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 المجتمع كلمة مش��تقة من الفعل )جم��ع(، وتعني االجتماع ، وبعيدا عن النظرة 
الفلسفية لتفسير الكلمة ومدلوالتها ، أو النظريات التي ناقشت و قسمت عناصر 
المجتمع و نوعياته .إال إنه يتفق الجميع على إن المجتمع هو بناء أساسه مجموعة 
من البشر .. اللبنة االولى لهذا المجتمع هو الطفل ، وهذا االساس أقصد الطفل 

و طريقة بنائه هو الذي يحدد طبيعة ذلك المجتمع مس��تقبال ، 
ف��ي العلم و الثقاف��ة و االدب و كل العناصر االخرى الحميدة أو 
الش��ريرة.. كان و مازال اختالف العلماء و الباحثين بين أصلين 
في أسس التربية و التعليم و البناء االولي لهذا الكائن االساس 
لكل التجمعات البشرية على هذه االرض . فمن قال إن الجينات 
الوراثية هي االساس ، ومن قال التربية والبيئة هي االساس، و 
لكن الطرفين لم يجزما جزما قاطعا بإنفراد التربية أو الوراثة 
في هذا البناء ، بل أعطى كل لصاحبه ، نس��بة ال بأس بها في 

التأثير.
و ال يخفى على أحد إن تعاليم االسالم  أكدت على عامل الوراثة 
و التنش��ئة البيتي��ة و العالم المحي��ط من الصحب��ة والرفقة ، 
و هن��اك أحادي��ث كثيرة توض��ح هذا الجانب . ج��اء في الحديث 
الش��ريف ) تخيروا لنطفكم فإن العرق دس��اس ( . و قال موالنا 
أمي��ر المؤمنين عليه الس��الم ) من لم يتعلم ف��ي الصغر ، لم 
يتق��دم في الكب��ر ( ، إذن الجينات و التربية هما أساس��ان لبناء 

طفل به نتحكم ببناء مجتمع سوي.
وكما جاء في كتاب الطفل بين التربية والوراثة لألس��تاذ محمد 
تق��ي فلس��في ، ] إن التربية في ظل النظام االس��المي تقوم 
على العدل والحرية ، و تنمية حب التعالي والتكامل في نفوس 

االطفال.
فإذا أردنا بناء مجتمع الئق باالنسانية التي خلق اهلل عزوجل من أجلها االنسان، 
علينا أن نبدأ من الطفل ، و طريقة عيشه في عائلة و مجتمع بعيد عن القمع و 

الجهل و التخلف و االستبداد ، ليشب وهو حر و ليس عبدًا .

ال يخفى على 
أحد إن تعاليم 
االسالم  أكدت 
على عامل 
الوراثة و 
التنشئة البيتية 
و العالم المحيط 
من الصحبة 
والرفقة ، و 
هناك أحاديث 
كثيرة توضح 
هذا الجانب . 
جاء في الحديث 
الشريف )تخيروا 
لنطفكم فإن 
العرق دساس(

جمال الدين ال�سهر�ستاين

افتتاحية العدد

بإسمه تعالى 
أول أساس لبناء المجتمع



نساء في وهج الحياة واالبداع
حققن حضورا الفتا باختصاصاتهن 

تفردت النساء العراقيات بالعديد من االختصاصات العلمية واالكادمية .. 
وحققن مايصبون اليه من ألق االبداع والتميز،بأجتهادهن ومثابرتهن، 

حصلن على مراقي الدرجات الرفيعة في العلم والمعرفة، وسايرن 
طموحهن المتزايد الى ابعد من ان تكون شهادة معلقة على جدران 
الصاالت .. لذا برعن في تدوين فصول النجاحات بحب وفخر.. مؤكدات 
سعيهن لتوضيح الحقائق العلمية والقانونية من خالل بحوثهن التي 

انطلقت في مسارات الحياة االجتماعية المختلفة. 

عبد الكناين
مآثر 
النساء



05 م��ن  مجموع��ة   .. الع��دد  له��ذا  مآثرن��ا  ف��ي 
اللوات��ي حصل��ت  االختصاصي��ات واالكادمي��ات 

بحوثهن المتميزة على اوسمة االبداع .
الدكتورة تغريد هاش��م النور االستاذة في كلية التربية 
اب��ن الهيثم بجامعة بغداد ..  حصلت على وس��ام التميز 
واالبت��كار على المس��توى الفردي لع��ام 201٧ من قبل 
الهيئ��ة العالمي��ة لتب��ادل المعرف��ة على ض��وء المؤتمر 
ال��ذي اقي��م ف��ي دب��ي .. وكان��ت وراء قب��ول الفص��ل 
الكيميائ��ي العراق��ي بالجمعي��ة الكيميائي��ة االمريكي��ة 
قبل ش��هور)معالجات تربوية وقانونية وعن اثر العقوبة 
في الح��د من الس��لوك االجرامي( بغية ب��ث الوعي بين 
المواطنين ودفع المجتمع للتعاون مع االجهزة الرس��مية 
والمدنية وايجاد معالجات واقعية لهذه الحالة التي راحت 

تش��كل عبئا وخطرا عل��ى الناس وكيفية 
المحافظة على السلوك االنساني.

مفتاح النجاح
حس��ين  محس��ن  اح��الم  الدكت��ورة  ام��ا 
التدريس��ية في قس��م العلوم االنس��انية 
.. فق��د أثار بحثه��ا  )دورالعقوبة في الحد 
من الس��لوك  االجرامي ( اهتماما بالغا من 
الباحثي��ن والمهتمين بالش��أن القانوني، 
أذ تناول��ت في��ه تعريف  العقوب��ة بكونها 
مفتاح��ًا يق��ود ال��ى نج��اة المجتم��ع م��ن 
الظواه��ر الس��لبية التي يرتكبه��ا االفراد 
من اج��ل  تطبي��ق العدالة في ح��ال قيام 
الف��رد بمراقبة س��لوكه وضميره وتحمل 
العائلي��ة  الرقاب��ة  وكذل��ك  مس��ؤوليته، 

والمجتمعية.

الئحة االبداع
ناج��ي  انتص��ار  الدكت��ورة  بح��ث  وكان   
 الزنكي والدكتورة فاطمة عباس س��لمان 
المعموري من كلية االثار بجامعة الكوفة  

)الش��هود وش��هادة الزور وعقوبتها ف��ي ضوء النصوص 
المس��مارية القانونية واثرها في  المجتم��ع الرافديني ( 
من البحوث المتمي��زة والمثيرة لدرجها في الئحة االبداع 
..مركزا« على شهادة الشهود التي تعد من أقدم وسائل 
اإلثب��ات وأهمه��ا للوصول  ال��ى الحقيقة ، كم��ا أنها من 
أهم األدلة التي قد تس��تند إليه��ا المحكمة في أحكامها، 
لم��ا ف��ي ذلك م��ن  أهمية كب��رى وخطيرة ف��ي الدعاوى 
القضائية،الس��يما الجزائي��ة منه��ا، فإن كانت الش��هادة 

 زورا، قد تؤدي الى أن يدان بريء ويعاقب .

رقي القوانين
 وكان بح��ث ))مفه��وم العقوب��ة بين القان��ون الوضعي 
 والش��ريعة االس��المية(( للدكتورة هدى علي  حيدر/ من 
كلي��ة االداب/الجامع��ة العراقي��ة الذي عرج��ت فيه على 
مفهوم العقوبة واثرها على جميع الشرائع .. منها اقامة 
الحق  الذي يبنى على اساس العدل في كل شيء لما فيه 
من تعمير االرض والحث على الطاعة وادامة الحياة او ما 

يدعو الى تحقيق االلفة بين الناس وانتظام امورهم من 
البحوث القانوني��ة الراقية التي اثارت فضول الحاضرين 

في معرفة اسسها ومضامينها. 

حقوق الطفل   
ركزت الدكت��ورة وجدان فريق عناد التدريس��ية بجامعة 
بغ��داد ف��ي بحثه��ا ع��ن حق��وق الطف��ل ف��ي المواثيق 
والمعاه��دات والتوصيات الدولية الق��ت فيه الضوء على 
اتفاقية حق��وق الطفل وهي ميث��اق دولي يحدد حقوق 
األطف��ال المدني��ة السياس��ية  واالقتصادي��ة والثقافي��ة 
،أذ وافق��ت الجمعية العامة لألمم المتح��دة على ادخالها 
ضم��ن  القانون الدول��ي في 20 تش��رين الثاني 1٩٨٩، 
واخ��ذت حيز التنفي��ذ ف��ي 2/ايل��ول\1٩٩0 .  لالتفاقية 

برتوك��والن اضافيان تبنتهم��ا الجمعية العام��ة في أيار 
/2000    وذك��رت لنا في حديث ع��ن مضامين البحث من 
انه  يسري مفعولهما  على الدول التي وقعتهما وصادقت 
عليهم��ا: البرتوكول االختياري بش��أن اش��تراك األطفال 
 في المنازعات المس��لحة.  . والبرتوكول االختي�اري بشأن 
بيع األطفال واس��تغالل األطفال  في البغ��اء وفي المواد 
اإلباحية . .وذكرت الدوافع التي كانت وراء االعالن اتفاقية 
حق��وق الطفل هو تعرضهم  إل��ى إضطهاد، فهم ضحية 
لظروف سياس��ية واقتصادي��ة واجتماعية عرضتهم إلى 
 الظلم واإلضطهاد والتشتت ، بحيث غدت ظاهرة يومية 
واضح��ة ومنتش��رة ف��ي أنح��اء  العالم فاألطف��ال بكثرة 
بالش��وارع والطرق��ات العامة، فاقدين أبس��ط حقوقهم 
األساس��ية  ،فهم بدون مأوى و طع��ام وحتى بدون ثياب 
محرومون م��ن التعليم والّلعب  والصحة واألمن واألمان.  
وحين وضعت هذه المش��كلة أمام المختصين ، تم إقرار 
إتفاقي��ة حق��وق الطف��ل بش��كل  دولي وعالم��ي ضمن 

معايير وأسس تضمن حق هؤالء األطفال. 



ش��اركت ف��ي العديد م��ن المؤتم��رات وورش 
العمل في لبنان والدول العربية وقدمت أوراقًا 
بحثي��ة؛ نال��ت أكثر م��ن جائ��زة عربي��ة وعالمية عن 
أعماله��ا اإلعالمية منها الجائ��زة الذهبية من منظمة 
الصح��ة العالمية عن اإلع��الم الصحي، ودرع التميز 
الذهب��ي في مج��ال » المس��ؤولية االجتماعية » من » 
المنظم��ة العربي��ة للمس��ؤولية االجتماعية«،عض��و 
ف��ي عدد من الجمعي��ات والمنتديات واللج��ان العلمية 

والتربوية واالجتماعية واإلعالمية. 
)مس��اهمة  ن��دوة  هام��ش  عل��ى  قواري��ر  التقته��ا 
الفضائي��ات العربي��ة الموجهة لألطفال في تش��كيل 
هوي��ة الطف��ل العربي( ف��ي جامعة بغ��داد، وكان لنا 

معها هذا الحوار:

*مــا هــي أكثــر المشــاكل المعاصــرة تأثيــرا على 
المجتمع؟

من خ��الل عمل��ي الطويل ف��ي مجال عل��م االجتماع 
والبحث، وبحكم تماسي مع الكثير من حاالت المشاكل 
األسرية، وبعد تشخيصي لألسباب، يمكنني أن أقسم 
هذه المش��اكل إلى أب��واب، بدايًة الب��اب األول يتعلق 
بكيفية اختيار الشريك المناسب سواء الشاب أو الفتاة، 
واألس��س الس��طحية التي ال يمكن أن يس��تند عليها 
كيان ال��زواج إذا كان االختيار خاطئا وبالتالي تداعيات 
ذل��ك على األس��رة، أما الباب الثان��ي التربية؛ في حال 
عدم قدرة األهل على اعتماد أس��لوب تربوي ناجع في 
التعام��ل مع األبناء وتأثير ذلك على ش��خصية الطفل 
مس��تقبال وتف��رع هذه المش��كلة إلى جوانب س��لبية 
أخرى, الباب الثالث ال يقل خطورة على تنش��ئة الفرد 
ألن��ه يمثل أخالقي��ات المجتمع بصفة عامة ولألس��ف 
تراج��ع بعض هذه األخالقيات في أط��ار التعامل بين 
أف��راد المجتمع س��بب خلال ف��ي تمكي��ن الجيل على 

أداء إنس��اني أفضل، وثمة اب��واب أخرى فرعية كثيرة 
يمكن تشخيصها ودرجها أيضا في موضوع المشاكل 

االجتماعية.

*كيف يمكننا تنمية وتحفيز الطفل العربي إنســانيا 
وإبداعيا؟

فك��رًا،  طياته��ا  بي��ن  تحم��ل  أن  يج��ب  تربي��ة  كل 
فالتربي��ة التي ال تس��تند على فكر عمي��ق لن تتمكن 
علي��ه،  االعتم��اد  يمك��ن  ناج��ح  تربي��ة طف��ل  م��ن 
مهم��ا  مجتم��ع  كل  ف��ي  إس��اس  الحدي��ث  وه��ذا 

إليمانها بأن الطفل في أمس الحاجة للتنمية اإلنسانية في ظل عصرنا 
المشحون بوسائل توهين الشخصية؛ لذا فإنها تحث الخطى في هذا 

المجال لتترك بصمة في هذا العالم األهم واألعمق. فهي دكتورة في 
علم االجتماع واألنثروبولوجيا. إعالمية لبنانية، وباحثة، وكاتبة، ومدربة 

في مجاالت اإلعداد واإلنتاج التلفزيوني كما في المجال االجتماعي.

لألهل الدور األساسي في 
عملية التربية والتنشئة، 

ومهمتهم ليست سهلة في 
وقتنا المعاصر،  فما يشاهده 

الطفل ويسمعه من خالل 
المحطات الفضائية أو عبر 

شبكة األنترنت حتما سيؤثر 
في أخالقياته، وقدرته على 
التحكم في قراءة األمور 

في االتجاه الصحيح مستقبال 
ألن أغلب تصوراته ستكون 
نابعة من تلك المشاهدات 
التي غالبا لها اسقاطات 

سلبية على شخصيته

ليلى شمس الدين: 
اشارات بسيطة تشكل هوية االطفال 

لحصولها على درع التميز الذهبي 

اميان ايمي 
قصة 
نجاح



07 كان��ت االختالف��ات..  الثق��ة واالحترام يع��دان صمام 
هذي��ن  معه،ويس��بق  التعام��ل  إط��ار  ف��ي  األم��ان 
الش��رطين المحبة والرأفة والرعاية التي تقدم له في 
األم  رح��م  ف��ي  أي  والدت��ه  تس��بق  الت��ي  الفت��رة 
بحكم اكتس��ابه للصف��ات الوراثية وتأث��ره بانفعاالت 
يك��ون  أن  الطف��ل  م��ن  نتوق��ع  ال  أن  مه��م  األم، 
متعق��اًل ف��ي جمي��ع س��لوكياته فف��ي النهاي��ة نحن 
واألدراك  الوع��ي  يمل��ك  ال  كائ��ن  م��ع  نتعام��ل 
الكافيي��ن، فالتوجي��ه وع��دم الل��وم، وتبي��ان األمور 
الجي��دة ف��ي ممارس��اتهم اليومي��ة واإلثاب��ة عليه��ا، 
والوض��وح معهم والمصداقية واالس��تماع لهم وليس 
الس��ماع وحسب، أي اإلنصات بكل حواسنا وتعويدهم 
عل��ى األصغ��اء لخلق أس��لوب ه��ادف للح��وار، وترك 
يتعل��ق  فيم��ا  لالختي��ار  مدروس��ة  مس��احة  له��م 
طري��ق  ع��ن  توتره��م  واخت��زال  بأموره��م، 
الدع��م اإليجاب��ي بص��ورة غي��ر مباش��رة، وأن نكون 
األم��ور  م��ن  أخ��رى  وجمل��ة  له��م،  حس��نة  ق��دوة 
طف��ل  ش��خصية  صناع��ة  ف��ي  تس��اعد  المهم��ة 
ف��ي  والمنط��ق  التفكي��ر  أس��لوب  يعتم��د  ح��ر 

المستقبل. 

*ما هو دور األهل في الحفاظ على سلوكيات األبناء 
واالرتقاء بها؟

لألهل الدور األساس��ي في عملية التربية والتنش��ئة، 
المعاص��ر،   وقتن��ا  ف��ي  س��هلة  ليس��ت  ومهمته��م 
فم��ا يش��اهده الطفل ويس��معه من خ��الل المحطات 
الفضائي��ة أو عب��ر ش��بكة األنترن��ت حتم��ا س��يؤثر 
في أخالقياته، وقدرته على التحكم في قراءة األمور 

في االتجاه الصحيح مس��تقبال؛ ألن أغلب تصوراته 
ستكون نابعة من تلك المشاهدات التي غالبا لها 

اسقاطات سلبية على شخصيته، فنحن نعيش 
وقتًا من اصعب األوقات منذ بدء التاريخ إلى 

اليوم في ظل االنفتاح الهائل الذي ال مفر 
منه، لذا على األه��ل تعويد أبنائهم 

والس��لوكيات  الممارس��ات  على 
الصحيحة بمساعدتهم على 

تقييم مواقفهم, وتجنب 
التأنيب والحرمان لكي 
ردة  لديه��م  تنش��أ  ال 
فعل س��لبية توس��ع 
بينه��م  الفج��وة 
األه��ل،  وبي��ن 
اس��لوب  اعتم��اد 
الح��وار المفت��وح 
يعطيه��م  ال��ذي 
كافي��ة  مس��احة 
التعبي��ر  عل��ى 

م��ن  الخ��وف  دون 
ومه��م  العق��اب، 

هن��ا أن أش��ير إل��ى ع��دم مواجهتهم 

بإخطائهم مباش��رة وأمام أفراد األسرة ألن ذلك يغلق 
ب��اب التفاع��ل والصراحة، واعتم��اد أس��لوب الحكاية 
لبث الرس��ائل التربوية دون إقحامهم قس��را في الجو 
العام للحديث بل يكفي أن نتحدث عن حالة ما ونترك 

إشارات بسيطة تقود الطفل إلى التأمل في سلوكه.



قوارير 
التوحد ..

الشبح  المتخفي والمخيف
»أبني طفل طبيعي وال يعاني من مرض خطير كل ما في األمر إنه هادئ 

وخجول« هذا ما قالته والدة أحد األطفال المصابين بمرض التوحد قبل أن 
تتأكد من حقيقة تشخيص حالة ولدها البالغ من العمر ثالث سنوات، فبعد 

مالحظة مالمح الخطر على تصرفاته من قبل األقارب والجيران لجأت إلى 
اختصاصي طب أطفال كونها من الصعب أن تصدق أو تستوعب أن تصرفاته 

االنعزالية وعدم تركيزه هي مرض قد يكون خطيرا جدا في حال عدم 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة في أسرع وقت.

طبيب 



09 بينت لنا الدكتورة )فاطمة فوزي ( اختصاصي 
العابدي��ن  زي��ن  مستش��فى  ف��ي  األطف��ال 
حقائق عن هذا المرض وكيف يمكن تشخيصه وهل 
يوجد عالج ش��اف واألهم هو إمكانية تجنب اإلصابة 
ب��ه؛ وذلك حس��ب اس��تمارة اضط��راب طي��ف التوحد 
الطفول��ي وف��ق المعايي��ر الص��ادرة م��ن الجمعي��ة 
 5-DSM األمريكي��ة للطب النفس��ي والمعتم��د حاليا
لس��نة 201٤ والت��ي يجب أن تتضم��ن الفقرات أ – ب 

– ج - د.
 الفق��رة أ : التوح��د ه��و قص��ور نوع��ي مس��تمر في 
تكوي��ن العالق��ات االجتماعية والتواص��ل االجتماعي 
وتش��مل ه��ذه  الع��ام(  النم��و  بتأخ��ر  )غي��ر معن��ي 
توافره��ا  م��ن  رئيس��ة الب��د  نق��اط  ث��الث  الفق��رة 

لتثبيتها:
• عج��ز في التبادل االجتماع��ي واالنفعاالت العاطفية 

مع اآلخرين من خالل سرد الكالم.
• عج��ز ف��ي الس��لوك غي��ر اللفظ��ي ف��ي التواص��ل 
االجتماعي )حركة اليدين، الحملقة بالعين، اإلش��ارة،  

الوضع الجسدي و.......(.
• عجز في اقامة عالقات اجتماعية مع اقرانه واالحتفاظ 

بها.
الفقرة ب : السلوك التكراري المحدد والمرغوب والتي 
تظهر ف��ي االع��راض األربعة االتية )توفر س��لوكين 

على األقل لتثبيت الفقرة ب(
كالم نمط��ي متكرر أو ح��ركات عضلية أو اس��تخدام 

االجسام.
االلتص��اق الزائ��د ف��ي اداء س��لوك روتيني، ش��عائر، 

طقوس لفظية وغير لفظية مع صعوبة تغييرها.
االصرار الش��ديد غير الطبيعي ف��ي اهتماماته )جمع 
اش��ياء مهملة واالحتف��اظ بها طول الوق��ت مثل لعب 
اطفال، دمى وغيرها من االشياء حتى غير المخصصة 

للعب.
اس��تجابات غريبة لإلثارات الحس��ية البيئي��ة )افراط، 

اهمال، انسجام(
الفق��رة ج : يج��ب أن تك��ون االع��راض موج��ودة في 
مرحلة الطفولة المبكرة )الس��تة أشهر الثانية( ولكن 
قد ال تصبح ظاهرة بشكل كامل حتى تتجاوز المطالب 

االجتماعية قدرات محددة.
الفقرة د : وجود اعراض محددة مع ضعف وقصور في 

اداء الواجبات اليومية.

اسباب غير مثبتة
م��ا تقدم م��ن المعايير هي للتش��خيص فق��ط؛ إذ ال 
تعد تفس��يرا علميا صريحا لسبب ظهور طيف التوحد 
عل��ى الطفل، فما زال��ت األبحاث تتهم أس��باب كثيرة 
مث��ل بعض اللقاح��ات التي تك��ون في عمر س��نة أو 
س��نة ونصف، أو بس��بب المعادن، أو الحمية الغذائية 
ل��ألم أثناء الحم��ل؛ لكن كل هذه االس��باب غير مثبتة 
علميا ول��م يتم التصري��ح بدليل يفس��ر طبيعة هذا 
الم��رض بص��ورة دقيق��ة بالرغم م��ن تزاي��د معدل 
االطفال المصابين ب��ه في اآلونة األخيرة في مختلف 

انح��اء العال��م، وم��ن المه��م أن يت��م نفي أي س��بب 
مرض��ي يرجح التأخ��ر العقلي أو التخل��ف عند الطفل 
ألن أس��باب ه��ذه األم��راض يمكن تش��خيصها علميا 
كقصور الغدة الدرقية أو مش��اكل نقص األوكسجين 
عند ال��والدة أو اليرقان وغيرها، كم��ا لكل حالة عالج 
محدد، أو يكون تخلفًا بسبب نقص أو ضمور وغالبا ما 
يرتبط بأس��باب وراثية وجينية وهذه الحاالت عالجها 

صعب جدا.
ه��ذا  إن  التفس��يرات  بع��ض  فترج��ح  التوح��د  أم��ا 
الم��رض المعاص��ر ه��و نتيج��ة لجمل��ة م��ن االنماط 
ت��ؤدي  الت��ي  الخاطئ��ة  والصحي��ة  االجتماعي��ة 
بش��كل أو بأخ��ر إل��ى ظه��ور ش��بح التوح��د، ومنه��ا 
ت��رك الطف��ل لس��اعات عدي��دة أم��ام الشاش��ة التي 
ترس��م له من خالل اف��الم الرس��وم المتحركة عالما 
افتراضي��ا جميال وس��احرًا ل��ه من القدرة بأن يس��لب 
عق��ل الطفل ليحي��ا تفاصيله باالنفص��ال عن الواقع 

تدريجيا. 

مراكز للعالج
من المهم أن نشير إلى ضرورة فتح مراكز متخصصة 
في عالج التوحد، فبعض الخدمات الطبية والنفس��ية 
التي تقدم للمصاب تزيد من نس��بة تحس��نه بش��كل 
ملحوظ وسريع، إذ ال يمكن االعتماد على االهتمام به 
في البيت لتفعيل قدراته عل��ى التواصل االجتماعي، 
وه��و ما أكده مش��روع مرك��ز التوحد برعاي��ة العتبة 
الحس��ينية المقدس��ة، فالنتائج الجيدة التي وصل لها 
ه��ذا المرك��ز وفروع��ه في ع��دد م��ن المحافظات مع 
مجموعة كبيرة من المصابين عن طريق مساعدتهم 
عل��ى االندم��اج والتفاعل دلي��ل على ض��رورة إقامة 

ودعم المراكز التخصصية لمرضى التوحد.

د. فاطمة فوزي

هذا المرض المعاصر هو 
نتيجة لجملة من االنماط 

االجتماعية والصحية 
الخاطئة التي تؤدي بشكل 

أو بأخر إلى ظهور شبح 
التوحد، ومنها ترك الطفل 

لساعات عديدة أمام 
الشاشة التي ترسم له 

من خالل افالم الرسوم 
المتحركة عالما افتراضيا 

جميال وساحرا له من القدرة 
بأن يسلب عقل الطفل ليحيا 

تفاصيله باالنفصال عن 
الواقع تدريجيا



عدوية الهاليل 
نصر اهلل 
والحشد

صنفت مجلة امريكية واسعة االنتشار في الواليات المتحدة الحشد 
الشعبي كرابع اقوى قوة ضاربة في العالم بعد خوضها المعارك 

األخيرة ضد تنظيم »داعش« االرهابي وتحقيقها معادلة النصر 
لصالحها ، وعلى الرغم من االنتصارات المتالحقة للحشد.

االعالم الحربي.. توثيق لبطوالت لن يغفلها التاريخ
أكد حضوره في ساحة المعركة
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فق��د جوبه بهجمات بغيضة م��ن جهات عربية حليفة مع 
االمريكيي��ن باالضافة ال��ى االمريكيين انفس��هم بتهم 
وشائعات وحرب اعالمية كبرى ، لذا كان االعالم الحربي 
بمثاب��ة الظهي��ر األيم��ن ف��ي معارك��ه، لنق��ل الصورة 

الحقيقية النتصاراته .

فريق المؤازرة
لتس��ليط الض��وء عل��ى الجه��د االعالمي ، أوض��ح مهند 
العقابي مدير اعالم الحش��د الش��عبي مسؤوليات ومهام 
المديري��ة التي تضم مجموعة من المتطوعين، مش��يرا 
الى ان تأسيسها تزامن مع تأسيس هيئة الحشد الشعبي 
فكانت البداي��ة عمال تطوعيا من الش��باب االعالمي في 
عدد من المؤسس��ات االعالمية العراقية لمرافقة القوات 
ف��ي جبهات القتال ضمن فريق أطلق عليه اس��م )فريق 
االع��الم الحربي( ، وكان الهدف م��ن ذلك مؤازرة القوات 
االمني��ة ورف��ع معنوياتها في س��احات المعركة ودحض 
الش��ائعات ..بعده��ا تم تس��مية مديرية اعالم الحش��د 
الش��عبي ، وهي مديرية واس��عة وتضم أقسامًا متنوعة 
تعم��ل وف��ق آليات وبرام��ج وضعت على أس��س عالمية 
ومنه��ا قس��م الناطقية ال��ذي يضم الناطقين ، وقس��م 
هيئة الرأي الذي يضم متحدثين يمثلون الحشد الشعبي 
بكل مكوناته ، وقس��م خ��اص بالحرب النفس��ية فضال 
عن القسم الميداني واقسام االرشفة والتوثيق واالنتاج 
والقس��م الفني وقس��م خاص بالنش��ر يتم م��ن خالله 
التنسيق مع القنوات واالذاعات والصحف ، اضافة لوجود 
شبكة واسعة ومحترفة من المراسلين والصحفيين وهم 

جنود ضمن الصفوف االمامية في معارك التحرير .
                       

أنشطة اعالمية 
عمل��ت مديري��ة اع��الم الحش��د الش��عبي عل��ى توثيق 
بطوالته عبر أنش��طة عديدة ش��ملت االف��الم الوثائقية 
واالص��دارات المتنوع��ة واالنفوغ��راف فضال ع��ن اقامة 

الدورات والمهرجانات داخل وخارج العراق ..
وتحدثت س��ارة س��الم من مديرية اعالم الحشد الحربي 
ع��ن تصامي��م االنفوغ��راف الت��ي اصدرته��ا المديرية ، 
واالنفوغ��راف ه��و رس��م توضيح��ي مرف��ق بمعلومات 
كتابي��ة أو ارق��ام تغني الزائ��ر عن قراءة العش��رات من 

الصفحات ، ومن أهمها : 
-انفوغ��راف موق��ع قض��اء تلعف��ر واهميته العس��كرية 
واالس��تراتيجية ..وانفوغ��راف عملية ف��رض األمن في 
كركوك ، وعمليات تحرير الحويجة ، وانفوغراف عكاشات 

نصرن��ا الس��ريع ، وعملي��ات تطهي��ر الصح��راء الكبرى 
العراقية ومعركة تحرير غرب االنبار ..

أما االفالم الوثائقية فقد تناولت بطوالت الحشد الشعبي 
وس��يرة حياة ش��هدائه ، ومن أهمها فيلم )حكاياتهم مع 
داع��ش( و)الطريق الى الفلوج��ة ( و)قصة وطن( و)دولة 
الخرافة( وفيلم ) الحشد الشعبي( الذي حاز على الجائزة 
االولى في مونديال القاهرة ، اضافة الى االفالم القصيرة 
) الحشد واالربعين( ، )حب جكاير علج( ، )سرايا السالم( ، 

)فخر لألجيال( ..
وم��ن الصح��ف الت��ي تناولت موضوع الحش��د الش��عبي 
الكاظمي��ة  العتب��ة  ع��ن  الص��ادرة  )حش��دنا(  صحيف��ة 
المقدس��ة ..أم��ا الكت��ب التي وثق��ت االنتص��ارات فكان 
اولها كتاب ) اعالم الحش��د الش��عبي قبل وبعد تأسيسه( 
الصادر عن مديرية االعالم الحشد للباحثة نورا سعدون 
كاظم الذي تناول س��يرة عدد م��ن االعالميين الحربيين 
واالع��الم الحربي قبل مرحلة التأس��يس ومنهج مديرية 
االعالم ف��ي فترة مابعد التأس��يس وجه��ود االعالميين 
في المعارك ومكان��ة االعالم الحربي ومقارنته بالجهود 
العربية والدولية ..وهنالك كتاب صدر عن مركز الحوراء 
زينب )عليها الس��الم( التابع للعتبة الحس��ينية المقدسة 
بعنوان )ومنهم من ينتظر( ويتناول قصصا وثائقية عن 

شهداء الحشد الشعبي ..
أما االنش��طة االعالمية االخرى الخاصة بالحش��د فمنها 
اصدار بعنوان ) حدث في مثل هذا اليوم( ، واطالق حملة 
اعالمي��ة بعنوان ) ألجلكم ( الغاثة واي��واء النازحين ،مع 
اقامة مؤتمر الحش��د األول للحوار العالمي حول االرهاب 
للنخب السياسية واالعالمية العالمية ، ومهرجان لعرض 
افالم الحش��د الش��عبي في لندن تحت عنوان ) نعم هذا 
ه��و الرد ..عراق كله حش��د(..كما اقام��ت مديرية اعالم 
الحش��د الش��عبي بالتع��اون م��ع العتبة الحس��ينية دورة 
الش��هيد )حيدر المياحي( العداد المراس��ل الحربي حيث 
تلق��ى فيها المراس��لون محاضرات ع��ن تغطية المعارك 

العسكرية ..

عملت مديرية اعالم الحشد الشعبي 
على توثيق بطوالته عبر أنشطة عديدة 

شملت االفالم الوثائقية واالصدارات 
المتنوعة واالنفوغراف فضال عن اقامة 

الدورات والمهرجانات داخل وخارج 
العراق



أثر الكلمات

البيئة االجتماعية 
تحدد النمط 
واألسلوب، فضال 
عن استعمال 
كلمات منمقة أو 
مستهجنة حسب 
مقدار الوعي 
والثقافة، ويدخل 
ضمن ما ذكرناه 
أيضا الوازع 
الديني إذ إن 
ديننا القويم زاخر 
باإلشارات التي 
تبين أهمية البوح 
بالكلمة الطيبة 
دون سواها

نس��تخدم يومي��ا آالف الكلم��ات ومن المع��روف أن اعدادها الت��ي تنطقها 
المرأة تزيد بنس��بة الضعف تقريبا عن عدد الكلمات التي ينطقها الرجل، 
وبعيدا عن أجراء مقارنة أو البحث عن س��بب تفاوت النس��بة بينهما، فإننا 
نتفق على إن االنس��ان بصورة عامة يتواصل ويتفاعل بالكالم، وبالتأكيد 
أن ل��كل ش��خص قاموس مفرداته الخاص به وال��ذي يكون حصيلة ما مر 
عليه س��واء س��معه أو قرأه خالل حيات��ه، كما أن البيئ��ة االجتماعية تحدد 
النمط واألس��لوب، فضال عن اس��تعمال كلمات منمقة أو مستهجنة حسب 
مق��دار الوعي والثقافة، ويدخل ضمن ما ذكرناه أيضا الوازع الديني إذ إن 
ديننا القويم زاخر باإلش��ارات التي تبين أهمية البوح بالكلمة الطيبة دون 

سواها.
كل م��ا تق��دم البد أن يع��زز قابليتنا على انتقاء كلماتن��ا أثناء تواصلنا مع 
اآلخري��ن، ومهم أن نميز جملة من األمور لننتخب ألنفس��نا أس��لوبًا خاصًا 

بنا.
م��ع من نتحدث؟ وأين؟ وم��ا الهدف من حديثنا؟ وغيرها من األس��ئلة التي 
تلخص أجوبتها نوعية الكلمات المس��تخدمة وطريقة رصها في جمل ذات 
معنى واألهم هدوؤنا وصوتنا يكون موائمًا لطبيعة الحديث، حيث أش��ارت 
دراسات عديدة بأن األشخاص الذين يستخدمون  كلمات دافئة وأنيقة هم 
األكثر األش��خاص نجاحا ف��ي حياتهم؛ كونهم يمتلكون ق��درة التأثير في 

محيطهم من خالل سحر الكلمات.
وم��ا يؤكد ذل��ك هو اخت��الف اس��تجابة اآلخرين ف��ي الموقف ذات��ه، لكن 
لش��خصين مختلفين وحتما يعود مقدار االس��تجابة س��واء باالنس��جام أو 
االهم��ال وفقا لنوعي��ة الكلمات المس��تخدمة من قبل كل ش��خص، فمن 
يعتن��ي بكلمات��ه وي��درك انتق��اء الجيد منها حتم��ا له الحظ��وة باالهتمام 
والتفاع��ل بل بالتقدير واالحترام واالهم اإلنصات لكلماته، أما من يعتني 
بالفكرة على حساب الكلمات ويستخدم أي مفردة دون اعتبار لوقعها على 
المقابل فحتما ينحس��ر االهتمام بحديثه وربما يفقد تدريجيا قدرته على 
ج��ذب االنتب��اه وغالبا ما ترتطم كلماته في جدران الم��كان ثم ما تلبث أن 
تتالش��ى ألنها تفتقر لس��ر الجاذبية وبالتالي فإن إثره��ا وقتي كالفقاعة 

بحكم أن الفكرة ال تبدو جلية دون أن تكون في قالب الكلمة.
لذا فأن للكلمات أثرًا كما للخطى، ومن يغرس قدمه في الرمال ليس كمن 

يطأ األرض الصلبة وهنا يكمن سر الكلمة وسحرها وما تتركه من أثر.
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بلد المتناقضات الدينية.. 
والثقافية 

ترجمة/ قوارير
من ملفات 
الشعوب

تقع ماليزيا في جنوب شرق آسيا 
على بعد حوالي 200 كلم شمال 

خط االستواء ..عاصمتها كواالالمبور 
ومساحتها 329750كلم مربع  وتتألف 

من ماليزيا الغربية ) الجزء الرئيسي من 
شبه جزيرة الماليو( وماليزيا الشرقية 
)شمال بورنيو( ...وتتقاسم حدودها 

البرية مع بروناي واندونيسيا وتايلند ، 
كما ترتبط مع سنغافورة عبر جسرين 

يجتازان مضيق جوهور .

ماليزيا..



علمانية ..ام دينية 
يمثل عام 1511 أول وجود اوروبي  في ماليزيا 
م��ع احتالل مدين��ة ملقا م��ن قبل نائ��ب الملك 
البرتغال��ي ، وف��ي ع��ام 1٦٤1 احتله��ا الهولندي��ون ثم 
اصبح��ت تحت االحت��الل البريطاني حت��ى حصولها على 
االس��تقالل عام 1٩5٧ ، ويعتبر النظام السياس��ي فيها 
هجينا ألنه مزيج بين النظام الديمقراطي واالستبدادي، 
فهنالك انتخابات منتظمة يتم عن طريقها انتخاب القادة 
السياسيين عبر االقتراع بينما يتمثل النظام االستبدادي 
في عدم قدرة الناخبين على التصويت ألكثر من مرشح 
واح��د في العديد م��ن الدوائر االنتخابي��ة ..وتعتمد على 
موارد رئيس��ية ف��ي اقتصاده��ا الوطني منه��ا المعادن 
كالذه��ب والقصدي��ر والحديد اضافة ال��ى الغاز والنفط 

والزراعة والخشب والمطاط وزيت النخيل ...
ويتحدث الماليزيون اللغة المالوية ومعها اللغة االنكليزية 
والكانتونية والماندرين والتاميلية ..ويعتبر االسالم دين 
الدولة الرئيس��ي، اذ يش��كل المس��لمون حوالي ٤,٦1٪ 
من مجموع س��كان البالد – أي حوالي 1٧ مليون نس��مة 
– وفقا لتعداد 2010 ، والتطبق الش��ريعة االسالمية اال 
على المسلمين ، ويقتصر تطبيقها على مسائل االسرة 
والش��عائر الديني��ة وه��و ماادى ال��ى الكثير م��ن الجدل 
حول هويتها، وهل هي دولة علمانية ام دولة اس��المية 
..ويمك��ن للماليزيين ممارس��ة االديان األخ��رى في كل 

أنح��اء االتحاد الماليزي بكل حرية وأمان ، فهناك البوذية 
والطاوية والدين الصيني التقليدي والمسيحية .

بين التقليد والحداثة 
يمكن اكتشاف عالم من التناقضات في قلب ماليزيا التي 
تطفو بين التقليد والحداثة ، ففي العاصمة كواالالمبور 
هن��اك تزاوج ناج��ح مابي��ن العم��ارة الحديث��ة والعائدة 
الى القرون الوس��طى ، فهنالك آثار خالب��ة في المدينة 
كالبرجين التوأمين الكبيرين لبيتروناس وقصر اس��تانا 
كيناغ��ان م��ع انواع من المعابد والمس��اجد ف��ي المدينة 
فال��كل يج��د مبتغاه ف��ي ماليزيا س��واء كان هندوس��يا، 
صيني��ا، بوذي��ا او مس��لما ، كم��ا يمكن مالحظ��ة الحياة 

المحمومة في العاصمة والهدوء والسكينة في الريف ..
ويش��مل التن��وع ف��ي المطب��خ المالي��زي، فهنالك ثالث 
مجموعات رئيس��ية ه��ي طبخ المالي��و والطبخ الصيني 
والطب��خ الهندي ولكل واحد منه��م طريقته الخاصة في 
الطهي، كم��ا ان هنالك وجبات غذائي��ة واطباق تطورت 
واش��تقت م��ن تهجين ط��رق الطبخ بين ه��ذه المجاميع 
الثالثة السيما الترابط بين الطبخ الصيني وطبخ الهنود 

المسلمين .
وهن��اك تنوع في مج��ال الرياضة أيضا فهم يمارس��ون 
االلع��اب الش��عبية مث��ل ) تن��س الريش��ة( ولعب��ة الكرة 

)سيباك تاكراو( و رياضة الهوكي وكرة القدم ..

عادات غريبة
من أغرب عادات الماليزيين احترام الش��يوخ وكبار الس��ن ، 
فهم يعلم��ون صغارهم مناداة الكبار ب)عمي ( أو ) عمتي(  
مع احناء رؤوس��هم وعدم النظر ال��ى الكبير اثناء التحية او 

الكالم .
وم��ن عاداتهم أيض��ا تقديم العطاء الس��خي للضيوف في 
االعياد والمناسبات وعادة مايكون حزما صغيرة من االموال 

كما يقدمون المال في ظرف للعروسين بدال من الهدايا .
وم��ن عاداتهم الغريبة بدء ال��كالم مع الغرباء بعبارة ) هل 
أكل��ت؟( واالص��رار عل��ى المصافحة عند القاء الس��الم من 
الرجال والس��يدات اال ان بعض النس��اء المسلمات يكتفين 
بااليم��اء بال��رأس واالبتس��ام ..ويلت��زم الماليزي��ون بخلع 
احذيته��م قب��ل الدخول ال��ى أي منزل مالي��زي ويجب على 

الضيف االيرفض أي مش��روب يقدم الي��ه وان يأخذه باليد 
اليمنى .

وفي االعراس، يتم اس��تقبال الضي��وف بالبيض والزهور 
حي��ث يمث��ل البي��ض الخصوبة ولك��ن تم اس��تبداله حاليا 
بالشوكوالته والجيلي ..ويزف العريس محموال على هودج 
مصنوع من س��عف النخيل وعلى انغام الطبول، كما تطلب 
قريب��ات العروس من العريس دفع مبلغ م��ن المال اذا اراد 
رؤية زوجته بش��رط رضاها عن المبل��غ الذي يقوم بدفعه 
، وعندم��ا ينجح ف��ي رؤيتها يبدأ االحتف��ال فعليا حيث يبدأ 
اق��ارب العروس��ين ب��رش االرز حتى يصل العروس��ان الى 

)الكوشة( ..
أم��ا والدة طف��ل فهي المناس��بة الت��ي يوليه��ا الماليزيون 
اهتمام��ا خاص��ا ، فبعد غس��ل الطف��ل الولي��د يوضع على 
سرير يصنع له خصيصا ويغطى بسبعة من أجود االغطية 
الموجودة لدى الوالدين وكل يوم يقوم احد الوالدين بازالة 
غطاء من الس��بعة الى أن يتبقى غط��اء واحد فقط ، وبعد 
ذل��ك تتم دعوة رجال الدين وع��دد من المقربين لالحتفال 
بالطفل وتقام الصالة ويمسك أحدهم بشمعة يقربها من 
من وجه الطفل على أمل ان يكون مس��تقبله مش��رقا ، أما 
األم فالتخ��رج من منزلها اال بعد ٤0 يوما من الوالدة وبعد 
نهاية الفترة يتم اجراء حفل يس��مى )بيرتش��وكور( يجري 

فيه حلق رأس الطفل.
عن موقع )orange smile( السياحي 
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يمثل عام 1511 أول وجود اوروبي  في ماليزيا 
م��ع احتالل مدين��ة ملقا م��ن قبل نائ��ب الملك 
البرتغال��ي ، وف��ي ع��ام 1٦٤1 احتله��ا الهولندي��ون ثم 
اصبح��ت تحت االحت��الل البريطاني حت��ى حصولها على 
االس��تقالل عام 1٩5٧ ، ويعتبر النظام السياس��ي فيها 
هجينا ألنه مزيج بين النظام الديمقراطي واالستبدادي، 
فهنالك انتخابات منتظمة يتم عن طريقها انتخاب القادة 
السياسيين عبر االقتراع بينما يتمثل النظام االستبدادي 
في عدم قدرة الناخبين على التصويت ألكثر من مرشح 
واح��د في العديد م��ن الدوائر االنتخابي��ة ..وتعتمد على 
موارد رئيس��ية ف��ي اقتصاده��ا الوطني منه��ا المعادن 
كالذه��ب والقصدي��ر والحديد اضافة ال��ى الغاز والنفط 

والزراعة والخشب والمطاط وزيت النخيل ...
ويتحدث الماليزيون اللغة المالوية ومعها اللغة االنكليزية 
والكانتونية والماندرين والتاميلية ..ويعتبر االسالم دين 
الدولة الرئيس��ي، اذ يش��كل المس��لمون حوالي ٤,٦1٪ 
من مجموع س��كان البالد – أي حوالي 1٧ مليون نس��مة 
– وفقا لتعداد 2010 ، والتطبق الش��ريعة االسالمية اال 
على المسلمين ، ويقتصر تطبيقها على مسائل االسرة 
والش��عائر الديني��ة وه��و ماادى ال��ى الكثير م��ن الجدل 
حول هويتها، وهل هي دولة علمانية ام دولة اس��المية 
..ويمك��ن للماليزيين ممارس��ة االديان األخ��رى في كل 

أنح��اء االتحاد الماليزي بكل حرية وأمان ، فهناك البوذية 
والطاوية والدين الصيني التقليدي والمسيحية .

بين التقليد والحداثة 
يمكن اكتشاف عالم من التناقضات في قلب ماليزيا التي 
تطفو بين التقليد والحداثة ، ففي العاصمة كواالالمبور 
هن��اك تزاوج ناج��ح مابي��ن العم��ارة الحديث��ة والعائدة 
الى القرون الوس��طى ، فهنالك آثار خالب��ة في المدينة 
كالبرجين التوأمين الكبيرين لبيتروناس وقصر اس��تانا 
كيناغ��ان م��ع انواع من المعابد والمس��اجد ف��ي المدينة 
فال��كل يج��د مبتغاه ف��ي ماليزيا س��واء كان هندوس��يا، 
صيني��ا، بوذي��ا او مس��لما ، كم��ا يمكن مالحظ��ة الحياة 

المحمومة في العاصمة والهدوء والسكينة في الريف ..
ويش��مل التن��وع ف��ي المطب��خ المالي��زي، فهنالك ثالث 
مجموعات رئيس��ية ه��ي طبخ المالي��و والطبخ الصيني 
والطب��خ الهندي ولكل واحد منه��م طريقته الخاصة في 
الطهي، كم��ا ان هنالك وجبات غذائي��ة واطباق تطورت 
واش��تقت م��ن تهجين ط��رق الطبخ بين ه��ذه المجاميع 
الثالثة السيما الترابط بين الطبخ الصيني وطبخ الهنود 

المسلمين .
وهن��اك تنوع في مج��ال الرياضة أيضا فهم يمارس��ون 
االلع��اب الش��عبية مث��ل ) تن��س الريش��ة( ولعب��ة الكرة 

)سيباك تاكراو( و رياضة الهوكي وكرة القدم ..

عادات غريبة
من أغرب عادات الماليزيين احترام الش��يوخ وكبار الس��ن ، 
فهم يعلم��ون صغارهم مناداة الكبار ب)عمي ( أو ) عمتي(  
مع احناء رؤوس��هم وعدم النظر ال��ى الكبير اثناء التحية او 

الكالم .
وم��ن عاداتهم أيض��ا تقديم العطاء الس��خي للضيوف في 
االعياد والمناسبات وعادة مايكون حزما صغيرة من االموال 

كما يقدمون المال في ظرف للعروسين بدال من الهدايا .
وم��ن عاداتهم الغريبة بدء ال��كالم مع الغرباء بعبارة ) هل 
أكل��ت؟( واالص��رار عل��ى المصافحة عند القاء الس��الم من 
الرجال والس��يدات اال ان بعض النس��اء المسلمات يكتفين 
بااليم��اء بال��رأس واالبتس��ام ..ويلت��زم الماليزي��ون بخلع 
احذيته��م قب��ل الدخول ال��ى أي منزل مالي��زي ويجب على 

الضيف االيرفض أي مش��روب يقدم الي��ه وان يأخذه باليد 
اليمنى .

وفي االعراس، يتم اس��تقبال الضي��وف بالبيض والزهور 
حي��ث يمث��ل البي��ض الخصوبة ولك��ن تم اس��تبداله حاليا 
بالشوكوالته والجيلي ..ويزف العريس محموال على هودج 
مصنوع من س��عف النخيل وعلى انغام الطبول، كما تطلب 
قريب��ات العروس من العريس دفع مبلغ م��ن المال اذا اراد 
رؤية زوجته بش��رط رضاها عن المبل��غ الذي يقوم بدفعه 
، وعندم��ا ينجح ف��ي رؤيتها يبدأ االحتف��ال فعليا حيث يبدأ 
اق��ارب العروس��ين ب��رش االرز حتى يصل العروس��ان الى 

)الكوشة( ..
أم��ا والدة طف��ل فهي المناس��بة الت��ي يوليه��ا الماليزيون 
اهتمام��ا خاص��ا ، فبعد غس��ل الطف��ل الولي��د يوضع على 
سرير يصنع له خصيصا ويغطى بسبعة من أجود االغطية 
الموجودة لدى الوالدين وكل يوم يقوم احد الوالدين بازالة 
غطاء من الس��بعة الى أن يتبقى غط��اء واحد فقط ، وبعد 
ذل��ك تتم دعوة رجال الدين وع��دد من المقربين لالحتفال 
بالطفل وتقام الصالة ويمسك أحدهم بشمعة يقربها من 
من وجه الطفل على أمل ان يكون مس��تقبله مش��رقا ، أما 
األم فالتخ��رج من منزلها اال بعد ٤0 يوما من الوالدة وبعد 
نهاية الفترة يتم اجراء حفل يس��مى )بيرتش��وكور( يجري 

فيه حلق رأس الطفل.
عن موقع )orange smile( السياحي 

يتحدث الماليزيون اللغة المالوية 
ومعها اللغة االنكليزية 
والكانتونية والماندرين 

والتاميلية ..ويعتبر االسالم 
دين الدولة الرئيسي، اذ يشكل 
المسلمون حوالي ٦١,٤٪ من 

مجموع سكان البالد



 قوارير
رأي ثالثي 
االبعاد

اظهر استفتاء فرنسي ان شبكة )الفيس بوك( هي وراء طلب الطالق لواحد من 
بين ثالثة فرنسيين ..كما كشفت دراسة بريطانية عن ان 33 ٪ من دعاوى الطالق 
كان سببها ال� )الفيس بوك(...وفي العراق، عرفت المحاكم الشرعية مؤخرا حاالت 
طالق مماثلة وعديدة بعد دخول التكنولوجيا الحديثة اليه في السنوات االخيرة 
...لتسليط الضوء على قضية ارتفاع نسب الطالق بسبب وسائل التواصل االجتماعي 
كان البد من االستناد الى مايراه المتخصصون في القانون وعلم االجتماع وعلم 
النفس ليكون الرأي ثالثي األبعاد ..

التكنلوجيا والطالق 
ثقافة مغايرة 



17 رأي االجتماع
الدكتورة نيران يوسف

اكاديمية وباحثة اجتماعية/ الجامعة المستنصرية 

ثقافة مغايرة لمجتمعنا 
جذبت ظاهرة ارتفاع نسب الطالق انتباه المتخصصين 
للوقوف عند االس��باب الحقيقية التي ادت الى تصدع 
المجتم��ع ..االس��باب كثي��رة ومتنوع��ة ولك��ن يبقى 
الطالق واحدًا .. ومن خالل البحث الميداني الذي قمت 
به في محاك��م احوال مدينة بغ��داد وجدت ما يقارب 
س��تة عش��ر س��ببا ادت الى االنفصال منها استخدام 
التقنيات الحديث��ة وماينتج عنها من خيانة الكترونية 
من كال الطرفين ، نتيجة االس��تخدام السيء للتقنية 
وايضا عدم الوعي الكافي في اس��تخدامها وتوظيفها 
للمنفع��ة الذاتي��ة .. نحت��اج اذن الى برام��ج توعوية 
مستمرة وتثقيف شبابنا على االستخدام غير المفرط 
له��ذة التقني��ة وايض��ا التنوي��ه ال��ى مس��الة التقليد 
االعم��ى ل��دى بع��ض الش��باب نتيجة اطالع��ه على 
ثقاف��ات مغايرة لثقافة مجتمعن��ا ذي األعراف والقيم 
األسالمية ، اذ نحتاج الى وقفة من قبل متخذي القرار 
واالع��الم والمؤسس��ات التربوي��ة والتعليمية وحتى 
المناب��ر والمربين داخل االس��رة لتثقيف المجتمع من 
اجل االس��تخدام الصحيح لهذه التقنية حتى ال يكون 

تاثيرها سلبيا على العائلة..

رأي علم النفس
الدكتورة ماجدة السعدي

أكاديمية وباحثة نفسية / جامعة بغداد

ادمان ينتهي بالطالق 
تحولت مواق��ع التواصل االجتماعي الى مصدر ازعاج 
للعديد من االزواج ، وبالتالي تفجرت مش��اكل زوجية 
وصلت الى المحاكم وانتهى اغلبها بالطالق ، فاالدمان 
على مواقع التواصل االجتماعي والدردشة مع اآلخرين 
ف��ي العالم االفتراضي ولد تجاوزات أخالقية وخيانات 
زوجي��ة ..واالدم��ان على االنترنت هو مرض نفس��ي 
س��ببه الف��راغ النفس��ي وضع��ف العالق��ات الزوجية 
وغي��اب لغة الحوار بين الزوجي��ن مايؤدي الى قصور 
في تأدي��ة الواجبات المنزلي��ة وبالتالي حدوث العديد 
من المش��اكل الزوجية قد تنتهي بالطالق ، اذ يحاول 
بع��ض االزواج اثبات الخيان��ة الزوجية في المحاكم ، 
ويطل��ق على هذا النوع من الخيانة ) الخيانة الرقمية 
( ألنه��ا ارتبط��ت بظه��ور االجه��زة االلكترونية التي 
غ��زت المجتم��ع العراقي بعد حرمان وانغالق بس��بب 
السياس��ات الس��ابقة ، ل��ذا أنعكس ظهورها بش��كل 
س��لبي عل��ى المجتمع ، وظهرت بس��ببها س��لوكيات 
غريب��ة على المجتم��ع العراقي اذ اصبح من الس��هل 

الحديث م��ع الغرباء دون حواجز وهو األمر الذي ينزع 
الخصوصية ويتسبب في اثارة غيرة أحد الزوجين مما 
قد يفعله ش��ريكه كما ينقطع التواصل بين الزوجين 
النش��غالهما باالجهزة االلكترونية وتقصيرهما تجاه 
بعضهم��ا البع��ض وق��د يؤدي االدم��ان ال��ى الخيانة 
وغس��ل الع��ار والفص��ل العش��ائري  ..وينص��ح علم 
النفس االزواج باغالق حساباتهم االلكترونية بعد أن 
اثبتت البحوث ان االبتعاد عنه يجلب السعادة لذا نأمل 
ان تس��عى االس��ر العراقية الى التقليل من استخدام 
وسائل التواصل االجتماعي أو االقالع عن الضار منها 

أخالقيا وصحيا للحفاظ على كيانها األسري ..

رأي القانون
عبد اهلل حسين / خبير قانوني / وزارة العدل

نسب صادمة للطالق 
ارى ان تزايد نس��بة الطالق ف��ي العراق مؤخرا يعود 
الى تقبل المجتمع له تدريجيا بعد ان اختلفت ظروف 
كثي��رة منها صعوبة المعيش��ة وتزايد نس��بة بطالة 
الرجال التي تخلق مشاكل تنتهي غالبا بالطالق فضال 
عن بروز دور وسائل التكنولوجيا الحديثة في زعزعة 
ثقة االزواج ببعضهم فاالس��تخدام الخاطئ للهواتف 
النقال��ة واالنترنت من قبل ال��زوج او الزوجة وحدوث 
خيانات زوجية احيانا بسبب ذلك ادى الى تزايد نسبة 
الطالق ، وقد ش��كلت االحصائية التي أطلقها مجلس 
القضاء االعلى مؤخرا حول ارتفاع نس��بة الطالق في 
الع��راق ال��ى اكثر م��ن ٤ االف حالة خالل ش��هر واحد 
صدمة كبيرة للمس��ؤولين ،مادف��ع قضاة وخبراء في 
علم االجتم��اع الى التحذير من خطورة تلك الظاهرة 
عل��ى تماس��ك المجتم��ع ، ل��ذا أدعوالى اق��رار قانون 
للعنف االس��ري لدعم االس��رة العراقية ومس��اعدتها 
على مواجهة المش��اكل التي تعترض طريقها وتهدد 

تماسكها وكيانها ..



�ساد البياتي
ملف
 العدد

من حقهم العيش واالندماج

قصار 
كبار في عطائهم القامة ... 

االنساني واالبداعي
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في  يجول  وما   .. واحالمهم  ذاتهم  عن  التعبير  في  الكبيرة  انسانيتهم  ..تتلمس  االولى  للوهلة 
خواطرهم من االمنيات والمحبة والتودد الكامنة في اعماق نفوسهم النقية  .. كلماتهم تنساب 
اندماج حقيقي  الحياة واليوميات، لعدم حصولهم على  ببساطة وتنحدر من صميم معاناتهم في 
مع مجتمع رفض قبولهم بوصفهم قصارا..والشارع يريدهم مقدمات للسخرية والفكاهة حتى في 
مجال معيشتهم التي يسعون اليها بصعوبة..وهذا مايضايقهم .. وغيرها من المشاكل  االجتماعية 

المؤلمة التي التنتمي لالنسانية مطلقا«. 

تحدث��وا بمنته��ى الص��دق وااللف��ة الحميمي��ة 
فأكتش��فت فيهم ق��درات وابداع��ات ولباقة في 
الحديث اس��عدتني، فضال عن حفاوة االستقبال وكرم 

الضيافة .   

برمجة القصر
 يقول )محمد عيدان جبار( رئيس جمعية قصار القامة.. 

وهو بكلوريوس علوم اس��المية جامعة بغداد..متحدثا 
عن معاناته واقرانه .. اردنا ان نكون على س��جيتنا وان 
نبق��ى بارزين ف��ي المجتمع الذي ظلمن��ا .. كنت اطمح 
الى تأس��يس جمعية تجم��ع كل قص��ار القامة ونوحد 
خطابن��ا وان يك��ون لنا ش��أنا ومطاليب نداف��ع بها عن 
حياتن��ا ومس��تقبلنا ال��ذي همش بدون س��بب !  وبدأت 
اخطط لبرمج��ة موضوع القصر .. النه��ا متواجدة في 



كل م��دن العالم اال الع��راق ! وكانت فك��رة الجمعية ..  
والدفاع عنها .

منوه��ا ال��ى ان مادة الدس��تور )32( الصادر في س��نة 
2013 تتضمن حقوق لذوي االحتياجات الخاصة .. بدأنا 
نعمل على هذا القاون ونحضر لقاءات مع المس��ؤولين 
والبرلمانيي��ن ..فأعتبرنا يوم 25/ تش��رين االول يوما 
عراقي��ا لقص��ار القامة ودعون��ا منظم��ات العالم على 

االحتفال بهذا اليوم واعتماده. 

سخرية غير مقبولة 
معان��اة قص��ار القام��ة  ه��ي نفس��ها ف��ي كل ال��دول 
العربي��ة، منه��ا، ع��دم توفر ف��رص العمل المناس��بة 
والحقيقي��ة لهم واغلبهم عاطلون او يعملون في مهن 
التس��د احتياجاتهم ، وايض��ا عدم تقبله��م اجتماعيا . 
فالعديد وبحسب عيدان غير متزوجين، وغير مقبولين 
اجتماعي��ا .. ويس��كنون في مناطق فقي��رة وفي بيوت 
مستأجرة ! فالمجتمع غير متجاوب معهم .. واذا تجاوب 
فهو من باب الطرافة .. النه ينظر اليهم ويتكلم معهم 
وكأنه يتحدث مع طفل .. لهذا نطمح بخروجنا للمجتمع 

وللحياة . 
فض��ال ع��ن المش��كالت االخ��رى الت��ي تواج��ه قصار 
القامة،منه��ا ايض��ا ع��دم تهيئ��ة المواص��الت العام��ة 
والشوارع لهم التي تسهل اليهم الحركة واالعمال التي 
يقيمون بها ، إال أن السخرية تبقى أكثر إيالمًا لهم كما 

أكدوا جميعًا. 
)محم��د عيدان( يذكر في معرض حديثه ايضا على انه 
يرفع دائما ش��عار »اإلنسان جوهر ال مظهر«، ويرى أن 
»القصي��ر« يمك��ن أن يكون صاحب ش��خصية قيادية، 
ويؤكد..عش��ت حيات��ي بش��كل طبيع��ي ف��ي غالبي��ة 

األحيان، ودرس��ت في مدارس طبيعي��ة، وتخرجت من 
جامع��ة بغداد، وعض��و ف��ي مجل��س إدارة هيئة ذوي 
اإلعاق��ة في الع��راق ولدي ابن��ة..اال ان المعاناة الزالت 
تالحقنا . ولم نجد م��ن يأخذ بيدنا نحو الحرية واألمان 

والحياة العملية !

فتيات الجمعية 
وس��ط حياته��م الممتلئ��ة معان��اة وطموح��ات .. ك��ن 
يتطلعن الى االدوار األكثر فاعلية وجاذبية مع المجتمع 
والعال��م بأس��ره .. فف��ي جمعي��ة قصار القام��ة هناك 
فتيات عديدات قصيرات وكبيرات القلب يحملن آمالهن 
وتطلعاته��ن عل��ى محمل اليأس من مؤسس��ات تهمل 

خبرتهن وشهادتهن وهواياتهن في احيان كثيرة ..
وت��روي ) م��روج نبي��ل( وه��ي خريج��ة قس��م اللغ��ة 
الفرنس��ية.. ولها قصة مؤلمة .. تقول حسب ماتحدثت 
به والدتي .. انني ولدت طبيعية .. وفي االش��هر السبع 
االولى من عمري سقطت من سلم البيت على رأسي.. 

تصوير/ خضير العتابي

معاناة قصار القامة  هي نفسها 
في كل الدول العربية، منها، 

عدم توفر فرص العمل المناسبة 
والحقيقية لهم واغلبهم عاطلون 

او يعملون في مهن التسد 
 احتياجاتهم ، وايضا عدم 

تقبلهم اجتماعيا
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وتسببت في بطء هرمونات النمو .. لذلك كبرت الصبح 
م��ن ذوات قص��ار القام��ة .. وزادت معانات��ي في عدم 
امتالكي لوظيفة .. او اسرة .. ومن ابسط الحقوق .. اال 
اني اطمح ان يؤخذ بيدي ذات يوم . الواجه عالم العمل 

المليء بالحيوية واالندماج .. هذه امنيتي !!
كذلك )زهراء( التي تمتلك شهادة قسم اللغات .. فأنها 
ه��ي االخرى تعاني من فقدانه��ا للوظيفة ومن فرص 
اجتماعية ، معبرة عن استيائها من الفراغ وهدر الوقت 

دون نتيجة .. مع انها حاملة لشهادة البكلوريوس .
اما )اس��ماء عكار( وهي من خريجات اعدادية التجارة.. 
فق��د عب��رت ع��ن خجله��ا م��ن الخ��روج والتعام��ل مع 
اآلخري��ن.. بعدما لمس��ت النظ��رات الغريب��ة لقصرها 
وع��دم تقبلها اجتماعي��ا .. اال ان وجود الجمعية منحتها 
حياة اخرى نظرا« لوج��ود صديقات ومؤتمرات وبرامج 

تنقذها من الوحدة والضجر والفراغ !

وصف يستحقه
الش��اعر حس��ن جليل .. فه��و طالب في معه��د الفنون 
الجميلة قس��م التمثيل المسرحي .. يتحدث بأسف عن 

بعض معاناته بالقول: 
قدم��ت ال��ى المعهد المذك��ور ول��م اقبل بداي��ة .. ثم 
حاولت ف��ي االختبار الحقيقي ل��كل المتقدمين  القبل 
بصعوبة.. فدائما اعاني من االس��تهزاء والسخرية من 

اآلخرين رغم انهم يصفونني بالمبدع .
يش��اطره الرأي زميل��ه )عدي عب��اس( .. رئيس اللجنة 

الفني��ة في الجمعية مبينا.. دخلنا مجال التمثيل س��يما 
في مس��رح الطف��ل .. وابدعنا في��ه .. اال انهم يزجوننا 
ف��ي االدوار الهزلي��ة والس��اخرة بحجة الع��وز المادي، 
وكان��ت تع��رض علي العديد م��ن االدوار الت��ي التليق 
بموهبتي فأرفضها .. يطمح عدي بالحقوق االنس��انية 
الت��ي تعده��م من الطبيعيي��ن .. فه��م الينتمون لفئة 

المعاقين على حد تعبيره. 

االندماج النصفي
ويمتلك )س��جاد حس��ين( .. خريج معه��د التكنلوجيا .. 
مواه��ب متعددة جعلته يقبل على الحياة رغم معاناته 
الت��ي ذكرناه��ا ..فه��و مصور وق��ارئ للقرآن ومنش��د 
حس��يني  وح��الق والع��ب كرة ق��دم .. كل ذل��ك مكنه 
من االندماج مع المجتمع لكن بصورة محدودة خش��ية 
اس��تماعه الى مفردات غي��ر الئقة .. ويطال��ب الجهات 
المس��ؤولة بأحتضان المواهب وفس��ح المجال لهم في 

العمل، وقبولهم اجتماعيا. 

في الحشد
 يب��دو )مالك فرحان( االصغر طوال من بين الموجودين 
ف��ي جمعية قصار القامة .. الت��ي تجمعهم بحب .. بيد 
ان��ه يمتلك مقدرة فائقة على حمل الس��الح والتدريب 
على القتال .. يقول بصدق .. التحقت بصفوف الحش��د 
الش��عبي منذ انطالق فت��وى الجهاد الكفائ��ي .. وكنت 
ضم��ن المقاتلين في جبال مكح��ول والكرمة .. ويتألم 
النه لم يجد اس��مه في قوائم الحش��د رغم مش��اركته 
في ارض المعركة .. مما تأثر كثيرا من ذلك، معبرا عن 
حزنه العمي��ق وماآلت اليه ظروف��ه االجتماعية ..وهذا 

حسب قوله احد االسباب في عدم تقبلهم اجتماعيا .. 

حقوق الحياة
وق��د تظاه��ر العش��رات م��ن قصارالقامة في س��احة 
التحري��ر وس��ط العاصم��ة بغ��داد مطالبين بتحس��ين 
ظروفهم المعاش��ية وانصافه��م واعطائهم حقوقهم 
التي نص��ت عليها القوانين والدس��تور.. ورفعوا العلم 
العراق��ي والفتات كتب عليها )من حقي اعيش ، وكفى 

صمتا ، وكفى اهماال، نريد حقوقنا كاملة(
 وطال��ب المتظاه��رون ف��ي بي��ان وزع��وه، ان تط��ال 
االصالح��ات المقبلة لرئيس الوزراء حيدر العبادي واقع 
االعاق��ة وف��ك ارتب��اط هيئ��ة ذوي االعاقة م��ن وزارة 
العمل والشؤون االجتماعية، وتحسين الواقع المعيشي 
والخدمي والصحي لالشخاص من ذوي االعاقة وقصار 
القامة اس��وة بذوي االعاقة في العالم من خالل توفير 

سكن وراتب او عمل يحفظ لهم كرامتهم.
كم��ا طالبوا بتأس��يس صن��دوق دع��م زواج له، فضال 
ع��ن تاس��يس مش��اريع خاصة لم��ن يرغ��ب، وتعديل 
قان��ون اللجان الطبية حس��ب القانون الجديد وش��مول 
جميع ش��رائح ذوي االعاق��ة بالحقوق بمن فيهم قصار 

القامة«.



قوارير
صناعة 
الحياة

في إبتسامتها الكثير 
من الثقة والسعادة ، 

وفي جلوسها على 
كرسي متحرك دافع 

كبير لإلستزادة من 
أوجه النجاح الذي 

حققته وال زالت، 
تخبئ احالمها خلف 
لوحاتها ونشاطاتها 
اإلنسانية، إنها) بان 

عبد اللطيف (الرسامة 
التشكيلية والشاعرة 
والناشطة في مجال 

حقوق اإلنسان والعبة 
سابقة لكرة المنضدة، 
إلتقتها قوارير لتسلط 
الضوء على نشاطاتها 

المتعددة . 

بان عبد اللطيف
صنعت من إعاقتها عقالً مفكراً منجزاً

تخطيط اية مؤيد



23 تس��تهل حديثه��ا بالق��ول: ال أخجل م��ن الجلوس على 
كرس��ي متحرك ألنني أدين له بالكثير فلواله لما كنت 
على ما أنا عليه اليوم، لقد منحني دافعا للحياة والخروج 

من قوقعة اإلنزواء التي يعاني منها أغلب المعاقين.

حق الحياة
الحرك��ة،  حري��ة  م��ن  حرمن��ي  ق��د  الق��در  كان  إذا 
فالف��ن أعطان��ي حري��ة الفك��رة، تطي��ل النظ��ر ف��ي 
م��ن حول��ي  العال��م  دوم��ا  أرس��م  وتتاب��ع،  لوحاته��ا 
وكل األش��ياء الت��ي أحل��م بها وأعبر ع��ن كل ما يجول 
بداخل��ي، نعم فاإلعاقة منحتني حق التعمق باألش��ياء 
حتى ف��ي الفن، أؤمن بق��ول ديكارت أنا أفك��ر إذن انا 

موجود.
عمل��ت  الرس��م،  ف��ن  م��ع  رحلته��ا  معن��ا  تس��تذكر 
كمدرسة للرس��م لجرحى الحرب خالل الحرب العراقية 

اإليراني��ة ولمدة طويلة، وبعد العام 2003 
تفرغ��ت كليا للعمل ف��ي منظمات المجتمع 
المدن��ي وعايش��ت كل الفئات من النس��اء 

والرجال واألطفال والشرائح المتضررة.

إنشودة اإلعاقة
تتحدث )بان( عن تجربتها في كتابة نش��يد 
اإلعاقة، الرغبة في التغلب على اإلحساس 
لذل��ك  المعاقي��ن  وحاج��ة  بالعج��ز 
ي��رى  تجعل��ه  مهم��ة  فك��رة  منحن��ي 
إنش��ودة  فكتب��ت  أجم��ل  بش��كل  الحي��اة 
ع��ن اإلعاق��ة تدع��و كلماتها إل��ى العزيمة 
والتحدي والرغبة ف��ي الحياة وبأن الحياة ال 

تتوقف ما دمنا نمتلك عقوال.
وتضيف، قد نفقد ج��زءا منا وهذا الفقدان 
يحفزن��ا على توهج العقل بش��كل أوس��ع 
فهو يتس��ع للكثير، ونحن ال نس��تخدم منه 
س��وى نس��بة ضئيلة قد ال تصل إلى ٪20 
في أفض��ل الح��االت وألن الجه��د العضلي 
يعطل العقل أحيان��ا فإن فقدان هذا الجزء 

قد يحركه نحو األفضل.
وبجه��ود إس��تثنائية م��ن قب��ل منظم��ات 

المجتم��ع المدني وبعض الخيري��ن تمكنوا من تقديم 
أضع��اف ما قدم��وه قبل ذل��ك، وألنني عض��و منظمة 
صوت المرأة المستقلة وفي شبكة ذوي اإلعاقة وضحايا 
اإلره��اب فأنا أمثل المرأة المعاق��ة وغير المعاقة أيضا 
وبسبب عدم تقديم أي خدمات لهم من قبل الحكومات 

المتوالية فقد صارت إعاقتي مصدر طاقتي.

أجدد ذاتي
تص��ف الرياض��ة التي تحبه��ا بالق��ول: تجردنا من كل 
الس��لبيات التي نش��عر بها، لذا كنت أمارس ما يمكنني 
ممارس��ته من الرياض��ة وحققت فيها نتائ��ج جيدة وال 
أجد ب��أن اإلعاقة تمنع اإلنس��ان من ممارس��ة رياضته 
المفضل��ة ألن الموض��وع له عالقة باإليم��ان بالنفس 

وقدراتها على تحدي الصعاب.

جوائز وإنجازات
م��ن  بجمل��ة  خرج��ت  الممي��زة  قواري��ر  ضيف��ة 
الجوائ��ز والتكريم��ات واإلنج��ازات اثناءعملها المضني 
ورحلته��ا المتعب��ة.. فق��د حصل��ت ب��ان عب��د الطي��ف 
 ، الجميل��ة  فن��ون  م��ن معه��د  دبل��وم فخ��ري  عل��ى 
ت��م اختيارها عام 1٩٩٤ ضمن اربع��ة من المتميزين 
م��ن ذوي االعاق��ة عل��ى صعي��د الع��راق م��ن خ��الل 
استبيان اجرته الناشطة ميري الجزراوي لوزارة العمل 
وسيناريس��ت  رس��امة  االجتماعية،عمل��ت  والش��ؤون 
في مجلة الخارق واش��تهرت بش��خصيات اس��تحدثتهم 
وهما جيجي وشوشو ، عملت صحفية وناقدة تشكيلية 
في جريدة عراق ديل��ي كما عملت في الصفحة الفنية 
في جريدة العرب اللندنية، وتم انتخابها كعضوة شرف 
ف��ي البرلمان من قبل لجن��ة المرأة والطفل واالس��رة 
كممثلة عن ش��ريحة ذوي االعاقة في الدورة السابقة، 

وه��ي اح��دى مؤسس��ي حرك��ة حق��وق المعاقين في 
الع��راق و إحدى مؤسس��ي تجمع النس��اء لعراق مدني 
وف��ي مجالها عمل��ت مدربة نطق والمس��ؤولة االدارية 
في مركز التأهيل الس��معي والبصري ألطفال العراق 
التاب��ع لمنظم��ة االيادي المس��لمة وحاصل��ة على اربع 
شهادات من هيئة رعاية المقاتلين وحصلت أيضا على 
درع االبداع من مؤسسة الشبكة للثقافة واالعالم لعام 
201٦ وحاصلة على قالدة االبداع من نقابة الفنانين، 
وق��الدة الم��راة العالمي��ة من س��فير منظم��ة االغاثة 

الدولية.
وتختتم بالقول، قصتي مج��رد دافع لمن فقدوا واحدة 
من النع��م التي أنعمها اهلل تعال��ى عليهم ولكنهم لم 
يفقدوا نعمة العقل وطالما العقل يعمل فهناك الكثير 

الذي يمكن لإلنسان أن يفعله وينجح.



تجارب نوعية 

على الوالدين ان 
يتابعوا اوالدهم 
متابعة دقيقة ثم 
اكتشاف مواهبهم 
وطاقاتهم وبعد ذلك 
تنميتها واستثمارها 
بما يطور شخصياتهم 
ويمنحهم الثقة 
بانفسهم وأدواتهم 
لمواجهة المستقبل 
فهم العجينة التي 
يشكلها الكبار لتأخذ 
القالب الذي يتمنونه 
لهم وعندما تتماسك 
تلك العجينة وتغدو 
اكثر قوة سيصب 
ذلك حتما في صالح 
المجتمع

في تجربة ه��ي االولى من نوعها ، عمد مهندس مصري وزوجته الى تكليف 
ابن��ه وابنته اللذين التزيد اعمارهم عن 12 عام��ا بتنظيم ميزانية البيت مع 
تس��ليمهما المبلغ الكافي لالنفاق على احتياجات المنزل لمدة شهر كامل في 
محاول��ة منهما لتعويد أوالدهماعلى اس��تثمار المال بطريق��ة نافعة واختبار 

مدى قدرتهما على االقتصاد في النفقات..
في البداية ، واجه الطفالن مهمة صعبة فلم يكن بمقدورهما معرفة األهم 
والمه��م لذا نظم لهم��ا والداهما قائمة طويلة تضم كاف��ة احتياجاتهما وكل 
ماكان��ا يطلبانه من والديهما من مأكوالت فضال عن متطلبات المنزل األخرى 
..عندم��ا توجها الى الس��وبر ماركت فوجيء الوالدان ب��أن الطفلين تخليا عن 
الكثي��ر من الحاجيات ووجدا بدائل مناس��بة لها ارخص ثمنا وبدال من ش��راء 
ع��دة انواع من الفواكه والعصائر والحلويات واالجبان اكتفيا بنوع أو نوعين ، 
كما اهمال ش��راء كماليات أخرى كانا يلحان في اقتنائها في الس��ابق ...مارس 
الطفالن التجرب��ة اربع مرات اذ اعتادا على تنظيم قوائم لش��راء االحتياجات 
كل اس��بوع ، وبعد انتهاء الش��هر المخصص للتجربة ، اكتش��ف الوالدان بأن 
ولديهما لم ينفقا كل المبلغ المخصص للميزانية وادخرا جزء ا كبيرا منه كما 

تعلما كيفية ادارة المنزل اقتصاديا..
كان��ت التجرب��ة ناجحة جدا بالنس��بة للوالدين فهي محاولة منهما الس��تثمار 
طاق��ات اوالدهما لمواجهة الحياة وهي نم��وذج جميل لما يجب أن يكون عليه 
التعام��ل مع اوالدنا فلكل منهم طاقات ومواهب خفية يمكن اس��تثمارها بما 
ينفعه وينفع اس��رته والمجتمع في المس��تقبل ، لكن مايؤس��ف له ان بعض 
اآلب��اء يتركون أبناءهم تحت رحمة وس��ائل التكنولوجي��ا الحديثة ظنا منهم 
انهم يتعلمون منها أسرع وأفضل بدءا من القنوات الموجهة لالطفال ومرورا 
باالنترنت الذي يقدم لهم الغث والسمين فيمكنهم منه تعلم التهجي واللغة 
االنكليزية كما يمكنهم ايضا ان يقلدوا مايتضمنه من اغان بذيئة ويتعلمون 

ألفاظا تتنافى مع طفولتهم وبراءتهم ..
األم��ر اذن يعتمد اوال واخيرا عل��ى الوالدين اذ ينبغي عليهما متابعة اوالدهما 
متابعة دقيقة ثم اكتشاف مواهبهم وطاقاتهم وبعد ذلك تنميتها واستثمارها 
بم��ا يط��ور ش��خصياتهم ويمنحه��م الثق��ة بانفس��هم وأدواته��م لمواجهة 
المستقبل ، فهم العجينة التي يشكلها الكبار لتأخذ القالب الذي يتمنونه لهم 
وعندما تتماس��ك تلك العجينة وتغدو اكثر قوة س��يصب ذلك حتما في صالح 

المجتمع..
يمك��ن لآلب��اء اذن ان يخضع��وا اوالدهم لتج��ارب مماثلة لتجرب��ة المهندس 
المصري ب��أن يمنحوهم فرصة بناء ش��خصياتهم واس��تغالل مواهبهم وأال 
تفرحه��م مواهبهم الجديدة في ترديد ) طابخين النومي ( أو تقليد مش��اهد 

من ) والية بطيخ( فالبلد بحاجة الى عقولهم وليس الى ألسنتهم فقط ..








الربيع في مشاتل العتبة
تصوير/ رسول العوادي



كسبًا لفرص النجاح

الماضي واالحباطات.. 
ابواب مغلقة في باحة اآلمال

قوارير  تحقيق

كثيرة هي الحكايات التي تولد الفش��ل والنجاح واكتس��اب فرص الحياة نحو 
االم��ل وطرق العمل الممكنة .. بعيدا عن االجواء الس��لبية التي توقف عجلة 

التطور واالبداع.



 )أم يس��ر( س��يدة ثالثينية وربة منزل، شعرت 
باإلحب��اط والكآبة بع��د وفاة زوجه��ا، متصورة 
بع��دم تمكنها م��ن قي��ادة عائلتها المكون��ة من ثالثة 
أطفال، فهو كان يؤدي كل المهام  كرب أس��رة بش��كل 
كامل ..تس��تكمل قصتها مبينة، حينها قررت المحاولة 
ف��ي جوان��ب تتيح ل��ي التواصل م��ع اآلخري��ن .. بدأت 
بمتابع��ة برامج تطوي��ر الذات عل��ى اإلنترنت وكيفية 
التخلص من اإلحباط، فوجدت ذاتي في الطبخ، فقررت 
ان أبدأ مشروعي الصغير بالطبخ للمعارف أوال«، ليتسع 
عملي بع��ون اهلل  وينجح المش��روع ليمنحني التفاؤل 

والحياة من جديد.

احباطات الماضي 
يعتق��د محم��د عب��د الحس��ين )كاس��ب( ب��أن، التفكير 
ف��ي الماض��ي ه��و المس��بب االول للح��زن واالحب��اط 
واإلحساس بالفشل وعدم القدرة على تجاوز العقبات، 
فهو ش��خصيا خس��ر الكثير من س��نوات حياته سجين 
الماضي، فبين اإلحباط��ات العائلية والعاطفية وصوال 
إلى الفش��ل في مجال العمل جعله يش��عر بأن األبواب 
ق��د أغلقت في وجهه، ويجزم بأن��ه لم ينجح في عمله 
ومع عائلت��ه إال بعد أن ترك الماضي وركز في الحاضر 
والمس��تقبل وأصبح أكثر تفاؤال،فاإلنس��ان قادر على 
إخراج الش��حنات الس��لبية وتحويلها إلى إيجابية والتي 

ستساعده على النجاح.

سلبية وايجابية
تقول )فيان عارف( مدربة تنمية بش��رية داخل وخارج 
العراق، ال يوجد طاقة سلبية وطاقة إيجابية هي مجرد 
تسميات إخترعها الناس للتعبير عن إنفعاالتهم ولكن 

هناك إنسان سلبي وإنسان إيجابي.
وتفس��ر قائل��ة، الطاقة عبارة ع��ن ت��رددات وذبذبات 
كهرومغناطيسية، قس��مها العلماء إلى مشاعر سلبية 

تقت��رن بالح��زن واإلنزعاج والعصبي��ة والكآبة والقلق 
وت��م ترس��يبها ف��ي الجزء األس��فل من العق��ل، بينما 
وضعوا المش��اعر اإليجابية المقترنة بالفرح والتفاؤل 
والنجاح في الجزء األعل��ى من العقل، وبالتالي يمكننا 

تحويله من إنسان سلبي إلى إيجابي.

مفتاح سعة الصدر
م��ن جانبه أكد )علي الش��ويلي( مدرب تنمية بش��رية  
في كيفية تغيير الطاقة الس��لبية إلى إيجابية، لم أجد 
ش��يئا أجمل من قانون وضع��ه اإلمام علي ع وهو ) آلةُ 

الرئاسة سعة الصدر ( 
فكك��ت هذا الحديث وتابعت روحه ومكوناته ،لماذا لم 
يقل االمير مثال آلة الرئاس��ة الشجاعة أو المال أو حتى 
العلم أو المركز المعرف��ي أو المركز االجتماعي؟ لماذا 
قال س��عة الصدر هي آلة الرئاسة ؟ هنا تعني التحكم 
 بالحياة الشخصية أو العامة حسب الشخص، أكتشفت
أن اإلنس��ان كلم��ا كان يملك من الق��درة على التحمل 

يصبح األقدر على ادارة الحياة والتحكم بها.
مضيفا، اكتشفت أن المرونة التي اسمها حسب اإلمام 
س��عة الصدر ه��ي اعظم من العلم والم��ال والمنصب 
والش��جاعة والمل��ك والمعرفة فالمرون��ة هي الوحيدة 
الت��ي بامكانها اس��تالم أي طاقة س��لبية وتحويلها إلى 

طاقة ايجابية. 
ويتحك��م  حيات��ه  يمل��ك  ان  اراد  م��ن  فعل��ى  وله��ذا 
بها مهما كانت فعليه تعلم قانون المرونة وسعة الصدر 
واس��تالم أي طاق��ة س��لبية واخضاعها ف��ي داخله إلى 
قان��ون التحمل والهدوء، ليجد بعد مرور الوقت أن اكبر 
طاقة س��لبية اخترقته تحولت إلى تجربة او ابتسامة او 

خير واصبح مثال جميال في اعين من حوله. 
وتاب��ع الش��ويلي، مثال على ذلك، لو أن ش��خصًا عالمًا 
او تاجرًا او صاحب س��لطة وتعرض لموقف سلبي ولم 
يكن له مرونة وس��عة صدر وتصرف بعصبية، إلنتهى 
ب��ه االمر إلى ان يصبح س��لعة رائجة ف��ي افواه الناس 
يتناقلون فش��له امام ذلك الموق��ف رغم ماله او علمه 
او منصب��ه ،واذا اراد بعدها ان يب��ث أي طاقة للعلم او 
للتعليم او النصيحة  بعدها يواجه بذلك الماضي الذي 

علق في أذهان الناس عن فشله. 
ولك��ن لو رأينا فالح��ًا او بقااًل او انس��انًا عاديًا ال يملك 
مااًل وال منصبًا وال علمًا وال شهادًة واجهه موقف سلبي 
كأن اعت��دى عليه احد او ابلغ بمصيبة او حدث له حادث  
وتصرف بمرونة عالية وس��عة صدر، فس��يملك اعجاب 
كل من سمع بالموقف وسيبقى ذكره في عقول الناس 

كقائد وصاحب موقف مهم ويضرب به المثل
اخي��را، تأكد أن هن��اك بدياًل جيدًا لكل س��يئ اعترض 
مس��يرتك أو تس��بب لك بخيب��ة امل.. فق��ط حاول ان 
تنظر لما هو قادم بإيجابية أكبر .. وتأكد بأنه سيكون 

أجمل وأكثر تالقا.
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علي الشويلي:
من يريد ان يملك 

حياته ويتحكم بها 
مهما كانت فعليه 

تعلم قانون المرونة 
وسعة الصدر 

واستالم أي طاقة 
سلبية واخضاعها 

في داخله إلى قانون 
التحمل والهدوء



اعداد/ قوارير  فلكلور

قصص وقصائد ولوحات 
الشاي العراقي 
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حت��ي أن أي ضي��ف يزورنا في البي��ت أو في محل 
العم��ل أو حتي في الدائرة الرس��مية وال نقدم له 

)استكان( شاي يعد ذلك نقصًا في الحفاوة والترحيب.

عنوان الضيافة  
عادة ش��رب الشاي تتًأصل لدى العراقيين على حد سواء 
وفي اغلب المحافظات .. واليمكن االس��تغناء عنه مهما 
تبدلت الظروف او تغيرت .. فهو حاضرا قويا بعد الوجبات 

الغذائية .. وفي اوقات العصر احيانا كثيرة !  
فجلس��ات العائلة ال تحلو إال بوج��وده وحضوره الممتع، 
والعوائ��ل العراقية غالبًا ما تتحلق حول صينية الش��اي 
أو )الس��ماور( وهذا ل��ه صورة ومنظر رائ��ع جدا واليكاد 
يخل��و بيت عراقي منه فهو عن��وان الضيافة االصيل ذو 
الطعم البغ��دادي الذي ترغبه العوائل ط��وال حياتهم.. 
ويعدونه من اساس��يات الش��راب المفضل بع��د الماء او 

يسبقه احيانا. 
وللش��اي العراقي قصص وقصائد ولوحات فنية ابدعت 
في احياء هذا الموروث الش��عبي الذي نعتز به الى اآلن.

كما ابدع الفنانون التشكيليون من رسم اجمل لوحاتهم 

عن الش��اي ومايرافقه م��ن صحون الكع��ك والمعجنات 
القديمة اللذيذة ، وهذا من فرط حبهم وتعلقهم به.   

موطنه وأصله
ويقول المؤرخون إن أول من عرف الشاي هم الصينيون 
قبل آالف الس��نين، ثم اكتش��فت نبتته في إقليم آسام 
الهندي عام 1٨32 من قبل روبرت بروس، وهو ضابط 
بريطاني كان يعمل في شركة الهند الشرقية، أما موطن 
الش��اي فهو س��يالن والهند وكينيا وروس��يا وإندونيسيا 
وإيران وش��مال العراق، ويعتبر شاي سيالن من األنواع 

الجيدة، وزراعته تحتاج إلى أرض جبلية رطبة.
 أن المقاهي حين كانت تستخدم القهوة سميت كهاوي، 
وحين انتش��ر الش��اي وحل محل القهوة أصبحت تسمى 
جاي خانه، وبذلك غدا الشاي الشراب السحري المفضل 
ل��دى عامة الناس، فهو صديق الصغ��ار والكبار والزالت 
رب��ات البيوت يتفنن في اختيار االباري��ق التي يعد فيها 
الش��اي .. النه��ن يعتبرن ذل��ك من االناق��ة والذوق في 
تهيئته .. اال ان اعداده في اباريق زجاجية )فرفوري( من 

ألذ واطعم مايمكن احتساؤه بعد وجبة طعام دسمة. 

أدمن العراقيون على عادة شرب الشاي مثل إدمان المدخن علي تدخين السيكارة 
والتبغ، وأصبح للشاي قيمة اجتماعية في حياتنا اليومية، وطريقة اعداده وتقديمه ، اذ 

اليمكن استطعامه اال )باالستكان( القدح الالئق به على الدوام ، فأجدادنا واهلنا الى 
االن اليمكن ان يتذوقوا الشاي اال به ويعدونه ذا خصوصية كبيرة ومذاق الشاي فيه احلى 

وارق.. والزال يحتل مكانة مرموقة في بيوتاتنا!. 

جلسات العائلة ال 
تحلو إال بوجود 
الشاي وحضوره 

الممتع، والعوائل 
العراقية غالباً ما 

تتحلق حول صينية 
الشاي أو )السماور( 

وهذا له صورة 
ومنظر رائع جدا 

واليكاد يخلو بيت 
عراقي منه فهو 

عنوان الضيافة 
االصيل



من المعروف والمثبت علميا أهمية اللعب وضرورته لبناء 
شخصية الطفل، فتعرفه  على عالمه وميله لالكتشاف ال 

يتحقق اال بممارسة اللعب، وبمرور الوقت تتطور لديه القدرات 
والقابلية على استخدام العاب تناسب كل مرحلة عمرية، وبعد 
اقتحام شبكة االنترنت ألغلب المنازل وتوفر االجهزة المرتبطة 

بها صارت االلعاب اإللكترونية على راس القائمة، ومن هنا وبعد 
اختالف اآلراء حول تأثير هذه األلعاب فقد يقول البعض بأن هذه 

األلعاب فيها ما ينمي قدرات الطفل العقلية؛ اال انها عكس 
ذلك فهي تعد ضرراً على العقل واالبداع. 

ساياء الع
مستشارة 
األسرة

!

العاب تبني 
وأخرى تهدم

أضــرار االنترنت على األبناء إلــى جانب األلعاب 
اإللكترونية:

• المستوى النفسي:
أ- إدمان اإلنترنت

•يمي��ل المدم��ن إلى زي��ادة الجرع��ة؛ إلش��باع رغباته 
الت��ي كان يتطلّب إش��باعها لديه جرعة أق��ل و يعاني 
المدم��ن عل��ى اإلنترن��ت عن��د انقط��اع اتصال��ه 
بالشبكة من أعراض نفسية وجسمية ومن التوتر 
ز تفكي��ره على  النفس��ي الحرك��ي والقل��ق، وتركّ
اإلنترنت بش��كل قهري، وأحالم وتخيالت مرتبطة 

باإلنترنت.
ب- المسلس��الت العنيفة والبرام��ج اإلباحية تخلق في 
الف��رد ش��عور بالبالدة وعدم المب��االة وينجم عن ذلك 
نوع في شلل اإلحس��اس والقيام بردود أفعال غليظة 

بعيدة عن أي احترام أو تعاطف.

•  المستوى االجتماعي:
- تأثير على  االبناء من ناحية األسرة.

تهديد اس��تقرار األسرة وانهيار الحياة الزوجية وتهديد 
االوالد  في أسرهم.

  - التجسس على األسرار الشخصية
تعرض خصوصي��ة المعلومات الموجودة في األجهزة 
لالخت��راق من قب��ل المخترقي��ن  المحترفي��ن وهواة 
االختراق وبرامج التجسس، وانتهاك الحقوق الخاصة 
والعامة، وانتهاك الخصوصية وانتحال الشخصيات وال 
س��يما وإن غالبية ه��ذه البيانات تكون ف��ي متناول يد 

الطفل مع غياب الرقابة وهذا يزيد احتمالية تسربها.
-  فقدان التفاعل االجتماعي

التواصل يحصل عبر أس��الك ووصالت االجهزة وليس 
بطريق��ة طبيعي��ة مباش��رة مما يرفع مع��دل اإلصابة 

بمرض التوحد )االنعزال االجتماعي(.
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- التأثير على القيم االجتماعية
التع��رض لقيم ذات تأثير ضاغط س��لبي بهدف إعادة 

تشكيل قيمنا تبعًا لها.
-  اإلساءة إلى األشخاص

من االستخدامات السلبية لإلنترنت التشهير بكثير من 
الشخصيات االجتماعية ونشر الشائعات والمضايقات.

• المستوى العلمي: 
قتل الوق��ت من خالل غ��رف الدردش��ة الفارغة، هدر 
وقت كبير بدون أية فائدة، ما قد يؤثِّر على المس��توى 
ب والطالبات، وتضييع أوقات الش��باب  الدراس��ي للطالّ
في غير منفعة عند الغالبية من خالل األلعاب والتسلية 

المؤهبة للكثير من االمراض الجسدية والنفسية.
- تراجع التحصيل الدراسي

ب المدارس والجامعات. التأخر الدراسي عند طالّ
��ة ف��ي المعلوم��ات يعط��ي كثي��رًا م��ن  - ع��دم الدقّ
المعلومات الكاذبة والش��ائعات ومن نش��ر العديد من 

المعلومات غير الدقيقة على الشبكة دون رقابة.

• على المستوى الصحي:
- أمراض العيون؛ بس��بب التركيز الدائم على االجهزة 
واالنترنت والتعرض للذبذبات المنتش��رة، فضال عن 

مشاكل كثيرة في السمع والنطق والتركيز. 
- أمراض العمود الفقري والمفاصل؛ بس��بب الجلوس 

الطويل بشكل غير سليم .
- زيادة الوزن؛ من جراء تناول المأكوالت غير الصحية 

والوجبات السريعة أثناء االنشغال باإلنترنت.
وهناك العاب أخرى تش��كل خطورة كبيرة تصل أحيانا 
لتش��وه الطفل أو قتله وهي االلع��اب النارية إذ يمكن 

اختصار مخاطرها:
1- تس��بب حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى 

عاهات مستديمة أو مؤقتة لدى الطفل.
2- كم��ا ويش��ار إل��ى أن الش��رار أو الض��وء 
والح��رارة الناجم��ة عن اس��تخدام المفرقعات، 

تعتبر من العوامل المباشرة لإلضرار بالجسم، خاصة 
منطقة العين الحساس��ة؛ ألن الرماد الناتج عن عملية 
االحت��راق يضر بالجلد والعين إذا ما تعرض له الطفل 
بشكل مباشر وقد سجلت حاالت كثيرة إلصابات عيون 
بع��ض األطفال بهذه األلع��اب، وتمثلت في حروق في 
الجفن وتمزق في الجفن أو دخول أجس��ام غريبة في 

العين أو انفصال في الش��بكية وقد يؤدي األمر 
إل��ى فق��دان كلي للبص��ر، وس��جلت وزارة 

الصح��ة مؤخ��را ح��االت بتر لليد بس��بب 
تعرض الطف��ل إلصابة بليغة بس��بب 

المفرقعات.

بدائل عن االلعاب االلكترونية :
أن لع��ب طفل��ك ف��ي الت��راب بحرية 
مقننةُ ينم��ي عقله، ويصق��ل فكره، 

يعطيه  و

الثقة في نفس��ه، وتس��اعد تقوية  عض��الت الطفل و 
تساعد في سحب جميع الطاقات السلبية.

االلع��اب التي تس��اعد عل��ى التفكير: مكعب��ات البناء ، 
العاب االحاجي، العاب البازل .

االلعاب التي تس��اعد على التركي��ز والدقة: مثل لعبة 
رمي السهام وتفكيك  والتركيب. 

الع��اب تس��اعد على االب��داع واالبت��كار ل��دى الطفل:  
االعمال  اليدوية مثل استخدام ورق الفوم الملون في 

صناعة اشكال متنوعة وجميلة.
العاب تساعد على تقوية حاسة السمع: مثل الغميضة، 

تقليد االصوات 
العاب تساعد على مرح : وتخلص من الطاقات السلبية 

مثل اللعب بالنطاطة والقفز.

االرشاد االسري



مي�ساء الهاليلاستطالع

فيوضات من الحنين 
والذكريات تتجلى في عيدها

مثيلة الجنة

في تجاعيدها التي رس��مها الزمن على بش��رتها الرقيقة حكاية الس��نوات بحلوها ومرها، حكمتها 
دائما حاضرة في كل المواقف الصعبة واليسيرة .. لذلك كانت هي الملجأ والحضن الدافئ الذي يغمر 
ايامنا س��عادة وحنين .. وهي التي لم تطأ أرض المدارس أبلغ من أصحاب الشهادات الفخرية، اال انها 

بركات اهلل على االرض .. وجودها نعمة كبيرة نلتمسها في كل االحيان.



33 )قوارير( حاكت  مش��اعر األبن��اء ..وآراء االمهات 
في ضوء جوالتها االستطالعية .

أشتياق
)نور( فتاة ذات التس��عة عش��ر ربيعا، ال تزال تنسج في 
خياله��ا ش��كال لوالدتها التي غادرت منذ عش��ر س��نوات 
وتركتها طفلة بعمر الورد وتركت خلفها إثنين من األخوة 

أصغر منها ليغمرهم األب بفيض من الحنان،تقول:
 رحلت أمي باكرا وهي إبنة الس��ابعة والعشرين بسبب 
م��رض ألم به��ا ولكن أب��ي رفض ال��زواج وضمنا تحت 
جناحيه واليوم وبعد كل تلك الس��نوات ال أزال أراها في 
وج��وه جمي��ع األمهات وأحس��د صديقات��ي ألن امهاتهن 
على قيد الحياة، هناك أش��ياء ال يمكن البوح بها إال لألم 
وال أح��د يمكنه أن يحتملها س��واها، ورغ��م رحيلها أزور 
قبرها في عيد األم وأقدم لجدتي هدية  وكأن أمي على 

قيد الحياة.

أم باإلستعاضة
حرمن��ي اهلل م��ن نعم��ة األموم��ة، اال ان��ه عوضن��ي 
بأوالد ليس��وا م��ن صلبي، تق��ول )إس��راء( تزوجت في 
عم��ر األربعي��ن ول��م أرزق ب��أوالد ولك��ن اهلل عوضني 
بن��ت  ألجم��ل  أم��ا«  فص��رت  األيت��ام  زوج��ي  ب��أوالد 
وصب��ي وحاول��ت أن أغمره��م بحن��ان األموم��ة ال��ذي 
إفتقدوه باكرا وها أنا الي��وم أحظى بكلمة ماما وبهدايا 
عيد األم وبأس��رار أخبئها لهم وال يعلم بها احد س��واي، 
وكل ه��ذا أعتبره نجاح��ًا حقيقيًا وبأن��ه تمثيل للمقولة 
الش��عبية الش��هيرة األم ه��ي الت��ي ربت وليس��ت التي 

أنجبت.

عامالت
كان��ت ص��ورة األم قديم��ا ال تتع��دى إمرأة بث��وب بيتي 
واس��ع ووش��اح عل��ى ال��رأس ودع��وات بالتوفي��ق ف��ي 
كل ص��الة ، كانت ت��الزم المنزل ف��ال يفتقدها أوالدها 

عند عودته��م، اليوم أصبحت األم عامل��ة تخرج لتؤمن 
لقم��ة العيش ألوالدها وتس��اند زوجها لإلمس��اك جيدا 
بدف��ة الحي��اة الصعبة والوص��ول باألوالد إلى مراس��ي 

مؤمنة.
والدته��ا  ب��أن  الجامعي��ة  الطالب��ة  )فاطم��ة(  ت��رى 
إل��ى  صباح��ا  تذه��ب  فه��ي  بح��ق،  مجاه��دة  إم��راة 
وتع��د  الغ��داء  طع��ام  تطب��خ  ان  بع��د  وظيفته��ا 
لنج��د  ظه��را  ونع��ود  ش��يء،  كل  وته��يء  اإلفط��ار 
بأنه��ا أع��دت المائ��دة دون أي نق��ص ونن��ام القيلول��ة 
بدقائ��ق  تحظ��ى  وال  المن��زل  أعم��ال  ه��ي  لتباش��ر 
للراح��ة وتكمل رحلتها اليومية بتدريس أخوتي الصغار 
وإع��داد طعام العش��اء واألجمل من ه��ذا فهي تحرص 
على أن ال تجهد أبي بالمصروفات الجانبية التي تخصه 
وتخصنا ،فت��ردد دوما إطلبوا مني ما ش��ئتم فأنا اعمل 
ول��دي رات��ب، إنه��ا أم حقيقي��ة تمتل��ك حضنا يس��عنا 

جميعا.
ف��ي ذات الوق��ت يق��در راف��د عب��د الحس��ن موظ��ف، 
معان��اة زوجت��ه العامل��ة ويؤك��د بأنها قوي��ة إلى درجة 
غريب��ة تجعله��ا ق��ادرة عل��ى الجم��ع بي��ن وظيفته��ا 
وحاج��ات المن��زل واألوالد وحاجات��ي الش��خصية، ه��ي 
تس��تحق لق��ب األم الحقيقي��ة وان يخصص له��ا عيد، 
ويضيف، ش��خصيا أحرص س��نويا وفي عي��د األم على 
تقدي��م الهدايا إل��ى أمي وزوجتي أيض��ا وعلّمت أوالدي 
على ذلك ألن األش��ياء المعنوية تسعد األم أكثر من أي 

شيء آخر.

إكتشاف متأخر
ف��ي أعم��اق كل واحد منا يس��كن وجع صام��ت يؤلمنا، 
قاله��ا وليد الطائي طبيب وش��قيق لس��تة من األش��قاء 
والشقيقات، نعم فبعد رحيلها فقط شعرنا بحجم الفراغ 
ال��ذي تركته، ربم��ا ألننا لم نتخيل الم��وت وهو يأخذها 
باك��را، فال نزال ونحن كبارا نحتاجها، كنا ننش��غل عنها 
كثيرا ، تدعونا لنتحلّق حولها فتأخذنا مش��اغلنا ونعتذر، 
تطالبن��ا بالقرب فتأخذن��ا دوامة الحي��اة واألوالد بعيدا، 
س��وى بع��ض الزي��ارات اإلس��بوعية الرس��مية وبركات 
نأخذها من دعائها لنا، اليوم نتمنى لو عاد بنا الزمن لما 
فارقناها يوما ، ولما س��محنا لحياتن��ا العملية والعائلية 
لتبعدنا عن األم، ألنها فعال محور الحياة ورحيلها يش��به 
تماما إنخراط الش��ريط الذي يضم باق��ة الورد لتتفرق 
وتتشتت، إنها دعوة صادقة من قلب مكلوم برحيل األم 
ل��كل من يقصر في حق والدته، تواصل معها ال تتركها 
وحي��دة لب جميع رغباتها إس��معها جي��دا وال تتذمر من 
احاديثها قبل ان يأتي ذلك اليوم الذي ترحل تلك البركة 

من المنزل ويصبح بال روح.

إقتران 
ليس��ت مصادق��ة ان يقت��رن عي��د الش��جرة ب��األم في 
الرواي��ات  تذك��ر  إذ  اإلحتف��االت  وتق��ام  الي��وم  ذات 
القديم��ة بأن الش��جرة تمثل العطاء وكذل��ك األم تمثل 
الش��يء ذات��ه، ما ه��و إال تعبيرا ع��ن كم العط��اء لكال 

الطرفين.

صورة األم قديما ال تتعدى 
إمرأة بثوب بيتي واسع 

ووشاح على الرأس ودعوات 
بالتوفيق في كل صالة 
، كانت تالزم المنزل فال 
يفتقدها أوالدها عند 

عودتهم، اليوم أصبحت األم 
عاملة تخرج لتؤمن لقمة 
العيش ألوالدها وتساند 

زوجها لإلمساك جيدا بدفة 
الحياة الصعبة والوصول 

باألوالد إلى مراسي مؤمنة



قوارير 
يوميات 
امرأة

بعد حصادها االعجاب 

مغتربة عراقية كسرت 
طوق المعاناة بفنها االنيق
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يومي��ات قارورتن��ا قد تك��ون مما اعت��ادت عليه 
عديدات منهن في جانب من حياتهم المريرة في 
س��نوات الظلم وعدم االستقرار .. وفي اعوام الطائفية 
والكراهية البغيضة التي هجرت وقتلت وعاثت الفس��اد 

والقهر.
تتح��دث الثالثيني��ة )ام ه��دى( ع��ن قص��ة نجاحها بعد 
فقدانه��ا االم��ل بالق��ول : تخرجت من قس��م هندس��ة 
البرامجيات ..متزوجة ولي طفالن ..عانيت وعائلتي في 
زمن الطائفية واضطررت لترك منزلي مرات عديدة، اال 
ان حط بنا الرحال في دولة عمان الش��قيقة رغم ماحل 
بن��ا من اوضاع معيش��ية صعب��ة تمكنا من معايش��تها 

والتغلب عليها بشيء من الصبر والدعاء .

الموهبة سر االنطالق 
ش��جعني زوج��ي عل��ى ممارس��ة هوايت��ي المفضل��ة 
وهي الرس��م والنقش على الزجاج حيث كنت ش��غوفة 
بجمع الزخارف واالش��كال التي تعجبني ورس��مها على 
الكؤوس واألواني وكل مايقع تحت يدي،وش��يئا فشيئا 
وبمس��اندة جاراتي وصديقاتي من بن��ات البلد تطورت 
أعمالي وش��اركت بمعارض ومسابقات فنية وأصبح لي 
اس��م واش��تهرت بهذا النوع من الفن الراقي والتراثي، 
وأصبحت أعمال��ي اليدوية مرغوبة وت��در علي أرباحا 
تعيننا على أمورالمعيشة ،في تلك الفترة تقدم زوجي 
ع��ن طريق مكتب األم��م المتحدة هن��اك بطلب اللجوء 
والحم��د هلل س��ارت األمورعلى مايرام وت��م قبولنا بعد 
س��نتين من المعان��اة وح��ال انتقالنا الى مح��ل إقامتنا 
الجدي��د ف��ي كاليفورني��ا خصص��ت ف��ي منزل��ي ركنا 
لممارس��ة هوايت��ي وجهزت��ه ب��كل مايلزم م��ن الوان 
ومثبتات وزجاجيات مثل الكؤوس وأألواني والمزهريات 
)الفازات( وقناديل وغيرها وأصبح مكاني المفضل بعد 
االنتهاء من واجباتي المنزلية ألجأ اليه حيث اتخلص من 
التوتر والكآبة التي تالزمني بالغربة فأشعر باالسترخاء 

والراحة النفسية.

فرحة النجاح
والمفاجأة المفرحة كانت حين ابلغتني ممثلة المنظمة 
ي  المسؤولة عن شؤون الالجئين بأنهم وبعد دراسة ملفّ
 واالط��الع على أعمال��ي نالت اعجابه��م وعرضوا علي
ش��راءها وبمبل��غ مرضٍ ج��دا وكان ذل��ك بمثابة اتفاق 
بيننا عل��ى أن أزودهم بأعمال الزجاجيات فاس��تفيد أنا 
وهم كذلك من خالل تسويقها وحسبما عرفت بعرضها 

بالمعارض والمهرجانات التي تقام سنويا.
وعب��رت  ام يوس��ف عن م��دى س��عادتها اذ تصلها بين 
الحين واآلخر دعوات للمش��اركة في أنشطة ومعارض 
فني��ة من مختلف انحاء العالم خاص��ة عمان التي كانت 
االنطالق��ة األولى لف��ن الزخرفة والرس��م على الزجاج 
وه��ي تعتبر ذل��ك نعمة وفض��ال م��ن اهلل اذ يتذكرها 
الناس ويتابعون أعمالها وفنها حتى بعد مغادرتها لذلك 

البلد وهذا برأيها كنز ورصيد أغلى من مال الدنيا . 

على الدوام تخلق الظروف االجتماعية وقس��اوة االوضاع واهمية ترتيبها انسانيا 
ومعنويا طاقة ايجابية في بعض االحيان . حينما يمتلك الشخص فكرا« وابداعا او 
هواية ما .. ليخلق له اجواء« ممكنة للحياة بطريقة هادئة ومريحة فضال عما تدر 

عليه من كسب مادي مشروع .. تعيد له الطمأنينة والعيش الكريم.



كيف تكتب القصة القصيرة؟
)الحلقة الثانية(

طالب عبا�س الظاهر
في بحور 
االدب
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أح��ب التنويه هن��ا وقبل التن��اول لموضوع العن��وان في القصة 
القصي��رة، وهو - كم��ا ال يخفى على أحد – يع��د العتبة النصية 
األولى للقصة القصيرة، وركنًا أساس��يًا في بنائها الفني.. إذ ليس هناك 
قص��ة من دون عنوان، بينما يمك��ن ان يكون هناك قصص دون اهداء، 
ودون مقدمة، ودون حواش��ي او هوامش، وغيرها من عتبات مجاورة أو 
عناص��ر موازي��ة للنص او مس��اندة له .. بل وكل م��ا يحيط بالنص من 
عتب��ات كبنية مس��تقلة عن عتباته��ا، وهذه العتبات النصي��ة بالضرورة 
ليس��ت زوائد هامش��ية طبعا، ولكنه��ا مكونات جوهري��ة في النصوص 
األدبية تؤدي دورها ووظيفتها بش��كل اساسي ابداعيًا؛ لكنها قد تشكل 
أحيانًا عبئًا على النص أو زوائد ناتئة، عندما ال يمكن االهتداء بس��هولة 
الى الربط والمغزى بي��ن دالالت العتبة ) اإلهداء( والنص األدبي، بفعل 
الغم��وض والضبابي��ة واإلغراق ف��ي التجريدية أو ال يك��ون هناك ربط 
اساس��ًا، يقول )جيرار جني��ت( عن عتبة اإلهداء: » انها خطاب أساس��ي, 

مساعد, مسخر لخدمة شيء آخر يثبت وجوده هو النص«.
ورغم هذه األهمية في التوظيف لإلهداء؛ إال إننا نجد بأن أغلب النصوص 
األدبي��ة القصصي��ة – مع األس��ف - دون اهداء ودون مقدم��ة إال ما ندر، 
لذا وقبل الدخول الى موضوعة العنونة، س��أتناول اآلن اإلهداء ومن ثم 
س��آتي إن ش��اء اهلل بعدها في حلق��ة قادمة الى تن��اول موضوعة عتبة 

أخرى مجاورة من عتبات النص القصصي أال وهي عتبة المقدمة.
اإلهداء: 

نالح��ظ أحيانًا إن الكثير من الكتاب يس��تهلون بعض نصوصهم األدبية 
بإه��داء، يأت��ي تح��ت عنوان القص��ة وفوق اس��م الكاتب، ويع��د العتبة 
النصي��ة الثانية بعد العنونة، واإلهداء وإن تكن الغاية منه غالبًا محاولة 
احتفاء او تكريم او تمجيد ش��خص ما، أو جهة ما، أو مجاملته بمثل هذا 
اإله��داء أو ربما محاولة اإلش��ارة اليه إلثارة االنتب��اه نحو داللة يقصدها 
الكات��ب، ويريد تنبيه المتلقي اليها، أو ربما يكون البطل في القصة هو 
ذاته الشخص المهدى له، أو له الفضل في كتابتها؛ وربما يكون الطرف 
اآلخر مع كاتبها يشكالن معًا قطبي القصة او بطلي القصة بثبيت اسمه 
الصريح، او يشار له ببعض اإلشارات والرموز أو يكنى إذا ما كانت هناك 
محاذير في كش��ف هويته بدرج اس��مه الصريح، وربما هناك خشية عما 
قد تثيره من تأويالت طبيعة العالقة ما بين الكاتب وشخص المهدى اليه 
النص باالسم الكامل أو أسم الجماعة او الجهة المهدى اليها النص، وقد 
يه��دي الكاتب النص لنفس��ه أحيانًا بالرمز أو التصري��ح إلبراز داللة ما، 
ولن ينحصر اإلهداء طبعًا فيما ذكرت فقط، فقد يرمي الكاتب الى غايات 
أخرى .. إذ إن هذا األمر ال يمكن تحديده باطار،  وحس��ب توظيف الكاتب 
وفهمه لإلهداء، ومحاولة اس��تخدام هذه العتبة في خدمة النص بشكل 
ابداعي، وكقيمة ابداعية سيكون شديد الحساسية تجاه المكنونات فيه، 
فأي��ة اضاف��ة ال تنفع في وصول مغزاه الى المتلق��ي بصورة أرقى فنيًا؛ 

هي حتمًا ستضر فيه.  
وربما أهمية اإلهداء تكمن في تهيئة القارئ نفسيًا قبل الدخول للقصة 
أو قد تكون هناك أهمية في اتمام المغزى النهائي للنص القصصي؛ أي 
تكون عتبة اإلهداء كالعنونة فيها، تدخل ضمن البنية الس��ردية للقصة 
أو إحالة اليها، وهنا ال يمكن رفعه دون اإلخالل بالنص؛ أي يدخل اإلهداء 
في بنائه الفني، وليس كما هو الحال برفع أسم المهدى النص اليه مثاًل 
إذا ما كان مجرد اسم من األسماء العادية.. إذ إن مثل هذا الرفع أو الحذف 
لالس��م لن يؤثر في بناء النص ونموه أحيانًا أو في كيفية وصول مغزاه 

الى المتلقين. 



س ال�سبيبي
قصة 
قصيرة

الجو بارد بعض الش��يء والس��ماء داكنة ملبدة 
بالغيوم تش��ير الس��اعة إل��ى ماقب��ل الظهيرة، 
وضعت حقائبها على الرصيف وأمس��كت بيد صغيرتها 
بانتظار سيارة األجرة حيث العودة إلى المحطة األخيرة، 
كان��ت تش��عر بانقب��اض وخيبة كبي��رة رفعت رأس��ها 
بنظرة كس��يرة مودعة نافذة مغلقة في الطابق الرابع 
م��ن البناية التي كانت أحد س��كانها حت��ى قبل لحظات 
اذ س��لمت المفتاح فلم يعد يربطها ش��يء بهذا المكان، 
جاءت غريب��ة ورحلت غريبة خلعت كل عالقاتها وأجمل 
أعوامها كما شاء القدر،لم تكن جاوزت العشرين بكثير 
حي��ن فارقت مدينته��ا وذويه��ا نحو المجهول واس��تمر 
مسلس��ل الرحيل ف��ي كل مرة لم تك��ن صاحبة القرار 
دائم��ا هناك من يقررعنها أو م��ن تقررمن أجله، ليس 
ضعف��ا منها بالعك��س بل هي صاحبة ش��خصية قوية 
وعني��دة لكن عفويتها وطيبتها س��بب كل خيباتها فهي 
س��رعان ماتتخلى عن عنادها وتتحول إلى مطيعة دون 
نقاش لتحص��د الل��وم والتأنيب وغالب��ا ماينقلب عليها 
من تطيعه��م، أخذ التعب منها مأخ��ذا فالحوار الداخلي 
مع نفس��ها كان أش��به بالصراع والطريق مابين بغداد 
ودمش��ق طويل في حين كان الهدوء يعم السيارة التي 
اخذت طريقها عبر الجزيرة يعترضها بين ساعة واخرى 
نقطة تفتيش من الصعب أن تميز ما اذا كانت حقيقية 

 لخـديـعة
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أم وهمي��ة مم��ا اثار قل��ق الراكبين معها لكن الس��ائق 
هدأه��م باعتباره خب��رة وحس��ب تعبيره )راي��ح جاي(.

الح��ت لناظرها بنايات يبدو إنه��ا منطقة حدودية،ازداد 
قلقه��ا ألنها مقبلة عل��ى مجهول من سيس��تقبلها أين 
س��تقيم هي وطفلتها كيف س��تتصرف،ماذا ستفعل لو 
ان صهرها الذي أقنعها بالعودة خذلها!ش��عرت ان فأسا 
هوى على رأس��ها س��رعان ما اس��تبعدت تلك الفكرة ، 
ال لن يخذلها زوج ش��قيقتها الكب��رى التي بمقام امها.. 
ماه��ذا الهذي��ان إنهم مش��روع خير للغرب��اء فكيف لها 
وه��ي المطيع��ة والمس��تمعة لهم طيلة فت��رة مكوثها 
في الغربة،طمأنت نفس��ها وكان��ت ممتنة وواثقة بكل 
وعودهم..نعم انه��ا تعتز بصهرها وهو يرعاها كأخته 
الصغرى وقد ابلغتها ش��قيقتها أنه سيتكفل بمعيشتها 
ه��ي وابنته��ا ويضمن لهما حياة كريمة على ش��رط ان 
تعود للوطن وتعيش بين اهلها،كانت الصغيرة تتململ 
في مكانها وتسأل متى نصل؟كم بقي من الطريق؟هل 
س��نجد بابا في استقبالنا؟ أم إننا سنصل قبله في هذه 
الحالة س��يلحق بنا؟ كثي��رة ومحيرة هي االس��ئلة التي 
تطرحها طفلة شاهدت والدها يتهاوى أمامها ثم توالت 
األحداث فتغيرت حياتهم بل انقلبت وكل ش��يء لم يعد 
كم��ا كان تغي��رت األلق��اب ابنتها اصبح��ت يتيمة وهي 
أرمل��ة لي��س لها حق اتخ��اذ القرار أو التص��رف لم يعد 

بامكانه��ا مناقش��ة أو رفض قرارات م��ن يطلق عليهم 
)أول��ي األمر(..رحل من كان وحده ول��ي أمرها ورفيقها 
وعوض��ا عنه اصبح لها أولياء ه��م أخوة زوجها وأخوتها 
وكذلك أصهارها وعليه��ا االذعان والطاعة لكل الذكور 
ف��ي األس��رتين هكذا يج��ب أن تك��ون األرملة الش��ابة 
المس��تجدة كي تثبت للجميع حس��ن تربيته��ا واخالقها 
بغياب ذلك الجدار الذي كانت تس��تند عليه فهي وابنتها 
اآلن بنظرهم مخلوقات بحاجة للحماية والرعاية وعلى 
ه��ذا االس��اس ترك��ت وظيفتها وغ��ادرت بيته��ا ومحل 
اقامته��ا والبلد الذي عاش��ت به س��نوات ط��وال برفقة 
زوجه��ا الراحل ه��ي اآلن تابع��ة لمن يتكف��ل باعالتها 
ش��اءت أم أبت هذا واقع الحال . اعتلى تفكيرها ضجيج 
وعويل وموكب مش��يعين ونعش محم��ول أودعته كل 
أحالمه��ا وأيامها الجميلة ، لقد تغير كل ش��يء وفقدت 
الكثير الكثير ولم يبق اال الذكريات،أنزلت زجاج السيارة 
وايقظ��ت طفلته��ا التي غط��ت بنوم عميق لتش��اركها 
االس��تمتاع بمذاق الهواء المنقوع بحبات مطر جادت به 
س��ماء بغداد احتفاًء بق��دوم العائدين الى أحضانها في 
حين عال صوت الس��ائق بالصالة على محمد وال محمد 
مهنئا بسالمة الوصول .. الساعة 11,٤5بتوقيت بغداد 
ال أح��د بانتظارها الرد عل��ى اتصاالتها ليس إال الظالم 

بداية التبشر بخير.



اإميان عبد النبي دعبل/ البحرين
أدبيات بحبر 
مؤنث

أمي.. 
ضوء من حنان



ِمّني َهَرْبـُت َفَعاِنِقـي َخَفَقاِنـي ُضّمي شتاَت الّروِح ِباألحضـاِن  

َأْصِغي ِلُمْنَحَطِم الّزِفيِر ِبأْضُلِعـي    وَتَكّسر الّشهقاِت ِفـي ِشْرَيانـي

َفْوَضى الّشعوِر وَحْيرَة األْلَحـاِن َقْد َشّت إيقـاُع الُفـؤاِد َفَدوزِنـي  

َعّني ُأَفّتُش ِفـي َمَتاَهـاِت األَنـا  أّنـى َبَحْثـُت ِبَقلِبهـا ألَقـاِنـي

َمْن ِلي ِسواها َيْحَتوينـي ِطْفلـةً   وُيَهْدِهُد األْحـالَم ِفـي أْجفاِنـي

وُيَمّشُط األّيـاَم ِمْثـُل َضَفاِئـرِي   َمْجدولـًة ِبالـُفـّل والّريـحـاِن

أْم َمْن ُيَرّصُع ِبالّنُجـوِم َقالِئـِدي   وُيَطّرُز األْقَمـاَر ِفـي ُفْسَتاِنـي

َعْبَر الِجراِح َتراَكَمـْت أْحَزاِنـي وَسَيْكِنُس اأَلْحَزاَن ِمْن َصْدرِي إذا  

وُيِذيُب َقْنَد الُحْلـِم ِفـي ِفْنَجاِنـي َبْل َمْن َسَيْسِكُب لي الَمَساءَ ِحَكايةً 

أْم َمْن َسَيْمَلُئ ِبالّطُموِح َدَفاِتـرِي  وُيَفّجـُر اإلْبـَداَع ِفـي ألوانـي

ُمْنُذ انِعَقـادي َنْبضهـا َيرعانـي ُأّماُه يا َمْن ُهيَِّمْت روحـي ِبهـا  

ِمْن َأّوِل الُحّب ارَتَجْلـُت ِنداءَها   ِميماِن تْعَتِنقـاِن فـي َهَذيانـي

حّتى وإْن أْفَرّطُت ِفي ِعْصيانـي أبـدًا ُتَدّلُلِنـي وُتْسِبـُغ َعْطَفَهـا 

َأْحداِقَهـا ِفـي َلْحَظـِة الُغْفـَراِن َفُأَلْمِلُم الّنوَر الذي َيْنَسـاُب ِمـْن 

َكـِر الَمْفتـوِن بالـّذَوَبـاِن وَأُذوُب ِفـي ُقُبالِتهـا َمْفُتـوَنـةً  كالسُّ

ُمْذ َعّلَمْتِني الَمْشَي َأْدُرُج َخْلَفَهـا  َكَغزالٍة ورِداءُهـا ُبْستـاِنـي

َأْسَتْلِهُم الّطْهَر الذي َيْنَثـاُل َمـن   إْحراِمها ِفـي َحْضـَرِة الُقـرآِن

ِبالُحبِّ َتْبَتِكـُر الَوَصاَيـا َأْنُجمـًا   َأضواؤها ُحِبَكـْت ِبَخْيـِط َحَنـاِن

َفَتُدُلِنـي ِجَهـَة اإللـِه ِبَهْدِيـَهـا   وُتبوِصُل األْخالَق ِفي ُوْجداِنـي

َدأبًا ُتَناِغيني ِبــآل الُمصـَْطَفـى   َفأقّدُس الِعْشـَق الـذي أْحَيانـي

ُتْزِجي َحَكاَياها َسَحاِئَب َرْحَمـةٍ  َفَترِيُق ِحيَن ُهُطوِلهـا أْشَجانـي

وَتُصوُغ لي َمْعنى الَحَياِة َقِصيـدةً  َكيمـا ُأِجيـُد ِبَنْظِمَهـا أْوَزاِنـي
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إشـكالية الجمال 
والقبح

المشاهدة 
العينية وحدها 
التكفي لتقييم 
ماهوجميل 
أوقبيح، بل 
هي مسألة 
إحساس ينبع من 
النفس البشرية 
وانفعاالتها 
رنا بمقولة  مايذكّ
شكسبير)ليس 
هناك جميل 
والقبيح انما 
تفكير االنسان هو 
الذي يصور الجمال 
والقبح(

الجم��ال والقب��ح مفهوم��ان عام��ان غالب��ا مايش��كالن هاجس��ا لالنس��ان 
الصغي��ر قب��ل الكبي��ر، فال��كل يبحث ع��ن الجمال ويس��عى إلي��ه ويطمح 
ل��ه وال��كل يبتع��د ع��ن القب��ح ويتطي��ر من��ه وه��ذه االش��كالية وضعها 
الخال��ق ليثب��ت لن��ا أن المطل��ق ف��ي الوج��ود، فلو تعمقن��ا ف��ي التفكير 
متداخ��الن  أنهم��ا  س��نجد  المفهومي��ن  لهذي��ن  الحقيق��ي  بالمعن��ى 
اليمك��ن تحديد مالمحهم��ا بدقة كما اليمك��ن إيجاد فواص��ل أو فوارق أو 
حدود بينهما بس��هولة بل هما مترابطان مع اختالف النس��بة وقد يتبادالن 
األدوار كما أن معاييرهما قد تختلف مع المكان والزمان والشخوص بمعنى 
أن المش��اهدة العينية وحدها التكفي لتقييم ماهوجميل أوقبيح، بل هي 
رنا بمقولة  مس��ألة إحس��اس ينبع من النفس البش��رية وانفعاالتها مايذكّ
شكس��بير)ليس هناك جميل والقبيح انما تفكير االنس��ان هو الذي يصور 
الجمال والقب��ح( فالمختنق بالكآبة والحزن اليرى من الحياة س��وى جانبها 
المعت��م أم��ا من امتألت روح��ه بالمرح والس��رور بالتأكيد ي��رى من الحياة 

جانبها المنير .. 
وأجم��ل ص��ورة للجم��ال والقب��ح ه��ي تل��ك الت��ي رس��مها بدق��ة قل��م 
الكات��ب الفرنس��ي فيكتورهوغ��و والتي تجس��دت بش��خصية األحدب في 
روايته أحدب نوتردام )زاكوزمودو( وهو الش��خصية الرئيسية في الرواية 
والذي يمتلك جس��دا مشوها ووجها بش��عا وظهرا محدودبا في حين كانت 
تلك الحسناء التي أُعجب بها تنظر إليه بخوف وريبة قبل أن تكتشف خبايا 
إنس��انيته ونبل مش��اعره فذلك المخلوق المش��وه هو الوحيد الذي ضحى 
م��ن أجلها بحياته ألنه أدرك بانس��انيته وصفاء روحه ونقاء س��ريرته بأن 
فناء جس��ده القبيح من أجل من يحب يعني اس��تمرارية أعماقه اإلنسانية 

الجميلة بالبقاء .. 
والس��ؤال هن��ا ه��ل يمك��ن أن نصف مث��ل هذا المخلوق المش��وه جس��دا 
والمفع��م باالنس��انية بأنه رمز ومث��ال للقبح ؟بالتاكيد )ال( ألن انس��انيته 
وتضحياته النبيلة هي المث��ال الحقيقي والصادق للجمال الالمحدود وفي 
هذه الحالة نقر ونعترف بأن الوسامة وحسن الطلعة اليشترط دائما مالم 
يقترن بطهارة القلب وس��مو االخالق وعليه نس��تنتج ب��أن القبح والجمال 
كالهم��ا محاكاة للمش��اعر االنس��انية وأينما وجدا تركا وش��ما في الذاكرة 

والروح .
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فقهيات

الســؤال:  ما حكم مصافحة المــرأة العجوز 
اليائس؟

الجواب: ال يجوز من دون حاجب.

السؤال: هل يجوز للرجل ان يصافح النساء؟
الج��واب: ال تجوز المصافحة ب��دون حاجب إالّ إذا كان 

في تركها حرج شديد.

السؤال:   عندنا حفلة بمناسبة التخرج هل يجوز ان 
اســلّم علي الرجل او الشــخص الذي سيكرمنا باليد 

)مصافحة(؟
الجواب: يجوز مع الحاجب.

السؤال:  اذا اضطر الشــخص الى مصافحة األجنبية 
كما لــو ابتــدأت المــرأة بالمصافحة فــي الدوائر 
الرســمية وكان االمتناع عن ذلك ســبباً في توهين 
الشــخص وتحقيره فهل يجوز المصافحة خاصة اذا 

كانت غير مسلمة؟
الجواب: اذا لم يتيسر له تفادي اللمس المباشر بلبس 
الكفوف ونحوها فال بآس بذلك اذا كان االمتناع عن 
المصافح��ة يوجب وقوعه في الض��رر او في الحرج 

الذي ال يتحمل عادة وال فرق بين المسلمة وغيرها.

السؤال:  ما حكم مصافحة األجنبية؟
الجواب:  ال تجوز مصافحة األجنبية من دون حائل.

السؤال:  هل تجب المصافحة لو مد ليـ  حال الصالةـ 
رجل يده قاصداً الســالم او المصافحة بحد ذاتها؟ 
وهــل هناك كراهة في إيجاب المصلي للمصافحة 

أم ان الكراهة علي المريد للمصافحة؟
الج��واب: ال تجب المصافح��ة في حال الصالة وال في 
غيرها اذا ل��م يعد تركها اهانة لم��ن تحرم أهانته، 

وإما الكراهة فغير ثابتة لها بعنوانها.

الســؤال:  هــل يجوز مصافحــة العجائــز األجنبيات 
القواعــد الالتــي ال يرجون نكاحاً؟ ومــا هو العمر 

التقريبي للقواعد؟
الج��واب: ال يجوز لمس بدن األجنبي��ة مطلقًا، إالّ مع 
الض��رورة، وليس للقواعد عم��ر تقريبي بل تختلف 
امرأة عن غيرها في ذلك، والمناط هو المذكور في 
اآلي��ة، أن تك��ون ممن ال ترجو الن��كاح من جهة كبر 

السن.

استفتاءات 
في مصافحة المرأة

* المصدر: موقع المرجع الديني االعلى السيد علي الحسيني السستاني )دام ظله(



في الحلة وفي كل يوم ثالثاء

زيارة للنساء فقط!!

قوارير 
 تاريخ 
وتراث

يوم الثالثاء مخصص لزيارة مسجد السهلة المعظم 
في الكوفة والنه مكان بعيد نوعا ما عن محافظة 
بابل وقد ال تتمكن الكثيرات من الذهاب اليه .. اصبحت 
زيارة مقام االمام صاحب الزمان عجل اهلل فرجه 
الشريف المكان البديل لزيارة مسجد السهلة

تصوير - حيدر الحيدري
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للنساء فقط
استقبلتنا الس��يدة )ارزاق حميد( مسؤولة المزار 
التي تحضر كل يوم ثالثاء وتطوعت مع ش��قيقتها الدارة 
هذا المكان المقدس وهي احدى افراد عائلة توارثت سدنة 
المقام قائلة : منذ سنوات طويلة كان والدي يصحبنا معه 
ونح��ن اطفال صغ��ار الى هذا الم��كان أذ نحظ��ى برؤية 
النس��اء اللواتي اصبح حظورهن الى هنا تقليدا اسبوعيا 
قد ال تتأخر عنه احداهن الي س��بب من االس��باب من اجل 
زيارة مقام االمام صاحب الزمان والدعاء من اهلل بتحقيق 

امانيهن ورغباتهن .
س��ألتها : لماذا هذا الي��وم بالذات ؟فأجاب��ت : يوم الثالثاء 
مخص��ص لزيارة مس��جد الس��هلة المعظم ف��ي الكوفة 
والنه مكان بعيد نوعا ما عن محافظة بابل وقد ال تتمكن 
الكثي��رات من الذه��اب اليه .. اصبحت زي��ارة مقام االمام 
صاح��ب الزمان عجل اهلل فرجه الش��ريف الم��كان البديل 
لزيارة مس��جد الس��هلة، اال ان هذا ال يعن��ي عدم حضور 
النس��اء ف��ي باقي االي��ام والس��يما ليلة الجمع��ة ويومها 

باعتباره مخصصا لزيارة االمام الحجه .

المكان للرجال !
وعم��ا اذا كانت ثمة طقوس او مراس��يم معينة تمارس��ها 
النساء هنا قالت : بصورة عامة يحضرن  منذ الصباح الباكر 
الس��يما الموظفات منهن اي ربما قب��ل التحاقهن بالدوام 
الرس��مي، وذلك الداء االعمال الخاصة بالزيارة الموجودة 
في كتب ضياء الصالحين ومفاتيح الجنان مرددات االدعية 

والصلوات االخرى بصورة جماعية أو منفردة.
لذا ال مكان للرجال هنا في يوم الثالثاء، ما دامت النس��اء 
متواجدات، أذ ال يس��مح لهم الدخول الى المقام نهائيا اال 

بعد الغروب .

عادات وتقاليد
وم��ن التقالي��د المتبع��ة ان )صاحبة الحاج��ة ( التي لديها 
امني��ة تق��وم بزي��ارة مقام االم��ام الحجة )ع��ج( كل يوم 
ثالثاء ولمدة ثالثة اس��ابيع او لس��تة اس��ابيع وربما تصل 
الم��ده الى اربعي��ن اربعاء وهناك من تحضر كل اس��بوع 
وبدون انقطاع لذا فأن النس��اء يبدي��ن تآلفا وصحبة فيما 

بينهن .
و من التقاليد التي دأبت عليها النساء، ان من لها حاجة عند 
اهلل تقوم بالبحث عن اربعين امرأة زارت بيت اهلل الحرام 
في مك��ة المكرمة، لتقوم كل واح��دة منهن بعمل عقدة 
في خيط وبع��د اكتمال العدد تق��وم صاحبة الخيط بفك 
عقدة من هذه العقد كل يوم اربعاء بعد وضع الخيط في 

اناء فيه ماء وش��ربه وهذه العملية تس��تمر طوال اربعين 
مرة كل اربعاء .

ام��ا التي ال ت��رزق باطف��ال تأخذ قطعة م��ن تربة االمام 
الحس��ين عليه الس��الم  وتدون عبارة ) بسم اهلل الرحمن 
الرحي��م ( على بطنها مئة م��رة بعد ترطيبها قليال بالماء، 
و كتاب��ة نفس الكلمات مئة مرة عل��ى ظهر الرجل وهذه 
الطريق��ة وحس��ب الكثيرات مجرب��ة فع��ال وناجحة باذن 

اهلل.

حادثة الكرسي
الس��يد عبد اهلل الصفار من سدنة المقام الشريف .. بين 
)لقواري��ر( ان مق��ام االمام الحج��ة في مدين��ة الحلة من 
الشواهد التاريخية المباركة ذكره ابن بطوطة في رحلته 
ف��ي القرن الثامن  الهجري، وقيل كان تابعا الى مدرس��ة 
العالم��ة الحلي وهو جام��ع الحلة الكبي��ر والعالمة الحلي 
من علماء القرن الثامن عش��ر التقى االم��ام الحجة عليه 
الس��الم في هذا المكان حسب ما ورد في بعض المصادر 
منه��ا كت��اب يحمل عن��وان ) تأريخ مقام االم��ام المهدي ( 
للباحث النجفي احم��د علي مجيد وفيه تاريخ مفصل عن 

هذا المقام .
مضيفا ان مساحته لم تتجاوز الثالثين مترا واخر من قام 
بتش��ييده هو الس��يد محمد مه��دي القزويني عام 131٧ 
هجري��ة يقابلها 1٨٩٦ ثم رمم وجدد عام 2001  وبجهد  
وتبرعات من المخلصين والمؤمنين ..جدد بناؤه بعد شراء 
المحل المجاور له وتوس��يع مساحتة لتصبح سبعين مترا 
واع��ادة بنائه م��ن طابقين على الطراز االس��المي مزينا 
بالمراي��ا والكاش��ي الكربالئ��ي والشناش��يل اضاف��ة الى 
اس��تبدال الش��باك الخاص بالمقام الذي كان من الخشب 
الصاج باخر جديد مصنوع م��ن النيكل والنحاس المطلي 

بالذهب والمرصع بالمينا .
واض��اف الصف��ار : كثي��ر من المعج��زات حدث��ت في هذا 
الم��كان المق��دس اال ان اغل��ب الن��اس يتذك��رون  حادثة 
الكرس��ي التي وقعت على ما اتذكر في الش��هر الرابع من 
عام 1٩٨٨ أذ كان في المقام كرس��ي قديم من الخش��ب 
تس��تخدمه النساء في ايقاد ش��موع الكافورعليه في يوم 
الخمي��س ، وحدث ان نس��ي الش��خص ال��ذي كان مكلفا 
بفتح وغلق المكان ان يطفئ الشموع قبل خروجه فتفاجأ 
صباحا باحتراق الكرسي باكمله ..وبأعجوبة لم تصل ابدا 
ال��ى ) الزوال��ي والكاربت ( الذي كان مفروش��ا في المكان 
تحته مباش��رة وهذه الحادثة كانت اش��به بالمعجزة وهي 
من بركات االمام صاحب الزمان فلو احترق المكان لكانت 

كارثة حقيقية .

الثالثاء وهو موعد تواجد النساء في  مقام االمام صاحب الزمان او ما يسمى هنا بمقام 
)الغيبة( في مدينة بابل )الحلة( تجتمع النساء فيه من كل حدب وصوب  من كل اسبوع الداء 
المناسك الخاصة بالزيارة والصالة والدعاء ..يقع المقام المبارك في مركز مدينة الحلّة، في 
ارين ، خلف جامع الحلة الكبير ، وهو مشهور عند  منطقة تدعى )السنية( في سوق الصفّ

أهل الحلّة ب� ) مقام الغيبة ( نسبةً إلى اإلمام الغائب عجل اهلل تعالى فرجه الشريف .



ترجمة / �ساجد اهي  ترجمة

عندما اصبحت جوردين سميث أم الول مرة كانت االولوية بالنسبة لها هي التأكد من نمو طفلها 
سعيدا ويتمتع بصحة جيدة كما حرصت على ان ينشأ في بيئة محايدة جنسيا لتالفي أي مفاهيم 

خاطئة قد يحصل عليها والنها تعلم ان ابنها سيحاط منذ سن مبكرة بالقوالب النمطية التي يفرضها 
المجتمع والتي يعتبرها طبيعية بالنسبة للفتيات والفتيان .

اطفال محايدة  س
مالب
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 وال تهت��م س��ميث ان كان ابنها س��يرتدي ) توتو ( او 
يلع��ب ك��رة القدم كهواي��ة مفضلة ل��ه طالما يكون 
س��عيدا وهي ت��ردد انهم مج��رد اطفال .. كتبت س��ميث في 
موق��ع ) Mom cafe ( ) مقه��ى االمهات ( انها تحرص ان ينمو 
طفله��ا في بيئ��ة محايدة  من اجل اعطائه فرصة الكتش��اف 

هواياته الخاصة . 

خوض الحياة
تقول س��ميث ان التربية االبوية المحايدة هي لضمان اعطاء 
الطف��ل كل فرصة ممكنة بغض النظر عن التقاليد والعادات 
المرتبط��ة باالطف��ال الذك��ور او االن��اث وقد واجهت س��ميث 
بع��ض االنتقادات لقرارها من قب��ل البعض الذي يعتقد انها 
ق��د تجبر ابنه��ا على لبس مالب��س البنات . وم��ع ذلك اكدت 
انها تس��مح البنها باختيار المالبس الت��ي يرغب في ارتدائها 
وااللع��اب التي يحب اللع��ب بها والهوايات الت��ي يود تجربتها 
وهذا االمر سيس��مح له بخوض الحياة بعقل مفتوح .. وكانت 
دراس��ة اجريت العام 201٦ قد كش��فت ان الفتيان والفتيات 

الطفول��ة المبكرة وبالتحديد في س��ن التس��عة اش��هر.. ومع 
ذلك ف��أن الطريقة التي يش��جع بها االب��اء ابناءهم وبناتهم 
للع��ب بااللعاب التي ينظر اليها عادة عل��ى انها العاب للذكور 
فق��ط او لالناث فقط تلعب دورا كبي��را في تحديد هواياتهم 

وشخصياتهم . 

ردود افعال
على هذا االس��اس اعلنت شركة ريفر ايالند في كانون االول 
م��ن العام الماضي ع��ن اطالق خط مالب��س جديد لالطفال 
محايد يحمل ش��عار ) يريد االطف��ال ان يكونوا اطفاال فقط ( 
خط المالبس الجديد  هذا الذي طرحناه هنا ..اثار ردود افعال 
متباينة في وسائل التواصل االجتماعي كما تلقى دعما كبيرا 

من انصار من وصف االعالن بانه رهيب او مثير.

عن صحيفة االندبندنت 
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 وال تهت��م س��ميث ان كان ابنها س��يرتدي ) توتو ( او  وال تهت��م س��ميث ان كان ابنها س��يرتدي ) توتو ( او 
الطفول��ة المبكرة وبالتحديد في س��ن التس��عة اش��هر.. ومع الطفول��ة المبكرة وبالتحديد في س��ن التس��عة اش��هر.. ومع يلع��ب ك��رة القدم كهواي��ة مفضلة ل��ه طالما يكون يلع��ب ك��رة القدم كهواي��ة مفضلة ل��ه طالما يكون 



تسميات بائسة

لو حاولنا الولوج 
في العوالم الخفية 
لألشخاص الذين 
يلبسون الحزن ثوبا 
يليق بهم في 
كل حين سنجد بأن 
أغلبهم من الشباب 
أو المراهقين ممن 
فقدوا األهداف 
الحقيقية في الحياة، 
وغيبتهم مواقع 
التواصل عن العالم 
الخارجي، فباتوا ال 
يملكون من الخبرة 
في التعامل مع 
األحداث الحزينة إال 
القليل

ونح��ن نتصفح مواق��ع التواص��ل اإلجتماعي تمر علينا مختلف األس��ماء 
والحس��ابات اإللكتروني��ة الت��ي تحمل مختل��ف األس��ماء الصريحة منها 
والمزيف��ة، فهناك من يتخفى بإس��م آخر ليتس��نى له إس��تخدام مواقع 
التواص��ل بش��كل غي��ر محظور وهن��اك من النس��اء من تتخفى باس��م 
مس��تعار ن��زوال عند رغبة ال��زوج أو األخ أو األب ،ولكن م��ا يلفت األنظار 
هو إختيار نس��بة كبيرة من األش��خاص ألس��ماء وهمية تعبر عن الحزن 
وه��ي مختلفة ومتع��ددة ال يمكن إحصاؤها هنا ولك��ن يمكن ذكر أمثلة 
مثل ش��هكة حزن، صرخة صمت ، ش��ايل جروحي بروحي، ألوان مزيفة، 
مذك��رات حزينة ، حروف الموت ... إلخ من التس��ميات التي ال تدل س��وى 

على حزن عميق يحمله صاحبها ويتشبه به ويعلن عنه.
وبحس��ب بعض األبحاث التي أقيمت في هذا المجال وهي قليلة يفس��ر 
عل��م النفس بأن األح��داث واإلحباطات التي يتعرض لها اإلنس��ان اليوم 
ووس��ائل التكنولوجيا الت��ي أصابت اإلنس��ان بالوح��دة والتوحد وتركته 
حبيس��ا بين جدران هاتفه النقال كان لها األثر الكبير في شعور اإلنسان 
الدائم بالحزن حتى تمحور الفكر اإلنساني نحو هدف واحد وهو اإلعالن 
عن الحزن والش��قاء األبدي وهي فكرة تبدو غبية بعض الش��يء لمن ال 
يفقه وج��ود اهلل تعالى ويؤمن بتغيير الحال بي��ن ليلة وضحاها ويعمل 

بمبدأ التعلم من الصدمات.
ول��و حاولنا الولوج في العوالم الخفية لهؤالء األش��خاص ممن يلبس��ون 
الح��زن ثوبا يلي��ق بهم في كل حين س��نجد بأن أغلبهم من الش��باب أو 
المراهقين مم��ن فقدوا األهداف الحقيقية في الحي��اة، وغيبتهم مواقع 
التواصل عن العالم الخارج��ي، فباتوا ال يملكون من الخبرة في التعامل 
مع األحداث الحزينة إال القليل فيندفعون نحو كآبة إجبارية مع أول صدمة 

حياتية وهذا أكبر دليل على إنتشار مرض الكآبة بين الناس.
هن��ا فقط يحتاج اإلنس��ان إلى التوقف عند عدة نق��اط أهمها النظر إلى 
المش��كلة م��ن زاوية جمعية وليس��ت فردية بمعنى النظر إلى مش��اكل 
اآلخرين ومن ثم مشكلته الشخصية وحينها سيجد بأن مشكلته بسيطة 
مقابل مش��اكل اآلخرين ،وبأن اإلس��م الحزين لن يجلب له سوى الحزن 
وس��يعزز اإلحس��اس باالحباط ، لذا ال ب��د من اختيار تس��ميات أكثر أمال 
والعمل بها من أجل إس��تكمال طريق الحياة الصعب بروح جميلة تتحدى 

الصعاب وتتجاوز األحزان.








عدسة عمار الخالدي

صباح جديد



قوارير
هي 
واالبداع

وفي س��جل التضحية والعط��اء الالمحدود وقفت 
»قوارير« مع واحدة من النس��اء اللواتي س��خرن 
مهنته��ن وخبرته��ن الطبي��ة لخدم��ة الوطن وش��رائحه 
المختلف��ة ..ل��ذا كان��ت اس��ما وعنوانا في قائم��ة المجد 
المكتن��زة بالح��ب والحل��م والجم��ال الروح��ي المتمث��ل 
ببس��اطتها واحساس��ها العالي بالحياة الزاخ��رة بالعطاء 

بعيدا عن االرباح .
قارورتنا لهذا العدد طبيبة االسنان )ساجدة الجبوري( التي 
وقفت بش��موخ وقوة لترسم طريقها المهني واالنساني 
في خدم��ة الفقراء وااليتام وابناء الحش��د بأعتزاز وحب 

ليست اية مهنة في العالم 
ترجمت معنى االنسانية 
بمعانيها النبيلة..  كما 

لمهنة الطب السامية .. فهي 
تجمع بين طياتها الممتلئة 
باالنجاز اسى وألما..السيما 
حينما يكون المريض فقيرا 

معوزا، فألبومها الطبي زاخر 
بصور متعددة للعطاء ولالمل 
والحياة وطعم العافية الذي 

نفتقدها في لحظة ما احيانا.. 
ولوال ماانعم اهلل علينا من 

مالئكة الرحمة المؤتمنين على 
قسمهم الطبي الصبحت الحياة 

في عفا ومنأى .

ساجدة الجبوري.. 
طبيبة منحت المهنة جانبها االنساني

ألقاب نالتها بجدارة 
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وتكرس كل خبرته��ا الطبية الجلهم 
واليه��م.. ونال��ت ألق��اب ع��دة خ��الل 
عملها منها )طبيبة االنسانية( و)بنت 
الحشد( و)سفيرة االيتام(.. وكل لقب 

له حكاية !

 تقول :  
الطب اليقتص��ر على الع��الج فقط، 
بل ان هذه المهنة تحمل بين طياتها 
العط��اء  ف��ي  تتمث��ل  اخ��رى  مع��ان 
الالمح��دود واالنس��انية الكبيرة التي 
قائم��ة  ف��ي  اوال«  رقمه��ا  وضع��ت 
للمعالج��ة  واهتمامات��ي  مش��اريعي 
.. وكم��ا تري��ن ان عيادات��ي تغ��ص 
 .. ي��وم  كل  المراجعي��ن  بالمرض��ى 
النهم يجدون فيها الرعاية واالهتمام 
..ب��دءا من الع��الج المجان��ي للفقراء 
وابن��اء الحش��د وعوائله��م وانتهاءا« 
بالنقابات ومنظمات المجتمع المدني 
الت��ي قررت ان تك��ون لهم حصة في 

الخصم الطبي الذي عملنا فيه منذ سنوات . 
عياداته��ا تعمل بنظام الحوكم��ة االلكترونية وهو نظام 
اوروبي يس��مى نظام الس��اعات .. واي خلل في اي جهاز 
هناك مهندسي صيانة واجهزة طبية كي اليتوقف العمل 
مطلق��ا .. فضال ع��ن تجهيزه��ا بالكاميرات والشاش��ات 
الخاصة بالكبار والصغار وانترنت للمراجعين في صاالت 
االنتظاروكافتري��ا مجه��زة بأفخ��ر المأك��والت بأس��عار 

زهيدة، وحدائق وألعاب اطفال.
   

أوسمة االلقاب
حصل��ت عل��ى لق��ب )طبيب��ة االنس��انية( حينم��ا دخلت 
ف��ي مجال واس��ع ج��دا م��ع اغل��ب المؤسس��ات لتقديم 
كان��ت  س��واء  له��م  الطبي��ة  والعالج��ات  الخدم��ات 
الحكومية ام غيره��ا .. وتعاونت مع الجمعيات والنقابات 
ومنظم��ات المجتم��ع المدني الجل ان يثب��ت لهم خصما 
عالجيا ..او عالجهم بالتقس��يط وهي بادرة تطرح الول 
م��رة في المحافظ��ات الجنوبي��ة .. ومنحت هذا الوس��ام 
لتعاوني مع كل شرائح المجتمع .. وتقديم خدمات طبية 
وانس��انية لكل من يحتاج اليها .. س��واء كانت عالجية او 

عينية !
والنه��ا عمل��ت م��ع مجامي��ع طبي��ة لمعالج��ة المقاتلين 
والنازحي��ن ع��ن طريق )ياحس��ين( وهو طري��ق النزوح 
.. وم��ع فصائ��ل الحش��د المرابطين ف��ي ارض الجهاد .. 
كان��ت الجبوري يدًا بيضاء طيبة تحن��و عليهم .. تتواجد 
اينما ه��م.. تعطي النصائح الطبية والعالجات بكل فخر 
ومحبة، وتس��اهم ف��ي توزيع المس��اعدات ، مما يمنحها 
شعورا بأن ماتقدمه جزءا من عجلة النجاح والنصر ودحر 
االع��داء .. وتعد هذه الخدمات الطبي��ة بنظرها اقل مما 
يج��ب تقديمه الن��اس حموا ارضنا وش��رفنا ودافعوا عن 

كرامة العراق والعراقيين .. ولهذا لقبت ) بنت الحشد(.
ويعد لقب ) سفيرة االيتام( احد االلقاب الثالثة الذي نالته 

الجبوري عن طريق رعايتها واهتمامها 
بش��رائح االيت��ام ومعالجته��م مجان��ا 
اينما وجدوا..وكذل��ك العوائل الفقيرة 
والمتعفف��ة .. فتح��ت له��م عياداته��ا 
ليحصل��وا  االختصاص��ات  المتع��ددة 
عل��ى مختل��ف العالج��ات المجانية.. أذ 
قامت بتهيئة عي��ادة متنقلة باالقضية 
والنواحي.. فضال ع��ن اعطاء الدروس 
االنكلي��زي  ك��درس  له��م  العلمي��ة 
والرياضيات .. بعد االس��تعانة بأساتذة 
متخصصي��ن .. لينال��وا ايض��ا حص��ة 
من المالب��س والتجهيزات المدرس��ية 
والسفرات والخدمات الترفيهية االخرى 
..  تقول بع��د ان اوضحت كل مايتعلق 

بااليتام وعوائلهم .

تميز وتألق
مقاب��ل  قلي��ال  يع��د  مانقدم��ه  كل 
التضحيات العظيمة التي قدمها ذويهم 
.. وهذا واجبي الذي اش��عرني بقيمتي 
كأنس��انة واختصاصية، ولم تضع في قاموس��ها االرباح 
واالم��وال التي س��تجنيها م��ن مهنتها .. ب��ل اخذت تفكر 
بكل مامن ش��أنه ان يعزز اتجاهها االنس��اني نحو خدمة 
ابناء وطنه��ا . . فعياداتها تغص بالمرضى القادمين من 
مختل��ف مناطق محافظة ذي ق��ار والمحافظات الجنوبية 
القريب��ة بع��د أن حققت التميز والتألق ف��ي فترة وجيزة 
وألزمت نفسها بأن تحافظ على تبوأها المراكز المتقدمة 
وتحقي��ق الفائدة الكبي��رة ألهالي المدينة التي عاش��ت 
الحرم��ان والظلم لحقب��ة زمنية ليس��ت بالقليلة لتبلور 
تجربته��ا لخدمة أبناء الناصرية وتتس��ابق لمد يد العون 
��ل األيت��ام ومعالجتهم مجانًا وأبطال الحش��د  لهم بتكفّ
الشعبي وعوائلهم وذوي الشهداء والجرحى ، ناهيك عن 
مس��اعدة الفقراء والمعوزين وتحقي��ق الفائدة لمختلف 

شرائح.

محاربة النجاح
بجهوده��ا وتفوقها وج��دت الجبوري مس��اندة الكثيرين 
ممن تهمهم مصلح��ة المحافظة واالرتقاء بها إلى أعلى 
المستويات ، فيما راح المتضررون من مشروعها يضعون 
العراقيل في طريقها حتى وصل الحال إلى حرق منزلها 
مرتين وإيصال رسائل تهديد لها ، ال لشيء سوى لوالئها 
الحقيقي للوطن وألداء المهنة اإلنس��انية التي اختارتها 
لتخ��دم م��ن خالله��ا وطنه��ا ومواطنيها ، لكنه��ا بدل أن 
تكرم عل��ى أعلى المس��تويات نالت م��ن الظلم والقهر 
الكثير..وكان��ت لها الريادة والتفرد في المعالجة وتقديم 
المس��اعدات للمقاتلين ونيلها ش��هادات التكريم وكلمات 

اإلشادة والثناء من هيئة الحشد وقياداته.
س��اجدة الجبوري بقيت صامدة معطاءة وزاخرة بالمحبة 
والطم��وح .. طالما هي عل��ى قناعة بأنها الي��د البيضاء 
التي ترفرف على اكتاف اليتامى .. وفراش��ة رقيقة تحط 

رحيقها بلسما لشفاء الفقراء !! 

د. ساجدة الجبوري
الطب اليقتصر على 
العالج فقط، بل ان 
هذه المهنة تحمل 

بين طياتها معان 
اخرى تتمثل في 

العطاء الالمحدود 
واالنسانية الكبيرة 

التي وضعت 
رقمها اوال في 
قائمة مشاريعي 

واهتماماتي 
للمعالجة
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أثر 
ثقافي

لمعرض كرب��الء الدولي الثالث لكتاب 
الطفل وال��ذي تقيمه االمان��ة العامة 
للعتب��ة الحس��ينية المقدس��ة قس��م رعاية 
الطفول��ة .. وهج وألق وعط��اء.. ونحن نرى 
الفراش��ات الصغيرة تطير من جناح الى آخر 
بحثا عن الكلمة والمعلومة والصورة واللون 
البهيج بين طيات الكت��ب والمجالت واالقالم 
الممزوج��ة بح��ب الف��رح والحي��اة وقصص 
االنبي��اء س��يرة االئمة الصالحي��ن .. وغيرها 
من الحكايات االليفة والمس��لية التي فاضت 
به��ا اجنحة المع��رض الكري��م .. فضال عما 
ات��اح للمش��اركين م��ن مختل��ف البل��دان ان 
يقدم��وا لصغارنا امت��ع الكت��ب واالصدارات 
الخاصة بالطفولة والتي اباحت للكبار ايضا« 
فرصة ولوج المعرض وكشف جماله وتنوعه 

وتشجيع اوالدهم بأقتناء كتاب وقراءته .

فرصة ثمينة
 بي��ن )للقوارير(محمد الحس��ناوي مس��ؤول 
الحس��ينية  العتب��ة  ف��ي  الطفول��ة  رعاي��ة 

المقدسة بالقول:
المع��رض ض��م )20( جناح  لدور النش��رمن 
الع��راق ولبن��ان واي��ران والكوي��ت.. لتنمية 
وقدرات االطفال.. فضال عن الورش لتشجيع 
على الق��راءة وفرصة للعائلة العراقية لجلب 

اطفالهم اليه .
وتنوعت االجنحة والكتب المشاركة ما يقارب 
من )1000(عن��وان منها الديني��ة والثقافية 
والترفيهي��ة وكل ما يخ��ص ثقافة االطفال، 
هن��اك ورش خاص��ة لتعليم كتاب��ة القصة 
واالجنح��ة  المس��ابقات  وبع��ض  والرس��م 
التفاعلي��ة ضمن المعرض، ودور متخصصة 
باأللعاب الفكرية لتحفيز افكارهم ومواهبهم 
..كما نطمح في الس��نوات القادمة ان تكون 
المش��اركة اوس��ع كي تكون للطفولة ش��أن 
افضل في مجال القراءة واالطالع والرسم . 
كتاب الطفل لم يفقد هيبته الى اآلن .. سيما 
وان العراق يعاني من قلة دور النشر الخاصة 
بالطف��ل فه��ي التتج��اوز العش��ر دور وهي 
نس��بة قليلة ج��دا مقارنة بال��دول المجاورة 

التي تمتلك دورا« عديدة لذلك 
وهي .. أوال« واخيرا« رحلة تثقيفية تعليمية 

لالطفال 

معرض كربالء لكتاب الطفل.. 
آفاق نحو وهج الثقافة
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تصوير / رسول العوادي 



 تجارب االخطاء 

االخطاء في 
التجربة تعلمك 
النجاح اال اننا ومع 
شديد االسف نبذر 
سنوات حياتنا بدون 
وجه حق ونسرف 
في مشاعر االلم 
والندم والحسرة 
ونتعامل مع خيبات 
االمال الكبيرة 
وكأنها حدثت 
اليوم فنقضي 
االيام والليالي في 
ندم على ماضي 
ال يعود فال نعيش 
الحاضر ونخسر 
المستقبل

 كلم��ا الم��ح منزل جارتي وق��د تحول الى كتلة من نور يس��تضيء من خاللها 
ش��ارعنا ال��ذي اعتاد العتمة كم��ا اعتاد الحفري��ات التي بدات تأكل في جس��د 
الشارع شيئا فشيئا ، اعرف حينها ان عددًا من الضيوف حلوا قريري العين في 

هذا المنزل. . 
و من��زل جارتي بالتأكيد ال يختلف عن ك��رم العراقيين الحاتمي الذي اعتاد ان 
يس��رف في كرم��ه ويقرئ الضيف بما ل��ذ وطاب من اصناف الطع��ام الفاخرة 
التي قد يكون مصيرها في نهاية المطاف سلة المهمالت على اعتبار ان العين 
تأكل قبل الفم فتش��بع من مجرد منظر الى مائدة تثير الش��هية. . وعلى هذا 
االس��اس فأن االس��راف والتبذير العراقي بالتأكيد ال يشمل الطعام فقط ، بل 
هو يس��رف في الكهرباء مث��ال هذه النعمة التي كانت لن��ا معها تجارب مريرة 

والنعرف حقها اال حين نفقد نورها وهي عيوننا التي نرى بها في الظالم .. 
اح��دى قريبات��ي التي عادت من المهجر قبل فترة وجي��زة وحلت ضيفة عزيزة 
ف��ي منازل االه��ل المتعددة بعد س��نوات غربة طويلة لم تس��تطع ان تخفي 
اس��تغرابها من هذا االس��راف المتعم��د في الكهرباء ولم تك��ن تعرف ان هذه 
االض��اءة فوق المعتادة هي م��ن افعال الترحيب المعت��ادة بالضيوف في وقت 
اعت��ادت في��ه ضيفتن��ا على االس��لوب الغربي ف��ي االضاءة ال��ذي يعتمد على 
الش��موع بعد نهار ش��اق من العمل والش��موع هي بمثابة اس��تراحة المحارب 
لالنسان الغربي الذي يبتعد فيه عن الضوضاء واالضاءة الصناعية التي تتلف 

العين وتصدع الدماغ .. 
وبالتأكي��د ه��ذا االعت��راض عل��ى التبذير ف��ي االض��اءة قوبل باالس��تخفاف 
واالس��تهجان ونحن الذين اعتدنا ان تكون اجه��زة منازلنا الكهربائية في حالة 
التش��غيل المتعم��د هربا من حر قد يدخل المنزل فيحوله الى جحيم مس��تعر 

صيفا وخوفا من برد يدخل العظام بدون استئذان شتاًء .. 
ورغ��م ان الحكمة تق��ول ان االخطاء ف��ي التجربة تعلمك النج��اح اال اننا ومع 
ش��ديد االس��ف نبذر وبنف��س ه��ذه الطريقة س��نوات حياتنا ب��دون وجه حق 
ونسرف في مش��اعر االلم والندم والحسرة ونتعامل مع خيبات االمال الكبيرة 
وكأنه��ا حدث��ت اليوم فنقضي االيام والليالي في ن��دم على ماض ال يعود فال 
نعيش الحاضر ونخسر المس��تقبل ونبقى نعيش على فتات بعض الذكريات 
الجميلة فال نعرف من حياتنا سوى كلمة )لو( التي وكما اعتدنا ان نسمعها من 
جداتن��ا )زرعوها وما خضرت ( تأكيدا على عدم جدوى التحس��ر على الماضي 
في وقت علينا ان نتعلم فيه من اخطائنا التي يفترض ان تعطينا دفعة كبيرة 
م��ن العزيمة واالصرار على النجاح فليس هناك من احد س��لم من ضغوطات 
الحي��اة ومتاعبها فنحن اوال واخيرا نعيش وكما يق��ال على أرض اعدت للبالء 

ولم يسلم منها حتى االنبياء. 
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نافذة على 
الطبيعة

النخلة أم حنون
تحن��و النخلة عل��ى غيرها م��ن األش��جار والنباتات 
وتف��رش جناحيه��ا كأم حن��ون فمميزاته��ا تكس��بها فعال 
هذا اللقب وبج��دارة, فهي لطالما كانت في الموائد تكرم 
القادمين بحلو ثمرها, وتعطي الظالل الوارفة للمتعبين, 
وما يجدر اإلش��ارة له أيضا إننا حينما نتأمل النخلة بعمق 
توح��ي برفعتها وثباتها الى إنه��ا ال يمكن إال أن تكون أما 
للشهداء؛ فهذه الباسقة تشبه كثيرا حرائر الوطن الجريح 
تبك��ي بصمت وكبري��اء بعيدا عن العيون كلم��ا ألمت بها 
المحن.. لكيال تورث الضعف والوهن في عزائم اآلخرين.

فاتنة الشعراء
من المعروف أن الش��عراء لطالما أتخذوا من رمزية النخلة 
س��بيال لإلبداع  فمعانقتها لزرقة السماء بطولها الفارع .. 

وسعفها كما لوكان شعرها المنثور.. تالمسه الريح
وتداعب��ه أنس��ام الصب��اح, وثمارها كأنه��ا عناقيد اقراط 
اجتمعت لتزيد حس��نها وزينتها, وجذعها يرس��م لها قواما 

ساحرا يلفت نظر الناظرين.
ترن��و اليه��ا الغيوم نه��ارا.. وتبثها النجوم لياًل باألس��رار, 

ويحتضنها القمر.. 
ته��ب دون منة .. وتطعم الراجمي��ن لها بالحجارة, صبورة 

.. عميقة .. حكيمة
النخلة .. األم .. الشمعة!

ه��ذه الثالثي��ة .. ثالثي��ة االحت��راق بصمت إلنارة س��بيل 
اآلخرين

وإزاح��ة ظلمة المحن م��ن أيامهم... وبعد كل هذا كيف ال 
يحلو فيها الغزل!

زاخرة بالعطاء
كل م��ا ف��ي النخلة هبة إلهي��ة؛ جذعها, س��عفها, لحاؤها, 
ثمره��ا, طلعه��ا, وحت��ى النوى؛ ل��ذا تعد من أكث��ر نباتات 
الطبيعة عطاء, وفوائدها تجاوزت حدود ثمرتها األش��هى 
ذات الفائدة العظيمة ففي الكثير من األبحاث التي أجريت 
على قلب الجذع المعروف بالجمار أكدت بأنه مادة تقي من 
مرض الس��رطان ومن نعمة اهلل إنه مذاقه مميز ومحبب 
ل��دى الكثيرين, كما إن الطلع وهو حبوب اللقاح الموجودة 
ف��ي النخل الذك��ري _ كون النخل نبات ثنائي المس��كن _ 
يحت��وي على فوائد كثيرة عالجية ومغذية وجمالية ايضا, 
كما أن س��عف النخل يستخدم في صناعة قطع مميزة من 
األث��اث الذي يعكس الطابع التراثي, ويس��تخدم أيضا في 
صناعة أقفاص طي��ور الزينة, أما الثم��ر )التمر( ففوائده 
ال تحصى ولكل نوع ش��كل وطع��م يميزه عن النوع اآلخر 
فهو سهل الهضم ويحتوي على نسب كبيرة من العناصر 
الغذائية وااللياف فضال عن السكريات والبروتينات الالزمة 
لصحة الجسم, ويدخل النوى في صناعة العلف الحيواني 

وصناعات أخرى.

أنثى العطاء السامقة

كانت وما زالت رمزا شامخا تمنح 
أرض العراق هوية العراقة 

وتسمية بلد السواد لزخم وجودها 
على أرضه, باذخة العطاء ترفد 
اإلنسان بلذيذ الثمر, وردت في 
القرآن الكريم أكثر من عشرين 
مرة مفردا وجمعا وهذا دليال 

على منزلة هذه الشجرة وقيمتها 
وبديع خلقها, راسخة الجذور في 

طين األرض كأن في رفعتها إباء 
وفي صمودها شجاعة تقف كجبل 
تتحدى الرياح .. تميل ربما.. لكنها 

أبدا ال تنحني, فهي أنثى عالية 
الهامة والهمة.. مرفوعة الرأس.



مصور صغير على خطى ابيه 

حسن خضير .. 
عشق الكاميرا .. 

وابدع لقطاتها البريئة
للوهلة االولى يبدو حسن خضير صغيرا على تحمل ثقل 

الكاميرا.. اال ان عمق موهبته في التصوير الفوتوغرافي 
وحبه وشغفه بها  كانت حافزا قويا على تحمل ثقلها 

..هذا الصغير الذي اليتجاوز عمرة السبع سنوات يبدو 
عاشقا لآللة التصوير التي يضمها ويغازلها بكل وله 

..لنكشف اسرار هذا الحب في سياق اللقاء الذي اجريناه 
معه قائال: 

عالم 
األسرة



57 وال��دي مص��ور صحف��ي يعمل 
ف��ي اح��دى الصح��ف المحلية.. 
كنت اراه منش��غال« دائم��ا بالكاميرا .. 
الفريدة.. ويحرص  اللقطات  وبتصوير 
على النادر منها .. وقتها طلبت منه ملحا 
عليه مرافقته اثن��اء رحالت التصوير.. 
واول تل��ك الخط��ى كان��ت في ش��ارع 
المتنب��ي الزاخر باللقط��ات والمواضيع 
الرائع��ة ، فطلب��ت من��ه الس��ماح ل��ي 
بالتصوي��ر .. بعدم��ا كن��ت ق��د اخ��ذت 
بعض ال��دروس الفنية ف��ي ذلك..وما 
ان امس��كت الكاميرا حتى وثبت امامي 
بعض الصورالحي��ة الممكن التقاطها، 
وكان ل��ي ذل��ك .. وم��ن وقته��ا عقدت 
صداق��ة حقيقية ومتينة م��ع الكاميرا، 
لتكون ه��ي البداية التي س��أبني عيها 
موهبتي المقبلة .. برغم دقة هذا الفن 

وحاجته إلى الخيال الخصب أحيانًا.

فضول الحرفة
ع��ن اساس��يات التصوير وكيف يمكن االلم��ام بها يوضح 
 حس��ن، تعلم��ت بع��ض ذلك م��ن وال��دي، فه��و مصور
»محت��رف« وكان يث��ق بي وبم��ا اه��وى .. فمنحني اكثر 
وقته ومرافقته كي يجعلن��ي التقط صورا بارعة ، وكلما 
تعلمت ش��يئا وجدت اش��ياء اخ��رى اكثر فهم��ا واتقانا من 
الض��روري معرفته��ا .. فعال��م التصوير يثي��ر فضولي ، 

ويحفزني على كش��ف معالم��ه وجوانبه 
المذهلة .. انه مليء بالمفاجآت .. لذا كان 
يج��ب ان اتعلم كي��ف امس��ك الكاميرا .. 
وكيفية اختي��ار الزاوية .. وجوانب الضوء 
ومستوى الدقة وغيرها .. فأستوعبت كل 
مايمك��ن ان أك��ون مص��ورا« محترفا« .. 

وهذا طموحي!  

حلم يتحقق
حس��ن يتهيأ ألقامة معرضه الش��خصي 
ف��ي البيت الثقافي لش��ارع المتنبي الذي 
يتمن��ى ان يكون بمس��توى طموحه بعد 
ان اجته��د لحص��د ص��ورٍ ولقط��ات غاية 
في االهمية عن معان��اة اطفال العراق.. 
وان تحص��ل صوره عل��ى المراكز األولى 
في تل��ك المس��ابقات.. ويؤك��د أن حلمه 
لن يتحقق إال بالمثاب��رة والجد واالجتهاد 
ف��ي البحث عن اللقطات المميزة، كما انه 
يتمنى ان يكون معروفا وأس��تاذا في فن 
التصوي��ر الفوتوغرافي.. كي يعلم ممن 
اس��تهوته الحرفة .. وهذا يتطلب جهدا ومثابرة وحبًا لها .. 

على حد تعبيره.
نهاي��ة مطافن��ا الممتع مع المصور الصغير.. اود ن اش��ير 
الى ان حسن يمتلك )كاريزما( مميزة في اختيار المالبس 
وطريق��ة مش��يته وحديث��ه وحمل��ه للكامي��را .. واخيرا .. 

 .)D٧00 امتالكه لكاميرا خاصة نوع )كانون

حلمي لن يتحقق 
إال بالمثابرة 

والجد واالجتهاد 
في البحث 

عن اللقطات 
المميزة، كما 
اني اتمنى ان 
اكون معروفا 
وأستاذا في 
فن التصوير 

الفوتوغرافي.. 
كي اعلم 

ممن استهوته 
الحرفة .. وهذا 
يتطلب جهدا 
ومثابرة وحب 

لها

احدى ابداعته الفوتوغرافية



عالم 
األسرة

أمي تلعب معنا 
م��ن الطبيع��ي أن يطل��ب الطف��ل م��ن أمه أن 
تش��اركه اللعب، وقد ال تش��عر بالحماس تجاه 
هذا األمر نظرًا النش��غالها بالكثير من األمور المهمة 
وأعم��ال المن��زل، موقف يجعل كل أم تش��عر بالذنب 

لرؤية مالمح الخيبة على وجه طفلها.
فهو أم��ر طبيعي في حيات��ه، وحاجة أساس��ية لنموه 
وتطوره، وبالرغم أن س��عادة األبناء وتنمية قدراتهم 
وتفوقه��م هو الش��غل الش��اغل ل��كل األمه��ات، فإن 
الكثي��رات منه��ن ق��د ال يعرف��ن أن األس��لوب األمثل 
للوص��ول إلى هذا الهدف ه��و اللعب معهم مع مراعاة 

طبيعتهم واحتياجاتهم العمرية.
وأش��ارت إلى أن هناك وظائف لألس��رة يجب أن تقوم 
به��ا والت��ي م��ن خاللها يت��م اش��باع حاج��ات افرادها 
النفس��ية و االجتماعية و المادية و العاطفية و غيرها 
م��ن الحاجات التي يؤدي اش��باعها إل��ى وجود عالقات 

سليمة و صحية.
فض��ال عن انه نش��اط البد م��ن القيام ب��ه في اوقات 
الفراغ، ألنه من خالل ذلك يتحقق الكثير من االهداف 

خاصة للطفل، فاللعب ليس وسيلة للترفيه فقط.
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ل��م تهتم يومًا األم بالقيمة المادية للهدية 
ًا هو  المقدم��ة إليها، وإنما م��ا يؤثّر فيها حقّ
اهتم��ام أبنائها به��ا، وربما تكون ه��ذه هي أعظم 
هدي��ة يمك��ن أن تق��دم لألم ف��ي عيده��ا، فدائمًا 
نجده��ا تفرح ف��ي أعمال أبنائه��ا اليدوي��ة وتقوم 
بتشجيعهم وحثّهم على اإلبداع في كلّ ما يقومون 
به ويقدمونه، ولذلك نجد أنّ الهدايا التذكارية هي 

األقرب إلى قلبها.

هدايا عيد األم
هنال��ك بعض الهدايا التي يمكن أن نقوم بإعدادها 
في المنزل، تتخذّ ش��كاًل جمي��اًل ومحببًا لقلب األم، 
ناهي��ك عن ش��عورها باالهتم��ام واالنش��غال فيما 
تحبه، وفيما يلي س��أوجز أف��كارًا عن بعض الهدايا 
الت��ي يمكن أن نعدها بمفردن��ا في المنزل كهدية 

لعيد األم:
من أولى اهتمامات األم هو التقاط الصور لعائلتها، 
وكم تكون في نظرها هديًة عظيمة، إذا قمنا بتزيين 
ألبوم الصور، ببعض القصاصات الملونة والمزينة 
بش��كل فني، أو حتى يمكن إدخ��ال بعض القماش 
عليها كالدانتيل، أو بعض األزرار، التي تعطي شكاًل 

ابًا لأللبوم، ونقدمه لها لتحتفظ بذكرياتها بحلّة  جذّ
جميل��ة، وال ب��أس إن ل��م يك��ن لدينا ألب��وم صور، 
يمكننا ب��أنّ نأخذ أي علبة ونقوم بتغليفها بش��كل 
جميل إما بالقم��اش أو ببعض القطع الكرتونية أو 
الورقي��ة الت��ي قمنا بإعدادها بش��كل مرتب وفني 
أيض��ًا، وبذلك نضع الصور به��ا ونقدمها كصندوق 

للذكريات.
كم��ا تع��ودت بعض األمه��ات على حم��ل حقيبة يد 
معين��ة، كن��وعٍ من س��هولة حملها أو مالءم��ة لونها 
بش��كل دائم، فكم يبدو رائعا ل��و زينا هذه الحقيبة 
ببعض القطع المعدنية أو النحاس��ية، وربما ببعض 
د  قط��ع القماش، لنضيف عليها حيوي��ة، فمن المؤكّ

بأنها ستفرح بهذا العمل وتحبه.
فكم هو رائع لو قمنا بعمل طوقٍ أو سوارٍ من الخرز 
د بأنها  الملّ��ون، وتقديم��ه لألم كهدية، م��ن المؤكّ
س��تفرح بهذه الهدي��ة المصنوعة خصيص��ًا ألجلها، 
حيث نأتي بخيط م��ن النوع المقوى ونقوم بإدخال 

الخرز فيه على شكل متناسق ومرتب.
إنّ أي تغيير نجريه على أي أمرٍ يخص األم، لهو ما 
يسعدها ويفرحها ويكون لها بمثابة هدية عظيمة 

تقدم لها من أبنائها..

كنز الينضب
..



F A S H I O N
عالم 
األسرة



في هذا الربيع تعددت االلوان والتصاميم .. 
بحيث يستطيع صغارنا ان يقطفوا من كل 
بستان زهرة ، فقد تألقت االلوان والموديالت 
لتعبر عن شخصية رجل المستقبل .

وهي مستوحاة من الطبيعة الخضراء المكتنزة 
بالحيوية والجمال والرقة

الطاللة ربيعية
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الروع الذكريات 

الرحالت.. اجواء مثالية للعائلة
الرحالت من اكثر االشياء متعة وقربا للنفس؛ ألنها تجمع 
بين أفراد العائلة الواحدة، الذين على األغلب يشتركون 
بالميول، والذكري��ات، ويتفاهمون فيما بينهم بش��كلٍ كبير؛ 
حي��ث يتصرف فيها الش��خص عل��ى طبيعت��ه المطلقة، مما 
يجعل أجواءها مثالية، ومشاركة األم واألب واإلخوة واألخوات 
، وهي تختلف  أروع الذكريات، واالستمتاع بما هو مفيد ومسلٍ
عن رحالت األصدقاء والزمالء.. وعند التخطيط لرحلة عائلية 
يج��ب األخذ بعي��ن االعتبار ..إش��راك جميع أف��راد العائلة في 
التخطي��ط، ووضع برنامج الرحلة، وإب��داء الرأي واالقتراحات. 
الح��رص على االلتزام باألمور األساس��ية للرحل��ة، مثل عدم 
تضيي��ع أوق��ات الصالة، والذه��اب إلى أماكن مناس��بة ألجواء 

العائ��الت.. تحضير قائم��ة الطعام الالزم��ة للرحلة، وتحضير 
جمي��ع األدوات الالزم��ة إلع��داد وتقدي��م الطعام. االس��تعداد 
الجيد، ووضع برنامج ترفيهي باتفاق جميع أفراد العائلة على 
أن يكون قاب��اًل للتغيير ومرنًا. حجز أماكن المبيت، أو األماكن 
التي تتطلّب الحجز، إن كانت الرحلة إلى أماكن تستدعي هذه 
األم��ور. توزي��ع الواجبات على أف��راد العائلة، ووض��ع ميزانية 
تناس��ب الرحل��ة، وإحاطة الجمي��ع علمًا به��ا. تحضير صندوق 
ط��وارئ احتياطي يحتوي على لصق��ات جروح، وكحول طبي 
ن للصداع، وأدوية  ��م للجروح، وقطن طبي، ودواء مس��كّ معقّ
مس��كنة للمغص، وعالج لإلسهال، وضماد طبي معقم تجنبًا 

لحدوث أي طارئ.



65 حلوى الفراولة 
المقادير 

300/غ من مسحوق السكر
نصف لتر من الماء

500/ غ من الفراولة مطحونة
بياض بيضتان

سكر بودرة للتزيين
كمية البسكويت حسب القالب المستعمل

قليل من الفراولة

طريقة التحضير
نغلي مسحوق السكر مع الماء  على نار هادئة لمدة 3 دقائق حتى 
يذوب الس��كر، نضيف لها الفراول��ة المطحونة ونخلط جيدا. نفرغ 
ال��كل في علبة محكمة اإلغالق و نحتف��ظ بها في المجمد لمدة 5 

ساعات
نخ��رج المثلج م��ن المجمد و نخلطه بش��وكة كبيرة. نخفق بياض 
البي��ض بخالط كهربائ��ي إلى أن يصب��ح أبيضا كالثل��ج، نضيفه 
لمثلج الفراول��ة و نحرك جيدا بملعقة خش��بية، ندخل المثلج مرة 

ثانية للمجمد لمدة ليلة كاملة.
نقطع البسكويت بشكل متساوي حسب مقياس القلب المستعمل، 
نصفف البس��كويت ف��ي القالب دون ترك أي ف��راغ، نضيف نصف 
كمية المثلج وس��ط القلب و نبسطه بملعقة، نقطع الفراولة على 
ش��كل ش��رائح ثم نصففها فوق المثلج، نضيف باقي المثلج فوق 
الفراولة ونبس��طه جي��دا، نغطي القالب بالبالس��تيك الغذائي ثم 

ندخله المجمد ليلة كاملة.
عند التقديم نقلب الحلوى في طبق ثم نزينه بحبات الفراولة.



ربيع العطر اآللهي

ذكريات عديدة 
تتزاحم في 
رؤوسنا تستعيد 
الينا ألق الطبيعة 
حين فقدنا 
احساسنا بها 
طوال اعوام، 
ومازالت تبدو لنا 
غير ماكانت عليه 
، اال انها تدفعنا 
الى استرجاع 
صورها الممتعة 
ونحن نستعد لكل 
عيد في هذا 
الشهر البديع

م��ن فضائل اهلل جل وعال علينا ان��ه جمع لنا عيدين جميلين في 
ش��هر واحد،ال��ذي يعد من اجل الش��هور وارقه��ا  جميعا« واحلى 
المناس��بات الس��ارة،  والت��ي ننتظره��ا للتعبي��ر ع��ن مش��اعرنا 
المتأجج��ة والمتألق��ة في أحيان كثيرة،  في ه��ذا الفصل الممتع 
ومع كل اش��راقة ش��مس او زقزقة طائر او شم نسيم عذب.. أو 
قبل��ة على جبين س��ت الحبايب ف��ي عيدها.. نخ��رج منه بألطف 
المش��اعر ونحن محملون بأجواء ربيعية تعطر نفوسنا التي غلب 
عليها احيانا اليأس والملل والضوضاء التي تعج في ارجاء عالمنا 

المضطرب بأسى يرفض عتقنا في اوقات كثيرة!
ذكريات عديدة تتزاحم في رؤوس��نا تس��تعيد الين��ا ألق الطبيعة 
حي��ن فقدنا احساس��نا بها طوال اع��وام، ومازالت تب��دو لنا غير 
ماكانت عليه ، اال انها تدفعنا الى استرجاع صورها الممتعة ونحن 
نس��تعد لكل عيد في هذا الشهر البديع ، ويتزامن عيد األم بكل 
مايتضمن��ه من حنو ورأف��ة وثراء اليوصف بكلمات بل بس��لوك 
راق معها . وتسابق على رد جميلها بهدية بسيطة تنبض بالحب 
والعرفان مع اعيادنا تلك .. هي لم تكن مفارقة او مصادفة بقدر 
م��ا يمتلك ه��ذا اليوم من عطاءي��ن يوازيان العالم بأس��ره )األم 
والش��جرة( اذ يش��كل عيد الربيع .. مس��رة في النفوس الجوائه 
الخالب��ة في نهض��ة الطبيعة بكل مفاصلها ! ليكس��و هذا البهاء 
واالش��راق عيدا اعظم وأكبر تتجلى فيه معاني الوفاء والطيب.. 
)األم( الت��ي ش��رفها الب��اري وكرمها بالجنة التي عب��ر عنها بأنها 
تحت اقدامها.. لرفعتها ومكانتها السامية .. فما اجلك ياامي وانت 
تمنحين هذا الوس��ام اآللهي .. الذي يحمل��ك على جناح الكبرياء 

والشرف في آن واحد.
تحية من اعماقي وقلبي الى كل أم راقية في مس��يرتها الحياتية 
.. وال��ى كل أم صبرت واحتس��بت هلل بأهدائها فلذة كبدها فداءا 
ال��ى تراب االوطان !ومرحبا بربيعنا وعامنا النيروزي البهيج الذي 
منحنا الس��حر والجمال ..حقا« يتش��رف القلم وهو يقطرعذوبة 
مفردات��ه لكم��ا ايته��ا اآلم وايته��ا الش��جرة .. كالكم��ا معطاءان 

شامخان بهذا الفيض رغم حدبكما المعهود.








)حب المحرم( 
ابداع فوتوغرافي بعدسة حسنين الشرشاحي تحصد 

الجائزة االولى في مسابقة »حب المحرم« بوزارة 
الثقافة االيرانية



تصوير / هبة الكناني

الصورة الفائزة بالجائزة الثالة 
لمسابقة جمعية التصوير العراقية

شوق


