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»قوارير«.. 
رسالة صدق 

شكرا لالمانة 
العامة واعالمها 
الملتزم الذي 
منحنا المسؤولية 
واعطانا الضوء 
االخضر بصدورها..

وشكرا لك من 
تواصل معنا 
بشكل أو بآخر، 
وأبقى رسائله 
المتفائلة  بسؤاله 
عنه ليضخ الحياة 
فينا حال غيبوبة 
التوقف عن 
الصدور، شكرا 
لكل من مد يده 
ليعيد روح الحياة 
لقوارير الجمال 
والرصانة

لــن نتحدث عــن العــودة الميمونــة لمجلة قواريــر، بقدر 
ماسنبث اليكم اعزاءنا متابعي هذا االصدار النقي والرصين 
في ظل غياب وتالشــي المطبوع الورقي، ان عودته شكلت 
ضــرورة لحمايته مــن النســيان والغياب،والنه يســتحق 
الصدور لقيمته الصحفيــة  ورصانة محتواه وبراعة االقالم 
التي واكبــت اصداره منذ البدايــة وحرصنا على مضمونه 
وسياســته الملتزمــة والهادئــة بعض الشــيء، وفي ظل 
الظــروف الصحية والوباء الذي عّطل الحيــاة نوعا ما  كان 

البد من توقفها طبيعيا .
وماعلينــا اال ان نحتفظ قدر االمكان بهذا المولود الذي كبر 
وترعرع باخالص وعناء ومشــوار اعالمــي كبير حصد خالله 
اروع االشــادة والتحليالت من االقــالم الرصينة التي تقّيم 
المطبوعات، لنعيد األمل ونجــدد العهد بالكلمة الصادقة 
والمعبــرة والعمل الجــاد  المثمــر لالمانة العامــة للعتبة 
الحســينية المقدســة التي رعت ومنحت الثقة لنا  وللمجلة 
منــذ البدايــة وكانــت الداعمــة الحقيقية لهــا.. اذ اقرت 
عودتها من جديــد لتعود الحياة والــروح الى كل مفاصل 
هيكلتها وتعطر بحبر اقالمها اجــواء العمل اآلمن .. فهي 
رســالة حقيقية وهادفة للمرأة واألسرة التي باتت بحاجة 
الى مرســى لكل هفوات الزمن الصعــب وهو في حقيقته 
متغير االحداث والتداعيــات، لتكون فرصة العودة بمثابة 
العهد العالم العتبة الحسينية المقدسة بتناول موضوعات 
صادقــة وحــروف ومعــان اصــدق تمثل فــي مضمونها 
ورســالتها مبادئ وقيمــا مثالية لمصــدر اصدارها، فالقلم 
امانة يحصد افكارنا ويمنحنا طاقة لعملية التطور واالبداع 

واقتناص المواضيع الهادفة والمميزة.
شكرا لالمانة العامة واعالمها الملتزم الذي منحنا المسؤولية 
واعطانا الضوء االخضر بصدورها..وشــكرا لكل من تواصل 
معنا بشكل أو بآخر، وأبقى رسائله المتفائلة  بسؤاله عنه 
ليضخ الحياة فينا حال غيبوبة التوقف عن الصدور، شــكرا 
لكل من مد يده ليعيد روح الحياة لقوارير الجمال والرصانة. 
شــكرًا لكل وســائل االتصال التي نقلت لنا مشاعر، اماني 
ودعاء، وأتمنى على الله أن يجعلننا على قدر الثقة الرائعة 

التي حظينا بها من القائمين عليه والمتابعين. 

رئيس التحرير 

�أريج
�الفتتاح
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قوارير أجرت هذا االستطالع حول ما يقدمه المركز:

ثناء كبير
مألت قلبي الفرحة وأنا أرى صغيري  محمد يتهجد بتالوة القران 
وهو لم يتجاوز ثالث ســنوات شــعرت بثناء كبير  تجاه كل من 
ساهم بتلقين صغيري حفظ اآليات القرآنية المباركة وغيرها ...
هذا ما ســردته لنا والدة محسن الذي يتلقى دروسه القرآنية في 

المركز.
فيمــا قالت والــدة رقية علي عبــد اللطيف: يعد مركــز الزهراء 
 )عليهــا الســالم( للطفــل القرآني خطــوة نيرة مشــرقة حيث 
 اشــعر بارتيــاح كبيــر وطمأنينــة حينمــا الحظــت إن ســلوك 
ابنتــي يتغير نحو  األفضــل  وذلك بعد تلقيها دروســا دينية 
وعقائدية كما تملؤنا الغبطــة حينما تتلو علينا أنا ووالدها في 

البيت ما تعلمته في المركز  وال ننسى الجانب األكاديمي أيضا.

رسالة جيل واع
ســرور مهدي الخفاجي مديرة مركز الزهراء )عليها السالم( للطفل 
القرآني حدثتنا قائلة: باشر المركز عمله في) 2019/9/15( بعد  
اســتقطاب التالميذ من خالل نشر إعالنات في اإلذاعة والتلفزيون 
والبو ســترات عن تأسيسه حيث القى المشــروع  استحسانا كبيرا 
من الراغبين في التحاق أطفالهم بالمركز  ويتراوح عدد تالميذ هذا 

العام بين) 65 إلى 70  ( تلميذا وتلميذة. 
واضافــت: إن الرســالة التي انطلق بها المشــروع هو إعداد جيل 
واع بعقائــد دينية صحيحة، وخصوصا ونحــن نعاصر زمن تكاثر 
به أعداء الرســالة المحمديــة  ومحاربتها بشــتى الطرائق وأولها 
االكتساح التكنولوجي الذي أصبح اغلب األطفال وان كانوا صغارا 

من اجل إعداد جيل 
متمسك بعقائده 

الدينية القيمة 
وعلى رأسها كتاب 

الله وتليها األحكام 
والسيرة واألحاديث 

النبوية الشريفة 
وبعدها الدروس 

األكاديمية, ارتأى 
القائمون في 
األمانة العامة 

للعتبة الحسينية 
المقدسة االنطالق 

بخطوة جديدة 
مباركة من خالل 

تأسيس مركز 
الزهراء )عليها 

السالم(  للطفل 
القرآني الستقطاب 
األطفال وإعدادهم 

منذ صغرهم 
ليكونوا جياًل واعيًا 
مشرقا بكتاب الله 

الحكيم..

رسالته إعداد جيل واع

 قوارير 

ربيع 
القلوب

مركز الزهراء »عليها السالم«
للطفل القرآنى.. 

نبراس أشرق بكتاب الله
..
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في العمر يقتنــون األجهزة الذكية التــي تبعدهم عن الكثير من 
امور دينهم وحتى األلعاب البســيطة المتعــارف عليها في أيام 
الطفولة, إذ نراهم اليوم  داخل عالم آخر خلف شاشــات المحمول 

أو الكمبيوتر.
وعــن اعمــار األطفال ورؤية ذويهــم للمركز بعد التحــاق أبنائهم 
به  قالت الخفاجي: إنهم في ســعادة ال مثيــل لها وهذا ما كنا 
نرجوه إذ يعجزون عن شــكرنا لما نبذله من جهد حثيث إزاء تلقين 
أطفالهم وخصوصا إن المركز يستقطب الطفل من عمر سنتين إلى 
خمس ســنوات ونصف  وذلك بعد إجراء االختبــار الالزم لمعرفة 
اســتيعاب الطفل للدروس التي نعتمدها في المنهاج المخصص 

لهم.

مراحل المركز
يتمثــل مركز الزهراء في ثــالث مراحل وباإلضافــة إلى الدروس 
القرآنية يتضمن دروســا أكاديمية، مثل الرياضيات والحاســوب 
واالنكليزي واللغة العربية وذلك لتهيئة الطفل للمرحلة االبتدائية 

للمدرسة.
وتــرى الخفاجي إن هذه المرحلة إلعــداد الطفل قرآنيا مهمة جدا 
فــي هذا العمــر إذ تكون مفكرتــه كالورقة البيضاء نســتطيع أن 
نملؤهــا بما ينفعها من علوم دينية ليتربــى عليها ويكبر بها، اذ 
نحن الكبار ســواء ان كنا ذويه او معلميه من أن نزرع بداخله بذرة 

حب الدين وعقائده منذ نعومة أظفاره.

نشاطات تحفيزية
انشــأ كادر المركز مجموعــة خاصة على احــدى تطبيقات مواقع 
التواصل االجتماعي تضم ذوي األطفال  لمتابعة الطلبة من خالله 
تصوير مقاطع فيديو ينقل سلوكياتهم في البيت وما تعلموه في 

المركز حينما يعودون لبيوتهم.
وعن كيفيــة تلقين الطفل وخصوصا بعمرهــم الصغير قالت لنا 
مديرة المركز: يكون حســب تنشــئة الطفل واستعداده من خالل 

متابعة األم كما لدينا أطفال موهوبون.
وعلــى رغم الصعوبة التي واجهناهــا  في تلقين االطفال إال إننا 
اســتطعنا التغلب عليها من خالل وضع برنامج خاص حيث إني 
اعــدُّ المعلمــة حاضنة ألنهــا تحتويهم بطريقة حانيــة ومحببة 

لكسبهم فاألمور التحفيزية والترغيب لها دور كبير.
حيــث نجهز لهم نشــاطات متنوعة مثل اللعب في االســتراحة 
بقاعة األلعاب وإقامة مسابقات وتوزيع هدايا للفائزين وتحضير 
وجبة طعام بسيطة وتخصيص يوم الخميس بإقامة محفل قراني 
من اجل إن ينشا على هذه  الجلسات وال تكون غريبة عليه لنجعله 
جاهزا للقيادة، فكل هــذه األمور تحث الطفل على تلقين القراءة 

وأخذ المعلومة والعمل بها.

اهمية ومتابعة
عملــت االمانــات العامة للعتبات المقدســة فــي كل المجاالت 
القرآنية مجانا لكن مشــروع مركز الزهــراء للطفل القرآني خصص 
وســائل النقل فقط مجانا، وانفرد  بمبلغ بســيط كأجور للتعليم 
ليكون لحضور الطفل اهميــة للمركز ومتابعته في البيت من قبل 

االهالي والتزامه بذلك.

الرسالة التي انطلق بها المشروع هو 
إعداد جيل واع بعقائد دينية صحيحة، 

وخصوصا نحن نعاصر زمن تكاثر به أعداء 
الرسالة المحمدية  ومحاربتها بشتى الطرائق 

وأولها االكتساح التكنولوجي الذي أصبح 
اغلب األطفال وان كانوا صغارًا في العمر 

يقتنون األجهزة الذكية التي تبعدهم عن 
الكثير من امور دينهم وحتى األلعاب البسيطة 

المتعارف عليها في أيام الطفولة
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يعرف مرض حساسية القمح 
باسم داء السيلياك وترتبط 

اإلصابة بمرض حساسية 
القمح بحدوث استجابة غير 

طبيعية في جهاز المناعة عند 
تناول الغلوتين، وهو بروتين 

موجود في القمح، والشليم، 
والشعير، ومع مرور الوقت 

فإن هذه االستجابة المناعية 
تسبب ضررًا في بطانة األمعاء 

الدقيقة، وهذا ما يحد من 
قدرة الجسم على امتصاص 

بعض المواد الغذائية من 
الطعام، ويذكر بأن مرض 

حساسية القمح ال يوجد له 
عالج شاف بشكل تام، إال أن 

اتباع نظام غذائي صارم خال 
من الغلوتين قد يساعد في 
التغلب على األعراض، ويعزز 

شفاء األمعاء.

طبيب

مرض جينى غير خطير

اليوجد عالج شاف له

 قوارير 

حساسية 
القمح..
..
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طفرات جينية 
معظم األشــخاص المصابين بحساسية القمح يجهلون إصابتهم 
بهذه الحالة، وبحســب الدراسات فإن ما نسبته 20 % فقط من 
المصابين يحصلون على تشــخيص مناســب، وتختلف االعراض 
وتتنوع، فالشخص يعاني من المرض لعدة سنوات قبل تشخيصه، 

وخالل تلك المدة تتعرض االمعاء للضرر بشكل بطيء ومستمر،
 ووجود تاريخ عائلي للمرض يشــكل خطورة بنسبة 10 % على 
الفرد لإلصابة به، وفي حال وجود توأم متطابق وإصابة أحدهما 
بهذا المرض، فإن هذا ســيزيد من خطر إصابة اآلخر بنســبة 75 
%، وأشارت األبحاث إلى وجود طفرات جينية مسؤولة عن انتقال 

المرض بين االسرة الواحدة .

تعزيز
 يوجد العديد من العالجات التي يلجأ إليها للتخفيف من أعراض 
حساسية القمح، منها العالجات الدوائية التي يوصفها الطبيب 

المختص .
اما النظام الغذائي فيكون صارمًا خاليًا من الغلوتين مدى الحياة، 
ويســمح بتناول المواد الغذائية والمشروبات التي يكون محتواها 
من الغلوتين أقل من 20 جزءًا من المليون، إذ إن اتباع هذا النظام 
يساهم في شــفاء األمعاء الدقيقة، وبالتالي التخفيف من شدة 
األعراض، إضافة إلــى التقليل من احتمالية حدوث المضاعفات 
فــي المســتقبل. وتعــد الفيتامينــات والمكمــالت الغذائيــة 
عناصرمهمــة  في بنــاء األليــاف، وتعزيز الكالســيوم، والحديد، 
والمغنيســيوم، وحمض الفوليك، والنحاس، والزنك، وفيتامين د، 
،  B6، وفيتاميــن B12، وبعد اتبــاع النظام الغذائي الخالي من 
الغلوتين، فإن معظم الحاالت لتحسين حالة المصابين، وتتعافى 

أمعاؤهــم الدقيقة، وتســتعيد قدرتها علــى امتصاص العناصر 
الغذائية بشــكل طبيعي مرة أخرى، ومع ذلك فقد يستمر نقص 
بعض الفيتامينات لدى بعض المرضى، مثل فيتامينات مجموعة 
)ب(؛ ذلك أن النظــام الغذائي الخالي من الغلوتين قد ال يوفرها 
بشكل كاٍف، إال أنه باإلمكان حل هذه المشكلة بتناول المكمالت 
الغذائيــة الخالية من الغلوتين، والتــي تحتوي على الفيتامينات 

المتعددة التي تتناسب مع حاجة الفرد اليومية.
ويجــرى اختبار كثافــة العظام فــي وقت التشــخيص للبالغين 
وذلك للتأكد من عدم إصابتهم بهشاشة العظام، كما يجرى هذا 
االختبار لألطفال والمراهقين الذين يعانون من ســوء االمتصاص 
الحاد، أو لألشــخاص الذين تأخر تشــخيصهم بهذه الحالة لوقت 
طويل، أو الذين تظهر عليهم أعــراض اإلصابة بأمراض العظام، 
أو الذين ال يلتزمون بالنظام الغذائي الخالي من الغلوتين، ويقوم 
الطبيب بوصــف المكمالت الغذائية الالزمة، والعالجات الدوائية 

في حال وجود خطر على المريض لإلصابة بأمراض العظام.

يكون النظام الغذائي صارمًا خاليًا من 
الغلوتين مدى الحياة، ويسمح بتناول 

المواد الغذائية والمشروبات التي يكون 
محتواها من الغلوتين أقل من 20 جزءًا من 

المليون، إذ إن اتباع هذا النظام يساهم في 
شفاء األمعاء الدقيقة، وبالتالي التخفيف من 

شدة األعراض، إضافة إلى التقليل من احتمالية 
حدوث المضاعفات في المستقبل
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نص حق الجار وفق ما جاء في رسالة الحقوق 
لإلمام السجاد )عليه السالم(:

 )وأما حق الجار فحفظه غائبًا، وكرامته شاهدًا، 
ونصرته ومعونته في الحالين جميعًا، ال تتبع 

له عورة، وال تبحث له عن سوءة لتعرفها، فإن 
عرفتها منه عن غير إرادة منك وال تكلف، كنت 
لما علمت حصنًا حصينًا، وسترًا ستيرًا، لو بحثت 

األلسنة عنه لم تتصل إليه النطوائه عليه. 
وال تستمع عليه من حيث ال يعلم ال تسلمه عنه 

شديدة، وال تحسده عند نعمة، تقيل عثرته، 
وتغفر زلته، وال تدخر حلمك عنه إذا جهل عليك، 

وال تخرج أن تكون سلمًا له، ترد عنه الشتيمة، 
وتبطل فيه كيد حامل النصيحة، وتعاشره 

معاشرة كريمة، وال حول وال قوة إال بالله(

درر
سجادية

حق الجار على الجار
كاظم إميان  

رسالة 
السجاد.. 

08Q  W  A  R  E  E  R
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ارتباط مكاني
يحثنا اإلمام الســجاد )عليه السالم( في هذا الحق المقتبس من 
رسالة الحقوق على تفهم حقوق الجار علينا، فاالرتباط المكاني 
يفرض جملة من المحددات التي وردت في كثيًرا من األحاديث 
والروايــات؛ إذ للجار امتيازات خاصــة متبادلة مع جاره، ومنها 
حفظ بيته في غيابه سواء حماية البناء العمراني أو أهل بيته، 
فاإلنسان قد يتعرض لحوادث مختلفة في منزله وال يجد حينها 
مسعًفا ومنقًذا سوى جاره بالدرجة األولى الذي يكون أقرب إليه 
من األهل واألصدقاء المقيمين في منطقة أخرى، وهنا نكتشف 
مدى عمق هــذا االرتباط الجغرافي الذي يمنحنــا تواصاًل دائًما 
في أغلب المناســبات بغّض النظر عن طبيعتها فيما لو كانت 

حزينة أو ساّرة.

امتداد روحي
نجحت كثيرا مــن عالقات الجيران بإحرازها بعــًدا روحًيا يفوق 
االرتباط المكاني، وقد نســمع عن حكايــات متعددة ومختلفة 
لجيــران تطــورت الروابط المشــتركة فيما بينهــم ليتحدوا مع 
جيرانهــم ليكونــوا عائلة واحــدة عن طريــق المصاهرة، وفي 
بعــض األحيان حتــى كنتيجة طبيعية للعشــرة الطويلة، لكن 
السؤال هنا كيف نجحوا بتحقيق ذلك من دون منغصات تعيق 

هذه العالقة الروحية؟
الجــواب حتما يكمن في أن يصون الجار جاره،  فحفظ األســرار 
التــي يطلع عليها بحكم القرب، وتلبية احتياجاته عند الحاجة 
وغّض البصر عن حرمة أهل بيته وتجاوز األمور السلبية بإيجابية 
وعّدهــا هفوات عابرة قد نتعرض لها دون نوايا ســيئة،  وعدم 
إيذائهم بشيء غير مقبول ال نرضاه ألنفسنا والدفاع عنهم عند 
تعرضهم لمكروه، ونصيحتهم عند التقصير والتعامل بمعروف 
ومشاركتهم مناسباتهم والشــعور بالمسؤولية تجاههم بحدود 
المطلــوب.. وأكثر من هذا لننجح فعال في كســب جار حقيقي 

يمكننا االعتماد عليه والنظر إليه على كونه فرًدا من العائلة.

الجار العراقي أنموذجا
تحدثنــا جداتنا عن قصــص الجيران في الماضــي التي حين 
نســتمع إليها نستشــعر المــودة والســعادة التي ربمــا بدأنا 

نفتقدها فــي حياتنا المعاصرة؛ نتيجة تطور الحياة الســريع، 
وانشــغال كثير منا عن التواصل االجتماعي الحقيقي بســبب 
التواصــل االجتماعي اإللكتروني،  وهذه المفارقة فوتت علينا 
فرصــا كثيرة في حياتنا كانت تمنحنا اطمئناًنا وتوازًنا... ولكن 
مازال الفرد العراقي بشــكل عام والمؤمن بنهج الرســول )صلى 
الله عليه وآله وســلم( وأهل بيته النجباء على وجه الخصوص 
يتحلى بثقافة احترام الجــار ولعل ما ورد في نص الحق الوارد 
آنفا مــا يؤيد ذلك الواقع المعاش، ويأخذ مدى أوســع من حق 
الجار في الترتيب المكاني للمنازل،  بل يتعدى إلى حقوق الدول 
المجــاورة التي يربطنا بها مصير مشــترك وكيفية ضمان تلك 
الحقوق دون التعدي على مصالحها وحمايتها ومساعدتها في 
األزمــات وفي هذا الصدد ُيشــهد للعراق بأنــه من الدول التي 
تحفظ حقــوق الدول الجارة وال يتحالف ضدها بأي شــكل من 
األشــكال على الرغم من تعرضه لتدخالت وضغوطات مستمرة 
ومــا تضيفه ذاكــرة الحروب, ولكن مع هذا يحفــظ الود ويلتزم 

بحق الجار في األحوال كلها.

نجحت كثيرا من عالقات الجيران 
بإحرازها بعدًا روحيًا يفوق االرتباط 
المكاني، وقد نسمع عن حكايات متعددة 

ومختلفة لجيران تطورت الروابط المشتركة 
فيما بينهم ليتحدوا مع جيرانهم ليكونوا 

عائلة واحدة عن طريق المصاهرة، وفي 
 بعض األحيان حتى كنتيجة طبيعية 

للعشرة الطويلة

09 Q  W  A  R  E  E  R
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أمومة ضائعة 

الطالق ابغض 
الحالل عند اهلل  
والذي صار يغزو 
المحاكم العراقية 
بأرقام صادمة 
وحقائق مخيفة  
اغلب ابطالها 
فتيات قاصرات ال 
يتجاوزن الثامنة 
عشر من العمر 
والمؤسف ان 
الزوج الذي طالما 
كان المتهم االول 
بالتقصير  تحول 
هذه االيام الى 
ضحية

ونحن نتابع شــريط االخبار الذي يمر ســريعا ويحمل معه احداثا 
بوتيرة متالحقة ال تجعلنا نســتوعب أولها كي نتمكن من تقييم 
آخرها تذكرت قوال لنابليون بونابرت عندما سئل عن )اي حصون 
الشرق االسالمي أمنع( فأجاب قائال  )انهن االمهات الصالحات(
وهــذه االيــام اصبحنا نقرأ ونســمع ونرى قصصــًا مفجعة بكل 
المقاييس عن بعــض األمهات اللواتي خرقن المعادالت الربانية 
لألمومة التي تبنى منذ  االزل على الحب والرحمة والشفقة  بغّض 
النظر عن العمر والمستوى الثقافي واالجتماعي لالم، االمومة تلك 

الغريزة التي تخلق مع االنثى وهي بالتالي ال تعلم وال تدرس 
اصبحنا نســمع عن امهات بأرواح شــيطانية انعــدم فيها الوازع 
الدينــي واالخالقــي تتصرف  بأخــالق الجاهليــة االولى فتوئد 
اطفالهــا  تغرقهــم او تتركهم  على الطرقــات يواجهون مصيرا 

مجهوال وما قست القلوب اال لكثرة الذنوب. 
والســبب هو الطــالق ابغض الحالل عنــد الله والــذي صار يغزو 
المحاكم العراقيــة بأرقام صادمة وحقائق مخيفة  اغلب ابطالها 
فتيــات قاصــرات ال يتجاوزن الثامنة عشــر من العمر والمؤســف 
ان الــزوج الذي طالمــا كان المتهم االول بالتقصيــر  تحول هذه 
االيام الى ضحية ولو فتشــنا عن االســباب لوجدنا قائمة طويلة 
من التبريرات التي ســاهمت وتســاهم في زعزعة اركان المجتمع 
العراقي المشهود له باألواصر الوثيقة والحياة العائلية المحافظة  
قد يكــون في مقدمتها االســتخدام الخاطــئ لألنترنت والجهل 

وانعدام الوازع الديني. 
نعلــم ان االســباب كثيــرة والضغط يولــد االنفجــار والجهات 
المناهضــة للمبــادئ والقيم تحاول بشــتى الطرائق والوســائل 
الخبيثــة افســاد المجتمع وكانــت معركتهم االولى هي افســاد 
االســرة وهم  يعرفون تماما  ان صــالح المجتمعات يبدأ من االم  

وافسادها يعني ضياع جيل كامل.
ال نر يد  ان نكون مثل النعامة التي تخفي رأسها بالرمال ونتجاهل 
قضايا المجتمع ومشاكله التي باتت معقدة  بل علينا ان نتعامل 
مع الحقائق ونضمد بعض الجراح   ونطالب بســن قوانين رادعة 
تحمي االســرة العراقيــة من التفكك  واالنحالل تــردع مثل هذه 

الجرائم وتضمن وتحمي حقوق الطفل على اقل تقدير 
سالما الى كل ام هي مدرسة للحب والحياة وعافانا الله واياكم من 

الضاللة والفتن واجارنا واياكم من سوء  المنقلب. 

ساجدة ناهي

�لو�قع من
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تقرير

نساء الطف خطى 
وضاءة لنساء اليوم
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فكرة الملتقى
ــة  ــد جامع ــل وف ــن قب ــالمية م ــران اإلس ــة إي ــارة جمهوري ــد زي بع
الزهــراء )عليهــا الســالم( للبنــات التابعــة لقســم التعليــم العالــي 
فــي العتبــة الحســينية المقدســة والمتشــكل مــن رئيســة الجامعــة 
ــة,  ــة الصيدل ــن كلي ــة م ــلطاني ونخب ــال الس ــب الم ــورة زين الدكت
ــهد  ــة مش ــا جامع ــن بينه ــات م ــن الجامع ــدد م ــارة ع ــب زي وعق
للعلــوم الطبيــة وجامعــة اإلمــام الرضــا الدوليــة وجامعــة الزهــراء 
ــرة  )عليهــا الســالم( للبنــات فــي طهــران تــم االتفــاق مــع األخي
كونهــا النظيــرة مــن حيــث خصوصيتهــا )للبنــات(, علــى إقامــة 
ــي  ــل األكاديم ــر العم ــترك لتطوي ــي مش ــي افتراض ــى علم ملتق

ــة  ــة التعليمي ــق النهض ــا يحق ــول بم ــتثمار العق ــالل اس ــن خ م
للجامعتيــن, ولتعزيــز الجانــب المعرفــي بينهمــا فضــال عــن 
ــات  ــن مواصف ــة ضم ــة العلمي ــان االنتاجي ــرات لضم ــادل الخب تب
مثلــى تحقــق أعلــى مســتوى مــن األداء التعليمــي والتربــوي وفــق 

ــرى. ــات الكب ــة للجامع ــس العالمي المقايي

الشعور بالمسؤولية 
)المــرأة وإدارة األزمــات, نســاء الطــف أنموذجــا(.. بهــذا العنــوان 
ــة  ــة الصحي ــي مواجهــة األزم ــون ف ــى ليك المهــم تأســس الملتق
واإلعالميــة للجائحــة التــي اجتاحــت العالــم أواخــر 2019 بظهور 

كاظم  إميان  

تحت شعار: »نساء الطف خطى وضاءة لنساء اليوم«

تقرير

الملتقى العلمى 
االفتراضى األول
..

..
..فى جامعة الزهراء خطوة أكاديمية راسخة
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ــا  ــم مم ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــاره ف ــد 19 وانتش ــروس كوفي في
ســبب تعطيــال فــي أغلــب جوانــب الحيــاة وفــي المقدمــة الجانــب 
الصحــي ثــم االجتماعــي واالقتصــادي والتعليمــي ...الــخ, ووفــق 
ــا  ــراء )عليه ــة الزه ــأت إدارة جامع ــؤولية ارت ــعور بالمس ــدأ الش مب

. google meet ــر منصــة الســالم( إقامــة ملتقــى افتراضــي عب
ــن  ــدد م ــى ع ــر عل ــذي اقتص ــي ال ــور التفاعل ــب الحض ــى جان إل
ــة  ــن إدارة الجامع ــال ع ــن فض ــن واألكاديميي ــن والباحثي اإلعالميي
وتدريســيي جامعتــي الزهــراء )عليهــا الســالم( وجارتهــا جامعــة 
الفعاليــات بمنهــاج  لتنطلــق  الســالم(,  األنبيــاء )عليــه  وارث 
ــل  ــيد أفض ــة الس ــم كلم ــم, ث ــرآن الكري ــالوة الق ــدأ بت ــل ب متكام
ــينية  ــة الحس ــي العتب ــي ف ــم العال ــم التعلي ــس قس ــامي رئي الش
المقدســة, أعقبتهــا كلمــة الســيدة رئيســة الجامعــة فــي كربــالء, 
وبعدهــا كلمــة الســيدة رئيســة الجامعــة فــي طهــران عبــر المنصة 
وقــراءة  االفتراضيــة  العلميــة  الجلســات  لتبــدأ  االفتراضيــة, 
البحــوث خــالل يوميــن وبواقــع فترتيــن صباحيــة ومســائية ضمــن 
ــوان الرئيســي وهــو آليــة التصــدي  عــدة محــاور تصــب فــي العن

ــي. ــي واإلعالم ــن الصح ــن الجانبي ــة م ــة الوبائي لألزم

رسالة
بعــد أن ناقــش الملتقــى ثالثــة محــاور رئيســة وهــي المــرأة 
ــى  ــة عل ــار الســلبية المترتب ــاء واآلث وإدارة األزمــات فــي ظــل الوب
األســرة والمجتمــع, والمــرأة وإدارة التحديــات اإلعالميــة المعاديــة 
الموجهــة لهــدم القيــم والمبــادئ اإلســالمية كإحــدى وســائل 
ــدور  ــة الطــف وال ــر نســاء واقع ــور األخي ــة, والمح حروبهــم الناعم
ــي  ــوذج التاريخ ــالم( االنم ــا الس ــب )عليه ــيدة زين ــادي للس القي
األعلــى واألمثــل فــي المواجهــة وتحــدي األزمــات, جــاءت رســالة 
الملتقــى وضــاءة وفاعلــة لتؤكــد ضــرورة الســير نحــو فهــم أعمــق 
لواقــع المــرأة عبــر التاريــخ اإلســالمي, ونحــو وقفــة عنــد محتواهــا 
لتأســيس فكــر منهجــي قويــم لالرتقــاء  الفكــري والحضــاري 
بواقــع المــرأة المعاصــر وتعزيــز قدراتهــا المعرفيــة ودعــم إرادتهــا 
لمواصلــة دورهــا الرســالي والتصــدي للمخططــات التــي تســتهدف 
توهيــن األفــكار والعقيــدة بثقــة ووعــي وإصــرار؛ حيــن تستشــرف 
ــر,  ــات الحاض ــة تحدي ــي مجابه ــا ف ــتنير به ــي لتس ــر الماض مآث

ــتقبل. ــات المس ــة تحدي ــط لمواجه والتخطي

أهداف
ــدا  ــا ســاميا وبع ــي متكامــل هدف ــل منهجــي أكاديم ــكل عم إنَّ ل
معرفيــا مائــزا, وعليــه فــإن أهــداف الملتقــى العلمــي األول 
بنســخته االفتراضيــة يمكــن اختصارهــا بحزمــة أهــداف مترابطــة 
ــى  ــا عل ــرأة وقدراته ــات الم ــر إمكان ــاس تطوي ــى أس ــة عل قائم
التعامــل مــع مختلــف الظــروف القاســية واالســتثنائية وتوظيــف 
دورهــا فــي تعزيــز الصحــة النفســية, إلــى جانــب اظهــار دورهــا 
فــي إدارة أزمــة الوبــاء بشــكل إيجابــي فــي ظــل التأجيــج 
االعالمــي المثيــر للخــوف والرعــب, وتصحيــح مالمــح الصــورة 
المشــوهة لواقــع قدرتهــا فــي إدارة االضطرابــات المتداولــة 
بالمــوروث االجتماعــي علــى صــورة الهــوان واالســتضعاف, فضال 
عــن دعــم الجانــب التوعــوي إلــى جانــب تســليط الضــوء علــى مــا 
يواجههــا بصفــة عامــة مــن تحديــات فــي اإلطــار اإلعالمــي أثنــاء 

ــة. ــف األدوار الطبيعي ــتها لمختل ممارس

جاءت رسالة الملتقى وضاءة وفاعلة 
لتؤكد ضرورة السير نحو فهم أعمق 

لواقع المرأة عبر التاريخ اإلسالمي, ونحو 
وقفة عند محتواها الفكري والحضاري 

لتأسيس فكر منهجي قويم لالرتقاء بواقع 
المرأة المعاصر وتعزيز قدراتها المعرفية 

ودعم إرادتها لمواصلة دورها الرسالي 
والتصدي للمخططات التي تستهدف توهين 

األفكار والعقيدة بثقة ووع وإصرار

د. زينب المال السلطاني
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من 
بالدي

 سرور العلي

ألقاب فنية مائزة

..خلد البساطة والتراث فى لوحاته

..كريم الغريباوى..
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 "علــى الرغم من أنني لم أكمل تعليمــي ولم ألتحق بأي معهد 
فنــي أو أكاديمية، بدأت منذ طفولتي بالرســم بأدوات بدائية، 
وكانــت األلــوان الخشــبية أولها وعنــد دخولــي للصف األول 
االبتدائي كان المرســم المدرسي متنفســا لهوايتي، بتشجيع 
من أسرتي وأساتذتي الذين تعلمت من تجاربهم وتوجيهاتهم 

الكثير.
ويســتذكر الغريباوي أول لوحة أبدعتها أنامله"كانت أول لوحة 
بعنوان )الرحى(، التي تســتخدم في طحن القمح الســتمر فيما 

بعد بتجسيد البيئة.
وبين"كنت أذهب إلى بغداد لمشــاهدة اللوحات في المعارض 
والمتاحف، والتقي الفنانين ومناقشــة النســب والظل والضوء 

في اللوحة.

توثيق الحياة
يواصل الرسم على إحدى لوحاته" ليردد أن اإلنسان الذي يطمح 
ويرغب بأن يثبت موهبته ونجاحه، ال يحتاج دوما إلى الدراســة 

األكاديمية مثلما يعتقد الكثيرون".
يضع فرشاته جانيا ليأخذ قسطا من الراحة ثم يشرب قليال من 

الماء ليشرع مجددا في اكمال لوحته.
فــي لوحاته مواضيع شــتى من الحيــاة اليوميــة وكل ما يمر 
بــه العراق من ظــروف وحروب ومنها، لوحــة توثق انتصارات 
 الحشــد الشــعبي على عصابــات داعــش اإلجراميــة، ولوحة 
 تعبــر عن معانــاة النازحيــن بعنوان )عــودة نــازح(، كما أنه 
المدرســة  إلــى  يميــل  ولكنــه  "الكاريكاتيــر"،  رســم   يجيــد 
الواقعية غالبا، وتجســد لوحته )دربونة(، طفولته وســكنه في 

قضاء الحي.

جوائز ومشاركات

 لقبــه ســكان مدينته بـ"دافنشــي العــراق"، حاز علــى جائزة 
 أفضــل فنــان لعــام 2014 فــي مهرجــان الكــوت لإلبداع 
الواســطي، ويأمل أن تتوسع مشــاركاته الدولية لتمثيل العراق 
فــي المحافــل الدوليــة وأن تتزين شــوارع مدينتــه بلوحاته، 

وشــكلت اللوحات التــي تبدعها أنامله مصــدر رزق له ومعيال 
لتجاوز مصاعب الحياة.  

ولفت إلى أن األميركيين الذين يكتشــفون لوحاته يســتغربون 
من رسمه فهم يعجبون بهذا الفن بخاصة أنه يرسم الواقع كما 
هو في لوحاته ويرسم  تفاصيل البيئة العراقية، وتأتيه طلبات 
لرســم اللوحات تكون فيها هذه التفاصيــل المميزة من خارج 

العراق ويلبيها جميعا.
أشــار إلى أنه أعتاد الذهاب إلى الســوق واختيار زاوية محددة 
لرســم كل مــا يمر أمــام ناظره من ثيــاب وعــادات يقوم بها 
العراقيون خالل تسوقهم كي يتسنى لألجيال القادمة اكتشاف 

عاداتهم، وتقاليدهم التي ربما لم يروها الحقا.
شــارك في العديد من المعــارض والمهرجانات في كافة مدن 
العراق، ونظم الغريباوي على الصعيد الشخصي أربعة معارض 

محلية.
كمــا تمت دعوته لرومــا وباريس ولكن بســبب ظروفه المادية 
لم يســتطع حضورها، حصل على جائزة األوسكار في معرض 
"بصمات" الدورة 12، وشــهادة "نعم الفن للجميع" األمريكية، 
وشــهادة االتحــاد العربي لإلعــالم العربــي اإللكتروني للعام 
2014، وشــهادة "بغداد عاصمة اإلبداع العالمي"، وشــهادة 
عيد الصحافة العالمي، وشــهادة تقديريــة من مجلس الكتاب 

واألدباء والمثقفين العرب.

معتمرا كوفيته وعقاله عتاد الفنان الخمسيني كريم ناصر الغريباوي على أن يجلس 
وسط الطبيعة، وقبالة نهر الغراف الذي يخترق مدينته واسط في قضاء الحي، وهو 

يرسم لوحات من الحياة اليومية والقروية، وبالفطرة يمارس موهبة الرسم منذ 
نعومة أظفاره، وتحدث بشغف عن بداياته قائال: 

في لوحاته مواضيع شتى من الحياة 
اليومية وكل ما يمر به العراق 
من ظروف وحروب ومنها، لوحة توثق 

انتصارات الحشد الشعبي على عصابات داعش 
اإلجرامية، ولوحة تعبر عن معاناة النازحين 

بعنوان )عودة نازح(، كما أنه يجيد رسم 
"الكاريكاتير"، ولكنه يميل إلى المدرسة 
الواقعية غالبا، وتجسد لوحته )دربونة(، 

طفولته وسكنه في قضاء الحي
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16Q  W  A  R  E  E  R
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الوباء الكوروني الذي يجتاح العالم اليوم يصفونه ب)الجائحة(، ولعل من الحق تســميته بـ)الجائعة( 
أيضًا،فقــد رافقت الوباء أزمة اقتصادية قاســية، زادت من ظاهرة الجوع، فــي العالم كله، وليس من 
المصادفة أن تمنح جائزة نوبل للسالم خالل العام الحالي إلى برنامج األغذية العالمي، باعتباره منظمة 
دوليــة تعنى بمكافحة الفقر والجوع لدى الماليين من البشــر، في ظل غيــاب الرحمة وعدم العدالة في 
توزيــع الثروات، وتزايد المســافة بين األثرياء المتخمين والفقــراء الجائعين،في كل انحاء العالم الذي 

يعاني من غياب األمن والسالم !
توفيــر الغذاء لماليين األفواه الجائعة والحشــود المتزايدة يعد من ضروريات الحياة واســتمرارها على 
كوكب األرض، وتؤكد أغلب النظريات االقتصادية على أن مشــكلة الجوع ليست ناجمة عن قلة الموارد 
والثروات الطبيعية، ولكنها ظاهرة مفتعلة تعود إلى ســوء التوزيع وفشــل اإلدارة والفساد والصراعات 
والحروب، وكلها سلوكيات بشرية خاطئة يفترض أن تتعاون البشرية على معالجتها، فنحن نعيش في 

عالم واحد متقارب، وال يمكن لألغنياء تجاهل صرخات المحرومين ومعاناتهم!
األمم المتحدة أشارت في بيان في هذا الصدد إلى جوهر مشكلة الجوع بالقول:

" أينمــا وجد الصراع، وجد الجــوع. وأينما وجد الجوع، غالبًا ما يكون هناك صراع. اليوم هو تذكير 
بأن األمن الغذائي والســالم واالســتقرار أمران متالزمان. من دون ســالم، ال يمكننا تحقيق هدفنا 

العالمي المتمثل في القضاء على الجوع؛ ومع وجود الجوع، لن ننعم أبدًا بعالم يسوده السالم"
الجــوع والصراع متالزمان، وفق ذلك التفســير األممي، أحدهما يؤدي إلى اآلخر، في دورة شــريرة 
مستمرة، كما يبدو، كي تضع األمم أوزارها وتعلن السالم الشامل، وينتصر اإليمان على الكفر، ويتغلب 
العلم على الجهل، وذلك حلم غير  مستحيل، لو توفرت لدى قادة العالم الحكمة والنوايا الحسنة ومكارم 
األخالق والرحمة والتســامح، وُطّبقت تلك المعاني السامية التي بّشــر بها اإلسالم الحنيف اإلنسانية 

قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام!.
 تفاقــم ظاهــرة الجوع في ظل الظــروف االقتصادية والوبائية الحالية، ال بد أن يزيد من أعباء األســر 
الفقيرة، ويضاعف معاناة النساء، وبخاصة اللواتي فقدن المعيل،وحرمن من العمل،وسط مجتمع قاس 
ال يضمن حقوقهن وينتهك كرامتهن،في كل لحظة،لكن تجربة المرأة العراقية الصابرة،خالل عقود من 

الحروب والحصار والحرمان والظلم، سطرت صورًا رائعة لحسن التدبير والصبر الجميل
 ال شــك أن )جائعة كورونا( ال تقل ضــراوة عن ظروف الحروب المدمرة والحصــارات الظالمة،وينبغي 
ان تســتذكر المرأة التي تدير ميزانية المعيشة ألســرتها، وتحرص على توفير الغذاء ألفرادها،من الرزق 
الحالل، أن التعاون والتكافل والزكاة والصدقات، تخفف من معاناة الناس في األيام الصعبة،ومن يزرع 

الخير يحصد الحسنات والبركات، بمشيئة الله سبحانه وتعالى.

في قصيدته الحزينة )أنشودة المطر( يقول المرحوم الشاعر 
بدر شاكر السياب قبل أكثر من نصف قرن:"وكل عام حين يعشب 

الثرى..ما مر عام والعراق ليس فيه جوع..مطر..مطر..مطر" تلك 
الكلمات تلخص مأساة بلد كثير الخيرات والثروات،لكنه ظل يعاني، 

طوال تاريخه، من الحروب والصراعات والفساد التي أدت إلى تزايد 
الفقراء والجائعين! 

كورونا الجائعة 
حممد  فلحي د. 

17 Q  W  A  R  E  E  R
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• السؤال: اذا كان على الرجل صوم قضاء فهل يجوز له 
ان يصوم نيابة عن ميت تبرعًا ؟ 

الجــواب: ال يبعــد جواز التبــرع عن الميت بقضــاء ما عليه من 
الصيام الواجب من قضــاء او كفارة او نحوها ممن عليه قضاء 

شهر رمضان.

النفســاء  تــروك  بيــن  الجمــع  وجــب  إذا  الســؤال:   • 
 وأفعــال المســتحاضة علــى ناحيــة االحتيــاط فهــل 
يلزمهــا قضــاء الصوم بعــد النقاء أم أن الــذي صامته 

كاف لها؟ 
الجواب: تقضيه. 

  
• السؤال: لو اعتمد شخص على الساعة - وكان مطمئنا 
بدقتها - في تشــخيص بقــاء الليل أو طلــوع الفجر في 
صيام شــهر رمضــان فأكل ، ثم انكشــف أنه أكل بعد 

طلوع الفجر، فما هو حكم صومه؟ 
الجواب: يجب القضاء فقط. 

  • الســؤال: من تناول المفطــر اثناء اذان الفجر باعتقاد 
ان االمساك يكون بعد انتهاء االذان ماحكم صومه؟ 

الجــواب: إذا علم ان افطاره وقع بعــد طلوع الفجر واقعًا فعليه 
القضاء. 

  
• الســؤال: ماهي كيفية قضاء صــوم رمضان الذي لم 

اصمه ؟ 
 الجــواب: ال ترتيــب بيــن صــوم القضــاء وغيره من أقســام 
ـــ أو الواجب  ـ كصــوم الكفــارةـ   الصــوم الواجــب باألصــلـ 
ـــ كقضاء رمضان عن الغير  بالعــرض إذا كان فريضة باألصلـ 
ـــ فله تقديــم أيهما شــاء، وأما إذا لــم يكن فريضة  بإجــارةـ 
باألصــل كصوم نــذر التطوع فال يصح ممن عليه قضاء شــهر 

رمضان كما مّر.

• الســؤال: ما حكم تفويت صيام قضاء شهر رمضان 
في السنة على الحائض حينها ؟ هل يجب صيام االيام 

الفائتة وما حكمه ؟

فقهيات

قوارير

استفتاءات في صوم القضاء
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 الجــواب: اذا لــم تقضهــا مــن رمضــان آخــر وجــب القضاء 
 ودفــع كفارة التأخير وهي اطعام مســكين واحــد عن كل يوم 
 يدفــع لــه 750 غراما مــن طعام كالتمــر او الخبــز او الطحين 

او غيرها.

• الســؤال: هل يجــوز اإلفطار في قضاء شــهر رمضان 
بعد الزوال؟

الجواب: ال يجوز اإلفطار في قضاء شــهر رمضــان بعد الزوال ، 
ومن فعل ذلك وجبت عليه الكفارة ، وهي إطعام عشرة مساكين 
يعطــي كل واحد منهم ثالثة أرباع الكيلو غرام من الطعام فإن 

لم يتمكن صام ثالثة أيام.

 • الســؤال: هــل يمكــن ان اصــوم العشــرة االوائل من 
 شــهر ذي الحجــة لمالهــا مــن اهميــة مــع النيــة فــي 
الصوم بإيفاء ما بذمتي مــن ايام رمضان ايضا اقصد 

بنيتين؟
ويرجــي  الذمــة  فــي  مــا  بنيــة قضــاء   الجــواب: تصــوم 

تحصيل الثواب عن االيام المستحبة.

• الســؤال: اذا كان على االنســان قضاء شهر رمضان ، 
فهــل يجوز له ان يتطــوع بقضاء الصيام عــن والده او 

والدته او عن غيرهما؟
الجواب: ال يجوز اال اذا كان ما يريد قضاءه من الصيام الفريضة 

كقضاء شهر رمضان.

• السؤال: ما حكم افطار البنت المكّلفة في اول بلوغها 
مــع العلم انهــا جاهلة بــان تلزمها كفــارة، وهل تجب 

عليها القضاء والكفارة او القضاء فقط ؟
الجواب: الجهل بثبوت الكفارة ال يقتضي ســقوطها ، نعم إذا 
كانت واثقة من عدم وجوب الصوم عليها لصغر سنها وجهلها 

فال كفارة عليها بل عليها القضاء فقط.

المصدر: موقع المرجع الديني األعلى السيد علي الحسيني 
السيستاني )دام ظله(
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ويقــول خبراء التغذية ان اإلســراف في تناول الطعام الســيما 
 فــي المناســبات يزيد كثيــرا من احتمــال اإلصابــة بأمراض 
عديدة منها مرض الســكري الناجم عن عدم قدرة الجســم على 
إنتاج مادة األنسولين التي تحافظ على توازن السكر في الدم.

 الوجبات السريعة
في ظــل االنفتاح االقتصــادي واالجتماعي علــى العالم، وما 
 صاحبــه من وتيرة حيــاة يومية متصاعدة، جعــل من مطاعم 
الوجبات الســريعة تنتشــر في أغلب مدن العراق. وتقدم هذه 

تشير اإلحصاءات الصحية في العراق الى ازدياد حاالت اإلصابة بأمراض السكري وضغط 
الدم بشكل الفت حيث يقدر عدد المصابين بمرض السكري في العراق نحو مليونين 

و500 ألف. ويرجع أخصائيو التغذية واألطباء ذلك إلى العادات الغذائية السيئة بالدرجة 
األولى..إذ تخلو ثقافة األكل العراقية من نظرة االعتدال في األكل، فالكثير منهم 

يتناولون كميات كبيرة من الغذاء في ظل غياب الرياضة اليومية .

عادات غذائية خاطئة

دراسة

 قوارير 
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المطاعــم فــي الغالــب الوجبات الســريعة المليئــة بالدهون 
واألمالح. 

و مــا يزيد مــن احتمال اإلصابــة باألمراض الناتجة من ســوء 
التغذية انتشــار ظاهرة تناول المشروبات الغازية بشكل مفرط 
، حيــث ال تخلو وجبة غذائية في العراق من هذه المشــروبات 
التي تحتوي على كميات كبيرة من الســكر.. فضال عن األكالت 
العراقيــة التقليديــة المتميزة بكثــرة الدهون واألمــالح ، فان 
وجبات ســريعة تجد طريقها إلى بيوت العراقيين مثل )البرغر( 

والحلويات والبطاطس المقلية .

السمنة والسكري
العمــر يعانــون  ان تــرى شــبابا فــي مقتبــل   ال تندهــش 
البطــن المتضخمــة ، والســمنة بســبب كثــرة األكل وانعدام 

الرياضة..
 ويعتقــد بعض العراقيين في هذا الجانــب ان عملهم اليومي 
كفيــل بصرف الطاقــة التي يحصل عليها الجســم ، وبالتالي 

فليس ثمة حاجة الى الرياضة .

أمراض شائعة
وبحسب مصادر في وزارة الصحة العراقية فان السكري، والسمنة، 
 وتصلب الشــرايين ، أمــراض شــائعة اليوم بيــن العراقيين . 
 ورغــم ان هــذه األمــراض تشــيع بيــن الكثير من الشــعوب ، 
 لكنهــا فــي العــراق تأخذ بعــدا آخر بســبب عــدم االكتراث 
الجمعــي والشــخصي بضرورة إتبــاع عــادات غذائية وصحية 
 لتجنبهــا حيــث يقــل االهتمــام بالرياضــة، واتبــاع نظــام 
غذائي مناســب ، يساعد على إذابة الشــحوم والدهون الكامنة 

في الجسم.

ما يزيد من احتمال اإلصابة باألمراض 
الناتجة من سوء التغذية انتشار 
 ظاهرة تناول المشروبات الغازية بشكل 

مفرط ، حيث ال تخلو وجبة غذائية في العراق 
 من هذه المشروبات التي تحتوي على 

كميات كبيرة من السكر.. فضال عن األكالت 
 العراقية التقليدية المتميزة بكثرة 

الدهون واألمالح
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سعاد البياتي 

»الهاون«
الزال يرن بعذوبة

فلكلور

22Q  W  A  R  E  E  R

الرتباطه الحميم بالذكريات 
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حديثنــا اليوم ممــزوج بصوت تلــك اآللة الخالــدة في بيوت 
اهلنا وعاش معهم وكان شــامخا" في مطابخهم البســيطة انه 

)الهاون(!
فعلى الرغم من التطور الهائل في اجهزة طحن الحبوب والمواد 
الغذائيــة الصلبة، اال انه ما زل يســتخدم ذلك المهراس ذهبي 
اللون في طحــن الحبوب خاصة الهيل والقرنفــل وجوزة البوة 
وحبوب الســعد التي تســتخدم لتلطيف رائحة الفم قديما، وما 
زال صوت دقاتــه يرن في أرجاء البيت، ويســمعه حتى جيران 
المحلة، وكان يمتلكه اغلب البيوت لتعدد اســتخداماته اليومية، 

وهو رفيق اليمكن االستغناء عنه لربة البيت . 

صوت يتهادى
في احدى زوايا المطبخ يتربع )الهاون( النحاسي الالمع على رف 
خشــبي او على الدوالب الخشــبي ايضا الــذي كان يتواجد في 
البيــوت العراقية لحفظ االواني والقدور المعدنية او النحاســية، 
ويكاد يترك مكانه وينزل الى باحة الداركل يوم بيد تلك المرأة 
العتيدة في العمــل البيتي لتطحن له بقــوة البهارات والهيل 
وكل ماتحتاجــه للطبخ او لعمل الحــالوة..وكان صوته يتهادى 
بقــوة ولم ينزعج منه احد من افراد العائلة كونهم اعتادوا على 
ســماع صوته، او انهم ينتظرون ماتجود به والدتهم او جدتهم 

من لذائذ الطعام حينها. 
ومع مرور الزمن وتطور اآل ألت الكهربائية المستخدمة في المطبخ  

دخلت اليه العديد منها تعمل بصورة سريعة ودون عناء بطحن 
ماتجــود ربة البيت منه اثناء اعدادها للوجبات الغذائية.. اال ان 
)الهاون( ظل محتفظــا بمكانته في البيوت حتى اآلن وترفض 
اي ربة بيت او جدة االستغناء عنه وان لم يستخدم كما السابق. 
فوجوده يعد مــن التراثيات التي يعتز بها ويمكن بعد ذلك ان 
يكون حاجة متوارثة لالجيال التي تهتم بهكذا ادوات والتفرط 

بها.  

تاريخ عميق
تقول احدى النساء الكبيرات في السن والتي احتفظت بالهاون 
منذ شــبابها حينما اهدته لها والدتها رحمها الله،  في كل مرة 
افرح او احزن امسك بمقبض "الهاون" واطرق به حتى لو لم اكن 
ارغــب بطحن نــوع معين من الحبوب، فبمجرد ســماع رنين تلك 
المهرسة النحاسية استذكر تأريخا عميقا وقديما لوالدتي، وكيف 
كانت الحياة جميلة والناس تعيشها بالفطرة، وكيف كنا نسعى 

للعمل الجماعي والتعاون.
في مــا بيننا، فبذلك "الهاون" نصنــع "المدگوگة" التي تتكون 
من التمر والسمسم والراشي، فكنت انظف حبات التمر من نواته 
بعــد ان اضع كمية كبيرة منه فــي قطعة قماش وادعكه الزيل 
عنه االتربة واعده للطحن، تلك الجلســات الحميمة التي تأخذنا 

لحكايات جميلة مع اكلة المدكوكة وصوت الهاون.

تراث عبق
مســك االلة الحديدية النحاسية وصوتها وهي تنزل في جوف 
اســطوانة  "الهاون" ليطحن البقوليات والحبوب والهيل ورائحته 
العبقة ال تــزال في اذهاننا، فبمجرد ســماع رنين تلك المطرقة 
نعود بذاكرتنــا الى الجــدة واالم والحيوية والبســاطة والعطار 
باالســواق القديمــة ورائحة الحنــاء والمطيبات من االعشــاب 
وغيرهــا، مؤكــدا ان الزمن والســنين ال يمكنه اطالقــا ان يمحى 
وينســي العراقي وحتى شعوب اســيا وافريقيا واوروبا ادواتهم 
االصيلة وتراثهم الشعبي العبق بكل ادواته ومحتوياته السيما 
تلك التي تمنحنا قوة ذاكــرة وحنين يتجدد .. وهو اوال" واخيرا" 
مــاض اليمكن التغافل عنه فهو امتــداد تاريخي وعادات اهلنا 

الطيبين. 

يزخر تراثنا العراقي بالعديد من االدوات والذكريات التي تعطي لالجيال صورة ذلك 
الزمن بشيء من الخيال واالرتباط الروحي الممتد عبر اعوام طويلة، عبق الماضي 

ذلك له خاصية مميزة من انه يظل عالقًا في الذاكرة وتهفو اليه لحظات الحنين حينما 
تعود بنا الذكريات الى تلك االيام الصافية والنقية.

مسك االلة الحديدية النحاسية 
وصوتها وهي تنزل في جوف 
اسطوانة  "الهاون" ليطحن البقوليات 

 والحبوب والهيل ورائحته العبقة ال تزال 
في اذهاننا، فبمجرد سماع رنين تلك 

المطرقة نعود بذاكرتنا الى الجدة واالم 
والحيوية والبساطة والعطار باالسواق 
القديمة ورائحة الحناء والمطيبات من 

االعشاب وغيرها
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بين مؤيد ومعارض 
تختلف االراء 
حول عمل المرأة 
وطبيعته .. لكن 
هناك بعض االزواج  
يضيق الخناق على 
زوجته العاملة 
ويحاول قهرها بكل 
الطرائق المشروعة  
وغيرها، كما انه 
في بعض الحاالت 
يشهر بوجهها 
سالح الطالق 
ويطالبها بعدم 
الخروج  من بيته 
اال بإذنه حتى الى 
العمل والدوام!! 
وعلى الرغم من 
احترام  الجميع لها 
خارج اسوار المنزل 
نرى عكس ذلك 
داخله.. وهذا يسبب 
الخالفات الزوجية 
نتيجة لغيرة الزوج 
مما تكون مهمة 
اقناعه باهمية 
العمل صعبة .

المرأة العاملة..

استطالع

رشا الطائي 

24Q  W  A  R  E  E  R



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
24Q  W  A  R  E  E  R25 Q  W  A  R  E  E  R

آراء ذكورية جدا 
 ارفــض عمل المرأة بشــدة النهــا خلقت للبيت فقــط وال ارضى 
ان تكــون زوجتي امــراة عاملة  تواجه  ضغــوط الحياة  وتختلط 
مع الرجال!! فقد يجرها العمل واالختالط الى مســائل اخرى تزيد 
اهتمامها فيها اكثر مــن اهتمامها بالبيت مع ان المهمة الثانية 
التقدر عليها ســوى المــرأة.. هكذا اكد )عبد الله ســلمان( موظف 
رافضا وبشــكل مطلق خروج المراة للعمــل مضيفا ان العمل يغير 

من طبيعة المراة ويجعلها  انسانة متكبرة !! 

اعمال جديرة 
ويــرى مرتضى عزيــز 30 عام ..كاســب في ذلك حالــة طبيعية 
ومستحبة  في بعض المجاالت  كعمل الطبيبة  والمعلمة  والقابلة 
المأذونــة وغيرهــا من المهن االخرى التي تكــون مقبولة من قبل 
الرجال  وتأخذ مكانتها  الطبيعية  كأمرأة تقدم خدماتها لالخرين 
ومــن موقع جدير بها موضحا في الوقت نفســه على عدم قاعته 
باالعمال االخرى التي تبعد المرأة عن بيتها، مما يسبب المشاكل 

االسرية . 

ال للغرور 
مبدئيا اليعارض )مصطفى خليــل( موظف حكومي خروج المرأة 
للعمل واليرى اية مشــكلة فيه اذا لم يتعارض مع مصلحة االسرة، 
لكنه يخشــى ان تصــاب المرأة بالغرور والتســلط ففــي هاتين 
الصفتين تلغــي دورها  االنثوي الرقيق وتصبح انســانة مغرورة  
وكل ماتقدمه  لالسرة رغم ايجابياته اال انه سيوتر العالقة االسرية 
ويزيد من حدة المشاكل والمعوقات داخل البيت.. لكن اذا فهمت 
المــرأة العاملــة دورها المهم داخــل بيتها واحتــوت كل مافيه 

استطاعت السيطرة على كل مايواجهها من مشاكل . 

للضرورة مطالب 
بيــن رفض وقبول  اثار عمل المرأة جدال في اوســاط  الرجال.. اال 
ان غالبيــة  االراء  اكدت  على ان خروج المرأة للعمل  اصبح واقعا 
ضروريــا  نتيجة الظروف االقتصادية  الصعبة  التي مر بها البلد 
والتــي تحتم علــى المرأة العمل خاصة في حالــة غياب الزوج او 
عوقــه او الحاالت المؤلمة التي تعرضت لها االســر ففرضت على 

المرأة العمل. 
يقــول علي الســيد ابراهيم مدرس  ان عمل المرأة ليســت ضرورة 

فهي المســؤولة عن رعاية االســرة اوال والزوج هو المعيل االساس 
لها وقد كرمها الله ســبحانه وتعالى فــي كتابه الكريم لتقر في 
بيتها معززة مكرمة والبيت هو المكان الطبيعي لها لتربية االوالد 
واالهتمام بشــوؤن البيت.. اال ان هناك اســرًا اضطرتها الظروف 
الى حتمية عمل المرأة حتى عملت بمهن صعبة وعانت وواجهت 
الكثيــر في يوميات عملها الســيما النســاء اللواتــي يعملن في 

االسواق والبسطيات والشوارع لبيع الحاجيات البسيطة.

تجديد واستقاللية
االخصائيــة االجتماعية )ســحر مجيد االوســي( تنصح الزوجات 
العامــالت بالفصل بين مشــكالت  العمــل  والبيت  كي التحدث 
توتــرات  او فجــوة كبيرة  بينها وبين  افراد اســرتها .. الن الزوج 
الغيــور يحــاول دائما  اثــارة الخالفات  مما يجعــل مهمة اقناعه 
بضرورة العمل مهمة صعبة ، الن الرجل  الشــرقي يحب التســلط  
وبعضهم يشــهر البطاقة  الصفــراء في وجهها  تهديدا لها في 
حالــة التقصير  الن المراة  بطبيعتها تخشــى الطــالق .. وتحلل 
االخصائية شخصية المرأة العاملة بانها اذا ماعملت سوف تتمتع 
بالتجديد واالســتقاللية وحسن التصرف الن العمل سيمنحها قوة 
ارادة وتدبير وادارة البيت بشــكل جيد. ويشــير )محمود شــمال( 
اســتاذ علم النفس الى ان الرضــا او عدمه في عمل المرأة يتوقف 
على المرأة نفســها، فالرجال وعلى مختلف مستوياتهم  الثقافية  
واالقتصاديــة يفهم من هذا الكالم ان العمــل بات من ضرورات 
الحياة  الحالية، فضال عن ماحصلت عليه من تعليم وشهادة حقق 
لها فرصا عديدة في اثبات الذات وقطف ثمار مازرعته من ســنين 
وهذا من ابســط حقوقها في خوض تجربة العمل بعد الدراســة 
بالنســبة للخريجات ، ومن باب اخر اصبحــت المرأة  تعين الرجل 
لمواجهة صعوبات المعيشــة!! لكــن الالمثقف وال الرجل العادي 
يقبل بان يكون العمل  ســببا الهمال المرأة بيتها  والتقصير  في 
اداء واجباتها  البيتية والزوجية  وعليها ان تقطع على الرجل كل 

اســباب الممانعة من العمل لتثبــت ذاتها وتحقق 
رغبتها ولتؤكد انسانيتها .

بين رفض وقبول  اثار عمل المرأة 
جدال في اوساط  الرجال.. اال ان 

غالبية  االراء  اكدت  على ان خروج المرأة 
للعمل  اصبح واقعا ضروريا  نتيجة الظروف 

االقتصادية  الصعبة  التي مر بها 
البلد والتي تحتم على المرأة 

العمل خاصة في حالة غياب الزوج 
او عوقه او الحاالت المؤلمة التي 

تعرضت لها االسر ففرضت على 
المرأة العمل
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يقول روبرت مارشانت، استاذ االيكولوجيا 
االســتوائية بجامعة يورك، بأنــه وإبنته، 
النباتيــة، قــررا تجربــة صناعــة  كلــوي، 
جبــن الحلوم فــي المنزل. أثنــاء الجائحة، 
باإلضافة الى مواصلتــه العمل في قيادة 
األبحاث حول التغييــر البيئي واالجتماعي  

شرقي افريقيا، خصص البروفسور مارشانت، 
جزءا من وقته لتعلم فن صناعة الجبن إلمداد 
"جبل الحلوم" الذي يتم استهالكه في منزله.

"كان يومــا ممطــرا أمضيته مع كميــة وافرة من 
الحليب كامل الدســم الذي اشتريته طازجا من مزرعة 

محلية قريبة، ولم يســتغرق األمر سوى أقل من 24 ساعة 
مــر فيها الحليب مــن البقرة ووصل الى المقــالة، بنجاح غير 

متوقــع، لتحصل كلوي علــى جبن لذيذ وأكثر طــراوة من الذي 
نشتريه من المتجر"، والحديث لمارشانت.

كان تزايد اإلقبال على أعمال 
العجن والخبز المنزلي أثناء 
اإلغالق العام، جراء تفشي 

جائحة كورونا،  واضحا تماما 
ألي شخص ذهب الى األسواق، 

حيث كان من الصعب العثور على 
كيس لمادة الدقيق، لكن ماذا 

عن أشخاص آخرين، ممن لديهم 
هوايات غير عادية وبدؤوا 

يمارسونها عندما ُطلب منهم 
البقاء في منازلهم؟ 

مهارات وهوايات جديدة 
كشفت عنها الجائحة

تجارب 
حياتية

ترمجة/ ليندا أدور

منها صناعة الجبن والتحنيط
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انتاجية إجراءات الغلق
عندمــا تلقــى عالم البيئة، كونــور باتلر، علبة تضــم عددا من 
حيوانات الُخلد النافقة لغرض دراســتها، خطرت بباله حينها، 
انها ستكون فرصة نادرة لتجربة ممارسة هوايته في التحنيط. 
كان يتوجــب على طالب الدكتــوراه بجامعة ســاوثهامبتون، 
أن يقــود رحلــة استكشــافية للتقصــي عــن البرمائيات في 
شــبه الجزيرة الماليزية، لكن بســبب اإلغالق، وجد نفسه ملزما 
بالتواجد في منزل والديه في أوكسفوردشاير. يقول باتلر، الذي 
نادرا، ما يتناول اللحوم، أو شّرح حيوانا عندما كان في المدرسة، 
بأنه تعلم التحنيط من خالل البرامج التعليمية عبر 
االنترنت: "فكرت بتعلم مهارة جديدة، 
لكن لم أكن اظن بأنها ســتكون 
التحنيط"، مضيفا "ســعيد 

باكتســابي مهارة جديدة وتحنيط حيوان الُخلد هي دليل على 
انتاجية إجراءات الغلق".

بعيدا عن شاشة الحاسوب
أمــا جيك روالنــد، عالم اآلثــار وطالب الدكتــوراه فيقول بأنه 
لطالمــا كان مفتونا بتقنيات الصياد الجامــع، لذا، عندما وجد 
نفســه محتجزا في ظل إجراءات االغالق في ساوثهامبتون، قرر 
أن يجرب صناعة شــباك الصيد، والفؤوس من قرون الحيوانات 
ونحت المالعق باستخدام الطرائق التقليدية. رغم كونه متطوعا 
للعمل ضمن جمعية إسعاف سانت جون الخيرية، إال أنه يقول: 
"كنت مهتما بالحرف اليدوية التقليدية ومهارات الحياة البرية، 
وبشــكل خاص، تلك التي كان تستخدمها مجاميع الصيادين 
الجامعييــن بعموم أنحاء العالــم"، مضيفا "لطالما رغبت بتعلم 
صناعة الشــباك ونحت الملعقة وعمل صنارة الصيد البسيطة، 
وقــد منحني اإلغالق  الفرصة والوقت لتعلم كل تلك األشــياء 
الجديدة"، وبالفعل، فقد اســتخدم روالند الملعقة التي نحتها 

بنفسه في المطبخ.
بالنســبة لدينيس بالمر، معلمــة المرحلة الثانوية، فقد مألت 
وقت فراغها في المنزل بســبب االغــالق بتعلم كيفية صنع 
األحذيــة مــن الجلد أو القمــاش، مع مواصلتهــا تدريس 
طلبتها بقســم التصميــم والتكنولوجيــا عن طريق 
تطبيق غوغل كالســرووم، عندمــا أرادت ان تقوم 
بشــيء بعيدا عن شاشة الحاســوب، تقول بالمر: 
"أمضيت العديد من األماسي والعطل األسبوعية 
في صناعة وإعادة صنــع مختلف أنواع األحذية 
وأصبح لــدي تقنيات متطورة في العمل"، مضيفة 
"ابتعت كتبا حول هذا الموضوع وشــاهدت مقاطع 
مصورة على اليوتيوب، ومن بعدها كانت الممارســة 
والممارســة والممارســة، فكلمــا تصنع أكثــر، تصير 
أفضل"، وقــد قامت بالمر بصنع أحذية لشــقيقتها 
وابنتها وصديقة لها وتقول ان هناك قائمة طويلة من 

الطلبات ستعمل عليها أثناء موسم الصيف.

*موقع بي بي سي البريطاني

أمضتبالمر العديد من األمسيات 
والعطل األسبوعية في صناعة 

وإعادة صنع مختلف أنواع األحذية وأصبح 
لدي تقنيات متطورة في العمل"، مضيفة 

"ابتعت كتبا حول هذا الموضوع وشاهدت 
مقاطع مصورة على اليوتيوب، ومن بعدها 

كانت الممارسة والممارسة والممارسة، 
فكلما تصنع أكثر، تصير أفضل
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" قواريــر" التقت النحات عالء الدين ضيــاء الدين للحديث عن 
مضمون النصب بالقول"

اثنــاء عودتي مــن أمريــكا بقيت فــي الحجر الصحــي أربعة 
 عشــر يومــا فــي مدينــة الزائرين التــي كانت محجــرا صحيا 
  للوافدين.. اســتثمرت وجودي هناك ومن شــدة الملل وطول 
الوقت فكرت  بعمــل نصب تذكاري في حدائق المدينة عبارة 
عــن كلمة "ياحســين" التــي نضجــت الفكرة فيها مــن  انها 
 تمنح دعمــًا معنويًا للمصابين بكورونا وترســم التفاؤل واألمل 

 فــي نفوســهم ، فعمــدت الــى تخطيــط كلمــة "ياحســين" 
 ابتــداء وانضجــت الفكــرة واحضــرت جميــع المــواد التــي 
 يحتاجها كي اشــرع فــي العمل.. فانجزته بالمــدة المقررة لي 

بالحجر.
 يبلــغ ارتفاع النصب أربعــة امتار وهو مطلي بالبرونز ويشــبه 
المنارة وقبة االمام الحسين عليه السالم،وتحته رمز لشكل وباء" 
كورونا"  وقد اقمتــه خالل مدة الحجر لرفع معنويات المصابين 
حيــث ان تحــت قبتــه الشــريفة يســتحب الدعاء وهــذا من 
معتقدات الناس لتذليل المصاعب والشــعور بالراحة النفسية 

واالمن الصحي .

دواع صحية
ويسترســل بالقول: فــي األيام التــي حجرنا فيها شــاهدت 
والفــراغ  الوقــت  مــن  يتذمــرون  المصابيــن  مــن   العديــد 
 وكيفيــة قضاء األيــام، وحينما انجزنا النصــب كان المصابون 
 جميعا"يتابعــون مراحــل العمل بشــغف ويمضــون اوقاتهم 
 فــي تســاؤالت فنية ومعرفــة فن التشــكيل والنحــت، وهذا 
 ماجعــل ايامهــم وآالمهم تتبــدد متناســين همــوم المرض 

والوباء..
 وقــد خلقت الحماســة بيــن المصابيــن ورفعــت معنوياتهم 

الفنون وسيلة المبدعين للتواصل مع الحياة واداتهم للتشبث بها، 
ومقاومة الخوف الذي حل في نفوس المصابين بوباء كورونا.. وهذا 

مادفع النحات ومدير متحف االمام الحسين عليه السالم الى إقامة 
نصب تذكاري في مدينة الزائرين الواقعة بين بغداد وكربالء حينما كان 

في الحجر الصحي .

نصب  
في مدينة الزائرين

روائع 
الحجر

كربالء/   قوارير

يبلغ ارتفاع النصب أربعة امتار وهو 
مطلي بالبرونز ويشبه المنارة وقبة 

االمام الحسين عليه السالم،وتحته رمز لشكل 
وباء "كورونا"  وقد اقمته خالل مدة الحجر 
لرفع معنويات المصابين حيث ان تحت قبته 

الشريفة يستحب الدعاء وهذا من معتقدات 
الناس لتذليل المصاعب والشعور بالراحة 

النفسية واالمن الصحي

ابداع في الحجر الصحي 

عالء الدين ضياء الدين

»ياحسين«
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 حينمــا نظــروا الى النصــب وهو يكتمــل بكلمة " ياحســين" 
 عدينهــا ســالحًا فــي الدعــاء مــن اللــه ومن ســبط رســوله 
 للشــفاء ومقاومــة األوضــاع التــي يعيشــونها فــي الحجــر 
الصحي، وقد سمعت وحسب ضياء الدين ان معظم المتواجدين 
 فــي مدينــة الزائريــن كانــوا يشــعرون بتحســن صحتهــم 
وان حالتهم النفســية جيدة جدًا وان الحمــاس بين المصابين 
لبيــان ابداعاتهم وفنونهم ظهرت فــي ذات الوقت من الحجر 
الصحي بكل اشــكالها ليكون ذلك من دواعي الفرح والغبطة.. 
فقد بين بعضهم امكاناته في الرسم والكتابة والشعر وغيرها..
  ولفــن النحــت متعة جماليــة يتذوقهــا المشــاهد من خالل 
 النظــر الــى ماانجــز مــن النصــب اليصــال رســالة الــى ان 
المصابين يأملون الشــفاء من الله جل وعال وبوســيلتهم سيد 
الشــهداء وهي رســالة معنوية مجدية بعد المناعــة والوقاية 

والعالج الطبي .

ترجمة التفاؤل
 يــرى الباحثــون المختصون في مجــال علم النفــس ان الملل 
 هــو احــد محفــزات االبــداع طالمــا كان دافعــا" لإلنتــاج .. 
 وهنــاك عالقــة بين الملــل واالبداع للبحث عن شــيء يخلص 
ومبتكــرة  جديــدة  الفــكار  المجــال  وافســاح  منــه   الفــرد 
 ومترجمــة للحيــاة والتفــاؤل.. وهي األفــكار المضيئــة التي 
 تخــص  موضــع العمل بجديــة وامــل. . فضال عــن األوقات 
 الطويلــة دون عمــل ممــا يجعــل المبــدع يفكــر في أشــياء 
 تنقــذه فــي عزلتــه وتولــد لديه قــدرة فائقــة علــى انجاز 

الفكرة بنجاح.

حينما انجزنا النصب كان المصابون 
جميعا يتابعون مراحل العمل بشغف 

ويمضون اوقاتهم في تساؤالت فنية ومعرفة 
فن التشكيل والنحت، وهذا ماجعل ايامهم 

وآالمهم تتبدد متناسين هموم المرض 
والوباء.. وقد خلقت الحماسة بين المصابين 
ورفعت معنوياتهم حينما نظروا الى النصب 

وهو يكتمل بكلمة "ياحسين" عادينها سالحا 
في الدعاء من اهلل ومن سبط رسوله للشفاء 
ومقاومة األوضاع التي يعيشونها في الحجر 

الصحي
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أروى بنت عبد المطلب بن هاشم القرشية الهاشمية، عمة رسول 
الله صلى الله عليه وآلــه. تزوجت أروى من كلدة بن مناف بن 

عبد الدار بن قصي.

اسالمها
أســلمت أروى وأختها صفية  - جميعــا، وهاجرتا الى المدينة، 

وأسلم ولدها طليب قبلها في دار األرقم.
ولما أســلم ابنها طليب بن عمير بن وهب في دار األرقم، توجه 
اليها ليدعوها الى االســالم، ويبشــرها بما منَّ الله تعالى عليه 
مــن التوفيق الــى الهداية الى دينه الحق، فقــال لها: )تبعت 
محمــدًا - صلى الله عليه وآله(، فقالت لــه: )ان أحق من وزرت 
وعضدت ابن خالك! والله لو كنا نقدر على ما يقدر عليه الرجال 
لتبعناه وذببنا عنه(، فقــال طليب: )فما يمنعك يا أمي من ان 
تســلمي وتتبعيه؟ فقد أسلم أخوك حمزة( فقالت أروى: )انظر 
ما يصنع أخواتي ثم أكون احداهن(، فقال لها: )فاني أســألك 
بالله تعالى اال أتيته فسلمت عليه وصدقته وشهدت ان ال اله 
اال الله، وان محمدًا رسول الله(، ثم كانت بعد ذلك تعضد النبي 
- بلســانها، وتحض ابنها على نصرته والقيــام بأمره - صلى 

الله عليه وآله.
شــهدت شــهادة الحق، وقامت تدافع عنه، وتذب بلســانها 
وتشــيع بين نســاء قريــش صدقه وأمانتــه، وانه نبــي الله، 

وتدعوهن لالسالم.

صفاتها
تتصف أروى بنت عبد المطلب بصفات عديدة منها:

الصدق واألمانة، وكانت تدعو النساء الى االسالم وكانت راجحة 
الرأي.

وهي احدى فضليات النساء في الجاهلية واالسالم، فقد عرفت 
االسالم وفضله في بداية الدعوة، وكانت ذات عقل راجح ورأي 
متزن يتضح ذلك في خطابها مع ولدها ومقابلتها ألخيها أبي 
لهب، ومن خالل اســالمها مع أختهــا صفية يبدو قوة العالقة 
التــي تجمعها بأختها صفية، فقد أســلمتا معا وهاجرتا معا، 
ويبدو من حوارها مع ولدها حول دعوته لالســالم، حبها للتريث 
ومشــاركة اآلخرين بالــرأي حينما قالــت له: )انظــر ما يصنع 

أخواتي ثم أكون احداهن(.

مساندة 
تزوجت أروى بنت عبد المطلب عمة رسول الله - صلى الله عليه 

وآله  - من عمير بن وهب بن عبد قصي فولدت له طليبا.
وكانــت أروى قبل اســالمها تعضد النبي - فذكــروا: ان ابنها 
طليب بن عمير أســلم في دار األرقم بن أبــي األرقم المخزومي، 
ثم خرج فدخل على أمه أروى، فقال لها: تبعت محمدا وأسلمت 
لله. فقالت لــه أمه: )ان أحق مــن وازرت وعضدت ابن خالك، 
والله لو كنا نقدر على ما يقدر عليه الرجال لتبعناه وذببنا عنه(، 
فقــال طليب: فما يمنعك يا أمي من ان تســلمي وتتبعيه فقد 
أســلم أخوك حمزة؟. فقالت: انظر ما يصنع أخواتي، ثم كانت 
تعضــد النبي -صلى الله عليه وآله وســلم- وتحض ابنها على 

نصرته والقيام بأمره.
توفيت سنة 15 هجرية في خالفة عمر بن الخطاب.

ماجدات 
الشعر

قوارير

نماذج نسائية 
..فى حضرة الرسالة المحمدية
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روائع الشعر 
هي شاعرة مجيدة وقد رثت أباها عبد المطلب بن هاشم شعرا، فقالت:

بكت عيني وحق لها البكاء...

على سمح سجيته الحياء

على سهل الخليقة ابطحي...

كريم الخيم نيته العال     

على الفياض شبيه ذي المملي...

أبيك الخير ليس له كفاء

طويل الباع أملس شي ظمي...

أغر كان غرته ضياء

أقب الكشح أروع ذي فضول...

له المجد المقدم والثناء

أبي الضيم أبلج هبر زي...

قديم المجد ليس له خفاء

ومعقل مالك وربيع فهر...

وفاصلها اذا التمس القضاء     

وكان هو الفتى كرما وجودا....

وبأسا حين تنسكب الدماء

اذا هاب الكماة الموت حتى

كان قلوب أكثرهم هواء         

مضى قدما بذي ربد خشيب

عليه حين تبصره البهاء
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الذات الـساردة بين الجندرية واألسلوب 

في بحور 
االدب

د.عمار  إبراهيم  الياسري

قصة الخالة الضائعة 
للشهيدة بنت الهدى أنموذجا

ساردة بين الجندرية واألسلوب 
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 إن التنقيــب فــي الذات األنســانية فــي الروايتيــن لم يخل 
من ذكوريــة مطلقة لذا حاولــت الروائية األنكليزيــة فرجينيا 
وولف من توثيق األرهاصات النفســية والجسدية واألجتماعية 
للمرأة في مقالتها المطولة غرفة للمرء وحده مفككة ســلطوية 
 الرجــل ، وقــد تنامى الســرد النســوي المدافع عــن المرأة في 
روايات مثل )جين أير( لـ)شــارلوت برونتــي( و)كبرياء وهوى( 
لـ)جين أوســتن( اللتين ناقشــتا مشــكلة الزواج بين الطبقات 
االجتماعيــة مــن وجهــة نظــر نســوية ، في حين شــهدت 
 السرديات العربية سرديات نسوية دافعت عن حقوق المرأة من 
و)لطفيــة  القلمــاوي(   وجهــة نظــر نســوية مثــل )ســهير 
الزيــات( و)لطفيــة الدليمي(؛ فالــذات الســاردة تحدثت من 
منطلقاتها وحموالتها الخاصــة بعيدًا عن توصيفات الذكورة، 
فمهمــا وصف الرجــل آآلم الطلق ال يســتطيع توصيفها مثل 

المرأة .
 ومن هنا نشــأت لغة نســوية خالصة بعيدة عــن توصيفات 
العنــف الذكورية قريبة من هواجس المرأة مما جعل األســلوب 
النسوي مختلفًا سرديًا عن األسلوب الذكوري ، ولم تخل السرديات 
 النســوية مــن الثيمة التربويــة والوعظية التي تماســكت في 
 بنيــة نســقية مع األســلوب الســردي ، ولــو تابعنا ســرديات 
الخالــة  مثــل  الصــدر  الهــدى  بنــت  الشــهيدة  العالمــة 
 الضائعــة وليتنــي كنــت أعلم ؛ نلحــظ التــالزم الجمالي بين 
التقنــي والموضوعي ؛ فالتقنيــة الكتابية في الخالة الضائعة 
اشــتغلت على توظيف تموقعات الســارد والبنية االستهاللية 

والوصف والحوار والتنامي الســببي للحــدث الذي أدى إلى بروز 
عدد من األزمــات فالذروة فاالنفراج ؛ فاالســتهالل بدأ ممهدًا 
للحواريــة بيــن الخالــة واألم إذ نقــرأ "كانت خديجة جالســة 
 تســتمع إلى خالتهــا تتحدث إلــى أمها بصــوت يتهدج من 

البكاء".
 ومن خالل تشكيلية جملة االستهالل نلحظ أن الفعل الماضي 
كان الذي ألحقت به تاء التأنيث يشير إلى تموقع السارد العليم 
خارج األحداث وهو ذات الســاردة التي عرفــت الية تموقعه ، 
وقد وظفت القاصة التضمين القرآني والحديث النبوي في بنية 
القص من أجل غايتين : األولى ســببية األحداث والثانية بنية 
توعوية بطريقة ســردية بعيدة عن اإلخبار الوعظي ، وقد شهد 
البناء الســردي تحوالت كبيرة في بنية الشخصيات مثل تحول 

الخالة وبشرى نحو الصالح. 
لم تكتف الشــهيدة بنت الهدى بالســرد القصصي فحســب؛ 
 بــل عملت علــى خلق فضاء ســردي نســوي تعاضــدت فيه 
 اللغــة مــع النســق الســردي ؛ فلغة الــذات الســاردة انمازت 
بخصيصــة تقويضية أقل حدة من الخطاب الذكوري مما جعل 
بشــرى تقبل على دعوة والدتها بالصــالح والتقوى بكل محبة 
وهــذا ما تجلى في حــوار أمها " هل تعلمين يا بشــرى بأنني 
شــعرت خالل هذه األخيرة براحة لم استشعرها في حياتي من 

قبل".
إن الخطــاب الســردي عند الشــهيدة بنت الهــدى كان خطابًا 
متماســكًا مبنى ومعنى تجلت من خالله الذات الســاردة التي 
انمــازت بصوتها النســوي المكتفي بذاته والمقــدرة البنيوية 

لمعمارية السرد والتوظيف الجمالي للتوعية الدينية  

منذ بواكير الرواية الحديثة منذ القرن المنصرم سعى الكتاب إلى تبني بنية 
سردية مختلفة تعتمد على كسر المألوف السردي من خالل توظيف التشظيات 
الزمنية والغور في الذات االنسانية المستلبة بسبب الثورة الصناعية والحروب 

ومن تجلياتها )البحث عن الزمن المفقود( للفرنسي )مارسيل بروست( و)عوليس( 
لأليرلندي )مارسيل بروست(.

تنامى السرد النسوي المدافع عن 
المرأة في روايات مثل )جين أير( 

لـ)شارلوت برونتي( و)كبرياء وهوى( لـ)جين 
أوستن( اللتين ناقشتا مشكلة الزواج بين 

الطبقات االجتماعية من وجهة نظر نسوية ، 
في حين شهدت السرديات العربية سرديات 
نسوية دافعت عن حقوق المرأة من وجهة 

نظر نسوية

لم تكتف الشهيدة بنت الهدى بالسرد 
القصصي فحسب؛ بل عملت على خلق 

فضاء سردي نسوي تعاضت فيه اللغة مع 
النسق السردي؛ فلغة الذات الساردة أنمازت 

بخصيصة تقويضية أقل حدة من الخطاب 
الذكوري مما جعل بشرى تقبل على دعوة 

والدتها بالصالح والتقوى بكل محبة 
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هـو تاريـخ بلـد حمـل فـي طيـات صفحاتـه قصصـا مروعـة 
ومضرجـة بدمـاء أنـاس أبريـاء، نسـاء ورجـاال وأطفـاال، عذبـوا 
وقتلـوا علـى أيـدي عناصـر األجهـزة القمعيـة لذلـك النظـام. 
العـام  ذلـك  علـى  أطلقـت  التـي  التسـميات  كانـت  ومهمـا 
فـان ضحايـا  وغـزو،  احتـالل  أو  وإطاحـة  وسـقوط  تحريـر  مـن 
ذلـك النظـام وعوائلهـم يؤكـدون انـه كان عـام الخـالص مـن 

بشـعة. ديكتاتوريـة 
الشـهادة   سـجل  اسـمها  طـرزت  التـي  الالمعـة  االسـماء  مـن 
فـي  ولـدت  الدخـن..  ابـو  مسـلم  عقيلـة  الدكتـورة  الشـهيدة 
مدينـة كربالء المقدسـة فـي قضاء طويريج العـام 1956وهي 
البنـت الثانيـة للعائلـة ،عـرف عـن والدها(مسـلم عبـود تدينـه 
وحسـن خلقـه اكملـت عقيلـة دراسـتها االبتدائيـة والثانويـة، 

بعدهـا دخلـت جامعـة بغـداد ودرسـت فـي كليـة الطـب . 
اظفارهـا  نعومـة  منـذ  التقـوى  وعمـق  التديـن  عنهـا   عـرف 

طابعهـا   ، الحسـن  والخلـق  القلـب  بطيبـة  تتصـف   وكانـت 
تفارقهـا  ال  تـكاد  بشوشـة  وكانـت  التعامـل،  فـي  الهـدوء 

بتسـامة. ال ا
النشـاط  لممارسـة  ارضيـة صالحـة  وجـدت  الطـب  كليـة  فـي 
االسـالمي فكانـت التـدع فرصة تمـر دون ان تسـتثمرها وكانت 
فـي تواصل مسـتمر مع الشـهيدة الدكتورة سـاجدة مجيد لفتة 
التـي كانـت معنيـة بالشـأن الجامعـي، انهـت دراسـتها العـام 
1980م وتـم تعيينهـا في ناحية ابو غرق )فـي اطراف مدينة 
اشـهر،  واربعـة  مـدة سـنة  واسـتمرت فـي عملهـا   طويريـج(.. 
تقـدم لخطبتهـا احـد الشـباب المعروفيـن بأخالقهـم الطيبـة 
ونضالهـم الجـاد وتـم عقـد قرانهما في اجـواء تعبـق بااليمان 
والمـودة.. واهتـم االثنـان بنشـر الوعـي االسـالمي بيـن اوسـاط 

الشباب.
وفـي يـوم شـتائي قـارس البـرودة مـن ايـام 1982 هاجمـت 

استذكار

البياتي   سعاد

الدكتورة.. عقيلة ابو الدخن

في هذا العدد ومن منطلق الوفاء ألسماء مناضالت عراقيات حملن جراحات 
الوطن على اكتافهن وقدمن ارواحهن في سبيل حياة كريمة بعيدة عن الظلم 

والديكتاتورية، سجينات وشهيدات كن رمزا" مشرفا" لكل معنى البطولة 
والصمود بوجه الطغيان .

وابتداًء من هذا العدد سنسرد قصصهن التي حملناها على سطور األلم ونحن 
نكتب عن تضحياتهن الخالدة .

..اسماء المعة فى سجل الشهادة 
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قـوة امنيـة منزلهـم فـي كربـالء ولـم تكـن عقيلـة فيـه فتـم 
اعتقـال شـقيقها الوحيـد عقيـل مـن قبـل مديريـة امـن طوريج 
الدكتـورة عقيلـة مـع خطيبهـا  وبعـد ذلـك بيوميـن اعتقلـت 
واسـرته ومنهـم الشـهيدة ناهـدة فاضل عبـد من قبـل مديرية 
االسـتخبارات فـي  بغـداد واعتقلـت ايضا شـقيقتها الشـهيدة 
ابتسـام التـي تصغرهـا بعاميـن ..وتعرض الجميـع الى تعذيب 
تسـلم  ولـم  التعذيـب  اثنـاء  فاستشـهدت  ومسـتمر  وحشـي 
جثتهـا الطاهـرة الـى عائلتهـا وبقيـت االسـرة تعيـش شـوق 
االنتظـار فـي خروجها من السـجن، إاّل ان هذا الشـوق كان يتيما 
فلـم يعثـروا علـى أي اثـر  حتـى بعـد سـقوط النظـام البعثـي 

البائـد..وال علـى عـن اخيهـا وزوجهـا وشـقيقتها ابتسـام .
وهـذا هـو ديـدن النظـام الجائـر الـذي غيـب واعـدم العديـد من 
المناضـالت .. اال ان عطـر جهادهـن وقصصهـن الزالـت عالقـة 

فـي صفحـات الكتـب وسـجل النضـال النسـوي العريق. 

عرف عنها التدين عمق والتقوى منذ 
نعومة اظفارها وكانت تتصف بطيبة 
القلب والخلق الحسن ، طابعها الهدوء في 

التعامل، وكانت بشوشة تكاد ال تفارقها 
االبتسامة،وجدت كلية الطب ارضية صالحة 

لممارسة النشاط االسالمي فكانت التدع فرصة 
تمر دون ان تستثمرها وكانت في تواصل 

مستمر مع الشهيدة الدكتورة ساجدة مجيد 
لفتة التي كانت معنية بالشأن الجامعي، انهت 

دراستها العام 1980م
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من الضروري تخصيص وقت للتحدث مع 
االبناء ففي الحوار يوجد العالج االساسي 
لمعظم المشكالت التي قد تعترض سبيل 

االبناء وهذا يسهم  في بناء اسرة سليمة 
الشخصية فالحوار بين االباء واالبناء له عدة 

فوائد منها ما في صالح االبناء ومنها ماهو 
في صالح االباء كما ان البعض من هذه 

الفوائد ترجع على المجتمع ككل وتتجلى 
هذه االهمية فيما يلي:

مستشارة 
االسرة

نور مكي احلسناوي 
مركز االرشاد االسري

واالبناءاالبـــــــــــــــــــــاء
أهمية التحاور بين

01
02

03
04

05
06

07
08

09

 الشعور باألمان والراحة النفسية
 )االستقرار النفسي(:

 التقارب والتفاهم بين االباء واالبناء:

ضمان نمو سليم لشخصية االبناء:

تعلم فن االصغاء:

تعديل السلوك 
)التأديب(:

اكتساب االبناء مهارة التعبير والتواصل مع االخرين 
)مهارة التعبير االجتماعي(:
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 ويقصد بها قدرة االبناء على التعبير عن مشاعرهم واالفصاح عن افكارهم وآرائهم  لالخرين دون خوف او ارتباك واجراء حوارات فعالة معهم 
في جميع مواقف التفاعل االجتماعي وفي مختلف المواضيع .

 مما الشــك ان لطبيعة العالقات الســائدة بين افراد االســرة اثرًا كبيرًا على حياة االبناء ومستقبلهم وهذا مايؤثر ايجابي او سلبا على حالتهم 
النفسية واالجتماعية وعلى نموه بصفة عامة فكلما كان الطفل متواصال مع والديه ومشبعا بالحب والحنان كان اكثر اتزانا.

 ان التواصل الدائم مع االبناء ومحادثتهم عن جميع شؤونهم واهتماماتهم وانشغاالتهم من شأنه ان يقوي بين االباء واالبناء .

يعد التفاعل المستمر بين اعضاء االسرة من اهم مظاهر النمو السليم للشخصية وخاصة بالنسبة لشخصية االبناء فالحوار معهم له تأثير مباشر 
على سلوكهم ودرجة وعيهم .

ان التحاور مع االبناء يكسبهم فن االصغاء ويعلمهم كيف يصغو الى االخر عندما يتكلم عن انشغاالته واهتمامه .

 ان اهم العناصر التأديبية  لألبناء هو اقامة عالقة متينه بين االباء وابنائهم مبنية على الثقة والصراحة بين الطرفين يســهم التواصل بين 
افراد االسرة في تعديل سلوك الفرد وتوجيهه الى الصواب .

حينما يتحاور الفرد ويعبر عن افكاره ومشاعره فهذا يشعره بقيمة  ذاته مما يجعله قادرا على مواجهة 
مواقف الحياة .

فالطفل حي يتفاعل مع االفراد والجماعات فهو سيشــبع من خالل هــذا التفاعل حاجاته المادية وحاجاته 
المعنويــة وهو بذلك يتعلم قيم الحياة ويســتفيد من خبرات وتجارب االخرين ويكتســب مختلف المهارات 

خاصة مهارة التكيف مع تغير مواقف الحياة .

 من المعروف ان الشــخصية هي مجموعة من الصفات المتكاملــة والتي تنمو من خالل الخبرة االجتماعية والتفاعل مع 
االخرين والحوار يطورها ويصقلها .

ينمو وعي الفرد بذاته من خالل العالقة المســتمرة بغيره عن طريق مشــاركة الفرد ألفكاره ومشاعر االخرين 
ومدى ادراكه واستيعابه للمعاني التي تتضمنها هذه العالقة .

 يهدف الحوار في ابسط صوره الى التألف االجتماعي بين االفراد .

 ان العالقة االولى التي تربط الطفل بأمه تساهم في بناء الركائز االساسية للصحة 
النفسية في عمر مبكر جدا من خالل تفاعله المستمر مع امه .

 ان تفاعله مع االخرين ينتج عنه استمرار وجوده في هذه الحياة واكتسابه 
الصفات االنسانية التي تميزه عن سائر المخلوقات .

 عن طريــق اللغة والحوار  يتعلم  الفــرد ما يجب وما ال يجب 
فعله اي يتعلم ان يكون هو الرقيب على اقواله وافعاله .

10
11

12
13

14

تعديل السلوك 
)التأديب(:

 تكوين اتجاه ايجابي نحو الذات :

اكتساب الخبرة من الكبار:

نمو الشخصية :

الوعي بالذات : 

 التألف االجتماعي :

التمتع بالصحة 
النفسية :

التحلي بصفة 
االجتماعي :

اكتساب المعاير 
االجتماعية :
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من مذكرات 
االربعين

تصوير - رغد العبيدي
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من ملفات 
الشعوب

 تقع في الجهة 
الشمالية الوسطى 

من قارة آسيا 
وتحديدًا بين آسيا 

وقارة أوروبا، 
وتحّدها كل من 

قيرغيزستان، 
وأوزبكستان، 

وجمهورية الصين 
الشعبية، وروسيا 

االتحادية.. تتنّوع 
التضاريس فيها 

بين: البحيرات: 
كبحيرة اآلرال، 

وبحيرة تينغيز، 
وبحيرة األكول، 

وبحيرة بالكاش، 
وبحيرة زايسان. 

األنهار: كنهر 
األورال، ونهر 

اإلمبا..اما السالسل 
الجبلّية: كجبل خان 

تنغري الذي يعّد 
من أعلى قممها 

الجبلية؛ حيث يرتفع 
عن مستوى سطح 

البحر 7010م.

قوارير

صورة للتنوع الحضاري والسياحي

اكبر دولة إسالمية مساحة 

كازاخستان ..
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يعتمــد اقتصاهــا على كٍل مــن: قطــاع الزراعة كزراعــة األرز، 
والخضــروات، والحبوب، والبطيخ، والشــعير، والتفاح، والبطاطا، 
والقمح، والقطن.. وتتنوع صادراتها بين النفط والثروة الحيوانية 
مــن خالل إنتاج األلبــان، والجلود، واللحــوم، والصوف.. وتتنوع 
المعادن كالرصاص، والزنك، والفحــم، والغاز الطبيعّي، والوقود 

األحفوري، والمنغنيز، والبترول، والحديد، والذهب، واليورانيوم  
 

االسالم 
يتمّتع االســالم في كازاخســتان بشــعبّية  الّتقاليــد والهوّية 

الكازاخســتانّية األصيلــة. تتمّيز  بتنــّوع عرقّي كبيــر، وُتدافع 
الحكومــة ضدَّ الّتطّرف من أيِّ مذهــب. في أّيام الجمعة يتزاحم 
الّناس بالمئات من أجل الّصــالة، وُيمكن لإلمام أن يرفع صوت 
المكّبرات، وقد ال تّتسع لهم قاعة الّصالة، فُيصّلون في الممّرات 
الجانبّية الّضّيقة، أو في ســاحة المســجد، كما يهيئون في كل 

مكان او مسجد قاعة خاصة لصالة للّنساء.
انتشر االسالم في كازاخستان بشكل ال لبس فيه من جديد، بعد 
اســتقاللها وانهيار االّتحاد الّسوفيتّي، وكان أكثر من ثلثيها من 
المســلمين، وكان عدد ســّكانها وقتذاك 15 مليون نسمة، ولم 
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يكونوا فقط من الكازاخ، بــل كانوا أيًضا من األوزبك، واليوغور، 
واألذربيجانيين، واألكراد، واإليرانيين، واألتراك.

وأعداد المسلمين الذين يذهبون كلَّ سنة للعمرة والحجِّ في ازدياد 
ا، أذ تّمت ترجمته إلى  مستمر، واالهتمام بالقرآن الكريم كبير جدًّ
الّلغة القازاقّية، وبما أّن العديد من المســلمين لم يدرســوا الّلغة 
العربّيــة وال يســتطيعون قراءتهــا، فقد تعّلموا القــرآن الكريم 
بصوت مسموع، وهذا يساعد المسلمين على تعلُّم القرآن للّصالة 
ــك باإلسالم في العائالت، كما يزداد موقف  أيًضا. وازداد الّتمسُّ
اإلســالم في األمور العائلية. وأصبحت االحتفــاالت والّتقاليد 

اإلسالمّية جزًءا ال يتجّزأ من الحياة اليومّية.

السياحة
تعد من الدول السياحية المهمة، فهي تضم الكثير من األماكن 
التي يشــعر الســائح بالراحة واالســترخاء عند زيارتها خاّصة 
المنتجعات التي تكتسب شهرة على مستوى العالم ككل، وهي 
جمهورية آسيوية، غنّية بالعديد من الموارد الحضارّية والثقافّية 
المتنّوعــة، باإلضافة إلى اآلثار التاريخّية القديمة، وتتميز بأنها 
تعكس صورة للتنوع الحضاري والقومي الذي يتسم بالتماسك، 

فكّل هذه األمور جعلت منها دولة ذات أهمّية كبيرة.
 هنــاك العديد من األماكن الســياحية التي يمكن الســائح من 
زيارتها عند الســفر إلى كازاخســتان وهي: ألماتــي تتمّيز هذه 
المدينــة بوقوعها في الجهة الجنوبّية الشــرقّية لكازاخســتان، 
وبالتحديــد بيــن الســهول والجبال، وتعــّد من المــدن الكبرى 
فيهــا، وهي من األماكن الســياحّية التي تحتــوي على العديد 
من المعالــم العمرانّية الحديثــة، والنوافيــر المائّية، باإلضافة 
إلى الشــوارع الواسعة والســاحات والحدائق ذات المنظر الرائع 
والخاّلب خاّصة في فصل الخريف وفصل الربيع، ويتواجد فيها 
المسارح والمتاحف والصاالت الخاّصة بالعروض الفنّية، والكثير 
مــن المراكز الخاصة بالتجارة والتســوق، والعديد من التجّمعات 
الترفيهّية والمســّلية، والمطاعم والمقاهــي التي تقّدم خدمات 
متمّيزة للســائحين. مدينة ميديو تعّد هذه المدينة من األماكن 
الجميلــة ، وتتمّيز بموقعها في وســط وادي ميديو، وهي قريبة 
من ألماتي حيث تبعد عنها مســافة تقدر بحوالي خمســة عشر 
كيلومتــرًا، وتضّم هــذه المدينة حلبة خاّصة بالتزلج الســريع، 
والتي تحتّل المرتبة األولى من حيث الحجم على مستوى العالم 
ككل، ويبلــغ ارتفاعها حوالي ألف وســبعمائة متر فوق ســطح 
البحــر، باإلضافة إلى وجود النهر الواقع علــى الملعب الجليدي 

ذي الحجم الكبير، حيث يقّدر عدد األشــخاص الذين يستوعبهم 
بحوالي ثالثين ألف شــخص، ويأتي الســّياح لزيارته من جميع 
أماكــن العالم. أســتانا تحتّل هذه المدينــة المرتبة الثانية من 
حيث الحجم على مستوى كازاخستان، وتتمّيز بأّنها تشهد نقلة 
نوعية في العديد مــن الجوانب كالجوانب المالّية، والمشــاريع 
الضخمــة التي يتّم بناؤها فيها، فهي تحتــوي على الكثير من 
المطاعــم المتمّيزة، والمحالت التجاريــة، فهي من األماكن التي 
تجذب الســائحين لزيارتها. مركز بايكونور الفضائي يتمّيز هذا 
المركز بأنه من أكبر وأقــدم المراكز الخاصة باإلطالق الفضائي، 
حيث افتتح من قبل اإلتحاد الســوفيتي السابق في العام ألف 
وتســعمائة وخمســة وخمســين للميالد، وتقع هــذا المركز في 
سهوب كازاخستان الصحراوّية ذات المساحات الشاسعة، حيث 
أطلــق من هذا المركــز العديد من المركبــات الفضائية التابعة 

لالّتحاد السوفيتي. 

هناك العديد من األماكن السياحية 
التي يمكن السائح من زيارتها عند 
السفر إلى كازاخستان وهي: ألماتي تتميز 

هذه المدينة بوقوعها في الجهة الجنوبية 
الشرقيّة لكازاخستان، وبالتحديد ما بين 

السهول والجبال، وتعدّ من المدن الكبرى فيها



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
42Q  W  A  R  E  E  R43 Q  W  A  R  E  E  R

احببــت التصويــر منــذ الصغر من 
الجميلة  اللحظــات  توثيــق  خــالل 
بالعائلــة  الخاصــة  والمناســبات 
والفراشــات  مســتخدمة  واالزهــار 
الموبايل  القديمة بعدها  الكاميرات 
كأي هاو للتصوير امــا  كأول بداية 
لي فهي مشــاركتي بــدورة تصوير 
المركــز االول والتي  وحصولي على 
اعطتنــي الحافز وااليمــان بقدراتي 
وجعلتني اعشق الكاميرا وأتعلق بها 
كثيــًرا وقررت اني أشــتري كاميرتي 
الخاصة وأكمل مشــواري، حلمي ان 
اكون مصورة عالمية ومدربة تصوير 

محترفة بإذنه تعالى... 

نور الهدى قاســم الســعدي / عضو 
الجمعية العراقية للتصوير 2017، 
عضــو نــادي كربــالء الفوتوغرافي 

.2019

تألق 
العدسة

التقاطة 
إبداعية

حصن االخيضر/ نادي كربالء

تراث
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اول صورة
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حيث تقــع هذه المدينة على طبقة من الكلس الحجري مما وفر 
لها الحماية و البقاء لفترة زمنية طويلة و تغذي المدينة العديد 
من األنهر منها نهر عيسى او المعروف عند البابليين بنهر بيتي 

انليل و هو من روافد نهر الفرات.
. اســتخدم الطيــن "اللبن" كمادة أساســية في بنــاء المدينة و 
استعملوا أسلوب الرصف في بناء البيوت و المعابد من طبقات 
عديدة من اللبن و رصها باستخدام األخشاب و الحبال من اجل 

إكتسابها القوة و المتانة.

منظر باهر
امــا الزقورة فهي صــرح مدرج يتكون من وحدتين أساســيتين 
و همــا المعبد المرتفــع و الذي يضم اجزاء من الســور المقدس 
الذي يحيط بالمدينــة باإلضافة إلى المصطلة المركزية و التي 
تقع في جنوب الزقورة التي بنيت على شــكل جدران تتخللها 

تعد زقورة عكركوف من اكبر األبراج التاريخية الموجودة حتى يومنا هذا ويعتقد رحالة غربيون 
انها تمثل بقايا برج بابل الشهير و مازالت تعّد احد األمثلة البارزة في تطور فن الزقورة 

الرافدينية تقع اثار عكركوف في غرب العاصمة بغداد و حدودها خارج مدينة بابل بنيت في 
بداية القرن الخامس عشر في عهد الملك كوريكالزو األول وسميت على اسمه و هي عاصمة 

امبراطورية الكيشيين التي حكمت العالم اربعة قرون و نصف و تحتوي تربتها الكثير من 
األسرار التي لم يصل اليها اآلثاريون

مدينة الزقورة والمعابد والقصور

آثار
وتراث

عبداهلل  جنات

اثار 
عكركوف
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الكثيــر من الفتحات المربعة لتوفيــر الضوء الكافي و التخلص 
من الرطوبة و بنيت الزقورة على شــكل مربع تشير اي جهة إلى 
االتجاهات األربعــة و تعتمد جدرانها علــى نظام الدخالت و 
الطلعــات مما وفر لهــا منظرًا جمياًل و تم تغليــف الجدران من 
اآلجر و هو طين احمر يتم إنتاجه باســتخدام درجات كبيرة من 

الحرارة .

فخامة 
أمــا المعابد فتقع في الجزء الجنوب الشــرقي من المدينة و تم 
تشــييد هذه المعابد من قبل الكثير من الحكام و الملوك الذين 
حكمــوا البالد وقتها و من أشــهرها معبد اي يــو كال و تعني 

بيت الســيد العظيم و الذي شيد في زمن كوريكالزو الثالث 
باإلضافة إلى معبد اي كي شان ان تكال و تعني 

بيت السيد األكبر و بنيت هذه المعابد 
على شــكل ســاحات عظيمة 

الحجــــرات  تتخللهــــا 

والممرات واألروقــة وعرفت قصور هذه المدينة بفخامة بنائها 
وكانت تحتوي هذه القصــور على عدد كبير من 
القباب المتوازية باإلضافــة إلى انها تحتوي 
على عدد من الحجرات واســتخدمت بعض 
من هــذه الحجرات لتخزين الحبوب والمواد 

الغذائية.

 الزقورة فهي صرح مدرج يتكون 
من وحدتين أساسيتين و هما المعبد 

المرتفع و الذي يضم اجزاء من السور المقدس 
الذي يحيط بالمدينة باإلضافة إلى المصطلة 

المركزية و التي تقع في جنوب الزقورة 
التي بنيت على شكل جدران تتخللها الكثير 

من الفتحات المربعة لتوفير الضوء الكافي و 
التخلص من الرطوبة
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االصداف.. زينة البحر والبر 
يعد من االحجار الكريمة 

نافذة على 
الطبيعة

اعداد / قوارير 
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 يعــد اللؤلؤ من المجوهــرات نادرة الوجود وليس من الســهل 
إنتاجها في وقت قصير فهي تحتاج لســنوات عديدة لتتكون 
بداخل كل صدفة لؤلؤة واحــدة، تختلف أماكن تواجده، فهو 
منتشــر في البحر األحمر منذ العصور القديمــة ولكنه قّل كثيرا 

في وقتنا الحالي.

كيف يتكون ؟
اللؤلؤ من األحجار الكريمة النادرة، يعد جسما صلبا وغريبا تنتجه 
الصدفة أثناء التعرض للمهاجمة أو االعتداء، قد يحدث أن تفرز 
الصدفة مادة لزجة كنوع من أنواع الحماية لنفســها إذا شعرت 
بدخول جســم صلب وتبدأ المادة التي تفرزها في التكون على 
شــكل لؤلؤة طبيعيــة وتباع بأغلى وأعلى ثمــن.. يتكون اللؤلؤ 
داخل الصدفة في فترة كبيرة قد تصل إلى خمس ســنوات أو 
أكثر لذلك يكون إنتاجه واســتخراجه مــن الصعب جدا، ويظل 
الباحثون والمستكشــفون في بحث مســتمر عنــه ليعثروا على 

قطع منها.

تصنيع وتشابه
في الدول المتقدمــة لجأوا لصنع هذه األصــداف وإنتاج لؤلؤ 
كثيرة يشبه الطبيعي في الشكل والحجم.. إال أن اللؤلؤ الطبيعي 
له رونق وشــكل مميز. ومن ضمن االختراعات واالبتكارات التي 
تنفذها الدول المتقدمة في إنتاج آللئ مشــابة للؤلؤ الطبيعي 
فقــد توصلــوا إلى زراعته وإنتــاج آللئ عدة. لكــن يظل اللؤلؤ 
الطبيعــي هو المتصدر األول واألكثــر قيمة وأناقة لمن يقتنيه، 
رغم صعوبــة التفريق بيــن اللؤلؤ الطبيعي والصناعي لشــدة 
تشــابههم مًعا إاّل أن األشعة الســينية توضح مدى مصداقية 

الشيء المبتكر.
 يتواجــد اللؤلــؤ بكثرة في العصور القديمة في قارة أســتراليا 
ودول أوروبا والبحر األحمر ولكن مع مرور الزمن قلّ كثيرا في هذه 
األماكن، ويقال إن اللؤلؤ يســتخرج حاليا من البحر األحمر ولكنه 
موجود بكميات قليلة جًدا..  ومن ضمن األشكال المميزة الآللئ 
المعروفــة مثل لؤلــؤة بحار الجنوب ويتميز بلمعــان من الخارج 
ويختلــف لونها فمن الممكن أن تكون فضية أو ذهبية حســب 
تواجد مكان نشــأتها، وهو مصدر جذب للكثير من األشــخاص 
ولكن الشــكل المشــهور والجميع يعرفونه، هو شــكل الصدفة 
الدائرية التي تحتوى بداخلها لؤلؤة شــديدة اللمعان والنعومة 

ويتغير شكل اللؤلؤ بتغير المكان والطبيعية التي تنشأ بها.

المحار غذاء
 امــا المحــار فيعــّد المحــار أحــد الرخويــات ذات الصدفتين 
التــي تعيــش فــي الميــاه الســاحلية ذات درجــات الحرارة 
المعتدلــة والدافئة فــي جميع محيطات العالــم، ويعود تاريخ 
 اســتخدام المحار كمصدر غذائــي إلى أكثر مــن 2000 عاًما، 
وتختلف صدفات المحار في الشــكل مع تشــابهها في اللون 
الرمــادي والخشــونة وطبيعــة األســطح الداخلية لهــا، بحيث 
تكون الصدفة العلوية محّدبة الشــكل، بينمــا تكون الصدفة 
الســفلية أكبــر حجًمــا وذات حــواف أكثر نعومــة، كما تعرف 
الصدفــة الســفلية بكونها مســطحة الشــكل مما يســاعدها 
فــي االلتصاق على الســطوح األخــرى، ويمتلك المحــار أيًضا 
 خياشــيم ذات أهداب تقوم بسحب المياه إلى الداخل من أجل 
 عمليــة التنفــس وامتصــاص الجزيئــات العضويــة الدقيقة 
التــي تشــكل غــذاء المحارترتبط القواقــع وأصــداف المحار 
بتاريخ اإلنســان ، حيــث كان الصيد واســتخراج اللؤلؤ.. لذلك 
شــكلت األصداف منبعًا للرزق والجمال والغــذاء أيضًا، فالمحار 
بأنواعه المتعددة هــو احد أهم مصادر الغذاء والتجارة وتزيين 
المشغوالت اليدوية الخشبية وبعض الصناعات واألدوات التي 

تدخل في الديكور.

للتراث نصيب 
واالصداف جــزء من التراث البحري ارتبــط بقصص وحكايات 
األســالف، ورحالتهم الطويلة في عرض البحار، اذ اســتخدموها 
كأدوات في الكثير من متطلباتهم الحياتية، في الوقت الحالي 
أصبحت  منتشــرة في األسواق الشــعبية بفضل بعض الهواة 
الذين يصنعون منها أشــكااًل تراثية أو أثاثًا بحريًا، وهي إحدى 

المالمح البحرية الجاذبة للسياح في أماكن تواجدهم.

يتكون اللؤلؤ داخل صدفة تصنف من الرخويات والتي يمكن أن تظل سنوات وليست 
أياما أو شهورا في تكوين اللؤلؤة.  يتميز بشكله الجذاب الالمع الذي يضفى عليه 

ملمسا ناعما، وقد قّل وجود اللؤلؤ في عصرنا الحالي لذا لجأت الكثير من الدول 
والبلدان كالصين واليابان الختراع أصداف تحتوى على لؤلؤ صناعي غير طبيعي ولكن 

بنفس الشكل والملمس وليس بنفس القيمة أيًضا.

من األشكال المميزة لآللئ المعروفة 
مثل لؤلؤة بحار الجنوب ويتميز بلمعان 

من الخارج ويختلف لونها فمن الممكن أن 
تكون فضية أو ذهبية، وهو مصدر جذب 

للكثير من األشخاص ولكن الشكل المشهور 
والجميع يعرفونه، هو شكل الصدفة الدائرية 

التي تحتوى بداخلها على لؤلؤة شديدة 
اللمعان والنعومة
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من مذكرات 
االربعين

تصوير - خضير فضالة
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ملف الطفولة

ضحايا التهكم المتعمد 
استراتيجيات التعامل 

مع هذه السلوكيات

األجداد 
رصيد االحفاد

اطفالنا 
جواهر
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فضاءات 
طفولية
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لؤي     امني 

معظم األطفال تعرضوا للمضايقة من قبل أحد األصدقاء في مرحلة ما. وهذه الحالة لن تكون 
خطرة عندما يكون االمر من باب المزاح والمرح والودية والمتبادلة، ويجد كال الطفلين أنها 

 مضحكة. ولكن عندما تصبح اإلغاظة مؤلمة وتستمر بشكل متتال وثابت، فإنه تصبح هنا ما يسمى 
بـ )التنمر( وأننا هنا بحاجة الى التوقف ومعالجة االمر.

التنمر
التنمر هو تعذيب متعمد بطرائق جســدية أو لفظية أو نفسية. 
يمكــن أن تتــراوح بين الضــرب، والدفع، او تســمية األســماء، 
والتهديــدات، والســخرية إلــى ابتــزاز األمــوال والممتلــكات. 

 يستأســد بعض األطفال عن طريق نبذ اآلخرين ونشر شائعات 
عنهم. 

يســتخدم اآلخرون وســائل التواصــل االجتماعي أو الرســائل 
اإللكترونية للتهكم على اآلخرين أو إيذاء مشاعرهم.

استراتيجيات التعامل 
مع هذه السلوكيات

ضحايا التهكم المتعمد 
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المعالجة
هــذه الحالة تحتــاج لتكاتف بين المدرســة والعائلة فضال عن 
المجتمع بأن يؤخذ هذا الموضوع على محمل الجد وعدم التعامل 
معه باستخفاف واالهمال ان انه امر يخص الطفل حصرًا وعليه 
التعامــل معه لوحده فاثر هذه األفعــال يمكن ان يكون خطيرًا 
فهو يؤثر على شــعور األطفال واحساســهم باألمان وتقديرهم 
لذاتهم. ففي الحاالت الشديدة ، ساهمت هذه الحالة في الكثير  
من المآسي للعديد من االطفال ، مثل االنتحار وعنف مفرط في 

المدارس والمجتمع .

لماذا يحدث هذا االمر؟
هناك أســباب عديدة ومتنوعة لهــذه الظاهرة فهي ال تقتصر 
على مجتمع او دولة معينة في العالم   فبعض االطفال يسعدون 
بحصولهم على ضحية لتنمرهم، شخص يبدو أضعف عاطفًيا أو 
جسدًيا قليل الفعالية وهادًئ أو يبدو مختلًفا بطريقة أو بأخرى، 
ليشــعر بمزيد من األهمية أو الشعبية أو السيطرة. على الرغم من 
أن بعــض المتنمرين أكبر أو أقوى من ضحاياهم، إال أن هذا ليس 
هــو الحال دائًما، أحياًنا يعذب األطفــال اآلخرين ألن هذه هي 
الطريقة التي عوملوا بها. قد يعتقدون أن ســلوكهم أمر طبيعي 
ألنهــم يأتون من عائالت أو أماكــن أخرى حيث يغضب الجميع 
بانتظام ويصرخون أو ينادون بعضهم البعض بأســماء نابية . 
كمت يبدو أن بعــض البرامج التليفزيونية الشــعبية تعزز هذه 

الظاهرة أو السخرية من مظهرهم أو قلة المواهب.

عالمات تحذيرية
مــا لم يخبرك طفلــك باعتداء أحدهــم او مجموعة من األطفال 
عليــه وفيما لو كانت هناك أي كدمات أو إصابات واضحة على 
وجــه وجســم الضحية قد يكون من الصعــب معرفة ما إذا كان 

يحدث.
ولكن هناك بعض عالمات التحذير. قد يالحظ أولياء األمور مثل 
تصرف األطفال بشــكل مختلف أو يبدون قلًقــا وقد ال يأكلون 
أو ينامون جيًدا أو يفعلون األشــياء التي يســتمتعون بها عادة. 

عندما يبدو األطفال أكثر مزاًجا أو يشعرون بالضيق بسهولة أكبر 
من المعتاد، أو عندما يبــدؤون في تجنب بعض المواقف )مثل 
رفضهم للذهاب الى الروضة او المدرســة في باص المدرسة(، 

فقد يكون ذلك بسبب التنمر.
إذا كنت تشــك فــي وجود حالة التنمر ولكــن طفلك يتردد في 
االنفتــاح واالفصــاح عن هذا االمــر، فابحث عن فــرص إلثارة 
المشــكلة بطريقة ملتوية. على سبيل المثال، قد تشاهد موقًفا 
في برنامج تلفزيوني وتستخدمه كنقطة بداية محادثة بالسؤال 
"مــا رأيك في هــذا؟ أو ما رأيك أن هذا الشــخص كان يجب أن 
يفعل؟ قد يؤدي هذا إلى أســئلة مثل: "هل ســبق لك أن رأيت 
هذا يحدث؟ أو هل ســبق لك أن واجهت هــذا؟ قد ترغب في 
التحــدث عن أي تجارب واجهتك أنت أو أحد أفراد أســرتك في 

هذا العمر.
أخبــر أطفالك أنه إذا تعرضــوا للمضايقــات أو رأوا أنه يحدث 
لشــخص آخر، من المهم التحدث مع شــخص ما، ســواء أكنت 
أنت أو شــخًصا بالًغا آخر )مدرس أو مستشــار مدرسة أو صديق 

لعائلتك أو أخ(.

مساعدة االطفال
إذا أخبــرك طفلك عن تعرضه للتخويف، فاســتمع إليه بهدوء 
وقــدم الراحة والدعم. غالًبا ما يتردد األطفال في إخبار البالغين 
عن التنمر ألنهم يشــعرون بالحرج والخجــل من حدوث ذلك، أو 
يشــعرون بالقلق من أن آبائهم سيصابون بخيبة أمل أو غضب 

أو غضب أو رد فعل.
في بعض األحيان يشعر األطفال كأن االمر هو ذنبهم، إذا نظروا 
أو تصرفوا بطريقة مختلفة، فلن يحدث ذلك. في بعض األحيان 
يكونون خائفين من أنه إذا اكتشــف الشــخص او األشــخاص 
المتنمرين أنهم قالوا وأفصحوا عما يحدث، فســوف يزداد األمر 
ســوًءا. يشــعر اآلخرون بالقلق من أن آباءهــم لن يصدقوهم أو 
يفعلوا أي شــيء حيــال ذلك. أو يقلق األطفال مــن أن آباءهم 

سيحثونهم على القتال عندما يخافون.
امتــدح طفلك على فعل الشــيء الصحيح عندمــا قرر التحدث 
معــك حول هذا الموضوع. ذّكر طفلــك بأنه يتعرض الكثير من 
األشــخاص للتخويف في مرحلة ما. أكد على أنه الشخص الذي 
يتصرف بشــكل ســيئ. طمأنة طفلك أنك ستكتشف ما يجب 

فعله حيال ذلك مًعا.
أخبر أي شــخص في المدرسة )مدير المدرسة أو ممرضة المدرسة 
أو مستشار أو مدرس( بالموقف. غالًبا ما يكونون في وضع يسمح 

لهم بمراقبة واتخاذ خطوات لمنع حدوث مزيد من المشكالت.
نظًرا ألنه قد يتم اســتخدام مصطلــح "التنمر" لوصف مثل هذه 
المجموعة الواســعة من المواقف، فال يوجد نهج واحد يناســب 
الجميع. ما هو مستحسن في موقف واحد قد ال يكون مناسبا في 
حالة أخــرى. هناك عوامل كثيرة، مثل عمــر األطفال المعنيين، 
وشــدة الموقف، ونوع معين من ســلوكيات التنمر ستساعد في 

فضاءات 
طفولية

هذه الظاهرة ال تقتصر على مجتمع او 
دولة معينة في العالم فبعض االطفال 

يسعدون بحصولهم على ضحية لتنمرهم، 
شخص يبدو أضعف عاطفيًا أو جسديًا قليل 

الفعالية وهادئً أو يبدو مختلفًا بطريقة أو 
بأخرى، ليشعر بمزيد من األهمية أو الشعبية 

أو السيطرة. على الرغم من أن بعض المتنمرين 
أكبر أو أقوى من ضحاياهم
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تحديد أفضل مسار للعمل.
خذ األمر على محمل الجد إذا سمعت أن االعتداءات ستزداد سوًءا 
إذا اكتشــفت المتنمــر أن طفلك قد أخبــرك أو إذا كانت هناك 
تهديدات بضرر بدنــي. أحياًنا يكون مــن المفيد االقتراب من 
والــدي المتنمــر . لكن في معظــم الحاالت، يكــون المعلمون أو 
المستشــارون هم األفضل في االتصال أواًل. إذا كنت قد جربت 
هذه األســاليب وال زلــت ترغب في التحدث إلــى والدي الطفل 
المتنمــر، فمن األفضل القيام بذلك في ســياق يمكن لمســؤول 

المدرسة، مثل مستشار، أن يتوسط فيه.
معظم المدارس لديها سياســات رادعــة لهذا النوع من األطفال 
المعتدين تعــرف على القوانين في مجتمعك.  إذا كانت لديك 
مخاوف جدية بشــأن ســالمة طفلك، فقد تحتاج إلى االتصال 

بالسلطات القانونية او المجتمعية.

نصيحة لألطفال
يمكن للوالدين مســاعدة األطفال على تعلم كيفية التعامل مع 

االعتداءات الممنهجة عند حدوثها، 
فيما يلي بعض االســتراتيجيات للمناقشــة مع األطفال والتي 
يمكن أن تساعد في تحسين الموقف وجعلهم يشعرون بتحسن:
ضرورة وجــود طفل مرافق فــي االماكن المتوقــع فيها ظهور 
األطفال المتنمرين كي ال تكون وحدك مع األشــخاص األشــرار 
كما ينصح باالســتمتاع بممارسة األلعاب الرياضة مع صديقك 
المفضل، كمــا ان على األطفال الذين يخضعون لهذه الضغوط 
عدم االنصياع للغضب كما ينصح بالتدرب على عدم الرد بالبكاء 
أو الغضــب. يتطلــب األمر الكثيــر من الممارســة، لكنها مهارة 
مفيــدة لالبتعاد عن التنمر. في بعض األحيان يجد األطفال أنه 
من المفيد ممارسة اســتراتيجيات "تهدئة" مثل العد إلى عشرة 
أو كتابة كلماتهم الغاضبة أو أخذ نفس عميق أو المشي بعيدا. 
أخبر شــخصا بالغا تثق به. يمكن للمدرســين ومديري المدارس 
وأولياء األمــور وحراس او حماية المدارس للمســاعدة في وقف 
التنمر. فقــد يقدمون بعــض االقتراحات المفيــدة، وحتى إذا 
لم يتمكنــوا من إصالح الموقف، فقد يســاعدك ذلك على عدم 

الشعور بالوحدة.

في بعض األحيان يشعر األطفال كأن 
االمر هو ذنبهم، إذا نظروا أو تصرفوا 

بطريقة مختلفة، فلن يحدث ذلك. في بعض 
األحيان يكونون خائفين من أنه إذا اكتشف 

الشخص او األشخاص المتنمرون أنهم قالوا 
وأفصحوا عمى يحدث، فسوف يزداد األمر 

سوًء. يشعر اآلخرون بالقلق من أن آباءهم لن 
يصدقوهم أو يفعلو أي شيء حيال ذلك 
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تحقيق

سرور العلي 

المتطفلون الصغار

في التنصت والثرثرةاحتراف
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وتقول محمد بصوت جاد:
حاولــت معه مرارا وتكرارا دون جدوى رغم تهديدي المســتمر له 
بالعقاب، وقطع عنه المصروف حتى اضطررت أخيرا الى تقليل 

زياراتي، مبررة لهم ذلك بانشغالي بأمور البيت.

الجاسوس الصغير
وتؤثــر المنظومة االجتماعية في بناء وعــي الطفل وإدراكه، لذا 
مــن الخطأ قيام بعض األســر بحث أطفالها وتشــجيعهم على 
نقــل الكالم والكذب، فيصبح الصغير جاسوســا ينصت إلى من 

يتحدث عبر الهاتف، ويراقب من يتحاورون في أسرارهم.
وتعتقد التربوية وفاء علي، أم لطفلين:"أن للتربية والتعليم منذ 
الصغر دورها في تكوين الطفــل، إذا كان قد تربى على عادات 
سيئة داخل أسرته ويرى والديه وأخوته ينقلون الكالم، ويكذبون 
ويقطعون الوعود الزائفة، ســيصبح محترفا في النفاق والثرثرة، 
وفضح أســرار عائلته وسط الجيران واألقارب، مما يسبب بإحراج 
ومواقف معقدة، أما إذا خلق بين أسرة تكتنفها التربية واألدب 
واألخالق الحميدة، ســينضج إنســانا صادقا وســينجح في بناء 

عالقاته مع اآلخرين.
وبينت علي"يجب أن نســاهم في تكوين شخصية قوية للطفل 
وغير مهزوزة، لكي ال يلجأ لجذب انتباه اآلخرين بإفشــاء أســرار 
والديــه، وتوفير له جو مملوء بالحب والرعايــة والعاطفة، وعدم 
استخدام العنف والتأنيب المتكرر، ومعرفة األسباب التي جعلته 

ينقل ويثرثر.
وتســتذكر الثالثينيــة لمياء طــه كيف وقع خــالف كبير بينها 
وبيــن جارتها بســبب طفل كان يلعب مــع أطفالها في صالة 

البيت، وكان يســترق الســمع لها وهي تتحدث مع والدتها عن 
تلك الجارة، وتنعتها بأبشع الصفات وتذمها من حين آلخر، ما 
خلق فجوة وعداء دائما لم تشفه المجامالت وال تطييب األنفس، 
وأضافت طه"لم أكن أدرك أن هذا الطفل تعود على عادة سلبية 
ورثها ربما من أســرته حتى قمت بأبعاد أوالدي عن اللعب معه 

مستقبال.
الفتة إلى أنــه منذ الطفولة يجب على الوالدين الســيطرة على 
طفلهما، وعدم تركه لتعلم أشياء تضره، وذلك عن طريق حرمانه 
من اللعبة التي يحبها، والتحدث معه باســتمرار عن شــناعة ما 

يفعله.

تحذيرات ونصائح
يلجأ معظــم األطفــال لنقل الــكالم للحصول علــى التعاطف 
واالهتمام واإلعجاب، وال يدركون حجم المشاكل والمعاناة التي 

يسببونها لآلخر.
"أن  مــن  أحمــد  نهلــة  والطفــل،  األســرة  طبيبــة   وحــذرت 
 يتحول نقل الكالم لدى األطفال الــى جزء من روتينهم اليومي، 
 ونمــط حيــاة يعتــادون عليــه ما يشــكل لهــم تهديــدا في 
المســتقبل، كونهم تعلموا عــادة بذيئة ســتدمر عالقتهم مع 

اآلخرين.
مضيفة"هناك طفل يستخدم أسلوب نقل الكالم من شخص إلى 
آخر أحيانا دون قصد، وبعفوية منه لشخص قد يكون أحد أفراد 

أسرته أو أقربائه، للحصول على ما يريده.
وتشــدد أحمد"بــأن يبتعــد األهل عــن تلك العــادات المضرة 
بالطفولة، وعدم التقليل من شــأن اآلخرين أمام أطفالهم، وزرع 
بــذور الخير والمحبة داخلهم، وتوجيــه الطفل باكرا على احترام 
الخصوصيــة، وكتم كل ما يحدث بداخل األســرة وال يجوز نقله 
خارجهــا، وأن ال نكذب أمام أطفالنا، وال نخالف وعودنا لهم كي 
ال تترسخ تلك الســلوكيات بأذهانهم، ويعدوها هي األساليب 

الصحيحة في التعامل مع اآلخر.
يضطــر  ال  كــي  للطفــل  الثقــة  إعطــاء  "علينــا  وتابعــت 
لنشــاطات  وتوجيهــه  تعنيفــه  عــن  واالبتعــاد  للكــذب، 
 نافعــة، كممارســة مختلــف الهوايات كالرســم والموســيقى 
والعزف والتطريز، والقيام بنشــاط رياضــي يفرغ ما بداخله من 
طاقة وحركــة، وتعزيز التواصــل بينه وبين والديــه إلخبارهم 
 بكل ما يمر ويشــعر به، وتعليمهم االحتفاظ باألســرار والصدق 

في القول.

 للتربية والتعليم منذ الصغر دورها 
في تكوين الطفل، إذا كان قد تربى 
على عادات سيئة داخل أسرته ويرى والديه 

وأخوته ينقلون الكالم، ويكذبون ويقطعون 
 الوعود الزائفة، سيصبح محترفا في 

النفاق والثرثرة، وفضح أسرار عائلته وسط 
 الجيران واألقارب، مما يسبب بإحراج 

ومواقف معقدة

 تعاني األربعينية حال محمد من طفلها الذي يسبب حرجا لها بشكل دائم، كلما 
 زارت أسرة زوجها إذ يقوم بالبوح بكل ما يحصل بين والديه من مشاجرات وأحاديث، 

 ما يجعلها تعيش في دوامة الحذر والقلق منه، والتفكير كثيرا بأن ال تصطحبه 
معها مجددا.
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طفولة

كيف 
تتعاملين مع 
طفلك البدين 

اعداد / قوارير 

ماذا تفعلين إذا عاد طفلك من المدرسة يبكي؛ ألن 
زمالءه سخروا من وزنه الزائد وقام بلومك على عدم 

اهتمامك بجسمه؟ البد وأن األمر يحتاج منك بعض 
االنتباه والتركيز، فوجود طفل بدين في أسرتك أو طفل 

لديه القابلية لزيادة الوزن يفرض عليك بعض األمور:

؟
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قللي أمامه من السكريات 
والدهون بين الوجبات

مارســي األنشــطة الحركية من أنواع الرياضة 
المختلفة كالجري وغيرها؛ ودعيه يمارسها معك

 علميه تذوق الطعام ومضغه 
قبل بلعه

ابتعدي عن مقارنته الطفل بغيره أو مناداته 
بالبدين

األطفال أقل من 3 سنوات ال يجب أن يتبعوا 
نظامًا صارمًا بهدف إنقاص الوزن؛ ألنهم 

يحتاجون إلى كميات كافية من الدهون للنمو 
الجسمي والذهني

خصصي له طبقًا صغير الحجم لتناول 
الطعام؛ للتقليل من الكميات التي يتم 

تناولها

وضحي له أنك تقدرينه، وتهتمين به 
لمميزاته الكثيرة األهم من الشكل والقوام، 

وركزي على صفاته الجيدة

قللي من العبارات والتعليقات التي تمدحين 
فيها الشكل والهيئة سواء بالسلب أو 

اإليجاب

التشجيع له دور مهم في ضبط سلوك ونشاط 
الطفل وتقليل وزنه
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لقد أثبت الباحثون بشــكل قاطع تأثير الســنين األولى من العمر 
على حياة اإلنســان المستقبلية، فإحساس الولد بنفسه يأتي من 

خالل معاملتك له.
فإن أنت أشــعرته أنه ولد طيب وأحسسته بمحبتك فإنه سيكون 

عن نفســه فكرة أنه إنســان طيب مكرم، أما إذا كنت قليل الصبر 
معــه وتنهال عليه باللوم والتوبيخ، فانه سيشــعر عكس ذلك . . 
وربمــا ينتهي األمر بــه إلى أمراض نفســية كالكآبة واإلحباط أو 

التمرد والعصيان.

طفولة

اطفالنا
 جواهر
اعداد / قوارير 
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ال بد أن نعرف أن هناك فرقًا بين ذات اإلنســان وســلوكه، فذاته 
مكّرمة وعظية، أما الســلوك فقد ينحرف عما رسمه الشرع والعقل 
له، وعلينا أن نوصل هذه الفكرة للطفل، ونوحي له بأن حســابنا 

معه حساب سلوك ال ذات.

روي عن رسول الله )صلى الله عليه واله وسلم(
قال داود )عليه السالم(: إلهي، كن البني كما كنت لي

فأوحى الله اليه.
ياداود قل البنك: يكن لي كما كنت لي، أكن له كما كنُت لك.

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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FASHION

اناقة 
المالبس الرياضية

ألن الطفل يحب الرياضة وممارستها في 
المدرســة والبيت واحيانا فــي األندية.. 
لذا ينصح بأختيــار المالبس التى تجعله 
يتحــرك بســهولة وال تقيــده، وأناقته 
تجعلــه يشــعر بالســعادة ويقبــل على 

اللعب واالنطالق
هنــاك مجموعة من القواعــد التى يجب 
علــى األم اتباعهــا أثناء شــراء مالبس 

األطفال الرياضية منها

عالمها

 

 

عدم 
احتوائها  

خياطات زائدة من خالل 
رؤيتها من الداخل، تلك 
الخياطة تكون غير مرئية 

وربما تخدش
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عنــد  الضيقــة  عــن  االبتعــاد  يجــب  كمــا 
العنــق واألذرع فهــى تجعلــه يشــعر بالضيــق 

ــد. ــى الجل ــية ف ــه بحساس ــا تصيب كم

وعلــى األم أيضــا االبتعــاد عــن المالبــس 
الخشــنة التــى تحتــوى علــى ســحاب معدنيــة 
النظــر  وعليهــا  تضــره،  أن  الممكــن  مــن 
ــراء  ــه وش ــة من ــاش المصنوع ــوع القم ــى ن إل
األقمشــة التــى ال تســبب أى حساســية للجلــد، 
ــة  ــس القطني ــراء المالب ــع بش ــح الجمي وينص

ألن ملمســها ناعــم.

61 Q  W  A  R  E  E  R



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
62Q  W  A  R  E  E  R63 Q  W  A  R  E  E  R

عالمها
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األجداد 
رصيد االحفاد
اعداد / قوارير 

63 Q  W  A  R  E  E  R

العالقة التي تجمع الِجد والِجدة بأحفادهم، وإلى أي درجة تبقى 
األوقــات التي يقضونهــا مًعا هي األجمل واألحــب لقلوبهم 

واألكثر أهمية وفائدة بالنسبة للصغار.
  ويلعــب األجــداد دوًرا مهًمــا فــي بنــاء شــخصية األطفال، 
وإيقــاظ االهتمامات والعواطف الكامنــة بداخلهم أكثر من أي 
قريب آخر لهم، ألنهم بحسب رأي العديد من المحللين النفسيين 
يوفرون لهم األمان العاطفي بما يحمله من حب وثقة ودعم غير 

مشروطين.
 عــادة ما يعمدون إلــى نقل خبراتهم إليهم لمســاعدتهم في 
مواجهة الحياة بشــكل أفضل. يحمل األجداد رصيًدا مدهًشــا 
من الحكايات واألطفــال غالًبا ما ينجذبون إلى ســماعها، لهذا 
 سنجد أنه حينما يختار الِجد والِجدة أفضل الحكايات التي مرت 
بهــم والتي تحمــل ِعبرة يســتفيد منهــا األحفــاد ويلقونها 
 على أســماعهم، فإنهم بذلك يســهمون في تشــكيل وعيهم 

وربطهم بجذورهم، ومساعدتهم على التعلم من أخطاء اآلخرين.
 

االنفتاح والصدق
 عــادة ما يكون األجداد أكثر رقة وتفهًما من اآلباء عند التعامل 
مع األحفاد وذلك التســاع خبراتهــم وصمودهم أمام الكثير من 
متاعب الحياة، لهذا تنشــأ بينهــم وبين أحفادهم عالقة متينة 
عنوانها الثقة. ويميل األطفال إلى مشــاركتهم في تفاصيلهم 
الصغيــرة مما يجعلهم أكثر انفتاًحا وصدًقا في التعامل حينما 
يكبــرون، وذلك بفضــل حكمة األجداد الذين منحوهم الشــعور 
باألمان. والســنوات التي يقضيها األحفاد مع األجداد، ســواء 
طالت أو قصرت تحمل كثيًرا من المحبة والحكمة ونقل التقاليد 
والذكريات، يكون لها تأثير عميق على حياتهم ألنها تكســبهم 
البصيــرة والثقة، وغيرها مــن الصفات الطيبة التي ســينقلها 

هؤالء يوًما ما ألبنائهم وأحفادهم أيًضا.
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عالمها

الحلقوم العراقي 
الملون
اعداد / قوارير 
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طريقة التحضير
 أضيفي كمية الماء في وعاء وضعيه على النار 
وامزجــي كمية الســكر مع الماء حتى يــذوب جيدًا ثم 
ضعي عصير الليمون. ذوبي النشاء في ماء بارد وأضيفيه مباشرة 

للخليط وحركيه جيدًا على نار متوسطة.
أضيفي كمية الجيالتين وكمية المكســرات والهيل المطحون وماء 

الورد وكذلك األلوان الغذائية، وحركي المكونات جيدًا حتى يصبح 
قوام الخليط متماسكًا. أحضري صينية وادهنيها بالزيت واسكبي 
المزيج على كامل الصينية واحرصي على أن يكون ملمس السطح 
أملــس وناعمًا، واتركي الحلقوم يبرد على حرارة المطبخ وليس في 
الثالجة، ورشي عليه السكر المطحون أو النشا وغطيه جيدًا وبعدها 

قطيعها إلى مكعبات وقدميها ألفراد عائلتك.

65 Q  W  A  R  E  E  R

المكونات
 كوبان من املاء. كوب 

سكر بودرة. نصف كوب نشا 
ذرة. كوب جيالتني. ملعقة هيل 

مطحون. ثالث مالعق فانيال أو ماء 
ورد. ملعقة عصير الليمون. 

كوب من املكسرات. 
ألوان غذائية.
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نكاية بالكذب

نكاية بالكذب 
والكذابين فإننا 
البد من تحصين 
أنفسنا من هذا 
الداء اللعين 
على مستوى 
األداء اإلنساني.. 
ثم الخروج من 
قوقعة التفكير 
الجمعي وتصديق 
كل ما يرد أمامنا 
وما نسمعه، 
وتمكين المنطق 
من فرز األخبار 
وفلترتها بحيادية

أكثــر  اكــذب  ثــم  اآلخــرون  يصدقــك  حتــى  اكــذب   "اكــذب 
ــز  ــة جوزيــف غوبل حتــى تصــدق نفســك" هــل بــدأت فعــال مقول
ــا  ــل حياتن ــي تفاصي ــف ف ــز مخي ــذ حي ــازي بأخ ــة الن ــر الدعاي وزي

ــة؟ اليومي
نراهــا  التــي  المواقــف  عــن  بعيــدا  ليــس  الجــواب  لعــل    
يوميــا ونختبرهــا فــي وســائل اإلعــالم المختلفــة حتــى بتنــا 
ــر  ــذب المتنك ــن الك ــدق م ــن الص ــرف أي ــرة ال نع ــة كبي ــي دوام ف

بالصــدق!!
احترافيــة  طرائــق  الكذابــون  يســتخدم  الحــال  طبيعــة   ففــي 
مرحلــة  إلــى  الوصــول  هــو  طبعــا  والهــدف  كذبهــم   لتمريــر 
ــن  ــف م ــه الزي ــي علي ــر ينطل ــور كبي ــن جمه ــن تكوي ــم م  تمكنه
 دون جهــود مضنيــة... وهــذا األمــر يكــون علــى مســتوى دول
مســتوى  علــى  وحتــى  ضخمــة  إعالميــة  ومؤسســات  كبــرى    

األفراد!
ففــي الحيــاة االجتماعيــة المعاصــرة يوجــد كــم هائــل مــن 
األشــخاص الذيــن يتقنــون فعــل الكــذب ألهــداف مختلفــة.. منهــا 
الحســد والعــداوة وأحيانــا مجــرد وهــم عاشــوه بســبب كذبــة عائمة 
ــاذج(..  ــذب س ــل الك ــامعهم )ناق ــى مس ــى إل ــث تناه ــي حدي ف
وغالبــا مــا يكــون الســبب هــو مــن أجــل تضــارب المصالــح؛ لذلــك 
 يلجــأ بعضهــم لصناعــة ســيناريو ال يلمــس ارض الواقــع أبــدا 
ــي  ــكل تدريج ــم بش ــدم خصومه ــن ويه ــي اآلخري ــر ف ــه يؤث لكن
خصوصــا إذا كان الخصــم مترفعــا عــن الــرد بمثــل اســلحتهم 

الفاســدة
وعليــه ونكايــة بالكــذب والكذابيــن فإننــا البــد مــن تحصيــن 
ــاني..  ــتوى األداء اإلنس ــى مس ــن عل ــداء اللعي ــذا ال ــن ه ــنا م أنفس
ثــم الخــروج مــن قوقعــة التفكيــر الجمعــي وتصديــق كل مــا يــرد 
أمامنــا ومــا نســمعه، وتمكيــن المنطــق مــن فــرز األخبــار وفلترتهــا 
بحياديــة، وإبعــاد الوشــاة عــن دائــرة معارفنــا، ومواجهــة المواقــف 
التــي تســتدعي اتخــاذ إجــراء.. وإال فمــن يكــون صادقــا مــع نفســه 
ــه األلســن ومــا تصــل  ــا تتناقل ــرا بم ــي كثي ــن يبال ــاس ل ــا للن محب
إليــه مؤامــرات أعــداء النجــاح وفــي النهايــة دائمــا تســطع حقيقــة 
ــى  ــا حت ــريء متهم ــة وكان )الب ــرت المعادل ــو تغي ــى ل ــرد حت الف

ــه(!. ــت نزاهت تثب

ايمان كاظم 

�لقلممرفــــــاأ
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تصوير - محمد القرعاوي

باب من الفضة الخالصة يعود لشباك 
ضريح اإلمام الحسين )عليه السالم(


