التفوق الدراسي وتساعد في بناء المهارات االجتماعية.
كما ان فوائد النشــاط البدني هــي األكثر وضوحا فهي تجعلهم 
يقضون وقًتا طويًا بعيدا عن مشــاهدة التلفزيون أو لعب ألعاب 
الفيديو.. فالممارســات واأللعاب الرياضية توفر فرصة للتمرينات 
التــي يمكن أن تســاعد في الحفــاظ على صحتهم ونشــاطهم 

العضلي والفكري.

مهارات اجتماعية
يمكن أن تساعد المشاركة الرياضية األطفال على تطوير مهاراتهم 
االجتماعية التي ستقيدهم طوال حياتهم.. اذ يتعلمون التفاعل 
مــع اآلخريــن في ســنهم، ومــع األفراد األكبــر ســًنا كمدربيهم 
ومســؤولي الرياضة ومهــارات القيادة، وبنــاء الفريق واالتصال 
التي ستســاعدهم في المدرســة وحياتهم المهنية المســتقبلية 

وعاقاتهم الشخصية. 
هناك كثير من الفوائد من وراء ممارستها، مثل التمتع بحياة أكثر 
صحة، واكتســاب المزيد من المهارات وتحســين اللياقة الصحية 
والبدنية، وكذلك مســاعدة األطفال على المشــاركة في األنشطة 
الامنهجية في الهواء الطلق، يســاعدهم على استكشاف وتطوير 
المهارات التي تعتبر مفيدة طوال حياتهم. فمن خالها يتعرضوا 
لمختلــف الفوائــد العقليــة واالجتماعية والعاطفية والجســدية 
والتعليميــة وتطوير احترام الذات..  فقد اقترحت الدراســات في 
هذا المجال أن المشاركة في أي رياضة يمكن أن تساعد في تنمية 
احترام طفلك لذاته وثقته بنفســه، فضًا عن ان كلمات الثناء أو 
التشــجيع من المدرب أو الاعبين تســاعد على بناء احترام الذات، 
واكتساب الثقة بقدراتهم ودفع أنفسهم في مساعيهم ومع ذلك 
هناك شــيء واحد يجب أن نتذكره وهــو أن احترامهم لذاتهم ال 
ينبغي تمييزه على أســاس الفوز أو الخسارة.. يجب أن يكون النقد 
البناء جزًءا رئيســًيا في مســاعدة األطفال على التعلم حول قبول 
نقاط الضعف لديهم والعمل على تحســين أنفسهم.. والمواظبة 
على ان نســأل أطفالنا دائًما عما إذا كانوا يستمتعون بممارستهم 
للرياضــة أم ال، بداًل مــن التركيز على فوزهم او خســاراتهم اثناء 

المباريات.

شعور االنتماء 
تساعد الرياضة على تطوير المهارات االجتماعية التي من شأنها 
أن تكــون مفيدة حتــى عندما يكبــرون.. فهي تعلمهــم العمل 
الجماعي والتعاون مع اآلخرين وعن كيفية التفاعل مع أشــخاص 
من مختلف األعمار.. كما أن االنضمام إلى فريق رياضي يساعد في 
منح األطفال شعور باالنتماء ويمنحهم فرصة لتكوين صداقات.. 
مع وجود المزيد من دوائر الصداقة، سيســاعد ذلك في تحســين 
مهارات التواصل لديهم، مما سيســاعدهم في حياتهم المهنية 

وعاقاتهم المستقبلية.

تقبل الهزيمة
معظم األشــياء التي تقــوم بها في الحياة، ســيكون هناك فائز 
وخاسر.. من خال الرياضة يمكن لطفلك أن يتعلم الروح الرياضية.. 
وكيفية قبول الخســائر والتغلب عليها بداًل من الشعور بالهزيمة 
بالكامــل. وأن يفهم أنه في بعض األحيان يكون على ما يرام إذا 
خســر.. الجزء المهم هو الحصول على فرصة ثانية والمحاولة مرة 
أخــرى.. وال يوجد أي ضرر في التنافس، لكن إذا خســرت يجب أن 
تظهر روًحا رياضية جيــدة وتقبل الهزيمة. ال أحد يحب أن يكون 
خاسر فالخسارة مؤلمة رغم هذا علينا ان نتقبلها بروح رياضية من 

خال التدريب والتحظير للمنافسة المقبلة.
 

العمل الجماعي 
هــو مهارة ضروريــة للتعلم من ســن مبكرة.. ال يمكــن أن ينجح 
الفريق ما لم يعملوا مًعا، اذ ان الرياضة تمنح درًســا مهًما لاطفال 
لتعلم كيفيــة العمل في فريق.. يجب علــى الجميع أن يجتمعوا 
لتحقيق الهدف من خال العمل معا، سوف يتعلمون نقاط القوة 
والضعف لدى بعضهم البعض وسيكونون أكثر قدرة على تحديد 
ووضع أفضل خطة للفريق.. هذا با شــك ســوف يساعدهم في 

حياتهم المستقبلية ومهنهم كذلك.
فالفوائــد التــي يجنيها مــن جراء ممارســته الرياضــة ال يمكن 
حصرهــا بكلمات قليلة فهي مهمة جدًا للحياة الصحية، واللياقة 
البدنيــة، ومن اجل هذا ولجعل طفلــك يلعب الرياضة قد يحتاج 
إلى تشــجيعه لانخراط في األلعاب الرياضية والدعم والتشــجيع 
وحضورهم لكل المباريات التي يلعبها، فهذا من شــأنه ان يدعم 

جهوده ويساعده في التفوق رياضيًا وفكريًا.

لؤي أمين

تساعد المشاركة الرياضية األطفال 
على تطوير مهاراتهم االجتماعية التي 
ستقيدهم طوال حياتهم.. اذ يتعلمون 

التفاعل مع اآلخرين في سنهم، ومع 
األفراد األكبر سنًا كمدربيهم ومسؤولي 

الرياضة ومهارات القيادة، وبناء الفريق 
واالتصال التي ستساعدهم في المدرسة 

وحياتهم

ممارسة الرياضة ال يمكن حصرها بكلمات 
قليلة فهي مهمة جدًا للحياة الصحية، 
واللياقة البدنية، ومن اجل هذا ولجعل 

طفلك يلعب الرياضة قد تحتاج إلى 
تشجيعهم لالنخراط في األلعاب الرياضية 

التي يحبون من خالل الدعم والتشجيع 
وحضورهم لكل المباريات التي يلعبها
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عالمها 
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لخلو الحياة من المشاكل

الرضا بين الزوجين.. 
 ال بد من ســعي كٍل من الزوجين لبلوغ الرضا فــي حياتهم الزوجية، فانه 
يولد الطمأنينة والســكينة القلبية، ويجلب الســعادة الحقيقة في الحياة، 
ويشعر المرء بحســن اختياره له، فحينئٍذ تخلو الحياة من المشاكل الصعبة 
التي الحل لها، والرضا يمأل قلب الزوجين ســامًة من الغل واألحقاد تجاه 
بعضهمــا البعــض، وقد يأتي بإخــاص كل منهما لآلخر فــي البحث عن 
ســعادته ورضاه، ويصل بالمرء إلى اإلحســاس بفضل اللــه تعالى عليه 
لتوفيقه إلى هذا االختيار، فيكون ثمرة ذلك شــكر الله تعالى وحمده على 
نعمه، وال يتحقق إال إذا سعى كل واحد من األزواج إلى تطوير نفسه وتفاعله 
مع شريكه راغبًا في الوصول إلى هذه الغاية العظيمةإرضاء الله في الزوج 
تصــل المــرأة إلى رضا الله تعالى في زوجهــا إذا أدت جميع ما عليها من 
حقــوق تجاهه، فإنهــا إن كانت كذلك دخلت في الحديث الشــريف: )أال 
ِة؟ الودوُد، الولوُد، العؤوُد على زوِجها الَّتي  أخِبُركم بنســاِئكم من أَهِل الجنَّ

ى تأخذ بيد زوجها ثم تقول:  إذا آذت أو أوذيت، جاءت حتَّ
ى ترضى( )واللَِّه ال أذوُق َغمًضا حتَّ

 فالعؤود: هي التي تعود على زوجها بالنفع، ومن الحقوق التي يجب على 
المرأة تأديتها تجاه زوجها الطاعة.

 

ية
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غ



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////64Q  W  A  R  E  E  R

عالمها 

 المكّونات:
 ثاث أرباع الكوب من 

السميد.
 ملعقة صغيرة من القرفة 

المطحونة.
 نصف كوب من الماء 

الساخن.
 أربع ماعق كبيرة من الزبدة.
 كوب من حليب جوز الهند. 

علبة حليب مكّثف محلى.
 سكر بودرة.

 طريقة التحضير:
المكثــف  الحليــب  نضــع 
المحلــى في وعــاء ونضيف 
جيدًا  ونحّركه  الســاخن  الماء 
ونتركــه  يتجانــس   حتــى 

جانبًا.
قــدر  فــي  الزبــدة  نضــع 
علــى النــار حتى تــذوب ثم 
 نضيف الســميد وحليب جوز 

الهند.
 نقلــب الســميد لمــدة أربع 
دقائق حتى يتحول لونه إلى 
البنــي الفاتح ثــم نرفعه عن 

النار.
نضيف الحليب المكثف الذي 
السميد  إلى  حضرناه ســابقا 
مــع التقليب المســتمر حتى 
يتجانســوا ثم نضعهم على 

النار. 
نضيــف القرفة ونحّركه جيدًا 
حتــى يصل لدرجــة الغليان 
ثم نخفف النــار ونتركه لمدة 

دقيقة. 
نرفع الخليط عن النار ونغطيه 
لمــّدة عشــر دقائــق. ندهن 
صينيــة مربعــة بكميــة من 
الزبدة الذائبة. نسكب الخليط 
فــي الصينية ونتركــه لمدة 
عشــر دقائق. نقطــع الحلوى 
إلى مربعات ونرشــها بالسكر 
والمكســرات  والقرفة  البودرة 

ثم نقدمها.
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الضمير المهني

مهنة التربية 
والتعليم التي 
هي أساس المهن 
وأيقونتها ألنها 
المسؤولة عن 
تربية األشخاص 
إلدراك ضرورة 
التعامل بضمير 
وتمييز الخطأ من 
الصواب، كيف 
تنأى عن دورها 
الرسالي العظيم 
الذي يقترب من 
مكانة النبوة؟

تحــدث أحدهــم فــي إحــدى الجلســات الثقافيــة عــن الضميــر 
اإلنســاني, وعلــى مــا يبــدو إن هــذا الشــخص لــه قــراءات فــي 
ــر تتصــارع  ــوى الشــر والخي ــر إن ق ــه ذك ــم النفــس؛ ألن الفلســفة وعل
فيمــا بينهــا داخــل كل نفــس بشــرية لتوليــد الطاقــة الكافيــة 
لتســيير اإلنســان باتجــاه معيــن.. وفــي ســياق حديثــه ســرحت قليــًا 
عــن أهميــة الحــوار مــع الضميــر بشــكل يومــي؛ وربمــا لحظــة بلحظــة 
وجعلــه مستشــارًا أمينــًا علــى نوايانــا وســلوكنا ومســعانا.. وفــي هــذا 
الجانــب يمكــن اجتــزاء الفكــرة لنتنــاول موضوعــة الضميــر المهنــي؛ 
ــا بشــر, وكمســؤولون  ــز كونن ــى وجــه التميي كونــه يحــدد ســلوكنا عل

ــة بشــكل عــام. ــة شــرف المهن عــن حماي
ــراع  ــكل الص ــذ ش ــة تأخ ــة شرس ــق منافس ــير وف ــوم تس ــاة الي فالحي
الدائــم مــن أجــل المصالــح الشــخصية واالســتزادة مــن األربــاح 
الماديــة والمناصــب... الــخ والغريــب إن تحيــد بعــض المهــن التــي 
تحمــل طابعــًا إنســانيًا عــن ضميرهــا المهنــي، فمهنــة الطــب 
ووظيفتهــا الهادفــة إلنقــاذ ارواح النــاس كيــف تســتثمر أوجاعهــم 
ــرف  ــة لص ــة حقيقي ــن دون حاج ــة م ــم المادي ــتنزف إمكانياته وتس
بعــض األدويــة مثــا أو إجــراء فحوصــات دقيقــة ومكلفــة مــع 

ــة؟ ــائل المختبري ــط الوس ــة بأبس ــن العل ــق م ــة التحق إمكاني
ــي  ــرص ف ــى الح ــتلزم منته ــي تس ــة الت ــة والمقاول ــة الهندس ومهن
ــى أمــن وســامة  تشــييد المبانــي والجســور كيــف ُتزايــد وتراهــن عل
ــة  ــاب الرقاب ــاالة وبغي ــا مب ــل ب ــع العم ــت م ــا تعامل ــاس إذا م الن

ــة؟ الداخلي
ــا  ــن وأيقونته ــاس المه ــي أس ــي ه ــم الت ــة والتعلي ــة التربي ومهن
ــل  ــرورة التعام ــخاص إلدراك ض ــة األش ــن تربي ــؤولة ع ــا المس ألنه
بضميــر وتمييــز الخطــأ مــن الصــواب، كيــف تنــأى عــن دورها الرســالي 

ــوة؟ ــة النب ــرب مــن مكان ــذي يقت ــم ال العظي
وأخيــرًا وبغــض النظــر عــن بقيــة المهــن كلهــا وعــن النســب المتفاوتة 
ــن دون  ــه إذ إنهــا تشــترك م ــراف عن ــدأ أو االنح فــي تمســكها بالمب
اســتثناء بأهميــة تفعيــل المســؤولية الذاتيــة والحفــاظ علــى قداســة 
ــة ال  ــة الكلم ــدًا فأمان ــة( تحدي ــة اإلعــام و)الكتاب ــورد مهن ــة ن المهن
يمكــن االتجــار بهــا لدواعــي المنفعــة الشــخصية والمؤسســاتية علــى 
حســاب تغييــب عقــول النــاس أو تزييــف الحقائــق أو إيهــام المتلقــي 

بصــرف نظــره عــن الحقيقــة المغلفــة بالباطــل.

ايمان كاظم 

�لقلممرفــــــاأ
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