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المغتربات في المهجر 

بين خلع الحجاب اإلسالمي 
والتمسك به

للوقوف على مساعدتهم 

عالجات طبية ونفسية 
لمدمني المخدرات

من اجل عفتها  

 خالدة تركي .. 
تركت جسدها يحترق

العدد الـ 20 - حزيران 2019
شوال 1440
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بوصفه ابداعًا ثقافيًا

األدب النسوي.. 
هل يتبنى افكار المرأة ؟  

الكثير من لعبة فورنت 

  كيفية إبعاد األطفال 
من الشاشات      

سمير مزبان
ذائقة فنية بارعة
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هيئة التحرير

او مراسلتنا على البريد التالي:للتواصل مع المجلة االتصال على الرقم التالي:  +9647715673091 +9647730312019qwareer.q@yahoo.com

حكايتها مع فقدان البصر   
االعالمية واالذاعية  زينب 

28السالمي 

مؤشرات وحقائق 
50عن »سرطان الثدي«

مزرعة فدك للنخيل ..
08 مشروع ستراتيجي معطاء

61اولويات الصحة 

12 لمواجهة مشاكل البشرة 
صيفًا 

هيئة التحرير        

 ساجدة ناهي

زهراء الكناني

رئيس مجلس االدارة
جمال الدين الشهرستاني

رئيس التحرير
سعاد البياتي

مدير التحرير
ايمان كاظم

المدقق اللغوي
حسن العوادي

االخراج والتصميم
ريا الكيال

االدمان.. اسبابه وعالجه21
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وثائقي 
النجاح

منــذ بدايــة الخطــوة األولــى لبنــاء كيــان هــذه المجلــة 
ونحــن نحــرص علــى أن يكــون األســاس قائمــًا علــى معاييــر 
مهنيــة تضــع مجلتنــا فــي مكانــة تليــق بهــا، الســيما وإنهــا 
تصــدر عــن أهــم مؤسســة تجتمــع فيهــا مكونــات اإلنســانية 

وأهمهــا إنهــا تهتــم ببنــاء األســرة والمجتمــع.
وفــي طبيعــة الحــال نرغــب بقيــاس معــدل نجاحنــا إلرضــاء 
طموحنــا وقبــل ذلــك أداء األمانــة الصحفيــة المقترنــة 
بالخطــاب المنهجــي لمنظومــة العتبــة الحســينية المقدســة 
ــع  ــم إن رج ــؤولية، وبحك ــن مس ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترت وم
الصــدى هــو مــن أهــم مكونــات وأهــداف الرســالة االتصاليــة 
مــع الجمهــور فــأن لتطبيقــات التواصــل االجتماعــي الفضــل 
بتوثيــق اآلراء حــول أكثــر الموضوعــات تميــزًا وهــذا مــا 
ــر الفيــس  ــد الهــادي المرشــدي عب أكــده منشــور األســتاذ عب
ــب  ــا كت ــران حينم ــهر حزي ــن ش ــر م ــع عش ــي التاس ــوك ف ب
ــًا  ــي" وتابــع مثني ــة مــا يل ــر المبجل ــة قواري "قــرأت فــي مجل
ــاب  ــي ب ــي ف ــعاد البيات ــر س ــة التحري ــوع رئيس ــى موض عل
)اســتذكار( الــذي يتضمــن قصــة أمينــة مكتبــة البصــرة 
عاليــة محمــد باقــر وحقائــق عــن أمانــة هــذه الســيدة فــي 
ــان اقتحــام القــوات  ــى إرث العــراق الثقافــي أب الحفــاظ عل
البريطانيــة المشــاركة فــي غــزو العــراق علــى مدينــة البصــرة 
ــة البصــرة  ــب مكتب ــف انقــذت كت ــام 2003 وكي فــي الع
مــن الحــرق بعــد أن قــررت نقلهــا إلــى أماكــن أخــرى إيمانــا 
بــأن الكتــاب هــو الوجــه األخــر للوطــن، إلــى نهايــة المنشــور 
خاتمــًا بالشــكر والتقديــر لمجلــة قواريــر علــى نشــرها حقيقــة 

ــة البصــرة. مكتب
وفــي األعــداد القادمــة ســيتضوع أريــج االفتتــاح بمزيــٍد مــن 
اآلراء األكاديميــة والنخبويــة، وســنبين أهــم األقــام العراقيــة 
والعربيــة التــي رأت فــي قواريــر إصــدارًا يســتحق أن يتركــوا 
خــال  مــن  العمــل  كواليــس  ونرســم  فيــه،  بصماتهــم 
الموضوعــات المنوعــة والمتميــزة التــي لطالمــا عكســت أهــم 

ــّراء. الحقائــق وتركــت أثــرا عميقــًا فــي نفــوس الُق

جمال الدين الشهرستاني

اريج 
االفتتاح
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امل وحنو 
فائـزة خطـاب وهـي طبيبة اطفـال ، وكما كل االطباء تسـتقبل 
المرضـى فـي عيادتهـا فـي كركـوك، لكـن مـا يميزها هـو انها 
تعايـن مرضاهـا مجانـًأ خال سـاعات محددة فـي يومي االحد 
واالربعـاء مـن كل اسـبوع،  تـزاول مهامهـا كطبيبة في مشـفى 
ازادي بكركـوك، ولديهـا عيـادة طبيـة لتسـتقبل مرضاهـا خارج 
الطبيـة  احتياجاتهـم  علـى  لتقـف  الرسـمي  الـدوام  اوقـات 
وتصـف لهـم الـدواء وكل مايخـص المـرض الـذي يعانـون منه 
مـع ابتسـامة رقيقيـة تشـعر المريـض بالسـعادة وامل الشـفاء 

وتـزرع فيهـم الطمأنينـة بكلماتهـا الرقيقـة والمحببـة . 

واجب اخالقي 
وضعـت فائزة برنامجًا خاصًا لمرضاها االطفال، أذ تسـتقبلهم 
مجانـا ً فـي السـاعة 9:00 وحتـى 12:00 مـن يـوم االحـد،  
وحتـى سـاعات الليـل المتأخـرة  فـي يـوم االربعـاء، حتـى وان 

حينما تكون المهنة عطاًء انسانيًا

د. فائزة خطاب .. 
 تعاين مرضاها الفقراء مجانًا  

من اكثر المهن انسانية والمتواصلة مع الفقراء والمحتاجين لجرعة االمل واالطمئنان... 
هي مهنة الطب التي ترتقي ادوارها نحو عوالم غير محدودة  من العطاء ذلك حينما 

تكون في مستويات التفاعل مع المرضى واآلخرين الذين هم بأمس الحاجة الى 
المتابعة الطبية والحنو!.

ففي مدينة كركوك تقوم  طبيبة بمعاينة المرضى الفقراء وذوي الدخل المحدود في 
عيادتها بال مقابل مادي، بل وتتعاون معهم لشراء االدوية الالزمة ايضا.

مآثر 
النساء

ما أقوم به هو واجب 
اخالقي و انساني تجاه 

اهلها في كركوك 
التي اصبحت تعاني من 

انتشار االمراض وسط 
تدني مستوى الخدمات 

في المشافي العامة 
 بالمدينة، وانها 
ال تميز بين ابناء 

المدينة و مكوناتها 
وهي على استعداد 

استقبال اي مريض من 
اي مكون كان
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 كركوك/ نهضة علي 

ارتبطـت بمواعيـد اخـرى اال انهـا تحـرص علـى التواجـد فـي 
عيادتهـا فـي هـذه االوقـات مـن االسـبوع ضمانـا لعـاج اكثـر 
عـدد مـن االطفـال مجانـا، معبـرة عن سـرورها وهي تقـدم هذه 
الخدمـة الطبيـة للعديـد مـن اطفـال مدينتهـا الذيـن عانـوا من 

العمليـات االرهابيـة والتهميـش!!.
انسـاني  و  اخاقـي  واجـب  هـو  بـه  تقـوم  مـا  ان  مضيفـة 
تجـاه اهلهـا فـي كركـوك التـي اصبحـت تعانـي مـن انتشـار 
االمـراض وسـط تدنـي مسـتوى الخدمات فـي المشـافي العامة 
بالمدينـة، وانهـا ال تميـز بيـن ابنـاء المدينـة و مكوناتهـا وهي 
علـى اسـتعداد اسـتقبال أي مريـض مـن أي مكـون كان، سـيما 
النازحيـن والمتعففيـن الذيـن هـم بأمـس الحاجـة الـى العاج ، 
وفـق البرنامـج الـذي وضعتـه.. ليـس هـذا فحسـب، بـل تقـدم 
الطبيبـة فائـزة االدويـة مجانـًأ لمرضاهـا الفقـراء والمحتاجيـن 

ممـن اليسـمح ظروفهـم الماديـة بشـراء االدويـة.
وتعـد هـذا العمـل التي تقوم به ليـس بالجديد فـي العالم، بل 

يوجـد فـي كل المدن اطباء يعالجـون مرضاهم مجانًا.

شرف المهنة
وألن العـاج ال يقتصـر علـى مـا يدور فـي العيـادة الطبية فقط، 
بـل يلـزم للمريض غالبـًا تحاليل وسـونار والكثير مـن االجراءات 
لكشـف االمـراض، وهـذا ايضـًا يثقل كاهـل المرضـى، اعتزمت 
الدكتـورة فائـزة وبالتنسـيق مـع بعـض زمائهـا االخصائييـن 
علـى تحديـث أقسـام اخـرى لديهـا للتحاليـل و السـونار فـي  
خطـوة اخـرى لمسـاعدة المرضـى..و يوجـد فـي داخـل عيادتها 
صنـدوق للتبرعـات امـام ميسـوري الحـال، تسـخرها لمسـاعدة 
عملهـا  إلكتمـال  تقدمهـا  اخـرى  خطـوة  وهـي   ، المرضـى 
اإلنسـاني ، وتعدهـم بـأن تكـون فـي خدمتهـم طـوال حياتها 
داعيـة زماؤهـا االطبـاء الـى حـذو طريقهـا وان التكـون حيـاة 
المريـض رهـن المـادة، ففي ذلـك ارضاء اللـه سـبحانه وتعالى 

أوال، واعتمـاد قيمـة القسـم الطبـي وشـرف ترديـده .  
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تحقيق

من نعم الله علينا ان خصنا بأشجار النخيل التي ذكرها الله فى القرآن الكريم و جميع الكتب 
السماوية لفوائدها الكثيرة وأهميتها االقتصادية قال تعالى:"َوالنَّْخَل َباِسَقاٍت لََّها َطْلٌع نَِّضيٌد". 
وهي الشجرة الوحيدة الذي ال يتساقط ورقها.. وقد مجدت في كافة األديان، فقد ذكرت أيضا 

في التوراة واإلنجيل بإسهاب وتشارك اإلنسان في الخير والعطاء والبركة

مزرعة فدك للنخيل ..
 مشروع ستراتيجي معطاء

احتوت على اكثر من 70 صنفًا من التمور 
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و ألنهـا تحمـل كل هـذا  الفيـض مـن الخيـرات، وخشـية اندثـار 
الحسـينية  للعتبـة  العامـة  االمانـة  ارتـأت  النـادرة،   انواعهـا 
المقدسـة إنشـاء أكبر مشـروع اسـتراتيجي خاص بالنخيـل والتمور 
اشـرق  اذ  فحسـب،  كربـاء  فـي  وليـس  العـراق,  مسـتوى  علـى 

فـدك(. )بمزرعـة  المشـروع 

الموقع واالنجاز
)قواريـر( حطـت اوراقهـا فـي المزرعـة  لتلتقي مديرهـا المهندس 
الزراعـي فائـز عيسـى ابـو المعالـي متحدثـا بالقـول: بـدأ انشـاء 
مشـروع مزرعـة فدك للنخيـل العـام ) 2015( وأول زراعة للنخيل 
تمـت في نيسـان العـام ) 2016( كما أن المشـروع ممول بقرض 

زراعـي مـن المبـادرة الزراعية لرئاسـة الوزراء.
يقـع مشـروع مزرعـة فدك للنخيـل  في منطقـة الـرزازة على الخط 
الحسـين  اإلمـام  مرقـد  مـن  كيلـو   21 بعـد  علـى  االسـتراتيجي 
 ) 2000  ( المزرعـة اإلجماليـة  السـام( وتمتـد مسـاحة  )عليـه 
دونـم  كمـا اسـتوعب المشـروع مـا يقـارب ) 72 ( الـف فسـيلة، 

 الهدف من المشروع 
هو إنتاج التمور 

واكثار االصناف 
الجيدة والنادرة 

وتعريف األسواق 
العالمية باألصناف 

العراقية وخلق طلب 
عليها.

 إضافة إلى تعريف 
المواطن العراقي 

بأجود االصناف 
العربية والسعي 

إلى االكتفاء 
الذاتي من التمور 

ومستخلصاتها 
وتقليل االعتماد 

على االستيراد
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وتعـد المسـاحة المزروعـة حاليـا ) 500( دونم بعـدد ) 16( الف 
فسـيلة ..فضـا عـن وجـود عشـرة االف اخرى فـي مشـاتل اقلمة 
فسـائل النخيـل جاهـزة للزراعـة، وتجـري االسـتعدادات لتأهيـل 
المرحلـة الثانيـة بمسـاحة 850 دونـم بمنظومـة التنقيط .. هي 
تحـوي علـى خمـس بـرك لخـزن الميـاه بمسـاحة) 20000 ( متر 
مكعـب للبركـة، كمـا أن البرك تسـتقبل الميـاه من نهر الرشـدية، 
وهـو احـد أذنـاب نهـر الفرات، وهنـاك ايضا عشـرة آبـار ارتوازية 
متدفقـة ذاتيـا، ويعمـل فـي المزرعة ) 61( منتسـب مـن  العمال 

واالدارييـن والمهندسـين وغيرهـم.
وتعتمـد  المزرعـة على األسـمدة العضويـة والمبيـدات االحيائية، 

أذ يتـم تخميـر السـماد العضـوي داخـل المزرعـة في غـرف خاصة 
جاهـزة  لتصبـح  التحلـل  لغـرض  (أشـهر   4-3 بمـدة)  ويتـرك 

األمتصـاص مـن قبـل النبـات.

بنك وراثي
وألجـل تنظيـم سـبل الزراعيـة الصحيـة وتطويـر العمـل وارتقائه 
سـعى الكادر الهندسـي الزراعـي في عملية زرع فسـائل النخيل اذ 
حـددوا مسـاحة فاصلـة بيـن نخلة وأخـرى وهي)8-9( متـر  لمنع 
تشـابك سـعف النخيـل عنـد ارتفـاع طـول النخلـة، كمـا ان هـذه 

المسـافة  ستسـتغل لزراعـة اشـجار الفواكـه والحمضيات.
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المسـتقبل  فـي  نتاجـه  وتثمـر  عنـه  ترمـز  اهـداف  عمـل  ولـكل 
فـكان لفـدك اهـداف نبيلـة فضا عـن تشـغيل االيـادي العاملة، 
واسـتثمار أرض فـي اطـراف المدينـة لمشـروع ناجح ومنتـج, بهذا 
الجانـب قـال مديـر المزرعة: الهدف من المشـروع هـو إنتاج التمور 
واكثـار االصنـاف الجيـدة والنـادرة وتعريـف األسـواق العالميـة 

باألصنـاف العراقيـة وخلـق طلـب عليهـا.
إضافـة إلـى تعريـف المواطـن العراقي بأجـود االصنـاف العربية 
والسـعي إلـى االكتفاء الذاتي مـن التمور ومسـتخلصاتها وتقليل 
االعتمـاد علـى االسـتيراد ، وبذلـك تعـد مزرعة فـدك للنخيل بنكًا 
وراثيـا لهـذه االصنـاف: اذ تحتـوي المزرعـة علـى أكثـر مـن 70 

صنـف مـن أجود أصنـاف النخيـل العراقيـة منها :
)شـويثي ،   برحـي، مكتـوم، بربن تبـرزل، قرنفلـي، ميرحاج، بلكة 
اشرسـي، بريـم، مطـوك، عسـاف، جعفـري، خضـراوي، فضيلـي،  

قنطـار، سـاير، عويـد، خاتونـي( وغيرها .
واالصنـاف العربيـة: المجهـول، خـاص، دجلـة نـور، ابـو معـان، 
شيشـي، عنبـرة، سـكري، عجـوة المدينـه، نبـوت سـيف، صقعـي، 

نميشـي وغيرهـا.
وكذلـك تحتـوي المزرعـة علـى أصنـاف 
من الذكـور خاصة لعمليـة التلقيح مثل 

الغنامـي ، الجارفـس، النعيمي.

 خطة ومشاركة
لـم تتوقـف فـدك والقائمـون عليهـا عنـد هـذا الحـد بـل نظمـت 
خطة مسـتقبلية اسـتثمارية و هـي تغطية حاجة السـوق المحلية 
مـن التمـور ومسـتخلصاتها والتصدير إلـى الخارج، وذلك لتوسـيع 
نشـاطها واالسـتفادة منـه.  كمـا شـاركت مزرعـة فـدك للنخيـل 
فـي مهرجـان اليوم االخضـر )green day( السـنوي الـذي تنظمه 
جامعـة كربـاء وحصلـت علـى المركـز األول مـن بين المشـاركين.

زيادة مباركة 
 وختامـًا قـال المهنـدس فائـز: بشـرت هـذا العـام بنمـو أكثـر من 
)1500( فسـيلة بعمـر  الثـاث سـنوات نتيجة العنايـة الفائقة 
المباركـة، واإلنتـاج بازديـاد سـنة تلـو األخـرى،  لشـجرة النخيـل 
بفضـل اللـه عـز وجـل وبفضـل القائميـن علـى هـذا المشـروع 
الضخـم الـذي سـيوفر التمـور المحليـة والعربيـة بأنتـاج مميز بعد 

ان فقـدت انواعـا" كثيـرة منـه والنـادرة. 
نأمـل بذلـك ان نكـون نحن وكل من سـاهم بإنجاز هذا  المشـروع 
المواطـن سـوى فـي  يدعـم  مصلحـة  مـا  نقـدم كل  ان   القيـم  
حيـن  التمـور  منتجـات  مـن  االسـتفادة  او  بالمزرعـة   العمـل 
لاسـتهاك  او  التجـارة،  لغـرض  االسـواق  علـى  تـوزع 

. لشـخصي ا

زهراء جبار الكناني
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درر
سجادية
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نــص حــق الصدقــة وفــق مــا جــاء فــي رســالة الحقــوق لإلمــام 
ــه الســام( . الســجاد )علي

وأمــا حــق الصدقــة: فــأن تعلــم أنهــا ذخــرك عنــد ربــك، 
ــك  ــت ذل ــإذا علم ــهاد، ف ــى االش ــاج إل ــي ال تحت ــك الت ووديعت
كنــت بمــا اســتودعته ســرًا أوثــق بمــا اســتودعته عانيــة، وكنــت 
جديــرًا أن ال تكــون أســررت إليــه أمــرًا أعلنتــه، وكان األمــر بينــك 
ــا  ــه فيم ــتظهر علي ــم تس ــال، ول ــى كل ح ــرًا عل ــا س ــه فيه وبين
اســتودعته منهــا بإشــهاد األســماع واألبصــار عليــه بهــا، كأنهــا 
ــك  ــة وديعت ــي تأدي ــه ف ــق ب ــك ال تث ــك وكأن ــي نفس ــق ف أوث
إليــك، ثــم لــم تمتــن بهــا علــى أحــد ألنهــا لــك، فــإذا امتننــت 
ــم تأمــن أن يكــون بهــا مثــل تهجيــن حالــك منهــا إلــى  بهــا ل
مــن مننــت بهــا عليــه، ألن فــي ذلــك دليــًا علــى أنــك لــم تــرد 
نفســك بهــا، ولــو أردت نفســك بهــا لــم تمتــن بهــا علــى أحــد، 

ــه((. ــوة إال بالل وال ق

صدقات غير معلنة
ــه الســام( فــي الجــزء الخــاص بحــق  ــام الســجاد )علي أكــد اإلم
ــه  ــا يحقق ــك لم ــر, وذل ــي الس ــا ف ــة إعطاءه ــن أهمي ــة ع الصدق
هــذا األمــر مــن اســتحقاق كامــل ألجــر الصدقــات, فمــن يقــدم 
المعونــة أو أي مســاعدة بشــكل علنــي أو يظهرهــا متعمــدًا لكــي 
يلفــت النظــر إلــى مــا يقــوم بــه مــن أعمــال خيريــة؛ فهــو أبعــد 
ــكل عمــل ضوابــط  ــه.. ألن ل مــا يكــون عــن حقــه فــي أجــر عمل
ــران  ــة إال باقت ــه الحقيقي ــم بصورت ــة ال يت ــر منطقي ــة وأط معين

ــل مــع بعضهــا. مســتلزمات العم
ــون  ــأن تك ــة, ب ــتلزماتها الني ــى مس ــون أول ــة تك ــي الصدق وف
خالصــة لوجــه اللــه تعالــى, أي إن أي مســاعدة نقــوم بهــا هــي 
ــانية,  ــا اإلنس ــه, فعواطفن ــة إلي ــه وقرب ــًا بالل ــة حب ــي النهاي ف
ــه  ــادة والتوج ــرورات العب ــن ض ــي م ــن ه ــع اآلخري ــا م وتفاعلن
إلــى الخالــق بــروح مشــحونة بالنــور, والحــرص علــى ســرية إعطــاء 
الصدقــات مــن أهــم المصاديــق التــي تؤكــد خلــو اإلنســان مــن 
ــا  ــه إنم ــر بصدقت ــن يجه ــاة, فم ــع والمباه ــاء والتصن ــة الري لوث
ــدًا عــن هدفهــا, فليــس مــن المنطــق أن نقــدم مــااًل أو  هــو بعي
ــرح  ــوم بج ــم نق ــاج ث ــى محت ــاعدات إل ــواع المس ــن أن ــوع م أي ن
ــام  ــى االهتم ــه عل ــول بفطرت ــان مجب ــة, فاإلنس ــاعره بأناني مش
ــوة,  ــن قس ــه م ــت ظروف ــا بلغ ــه مهم ــداد بذات ــه واالعت بكرامت
ومهمــا جــارت عليــه المصائــب, ولعــل مــن أكثــر مصائــب البشــر 

ــدًا أن  ــم ج ــذا فمه ــاس؛ ل ــى الن ــة إل ــر والحاج ــوز والفق ــي الع ه
نحفــظ لمــن نتصــدق عليهــم كرامتهــم ومــاء وجههــم مــن خــال 
الحفــاظ علــى ســرية مــا نقــوم بــه وإال فــا يذخــر لنــا عملنــا يــوم 
القيامــة مــع إن مــن أكبــر محطــات تنقيــة الذنــوب هــي الصدقة.

أوجه الصدقات
ــر  ــا تنحص ــن إنه ــة, ونظ ــه الصدق ــدد أوج ــدرك تع ــا ال ن لعلن
باألمــور الماديــة, ولكــن فــي حديــث لســيد الخلــق محمــد )صلــى 
ــة"  ــة صدق ــة الطيب ــال: "الكلم ــه ق ــلم( إن ــه وس ــه وآل ــه علي  الل
دليــل علــى إن الكلمــة التــي تعيــن االخــر علــى تجــاوز أمــر محــزن 
ــد  ــة عن ــر الصدق ــوازي أج ــي ت ــال الت ــن األعم ــي م ــق ه  أو مره
المبــادرة  هــذه  االبتســامة  وحتــى  وتعالــى,  ســبحانه   اللــه 
ــاب  ــح ب ــة فت ــون بمثاب ــا تك ــي طياته ــال ف ــز الجم ــي تكتن  الت
 مــن أبــواب األمــل والخيــر كونهــا لغــة إنســانية ال تحتــاج 

لترجمة.
ــة  ــور المعنوي ــن األم ــا م ــا, وغيره ــدون فعله ــر يجي ــكل البش  ف
ــاعدة  ــن, ومس ــن المتخاصمي ــات بي ــل الخاف ــي ح ــل ف كالتدخ
المريــض, واالهتمــام بكبــار الســن.. الــخ, مــن أعمــال الخيــر 
واإلحســان التــي تلتقــي بأجــر الصدقــة فــي رفــع الحيــف 
ــة  ــن طريق ــر م ــاعدتنا وبأكث ــا لمس ــاج فع ــن يحت ــقة عم والمش
هــي منافــذ حقيقيــة لمــد يــد العــون الســيما وإنهــا تزكــي األرواح 

ــق. ــا الخال ــرب لرض ــازل أق ــى من ــا إل وتحيله

االجتهاد بالعمل
ثمــة مــن يعمــل بشــكل اعتيــادي وآخــر يجتهــد بعملــه لدرجــة 
إنــه يخطــط لــه مســتقبليا, وفــي حــدود الصدقــات يوجــد لهــا 
وجهــا أكثــر ديمومــة وهــو الصدقــة الجاريــة؛ التــي تكــون علــى 
نحــو مســتمر ألمــد طويــل, وفــي الصدقــة الجاريــة يجــد اإلنســان 
ذاتــه أمــام مبــدأ حقيقــي آمــن بــه وتفاعــل معــه حتــى يمــده 
بالدعــم المــادي غيــر المنقطــع إليمانــه بضــرورة اســتمراره, 
واســتكماال لفعــل الخيــر, وحتــى بعــد رحيــل اإلنســان عــن 
العالــم المــادي تظــل الصدقــة الجاريــة رافــدا يمــده بالحســنات 
والرحمــة, فمــا أعظــم هبــات اللــه حينمــا دل اإلنســان علــى 

ــة. ــة بالصدق ــق الجن طري

ايمان كاظم

رسالة الحقوق.. 

صدقة جارية لبناء اإلنسانية!
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• الطفــح الجلــدي: عوامل متعــددة تتحد لتجعل جلدك ســريع 
االنفعــال خال فصل الصيف, جنبا إلى جنــب مع الحرارة، التي 

تضع الكثير من الضغط على الجلد 
• التعرق يخلص الجســم من السموم كما ينظم درجة حرارته ومع 
ذلــك؛ في بعض األحيان تســد األوســاخ والغبار قنــوات العرق، 
محاصــرة العرق وهذا يمكن أن يؤدي إلى طفح جلدي، وظهور بثور 
أو نتوءات صغيرة, ونوعية بعض المابس يمكن أن تســاهم في 

تهيج الجلد أكثر  

الحل:
 منع ظهور الطفح يكون عــن طريق الحفاظ على النظافة، خاصة 
إذا كنــت تتعرقين كثيرًا, وذلك باالســتحمام مرتيــن في اليوم، 
السيما حينما ينتهي يومك, واستخدام الصابون المضاد للبكتيريا 
أو هام االســتحمام, واألهم الحفاظ على الجلد جاًفا قدر اإلمكان, 
كما يمكن أن يســاعد فــرك الجلد المصاب بمكعبــات الثلج على 
تهدئة االلتهاب, أما إذا اســتمرت الحالة، فابد من مقابلة طبيب 

األمراض الجلدية.

•  الجفاف: ليس فقط جســمك ولكن بشــرتك هي التي تتحمل 
وطأة الجفاف ونحن نتعرق نفقد باســتمرار الماء من الجلد, إذا لم 
يتم تجديده بشــكل كاٍف، فقد يترك هذا الجلــد جاًفا ومتهيًجا 
وأكثــر عرضة لحروق الشــمس وقد تبدأ الشــفاه في التصدع وقد 

تظهر بقع جافة

الحل:
  شرب أكبر قدر ممكن من الماء, احمل معك 

زجاجة مــاء طوال الوقــت، أضف أيًضا 
كثيرا من العصائر والفواكه الصيفية 
إلــى نظامــك الغذائــي, وبعــض 

الفواكــه مثل البطيــخ، والتي تحتوي على نســبة عالية من الماء 
والمعادن، كمــا يمكنك أيًضا البحث عن عاجــات مرطبة عميقة، 
 Oxygen أو   Hydrating Electroporation Therapy مثــل 

  Therapy

• حروق الشــمس: شــمس الصيف قاســية للغاية بحيث يمكنها 
أن تلون بشــرتك، مســببة البقع الحمراء والداكنة والطفح الجلدي, 

يحدث هذا أكثر لألشخاص الذين لديهم بشرة حساسة 

الحل:
الطريقــة الوحيــدة لحماية بشــرتك من هذه الحالــة هي تقليل 
التعرض ألشعة الشمس, وفي الوقت نفسه من المهم أيضًا وضع 
واٍق , وكريما مقاوما للشــمس على كل الوجه والعنق والذراع قبل 
20 دقيقــة من الخروج, والتأكد من إعــادة تطبيقه كل أربع إلى 

خمس ساعات لضمان الحماية المستمرة

• حب الشــباب: يجعل العرق جلدنا مغناطيسيا لألتربة 
واألوســاخ والتلوث، خاصــة إذا قضينا بعض 

فــي  الوقــت 
ء  ا لهــو ا

الطلق 

طبيب

فصل الصيف هو وقت عصيب على جسم اإلنسان, وتتحمل البشرة حصة كبيرة من تداعيات 
ارتفاع درجة حرارة الجو, وكثيرًا من السيدات يشتكين من تغيرات تطرأ على بشرة الوجه, 

والجلد بصورة عامة.. وإذا عرفنا كيف نتعامل مع معدالت الحرارة المرتفعة ونتكيف صحيا 
معها, فثمة بعض اإلجراءات الضرورية التي تحافظ على سالمة البشرة وتحمي الجلد من 

إضرار الصيف. فيما يلي سنعرض أكثر المشاكل الجلدية شيوعًا في فصل الصيف, والحلول 
الناجعة للتعامل معها للحفاظ على بشرة سليمة :

قوارير    تستعرض حلولها لمواجهة مشاكل 
البشرة صيفًا 



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

وهذا المزيج من الحرارة واألوساخ هو وصفة مثالية لحب الشباب 
والبثور, يســد الغبار مســام الجلد بينما تمنح الحرارة للبكتيريا 

بيئة مثالية للنمو 

الحل:
 يجب أن تغسل وجهك سريعا ثاث مرات على األقل في 
اليوم أو كلما كنت تعتقد أنه يحتاج إلى تنظيف, استخدم 
منظًفا جيًدا للوجه كل مســاء بحيث تكون مســام جلدك 
خالية من األوســاخ؛ اســتخدام غســول الوجه المضادة 
للبكتيريا, وفي كثير من األحيان  قد يحتاج حب الشباب 
إلى عنايــة طبية لذلك، إذا لم تهدأ الحبوب، فقم بزيارة 
طبيب أمراض جلديــة ألنك ربما تحتاج إلى نوعية عاج 

خاص بالهرمونات 

• االلتهابــات البكتيرية: تمنح درجة الحرارة الســاخنة 
البكتيريا والفيروســات بيئة مثالية لتزدهر خصوصا وإن 
البكتيريــا موجودة فــي كل مكان، وال يمكنــك رؤيتها, 
فاألشــخاص الذين يســتخدمون وســائل النقــل العام 
ويتنقلــون في األماكن المزدحمة هم أكثر عرضة للتامس 
مع االلتهابات البكتيرية المتعددة, حتى مقعد الحافلة أو 
النافذة التي تلمســها بيدك قد تحمل البكتيريا ثم تلمس 
وجهك مما يؤدي في كثير من األحيان إلى التهابات الجلد

الحل:
 حاول إبقاء يديك نظيفة وغسلها في معظم األوقات, احمل 
غســيًا يدوًيا واســتمر في الغســيل كل بضع ساعات, إذا لم 

يكــن ذلك ممكًنا، فاســتخدم مطهر األيــدي, وتخلى عن عادة 
لمــس وجهك بأصابعك في كل وقت, فالتهاب الجريبات هو 

حالة شــائعة عند إصابة بصيات الشعر التالفة بالبكتيريا، 
مما يؤدي إلى التهاب حاد.

قوارير
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فقهيات
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استفتاءات في صالة الرجل 
محاذاة المرأة

الســؤال :  ما هو الواجب في وقوف المرأة خلف الرجل في 
الصالة ؟

الجواب:  يجب على األحوط تأخر المرأة ولو بمقدار ان يكون موضع 
ســجودها محاذيا لموضع ركبة الرجــل إال اذا كان الفاصل بينهما 

حوالي خمسة أمتار فا يضر تقارنهما بل ال يضر تقدمها أيضا

الســؤال :  ما قدر المســافة التي تترك بين الزوج والزوجة 
في الصالة ؟

الجــواب:  ال يجوز تقدم المرأة وال مســاواتهما على األحوط إال اذا 
كان الفاصل عشرة اذرع

الســؤال :  هــل يجوز صــالة المــرأة مع زوجهــا في نفس 
الصف وبجواره ؟

الجواب:  ال يجوز على األحوط

الســؤال :  هل يجــوز لي ولزوجتي ان نصلــي قرب بعضنا 
البعض ؟

الجــواب: ـ األحــوط لزومًا ـ عــدم تقــدم المرأة علــى الرجل وال 
محاذاتهمــا في الصاة في مــكان واحد فيلزم ، تأخرها عنهـ  ولو 

بمقدار يكون مسجد جبهتها محاذيًا لركبتيه في حال السجود
او يكون بينهما حائل ، او مســافة أكثر من عشــرة اذرع بذراع اليد 

5/4 متر تقريبًا  

الســؤال:   ما هي مقدار المســافة تقريبــًا في الصالة بين 

الرجل والمرأة ؟
الجواب:  ال بد من تأخر المــرأة بمقدار يكون مقدمًا عليها بصدره 
 فــي جميع الحاالت حتي حال الســجود ويتحقــق ذلك - عادة – 
 فيمــا اذا كان مســجد جبهتهــا محاذيًا بموضــع ركبتيه في هذا 

الحال .

الســؤال:   ما هي المســافة في كل االتجاهات التي يجب 
تترك بين الرجل والمرأة إثناء الصالة أداء الصالة ؟

الجــواب : ياحــظ المســألة اآلتيــة الــواردة مــن )المنهــاج( م  
٥٤٥والتــي تنص على ) ال تصح(علــى األحوط لزومًاـ  صاة كل 
من الرجل والمرأة إذا كانــا متحاذيين حال الصاة أو كانت المرأة 
متقدمة علي الرجل، بل يلزم إما تأخرها عنه بحيث يكون مســجد 
جبهتها محاذيًا لموضع ركبتيه ـ واألحوط استحبابًا أن تتأخر عنه 
بحيث يكون مســجدها وراء موقفهـ  وإما أن يكون بينهما حائل أو 
تكون مســافة أكثر من عشــرة أذرع بذراع اليد )٤/٥ مترًا تقريبًا(، 
وال فــرق في ذلك بين المحارم وغيرهم والــزوج والزوجة وغيرهما، 
نعم يختــص المنع بالبالغين وإن كان التعميم أحوط اســتحبابًا، 
كمــا يختص المنع بصــورة وحدة المكان بحيــث يصدق التقدم 
والمحــاذاة، فإذا كان أحدهما فــي موضع عال من دون اآلخر علي 
وجــه ال يصدق التقــدم والمحاذاة فا بأس، وكــذا يختص المنع 
بحال االختيار، وأما في حــال االضطرار فا منع، وكذا عند الزحام 

بمكة المكرمة
 

المصدر: موقع المرجع الديني األعلى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(
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استثمار العطلة

يمكن تحفيز 
الطالب لممارسة 
أنشطة تضيف إلى 
مدونته الذاتية 
أمورًا ربما تكون 
له في المستقبل 
وسيلة لالنطالق 
نحو هدف 
حقيقي يتناغم 
مع امكانيات كل 
 شخص في 
مزاولة جانب 
معين يمكنه أن 
يبدع فيه

الزلــت اتذكــر كيــف كانــت تمــر علينــا العطــل الصيفيــة 
حينمــا كنــا فــي المرحلــة االبتدائيــة والثانويــة بشــكل يتيــح 
ــات  ــاف المخلوق ــل اكتش ــة, قب ــا المؤجل ــة هواياتن ــا ممارس لن
ــى معظــم حواســنا؛  ــة التــي أحكمــت ســيطرتها عل اإللكتروني
ــى  ــا نفــوت عل ــة ألنن ــا اإلبداعي ــد مزايان ــا نفق ــا بدأن ــذا ربم ل
أنفســنا فرصــة اكتشــافها, ومــع إننــا مــن جيــل يمكنــه 
التفريــق بيــن الخطــأ والصــواب ولكــن ال يخلــو األمــر مــن 
بعــض االخفاقــات فــي فــن التعامــل مــع التكنولوجيــا, ومــن 
دواعــي الوعــي البــد مــن اتخــاذ خطــوة واســعة فــي تصحيــح 
المســار عبــر الحــوار المنطقــي مــع الجيــل الــذي تزامــن نمــوه مــع 
تصاعــد الموجــة التقنيــة فــي منظومــة االتصــال, ولعــل مــن 
أكثــر األوقــات مائمــة لهــذا األمــر هــو نهايــة الســنة الدراســية 

ــة فــي حياتهــم. ــة أخــرى متقدم ــدة لمرحل ــة جدي أي بداي
ــة والمتابعــة فــي هــذه  ــر األســر ترفــع نظــام المراقب وألن أكث
اإلجــازة الطويلــة بحكــم انتهــاء االمتحانــات وإن االبنــاء 
بحاجــة إلــى راحــة.. ولكــن كيــف تكــون الراحــة مــع الضغــط 
ــى شاشــات  ــز المســتمر عل ــي والتركي النفســي والجهــد العصب
ملونــة تســتعرض كل مــا فــي العالــم دون تشــفير اخاقــي أو 
ــتثمار  ــط الس ــي التخطي ــن ف ــل يكم ــي, إذن الح ــن منطق تقني
ــوق  ــن حق ــق م ــه ح ــة كون ــن الدراس ــتراحة م ــة واالس العطل
الطالــب ولكــن يمكــن تحفيــزه لممارســة أنشــطة تضيــف إلــى 
مدونتــه الذاتيــة أمــورًا ربمــا تكــون لــه فــي المســتقبل وســيلة 
ــات كل  ــع امكاني ــم م ــي يتناغ ــدف حقيق ــو ه ــاق نح لانط

ــه. ــدع في ــه أن يب ــن يمكن ــب معي ــة جان شــخص فــي مزاول
العطلــة  بدايــة  فــي  ونحــن  المناســب  الوقــت  هــو  وهــا 
فــي  بالشــروع  واخوتنــا  أبنائنــا  مــع  فلنبــدأ   الدراســية 
ــة  ــة والمعنوي ــات المادي ــع االمكاني ــب م ــة تتناس ــع خط وض
مــن أجــل االســتفادة مــن خلــو الطالــب مــن مســؤولية الدراســة, 
ــزام  ــة, وااللت ــطة المختلف ــة االنش ــفر, وممارس ــن الس ــا بي فم
ــر وقــت  ــة, وتوف ــر بخطــط بديل ــة,  والتفكي ــارات العائلي بالزي
مناســب للحــوار معهــم تكــون العطلــة مدعــاة للراحــة وليــس 

العكــس.

ايمان كاظم 

القلممرفــــــ�أ
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ملفات 
الشعوب

أكبر    دولة  إسالمية في العالم

اندونيسيا ..  بلد   الجمال والزالزل 
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دياناتهم 
أذ  العالـم؛  الديـن األسـرع انتشـارا فـي   صِنـف اإلسـام بأَنـه 
تـزداد أعـداد معتنقيـه سـنويا، ممـا شـكل مجموعـًة مـن الـدول 
اإلسـامية الكبيـرة، وكبـرى تلك الدول هـي إندونيسـيا، ويعتقد 
أن تتزايـد نسـبة أعـداد المسـلمين بسـرعٍة أكبـر من نسـبة زيادة 
معتنقـي الديانـات األخرى، ليصبـح عدد المسـلمين مقاربًا لعدد 

المسـيحيين فـي العالـم بحلـول العـام 2050م.
تبلـغ نسـبة معتنقي اإلسـام في إندونيسـيا أكبر دولٍة إسـامّيٍة 
الدولـة  سـكان  غالبيـة  أن  يعنـي  ممـا  العالـم 87.2 %،  فـي 
مسـلمون، أمـا الباقـون فإنهـم يتوزعـون علـى ديانـات أخـرى، 
وهـي: 9.9 % مسـيحيون، 1. %7 هنـدوس، 0.9 % ديانـات 

أخـرى، مثـل: البوذيـة، والكونفوشـية.
 ورغـم أنهـا دولـٌة إسـاميٌة اال انهـا غيـر عربيـة؛ أذ تضـم الكثير 

المادوريـون،  والسـاندانيون،  الجاويـون،  ومنهـا:  األعـراق،  مـن 
السـواحل. وماويـو 

امـا اللغة الرسـمية إلندونيسـيا هي الباهاسـا، وطـورت عن اللغة 
اإلنجليزيـة،  فيهـا:  الشـائعة  األخـرى  اللغـات  ومـن  المالويـة، 
يقـارب  التـي  واللهجـات،  اللغـات  مـن  والمئـات  والهولنديـة، 

عددهـا 742 لغـًة ولهجـًة تقريبـا.
 جـاء اسـم إندونيسـيا مـن جمـع كلمتي )إنـدوس( و)نيسـوس(، 
وإنـدوس هـي كلمة التينيـة؛ معناها الهند، ونيسـوس هي كلمة 
إغريقيـة؛ ومعناهـا جزيـرة، وجـاءت هـذه التسـمية فـي فتـرة 

القـرن الثامن عشـر.

اإلسالم فيها 
وصـَل اإلسـام إلى قلوب سـكان إندونيسـيا؛ نظرًا لمـا يدعو إليه 

تقع في جنوب شرق آسيا تضم 17508 جزيرة.. ويبلغ عدد سكانها حوالي 238 مليون 
شخص، وهو ما يجعلها رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان، كما أنها أكبر بلد ذو غالبية 
سكانية مسلمة. وهي قمة في الجمال والغرابة والتميز. ويعد أرخبيل بحري هو األكبر 

في العالم، يمتد على مناطق كبيرة بحرية وخالبة، تتوسط المحيطين؛ الهندي والهادئ، 
مما يجعل كل منطقة في هذه الدولة الغنية مركز جذب سياحي ال يتكرر.
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مـن مسـاواة بيـن النـاس، وحجِجه العلميـة القوية، التي شـكلت 
لـدى عامـة السـكان دافعـا قويـا حررهم مـن ُظلم اإلقطـاع؛ فقد 
سـاد فيهـا قبل اإلسـام نظـام إقطاعـي مسـتِبد؛ فـكان بإمكاَن 
حاكـم الدولة أن يسـتولي على أراضي السـكان، وربمـا زوجاتهم 
لمجـرد هـواه، ولذلـك جذبـت شـريعة اإلسـام وتعاليمـه انتبـاه 
الشـعب اإلندونيسـي؛ لمـا رأوه مـن تعاليم حقـة وعادلة، تحض 
علـى الفضائـل والخيـر.. كان ُأَمـراء جزيـرة جـاوة الهنـدوس من 
السـباقين فـي دخـول الدين اإلسـامي؛ وذلـك حبًا فـي التجارة، 
وإنشـاء التحالفـات القويـة مع التجار المسـلمين، ومـن بعد ذلك 
تبعتهـم شـعوبهم، واعتنقـت اإلسـام كذلك، فحولـت المنارات 
إلـى مـآذَن إسـاميٍة تدعو إلى الصـاة، وحِولت سـاحات االلتقاء 
العامـة إلـى مسـاجد يذكـر فيهـا اسـم اللـه، ويدعـى فيهـا إلى 

اإلسام. 
 يصعـب وضـع تاريخ محدد لبدء دخول اإلسـام إلى إندونيسـيا، 
وممـا يذكـر أن التجـار المسـلمين بـادروا بتأسـيِس مراكـز تجارية 
الثانـي  القـرن  أواخـر  فـي شـبه جزيـرة مايـو وسـومطرة، فـي 
وبدايـة القـرن الثالـث الهجرَييـن؛ أي القرَنيـن الثامـن والتاسـع 
يـن، وأتـى التجـار العـرب األوائـل مـن: سـلطنة عمـان،  المياديَّ
وحضرمـوت فـي اليمن، والسـاحل الجنوبـي لليمن ، ومـع تعامل 
التجـار العـرب المسـلمين مـع شـعب إندونيسـيا، أشـاع التجـار 
اإلسـام بعـد أن عرفـوا النـاس عليـه، ودعوهم إليه، ممـا أدى إلى 

اعتنـاق أعـداد كبيـرة منهـم للديـن اإلسـامي.

ثورة البراكين
تقـع  ألنهـا  للـزالزل  دائمـا  عرضـة  االكثـر  الدولـة   وهـي 
المتكـررة  الـزالزل  خـط  عـن  عبـارة  وهـي  النـار،  حلقـة   علـى 
وثـورات البراكيـن التـي تحـدث باسـتمرار علـى حافـة المحيـط 

الهـادي.              
فـوق  العالـم  فـي  النشـطة  البراكيـن  نصـف  مـن  أكثـر  وتقـع 

الحلقـة. هـذه  مـن  جـزء  علـى  البحـر  سـطح  مسـتوى 

قوارير

يصعب وضع تاريخ محدد لبدء 
دخول اإلسالم إلى إندونيسيا، 

ومما يذكر أن التجار المسلمين 
بادروا بتأسيِس مراكز تجارية في 
شبه جزيرة ماليو وسومطرة، في 

أواخر القرن الثاني وبداية القرن 
الثالث الهجريين؛ أي القرنين الثامن 

والتاسع الميالديين



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////20Q  W  A  R  E  E  R

دروس الحياة 

لماذا نحاول دائما 
ان نرصد االشياء 
السلبية ونتصيد 
االخبار المحبطة  
والكاذبة مثل 
اخبار االنتحار التي 
ضجت بها مواقع 
الفيس بوك التي 
تسعى الى بث 
اليأس واالحباط 
بين الشباب ونشر 
 صور مشوهة 
عن المجتمع 
العراقي ونغض 
النظر عن االخبار 
العظيمة المفرحة 
 التي تجعلنا 
نفخر بشبابنا؟

منذ ســنوات طفولتنا الغضة ونحــن نردد من جد وجد ومن زرع حصد 
هذه الحكمة الجميلة التي تعتبر من الحكم الواضحة التي تنير الدرب 
 لــكل االجيال وكانت نبراســا نقتدي بهــا في طريق الحيــاة الوعر 
وعرفنا ان بالجد والمثابرة والصبر واالمل يرتقي االنســان ويتســلق 
ســلم النجاح بخطوات مدروسة يخطط بها لمستقبله ويصل بها الى 

اهدافه.
ومن هذه الحياة نســتلهم  الــدروس والعبر ونتعلم منها كيف نكون 
رقمــا مختلفا في حياتنــا وحياة االخرين ونكون شــجرة طيبة تؤتي 
اكلهــا كل حين ونعيش بإيجابية في بلد ال تتهيأ فيها كل الظروف 

وتكثر فيه الصعوبات.
 تذكــرت قــول اميــر الشــعراء احمد شــوقي ) ومــا نيــل المطامح 
 بالتمنــي ولكــن تؤخذ الدنيا غابــا ( ونحن نســتمع ألخبار بعضها 
 كاذب وبعضهــا االخــر مضلــل لنفــر قليــل ضــاع فــي متاهات 
 الحيــاة وكانت نهايــة رحلتهم الفاشــلة في الحياة هــي االنتحار 
ترافقــه ضعف االيمان والمعرفة بالقوانيــن االلهية التي تحرم قتل 

النفس.
والســؤال هو لماذا نحاول دائما ان نرصد االشــياء الســلبية ونتصيد 
االخبار المحبطة  والكاذبة مثل اخبار االنتحار التي ضجت بها مواقع 
الفيس بوك التي تسعى الى بث اليأس واالحباط بين الشباب ونشر 
صور مشوهة عن المجتمع العراقي ونغض النظر عن االخبار العظيمة 
المفرحة التي تجعلنا نفخر بشــبابنا مثل خبر يتحدث عن رهف عبد 
اللطيف ذات الســابعة عشــر عامــا التي حصلت مؤخــرا على براءة 
اختراع عن جهاز يقوم بتحويل اشــارات المرور من الطاقة الكهربائية 
الى االصباغ الكيمياوية وتحويل الوان المرور بصورة تلقائية من دون 
الحاجة الى الكهرباء والتي استغرقت عاما كاما من اجل تنفيذ هذا 

الجهاز بدعم وتشجيع من ذويها ومدرستها.
وهــي نموذج  للفتــاة العراقية االصيلة المبدعة وللشــباب العراقي 
المبتكر الصبور والمثابر ومجتمعنا والحمد لله يحفل بمايين الشــباب 
المعطــاء وكم من رهف تــدرس وتعمل وتبدع وتبتكــر رغم صعاب 
الحياة وال تسمح الحد ان يطفئ نور قلبها  كما ال يمكن لحاالت سلبية 
ال تعد على اصابع اليد الواحدة  ان تشــوه ســمعة اعمدة المستقبل 
العراقي فمن يريد النجاح يثق بنفسه وقدراته ويثق بالله  الن الثقة 

بالله هي عقلية العظماء.  

ساجدة ناهي

الواقع من
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االدمان..
 اسبابه وعالجه

ايمان كاظم ملف العدد

Q  W  A  R  E  E  R
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المخدرات.. قاتل طليق !!

المخدرات مواد يتم تعاطيها فتؤثر في قدرة اإلنسان على التوازن والتحكم باإلدراك 
العقلي, فضال عن تأثيراتها في وظائف الجسم األخرى بشكل سلبي وخطير, وألن من 
دواعي المسؤولية أن نعترف بأي إعاقة تصيب المجتمع لغرض العالج.. فأن المخدرات 

مؤخرا بدأت تنتشر بين أوساط مختلفة, وبالتأكيد أن أي مجتمع يتمسك بالمبادئ والقيم 
األخالقية البد أن يكون له موقف حكومي وشعبي ضد أي حالة تضر بقيمة اإلنسان, 

وليكون الموضوع أكثر تشخيصًا ووضوحًا إليكم رأي ثالثي األبعاد.

رأي ثالثي 
األبعاد
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االنســان كائــن اجتماعــي بطبعــه وال يمكــن ألي انســان ان 
يعيــش بمعــزل عــن غيــره مــن البشــر يؤثــر فيهــم ويتأثــر بهــم؛ 
لذلــك فــان ســلوك الفــرد هــو نتائــج تفاعــل عوامــل الوراثــة 
مــع البيئــة التــي يعيــش فيهــا االنســان, وان احــد اهــم هــذا 
المؤثــرات هــو التطــور الــذي اصبــح يمثــل العالــم بقريــة كونيــة 
صغيــرة وبالتالــي اصبــح هــذا التطــور يؤثــر ســلبا فــي انتشــار 
الظواهــر الســلبية.. واحــد هــذه الظواهــر هــي ظاهــرة انتشــار 
ــذه  ــى ه ــرع ال ــرق المش ــد تط ــدرات وق ــي المخ ــار وتعاط االتج
الظاهــرة فــي قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة رقــم 

50لســنة 2017.

أوال: تعريف المخدرات 
والتــي  تصنيعهــا  يــم  التــي  او  الطبيعيــة  المــواد  هــي 

تحتــوي علــى مــواد مســكنه او مخــدره او مغيبــة اذا تــم 
اســتخدامها فــي غيــر اغراضهــا الطبيــة والعاجيــة وان 
ــي  ــان وبالتال ــة االدم ــى حال ــؤدي ال االســتمرار عليهــا ي

ــه . ــن حول ــع م ــرد والمجتم ــة الف ــر بصح تض

ثانيا: انواع المخدرات 
ا. طبيعيــة /وهــي حشــائش االفيــون والقنــب وشــجرة الكــوكا 

وهــذه المــواد اصلهــا نباتــي. 
ب. التركيبيــة / وهــي المورفيــن والهروبيــن والكوكائيــن وهــي 
والمحضــرة  المضافــة  او  الممزوجــة  او  المســتخلصة  المــواد 

ــة. ــة صناعي بطريق

بسم الله الرحمن الرحيم 
ــْم  ــرِ َوَرَزْقَناُه ــرِّ َواْلَبْح ــْم ِفــي اْلَب ــي َآَدَم َوَحَمْلَناُه ــا َبِن ــْد َكرَّْمَن )َوَلَق
ــا َتْفِضيــًا(  ــْن َخَلْقَن ــرٍ ِممَّ ــى َكِثي ــْم َعَل ْلَناُه ــاِت َوَفضَّ َب يِّ ــَن الطَّ ِم

اللــه تبــارك وتعالــى خلــق الخلــق وجعــل للخلــق ســيدا وقائــدا 
وســخر لــه األرض ومــا عليــه مــن بحــار وجبــال وشــجر ومــدر لــه. 

فقال تعالى:
ْرِض َواْلُفْلــَك َتْجــرِي ِفــي  َر َلُكــْم َمــا ِفــي اأْلَ ــَه َســخَّ )ألــْم َتــَر أَنَّ اللَّ
ْرِض إِالَّ ِبإِْذِنــِه إِنَّ  ــَماَء أَْن َتَقــَع َعَلــى اأْلَ اْلَبْحــرِ ِبَأْمــرِِه َوُيْمِســُك السَّ

ــاِس َلــَرُءوٌف َرِحيــٌم(  ــَه ِبالنَّ اللَّ

ــليم  ــان الس ــرف اإلنس ــت تص ــا تح ــات جعله ــذا االمكاني وه
ــكام  ــق أح ــى تطبي ــعى إل ــذي يس ــد ال ــل الراش ــب العق صاح

ــان   ــة اإلنس ــل زين ــل العق ــي األرض وجع ــريعة ف ــل والش العق
ــة  ــدا بأهمي ــرة ج ــث كثي ــي أحادي ــا الروائ ــي تراثن ــد ورد ف وق
العقــل بــل جعــل العقــل هــو الميــزان الــذي يحاكــم بــه 
اإلنســان يــوم القيامــة, وهــذا العقــل الــذي يكــرم بــه اإلنســان 
ــه  ــه وتجعل ــي تقضــي علي ــد المخــدرات الت ــة بي ــح ألعوب يصب

ــه . ــه واقوال ــن أفعال ــيئا م ــم ش ــيرا ال يعل أس
بــل هــذه المخــدرات تجعــل اإلنســان اضحوكــة لآلخريــن ولهــذا 
قــد حرمتهــا الشــريعة اإلســامية بــل جميــع الشــرائع الســماوية 

والقوانيــن الدوليــة ووقفــت منهــا موقــف صــارم وجــاد .
وتقــع المســؤولية الكبــرى علــى األســرة والنظــام التربــوي 
والمؤسســات الثقافيــة والصحيــة بنشــر مخاطــر هــذه األمــراض 
ــة  ــر مواجه ــا  وتطوي ــبة له ــول المناس ــاد الحل ــرة, وإيج الخطي

ــة . ــة الثقافي ــام الوقاي ــراض بنظ ــذه األم ه

رأي الشرع /
 الشيخ فاهم اإلبراهيمي

 مسؤول شعبة التبليغ الديني في العتبة الحسينية المقدسة

رأي القانون / 

الحقوقي ياسر الراضي
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ثالثا: العقوبة 
عقوبــة التعاطــي واالتجــار بالمخــدرات تصــل الــى االعــدام او 

الســجن المؤبــد.
وكذلــك نــص علــى عقوبــة كل مــن احــرز او اشــترى او بــاع او 
امتلــك مــواد مخــدرة او مؤثــرات عقليــة او قــدم لتعاطــي مــواد 
ــرات  ــدرات او المؤث ــا لتعاطــي المخ ــأ او ادار مكان ــدرة او هي مخ
العقليــة وكذلــك عاقــب مــن اغــوى حدثــا او شــجع علــى 
تعاطــي المخــدرات وحــدد عقوبــة بالســجن المؤبــد او المؤقــت 
ــى 30  ــد عل ــن وال تزي ــى 10 مايي ــل عل ــي ال تق ــة الت والغرام
مليــون واعتبــر المشــروع ظرفــا مشــددا الرتــكاب هــذه الجريمــة 
العــود علــى ارتكابهــا وكذلــك اذا كان الفاعــل مــن الموظفيــن 
او المكلفيــن بخدمــة عامــة الــى اخــره مــن الظــروف المشــددة 

ــون. المنصــوص عليهــا فــي القان
 ونــص القانــون علــى عقوبــة تعاطــي المخــدرات فــي المــادة  
32 منــه وحــدة العقوبــة بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة وال 
تزيــد عــن علــى 3 ســنوات والغرامــة التــي ال تقــل عــن خمســة 
ماييــن وال تزيــد 10 ماييــن وكذلــك للمحكمــة ان تقــرر حجــز 
ــار  ــة االتج ــم بجريم ــة للمته ــر المنقول ــة او غي ــوال المنقول االم
ــت  ــوال اذا كان ــذه االم ــادرة ه ــرر مص ــا ان تق ــدرات وله بالمخ
ــى مصــادرة  ــة مــن االتجــار بالمخــدرات وقــد تصــل ال متحصل
امــوال زوجــة المحكــوم عليــه واوالده إذا ثبــت لهــا هــذه 

االمــوال متحصلــة مــن االتجــار بالمخــدرات وكذلــك تحكــم 
ــلها  ــم ارس ــة ويت ــدرة المضبوط ــواد المخ ــع الم ــادرة جمي بمص
الــى الجهــات المختصــة بحفظهــا ويتــم معاقبــة مرتكــب احــد 
ــون التــي تفــرض  الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القان
عليــه العقوبــات التبعيــة والتكميليــة التــي تنــص عليهــا 

ــات . ــون العقوب ــرات قان فق

رابعا: تدابير معالجة المدمنين
المنصــوص  العقوبــات  احــد  فــرض  مــن  بــدال   للمحكمــة 
عليهــا فــي القانــون ان تفــرض علــى مــن ادمــن علــى تعاطــي 
المخــدرات او المؤثــرات العقليــة العــاج فــي احــدى المؤسســات 
وكذلــك  معالجــة  الغــرض  لهــذا  تنشــأ  التــي   الصحيــة 
بمراجعــة  المخــدرات  تعاطيــه  يثبــت  مــن  تلــزم  ان  لهــا 
 عيــادة نفســية او اجتماعيــة تنشــأ لهــذا الغــرض وكذلــك 
ــذ  ــى تنفي ــة عل ــة مختص ــان طبي ــكيل لج ــون تش ــزام القان  ال
ــن  ــدم م ــن تق ــى م ــوى عل ــام الدع ــى وال تق ــي األعل ــا ورد ف م
ــا  ــاج علم ــرض الع ــدرات لغ ــي المخ ــن تعاط ــه م ــاء نفس تلق
بانــه ال توجــد مؤسســات صحيــه تعمــل بشــكل جــاد ومتابعــة 
علــى  للقضــاء  والتدابيــر  العــاج  وضــع  لغــرض   حثيثــة 
ظاهــرة تعاطــي المخــدرات علــى الرغــم مــن انتشــار هــذه 

الظاهــرة.

ــي  ــادة تعاط ــدر زي ــي تتص ــي الت ــيكولوجية ه ــباب الس األس
المخــدرات العــراق  بعــد 2003, فاألزمــات األمنيــة غيــر 
المســبوقة التــي واجهــت العــراق، بــدءًا  باالحتــراب الطائفــي 
ــاع  ــي 2014، اش ــش ف ــول داع ــى  دخ )2008-2006( ال
الخــوف والقلــق ممــا دفــع كثيريــن الــى تعاطــي المخــدرات، 
ومــا يــزال الخــوف مــن المجهــول والمعانــاة الجســدية الناجمــة 
عــن الضغــوط النفســية والظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة 
ــي  ــا ف ــب دوره ــي تلع ــراب العاطف ــتقرة  واالضط ــر المس غي
ــى  ــاع عل ــت تب ــدرات كان ــيما وان المخ ــا، س ــتمرار تعاطيه اس

ــة الشــوارع. ارصف
ــي  ــا ف ــا رئيس ــة عام ــكلت البطال ــباب ش ــد الش ــى صعي  عل
ــى  ــل ال ــن يص ــص، ألن م ــيكولوجي خال ــبب س ــا، لس زيادته
قناعــة بــأن الواقــع ال يقــّدم حــّا لمشــكلته فــأن مــن يفتقــد 
ــع  ــذا الواق ــيه ه ــا ينس ــى م ــأ ال ــل يلج ــى التحم ــدرة عل الق
ــه مــا يريحــه، الســيما  ــى واقــع آخــر يجــد في ــه ال فيهــرب من
ــيا  ــون نفس ــباب والمتأزم ــه الش ــل علي ــذي اقب ــادول ،ال الترم
ووصفــوه بـ)الســاحر( ألنــه يمنحهــم االنبســاط والبهجــة، ثــم 
شــاع بيــن الســيدات اللواتــي يعانيــن مــن ضغــوط نفســية، 

ــى  ــة أو يهدفــن ال ــردن تفــادي المشــاكل الزوجي او اللواتــي ي
ــة. ــة الزوجي ــين العاق تحس

ــون  ــا المراهق ــار يتعاطاه ــدرات ص ــض المخ ــف ان بع والمؤس
واألطفــال, ففــي البصــرة شــاع تعاطــي مــادة )الكرســتال( الى 
الدرجــة التــي اضطــرت قســم الصحة النفســية الى االســتنجاد 
بالجهــات العلميــة واألمنيــة؛ لمســاعدته فــي الســيطرة عليــه، 
ــا  ــي دوالر م ــه مئت ــه وصــل ثمن ــرام الواحــد من ســيما وان الغ
ــى  ــول عل ــل للحص ــم قت ــم جرائ ــكاب بعضه ــى ارت ــع ال دف

المــال وبينهــم مــن قتــل ابــاه.
واالنظمــة  والتشــريعات  القوانيــن  تأخــذ  أن  نتمنــاه   مــا 
والمتاجــرة  والترويــج  التهريــب  مشــاكل  تعالــج  التــي 
 بالمخــدرات تطبيقيــا صارمــا، مصحوبــا بتطويــر خدمــات 
العــاج وتأهيــل ضحايــا االدمــان وتوعيــة النــاس اعاميــا 
بإشــراف  برامــج  بتقديــم  الفضائيــات  فــي  الســيما 
فيهــم  تتوافــر  متخصصيــن  واستشــاريين  ســيكولوجيين 
ــاهدين  ــن المش ــدد م ــر ع ــتقطاب اكب ــن اس ــات تضم  مواصف
تعاطــي  علــى  القضــاء  او  تحقيــق خفــض  بمــا يضمــن 

المخــدرات.

رأي علم النفس / 

أ. د. قاسم حسين صالح 

رئيس الجمعية النفسية العراقية 
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للوقوف على مساعدتهم 

عالجات طبية ونفسية لمدمني المخدرات 

البد من تسليط الضوء 
في ظل االقبال المتزايد 

من قبل الشباب علي 
تعاطي المخدرات تلك 

السموم المدمرة والتي 
تعد من اخطر امراض 

العصر التي تواجهها 
مجتمعات العالم اجمع، 

ذلك السم الذي ينفث 
في روح الشباب ويقتل 

طموحهم وآمالهم 
ويهوي بهم الي طريق 

المتاعب لذا فان عالج 
االدمان  من المخدرات 

مطلب المجتمع بأسره. 
االختصاصي في طب 

المجتمع مازن الرفاعي 
يتحدث عن المخاطر 

والعالج لمدمني 
المخدرات بالقول:  

ملف 
العدد
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كحــوادث  المجتمــع  قــد تصيــب  التــي  األضــرار  تعــددت 
 الطــرق و الســرقة وربمــا إلــى القتــل أحياًنــا، واألذى الــذي 
يلحقــه المدمــن بنفســه، فقــد يصــل األمــر أحياًنــا إلــى 

االنتحــار.
ــهية  ــدان الش ــبب فق ــي تس ــة الت ــرار الصحي ــن االض ــا ع فض
ــدان  ــزال  وفق ــرع واله ــات الص ــد ونوب ــب والكب ــراض القل وام
الذاكــرة، كل ذلــك واكثــر مــن الممكــن ان يتعــرض لــه الشــخص 

المدمــن .
وهنــاك عاجــات نفســية واخــرى طبيــة البــد منهــا كــي 

نضمــن الخــاص مــن هــذا الشــبح القاتــل .
ــو كان  ــى ل ــن حت ــرام المدم ــب احت ــي يج ــاج النفس ــي الع فف
صبيــا عاطــا بــا عمــل، وال يجــب احتقــاره واالزدراء بــه 
كمجــرم بــل يجــب معاملتــه بلطــف وحــزم كمريــض، ومــن هــذا 
ــب  ــوم الطبي ــق يجــب إشــراكه فــي خطــة العــاج، ويق المنطل
بمســاعدته علــى التعــرف علــى مشــكلته ببســاطة وبــدون 

ــوم! . ل
وأحــد أشــهر الطــرق التــي يمكــن بهــا الوقايــة مــن المخــدرات 

هــي التوعيــة .
المخــدرات  مشــكلة  أن  شــك  وال 
هــي احــدى المشــاكل التــي 
الفتــرة  فــي  تفاقمــت 
ــاء  ــح القض ــرة، وأصب األخي
عليهــا مــن األمــور الصعبــة 
الجهــود  بتكاتــف  ولكــن 
ــا  ــي عليه ــن أن نقض يمك
، كل مــا ينقصنــا 
الوقــت  هــو 
ــط وإرادة فق
بمــا  ر و
جــع  ير

ــن  ــم م ــي يت ــكار الت ــد األف ــت أح ــا أصبح ــي أنه ــارها إل انتش
خــال المتاجــرة بهــا جنــى العديــد مــن الثــروات طبقــا آلخــر 
االحصائيــات فإنهــا تعتبــر مــن التجــارات التــي تزدهــر فــي 

األخيــرة. الفتــرة 

االصرار والدعم
ــن  ــد م ــع العدي ــب وض ــان يج ــاج االدم ــي ع ــر ف ــد التفكي عن
االعتبــارات فــي الحســبان كاالصــرار والعزيمــة فــي الســير فــي 
ــاج  ــات ع ــد مصح ــي اح ــون ف ــد ان يك ــاج، والب ــل الع مراح
االدمــان او تحــت اشــراف طبــي كامــل، فضــا عــن  دعــم 
االســرة الرئيســي واالصدقــاء فــي عــاج االشــخاص المدمنيــن
الدكتــور الرفاعــي نــوه الى عمــل بعــض الترتيبــات االجتماعية 
التــي تســبق خطــوات عــاج االدمــان كاالبتعــاد عــن الصحبــة 
الســيئة التــي التــي ترتبــط بتنــاول المخــدرات وترتيــب االمــور 
المتعلقــة باالجــازة مــن العمــل او الدراســة للتفــرغ تمامــًا 

لبرنامــج عــاج االدمــان .
المدمــن  الشــخص  بتحذيــر  وتبــدأ  االولــى  المرحلــة   اوال" 
ــاس  ــي انغم ــون ف ــه يك ــث ان ــاد حي ــح واالرش ــم النص وتقدي
كامــل فــي طريــق االدمــان دون ان يفكــر فــي عواقــب االمــور 
ــه ال يــكاد يخــرج  ــذي مــن دخل ومخاطــر هــذا الطريــق الوعــر ال
ــدور  ــن التعاطــي وهــذا ال ــة التوقــف ع ــح اهمي ســالمًا وتوضي
يقــع علــى االســرة واالشــخاص المقربيــن بمحاولــة تنبيــه 
مــن الغفلــة التــي يعيــش فيهــا وتحذيــره مــن عاقبــة طريــق 

ــم . ــان المظل االدم
ــك  ــي تل ــان وف ــن االدم ــف ع ــرار التوق ــل ق ــا قب ــة م والثاني
ــه اال  ــع في ــذي يقب ــر ال ــة بالخط ــه معرف ــون لدي ــة يك المرحل
انــه فــي الوقــت ذاتــه ال يمتلــك الرؤيــة والخطــة فــي الوقــت 

ــدرات.  ــن المخ ــف ع ــرار التوق ــاذ ق ــي التخ الحال
ــذه   ــي ه ــي وف ــن التعاط ــف ع ــرار والتوق ــوة  الق ــا خط بعده
ــاج  ــي ع ــدء ف ــي للب ــرار الفعل ــذ الق ــد اتخ ــض ق ــون المري يك
االدمــان وفــي الغالــب يذهــب لطلــب المســاعدة بنفســه مــن 

ــص . ــب مخت طبي
ــدأ  ــرًا  المراحــل الفعليــه لعــاج االدمــان  وهــذه تب ثالثــًا واخي
بعــد مــا يقــرر المريــض البــدء فــي العــاج ويتخــذ القــرار مــن 

ــدا خطــوات عــاج االدمــان الفعليــة. نفســه فتب
موضحــًا ان كل تلــك المراحــل والخطــوات تتــم بوســيلة الدعــم 
ــي  ــة ك ــة تام ــف وعناي ــة بلط ــي والمعامل ــي والتان الفس
النشــعره بنبــذ المجتمــع لــه .. كذلــك يعطــى دروســًا 
ــى  ــان عل ــكاالت االدم ــة واش ــة الديني ــي التوعي ف
حياتــه اوال وعلــى اســرته ثانيــًا.. ليعــود بعدهــا 
انســانًا ســويًا . وهنــاك مــن اليســتجيبون 
للعــاج و اليحبــذون البقــاء فــي المصحــة 
فتــرات قــد تطــول .. بيــد ان التحذيــر وعقــد 
الصداقــات معهــم ومنحهــم فرصــة فــي 
مراجعــة ذواتهــم قــد تكــون احــدى 

ــم . ــة له ــات الناجح العاج
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قصة إدمان

ــد  ــر بع ــى آخ ــيتخذ منح ــه س ــار حيات ــد إن مس ــع أحم ــم يتوق ل
ــداع. ــك الص ذل

كعادتــه وهــو يشــتكي دائمــًا مــن صــداع نصفــي مزمــن.. 
صــادف إنــه ظــل ممســكًا برأســه أمــام أحــد زمائــه فــي 
المدرســة, وبعــد أن تحــدث لــه عــن صعوبــة التركيــز أثنــاء األلــم 

ــة. ــة واثق ــه بجمل رد علي
وإذا خلصتك من هذا األلم خال دقائق ماذا تقول؟.

رد أحمد بلهجة تجمع التهكم والتمني.
- خال دقائق؟ أحتاج لمعجزة.

- ال... تحتاج لهذه.
ــاوالت  ــد مح ــه, وبع ــا ل ــاء وناوله ــة بيض ــه حب ــن جيب ــرج م أخ
ــدواء, تناولهــا  لاستفســار مــن قبــل أحمــد عــن ماهيــة هــذه ال
ــة  ــول حب ــرب مفع ــيئًا إذا ج ــر ش ــن يخس ــه ل ــه إن ــد أن اقنع بع
ــن  ــم تفــدك قطعــًا ل ــارة "فــإن ل واحــدة مــع تشــديده علــى عب

ــرك"!!. تض
ــم  ــوظ وكأن األل ــن ملح ــا بتحس ــد فع ــعر أحم ــق ش ــد دقائ بع
ــذي  ــه عــن أســم المســكن ال تاشــى دفعــة واحــدة.. ســأل زميل
تناولــه لكنــه رفــض أن يجيبــه وظــل يمازحــه ليتهــرب مــن 

ــة. اإلجاب
ــي  ــه يعان ــرى كون ــه حبــة أخ ــن زميل ــد م ــام أراد أحم ــد أي بع
مــن دوار خفيــف وحصــل علــى مــراده دون أن يســأله كمــا فــي 

المــرة الماضيــة, ولكــن فــي الثالثــة طلــب زميلــه مبلغــًا مقابــل 
العــاج.. وبعــد فتــرة ليســت طويلــة تأكــد أحمــد إنــه يتعاطــى 

ــوب المخــدرة. ــن مــن الحب نــوع معي
ــع,  ــذا وض ــي هك ــي ف ــرف المنطق ــوع التص ــدرك ن ــن ي ــم يك ل
فمــا بيــن حاجتــه الملحــة لتناولــه المخــدرات التــي وصلــت حــد 
ــة بقيامــه بســرقة  اإلدمــان, وبيــن ظــروف هــذا الوضــع المتمثل
ــن  ــموم, وبي ــك الس ــف تل ــة تكالي ــت لتغطي ــن البي ــوال م األم
مســتقبله الــذي صــار شــبحًا ينبــئ بالضيــاع, وبيــن عجــزه عــن 
التفكيــر الســليم بســبب خمولــه المســتمر, وغيرهــا مــن الظــروف 

الســيئة التــي ألمــت بــه.. 
 أنتبــه أخــوه األكبــر وبعــد حــوار طويــل وعنيــف مــع أحمــد 
عــن  يستشــيره  حتــى  طبيــب  ألقــرب  يــده  مــن  ســحبه 
ــا  ــواء طبي ــاالت س ــذا ح ــي هك ــروض ف ــي المف ــراء العاج  اإلج

أو نفسيا.
هذه القصة لم تكتمل بعد...

ــة  ــة الواقعي ــذه القص ــا له ــما افتراضي ــار أس ــذي أخت ــد ال أحم
ــراف  ــض االعت ــازال يرف ــان, وم ــث اإلدم ــن خب ــج م ــازال يتعال م
ــات  ــن النزاع ــا م ــة خوف ــذه الحال ــه له ــذي أوصل ــه ال ــن زميل ع

العائليــة.
ومــازال تجــار األرواح يســتهدفون الشــباب لبيــع ســمومهم وســط 

ال مبــاالة بعــض الضمائــر المحتضــرة.



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////28Q  W  A  R  E  E  R

قصة 
نجاح

حكايتها مع فقدان البصر   

االعالمية واالذاعية  زينب السالمي 

هي ال تثير 
الشفقة اطالقا بل 

تقوي العزيمة 
وتصنع االمل 

وتنير الدرب هي 
باختصار قصة نجاح 
فتاة  فقدت البصر 
في ذروة شبابها 

لكنها لم تفقد 
االمل والطموح 

واالصرار على 
النجاح الذي 

جعلها تكون من 
افضل  االذاعيات 

في محافظة بابل 
متمسكة بعبارة 

)انا مكفوفة 
ولكني ارى 

االشياء بوضوح( 
التي ترددها 

باستمرار وجعلتها 
دليل ينور حياتها.

تصوير - حيدر الحيدري



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////29 Q  W  A  R  E  E  R

ــا  ــل تقصدن ــة باب ــي محافظ ــة( ف ــل المجتمعي ــة )فع ــر اذاع ــي مق ف
ان يكــون لقائنــا بهــا  قبــل موعــد تقديــم برنامجهــا ملتقــى االحبــة 
بقليــل لنتعــرف علــى ســر نجاحهــا وكيــف تمكنــت مــن ادواتهــا 

ــة . ــاج الطويل ــة الع ــا ورحل ــك حكايته ــل ذل ــة وقب االذاعي
تحدثــت  زينــب بألــم عــن ظــروف فقدانهــا للبصــر بصــورة تدريجيــة  
وهــي فــي العشــرين مــن العمــر فــي وقــت لــم تكــن فيــه تشــكو مــن اي 

ضعــف فــي بصرهــا  فقالــت: 
 كنــت فــي طريــق عودتــي مــن المدرســة التــي تركتهــا لظــروف خاصــة 
ــم المســرع عندمــا احسســت  وعــدت اليهــا متأخــرة مــن خــال  التعلي
ــاء وتطــورت  ــم رهيــب فــي راســي عجــز عــن معرفــة اســبابه االطب بأل
الحالــة حتــى فقــدت الشــهية لــألكل وبقيــت تحــت رحمــة المغذيــات 
دون امــل فــي الشــفاء واختلــف تشــخيص الحالــة المرضيــة مــن طبيــب 
ــه  ــرد في ــذي ال ي ــه ال ــاب الل ــة وألنهــم ب ــى العل ــوع عل ألخــر دون الوق
ــت  ــات اهــل البي ــارة مقام ــى زي ــا للشــفاء ال ــأ االهــل وطلب ــاء لج الدع
ليقيمــوا فــي كل مــكان ثاثــة ايــام واكثــر فتحســنت حالتــي والحمــد 
للــه اال ان هــذه الحالــة المرضيــة عــادت بعــد عــام واحــد لتكــون اقــوى 
مــن ســابقتها و بــدأت بــوادر عــدم وضــوح الرؤيــا تظهــر فــي اوقــات 
معينــة  لتتحــول تدريجيــا الــى ظــام دامــس اضطــررت معــه ان اذهــب 
ــاك انــي  ــاء هن ــران حيــث اكتشــف االطب ــى اي ــة ال ــة عاجي فــي  رحل
ــاغ   ــط الدم ــاع ضغ ــبب ارتف ــري بس ــب البص ــور العص ــن ضم ــي م أعان
ــي بصيــص مــن  ــاد ل ــى 20 % وع ــن يصــل ال ــف للعي ــا ســبب تل مم
النــور كنــت أمنــي بــه النفــس اال انــه لــم يــدم طويــا و اطفــأت حينهــا 
ــد  ــى الهن ــة  ال ــت رحلتــي العاجي ــا وعندمــا وصل ــوار عينيــي نهائي ان
بعــد اربــع ســنوات كان التلــف قــد وصــل الــى 80 % دون امــل فــي 

الشــفاء! .
و رغــم االحبــاط واليــأس الــذي خرجــت بــه مــن معاناتــي مــع االطبــاء 
ــة  ــري الطبي ــث ارســلت مؤخــرا تقاري ــى النجــاح حي ســأبقى مصــرة عل
الــى لنــدن وحصلــت منهــم علــى شــبه امــل ســأحاول التمســك بــه. 

*فقدان البصر في هذه السن ال بد ان يؤثر على الحالة 
النفسية لإلنسان . كيف تغلبت على نفسك ؟

ــة الجميلــة مــن حياتــي   ال شــك ان فقدانــي للبصــر فــي هــذه المرحل
ــى  ــأس ال ــم يتســلل الي ــك ل ــى حالتــي النفســية مــع ذل ــرا عل اثــر كثي
قلبــي ولــم اجعــل مرضــي يقــف فــي طريــق نجاحــي فواصلــت 
ــم  ــن ث ــرات وم ــجيل المحاض ــي تس ــي ف ــتعنت بعائلت ــة واس الدراس
ــي  ــان الخارج ــن اداء االمتح ــرة م ــرة قصي ــد فت ــت بع ــا وتمكن حفظه

ــرة. ــة مبه ــت النتيج وكان
ــل  ــر ب ــة الصف ــى نقط ــود ال ــل واع ــة بري ــم طريق ــاول ان اتعل ــم اح ول
انخرطــت فــي دورة حاســبات لتعليــم المكفوفيــن مــن خــال البرنامــج 
الناطــق الــذي يمكننــي مــن اســتخدام  هاتفــي النقــال  والحاســبة 

ــهولة . ــكل س ــي ب ــل االجتماع ــع التواص ــى مواق ــول ال والدخ

*كيف دخلت مجال االعالم وعملت في االذاعة ؟
 رغــم انــي متابعــة جيــدة  لإلذاعــة واشــارك احيانــا فــي بعــض 
ــا، اال ان  ــل فيه ــا  ان اعم ــي يوم ــي بال ــر ف ــم يخط ــن ل ــا ولك برامجه
ــل فــي احــدى صحــف محافظــة  الظــروف شــاءت ان اجــد فرصــة عم
بابــل تعلمــت فيهــا كتابــة واعــداد المواضيــع الصحفيــة  حتــى طــرح 
علــي احــد االعامييــن فكــرة العمــل فــي االذاعــة فوجــدت فــي هــذا 

االقتــراح تحقيــق لطموحــي واثبــات كفاءتــي فوجــدت المســاعدة 
مــن كل مــن حولــي وتمكنــت مــن اعــداد وتقديــم البرامــج االجتماعيــة 
والمنوعــة وتنقلــت مــن اذاعــة ألخــرى حتــى وصلــت اخيــرا الــى اذاعــة 
)فعــل المجتمعيــة( حيــث اقــوم حاليــا بأعــداد وتقديــم برنامــج 
اســبوعي بعنــوان ملتقــى االحبــة عصــر كل يــوم جمعــة والــذي يعتمــد 
ــه  ــذي اقضي ــوم ال ــذا الي ــتمعين وه ــع المس ــر م ــل المباش ــى التواص عل

ــي . ــن حيات ــر روتي ــي ويغي ــة يكفين ــي االذاع ف

*العمل في االذاعة يتطلب استخدام بعض االجهزة , كيف 
تتمكنين من ذلك ؟

ــى  ــج وأتلق ــداد البرنام ــي اع ــق ف ــوبي الناط ــى حاس ــرا عل ــد كثي اعتم
ــزاز  ــع االهت ــتخدمه بوض ــذي أس ــق ال ــي الناط ــر هاتف ــاالت عب االتص
فــي تلقــي المكالمــات و التواصــل مــع المســتمعين فضــا عــن جهــود 
المخرجيــن الشــباب  الذيــن يســتخدمون معــي وســيلة تفاهــم اذاعيــة 
معينــة تمكننــي مــن اتمــام البرنامــج بشــكل رائــع والحمــد للــه اثبــت 
البرنامــج حضــور جميــل والدليــل هــو االتصــاالت المتواليــة التــي 
ــبحانه  ــه س ــن الل ــق م ــج وبتوفي ــام البرنام ــد اختت ــل وبع ــا قب اتلقاه

ــى. وتعال

*كيف تقيمين تجربتك في االذاعة وما هي برأيك 
مواصفات المذيع الناجح ؟

تأكــدت مــن خــال عملــي فــي االذاعــة ان حــب العمــل يبــدع االنســان 
وان الشــهادة ال تؤهــل االشــخاص للنجــاح دون هــدف ورغبــة وموهبــة 
والعمــل االذاعــي جميــل جــدا تعلمــت منــه  امــور كثيــرة كانــت غائبــة 
ــا  ــون متواضع ــي ان يك ــى االذاع ــرى عل ــة اخ ــن جه ــري، م ــن تفكي ع
ــة  ــذكاء والمرون ــة وال ــع بالثقاف ــتمعين ويتمت ــع المس ــه م ــي تواصل ف
الن البرامــج االذاعيــة هــي رســالة اجتماعيــة وسياســية وثقافيــة لــكل 
فئــات المجتمــع وعلــى مقــدم البرامــج ان يوصــل هــذه الرســالة بصــورة  
ــة بالنفــس  ــة والثق ــا ان اللباق ــاح كم ــة النج ــة وهــذه هــي قم صحيح

مطلوبــة وهــي مــن الصفــات الضروريــة للمذيــع .

*طموحك ؟
ــي فــي مجــال االعــام واصــدر ديوانــي  ان اكمــل دراســتي واطــور عمل
الشــعري االول فبعــد ان فقــدت البصــر اكتشــفت فــي نفســي موهبــة 
ــل  ــي بالمقاب ــر واعطان ــة البص ــي نعم ــذ من ــه  اخ ــعر فالل ــة الش كتاب

ــاس. ــدرة الحفــظ وحــب الن ق

قوارير

على االذاعي ان يكون متواضعا في تواصله مع 
المستمعين ويتمتع بالثقافة والذكاء والمرونة 

الن البرامج االذاعية هي رسالة اجتماعية 
وسياسية وثقافية لكل فئات المجتمع وعلى 
مقدم البرامج ان يوصل هذه الرسالة بصورة  

صحيحة وهذه هي قمة النجاح كما ان اللباقة 
والثقة بالنفس مطلوبة وهي من الصفات 

الضرورية للمذيع
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رصد خارج الحدود

حاجة للعمل
ــة ســؤدد عــاء مــن منطقــة فــرن الشــّباك وهــي  تشــير المغترب
أرملــة وأم لثاثــة أطفــال لــم أقــرر خلــع الحجــاب ااّل بعــد 
ــواب  ــت كل أب ــث طرق ــل حي ــى عم ــور عل ــن العث ــزت م أن عج
المطاعــم والكافيــات والبعــض يرفــض أن أعمــل عنــده بســبب 
ــي  ــون ل ــن يقول ــه ولك ــة بحت ــي عراقي ــن أو ألن لهجت ــر الس كب

ــي. ــو حجاب ــاس ه ــبب األس الس
تتابــع حديثهــا: وألنــي بحاجــة للعمــل لكــي أدفــع إيجــار 
الشــّقة وأطفالــي بحاجــة لحليــب وغــذاء وأدفــع فواتيــر الكهربــاء 
والمــاء والتلفــون اتخــذت هــذا القــرار رغــم إننــي مقتنعــة بإنــه 
هــذا ليــس صحيحــًا كمــا إّن هــذه الخطــوة التــي أقدمــت عليهــا 
بــدت مســتهجنة ومســتقبحة مــن جيرانــي العراقييــن الملتزميــن 
بدينهــم ولكــن مــا باليــد حيلــة خصوصــًا وإّن ملــف لجوئــي لــدى 
األمــم المتحــدة حبالــه طويلــة حيــث قدمــت علــى اللجــوء منــذ 
ــر  ــي أم ــت ف ــي يب ــل لك ــت طوي ــازال الوق ــن وم ــن عامي ــر م أكث

ملفــي.

محافظة على صالتي
ــا  ــي فرنس ــش ف ــي تعي ــاض وه ــا ري ــورية الن ــة الس ــا الاجئ ام
ــرار  ــبب ق ــاء بس ــي ج ــرار حجاب ــد إن ق ــوام تؤك ــبعة أع ــذ س من
فرنســا بحظــر الحجــاب والرمــوز الدينيــة ورغــم إننــي أتيــت مــن 
ــت أحافــظ  ــي مازل ــى الغــرب المتحــرر ولكنن الشــرق المحافــظ إل
علــى ســلوكياتي ودينــي حيــث مازالــت محافظــة علــى صاتــي 

ــي خلعــت الحجــاب. ــم إنن وطقوســي اإلســامية رغ
فــي  أدرس  طالبــة  إلنــي  ذلــك  علــى  مجبــرة  أنــا  منوهــًة: 
ــع  ــذا المجتم ــع ه ــاج م ــّي اإلندم ــا وعل ــات فرنس ــدى جامع إح
ــات  ــدة صديق ــدّي ع ــه“. وتشــير : “ل ــرم قوانين ــد وأن أحت الجدي
ــم يتعرضــن أليــة مضايقــات  ــا ول ــى أوروب ــات هاجــرن إل وقريب

الحجــاب وبعضهــن  نــزع  اختــرن بمحــض حريتهــن  ولكــن 
ــاء  ــى هــذه الخطــوة إاّل مــع مشــاورة أزواجهــن أو أولي قدمــن عل
أمورهــّن والكثيــرات االحظهــن يــردّن عيــش الحيــاة األوربيــة بمــا 
يتناســب مــع الحيــاة اليوميــة للمــرأة الغربيــة وإن كــّن محافظــات 

ــرقية. ــلوكياتهّن الش ــى س عل

رفض خلع الحجاب
ــن  ــي م ــال العاص ــة من ــة اللبناني ــتغرب المواطن ــن تس ــي حي ف
قــرار خلــع الحجــاب لــدى الكثيــر مــن المغتربــات العربيــات فــي 
ــون  ــي يعيش ــّل أقارب ــد: ج ــث تؤك ــا حي ــدًا ألماني ــا وتحدي أورب
فــي ألمانيــا ويؤكــدّن لــي إنــه فــي المــدارس األلمانيــة تــدرس 
ــاركن  ــات، ويش ــر المحجب ــع غي ــب م ــى جن ــًا إل ــات جنب المحجب
فــي مختلــف النشــاطات التــي تنظمهــا المــدارس وال يوجــد أي 
ــّن  ــاذا يخلع ــة ولكــن لم ــة األلماني ــل الدول ــن قب ــرار عنصــري م ق

ــاب؟ “. الحج
وتضيــف: “أظــن إن ارتداؤهــن لحجــاب لــم يأتــي علــى قناعــة أو 
كــّن يتعــرض للتحــرش فــي بادهــّن لــذا يعتبــر ارتــداءه كنــوع 
ــّن أو  ــار بجماله ــت األنظ ــب لف ــون وتجن ــا يقول ــتر كم ــن الس م
أزيائهــن لــذا تعتبــر هــذه المجتمعــات المنفتحــة مصــدر ســعادة 

كبيــرة لهــّن لــذا يتخــذن هــذه الخطــوة.

الحفاظ على السمعة
فــي حيــن تؤكــد المغتربــة التونســية بــان حّســان: أعيــش فــي 
ــكل  ــم يش ــي ل ــا، وحجاب ــي اليه ــذ دخول ــة من ــا محجب ــدن وأن لن
ــا  ــدا وعمومــا المواطــن الغربــي متفهــم لدينن ــي اي مشــكلة اب ل
والحجــاب بالنســبة لهــم ليــس بالشــيء الغريــب ال اعــرف لمــاذا 
بعــض المســلمات ينزعــن الحجــاب بمجــرد الدخــول الــى اوروبــا 
ربمــا ألنهــن منافقــات، فاللــه ليــس موجــود فــي بلــد واحــد اللــه 

المغتربات في المهجر 
بين خلع الحجاب اإلسالمي والتمسك به

 يبقى الحجاب بالنسبة للكثير من المسلمات رمزًا ألصولهن وجزءا من هويتهن وواجبًا دينيًا 
ومازال يدور الجدل حول الحرية الدينية والمساواة بين النساء والتقاليد العلمانية وحتى 

الخوف من اإلرهاب فما حكايا المغتربة العربية في المهجر بين قرار خلعها الحجاب اإلسالمي 
والتمسك به.
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بيروت - نرجس الخوري

موجــود معنــا اينمــا نذهــب انــت مســلمة إذا اقتنعــي أن الحجاب 
فــرض“. معتقــدة: “ربمــا اليــوم نــرى المــرأة تخلــع الحجــاب مــن 
ــى  ــّن عل ــن غيرتك ــر أي ــيء آخ ــل ش ــن اج ــدا م ــل وغ ــل العم اج
ديننــا، أنــا أرفــض مجــرد فكــرة خلــع الحجــاب ألنــه يتنافــى مــع 
مبــادئ ديننــا الحنيــف وحيــن نكــون فــي بلــد علمانــي عربــي أو 
أوربــي علينــا اإلصــرار علــى التمســك فــي الحفــاظ علــى ســمعتنا 
وال ننجــرف مــع تّيــار الحريــة واللبــاس المثيــر للفتــن تحــت 

مســميات الموضــة أو الحريــة والمســاواة.

حرية شخصية
أمــا المغتربــة المصريــة وســن حاتــم مــن فــردان: برأيــي ارتــداء 
الحجــاب أو خلعــه حريــة شــخصية فــا أحــد ســوف يحاســب عــن 
ــا  ــه ف ــد ورب ــن العب ــلوكيات بي ــذه الس ــى ه ــره وتبق ــال غي أعم
يحــق لنــا التدخــل فــي شــؤون اآلخريــن كمــا يفعــل الدواعــش 
ــا  ــلمين وكم ــى المس ــد عل ــه الجدي ــِه ودين ــرض قرارات ــا يف عندم
تريــن فأنــا محجبــة ومتمســكة بــه ولكــن علينــا أال نتدخــل 
ــع  ــار خل ــن تخت ــؤونها وم ــي أدرى بش ــرأة فه ــات الم بخصوصي
الطريــق  اختــارت  متحــررة  بعقــل  هــي  فأعتقــد  الحجــاب 
المتناغــم مــع الحيــاة العصريــة بعيــدًا عــن اإلكــراه المشــيخي أو 

ــي“. ــط اإلجتماع الضغ

فرض
ــو  ــاح تدع ــة الجن ــن منطق ــم م ــرة كاظ ــة مني ــة العراقي  المغترب
ــّن  ــى حجابه ــاظ عل ــوا بالحف ــا كان ــات أينم ــات العربي المغترب
وتؤكــد: “كونــي مــع اللــه والحجــاب فــرض ولــم ُيفــرض إاّل ألنَّ 

ــا. ــاظ عليه ــب الحف ــام يج ــي اإلس ــرة ف ــرأة جوه الم
تضيــف: أنــا أرتــدي الحجــاب لكــي أرضــي ربــي فالحجــاب رمــز 
ــة  ــر والحجاب...قناع ــاء البش ــل إرض ــس ألج ــة ولي ــرأة المؤمن للم
دينيــة فقهيــة راســخة وأعــرف الكثيــر مــن األســر العراقيــة 
ــك  ــرورة التمس ــى ض ــدون عل ــا يؤك ــان وأورب ــي لبن ــة ف المغترب
ــور  ــن ص ــورة م ــه ص ــن إن ــض يظ ــم البع ــرعي رغ ــاس الش باللب
اإلكــراه واجبــار بناتهــم علــى العيــش بحريــة ســتؤدي إلــى 
ــّن  ــم عليه ــاب خوفه ــن ب ــن م ــا ولك ــد عقباه ــات ال تحم متاه

ــون“. ــا يعيش ــف أينم ــا الحني ــك بدينن ــى التمس ــرّون عل يص

رأي الدين
 أكــد علمــاء األزهــر أن الحجــاب فريضــة إســامية وال يجــوز للمــرأة 
ــوا إن أحــكام  ــه إال للضــرورة القصــوى وقال خلعــه أو التخلــي عن
الحجــاب واردة فــي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة وهــي أحــكام 
ــن  ــا م ــر معلوم ــا ينك ــن ينكره ــوت وإن م ــة والثب ــة الدالل قطعي

الديــن بالضــرورة.
وقــال علمــاء األزهــر إنــه يجــوز للمــرأة المســلمة خلــع الحجــاب إذا 
خافــت علــى نفســها مــن القتــل أو االعتــداء عليهــا فــي البــاد 
ــاد  ــل هــذه الب ــرك مث ــن إذا اســتطاعت المســلمة ت ــة لك الغربي
التــي ال تتــاح فيهــا حريــة العبــادة وممارســة الشــعائر اإلســامية 

فهــذا أفضــل مــن ان تخلــع حجابهــا.
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دوحة 
التعلم

ال ريــَب إن الحــدث يمّثــل نقطــة بــدء القصــة القصيــرة الفعلــي 
مــن الناحيــة المعنويــة وليــس الماديــة؛ أي البــد أن يكــون هنالــك 
ــًا  ــه حياتي ــا، ســواًء أكان مثــل هــذا الحــدث المشــار الي حــدث م
أو نفســيًا، ظاهــرًا أو باطنــًا، صريحــًا أو مســتترًا.. أقــول البــد مــن 
حــدث قــد أثــار القــاص بــدءًا، وفجــر فــي دواخلــه المشــاعر، ومّده 

باليــراع  ليمســك  الكافــي  واالندفــاع  بالطاقــة 
ليكتــب قصتــه أو ينزفهــا ســرديًا، أي قــدح فــي 
ذاتــه شــرارة االســتفزاز األولــى، ومــن ثــم أوصلــه 
علــى  هــذا  اإلبداعــي،  االتقــاّد  حالــة  الــى 
مســتوى القــاص نفســه، أمــا علــى مســتوى 
القصــة ذاتهــا؛ فابــد مــن وجــود  صــراع  
يســبق الحــدث فــي الفعــل والتأثيــر قبــل 
ــى  ــوره عل ــه وظه ــة انبثاق ــى نقط ــول ال الوص

ــدث. ــار الح ــة انفج ــّمى لحظ ــا يس ــطح فيم الس
وأمــا بقيــة أحــداث القصــة إن وجــدت، فإنهــا 
الرئيســي  الغالــب تابعــة للحــدث  ســتكون فــي 
ــتحكامات  ــال اس ــن خ ــل، م ــى األق ــه عل ــرة ب أو متأث
مفهــوم )العليــة( أي علــة ومعلــول، أو موازيــة أو مســاندة 
ــب  ــر المترت ــببية واألث ــون الس ــات قان ــب تطبيق ــه بموج ل
ــا  ــي حقيقته ــي ف ــا ه ــا إنم ــاة برمته ــداث الحي ــه، وأح علي
العميقــة عبــارة عــن تشــابك ماييــن األســباب واآلثــار، وعبقريــة 
ــى  ــؤدي ال ــا لي ــط منه ــتخاص خي ــاع أو اس ــي اقتط ــة ه القص

ــة. نتيج

الحدث روح السردية 
هنــاك فــي الحيــاة بشــكل عــام وليــس فــي القصــة فقــط، أفعال 
وردود أفعــال، مترتبــة علــى مثــل هــذه األفعــال، والحــدث وفــق 
ــة والتطــور  ــي ســيمثل الفعــل إذن؛ أي الحرك هــذا المفهــوم الفن

مــن أجــل الوصــول الــى األهــداف والنتائــج والغايــات.
ــّرك  ــه مح ــي حقيقت ــل ف ــا يمث ــدث إنم ــون الح ــن ك ــك ع ناهي
ــض، إذ  ــردية الناب ــل وروح الس ــرد.. ب ــي الس ــي ف ــا األساس الدرام
إنــه ليــس بالضــرورة ان تبــدأ القصــة القصيــرة بحــدث، بيــد إنــه 
ــه  ــن الســردي بطاقت ــّد الحــدث المت ــن ضــرورات القــص أن يم م
ــى  ــواًل ال ــم وص ــن ث ــور، وم ــأزم والتط ــو والت ــي النم ــة ف الحركي

ــاف. ــة المط ــي خاتم ــراج ف ــدوء واالنف اله
ــذا  ــل ه ــأِت مث ــم ي ــًا، وإن ل ــاك حدث ــون هن ــا أن يك ــم هن المه
الحــدث فــي مقدمــة متــن القصــة الســردي مثلمــا أســلفنا القــول؛ 
ألن هــذا عائــد باألســاس الــى تكنيــك القــاص نفســه فــي 
قصتــه تلــك تحديــدًا، وبالتالــي ســتحكم األمــر برمتــه طريقتــه 
فــي بنــاء الحــدث والصــراع بالحبكــة، وحياكــة نســيجهما حــول 

ــخ.  ــكان.. ال ــان والم ــخصية والزم الش
ــير  ــول س ــى ط ــًا عل ــًا أحيان ــدث مخفي ــاص الح ــي الق ــا يبق وربم
ســرده للقصــة كنــوع مــن اإلثــارة والتشــويق، ثــم يكشــفه فــي 
النهايــة، مــن خــال اســتخدامها كضربــة نهائيــة مفاجئــة 

ــة(. )قفل

موقعية الحدث
بمعنــى إن موضــوع القصــة )الثيمــة(، البــد أن يكــون حــدث 
مــا، يقبــع فــي محورهــا الرئيســي )بؤرتهــا(، بــل ويكــون نقطــة 
انطاقتهــا وارتكازهــا األساســية، ســواء جــاء مثــل هــذا الحــدث 
علــى المســتوى الخارجــي/ الحياتــي، كأن يكــون حدثــًا اجتماعيــًا.. 
المســتوى  علــى  أو  وغيــره،   عســكريًا  اقتصاديــًا..  سياســيًا.. 
الداخلــي/ النفســي، صدمــة.. تحــّول .. انقــاب .. نكــوص.. تغّيــر، 

 الحدُث

كيف تكتب 
القصة القصيرة
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طالب عباس الظاهر

كــون 
الحــدث 

ــة  ــي القص ف
الموّلــد  يعــد 

لبقيــة  األساســي 
هــو  واألهــم  الوحــدات، 

مــن يعطيهــا حيويتهــا للــدوران 
ــن  ــور حــول نقطــة بعينهــا م والتمح

ــول  ــارة، ح ــل باإلث ــاء التفاصي ــل إغن أج
عليــه تســمية  يطلــق  فيمــا  معيــن  هــدف 

ــاء الدهشــة فــي  ــي أضف وحــدة الموضــوع، وبالتال
بعــض مفاصــل القصــة، مــن خــال شــد طرفي الصــراع، 

ــن  ــك بي ــى تل ــارة ال ــة وت ــذه الجه ــى ه ــارة ال ــان ت والمي
ــل  ــأس واألم ــل، أو الي ــق والباط ــر، أو الح ــر والش ــادات الخي متض
ــة.  ــة التجــارب القصصي ــا اليهــا مــن متعاكســات فــي غالبي وم
ــة المتضــادة والمتعاكســة والمتناقضــة مــن أجــل  ــك الثنائي تل
إثــارة اهتمــام القــارئ، واســتنهاض فضولــه اإلنســاني، ومــن ثــم 
تغذيــة تعطشــه المعرفــي، مــن أجــل االســتمرارية فــي المتابعــة 
واالسترســال والتوغــل مــع الســرد للوصــول الــى الحــل وهــو 

الهــدف.
ولــو تفحصنــا بشــيء مــن التمعــن والدقــة متــن أغلــب القصــص؛ 
ســنرى بأنهــا فعــًا بــدأت مــن حــدث بعينــه مــن أحــداث الحيــاة، 
ــا بدايــة  ــرًا، وال أعنــي هن ثــم تعــددت وتشــعبت وابتعــدت كثي
ــى بدايــة الموضــوع.. موضــوع القصــة  الســرد بقــدر تنويهــي ال

المثيــر لاهتمــام.

الحدث يساوي الفعل
ــي  ــل الحيات ــك الفع ــو ذل ــا، ه ــدث هن ــد بالح ــًا أقص طبع

ــة  ــعوريًا، نتيج ــاص ش ــتفز الق ــذي اس ــر ال المؤث
ــه،  ــا لتوافق ــه.. ربم ــي ذات ــه ف تفاعل

ربمــا لتضاربــه مــع ذكــرى أو 
دهاليــز  فــي  نائــم  احســاس 

نفســه..  ليحــدو بــه نحــو فعــل الكتابة 
مــن أجــل التخلــص مــن عبئــه العاطفــي، وقبــل ذلــك عصف 

بوجدانــه عصفــًا، وأّجــج فــي كوامــن نفســه مــا أّجــج مــن مشــاعر 
ــوقها  ــات، ليس ــاالت وذكري ــكار وخي ــات وأف ــيس وتداعي وأحاس
ســرديًا علــى لســان بطــل عليــم/ كلــي العلــم، أو مشــارك/ جزئــي 
العلــم، أو مجــرد )رائــي( شــاهد عيــان/ ال علــم لــه، أو علــى لســان 
القــاص نفســه مــن خــال الســرد بضميــر أنــا المتكلــم، أو )هــو( 
الغائــب، لينقــل القــاص مثــل هــذا االنفعــال العاطفــي أو 
ــى  ــحنات ال ــا الش ــدا كم ــدًا روي ــّربه روي ــي، ويس ــس الحّس الهاج
المتلقــي مــن خــال كهربــة الســرد بطاقــة الشــعور.. ليحيــا اآلخــر 

ــا.  ــخصية وأزمته ــة الش ــب بمحن ــد الكات ــاس عن ذات اإلحس
ــذا،  ــي ه ــم موضوع ــل أن أخت ــا قب ــارة هن ــّب اإلش ــي أح ــد إن بي
ــة(  ــة )قّص ــون كلم ــدث، ك ــل أو ح ــًا دون فع ــة طبع ــأن ال قص ب
أساســَا إنمــا مأخــوذة مــن قــّص أثــر فــان؛ أي راقبــه وتتبــع أثــره، 

ــو  ــع ه ــة والتتب ــا بالمراقب ــي هن والمعن
ــًا مــا  بطــل القصــة طبعــًا، وإن أّي غيــاب أو ضمــور للحــدث؛ غالب
ــت..  ــحوب الممي ــا بالش ــردية، ويصيبه ــروح الس ــة ل ــد القص يفق

ــاالت الخاطــرة فحســب. ــن انثي ــر م ــل ويدنيهــا أكث ب
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بوصفه ابداعًا ثقافيًا

األدب النسوي.. هل يتبنى افكار المرأة ؟  

حبر 
مؤنث



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////35 Q  W  A  R  E  E  R

وسيلة دفاع
الشــاعرة ســمية االســدي.. تــرى ان األدب والكتابــة وســائل 
ــدور  ــة ال ــزال مغيب ــي الت ــراة عــن حقوقهــا الت تدافــع بهــا الم

ــا أنهــا  ــة الحــق فــي المجتمــع كم ومغبون
علــى  الناشــئ  الجيــل  لتوعيــة  طريقــة 
ــل  ــرأة والتعام ــى الم ــان إل ــرورة اإلحس ض
الحقــوق  مــن  لهــا  كمخلوقــة  معهــا 

والواجبــات مــا عليهــا
فحرصــت دومــًا مــن خــال كتاباتــي علــى 
أبــراز نقــاط الضعــف والقــوة فــي المجتمع 
ــال  ــن خ ــة م ــرق التوعي ــى ط ــز عل والتركي

ــباب  ــار أن الش ــى اعتب ــرة عل ــر المباش ــرة وغي ــة المباش  الموعظ
فــي الوقــت الراهــن لديهــم ميــول نحــو القــراءة ومواكبــة 
الــازم  مــن  لــذا أصبــح  المجتمــع  الســائدة فــي   الظواهــر 
ــكل  ــال األدب ب ــن خ ــائد م ــذا الس ــض ه ــاح بع ــة إص محاول

ــكاله. أش

تحجيم االبداع
ــى ان  ــارت ال ــود.. اش ــي عب ــعبية وداد حنش ــاعرة الش ــا الش ام
ــرأه تخــوض حــرب بــاالدب النهــا تواجــه مجتمــع يرفــض  الم

، مســتذكرة  ابداعهــا  وجودهــا ويحجــم 
ــرزت  ــى ب ــدة حت ــنوات عدي ــا لس معاناته
قصيدتهــا  وســط مجتمــع ذكــوري يرفــض 
تواجــد المــرأة فــي هــذا المجــال ســيما 
علــى المنصــة الشــعرية رافضــة مصطلــح 
ــود لتتحــرك  االدب النســوي، اذ تســعى عب
خــارج هــذه الدائــرة وتكتــب بشــكل عــام 
..الن هنــاك العديــد مــن الرجــال يكتبــون 

عــن قضايــا المــرأة ومشــاكلها بالمقابــل هنــاك كاتبــات 
وقاصــات اليتناولنهــا بشــكل خــاص فــاالدب حركــة عالميــة 

ــاء  ــال والنس ــم الرج تض
ــرأه  ــان الم ــة مــن خــال كتاباتهــا اســتطاعت ان jثبــت ب مبين
هــي معطــاء بــكل شــيء والشــعر واالدب بصوره عامــه اليقتصر 
علــى الرجــال فهــو ابــداع يجمــع االثنيــن ويبــرز طاقــات كل مــن 
الجنســين فمــن الصعــب الجــزم بهــذا الموضــوع لكــن بشــكل 
عــام اذ اصبحنــا نصنــف االدب علــى اســاس الجنــس نكــون قــد 

صادرنــا حريــة المتلقــي فــي التاؤيــل. 

اسقام ثقافية
ــح االدب اذا  ــي..  مصطل ــة اســراء الفضل فيمــا اوضحــت الكاتب
توغلنــا بــه لغويــا نجــد هنــاك تخصيــص للقلــم النســوي ومــا 

يضيفــه مــن منفعــة ينظــر لهــا بعيــن 
والتثقيــف  التوعيــة  اتجــاة  المســؤولية 
فمــن الضــروري جــدا ان يكــون المهتــم 
ــا  ــاء بإعتباره ــا النس ــذه القضاي االول به
ــل  ــر بتقب ــاحة واالكث ــك الس ــرب لتل االق
الطــرح قضيــة ومعالجــة ونقــد، مؤكــدة 
ــك االدب  ــى ذل ــدة  ال ــة مزاي ــن بحاج نح
ــا  ــا ورواياتن ــى افكارن ــيلة تتبن ــون وس ليك

لصقــل المنظومــة الفكريــة لــدى النســاء اوال ومعالجــة مــا 
يمكــن معالجتــه مــن اســقام ثقافيــة تعصــف بالمــرأة المســلمة 

ــي. ــم الخارج ــى العال ــاح عل ــا واالنفت ــل التكنلوجي ــي ظ ف

فكرة 
ــف األدب  ــة وص ــت قضي ــي تبن ــن اآلراء الت ــة م ــذه مجموع ه
النســوي حســب رؤيــة الكاتبــة التــي خاضــت تجربــة الكتابــة 
فــي ابــواب واجنــاس األدب المتنــوع، وقــد تباينــت اآلراء بيــن 
الرفــض والقبــول، وبيــن مــن تجــده مظلومــا" مــن قبــل االدبــاء 
ــم  ــة نظره ــن وجه ــه م ــه .. الن ــي تصنيف ــون ف ــن اليرغب الذي
ادب عالمــي ســواء كان قلــم نســائي ام رجالــي، والخــوض 
فــي مواقــف وتجــارب الواقــع الملمــوس متشــابه فــي الســاحة 
االدبيــة مــن االديبــة او االديــب الــذي يترجمــه فــي قصائــده 
ورواياتــه او مقاالتــه االدبيــة . لــذا نحــن نقلنــا وجهــات النظــر 
تلــك.. لتكــون ســاحة )قواريــر( االدبيــة مفتوحــة امــام الكتــاب 
والكاتبــات لطــرح االفــكار والتوضيحــات بشــأن الموضــوع ذاته.  

حال الطائي

هل يعد االدب النسوي فسحة أمل للمرأة في التعبير عما يختلجها من مشاعر واحاسيس 
واقعية كانت ام خيالية .. فلقد ظهرت في الساحة األدبية سيما في اآلونة األخيرة عدة 

اسماء ادبية تزخر بعوالم فنية واسعة األفق والمديات .. ومن هذا المنطلق اردنا ان 
نستشف آراء اديباتنا في هذا المجال لنقف على مستوى تفكيرهن وميولهن االدبية، وما 

الدور الذي يلعبه االدب النسوي في المجتمع بأعتباره حركة عالمية .

 المرأه هي معطاء بكل شيء والشعر 
واالدب بصوره عامه اليقتصر على الرجال 

فهو ابداع يجمع االثنين ويبرز طاقات كل من 
الجنسين فمن الصعب الجزم بهذا الموضوع، 

وعند وصف االدب على اساس الجنس نكون 
قد صادرنا حرية المتلقي في التاؤيل
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شعر
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قصيدة االمام علي علية السالم في ذكر الله وشكره...

بدأت بذكر الله في أول الذكـــــر 
 مقًر بنعَماه وبالحمد والشـــــــِكر 

وبعد صالة الله مني على الّنبي 
 محّمد ثم اإلل والتابعين في األِثر 

فيا طالبًا عيشًا رخيًا ونعمـــــــه 
 وخيرًا وعزًا وابتعادًا من الضِجــــــر 

تفقه بماقد قلت واقبل نصيحتي 
 تعيش رخيًا في سرور وفي بِشر 

عليك بتقوى اللهواعلـــــــم بأّنة 
 رقيبًا على األفعال من أول الدِهـر 

نهاك فال يلقاك فيما نهـــى وال 
 تقنط فهو يلقاك في معضل األِمـر 

وكن ذاكرًا لله في كّل حــَـــاٍلة 
 دوامًا مدى األنفاس فيك التي تجري 

وفاتحة القــرآن حصن فإنهـــــا 
 لمشهورة البرهان من أعظم الـسـِر 

ترتلها في مقتضى كــل مغرٍب 
 وبعد العشاء والصبح والظهر والعِصــر 

فتقرأها تسعًا وتسعين مـــــّرة 
 وواحدة أخرى خفّيا بـــــــال جهــــِر 

ترى من نعيم الله مالم تكن ترى 
 وتدري بما تدري أذ لم تكن تــــدري 

فخذ حكمة ممن تسمي بحيـدر 
تجَرع من الدنيـــا من الحلو والمـــــّر 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////38Q  W  A  R  E  E  R

أثر 
من الماضي

تصوير – حيدر الحيدري
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أسد بابل
 رمز   بطوالت االجداد وحضارتهم العريقة

قوارير

منذ سبعة االف سنة وأسد بابل  ينتصب بشموخ في مدينة بابل التاريخية متحديا 
الزمن والظروف المناخية  ويحكي لألجيال بطوالت أجدادهم وحضارتهم العريقة 

الموغلة في القدم حتى تحول الى رمزا وطنيا للعراق .

بابــل  ادراج مدينــة  العضــو فــي ملــف  هــادي كاطــع موســى 
ــن  ــن آثاريي ــس منقبي ــي ورئي ــراث العالم ــة الت ــى الئح ــة ال التاريخي
اقــدم فــي هــذه المدينــة  زودنــا بمعلومــات مهمــة عــن  أســد بابــل 
ودحــض االقاويــل التــي يتداولهــا البعــض مؤكــدا انهــا اشــاعات 
نــاس ســذج  ال اســاس لهــا مــن الصحــة تحــاول الحــط مــن تاريــخ 

ــا:  ــح قائ ــة واوض ــاره العظيم ــراق واث الع
يعــد تمثــال اســد بابــل مــن أشــهر معالم مدينــة بابــل االثريــة ويرمز 
الــى عظمــة وقــوة االمبراطوريــة البابليــة،  امــا الرجــل الــذي تحــت 
ــة  ــي ان االمبراطوري ــذا  يعن ــدو وه ــف او الع ــل  الضع ــد فيمث االس
البابليــة ســتبقى مهيمنــة علــى المناطــق التابعــة لهــا  اي ) بابــل 
تســحق االعــداء ( وهــو الشــعار الــذي اراده الملــك نبوخدنصــر الثاني 
ــا يرمــز االســد فــي مفهــوم بــاد وادي الرافديــن لآللهــة عشــتار  كم
الهــة الحــب والجمــال والحــرب او ) أيننــا( فــي اللغــة الســومرية وكان 

العراقيــون القدمــاء يعبــدون هــذه االلهــة .

احجار البازلت 
تمثــال االســد منحــوت مــن حجــر البازلــت االســود  يبلــغ وزنــه اربعــة 
اطنــان وهــو حجــر صلــب لــذا بقــى يقــاوم الظــروف المناخيــة منــذ 
ــن ال  ــي حي ــن ف ــه متري ــغ طول ــا يبل ــد االن كم ــخ ولح ــك التاري ذل
ــي  ــد االصل ــر الواحــد وهــو االســد الوحي تتجــاوز طــول منصتــه المت
الموجــود فــي بابــل والن وادي الرافديــن منطقــة ســهلية وال تحتــوي 
ــذا فــأن اكثــر الروايــات تؤكــد ان حجــر البازلــت  علــى ايــه صخــور ل

جــيء بــه مــن اليمــن .
وقــد ســبق ان كنــت احــد اعضــاء بعثــة عراقيــة نقبــت فــي بابــل 
بيــن العامــي 2002 و2003 ) والحديــث لألســتاذ موســى ( وعثرت 
علــى الكثيــر مــن احجــار البازلــت مــن ضمنهــا حجــر بازلتــي صغيــر 
اكبــر مــن حجــم اصبعيــن فيهــا كتابــة مســمارية مــع ذلــك يتفــق 
اغلــب المؤرخــون ان نبوخــد نصــر جلــب هــذه الصخــور مــن اليمــن او 

ربمــا منطقــة الزرقــاء قــرب الحــدود العراقيــة االردنيــة.

نبوخذ نصر يفتخر
ــوم  ــماريات المرح ــارئ المس ــي ق ــؤرخ البابل ــرى للم ــة اخ ــاك رواي هن

ــرة عــن حضــارة وادي  طــه باقــر صاحــب المؤلفــات و الكتــب الكثي
ــي  ــم الت ــد الغنائ ــون اح ــا يك ــد ربم ــذا االس ــير ان ه ــن تش الرافدي
غنمهــا الملــك البالــي نبوخدنصــر الثانــي حينمــا غــزا بــاد الحيثييــن 
ــر  ــك فــأن اكث ــا مــع ذل ــا حالي ــاد االناضــول , تركي ــا تســمى ب او م
ــة بابــل االثريــة فــي فتــرة  اآلراء تؤكــد ان االســد صنــع فــي مدين
نبوخدنصــر الثانــي مــن ســنة  505  الــى 562 قبــل الميــاد فــي 
وقــت احتلــت فيــه اإلمبراطوريــة البابليــة  كل العالــم القديــم الــذي 

كان يأخــذ االوامــر الملكيــة مــن قاعــة العــرش .
ــن  ــن القرويي ــة م ــل مجموع ــن قب ــال االســد م ــى تمث ــور عل ــم العث ت
ــا  ــل حالي ــد باب ــه أس ــد في ــذي يوج ــكان ال ــرب الم ــنة 1767 ق س
ــى هــذا  ــه بن ــذي يفتخــر ان اي قــرب قصــر نبوخدنصــر الرئيســي ال
ــال  ــن العم ــرة م ــداد كبي ــتخدم اع ــبوعين واس ــدة اس ــي م ــر ف القص
حيــث وضــع علــى كل متــر مربــع عامــل وهــي مدونــة فــي كتاباتــه 
ــه  ــغ ســمك جدران ــة وهــو قصــر ضخــم جــدا يبل المســمارية القديم
ثاثــة امتــار كمــا يعتبــر هــذا الملــك أول مــن أســس المتاحــف فــي 
العالــم اذ تــم العثــور علــى متحــف كامــل لنبوخدنصــر فــي القصــر 
وفيــه اثــار اشــورية واثــار مصريــة وبابليــة وســورية  حيــث يســمح 
ــه. ــم بزيارت ــم القدي ــن مــن كافــة انحــاء العال ــن والمواطني للعراقيي

تم العثور على تمثال االسد من قبل 
مجموعة من القرويين سنة 1767 

قرب المكان الذي يوجد فيه أسد بابل 
حاليا اي قرب قصر نبوخدنصر الرئيسي 

الذي يفتخر انه بنى هذا القصر في 
مدة اسبوعين واستخدم اعداد كبيرة 

من العمال حيث وضع على كل متر 
مربع عامل وهي مدونة في كتاباته 

المسمارية القديمة
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شغف الورق
هوطالب جامعي يرتاد جامعة الكوفة للهندسة المعمارية, كان 
شــغفه بالورق أحد أسباب تعمقه في هذا الفن، اذ كان محبًا له 
منذ طفولته فيعمد لصناعة الطائرات الورقية بأشكال مختلفة, 

وفــي الثامنة من عمره بدى بالمضي قدمــا في تطوير مهاراته 
في هذا الجانب.

وعن ســؤالنا ما المقصود بكلمة ) األوريغامي ( من خال لقائنا 
به قال: " تعني كلمة )أوري-Ori( الطي و)الغامي-kami( الورق، 

ببراعة وخفت يد 
يصنع عالم آخر 

للفن من قصاصات 
ورٍق خاصة 

وملونة تسر العين 
برؤيتها, ليجسد 
منها مجسمات 

رائعة وجميلة 
اما للحيوانات او 

الطيور او اشكال 
هندسية مختلفة.

انه فن طي الورق 
)األوريغامي( 

المزدان بالجمال 
لتشكيالته الفريدة, 
اذ ازدهر هذا الفن 

بأنامل الشاب 
فائز كمال الذي 
التقيناه متحدثا" 

عن ابرزجوانبه 
المتفردة .

فنون

األوريغامي..  فن الجمال المغيب
يرتبط بالثقافة اليابانية 
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ترتبــط مع بعضها لتشــكل  طي الورق او كمــا هو متداول في 
الوســط الفني ) االوريغامي( ويرتبط هذا الفن الفريد من نوعه 
بالثقافة اليابانية, اذ يهتمون به على مستوى عالي من الرقي.

تقنيات 
تعد نماذج األوريغامي  مثيرة لاهتمام بســبب قيودها أذ يتميز 
هــذا الفن بآلية تصنيعه التقليدية فيســتخدم به الورق فقط, 
ويهدف الى تحويل ورقة مسطحة إلى اشكال مختلفة, من خال 
تقنيــات الطي, بعيًدا عن اســتخدام القــص واللصق اذ يكون 

االستخدام يدوي فقط. 
كمــا يمكن صنع شــكل متحرك، او تركيب عدة أنماط بســيطة 
لتجميع شكل نهائي معقد، أيًضا يمكن ترطيب الورق لتسهيل 

عمل المنحنيات بداًل من الثنيات المستقيمة.
وقد تســتعمل ادوات اخــرى مثل الصمــغ او الحامات ولكنها 

ادوات إضافية غير ضرورية.
ويمتاز هذا الفن بدقة تصنيعه, اذ تستغرق بصورة عامة معظم 

المجســمات اربعة ســاعات فما فوق، وقد يصل بعضها إلى 
)34( ساعة تبعًا للتفاصيل الخاصة بالمجسم

وينظــر كمال لهذا  الفن على انه  اعتيادي 
ممــا يحبط عملية المتاجــرة به، في حين 
يتــم بيع هذه المجســمات مقابل أســعار 

زهيدة جدًا في الدول الغربية!!

دعم دؤوب
منوهــا الــى ان افكاره الملمة بــه ورغبته الجامحــة لحب الورق 
وطيهــا, ولربما هذا ما الهمــه في اختياره اختصاص دراســة 
الهندســة اذ يرتبط فن ) االوريغامي(  بالتشــكيات الهندسية 

بشكل بحث.
وعن اكثر االشخاص الذين دعموه معنويًا وشجعوه قال:

 تلقيت تشــجيع ضئيل من ُاســرتي باالســتمرار بــه باعتباره 

هوايتــي المفضلة, غير إن لي صديقي مــن باد الهند كان وما 
زال يدعمني بشكل كبير ودؤوب الستمراري لزيادة مهاراته، ومن 
طموحات فائز المستقبلية هو عمل معرض خاص ألعماله, لربما 

تكون خطوة إلشراقة هذا الفن ليبهر  به محبيه. 
كما يرســم باألفق خطوتــه األولى في تطويــر عالمه المفضل 
بالســفر الى اليابان ألن فن )األوريغامي( له شــأن كبير هناك, 

وحضور الفت ومثير لإلعجاب.

زهراء جبار  الكناني
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كشـفت كريسـتي ال سـوب  عن العاج الدرامي الذي استخدمته مع 
أبنائهـا المهووسـين باأللعـاب ولكـن ... هـل هناك اسـتراتيجيات 

أخـرى البعـاد أطفالـك من أجهـزة الكمبيوتـر الخاصة بهم؟.
اعترفـت كريسـتي ال سـوب هـذا األسـبوع بتحطيـم اجهـزة االيباد 
الخاصـة بأبنائهـا عندما واصلوا االسـتهزاء بقواعـد المنزل للعبهم 
Fortnite ) ليـس بطريقـة عنيفـة (  هكـذا أخبـرت جيريمـي فايـن 
مـن القنـاة الخامسـة وقالـت إنهـا ) حطمـت األجهـزة علـى سـاق 
الطاولـة (  بينمـا يراقـب أبناؤهـا  الذيـن تتـراوح أعمارهـم بين 12 

و 10 سـنوات .
كان هنـاك رد فعـل عنيـف علـى تعليقاتهـا علـى اإلنترنـت  وقـد 
تركـت موقـع Twitter منـذ ذلـك الحين ومع ذلـك  يمكننا التعاطف 

مـع مسـتوى اليـأس الذي يقـف وراء هـذا الفعل.
تقـول سـوزي هايمـان مؤلفـة أوليـاء األمـور والتكنولوجيـا الرقميـة 
) إنهـا تنقـل رسـالة فظيعـة إلـى األطفـال إنهـا تقـول هـذه هـي 
الطريقـة التـي تحـل بهـا الحجـج أنـت تحّطـم شـيًئا مـا , أي عنـف 

سـيء هـذا(.      

مزايا وعيوب 
تقـول هايمـان إن مصـادرة اجهـزة االيبـاد مـن االطفـال هـي على 
مـا يـرام ومـع ذلـك تضيـف ) عندمـا تصنـع األعـذار ألي شـكل من 
أشـكال الضرب سـواء كان ذلك ضد شـخص أو كائن  فأنت ال تزال 
تضـرب ، لـذا مـا الذي يمكـن أن يفعله أحـد الوالديـن عندما يرفض 

الطفـل تقليـل وقـت لعبه لتتماشـى مـع قواعد المنـزل( ؟ .
حـاول احتـرام ما يفعلونه ولمـاذا كما تنصح هيمـان إذا كان طفلك 
  Player Unknown's Battleground و Fortnite مهووًسا بماعب
كما هو واضح بالنسـبة لـ كريسـتي ال سـوب اسـألهم عما يعجبهم 
فـي تلـك األلعـاب والعب جولـة معهم وتعـرف علـى أي إيجابيات 

و ربمـا تتطلب اللعبة تعاوًنا أو اسـتراتيجية.
بعـد ذلـك  ناقـش قواعـد المنـزل إذا لـم يكـن هناك وقت للشاشـة 
فـي السـاعة قبل وقـت النوم أو فـي أوقات الوجبـات و أوضح ذلك 
وحـدد العقوبـات عنـد كسـر القواعـد ) اجعلهـا اتفاقيـة ( تقـول 
هايمـان )اكتبـه و قـم بتعليقـه (  ثم باشـر العمل بهـا حتى عندما 

تكـون متعًبـا لمراقبة هـذه القواعد.
ومـع ذلـك كلمـا كان الطفل أكبر سـًنا كلما كان مـن الصعب تحديد 
عالـم  رودكيـن   أنجـراد  يقـول  حيـث  العواقـب  وتطبيـق  الحـدود 
نفسـي إكلينيكـي متخصـص فـي نمـو الطفـل ) عندمـا يصلـون 

الـى مرحلـة المراهقـة  إذا قلـت ال ) للوقـت المفتـوح(  فسـيقول 
أنـا خـارج ويصبـح الموضـوع أكثـر بكثير من التسـوية والتعـاون لذا 
يجـب ان توضـح مـا هـي مزايـا وعيـوب وجـوده علـى جهـاز االيباد 
لمـدة أربـع سـاعات و دعونـا نعمـل علـى حـل وسـط وتوضـح انـه 
عندمـا يكـون علـى الجهـاز اللوحـي  فـإن مـا ال يفعلـه هـو الواجب 
المنزلـي واالتصـال المباشـر( . أخيـًرا  ال تنسـى اللعب بشـكل عادل 
حيـث اكتشـفت هايمـان أثنـاء كتابـة كتابهـا علـى سـبيل المثال  
أن زوجهـا ) يسـئم تماًمـا (  إذا قـرأت رسـائل البريـد اإللكترونـي 
فـي المسـاء  لـذا تتجنـب القيـام بذلك االن بعد السـاعة 6 مسـاًء .

عن صحيفة الغارديان 

الكثير من لعبة فورنت 

 كيفية إبعاد األطفال من الشاشات      

ترجمة/ ساجدة ناهي 

ترجمة
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Kirstie Allsopp has revealed the dramatic remedy she 
used with her gaming-obsessed sons, but are there 
other strategies to prise your children from their 
computers?
Kirstie Allsopp admitted this week to smashing her 
sons’ iPads when they continued to flout the Allsopp 
house rules for playing Fortnite. “Not in a violent 
way,” she told Channel 5’s Jeremy Vine. She “banged” 
the devices “on a table leg” while her sons, aged 12 
and 10, watched. There has been a backlash to her 
comments online, and she has since left Twitter. I 
can, however, sympathise with the level of despair 
behind this act.
“It’s passing a terrible message to children,” says Su-
zie Hayman, an agony aunt and the author of Parents 
and Digital Technology. “It’s saying: ‘This is how you 
solve arguments – you smash something.’ Any vio-
lence is bad,”
Confiscation is fine, Hayman says. However, she 
adds: “When you make excuses for any form of hit-
ting out, whether it’s against a person or an object, 
you are still hitting out.” So, what can a parent do 
when a child refuses to reduce their screen time in 
line with house rules?
First, try to “respect what they are doing and why”, 
Hayman advises. If your child is obsessed with Fort-
nite and Player Unknown’s Battlegrounds, as All-
sopp’s apparently are, ask them what they like about 
those games. Request a tour. Recognise any positives: 
maybe the game requires collaboration or strategy.
Next, discuss house rules. If there is to be no screen 
time in the hour before bedtime, or at mealtimes, 
make that clear. Set sanctions for when rules are bro-
ken. “Make it an agreement,” Hayman says. “Write 
it down. Hang it up.” Then put the legwork in, even 
when tired, to police the rules.
However, the older the child, the tougher it can be to 
define boundaries and apply consequences. “When 
they hit adolescence, if you say ‘no’ [to screen time], 

they are going to say ‘I’m off ’,” says Angharad Rud-
kin, a clinical psychologist who specialises in child 
development. “It becomes a lot more about com-
promise and co-operation. What are the advantages 
and disadvantages of you being on the iPad for four 
hours? Let’s work out a compromise. When you’re 
on your tablet, what you’re not doing is homework, 
face-to-face contact, exercise ...”
Last, don’t forget to play fair yourself. Hayman dis-
covered in the course of writing her book, for in-
stance, that her husband “would get quite fed up” if 
she read emails in the evening, so now she avoids do-
ing so after 6pm.

Too much Fortnite ?
How to get kids off screens without 
smashing their iPads
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شرفتي
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ولــع النســاء باألزيــاء  يرتبــط بمفهــوم 
رحلــة  والجاذبية،وهنــاك  الجمــال 
طويلــة مــا بيــن ورقــة التــوت عنــد 
اختنــا  عنــد  والخمــار  حــواء  جدتنــا 
عبــرت  قــد  منهمــا   الخنســاء،فكل 
ــن  ــذي ل ــر ال ــخصيتها بالمظه ــن ش ع

الجوهــر!. ينفصــل عــن 
اصبحــت  الغربيــة  األزيــاء  عــروض 
للتعــري واســتنزاف جيــوب  ســباقا  
منهــم  يضعــف  الذيــن  الرجــال 
والفتنــة  اإلغــواء  قــوة  امــام  كثيــر 
األنثويــة، وفــي ظــل العولمــة وفضــاء 
يفلــت  لــن  المغريــة   اإلعانــات 
الغــزو  هــذا  مــن  بيــت  او   مجتمــع 
ــن رحــم  ــذي يســمى )الموضــة( إال م ال

ــه!. ــه واخاق ــن بدين ــك وتحص رب
لــم تســلم األزيــاء مــن الفتــاوى الدينية 
للحــال  معروفــة  قواعــد  فهنــاك 
ــوع،  ــموح والممن ــود للمس ــرام، وقي والح
ان  ينبغــي  ال  الشــخصية  فالحريــة 
تصطــدم  بمصلحــة المجتمــع وتقاليده 
ومعتقداتــه، وهنــاك حساســية ظاهــرة 
ــا  ــائي عندم ــزي النس ــوع ال ــي موض ف
يقتــرن بمفهومي )الشــرف( و )العرض( 
وقــد تقــع الكثيــر مــن النســاء،وبخاصة 
ــن  ــض بي ــرة وتناق ــي حي ــابات، ف الش
الرغبــة فــي الظهــور وبيــن الحشــمة 
والوقــار، وهــي معادلــة تتطلــب توازنــا 
ــا!. ــا وبيئته ــخصية وتربيته ــي الش ف
ــن  ــر م ــه كثي ــد ال تعرف ــر ق ــاك س هن
الفتيــات  المتبرجــات وهــو ان الرجــال 
الغربــاء قــد ينبهــرون بزيــك ويعبــرون 
عــن اعجابهــم بالمابــس الفاتنــة ولكن 
ــرم  ــل محت ــر اي رج ــادر ان يفك ــن الن م
ــاط بعاقــة جــادة هدفهــا  فــي االرتب
ــن  ــتعرض مفات ــرأة تس ــن ام ــزواج م ال

ــع! ــام الجمي ــدها  ام جس
ــوف  ــال س ــرات الرج ــرض نظ ــن تقت م

ــار. ــي أول اختب ــها ف ــر نفس تخس
عنــوان  يظــل   المحتشــم  والــزي 
ــة  ــة وال تقــاس قيم الشــخصية الرصين
الفســتان  بثمــن  ســيدتي  جمالــك 
ــك  ــن روح ــم بي ــن بالتناغ ــه ولك وبريق
ومظهــرك فــي رســالة واضحــة للجميــع 
ومدرســة  وقــدوة  وأم  زوجــة  أنــك 

لألجيــال!.

 د.محمد فلحي 

ازياء النساء: 
عروض وقروض!

المالبس لم تعد 
حاجة طبيعية لستر 
الجسد،كما ابتكرها 

االنسان القديم 
لمواجهة تقلبات 

المناخ فحسب،ولكنها 
اصبحت مع مرور 

الزمن وتغير الحياة 
االجتماعية الى ضرورة 

نفسية واجتماعية 
تتعلق بالذوق العام 

والتقاليد والمعتقدات 
الدينية،سواء تعلق 
األمر بمالبس الرجال 

أم النساء،فلكل 
شعب وفي كل مرحلة 

تاريخية صورة مظهرية 
سائدة من خالل األزياء 

وتصميمها وألوانها  
في تناغم واضح مع 

البيئة وتقلباتها!
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استذكار
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البصريـة  السـيدة  العـدد حمـل حكايـة  اسـتذكارنا فـي هـذا 
)خالـدة تركـي عمـران( التـي فضلـت االحتـراق والمـوت فـي 
سـيارتها المتقـدة فيهـا النيـران علـى ان تخـرج للنـاس سـاعة 

االنفجـار وثيابهـا محترقـة وملتصقـة علـى جسـدها . 

ابعاد الحكاية !!
خالـدة مدرسـة من أهالي البصـرة كانت تقود سـيارتها بالقرب 
مـن االنفجـار الـذي هـزت المحافظـة مخلفـة عشـرات الشـهداء 
تخـرج  ان  ارادت  بالكامـل..  سـيارتها  والجرحى،فأحترقـت 
المحتـرق وثيابهـا  ان منظرهـا  ، فـرأت  النيـران  لتتخلـص مـن 
الممزقـة والملتصقـة التليـق بهـا، خجلت من ذلك أشـد الخجل، 

فيهـا  وتجلـس  المحترقـة  سـيارتها  الـى  تعـود  ان  واختـارت 
وتغلـق ابوابهـا وتاقي مصيرهـا هناك افضل مما يشـاهدوها 
الغربـاء وهـي غيـر محتشـمة مـن جـراء ماحـدث تلـك السـاعة 
المشـؤومة !! وماهـي اال لحظـات لتفـارق الحياة داخـل عجلتها 
التـي كانـت تقلهـا وفضلـت المـوت علـى ان يـرى المسـعفون 

جسـدها .
حينمـا وصـل إليها رجال الشـرطة وجدوها ُمحترقـة وقد فارقت 
،فيمـا  بالبـكاء  انهـاروا  هنـاك  المتواجديـن  كل  الحيـاة..وان 
أخـذ ضابـط الشـرطة الضـرب علـى وجهـه ويصـرخ )يـا أختـي 
تسـترين روحـك بالمـوت(، مشـيًرا الـى اننـا علمنـا بعدهـا انها 
المدرسـة الفاضلـة السـت خالدة..وكتـب فيهـا الشـاعر إيهاب 

الركابـي مـن أهالـي البصـرة ابياتـا" مـن الشـعر منها:

انه ثوبي احترك صار الستر دخان ...
                        وأحشم ما ردت واحد يطفيني

ثوب الشرف غالي والستر مفضوح...
                        وردت بس الَعلْم هو اليغطيني  

اسم وتمثال
وقـررت مديريـة تربيـة محافظـة البصـرة إطاق اسـم الشـهيدة 
الهـدى  بنـت  مدرسـة  فـي  المعلمـة  عمـران(  تركـي  )خالـدة 
للبنـات، التـي سـقطت جـراء التفجيـر االنتحـاري علـى إحـدى 
مـدارس المحافظـة عرفانـًا بتضحياتهـا كونهـا تعتبـر شـهيدة 
تربويـة خالـدة فـي ضمائـر العراقييـن جميعـا والبصريين على 

وجـه الخصـوص. 
كما شيد لها تمثاال" وسط ساحة الطيران في البصرة .  

من اجل عفتها  

خالدة تركي ..
 تركت جسدها يحترق 

سعاد البياتي 

حينما تكون العفة والستر اولى اولويات المرأة ، يختارالله سبحانه وتعالى 
لها نافذة تكون فيها مفخرة ومجد عال وباق على مدى الزمن، وقد تنطوي 
الحكايات  والقصص والحوادث على العديد من ذلك الكبرياء والشرف!! لتؤطر 
القارورة الماجدة كل مديات العطاء المتضخم بأسطورة ادهشت العالم بما 

اقدمت عليه من فعل رغم قساوته وآالمه .. بيد انها دخلت في كتب التدوين 
لتعطي درسا" عظيما وباهرا" من قصص االيثار والعفاف .

ارادت ان تخرج لتتخلص من النيران ، 
فرأت ان منظرها المحترق وثيابها 

الممزقة والملتصقة التليق بها، 
خجلت من ذلك أشد الخجل، واختارت 

ان تعود الى سيارتها المحترقة 
وتجلس فيها وتغلق ابوابها وتالقي 
مصيرها هناك افضل مما يشاهدوها 
الغرباء وهي غير محتشمة من جراء 

ماحدث تلك الساعة المشؤومة 
!! وماهي اال لحظات لتفارق 

الحياة داخل عجلتها التي كانت 
تقلها وفضلت الموت على ان يرى 

المسعفون جسدها .
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الرمز المعتمد لمحاربته 

الشريط الوردي.. 
يمنح المصابات رؤية تفاؤلية

صناع 
االمل

اللــون الــوردي يليــق بالنســاء كافــة، وألننــا -أمهــات وأخــوات 
ــا ورعايــة،  وبنــات- مــن حــق أنفســنا علينــا أن نوليهــا اهتماًم
فنحــن مصــدر لرعايــة آخريــن، وإن لــم نــرَع أنفســنا فلــن 

ــا. ــة غيرن ــتطيع رعاي نس
جديــر بالذكــر أنــه فــي مطلــع التســعينيات تــم اختيــار 
)الشــريط الــوردي( ليكــون عامــة لســرطان الثــدي .. وتميــز 
بســرطان  المصابــات  للنســاء  المعنــوي  بالدعــم  مرتديهــا 
ــة  ــهر التوعي ــال ش ــة خ ــرائط الوردي ــة الش ــر رؤي ــدي، ويكث الث

عــن ســرطان الثــدي.. وهــو الرمــز المعتمــد لمحاربتــه.
 

ولنتعرف على الشهر الوردي 
انــه شــهر تشــرين االول )اكتوبــر( الــذي يكتســي فيــه العالــم 
بلــون األزهــار، فنجــد العديــد ممــن يرتــدون هــذا اللــون طــوال 
ــد  ــدي، أو ق ــرطان الث ــى س ــم لمرض ــا منه ــر، دعًم ــهر أكتوب ش
ــاج،  ــن الع ــن يتلقي ــفاء، أو الزل ــن للش ــات وتماثل ــن مريض يك
أم  الســيدات كلهــن، متعافيــات  وفــي كل األحــوال فــإن 
مريضــات، أو اللواتــي لــم يزرهــن المــرض، يتكاتفــن فــي هــذا 
الشــهر ويلتففــن بالــوردي، لدعــم ومســاندة بعضهــن بعًضــا.. 
وإذا تطرقنــا بصــورة أعمــق حــول ســبب تخصيــص هــذا الشــهر 
للتوعيــة حــول ســرطان الثــدي، أو ســبب تســميته بالشــهر 
ــا،  ــد جذورهــا لـــ33 عاًم ــك القصــة تمت ــوردي، ســنجد أن تل ال
حيــث إنــه فــي العــام 1985 تأسســت مبــادرة مشــتركة بيــن 
جمعيــة الســرطان األمريكيــة وقســم الصيدلــة فــي شــركة 
»Imprerial« للصناعــات الكيميائيــة، وعندهــا دعمــت منظمــة 
الصحــة العالميــة الفكــرة لتطبيقهــا فــي كافــة أنحــاء العالــم 
ــواع  ــي أن ــن ف ــم اثني ــد رق ــدي يع ــرطان الث ــار أن س ــى اعتب عل
الســرطانات األكثــر انتشــاًرا بيــن النســاء، وبــدأ العمــل بتطبيــق 
ــا  ــذ 26 عاًم ــام 2006، ومن ــي الع ــا ف ــركات دوليَّ ــك الش تل
مضــت جــاءت فكــرة تخصيــص شــهر تشــرين االول)اكتوبــر( 
ــي  ــع الوع ــوم برف ــه نق ــن خال ــذي م ــوردي ال ــهر ال ــون الش ليك
المبكــر،  الســرطان  اكتشــاف  طــرق  حــول  الســيدات،  لــدى 
ــل  ــي المراح ــًدا ف ــة ج ــه عالي ــفاء في ــبة الش ــون نس ــذي تك وال

األولــى، فنســبة الشــفاء مــن ســرطان الثــدي فــي 
الحــاالت التــي تــم اكتشــافها مبكــًرا تصــل إلــى 

98 % وفًقــا لتقديــرات منظمــة الصحــة العالميــة، 
علًمــا بــأن واحــدة مــن بيــن كل 8 ســيدات تصــاب 

ــًدا،  ــرة ج ــبة كبي ــي نس ــدي، وه ــرطان الث ــرض س بم
والعديــد منــا يتغافــل عــن الكشــف، ومــن المفتــرض 

ــرينات،  ــف العش ــن منتص ــدوي م ــف الي ــون الكش أن يك
بشــكل  باالهتمــام  المــرأة  تبــدأ  الثاثينــات   وبعــد 

أكبر .
ومــن خالــه تقــوم كل البــاد األوروبيــة والعربيــة بعمــل 
لقــاءات، ونــدوات، ورش عمــل واحتفــاالت للتوعيــة حــول 
ــرف  ــات، والتع ــال بالمتعافي ــر واالحتف ــف المبك ــة الكش أهمي
علــى قصصهــن؛ لاســتفادة منهــن، ودعــم ومســاندة أخريــات 

ــفاء. ــن بالش ــات له ــاج، داعي ــن الع ــن يتلقي مازل

تاريخ اللون البهيج
كان أول ربط بين استخدام الشريط الوردي مع 
سرطان الثدي في خريف العام 1991، عندما 

وزعت مؤسسة سوزان كومين شرائط وردية 
على المشاركين في سباق بمدينة 

نيويورك للناجين من االصابة 
بسرطان الثدي..اعتمد كرمز 

رسمي للشهر العالمي 
للتوعية حول سرطان 

الثدي العام 
 .1992

واشتق الشريط 
الوردي من الشريط 

األحمر الممثل للتوعية 
بمرض اإليدز.

قوارير
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حاربت السرطان باألمل والعمل  

سناء عمران: 
التفاؤل يصنع الحياة 

لم ُيفقد المرض المعلمة سناء عمران موسى ابتسامتها ولم يستطع أْن 
يقعدها حزينة تسلحت بالصبر والعزيمة واألمل حتى اجتازته بعد رحلة طويلة مع 
َص األطباء  األلم والخيبات والتغّيرات الجسديَّة والنفسيَّة على حياتها عندما شخَّ

قبل ثالث سنوات إصابتها بالمرض فكان ردها "إنه كباقي األمراض يحتاُج الى 
العالج ليشفى"، لكن ما أخافها فعاًل هو ردة فعل األهل واألصدقاء التي كانت 
أقسى ما عانت منه، كما تقول إذ انتابهم خوٌف أشعرني بأنَّ حياتي انتهت، او 

ستنتهي قريبًا.

وأضافــت "بــدأت معاناتــي مــع المــرض اال انــي لــم أستســلم، وكنــت 
متفائلــة، وخصــص األطبــاء لــي جلســات للعــاج الكيميــاوي، وبعــض 
ــة، ألدخــل فــي رحلــة تحــٍد مــع الســرطان ولــم أفكــر  المضــادات الحيويَّ

يومــًا أنــه ســيهزمني.

رحلة األلم 
ــناء  ــتذكر س ــل تس ــا األم ــامة ملؤه ــة وابتس ــون دامع بعي
محنتهــا: "بعــد تجــاوز الصدمــة األولــى لــم يبــق 
أمامــي ســوى المضــي قدمــًا بالعــاج رافضــة 
)تجويــع  تجربــة  فــي  ففكــرت  الكيميــاوي 
ــى  ــاعت عل ــي ش ــرطانية( الت ــا الس الخاي
مواقــع التواصــل االجتماعــي مؤخــرًا، 
يعتمــُد  غذائــي  نظــام  وهــو 
علــى اإلكثــار مــن الخضــر 
ــاد  ــه واالبتع والفواك
لمــدة  اللحــوم  عــن 
  . أشــهر!  أربعــة 
واخيــرا"  اوال"  وهــو 
ــت  ــه ورضي ــن الل ــدر م ق
للــه علــى  والحمــد  بــه 
فــي  بقيــت  شــئ.  كل 
مــن  ألكثــر  المستشــفى 

ــاول جرعــات  ــوي جــراء تن ــادي والمعن ــى المســتوى الم ســنة أعانــي عل
ــي  ــه اال مــن عاشــه، وقــد تحســنت حالت ــاوي حديــث ال يشــعر ب الكيم
عندمــا اخبرنــي االطبــاء ان مرضــي ليــس بمــرض الســرطان أو الخبيــث 
ــتطع  ــم أس ــك ل ــع كل ذل ــًا م ــن دقيق ــم يك ــم  ل ــخيص القدي وان التش
ــة  ــرأة أرمل ــي ام ــيما انن ــة س ــة المادي ــف الحال ــاج لضع ــة  الع مواصل
وليــس عنــدي اوالد وأهلــي هــم مــن يعيلنــي  ورحمــة اللــه ولطفــه عــز 
وجــل ولكــن المــرض اقعدنــي علــى الكرســي المتحــرك، ورغــم ذلــك لــم 
يثننــي ذلــك عــن عملــي، بــل واصلــت الحضــور الــى المدرســة واعطــاء 

الــدروس العلميــة لطلبتــي  وقــد زادنــي ذلــك قــوة واصــرار..
ــوده  ــه مــن خــال صم ــة ان اإلنســان يمكن ــي هــذه التجرب ــد علمتن وق
وارادتــه ان يصنــع لــه الحيــاة الجيــدة ويتناســى همــوم المــرض .  
ــا  ــا م ــا تأديته ــة علين ــون مهن ــل ان تك ــانية قب ــالة انس ــم رس والتعلي
حيينــا بــكل الوســائل فأنــا ال امتعــض مــن كونــي آتــي علــى كرســي 
ــل  ــي وأوص ــز عمل ــي ُأنج ــة ان ــعر براح ــي اش ــدوام ألن ــى ال ــرك ال متح
رســالتي الــى الطــاب المحتاجيــن للعلــم الــذي هــو اســاس قــوام 

ــة.  المعرف
ــد  ــي اش ــرة لكنن ــي كثي ــت :االمان ــا فقال ــن امنياته ــا ع ــا حديثه ام
مــا أتمنــاه هــو أن يعــم االمــن واالمــان فــي بلــدي وأن يشــفى جميــع 
المرضــى. وأمنيتــي الخاصــة ان تجــرى لــي عمليــة لرفــع الــورم الموجــود 

ــي . ــي التفارقن ــة الحــوض لكــي تهــدأ االالم الت فــي منطق

جاسم عباس كاظم
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مؤشرات وحقائق 
عن »سرطان الثدي«

تسجل حاالت االصابة بمرض السرطان ارتفاعا ملحوظا في العراق, اذ بلغ المعدل السنوي لإلصابة 
بالمرض 2500 حالة سنويا بينها  20 % اصابة بسرطان الثدي، بحسب وزارة الصحة العراقية.. 

ومن منطلق نقص المستشفيات والمراكز المتخصصة بعالج السرطان في العراق.. ارتأت  العتبة 
الحسينية المقدسة الى تبني انشاء مركز متخصص حمل اسم مركز االمام الحسين عليه السالم 

لمعالجة االمراض السرطانية في كربالء..
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ــز  ــن مرك ــط بي ــق الراب ــى الطري ــز عل ــع المرك ويق
ــد  ــر ويع ــة الح ــة وناحي ــاء المقدس ــة كرب مدين
مــن اكبــر المراكــز الطبيــة المتخصصــة فــي 

ــاد. الب

لنتعرف على عوامل انتشاره اواًل: 
العديــد مــن اطبــاء الصحــة حــددوا العوامــل 
حســب  خطورتــه  ودرجــة  للمــرض  المســببة 
ال  بأنهــا  التنويــه  علينــا  تأثيرهــا،  تسلســل 
تحكــم بحتميــة اإلصابــة بالمــرض بــل هــي 
ــه. وأول  ــة ب ــة اإلصاب ــد مــن نســبة احتمالي تزي

عوامــل الخطــورة:
الجنــس: كــون المريضــة أنثــى فهــذا النــوع 
شــائع عنــد اإلنــاث مــع أنــه يمكــن أن يصيــب 

ــل. الرج
العمر:لــه تأثيــر كونــه عامــل خطــورة فكلمــا 
ــة  ــر عرض ــون أكث ــر تك ــي العم ــرأة ف ازدادت الم

الحتماليــة  اإلصابــة.
التاريــخ المرضــي للعائلــة: أي أن هــذا الســرطان 
ــل  ــود العام ــه بوج ــة ب ــة اإلصاب ــد احتمالي تزي
الوراثــي وخصوصــا القرابــة مــن الدرجــة األولــى 
ثــم تنخفــض االحتماليــة مــع تباعــد صلــة 
القرابــة بامــرأة مــن العائلــة أصيبــت بهــذا 

ــرض.  الم
ــاول الحبــوب المانعــة للحمــل الحاويــة  فــرط تن

ــى األســتروجين فقــط. عل
ــن  ــا م ــد أيض ــعاع :يزي ــرر لإلش ــرض المتك التع
احتماليــة اإلصابــة بأغلــب أنــواع الســرطان.

 عــدم اإلنجــاب أو التأخــر: كلمــا زادت عــدد 
الــوالدات انخفضــت نســبة احتماليــة االصابــة 
فضــا عــن إن اإلرضــاع لــه دور إيجابــي ووقائــي 
مــن هــذا المــرض لــذا نحــن نؤكــد علــى أهميــة 

ــل واألم . ــة للطف ــة الطبيعي الرضاع

التقاء شره
ــرز العامــات المبكــرة لهــذا المــرض هــو  مــن أب
وجــود كتلــة غيــر مؤلمــة، أو ماحظــة إفــراز 
ــة،  ــن الحلم ــراء م ــة حم ــفافة أو مصلي ــادة ش م
أو مامــح  أو االنتبــاه ألي تغيــر فــي حجــم  
الثــدي قــد يحــدث فــي حــاالت ســليمة كالحمــل 
، و خــال فتــرة الحيــض ، أو فــي التغيــرات 

الكيســية الليفيــة .
لعــل أهــم طريقــة وقائيــة مــن شــر هــذا المــرض 

هــو الكشــف المبكــر عنــه.

قوارير
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تألق 
العدسة 

سمير مزبان، مصوٌر فوتوغرافي عراقي محترف..يحمل كاميرته اينما حل وارتحل،  
أحداث  الى مواقف صعبة وعنيفة خالل تغطيته  عمل مع وكاالت عالمية، تعرض 
عديدة  انتهاكات  بعد  السويد  في  اآلن  يعيش  العراق..  في  وتداعياتها  الحروب 
أو فعالية تقوم  تعرض لها، حمل هموم وطن ومعاناة شعب، التفوته مناسبة 
هذه  وتعد  وتوثيقها،  وتغطيتها  بتصويرها  ويقوم  إال  العراقية،  الجالية  بها 
ارسال صور لقوارير رحب  يتخل عنها، حينما طلبنا منه  التي لم  االنسانية  رسالته 
واستجاب لطلبنا بروح شفافة مزودا ايانا بألبوم صوري ينم عن ذائقة فنية بارعة.. 
امتنانا العالي له ودعائنا له بعودة ميمونة الى الوطن الذي طالما ادركه الحنين 

المصور المغترب والشوق اليه.  
سمير مزبان

سمير مزبان ذائقة فنية بارعة
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فنون

التشكيلية نداء العلي  
سفيرة التراث العراقي التي تعلمت اللغة السومرية

دفعها حبها للتراث الى تصنيع آله حياكة ) جومة ( على سطح منزلها بطريقتها الخاصة غير 
مبالية بمتاعب الحصول على خيوط  الصوف الطبيعية من اماكن نائية والبحث في دكاكين 

االسواق القديمة عمن يرشدها الى طريقة صبغها التقليدية  لتستخدمها في صناعة سجاد 
يدوي على وشك االنقراض.

نداء العلي فنانة تشــكيلية من طراز خاص ترســم وتكتب وتقود 
المنظمــات التطوعيــة  لقبــت بالتحفــة الفنية وســفيرة التراث 
العراقي , ابداعها ال حدود له و ال تعرف المســتحيل رغم المتاعب 
التــي تواجهها في الحصول علــى المواد االولية و 
اعادة تدوير النفايات الصلبة واســتخدامها 
في تشكيل تحف فنية رائعة  كما دفعها 
طموحهــا الى تعلــم اللغة المســمارية 
وكتابــة عبــارات جميلــة بهــذه اللغة 

لتضيف لمسة حضارية وتاريخية على لوحاتها الفنية، فضا عن 
تصنيع االكسسوارات والرسم على الزجاج والفخار.

 
قوارير اجرت حوارا" مع العلي قالت فيه:

احــب مدينتي جدا وافتخر اني ابنة الحلة واجســد هذا الحب في 
جميــع اعمالي الفنية وانا  ام ألربعــة بنات وولد واحد هم زهرات 

حياتي التي تمنحني السعادة في البيت والعمل.
 

*عمرك صغير وقد تكونين اصغر متقاعدة ما السبب ؟
بعد ان جرفتني الحياة العائلية والوظيفة 
بكل روتينها ومتاعبها فكرت بعد خمسة 
عشــر عاما فقط  من العمل الحكومي في 
احالة نفســي على التقاعــد  وعدت 
بلهفة  ألمــارس هوايتــي المفضلة 
في الرســم وصناعة االعمــال الفنية 
عندما   الجديــدة  انطاقتي  وكانــت 
استوقفتني مشــاركة مجموعة من 
النساء من محافظة كرباء في بازار 
خاص باألعمــال الفنية  فدفعني 
ذلــك الــى االســتعانة  بمواهب 
فتيــات خريجــات بتخصصــات 
مختلفة مثل الرسم والحياكة وحتى 
الطبــخ فــي تشــكيل فريق نســوي 
خاص بمحافظة بابل تحت اســم بازار 
عشتار القى قبول واسع 
مــن الشــارع الحلي و 
اعتبره شكل جديد في 
الشارع  في  الفن  تقديم 

العراقي.  
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*ماذا عن اعمالك التطوعية ؟
عندما شكلت  فريق عشتار التطوعي الخاص باأليتام نظمنا لهم 
دورات تدريبية في الرســم وصناعة االعمال الفنية وقدمنا لهم 

الهدايا.
ثم شاركت بمشروع ) تكامل ( التابع لألمم المتحدة والذي يشمل 
محافظــات بابل والبصرة والموصل وبغــداد  و اعمال التنظيف  
وتوصيل الماء الصالح للشــرب فــي اقصى مكان من المحافظة 
مع ورشــات عمل مكثفة وباعتباري رئيســة الفريق الذي يتكون 
من 33 عضو اضافة الى 90 مشــارك اطلقت هاشــتاك على 
صفحتــي على الفيس بــوك التي تحمل اســمي بعنوان بابل 
حضــارة نظافة وبــدأت انطاقتنا من ناحية ابي غرق ولمســنا 
تجاوب االهالي ومشــاركتهم لنا وســوف يلمس المواطن الحلي 
بوادر هذا المشــروع في االشهر القادمة  كما لدينا ايضا مشاريع 

ثانوية تخص االرامل والمطلقات وااليتام. 

*كيف تحصلين على المواد االولية لتنفيذ هذه االعمال؟
انا استخدم كل ما موجود في  الطبيعة من  شجر وسعف ومعدن 
كما احاول اعادة تدوير النفايات الصلبة  مثل قناني الماء وقطع 
القماش واكياس الباســتك وغيرها واســتخدامها في االعمال 
الفنية من خال توعية العوائل اثناء الحمات التطوعية بضرورة 
عزل هذه النفايات  في أكياس خاصة وابســطها الورق والكتب 
والصحف القديمة  الذي احوله الى احد العجائن البســيطة التي 

تستخدم لصناعة اعمال فنية رائعة.
 

*ما سر هذا الولع بالتراث  وما قصة شناشيلك البابلية ؟
 شناشيل بابلية هي اسم صفحتي على الفيس بوك التي اعرض 
مــن خالها جميع اعمالي الفنية التراثية كما لدي  صفحة اخرى 
باســم ) قند (  وهو اسم تراثي يعني ســكر نبات  الذي يوضع 
على رأس العروس ليجلب لها الحظ والبخت وهي صفحة خاصة   
بمناســبات االفراح  واعياد المياد وتجهيــز القاعات بديكورات 
وصوانــي المهر التــي ال تخلو من اللمســات التراثية وهي على  
نوعين صينية البخت وتتكون من  سبع مواد هي الحرمل الملون 
 والهيــل وورد المــاوي وغيرها امــا صينية البياضــات فتحتوي 
 ســبع بياضات هي  الــرز والســكر والحب االبيــض والمبروش 
وغيرهــا اضافة الى عمــل مغطس القدم وشــال العروس وهي 
 مراســيم وتقاليــد تحيــي تراثنا العريــق برونق جديــد والتي 
ساعدت في انتشاره مواقع التواصل االجتماعي واصبحت اكثر 

تقبا.
 

*اعمالك الفنية في الحرق على الخشب اكثر من رائعة , 
ماذا عنها؟

البد للفنان التشــكيلي ان يكون ملما بكافة انواع الفنون وبدأت 
أعمالي في الحرق على الخشب بأدوات بسيطة ال تتعدى الكاوية 
العادية  وانــا احب الخامة الطبيعية من الخشــب الحر و جذوع 
االشجار مع اني ضد قطع االشجار واعتبره تخريب للطبيعة لكني 
احصل في بعض االحيان على  اشجار عمرها كبير او ميتة  وقد 
اشــتري الخشــب الصيني بأســعار مبالغ بها مع ذلك هو عالم 

مختلف جميل.

 *لقب سفيرة التراث متى حصلت عليه؟ومتى تعلمت 
اللغة المسمارية ؟  

 اطلــق علــي البعض لقب ســفيرة التراث ولقب الفنان الشــامل 
والتحفــة الفنية واعتبر هذه االلقاب  الكنز الذي حصلت عليه في 

مسيرتي الفنية.
 

*هذه  االعمال الفلكلورية الجميلة , هل هي حبا بالتراث 
ام للكسب المادي ؟ 

انــا ال اهتــم للماديات يكفي االبتســامة التي اراهــا على وجوه 
الناس التي تتفرج على اعمالي وهذا هو مكسبي ورصيدي الفني

تعلمت اللغة المســمارية واســتخدمتها في رسم لوحات ايحائية 
من الحضارة البابلية والســومرية مع كتابــة عبارات جميلة بهذه 

اللغة وأتوقع ان تنال قبول كبير من متذوقي الفن. 

*كيف توصلت الى حياكة السجاد في المنزل ؟
 كل شــيء جميــل يجذب الفنــان  ويصر على تنفيــذه  ورغم ان 
حياكــة مدة او ســجادة تراثية موضوع  صعــب  مع ذلك بحثت 
بإصرار عن ماكنة الحياكة القديمة ) الجومة (  دون جدوى فلم اجد 
اال ان اقتبس فكرة الحياكة البسيطة التي تعلمناها ايام الطفولة 
من معلمات زمان التي تتكون من  اطار مربع نعبر الخيط  منه يمين 
و يســار وقررت  تصنيع جومة في بيتي  بقياسات اساسية و كان 
انجاز مثير بالنســبة لي و اشــتريت االصواف االصلية من منطقة 
الحمزة  وكانت معاناتي أكبر عندما  بحثت عن الصبغ الخاص بها  
بين المتاجر القديمة حتى اهتديت الى من يزودني بها ويعلمني 
طريقة اســتخدامها  ونجحت الفكرة والحمد لله ورغم قلة االنتاج، 
اال ان  نســاء كثيرات ابدوا اســتعدادهم للعمل في هذا النوع من 
الحياكــة بعد تطوير الفكرة وعمل مشــغل خاص اعيد فيه الحياة  

لحياكة السجاد اليدوي.
 

*ماذا عن كتاباتك ؟
 ال اقول اني كاتبة  او شاعرة لكنها هواية ثانية حيث  تستهويني 
كاتبة  القصص  القصيرة والخواطر ولدي مدونة في الغوغل باسم 

مستعار تحتوي اشعار وكتابات  وطنية وانتقادات جريئة 

*طموحك ؟  
ان اجــد الفرصــة لعرض اعمالي خــارج العــراق وان احصل على 
 مــكان ثابت لعرض اعمالي الفلكلورية فــي احد موالت محافظة 
بابل علــى غرار الزاويــة التراثية في فندق المنصــور ميليا ومول 
بابليون في محافظة بغداد وان احصل على قطعة ارض استثمار 
اؤســس فيه  بيت التراثي البابلي يستخدم كورشة عمل تمزج بين 
الحداثــة والتراث حتى تظهر في شــكل يتقبلها الجميع وخاصة 
االجيال الجديدة ويكون انطاقة لمركز تدريبي يعيد الحياة للتراث 
العراقي وانا مســتعدة لتدريب جميع الراغبين على صناعة جميع 
االعمال الفلكلورية مجانا كما اشــعر ان لدي الشجاعة االن إلصدار 
كتابــي االول الــذي قد يجمع قصصي القصيــرة او ما كتبته من 

خواطر 

بابل - ساجدة ناهي 
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نافذة على 
الطبيعة

 عالم متنوع باأللوان والكائنات البحار..

 مليء باألسرار والغموض

اثارة وهدوء
أفرزت كمية كبيرة من الدهشــة، وربما هذا السبب يصفون البحار 
دوًمــا بأنها تتصف بالغــدر، فقد تثور أمواجهــا في أية لحظة، 
وأحياًنــا تكــون متصالحة مع الشــاطئ وهادئــة، وأحياًنا أخرى 

تتاطــم وتضرب الرمــال والصخور، كما أن عالــم الحيوانات في 
أعمــاق البحار غريب جدا، فبعضها يعيش على شــكل مجموعاٍت 
ا، وبعضها يظــل في منطقته،  ضخمة، وبعضها يعيــش منفردًّ
وبعضها يهاجر إلى مســافات بعيدة، ممــا يعني أن عالم البحار 

عالم واسع يغص بأشكال الحياة 
المختلفة التي قد ال يعرف 

الناس عنها الكثير، سيما أن 
البحار تملك تنوعا حيويا هائال، 

كما أن األحياء البحرية فيها 
تمارس أنشطة غريبة ومتشابكة، 

وتحدث فيه ظواهر مختلفة 
بعضها غريب جدا ال يملك الناس 

لها تفسيرا، سيما فيما يتعلق 
بممارسات بعض الحيوانات 

المختلفة، وبوجود حيوانات 
مفترسة وقاتلة، و ضخمة وأخرى 
صغيرة جًدا، ومن المثير للدهشة 

أيضا أن عالم البحار يمتلئ 
بأصناف مدهشة من النباتات 
البحرية ذات األلوان المبهرة. 

على الرغم من الهدوء الظاهري 
الذي تتمتع به البحار عموًما.
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والمحيطات ال يقل حركة وإثارة عن عالم اليابسة.
 

جمال متنوع
 ال بــّد مــن التطرق إلــى الحيتان وأســماك القرش ومحــار اللؤلؤ 
والمرجان والملّون والدالفين ونجوم البحر واألخطبوط واألســماك 
الملونة والساحف البحرية مختلفة األشكال واأللوان، فجمال عالم 
البحار يشبه جمال السماء المرصعة بالنجوم والكواكب، خصوًصا 
أنه عالم متنوع ومليء باأللوان، ومهما حاول اإلنســان اكتشــاف 
هذا العالم فلن يستطيع أن يعرف كل ما يتعلق به من معلومات، 
لهــذا فإن الواجــب األخاقي يقتضي الحفاظ علــى هذا العالم 

الجميل من أي تلوث أو ضرر، كي يظل عالًما حيوًيا جميًا.

عجائب الكائنات 
ظن اإلنســان قديمــًا بأن قاع البحر عبارة عن طين وتراب ســاكن 

يخلــو من الحياة، ولكن عندما وصل إليه اكتشــف وجود عالم من 
الكائنــات الحية العجيبة، كما أنه وجد نهــرًا في قاع أحد البحار 
لتكون دليا على حكمته -عّز وجل-. ومن الكائنات الحية العجيبة 
التي اســتطاع اإلنسان اكتشــاف وجودها في البحار والمحيطات 

ما يلي:
 ثعبان البحر الشــّفاف: ينتمي إلى فصيلة الثعابين، وهو يعيش 
في البحار والمحيطات منذ ١٤٠ مليون ســنًة، ويتواجد في جميع 
محيطــات العالــم، و يعيش على عمق ١٠٠ مترٍ من ســطح البحر 
أثنــاَء النهار بينما ينزل إلى األســفل قليًا أثنــاء الليل، ويتمكن 
هذا الثعبان السباحة إلى األمام وإلى الوراء.. يمتاز جسم الثعبان 
الشــفاف بأنه هامــي من الداخــل، ويمتلك ظهريــًة، وزعانف 
شــرجية، ولكنه يفتقر إلى الزعانــف الحوضية، والقناة الهضمية 
لديــه دقيقًة جدًا، مما جعل من الصعوبــة تحديد نوعية الطعام 
الــذي يتناولــه، ولكن لوحظ فــي الفترة األخيرة وجــود نوٍع من 
الثعبان الشــفاف يتناول بعض الجزيئات الصغيرة جدًا العائمة 

في المياه، والتي تسمى بالثلوج البحرية. 
الحــوت األزرق: أضخم الحيوانات الموجــودة في العالم، ويمتلُك 
هذا الحــوت قلبًا كقلِب اإلنســان يتكون من أربــع حجرات، وله 
رئتــان للتنفس ويتكاثــر عن طريق الــوالدة، وبذلك يختلف عن 
األسماِك التي لها قلب يتكون من حجرتين، وخياشيم المتصاص 
األكسجين المذاب في المياه. كما أن له هيكًا عظميًا إسفنجيا عدا 
عظام الرأس، ويفيده العظم اإلسفنجي بأْن يطفو على سطح الماء 
ويغوص في األعماق. األنقليس الرعاد األنقليس الرعاد عبارة عن 
نوٍع من األســماك له القدرة على إحــداث تفريغ كهربائي عال، 
حيث يستخدم هذا التفريغ من أجل استكشاف األشياء الموجودة 
تحَت الماء، وفي االتصال مع أســماك األنقليــس الرعاد األخرى 
وأيضًا في شــل حركة الفريسة ليســتطيع تناولها، ويرتكز غذاؤه 
على الضفادع واألســماك الصغيرة، وله زعنفتان صغيرتان خلف 

الخياشيم، وزعنفة طويلة تقُع على الجزء السفلي من جسمه . 

قوارير

مال عالم البحار يشبه جمال السماء 
المرصعة بالنجوم والكواكب، 

خصوصا أنه عالم متنوع ومليء 
باأللوان، ومهما حاول اإلنسان 

اكتشاف هذا العالم فلن يستطيع أن 
يعرف كل ما يتعلق به من معلومات، 

لهذا فإن الواجب األخالقي يقتضي 
الحفاظ على هذا العالم الجميل من 

أي تلوث أو ضرر
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عالمها 
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الختبارات نفسيته

الورقة والقلم تكشف شخصيته
هذا االختبار الذي يقدمه لك االختصاصيون النفســيون يساعدك على تحليل شخصيته، كل ما عليك هو أن تقدمي له ورقة بيضاء 

ومجموعة من أقام التلوين والحظي تعبيراته

• في حال رسم شبكة فهو يشعر بالحيرة من أمر ما، وربما يقلق من وضعه في األسرة بعد قدوم مولود جديد
• وعند رسم طفلك مثلثات متجاورة فسوف يكون شخصية قيادية

• اما حينما يرسم الوجوه جانبية فهو يميل لانطواء
• ورسمه للوجوه الضاحكة يعني أن نفسيته تحب المرح والتفاؤل، وال شيء يعكر صفو حياته

• وفي حال رسم  السالم المتجاورة فهو شخصية طموحة
•  وقد يرسم وسيلة نقل مثل السيارة أو القطار، فهو يحب السفر أو التنقل والتعرف على األماكن الجديدة

ال تعرفين شــيئًا عما يعتمل في نفس هذا المخلوق الصغير، ولكنه اليوم أصبح يمســك باأللوان ويرسم على الورق األبيض، فما رأيك 
لو قمت بتحليل شخصيته من خال رسوماته؟
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عالمها 

البخل العاطفي.. 

اسبابه وعالجه
من اهم اســباب الجفــاف العاطفي هو البخل  وهو مســؤولية 
مزدوجة بين الطرفين. فمن أســبابه انغمــاس الزوج في العمل، 
واهتمامه باللهو مع األصدقاء على حساب زوجته، وكذلك أيضًا 
طريقة تنشــئته ، فالزوج الــذي تربى في بيئة عاطفية جافة ال 
يمكن أن يوصلها والحنان لزوجته؛ ألنه قد نشأ على صورة األب 
القاسي واألم التي تأمر وتنهى فقط، فا مجال للحب والعواطف 
في هذا األســلوب مــن التربية.. وعندما يكبــر الطفل ليكون أبًا 
وزوجًا هو اآلخر فإنه في أغلب الحاالت ســيطبق الطريقة التي 
تربى عليها مع زوجته وأبنائه.. وقد تهتم الزوجة فقط باألمور 
الماديــة وتربية األبنــاء متجاهلًة احتياجات الــزوج العاطفية 

والنفسية، مما يدفعه إلى االبتعاد عن زوجته .
امــا عاجه فــا يتــم إال باتفاق الزوجيــن على إعــادة بناء ما 
 تحطم بينهما من أواصر المودة والرحمة، وهو أمر غير مســتحيل، 

بل من الممكــن تحقيقه من خال القليل مــن العزيمة والصبر، 
والكثير من المصارحة وحســن المعاشــرة. وهناك بعض األمور 
التــي يمكن عملهــا لتحقيــق الترابط واإلشــباع العاطفي بين 

الزوجين، ومنها: 
• المصارحة بين الزوجين في كل أمور حياتهما.

• تخصيــص بعــض الوقــت للزوج بعيــدًا عــن األوالد وهموم 
ومشاكل الحياة اليومية لألسرة.

• الحرص على التواصــل العاطفي، والذي لن يكتمل إال بالرضا 
التام من كا الزوجين عن عاقتهما الخاصة.

• طاعة الزوجة لزوجها، وحرص الرجل على إدخال الســرور على 
زوجته.

• التجديد والبعد عن الروتين، وتجنب الملل، فاإلنســان بطبعه 
يميل إلى ذلك.
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اولويات 
الصحة 

تســعى اإلمهات فــي الحفــاظ على صحة 
أطفالهــن منــذ الصغر خوفًا مــن إصابتهن 
بالمرض وهم بسن مبكر، لذلك يواجة العديد 
من األهالي مشكلة كبيرة عند مرض أبنائهم 
لعدم تداركهم إياهــا في وقت مبكر، ويعود 
ذلــك لقلــة أو لعــدم معرفتهم باألســاس 

ألعراض المرض.
وصحة الطفل والحفاظ عليها من أبرز أولويات 
األم ســيما في فصل الصيف، أذ تكثر ظهور 

المشاكل الصحية ومن أهمها الجفاف 
من الضــروري ضبــط كميات الســكر والملح 
المضافة لألغذية والمعجنات المختلفة وذلك 
منًعا الستخدام كميات كبيرة منهما مما يؤثر 
بشــكل ســلبي على صحته... لذا تعد وجبة 
اإلفطار أهــم وجبة على اإلطــاق حيث تمد 
الجسم بالطاقة الازمة لبدء النشاط وبخاصة 
الذهني.. ومــن المهم ايضا عدم االفراط في 
تناول المشروبات الغازية والطاقة واالطعمة 

المكشوفة. 
والتأكــد من ماءمة مابــس الطفل مع الجو 
الخارجــى، والحرص على بقائها جافة طوال 

الوقت..
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عالمها 
فــي هذه المرحلة تــزداد حركة الطفل، وهنا عليك األخذ بعيــن االعتبار توفير الراحة 

التامة له في اختيار المابس واألحذية.

المالبس
ال يختلف اختيار مابس األطفال بعمر الســنتين للبنات أو لألوالد عن بعمر سنة، لذلك 

من المفضل اتباع مايلي: 
• ابتعدي عن األقمشة التي تتكرمش بسرعة؛ ألن حركة األطفال بعمر السنتين مستمرة.

• ال تختاري األلوان الفاتحة والقطع ذات اللون الواحد؛ ألنها لن تدوم نظيفة طويًا.
• يفضل طفل السنتين المابس المريحة، والتي تسمح له بالحركة الدائمة.

• اختاري األقمشة التي ال تسبب الحرارة على بشرته. 

مالبس الطفل 
بعمر السنتين

FASHION
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عالمها عالمها 
دعيه 
يعبر  
عن 
نفسه

يعاني العديد مــن األطفال عدم القدرة على 
التعبير عن مشاعرهم وما يجول في خواطرهم، 
ما يجعلهم يشعرون بكبت وظلم واقع عليهم 
من قبل المجتمع واألهل، فكيف باســتطاعة 
األمهات مساعدة أطفالها على تعلم التعبير 
عن أنفســهم بما يضمن لهم حياة نفســية 

سوية.
المستشارة التربوية واألســرية نرمين عزيز .. 
تطلعنا على أهم خمس خطوات الواجب على 

األمهات إتباعها :
اإلنصات ألطفالنــا:  فاإلنصات الجيد له مع 
التفاعل معه والتبســم لحثه على التعبير، مع 
اإلبقاء على االتصــال البصري أثناء حديثه، 
وإعــادة مــا قالــه بصياغتك ليعــرف بأنك 

تسمعيه جيدًا.
تعريفهم بالمشــاعر: من خــال االطاع على 
أنواعها وأشــكالها ومتى نشــعر بها، وذلك 
باســتخدام عدة طرق منهــا: الوجوه المعبرة 
فالطفل يتمكن من تمييــز تعبيرات الوجوه، 
وهذا ما ســيجعله يتعرف على أنواع المشاعر 

المختلفة، أو من خال رواية القصص. 
طــرق التعبير : من خال توفيــر أوراق بيضاء 
للرســم مثًا، أو من خــال تعليمهم الكلمات 
وما تعبر عنه عن مشاعر، أو من خال المواقف 
والهدايــا، أو من خال تعريــف الطفل على 
البكاء بأنه ليس ســيئًا، وإنما يعبر عن الحزن، 

أو على التعبير عن الفرح من خال الفرح.
الصــدق والصراحــة: مــن خال تعبيــر األم 
بصدق وصراحة عما تشــعر بــه تمامًا، وعدم 

اخفاء مشاعرها.
-تدريبهــم علــى التعبير: وذلــك من خال 
التعبير لهــم وتّعمد التعبيــر لآلخرين 
أمامهم، وحثهم علــى الفصح عن 
مشــاعرهم لألهــل واألصدقــاء،  
امكانيــة صنع جلســة أســرية 
يومية لمدة دقائق للتحدث عن 

أفضل وأسوأ ما حدث اليوم.
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آيس كريم بالفراولة
المكونات
كريمة : علبة 

لبن : كوب مثلج 
الفراولة : نصف كوب طازجة 

سكر البودرة : ربع كوب 
جيلي الفراولة : علبة 

الفانيليا : مغلف 

طريقة التحضير 
فى طبق عميق نضع الكريمة 
على السكر على نصف كوب 

لبن والفانيليا ونضربهم 
بالمضرب الكهربائى لمده 

10 دقائق على سرعة 
عالية حتى يغلظ ويتكاثف 

وفى الخاط نضع كيس 
الجيلى ونصف كوب حليب 
ونضربهم جيدًا حتى تذوب 

ذرات الجيلي وتندمج مع 

اللبن المثلج
نضيف خليط اللبن الحليب 

مع الجيلى على خليط الكريم 
شانتى المخفوق وبالمضرب 

الكهربائي نضربهم مع 
إضافة الفراولة الطازجة 

المقطعة أنصاف ونخلطهم 
قليًا ونضع المزيج فى علبة 
بغطاء محكم فى البراد لمدة 
3 ساعات على االقل ويقدم 

مع الفراولة .
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توازن مضطرب 

 لعمل االم آثارا 
كبيرة تتعلق 
بتربية االبناء 
وتغيير التعامل 
والسلوكيات بين 
األم المربية حتى 
وان انطوت على 
الرعاية  حسب 
رأي االختصاصيين 
والعاملين في 
مجال االسرة 
والطفولة.. وهنا 
يطرح سوال:  
هل حققت األم 
العاملة التوازن 
بين العمل والبيت 
واالطفال؟! لتأتي 
االجابات ان الكثير 
منهن اليشعرن 
بالسعادة وهن 
يتركن صغارهن 
في رعاية شخص 
آخر طوال ساعات 
النهار

تضطــر )الهام(  وهي امرأة موظفة في إحدى المؤسســات الحكومية 
الى ترك طفلها في دار رياض االطفال األهلية .. حينما انتهت أجازة 
األمومة التي كانت تتمتع بها منذ عام تقريبا رغم تعلق الصغير بها 
وحاجته الماسة الى الرعاية بعد،  شكت لي ماتعانيه من قلق وحيرة 

السيما وهي تسمع بكاءه عندما تتلقفه احدى المربيات هناك.
) الهــام( تقبلت هذا الوضع على مضض، بعــد أن أدركت حاجتها 
الى الدخل االضافي والى تحســن  وضع أسرتها االقتصادي والتريد 
التفريــط بشــهادتها الجامعية التي حصلت عليهــا، و بعد معاناة 
وصبر تمكنت من الحصول على وظيفة جيدة فضا عن ما أضاف لها 
العمل من طموحات وقيمة إجتماعية مميزة ساعدتها على بناء أسرة 

سليمة ومتعافية ماديا.
لســنا بصدد الحديث عــن )الهام(  كثيرا ولكن عــن حالة العديد من 
االمهــات العامــات اللواتــي يتركــن اطفالهن فــي دور الحضانة 
مضطرات بعد ان تزايد أفتتاح كثيرًا من دور  رياض االطفال الحكومية 
واالهليــة التي تســتقبلهم بأعمار صغيرة جدا وفــي اغلب المناطق 
والمــدن .. ومهما كانت االســباب فأن لعمل االم آثــارا كبيرة تتعلق 
بتربية االبناء وتغيير التعامل والسلوكيات بين األم المربية حتى وان 
انطوت على الرعاية  حســب رأي االختصاصيين والعاملين في مجال 
االسرة والطفولة.. وهنا يطرح سوال:  هل حققت األم العاملة التوازن 
بين العمل والبيت واالطفال؟! لتأتي االجابات واضحة وصريحة من 
إّن الكثير منهن اليشــعرن بالسعادة وهن يتركن صغارهن في رعاية 
شــخص آخر طوال ســاعات النهار، إال أنهن اجبــرن على ذلك بحكم 
الوظيفة وعدم وجود من يرعاه في المنزل مع شعورهن بالتعاسة وهن 
يشــاهدن اطفالهن غير منجذبين لهــن ويفضلن البقاء عند الحاضنة 
التي تولي اهتماما بشــؤونهم مع توفر اطفال آخرين على الشــاكلة 

ذاتها  والعاب وتسالي وغيرها !
المسألة التي باتت مهمة وتؤرق األسر العراقية المرتبطة بدوام يومي، 
والحلــول لها اال بعد فوات األوان او االنتقال الى التعليم المدرســي 
.. وهنا تبقى آثار الحنيــن الى اليد التي طالما اعتنت به واعطته من 
وقتها رعايتها طوال ســنوات عديدة، والنعلم ماتخفي دور الحضانة 
من ســلوكيات نحن في غنــى عنها كاألمراض اإلنتقالية والســلوك 
غيرالمنضبــط وقــد يصــل احيانا" الى القســوة فــي التعامل وفي 
التغذية، فضا عن قضاء الصغير ســاعات طويلــة بعيدا عن بيئته 

واهله واجوائهم المثالية في التربية .   

سعاد البياتي  

 م�سك 
لكالم 
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تصوير - خضير العتابي
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تصوير - عمار الخالدي


