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حضانة الطفل .. 

ضمان لحياته أم هدر لحقوقه؟

هل تصبر الزوجة 

على رجل سيء الطباع ؟

األم مدرسة دينية واجتماعية 

تحديات تجربة التعليم االلكترونى..

..مدارس الوارث انموذجا
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حقوق املرأة.. من نظمها! ومن جتاهلها؟
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 ..2021
استعادة األمل

مع وداع عام مضى واســتقبال عام جديد نســأل الله 
لكــم ان يزيــح عنكم فواجــع األقدار وغصــة القلب 
 وضيق الحياة، فكل مامر علينا مع العام المنصرم ترك 
 فينــا بعض األلــم والجراحات والتوجــس مما حدث 
فيــه ابتــداًء من الوباء الــذي حل فــي العالم اجمع 
واختطف مّنا االحبة واالصدقاء والمعارف والعديد من 
االشــخاص الذين كانت لهم بصمة في الحياة منهم 
االطباء والذيــن يعملون في المجــال الطبي والخبراء 
 واالســاتذة وغيرهــم .. ليكون هذا الحــدث هو االبرز 
 فــي العــام 2020 .. وعــدا ذلــك مــن الحــوادث 
والتداعيــات التي حلــت بالمجتمع والقــت بظاللها 
على العوائل والفقراء والعديد من المواطنين البؤساء، 
والحظــر واغــالق المدارس الــذي حد من الممارســات 
الطبيعيــة واالعمــال اليوميــة ، حتــى بــات الناس  
فــي عزلة مقيتــة وحياة صعبة وفارغة من النشــاط 
والحيوية، وانتشــر المرض والفقر واالمراض النفسية 
والمشاكل االســرية التي كانت حاضرة داخل جدران 

البيوت اآلمنة.
 واليســعنا هنــا ان نســرد االحــداث كافــة .. الن 
تــه اصبــح بــال روح والحياة ســوى من   العالــم برمَّ
 بعــض االمــور التــي تزيح عــن كاهلنــا آثــار األلم 

والقسوة.
نتمنــى ان يكون العام 2021 عامــًا زاخرًا بالصفاء 
وخاليــًا من االمراض وملــيء بالخيــر والمحبة .. وان 
له  الله عز وجل بالبركات ويعيد الى بلدنا الغالي   يجمِّ
امجــاده العريقــة وتاريخه العذب لينعــم بكل ماهو 
جميل .. وان يحل التفاؤل كل مواطنيه .. فالعراقيون 

يستحقون العيش بأمان وسالم .
كما ونســأل الله ان يســدد خطى كل انسان يسعى 
لرضا الله، وان تحيا العوائل بأيام سعيدة بعيدة عن 

المنغصات والعوارض الطارئة .. 
فالتفاؤل جزء كبير من ازاحة كل ألم ..ولواله لما عشنا 
يوما واحــدا .. ليكون االمل والقناعة هو مفتاح عامنا 

الجديد .   

سعاد  البياتي

�أريج
�الفتتاح

نتمنى ان يكون 
العام 2021 عاما 
زاخرا بالصفاء 
وخاليا من 
االمراض ومليء 
بالخير والمحبة .. 
وان يجمله  اهلل 
عز وجل بالبركات 
ويعيد الى بلدنا 
الغالي امجاده 
العريقة وتاريخه 
العذب لينعم بكل 
ماهو جميل.. 
وان يحل التفاؤل 
كل مواطنيه.. 
فالعراقيون 
يستحقون العيش 
بأمان وسالم

ّ
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الرأي الديني: 
الشيخ مازن التميمي مسؤول شعبة دار اللغة واألدب العربي

الحضانة مصطلح فقهي متداول في الفقه اإلســالمي، ومعناه: 
الوالية التي تقتضي الســلطنة، الغرض منهــا رعاية الولد ذكرًا 
كان أو أنثــى وحفظــه، وهي حق ثابت لألبوين على حد ســواء، 
والمسؤول عنه األب 
دون األم، وتشمل: 
اإلرضاع والتربية 
وما يتعلق 
به من 
شأن

 

يصلحه، وتنتهي الحضانة عند سن الرشد دون البلوغ.
وقد تناول اإلسالم هذا الموضوع فــــي أحكامه الشرعية الفرعية، 
وســجلت كتب الفقهاء لهذا الموضوع ســبعة عشــر )1( مسألة 
قانونيــة حول النزاع وغيره، فقالت فــي بعض الموارد: "حضانة 
الولــد وكل ما يتعلــق بها من مصلحة حفظــه ورعايته –حولين 
كامليــن- من حق أبويه بالســوية، فال يجوز لــألب أن يفصله عن 
أمه خالل هذه المدة وأن كان أنثى، واألحوط األولى أن ال يفصله 

عنها حتى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكرا" )2(
أما "إذا افترق األبوان بفســخ أو طالق قبل أن يبلغ الولد السنتين 
لم يســقط حق األم في حضانته ما لم تتزوج من غيره، فالبد من 
توافقهما على ممارسة حقهما المشترك بالتناوب أو بأية كيفية 

أخرى يتفقان عليها")3(

اليوم ومع تزايد نسبة الطالق في عموم المجتمعات ألسباب لسنا في صدد مناقشتها 
في هذا الموضوع.. تتفرع من هذه القضية مجموعة من المشكالت االجتماعية والنفسية 

المرتبطة بها وبالطبع في مقدمتها )الضحايا( األطفال الذين يدفعون ثمن االنفصال من 
استقرارهم وحقهم في الحياة ضمن بيئة آمنة توفر لهم وجود األبوين معا من دون أن 

يضطر الطفل أن يعاني من عقدة االختيار بين حنان األم وحماية األب،  أو أزمة اإلجبار على 
أحدهما حتى لو أراد البقاء مع اآلخر.. فما يفرضه القانون أو ما يوجه به الشرع أو ينصح به 

علم النفس.. سنتعرف عليه من خالل رؤية ثالثية األبعاد ونترك للقارئ التمعن أكثر في 
مسألة الحضانة والتفكير في ضمان حياة الطفل من دون أي هدر لحقوقه

رأي ثالثي 
االبعاد

ضمان لحياته أم هدر لحقوقه؟
حضانة الطفل ..

إميان  كاظم
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الرأي النفسي:
االستشارية شهالء الدهش/ مركز اإلرشاد األسري

حضانة االطفال بعد الطالق وأثرها النفسي على االطفال
يعتبر موضوع حضانــة االطفال من المواضيع الشــائكة والتي 
يترتب عليها أثار نفســية كثيرة على االطفال لذا هناك خطوات 

كثيرة على االم واالب تطبيقها بعد االنفصال:
1 - يجــب ان ينظر االبوان الى مصلحة أبنائهم وترك مصالحهم 
ومشــاكلهم ويجعلون العالقــة ودية فيما بينهــم للحفاظ على 

نفسية أبنائهم.
2 - تحديد المكان االنسب للطفل الذي يضمن الحالة النفسية له 

سواء كان مع االب ام مع االم.
3 - فحــص الحالة النفســية لالب واالم ومعرفــة ان كان لديهم 
امراض نفسية ام ميول االدمان او ميول للعنف ومعرفة من منهم 

يستحق حضانة الطفل.
4 - تحديــد الثقافة والتعليم لألب واالم ومعرفة كيف يســتفيد 

الطفل من هذه الخبرات. 
5 - التأكد من وجود دخل مادي ثابت للشــخص الذي ســيتولى 

الحضانة سواء كان االم ام االب.
6 - في كل االحوال عيش الطفل مع طرف واحد ســواء كان االم 
ام االب ســيولد له أثار نفسية كاألرق والكوابيس وقضم االظافر 

والتلعثم وتأخر المستوى الدراسي وغيرها من االثار.
7 - وختامًا نحن في مركز االرشــاد االسري هدفنا ارشاد الزوجين 
المنفصلين إلى أبســط الطرق التي من شــانها أن تخدمهم في 
التعامــل مــع األطفال وتقلل عليهــم التأثيرات النفســية فيما 
يخص مســألة الحضانة، وأيضــا قام المركــز بمفاتحة المحكمة 

باصطحــاب االطفال من قبل ابائهــم ألن غايتنا عدم قطع 
جذورهم من االصل تماما من خالل المشــاهدة ونحن نرى 

ان مفهــوم الطالق ليس بهذا المفهــوم العدائي وانما 
يجب ان يفهم بمفهوم اخر هو سوء فهم حصل بين 

االثنين أدى بالنهاية إلى انفصالهما.

الرأي القانوني 
المحامي حسن عودة :

 جعل الله ســبحانه وتعالــى الزواج 
عالقة مبنيــة على المودة والرحمة 
واأللفة واالنســجام ولكن قد تثور 
الزوجية  الحياة  وتصبح  المشاكل 
مستحيلة ويحدث الطالق والذي ال 
يقتصر أثره على الزوجين بل يمتد 
أثره الى األطفال الذين يصبحون 
الزوجين  بيــن  الصــراع  ضحيــة 
ووســيلة للضغط والمساومة بين 
الطرفيــن وفي القانــون العراقي 

الحضانــه لــألم علــى أن تتوافر فيها شــروط األمانــة والعقل 
والمحافظــة على المحضون وذلك اســتنادا ألحــكام المادة 57 
من قانون األحوال الشــخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 
ويجــب أن تؤخذ بنظر االعتبار الحالة النفســية للطفل المحضون 
باالســتعانة بالبحث االجتماعــي واللجان الطبيــة وهل تتوافر 
له ســبل العيش والتعليــم واذا لم تتوفر في الحاضنة الشــروط 
تسقط عنها الحضانة ويستطيع االب استرداد الحضانة وكذلك 
بإمكانه مشاهدة المحضون مرتين في الشهر وبامكانه اصطحاب 
المحضون على أن ال يبيت اال عند حاضنته واذا تزوجت الحاضنة 
من شــخص آخر فيجب عليه أن يتعهــد بالمحافظة على الطفل 
المحضون وبعكســه تســقط الحضانة عن االم وتستمر الحضانة 
الى سن الخامسة عشر  حيث  يختار الطفل العيش من يراه مناسبا 

االب او االم.

جعل اهلل سبحانه وتعالى الزواج 
عالقة مبنية على المودة والرحمة 
واأللفة واالنسجام ولكن قد تثور المشاكل 

وتصبح الحياة الزوجية مستحيلة ويحدث 
الطالق والذي ال يقتصر أثره على الزوجين 
بل يمتد أثره الى األطفال الذين يصبحون 

ضحية الصراع بين الزوجين ووسيلة للضغط 
والمساومة بين الطرفين
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في حديث مع صديقة عن االمراض النسائية قالت: "عانيت مرة من التهابات في 
المنطقة الحساسة، عندها أخذتني والدتي لزيارة طبيبة نساء، حينها خرجت 
الممرضة، تحدثت مع أمي وليس معي، وسألتها فورا: "هل ابنتك حامل؟"، 

أجابتها أمي بالنفي.  قصتي هذه، هي عينة لما تعتقد شريحة كبيرة من 
مجتمعاتنا، بأن زيارة النساء لطبيبة أمراض نسائية فقط عندما تكون حامال، وكأن 

الرحم وظيفته بالحياة هو الحمل والوالدة، وليس له أعراض أخرى.

طبيب

امراض نسائية تصيب الفتيات
العالقة لها بالزواج!

للقوارير

06Q  W  A  R  E  E  R
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على الرغم من أن أغلب األمراض النسائية ترتبط بالمرأة بعد سن 
الثالثيــن، أو باألحــرى بعد الزواج واإلنجاب، فــإن هناك أمراضا 
نســائية تصيب الفتيات في العشــرينات من العمر، ومن المهم 
عدم االســتهانة بهــا ومعالجتها؛ حتى ال تؤثــر على الخصوبة 

واالنجاب في المستقبل.

اكتشاف المرض
أخصائية النســاء والوالدة، الدكتورة ميادة غازي، تخبرنا عن تلك 

األمراض النسائية التي تصيب الفتيات:
من المهم أن تعرف الفتاة طبيعة جســمها، وأن تكون على دراية 
بــأي تغيير يطــرأ عليه، فهي فقط من ســتعلم أن هنالك أمرا ما 
يحدث في جسمها، وأنها ليست على ما يرام، فمعرفتها ألعراض 

األمراض؛ يسهل اكتشافها ويسهل معالجتها والسيطرة عليها.

وأما عن األمراض النسائية التي تصيب الفتيات، فهي:

اضطرابات الحيض
تعد مــن العــوارض المرضيــة التي تصيــب الفتيــات؛ نتيجة 
الضطرابات الحالة النفســية أو الســمنة المفرطة، أو حتى ســوء 
العادات الغذائية، وتســبب اضطرابات الحيــض انقطاًعا للدورة 
الشــهرية، أو قلة نزول دم الحيض، وتسبب كذلك آالما" شديدة 
وتقلصات مؤلمة، وغالبا" ما يســهل العالج في حال التخلص من 

المسببات.

تكيس المبايض
من أكثر األمراض النســائية شيوعا لدى الفتيات، وأسبابه تتعلق 
بالوراثــة، وزيادة الــوزن، وضعف المناعة، وخلــل في هرمونات 
الغــدة الكظرية، ومن أبــرز أعراضه زيادة نمو الشــعر في الوجه، 
واالكتئاب، وظهور حب الشــباب، وهو من األمراض التي ينبغي 

معالجتها؛ حتى ال تؤثر على اإلنجاب.

التهابات المناطق الحساسة
وغالبــا مــا يصاحبها حكــة واحمــرار وطفح جلــدي وزيادة في 
اإلفــرازات، وتكون ناتجة عــن قلة النظافة أو اســتخدام مالبس 
داخلية غير مناســبة، وكذلك نزع الشعر بطرق غير صحية، أو حتى 
اســتخدام المراحيض في األماكن العامة. وألن هذه االلتهابات 
يمكن أن تنتقل إلى الرحم، فمن المهم مراجعة الطبيبة المختصة؛ 

لوصف أفضل طريقة للعالج.

من المهم أن تعرف الفتاة طبيعة 
جسمها، وأن تكون على دراية بأي 
تغير يطرأ عليه، فهي فقط من ستعلم أن 

هنالك أمرا ما يحدث في جسمها، وأنها 
ليست على ما يرام، فمعرفتها ألعراض 

األمراض؛ يسهل اكتشافها ويسهل معالجتها 
والسيطرة عليها

07 Q  W  A  R  E  E  R
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درر
سجادية

الصاحب ظل صاحبه ودليله

رسالة 
الحقوق..
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وردت تعابيــر في كثير مــن اآليات القرآنيــة المباركة تؤكد إن 
ن أنماطا  األنسان كائن اجتماعي ال يمكنه العيش من دون أن ُيكوَّ
مختلفة من العالقات االنسانية القائمة على المحبة وبحسب ما 
ن َذَكرٍ َوُأنَثٰى  ا َخَلْقَناُكم مِّ اُس إِنَّ َها النَّ ذكرته اآلية الكريمة " َيا أَيُّ
َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا • إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَْتَقاُكْم 
• إِنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيٌر )13(" سورة الحجرات، فالتعارف هو بداية 
ن عالقة الصداقة التي نحن في صدد الحديث عنها ضمن  تكــوُّ

صفحة )درر سجادية(.

بداية الرحلة
تبــدأ رحلة الصداقة بمواقف بســيطة وعابرة ال تلبث أن تتطور 
إلى مواقف راســخة وعميقة، في الحقيقة كثيــرا من العالقات 
تبــدأ بقوة ويتوهم األشــخاص أنهــم وجــدوا أصحابهم لكن 
اإلمام الســجاد )عليه الســالم( يضع في منظومتــه األخالقية 
معادلــة التوازن فــي التعامل إذا لم نكن قادريــن على تقديم 
الفضــل للصاحب بشــكل عام، فيوحــي لنا بجملــة من األمور 
الواجب تأديتها لنحافظ علــى خصوصية هذه الرباط الروحي 
ومنها حفظ كرامته وإكرامه كما يكرمنا، وحفظه حاضرا وغائبا؛ 
 فالصديــق ال ينبغي أن يكلف نفســه عناء التفكيــر بما يقوله 
أمــام صاحبه ألن هذا النــوع من العالقات في األســاس قائم 
على الثقة والخصوصية وحفظ األســرار وربما في األساس هذه 
هي الحاجة الملحــة التي تمنح هذا التقــارب هويته المعنونة 

بالصديق.

ميزة الصداقة
للصداقــة ميــزات كثيــرة تمنحها طابعــا اســتثنائيا، فبقية 
العالقــات فــي الحيــاة ال تكــون اختياريــة كما فــي موضوع 
األصحاب؛ فال تربطهم رابطة الدم وال المصاهرة وال تفرض بيئة 
العمل عليهم التواجد المكاني، وال قرب السكن يجعلهم جيران، 
ال مصالــح مادية وال أهداف مســتقبلية، كل ما فــي األمر إننا 
بحاجة لشخص نســتند عليه يكون خارج دائرة األسرة والعمل، 
وعادة تتشــكل أولى مالمــح هذه العالقات في المدرســة على 
اعتبارهــا البيئة المثالية التي تحتضن مجموعة من األشــخاص 
فــي عمــر متقارب ومــن بيئات أســرية مختلفة،  مــا يجذبهم 

لبعض هو تشــابه وتقارب فــي الروح أو الطبــاع.. وربما تكون 
الطباع مختلفة لكن يكمل كل منهما اآلخر، فميزة الصداقة إنها 
خارج الحســابات والقيود وكثيرا من االعتبــارات، ولعل األمثلة 
والحكايــات والقصص في هذا اإلطار أخذت أبعادا ال حدود لها 
وهي ترســم لوحات خالدة عن معاني سامية ال يمكن أن تسقط 
من شــجرة الذاكرة مهما عصفت عليهــا رياح التاريخ, ومن أكثر 
وأعمق تلك الصور هي الصورة الخالدة ألصحاب اإلمام الحسين 
)عليه الســالم( وهم يبذلون مهجتهــم دون صاحبهم وها نحن 
إلى اآلن نردد بعبارة الســالم )الســالم على أصحاب الحســين( 
وهذه هي الميزة التي لم تكن تطلب من الدنيا بصحبتها وانما 

صحبة تنشد اآلخرة.

الدليل
مهمــا بلغنا من المعرفة واإلرادة في اتخــاذ قراراتنا في الحياة 
البــد من دليــل وناصــح يرافق خطواتنــا، الصديــق هو ذلك 
الشــخص الذي يمكن ان يكون المرشــد لكن ليس قبل أن تتوفر 
فيه مواصفات االنسان المستقيم، فليس من المنطق أن نعتمد 
نصيحــة صديق هو بذاته يحتاج النصح واالرشــاد، لذلك علينا 
ومن البداية االبتعاد عن دائرة رفاق الســوء ألنها كلما اتسعت 
وكلمــا تعمقنا في الدخول إليها كلما اســتصعبنا الخروج منها 
وبدل أن تكون الرفقة في ســبيل الله، ومدعاة للراحة والسكينة 
تكــون نتائجها عكســية على يومياتنا وتؤثــر علينا وتخرج عن 
مواصفات الحقوق التي أرســاها اإلمام )عليه السالم( في رسالة 

الحقوق.

كاظم إميان  

09 Q  W  A  R  E  E  R

حق الصاحب وفق ما جاء في رسالة الحقوق لإلمام السجاد )عليه السالم( :
اِحب َفَأْن َتْصَحَبُه بالَفضِل َما َوَجْدَت إَليِه َسبياًل، وإال َفال َأَقَلّ ِمَن اإلنصاِف، َوَأْن ُتْكِرَمُه  »َوأمـّا َحُقّ الَصّ

َكَما يـُْكِرُمَك، َوتـْحَفَظُه َكَما يـَْحَفُظَك، وال َيْسبَقَك ِفيَمــا َبيَنَك وَبيَنُه إَلى مـَْكَرَمٍة، َفـإْن َسَبَقَك 
ِة، ُتْلِزُم نْفَسَك نِصيَحَتُه َوِحَياَطَتُه َوُمَعاَضدَتُه َعَلى  ا َيْسَتِحُقّ ِمَن اْلَمَوَدّ َر بِه َعَمّ َكاَفـــأَتُه، وال ُتَقِصّ

َطـــــاَعِة َربِه َوَمُعونَتُه َعَلى َنْفِسِه ِفيَما ال َيُهُمّ بِه ِمْن َمْعِصيِة َربِه، ُثَمّ َتُكوُن َعَلْيِه َرْحَمًة وال َتُكوُن 
َة إال بالله« َعَليِه َعَذابًا وال ُقَوّ

مهما بلغنا من المعرفة واإلرادة 
في اتخاذ قراراتنا في الحياة البد 
من دليل وناصح يرافق خطواتنا، الصديق 

هو ذلك الشخص الذي يمكن ان يكون 
المرشد لكن ليس قبل أن تتوفر فيه 

مواصفات االنسان المستقيم، فليس من 
المنطق أن نعتمد نصيحة صديق هو بذاته 

يحتاج النصح واالرشاد
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مفاتيح السعادة 

يقول البعض 
انك اذا اردت ان 
تكون سعيدا 
فكن قليل الكالم 
كثير التجاهل 
اما انا فاعتقد 
ان المفتاح االول 
واالخير  لتحقيق 
السعادة هي 
تحسين عالقتنا 
مع اهلل وهو 
الضمان الحقيقي 
للسعادة وبالشكر 
تدوم النعم

قرأت قبل أيــام قوال للجاحظ صاحب كتــاب البخالء يقول فيه 
)ان الصقــر اذا هوجم من مجموعة غربــان فانه ال يتعارك معها 
بل يحلق الــى االعلى فال تبلغ الغربان مبلغه ( والحكمة من هذا 
القول الرائع تؤكد ان االخالق العالية هي التي تحفظك من الزلل 
فال يجرك من اراد ان ينال منك الى الميدان فتنزل عن مســتواك 
وهكذا يجب ان تتصرف المرأة التي تبتعد عن المشــاكل وتبحث 

عن السعادة.
 المــرأة التي تواجه المشــاكل بقلــب صلب وتترفــع عن االذى 
 كالجبــل الشــامخ الــذي ال يهــزه ريــح المــرأة التي ال تنكســر 
وال تنظر الى الوراء واذا انكســرت زادها الكســر صالبة وشــجاعة 

وعنادا ومجدا.
 ولكــن مــا هو مفهــوم الســعادة بالنســبة للمرأة وماذا يســعد 
 قلبها هل تكمن الســعادة بالنســبة لها في القصور الشــامخة 
 ام فــي زينــة الحيــاة الدنيــا االمــوال واالوالد ام ان الســعادة 
تكمــن في الرضــا والقناعة فكم من فقير ال يملك ســقفا يأويه 
اســعد حاال من فاحش الثراء يملك االرض بما رحبت قد يحســد 
الفقير علــى نظرة حنونة لزوجته او لقمة بســيطة يتناولها في 

عافية. 
والمــرأة تكفيهــا نظرة حنونة من عين زوجها وقد تســرها كلمة 
والكلمة الطيبة صدقة وربما هدية بسيطة تسعد قلبها وتنسيها 
مــا تكبدته من احزان وال شــك ان الســعادة الحقيقية هي عند 
اولئك  الذين تعلموا كيف يعيشــوا مع االشــياء البســيطة التي 

لديهم ويقتنعوا بها.
ولكن هــل حقا ان لكلمة الســعادة التي اختلف في تفســيرها 

الفالسفة لها عشرة مفاتيح.   
وهــل تفلح تلــك المفاتيح في جلــب الهناء لقلــوب انهكتها 
الصراعات النفسية والهموم يقول البعض ان هذه النصائح هي 
دليل الباحثين عن السعادة وهي بالتأكيد ال تتحدث عن الثراء او 
اعتالء المناصب والنجاح في الحياة بل هي اسلوب حياة  يجعلنا 

نبحث عن السعادة حيثما تكون. 
يقــول البعض انك اذا اردت ان تكون ســعيدا فكن قليل الكالم 
كثير التجاهــل اما انا فاعتقد ان المفتاح االول واالخير  لتحقيق 
الســعادة هي تحســين عالقتنا مع الله وهو الضمــان الحقيقي 

للسعادة وبالشكر تدوم النعم.

ساجدة ناهي

�لو�قع من
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ملف العدد

حقوق املرأة 
من نظمها! ومن جتاهلها؟

Q  W  A  R  E  E  R
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حممود احلسيين  فاطمة 

ملف 
العدد

حقوق المرأة 
من نظمها! ومن تجاهلها؟

لتعزيز مكانتها ودورها 

12Q  W  A  R  E  E  R
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ــك  ــم تل ــي رس ــاء ف ــيوضح كل ماج ــدد س ــذا الع ــتطالعنا له اس
ــوق . الحق

تحدث قائال" : الشيخ علي المطيري 
ــك  ــن ذل ــاس، وم ــن الن ــدل بي ــاس الع ــى أس ــالم عل ــاء اإلس ج
عــْدل الّديــن بيــن الرجــال والنســاء فــي مختلــف مناحــي الحيــاة، 
فكانــت واجباتهــم وحســابهم أمــام اللــه -تعالــى- بشــكٍل 
ــَل  ــْن َعِم ــى: )َم ــه تعال ــال الل ــث ق ــه، حي ــز في ــاوي ال تميي متس
ــًة  َب ــاًة َطيِّ ــُه َحَي ــٌن َفَلُنْحِيَينَّ ــَو ُمْؤِم ــى َوُه ــرٍ أَْو ُأْنَث ــْن َذَك ــا ِم َصاِلًح
ــن   ــود م ــوا يعملون(والمقص ــِن ماكان ــْم ِبَأْحَس ــْم أَْجَرُه ُه َوَلَنْجزَِينَّ
اآليــة  مســاواة الرجــل بالمــرأة فــي األحــكام الشــرعّية أمــام اللــه 
ــوارق فــي  ــّددٍة بســبب بعــض الف ــى- إاّل فــي أحــكاٍم مح -تعال
ــدا ان  ــي اب ــذا ال يعن ــى وه ــن األنث ــه ع ــر واختالف ــة الذك طبيع
ــات  ــا مهــام و واجب ــكل منهم ــل ل ــرأة ب ــن الم الرجــل افضــل م

ــلمة. ــرة المس ــا االس ــل بهم ــة تتكام مختلف
ــن  ــا إّياهــا، منهــا َضِم ــرأة حقوقهــا وعّرفه ــل اإلســالم للم  وكف
اإلســالم للمــرأة إشــباع غريزتهــا بالــزواج إذا طلبــت ذلــك، وعــدم 
منعهــا مــن ذلــك إذا كانــت قــادرًة علــى أداء واجباتهــا  وعــدم 
ــة  ــق الحري ــا مطل ــل له ــه ب ــا علي ــزواج و اكراه ــى ال ــا عل اجباره

بذلــك .
شــرع اإلســالم للّزوجــة أن تفســخ عقــد زواجهــا مــن زوجهــا إذا 
ــا وأرادت  ــرارٍ له ــي أض ــّبب ف ــا أو تس ــتطع أداء حقوقه ــم يس ل
ــب  ــة الكس ــا . وحرّي ــة له ــة حماي ــود معين ــه بقي ــال عن االنفص
ــرق  ــن ط ــك م ــر ذل ــارًة أم غي ــت تج ــواًء أكان ــرأة س ــالل للم الح
ــث  ــاّص، حي ــا الخ ــي ماله ــّرف ف ــة التص ــب األموال.وحرّي كس
حــّرم علــى أّي أحــد ســواًء أكان زوجهــا أو والدهــا أن جبرهــا علــى 
اإلنفــاق فــي حاجــٍة معّينــة أو منعهــا مــن اإلنفــاق فــي حاجــٍة 
كهدّيــٍة أو بيــٍع أو غيــر ذلــك. َضِمــن اإلســالم للمــرأة حّقهــا فــي 
اختيــار الــزوج الــذي ترتضيــه لهــا، وال يجــوز ألحــٍد إجبارهــا علــى 
الــزواج مــن رجــٍل ال ترغــب باالرتبــاط بــه، وفــي حــال أجبــر الولّي 
الفتــاة الِبْكــر أو الثّيــب أن تتــزوج مــن رجــٍل ال تريــده، فلهــا أن 
تفســخ العقــد ويتحّمــل الولــّي تكاليــف الفســخ. صــان اإلســالم 
كرامــة المــرأة وهيبتهــا فــي نفــوس مــن حولهــا، فحــّرم عليهــا 
ــد شــّرع  ــي أن يســتمتع بجســدها، وق ــماح لألجنب ــذال والّس االبت
ــى  ــيء وحت ــي كّل ش ــاء ف ــال والنس ــن الرج ــدة بي ــك الُمباع لذل
فــي أداء الِعبــادات وذلــك توجيهــًا مــن اإلســالم للمباعــدة بيــن 

صفــوف الرجــال والنســاء خــالل الصــالة. َضِمــن اإلســالم للمــرأة 
حــّق المــأكل والمشــرب والملبــس والّســكن، ويعــود ذلــك بحســب 
ــاة  ــة الفت ــون نفق ــا تك ــًا م ــات، وغالب ــي المجتمع ــادات ف الع
علــى والدهــا، أّمــا نفقــة المــرأة المتزّوجــة تكــون علــى زوجهــا. 
ــت  ــي بي ــًا ف ــن النســاء حّق ــز م ــل والعجائ جعــل اإلســالم لألرام
مــال الُمســلمين، فُينفــق عليهــّن منــه وال ُيتركــن يتكّففــن النــاس 
ــة؛  ــرأة الخاّص ــروف الم ــالم ظ ــى اإلس ــات. راع ــرن الصدق وينتظ
ــقط  ــة، وأس ــف كالّنفق ــض التكالي ــا بع ــف عنه ــه خّف ــث إّن حي
عنهــا بعضهــا كالجهــاد، وأســقط عنهــا بعــض الفرائــض 
ــام.  ــالة والصي ــاس، كالّص ــض والنف ــرة الحي ــٍت فت ــكٍل مؤق بش
صــور تكريــم اإلســالم للمــرأة تجّلــى تكريــم اإلســالم للمــرأة 
وتقديــر حالهــا وظروفهــا فــي العديــد مــن األمــور؛ منهــا جعــل 
اإلســالم للمــرأة مهــرًا، حيــث إّنهــا تأخــذه كامــاًل بمجــّرد الخلــوة 
بهــا، وحــّرم األخــذ منــه إاّل بطيــب نفــٍس منهــا، وجعــل للمــرأة 
ــل  ــط. جع ــا فق ــد عليه ــّرد العق ــا بمج ــرث زوجه ــأن ت ــّق ب الح
ــرث  ــد ت ــا ق ــث إّنه ــراث؛ حي ــن المي ــًا م ــرأة نصيب ــالم للم اإلس
مــن أبيهــا أو مــن أخيهــا أو مــن زوجهــا أو مــن ولدهــا، بالّرغــم 
ــى أحــٍد منهــم. جعــل اإلســالم تغســيل  ــن أّنهــا ال تنفــق عل م
المــرأة وتكفينهــا علــى زوجهــا أو علــى النســاء؛ مراعــاًة لُحرمِتهــا 
ــيٍّ و شــهود حتــى  وعّفتهــا. حــّرم اإلســالم نــكاح المــرأة دون ول
ــرأة  ــذف ام ــن ق ــّد م ــالم ح ــل اإلس ــا. جع ــي ِعرضه ــم ف ال ُتّته
ــردع أّي اّتهــاٍم دون  ــك ل ــدة، وذل ــن جل ــد ثماني ــٍل الجل ــر دلي بغي
بّينــة. جعــل اإلســالم َمــن ُيقتــل فــي ســبيل الدفــاع عــن ِعرضــه 
شــهيدًا؛ تكريمــًا للمــرأة ورفعــًا لمكانتهــا. أســقط اإلســالم فريضة 
الحــّج عــن المــرأة إذا لــم يكــن معهــا ُمحــرم ُيعينهــا علــى قضــاء 
حاجاتهــا. أســقط اإلســالم عــن المــرأة صــالة الُجمــع والجماعــات؛ 
تخفيفــًا عنهــا بســبب كثــرة أعبائهــا فــي بيتهــا ومــع أطفالهــا 

شرع اإلسالم للزوجة أن تفسخ عقد 
زواجها من زوجها إذا لم يستطع 

أداء حقوقها أو تسبب في أضراٍر لها وأرادت 
االنفصال عنه بقيود معينة حماية لها . وحرية 

الكسب الحالل للمرأة سواًء أكانت تجارًة 
أم غير ذلك من طرق كسب األموال.وحرية 

التصرف في مالها الخاص

كثيرا ماتواجه المرأة امورا" تعيق حياتها وتسلب حرية تفكيرها وقرارها المصيري، 
لذا من حقها ان تتعرف على مالها وعليها في القوانين كافة ، وأن تتمتع بحقوق 

تضمن لها العيش بحرية وكرامة بعيدًا عن الخوف واالستغالل، وقد تم بيان هذه 
الحقوق بشكل واضح في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ، وتعد من ضمن القوانين 

والسياسات التي تضعها كل دولة لتعزيزمكانتها وحمايتها.
كذلك عزز الدين االسالمي حقوق النساء ومنحهن سياسة تستحقها ونظم لها حياتها 

بشكل يضمن لها كل الحقوق.
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ــيما   ــًة الس ــا كامل ــا بحقوقه ــدم وعيه ــرأة وع ــل الم ــب جه يلع
بعقــد النــكاح وقضايــا الطــالق واإلرث وحقوقهــا التجاريــة 
والتعليميــة والوظيفيــة والصحيــة دورًا كبيــرًا فــي جعلها فريســة 
ســهلة وامــرأة خاملــة ال دور لهــا فــي كثيــر مــن األحيــان، كمــا أنَّ 
ــة والســلطة  ــة واالجتماعي بعــض العــادات والموروثــات الثقافي
الذكوريــة لعبــت دورًا كبيــرًا فــي حرمــان العديــد مــن النســاء مــن 
، إلــى جانــب وجــود مــن تضطــر منهــنَّ إلــى التنــازل  حقوقهــنَّ
ــا تحــت اإلجبــار والتهديــد أو بكامل  عــن حقوقهــّن المشــروعة، إمَّ
ــة،  ــات العائلي ــكالت والخالف ــن المش ــد م ــدف الح ــن؛ به إرادته
وقــد يتســبَّب خــوف المــرأة أو حياؤهــا مــن الرجــل فــي جعلهــا 
تستســلم لطلباتــه فيمــا يتعلَّــق بتوقيــع الشــيكات وإبــرام 
العقــود والــوكاالت، ســواًء لقــروض شــخصية أو شــراء ســيارات، 
ــر ذلــك، إلــى جانــب التوقيــع بحســن ظــن أو جهــٍل منهــا،  وغي
األمــر الــذي يجعلهــا تكــون فــي النهايــة هــي المجنــي عليهــا، 
ــة  ــات مالي ــر أو مطالب ــاك حقــوق للغي ــا تكــون هن خاصــًة حينم

البــد مــن الوفــاء بهــا.

انطالقه نفسية
ذلك األمر بالقول:  وبينت األستشارية الدكتورة رجاء ياسين 

ــي  ــة، فه ــور الحياتي ــكل االم ــب ل ــدر الخص ــي المص ــرأة ه الم
التــي تعتنــي باالطفــال, وتعــد لهــم  الطعــام ، وتنظــف مــكان 
عیشــهم ، وتهتــم بــكل مایوفــر لألســرة الراحــة فضــال عــن 
مســاندتها للرجــل فــي مهامــه مــن خــالل انخراطهــا فــي الكثيــر 
ــبهت  ــرا ماش ــزل، فكثی ــدود المن ــارج ح ــل خ ــاالت العم ــن مج م
المــرأة بــاألرض فهــي مصــدر العطــاء فــي كل االمــور وبمــا انهــا 

ــات.  ــا لهــا واجب ــوق كم بهــذة الصــورة اذن لهــا حق
كذلــك تتضــح هــذه الحقــوق فــي الكثيــر مــن االیــات القرآنيــة 
فــي كتابنــا القــران الكریــم .ومــن حقــوق المــرأة الشــخصية 
الحــّق فــي إبــداء الــرأي. الحــّق فــي العمــل أو عــدم. اماحقوقهــا 
السياســية فتتمثــل توّلــي والمنّظمــات غبــر الحكوميــة، وتمثيــل 
ــى  ــة عل ــف الحكومي ــي. الَوظائ ــتوى العالم ــى المس ــة عل الحكوم

ــة . ــات الدولی ــي المنّظم ــة المســتویات و المســاهمة ف كاّف
ياســين  الدكتــورة  فتوضــح  العائليــة  المــرأة  حقــوق  امــا 
فتكــون خــالل موافقــة المــرأة علــى الــزواج وكذلــك وضــع  
ــدى  ــزواج ل ــود ال ــق عق ــة توثي ــزواج وإلزامي ــموح لل ــن المس الس

ــل  ــرأة تتمث ــة للم ــوق االكادیمی ــا الحق ــة، ام ــات الحكومی الجه
فــي مســاواتها مــع الرجــل فــي االلتحــاق بالمــدارس والكلیــات 
والمعاهــد و دراســة نفــس المناهــج الدراســیة ، وكذلــك المســاواة 
ــرأة  ــوق الم ــل حق ــیة. وتتمث ــح الدراس ــى المن ــول عل ــي الحص ف
ــل  ــن الرج ــي بی ــل ف ــع الرج ــاواة م ــل بالمس ــدان العم ــي می ف
ــازات  ــاء إج ــح النس ــة ومن ــر، والترقی ــف واألج ــرأة . التوظی والم

ــد. ــن التقاع ــي س ــاواة ف ــة والمس أموم
  

 اما  المحامي منير الفتالوي فذكر:
القانــون العراقــي ربمــا تفــرد بنصوصــه المنــادي ة بحــق المــرأة  
ــخصية  ــوال الش ــون األح ــي وقان ــون المدن ــتور والقان ــل الدس مث
وقانــون الجنســية وقانــون االنتخابــات وقانــون العقوبــات وأكثــر 
ــرأة  ــل والم ــن الرج ــاواة بي ــدة للمس ــي وردت مؤك ــوص الت النص
ــت  ــتور( فكان ــن الدس ــادة 14 م ــات )الم ــوق والواجب ــي الحق ف
ــرأة، بــل إنهــا تضمنــت  ــة فــي نظرتهــا للم متوازنــة وموضوعي
ــز  ــم تج ــرض، ول ــك الع ــم هت ــي جرائ ــرأة ف ــة للم ــة مغلظ حماي
القوانيــن توقيــف المــرأة فــي الجرائــم غيــر العمديــة )قــرار 

ــنة (1999  ــم 101لس ــل رق ــورة المنح ــادة الث ــس قي مجل
بذلــك نجــد أن المشــرع العراقــي وعلــى الرغــم مــن نظرتــه 
ــت  ــرأة فــان بعضــًا مــن نصوصــه مثل ــة للم ــة المتزن الموضوعي
ــن  ــازل ع ــة بالتن ــار الزوج ــال اجب ــرة مث ــك النظ ــى تل ــًا عل خروج
ــادة  ــي )م ــالق الخلع ــمى الط ــت مس ــه تح ــه او بعض ــا كل حقه
46( مــن قانــون األحــوال الشــخصية فيجبــر الــزوج او ذوي الزوجة 
بالتنــازل عــن حقوقهــا ألنهــا الرابطــة الزوجيــة او يقيــم الــزوج 
دعــوى اســقاط وضــم حضانــة فتوافــق الزوجــة علــى ذلــك ولــم 
تعــرف الزوجــة ان ذلــك ليــس مــن حقهــا بــل مــن حــق الطفــل 
ان يبقــى تحــت كنــف ورعايــة امــه )مــادة 57 أحــوال شــخصية( 
وفــي الواقــع العملــي كثيــرا مايحصــل ان المــرأة عندمــا تســألها 
المحكمــة عــن شــيء مــا التعــرف بمــاذا تــرد ولربمــا تــرد بشــيء 
يكــون ســبب فــي خســارة لهــا وتبقــى فــي حالــة النــدم طــوال 
ــة  ــة حقيقي ــة قانوني ــى ثقاف ــاج ال ــذا نحت ــي كل ه ــا ف حياته
للمــرأة اتجــاه حقوقهــا كــي ال تظلــم وباألخص الشــؤون االســرية 
فــال تتأمــل كثيــرا علــى مقتــرح قانــون مناهضــة العنــف االســري 
بالرغــم مــن بعــض مميــزات فقراتــه اال انــه يحتــاج علــى صياغة 
جــادة للوقــوف مــع المــرأة بــل حتــى القوانيــن والدســتور النافــذ 
ــا  ــى ورق كم ــرا عل ــت حب ــة وليس ــوص تطبيقي ــى نص ــاج ال تحت

فــي اغلبهــا االن.
 

تجاهل والمباالة
بعــض النســاء تجهــل حــق مــن حقوقهــا المشــروعة والموضوعــة 

، مــن قبــل األســالم والمجتمــع وهــذا الجهــل يعــود إلــى أمريــن: 
أحدهمَا هو األهمال والمباالت .

ــن فتجهلهــا  ــل األخري ــن قب ــل حقوقهــا م ــي: هــو تجهي  الثان
ــا األول :يكــون لعــدة أســباب منهــا. هــي، أم

ــى  ــة األوالد عل ــم رعاي ــا كتقدي ــى حقه ــر عل ــق الغي ــم ح تقدي
ــت. ــارج البي ــِل خ العم

القانون العراقي ربما تفرد بنصوصه 
المناداة بحق المرأة  مثل الدستور 

والقانون المدني وقانون األحوال الشخصية 
وقانون الجنسية وقانون االنتخابات وقانون 

العقوبات وغير أكثر النصوص التي وردت 
مؤكدة للمساواة بين الرجل والمرأة في 

الحقوق والواجبات )المادة 14 من الدستور( 
فكانت متوازنة وموضوعية في نظرتها
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ــى   ــك هــدر الوقــت عل ــال ذل ــة حقهــا ، مث الشــعور بعــدِم أهمي
متابعــة برامــج ومسلســالت تافــه ، وتــرك البرامــج المفيــدة 
والنافعــة ، التــي مــن شــأنها تثقيــف وتطويــر شــخصية المــرأة 
اليــأس مــن التعلــم وكتســاب المعلومــات: كشــعورِ بعــض 
ــؤولة  ــة مس ــت زوج ــادام أصبح ــذا،  م ــال له ــه  المج ــاء أن النس
ــات واذا  ــم ف ــت التعلي ــا: )وق ــب قوله ــت وأوالد ، وبحس ــن بي ع
تعلمــت شــراح أصيــر( فــي حيــن يوجــد علــى صفحــات برامــج 
التواصــل االجتماعــي دورات ،ودروس  يمكــن االســتفادة منهــا 

ــة. ــوم والمعرف ــاالت العل ــن مج ــال م ــي أي مج ف
عــدم معرفــة المــرأة بــأن هــذا الشــيء هــو حــق مــن حقوقهــا  ، 
كجهــِل حقوقهــا الزوجيــة ، ويوجــد  هــذا النــوع مــن الجهــل فــي 

أغلــِب األحيــان عنــد المــرأة التــي تتــزوج فــي عمــر مبكــر .
أمَا األمر الثاني : 

هــو عــدم فســح المجــال أمــام المــرأة، لممارســة دورهــا بالمجتمــع  
،  كمــرأة مثقفــة ، مبدعــة ، منتجــه ، وذلــك  ألنــه يتعــارض مــع 
اجــواء العائلــة  التــي تعيــش فيهــا ، وبتالــي تقــوم بألغــاء هــذا 
الــدور حتــى وإن ســنحت لهــا  الفرصــة لممارســته ، لشــدة تأثرهــا 

بتلــك األجــواء.
ويضــاف إلــى هــذا جهــل المجتمــع حــق المــرأة المعاقــة، 
ــا  ــات ، مم ــاء ، الصحيح ــن النس ــا م ــال غيره ــه ح ــانة حال كأنس
يجعلهــا تفضــل العزلــة واألبتعادعــن المجتمــع ، كــي ال يشــعرها 

ــزة . ــة وعاج ــا ضعيف بأنه
وأخيــرًا يقــع علــى المــرأة دور كبيــر هــو ان تعــي حقوقهــا 
لتعــرف مالهــا وماعليهــا مــن حقــوق وواجبــات لكــي تصــل إلــى 
مرحلــة المعرفــة بحقوقهــا والبــد لهــا أن تتثقــف بثقافــة الديــن 
ــرأة هــو أســاس كل  ــر للم ــه الحاضــن األول واألخي اإلســالمي ألن

شــيء فبتلــك الثقافــة ســتنير عتمــة جهلهــا.

المرأة هي المصدر الخصب لكل االمور 
الحياتية، فهي التي تعتني باالطفال, 
وتعد لهم  الطعام ، وتنظف مكان عيشهم 

، وتهتم بكل مايوفر لألسرة الراحة فضال 
عن مساندتها للرجل في مهامه من خالل 

انخراطها في الكثير من مجاالت العمل خارج 
حدود المنزل، فكثيرا ماشبهت المرأة باألرض 

فهي مصدر العطاء
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شرفتي
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فوجئت مرة بشــاب وشــابة يطرقان الباب بشــدة، فهرعت فزعًا،وعندما وقفت أمامهما مستفســرًا، قال 
الشاب:نرجو أن تسمح لنا بالدخول إلى البيت لفحص الماء!؟.

دهشت لهذا الطلب الغريب، وسألتهما:لماذا!؟.
 قال الشــاب:نريد التأكد من تلوث الماء،ولدينا منظومة للتصفية يمكنك شراؤها لمعالجة مشاكل المياه 

نهائيًا، وبسعر ال يتجاوز ألف دوالر، وبالتقسيط!.
لم أقتنع وصرفتهما بلطف، لكنني وجدت بعض الجيران يفتح لهما األبواب ويتفاوض معهما رغم غرابة 

المنظر والطلب واألسلوب والوقت،وتلك هي الغفلة التي يعقبها الندم!
في واقعة أخرى،طرق باب بيتي،، شابان لطيفان،سّلما علّي بحرارة،ثم راحا يلحان في الرجاء أن أسمح لهما 
بعرض جهاز صغير يحمالنه،ويريدان تركيبه على ســبيل التجربة،وقال أحدهما: شاهد الجهاز وجّربه وعند 

اقتناعك بفائدته واستخدامه لمدة أسبوع،يمكنك شراؤه ودفع الثمن الحقا!.
لــم نتعود علــى هذا النوع مــن اإلعالنات،فقابلتهما بارتياب،وســألتهما بحذر عن وظيفــة الجهاز،فبادر 
أحد الشــابين بالتوضيح أن هذا الجهاز يقوم بتنقية الهواء في البيــت من الغبار والدخان والروائح، وهو 
مفيد خاصة لألشــخاص الذين يعانون من الحساسية والربو،فضاًل عن دوره في جعل اجواء المنزل مريحة 
ومنعشة للجميع!. اعتذرت منهما، وانصرفا خائبين، وكان من بين أسباب اعتذاري ورفضي عدم ثقتي بأي 
شخص يلح في عرض ســلعة أو خدمة ال أعرف تفاصيلها،فالسوق مزدحم باألجهزة المقلَّدة والغشاشين 
واللصوص،كما أن فكرة نصب جهاز للهواء بدت مثيرة للسخرية المريرة، وتساءلت:هل وصلت حالنا إلى 

شراء الهواء بعد أن اضطررنا إلى شراء الماء والكهرباء!؟.
الحقيقة أن أجواء صيفنا الالهب تجعلنا نشــتري الهواء، منذ عقود،وقد يكون العراق من بين بلدان قليلة 
يســتخدم مبردة الهــواء التي تعمل بنظام رش المــاء فضاًل عن أجهزة التكييــف المعروفة،ولكن الجهاز 
الجديد المعروض يقوم بالتنقية وليس التبريد،ومن ثم بات في ظل واقع الحال أننا نستخدم هواًء مدفوع 
الثمن،دون أن نشــعر، وربما يكون هذا الجهاز المعروض من قبل الشابين الغريبين حقيقيًا أو مجرد خدعة، 

تخفي وراءها جريمة!. 
أعداد البشــر المتزايدة ومتطلبات حضارة الرفاهية بدأت، منذ نحو قرن، تستنزف الموارد الطبيعية بسرعة 
غير مســبوقة وتصّنع ســلعًا لم تكن في الخيال، وقد تغّير شــكل الحياة ومتطلباتهــا، وظهرت أنواع من 
الصناعات والخدمات واإلعالنات التي تغري اإلنســان وتدفعه لشــرائها،باعتبارها وســيلة تســد حاجة 
ملحة،لكنها في الواقع نوع من الوهم والخداع،وتلك نافذة قد يستغلها ضعاف النفوس لطرق األبواب أو 

الترويج عبر صفحات مواقع التواصل االجتماعي لبيع ما ال فائدة منه!
نصيحة من مجرب، للجميع وباألخص النساء،ال تشتري كل ما يعرض عليك،وال تفتحي الباب للغرباء!.

 كانت األبواب مشرعة، مثل القلوب الطيبة، الستقبال الضيوف الغرباء في 
بيوتنا البسيطة، ولكن ظروف الحياة في المدن ومشاكلها الكثيرة جعلت 

الحذر واجبًا لدفع الضرر،وإن حسن النية في التعامل مع بعض األشخاص 
قد يكون ثمنه فادحًا!. هناك حوادث متكررة  تبدأ عادة بشخص غريب يطرق 

الباب،فيجعلنا التعاطف نستقبله ونكرمه،وذلك هو سبيل المعروف وال 
ينبغي أن ينقطع،ولكن علينا االنتباه دائمًا!.

غريب عند الباب!

حممد  فلحي د. 
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فقهيات

18Q  W  A  R  E  E  R



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
18Q  W  A  R  E  E  R19 Q  W  A  R  E  E  R

السؤال :  في علم الهندسة الوراثية يدعي بعض العلماء 
أن باســتطاعتهم تحســين الجنــس البشــري بواســطة 

التأثير على الجينات وذلك بـ 
1 - رفع القبح في الشكل 

2 - وضع مواصفات جميلة بديلة
3 - كال األمرين معًا 

فهل يجوز للعلماء أن يفعلوا ذلك ؟ وهل يحق للمســلم 
أن يمكن األطباء من تحسين جيناته الوراثية ؟

الجواب : إذا لم يكــن له مضاعفات جانبّية ، فال مانع منه في 
حدِّ ذاته 

السؤال :  هناك بعض األمراض الوراثية تنتقل من اآلباء 
الى األبناء، وتشكل خطرا على حياتهم مستقباًل، 
وقد توصــل العلــم الحديث الــى طريقة 
للتخلص من بعــض هذه األمراض، 
وذلك بإجراء تلقيح لبويضة 
المــرأة داخــل أنبــوب 

ـة واختيار الصحيح  اختبــار خارجي، يتــم به فحص األجنَـّ
منها، ثم يــزرع داخل رحــم األم، ويتلــف الطبيب العدد 

الباقي من األجنَّة، فهل هذه العملية جائزة شرعًا ؟

الجواب : ال مانع من ذلك في حّد ذاته 
الســؤال :  فــي عملية التلقيح داخل األنابيــب قد تتكون عدة 
أجنة في آن واحد، مما يصبح زرعها كلها في رحم األم مســألة 
خطرة على حياة األم أو مميتة، فهل يحق لنا انتقاء جنين واحد 

وإتالف األجنة الباقية ؟
الجــواب : البويضة المخّصبــة بالحويمن فــي أنبوبة االختبار 
ال يجب زرعها فــي الرحم، ففي مفروض الســؤال يجوز انتقاء 

واحدة منها وإتالف البقية 

للقوارير 

استفتاءات 
في الهندسة الوراثية

المصدر: موقع المرجع الديني األعلى السيد علي الحسيني 
السيستاني )دام ظله(
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سرور العلي 

تجنبا للثقافات الدخيلة 

دالالت الكلمات 
والرموز على الثياب 

استطالع

20Q  W  A  R  E  E  R

التربوية فاطمة علي 
أوضحت:"تعد تلك 
الظاهرة مناقضة 
لمجتمعنا اإلسالمي، 
كون الكثيرون ال 
يفهمون دالالت 
الكلمات والتي تكون 
أغلبها بذيئة وال 
تتوافق مع عاداتنا 
وتقاليدنا الشرقية، 
بخاصة أن هناك 
رموز وشعارات على 
حقائب النساء وثياب 
الشباب تعود في 
الحقيقة إلى شركات 
تجارية هدفها محاربة 
اإلسالم، ونشر 
االنحالل في المجتمع 
لذلك علينا التعامل 
معها بحذر، وتجنب 
الثقافات الدخيلة 
على مجتمعاتنا.
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تقليد أعمى
اندهشت الشابة سارة حسن التي أرسل أليها قميص من تركيا 
عــن طريق زميالتها يحمل عبارات ورموز لم تفهم معناها، ويوم 
ذهبت إلى الجامعة الحظت أن الجميع ينظر لها لتتفاجئ فيما 

بعد بأن معاني تلك الكلمات تدل على أنها فتاة سيئة.
وتقول حسن بحرج:"صدمت حين عرفت بمعناها ومزقته حالما 

عدت إلى البيت.
وأضافت"منذ تلك اللحظة حرصت على معرفة دالئل الكلمات 

على الثياب قبل ارتدائها لتجنب الوقوع في الحرج.
وترى األخصائية االجتماعية بتول حســين:"أن الظاهرة ال تعد 
كونها تقليد أعمى للمشــاهير وأتباع الموضة من قبل الشباب، 
فيصبح أحدهم مهووســا بالتشــبه بالفنان الذي يحبه وطريقة 
لبســه، متغافليــن عن مــا تحمله مــن معاني وتتعــارض مع 

تقاليدنا وقيمنا.
مؤكدة"تلعب األســرة والمؤسســة التعليمية والتربوية والبيئة 
دورها في الحد من هذه الظواهر من خالل التوعية، وشرح معنى 

كل كلمة ورمز . 
من جهته بّين األخصائي االجتماعي محمد إبراهيم:"ســاعدت 
وســائل اإلعالم ومنصــات التواصل االجتماعي على انتشــار 
الثقافــات الغربيــة واقتحامها لعقول الشــباب، وســيطرتها 
عليهم واندفاعهم وراء االنبهار بتسريحات الشعر، والثياب غير 

المناسبة مع بيئتنا.
وحــث إبراهيــم "على االلتــزام بالتعاليــم اإلســالمية والقيم 
واألخــالق، والتأكيــد على أهميــة الثياب كونهــا تمثل مظهر 

اإلنسان وهويته.

التحضر واالنفتاح 
وســاهمت العولمة وانتشار الفضائيات الغنائية ذات المحتوى 

التجاري الهابط في أثارة الشباب وتغيير سلوكهم.
يقول الشــاب أحمد باســم، طالب جامعي:"من الخطأ أن نرتدي 

الثيــاب التي تحمــل العبارات والرموز مــن دون معرفة ما تدل 
عليه، إذ ستجلب لنا االنتباه ونصبح محط أنظار الجميع، كونها 

تشير أحيانا إلى عدم الحياء ومعناها  غير الئق.
وتابع"أحــرص في كل مرة أرتدي بها كهذا ثياب على تفحص 
كل كلمــة، وتفهــم داللة كل رمز ورســم قبل الوقــوع في فخ 

اإلحراج".
وتحدث الثالثيني ســالم رحيــم، صاحب محل لبيــع المالبس 
المســتوردة:"تمتلئ بضاعتي بالكثير من العبارات والشعارات، 
وبســبب موقف طريف حصــل لي قبل أشــهر أصبحت أتلف 
كل قطعة عليها كلمات ال تناســب تقاليدنا على الرغم من أن 

البعض يصر على شرائها.
ولفتت الحقوقية فاتن جمعة إلى "أن أســباب انتشــار الظاهرة 
هو لقلة البرامج الثقافية والتوعوية والعلمية، وغياب دور األسرة 
ورقابتها على األفراد، وتأزم الهوية لدى الشــباب، وشــعورهم 
بالتغريب، كم أن دور اإلعالم السلبي ومحطاته والترويج لكل ما 

هو مخالف للقيم األصيلة من خالل المسلسالت واألفالم.
ويــرى األربعيني مهنــد داوود:"أن اللوم يقع أيضــا على التجار 
الذين يستوردون الســلع والبضائع من مناشئ أجنبية صنعت 
لمســتهلك خــاص تــالءم بيئتــه وثقافتــه، وال تصلح لكل 
المجتمعات الســيما المحافظة، لذلك عليهم توخي الحذر بكل 
ما يســتوردوه والتأكد من الشــعارات، ووضع رقابة عليها قبل 

دخولها. 
وأشــارت زينة سعد إلى "أن البعض يسيء لنفسه عندما يرتدي 
هذه المالبس مدفوعا بمواكبة الموضة ولجذب انتباه اآلخرين، 
أنا شــغوفة بشــرائها ولكنني أختــار من تدل على البســاطة 

واإلنسانية. 
الشــيخ نزار التميمي أوضح "الحديث عن الثياب واأللبسة التي 
يرتديهــا الناس في داخل المجتمع اإلســالمي، هو حديث عن 
القيــم والثقافة واألخالق والتربية والديــن، فأنت بثوبك هذا 

تعبر عن هويتك وعن انتمائك وعن دينك. 
وألهمية هذا السلوك وخطورته صرح اإلسالم عبر القرآن الكريم، 
والعترة الطاهرة على ضرورة مراعاة اللباس للفرد المســلم ذكرا 
كان أو أنثى حتى حرم اإلســالم ما يعرف بلباس الشــهرة وهو 
اللبــاس الذي يجلب لصاحبه الســخرية أو الــكالم من اآلخرين 
حماية وصيانــة للفرد والمجتمع من الضيــاع والوقوع في تيه 

السفاهة واللعب واالنحالل.
مضيفا "لذا ال يصح أن ينســى الفرد نفســه وأصالته وانتماءه 
العربي واألخالقي واإلســالمي, ليخــدع وينبهر ببعض المظاهر 
الغربيــة واألوربية بدعوى التحــرر والتحلل والتطــور التي هي 
فــي الحقيقة دعوات فارغة وســاذجة تدعو للســخف والتميع 
والســفاهة وغياب القيم والثوابت التي تزين وجودنا وتضيف 

لحياتنا معنى وقيمة واحترام وجمال".

الظاهرة ال تعد كونها تقليد أعمى 
للمشاهير وأتباع الموضة من قبل 
الشباب، فيصبح أحدهم مهووسا بالتشبه 

بالفنان الذي يحبه وطريقة لبسه، متغافلين 
عن ما تحمله من معاني وتتعارض مع تقاليدنا 

وقيمنا. حيث تلعب األسرة والمؤسسة 
التعليمية والتربوية والبيئة دورها في الحد 

من هذه الظواهر من خالل التوعية، وشرح 
معنى كل كلمة ورمز
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في بيتنا 
موهبة
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فاطمة حممود احلسيين 

وذلــك بمــا يتمتعــون مــن قــدرات يتميــز بهــا أحدهم عن 
وهــي  )الموهبــة(  القــدرات  هــذه  أحــدى  ولعــل  اآلخــر، 
ســمة ربانيــة  تولــد مــع كل طفــل وتميــزه عــن أقرانــه 
 وتختلــف مــن طفــٍل لألخر،وتتــرواح قدرتهــا وتصــل إلــى 
ذروتها في المراحل العمرية األولى من )6-1(سنوات وتضمحل 
تدريًجــا حين يكون عمر الطفل )8-7( ســنوات مالم تكتشــف 

وتنمى.

خيال وقدرة
الطفلة مودة محمود الحسيني ذات العشرة اعوام  من الموهوبات 
اللواتي يتمتعن بقدرة على الرســم وكتابــة القصص، والحفظ 
الســريع مما ســاعدها في حفظ جزء من القرآن الكريم والسيرة 
العطــرة وتنمية لغتهــا العربيــة الفصحى الســليمة،كما أنها 
بدأت بتعلم اللغة اإلنجليزية  والتحدث بها  بشــكل بســيط ، 
فنالت اعجاب كل من شــاهدها وسمعها من االهل واالصدقاء 
..توجهــت إلــى كتابة القصــة القصيرة حينمــا وجدت فيها 
بعض من خيالها الثر في ســرد االحداث والمفردات القصصية 
الجميلة بأســلوب جيد يتوافق مع عمرها الصغير .. وهذا بداية 

النطالقتها في عالم الكتابة واالبداع.
  نتطــرق هنــا ومن بــاب االطــالع على بعــض ممــا روته من 
محض خيالها واسلوبها البسيط في التعبير )ذات يوم أضاعت 
 خاتم أمها وســاعدها القمر فــي إيجاده( هذا النــص الخيالي 
يتفرد في اتســاع افق الفكر في رســم صورة ســاحرة ومثالية 
للشعور الكتابي والقصصي .. مما يدل إنها تتمع بخيال خصب 
وواســع وجميل وكتبتها بأســلوب خيالي ومشــوق وبمفرادتها 

السلسة.

ثمرة التربية
مودة ليســت الطفلة الوحيــدة التي ولدت مــع الموهب، فكل 
األطفــال على حٍد ســواء يتمتعون بالموهبــة اال انها تتفاوت 
من شــخص آلخر ولكن تكمن في البيئة التي يرعى بها الطفل 
وتنشــئته والظــروف المحيطة به، فالوالدان هم من يســاعدون 
أطفالهم على اكتشــاف أنفســهم و ذواتهم وينموها من خالل 
متابعتهم وتشجيعهم، وأعطاء المساحة الكافية له للتعبير عن 
نفسه بأشــياء مختلفة، فالبيئة الســليمة تثمر أطفال ذوي فكر 
صحيــح وصاف، أصحاء نفســيا وعقليًا،ا وهــذا  حق من حقوق 
الطفولة يقع على عاتق األهل. ولعل عائلة الطفلة مودة حققوا 
جزءًا من هذه الحقوق، فأطفالنا سر بهجتنا في الحياة فلنحافظ 
على هذه البهجة بصورة الصحيحة من خالل وســائل التربوية 

الحديثة وثقافة األبوين.

أطفالنا فلذات أكبادنا ونسيم عليل من أرواحنا،ونور أعيننا نحو مستقبل مشرق 
وصفحة بيضاء نقية تلونها األيام ولكي يكون الورق سليمًا واأللوان صحيحة فال بد 

من رعاية خاصة تالئمهم وخاصة في المراحل العمرية األولى.
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الطفلة مودة محمود الحسيني 
عشرة اعوام  من الموهوبات اللواتي 

يتمتعن بقدرة على الرسم وكتابة القصص، 
والحفظ السريع مما ساعدها في حفظ جزء 

من القرآن الكريم والسيرة العطرة وتنمية 
لغتها العربية الفصحى السليمة، كما أنها 
بدأت بتعلم اللغة اإلنجليزية  والتحدث بها  

بشكل بسيط، فنالت اعجاب كل من شاهدها 
وسمعها من االهل واالصدقاء

..مودة الحسينى.. موهبة بخيال خصب



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

ماذا تأكل قبل النوم؟

ترجمة

- ساجدة ناهي  ترمجة

إذا كنت ترغب في نوم ليلة سعيدة

عطــر الالفنــدر علــى وســادتك وتجنب كل 
الشاشــات الرقمية  والتأمل, على ما يبدو ان 
هنــاك طرق ال نهاية لهــا يفترض أنها تعد 

بنوم جيد لياًل.
لكن وفًقــا لخبيرة النوم ســامي مارجو يمكن 
أن يكون األمر بســيًطا مثل تنــاول األطعمة 

المناسبة قبل النوم.
أظهــر بحث جديد أجرتــه Simba Sleep أن 
أكثر من ثلثي )69 ٪( البريطانيين يشــعرون 
بالحرمان من النــوم وأن حبنا لألطعمة الغنية 
بالتوابل والكافيين والكحول قد يكون السبب.
يعانــي حوالــي ثلث األشــخاص مــن األرق 
واســتناًدا إلى اقتراحات مارجــو يجب علينا 
جميًعا تنــاول األطعمة التي مــن المرجح أن 

ترتبط بوجبة اإلفطار قبل النوم .
األطعمة الخمســة التي يجب أن تأكلها قبل 

النوم:

الموز
اعتباره  مــن  الرغــم  على 

غــذاًء معزًزا للطاقــة إال أن 

الموز غني بالمغنيسيوم الذي يريح العضالت 
كما أنه يحتوي على السيروتونين والميالتونين  

مما يشجع على النوم.

اللوز
ُيعرف اللوز بأنه مصدر كبير للدهون الصحية 
كما أنــه غنــي بالتريبتوفان والمغنيســيوم 
وكالهما يســاعد بشــكل طبيعي على تقليل 
وظائف العضــالت واألعصاب مــع الحفاظ 

على إيقاع قلبك أيًضا  .

العسل
تكفي ملعقة صغيرة واحدة فقط من العسل 
لتحفيز إفــراز الميالتونين فــي المخ وإيقاف 
عمل األوركســين )الذي يبقينــا يقظين( مما 

يساعدك على االسترخاء.

الشوفان
باإلضافــة إلــى كونــه طعاًمــا آخــر غنًيــا 

بالفيتامينات والمعــادن واألحماض األمينية 
التي تعــزز الميالتونين الذي يحفز النوم  فإن 
الشوفان يشــجع على إنتاج األنسولين ويرفع 

نسبة السكر في الدم بشكل طبيعي.

الديك الرومي
يعتبــر الديــك الرومي أحــد أشــهر مصادر 
التربتوفــان وهو أيًضا مصــدر كبير للبروتين 
وســيجعلك تشعر بالشــبع حتى ال تستيقظ 

في الليل جائًعا.

وإليك ما يجب تجنبه قبل النوم:

الجبن
هل ســمعت من قبــل أن النــاس يقولون إن 
أحالمهــم غريبة بعد تناول الكثير من الجبن؟ 
يحتوي الجبن الصلب على مســتويات عالية 
مــن حمض التيراميــن األميني الــذي يجعل 

الدماغ يشعر بمزيد من اليقظة.
لــك  علــى الرغم مــن ولعنــا بلوح لذ

العشاء  بعد  الجبن 
تنــاول  فــإن 
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WHAT TO EAT BEFORE 
BED IF YOU WANT A 
GOOD NIGHT'S SLEEP

الطعام سيجعل من الصعب عليك النوم.

طعام حار
هل سبق ان كانت لديك  مشاكل في الهضم 
بعــد الــكاري؟ باإلضافة إلى عســر الهضم  
يحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسيســين 
مما يجعل من الصعب على جســمك تنظيم 
درجــة الحــرارة مما يؤدي إلى نــوم ليلي أقل 

هدوًءا.

األطعمة الدهنية
يصعب على معدتك هضم األطعمة الدهنية 
ومن المرجح أنها تســبب حرقــة المعدة مما 
يزيــد مــن صعوبة النــوم تقــول  مارجو ان 
األطعمــة الدهنيــة التي تحتوي على نســبة 
عالية من البروتين  مثل شرائح اللحم  تهضم 

ببطء وقد تزعج إيقاعنا اليومي.

القهوة
ربما يكون واضًحــا أن الكافيين الموجود في 
القهــوة يجعلــه غير مرغوب فيــه قبل النوم 
حيث يبقى المنشط في نظامك لفترة طويلة 
و بإمكانك الشعور بالتأثيرات حتى بعد عشر 

ساعات.
تقــول مارغو: فــي حين أن بعــض األطعمة 
والمشروبات قد تشعر بالدفء إال أن األطعمة 
الحارة أو التــي تحتوي على الكافيين أو التي 
تحتوي على نسبة عالية من الدهون والبروتين 
يمكن أن تلحق الضرر بنومنا  كما ان االستلقاء 
بعــد تناول وجبــة غنية بالتوابــل يمكن أن 

يؤدي إلى حرقة المعدة والليلة المضطربة.
لذلــك  لألســف يبــدو أن  تنــاول الكثير من 
األطعمــة اللذيذة ليال ال تســاعد في محاربة 

األرق لدينا على اإلطالق.
عن صحيفة االندبندنت 

You may have to step away from all your fa-
vourite foods unfortunately
Lavender on your pillow, avoiding all digi-
tal screens, meditation - there are seemingly 
endless ways that supposedly promise a 
good night’s sleep.
But according to sleep expert Sammy Mar-
go, it could be as simple as eating the right 
foods before bed.
New research by Simba Sleep has revealed 
that over two thirds (69 per cent) of Brits 
feel sleep-deprived, and our love of spicy 
foods, caffeine and alcohol may hold the 
cause.
About a third of people struggle with insom-
nia, and judging by Margo’s suggestions, we 
should all be eating foods more likely associ-
ated with breakfast before bed .?
The five foods you should eat before bed:

1. Bananas
Although generally considered an energy-
boosting food, bananas are rich in magne-

sium which relaxes 
muscles and they 

also contain 
s e r o t o n i n 

and mela-
t o n i n , 
w h i c h 
encour-
a g e 

sleep.

2. Almonds
Known as a great 

source of healthy 
fats, almonds are also 

bursting with tryptophan and 
magnesium, “which both help 

to naturally reduce muscle and 
nerve function while also steady-
ing your heart rhythm,”.

3. Honey
Just one teaspoon of honey is 

enough to stimulate the re-
lease of melatonin in the 

brain and shut off orex-
in (which keeps us 

alert), thus 
helping 

you to wind down.

4. Oats
As well as being yet another food rich in 
vitamins, minerals and amino acids which 
promote sleep-inducing melatonin, oats en-
courages insulin production and naturally 
raise blood sugar.

5. Turkey
One of the most famous sources of trypto-
phan, turkey is also a great source of protein 
and will make you feel full so you don’t wake 
up in the night hungry.

And here’s what to avoid consuming before 
bed:
1- Cheese
Ever heard people say they have strange 
dreams after eating lots of cheese? Hard 
cheese contain high levels of the amino acid 
tyramine which actually makes the brain 
feel more alert. 

So despite our fondness for a post-dinner 
cheese-board, chowing down will only 
make it harder for you to fall asleep.

2. Spicy food
Ever had, ahem, digestion issues after a 
curry? As well as indigestion, hilli peppers 
contain capsaicin which makes it harder for 
your body to regulate temperature thus re-
sulting in a less peaceful night’s sleep.

3 .Fatty food
Fatty foods are hard for your stomach to di-
gest and are more likely to cause heartburn 
which makes it more difficult to get to sleep. 
“Fatty foods high in protein, like steak, di-
gest slowly and may disturb our Circadian 
rhythm,” she says.

4. Coffee
Perhaps obvious, the caffeine in coffee 
makes it a no-no before bed - the stimulant 
stays in your system for a long time and you 
can still be feeling the effects even ten hours 
later.
 “While particular foods and drinks may feel 
warming, those that are spicy, caffeinated, or 
high in fat and protein can play havoc with 
our sleep,” Margo said.
“Lying down after eating a spice-laden meal 

can result in heartburn and a restless 
night."

So unfortunately it looks like 
a lot of the most delicious 

things to munch of an 
evening aren’t helping 

fight our insomnia at all.
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ضمياء العوادي   / حاورتها 

ادبيات بحبر 
مؤنث

تعشق القلم وتعده جزء من تكوينها 

الكاتبة ايمان كاظم الحجيمى: 
وجودى فى نصوصى

..

.. .. ..
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• متى تنثال الكلمات على إيمان، هل لها وقت محدد؟
- ال أظــن إن هنــاك وقت محدد بذاته يلهمنــي الكتابة؛ ألن كل 
األوقات يمكنها أن تتحول فجأة لســبب طــارئ إلى محرك للفكر 
أو تشــاغب الشــعور للحد الــذي يجعلنا نكتب مــن دون تخطيط 
متناســين الزمان والمكان، من دون طقــوس نحن نكتب على أية 
حــال وفي أي وقت وتحت أي ظرف وفي كل األماكن، المهم إننا 

نكتب.
 

• لــكل عمــل أدبــي مجموعة مــن المخاضــات، أصعب 
مخاض لفصول الجوزاء؟ 

- لفصول الجوزاء مزاج خاص جدا، بعد أن فرض العالم االفتراضي 
حضوره الطاغي على تفاصيل يومياتنا، كانت ومازالت صفحتي 
على الفيس بوك أشــبه بالمدونة الشــخصية التــي أكتب فيها 
نصوصا متفرقة كالقصة الومضة والخاطرة وقصيدة النثر وبعض 
المقاالت فضال عن المنشورات األخرى.. وألن هذه المدونة مزودة 
بخاصيــة التعليق )رجع الصدى( وصلتنــي كثيرا من التعليقات 
من شــخصيات في المجال الثقافي واألدبي تشجعني على جمع 
النصوص الشــعرية وطبعها في كتاب، وكان ذلك بعد استشارة 
نخبة من المعنين في الشأن األدبي؛ لذلك مخاض فصول الجوزاء 
كان طويال ومتقطعا لم أشــعر به دفعة واحدة، وبجميع األحوال 

فإن مخاض الكتابة رحيم.

 • هل كانت ايمان في فصول الجوزاء؟ 
- يســتظل اســم الكاتب تحــت عنــوان كتابــه، ال يمكنني أبدا 
االختباء مــن حقيقة وجودي في نصوصي، أظــن أن كل كاتب 
يتفق معي عالنية أو ســرا على اســتحالة تجردنا من ذواتنا أو ال 
وعينــا أو التملــص من كل ذكرياتنــا والكتابة بمعــزل عنا، نعم 
يمكننــا أن ننجح في خلق عوالم لم نألفهــا، التوغل في الخيال، 
االستغراق ببعض المشاعر، لكن كل ذلك ال ينفي حضورنا نصيا.

• بين المفردات والمعاني، َمن يقود َمن، ومن االجدر 
بالقيادة؟ 

- ربمــا مــن الواضح إني أجنح لألســلوب الترميزي فــي الكتابة، 
واعتمــد التورية في بعــض النصوص، وهذا طبعــا يعتمد على 
اتقان اســتخدام المفردة المرادفة للمعنــى ذاته أو العكس، وهو 
أمر نلجأ إليه ألســباب قد ال يسعني ذكرها في حوار قصير فهي 
تحتــاج إلى تفصيل وغوص في األعمــاق، متطلبات النص تقود 
المعنى والمفردة، أما األجدر بالقيادة فاألمر نســبي طبعا وفق ما 

تقتضيه الضرورة الكتابية إن صح التعبير .

• بين ايمان والقلم عالقة وطيدة، هل للكتابة عالقة 
بذلك ام انه حب ازلي؟ 

- نحــن دائما نتشــوق لما هو غير مألوف، إلــى اآلن أتذكر رغبتي 
في مســك القلم وأنا أرى أخواتي يكتبن واجباتهن المدرسية، لم 
أكــن اتخيل في ذلــك الوعي الطفولي إن هذا االندفاع والشــوق 
ســيتحول ذات يوم إلى متالزمة وأصاب بعشق القلم واعده جزءًا 
من تكويني، وال أنســى طبعا النص الذي كتبته بمناســبة ذكرى 
مرور عام على عودتي للكتابة )قســما باسمك( اظنه عشقا أزليًا، 

ومتأكدة أن القلم يستحق.

• فصــول الجوزاء الدخول الرســمي لعالم الورق الخاص، 
هل هناك تجربة جديدة لتثبيت الدعائم؟

أدبــاء كربــالء، ذلــك  اتحــاد  أن تشــرفت بعضويــة   - بعــد 
االنتمــاء التحاد الجواهري العريق، كان البــد أن أتقدم بتجربتي 
 إلــى األمــام بثبــات وهــدوء.. فالشــعور بالمســؤولية يفرض 
 علينــا أضعــاف الجهــد الذي نبذلــه فــي التجــارب الماضية، 
وفعــال وبدعم الناقد الدكتور عمار الياســري أنــا انتظر مجموعتي 
القصصيــة أن تبصر النور قريبا وتكون على طاولة النقد في عالم 

السرد.
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للقلم والكتابة ارتباط روحي وفكري، من غير الممكن الفصل بينهما وانما تتبعهما 
حب وتآلف بين الكلمات واليوميات او االحداث الحياتية والتجارب، كل ذلك خلق من ابنة 
الجوزاء طاقة ادبية ساحرة الوصف، وسائرة في دروب النضوج االبداعي بشغف كبير .
"للقوارير" حاورت بمهنية الكاتبة ايمان كاظم الحجيمي على ضوء تقديرنا لمرور عام 

على صدور مجموعتها النثرية )فصول الجوزاء(.

بعد أن تشرفت بعضوية اتحاد أدباء 
كربالء، ذلك االنتماء التحاد الجواهري 

العريق، كان البد أن أتقدم بتجربتي إلى األمام 
بثبات وهدوء.. فالشعور بالمسؤولية يفرض 
علينا أضعاف الجهد الذي نبذله في التجارب 

الماضية

نحن دائما نتشوق لما هو غير مألوف، 
إلى اآلن أتذكر رغبتي في مسك القلم 

وأنا أرى أخواتي يكتبن واجباتهن المدرسية، 
لم أكن اتخيل في ذلك الوعي الطفولي إن 

هذا االندفاع والشوق سيتحول ذات يوم إلى 
متالزمة وأصاب بعشق القلم واعده جزءًا من 

تكويني
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د.   عمار   الياسري

في بحور 
االدب
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قراءة نقدية لنصوص 

»فصول الجوزاء«
 للكاتبة ايمان كاظم
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الفصول  النص.. تحوالت  تحوالت 
فــي مجموعــة فصــول الجــوزاء 

للشاعرة إيمان كاظم
يجتهــد الناص فــي جعل نصه 
الشــكلية  بالتحوالت  األدبي يمور 
والمفاهيميــة التي تغــرق المتلقي 
في لذة النص، فالذات اإلنسانية تسأم 
الســائد دوما، لذا تبحث عن المغايرة والفرادة 
أينمــا وردت، والمتابع لمجموعــة فصول الجوزاء للشــاعرة إيمان 
كاظــم يلمس تلك التحوالت منذ مهاداتها األولى، ففي القســم 
األول "فصــل الصيف" يجد عنوانات متنوعــة مثل "أقرار" و"هي" 
و"موت وحياة" تشــي نصوصها بالقوة والثبات معنى ومبنى، إذ 
وردت مفردة "أعلم" في قصيدة "أقرار" خمس مرات على وفق بنية 
تكرارية تــدل على المعرفة اليقينية بالصيــرورة والوجود والفناء 
لكنها كســرت بنيــة الثابت حينمــا وظفت أداة الجــزم "لم" في 

توصيف األخر المختلف عن اليقينيات.
أما في "فصل الخريف" نلحظ التحول البنيوي للمفاهيم المتماهية 
في بنية الشكل إذ أضحت الذات المسورة باألسئلة هي المتسيدة 
وهذا مــا بدا واضحــًا في عنوانــات قصائد مثل "أنا ونفســي" 
و"أنا وأنت" و"هكذا أنا"، ففي قصيدة "أنا ونفســي" نلحظ القلق 
الوجودي الــذي حاق بالذات القلقة متجســدًا مــن خالل الصراع 

العمودي بين الذات وجوانياتها، إذ تقول:
كثيرًا ما أخرج مني؛ ألواجه ذاتي بكل ما تعرفه عني وعن سواي

أعاتبني .. أجادلني
أصرخ في وجعي

فالصــراع بين الــذات وجوانياتها بدا واضحــًا من خالل توظيف 

األفعــال " أعاتــب" و"أجــادل" و"أصرخ" ما يجعلنــا نلحظ حركية 
المبنى والمعنى عن فصل الصيف المتشح بالثبات

في حين نلحظ في "فصل الشتاء" انفالت المعنى المسور بحركية 
الشكل الشعري وهذا ما يتمظهر لنا منذ العتبات التي تعد منظومة 
إشــارية مختزلــة لماهية النص لــذا جاءت القصائــد المعنونة " 
انفالت الذكرى" و"فرار"، ففي قصيدة "فرار" تشي بالجمل المبتسرة 

التي تتسيد فيها الحركة الدائبة القلقة إذ تقول:
أتوق لهروب اضطراري ال رجعة منه

هناك حيث جزيرة من الخيال
فالذات الشــاعرة هنــا تميل إلى عزلتها عن هذا الوجود المتشــح 
بالعنــف والكراهية وحيدة مــن األهل والخالن فــي توافقية مع 
فصل الشتاء المتقلب الصاخب بظروفه الجوية، في سعي مستمر 

على شعرنة المناخ ومناخية القصيدة
بينما أحالت عنوانات "فصل الربيع" المتلقي إلى الصيرورة األولى 
حيث الســكون المرتبط بالخصب والنماء، وهذا ما بدا واضحا في 

نصها " أبحر في حبرك" إذ تقول :
وأخيرًا .. يمكنني أن أجزم
أني كلما غرقت فيك أكثر

كلما أحسست باقترابي من لحظة النجاة
فالنجاة صفة تناقض الغرق إال أن الشاعرة وظفت بالغة االنزياح 
مــن أجل أن تعطــي معان عصية علــى التأويل مرتبطــة بتوالد 

المعاني التي تشي بخصوبة الربيع.
إيمان كاظم شــاعرة تمتلك أدواتها الشــعرية التي تنســاب في 
تشكيل بصري منفلت في صيرورة مستمرة حيث الصور المخاتلة 
والمعاني المتحولة على وفق بنية ســردية تمتاز بالتدفق الحركي 

لألحداث. 

)أنا ونفسي(

أصّدُق أحدًا معي... هو أنا
كثيــرًا ما أخرُج منــي؛ ألواِجَه 
ذاتي بكلِّ ما تعرفه عني... 

وعن سواي 
أعاتبني
أجادلني

أصرُخ في وجعي
ثّم أركُن إلى أحضاني

أربُِّت على قلبي 
أبتسُم لي

وأعُدني باألفضل
وأخيرًا، أمضي إلي...!

)إقرار(

أعلُم أن األحالَم الجميلة ال بّد لها أن تنتهي..
وأعلُم أّن الخياَل يسقُط من غصِنه 

بــال  ليســحَقه  الواقــِع  إعصــاُر  يداهمــه  حينمــا 
قدم...

كما أعلُم أن مزاَج القدِر يتقّلُب بجنون.. 
ِلنا به.. وغالبًا ال يدرُك لغَة توسُّ

أعلُم أيضًا أن دواَم الحاِل يحتاُج لمعجزة 
إن كاَن ذلَك الحال يشبه طموحنا...

كنُت أعلُم أشياًء كثيرًة عني وعنَك.. 
بل عّنا معًا...

لكنني لْم أكْن أعلُم أنَك ستكسُر مرايا الروح... 
هًا! ثم تسألني لماذا يبدو وجُه الحبِّ مشوَّ
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بعضا من نصوص المجموعة

التعليق النقدي... 
د. عمار الياسري  

ناقد وأكاديمي
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شعر
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تصوير - محمد الخفاجي
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تورطُت بزيارِة محراِبها فاصطادني فخُّ حزٍن ُمدقع ليحِصَد فضَة عيني  وماَس روحي!!!

دمٌع نبيٌّ  و الضحايا  ُمتَعَبْة

عَتٌب على باٍب يبوُح  ِبمنقبة

في آيِةِ القربى سؤاٌل راِعٌف  :

ما سرُّ أجٍر يكتفي بالَمقَرَبْة؟!  

بعُض المرايا َأنجَبْت َأضواُؤها غصَن 

ااَلسى  ، و دموَعُه المَتسرَِّبْة

َفُه الجوى وجٌع قديٌم كان ثقَّ

ِبمناجِل اآلثاِم ،  ترقُص ُمحِطَبْة

َلت لغُة العطوِر ذبُحوا الزهوَر فُعطِّ

   وهاجَرْت ُزَمُر النَّدى ُمتَغرَِّبْة

والنهُر يمشي  تارًكا   مجراُه  يقصُد جنًَّة

 باالقحواِن ُمكْوَكَبْة

كان النسيُم يزورُه ُمتبرًِّكا، 

و يرُشُّ منُه ااُلحجياِت الُمتَرَبْة

فتصيُر حبلى بالضياِء وبالنَّدى

ٌج بِاألجوَبْة مثَل السؤاِل ُمدجَّ

والليُل يسَأُل َعْن ِجواٍر ُموِرٍق

ِبجديلِة اآلياِت، تنمو ُمخَصَبْة

َمْن أذَهَل المحراَب عْن تسبيحٍة 

كانت تدوُر ِبُافِقِه معَشوِشَبْة؟! 

َمْن اأوَجَع  المحراَب ؛ يشكو فقَدُه

َبْة للزايِريَن مالئًكا ُمتعجِّ

 ِمْن َْانَِّة الجدراِن غّلفها  نشيٌج اسمٌر  في  

ُجرِح أمٍّ ُمتَعَبْة

َع بالغياِب ،  وروُحُه  محراُبها  ابٌن تفجَّ

بعزائها متشرَِّبْة

و يوزُِّع المنديَل يشرُب دمعًة

ِإثَر الرحيِل لِبضعٍة ُمستقَطَبْة

يشكو لزينَب محنَة التغريِب،  ُتحني 

ظهَرها  ، فيعوُد يأُسو زينَبْه

ٌة و َواليٌة  زهراُء أثََّثها ااِللُه  ِبُتحفَتيِن :  نبوَّ

ُمتَرتََّبْة

تفاحٌة إنسيٌَّة عاَدْت ِلجْنَنِتها  ، و لكْن 

ماِء  ُمخَضَبْة بالدِّ

جوُد ثراَءُه  و  والّضلُع أزمُة َمنَجٍم كان السُّ

َبْة النافالُت ُمعقِّ

ُسِطَرْت ِبِقرطاِس النَّحيِب حكايٌة

َبْة و فصوُلها فْقٌد و صْبُر ُمهذَّ

ًة ُتتلى مَع االياِم ، تحِصُد ِفضَّ

ِمْن مْتَجِر ااَلحزاِن  ترفُع مكَسَبْه

لْيِل اآلِه ،   َفِبها الُمصاُب و لوعٌة ؛ تسري ِبَ

َبْة  ُفصحى او تطوُف ُمحجَّ

محيدة العسكري   البصرة /
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»آية 
القربى«

ُ
ُ
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قد ال تجد اثرا للحطب او االخشاب في سوق الحطابات اما سبب 
تســميته بهذا االســم الذي ظل لصيقا به منذ ثالثينيات القرن 
الماضي فيعود الى ان النســاء في الماضي البعيد كانت تأتي 
على الخيول من المناطق الريفية المحيطة لبيع الحطب الذي كان 
يستخدم حتى وقت قريب في الطبخ والتدفئة ولعمل الخبز في 

التنانير الطينية الى جانب بيع الحليب ومشتقاته طبعا.
البضائع التي تباع في هذا الســوق قد ال تروق لألغنياء ولكنها 
قد تقنع المضطر الذي يبحث عن اشياء مفقودة قد ال يجدها في 

مــكان اخر مثل قطع غيار االجهــزة الكهربائية واجزاء المدافئ 
والطباخات ومكائن الخياطة وحتى الكتب المدرسية.

كساد الحق
انتعش ســوق الحطابــات  في زمــن الحصار الذي جــرد منازل 
العراقيين من معظم مقتنياته الثمينة حتى وصلت الى االثاث 
والمالبس وربما باع االدباء والشــعراء كتبهــم الثمينة بابخس 
االثمان وحتى اللصوص باعوا فيه ما ســرقوه من مواد مما دفع 

كل شيء قديم ومفقود 
ومستعمل موجود في 

سوق الحطابات اما الخضار 
فهي ارخص مما يخطر على 
بال احد وهو سوق مريدي 

الحلة الذي ال يتعدى ان 
يكون مجرد محال متهالكة 
وبسطيات صغيرة انتشرت 

على جانبي أزقة ضيقة 
لمنطقة سكنية عتيقة. 

تعددت أسماء هذا السوق، 
 والبؤس واحد حيث 

تساوى البائع والمشتري 
 تحت خيمة الفقر وهو 
ليس بسوق للبالة او 

باألحرى سوقا للمالبس 
والبضائع المستوردة 

والمستعملة  بل هو مكان 
فيه رجال ونساء يفترشون 

الطرقات لبيع السكراب 
 والمالبس المستعملة 

في ظروف قاسية. 

تاريخ 
وتراث

 بابل/ ساجدة ناهي

وال أثر للحطب في سوق الحطابات

رجال ونساء يبيعون السكراب 
والمالبس المستعملة
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رجال الشرطة الى مداهمته بين فترة واخرى. 
امــا اليوم فقد حل الكســاد ســوق الحطابات بعــد ان اتجهت 
العوائل الى رمي القديم واهماله واالتجاه نحو شــراء كل ما هو 
جديد بفضل بحبوحة العيش التي ســادت في اآلونة االخيرة  
مما اثــر على عمــل ورزق العامليــن في هذا الســوق فاصبحوا 
يشترون البضائع بثمن بخس لتبقى قابعة على قلوبهم  شهورا 
طويلة  وقد وال يجدون من يرغب بشــرائها وربما ال  يربحون من 

ورائها سوى مبلغ ضئيل جدا.

عمره ومافيه
قد تثير انتباهك هنا وهناك امرأة تجلس بين كومة من المالبس 
 المســتعملة التــي تناثرت علــى االرض بإهمــال  وربما علقت 
بعضــا منها  باهتمــام مبالغ فيه رغــم انها اقــرب  ما تكون 
 للخــرق البالية اما مصــدر حصولها  على هــذه المالبس فهي 
وكما ســمعت من احداهــن  ) منك ومن غيــرك  ( ممن تفيض 
 المالبــس عــن حاجتهــا لقدمهــا  او هنــاك مثــال المالبــس 
الجديدة التي ال تناسب مقاس المرأة مثال فتأتي بها صاحبتها 

لتبيعها فيه. 

يزاول هذا الســوق اعماله لفترة قصيرة جدا في اليوم وهو يبدأ 
من ســاعات الصباح االولى حتى منتصــف النهار بقليل ليعود 
الجميــع ادراجهم بعدد من الدنانير التي قد ال تكفي لســد رمق 
افواه جائعة وقد يعود بعضهم دون ان يجني من هذا السكراب 
اي شــيء مع ذلــك كل  من التقيت بهم في الســوق اكدوا لي  
بكلمات تنــم عن قناعتهم الكبيرة بحياتهم البســيطة ورزقهم 

المحدود .
يعتبر ســوق الحطابات من االسواق التراثية القديمة و يقع في 
الجانــب الكبيــر من مدينة الحلــة وهو يربط بيــن منطقة باب 
المشــهد وســوق العالوي وكان من المراكز التجارية المهمة في 

محافظة بابل .
تاريخ نشأة سوق الحطابات قديمة تعود الى مطلع الثالثينيات 
 من القــرن الماضي وهو يفصــل محلة الطاق عــن محلة جبران 
وكان يباع فيه انواع الحطــب الذي اختفى مع توفر كافة انواع 
المدافــئ ووســائل التدفئة الحديثــة و كان يســمى قبل هذا 
 الوقت بـ )عكد الريس ( نســبة الى مدير البلدية انذاك  )رزوقي 

الصالح(.
  

تاريخه 
امــا االهميــة التاريخيــة لهذا الســوق فتتمحور فــي االحداث 
التاريخية واالجتماعية والسياســية التي دارت رحاها فيه حيث 
كانت تنطلق منه الكثير من المظاهرات التي قادها السياســي 
المعروف عبد الكريم الماشــطة وشهد في بعض بيوته لقاءات 
واجتماعات للحزب الشــيوعي العراقي كما برزت فيه شخصيات 

ادبية وعلمية معروفة مثل الدكتور علي جواد الطاهر وغيرهم .
في طريقنا الى ســوق الحطابات عبر سوق الحلة الكبير ) السوق 
المســقف ( واجهنا فــي بداية الزقاق الضيــق مرقد احد اعالم 
الحلة المعروف ب )الجومرد( وانهينا جولتنا ونحن نقرا الفاتحة 
قرب مرقد الشــيخ العالــم ابراهيم القطب الــذي دفن في هذه 
االزقة حيــث العوز يكاد ينطق من بين الجــدران  ووجوه كالحة 
تنتظــر من يمد لهــا يد العون للعيش بعيدا عن ســكراب وخرق 

سوق الحطابات 

حل الكساد سوق الحطابات بعد ان 
اتجهت العوائل الى رمي القديم 

واهماله واالتجاه نحو شراء كل ما هو جديد 
بفضل بحبوحة العيش التي سادت في اآلونة 

االخيرة  مما اثر على عمل ورزق العاملين في 
هذا السوق فاصبحوا يشترون البضائع بثمن بخس 
لتبقى قابعة على قلوبهم  شهورا طويلة  وقد 

وال يجدون من يرغب بشرائها وربما ال  يربحون من 
ورائها سوى ربع دينار فقط

تصوير – حيدر الحيدري
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فـي عددنـا هـذا ومـن منطلـق ايماننا العميـق بدورهـن الرائد في 
النضـال وبـث الرعـب في نفـوس البعثييـن نقدم فـي كل اصدار 

للقواريـر واحـدة منهـن عرفانا" لتضحياتهن الجسـيمة . 

اهداف سامية
الشـهيدة المجاهـدة فاطمـة علـي طالـب الحسـيني، مـن مواليـد 
لـم  بدايـة حياتهـا  االعدادية،فـي  المرحلـة  ، خريجـة  1961م 
يدافـع  عقيـدة  لالنسـان  يكـون  ان  يعنـي  مـاذا  فاطمـة  تـدرك 
عنهـا حتـى المـوت لكـن انقالبـا كبيـرا حـدث فـي حياتهـا يـوم 
زار بيتهـم ابـن خالتهـا سـيد جمـال الموسـوي،وهو شـاب متديـن 
رسـالي يتمتـع بثقافـة واسـعة وخلـق كريـم، وجـدت فاطمة عند 
جمـال مـا تبحـث عنـه، فقـررت ان يكـون لحياتهـا هدفًا واسـمى 
االهـداف ان يكـون الهيـًا مقدسـًا ومن هنـا تبّنت فاطمة االسـالم 
عقيـدًة وفكـرَا، واصبحـت تـرى الحيـاة بلـون آخـر غيـر مـا عهدته 
مـن قبـل زيـارة ابـن خالتهـا، امـا جمـال فـرأى فـي فاطمـة خيـر 
رفيـق يشـاطره مسـيرة الجهـاد مـن اجـل االسـالم الـذي ارتضـاه 
مبـدأ ، فتقـدم طالبـًا يدهـا للـزواج فقبلـت فاطمـة وتخلـت عـن 
حيـاة التـرف التـي عاشـتها فـي احـدى بيوتات شـارع فلسـطين 
احـد احيـاء بغـداد الراقيـة لتسـتبدلها بغرفة صغيـرة متواضعة 
فـي بيـت اهـل زوجهـا فـي مدينـة الثـورة فـي احـد االحيـاء 
الفقيـرة وهـي راضيـة قانعـة ، وانطلـق الزوجـان يعمـالن معًا من 
اجـل االسـالم و يجاهـدان مـن اجـل المبـدأ الـذي آمنـا فيـه لذلك 
انتمـت فاطمـة الى حـزب الدعوة االسـالمية وكانت مـن العناصر 
الفاعلـة فيـه فقـد اصبحت مسـؤولة الخط النسـوي لحـزب الدعوة 
فـي ثـالث مناطـق فـي بغـداد )الكـرادة الشـرقية ، الثورة ، شـارع 
فلسـطين ( ورغم خطـورة االوضاع في الثمانينيات التي سـادتها  
االعدامـات واالعتقـاالت للشـباب المؤمـن ورغم االثـر المؤلم الذي 

تركـه اعتقـال جمـال في نفـس فاطمـة اال ان ذلك لـم يثنها عن 
مواصلـة جهادهـا ضـد زمـرة البعـث وكان عملهـا يتحتـم عليهـا 
ان تنتقـل مـن والـى مناطـق شـتى في بغـداد وان تـزّود عضوات 
مجموعتهـا الجهاديـة بنشـرات توعيـة وتثقيف يقضـي اعدادها 
باسـتمرار وكذلك ان تجمع المال من الميسورين الى عوائل شهداء 
ومعتقلـي الدعـوة، وألن حـرص فاطمة ان يسـتمر عملها الجهادي 
والدشداشـة  )الفوطـة  بـزي  تتنكـر  ان  الشـهيدة  ارتـأت  طويـاًل 
 الطويلـة( وتتظاهـر بالبسـاطة والجهـل رغـم ما تحمله مـن ثقافة 

عالية وحسن منطق كي التلفت انظار رجال االمن اليها.

الصبر صفتها
شـاءت االقـدار ان ُتعتقـل فـي كانـون الثانـي 1982 م نتيجـة 
العتـراف احـد المتخاذلين الذين لـم يصمدوا امـام التعذيب الذي 
صغـر فـي عيـن فاطمـة متّحديـة بذلك جبـروت الطغـاة، فكانت 
كالصخـرة الصلـدة لـم تجرفهـا سـيول التعذيـب واالرهـاب لقـد 
ظلـت هـذه اللبـوة صابـرة لمدة شـهرين مـن التعذيب الوحشـي 
يتبـارى الجـالدون فـي تعذيبهـا وتفنـّن الطغاة في ذلـك بدءًامن 
حـرق جسـدها الطاهـر بالكاويـة الكهربائية الى الضـرب بالفلقة 
والعصـي الخشـبية والكهربائيـة وتعليـق يديها الـى الخلف في 
سـقف غرفـة التعذيـب لسـاعات طـوال، فضلـت الثبـات والصبر 
ولـم تتفـوه بكلمـة واحـدة، وقـد زاد هـذا مـن حقدهـم وحنقهـم 
باسـماء  بنعتهـا  الحقـد  هـذا  يجسـدون  احيانـًا  فكانـوا  عليهـا 
بذيئـة وتسـميعها كلمـات نابيـة وقـد يعـاودون تعذيبهـا مرات 
ومـرات وفـي كل مـرة بعـد كل تعذيـب تتعـرض لـه الشـهيدة 

تبـدو مشـرقة الوجه.

استبشار بالشهادة
حكـم عليهـا مـع لفيف من الشـباب المؤمـن باالعدام شـنقًا حتى 
المـوت، ونقلـت الـى سـجن الرشـاد لتقضـي مـا تبقى مـن عمرها 
فـي غرفـة المحكومـات باالعـدام وقـد ذكـرت بعـض السـجينات 
السياسـيات اللواتـي شـاركن فاطمـة فـي تلـك الفترة )اننـا كلما 
صادفنـا فاطمـة وجدناهـا مستبشـرة فرحـة تمازحنـا وتتالطـف 
معنـا فلـم يهزهـا شـيئًأ ولـم يرهبهـا مـا ينتظرهـا( وفـي يـوم 
حكـم  تنفيـذ  قبـل  االخيـرة  اللحظـات  وفـي  م   1982/8/24
االعـدام تشـمخ فاطمـة كالنخيـل الباسـقة، وتتـرك خلفها سـجاًل 
مـن البطـوالت محفـورًا فـي ذاكـرة التاريخ وتـذر ورائها شـذًى من 

ذكراهـا مـا زال لعبقـه ألـٌق فـي خواطرنـا.
 فرحـم الله شـهيدتنا البطلة واسـكنها فسـيح جناته مـع النبيين 

والصديقيـن والشـهداء والصالحين وحسـن أولئك رفيقًا.

لعطر الشهادة صدى وذكريات تفوح حينما تنشط الذاكرة بتلك االيام العصيبة التي 
مرت على فتياتنا وشبابنا المناضلين في دك افكار النظام البعثي  المنهار، والن النساء 

يحملن قوة وصالبة وايمان بعقيدتهن الفذة والمميزة انهالت عليهن سطوة الظلم 
والتعذيب في سجون النظام الكافر.

تخلت عن حياة الترف التي عاشتها 
في احدى بيوتات شارع فلسطين احد 
احياء بغداد الراقية لتستبدلها بغرفة صغيرة 

متواضعة في بيت اهل زوجها في مدينة الثورة 
في احد االحياء الفقيرة وهي راضية قانعة ، 

وانطلق الزوجان يعمالن معًا من اجل االسالم و 
يجاهدان من اجل المبدأ الذي آمنا فيه
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سعاد البياتي 

)الرحى( التي تجيد المرأة  استخدامها بأتقان ورضا الطعام اهل 
بيتها توقفت عن الدوران في الوقت الحاضر، اذ اخذ نمط الحياة 
العصريــة اكتشــاف ادوات وتقنية متطورة وســهلة في ذلك..
وركنت الرحى الجميلــة في صندوق الذكريات الذي يحتفظ بكل 

الموروثات وذكريات الماضي العذب . 

المرأة رائدة لها
انســحبت الرحى مــن الحيــاة اليومية ومن عــادات الطبخ في 
أغلــب المدن العربية وأصبحت ال تحضر ســوى في مناســبات 
إحياء التراث وفــي المهرجانات التي تحيي العادات والتقاليد 
وتهتم بــاألدوات المنزليــة القديمة ليطلع هــذا جيل على ما 
كانت تســتعمله الجدات لطحــن الحبوب. ولعــل غالبية جيل 
الشــباب والصغار تجهل صوت الرحــي وطرق صنعها وكيفية 

استخدامها وطعم دقيقها الرطب على مهل وصبر.
 المرأة هي المكلف بشــؤون البيت ومنها الطبخ، فهي أكثر من 
يستعمل الرحى بشكل يومي، حيث تستبق نهوض بقية أفراد 
األســرة من النوم لتعــد رغيف الخبز من الدقيــق الذي جهزته، 
وهــي التتواني في ذلك العمل الصعب، بل تتخذه بســعادة 
 وتجيــده بأتقان حتــى باتت تجهزه كل يوم رغــم ماتواجهه 
 مــن تراكــم االعبــاء المنزليــة االخــرى ..وتصنــع الرحى من 
 الحجــر الخشــن الثقيــل أو مــن حجــر الصــوان الذي تســمح 
صالبتــه برحــي الحبــوب الجافــة بأنواعها، وهي تســتعمل 

الستخراج الدقيق الرطب وكذلك لجرش الحبوب وطحنها.

صناعة وابتكار
يركب فيها حجران دائرتيان أحدهما فوق اآلخر، ويكون الســفلي 
منهمــا ثابتا بينما يتحــرك الحجر العلوي حول محورٍ خشــبي أو 
معدني تكون قاعدته مثبتة في الحجر الســفلي الذي يطلق عليه 
)قطب الرحى( وعندما يدور الحجر العلوي من الرحى فإنه يمر فوق 
حبات القمح أو الشــعير التي توضع من فتحة دائرية صغيرة في 
وسط الحجر العلوي أثناء عملية التدوير، فتتكسر تلك الحبات كلما 

دار عليها حجر الرحى وقتا أطول حتى تصبح دقيقا ناعما.
والهاوي هو خشــبة على شــكل عصا صغيــرة تثبت في الثقب 
الجانبــي لتكون المقبض الذي يدير حجــر الرحى العلوي، وأحيانا 
تلــف عليها قطعة من القماش حتى ال تؤذي اليد، ألن احتكاكها 
باليــد يســبب اآلالم. ويفرش تحت الرحى بســاط يكون من جلد 
الحيــوان أو قطعــة مــن القماش تســمى ليســقط فوقها الحب 

المجروش .
ومثلما انحصرت استعماالت الرحى نقصت أو انتهت صناعتها 
وتــكاد حرفــة ومهنة صانعــي الرحي تصبح مــن الماضي رغم 
أن لهــا تقنياتها المميزة وطرقها ومراحلهــا التي تتطلب دراية 
كبيــرة وخبرة خاصة في انتقاء المــادة األولية من أنواع الحجارة 
لتصميم جزأيها العلوي والســفلي أو فردتيها بمقاســات معينة 
وبســمك معين وبقطر يبلغ نحو 50 سنتمترا لكل منهما، بحيث 

من االدوات التراثية التي ارتبطت بالتراث وعبق الماضي العذب هي )الرحى( وكما 
يسمونها ايضا المجرشة!. هذه اآللة البدائية البسيطة تختزن في دورانها العديد من 

نواعي األلم والذكريات والتي تبوح لها وتشكو همومها بصوت الجدات واالمهات 
اللواتي يتقابلن احيانا عند طحن او جرش حبوب الحنطة والشعير .

»الرحى«
حاضرة فى المخيال الشعبى

فلكلور

توقفت عن الدوران !! 

..
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يكون الجزء العلوي أقل ســمكا ليكون خفيفا أثناء تدويره وكذلك 
تتطلــب طرق صناعة بقية أجزاء الرحــى نفس الدقة في اختيار 
المواد األولية ونوعية الخشــب ومقاســاته وطرق تركيبه وتثبيته 

ليسهل استعمالها.
تبقــى )الرحى( مــن األدوات التراثيــة الخالدة وثيقــة االرتباط 
بالمــوروث الشــعبي العربي ورمزا لألصالة ومصدرا الستكشــاف 
مراحل تطور ابتكارات اإلنسان في صنع األدوات التي تمكنه من 
تسهيل حياته وتوفير الغذاء بجهد أقل. وهي اليوم قطعة أثرية 
تتزيــن بها المتاحف العربية لتوثق مــن خاللها مراحل تاريخية 
بعينها لكنها ستظل حاضرة في المخيال الشعبي بصور متعددة 

وفي األدبيات والفنون العربية المعاصرة.

يركب فيها حجران دائرتيان أحدهما 
فوق اآلخر، ويكون السفلي منهما 
ثابتا بينما يتحرك الحجر العلوي حول محوٍر 
خشبي أو معدني تكون قاعدته مثبتة في 

الحجر السفلي الذي يطلق عليه )قطب 
الرحى( وعندما يدور الحجر العلوي من 

الرحى فإنه يمر فوق حبات القمح أو الشعير 
التي توضع من فتحة دائرية صغيرة في 
وسط الحجر العلوي أثناء عملية التدوير
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ضجت منصات 
التواصل االجتماعي 

قبل أسابيع 
بفيديو ألم ترمي 
طفليها في نهر 
دجلة بعد خالفات 

مع والدهما راح 
ضحيتها الصغيران 

حتى تم القبض 
عليها، وما بين 

مؤيد لمعاقبتها 
بالقانون يرى 

آخرون بضرورة 
إخضاعها لجلسات 

العالج النفسي، 
وإعادة تأهيلها 

والكشف عن 
األسباب التي 

دفعتها الرتكاب 
تلك الجريمة 

الشنيعة يسدل 
الستار على قضية 

عنف أخرى ضد 
األطفال.

قضية 
للمناقشة

سرور العلي 

ضياع لطفولتهم 
وسلب حقوقهم

العنف ضد األطفال..
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وعلى مدى االعوام الماضية والى وقتنا الحاضر نسمع ونرى العديد 
من قصص االطفال المعنفين من قبل ذويهم بطريقة قاسية وغير 
محتملة للمشاهد رغم اعمارهم المتفاوتة والصغيرة، واسباب ذلك 
فــي الدرجة االولى هــو انفصال الوالدين، ليقــع الصغير ضحية 

لتداعياتهم!.
 

آثار واضطرابات 
بحسب الباحثة االجتماعية نهلة أحمد:"فأن العنف يجعل الطفل 
عدوانيا ومنعزال وغير اجتماعي وذي ســلوك مدمــر وهدام، وغالبا 
ما يكــون المجرمون قد تعرضوا للتعنيف المســتمر في طفولتهم 
وللعقاب المفرط، كما أن اآلباء العدوانيين يمنحون فرصًا ألطفالهم 
لتقليدهم واعتباره الســلوك المناســب لتفريغ مشاعر الغضب". 
مضيفة"يســبب العنف لألطفال اضطرابات نفســية واجتماعية 
نتيجة آلثار التعذيب البدني واللفظي، وأصابته بمشــاكل عقلية 
وإعاقات في وظائف الدماغ، كضعــف اإلدراك المعرفي وفقدان 
الذاكرة، وفقدانهم لثقتهم بأنفسهم وشعورهم الدائم بالخوف، 

وصعوبة تعلمهم النعدام االنتباه والتركيز
كما أدت الحروب وتفاقم الفقر والتشــرد فــي المجتمع إلى زيادة 
حــاالت التعنيف، وادى وباء كورونا إلــى ارتفاع معدالته لتدهور 
العالقات الزوجية وغلــق المدارس. وقد يدفع الطفل كثير الحركة 
والذي يعاني من ضعف فــي قدراته العقلية وتصرفاته من دون 
وعي، الستفزاز والديه فيلجآن لتعنيفه، وتسبب عوامل أخرى أيضا 
في حدوثه، كاقتناع األسرة بأن العنف هو أفضل وسيلة للتربية، 
وعدم رغبة الوالدين باالحتفاظ بالطفل كونه جاء مخالفا للجنس 
الــذي يرغبان به، ونشــوب الخالفــات والصراعات بيــن الزوجين 
ويكون ضحيتها الطفل، ومشــاهدة فيديوهات وألعاب إلكترونية 
وأفالم ذات مشــاهد عنيفة، مما يؤدي إلى الشــعور بأن العنف هو 

السلوك المقبول والعادي.
 

نتائج سلبية
وترى الشابة ضحى محمد، طالبة جامعية:"أن تعنيف الطفل يكون 
لديه أفكار ســلبية، كالشــروع بالقتل وارتكاب الجرائم، واالنتحار 
وتعاطي المخدرات، وضعف تكوينهم للعالقات االجتماعية وعقد 
الصداقــات، وفقدانهم لألمــان، ويميلون للعنف فــي عالقاتهم 

للرغبة في السيطرة على اآلخرين.

يقول طبيب األســرة والطفــل رحيم صالح: "يتــرك العنف آثاره 
على أجســاد األطفال فيســبب لهم الكدمات والجروح والعاهات 
المســتديمة، كالحروق وفقــدان البصر والســمع وأحيانــا الوفاة 

والكسور.
ويشــدد صالح على عدة إجراءات يجب أن تتخــذ للتصدي لتلك 
الظاهرة الخطيرة على الطفولة"بتوعية األسر بضرورة إنهاء العنف 
ضــد األطفــال، وتثقيفهم وعقد الــدورات والنــدوات لتنبيههم 
بمخاطــر العنــف وأضــراره على صحــة الطفل وعقلــه، وتفعيل 
القوانين الرادعة للحد من التعنيــف، وحماية الطفل وتوفير بيئة 
صالحة للعيــش مليئة بالحب والعطف واالحتــرام، كما أن إجراء 
البحوث والبيانات للتعرف على أماكن حدوث جرائم عنف بإمكانه 
أن يحــد من تكــرار وقوعها. وضــرورة تفعيــل دور األخصائيين 
االجتماعيين والتربويين والنفسيين، لمساعدة األطفال على تجاوز 
األزمات النفسية. كما أن تفشي البطالة وتدني مستوى المعيشة، 
والمســتوى الثقافي والتعليمي، والحــروب والنزوح وزيادة األرامل 

واأليتام، من أهم أسباب ضرب األطفال واإلساءة لهم.

إجراءات وقوانين
ومــع أن هنــاك عقوبات تفرضهــا القوانين تصــل إلى حد أخذ 
األطفــال من ذويهم مازالت الظاهرة متفشــية، إذ يلفت القاضي 
علي كمال في محكمة العنف األسري إلى "أن العنف ضد الطفل له 
صوره المتعددة، كالضرب واإلهمال واالعتداء الجنسي، والجسدي 
والنفســي الذي يتلقــاه الصغير من ذويه أو مــن الذي يقع تحت 
رعايته، وفيما يخص الموقف التشــريعي فــأن قانون العقوبات 
ورعاية األحداث، وهي عقوبة سلب الوالية من الوالدين إذا تعرض 

طفلهما للتعنيف أو لالعتداء.
من جانبه أشــار الخبيــر القانوني د.علي التميمــي إلى أنه "توجد 
ضمانات لحقوق األطفال في االتفاقيات الدولية والعراق ضمنها، 
واقتبــس مــواده منها لحمايــة الطفولة، وهنــاك قوانين عديدة 
كرعاية األحــداث، وفرض عقوبات على معذبــي الطفل وقانون 

لرعاية القاصرين لحفظ حقوقهم.
 

إعادة تأهيل
وحثــت التربويــة لمياء حســن على تشــجيع تشــجيع األطفال 
المعنفين على أكمال تعليمهم ومساعدتهم بذلك، وتغيير النظرة 
التي ترى أن العنف أحد وســائل التنشــئة والتربية، ووضع برامج 
تأهيل وتثقيف لألهالي، وتوجيههم نحو األســس الســليمة في 
تربية أطفالهم، واالبتعاد عن ضربهم وإيذائهم، والتشــديد على 
اإلبالغ عــن حاالت عنف، وإيصال أصواتهــم للجهات المختصة 

ألخذ اإلجراءات الالزمة إليقاف الظاهرة.
وتابعت"يجــب عالج الطفــل المعنف بوقت مبكــر، لتدارك اآلثار 
والسيطرة عليها، وتجنبه األزمات النفســية التي تتراكم بداخله، 
وتعد األسرة المسؤول األول عن عالجه بأبعاده عن الشخص الذي 
قام بإيذائه، وجعل الطفل يتحدث عن مشــاكله، وإفراغ مشاعره 
الســلبية عن طريق انخراطه بنشاطات ترفيهية وإبداعية، كالرسم 

والسباحة، وممارسة الرياضة، والمشاركة في المسرح المدرسي.

أدت الحروب وتفاقم الفقر والتشرد 
في المجتمع إلى زيادة حاالت التعنيف، 
وادى وباء كورونا إلى ارتفاع معدالته لتدهور 

العالقات الزوجية وغلق المدارس. وقد يدفع 
الطفل كثير الحركة والذي يعاني من ضعف 

في قدراته العقلية وتصرفاته من دون وعي، 
الستفزاز والديه فيلجأن لتعنيفه
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نساء 
صادقات

40Q  W  A  R  E  E  R

حياتها ووفاتها : كانت تعيش في أعظم القصور وأفخمها إذ كان 
قصرها مليئًا بالجواري والعبيد والخدم أي أنها كانت تعيش حياة 
مترفة منعمة، فقد كانت آسية زوجة للفرعون الذي طغى واستكبر 
فــي زمانه وادعى األلوهية وأمر عبيده بأن يعبدوه ويقدســوه هو 
ال أحــد ســواه، وأن ينادوه بفرعــون اإلله – معاذ اللــه – . وما أن 
يذكر اسم آسية امرأة فرعون حتى يتراود لنا قصة سيدنا موسى – 
عليه السالم – وموقفها عندما رأته في التابوت، فقد كان لوجهه 
المنير الذي تشــع منه البراءة أثرًا كبيرًا في نفسها، فهي من أقنع 

آسية بنت مزاحم.. 
أمرأة ثابتة على الحق!

للقوارير 

هي آسية بنت مزاحم بن عبيد الديان بن الوليد 
الذي كان فرعون مصر في زمن النبي يوسف – 
عليه الصالة السالم – وقيل إنها كانت من بني 

إسرائيل من سبط موسى – عليه الصالة السالم 
– وقيل أنها كانت عمته.
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الفرعون باالحتفاظ به، وتربيته كابن لهما ، في البداية لم يقتنع 
بكالمها ولكن إصرار آسيه جعله يوافقها الرأي وعاش نبينا موسى 

– عليه السالم – معهما وأحبته حب األم لولدها.

االقناع والثبات
 حينما دعا موسى – عليه السالم – إلى توحيد الله تعالى آمنت به 
وصدقته، ولكنها في البداية أخفت ذلك خشية فرعون وما لبثت 
حتى أشهرت إسالمها واتباعها لدين موسى – عليه السالم -، وجن 
جنون الفرعون لســماعه هذا األمر المروع بالنســبة له، وحاول عبثًا 
ردها عن إســالمها وأن تعود كما كانت في السابق، فتارة يحاول 
إقناعها بعدم مصداقية ما يدعو له موسى – عليه السالم – وتارة 
يرهبها بما قد يحل بها من جراء اتباعها لموســى – عليه الســالم 
– ولكنهــا كانت ثابتة على الحق ولم يزحزحها فرعون في دينها 
وإيمانها مقدار ذرة. ســأل فرعون الناس عــن رأيهم في موالتهم 
آســية بنت مزاحم فأثنوا عليها كثيرًا وقالــوا أن ال مثيل لها في 

هذا العالم الواسع.

صبر وتحمل
 ما أن أخبرهم بأنها اتبعت دين موســى – عليه الســالم – حتى 

طلبــوا منه بأن يقتلهــا فما كان عقابها مــن الفرعون إال أن ربط 
يديهــا ورجليهــا بأربعة أوتــاد وألقاها في الشــمس، حيث الحر 
وأشعة الشــمس الحارقة ووضعوا صخرة كبيرة على ظهرها. فمن 
كان يصدق بأن الملكة التي كانت تعيش في أجمل القصور بين 
الخدم والحشــم هي اآلن مربوطة باألوتاد تحت أشــعة الشــمس 
الكاوية، ومع ذلك فقد صبرت وتحملت الشقاء طمعًا بلقاء الله – 
عــز وجل – والحصول على الجنة، وذلك العتقادها القوي بأن الله 
ال يضيع أجر الصابرين. وقبل أن تزهق روحها الطاهرة وإحساسها 
بدنو أجلها دعت المولى عز وجل بأن يتقبلها في فســيح جناته 
وأن يبني لها بيتًا في الجنة. قال تعالى : ” َوَضَرَب اللَُّه َمَثاًل لِّلَِّذيَن 
ِني  ِة َوَنجِّ آَمُنوا اْمَرأََت ِفْرَعْوَن إِْذ َقاَلْت َربِّ اْبِن ِلي ِعنَدَك َبْيًتا ِفي اْلَجنَّ
اِلِميَن"  فمن مالحظتنا آلية  ِني ِمَن اْلَقْوِم الظَّ ِمــن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه َوَنجِّ
السابقة فقد قدمت )عندك( على )في الجنة( ولهذا سر عظيم أال 
 وهــو أنها طلبت القرب من رحمة الله والبعد من عذاب أعدائه ثم 
بينت مكان القرب بقولهم : "فــي الجنة" أو أرادت ارتفاع الدرجة 
في الجنة وأن تكون جنتها من الجنان التي هي أقرب إلى العرش 

وهي جنات المأوى فعبرت عن القرب إلى العرش.
فما أعظمها من امرأة وكم يفتقر مجتمعنا لمثل هذه الشخصيات 

العظيمة اآلن وما أحوجنا.
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تألق 
العدسة
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التمســك واالصرار علــى تنمية الهوايات والبحث عما يطورها بشــكل يليق بعنوانها واهميتها في الحياة، يجعل مســيرة الهاوي 
تتخطى طرق النجاح والعمل الجاد المتكامل ولو بعد حين .

حنان عبد االمير .. هي واحدة من محترفات التصوير والتي واصلت مشــوارها في عالم هذا الفن الرفيع حينما اســتهوت الكاميرا 
وحراكاتها الممتعة، ونتاجها المبهر للنظر منذ الصغر، اذ بدأت تلتقط اجمل اللحظات وتوثق الطبيعة والمناســبات بشــكل جذاب 
ومتناســق عن طريق الموبايل، لتحصل على كاميرا بعدها وتســتمر في رحلة الكشف عن اللقطات التي تستحق التوثيق، فكانت 
الزيارات واربعينية االمام الحسين عليه السالم اهتمامها االول..تعلمت قواعد التصوير العام 2013 وتمكنت من تطويرها واتخذها 

مهنة محببة لي .. وشاركت في مسابقات عدة.
وعلى حد قول حنان ان المصورة تواجه صعوبات في مجال عملها، لذا لم تأخذ مجالها الحقيقي في العمل.. وتتلخص في الخجل 

بالدرجة االساس وعدم اعطائها فرصة مناسبة ومساحة كبيرة للعمل . تطمح للوصول لالحترافية.

/ للقوارير  لقاء

تهوى الكاميرا والطبيعة

حنان عبد االمير.. اطمح باالحتراف
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 تعد الهندسة المعمارية من ارقى الفنون العالمية على مستوى كبير من الجهد والتفرد، 
تعتمد عليها ثقافات البلدان التي تسعى لتطوير معالمها واسلوبها في البناء واالعمار 

بشكل متكامل وعالمي، كما انه يطرح رؤى وافكار االبداع التجسيمي المتمثل بالنصب والقباب 
واالعمدة واالبنية فائقة القدرة والفنون .

ملياء نعمان  

العمارة االسالمية ذوق وعمق
المعمارية رنا العاني..

على خطى زها حديد..

فنون
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من هذا المنطلق التجاذبي والذي اليمكن تجاوز اسمها وابتكاراتها 
الفنية العالمية كانت المهندسة ريا العاني حاضرة لنسرد بعضا" 

من تفاصيل همتها المعمارية المميزة.

عمارة وتجديد
ريا العاني اسم ينمو اسرع من الضوء ، في بلورة الريادة والتجديد 
العمراني ، وعين على االســتحقاق العالمي الذي نالته بكل شرف 
وهمــة وهي تجــود في عوالم التخطيط والتجســيد لــكل الفنون 
الصعبة السيما الفن المعماري الذي وضعته في اولى اهتماماتها 
وهدفها لتكون امرأة العمارة والتجديد بعد المعمارية زهاء الحديد 
بل ويمكن تفوقها في بعض الهندســة واالبتكارات التي شاعت 

في البلدان الغربية. 
حازت على شهادة الماجســتير  في هندسة العمارة من جامعات 
عالميــة كبرى، وكانــت المهندســة المتفردة والمتميــزة لتحصد 
 اعلى الدرجــات العلمية في عالم المعمار، وتكــون مذهلة العالم 
التي تنافس في اســلوبها العالمية زها حديد في فنها المعماري 

الكبير. 

صفة كونية
تذهب المهندسة ريــا الى التمسك بحرية الحركة للمجسدات في 
فضاء التكوين، وهذه الميزة تعود الى جهود المؤسسين لمدرستي 
الســوريالية، لــدى ســتيف دالي وتكعيبيــة بيكاســو المتفردة ، 
لتحريرالمــكان من جذور والدته، ومنحه صفــة كونية ، حتى تبدو 

التكوينات االولى لفن العمارة لدى ريا العاني ، شــبيهة باالطباق 
الطائرة وذات مدلول تجريدي.

وبســبب تعمقها في فلســفة العمــارة االســالمية، حيث القبب 
ال اعمدة لها ، بل هي ســماء تحت ســماء ابعد، وكذلك التطويع 
االجمــل للمنائر ، التي تتجه الى الســماء عاموديــا، دونما عالقة 
افقيــة، وهو ما يمنحها التفرق البصــري في التجديد وريادة الفن 

المعماري.

لالنسانية دور
حازت ريــــا على العديد من الجوائز العالميــة ، وهي متميزة في 
تصميم مؤسسات البيئة الخضراء الدقيقة ، وقد منحت كرمها لدار 
االيتام العراقية مع الناشــط  هشــام الذهبي، اذ تفانوا في جعل 
هذا المشروع االنســاني في زاوية االهتمامات والفخر لينالوا ثقة 

العالم في بذل مجهود استثنائي للعمل الجيد. 

بسبب تعمقها في فلسفة العمارة 
االسالمية، حيث القبب ال اعمدة لها 

، بل هي سماء تحت سماء ابعد، وكذلك 
التطويع االجمل للمنائر ، التي تتجه الى 

السماء عاموديا، دونما عالقة افقية، وهو ما 
يمنحها التفرق البصري في التجديد وريادة 

الفن المعماري
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تحديات تجربة التعليم االلكتروني..

تجارب 
تربوية

ضمياء العوادي 

مدارس الوارث انموذجا

46Q  W  A  R  E  E  R
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وعن هذه التجربة تحدث "للقوارير"  رئيس قسم التربية والتعليم 
الدكتور عادل نذير قائال": 

مؤسســتنا التعليمة أطلقت ألف وأربعمائة درس الكتروني في 
مختلــف المراحل وثم هــذا المنصة التعليمة لــم تكن الدروس 
حصرية على طالب المؤسسســة فقط وإنمــا لجميع الطلبة من 
بــاب خدمــة المجتمع والتعــاون في صد هــذه الجائحة أيضًا 
تمررت هذه المنصة لمختلف المستخدمين في مختلف المراحل 

الدراسية.

اما اشكالياتها فتكمن 
أولها: هي سوء خدمات األنترنت بالعراق.

ثانيــًا: الكــوادر التعليمية حتــى تتهيأ وتتأهل لهــذا التعليم 
االلكترونــي البد لها أن تتأهل الكترونيــًا وكما نعلم جميعًا أن 
الكــوادر فيها فئــات مختلفة منهم من يتعاطــى مع األجهزة 
بســهولة ومنهم يواجــه صعوبة في اســتخدامها لعدم وجود 
الرغبة والقــدرة على التعامل مع هذه األجهــزة، لذلك المهمة 
كانت على متســويين: المستوى األول: تهيئة الكوادر التعليمية 
والمســتوة الثاني: تهيئــة أجهزة حقيقية تســتوعب التعليم 
االلكترونــي، البعض فتح قنوات على اليوتيوب وعلى التليكرام 

بينما نحن كان لدينا شبه استديو كامل إللقاء المحاضرات
وعدا ذلك وجود الشاشــات الذكية التي تتمتع فيها مدارســنا 
وتحمــل ميزات ومواصفــات عالية جدًا وهي مــن آخر صيحات 
االختراعــات االلكترونيــة التي تتناســب مع قضيــة التعليم 

االلكتروني ولذلك المسألة لم تكن سهلة أبدا.

قيمة اعتبارية
وعن اإلشكالية األكبر في التعليم االلكتروني اوضح نذير: 

مهما تكون المحاضرة االكترونية دقيقة يبقى حضور األســتاذ 
ومقابلته للتلميذ وعملية تلقي المعلومة من شــخصية األســتاذ 

مباشــرة مختلفة تمامًا عــن تلقيه هذه المعلومة من الشاشــة 
فلألســتاذ قيمة اعتبارية وتربوية ال يمكن االستغناء عنها، ألن 
األســتاذ أثناء المحاضــرة عندما يكون وجهًا لوجــه مع التلميذ 
يكون قدوة في ســلوكياته وتصرفاتــه وتوجيهاته ونصائحه 
أمــا في التعليم عن بعد يكون هم األســتاذ األولي هو توصيل 
المعلومــة لذا نســتطيع القول على نحو التوصيــل أن مجموعة 
الوارث التربوية التي شــعارها تحقيق فرصــة تعليمية فائقة 
ورؤيتها لهذا االتجاه هو الحــرص على تهيأة المالكات لغرض 
أداء هــذه المهمة والقيام بها علــى أمثل وجه وتهيأة األدوات 
لغــرض توصيل الدرس بصورة صحيحة والتواصل مع أولياء أمر 
التالميــذ عبر تطبيق خــاص مهمته تنبيه أوليــاء األمور وتنبيه 
التالميذ على واجباتهم وقد ســارت في مســارات متوازية في 

سبيل مواجهة جائحة كورونا بنظام التعليم االلكتروني.
ويعتقد االســتاذ نذير، بأن منصتنا التعليمية التابعة لمجموعة 
الوارث التربوية التوازيهــا اي اخرى ال في وزارة التربية وال على 
مســتوى المــدراس األهليــة والحكومية يعني علــى األقل في 
محافظــة كربالء حتى ال نكون مبالغيــن كثيرًا فهذه هي مهمة 

مجموعة الوارث التربوية.

بكر التجربة
وعن تفاعل أولياء األمور بين:

تفاعــل أولياء األمور مع هذه المنصات متفاوت بال شــك ليس 
مثل التفاعل الواقعي فقط من باب أولياء األمور من باب الحرص 
ربما ألنهــم رأوا في التعليم االلكتروني تجربة أواًل ألنها تجربة 
بكر في العراق وشكاًل من أشكال التمثيل عن بعد كان تفاعلهم 
حذر مع هذه القضية ولكن هذه الثغرة انغلقت مع التلميذ على 
أســاس خلق جهاز تربوي تعليمي وتقني استطاع أن يتناغم مع 
توجهات ونفسية التلميذ والفئات العمرية التي يستهدفونها 
في الدرس ولذلــك كثير من أولياء األمور كانوا ممتنين لمجموعة 

الوارث التربوية بخصوص الدروس االلكترونية.
عملنا على خطين: خط مع التالميذ بشــكل مباشر وخط لتالميذ 

البلد بصورة عامة والسيما المراحل المنتهية.
والثاني: للمراحل المنتهية بشكل عام تم بالتنسيق مع األخوة 
في قســم االعالم قمنا بتهيئة قاعات واألساتذة الذين يقومون 
بتدريــس لمراحل المنتهية مــن الرجال وقدمنــا دروس إكمال 
المواد ضمــن المنهاج الداخل في االمتحان الوزاري التي لم يتم 
تدريســها في المــدارس تم تهيئة صفوف بشــكل كامل وتم 
إلقائهــا من قبل أســاتذة متخصصين وتســجيلها وتصويرها 
من قبل األخوة في قســم األعالم وتم رفعها للمنصة اإلعالمية 
العراقية على قناتهم على اليوتيوب ومن ثم لسائر طلبة البلد .

بعد جائحة كورونا توقف التعليم كغيره من مفاصل الحياة، اال ان العالم االفتراضي كان 
العالم البديل عن الواقع فاستخدمْت مجموعة من التطبيقات الخاصة لتيسير االعمال في 

شتى المجاالت ومنها التعليم، حيث استخدمت بعض التطبيقات والمنصات لتكون غرفة صف 
إلكترونية، وألن هذه التجربة هي بكر فإن فيها تحديات وصعوبات، مدارس الوارث استطاعت 
استثمار تطبيق المتابعة الخاصة بها، وعدم التوقف ثم طورت كوادرها لتقديم درس أفضل.

مهما تكون المحاضرة االكترونية 
دقيقة يبقى حضور األستاذ ومقابلته 
للتلميذ وعملية تلقي المعلومة من شخصية 

األستاذ مباشرة مختلفة تمامًا عن تلقيه هذه 
المعلومة من الشاشة فلألستاذ قيمة اعتبارية 

وتربوية ال يمكن االستغناء عنها، ألن األستاذ 
أثناء المحاضرة عندما يكون وجهًا لوجه مع 

التلميذ يكون قدوة في سلوكياته وتصرفاته 
وتوجيهاته ونصائحه 

47 Q  W  A  R  E  E  R
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فصل الشتاء.. دالئل مثيرة حوله
االشجار والدواب تنبئ عن انوائه الجوية

نافذة على 
الطبيعة

اعداد / للقوارير 
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سلوك الهجرة
 وهناك بعض فصول الشــتاء الهامة جًدا التي مرت على العالم 
والتي تســببت في الكثيــر من الكوارث الطبيعيــة مثل المجاعة 
األولى التي ســببها عدم وصول الطعام إلى الناس بسبب تراكم 

الثلوج مما أدى إلى وفاة العديد من الناس. 
وعند كتابة بحث عن فصل الشتاء البد من ذكر بعض السلوكيات 
التــي تقوم بها الحيوانات مثل موســم الهجــرة وتعني انتقال 
الحيوانــات من منطقة إلــى منطقة أخرى لمدة فصــل واحد، أذ 
تهاجــر إلى الجنوب حيث المناطق الدافئة خالل فصل الشــتاء، 
وقد قام العلماء بدراسة سلوكيات الهجرة لدى الحيوانات، ووجدوا 
أن هجرتهــا ال تكون فقط للبقاء دافئة بل بســبب التغيرات في 
حصولها على الغذاء وانتشــار البكتيريا أو الفيروســات الجديدة 
بســبب تغير المناخ أيًضا، كما تقــوم بعض الحيوانات بالدخول 
في فترة من الســبات خالل فصل الشــتاء حيث تقضي معظمه 
نائمــة، باإلضافة إلى تغيير مواقعها وعاداتها، وقد ينمو لبعض 

الحيوانات فرٌو سميٌك لتدفئتها .

تنبؤات 
وفي كل عام يتم البحث عن فصل الشــتاء القادم وعن احتمالية 
تســاقط الثلوج فيه، ويمكــن التنبؤ بذلك من خالل ســلوكيات 
الحيوانات والنباتات ابتداًء من شــهر أغســطس وأيلول وأكتوبر، 
حيــث إّن كل مــا يمكــن مالحظته خالل هذه األشــهر يســاعد 

علمــاء الطقس على معرفة تفاصيل أكثر عــن هذا الفصل، ومن 
المالحظــات التــي يمكن من خاللهــا توّقع الطقــس في فصل 
الشتاء هو وجود الضباب في، حيث ُيبّشر ذلك بأن هناك تساقط 
للثلوج في فصل الشتاء، كما أنه إذا كان أول أسبوع من أغسطس 
دافًئا أو حتى حاًرا فســيكون فصل الشــتاء ثلجًيــا وطوياًل، وإذا 
كانت السناجب أكثر نشــاًطا وتجمع المكسرات والبذور وتخّزنها 
بشكل كبير فهذا يعني أن شتاًء قارًسا في طريقه للقدوم، وأيًضا 
إذا كانت قشــرة البصل  سميكة أكثر من المعتاد، وسقطت أوراق 
األشجار في وقت متأخر فهذا يعني قدوم شتاء قاٍس هذا العام، 
ومن المالحظات الهامة وجود هاالت حول الشــمس أو القمر في 
الســماء ُيعتبر دلياًل على ســقوط المطر أو الثلج في وقت قريب، 
ومســير النمل على خط واحد وليس على شــكل تعرجات وكثرة 
الصراصير داخل المنزل والنحل تبني أعشاشها عالًيا فوق األشجار 
والعناكب تبني شــبكات أكثــر كلها ســلوكيات للحيوانات بأن 

فصل الشتاء سيكون طوياًل وبارًدا.

التمويه
ومن أغرب المعلومات التي قد يجدها من يبحث عن فصل الشتاء 
أن هناك حيوانــات يتغير لونها إلى اللــون األبيض مع قدومه، 
ولقد قــام العلماء بدراســة هذه الظاهــرة وأطلقوا عليها اســم 
التمويه؛ حيث يختفي الحيوان عن مفترسه بأن يكون لونه أبيًضا 
كالثلج، ولكن هذه الظاهرة ال تنطبق على معظم حيوانات القطب 
الشمالي أبًدا، ومن األمثلة على حيوانات يتغير لونها إلى األبيض 
في فصل الشــتاء األرانب البرية وابن عرس والهامستر السيبيري 
وثعلب الثلوج وفصل الشتاء ودرجاته الباردة جًدا، يجب أن يبقى 
اإلنسان دافًئا حيث إن التعرض لدرجات حرارة تحت الصفر تؤدي 
باإلنســان إلى حاالت مرضية تهدد الحياة، مثل انخفاض حرارة 
الجســم أو تجمد الجلد واألنسجة الداخلية، ومن المحتمل أن تؤدي 
درجات الحرارة المنخفضة جًدا والرياح الباردة إلى انخفاض درجة 
حرارة اإلنسان في دقائق قليلة، ويمكن تجنب مثل هذه الحاالت 
بالمحافظة على الجســم دافًئا وجاًفا والبقاء أمام أجهزة التدفئة 
المنزلية أفضل من الخروج بجو عاصف وماطر، ويشمل تأثير برودة 
فصل الشتاء على النباتات في ظاهرة ُتسمى الصقيع حيث إنها 

ُتدمر النباتات وقد تقضي على موسم الزراعة بأكمله.

لفصل الشتاء نكهة خاصة نتحسسها كل عام ونحن نستقبلة بعد فصل حار وجاف، ويأتي 
بحلة جميلة ونسائم تنعش النفوس بصفاء اجوائه وشوقنا الى امطاره المباركة والوان 

اشجاره الزاهية. يبدأ هذا الفصل الرائع في الوقت الذي تكون فيه الشمس مباشرًة فوق خط 
االستواء، وبالنسبة لنصف الكرة الشمالي يبدأ فصل الشتاء في 21 ديسمبر تقريًبا ويمتد ألربعة 

أشهر فينتهي تقريًبا في مارس، أما في نصف الكرة الجنوبي فيبدأ في 21 يونيو تقريًبا، 
يتميز نهاره بقصر وقته، بينما الليل طويل جًدا وذلك بسبب ُبعد القطب الشمالي عن الشمس 

والحرارة أيًضا.

من المالحظات الهامة وجود هاالت 
حول الشمس أو القمر في السماء 

يُعتبر دلياًل على سقوط المطر أو الثلج في 
وقت قريب، ومسير النمل على خط واحد وليس 

تعرجات وكثرة الصراصير داخل المنزل والنحل 
تبني أعشاشها عاليا فوق األشجار والعناكب 
تبني شبكات أكثر كلها سلوكيات للحيوانات 

بأن فصل الشتاء سيكون طوياًل وباردًا
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تصوير - رغد العبيديتصوير - خضير فضالة

ما بعد الوباء 

استمتعنا بقضاء 
أوقات سعيدة 
برفقة أحبائنا 
بعد أن كان 
العمل يسرق 
أجمل لحظاتنا 
بإجراء األحاديث 
والنقاشات 
معهم، وتبادل 
الطرائف وتذكر 
قصص الماضي، 
والتعرف على 
مشاكل كل فرد 
بأسرتنا، ومحاولة 
الوصول إلى حلول 
بتوطيد العالقات 
األسرية

على الرغم من قســوة الجائحة التي قيدت حياتنا وجعلتنا نعيش 
الهلع والتباعد مع أقرب الناس لنا، إال أن ما رسخته من عادات وسط 
كل تلك المآسي ستبقى نمط حياة نسير عليه بعد عودتنا لمواصلة 
روتيننــا المعتــاد، ولعل أهمها هــو قدرتنا على التكيــف والمرونة 
مع أحلك الظروف، وتعرفنا على أشــياء كنــا غافلين عنها، وإتقان 
مهارات مختلفة ســاعدتنا على قضاء وقت ممتع كممارســة الرسم 
أو االنشــغال بحرفة يدوية كالحياكة أو تعلــم العزف على البيانو، 
فضــال عن أنماط أخرى ســاهم الحجــر المنزلي بظهورهــا كالتعلم 
الذاتي بطهي األطعمة بوصفات متنوعة، واكتســاب لغة واإلطالع 
على تاريخ البلدان وجغرافيتها، كما أن التعلم عن بعد أثبت نجاحه 
في تجاوز األزمات إذ أصبح تقنية متطورة ويرغب كثيرون استمرارها
أكتشــف معظمنا بعد إغالق النوادي وصاالت الرياضة أننا قادرون 
علــى ممارســة التمارين ومختلف األنشــطة في المنزل باســتغالل 
مســافة منه من دون الحاجة إلى معدات باهظــة الثمن، والتقليل 
من االســتهالك المفرط للمنتجات والبضائع الــذي كان يضر بكل 

ميزانيتنا 
اســتمتعنا بقضاء أوقات سعيدة برفقة أحبائنا بعد أن كان العمل 
يســرق أجمل لحظاتنا بإجراء األحاديث والنقاشات معهم، وتبادل 
الطرائف وتذكــر قصص الماضي، والتعرف على مشــاكل كل فرد 
بأســرتنا، ومحاولــة الوصول إلى حلول بتوطيد العالقات األســرية، 
والقيام بأنشــطة جماعية كاللعب، ومســاهمة كل فرد من المجتمع 
بالحــد من انتشــار الفيروس ومجابهــة العدوى، ومبــادرة البعض 

باألعمال الخيرية وتقديم الدعم لرفع األضرار
أن اإلرشــادات والتحذيــرات الوقائية والصحية لعبــت دورها في 
إكســابنا تعليمات ذات أسس ســليمة للحفاظ على النظافة، وعلى 
األرجح ســتتحول مــدن كثيرة إلى "مــدن ذكيــة"، ذات تكنولوجيا 
واتصاالت فائقة ومتكاملة من الناحية الثقافية واالجتماعية بخلق 
بيئة آمنة، بخاصة أن تلك الوسائل قللت من تباعد المسافات في 
هذه األزمة، واستخدام الروبوت في تسهيل مهماتها وجعل التعليم 

اإللكتروني، والعمل عن بعد للموظفين على رأس تلك الميزات
لــذا من الضروري أن نســتغل الفرصة إلعادة تشــكيل وترتيب كل 
شــيء وفــق أنظمة صحيحــة تعلمناها مــن خــالل وجودنا داخل 
الفوضى التــي مضت، وأحداث تغييرا جوهريا بعد كل ما مررنا به 

من كارثة بشرية أودت بحياة الكثيرين

سرور العلي 

قلمزخات 
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ملف الطفولة
األم مدرسة 

دينية واجتماعية 
كيفية التعامل 

مع الزوج المسرف
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اطعمة
تمنح 

الدفء 
لطفلك
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فضاءات 
طفولية

لؤي  أمني

تعد الكتب المصورة جزًءا مهًما من التعلم فهي الخطوة األولى في تعريف الطفل بالقراءة 
وغالًبا ما يكون بداية لتطور اللغة للعديد من األطفال فالقراءة توسع خيالنا من خالل تحفيز الجانب 

األيمن من دماغنا وأذهاننا إلمكانيات جديدة وأفكار تساعدنا على تجربة العالم من خالل القصة 
والشعر والمغامرة فضال عن التسلية وحل االلغاز 

منذ نشأة الطباعة الحديثة والصحيفة والمجلة او الكتاب تعدُّ جزًءا 
أساسًيا من حياتنا اليومية. هل الحظت كيف يأتي األطفال إليك 
أو ينظرون عن كثب إلى الصحيفة التي تقرأها؟ إن جعل األطفال 
يقــرؤون األوراق معك كل صباح هــو طريقة رائعة لجذب اهتمام 
األطفال لما يحدث في جميع أنحاء العالم. لكن المشكلة أن الجريدة 
اليومية مليئة بالمعلومات ومعظمها ال يناســب الطفل. وهذا هو 
السبب في أن مجالت وصحف األطفال مثالية، إنها ممتعة ومثيرة 

لالهتمام وسوف تغري األطفال لتطوير شغف القراءة.  
ان قراءة القصص والحقائق الشيقة واالنغماس في أنشطة مليئة 
بالتحديــات والمرح والتــي تطور المهارات المنطقيــة والمعرفية، 
وإثراء المفردات هي بعض الفوائد التي يجب التركيز عليها لجعل 
أطفالك يقــرأون المجــالت اذ تقدم الصحف والمجــالت لألطفال 
محتوى مالئًما ومناســًبا للعمر بطريقة جذابة. اللغة سهلة القراءة 
والفهــم ويتم تقديم المحتوى مع الكثير من الرســوم التوضيحية. 

عــالوة على ذلك فــان هــذه المطبوعــات توفر فرًصــا لألطفال 
للمســاهمة في المحتــوى الخاص بهــم، مما يســاعد على زيادة 
اهتمامهم بشــكل أكبر، فهي تحمل لهم األخبار والمعرفة العامة 
والعلوم والبيئــة والتكنولوجيا والتاريــخ واالدب والحرف اليدوية 
والوصفــات والقصــص والكتــب والهوايات ورعايــة الحيوانات 
األليفة وورش العمل واألنشطة واأللغاز واأللعاب والمسابقات وغير 

ذلك الكثير.

صحافة الطفل تقوي المهارات  
 ســواء قرأ الطفل بنفسه أو تمت القراءة له فإن الصحافة الموجة 
للطفل هي الطريقة المؤكدة لتحســين مفــردات الطفل ومهارات 
القراءة والكتابة فهي أســلوب مختلف تماًما لألطفال عن المناهج 
الدراســية فالمعتاد بصحافتها، هو مشــاركة المعلومات المهمة 
في المقاالت اإلخبارية في بدايــة المقالة. لذلك يتعلم األطفال 
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لبناء مهارات القراءة والكتابة عند االطفال
فوائد الكتب والمجالت المصورة 
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توقع وفهم وتحليل وتفســير. عندما يقــرأ  صحيفة، فإنهم يرون 
كيف تعمل األعمــدة والصور واإلعالنــات والعناوين والتعليقات 
مًعــا. هذه مهــارة يمكن ترجمتها لالختبار عندمــا ال يكون هناك 
دائًما وقــت لقراءة كل كلمة. انها تعطي معلومات عن الشــؤون 
الحالية والمعرفة العامة كما تشارك الصحف آخر األحداث من كل 
المجاالت سواء كانت في السياسة والرياضة واألعمال واالقتصاد 
والمزيــد من المعلومات التي تقدمها لنــا الصحيفة من معلومات 

حول العالم لنتعرف على كنز دفين من المعرفة والمعلومات

تحسن قواعد اللغة 
 اللغة المســتخدمة فــي الصحف قريبة جًدا مــن اللغة المنطوقة 
المسموعة في الشارع وفي العمل وفي التلفزيون والراديو ويمكنك 
قــراءة الصحف الشــعبية بســهولة شــديدة وفي هــذه العملية 
ستحصل على نفس وسائل التعبير المستخدمة في التواصل بين 
األشخاص. اإللمام بمجموعة متنوعة من األنواع - نظًرا ألن الصحف 
تقدم تجربة واسعة غير خيالية، فإنها تضيف إلى مخزون قراءتها 
وتخلط األشــياء قلياًل. تغطي العديد من صحف األطفال مواضيع 

مختلفة من العلوم والتكنولوجيا إلى الفن والرياضة والسياسة.

حب المعرفة المدمجة بالرسوم 
تشــجع صحف ومجــالت األطفــال الملونة والمصــورة حب اللون 
والشــكل فضال عن المســاعدة في فهم المفاهيــم الموضحة من 
خالل مهارات التفكير بحل األلغاز واألحاجي والكلمات المتقاطعة 
وألعاب الدماغ األخرى التي تســاعد األطفال على تطوير مهارات 
التفكيــر لديهــم والصبر أيضا. ومــع وجود مجموعة واســعة من 
الموضوعات التي يتم تناولها في الصحف، فإن القراءة المنتظمة 
ال تحسن المعرفة فحســب، بل تضاعف أيًضا القدرة على البحث 
في المشــاريع المدرسية كالنشــرات والحوارات واألفكار للتواصل 
فعندما تقرأ صحيفة او مجلــة او أي مطبوع اخر مع طفلك، فإنها 
تمنحك شيًئا للتحدث معه أو التخطيط له مًعا.  فهذه المطبوعات 
يمكنــان تبقي األطفال علــى اتصال مع المجتمع والعالم. ســواء 
كانــت مطبوعــة محلية أو عربيــة، فإن قراءة الصحف ستســاعد 
األطفال على البقــاء على اتصال بالعالم مــن حولهم واألحداث 
المحلية والقصص الرياضية واألخبار الحالية كما. تحتوي الصحف 
أيًضــا على مكونــات تفاعلية مع عروض شــرائح وروابط لمصادر 

عبــر اإلنترنت تواصل التعلم. يمكــن أن تكون القصص والنكات 
والمقــاالت الممتعة األخــرى بمثابة اســتراحة ترحيبية لألطفال 
وتســاعدهم على االســترخاء كما توفر معظم الصحف والمجالت 
لألطفال فرًصا للمساهمة في محتواها. هذه طريقة رائعة لألطفال 
لعــرض مواهبهم أو اهتماماتهم أيًضا. فرصة للفوز. أو التعلم من 
الفشــل واالســتمرار في المحاولة من خالل تقدم المسابقات التي 
تنظمها مجالت وصحف األطفال فهناك فرصة دائمًا للمشــاركة 

والفوز أو الخسارة والتعلم من الفشل واالستمرار في المحاولة

نصائح الختيار الطبوع 
تذكــر هذه النقاط الرئيســية عند اختيار كتــاب أو مجلة لألطفال 
فهي التي سوف تحدد ان كان ما تود اقتناءه لطفل مالئم له ام ال

هل ان محتوى المطبوع تفاعلي مع أفكار االطفال؟
هل هناك محتوى تعليمي؟

هل ان المحتوى ممتع؟
هل ان الموضوع الموجودة في الطبوع تهم طفلك؟

تعرف على الفئة العمرية التي يلبيها الطبوع؟
هل المحتوى واللغة مناسبان للفئة العمرية المحددة؟

هــل يحتوي على مرئيات ورســومات ورســوم توضيحيــة مكملة 
للنص؟

نصائــح لتحفيــز أطفالك على قــراءة المجالت والكتــب الموجة 
للطفل:

1 - اقرأ لطفلك أو اجلس معه بينما يقرأ في األيام القليلة األولى.
2 - شجع من خالل تحفيز أطفالك على قراءة صفحة أو صفحتين 

على األقل كل يوم.
3 - اقــرأ الصحف مع األطفال. اعرض عليهــم المقاالت التي قد 

تلفت انتباههم.
4 - ضع عالمة وخصص وقًتا لقراءة الجريدة.

5 - ناقش ما تقرأ مع أطفالك.
6 - شجعهم على المشــاركة في المسابقات واالختبارات وإرسال 
القصــص والقصائد والرســومات ومــا إلى ذلك إلــى المجالت / 

الصحف.

دليل ألفضل الصحف / المجالت لألطفال العراقية
الحسيني الصغير، شمس الصباح، رياحين، مجلتي، المزمار.
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عالمها
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ينبغي لالمهات تزكيــة االطفال الذين في 
احضانهــن من خالل ســلوكهن وافعالهن. 
ففــي حضــن األم يتربــى االطفــال، وان 
العالقة التي تربط الطفل بأمه ال تربطه بأي 
شــخص آخر.. وما يسمعه من أّمه يرسخ في 
نفســه ويالزمه الى آخر عمره. على األمهات 
ان يحرصــن علــى تربيــة األطفــال تربية 
صالحة طاهرة، فاحضانهن مدرســة علمية 
وايمانيــة. وهو عمل عظيم جدًا ال تقدر عليه 
غير االمهات. ان مالزمة الطفل ألمه اكثر من 
مالزمته لألب، وان القــدر الذي تتركه اخالق 

االم على الطفل البريء، ال يتوفر لآلخرين.
ان العطــف والحنان الــذي تغدقه األم على 
ابنهــا العليــل، يؤثر فــي تهدئــة الطفل 
وتســكين آالمه أكثر من تأثيــر الدواء. فهو 
في تلــك اللحظات بحاجة إلى من يســّكن 
روحــه ويهــدئ روعــه، وان األم هــي التي 
تمنحه االطمئنان الروحي والسكون، وال ينكر 

دور األب.
فتربية الصغار على مبادئ االسالم وحب آل 
البيت عليهم السالم لهي من افخر المكاسب 
.. فاالســالم نظام متكامل يشتمل على كل 
شــيء، فالحيــاة قائمة على تلــك المبادئ 
والتعاليــم وبدونهــا تشــعر األم والعائلة 

بالضياع .
يجدر االنتباه إلى ان هــؤالء االطفال الذين 
يتربون بين ايديكــن، يجب أن يتلقوا تربية 
دينية أخالقية.. فــإذا منحتم المجتمع طفاًل 
متدينًا، فإن مثل هذا الطفل المتدين الملتزم 

قد يصلح مجتمعًا.
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للقوارير 

األم مدرسة 
دينية واجتماعية 
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هنــاك خطوات يمكنك اتخاذها للتعامــل مع الزوج الذي ينفق 
أكثر من الالزم وتحســين وضعك. ولكن تأكدي من أنك تكونين 
قدوة حســنة وأنك تعملين على تحقيق أهــداف مالية بنفس 
القدر الــذي تتوقعينه من زوجك. األهم مــن ذلك، دعم زوجك 
خالل العملية واســتخدام الكلمات المحبــة فقط حتى ال تؤدي 

المشكلة إلى إحداث شرخ في عالقتك.

 اقتربي من زوجك بمودة
ال تبدئــي باتهــام زوجك بارتــكاب مخالفات فــي الصرف أو 
باإلشــارة إلى العيوب. فإن هذا النوع من العالج لن يؤدي إال إلى 

إحداث فجوة بينكما وتجعل التواصل أكثر صعوبة.

على سبيل المثال، اشرحي أنك تريدين البدء في مراقبة عادات 
اإلنفــاق كزوجين، هناك تكتيك آخر هو مناقشــة طرق االدخار 
لشــيء مهم حقًا مثل التقاعد. خالف ذلك، قد يلجأ زوجك إلى 

الكذب بشأن إنفاق المال عليك.

إعداد الميزانية
إذا لم يكــن لديك ميزانية بعد، فاغتنمــي هذه الفرصة إلعداد 
ميزانيــة معًا. البدء في إجراء محادثات مثمرة حول مكان إنفاق 
األمــوال. اعملي مع زوجــك الذي ينفق أكثر مــن الالزم لمعرفة 
إجمالــي دخلكمــا وما هي جميــع نفقاتكما. إذا اســتطعت أن 
ُتظهري لزوجك أن األموال التي ُتنفق على أشياء تافهة تسبب 
لكما الدين أو تمنعكما من االدخار، فأنت على الطريق الصحيح.

تحديد أهداف واقعية
بمجــرد التحدث مع زوجك، وإعداد الميزانية، واتخاذ قرار بشــأن 
طريقة للتحكم في اإلنفاق، فقد حان الوقت للنظر في أهدافك 
المالية طويلة األجل. كالكما بحاجة إلى سبب لاللتزام بميزانيتك 
وتحتاج إلى شــيء للعمل من أجله. هــل تحتاجين إلى الخروج 
مــن الديون؟ اجعلي هذا هدفك األول. هل تحتاجين إلى ادخار 
صندوق طــوارئ أو البدء في العمل من أجــل االدخار للتقاعد؟ 

هذه أيضًا أهداف مهمة جدًا.

 اعملي مع زوجك الذي ينفق أكثر من 
الالزم لمعرفة إجمالي دخلكما وما 

هي جميع نفقاتكما. إذا استطعت أن تُظهري 
لزوجك أن األموال التي تُنفق على أشياء 
تافهة تسبب لكما الدين أو تمنعكما من 

االدخار، فأنت على الطريق الصحي

تحتل المشاكل المالية مرتبة عالية من بين األسباب التي تجعل األزواج يتشاجرون بل 
وينفصلون. فالمسؤولية المالية على عاتق كال الزوجين، لكن أحيانًا يكون الزوج مسرفًا، 

وينفق الكثير من المال فيما ال طائل من ورائه برغم من وجود أوجه كثيرة لإلنفاق 
المتنوع المهم على الرسوم المدرسية لألطفال والمواد الغذائية والنفقات وغيرها من 

االحتياجات التي يجب تلبيتها. 

اعداد  -  للقوارير

كيفية التعامل 
مع الزوج المسرف
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يتعرض األطفال في فصل الشتاء لبرودة الجو القارس، وذلك أثناء ذهابهم إلى المدرسة فتزداد تحركاتهم ولعبهم في 
الفصل والمدرســة ما يجعلهم معرضين للجفاف، فكيف من الممكن أن تخفف األم من حدة تأثير البرودة على أطفالها 

من خالل الغذاء السليم؟.
خبيرة التغذية الدكتورة رابحة علي تطلعنا على أهم األطعمة والمشروبات التي تعطي شعورًا بالدفء ، من خالل التالي 
اعتمــدي على تقديم األطعمة الدافئة لطفلك مثل الشــوربة بأنواعها الغنيــة  بالبروتين و الفيتامينات و المعادن التي 

تعمل كمضادات لألكسدة و تحمي من البرد.
اعتمدي على تقديم األغذية التي تقوي الجلد فكلما كانت صحة الجلد قوية، كلما كان أقوى في مواجهة تقلبات الجو ، 

لذلك قدمي لطفلك األغذية الغنية بالفيتامين A الذي يقوم بدوره في محاربة البكتيريا و الفيروسات عن طريق.
وتؤكد الخبيرة رابحة على ان البطاطا الحلوة غنية بالنشويات التي تساعد على مد الجسم بالطاقة التي تعطي احساسًا 
بالدفء،اضافــة الى التفــاح المطبوخ لوجبات طفلك ألنه يعمل على تدفئة الجســم و تقويــة المناعة أيضا"، وتعمل 
المشــروبات الساخنة مثل مشروب البابونج و اليانسون و الزهورات على منحه دفئا" وطاقة لتفادي نزالت البرد الحادة.. 
ويجب عدم االستغناء عن الحمضيات مثل البرتقال و الكيوي  و الخضار مثل )الفلفل الرومي الملون و السبانخ و الورقيات 

الخضراء المطبوخة.

للقوارير

اطعمة
تمنح الدفء لطفلك
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األحرف الكبيرة:
 يمكنِك اختيار قطــع المالبس العلوية مزينة 
بحرف كبير، كأن يكون الحرف األول من اســم 

طفلِك. 
الرســومات الملونــة: المالبــس الملونة أيًضا 
بألــوان زاهيــة، والمطبوعة برســومات مرحة 

ومميزة موضة أيًضا لهذا العام. 
شعار العالمات التجارية الشهيرة: يزين شعار 
العالمات التجاريــة المختلفة مالبس األطفال 

بشكل كبير عن ذي قبل في هذا العام. 

الورود والزهور: 
الســترات والمعاطــف والقبعات والســراويل 
والتنانيــر المطبوعة بالــورود والزهور، موضة 

أيًضا لألطفال في 2021. 

FASHION

موضة مالبس األطفال 
شتاء 2021 

عالمها
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ال ترغب كل أم في أن يرتدي طفلها مالبس دافئة ومريحة فحسب، بل 
تريديها بالتأكيد أنيقة أيًضا، وتتناسب مع اتجاهات الموضة في الموسم، 

لذا نقدم لِك في السطور التالية أهم اتجاهات موضة مالبس األطفال 
في هذا الشتاء: 
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مطبوعات 
الحيوانات:

بأشــكال  المطبوعة  المالبس 
الموديــالت  مــن  الحيوانــات 
الرائجة في هذا الشــتاء. الجينز: 
الجينــز يظــل قطعة أساســية 

أيًضا في مالبس األطفال 
للشتاء. 

البلوزات: 
البلوزات األنيقة موضة الفتيات هذا الشــتاء، ويمكن ارتداؤها 

مع بوت ومعطف شتوي.

61 Q  W  A  R  E  E  R

المالبس 
الكالسيكية:

الكالســيكية  المالبــس   
الشــتاء  هــذا  موضــة 
لــألوالد، ويمكن ارتداؤها 
بالطريقــة التقليديــة، 
أو مــع بعــض القطع 
الكاجوال أو الرياضية، 
القمصــان  كذلــك 
على  برقبة  األنيقــة 
والبولــو   "V" شــكل 

رائجة هذا الشتاء. 
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فلنتعرف على أراء بعض النساء حول هذا الموضوع : 
تقول ام كرار وهي ام لثالثة اطفال : مع اول مشــكلة واجهتني 
في الســنة االولى من حياتي الزوجية اصغيــت لكالم والدتي 
بخبرتها التي طحنتها السنون والتي حدثتني عن قصة خيالية  
ألمــرأة  تعاني من مشــاكل مــع زوجها فتضطــر للذهاب الى 
الســاحر بحثا عــن وصفة تكبح جماح زوجهــا المتهور فيطلب 
منها شــعرة من شــارب االسد  وســرعان ما تذهب الزوجة الى 
الغابة غير مبالية بالخوف من اســد الغابة لتضع الشــعرة بين 
يدي الســاحر فاعجب من سرعتها التي اكد لها ان من تستطيع 
ترويــض حيوان مفترس كيف ال تســتطيع تحمــل العيش مع 
انســان ضعيف كزوجها فكانت هذه الحكمة التي خرجت بها 
من قصة والدتي والتي تحثني على الصبر والحفاظ  على زوجي 

وبيتي من الدمار .
وقــد ترضخ المرأة لألمــر الواقع وتصبر على مــا ابتالها الله به 

للقوارير خاص/  

هل تصبر الزوجة على 
رجل سيئ الطباع ؟

قد ينطبق المثل الشعبي العراقي )شجابرك على المر اال االمر 
منه( على حياة الكثير من النساء المتزوجات من رجال متقلبي 
المزاج  والتي تفضل الواحدة منهن الصبر على سماع كلمة ما 
زال مجتمعنا الشرقي يبغضها حتى وان كانت المرأة مظلومة 
ومضطهدة فيما تفضل بعض النساء  وخاصة من الجيل الجديد 

كسر القيود  مع اول نقطة خالف مع الزوج في وقت اصبح فيه 
الطالق عملة متداولة في اروقة المحاكم  وقد تلجأ اخريات الى 

بيوت العرافات للبحث عن حلول اخرى

62Q  W  A  R  E  E  R
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خوفا على اطفالها من الضياع هذا ما صرحت به ام احمد التي 
قالت : 

زوجــي صعــب المراس وقضيت فــي كنفه ســنوات من األلم 
والشــقاء فهو كثير الشك وقد حول حياتي الى جحيم ال يطاق 
وقــد حاولت الطــالق مرارا اال ان محاوالتي تبوء بالفشــل  كلما 
نظرت في وجوه اطفالي البريئة والخوف على مســتقبلهم وال 

املك اال الصبر وما الصبر اال من عند الله.

مسؤولية 
قــد تصبر المرأة على الحياة مع رجل ســيء الطبــاع خوفا من 
الوحــدة وهربا من واقــع مرير يحتم عليها لعــب ادوار البطولة 
في الحيــاة بكل تفاصيلها ومتاعبها , تقول ام مروان : الحياة 
صعبة ومســؤوليات البيت كبيرة  وال اســتطيع  تحملها وحدي  
بدون ابو االوالد فكما يقول المثل الشعبي المصري ) ظل راجل 
وال ظل حيطة ( فظل الرجل بغض النظر عن بعض صفاته غير 
الالئقة هي افضل من العيش بدون سند وبيت المرأة مملكتها 
الجميلــة وهي افضــل بالتأكيد من العــودة للعيش في بيت 

االهل بكل ما يحمله هذا الموضوع من مشاكل وارهاصات. 
                       

قارئة الفنجان
ام ســالي قالت وبدون قناعة : واجهتني مشــكلة عويصة مع 
زوجي فهمســت لــي احداهن ان اذهــب الى قارئــة الفنجان 
القريبة من منزلي لمعرفة ســبب المشــكلة والتي ستجعله كما 
تدعــي كالخاتــم في اصبعــي فتفاجأت بالعــدد الهائل من 
النســاء اللواتي افترشــن االرض امامها بحثا عن حلول ناجعة 
لمشــاكلهن في فنجان القهوة فوجدت ان العرافة تشتري مني 
الكالم وتبيعه لي مقابل خمســة االف دينار فرجعت الى منزلي 

مفوضة امري الى الله وهو نعم النصير.

وال عزاء لبعض الســيدات اللواتي صبرن حتى طفح بهن الكيل 
فتلجــأ الى المحكمــة لطلب الطــالق ليكون اخر العــالج الكي 
لتكسب راحتها وتنال حريتها بعد سنوات من العذاب،  وهذه 
ام ازل وهي صيدالنية صبرت على زوج بخيل حرمها من ابسط 
مقومــات الحياة حتى وصــل الى حرمانها مــن الطعام وهي 
تقســم بالله انه كان يترك لها  وألطفالهــا الثالثة ) علكة  ( 

للفطور .

خاتمة 
غالبا ما يردد  الرجل على مســامع زوجته ان من تغضب زوجها 

تلعنها مالئكة الســماء  حتى الصباح  او 
حتى تنال رضا الزوج ولكن هل ســأل 

الرجل نفســه عن حكــم من يبكي 
زوجتــه ويتركها راحــال ظالما لها 
، فقــد ورد في بعــض االحاديث 
المتداولة ان  المالئكة  تلعنه في 

كل خطوة يخطوها ويبعد عنه رزقه 
ويقلل من عافيتــه كما حث القران 
الكريم واالحاديث النبوية الشــريفة 

علــى وجوب حســن معاملــة الزوجة 
ومنها قولــه تعالى في ســورة البقرة 
)َفإِْمَســاٌك ِبَمْعُروٍف أَْو َتْسرِيٌح ِبإِْحَساٍن 
ۗ( كما قال جل وعال في ســورة النساء 
﴿َوَعاِشــُروُهنَّ ِباْلَمْعــُروِف﴾ وغيرها من 
اآليــات القرآنية التي تحرم على الرجل 
االســاءة لزوجتــه وال ننســى حديث 
بالنساء  )واســتوصوا  الكريم  رسولنا 

خيرا(. 
نصيحــة الــى بعض الرجــال ممن 
يسيئون الى زوجاتهم ونقول له :  
رفقا بالقوارير فزوجتك كالقارورة 
الزجاجيــة الرقيقــة ارفــق بها 
واحسن معاشــرتها وال تهشم 
مشــاعرها  وعلــى االقــل ان 
تسامحها وتغض الطرف عن 
اخطائها ما دامت ال تخالف 

شريعة الله واوامره. 

غالبا ما يردد  الرجل على مسامع 
زوجته ان من تغضب زوجها تلعنها 

مالئكة السماء  حتى الصباح  او حتى تنال رضا 
الزوج ولكن هل سأل الرجل نفسه عن حكم 

من يبكي زوجته ويتركها راحال ظالما لها
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مطبخ
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 ُيعتبــر مــن األطبــاق ذات الفائــدة الكبيــرة علــى جســد الطفــل؛ 
الحتــواء البطاطــا والبيــض علــى قيــم غذائّيــة عاليــة.

 المكّونات
 حّبتان من البطاطا ذات الحجم المتوّسط.

 حّبتان من البيض.
 ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. رّشة ملح.

طبق البطاطا 
مع البيض
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 طريقة التحضير
 ُتغســل البطاطــا، ثــّم ُتقشــر، وُتقّطــع إلــى مكّعبــات متوّســطة 
الحجــم. توضــع مكّعبــات البطاطــا فــي وعــاء طبــخ صغيــر، 
وُتغمــر بالمــاء، وُتتــرك علــى نــار متوّســطة إلــى أن تســلق جّيــدًا 

ــت.  ــا ُهرس ــط عليه ــث إذا ُضغ بحي
توضــع آخــر حّبتــا بيــض فــي وعــاء طبــخ صغيــر، وُتغمــر بالمــاء، 
وتوضــع علــى النــار لكــي ُيســلق البيــض، ويمكــن إضافــة 

ــة  ــّرع عملّي ــرارة، وتس ــد الح ــا تزي ــض ألّنه ــى البي ــح عل ــة مل  رّش
السلق.

ــة الســلق ُيقشــر البيــض ويقّطــع إلــى قطعــًا  وبعــد إتمــام عملّي
ــدُا  ــّم ُتهــرس جّي ــق، ث ــاء عمي ــي وع ــة. توضــع البطاطــا ف ناعم
ــح،  ــة المل ــون، ورّش ــت الزيت ــة زي ــض، وكّمّي ــا البي ــاف إليه وُيض
وتخلــط مــع بعضهــا البعــض ليتكــّون طبــق شــهّي ســهل البلــع 

ــال. لألطف
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نقيض الشيء

أننا لسنا مكلفين 
بالبحث عن 
أشباهنا في هذا 
العالم ألننا وفق 
معادلة االنجذاب 
سنجد من نستقر 
روحيا إلى جواره، 
وهذه الحقيقة 
مررنا بها كلنا 
في مرحلة مبكرة 
من العمر وإال 
كيف تشكلت 
عالقاتنا في 
المدرسة مثال !!

 حينمــا نتــداول الحكــم واألمثــال أو بعــض األبيــات الشــعرية 
 نجــد أننــا أمــام دروس فــي الفلســفة واألخــالق تحتــاج إلــى 
علــى  أو  المعنــى  وراء  مــا  نســتلهم  حتــى  وتعمــق   تمعــن 
ــا..  ــا ال بظاهره ــارات بعمقه ــض العب ــرة بع ــتوعب فك ــل نس األق
ــِذٌب  ــيِء ُمنَج ــبُه الَش ــي "َوِش ــه المتنب ــا قال ــال م ــبيل المث ــى س عل
ــع  ــر م ــاة ألشــباهنا, ونتناف ــِه..." هــل فعــال ننجــذب فــي الحي إَِلي

نقائضنــا؟.
لإلجابــة علــى هــذه التســاؤالت علينــا أن نحلــل منظومــة العالقــات 
 المحيطــة بنــا وبالتأكيــد لســنا بصــدد الحديــث عــن العائلــة 
ــرة،  ــا الفط ــدا فتحكمه ــاص ج ــي خ ــع عالئق ــاز بطاب ــا تمت كونه
وتشــدها أواصــر كثيــرة.. ال يمكــن اختصارهــا فــي معــرض حديــث 

عابــر.
 أمــا العالقــات االجتماعيــة األخــرى كاألصدقــاء والجيــران والزمالء.. 
ــن  ــة.. ولك ــة أو الجغرافي ــة االجتماعي ــم البيئ ــؤالء وإن فرضته فه
ــا معهــم  ــاس فــي عالقتن ــى االنجــذاب واالنغم ــن عل لســنا مجبري
ــا، وهــذا التشــابه  مــا لــم نشــعر بالتوافــق الحقيقــي والشــبه بينن
ــل  ــو تماث ــا ه ــام؛ إنم ــكل ع ــلوك واألداء بش ــر بالس ــي تناظ ال يعن
ــة  ــن العالق ــل م ــري، يجع ــارب فك ــي، تق ــجام عاطف ــي، انس روح
مقبولــة كحــد أدنــى وإال يكــون هــذا الشــخص علــى طرفــي نقيــض 

ولــو تطابــق معنــا فــي التصرفــات عمومــا.
ــى هــذا المفهــوم يمكــن أن نســتخلص فكــرة مفادهــا  اســتنادا ال
أننــا لســنا مكلفيــن بالبحــث عــن أشــباهنا فــي هــذا العالــم ألننــا 
ــى جــواره،  ــا إل ــة االنجــذاب ســنجد مــن نســتقر روحي وفــق معادل
وهــذه الحقيقــة مررنــا بهــا كلنــا فــي مرحلــة مبكــرة مــن العمــر وإال 

كيــف تشــكلت عالقاتنــا فــي المدرســة مثــال !!.
وكيــف نتعامــل مــع الجيــران بشــكل يختلــف مــن جــار آلخــر 
ــة  ــرام لكــن لبعضهــم خصوصي ــى المــودة واالحت مــع الحفــاظ عل

ــة؟. معين
وكيــف تســير يومياتنــا مــع الزمــالء وســط زحمــة العمــل باالعتمــاد 
علــى زميــل معيــن واالســتناد عليــه بكثيــر مــن التفاصيــل والشــعور 

بالحــرج مــن زميــل آخــر؟.
ــبيه  ــاطة ش ــاؤالت ألن ببس ــذه التس ــى ه ــب عل ــي أن نجي  ال داع

ــه. ــض مع ــيء ال يتناق الش

ايمان كاظم 

�لقلممرفــــــاأ
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تصوير / رغد العبيدي
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كنوز حسينية


