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اريج 
بتوقيت الوطناالفتتاح

حينمــا وصــف وطنــه اجــاد فــي حبــه، حقــا يســتحق العــراق كل ماافــرد الشــعراء قصائدهــم فيه..فالمشــاعر التــي 
نحملهــا واالمنيــات التــي ندعــو بهــا مــن اللــه ان يحققهــا ماهــي اال تعبيــرا عــن عمــق ارتباطنــا الواعــي لمقدســاته، 

والمشــاعر نحــوه تــكاد تتشــابه،  فتغــزو االقــام لتدويــن مايجــود مــن براعــة ذلــك االرتبــاط الوجدانــي بــه . 
وانــا االن بصــدد ابــراز دور المــرأة العميــق فــي التواجــد النوعــي والحضــور الشــرفي  فــي ســاحات التظاهــر وماقدمــت 
ــة وســمو موقفهــا  ــى قدراتهــا العقلي ــه لفــت االنظــار ال ــن خال ــت م ــم انســاني ولوجســتي وثقافــي تمكن ــن دع م
البطولــي، وكلهــا فخــر حقيقــي حينمــا عكســت النضــج المبكــر ورســمت للوطــن صــورة واقعيــة علــى جــدران ســاحات 
الحريــة، فخطــت بذلــك اروع الحكايــات والمبــادرات حينمــا ارتــدت الطبيبــة بدلــة الطــب وراحــت تــراوغ وتســارع الــى 
اســعاف الجرحــى ، وكبيــرة الســن وهــي توقــد نيــران تنانيــر الخيــر لتجــود علــى اوالدهــا بأرغفــة العــز.. وتلــك الفنانــة 
الراقيــة التــي خطــت باناملهــا الرقيقــة اروع اللوحــات علــى جــدران الكرامــة وانقذتــه مــن صــورة البــأس الــذي كان 
يغلفــه اعــوام الخيبــة، واخــرى واخــرى كلهــن اجــدن لعبــة الزمــن والتفاخــر بأنهــا كانــت مســاندة عنيــدة ..اختصــرت 
بتواجدهــا الــف حكايــة باطلــة، وحققــت ذاتهــا، لتــروي للعالــم ان الشــاب العراقــي الــذي يجــود معهــا هنــاك كان 

موضــع حمايــة واجــال لهــا، لتغيــر النظــرة القاســية وتجعلهــا اســطورة الحــدث المتفــرد.
هذا هو االنتماء الصادق للوطن، فا حب اسمى منه ، وال وجود لنا اال به ، فبك نستعيد عافيتنا .

رئيس التحرير

أحببُت فيِك عراَق روحي أو حبيُتِك أنِت فيه
يا أنتما ، مصباَح روحي أنتما .. أتى المساء

والليُل أطبق ، فلُتشعا في ُدجاُه فال أتيه
لوجئِت في البلِد الغريِب إلّي ما كُمَل اللقاء

الملتقى بِك والعراُق على يديَّ .. هو اللقاء!
بعض من روائع الشاعر الكبير بدر شاكر السياب
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 اهتمت العتبة الحســينية المقدســة بكل مشــاريعها من الجانب 
الخدمي، والثقافــي، واالجتماعي، ومن ضمــن اهتماماتها تميزت 
بالجانب القرآني باعتباره الثقل األكبر الذي اوصى به النبي )ص( 
إلــى جانب أهل البيــت )ع(. ولقد ُطرحت فكرة إنشــاء دارٍ للقرآن 
الكريم حينما التقى المتولي الشــرعي للعتبة الحســينية المقدسة 
بالحافظين الموهوبيــن؛ منتظر ومحمد باقر، بعد تتويجهما كأصغر 
حافظين للقــران الكريم على مســتوى العالم اإلســامي، فباركها 
متعهدا بدعمها مع قناعة كافية لنجاحها.. ومن هنا تم تأســيس 
دار القران الكريم ســنة )2008( في يوم المبعث النبوي الشريف. 

ت حيــث انطلــق الــدار بنشــاطه األول وهو فتح  ا ر و د
ســنوية لحفظ القران. كما القى إقباال واسعا 

من قبل األهالــي والراغبين بالتســجيل. 
بعدها باشــر الدار بإقامة دورات لتأهيل 

معلميــن للقــرآن الكريــم، ودورات أخرى 
للتاوة والحفظ في العطل الصيفية خص بها 

األطفال والشباب ولكا الجنسين.

رسالة مقدسة
ال ُبد بــأن القائمين على هذا الصــرح العظيم وهو دار 
القران الكريم كانوا يحملون رســالة مقدسة تحمل بين 
طياتهــا منبعــا ثقافيا قرآنيا.. إذ لــم يكتفوا بما ذكر 
آنفا بل توسعت رسالتهم الفتتاح الجانب النسوي في 

الدار ليضم لكنفه كثيرا من النسوة اللواتي يرغبن بحفظ 
كتاب الله الكريم وقراءته  وتدبره.

مشروع األلف حافظ
وعن أكبر نشــاط أقامه الدار حدثنا المنصوري قائا: بعد اتمام 

سنتنا األولى من إنشاء دار القرآن الذي كان مقره داخل الحرم 
المطهر، ارتأينا أن نقيم مهرجانا ســنويا بين الحرمين، 

وندعو إليه جميع الطلبة المشاركين بلباس موحد؛ 
لتكــون ظاهــرة جديــدة وجاذبــة لجميع 

آفاق 
ثرة

في إشراقة جديدة من بركات الحسين )عليه السالم( تنفرد العتبة الحسينية 
المقدسة بإنشاء أكبر مشروع مميز، وهو تأسيسها دار القرآن الكريم، الذي 
انبثق عطر نفحاته المباركة وتتوج بها كثير من المحبين بحفظهم لكتاب الله 

العزيز. قوارير.. التقت بمسؤول الدار الشيخ حسن المنصوري ليحدثنا عن 
أنشطة الدار قائال:

بوصفه منبعًا ثقافيًا قرآنيًا

دار القرآن.. كللت أفاقه الرحبة عنان العالم

تصوير - رغد العبيدي
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األطفــال الذيــن يرغبون بحفظ القــرآن الكريــم, وأطلقنا من خال 
المهرجان مشروع األلف حافظ.

ومن هنا تطور المشــروع و نمت شــمائله وتوســعت فــي مناطق 
كرباء المقدســة بين النواحي واألقضيــة، بعدها تم نقل التجربة 
إلــى محافظــات العراق منها النجف األشــرف و بابل والســماوة و 
واســط, والديوانية وذي قار و ميسان وصوال إلى البصرة وإلى شمال 
العــراق في صــاح الدين وكركــوك والموصل وباقــي المدن التي 
تتوفر بها مســتلزمات العمل من حيث المكان والكادر،  ليتزايد عدد 
المشــاركين من مختلف الفئات العمرية والمســتويات األكاديمية 
ولكا الجنسين.. وقد شهدنا التوفيق اإللهي بعملنا وذلك من خال 

خدمتنا للقرآن الكريم.

المراكز ومهامها
وعن هيكلية قسم دار القرآن الكريم قال الشيخ  المنصوري : 

يتكون الــدار من عدة مراكز تؤدي عملها وفــق اختصاصها، فمركز 
التعليم القرآني اختص بتنظيم الختمة الرمضانية ومشــروع األلف 
حافــظ وتنظيم الدورات المتفرقة بوســائل مختلفــة االلكترونية 

والنشرات وغيرها وأيضا تنظيم المحافل على مدى العام.
أما مركــز البحوث والدراســات القرآنية.. يشــمل تأليــف المناهج 
واإلصــدارات فقد أصدر) 83 ( إصدارا بيــن كتب ومجات إضافة 
إلى موســوعة أهل البيت القرآنية التي احتوت على ) 60 ( مجلدا، 
كما اعتمدت بعضها كمناهج للدراســات اإلســامية على مستوى 
العراق لديوان الوقف الشيعي، فضا عن إقامة الندوات والمؤتمرات 
العلميــة داخــل وخارج العــراق. وانقســمت مهام  مركــز التعليم 
األكاديمي إلى نشاطين اثنين وهما اإلعداديات اإلسامية للفتيات 
فــي الفتــرة الصباحيــة، والطاب فــي الفترة المســائية، اذ ضم  
أكثــر من)300( طالبًا وطالبة واحتــوى المنهاج التعليمي الدروس 
األكاديميــة والحوزويــة. و يمكن للطلبة بعد التخــرج االلتحاق في 
الجامعات باختصاص العلوم اإلسامية، وهناك مساٍع في توسعة 
قبولهــم في باقي االختصاصات.. كما يشــرف المركز من الناحية 
التنظيمية على اإلعداديات والمعاهد إضافة إلى مشروع الجامعات 

العراقية المؤلف من أكثر من عشرين جامعة.
 وتابع المنصوري: كما يعــد مركز اإلعام القرآني أهم المراكز لهذه 
المرحلــة لمــا يمر به المجتمع من أفق واســع المدى، فــكان له دور 
فعال إليصال رســالتنا إلى العالم. وذلــك ضمن الحداثة من خال 
التطبيقات االلكترونية في وســائل اإلعام. كما تم تأسيس وكالة 
) ق( القرآنيــة العالميــة وموقــع الكتروني وإصــدار مجلة الحفيظ 
والمكتبة القرآنية، وإقامة معارض دولية في طهران ولبنان وحضور 
أنشــطة خاصة بهذا الجانب. فضا مواكبة الزيارات المليونية من 
خال الهيئة القرآنية العاشورائية بتوزيع نشرات قرآنية في شهري 
محرم وصفر بين صفوف الزائرين. كما تم تجهيز االستوديو القرآني 
الخاص بتسجيل الختمات القرآنية واألدعية والزيارات والموشحات. 
فيما يضم مركز التبليغ القرآني الدولي أنشــطة واسعة فهو المركز 
الخــاص بفتح فروع لــدار القران في دول تتوفر فيها مســتلزمات 
العمل إذ لدينا)8( فروع خارج العراق منها لبنان إيران اندونيســيا، 

أفريقيا، ماليزيا وسنغافورة.
أمــا مركز التدريب والتأهيل فهو مركز عام بيــن التربوي والقرآني. 

ومن خاله يتم تنظيم دورات للحكام، والمســابقات الدولية وورش 
عمل خاصة للتنمية البشــرية، ويشــرف على تنظيم رحات السفر 
وحضــور الوفود للمشــاركات في المحافل والمهرجانــات القرآنية 

التي يقيمها الدار.

أنشطة متنوعة
ضم دار القرآن الكريم أنشــطة مختلفــة من ضمنها رحلة عمله في 
جنوب شرق آسيا والتي تم توثيقها بكتاب خاص تحت اسم )رحلة 
اآليات بين الشعوب والثقافات( وكان هناك تنظيم من قبل إدارة 
الدار ألنشــطة فصلية وشهرية وفي المناســبات كافة. حيث يتم 
اســتقبال العديد من الشــخصيات الدينية إلقامــة محافل قرآنية 
وتبادال في الزيارات وغيرها من األنشــطة التي تســهم في تطوير 
العمل؛ لتحقيق أهداف نهضة الحســين )ع( وتطبيق وصية النبي 
)ص( في الثقلين. وعن الرؤية المســتقبلية التي ينظمها الدار قال 
الشــيخ المنصوري: إن مشــروع دار القران الكريم أصبــح له امتدادا 
واســعا على المســتوى اإلقليمي والدولي. إذ ضمــت دوراته جميع 
الفئات العمرية وشرائح المجتمع من مثقفي وعامة الناس للتوجيه 
القرآني. ولهذا نحن اآلن في صدد إنشاء المجمع الحسيني القرآني 
الذي الزال قيد التنفيذ، كما نسعى بطرح جائزة دولية باسم جائزة 

كرباء الدولية.

بصمة مباركة
كان  ومــازال دار القــرآن الكريــم يواكب مــا تمر به البــاد. حيث 
يستنفر كوادره بالمســاهمة وتفعيل دوره بإقامة المحافل في كل 
المناســبات، إذ أقام محافل قرآنية  فــي جبهات القتال للمقاتلين  

طيلة فترات الجهاد ضد داعش.
وكانت له مشــاركات فــي الســجون اإلصاحيــة ودورات خاصة  
للمكفوفيــن ونشــاط خاص لمعاهــد التوحد والجامعــات والباعة 
المتجولين. ولم يتوقف عند هذا الحد بل استمر بأنشطته حيث أقام 
محافل قرآنية في ساحات المظاهرات في مدينة كرباء المقدسة و 
بغداد وبهذا سجل دار القران الكريم بصمة محافله المباركة في كل 

المناسبة سواء كانت دينية أم اجتماعية أم وطنية.

مشروع دار القران الكريم أصبح 
له امتداد واسع على المستوى 

اإلقليمي والدولي. إذ ضمت 
الدورات جميع الفئات العمرية 
وشرائح المجتمع من مثقفي 

وعامة الناس للتوجيه القرآني. 
ولهذا نحن اآلن في صدد إنشاء 
المجمع الحسيني القرآني الذي 

الزال قيد التنفيذ، كما نسعى 
بطرح جائزة دولية باسم جائزة 

كربالء الدولية

زهراء جبار الكناني 

الشيخ حسن المنصوري
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هي جزء مهم ورئيســي في جســم االنســان )جهاز الهضم( تبدأ 
االســنان بالبزوغ بين عمر4 اشــهر والســنة من عمر الطفل وتسمى 
األسنان األولية او اللبنية وعددها 20 سنا لبنيا عند اكتمال بزوغها 
اما الدائمة فهي بديلة اســنان اللبن حيث يبــدا الطفل بالتبديل 
بعمر 6 سنوات، أذ تسقط اســنانه اللبنية لتظهر بديلها الدائمة..  
وعددها الدائمة 32 ســنا يظهر اخرها الرحى الثالثة او ما يســمى 
بالعقــل وحقيقة ليس لهــا اي عاقة بالعقل انمــا وقت بزوغها 
يكون بين 18 و 20 من عمر الشــاب الذي يرتبط باكتمال النضوج 

للشخص لذلك ارتبط اسمها بالعقل!.
اذا الحظنا الفرق بين عدد األســنان اللبنية و الدائمة هو 12 ســنا 
وهم األرحاء الدائمــة في كل فك 6 ارجاء؛ ثاثة في كل جهة، ال 

تتبدل انما تبزغ مباشــرة ويبدأ بزوغها في السادسة من العمر وهي 
الرحى االولى الدائمة و تكون موقعا خلف األرحاء اللبنية.

معادلة النخر والتسوس
والحفاظ عليها يكون بحمايتها من النخر او التســوس الذي تسببه 
مجموعة من الجراثيم الموجودة في الفم بشــكل طبيعي و تســمى 
اللويحة الجرثومية، اال ان هذه اللويحة ال تســتطيع عمل النخر بدون 
المواد الســكرية او التكتل بشــكل عام وهي تحتاج الزمن لتحويل 
الطعام والســكريات الى حمض يستطيع خســف االماح من بنية 

االسنان.
ومعادلــة النخر بســيطة، فاللويحــة الجرثومية الموجودة بشــكل 

طبيب

لما لالسنان من اهمية بالغة في حياة االنسان ومايترتب علينا في المحافظة عليها وادامتها 
بصورة صحيحة وصحية، فضال عن منظرها الذي يرتبط بثقة الفرد وشكله .. التقينا بالدكتورة 

نجوى عيسى االبراهيم   التي افادت صفحة طبيب بكل مايتعلق باالسنان والمحافظة على 
نعمتها التي وهبها الخالق لنا .

بدءا" اوضحت تفاصيل بزوغ االسنان بالقول: 

النها هبة الخالق ونعمته المستفيضة

األسنان.. حراس بوابة الصحة

نجوى عيسى االبراهيم

امراض اللثة والتهاباتها وهي خطيرة 
ألنها تؤدي إلى التسوس واحيانا تكون 
اكثر شدة بحيث تؤدي الى خلع االسنان 

من الفك بسبب االلتهاب والقلح وتسميته 
العامية الجير او الترسبات الكلسية على 

اعناق االسنان
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طبيعــي مع الطعــام الداخل الى الفم مع عامــل الزمن تنتج النخر؛ 
لذلك ننصــح دائما بتنظيف الفم واالســنان بعــد الطعام لنغلب 

عامل الزمن المهم في عملية النخر .
وحسب الدكتورة االبراهيم فأن ..المشروبات الغازية واهمها الكوال 
احد اهم االســباب الحالية بظهور النخور على االســنان ألنه يتركز 
على السطوح الخارجية  بجانب اللثة على االغلب وكذلك الشيبس 
واالغذية الجاهزة التي ليس لها اي قيمة غذائية انما هي مأكوالت 

سكرية رخوة تتحول الى احماض بسهولة بالغة.
فكثيرا ما نســمع ان اجدادنا ماتوا واسنانهم كاملة... وهذا الكام 
صحيــح جدا وذلك بســبب تغيير نظامنا الغذائــي إذ كانت اغلب 
مأكوالتهم قاسية من الخبز الى اللحم وغذاء طبيعي بدون محليات 
خارجية، أمــا نظامنا الحالي يحتوي على نســبة كبيرة من األغذية 

الصناعية المزودة بالسكر والملونات والمواد الحافظة.

أمراض الفم
وعــن اهم االمراض الحالية الفموية بينــت االبراهيم.. هي امراض 
اللثــة والتهاباتها وهي خطيرة ألنها تؤدي إلى التســوس واحيانا 
تكون اكثر شــدة بحيث تؤدي الى خلع االســنان من الفك بســبب 
االلتهاب والقلح وتسميته العامية الجير او الترسبات الكلسية على 

اعناق االسنان.
وتنظيف االســنان يكون بالفرشاة واالفضل الفرشاة غير القاسية.. 
ويجــب ان يكــون بعــد كل وجبة طعام بشــرط عــدم االكل بين 
الوجبات، واســتخدام الفرشــاة يكون  بالتفريش مــن اللثة الحمراء 
باتجاه االسنان اي من االحمر الى األبيض، ومدة التفريش يجب ان 
ال تقل عن الدقيقتين... ومع إن االلتزام بالكام السابق صعب جدا 
علينــا نحن كعرب حيث النقرشــة واألكل بين الوجبات من عاداتنا 
الســيئة لذلك اهم شــيء هو تفريشــها قبل النوم بطريقة فعالة 

وعدم االكل بعد تنظيفها و استخدام خيط االسنان.

األطفال وأزمة عيادة األسنان.
وفي سياق حديثها عن نخور االسنان لدى االطفال اكدت الدكتورة 

نجوى :
 ألن مــن الصعــب جدا معالجة النخور على اســنان الطفل بســبب 
صعوبة الســيطرة عليــه وإقناعه ان عملية عاج اســنانه ضرورية؛ 
لذلك يجب ان نتجنب حصوله وذلك بتعويده على تفريش اسنانه 
وعدم تنــاول المأكوالت الضــارة والحلويات والمشــتريات األخرى 
عديمة القيمة الغذائية، وان ال تكون بديا عن حصصهم الغذائية 
المهمة لنموهم بشــكل طبيعي وســليم، واســتبدال المشــتريات 
باللوز والجوز والزبيب والتمر والمكســرات األخرى، واذا اضطررنا الى 
الحلويات يكون بعد وجبة الغذاء و تفريش االسنان بعد السكريات 
بشــكل سريع، ويجب االنتباه الى عدم قلع سن لبني بغير وقته اي 
قبل ان تحصــل حركة واضحة و كبيرة فيه لتجنب بزوغ االســنان 
الدائمة بشكل عشوائي حيث تكون النتيجة اسنان متراكبة بحاجة 
الــى تقويم في مرحلــة المختلط او الدائم، ويتوجــب التنويه الى 
مص األصبع في مرحلة الطفولة المبكرة مع عادة اللهاية قبل عمر 
الســنة تعتبر عادية ال تدعو للقلق، اما بعد عمر السنة سوف يكون 
تأثيرها ســيئا عليه فمص االصبع واللهاية يجب عاجها بعد عمر 

السنة.

الفحص المبكر
مــن الثقافــات المفتقدة فــي مجتمعاتنا.. هي الفحــص الدوري 
لألســنان؛ أذ يجب ان يتم هذا الفحص كل ســنة مــرة واحدة على 
األقل الكتشــاف النخور بشــكل مبكر ألن عاج النخر الصغير انجح 
وافضــل للســن وللمريض من اجــراء معالجة الجــذور او القلع في 

مراحل متأخرة.

قوارير
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درر
سجادية

رسالة السجاد

حق للسائل والمحروم

كل البنود التي تضمنتها رسالة الحقوق لإلمام السجاد 
)عليه السالم( تحتاج أن تكون حجر أساس في بناء شخصية 

كل فرد، ومن المعروف أن مرحلة الطفولة هي األهم 
في تحديد انطالق االنسان ومساره في الحياة، ولو سلطنا 

الضوء على حق السائل في هذه الزاوية نجد أن الطفل 
يقلد ويحاكي كل ما يراه أمامه من مواقف وتوجيهات، 

ويرى كثيرًا من األطفال آباءهم وهم يبذلون اموالهم 
لمساعدة األخرين بأشكال مختلفة



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////09 Q  W  A  R  E  E  R

لو صدق السائل!
يــورد اإلمــام الســجاد )عليــه الســام( فــي حــق الســائل جملــة 
مــن التوصيــات اإلنســانية التــي مــن شــأنها أن تبنــي نظامــًا 
ــدأ  ــص هــذا المب ــل, إذ ين ــدأ التكاف ــى مب ــًا عل ــًا قائم اجتماعي
علــى االنفــاق فــي مــوارد الصدقــة المباشــرة, ورفــد المشــاريع 
ــا  ــن ورعايتهــم, وهن ــة المحتاجي ــا تحتاجــه لحماي ــة بم الخيري
ــي أن  ــن البديه ــتحقاق.. فم ــول االس ــك ح ــرب الش ــد يتس ق

ــح للمكتفــي ولكــن! الصدقــة ال ينبغــي أن تمن
ــواه  ــن س ــاج م ــتحقاق المحت ــد اس ــذي يؤك ــبيل ال ــو الس ــا ه م

ــة؟ ــؤالهما الصدق ــن س ــم م ــى الرغ عل
)مــن ذا الــذي يقــرض اللــه قرضــا حســنا فيضاعفه لــه اضعافا 
كثيــرة(.. نعــم هنــا تدخــل نيــة إكــرام الســائل بغــض النظــر 
عــن حقيقــة اســتحقاقه, ألن هــذا العمــل هــو قربــة إلــى اللــه 
تعالــى وأجــره عنــده ســبحانه كمــا قيــل )لــو صــدق الســائل 

لهلــك المســؤول(... 
ــه الســام(  ــه فــإن ألجــل هــذا الســبب ذكــر اإلمــام )علي وعلي
فــي جملــة الحقــوق حــق الســائل علــى المانــح والمعطــي ألنــه 

ال ينبغــي أن يحرجــه قبــل المنــح بــأي شــكل مــن األشــكال.

رد السائل
نصــادف فــي حياتنــا اليوميــة كثيــرًا مــن المواقــف المتعلقــة 
بإطــار الســائل, فهنــاك مــن يســأل المســاعدة بشــكل مباشــر, 
وغيــره مــن يســأل المســاعدة بشــكل غيــر مباشــر لحيائــه 
ــد  ــا مــد ي ــن قــد يتعــذر علين ــب العــون, وفــي الحالتي مــن طل
ــا  ــار رده وهن ــذا نكــون أمــام خي المســاعدة فــي كل موقــف؛ ل
ــب  ــى فــي جان ــا حت ــه علين ــأداء حق ــن ب ــون أيضــًا مكلفي نك
ــاء  ــه بالدع ــل أن نعين ــول واألفض ــف بالق ــو أن نتلط ــرد وه ال
ــه,  ــذي دعتــه الحاجــة إلي ــه ال واالبتســامة حتــى ال نحقــر طلب
وفــي الســياق ذاتــه لــو تمكنــا مــن منحــه ســؤله وأعاننــا اللــه 
علــى العطــاء أيضــًا علينــا كفالــة حقــه بــأن يكــون هــذا المنــح 
بشــكل يتــاءم مــع طبيعــة الفعــل وان ال يكــون القصــد منافي 
لهــذا العمــل؛ لدواعــي التظاهــر أو اإلذالل )معــاذ اللــه(, فأجــر 
ــون  ــى أن تك ــه عل ــد الل ــم عن ــاج عظي ــؤازرة المحت ــة وم الصدق

النيــة ســابقة للعمــل.. والعمــل متمــم لنيــة صادقــة.

حجر أساس
ــجاد  ــام الس ــوق لإلم ــالة الحق ــا رس ــي تضمنته ــود الت كل البن
)عليــه الســام( تحتــاج أن تكــون حجــر أســاس فــي بنــاء 
ــي  ــة ه ــة الطفول ــروف إن مرحل ــن المع ــرد, وم ــخصية كل ف ش
األهــم فــي تحديــد انطــاق االنســان ومســاره فــي الحيــاة, ولــو 
ــد  ــة نج ــذه الزاوي ــي ه ــائل ف ــق الس ــى ح ــوء عل ــلطنا الض س
ــف  ــن مواق ــه م ــراه أمام ــا ي ــي كل م ــد ويحاك ــل يقل إن الطف
وتوجيهــات, ويــرى كثيــرًا مــن األطفــال آباءهــم وهــم يبذلــون 

ــة..  ــكال مختلف ــن بأش ــاعدة األخري ــم لمس امواله
ــرح  ــأن نش ــم ب ــي داخله ــم ف ــذه المفاهي ــخ ه ــم أن نرس ومه
لهــم إن الجهــر بالعطــاء هــو ليــس هدفــًا لكنــه درســًا حقيقيــًا 
نــود أن يســتلهموا منــه هــذا التوجــه المحبــب عنــد اللــه, فــا 
داعــي أن نخبــر أحــدًا ونحــرج الســائل أو نســتغل الظــرف لنبيــن 
ــا  ــم أطفالن ــاول أن نعل ــل نح ــرم, ب ــة الك ــى بصف ــا نتحل إنن
ــن  ــن ألن م ــر مباشــرة بجــدوى اإلحســاس باآلخري ــة غي بطريق
ال ينســى النــاس ســتذكره المواقــف بالخيــر دائمــًا علــى عكــس 
مــن ابتعــد عنهــم فلــن يذكــره أحــدًا ال فــي الضيــق وال فــي 

الرخــاء.

ايمان كاظم

)من ذا الذي يقرض اهلل قرضا حسنا 
فيضاعفه له اضعافا كثيرة(.. نعم هنا 

تدخل نية إكرام السائل بغض النظر 
عن حقيقة استحقاقه, ألن هذا العمل 
هو قربة إلى اهلل تعالى وأجره عنده 

سبحانه كما قيل )لو صدق السائل لهلك 
المسؤول(...  وعليه فإن ألجل هذا 

 السبب ذكر اإلمام )عليه السالم( 
في جملة الحقوق حق السائل على 

المانح والمعطي

نص حق السائل وفق ما ورد في رسالة الحقوق لإلمام السجاد )عليه السالم(:
)وأمــا حــق الســائل فإعطــاؤه إذا تهيــأت صدقــة، وقــدرت علــى ســد حاجتــه، والدعــاء 
لــه فــي مــا نــزل بــه، والمعاونــة لــه علــى طلبتــه، وإن شــككت فــي صدقــه، وســبقت 
إليــه التهمــة، ولــم تعــزم علــى ذلــك لــم تأمــن مــن أن يكــون مــن كيــد الشــيطان أراد أن 
يصــدك عــن حظــك ويحــول بينــك وبيــن التقــرب إلــى ربــك، وتركتــه بســتره، ورددتــه ردًا 
جميــاًل، وإن غلبــت نفســك فــي أمــره، وأعطيتــه علــى مــا عــرض فــي نفســك منــه، فــإن 

ذلــك مــن عــزم األمــور(.
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دراسة
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أمضــوا  الذيــن  المراهقيــن  أن  الباحثــون  ووجــد 
ــتجرام"  ــوك" و"إنس ــس ب ــح "في ــي تصف ــاعات ف س
ــاعر  ــن مش ــاغ ع ــة لإلب ــر عرض ــوا أكث ــر" كان و"تويت
وبــدا  بالعزلــة،  والشــعور  واالكتئــاب  القلــق 
تجــاه  وعنفــا  عدوانيــة  أكثــر  أيضــا،  المراهقــون 

للمجتمــع. معــاد  بســلوك  أو  غيرهــم، 
الجديــدة  الدراســة  فــي  البحــث  فريــق   ونظــر 
أعمارهــم  تتــراوح  مراهــق   6600 بيانــات  فــي 
 بيــن 12 و15 عامــا، تــم ســؤالهم حــول كميــة 
تصفــح  فــي  يســتغرقونه  الــذي   الوقــت 
قــام  ثــم  ومــن  االجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
الفريــق بتقييــم مشــكات الصحــة العقليــة لديهــم 
والتــي   GAIN-SS تدعــى  تقنيــة   باســتخدام 
وشــدة  الســلوكية  الصحــة  اضطرابــات  تحــدد 

األعــراض.
اســتخدموا  الذيــن  أولئــك  أن  النتائــج   وتظهــر 
وســائل التواصــل االجتماعــي ألكثــر مــن ثــاث 
للشــعور  عرضــة  أكثــر  كانــوا  يوميــا،   ســاعات 
بالقلــق أو االكتئــاب أو الوحــدة، مقارنــة بالمراهقيــن 
الذيــن لــم يســتخدموه، كمــا ارتبطــت الســاعات 
ــلوكيات  ــة بس ــبكات االجتماعي ــى الش ــة عل الطويل
المعــادي  والســلوك  العــدوان  غــرار  علــى  ســيئة 

للمجتمــع.
علــى  أنــه  الدراســة،  علــى  القائمــون   وأوضــح 
أن  إال  للقلــق،  مثيــرة  النتائــج  أن  مــن   الرغــم 
ــات  ــد العام ــى رص ــن عل ــيكونون قادري ــاء س األطب
العقليــة  الصحــة  لمشــكات  المبكــرة  التحذيريــة 
 لــدى المراهقيــن مــن خــال تتبــع مقــدار الوقــت 
عبــر  الثانويــة  المــدارس  طــاب  يقضيــه  الــذي 

نــت. إلنتر ا

قوارير

عقول المراهقين 
في خطر 

اظهرت دراسة جديدة  أن المراهقين الذين 
يقضون أكثر من ثالث ساعات في اليوم على 

مواقع التواصل االجتماعي، هم أكثر عرضة لخطر 
مشكالت الصحة العقلية.



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////12Q  W  A  R  E  E  R

أيقونات تشرين 

شاهدنا شابات 
من هذا الجيل 
العنيد ومعهن 
نساء اكبر سنا 
يتقاسمن االدوار 
بكل عفوية 
لخدمة المتظاهر 
العراقي فكان 
حضورهن ثورة 
وتواجدهن هناك 
انتفاضة ويكفي 
العراقية شرفا 
ان يدها تحمل 
اقدس المقدسات، 
العلم العراقي 
الحبيب الذي 
عادت له الهيبة 
بعد سنوات من 
االهمال وعاد 
جديدًا يرفرف 
عاليا مبشرا 
بمستقبل مشرق 
وحياة كريمة

) )لم تســجل اي حالة تحــرش في احتجاجات العــراق , هذا ما صرحت 
به منظمة حقوق االنســان  أقتبســت هذا التصريح من كتابات ناشطين 
عراقييــن على صفحــات التواصل االجتماعي والــذي تداوله بفرح اغلب 
الشــباب العراقــي فخورين بأخاق ابــن  الرافدين ومــا يحمله من مبادئ 
وقيــم عالية ليس لها مثيًا في وقت يعد التحرش بالنســاء من القضايا 
االجتماعيــة ذات االهميــة المتزايــدة فــي بعض الدول التي شــهدت 
احتجاجــات مماثلــة حيث أخــذت هذه الظاهــرة ابعادا خطيــرة فيها 

واصبحت التظاهرات مناسبة للقيام بتلك االعمال السلبية .
في العراق ايضا ذهبت ادراج الرياح محاوالت فاشــلة من عناصر نســوية 
مندسة حاولت تشويه صورة العراقي رجا كان ام امرأة ولم تعكر أعمالهم 
الخبيثة صفو االحتجاجات الســلمية  او تدنس من شــرف العراقية التي 
كان تواجدها فيها الفتا للنظر لثبتت للعالم اجمع  ان الشــباب العراقي  

في انتفاضة تشرين قلب واحد ينبض بحب العراق .
كذلك شــاهدنا شــابات من هذا الجيل العنيد ومعهن نســاء اكبر ســنا 
يتقاســمن االدوار بكل عفوية لخدمة المتظاهــر العراقي فكان حضورهن 
ثــورة وتواجدهن هناك انتفاضة ويكفي العراقية شــرفا أن يدها تحمل 
أقدس المقدســات , العلــم العراقي الحبيب الذي عــادت له الهيبة بعد 
ســنوات من االهمال وعاد جديدًا يرفرف عاليا مبشــرا بمســتقبل مشرق 

وحياة كريمة .
 مواقف متميزة في قمة الشــجاعة ســجلتها العراقية وسيسجلها التاريخ 
وهــي تناصــر االخ واالبــن والــزوج  فكانــت كل واحدة منهــن ايقونة 
المظاهرات فها هي ام جاسم او ام حسين و مهما حملت من اسم فهي ام 
عظيمــة لجميع المعتصمين بكل ما تحمله العراقية من صبر وطيبة وحنية  
تســتغني عن غســالة المابس الخاصة بها وتتبرع بها لغســل مابس 
المعتصمين بعد ان تأكدت ان غســلها لمابس المعتصمين التي يجلبها 
اوالدهــا في كل مرة اصبحــت ال تجدي نفعا في هــذه االيام العصيبة 
لتحذو حذوها جارتها وتشاركها موقفها المشرف الذي يثلج الصدر ويدمع 

العين 
احتجاجات العراق اثبتت ايضا ان الرجولة مواقف وان الشــباب العراقي 
جزءًا من شــعب يريد ان يولد من جديد , شــباب ال تهزمه الدخانيات  وال 
تخيفه المفخخــات وال القتل واالختطاف فالقتل لنــا عادة وكرامتنا من 

الله الشهادة. 
تحية ألبو الغيرة العراقي وشــكرا لمشــاركة المرأة التي ما زالت مســتمرة 

بالعطاء بعنفوان اليوم االول. 

ساجدة ناهي

الواقع من
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تصوير - خضير فضالة ملف العدد

Q  W  A  R  E  E  R

الذهب
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ــرام الذهــب  ــع ســعر غ ــا ارتف ــا.. مهم ــد( 50 عام ــول )ام محم تق
ــدا  ــد رصي ــن النســاء، ويع ــر م ــا لكثي ــدن جذاب ســيبقى هــذا المع
جيــدا لهــا ولعائلتهــا فــي اوقــات األزمــات .. لــذا اغلــب النســاء 
ــن  ــات يحث ــض االمه ــاء! وبع ــات الرخ ــي اوق ــراؤه ف ــن ش يفضل
بناتهــن الســيما الموظفــات علــى اقتطــاع جــزءًا مــن راتبهــا 
القتنــاء الذهــب، فهــو كمــا يصفنــه )زينــة وخزينــة( وهــي 
لتجربتهــن  الســن  كبيــرات  نســاءنا  لــكل  الشــهيرة  المقولــة 

ــاب .  ــذا الب ــي ه ــة ف العميق
امــا مــاذ عبــد اللــه .. موظفــة فــي مؤسســة حكوميــة فقــد 
ابــدت تعلقهــا الكبيــر فــي هــذا المعــدن الباهــض الثمــن، 
وتــرى انــه خيــر ضامــن فــي االيــام العســيرة، فضــا عــن ســحره 
ورونقــه حينمــا ترتديــه النســاء فــي المناســبات العائليــة ليكســب 
ــرى  ــال المخــزون، وفــي الوقــت الحاضــر ن ــال والم ــن الجم الصفتي

ــدا يحافظــن  ــا جي اغلــب العامــات واللواتــي يمتلكــن مــوردا مالي
علــى امتاكهــن للذهــب بعدمــا مــررن بتجــارب حياتيــة وازمــات 

 . ــنَّ ــيا له ــذا اساس ــور منق ــدن المذك كان المع

لهم رأي
ــم  ــن .. فبعضه ــدى آخري ــا ل ــا ومتفق ــرا احيان ــا مغاي ــال رأي للرج
يرونــه ذخيــرة ثمينــة للعائلــة متــى مامــرت بضائقــة بــدال مــن 
اللجــوء الــى القــرض، وهــو رصيــد ثابــت ..والبعــض يعــده ترفــا 
الداع لــه وقــد يســبب لهــم متاعــب ماديــة حينمــا تضغــط الزوجة 

او الخطيبــة القتنائــه علــى حــد وصفهــم. 

توارث المهنة 
 الصائــغ حيــدر طامــي محســن أحــد صاغــة المدينــة القديمــة فــي 

يرتبط باناقة المرأة ورصيدها المخلص !   

الذهب.. ثروة مخبوءة وراؤها نساء

تأنقت المرأة على مر العصور وحافظت على أنوثتها بما ترتديه من مالبس وتصاميم وألوان 
تنسجم مع كينونتها وطبيعتها،  وتصدر الذهب على اعتباره المعدن الثمين واألكثر بريقًا وقربا 

من قلب المرأة اولى اهتماماتها وعلى مر العصور القديمة والحديثة.  وما زال يحتل المرتبة 
المتقدمة للذوق العام عن طريق ما يطرحه سوق الذهب العالمي من قطع ُمصاغة بشكل 

يواكب الموضة المعاصرة. ملف العدد سيكون حاضرا في اسواق الصاغة، مستجمعين آراء كال 
الطرفين من الباعة والمقتنين.

ملف 
العدد
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كربــاء يوضــح بالقول: 
أغلــب الصاغــة المتواجديــن فــي الســوق هــم أبنــاء وأحفــاد 
ــة يتوارثهــا  ــار إن هــذه المهن ــى اعتب أعــرق محــات الصياغــة عل
ــة  ــاب قيم ــي حس ــة ف ــارة معين ــى مه ــاج إل ــا تحت ــاء كونه األبن
الذهــب بشــكل دقيــق وســط تذبــذب ســعره عالميــا طلوعــًا 
ونــزواًل، فضــًا عــن المواصفــات المطلوبــة فــي شــخصية الصائــغ 
ــر وعليــه  أو بائــع الذهــب ألنــه يتعامــل مــع النســاء بشــكل كبي
ــور  ــة أج ــة وقيم ــع وزن القطع ــعر م ــب الس ــة بتناس ــاع الزبون إقن
الصياغــة وحداثــة التصميــم... إلــخ وهــذا لــن يتحقــق دون خبــرة 
ــس  ــن ولي ــة فالذهــب باهــض الثم ــة مهني ومهــارة واألهــم أمان

ــاؤه فــي أي وقــت. ــن الســهل اقتن م
ــة  ــى صياغ ــام 2003 عل ــل ع ــا قب ــرة م ــي الفت ــد ف و كان يعتم
الذهــب العراقــي الــذي يتــم داخــل ورش بأيــدي عراقيــة وتدعمــه 
مؤسســة الذهــب التــي كانــت تؤمــن للصاغــة حقوقهــم إذ 
ــل  ــرة دخ ــذه الفت ــد ه ــن بع ــات، لك ــل النقاب ــا عم ــبه عمله يش
إلــى الســوق أنــواع أخــرى مــن الصياغــة التــي بــدأت تلبــي أذواق 
ــدر  ــي، ويتص ــي والترك ــدي والخليج ــب الهن ــا الذه ــاء ومنه النس
االخيــر مبيعــًا بعــد انحســار الهنــدي الــذي أســتمر لفتــرة طويلــة 
فــي أســواق الذهــب مــع ثبــات الخليجــي )اإلماراتــي( نســبيًا..على 

قــول الصائــغ محســن.
ــى  ــر عل ــوم تقتص ــي الي ــة فه ــة العراقي ــص الصياغ ــا يخ ــا م  أم
شــكل  علــى  الميداليــات  بعــض  كصياغــة  الخــاص  الطلــب 
حــروف أو أســماء، وصياغــة بعــض الخواتــم الُمطعمــة باألحجــار 
الكريمــة داخــل ورش العمــل والتصليــح التــي تعتمــد أيضــًا علــى 

ــة. ــع المطلوب ــل القط ــي عم ــة ف ــم اإليطالي التصامي

تباين األذواق
ــذ  ــذي يعمــل فــي هــذه المهنــة من امــا الصائــغ الســيد جــواد ال
ــل بعــض  ــاء الذهــب مــن قب عشــر ســنوات يوضــح حقيقــة اقتن
النســاء ألجــل االدخــار وليــس للزينــة فحســب، إذ يتعامــل بعــض 
ــه بالقطــع المســتعملة التــي تقــل تكلفتهــا بعــد خصــم  بائعي
ــح  ــبة الرب ــع نس ــب م ــعر الذه ــى س ــاء عل ــة واإلبق ــور الصياغ أج
الثابتــة، فهــو حســب وصفــه )زينــة وخزينــة( و ينفــع فــي 
ــض  ــد بع ــة عن ــة مالي ــبب ضائق ــي تس ــة والت ــات العصيب األوق
ــا  ــة، أو حينم ــع مصوغاتهــا الذهبي ــى بي ــا تضطــر إل ــل مم العوائ
ــدن  ــون المع ــيارة فيك ــار أو س ــراء عق ــى ش ــن عل ــون مقبلي يكون
االصفــر رصيــدا ومنقــذا فــي هكــذا حــاالت؛ لــذا فــإن المســتعمل 
منــه لــه رواج أيضــًا ولــه مقتنييــه الذيــن يركــزون علــى الضمــان 

ــة. ــا زين ــن كونه ــر م ــات أكث ــادي للمصوغ الم

مواسم االنتعاش والركود
يتابــع الســيد جــواد حديثــه حــول أكثــر الشــهور التــي تعــزز حركة 
البيــع فــي ســوق الذهــب والتــي ترتبــط بالشــهور التــي تزدحــم 
ــذروة  ــهر لل ــة أش ــي أربع ــة وه ــزواج والخطوب ــبات ال ــا مناس فيه
ــادي اآلخــرة( أذ  ــى وجم ــادي األول ــع اآلخــر وجم ــع األول وربي )ربي
ترتبــط طقــوس الــزواج فــي البلــدان العربيــة وفــي العــراق تحديدًا 
بالذهــب الــذي يســمى عرفــًا بالمهــر، وهــو مقــدار مــن المصوغــات 
التــي يتــم تحديــد قيمتهــا مــن قبــل أهــل العروســين وهــو أشــبه 

ــبق  ــي تس ــرى الت ــل األخ ــن التفاصي ــا ع ــاط فض ــون االرتب بعرب
ليلــة الزفــاف، إذ يــزور محــات الذهــب فــي هــذا اإلطــار الخطيبيــن 
ــع  ــي أو قط ــم ذهب ــار طق ــًا الختي ــة غالب ــن كل عائل ــرد م ــع ف م
منفــردة تتــاءم مــع ذوق العــروس ومــع المبلــغ الــذي تــم رصــده 
للشــراء، وممــا ورد أيضــًا فــي ســياق حديــث الســيد جــواد تطــرق 
ــخصية  ــي ش ــة ف ــات اإلقناعي ــض المقوم ــر بع ــة توف ــى أهمي ال
الصائــغ ألنــه الحكــم دائمــا بيــن العائلتيــن وهــو الوحيــد الــذي 
يكــون فــي الطــرف المحايــد، كمــا يمكنــه تســهيل مهمــة االختيــار 
مــن خــال خبرتــه وتجربتــه فــي التعامــل مــع مختلــف المواقــف 

التــي تصادفــه.
ــر  ــرام وصف ــرم الح ــهري) مح ــي ش ــل ف ــود فيتمث ــم الرك ــا موس ام
ــن  ــوب موالي ــى قل ــة عل ــبة أليم ــان بمناس ــا يرتبط ــر( كونهم الخي
ــه عــن مشــاركة  ــن فــي حديث ــت )عليهــم الســام( وبي أهــل البي
ــري  ــة زائ ــي خدم ــبة ف ــذه المناس ــي ه ــة ف ــن الصاغ ــر م الكثي
ــن  ــر م ــاك أكث ــأن هن ــر ب ــام( افتخ ــه الس ــين )علي ــام الحس اإلم

ــب. ــي الذه ــم صائغ ــة باس ــب للخدم موك

رأي االقتصاد 
المتخصــص بالشــأن االقتصــادي عمــاد االمــارة عــّد الذهــب مــاذا 
آمنــا، ويمثــل االحتياطــي القانونــي للبنــوك المركزيــة العالميــة، 
كونهــا بعيــدة عــن التقلبــات الســريعة والمتأرجحــة فــي اســواق 
المــال العالميــة .. امــا االرتفاعــات التــي تطــرأ علــى اســعارالذهب 
معظــم اســبابها يعــود الــى اقبــال الــدول لشــراؤه باالطنــان 
دعمــا" الحتياطــات البنــوك المركزيــة .. كمــا حــدث لدولــة الصيــن 
والهنــد التــي عــززت احتياطاتهــا النقديــة بذلــك.. والعــراق 

يملــك احتياطــي جيــد مــن هــذا المعــدن الثميــن .

  

ايمان كاظم 

سيد جواد الصائغ
ترتبط طقوس الزواجً  بالذهب الذي 

يسمى عرفًا بالمهر، وهو مقدار من 
المصوغات التي يتم تحديد قيمتها 

من قبل أهل العروسين

عماد االمارة
االرتفاعات التي تطرأ على 

اسعارالذهب معظم اسبابها يعود 
الى اقبال الدول لشراؤه باالطنان 
دعما الحتياطات البنوك المركزية

حيدر طامي محسن 
الصياغة مهنة يتوارثها األبناء 

كونها تحتاج إلى مهارة معينة في 
حساب قيمة الذهب بشكل دقيق 
وسط تذبذب سعره عالميا طلوعًا
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تحقيق

التصوير الفوتوغرافي .. 
يستهوي النساء ويكشف جدارتهن

وصف بالفن الفلسفي

تعزيز الثقة
تــرى ام مريــم ان المــرأة هي من تســتطيع ان تثبت نفســها في 
المجتمع  وعدم االنتقاص من شأنها اذ عملت وفق اطرنا المحافظة  

اذ بإمكانها جعل اآلخرين يحترموا عملها كمصورة 
 والعمــل ال يفقدهــا بريق انوثتها على العكس بل ســيضيف لها 
الشــعور بالمسؤولية ويعزز ثقتها بنفسها ويقوي شخصيتها، فضا 

عن مساهمتها في متطلبات المعيشة ان كانت متزوجة
فيما قالت المهندســة ســهير عبــاس : ال ارى هناك ســلبيات في 
عمل المــرأة كمصورة فوتوغرافية، على العكس هي تخدم  المجتمع 
النســوي في المناســبات الخاصة بالذات، لهذا يجب ان ال ينتابهن 

االحباط  اذا تعرضن للمضايقات من قبل االخرين. 
كما أن هناك بعض المعوقات في عملها بمجال التصوير الخارجي، 
اذ يتميــز بهــا الرجل اكثــر منها وذلك لســهولة الحركــة والتنقل 
اللتقاط بعض الصور الفنية المعبرة  في االماكن العامة والمزدحمة 

اذ  يصعب على المرأة التقاطها،لهذا يبتعد بعضهن عن امتهانهن 
هــذ العمل رغم اتقانهن فــن التصوير، فالمحــددات التي تخلقها 
األعــراف هي من تقيد اغلب النســاء الموهوبات في الولوج  بمجال 

الفوتوغراف.

فن ورسالة
عاقتــي بالتصوير عاقة حب ال تنتهي، انقل من خاله لوحات من 
العقل الى الواقع. بهذه الجملة استهلت المصورة الفتوغرافية هبة 
الكناني حديثها واستطردت قائلة: أنا استمتع بالتصوير كاستمتاع 
معظم النســاء بشــراء اغلى المجوهرات، واعتبره فن ورســالة، فمنذ 
كان عمري خمســة عشر ســنة وانا اعشــق تفكيك وتركيب الكاميرا 
كنــت املك آنذاك كاميــرا فيلم قديمة التصنيــع حيث انتظر مدة 
شــهر كامل لحين اكتمال الفيلم لتحميضه. وعــن رحلتها في دنيا 
التصويــر قالت: كانت بدايتي متعبة جدا، اذ التحقت بورش للعمل 
منها التدريبية والتطبيقية، ولم ابد أي امتعاض  لماحظات زمائي 
المصورين فذلك هو من جعلني اصبوا الى  معرفة اخطائي  وتطوير 
مهاراتي للتميز اكثر.    فتعرضت النتقاد البعض ومعاكسات كثيرة 
وباألخــص من قبل الرجال، اال اني كنــت حريصة ان اكون مصورة 

محترفة وهذا ما استطعت ان اثبته في نهاية المطاف
شــاركت الكناني في معارض ومهرجانات مختصة بمجال التصوير 
الفوتوغرافي كما حازت على جائزة محلية، وســاهمت ايضا بإنشاء 
ورش تدريبية  نسوية  للتصوير، فضا عن مشاركتها بمعارض دولية  

منها الكويت واالمارات وعمان. 

مصاعب العمل
اما طيبة الشــافعي هاوية تصوير حدثتنا عــن تجربتها قائلة: 

فيما مضى اقتصرت مهنة التصوير على الرجال في مدينة كربالء، اال انها اتسعت بنطاق اوسع 
مؤخرا حتى اصبحت الكثير من النسوة يستهوينه ويمتهننه، رغم انتقاد البعض لهن النهم 
لم يألفوه من ذي قبل وهناك من يرى بأنه يلبي احتياجات المجتمع النسوي السيما في 

المناسبات العائلية الخاصة.
تحقيقنا يكشف آراء محترفات التصوير حول سلبيات وايجابيات العمل فيه..

هبة الكنانينور الحليطيبة الشافعي
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زهراء جبار الكناني

احببت التصوير منذ الصغر و بدأت بممارســته منذ اكثر من عام، 
بدايتــي كانت مــن خال مشــاركتي بمعرض ومســابقات، ثم 

انتقلت للعمل في تصوير المناسبات العائلية الخاصة.
 واجهت صعوبات كثيرة في ممارســة عملي كمصورة مناسبات 
ومنها عدم االلتزام في الوقت بســبب تأخــر العروس في مراكز 
التجميــل، و وجــود األطفال داخل قاعة المناســبة مما يســبب 
ارباك للمصورة فــي أداء عملها وغيرها، كمــا القيت انتقاد من 
البعض لكوننا نعيش في مجتمع شــرقي يمنع المرأة من ممارسه 

هواياتها.

الكاميرا في الميدان
وتصــف المصورة الحربية نور الحلي طموحها من انه اكبر من ان 
يتظلل تحت خيمــة اليأس واألمل عندما تثبــت الخطوة األولى 
وتنتقل إلى مرحلة االصرار على الطموح ثم تنتقل الى الخطوات 

الازمة لتنفيذ الهدف
فمن الســهل أن تكون المــرأة صحفية في أماكــن كثيرة،اال ان 
األصعب أحيانا أن تقرر حمل الكاميرا بنفســها لتعمل كمصورة 
في الميــدان، وهذا واقــع ال يمكن تجاوزه في كثيــر من البلدان 
والمجتمعات،المعادلــة قد تكون نســبية في بلــد كالعراق الذي 
اســتطاعت مصوراته أن يقفن خلف العدســات بظروف قهرية 
وســط حقبة االرهــاب، فقد هيأت الظروف لهــن فرصة التقدم 
والبــروز في هذا المجال، اذ حملت الكاميرا في يد وباألخرى كنت 

احمل روحي فعمل المصور الحربي محفوفا بالمخاطر. 
واضافــت: مــن الصعوبات التــي ياقيها المصــور الحربي، هو 

االســتعداد ألي شــيء حيــن دخولــه المناطــق الخطــرة، 
فالتصويــر الميدانــي الحربي من اصعب فنــون التصوير 
واكثرها مشــقة فهو يحتاج الى السرعة والتركيز المستمر 
ألن الحــدث  اذ مضــى ال يتكــرر ومن المســتحيل اعادته، 
كمــا ان الطابع الجغرافي للمناطــق الحربية يكون متعدد 
التضاريس من الناحية الفنية في العمل، كذلك مواجهة 
التحديــات في توثيق موقــف القوات من جهة و رصد 
هزيمــة الجهة األخرى التي ال تــدرك قيمة ان عناصر 
االعام غير مسلحين وال يميزون بين أم او طفل او شيخ 
لكننا نؤمن بــأن الله يختار لنا الخير على حســابات 

ومعايير كثيرة.

اساسيات النجاح
التعامــل االخاقي مع الجميع واحترام مشــاعر الناس 
وخصوصيتهم، واالســتئذان ومعرفــة زاوية االلتقاط 
الصحيحــة، فليــس كل صــورة صالحة للنشــر، وان ال 
يتعامل مع الناس وكأنهم اشــياء، فالمصور الناجح، ال 
يقوم بأخذ صور للناس بل اخذ صورة عنهم، وان يكون 
له أســلوبه الخاص ليترك بصمــة خاصة به تميزه عن 

اقرانه على حد قول نور الحلي. 
وعن رأي  المجتمــع بعملها أجابت بثقة ال مناص منها 
لو كان طريقي خالي من االنتقاد أليقنت اني باالتجاه 

الخطأ على اعتبار ان الشجرة المثمرة ترمى بالحجر..

واليــوم قد وصلــت بمحطتها الــى العمل  في مجــال التصوير 
الفوتوغرافــي  ليس فقط المدني، بل العســكري لتوثق 

كل االحداث بجدارة.
وهذا يدل على مؤازرتهــا للرجل للنهوض بواقع 
اجمل ومجتمع متحضر، ولكن هذا ال يعفيها من 
المحافظة على عفتها، وان ال تخرج عن االعراف 
والتقاليــد التــي يجــب ان تكون مــن ضمن 
اولوياتها في عملها فضا عن رعاية أسرتها.
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فقهيات

في تناول 
األجبان
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بــاد  مــن  المســتورد  الجبــن  اكل  الســؤال: هــل يجــوز 
غيــر اســامية اذا لــم اعــرف بالضبــط طريقــة صناعته 

ومحتوياته؟
الجواب: يجوز لك اكله .  

الســؤال: بعــض األجبــان المصنوعــة فــي الــدول غيــر 
االسامية مشتملة على إنفحة العجل أو أي حيوان آخر وال 
ندري هل اإلنفحة مأخوذة من حيوان مذبوح على الطريقة 

االسامية أو ال؟
الجــواب: اذا لــم تعلم او تطمئــن بانها مأخوذة مــن العجل غير 

المذكي فا مانع.

الســؤال: ما هو حكم اإلنفحة في جبن الصقر المصنوع 
في استراليا حيث أننا ال نأكل جبن غيره؟

الجواب: اي جبن يحتوي على انفحة العجل ونحوه ويكون 
مصنوعَا في بلد غير اسامي يحكم عليه بالحرمة والنجاسة 

مــن اذا ثبــت إنهــم يســتخرجون االنفحــة 
الغشاء الداخلي لكرش الحيوان .

السؤال: هل نفحة 
الموجــودة  العجــل 
والتــي  االجبــان  فــي 

تستورد من الدول غير االسامية حال أكله؟
الجواب: ال يجوز اكل الجبن اذا كان المستعمل فيه كخميرة للتجبين 
 الغشــاء الداخلي لمعدة الحيــوان كما عليه الشــركات المصنعة 
 وكــذا يحرم اكل الجاتين او المواد المشــتملة عليــه بل حتى اذا 
 كان مســتخلصًا مــن عظــام الحيوان غيــر المذكى علــى األحوط 

وجوبًا.

السؤال: اني احد المقيمين في الواليات المتحدة ، وبدأت 
اواجــه بعــض الصعوبــات في حليــة الطعــام وراودتني 

الشكوك في البعض منها:
االجبان حيث انهــا تحتوي على االنفحــة والغالبية منها 
يحتــوي علي االنزيمات وعند البحث عن معنى االنزيمات 

اتضــح انها خليط مــن معدة االبقــار والخنزير فهل يجوز 
تناولها ؟

الجــواب: اذا احــرز انها تحتــوي علي انزيمات مــن حيوانات غير 
مذكاة شرعًا أو من الخنزير فا يجوز اكلها.

الســؤال: بعــض األجبــان المصنوعــة فــي الــدول غيــر 
اإلســامية مشــتملة على إنفحة العجل ، أو أي حيوان َاخر 
، وال نــدري هــل اإلنفحة مأخــوذة من حيــوان مذبوح على 
الطريقة اإلســامية أوال؟ وهل هي مســتحيلة الى شــيء 

َاخر أو ال فهل يجوز أكل هذه األجبان؟
الجواب: ال إشكال في أكل األجبان من هذه الجهة ، والله العالم.

السؤال: بالنسبة لمأكوالت األطفال )الشبس والبسكوت 
مثا( أكثرها يحتوي على األجبان، هل يجوز أكلها؟

الجواب: حال ما لم يعلم نوع الجبن وال يجب الفحص .

الســؤال: ما حكم الجبن؟ حيث اني ســمعت في التلفاز ان 
اكل الجبن مكروه ؟

الجواب: يجوز اكله وقيل بكراهته اال مع الجوز .

السؤال: ما هو حكم تناول )جبنة كيري( فرنسية المنشأ ؟ 
وما هو حكم تناول )جبنة بوك( دنماركية المنشأ؟

الجواب: يجوز مالم تعلم باشــتماله على محرم غير مســتهلك او 
علــي نجس كما لو علمت بان المســتخدم فــي عملية تجبينه 

كخميرة الغشاء الداخلي لمعدة العجل غير المذكى.

الســؤال: هل خمرة الجبن والجلي والثعلبية المســتوردة 
من الباد غير االسامية والتي ال تذكى عند الذبح حال؟

الجــواب: الجلي نجس، والثعلبية إن كانت جزءًا من الحيوان أيضًا 
نجــس، وكذا خمرة الجبــن إن كانت هي الغشــاء الداخلي لمعدة 

العجل.

الســؤال :هل يختلف الحكم إذا كتبت الشــركة على الجبن 
)إنفحة حال(؟

الجــواب: إذا كان المــراد باإلنفحة اللبن الذي فــي كرش الحيوان 
 الرضيــع كمــا هــو المعــروف فــإن كان بحســب طبعه ســائًا 
حين االســتخراج فهــو طاهر وحــال، وان كان الحيوان غير مذكي 
وان كان جامدًا بحســب طبعه وجب تطهير ظاهره وااًل بقي علي 
نجاســته وإن كان المراد باإلنفحة نفس الغشــاء الداخلي للكرش 
كمــا تقولــه الشــركات المصّنعة للجبــن فهي في الحيــوان غير 
 المذكي نجسة ويحرم أكلها جبن يحتوي علي انفحة العجل ونحوه 
ويكون مصنوعًا في بلد غير اسامي يحكم عليه بالحرمة والنجاسة 
إذا ثبــت إنهم يســتخرجون االنفحة من الغشــاء الداخلي لكرش 

الحيوان.

المصــدر: موقــع المرجــع الديني األعلى الســيد علي الحســيني 
السيستاني )دام ظله(
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مقال

في ظل 
التنشئة  
التربوية 

المستقبل 
يمتلكه 

األبناء
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ــاك  ــح هن ــود أصب ــدون قي ــل ب ــح ومتواص ــم منفت ــل عال ــي ظ ف
ارتفــاع فــي الوعــي والنضــوج المبكــر لــدى اغلــب االطفــال الذيــن 
اندمجــوا فــي طوفــان )ثــورة المعلومــات ( ومــن ابــرز مامــح 
واالهتمــام  والفهــم  الشــعور  حــس  تزايــد  الناشــئة  شــخصية 
بالقضايــا السياســية واالجتماعيــة  والصرعــات واالحتجاجــات 
ــر  ــى التغيي ــم التــي تســعى ال ــدان العال ــب بل التــي تشــهدها اغل
ــه فــي الغــد  ــوم قادت ــذي ســيكون ناشــئة الي ــاء المســتقبل ال وبن
،وخــال االحتجاجــات الشــعبية التــي شــهدتها عــدت دول عربيــة 
ــدور  ــوي وهــو ي ــراق طــرح تســاؤل اخاقــي وترب ــن ضمنهــا الع وم
حــول مشــروعية مشــاركة االطفــال فــي التظاهــرات وزجهــم فــي 
الصراعــات التــي يثيرهــا عــادة اباؤهــم وهــل مــن المســموح قانونــا 
ــهم  ــواب مدارس ــوا اب ــة ويفتح ــد الدراس ــذ مقاع ــرك التامي ان يت
وينزلــوا الــى الشــارع الــذي تحيطــه الكثيــر مــن المخاطــر التــي تهــدد 

ــم ؟ حياته
هــذه الظاهــرة  البــد ان تفتــح بــاب الحديــث حــول بنــاء شــخصية 
ــة الحــس  ــى اســاس تنمي ــل االســرة والمدرســة عل ــن قب ــل م الطف
االخاقــي والرؤيــة الناقــدة والقــدرة علــى االحتجــاج فــي المواقــف 
التــي تمثــل انتهــاكا لمعاييــر الكرامــة وحقــوق االنســان وتشــجيع 
االطفــال علــى المطالبــة بحقوقهــم المشــروعة بطريقــة حضاريــة 
ــتقبل  ــاة المس ــيكونون بن ــم س ــة النه ــم القيادي ــر مواهبه وتطوي

والناشــطين الفاعليــن فــي صناعــة الغــد االفضــل.
 مفهــوم الطاعــة الواعيــة وتنميــة ثقافــة النقــد واالحتجــاج البنــاء 
ــق  ــن الح ــز بي ــى التميي ــادرة عل ــخصية ق ــن ش ــي تكوي ــهم ف تس
والباطــل واالنحيــاز الــى جانــب الحقيقــة والصــدق والكرامــة وهنــا 
يبــرز دور االســرة فــي االســتماع الــى صــوت االبنــاء دائمــا والحــوار 
معهــم بــدال مــن أصــدار االوامــر الصارمــة مــن تجاهــل واســتصغار 
االراء وبــدون شــك ان هــذا االســتصغار ســوف يولــد عقــدا نفســية 
وضعــف فــي الشــخصية ترافــق الناشــئة طــوال مســيرة حياتهــم 
ــل  ــات وه ــي االحتجاج ــال ف ــاركة االطف ــة مش ــى قضي ــود ال ونع
هــي مشــروعة ام غيــر مشــروعة ؟ وهــل يمكــن تنظيمهــا دون وقــوع 
ــي  ــون ف ــا ينخرط ــدارس عندم ــارج الم ــال خ ــدد االطف ــر ته مخاط
ــن او  ــور المعلمي ــواًء بحض ــارع س ــهدها الش ــي يش ــرات  الت التظاه

غيبابهــم 
يمكــن تنظيــم وتوجيــة الناشــئة حــول كيفيــة االحتجــاج مــن 
ــس  ــدارس ولي ــل الم ــي داخ ــة ف ــة وأخاقي ــات تربوي ــال فعالي خ
ــن  ــين م ــن والمدرس ــم  المعلمي ــراف وتنظي ــل اش ــي ظ ــا ف خارجه
خــال المهرجانــات الشــعرية والفنيــة واطــاق منصــات للمواهــب 

وأحتضــان فعاليــات حواريــة ناقــدة وتوعويــة حــول مختلــف 
ابداعيــة  لمســات  وإضفــاء  واالجتماعيــة  السياســية  القضايــا 
ــن  ــتفادة م ــال واالس ــارات االطف ــر مه ــة وتطوي ــي تنمي ــهم ف تس
عقولهــم الذكيــة المتفتحــة ســريعة البديهيــة ووضعهــم فــي 
ــلطه  ــول الس ــات ح ــم بالصراع ــدم توريطه ــح وع ــاة الصحي االتج
والمناصــب والمغانــم التــي تشــوب العمليــة  السياســية الســائدة 
ــد القــول ان الحــس النقــدي واالحتجــاج المنظــم  ــن المفي ــا م حالي
يمكــن ان يبــدأ مــن الظواهــر  القريبــة مــن االطفــال أنفســهم فمثــا 
يمكــن  ان يحتــج االطفــال حــول االكتظــاظ الدراســي فــي الصف او 
عــدم توفــر الخدمــات  الضروريــة فــي مقدمتهــا  النظافــة والتهوية 
الصحيــة والتبريــد  والتدفئــة والمرافــق الصحيــة والرحــات  والكتب 
والقرطاســية التــي يجــب ان تقــوم االدارة التربويــة بتوفيرهــا ألنها 
ــل  ــوف يتفاع ــم وس ــي التعلي ــروعة ف ــوق المش ــط الحق ــن ابس م
الطالــب مــع المعلــم واالدارة المدرســية فــي المطالبــة بتلــك 
الحقــوق وتوصيــل اصواتهــم الناقــدة بطريقــة حضاريــة وتربويــة 
ســليمة عندمــا تنمــو شــخصية الطفــل فــي ظــل أجــواء الحــوار وحق 
النقــد ســوف يكــون ناشــطا ذكيــا عندمــا يصل الــى مرحلة الشــباب 
والدراســة الجامعيــة ومــن الماحــظ ان اغلــب التظاهــرات يفجرهــا 
ــاني  ــس االنس ــك الح ــون ذل ــن يمتلك ــباب الذي ــؤالء الش ــادة ه ع
والشــعور بالكرامــة والرؤيــة الثاقبــة للمســتقبل وال يجــدون وســيلة 
اخــرى للتعبيــر عــن مطالبهــم المشــروعة ســوى النــزول الــى الشــارع 
ــب  ــك  المطال ــة تل ــى تلبي ــة عل ــة السياســية الحاكم ــار الطبق واجب

ــا. ــية بكامله ــة السياس ــار العملي ــب مس ــلمية وتصوي الس
تحقيقهــا  فــي  عجزنــا  التــي  احامنــا  يجســدون  اوالدنــا   
وقديســبقوننا فــي الذهــاب الــى المســتقبل بطاقتهــم واندفاعهــم 
بــا خــوف او تــردد وعلــى االبــاء ان يفهمــوا ان المســتقبل يمتلكــه 

ــهم.  ــتقبلهم  بانفس ــع مس ــون لصن ــم يتوجه ــاء وه االبن

يمكن تنظيم وتوجية الناشئة حول 
كيفية االحتجاج من خالل فعاليات تربوية 

وأخالقية في داخل المدارس وليس 
خارجها في ظل اشراف وتنظيم  المعلمين 
والمدرسين من خالل المهرجانات الشعرية 

والفنية واطالق منصات للمواهب وأحتضان 
فعاليات حوارية ناقدة وتوعوية

أماني النداوي 

يتربى االطفال عادة في ظل رعاية اسرية تقوم على طاعة الوالدين وتلقي التوجيهات 
منهما حول المواقف الحياتية المختلفة وليس ثمة شك في ان االسرة تمثل المؤسسة 
االجتماعية االولى التي ترسخ القيم التربوية واالخالقية وتغرسها في نفوس االبناء ثم 

يأتي دور المؤسسة التربوية التي تمنح الناشئة الخبرات المعرفية والمعلوماتية والعلمية 
الدراسية الى جانب تعزيز القيم التربوية الشخصية
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وبهـذا كانـت اول خطوات الفريق بعد انشـاءه بخمسـة ايام هي 
اعانـة احد المسـنين وتوفير العـاج الكافي له.

)قواريـر( ... التقت بمؤسـس الفريق عبـاس الخفاجي ليحدثنا عن 
نشـاطاتهم قائـًا: االمـل باللـه عـز وجـل كبيـر وهـو مـن يمنحنـا 

التحمـل والصبـر لمـا يصيبنـا، ولكـن لربمـا كنا سـببا لتعزيـز ذلك 
االمـل وانبثاقـه،  بعدمـا احسـت بالوحـدة او الهـوان ازاء مـا نمـر 
بـه من ظـروف عصامية تحت وطـأة الوضع االقتصـادي واالمني، 
فانطلقنـا انـا وزمائي مـن كلية القانون بالتقصـي حول العوائل 

لمسة أمل 
قلوب رحيمة تالمس آهات المحتاجين

بعدما علم عباس ان هناك رجل ُمسن يقطن في دار المسنين مصاب بمرض عضال وهو 
فايروس المعدة، قرر مساعدته، فكانت تلك بذرة انطالقته في انشاء فريق تطوعي تحت 
أسم )لمسة أمل(.. باشر باإلعالن عن مشروعه في مجموعة خاصة على مواقع التواصل 

االجتماعي لطلبة كلية القانون وانضم له عددًا من رفاقه،  ثم القى تفاعاًل كبيرًا ومشاركات 
عديدة من الجميع ليكونوا لمسة امل لكل محتاج،  وبريقا يالمس كل من تسلل لروحه الحزن

اكراما 
لالنسان
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المتعففـة وااليتـام لتقديـم الدعم اللوجسـتي لهم.
واضـاف مؤكـدا: ان الفريـق مسـتقل وال يمـت ألي جهـة، وكل 
مـا يقدمـه بجهـود ذاتيـة بحتـه، ولم يخلـوا االمـر مـن المعوقات 
ولكـن حينمـا يتعـاون الجميـع علـى تحقيـق  هـدف يحـث علـى 
الخيـر  تنبسـط لـه سـبل النجاح وال يسـتطيع احد ايقاف مسـيرته 

 . لنبيلة ا
 

تكاتف فيسبوكي
لمواقـع  ان  الجميـع  علـى  يخفـى  ال 

التواصـل االجتماعـي اضـرارًا ان 
خاطـئ,  بشـكل  اسـتخدمت 

تحصـى  ال  منافعـه  ولكـن 
فمـن جملتها هـي الترابط 
جمـع  الـذي  االنسـاني 
فريـق لمسـة امـل، بهـذا 
الخفاجـي  اشـار  الجانـب 
موسـم  فـي  قائـا: 
الدراسـة نتداول مناقشـة 

امـور الفريق فـي الجامعة، 
امـا فـي العطلـة  يكـون عبر 

لألعضـاء  خاصـة  مجموعـة 
االساسـين في الفريـق من خال 

احـد برامـج التواصل التخـاذ القرار،  
وبعدهـا يعمـم علـى االعضـاء الفرعيين 

للمباشـرة بالعمـل دون مناقشـة،  اذ يتكاتـف 
مسـاعدة  اجـل  مـن  االزرق  العالـم  ذلـك  فـي  الجميـع 

. االخريـن  

نشاطات مختلفة
تمـأل القلـب غبطـة ال يسـع المقـام لذكرهـا حينما يجتمـع ثلة من 
الشـباب مـن طـاب الجامعـات ومـن خارجهـا علـى فعـل الخيـر 
وتتظافـر جهودهـم مـن اجـل ذلـك،  حيـث بلـغ عـدد االعضـاء 
المشـاركين فـي فريـق لمسـة امـل ) 200 (شـخصا موزعيـن كل 

حسـب مهامـه.
هـذا وقـد شـملت نشـاطات الفريـق مسـاهمات مختلفـة، منهـا 
ترميـم االماكـن العامـة وطـاء جـدران بعـض المـدارس ومـا زال 

العمـل بهـذا الجانـب قيـد التنفيـذ.
 كمـا وفـر جلسـات عاجيـة طبية خاصـة تضمنت مسـاعدة طفل 
مصـاب بضمـور خايـا الدمـاغ واخريـات فـي دفـع 

تكاليـف عمليـات جراحيـة.
وايضـــا  توفيـــــــر اثـاث منزلــــي 
مختلفـة  ضروريـة  باحتياجـات 
المتعففـة،  العوائـل  لبعـض 
ولـم يخلـو االمـر مـن توفير 
المابـــــس  مـن  كسـوة 
فـي  االيتـام  لألطفـال 
العيـد و السـوداء فـي 
الحـرام،  محـرم  شـهر 
الهدايــــــا  وشــــراء 
واأللعـاب لهـم وذلك 
لعــــدم شعورهــــــم 
حينمـــــــــا  بالنقـص 

بأقرانــــهم يختلطـون 
كمـا ضـم الفريـق حمـات 
فـي  غذائيـة  لسـلة  توزيـع 
مجاميـع  شـكل  وقـد  رمضـان، 
فـي  تنظيـف  بحمــــــات  سـعت 
المناسـبات التـي تقـام فـي المدينـة مثل 
السـام(  )عليـه  الحسـين  االمـام  اربعينيـة  زيـارة 

المناسـبات. مـن  وغيرهـا 
مضيفـا: ان الفريـق يجـري جولـة للكشـف علـى العائلـة المـراد 
مسـاعدتها واالطـاع على اولويـات احتياجاتها ليسـتأنف عمله، 
كمـا يدعـم الفريـق شـريحة الشـباب بتوفيـر فرصة عمل مناسـبة 

لمـن ال يملـك لاعتمـاد علـى نفسـه واعانـة ذويـه .
وبهـذا يكـون مشـروع لمسـة امـل غيـر محـدد لفئـة معينـة اذ هو 
كمـا  والصحيـة(  والخدميـة  )اإلنسـانية  الخدمـات  كافـة  يضـم 
تشـمل جوالتنـا زيـارات متفرقـة لدار المسـنين وااليتـام، وردهات 

االمـراض المزمنـة والسـرطانية.
فـي ختـام حديثنـا مع مسـؤول لمسـة أمل اعـرب عن شـعوره ازاء 
تأسيسـه لهـذا الفريـق فـي كلمتـه االخيـرة قائـا: مـن االقـوال 
المأثـورة )ان لـم تـزد شـيئًا فـي الحيـاة، فاعلـم انك زائـدًا فيها( 
السـرور  ادخـل  عندمـا  كبيـرة  وبمسـؤولية  بالفخـر  اشـعر   لهـذا 
لعائلـة كانـت تعلـوا محياهـا مامح الحزن، او بسـمة رسـمت على 
شـفاه طفلـة يتيمـة فرحـة بدمية اهديتهـا لها، او دعـوة مريض 
انتصـر علـى مرضـه بالصبـر وااليمـان، كل هـذا يمنحنـي حافـزا 
اقـوى للسـعي بلمسـات امـل اكبـر واكثـر دون ملـل او كلـل، انـا 
وكل مـن سـاهم بإنجـاح هـذا  المشـروع بالدعـم المـادي او الجهد 
البدنـي، تحيـة اجـال اهديهـا لهـم مـن خـال مجلتكـم الموقرة.

قوارير

فريق لمسة امل 
مستقل وال يمت ألي 

جهة، وكل ما يقدمه 
بجهود ذاتية بحته، 
ولم يخلوا االمر من 

المعوقات ولكن حينما 
يتعاون الجميع على 
تحقيق  هدف يحث 
على الخير  تنبسط 
له سبل النجاح وال 

يستطيع احد ايقاف 
عباس الخفاجيمسيرته النبيلة
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استذكار

انهـا الخطاطـة العراقيـة جنـة عدنـان العمـري التـي نالـت لقـب 
أصغـر خطاطـة عالميـة وهـي فـي العاشـرة مـن عمرهـا.

من هي العمري؟
ولـدت فـي محلـة بـاب الجديد، دخلـت مدرسـة ابن األثيـر ومنها 
إلـى مدرسـة بـاب البيـض للبنيـن 1977 والتحقت بالمتوسـطة 
الغربيـة العـام 1945 ثـم المدرسـة اإلعدادية المركزيـة، خريجة 
جامعـة الموصـل درسـت علـى آثـار علمـاء الخـط العربـي ونالـت 
اإلجـازة من الخطاط التركـي حامد اآلمدي العام 1966 وحصلت 

علـى تقديـر منـه لبروزهـا فـي مختلف فنـون الخط.
أربـع  أن كان عمرهـا  منـذ  امكاناتهـا  والدهـا  أدرك   

ورعايتها..جنـة  مـن  سـنوات، فقـام بتشـجيعها 
نيوزيلنـدا  فـي  تعيـش    1965 مواليـد 

والثلـث،  الطغـراء،  خـط  فـي  اختصـاص 
جمعيـة  فـي  وعضـو  الثلـث،  وجلـي 
األردنييـن،  و  العراقييـن  الخطاطيـن 

والخطاطيـن المصرييـن  .. نالت دروس الخط 
ذنـون  يوسـف   المعـروف  الخطـاط  يـد  علـى 

فـي مدينـة الموصـل، ثـم انتقلـت لدراسـة 
مرحلـة  لتصـل  العربـي،  الخـط  فـن 

االختصاص باشـراف أكبر أسـاتذة 
اآلمـدي  حامـد  العربـي،  الخـط 
الخـط  وعميـد  تركيـا،  فـي 
فـي  إبراهيـم  سـيد  العربـي 

. مصـر
 

 ايقونة االبداع
تخـوض  خاصـة  مدرسـة  جنـة 

فـي جنباتهـا فنونهـا اليدوية وهي 

تمـزج بيـن اآليـات القرآنيـة والخرائـط الجغرافيـة ،ولهـا القـدرة 
علـى الكتابـة بكلتـا يديهـا فـي آن واحـد وبنفس الكفـاءة حتى 
اصبحـت هـذه سـمتها الخاصـة، وحلقـة وصـل لسلسـة خطيـة 
فـي االبـداع وقدمـت لـكل دول العالـم صـورة جميلـة للمـرأة في 
البلـد العريـق الـذي جـاءت منـه .. فكانـت انطاقة تتلمـذ عليها 

الخطاطـون اآلخـرون.
لقـد انتشـرت هـذه الطريقـة فـي فـن الخـط والزخرفة بشـكل لم 
يسـبق لـه مثيـًا فـي العـراق والعالـم العربـي، فتحولـت الخرائط 
الـى أيقونـات وصـور تعريفيـة ألشـخاص وقائـد مـن الذهـب 

والفضـة وغيرهـا.
وحصلـت علـى إجازتيـن فـي الخـط العربـي، منهـا سـنة 
1975، وهـي فـي العاشـرة مـن عمرهـا، فكانـت 

بذلـك أصغـر خطاطـة مجـازة فـي العالـم .
تاريـخ  فـي  ومحاضـرات  نـدوات  عقـدت  وقـد 
وتطـور الخـط وأقامـت دورات عامـة لتعليـم هذا 
الفـن اإلسـامي بالموصـل ولهـا آثـار فنية في 
الخـط واللوحـات علـى كثيـر مـن الكتـب 
والمجات، كتبت لوحات وأشـرطة 
أربعـة وأربعيـن جامعـًا حتى 
 ..1988 العـام  نهايـة 
وأقامـت معرضـا فـي الخـط 
العربـي ودربـت طلبتهـا على 

الخـط منـذ العـام 1999.

آيات وخرائط
تجـدر اإلشـارة الـى ان الفنانـة الموصليـة خصـت كل 
التـي تتوسـطها آيـة كريمـة تحاكـي  بلـد عربـي بخارطتـه 
واقعـه ، بدأتهـا فـي نيسـان 2014 وانتهـت منهـا في نيسـان 
أرحـم  إنـي مسـني الضـر و أنـت  العـراق )رب  2016  خارطـة 

من قلب الموصل الحدباء، ومن تاريخها العريق،  خرجت قارورة  المعة تعشق رسم الخط 
العربي واآليات القرآنية بشكل الفت.  وعلى خرائط الوطن العربي حطت اشكالها الخطية 
وآياتها المفعمة بالفخامة والجمال ، فتفردت بأسلوبها الخالق في رسم الحروف داخل 
الخارطة بصورة اكتمالية متناسقة .. لتطرح نوعا مميزا من لوحات الخط والزخرفة، وتكون 

اسما" مضيئا" في العالم العربي والعالمي . 

تخوض فنونها اليدوية بتفرد

جنة العمري.. أسمًا مضيئًا في عالم الخط
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الراحميـن( ، لبنـان )كأنهـا كوكـب دري( ، فلسـطين )ربنـا أفـرغ 
علينـا صبـرا و ثبـت أقدامنـا و انصرنـا علـى القـوم الكافريـن ( ، 
عمـان ) جنـات عـدن تجري مـن تحتها األنهـار خالديـن فيها أبدا 
(، السـودان ) إن يمسسـكم قـرح فقـد مـس القـوم قـرح مثلـه ..( ، 
جـزر القمـر ) اللـه ال إله إال هـو( ، الكويت )ونزعنا مـا في صدورهم 
مـن غـل إخوانـا علـى سـرر متقابليـن( ، جيبوتـي )جزاؤهـم عنـد 

ربهـم جنـات عـدن( ، موريتانيـا ) إنـا نحـن نزلنا الذكـر و إنا له 
لحافظـون( ، اليمـن )لقـد كان لكـم فـي سـبأ آيـة ..( ، الجزائر 

)وأشـرقت األرض بنـور ربهـا..( ، الصومـال ، ) يسـقون مـن 
رحيـق مختـوم ( ، البحريـن ) يخـرج منها اللؤلـؤ و المرجان 

( ، تونـس )و زيتونـا و نخـا .. ( ، األردن ، )ربنـا آتنـا من 
لدنـك رحمـة و هـيء لنـا مـن أمرنـا رشـدا (، المغـرب 
) رب المشـرق و المغـرب و مـا بينهمـا … ( ، مصـر 
) و أوحينـا إلـى موسـى وأخيـه أن تبـوءا لقومكمـا 
بمصـر بيوتـا ( ، اإلمـارات ) سـورة الفاتحـة( ، ليبيا 
) و ال يـؤوده حفظهمـا ( ، سـوريا ) و جزاهـم بمـا 
صبـروا جنـة و حريـرا ( ، السـعودية ) وطهـر بيتي 

للطائفيـن و العاكفيـن والركـع السـجود(.

بشارة الشهادة
نعـت الخطاطـة العراقيـة العالميـة جنـة عدنـان 
عـزت ابنهـا المقيـم فـي نيوزيلنـدا حسـين العمري 
البالـغ مـن العمـر 22 عامـًا بعـد يـوم مـن إصابتـه 
بحادثـة إطـاق النـار اإلرهابية على مسـجد النور في 

يلندا نيوز
علـى  صفحتهـا  علـى  األصـل  الموصليـة  وكتبـت 
الفيـس بوك "البشـرى باستشـهاد ولدنا حسـين حازم 
حسـين باشـا العمـري "هنيئـًا لـك أيهـا االبـن البـار، 

كنـت علـى وضـوء وعلـى سـجادة الصـاة وفي 
بيـت اللـه وفـي يـوم الجمعـة".

سعاد البياتي

تخطيط - حسين خليل
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* ترجمة/ ساجدة ناهي 

يقـول  الدكتـور ريتشـارد ماركيـز وهـو طبيـب اسـنان شـهير ) ان 
الشـيء الرئيسـي هـو أن الفراولـة تحتـوي علـى حامـض الماليـك  
الـذي يبيـض األسـنان ( و االمـر نفسـه ينطبـق علـى التفـاح  الذي 
ال يحتـوي فقـط علـى حمـض الماليك  ولكـن على الكثير مـن الماء 
ممـا يسـاعد علـى التخلـص مـن بقايـا الطعـام . يقـول ماركيـز ان 
الخضـروات الصلبـة والمقرمشـة مثـل الجـزر والكرفـس لهـا أيضـا 

تأثيـر تطهيـر .

أكل  بعض الجبن 
يعتبـر تنـاول الجبـن طريقـة أخـرى لتنظيـف أسـنانك والحفـاظ 
عليهـا بيضـاء  فـي حيـن ان المعـادن الطبيعيـة التـي تحتـوي 
عليهـا يمكـن ان تقـوي المينـا مـع كـون الشـيدر مـن أكثـر أنواعها 
فعاليـة الن بقيـة خصائصـه المطهـرة تكمـن فـي بنيـة السـطح 
الصلـب  ممـا يعنـي أن الجبـن الطـري مثـل الجبـن المملـح والجبـن 

االزرق ال يعطـي نفـس النتائـج .

 الحفاظ على نظافة الفم 
أبسـط الطـرق واكثرهـا فعالية للحفـاظ على البيـاض هي تنظيف 
الفـم بطريقـة جيـدة   هذا يعني تنظيف االسـنان بالفرشـاة لمدة 
أربـع دقائـق كل يـوم – دقيقتـان فـي الصبـاح ودقيقتـان فـي 
المسـاء علـى االقـل مـع  اسـتخدام الخيـط وغسـول الفـم للحصول 

علـى نتائـج أفضل .

فرشاة مع معجون صودا الخبز 
وجـدت  دراسـة مقارنـة فـي عـام 2011 أن معاجيـن االسـنان 
التـي تحتـوي على صـودا الخبز كانت أكثـر فعالية فـي منع البقع 

وتبييـض األسـنان مـن معاجيـن االسـنان العاديـة التـي تحتـوي 
علـى السـيليكا .

كمـا ان خلـط معلقـة صغيـرة مـن صـودا الخبـز مـع كـوب صغيـر 
مـن المـاء  أو وضعهـا مباشـرة علـى االسـنان باسـتخدام فرشـاة 
االسـنان  يمكـن ايضـا ازالـة بعـض البقـع ومـع ذلـك  نظـرا الن 
صـودا الخبـز عبـارة عـن مـادة كاشـطة فأنهـا يمكـن ان  تلحـق 
الضـرر بمينـا االسـنان  ويمكـن تقليـل المخاطـر عـن طريـق القيـام 

بذلـك مـن حيـن آلخـر .

زيارة مهنية 
اذا كانـت اسـنانك ملطخـة بدرجـة أكبـر  فسـتحتاج الـى زيـارة 
طبيـب االسـنان لتبييضهـا  وسـيقومون بتطبيـق تركيـز مبيـض 
المهـم للغايـة  التحكـم فيـه بعنايـة علـى االسـنان و مـن  يتـم 
الذهـاب الـى طبيـب اسـنان مؤهـل بدال من زيـارة صالـون تجميل 
ان  الدراسـات  وجـدت  قـد  و  االنترنـت  عبـر  منتجـات  طلـب  او 
بعـض المنتجـات تحتـوي علـى مسـتويات عاليـة مـن بيروكسـيد 

الهيدروجيـن الـذي يمكـن ان يكـون ضـارا جـدا بالمينـا 
عن صحيفة األندبندنت

ترجمة

طرق للحصول 5
على اسنان بيضاء 

يمكن ان تساعدك الفراولة والجزر والجبن على تحقيق بياض لؤلؤي ولكن ال تهمل 
الفرشاة والذهاب الى طبيب األسنان , على الرغم من اللون األحمر يمكن ان تكون 

 Padjadjaran Journal of الفراولة مبيض اسنان طبيعي. ووجدت دراسة أجرتها مجلة
Dental   ان عصير الفراولة كان له  تأثير تبييض على األسنان الملوثة بالقهوة .
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 Strawberries, carrots and cheese can help 
you achieve pearl whiteness - but don't 
neglect brushing and trips to the dentist. 
Despite its red color, strawberries can be 
a natural tooth whitener. A study found 
that Padjadjaran Journal of Dental of 
Strawberry Juice had a whitening effect 
on coffee-contaminated teeth. "The main 
thing is that strawberries contain malic 
acid, which whitens teeth," says Dr. Rich-
ard Marquez, a famous dentist. The same 
applies to apples, which contain not only 
malic acid, but plenty of water which 
helps to get rid of leftovers. Marquis says 
hard and crispy vegetables such as carrots 
and celery also have a cleansing effect. 
Eat some cheese Eating cheese is another 
way to clean and keep your teeth white, 
while the natural minerals it contains can 
strengthen enamel with cheddar being 
the most effective because the rest of its 
antiseptic properties lie in the structure 
of the hard surface, which means that soft 
cheese such as salted cheese and blue 
cheese Does not give the same results. 
Practice good oral hygiene The simplest 
and most effective way to keep white is 
to practice good oral hygiene. At least, 
this means brushing your teeth for four 
minutes every day - two minutes in the 
morning and two minutes in the evening. 
Follow up with floss and mouthwash for 
better results. Brush with baking soda 
paste A comparative study in 2011 found 

that toothpastes containing baking soda 
were more effective in preventing stains 
and teeth whitening than regular silica-
based toothpastes. Mixing a small suspen-
sion of baking soda with a small glass of 
water, or applying it directly to the teeth 
with a toothbrush, can also remove some 
stains However, since baking soda is an 
abrasive, it can damage the tooth enamel: 
reduce the risk by Do this from time to 
time. Professional visit If your teeth are 
more stained, you will need to visit the 
dentist to whiten them. They will apply a 
carefully controlled bleach to your teeth. 
It is very important to go to a qualified 
dentist instead of visiting a beauty salon 
or ordering products online. Containing 
high levels of hydrogen peroxide can be 
very harmful to enamel.

Ways 
To Get
Whiter
Teeth5
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شرفتي

حفيدي 
!يعلمني
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 د.محمد فلحي 

 ولــم يكــن إلرادتــه أي اختيــار فــي زمــن والدتــه وال مكانهــا، 
وقــد فــرض عليــه، منــذ اللحظــة األولــى، أن يواجــه العالــم، وأن 
يصنــع مســتقبله المجهــول، أمــا باكيــًا أو ضاحــكًا، أو شــاكيًا 
أو راضيــًا، أو ســعيدًا أو شــقيًا، أو صالحــًا أو فاســدًا، أو مؤمنــًا، 
ــن  ــة، بي ــذه الرحل ــع ه ــرًا، وأن يقط ــًا، أو فقي ــرًا، أو غني  أو كاف
الــوالدة والمــوت، وســط ظــروف ال يســتطيع التحكــم فــي 

مســاراتها.
وبيــن حــوادث ال يعــرف إال القليــل عــن أســبابها ونتائجهــا، 
ولــوال غريــزة البقــاء، التــي تســمى)الحب( والتــي تجعــل 
اآلبــاء يحتضنــون صغارهــم، ويغمرونهــم بتلــك المحبــة، غيــر 

ــدودة. المح
النمــو  الحيــاة ويســاعدونهم علــى  ويوفــرون لهــم ســبل 
واالرتقــاء، و لــوال تلــك الغريــزة الربانيــة التــي تجعــل الذكــر 
ــذوق حــاوة  ــن خــال ت ــاة، م ــان قســاوة الحي ــى يتحم واألنث
ــدوء  ــض اله ــر بع ــذي يوف ــب، ال ــدر العجي ــك المخ ــب، ذل الح
والســكينة لتلــك األرواح المضطربــة، ويتيــح أمــام البشــر 
إمكانيــة الصبــر والتحمــل، مــن خــال مزيــج مــن األحــام 
وتنخفــض،  وترتفــع   وتختفــي،  تظهــر  التــي   واألوهــام، 
الذاكــرة، وهــي متعــة ال  وتقتــرب وتبتعــد، فــي أعمــاق 

الســر  ذلــك  لــوال  أقــول  النســيان،  نعمــة  إال  تضاهيهــا 
ــًا،  ــًا تائه ــه ضائع ــل نفس ــذا الطف ــد ه ــب( لوج العجيب)الح
ــا  ــط ب ــم مضطــرب، مثــل ســفينة تائهــة فــي محي فــي عال

بدايــة وبــا نهايــة! .
ألوالدهــم  يرســمون  اآلبــاء  يجعــل  وحــده،  الحــب  لكــن 
ــق  ــف الخال ــان بلط ــل واإليم ــل األم ــل،  ويجع ــتقبًا أفض  مس
 عــز وجــل، األجــداد يتوقعــون ألحفادهــم فرصــة أجمــل 
هــذه  المتعاقبــة  األجيــال  وتتــوارث  الحيــاة،   فــي 
ــن بينهــا  ــم يتحقــق م ــي ل ــات واألحــام الضائعــة، الت الرغب

ــل. إال القلي
بيــد أن هــذا الجيــل الــذي نعيشــه، قــد يبــدو أكثــر قربــًا 
البشــرية  وجــدت  حيــث  أحامــه،  بعــض  تحقيــق  مــن 
ــك األحــام والحاجــات  نفســها تطفــو وســط طوفــان مــن تل
والتطلعــات والرغبــات، وقــد ســقطت الحواجــز، وتقاربــت 
المســافات، وتزاحمــت الحشــود، فــي مــدن مليونيــة، وتبادلــت 
المعلومــات عبــر تقنيــات الوســائط المتعــددة، بالكتابــة 
بيــن  واضــح  فــرق  ثمــة  يعــد  ولــم  والصــورة،  والصــوت 
ــر  ــل الصغي ــيفهم عق ــف س ــدري كي ــال، وال ن ــة والخي الحقيق
ــج  ــذا المزي ــس ه ــوف ينعك ــف س ــد، وكي ــط المعق ــذا الخلي ه
علــى ســلوكه وحياتــه، فــي المســتقبل، عندمــا يواجــه الحيــاة، 
فــي واقعهــا المتشــابك، فقــد أصبحــت بعــض األحــام نوعــًا 

ــًا. ــد قريب ــات البعي ــق، وب ــن الحقائ م
ــض  ــد الغ ــى الولي ــرض عل ــا تف ــع الدني ــى م ــة األول المواجه
مناعــة ضــد هجــوم البكتيريــا والفايروســات لتحميــه مــن كثيــر 
ــة  ــة اإليماني ــة الروحي ــن المناع ــدية، لك ــراض الجس ــن األم م
 ال تقــل أهميــة، وهــي مــن بيــن مــا يرثــه األحفــاد مــن 
ــر  ــم الخي ــا قي ــوب احفادن ــي قل ــرس ف ــاء واألجداد،فلنغ اآلب
ــل  ــم أفض ــون حياته ــي تك ــامح لك ــة والتس ــان والمحب واإليم

ــا! ــن حياتن م

 إن محبة الصغار غريزة في الحياة، ال تقتصر على البشر 
وحدهم، بل زرعتها القدرة اإللهية في أغلب الكائنات 

الحّية، ألنها  سر استمرارية الحياة وتطورها، ونحن البشر 
نقول)األطفال أحباب الله( و )أوالدنا أكبادنا تمشي على 
األرض( و)أعز من الولد ولد الولد( وهذه الحقيقة األخيرة 
ُتَعد أول درس تعلمته من حفيدي، الذي جاء إلى الدنيا، 

مثل كل البشر، ألبوين لم يخترهما ولم يعرفهما من قبل، 
وسوف يرث في جسده وروحه الكثير من صفاتهما، الحميدة 

والسيئة، في آن معًا.

الحب وحده، يجعل اآلباء يرسمون 
ألوالدهم مستقباًل أفضل،  ويجعل األمل 
واإليمان بلطف الخالق عز وجل، األجداد 

يتوقعون ألحفادهم فرصة أجمل في 
الحياة، وتتوارث األجيال المتعاقبة هذه 

الرغبات واألحالم الضائعة، التي لم يتحقق 
من بينها إال القليل
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روائع 
الشعر

قد أنهض اآلن أو قد ينهض األلم
وقد ينام على أبوابه الحلم

فكل ما خطه التاريخ أعرفه
وكل مجد هنا في الجنب يحتدم

أنا ابنة المجد والتاريخ يشهد لي
بأنني خير من شادت له األمم

شهباء تعرفني كل البالد أنا
كتبت تاريخ من بادوا ومن قدموا

وقفت في وجه كل الطامعين ولم
يبق لهم أثر من بعد ما انهزموا

حملت في صحوة األيام رايتها
فكنت سيفا من األعداء ينتقم

أنازل الليل حتى ينجلي أبدا
ويرسم الفجر في آالئي القلم

مضيت في زحمة األزمان شامخة
وخطني في كتاب الخالدين دم

أقسمت للدهر ال أفنى وإن فنيت
مضارب األرض بل يفنى بي العدم

أنا التي كنت في بدء الزمان ضحى
ولم أزل قلعة ما شابها الهرم

أضم في القلب آالمي وأحرقها
وأرسل الريح في أهدابها الكرم

أحيك من أضلعي شمسا وأرفعها
لتنمحي عن مدى أسواري الظلم

أنا ابنة الشرق تسري في دمي حكم
بل رحلتي كلها من بدئها حكم

د.بهيجة مصري ادلبي
شاعرة وناقدة وروائية من سوريا ..صدر لها )15( ديوانا 
شعريا ) 5 ( روايات و ) 8( كتب نقدية حائزة على العديد 

من الجوائز العربية ـ ولقبت بأيقونة الشعر.. وهذه 
احدى قصائدها الالمعة في حب البالد . 

كل البالد أنا 
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في بحور 
االدب

وٌسـطرت بذلـك مامـح األبـداع وإبجديـات أدبيـة على مـر القرون.. 
وسـرد  القوانيـن  لسـن  حضـاري  منبـع  الرافديـن  وادي  وأصبـح 
الملحميـات األسـطورية أضافـة للشـعر الجميـل الذي تلـون بمعاني 
الفلسـفة والبطولـة والتمجيد ليسـبق زمنهم زمن اآلخرين بأشـواط، 
والعـراق يتميز بـوالدة الخيال الخصـب والموهبة والعقـل والتفكير، 

ولكـن لـكل زمـن طـرازه وكينونته. 
" قواريـر "...تلتقـي بالشـاعرة والكاتبـة إينـاس البـدران للتعـرف 

علـى رؤيتهـا حـول إبجديـات األدب ومتغيـرات الزمـن تقـول:

وعي جمعي  
الشـك ان هنـاك تجربـة حيـاة معاشـة تشـمل كل افـراد المجتمـع 
وهنـاك وعـي بهـا مـن خـال عمليـات الرصـد والدراسـة والتحليـل 
وهـذه تقتصـر علـى فئـة محـدودة نسـبيا فـي اي مجتمـع ، هـي 
النخبـة المثقفـة. اذ تقـوم هـذه الفئـة بعقلنـة مفـردات الوعـي 
المعـاش  الواقـع  اسـتغوار  عبـر  عليـه  معنـى  وإضفـاء  الجمعـي 
مـن  مجتـزأة  ومقـوالت  صيـغ  فـي  وحصـره  وترميـزه  وتجريـده 
جهـة الكاتـب ليتـم بعـد ذلـك صهـر كل هـذا فـي بودقـة واحدة 
تسـبر أغـوار النفـس البشـرية معبـرة عـن تجلياتهـا صانعـة حـوارا 
مـع الوجـدان الفـردي والجمعـي معّبـرة عنـه بمـداد ابداعـي أعلـى 

مسـتوى مـن الـدارج.  فالكاتـب رغـم انه مثلـه مثل أي فـرد يخضع 
لنـوع مـن المؤثـرات والتدجين االجتماعـي ويتأثر بسـلطة الخطاب 
العـام الـذي يتألـف مـن منظومـة مفاهيـم تتداخل فيهـا مكونات 
عـدة كالمـوروث الشـعبي واللغـة والثقافـة وغيرهـا، ناهيـك عـن 
األحـداث الجسـام وكلهـا تترّسـب فـي الاوعـي لتصبـح موجهـة 
يظـل  ذلـك  كل  مـن  بالرغـم  اقـول  الجمعـي،  والتفكيـر  للسـلوك 
للكاتـب صوتـه المتفـّرد ليلقـي الحجارة في قلـب البحيـرة الراكدة 
صانعـا حـراكا محمـودآ، وإن كتـب بذاتيـة خالصـة ، فهـو الـروح 
الحـرة الشـجاعة التـي تسـتقرىء الحاضـر وتستشـرف المسـتقبل 
لتتنبـأ بعالـم سـيولد، و مـن البديهـي أن يتأثـر نتاجـه ويتذبـذب 

إبجديات األدب ومتغيرات الزمن  

اديبات يصفن رؤيتهن 

لصوت الكتابة

العراق يفيض بمكنونات الخيال واألبداع في مجاالت الحياة ومنها 

األدب منذ أن بدأ بخط حروفه األولى ليسجل دستوره  وتشريعاته 

القانونية   ...وُدون أصحاب الخيال والكُتاب قصصًا بسيطة عن مجرى 

حياتهم اليومية على رقم طينية، ومنها تفجرت ينابيع القصة 

والشعر والملحمة والسرد األسطوري لتحكي واقع بالد ما بين 

النهرين، وتتوالى األزمان لنجد ديمومة تلك الينابيع المتألقة  خزين 

معرفي للتعريف عن أدبيات بالد الرافدين.

هناك تجربة حياة معاشة تشمل كل 
افراد المجتمع وهناك وعي بها من 

خالل عمليات الرصد والدراسة والتحليل 
وهذه تقتصر على فئة محدودة نسبيا 

في اي مجتمع ، هي النخبة المثقفة. اذ 
تقوم هذه الفئة بعقلنة مفردات الوعي 

الجمعي وإضفاء معنى عليه
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تبعـا للظـروف واألحـداث لتعكـس مرآتـه واقعـا سـوداويا تـارة أو 
عصـرا مميـزا ذهبيـا تـارة أخـرى.

تعابير اللغة 
وخاصـة  األنسـان  أن  فتؤكـد  الركابـي..  سـجال  د.  الشـاعرة  امـا 
األديـب  يتأثـر بفترتـه الزمنيـة وبالمجتمـع وبالبيئـة  وبمـا حولـه 
وبالتالـي  يـدون خطاباته ونصوصه في الشـعر والقصـة والكتابة 
زمـن  ..ولـكل  وأحاسـيس  مـن شـجون  وعقلـه  بمـا تحملـه نفسـه 
مجرياتـه وأحداثـه  وهـذا ما يرتبـط ويؤثر على عقليـة األديب على 
مـر األزمان. وتشـير د. الركابـي من جانب آخر عـن دور المرأة األديبة 

فدورهـا مهـم جـدآ وهـي لعبـت دورا كبيـرا فـي الحيـاة الثقافيـة 
بيـن  للتفريـق  مجـال  هنـاك  وليـس  والحضاريـة  والمجتمعيـة 
الجنسـين فـي مجـال األبداع فكاهمـا األديب وينطلقـان بأبداعهم 
نحـو مديـات بعيـدة ليخلقوا تعابيرا أنسـانية في اللغـة عن طريق 
النـص الشـعري والقصـة وغيرهـا ..كما اننـا تعرفنا علـى الكثير من 
األدب األسـطوري والملحمـي حتـى قبـل ثاثـة آالف او اربعة آالف 
عـام  قبل الميـاد ووصلتنا أسـاطير وحكايات تتحـدث عن البطولة 
والشـجاعة والترحـال كمـا هـو فـي " الـف ليلـة وليلة " و" سـندباد " 
و" كلكامـش " وغيرهـا  أمـا عـن زمننا الحاضـر تقـول ..الركابي لكل 

زمـن ميزتـه وحصتـه مـن األدب بحسـب تأثيـر البيئة.

تجلي
 فـي الجاهليـة كان الشـعر بالقوافـي وكان رائعـًا وتغيـرت مامحه 
الـى حـد أصبـح شـعرًا حرًا...لكن مـع كل المتغيرات تبقـى  تتجلى 
الكلمـات والنصـوص والقصص فـي خيال المبدع وعقله ومشـاعره 
وقلبـه وشـعوره هـو مـا يصـف زمانـه ومجتمعـه التـي كان يعيش 

فيها وحسـب متغيـرات الزمن. 

لمياء نعمان 

األنسان وخاصة األديب  يتأثر بفترته 
الزمنية وبالمجتمع وبالبيئة  وبما حوله 

وبالتالي  يدون خطاباته ونصوصه في 
الشعر والقصة والكتابة بما تحمله نفسه 
وعقله من شجون وأحاسيس ..ولكل زمن 
مجرياته وأحداثه  وهذا ما يرتبط ويؤثر 

على عقلية األديب على مر األزمان
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قصة

بائع البالونات

كل شـيء كبيـر هنـاك.. القصـص، المواقـف، األقـوال، األفعال، 
التفاصيـل، وأولئـك الشـباب إذ يخترقـون الغيوم برايـات وأعام 
أكثـر،  بعنايـة  ُرِتبـْت  لكنهـا  ببالوناتـي،  شـبيهة  ألـوان  ذات 
كلمـات  تحمـل  مائكـة  كأجنحـة  بيضـاء  الفتـات  تتوسـطها 
تضـخ فـي الشـرايين سـكينة ال حدود لهـا، كما الكتـاب اإللهي، 

يوحـد الجميـع ويـزرق الخشـوع تحـت الجلـد
)اللـه أكبـر( يطلقونهـا فـي األعالـي.. يزفونهـا مع الشـهداء، أو 

بها يزفونهـم 
صغيـر جـدًا أنـا بينهـم، أشـعر وكأنـي نملـة سـليمان.. ال يـكاد 

يرانـي أحـد أو يشـعر بوجـودي حتـى
لحظـات ثقيلـة المـرور، ربمـا بـدأت أكبـر قليـًا ألكـون فراشـة 

صغيـرة تطيـر فـي غابـة خضـراء ليـس لهـا نهايـة مؤكـدة
ال.. بين تلك الحشود أنا قشة تتجاذبها الريح ليس إال

**
يتكاتفـون  أنـاس  بيـن  المـرة،  هـذه  مختلفـة  رزقـي  وجهـة 
ويتناوبـون فـي االسـتراحة والثبـات.. يحاولـون بنـاء مدينتهـم 

وخيباتهـا السياسـة  انقـاض  علـى  الفاضلـة 
طـاء لألرصفـة ورسـم علـى الجـدران، إسـعافات أوليـة للملمـة 

جراحـات غيـر عادلـة
ال شـك أن يـد الرحمـن تظلهـم، وإال كيـف تحول هـذا )التكتك( 

إلـى إسـعاف فوري؟
ومـزودو  وكهربائيـون  وطباخـون  خبـازون  ثمـة  الجـوار  وفـي 
انترنـت وإعاميـون ولجـان للعمـل التطوعـي وأخرى تنشـر الوعي 
السياسـي.. و.. و.. دولـة صغيرة حاضنة للجميع وسـط العاصمة
الحيـاة تريـد التضحيـات لكـي تجـود بالتغييـر وتسـترد الفرص 

ئعة لضا ا
**

أين أنا مما يجري اآلن؟ سؤال حفز كل مساماتي لإلجابة.. 
أقضـي نهـاري فـي بيـع البالونـات ألطفـال يحظون بفـرص لم 

يكتـب لـي منها شـيء
أوشـك أن أفلـت بالوناتـي وارتقـي وراءهـا جبـل أحـد )المطعم 
التركـي سـابقًا(.. ولكن لـو فعلتها، ماذا سـتأكل عائلتي اليوم؟
ربمـا سـتلتحف جوعهـا وتتكور علـى هيئة النائم كما في سـائر 

الحالكة الليالي 
وليكـن.. لقـد اعتدنـا الجـوع واعتادنـا وأصبـح نديـم جلسـاتنا 
المضنيـة.. أحـدث نفسـي أليـام.. انفعـاالت متضاربـة توقـد 

النيـران فـي داخلـي
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**
بالـغ  وحنـو  وبرفـق  بهـم،  وااللتحـاق  الصعـود  مـن  منعنـي 

دافئـة وابتسـامة 
سألني: ما اسمك؟

ـ أحمد
ـ ألجل من تبيع هذه البالونات؟

- أمي وأختيَّ الصغيرتين
- فتـى شـجاع، لكنـي لـن أسـمح لـك بالبقـاء هنـا.. فلن أسـامح 

نفسـي أبـدًا لـو حـدث لـك أي مكروه
-  ما الفائدة من حياتي وهي بهذا البؤس كما ترى؟

-  أنـت تشـارك فـي شـيء أكبـر.. تعيـل أسـرتك وتهتـم بهـا 
وتغنـي أمـك عـن سـؤال الذلـة والحاجـة لغيـرك وهـذا عظيـم 
جـدًا.. اسـتمر بمـا تفعلـه، وسـنبقى نطالـب بحقـك، فنحـن هنا 

مـن أجلـك.. لكيـا تظـل بـا تعليـم وسـكن وعيـش كريـم
واستدرك يقول:

لكـن اسـمع ادخـر بعـض البالونـات ألعيـاد ميـادك وأفراحـك، 
فأنـت توشـك أن تتـرك بيعهـا..

ـ كيـف ومنـذ أيـام لم أبـع منها ما يسـتحق الذكر ويجبر الكسـر.. 
إنكـم ال تحبـون البالونات أو باألحرى ال تحبون شـراءها؟

-  بالعكـس نحـن جميعـا نحبهـا، ولكـن لـم يحـن بعـد وقـت 
العمـل وقـت  فهـذا  االحتفـال، 

واستأنف القول:
ـ أعـدك أننـي سأشـتريها منـك كلها يـوم النصر وهـو قريب إن 

شـاء اللـه، واآلن خـذ مني هذه
ـ  ما هذه النقود؟ ال.. ال أقبل الصدقة

ـ  ليسـت كذلـك يا أحمـد.. إنها كل مـا أملك.. 
مائـة ألـف دينار، أريـد أن أهبَك إياهـا، أرجوك 
اقبلهـا مـن أخيـك الكبيـر، وأرجـوك.. أرجوك.. 

ال تعـد إلـى هنـا حتـى يـوم النصـر 
لنحتفـل معا.. اتفقنـا يا صديقي؟

قالهـا بصيغـة السـؤال وهـو ينظـر 
فـي عينـي باحثًا عـن رد يسـعد قلبه

ـ إحـدى يـدي تحمل البالونـات الملونة واألخرى 
مددتهـا باسـتحياء آلخـذ النقـود، وأومـأت 

برأسـي شكرًا
**

فـي  أتجـول  هـي،  كمـا  حياتـي  تابعـُت 
بـدأُت  كمـا  البالونـات،  وأبيـع  الشـوارع 
أن كنـُت سـاخطًا  بالوناتـي بعـد  أحـب 

عليهـا مـن قبـل
وبعـد سـتة أيام، اشـتقت إلى أخـي الذي لم 

لـم أعـرف اسـمه. قـررت الذهـاب ألراه رغم أن يـوم النصر 
يـأِت بعـد. مـألُت البالونـات بغـاز الهيليـوم كمـا أفعـل دائمًا.. 
أن  الطيـب، كمـا فكـرُت  اليـوم بيضـاء كقلبـه  بالوناتـي هـذا 

معـي لصنيعـه  امتنانـًا  أكثـر  أو  بالونـًا  أهديـه 
**

كانـت األجـواء مختلفة فـي ذلك الصباح، اسـتبدلوا كل شـيء، 
السـكون بـدل الهتافـات، واألهازيج الوطنية تحولـت إلى محفل 
قرآنـي، والصـور والنعـي بـدل الافتـات المخطوطة بالشـعارات، 
صـور كثيرة لشـاب واحـد، شـككت أواًل، اقتربُت أكثـر، نعم إنها 

صورتـه التـي ال يمكـن أن أضيع مامحهـا أبدًا
الجميع يبكي، سألت أحدهم ما الذي حصل؟

ـ قتل البطل )صفاء( مساء أمس في االشتباكات
اسمك صفاء إذن؟!

يليق بَك حقًا يا أخي، كان قلبك يأخذ النصيب األوفر منه.
**

لـم يبـَق لـي سـوى الـوداع. رفعـت بالوناتـي عاليـًا أمـام نعشـه 
وصوره وتجمهر محبيه.. خاطبته:

ـ صفـاء.. وهبتنـي كل مـا تملـك وهـا أنـا 
أهديـك كل مـا أملـك

أطلقـُت بالوناتـي البيضـاء.. شـاهدُت 
فـي  معهـا  يحلـق  ضاحـكا  وجهـه 

الصافيـة السـماء 

نغم المسلماني
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كبة الحامض شلغم 
من األطباق الشــتوية التي تعدها األم العراقية مرة في االســبوع 
على أقل تقدير، خال فصل الشــتاء بالنســبة إليهــا، هذه األكلة 
مغذية ومفيدة للجســم، فهي تمنحه الدفء والفيتامينات الازمة. 
في هــذا الطبق المركــب، إذ يتألف من "الكبة ومن حســاء اللفت 
والســلق والبصل والحمص المجــروش والزيت ومعجــون الطماطم 
وعصير الليمون الحامض".. وتشــير إلى أن "األكات العراقية منوعة 

ودسمة في كل المواسم، ال سيما في الشتاء.

الدبس والراشي 
 نعد الدبس خال فصل الصيف في موســم التمر، ونخزنه لتناوله 

في الشتاء.
 الدبس والراشــي من األطباق المهمة والرئيسية في الشتاء، إذ لكل 
منهمــا فوائده العظيمة، يمنحان الطاقة فضا" عن طعمهما اللذيذ 
وثمنهما الرخيص، وفضله البيت العراقي ليحتل مرتبة متقدمة من 
اطعمة الشــتاء المرغوبة جدا"، وهي من الوجبات المعدة للعشــاء 

احيانا" لتجنب نزالت البرد . 

الشلغم 
 الشلغم ال يتوفر إال في فصل الشتاء وهو يدخل في أكات عديدة، 
من ضمنها المخلات.. وعن كيفية إعداد الشــلغم المحلى بالدبس، 
تقوم ربة البيت بغســل رؤوس الشلغم ثم تقطعه وتضعه في ِقدر 
كبير..و تضيف إليه التمر ونتركه لينضج، وأحيانا تضع الدبس معه 
ليكتسب طعما" لذيذا"ولونا" جميا"عندما يكون الطقس باردًا جدًا.. 

والمجتمع العراقي يقبلون على تناول الشلغم ليمنحهم الدفء.

الشامية 
 من األكات الشــتوية المرغوبة من قبل العائلة وتكاد تطلب يوميًا 

بوصفها مانحة للدفء 

اكالت عراقية تتألق في الشتاء 

تاريخ 
وتراث

تكثر على المائدة العراقية األطباق التي يخّصصها أهل البالد للشتاء البارد.. وهذه األطعمة التي 
غالبًا ما تقّدم ساخنة، من شأنها أن تسهم في تدفئة األجسام التي تشكو من انخفاض درجات 
الحرارة. في فصل الشتاء، ال يبحث المرء عن األطعمة التي تسد جوعه فحسب، بل عن تلك التي 
تمنحه الدفء كذلك، وقد نجحت المجتمعات عبر الزمن، ال سيما في المناطق الباردة، في ابتكار 

أطباقها الخاصة بهذا الموسم وتتنوع في العراق هذه األطباق.
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مــن األم ألعدادها، وهي من  الذرة التــي تحمص على النار معقلل 
 مــن الزيت والملــح في قدر مغطــى لتنضج بلــورات بيضاء غاية 
فــي الجمال والمذاق الطيب، وهــي وان توفرت في فصل الصيف، 
 إال انهــا مــن األطعمــة المرغوبــة التي تجتمــع حولهــا العائلة 
العراقية في الشــتاء، السيما وان اعدادها في بعض األحيان  على 

المدفئة.

المدكوكة
 من أشــهر األطعمة الشــتوية في العراق. وتحتل المدكوكة مكانة 
كبيرة لــدى العراقيين، إذ هــي من األكات التقليديــة التي اعتاد 
األجداد على إعدادها على الرغــم من صعوبة األمر آنذاك.. تتكون 
من مواد بســيطة )تمــر وسمســم( ومتوفر في كل البيــوت، إال أن 
تحضيرها يتطلب جهدًا في حال صنعت في الجاون )أداة خشبية 
تشبه الهاون الذي تدق فيه الحبوب(. . اال ان في السنوات األخيرة 
تقــوم ربة البيــت بتحضيرها في ماكينة فرم اللحــم الكهربائية.. 
لتتكــون عجينة مطواعة تمزج مع السمســم المحمــص وتجهز في 

موسم الشتاء بأعتبارها مصدرا" مهما" للطاقة. 

باقاء بالدهن
أكلة الباقاء من أشــهر األكات الشــتوية الشــعبية في العراق.. ال 
يستغني عنها العراقيون، إذ تمنحهم الدفء والفيتامينات واألماح 
في الوقت ذاتــه.. وتعد من حبوب الباقــاء المنقعة في ماء بارد 
قبل يوم لتســهل عملية ســلقها، ثم توضع في قدر ماء كبير على 
نار هادئة، مــع بعض البهارات الخاصــة.. لتنضج بصورة جيدة، 
بعدها يقطع الخبزفي صحن كبير وينقع في قدر الباقاء ويستخرج 
الى الصحن المهيأ له ويفرش بالباقاء ثم بالدهن والبيض المقلي، 
وتــرش عليه مادة " البطنج" ليكون من اشــهى المأكوالت المرغوبة 

شتاء".

اللبلبي
 من األكات التي يقبل عليها العراقيون في الشــتاء، وهي تتألف 
مــن حبات الحمص المســلوق التي تضاف إليهــا أنواع خاصة من 
البهارات. وتقدم حارة في اكــواب وصحون مع مائها الذي يصب 
عليــه قطرات من الليمون ، واحيانا" يضع معها شــرائح من النارنج 

وذرات الكمون. .

شوربة العدس
 واحدة من أشــهر األكات الشــعبية العراقية في فصل الشــتاء، 
تعدها العائات في البيوت إذ تمد الجسم بالدفء والطاقة،وتكاد 
تكون األكلة المفضلة لدى االطفال وافراد العائلة لسهولة اعدادها 
وتناولهــا بكثرة مع انواع الكبب، وهي تدخل كل مطبخ عراقي في 
ايام شهر رمضان، وواليمكن االستغناء عنها في ايام البرد القارص. 

قوارير
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يواسي الفقراء ويعلمهم القراءة..

رضا الهاتراك .. 
نشاطات انسانية متعددة

ضيف 
رضا الهاتراك اسمه الغريب جذب انتباهي ومن اجل اتمام وحوار

هذا الحوار حاولت ان اتزود بمعلومات عن صاحب هذا االسم 
من على صفحته الشخصية فوجدت أكثر مما اتوقع فهو 

ممثل مسرحي كرس حياته للعمل الفني واالنساني ويقود 
فريقا يحمل اسمه كما لقب ب ابو االيتام اال ان يده الحانية 
تحاول جاهدة ان تواسي الفقراء والمسنين وهو ايضا  احد 

اعضاء فريق )مايم تماثيل ( المعروفة على نطاق واسع 
واعمال ونشاطات اخرى في اطار االحتجاجات السلمية في 

 محافظة بابل  حاولنا التعرف على كل ذلك عن كثب 
في هذا الحوار:  

حدثني عن نفسك 
عبد الرضا محمد عاء مواليد بابل 1988 ناشــط انساني وممثل 
مسرحي واعمل حاليا محاضر مجاني صاحب نادي القراءة الخاص 

باأليتام والفقراء وفريق رضا التطوعي لحقوق االنسان .

ما هذا االسم الغريب ؟
)الهاتــراك( هو لقبي الفني وهو بالتحديد لقب رياضي معروف 
فــي مباريــات كرة القدم حيــث يحصل على هــذا اللقب كل 
العب يسجل ثاثة اهداف في المباراة الواحدة وغالبا ما كنت 
اســجل هذه االهداف عندما  كنــت العب كمهاجم في فريق 
حــي الجمعية في بابل فاصبح اغلــب االصدقاء يلقبونني 
بالهاتــراك الــى ان دخلــت عالــم الفن كممثل مســرحي  

وفضلت ان يبقى هذا االسم لقبي ايضا.

كيف حصلت على لقب ابو االيتام ؟
كبار المثقفين في بابل لقبوني براعي وابو االيتام  
بسبب تواصلي الدائم معهم ونشاطاتي المستمرة 
ألجلهــم حتى اصبحت عاقاتي بعوائلهم وثيقة 
جدا وافتخر انني ساهمت في ابراز مواهب الكثير 

منهم بالتمثيل والشعر والرسم.

كيف  كان دخولك  مضمار العمل 
االنساني الخاص باألطفال ؟

من خال مشاركتي في العديد من االعمال المسرحية 
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كانــت احد اعمالي الفنية  تعرض ضمن فعاليات مهرجان خاص 
باألطفــال االيتــام وقد لمســت فرحتهم الكبيرة وهــم يتابعون 
احد مشــاهدي الكوميدية مما شــجعني ان اكرس لهم جل وقتي 
واهتمامــي  واحاول قــدر االمكان ان ادخل الفرحــة في قلوبهم  
ســواء من خال عملي كممثل مسرحي او كناشط انساني مستقل 
اي منذ عــام 2014 وحتى االن والحمد للــه تمكنت قبل عامين 
من تأســيس نادي للقراءة في بابل باإلضافــة الى نادي القراءة 

الخاص باألطفال االيتام والفقراء والذي القى نجاحا كبيرا.

ممن يتكون فريق رضا التطوعي وما هي ابرز 
نشاطاتكم ؟

بعد ازدياد عدد الداعمين والمساندين لنشاطي في مجال الطفولة 
نجحــت في  تأســيس فريق رضــا التطوعي وهو فريق مســتقل 
في مجال حقوق االنسان والنشــاطات الخيرية يتكون من ثاثين 
عضوا من النســاء والرجال ومنذ بداية هذا العام  نجح فريقنا في 
اقامة اكثر من خمسين نشــاطا متكاما لأليتام والفقراء والمرضى 
والمسنين وكل الشرائح المضطهدة بغض النظر عن مساهمتنا في 
الزيــارة االربعينية من خال فتح مفرزة طبية للزائرين بمســاهمة 

بعض اعضاء الفريق من منتسبي وزارة الصحة اضافة  الى توزيع 
الطعــام بأنواعه  والحمد للــه اصبح فريقنا رقــم واحد في بابل 
بسبب نشــاطاتنا المتواضعة التي اســتطعنا من خالها ايصال 

فكرة ايجابية عن عمل المنظمات االنسانية.

مشاركتكم في انتفاضة تشرين كانت رائعة  كيف 
تراها ؟

افتخر بفريقي الني لمســت روح التعــاون والجدية فيهم منذ اول 
يــوم من االحتجاجــات  ونحن اول من وقف مــع المتظاهرين من 
خال مساندتهم ودعمهم يوميا بالطعام الى جانب توزيع الورود 
واالعام على المتظاهرين كتعبير عن الســلمية  كما نظمنا وقفات 
لشــهداء االنتفاضة بشــكل يومي منها وقفة كبيرة وجميلة جدا 
استخدمنا فيها الف شــمعة والعديد من الورود واالعام وصواني 
الياس  اضافة الى قيام بعض عضوات الفريق بتنفيذ الرسومات 
التــي تحاكــي انتفاضة تشــرين على مجســر الثــورة وهو مكان  
التظاهرات في  بابل و تزيين المدارس القريبة بالرسومات ايضا .

اخر اعمالك المسرحية ؟
انتهيت من كتابة مشــهد تمثيلي ســنقوم بعرضه في ســاحة 
التظاهــر بعنوان الحلم وهــو من اخراجي وتأليفــي وتمثيلي مع 
مجموعــة من موظفي البيت الثقافــي في بابل اضافة الى عملي 
في فريق )مايم تماثيل( التي انطلقت من بابل عن طريق حسين 
الدرويــش وهي عبارة عــن تماثيل يدخلون بــدون اي صوت مع 
حركات بطيئة جدا تتوقف كل ربع ساعة مع حركة مختلفة وفي 
هذا المضمار  ايضا قدمت مؤخرا عمل كوميدي مميز بعنوان ازعاج 
مــع الطفل حيدر وتطلب  العرض صبغ الوجــه بأكمله عدا فتحة 

صغيرة للرؤية مع صبغ االيدي واالرجل ايضا.

افتخر بفريقي الني لمست روح 
التعاون والجدية فيهم منذ اول يوم 

من االحتجاجات  ونحن اول من وقف 
مع المتظاهرين من خالل مساندتهم 

ودعمهم يوميا بالطعام الى جانب توزيع 
الورود واالعالم على المتظاهرين كتعبير 
عن السلمية  كما نظمنا وقفات لشهداء 

بابل - ساجدة ناهي االنتفاضة بشكل يومي



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////40Q  W  A  R  E  E  R

نجمة 
في سماء التاريخ
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غزوة القزويني 
قنديل في ذاكرة الشعر

محمد طاهر الصفار

لم يحفظ لنا التاريخ لهذه الشاعرة السيدة العلوية من آثارها سوى هذه األبيات الثالثة رغم 
أن المصادر أّكدت على أن لها أشعارًا كثيرة في مدح ورثاء أهل البيت )عليهم السالم( وهذا 

ما يدعو لألسف الشديد على ضياع هذا اإلرث األدبي المميز الذي دلت عليه هذه األبيات التي 
هي من ضمن قصيدة في رثاء اإلمام سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين )عليه السالم( 

ولعل مّما يزيد من هذه المأساة إن أغلب هذه اآلثار التي ضاعت 
أو ُضيِّعت تمثل نماذج كبيرة فــي األدب العربي وبجميع أبوابه 
ويستشّف ذلك مما تبّقى من هذه النماذج التي عّبرت عن قدرات 
خّاقــة امتــدت جذورها في عمــق التاريخ حتى اســتطاعت أن 
تصنع لنفســها قاعدة في كل مجال وركيزة في كل فن وموقفًا 
عند كل فكر وبقيت هذه اآلثار مادة مهمة لخلق أدب عربي واسع 
اآلفاق شديد الصلة ملتزم األهداف والغايات تستمد منه األجيال 
نــواة إبداعها ألنها عّبــرت عن واقع األمــة االجتماعي والفكري 
والسياســي وخاصة قضية أهل البيت )عليهم السام( وأبدعت 
في كل تقديم نتاج متمّيز في كل باب وصور رائعة في كل فن.

دور متميز
من أبــرز الشــخصيات التي ظلمهــا التاريخ وأضــاع آثارها هي 
الســيدة العلوية الشــاعرة غزوة القزويني التي مثلــت إنموذجًا 
نســويًا رائعًا وملتزمًا بقضايا األدب والشعر الموّجهة التي تخدم 
المجتمــع وخاصة قضيــة أهل البيــت, وال نريد هنــا أن نعالج 
األســباب العديدة التي أدت إلى هذا اإلهمال والغبن بحق الدور 
النسوي المتميز في المجتمع والتي كانت أبرزها النظرة المتخّلفة 
والضّيقة لمجتمع تســوده تقاليد وأعــراف بالية وخاصة نظرته 

نحو المرأة.

تاريخ حافل
ولدت األديبة الشاعرة العلوية غزوة بنت السيد راضي ابن السيد 
جواد ابن السيد حسن ابن الســيد أحمد القزويني في الحلة سنة 
)1285هـــ/1896م(، ونشــأت في بيت ســامق ترفرف في 
سمائه أعام الفقه والعلم واألدب وله تاريخ حافل بالمنجزات على 
هذه األصعدة, جّدها السيد جواد كان أخًا للعالم الكبير المجتهد 

الســيد مهدي الحلي القزويني المتوفى سنة )1300هـ(  والذي 
ترك كثيرًا من التأليف والتصانيف واآلثار العلمية والفقهية التي 

تضاف إلى كنوز هذه األسرة العريق.

منبع ثر
نشــأت العلوية غزوة نشــأة علمية وأدبية في ظل هذه األســرة 
ونهلــت مــن معينهــا الصافــي ووردت مواردها حيث عاشــت 
طفولتها في بيت جدها بين أخوالها األعام أنجال السيد مهدي 
الحلي, فقد كانت أمها هي العلوية نازي بنت السيد مهدي الحلي 
وفي ظل هذه األسرة شغفت بدراســة العلوم العربية والفقهية 
واألدبية واطلعت على الكتب والمصادر العلمية واألدبية وتتبعت 

مصادر األدب والشعر بحكم بيئتها وتربيتها.

علمًا خفاقا
حفظت السيدة غزوة كثيرًا من أخبار العرب وقصصهم وأشعارهم 
وهذا ما وّلد عندها حّســًا أدبيًا مرهفًا وعميقــًا كان نواة إبداعها 
ونشــره حيث تعّهــدت بتعليم وتدريس العديد من النســاء من 
داخل األســرة وخارجها وتربية جيل على العلوم واآلداب وزاد من 
تعلقها بالعلم واألدب أن تزوجت من ابن خالها الســيد أحمد بن 
الميرزا صالح القزويني والذي كان من العلماء األعام واألدباء الكبار 
والشــعراء األفذاذ فاستقت منه موارد الثقافة الواسعة وأصبحت 
بفضل هذه األســرة علمًا خفاقــًا من أعام المعرفــة والفكر في 
وقت ســاد الجهل والتخلف األوساط الرجالية فضًا عن النسائية 
فبقيت العلوية ترفد الجيل النســائي بفكــر أهل البيت )عليهم 

السام( حتى وفاتها عام )1331( هـ

قصدْت في سائقيها النجفا أيها الُمدلُج في زيَّافةٍ 
في الغرييِن فأبدي األسفا لَت إلى حامي الِحمى  إْن توصَّ
في شفاِر الكفِر محزوَز القفا قْل لُه: إن حسينًا قد قضى 
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تألق 
العدسة 

في مركز المرأة والطفل حظوتها 

رغد العبيدي .. 
خطوات حالمة في فضاءات العدسة  

هدوء،  بكل  الكاميرا  حملت 
وشكلت معها عاقة خفية 
ناعمــة، وبــدأت تخطو اول 
الخطــوات الحالمة في عالم 
واســع بفضاءاتــه وفنونه 
الغريبــة .. ومــع اول لقطة 
نسجت  البسيطة  بعدستها 
واألمــل  التحــدي  خيــوط 
بنجاحات ومسابقات ارادت 
فيهــا ان تثبــت وجودهــا 
الفوتوغرافي وتبرز كمصورة 
اخترقت االختبار ورســخت 
اسمها في مجال فتحت له 
كل ابــواب االبداع والتفنن 

وحيازة اللقب 
وجمــال  بهدوئهــا  هــي 
نالــت  واصرارهــا  روحهــا 
امنيــة االنضمــام الى مركز 
العتبة  والطفــل في  المرأة 
الحسينية المقدسة، وحطت 
اســمها فــي ذلــك المركز 
حظــوة  لتحصــد  النشــط 
العمل المشــترك بكل وقار 

وحب . 
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 صيام األيام البيض..
استشفاء طبيعي للجسم !!

نافذة على 
الطبيعة

هي ثالثة أيام معلومة من كل شهٍر هجري وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس 
عشر، وسميت بهذا االسم ألن هذه الليالي تكون مضيئة بطلوع البدر واكتماله، وقد بينت 

األحاديث فضل صيام األيام البيض ومدى ضرورة االلتزام بصيامها في كل شهر للحصول 
على األجر الكبير.

العجازها العلمي 
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قوارير

ومــع التقدم الطبي الحديث ومئات األبحــاث التي ُأجريت تمكن 
االنســان أن يكشــف الســر وراء حث اإلســام على صيام األيام 
البيــض.. فقديمــا كان يعتقــد أن صيامهــا وتخصيــص أيامه 
باكتمــال القمر ال إعجاز فيه وأنه فقــط أمر ديني، ولكن في القرن 
العشرين بدأ العلماء بربط زيادة معدالت الجريمة في هذه األيام 
بالتحديد من كل شــهر، مثل الســرقة والقتل وغيرها، وقد وضح 
العلماء اإلعجــاز العلمي في صيام األيام البيــض كما يأتي: لقد 
تبين أنَّ في األيام البيض عند اكتمال القمر يحدث المد والجزر في 
جسم اإلنسان تماًما كما يحدث في البحار، فجسم اإلنسان يتكون 
75% منــه من الماء وبفعل قوة الجاذبية مــن القمر يحدث المد 
والجزر في جسم اإلنسان، وعند الصيام ستنخفض نسبة الماء في 
الجسم إلى أقل كمية مما يقلل من تأثير القمر على الجسم، وبذلك 

يؤدي الصيام إلى التهدئة النفسية ويخفض من العصبية.

استشفاء 
 وقد بينت الدراسات العلمية التي أجريت لدراسة اإلعجاز العلمي 
فــي صيام األيام البيض أن صيامهــا على مدار العام يعد طريقة 
استشــفاء طبيعية للجســم، بحيث يحتاج الجسم إلى صيام شهر 

رمضان فضا عن صيام ثاثة أيام من كل شهر حتى يرفع المناعة 
ويعالج األمراض ويجدد خايا الجسم.

 كمــا أثبتــت ايضــا" أنه في حــال الصيام لمدة أطــول من 12 
ســاعة فإن الجســم يدخل في حالة تســمى البلعمة الذاتية، أي 
أَن جهــاز المناعة ينشــط ويبدأ بقتل الخايا الســرطانية والخايا 
االلتهابيــة.. وقد أثبتت الدراســات العلمية أن الصيام يؤدي إلى 
منع تراكم السموم داخل الخايا ويعزز التخلص منها، مثل حمض 
البول واليوريك أســيد..وأن صيام األيام البيض بشكل دوري يؤدي 
إلى تجديد الخايا واألنســجة ويعطي الجســم الحيوية والنضارة 

والشباب.

وضح العلماء اإلعجاز العلمي في 
صيام األيام البيض كما يأتي: لقد 

تبين أنَّ في األيام البيض عند اكتمال 
القمر يحدث المد والجزر في جسم 
اإلنسان تمامًا كما يحدث في البحار
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فلكلور

تقاليد وعقائد
من المعتاد ان يخصص اناء خاص لتجهيز الحرمل او مبخرة إلجراء 
طقوســه، اذ تضرم النار فــي قطع من الحطــب او الفحم وبعد ان 
تصبــح جمرا يتم نثر بذور الحرمل فوقها فتفوح منها رائحة زكية، 

اال ان البعض ال يستحبها.
كمــا هناك روايات متناقلة بأن هذه الطقوس تســاعد على عاج 
المــس وطــرد الشــياطين وعاج العين والحســد، لهذا نــرى اغلب 
االمهات والجدات بعد اشــعال المبخرة يتناقلن بين الحجر 
لتبخيرهن، ولكن في شرع العقيدة اإلسامية ال يوجد 

نص قرآني يؤكد صحة هذه المعلومات.

سيدتنا فاطمة الزهراء )عليها 
السالم( كانت توقد مبخرة 

الحرمل كل يوم خميس حتى 
ان االمهات في ليلة الجمعة  
ال يشعلنه أي مبخرة احتراما 

لها وذلك الن تلك الليلة تقليد 
خاص بسيدة نساء العالمين

حينما تقترب الشمس من توديع النهار بلونها االرجواني األخاذ الذي 
يعلوا االصيل تنبثق رائحة بذور الحرمل في بعض البيوت،  أذ نعلم 

حينها ان ربة البيت تباشر بطقوسها المعتادة التي توارثتها 
من الجدات وفق التقليد السائد وهي تبخير بيتها في 

اخر ساعات النهار 

مبخرة الحرمل

إناء خاص ارتبط بتقاليد االمهات
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قوارير

كما هناك رواية تتناقلها االمهات والجدات تنص على ان سيدتنا 
فاطمــة الزهــراء )عليها الســام( كانت توقد مبخــرة الحرمل كل 
يــوم خميــس حتى ان االمهات فــي ليلة الجمعة  ال يشــعلنه أي 
مبخرة احتراما لها وذلك الن تلك الليلة تقليد خاص بسيدة نساء 

العالمين.
ويذكر ان  استخدام مبخرة الحرمل يساعد ايضا على تخفيف الحالة 
الســلبية والتوتر في البيــت وتهدئة الطفل كثيــر البكاء وترخية 

اعصابه لينام بهدوء.

انواعه 
انتشــرت زراعة الحرمل في الباد العربية وخصوصا المغرب، وفي 
باد البحر األبيض المتوسط حيث المياه الوفيرة, ويعد من النباتات 
العشبية البرية تكون ازهارها بيضاء دائمة الخضرة، وتحتوي بذوره 
على ثاث قلوانيات مختلفــة, وهناك انواع عديدة  منها الحرمل 

األبيض الذي يطلق عليه أيضًا الحرمل العربي. 
واألحمر وهو العامي المعروف ويسمى بالفارسية إسيند, كما يعود 

استعماله إلى عهد اإلغريقيين.

استخدامات اخرى
ال يتوقف استخدام مبخرة  الحرمل على ما ذكرناه انفا، اذ تستخدم 
فــي تطيب المنزل والتخلص مــن الروائح الكريهة منه مثل رائحة 

الرطوبة، والعفن والتي ينصح بالقيام بها 

كما إن استعمال هذا النوع من البخور يساعد على طرد الحشرات من 
المنزل وهو أمر اعتاد على فعله سكان البيوت الريفية.

وتحتــوي بخوره على العديد من العناصــر المهمة، اذ يعد من أكثر 
النباتات استخدامًا في صنع األدوية، وال تزال بذوره تستعمل في 

الطب الشعبي، مثل إدرار اللبن عند النساء.
 كما حذر االخصائيين بهذا الجانب فأن هذه العشــبة قد تصبح 
سما قاتا حينما تستعمل بشكل خطأ، لذلك شددوا على خطورتها 
وضرورة القيام بتوعية شــاملة ألفراد المجتمــع، للحد من تعاطي 

الناس لها دون استشارة  خبير مختص باألعشاب.  
 

انتشرت زراعة الحرمل في البالد 
العربية وخصوصا المغرب، وفي بالد 

البحر األبيض المتوسط حيث المياه 
الوفيرة, ويعد من النباتات العشبية 
البرية تكون ازهارها بيضاء دائمة 
الخضرة، وتحتوي بذوره على ثالث 

قلوانيات مختلفة, وهناك انواع 
عديدة  منها الحرمل األبيض الذي 

يطلق عليه أيضًا الحرمل العربي
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قال األمام الحسين عليه السام 

- القنوع راحة االبدان 
- التقــول فــي اخيــك المؤمــن اذا تــوارى عنــك إال ماتحــب ان يقــول 

فيــك  اذا تواريــت عنــه 
- ان اعفى الناس من عفا عن قدرة 

- اعلمــوا ان حوائــج النــاس اليكــم مــن نعــم اللــه عليكــم فــا تملــوا 
النعــم فتحــور نقــم

فنارات 
حسينية

استنارات من اقوالهم
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ملف الطفولة

Q  W  A  R  E  E  R

اناقة األطفال

في الشتاء

ضرورة تضمين القيم 
االنسانية في الرسوم 

المتحركة

للعقاب البدني بدائل !!
ال يجوز تأديب الطفل 

وقت الغضب
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تعد المفاهيم التربوية واألخالقية التي 
يكتسبها األطفال من خالل مشاهدتهم 

ألفالم الرسوم المتحركة مؤثرًا مهما 
وفاعاًل في سلوكهم االجتماعي 

وبيئتهم المادية وهذا المؤثر 
قد يكون بشكله السلبي 
تارة عندما يدعوا للعنف 

المفرط والعشوائي بعيدا 
عن الوعي والتذكير بأهمية العقل والتفكير لحل 

المشكالت التي تواجه الطفل وفي أحيان أخرى 
تؤثر تلك المشاهد الموجه من خالل تلك الرسوم 

المتحركة بشكل ايجابي في عمليه التكيف االجتماعي 
حين يكون المضمون انساني ويدعو لقيم الخير 

والفضيلة التي تسهم فيها عناصر التربية 
األخرى كاألسرة والبيئة.

باتجاه تعزيز ثقافة أخرى 

ضرورة تضمين القيم االنسانية 
في الرسوم المتحركة

فضاءات 
طفولية

تلعــب الرســوم المتحركــة المعاصرة فــي وســائل االتصال 
والمعلومــات دورا كبيرا في احــداث ديمغرافية فكرية جوهرية 
قد ال تتناســب مع واقــع الثقافة الفكريــة والتربوية لألطفال 
ومستقبلهم...بشــكل مباشــر او من خال ادخال أفكار دخيله 
في مركز الاوعي عنــد الطفل، والمعتقد في الموروث األخاقي 

المرتبط بالدين والخلق. 
وبجلسة متفحصة لما يعرض على شاشات التلفاز 
فــي داخل بيوتنا نــرى هذا الكــم الهائل من 
العنف المبطن عبر شخصيات محببة مثل توم 
وجيري التــي يهواها الكثير مــن األطفال حد 
العشــق فهاتان الشــخصيتان ال تتوانيان عن 
فعل أي شــيء إليقاع أحدهمــا باألخر في اغلب 
حلقات هذا المسلســل.. فهما ال يتورعان عن استعمال 
الســكاكين والقنابل والضرب بكل قســوة من اجل  مصالحهم 
الشــخصية وربما من اجــل المتعة فقط فلنقف قليا لدراســة 
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االبعاد النفســية وســايكولوجية في تربية الطفل. فا ينكر ان 
الرســوم المتحركة ذات تأثير نفسي وتربوي حاد وقوي جدا على 
إيجاد اخاقيات جديدة عبر ما يطرح في تلك األفام فقد توافر 
أكثر من مؤثر حســي ونفســي في كل لقطة مــن لقطاته فهو 
يمتلــك الحركة كعنصرا مؤثرا إذ ال يخفــى ما للحركة من أهمية 
في حياة الطفل  ونموه العضلي فالحركة تمثل الحياة بالنسبة 

للطفل.

المؤثرات الصوتية
يضــاف الى ذلك عنصــر اللون الــذي يؤثر في شــبكية العين 
المرتبطة بالمخ مباشرة اذ يلعب اللون بشد تركيز الطفل بطريقة 
مغناطيســية في منطقة مهمة مــن االدراك الواعي اما العنصر 
الثالــث فيكمن في المؤثرات الصوتية والموســيقى التصويرية 
المتناغمة مــع الحدث التي تســاعد على اكتمال عملية الشــد 
واالرخاء فــي التفاعل مع احداث الفلــم والقصة الموجهة من 
خالــه ولتداخل كل هــذه المؤثرات في وقــت واحد جعل كل 
مــا يطرح في الفلم او المسلســل الكارتوني مــن احداث وأفكار 
معلومات ذات تأثير راســخ في ذهن الطفل يجب على الجهات 
المهتمة بتربية الطفل عراقيــا وعربيا االهتمام بتلك الصناعة 
واعطائهــا االهتمام الواضح لما تحمله من أهمية تربوية رفيعة 
فمــن الواضح تداخل األفكار والنزاعات التربوية والنفســية في 

تهيئة المناخ الفكري الذي قد ال يتاءم مع وقعنا وتربيتنا. 
وهتــا مثل اخر مختلف عما تطرحه الرســوم المتحركة من أفكار 
مسلســل )ســاندي بيل( الكارتوني فجوهر القصــة مبني على 
قصــت حوب جوهرهــا فكــرة )البوي فرنــد( المقبولــة غربيا 
والمرفوضة عند مجتمعاتنا بشــكل عام  فمع كل المؤثرات التي 
تــم ذكرها فــي إيقاع صراع حــاد داخل بنية وتفكيــر فتياننا 
وفتياتنا فلقد دلت الكثير من الدراســات ان الطفل عادة يحاول 
التشــبيه بالشــخصيات التي تعرض عليه فهــو يعتبرها مرآة 
صغيــرة للعالم الحقيقي لذا فان عــددا من األطفال والمراهقين 
يحاولون تقليــد األدوار التي تقدمها لكي يلعبوها في حياتهم 

الواقعية.
لــذا فان مــا يقدم من عنف وأفــكار وحركات عبــر هذه األفام 

يتسلل الى نفوســهم بمحاولة تقليده ومحاكاته حتى يشعروا 
بانتمائهم الــى عالم القيم االجتماعيــة واألخاقية عن طريق 
المشــاهدة التي تؤدي الى االســتجابة التي تتاءم مع مفاهيم 
المجتمــع المتحضر وإذا ما اكثرنا من العينــات المعروضة على 
شاشــة التلفاز فســنجد الكثير من األفام التي تنشأ االزدواجية 
فــي فكر اطفالنــا ويبدو من خــال مراقبة الطفــل في عاقته 
الحميمــة بالرســوم المتحركة وفي النتائــج المرتبطة على هذه 
العاقة ان الكثيــر من البصمات الفكرية والســلوكية ال تتائم 
مــع أطفالنا فهــي قد صنعت في مصانــع غربية لذا فمن حق 
منتجيهــا مخاطبة أبنــاء مجتمعهم مراعيــن تقاليدهم والقيم 
والمبادئ التي يريدون ألبنائهم ان يشبوا عليها تطورت أساليب 

انتاج الرسوم المتحركة بخطى سريعة.
وقــد تكون البداية الفعلية اكتمال التقنيــات الفنية في انتاج 
الرســوم المتحركــة مــن الصورة وصــوت العــام 1928 على 
يد الفنــان المبدع والــت ديزني اذ تم عــرض اول أفام بطولة 
الشــخصية الكارتونية ميكي ماوس الشهيرة وقد مرت على هذا 
الفلــم ثمانون عاما تطــور فيها اإلنتاج الكارتونــي في العالم 
بشكل قفزات ليحاكي العالم االفتراضي وليرقى لدرجة أصبحت 
فيه االشكال الكارتونية أقرب منها للحقيقة الخيالية مما جعل 
شــركات اإلنتاج السينمائي العالمية تســتعين بهذه االشكال 

كعنصر مهم في نتاجاتها العماقة. 
ومــع مرور كل هذا الزمن الطويل من تطــور هذه الصناعة.. فلم 
يخطو العــراق والدول العربية الخطوات الجــادة في بناء البنى 
التحتية لصناعة الرســوم المتحركة بشخصيات وأفكار إنسانية 
محليــة تحمــل أفــكارا ورؤى اجتماعيــة ال تتعارض مــع الفكر 
والمعتقــد المائم لطفلنا مع اعتزازنا بــكل المحاوالت العراقية 
والعربية في مجال الرسوم المتحركة لكنها ما تزال ال ترتقي الى 
مستويات بناء األســس الفعلية لبناء إمكانيات متراكمة للرقي 
بهذه الصناعة هرميــا فنحن نرى اهماال وتهميشــا غير مبررين 
لهذا المؤثر الفكري والعقلي والتربوي في بناء جيل جديد يمثل 

نواة لمجتمع متحضر.

لؤي امين
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يواجه العاملون في مجال 
التربية، فضاًل عن اآلباء واألمهات 

صعوباٍت عديدًة وكبيرة في 
كيفية التعامل مع األطفال 

وردعهم عن بعض التصرفات 
السلبية، ما يضطّرهم أحيانًا 

إلى اعتماد أسلوب الضرب 
متناسين البدائل الناجحة.. حول 

هذا الموضوع التقت )قوارير( 
 التربوية ومدربة التنمية البشرية 

 )نور العامري( وأجرت معها 
الحوار اآلتي:  

للعقاب البدني بدائل !!

التربوية نور العامري: 
ال يجوز تأديب الطفل وقت الغضب

حوار 
تنموي
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*العقاب الجســدي جزء من المســؤولية التربوية وأفضل 
وســيلة لردع األطفال عــن ارتكاب  األخطــاء.. هكذا يعلل 

المربون لجوءهم إلى الضرب، مارأيك ؟

يميل األهل وبعض المربين إلى اســتخدام هذا األســلوب ألنه 
يعطــي نتائج فورية، اال انهــم ال ينتبهون إلى أن هذه النتائج 
قصيــرة األمد، باعتبــار أن تمرد الطفــل أو انفعاله قد يزعجهم 
بشــكل آنّي، فيعمدون إلى إســكاته أو إبعاده بالضرب أو الّنهر 
دون أن يدركــوا النتائج الســلبية الطويلة األمد الســتخدام هذا 
األســلوب المدمر، على عكس بدائــل العقاب االخرى التي قد ال 
تعطي بنظرهم نتائج فورية كما يطمحون، لكنها تعطي نتائج 
ايجابية علــى المدى البعيد وتترك أثرها الطيب في شــخصية 

الطفل.

*ما هي بدائل العقاب البدني؟ 
هناك عدة طرق بديلة منها مثا: ما يعرف بكرسي الوقت الميت 
وهــو وضع الطفل منعــزال عن أي تفاعــل اجتماعي خال فترة 
العقــاب، وإرغامه على الجلوس عليه دون حراك وإعادة العقوبة 
إذا تحــرك من مكانه خال الوقت المحدد له.. ولكن يجب التأكد 
من أنه على معرفة بسبب هذا العقاب والمدة التي سيقضيها. 
ومن البدائل الســباق مع عقارب الســاعة وذلك بتنظيم ســباق 
بين الطفل والوقت بواسطة الساعة المنبهة والتحدي هنا: )هل 

تستطيع أن تنهي ما طلبته منك قبل أن يدق الجرس(؟ 
والمدح كبديل ثالث ويكون بالتشــديد كاميًا على سلوك نريد 
تعزيزه وتقويته. والقاعدة: يجب أن يكون المديح موجهًا دائما 

إلى السلوك ال إلى الطفل.
ويأتــي جدول المكافأة المنتظمة كبديل رابع يســتخدم لتعزيز 
ســلوك ايجابي عنده والتخلص من ســلوك ســلبي. وقاعدته: 

نجمة لكل سلوك ايجابي وإزالتها عند كل سلوك سلبي .
وكذلك صندوق الموسم كأسلوب خامس يستخدم لأللعاب التي 
يتم النزاع عليها من قبل االخوة حيث يتم اخذ اللعبة ووضعها 
في هــذا الصندوق ونطلقهــا فقط يوما واحدا باألســبوع مثا 

الجمعة.
وبديل خامس تختصره عبارة )عوضني عن أخطائك( والهدف 
منه جعل الطفل يصحح الخطأ او الضرر الذي تسبب به وحده او 

بمساعدة منا او االعتذار منه. 
ويمكن اللجــوء إلى التجاهل كبديل للعقــاب البدني فعادة ما 

يتصف األطفال بنشــاطهم المفرط الذي قد يتحول في بعض 
األحيان إلى إزعاج، والحل األنسب هو التجاهل.

*القصة كإحدى الوســائل التربوية، هــل يمكن اعتبارها 
بديًا جيداً للعقاب؟

نعــم يعد هــذا األســلوب من أعظم أســاليب العقــاب البديل 
وأروعها، فإن كان الطفل مشاغبًا ومثيرًا للمتاعب، نعطيه قصًة 
يطالعها ونحثه على إنهائها.. ويفضل أن نختارحكاية  تعكس 
بعض التصرفات المشابهة للتي يقوم بها في الغالب مع إبراز 
عواقبها الوخيمة، فعادة ما تحتوي القصص على حكايات وعبر 
يمكن للطفل أن يستفيد منها.. باإلضافة إلى ذلك تحتوي على 
العديد من المشــاكل التي قــد يتعرض لها، مما يتيح له فرصة 

التعلم واالطاع على كيفية تجاوز مشاكله الشخصية.

*بالنسبة ألســلوب الهجر والخصام، ما مدى فاعليته في 
تحقيق النتائج المرجوة؟

فعا.. هو ســاح مهم جدًا يفضل أن نستعمله خاصة إن كانت 
عاقــة األم بطفلها جيــدة ويحبها، فله عدة نتائج بشــرط أن 
ال يطول، وان تتراجع عنه مباشــرة عنــد اعتراف الطفل بخطئه، 
فهــي تجعله يشــعر بالذنب مما يــؤدي إلى تعديل ســلوكه،  

ويظهر اهمية األسرة في حياة اإلنسان.

*والتصحيح الزائد، ما تأثيره في نفسية الطفل؟
يعتمــد على بيان خطــأ الفــرد وتوبيخه على ذلــك ثم يطلب 
منــه القيام بإزالة األضــرار الناتجة عن هذا الســلوك أو تأديتة 
بايجابية مناقضة للتصرف المســتهدف لتعديله، وتكرار ذلك 
لفترة محدودة يستخدم هذا اإلجراء للتقليل من السلوكيات غير 
المرغوبــة ويقوم على أمور منها مثــا: التعويض ويتضمن إزالة 
األضــرار التي نتجت عنــه غير المقبول مثــل الطلب من الطفل 

إعادة األثاث إلى مكانه بعد ما عبث به.

* بعــض األمهات تصــب غضبها على طفلهــا ألنها تمر 
بيوم سيء، مالسلوك المثالي لذلك ؟ 

لقــد نهى رســول الله صلــى الله عليــه وآله عــن "األدب عند 
الغضب" فا يجــوز تأديب الطفل وقت الغضــب، ألّن العوامل 
التي أثــارت غضب المؤّدب، ســتكون الدافع إلــى اعتماد هذا 
األسلوب لغرض التنفيس عن الغيظ الكامن داخل نفسه بسبب 
ضغوطــات خارجّية، لذا على المــرأة العاملة مثا أن تعي جيدًا 
أن األطفــال أمانــة في أعناقنــا وعلينا أن نفصــل بين العمل 
والحياة الشــخصية من خال التخلص من الضغط النفســي عن 
طريق اســتخدام بعض الوســائل كتدوين الفعاليات العائلية 
علــى تقويم أســبوعي، واالحتفــاظ بقائمة أعمــال يومية في 
المنزل وفي العمل. ومن الوسائل النافعة أيضا: ترك ضغوطات 
العمل، ومحاولة التخلص من المشاعر السلبية عن طريق التحدث 

مع شخص مقرب. 

نغم المسلماني

نهى رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله عن "األدب عند الغضب" 
فال يجوز تأديب الطفل وقت 

الغضب، ألّن العوامل التي أثارت 
غضب المؤدّب، ستكون الدافع 
إلى اعتماد هذا األسلوب لغرض 

التنفيس عن الغيظ الكامن داخل 
نفسه بسبب ضغوطات خارجية
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FASHION

عالمها 

في ازيائنا لهذا العدد ودخول الشــتاء ، نحاول ان نقدم لكل أم وأب المابس الشــتوية 
وخاصة ازياء األطفال ، ألن معظم االمهات يبحثن عن األناقة والتميز الطفالهم سيما وان 
المابس الشــتوية تحتوي على الموديات التي يمكــن ان تجعلهم بمنتهى الجمال وهي 

تتزين بالفرو الناعم والصوف الراقي االلوان واالشكال . 
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الكثير منا يتوقع أن األطفال واألبناء -بشكل عام- يفضلون البقاَء مع األم، ولكن اليوم 
يكشف لنا المستشار التربوي واالجتماعي الدكتور جاسم المطوع، عن أن هذا األمر يرتبط 

بمعايير كثيرة، منها عمر األبناء وتركيبة العائلة من تعداد البنات واألوالد. 

معايير االرتباط العائلي 

عالمها 



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////57 Q  W  A  R  E  E  R

كما بين المطوع بعض األفعال التي تفقد األبناء ثقتهم بالوالدين وتجعلهم 
يبتعدون عنهما، وهي:

النقد المستمر لشكلهم أو ألفعالهم وتجاهل الوالدين لحديثهم، وكذلك 
فعل الوالدين لألمور التي ينهون أبناءهما عنها والمقارنة باآلخرين ايضا .

وبشكل عام يعتمد احتياج األبناء والبنات على األم واألب على التالي

الطفل 
أقل من 

من عمر 
8 سنوات 

إلى
أما من 

عمر

يحتاج
 ألمه أكثر 
من والده

يحتاج 
إلى األب 

واألم 
فاألب مًعا

هنا يكون 
أهم، 
سواء 

للبنات أو 
األوالد

81121 سنوات

سنة

سنة 
وأكثر
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عالمها 
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تربية الطفل 
الثقافية من 

الضروري ان تكون 
مبكرة جدًا حتى 

قبل أن يتمكن من 
القراءة فالوسائل 
التي يعتمد عليها 

اآلباء في نقل 
الثقافة االجتماعية 
أو الدينية ال تقتصر 

على القراءة بل يجب 
على اآلباء البحث عن 

وسائل أكثر تأثيرًا 
وأقل جمودًا.

التدرج الثقافي للطفل 
 وهنــا ال بــأس بوجود قصــص قصيرة فــي المنزل كي يســتطيع فهمها 
األطفال الصغار وتكون ســهلة األســلوب حتــى يدركوا معناهــا واختيار 
القصص ليس باألمر الســهل له وبالغ األهمية حتــى تتمكن من مخاطبة 

عقولهم.
وأفضل القصص لاستمتاع بها  قصص الحيوانات…واألدب العربي وآداب 
أخــرى وعندما يكبر الطفل علينا أن ننتقل معــه تدريجيًا إلى قصص تدور 
حول العاقات اإلنســانية دون أن نتعّرض إلى اإلنسان وبراءته وسذاجته 
بصورة ســاخرة ولآلباء دور كبير في انتقاء هــذه القصص والحكايات وأن 

يبتعدوا عما هوعنيف.

طرق مناسبة
للصورأهمية كبيرة في تنمية خيال الطفل وتوســيع فكره حين يتفحصها، 
فيطــرح الكثير من األســئلة ويهتم بالتفصيات والعلــل ومن الضروري أن 
نجيب دائمًا عن أســئلته بشكل يساعد على الفهم واالستيعاب باستخدام 
األسلوب العلمي والطريقة المناسبة وكلما كانت الطريقة إلى عالم األطفال 

أقرب كان الفهم لدى األطفال أوسع.
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نسمع كثيرًا شكوى األمهات من ابنتها وخاصة 
بعد بلوغ سن المراهقة، فهل سألت هذه األم 

نفسها: كم من الوقت خصصت لرعاية ابنتها ؟ كم 
من الوقت خصصت لالستماع إليها وبرحابة صدر؟ 

كم من الوقت خصصت لمصاحبتها ؟ كم من الوقت 
خصصت لتوجيه ابنتها واالهتمام بها ؟

ابنتي 
صديقتي

عندما نهتم باالبنة ونسمع لها قبل أن يسمع لها غيرنا، سنفهم ما 
يشــغلها وندرك حاجاتها فالمراهقين بحاجة ماســة إلى من يفتح 
لهم صدره ويصغي إليهم ويحاورهم ويناقشهم باحترام ويعطيهم 
الفرصــة للتحدث والتعبير عما يحســونه به، كمــا ان التعاطف من 

وجهة نظرهم يعطيهم اإلحساس باألمن والطمأنينة والسعادة
فالمراهق يمتاز عن غيره بالحساســية المرهفــة لكل ما يجري حوله 
لذا فهو أحــوج ما يكون إلى اهتمام اآلخريــن ومحبتهم، واإلصغاء 
للمتحدث من األمــور الهامة فقد كان الصحابة يســتمعون لحديث 
الرســول صلى اللــه عليه وآله وكأن على رؤوســهم الطير من شــدة 

االهتمام به وبما يقول
الن هــذه المرحلة مــن أصعب مراحــل النمو على النشء وأشــدها 
تأثيًرا على حياته مســتقبًا وأكثرها عناًء وجهًدا بالنســبة للمربين 
واآلباء واألمهات، وفيهــا تجتمع على المراهق عوامل متعددة مثل 
التغيرات في الجســم والغــدد والطول والوزن واإلحســاس بالبلوغ، 

وأيًضا التكليف الرباني له
فا تكوني أنت أيًضا أيتها األم من العوامل التي تجتمع على اإلبنة 

المراهقة بعدم تفهمك لها وتذكري قول اإلمام علي عليه السام
"العب ولدك سبًعا وأدبه ســبًعا وصاحبه سبًعا ثم اترك حبله على 

الغارب"
فالمصاحبــة توجيه ومرافقة ومحبــة،  تزيل الحواجــز وتقرب بين 
األبناء واآلباء واألمهات، فا يشعر األبناء بأي حرج من أن يستشيروا 
أهلهــم فيما يعرض لهم من أمور..فاألم هي المدرســة التي يتخرج 
فيها األوالد وحســن اختيارها ينشــأ عنه نجابة الولد واســتقامته 

وصاح أمره واألب هو الراعي لاسرة.
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مــن أهــم أســس المحافظــة علــى العاقــة الزوجيــة مراعــاة 
خصوصياتهــا وعــدم إفشــاء أســرارها، فليــس كل مــا 
يــدور بيــن الزوجيــن قابــا ألن يــذاع علــى األهــل والجيــران 
ــه وســلم  ــه وآل ــه علي ــي صــل الل ــن النب ــاء، أذ بي واألصدق

ــه:  ســوء مــن يفعــل ذلــك بقول
إن مــن شــر النــاس عنــد اللــه منزلــة يــوم القيامــة: الرجــل 
يفضــي إلــى امرأتــه وتفضــي إليــه، ثــم ينشــر ســرها فكــم 
تهدمــت أســر حيــن فوجئ الــزوج بــأن الجيران يعرفــون أدق 
ــت الزوجــة  ــم طلب ــه ويتناقلونهــا بينهــم، وك أســرار حيات
ــاس  ــن الن ــن أعي ــتره ع ــا تس ــت أن م ــا علم ــاق عندم الط
ــن  ــم م ــا وغيره ــاء زوجه ــام أصدق ــوفا أم ــات مكش ــد ب  ق

المعارف. 
ــا  ــظ م ــب حف ــة تتطل ــة الزوجي ــة العاق ــا أن خصوصي كم
يطــرأ علــى الزوجيــن مــن المشــكات وعــدم إذاعتهــا بيــن 
النــاس، وذلــك أدعــى إلــى حلهــا وإزالــة ظالهــا القاتمــة، 
التــي تجــاوزت أســوار  المشــكات األســرية  وكــم مــن 

ــة ..  العاق
شــعر صاحبهــا أنــه يمشــي مكشــوفا مهتــوك الســتر 
ــى  ــى عل ــرح، وأعص ــي الج ــى ف ــت أنك ــاس فكان ــام الن أم
الحــل، ألن الزوجيــن اللذيــن ينشــران أســرارهما ويخرجونهــا 
لآلخريــن كمــن يســكن بيتــا مــن زجــاج والنــاس يــرون مــا 

ــال ســاكنيه. ــرون أعم ــه وي ب

اساءة 
نشر االسرار 
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الشكرلمة 
العراقية 

الشــكرلمة العراقية من أطباق الحلو المشهورة 
في مختلف أنحاء المناطق العربية، نظرًا للذة 
طعمها، وسهولة تحضيرها، واحتواء مكوناتها 
علــى العديد مــن العناصر الغذائيــة الهامة 
لصحــة الجســم، وســامته، كالفيتامينــات، 
والمعــادن، والســكريات، حيــث مــن الممكن 
إعدادهــا بالنشــا، أو بالدقيق، أو بالقشــطة، 
وغيره، وفي هذا المقال سنعرفكم على طريقة 

عملها.

المكّونات:
 ثاثة أكــواب من الدقيق. كوب من الســمن. 
كوب ونصــف من الســكر المطحــون. نصف 
ملعقــة كبيرة مــن الهيل المطحون. فســتق 

مطحون، وشوكاتة مذابة لللتزين.

 طريقة التحضير:
 ضعي الســمن في وعــاء، وأضيفــي الهيل، 
والســكر، والدقيق، واعجنيهم جيدًا، ثم شكلي 
العجين بالشــكل الذي ترغبيــن، وافرديه في 
صينيــة الفرن. أدخلــي الصينية إلــى الفرن، 
واتركيها لمــدة عشــردقائق، وضعيها جانبًا 
حتى تبرد، ثم زينيها بالفستق، والشوكوالتة 



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////66Q  W  A  R  E  E  R

احتياطي الوعي

تقييم األحداث 
وتحليلها لم 
يعد حكرًا على 
المثقفين أو 
اصحاب االختصاص 
ألننا نتشارك 
في ربح قضية 
واحدة، ومن هذا 
المفهوم علينا أن 
نتوخى الحذر قبل 
أن نصدق ونتداول 
أي سلعة خبرية 
معروضة في 
السوق الرقمي

كشــفت األحــداث الوطنيــة فــي اآلونــة األخيــرة التــي شــهدتها 
الســاحة االفتراضيــة علــى هامش انتفاضــة العراقييــن المناهضة 
للفســاد علــى تناقــض اآلراء فــي شــبكات التواصــل االجتماعــي 
لدرجــة لــم نكــن نتوقعهــا وذلــك بســبب عامــل التأثيــر المباشــر 
علــى الفكــر الجمعــي.. الســيما وإن هــذه الفتــرة الحرجــة مــن تاريخ 
العــراق أدت إلــى تلكــؤ بالقــدرة علــى التفكيــر والتحليــل بالتزامــن 
مــع هبــوط العامــل النفســي إلــى أدنــى مســتوياته بســبب تزايــد 
عــدد الشــهداء وغيــاب األمــان فــي بعــض المحافظــات العراقيــة.. 
ــًا  ــا احتياطي ــون لن ــة أن يك ــدرك أهمي ــا أن ُن ــبب علين ــذا الس وله

كافيــًا مــن الوعــي لمواجهــة هكــذا ظــروف صعبــة
ــن أو  ــى المثقفي ــرًا عل ــد حك ــم يع ــا ل ــداث وتحليله ــم األح تقيي
اصحــاب االختصــاص ألننــا نتشــارك فــي ربــح قضيــة واحــدة، 
ــدق  ــل أن نص ــذر قب ــى الح ــا أن نتوخ ــوم علين ــذا المفه ــن ه وم
ونتــداول أي ســلعة خبريــة معروضــة فــي الســوق الرقمــي، إذ 
يترتــب علــى ذلــك مجموعــة مــن التأثيــرات الســلبية التــي تقودنا 
إلــى الــوراء، وعلينــا أن ال نكــون وســطًا ناقــًا ألي معلومــة مجهولــة 
المصــدر، أو أي فكــرة تعبــر عــن الحــق وُيــراد بهــا الباطل، أو إشــاعة 
ــى  ــن وتشــتيته إل ــاه عــن هــدف معي مــن شــأنها تحريــف االنتب
مجموعــة أخــرى مــن األهــداف المخالفــة لمنهجنــا، أو نشــر حقيقــة 
ال ينبغــي نشــرها فــي حــال رافــق وصولهــا إلــى أكبــر عــدد مــن 
ــرات  ــن التأثي ــا م ــس، وغيره ــس العك ــلبية ولي ــًا س ــاس نتائج الن
ــلوب  ــا األس ــي لعرفن ــي الكاف ــك الوع ــا نمتل ــو كن ــًا ل ــي حتم الت
ــح للتعامــل مــع فوضــى شــبكات التواصــل التــي باتــت  الصحي
تحــرك الواقــع بشــكل غريــب، ولعــل أكبــر دليــل علــى ذلــك هــو 
ــذي شــهده العــراق مؤخــرًا مــا هــو إال نتيجــة  الحــراك الوطنــي ال
ــه  ــوك وتبعات ــس ب ــق الفي ــر تطبي ــكار عب ــاعر واألف ــيد المش تحش
اإليجابيــة علــى ارض الواقــع مــن خــال التظاهــر الســلمي للمطالبة 
بالحقــوق المشــروعة، وممارســة الديموقراطيــة بشــكلها الطبيعــي، 
وفــي نفــس الوقــت أدى الفيــس بــوك دورًا ســلبيًا مــن خــال بــث 
ــل  ــي قت ــلمي وبالتال ــع الس ــاء الطاب ــدا إلنه ــة والبروباغان الدعاي
ــا نشــترك بمســؤولية موحــدة وهــي أن  ــه فإنن االنتفاضــة، وعلي
نؤمــن ألنفســنا مــا يلزمنــا مــن الوعــي الحقيقــي ومــا نذخــره علــى 

شــكل احتياطــي لألزمــات

ايمان كاظم 

القلممرفــــــ�أ
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تصوير - عمار الخالدي
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