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العدد الـ 38 -ربيع الثاني 1443
تشرين الثاني 2021

موسم العودة 
للمدارس 

L I L Q W A R E E R

اكاليل  ورود  وقطوف  تمور   دانية 

بجهود  وحدة  التشجير   والزينة

لتداخلها  في  بناء  االسرة

اثر   التفكك  األسري  في  الحياة  االجتماعية 

الشخصيات  واألفالم  الكرتونية 

محتويات  متضاربة

هل سنعود 
للدوام 
اليومي؟



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
02Q  W  A  R  E  E  R03 Q  W  A  R  E  E  R

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

مابعد الحداثة
شذرات متناثرة 

32وهجينة

عامرة الدهش

استلهمت من السومريين 
40وحدات سياحية لألهوار

مرض السكري 
06عند األطفال.. 

تنظيم الوقت والتفوق 
60الدراسي

18 طبيبة عراقية تخاطب 
البيكتريا 

21
طرق لتحقيق الرتابط األسري

هيئة التحرير

هيئة التحرير        

 ساجدة ناهي

سرور العلي

ضمياء العوادي

رئيس تحرير
سعاد البياتي

مدير تحرير
ايمان كاظم

التدقيق اللغوي
محمد عبيد البهادلي

التصوير
رغد عبد حمد ابراهيم

االخراج والتصميم
طارق البهادلي
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سمو العالقات االسرية 
نرى ونســمع الســيما في االونــة األخيرة عــن العنف بين 
الوالدين واألبناء، مما يؤدي الى نتائج عكســية وحاالت من 
االنحــراف والتذمــر، وهذه القضية  البد مــن معالجتها من 
جوانــب متعددة وااللتفات الى موضوعة التربية الســليمة 
والســلوك والعالقة القائمة بينهما.. كي نتجنب المشــاكل 
والهفوات في داخل األســرة والنسيج المجتمعي الذي يدعو 
الــى الحيطة والحذر مــن التفكك والتداعيــات غير الحميدة 

بينهما!.
مــن المهم أن يكــون دور الوالديــن في التربيــة دورا يمنح 
الحصانــة النفســية لألبنــاء، مــن الوقوع في المشــكالت 
النفســية، غيــر أن كثرة التهديد يجعل مــن البنية التربوية 
مصدرا للخوف ال لألمان، فيفضي الســلوك الوالدي ان يكون 
سببا في الوقوع في المشكالت النفسية بدل الحماية منها.. 
ومهما يكن من سلوك األبناء يبقى الهدف األهم هو السمو 
بهم سلوكا وفكرا ونفسا، وال يكون ذلك بالعنف، بل باللين 
والصبر؛ للحفاظ على سالمة شخصياتهم، والحفاظ على األمن 
النفســي لهم، لذا فإن مراعاة األســاليب التربوية ال يشكل 
أهمية فقط على ســلوكيات األبناء، بل على شــخصياتهم 
وأمنهم النفسي المستقبلي، وارتباطهم العاطفي بوالديهم.
لذلك مــن المهم أن يســتخدم الوالدان بدائــل تربوية عن 
التهديــد، تؤتي نتائــج أفضل منه ودون آثار ســلبية، ومن 
أهم هذه البدائل أن يجعال من الحوار واالقناع منهجا حياتيا 
في مواجهــة جميع العوائــق التربوية مع األبنــاء، ليكون 
تطبيق الســلوك أو االمتناع عنه وفــق قناعة ذاتية داخلية 
ال قرارا خارجيا يفرض عليهم مع ترك مساحة كافية لألبناء 
بالتجريــب في بعض األمور التي ال يقتنعون بها، واألفضل 
أن يكــون ذلك في المواضيع اليســيرة، مع شــرح العواقب 
المحتملــة، فعندما يشــبع األبنــاء حاجتهم الــى الحرية، 
ويلمســون ما شــرح لهم من عواقب، فأن ثقتهم بالوالدين 
تــزداد، والعالقــة بينهما تقوى وتتأصل على مبدأ الشــورى 
بينهم الختيار األنسب، وهذا يساهم في تقبل رأي الوالدين، 
بمعنى أن يشرحا لهم عن السلوك المراد تجنبه، وعن نتائجه 
وعواقبــه، وإن يستشــهدا بمواقف حياتيــة واقعية، تدعم 

الصورة وتوضحها، وتوضح العواقب بشكل واقعي.

رئيس التحرير

�أريج
�الفتتاح

من المهم 
أن يكون دور 
الوالدين في 
التربية دورا 
يمنح الحصانة 
النفسية لألبناء، 
من الوقوع 
في المشكالت 
النفسية، غير أن 
كثرة التهديد 
يجعل من البنية 
التربوية مصدرا 
للخوف ال لألمان، 
فيفضي السلوك 
الوالدي ان يكون 
سببا في الوقوع 
في المشكالت 
النفسية بدل 
الحماية منها
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مولعة بالنقوش والتراث

مآثر 
النساء

تقــول التفات خريجــان )51 عامــا( إنها منــذ صغرها تعلمت 
الخياطــة والتطريز علــى يد مدربيــن على صناعة المنســوجات 
التراثية والحرف اليدوية، مشــيرة إلى أنها منذ ذلك الحين كانت 
تحلم بتعليم نســاء منطقتها الخياطة والتطريز، وإنشــاء مشغل 

يجمعهن وتسوق من خالله المنتجات.
وأضافــت أن الحلــم بقي بداخلهــا إلى أن أكملت دراســتها في 
معهــد المعلمات المركزي في بغــداد، حيث كلفت الحقا بتعليم 
نساء القرى واألرياف في محافظة المثنى )جنوبي العراق( القراءة 

والكتابة في صفوف محو األمية.
وخالل قيامها بدورها معلمة، عقدت )خريجان( العزم على تحقيق 

حلم الطفولة وإنقاذ التراث العراقي من الحرف اليدوية.
تقــول: في البداية جمعت عددا من نســاء القــرى الماهرات في 

الغزل والنســيج اليــدوي، باإلضافة إلى الراغبــات في تعلم هذه 
المهنة من أعمار مختلفة، ووفرت لهن مكانا في بيتها إلى جانب 
فتح صف صغيــر لتعليم األميات منهن القــراءة والكتابة حتى 

تمكنت من تعليم العشرات.

بداية العمل
بدأت  مشــروعها التعليمي العام 2015 واستهدفت 30 امرأة 
من ريف قضاء الخضر التابع لمحافظة المثنى أغلبهن من األرامل 
والمطلقات والمعوزات، مشــيرة إلى أهمية العمل لهؤالء النســوة 
كفرصة لالنخراط في ســوق العمل، وبمرور الزمن توســع المشروع 
ليســتقطب العديد مــن العامالت حتى وصل عددهــن اآلن إلى 
أكثر من 70 امرأة. مســتخدمات المواد األولية ذات المنشأ المحلي 

رشا الطائي 

منذ طفولتها كان 
حلمها أن تنشئ 

مركزا ُتعلم فيه 
النساء الحرف 

اليدوية التراثية، وأن 
تفتح مشغال صغيرا 

لبيع منتجاتهن، 
فقد كانت مولعة 
بالحرف والنقوش 

والمنسوجات 
التراثية، وبدأ حلمها 

يتحقق اآلن.

التفات خريجان..
في مشغلي نساجات محترفات
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تنجز العامالت مهامهن التي تعتمد بالدرجة األساس على صوف 
األغنام الذي يحصلن عليه من أصحاب األغنام خالل فصل الربيع، 
ليقمــن بعد ذلك بتنظيفه وغزله وصبغه باألصباغ التي تباع في  

األسواق المحلية.

مهندسات التراث
تعد العامالت في مشــغلها "مهندســات محترفات" ألنهن يتقن 
العمل خاصة النقوش ذات األشكال الهندسية، فضال عما يتمتعن 
به مــن أفكار جميلة ومميزة وتعدد مهارتهــن في العمل، فتقوم 
العامــالت بالغزل والصبــغ والتطريــز وخياطة المالبــس والرِقم 
وصناعة العباءات التراثيــة والحقائب اليدوية والمفارش المنزلية 

التراثية وغيرها.

فرصة عمل 
واعتبــرت نوال نعيم إحدى العامالت في المشــغل، أنها حققت 
فوائد عدة، أهمها الحصول على فرصة عمل مناســبة مكنتها من 

االعتماد على نفسها.
وأعربت عن ســعادتها بالعمل في المشغل وخاصة أنه يوفر لها 
ولزميالتها أجواء اجتماعية تعد متنفسًا نفسيًا للعامالت وتخفف 

عنهن ضغوط الحياة.

معارض
ورفع من شــأن المشــروع الــذي تقوم عليــه خريجان، المشــاركة 

بمنتجات المشغل في أكثر من 35 معرضا محليا ودوليا.
وقــدم صندوق "تمكيــن" التابع للبنــك المركــزي العراقي الدعم 
إلى مشــغل النساء من خالل شــراء جميع منتجاتهن التي كانت 
مكدســة، ووزعها على المصارف ورجال األعمــال، كما قدم منحة 
مالية إلنشــاء مشغل مســتقل ومجهز على قطعة أرض خصصت 

له من بلدية المثنى.

دعم المشروع
ويواجه المشــغل صعوبة التســويق في ظل وفــرة في اإلنتاج، 
حيــث تبذل العامالت جهــدا كبيرا في العمــل ولكنهن ال يجدن 
سوقا لتصريف منتجاتهن التي تبقى أحيانا مكدسة لمدة طويلة، 

مما يؤثر سلبا على حركة العمل وعلى العامالت بشكل كبير.
وفي مواجهــة ذلك، حثت خريجان الحكومة على دعم المشــروع 
من خالل شــراء منتجاتــه لتوزيعها كهدايا على الــزوار األجانب 
خــالل المؤتمرات الدولية، وتوفير أماكن صغيرة مقابل أجور رمزية 

لتسويق منتجاتهن في المطارات العراقية واألماكن السياحية.

تراث عراقي
 وتعليقــا على هذا المشــروع ، قال الخبير التراثــي غالب الكعبي 
إن الحرف والصناعات اليدوية جزء مهم من ذاكرة العراق عبر آالف 
الســنين، فهي توثق حياة الشعوب وثقافتها في الزمن الماضي، 
وتوضح البيئــة الطبيعية لتلــك المجتمعات ومســتوى الخبرات 

واإلمكانات اإلنتاجية الذاتية التي عرفت بتنوعها وجودتها.
وأشــار الكعبي إلى ضــرورة االهتمام بهذه الحــرف والصناعات 
التراثية ودراســة مشــكالتها وأســباب تناقصهــا، والعمل على 
النهــوض بها من خالل إيجــاد مراكز حرفية والعمــل على زيادة 
الدعم الحكومي من خالل المنح المالية والقروض الميسرة لتشجيع 
الحرفيين الشــباب وحماية المنتج المحلي، وإيجاد منافذ تسويقية 

وإقامة المعارض والمتاحف.

يواجه المشغل صعوبة التسويق 
في ظل وفرة في اإلنتاج، حيث تبذل 
العامالت جهدا كبيرا في العمل ولكنهن ال 

يجدن سوقا لتصريف منتجاتهن التي تبقى أحيانا 
مكدسة لمدة طويلة، مما يؤثر سلبا على حركة 

العمل وعلى العامالت بشكل كبير
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يحدث هذا المرض عند االطفال ولعدة اســباب ..منها بالدرجة 
االســاس الوراثة ، التي لها عالقة واضحــة وكبيرة به ، وكذلك 
تناول الحلويات المشــبعة بالســكريات بشكل مفرط يؤدي في 
احيان كثيــرة الى حدوث المرض نتيجة اختــالل  بالهرمونات 
التي تعادل الســكر في الجســم، واألمر اآلخر هو اختالل نسبة 
االنســولين عند الطفل وتناقصه بشــكل تدريجــي دون معرفة 
االســباب بداية حدوثه او تجاهل ذلك مــن قبل االهل فيكون 

المرض مزمنا" اليمكن السيطرة عليه.
فحاجــة طفلك للتبول الكثير والرغبة فى شــرب الماء بكثرة مع 
تعطشــه أيضًا من األســباب التى تؤكد بأن طفلك يعانى من 
اإلصابة بمرض الســكرى لذلك ســوف نقدم هنا في 
هــذا التفصيل العالمات والدالئل التى توضح لِك 
مــا إذا كان طفلــك يعاني من مرض الســكرى أم ال 

فتابعي معنا.

كيفية حدوث مرض السكرى 
إن نقص هرمون اإلنسولين بالجسم من األسباب التى تؤدي إلى 
حدوث مرض الســكرى وذلك لعدم قدرة السكر على الوصول من 

الدم إلى الخاليا.

أعراضه عند األطفال  
نتيجة إلرتفاع مســتويات الســكر بالدم فإن ذلك يتســبب فى 
ســحب أغلب الســوائل بالجســم مما يجعل طفلك يعاني من 

العطش الشديد ومن ضمن هذه العالمات والتى تؤكد ذلك :  
• انقاص فى الوزن مع الرغبة فى تناول الطعام 

قد تتعرض عضالت الطفل إلى الفتور والوهن وعدم القدرة على 
تلقــي الطاقة على الرغم من كثــرة تناوله للطعام مع انخفاض 

في وزنه بشكل ملحوظ.
• األرهاق والتعب 

من عالمــات اإلصابة بمرض الســكري إصابــة الطفل بالتعب 
واإلرهــاق كنتيجة لعدم قدرتــه على تحويل الســكر إلى طاقة 

ألزمة له.
• وجود تشويش فى الرؤية 

من أسباب عدم وضوح الرؤية إرتفاع مستوى السكر بالدم.
• القلق والعصبية 

من أسباب معاناة الطفل من مرض السكرى هو تحوله من الهدوء 
الى العصبية والقلق وإضطراب فى الحالة المزاجية 

كيفية التعامل مع الطفل المصاب 
بمرض السكري  

• يفضل المتابعة الدورية للطفل المصاب بمرض الســكرى من 
خالل عمل التحاليل والفحوصات الالزمة وقياس السكر بإستمرار 

وغيرها.
• ممارســة التمارين الرياضية والتي تساعد طفلك فى التغلب 

على مرض السكري.
• ضــرورة مالحظة جلد طفلك بإنتظــام وما إذا كان يعانى من 

جروح وخالفه.
• إتباع نظام غذائي صحى وسليم.

• البعد كل البعد عن تناول المشروبات واألطعمة الغنية بالسكر 
.

العديد من االطفال وفي االونة اآلخيرة بالذات يصابون بمرض السكري الذي يستغرب 
الكثيرون من حدوثه عند االعمار الصغيرة دون معرفة االسباب .. الطبيبة االختصاصية شيماء 

الراوي اجابت بالقول: 

مرض السكري 
عند األطفال.. األعراض والعالج
للقوارير
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الســؤال: في بعض الدول الغربية يجلس الرّســامون في 
الســاحات العاّمة ويرسمون صوراً ألشخاص يرغبون في 
رســم صورهم مقابل مــال، حيث ُيجلســونهم أمامهم 
ويتأّملون وجوههم ليرسموها، فهل يحّق المرأة محّجبة 

أن تطلب من الرّسام رسم صورتها؟
الجواب: ال ينبغي لها أن تفعل ذلك.

السؤال: هل يجوز رسم نساء عاريات عن طريق تخّيلهّن 
مــن دون أن يكــون الرســم مجّســمًا ومــن دون أن يبــرز 

فقهيات

للقوارير 
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الصورة ألّي أحد؟
الجواب: ال يجوز إذا كان الرســم في معــرض اّطالع اآلخرين عليه، 

وكذلك على األحوط إذا كان يتلّذذ شهوّيًا برسمهّن.

الســؤال: نظــراً الســتخدام أقــام الريش )الفرشــاة( في 
الرســم والتخطيط، واألنواع الجّيــدة والمرغوبة منها هي 
األنــواع المســتوردة مــن باد غيــر إســامية وتصنع في 
غالب األحيان من شــعر الخنزير، فما هو الحكم الشــرعي 
الســتخدام هــذا النوع مــن الريــش؟ وما هو حكــم كتابة 

اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة بها؟
الجواب: يجوز استخدامها مع مراعاة كونها نجسة، فال يجوز كتابة 

القرآن واألسامي المقدسة بها إذا ُعّد هتكًا.

الســؤال: تطلب المدارس من طابها رســم صورة إنسان 
أو حيوان مّما يصعــب على الطالب مخالفة الطلب، فهل 
يجوز له الرســم؟ وكيف الحال لو كان المطلوب منه نحتًا 

ال رسمًا؟
الجواب: يجوز التصوير غير المجّســم مطلقــًا، واألحوط لزومًا ترك 
التصوير المجّســم لــذوات األرواح، وكونــه واجبًا مدرســّيًا ال يبّرر 
مخالفة االحتيــاط اللزومي إاّل إذا اقتضته الضــرورة، كما لو كان 
يؤّدي ترك ذلك إلى إخراجه من المدرســة مّما يســّبب له حرجًا ال 

يتحّمل عادًة.

الســؤال: ما حكم رســم صورة إنسان أو حيوان من غير أن 
تكون مجّسمة؟

الجواب: جائز.

 الســؤال: هــل يجــوز تعليــق الصــور المرســومة للنبــي 
 )صّلــى اهلل عليــه وآلــه( واألئّمــة )عليهــم الســام( فــي 

المنزل؟ 
اهلل  )صلــوات  صورهــم  بأّنهــا  االعتقــاد  يصــّح   وهــل 

عليهم(؟
الجواب: صور تخيلّية يجوز اقتناؤها.

جــزءاً  أو  قرآنيــة  آيــة  رســم  الرّســام  أراد  إذا   الســؤال: 
 تــاّم المعنــى منهــا علــى الحائــط أو مــا شــابه، فهــل 
وضــوء  دون  اآليــة  كلمــات  لمــس  عــدم  عليــه   يجــب 
 عنــد اكتمــال اآلية أو مــن بداية الرســم، ألّنــه يعلم أّنه 
 ينــوي لمــس تلــك  الكلمــات التــي ينــوي أّنها جــزء من 

اآلية؟
مثاله: إذا رســم كلمة »إياك« أو »وما رميت« ولم يرســم 
»إياك نعبد وإّياك نستعين« أو »إذ رميت ولكّن اهلل رمى« 
بعُد، فهل يجوز له لمس كلمة »إّياك« أو »وما رميت« من 
دون وضوء بما أّن اآلية أو الجزء التاّم المعنى من اآلية لم 

يكتما بعد؟
الجــواب: ال فرق فــي حرمة مس كتابة القــرآن على المحدث بين 

اآلية والكلمة بل والحرف

المصدر: موقع المرجع الديني األعلى السيد علي الحسيني 
السيستاني )دام ظله(
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الصديق وقت الضيق 

قد تحمل كلماتي 
الكثير من 
التشاؤم وتحفز 
الطاقة السلبية 
لدى البعض اال ان 
هذه هي الحياة 
وفيها الصالح 
والطالح و بعض 
االصدقاء يجرحون 
القلب واالحساس 
وتتساقط عنهم 
االقنعة في اقرب 
موقف صعب 
وتغربلهم الحياة 
فال يصمدون طويال 
وال يثبتون لك ان 
الصديق وقت 
الضيق

يقال الف صديق وال عدو واحد واالنســان اجتماعي بطبعه ويميل 
نحو التالف مع اشــخاص يرتبط معهــم  روحيا بعالقة قائمة على 
الصدق والوفاء واالحترام والشــخص المحظوظ هو من يجد لنفســه 
صديقــا يقف الى جانبه في المواقف الصعبة في وقت توجد فيه 
ايضا صداقات هشــة يفرضها وجود االشــخاص في نفس الزمان 

والمكان. 
 مع ذلــك اخبرتني امي ذات يــوم ) كوني كتابــًا مغلقًا وحافظي 
 علــى اســرارك وال تكوني كتابــًا مفتوحــًا فمهما يكــن الصديق 
فهــو غريب و الزمــن  يتغير والحياة والمشــاعر ايضا فال تثقي في 
االخرين تلك الثقة العمياء ( وكما يقول الشاعر الفلسطيني  محمود 
درويــش ال تكثــروا مــن الفضفضة فأنكــم ال تــدرون متى يخون 

المنصتون.
 ولطالمــا اعجبــت بمســرحية يوليوس قيصــر للكاتــب االنكليزي 
ادرس االدب  ان  الــذي قرأتــه قبــل  وليــم شكســبير  المعــروف 
 االنكليزي في الجامعة بســنوات طويلة ومنذ ذلك الوقت وانا اردد 
 الجملــة الشــهيرة التي يقولهــا القيصــر لصديقه الوفــي  حين 
 خانــه كل من وثــق بهم يومــا واتفقــوا جميعا ان يقتلــوه لكن 
قيصــر ظل واقفا رغــم كل الطعنات في جســده حتى رأى صديق 
 عمــره بروتــوس فوضع يــده على كتفــه ينتظر منه العــون فقام  
هــو االخر بطعنه !!!وهنا قال قيصر جملته الشــهيرة التي ارددها 
دائما: ) حتى انت يا بروتوس !! اذا فليمت قيصر ( وسقط القيصر 

ميتا.
هــذه الطعنة  الصديقة تــم تصنيفها بانها من ابشــع الطعنات 
واقبــح عملية اغتيال فــي التاريخ وكما يقول شكســبير )احيانا ال 
تحزنــك الكلمات التي تقال عنك بمقــدار حزنك عندما تعرف من 

قالها(.
قد تحمل كلماتي الكثير من التشــاؤم وتحفز الطاقة الســلبية لدى 
البعــض اال ان هــذه هي الحيــاة وفيها الصالــح والطالح و بعض 
االصدقــاء يجرحون القلب واالحســاس وتتســاقط عنهم االقنعة 
فــي اقرب موقف صعب وتغربلهم الحيــاة فال يصمدون طويال وال 
يثبتون لك ان الصديق وقت الضيق كما كنا نســمع دائما لذا فأن 
 مــن يغادرك وانت في أمــس الحاجة اليه ال تثــق به حين يأتيك 
 مــرة اخــرى وكما يقــال اكفني شــر اصدقائــي اما اعدائــي فانا 

كفيل بهم. 

ساجدة ناهي

�لو�قع من
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ملف العدد
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ملف 
العدد

ســؤال يطرح مع اقتراب الدوام الرســمي والذي عــادة ما يتكرر 
السؤال )متى نجهز للمدرسة؟( بين العوائل حتى أصبح شائعا 
فــي الواقع، قد يكون هذا التجهيــز هو األكثر وقعا في الذاكرة، 
فمهمــا ازددنا عمرا نحن نشــتاق إلــى هذه األيــام حيث الزي 
المدرســي، الدفاتر السمراء والبيضاء، الكتب المنهجية، األناشيد 
فــي كتاب القراءة، عملية التجليد علــى ضوء )الاللة( العراقية، 
السهر في الظالم، رهاب االمتحانات، جلسة األصدقاء، كل ذلك 
تعلق باسم المدرسة وال زال يتعلق به الكثير حتى وإن اختلفْت 

أجواء الدوام، إال أن التفاصيل الصغيرة ثابتة.
وفي هذا العام ارتفع منســوب التحليالت بيــن َمن يعتقد بأن 

هذا العام سيلحق األعوام األخيرة في تناوبه 
بين الدوام الحضوري وااللكتروني، وبين من 
يعتقد أن ســيكون دواما كامــال، وبين هذه 
االعتقادات يســتمر ذلك التجهيز الستقبال 

العام الدراسي من قبل اإلدارات والعوائل.

خطوات تشجيعية ال بد منها 
هــذا التجهيز الذي يعطــي دافعا معنويــا لألطفال 

ويشــجعهم على اإلقبال الى المدرسة بحب، مع نكهة من 
الكلمــات اإليجابية عن أهمية المدرســة، وما فيها من أصدقاء، 

العوادي  ضمياء 

لم يكن عاما سهال ذلك الذي قضاه سراج كرار في أول عام له في المدرسة حيث أنه 
لم يستطع التفاعل مع ما ُنشر الكترونيا من دروس وواجبات بل كان يريد درسا تفاعليا 

مع مجموعة من األصدقاء والزمالء، حيث كان يتفاعل فقط مع الدروس الحضورية ويعلن 
اكتفاءه، ومثله مجموعة من الطالب الذين لم يتفاعلوا من ظروف كورونا حتى إن بعض 

األطفال رفضوا االلتحاق بالمدرسة، ومنهم من تمسك بها سواء كانت الكترونية أو 
حضورية فكيف سيكون هذا العام؟

موسم العودة 
للمدارس.. 

هل سنعود للدوام اليومي؟
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ومعلمين وحصص وكيف يرســم تميزه في جميع مواده، وســرد 
ظروف التعليم ســابقا وما فيها من صعوبــات صنعْت أجياال 
متعلمة ومثقفة ونماذج رفعت أسماء بلدها بعلميتها، فضال عن 
اختيــار ما يالئم ذوقه من تجهيزات حتى ينطلق الى المدرســة 
بحب، هذا الدور التشــجيعي ال بد من تبنيه من قبل أولياء األمور 

لوضع اللبنة األولى في تقدم الطفل.
وقــد أكدْت ذلك جــوان رحمن )ولية أمر(: إن اســتعدادنا للعام 
الدراســي يتمثــل بالتــوكل علــى الله 
سبحانه وتعالى ودعائنا المستمر 
بأن يكون عاما مكلال بالنجاح 
والتوفيــق وأن نذلل كل 

فلــو وفقنا بأن يكون التعليم حضوريا فهذا فضل كبير من الله الصعاب. 
فنحن مستعدون نفسيا وبدنيا وذلك من خالل زرع حب المدرسة 
والتعلــم لدى الطالــب ووضع برنامج عائلــي ننظم فيه الوقت 
والتقليل من االلتزامات وتوفير بيئة دراســية آمنة داخل األسرة 
وكذلك تجهيز الطالب بما يحتاجه من مستلزمات الدراسة حيث 
لها أثر نفســي كبير على الطالب وتشــجعه على حب المدرسة 
وتشوقه لها، ونعلمه احترام الوقت والمعلم والزمالء وحب الخير 

للجميع والمحافظة على نظافة وممتلكات المدرسة.

أعداد واستعدادات
أن عــدد الطالب البالــغ 11 مليونا يحتاج الى كوادر مســتعدة 
للتعامل مــع هذا العــدد الكترونيا وحضوريا، فضــال عن كادر 
مســتعد ليكون انموذجا في حياة هذا الطفــل وهذا المراهق، 
وهذه النمذجة تأتــي من معرفة المعلم بأهمية دوره في 
المجتمع، فضــال عن دعم الدولــة واإلدارات له وهذا 
وغيرهــا مــن التفاصيل التي يمكــن أن تنهض 
المعلم نفســه،  التعليمــي وواقع  بالواقــع 
وعــن اســتعداد اإلدارات قالــْت هــدى 
للعام  اســتعداداتنا  )معاونة(:  شاكر 

عدد الطالب البالغ 11 مليونا يحتاج 
الى كوادر مستعدة للتعامل مع هذا 

العدد الكترونيا وحضوريا، فضال عن كادر 
مستعد ليكون انموذجا في حياة هذا الطفل 

وهذا المراهق، وهذه النمذجة تأتي من 
معرفة المعلم بأهمية دوره في بالمجتمع، 

فضال عن دعم الدولة واإلدارات له وهذا 
وغيرها من التفاصيل التي يمكن أن تنهض 

بالواقع التعليمي وواقع المعلم نفسه
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الدراســي الجديــد تضمنت محــاور عدة، أهمها محــور الجائحة 
المتفشــية، وكيفية التقليل من أثرها بين التالميذ باســتخدام 
التعفير الرئيس والمعقمات اليدوية، واتباع عادات صحية للحد 
من انتشــارها باإلضافة الى االلتزام بإكمال الجرعات اللقاحية 
للمالك، وأيضا من محور آخر تحضيراتنا شملت القاعات الدراسية 
وتهيئتها بما يضمن بيئة صفية مالئمة للدراســة بعد انقطاع 
طويل وأيضا تم اكمال أعمال الصيانة الدورية لمرافق المدرســة 

المختلفة.
وأضافْت: رؤيتنا إنها ستكون سنة دراسية ذات توجهات علمية 
وتربوية مكثفة كونها تتضمن إعادة لما ســقط منهم في فترة 
ذروة الوبــاء وما صاحبها من حضور ودروس الكترونية ال تســد 
نهــم المتعلميــن للعلم بل تكتفي بالمهم فقــط وايضا كيفة 
انقاذهم من براثن االجهزة اإللكترونية التي لجأنا إليها كبديل 
مؤقــت لما لها من ضــرر صحي ومجتمعي كبيــر على مراحلهم 
العمريــة الصغيرة، االقبال كان واســعًا لدرجة فاق فيها طاقة 

المدارس االستيعابية.
وفيما عبــرْت المعلمة )اســراء النصراوي( عن اســتعدادها: مع 
اقتــراب العام الدراســي بدأنا نحضر بعض الوســائل العلمية 
فضال عن االطالع على بعض االستراتيجيات الحديثة بالتعليم، 
فالمعلم هو المســؤول األول عن تطوير ذاتــه أوال ليكون نتاجه 
تالميذ متطورين وكلما طّور المعلم اساليبه استمتع بعطائه أكثر 
حيث يرى انعكاس ذلك على تالميذه، وبذا نستطيع أن نغير من 

الروتين الحاصل بالتعليم.
وعن التهيئة النفســية قالْت فاطمة عدنان )مرشدة تربوية(: ال 
بد من تهيئة األطفال تهيئة نفسية للعودة الى المدرسة وهذه 

التهيئة ممكن أن تكون بطرق منها:
1_ أخذ األبناء لشراء المستلزمات المدرسية، فهذا يضيف نوعًا 
من الحماســة واالســتعداد للعودة إلى المدرســة، خصوصًا إذا 

كانت مستلزماته من اختياره.
2_ تدريب األبناء على االلتزام بالتعليمات واإلرشادات الصحية 
التي نشــرتها وزارة الصحة للمحافظة على سالمة الفرد في ظل 

كورونا.
3_تخصيــص زاوية للمذاكرة وإنهاء الواجبــات، على أن يكون 
المكان هادئًا فيه بعض األلوان المريحة الجذابة للطالب ليشعر 

بالراحة والسعادة وليتمكن من إنجاز عمله على أكمل وجه.
إن المدرســة هي المربي والمعلم الثاني للطفل وهي إحدى أهم 
روافــد الطفل العقلية منها ينطلق فضوله فــي التعلم أكثر أو 
قد تقتله إذا كانت األســاليب خاطئة فال بد من االهتمام بها، 

وتشجيع المتعلمين بالمتابعة والتعلم من أجل العلم.

ستكون هذه السنة الدراسية ذات 
توجهات علمية وتربوية مكثفة كونها 

تتضمن إعادة لما سقط منهم في فترة ذروة 
الوباء وما صاحبها من حضور ودروس الكترونية 

ال تسد نهم المتعلمين للعلم بل تكتفي 
بالمهم فقط وايضا كيفة انقاذهم من براثن 

االجهزة اإللكترونية التي لجأنا إليها كبديل 
مؤقت لما لها من ضرر صحي ومجتمعي كبير 

على مراحلهم العمرية الصغيرة

15 Q  W  A  R  E  E  R
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ألق 
كربالء

جهود مضاعفة
تأسســت وحدة التشــجير والزينة العام 2004 ويتضمن برنامج 
عملها االشــراف على  تنظيف ثمانــي قطع للحدائق الواقعة في 
الســاحة الوسطية بين مرقدي سيد الشهداء وأبي الفضل العباس 
)عليهما الســالم( والتي تبلغ مســاحتها )2000 متر مربع(  كما 

تشمل حمالت التنظيف االقسام الداخلية للصحن واروقته.
 هــذا ما اســتهل الحديث به مســؤول الوحدة قائــال: تتضاعف 

جهود الــكادر في اوقات الزيارات المليونيــة وخصوصا للحدائق 
الخارجية بحمالت التنظيف كجمــع االطعمة وقناني الماء وغيره، 
حيث نســعى بتنظيم برامج خاصة إلنجــاح العمل لتظهر مدينة 

الحسين )عليه السالم( بمظهر الئق.

مهام اخرى
مــن المهام االخــرى لوحدة التشــجير والزينة  هــي متابعة نمو 

جبار الكناني زهراء 

في كربالء مدينة الحسين )عليه السالم( من ربيع كل عام تزدهر رقعة ما بين الحرمين بالورود وثمار 
النخيل والشجيرات تمأل المكان جمااًل َأخاذًا يسر رؤية الوافدين كما ألروقة الصحن والحرم المقدس 

واالقسام التابعة للعتبة العباسية نصيب بجمال تلك الورود وعبير عطرها الفواح واشجار الظل 
والزينة. وللحفاظ على رونق تلك النباتات البد ان يكون هناك اياٍد دؤوبة عملت بجهد دون كلل او ملل 

لترسم لوحة مبهرة للطبيعة تليق بقدسية المكان.  ) للقوارير(  التقت بمسؤول قسم بين الحرمين 
لوحدة التشجير والزينة نافع نعمة الموسوي ليحدثنا عن مهام نشاطات الوحدة.

اكاليل ورود وقطوف تمور دانية 
بجهود وحدة التشجير والزينة

بين أروقة الروضة الهاشمية المقدسة
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الشــجيرات والورود واشجار النخيل وتنظيفها من االعشاب الضارة 
واليات الري والتســميد وغيرها من االمور المتعلقة بالزراعة السيما 
في موســم الصيــف مع ارتفاع درجــات الحــرارة للمحافظة على 
النباتــات ونموهــا وديمومتها، وذلك تحت اشــراف مهندســين 
زراعييــن اكفاء من الكادر المختص واستشــاريين من خارج قســم 
العتبة المقدســة. كما يتابع الكادر تشــخيص ومكافحة االمراض 
الفطرية واالصابات الحشــرية وغيرها وانتخاب المبيدات لرشــها  
بوســائل حديثة للقضــاء عليها بحســب برامــج علمية خاصة 
وتوقيتات معينة، والتسميد بنوعيه العضوي والكيمائي ومحفزات 

النمو بجرعات وأوقات محددة من قبل المختصين.

تنسيق 
وعن الشــجيرات واالزهار المختارة لزراعتها قال الموســوي: هناك 
برنامــج معين لجمع البــذور وزراعتها واكثارها بــدون كلفة تذكر 
وخاصــة النباتات التي تالئم اجواَءنا والتي نجح غرســها  داخل 

حدائق القسم متغلبة على الظروف البيئية القاسية.
كما هنــاك اختيار أللوان الورود والنوع لمــن تكون معدل ازهارها 

اعلى من غيرها لتعطي رونقًا جمياًل داخل الحدائق.
واضاف: ويحرص كادرنا على تغيير نمط تنســيق الورود واشــجار 
الزينــة والظل فــي المناســبات الخاصة  وذلــك بإضافة بعض 
االشــكال الهندســية والديكورات االرضية كالهيــاكل الحديدية 
واقواس للمتســلقات وارصفة الممرات وغيرها من القوالب للزهور، 
لتظهر بتناســق وبحلة اجمل اســتعدادا للمناسبة.  ويعود اصول 
االزهار والشــتالت من االشــجار الى جنوب شــرق اســيا كالصين 
واليابان وتايلند، وهناك نباتات تعــود اصولها للبرازيل وامريكا 
واكثرها عطرية ومميزة كأشــجار نخيل السايكس عروس الحدائق 
واالكاسيا، االنتكوما، واالكاســيا المصرية، والجهنمي  والكاردينا، 
والياســمين الشــبو، وازهار الخطمي الصيني الهيبسكس. كما تم 

اختيــار نباتات اســيوية جديدة في الحدائق منها) البونســيانة 
الحمراء الملكية، الجاكرندا البنفســجية( وال ننســى ذكر الشتالت 

الموسمية والنباتات المتسلقة ذات االزهار الكثيرة المميزة.
 

بعد القطف
 كمــا هــو متعارف فــي المناســبات الخاصــة لــوالدات االقمار 
الشــعبانية يزدهر الضريح الطاهر بأجمــل اكاليل الورود التي تم 
قطفهــا وتزيينها عرش الضريــح خصيصا للمناســبة. كما توزع 
الورود على االطفال وتجمع البذور من االزهار المنتجة لزراعتها في 

الموسم القادم داخل الحدائق.

برامج خاصة للنخيل
تحمل نخيل ما بين الحرمين رموزًا ودالئل خاصة للمنطقة لكونها 
من االشــجار المباركة، حيث أولت العتبة الهاشمية اهتمامًا خاصًا 
بها. هذا ما اوضحه مســؤول الوحدة متابعــا حديثه قائال: تعد 
نخيل ما بين الحرمين من اجمل االشــجار التي نهتم بها بشــكل 
دؤوب من حيث العناية كالتلقيح والتســميد والتنظيف، كما نحن 

عازمون على زراعة اصناف جديدة ذات طعم مميز.
وبعد جني ثمار النخلة نتبع برنامجــًا خاصًا لتلك الثمار المباركة 
حيــث يتم توظيبهــا وتغليفها  بملصقات جميلــة  كتب عليها 
)تمــور ما بيــن الحرمين( وعبــارة )توزع مجانا( ثــم يتم توزيعها 
علــى الزائرين الكرام. وقــد القت هذه المبادرة تفاعــاًل كبيرًا من 
قبــل الزائرين لغرض التبرك واالستشــفاء، هذا وقد تم تشــكيل 
فريــق خاص بهذا الجانب  لزيارة المحميــات الوبائية للمصابين 
بفايروس كورونا وتوزيع معلبات التمور على المرضى. و تعد هذه 
السنة الثانية التي يتم بها تنفيذ هذه المبادرة حيث  تزامن فيها 
جني الناضج من تمور نخيل بين الحرمين )الرطب( في ايام الزيارة 

لشهر محرم الحرام من هذا العام
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هي 
واالبداع

فاطمة الزهراء األطرقجي
طبيبة عراقية تخاطب البكتريا 
وتكشف عن نشاطها المبكر 

للقوارير

كانت فاطمة الزهراء 
األطرقجي منذ 

طفولتها تميل نحو 
العلوم، والبحث 

واإلطالع في هذا 
الشأن، مما اتاح 

لها إكمال دراستها 
الجامعية تخصص 

الفيزياء في الجامعة 
التقنية بالدنمارك، 

وبعد تخرجها 
أكملت الماجستير 

والدكتوراه في نفس 
الجامعة، لتحصل 

عام 2018 على درجة 
الدكتوراه في تخصص 

النانوتكنولوجي، 
لتصبح أحدى شخصيات 

قائمة فوربس األكثر 
تأثيرًا في العالم.
ولدت األطرقجي 

في الكويت العام 
1989 ألسرة ذات 

أصول عراقية لبنانية، 
وانتقلت مع أسرتها 

إلى الدنمارك بعد 
حرب الخليج لتستقر 

هناك.
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ركزت األطرقجي في اطروحتها على أجهزة االستشعار الدقيقة 
والنانوية، للتشــخيص المبكر للعدوى البكتيرية، والتي ناقشت 
بها إمكانية االكتشاف المبكر للعدوى البكتيرية بطريقة عبقرية 
مكنتهــا من الفــوز بجائــزة "DTU Bioengineering" وجائزة 

."Lundbeck" مؤسسة

أكتشاف مثير 
ولفتت األطرقجي إلى أن المعتقدات الســابقة السائدة عن لغة 
التخاطــب بين البكتريا بدائية ولم تكــن كافية، لكن من خالل 
األبحاث التي أجرتها بالتجســس على البكتريا، وترجمة لغتها 
إذ تتخاطــب البكتريــا فيما بينها بإيعازات خاصة على شــكل 

مركبات كيميائية.
نجحــت بمعرفة ســلوك البكتريا، وكيف تتحــدث فيما بينها، 
وكيف تضع الخطط، وتشكل أسرتها، وكيف تخدع جهاز المناعة 
حيــن تكون خاملة لفترة، وحتى النقطة التي تقرر فيها الظهور 
معــًا في آن واحد، إذ تقــوم البكتريا بإبالغ بعضها البعض عن 
أعدادها اإلجمالية طالما أن البكتريا غير كافية في العدد تختفي 

اإلشارات في البيئة المحيطة.
واســتطاعت أن تطور مستشــعرًا نانويًا مذهاًل يســاعد األطباء 
على التشــخيص المبكر للعدوى البكتيرية في ثالثين ثانية بداًل 
من يوميــن أو ثالثة أيام، وســيمكن هذا االبتــكار األطباء على 

التشخيص المبكر، وكفاءة العالج، وينقذ العديد من األرواح.

حدث مهم 
ولم يكن هذا االكتشــاف وليد الصدفة، إذ عانت األطرقجي من 
مضاعفات التهاب بكتيري بعد والدتها كاد أن يودي بحياتها، 
لعدم قدرة األطباء على إعطائها العالج الالزم لحين ظهور نتائج 

الفحص التقليدي المتبع الذي استغرق أيامًا. 
وتؤمــن األطرقجــي أن العلــم ال بد لــه من حل المشــاكل، وأن 
العلماء عليهم أن يســخروا كل ما يملكونه من خبرات في خدمة 
اإلنسانية، لذلك أسست شركتها الخاصة "PreDiagnose"، في 
الدنمارك التي تهدف إلى تســويق ابتكارها، ليتم االســتفادة 

منه في المؤسسات الصحية.

جهود ودعم 
كرست األطرقجي جهودها منذ بدء جائحة كورونا، وكل خبرتها 
العلمية للتوصل إلى فحوصات عاجلة، للكشــف عن اإلصابات، 
وحصلت بذلك على تشــجيع، إذ تلقت جائزة "المليون ونصف 
كرونة"، دنماركية من صندوق االبتكار، لقيادة فريق من الباحثين 
بالتعــاون مع جامعة روســكيلد ومستشــفى ليلبيلــت، لتطوير 
اختبار سريع للكشف عن الوباء باستخدام كاشف كهروكيميائي 

مزدوج، وتشخيص االستجابة المناعية للمضيف
وبشأن ذلك أوضحت:

 "لهــذا الفحــص قيمــة كبيــرة ليــس فقــط لدقته وســرعته، 
 وإنمــا إلمكانية اســتخدامه في المنزل، ما يســهم في التعرف 
علــى المصابيــن والمتعافيــن، وبذلك يســاعد المتعافين في 
العودة إلى عملهم، وعزل المصابين ومنع تفشي المرض، واألهم 
من ذلك يمكن أن يســاعد في تحديد مكان المريض في مســار 

المرض".
وعملت على مدار الساعة متغلبة على التحديات، ألختبار تقنية 
النانــو مع مرضــى كورونا، كما فعلت من قبــل مع االلتهابات 
البكتيريــة، وإذا اســتطعت التوصل إلى نتيجة فعلية ســوف 

تحدث ثورة كبيرة في معركة البشر ضد فيروس كورونا.

هوايات متعددة 
وعلــى الرغم مــن التزاماتها العلميــة، وأبحاثها المســتمرة، لم 
يمنعهــا ذلك من متابعة هوايتها في القراءة والكتابة، فألفت 
كتابــًا في طفولتها حيــن كانت في الثالثة عشــرة من عمرها 
بعنوان "عندما تحولت فابيان إلى اللون األصفر"، وأصدرت كتابًا 
آخــر بعنــوان "da 3. verdenskrig brød ud" عندما اندلعت 
الحــرب العالميــة الثالثة، ويناقــش مواضيع مثــل المؤامرات 
والحروب، والدمار والصداقات، ويصور مشــاكل الشباب، وتأثير 

الصراعات السياسية عليها.
وتعمل األطرقجي اآلن أســتاذة مســاعدة  في جامعة روسكيلد 
قســم العلوم والبيئة، وهي إحدى شــخصيات قائمة "فوربس" 

األكثر تأثيًرا حول العالم تحت سن الثالثين.

نجحت 
بمعرفة 
سلوك البكتريا، 

وكيف تتحدث فيما 
بينها، وكيف تضع 

الخطط، وتشكل 
أسرتها، وكيف 

تخدع جهاز المناعة 
حين تكون خاملة 

لفترة، وحتى 
النقطة التي تقرر 

فيها الظهور 
معًا في آن واحد، إذ تقوم البكتريا بإبالغ 

بعضها البعض عن أعدادها اإلجمالية طالما 
أن البكتريا غير كافية في العدد تختفي 

اإلشارات في البيئة المحيطة
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اكتم سؤالك 

 األسئلة المنبثقة 
من دافع فضولي 
بحت ال يسمن وال 
يغني من جوع ما 
هي إال معوقات 
لتجاوز أحدهم 
أزمته النفسية، 
أو محاولة تقبله 
لنفسه، أو حتى 
الخروج لمواجهة 
المجتمع ومع أول 
محاولة له يأتيه 
ذلك السؤال الذي 
يسقطه أرضا دون 
رحمة

ال يخلو أحدهم من ندبــة ظاهرة أو يخفيها في جوفه، 
 تبقــى مجمــرة في قلبــه يشــعلها من يصــبُّ عليها 
 زيتــا وُيطفئها مــن يتقبلها ويحتويها، تلك األســئلة 
 التــي يرميهــا الفضــول بعنــف دون االهتمــام للنار 
 التــي يلهبهــا في داخــل الفــرد، والذي قــد يقضي 
ليالي بيــن الجدران يفتــرش دموعه ومنهــم من يفكر 
 باالنتحــار أو ينفــذه، فــال زالــت صــورة صديقتــي 
 وهــي تخــرج مــن المغاســل العامــة وهي فــي أوج 
انزعاجها من سؤالهم حول ندبة الحرق الملتهمة للجزء 
األســفل من وجهها بعد أن نزعْت نقابها هناك، حيث 
انهالْت عليها االســئلة عن األســباب وكلٌّ يصف لها 
طبيبًا يزيل لها هذا التشــوه، ومثلها ندب باطنة، لقٌب 
مزعج، مقارنــة بغيضة، فقٌد، فراق، وغيرها مما ُيســأُل 
عنه فيتواتر األلم على صاحبــه، فال يتركه حتى يأخذ 

منه حصته.
هــذه األســئلة المنبثقــة مــن دافع فضولــي بحت ال 
 يســمن وال يغني مــن جوع ما هــي إال معوقات لتجاوز 
أحدهــم أزمتــه النفســية، أو محاولة تقبله لنفســه، أو 
 حتــى الخروج لمواجهــة المجتمع ومــع أول محاولة له 
 يأتيــه ذلك الســؤال الذي يســقطه أرضــا دون رحمة، 
تحــاول  أو  فضوليــة  شــخصيتك  كانــت   مهمــا 
تســتطيع  مســاعدته،  أو  أحدهــم  معانــاة   معرفــة 
 االســتعانة بشــخص قريب منــه وتوصل مــا تريده 
 اليــه دون الحاجــة إليذائــه، فمــن معــه قــد يتقبل 
 منهــم أكثر منــك ألنهم يســتطيعون إقناعه بشــكل 
أفضل فهم على معرفة تامة بطريقة تفكيره أو كيفية 
تعامله مع هذه لمشــكلة بالــذات وكيف تعامل معها 

سابقا
 إن أجــدر معاملــة ممكــن أن تكــون مــع أولئــك هي 
 اهــداء ابتســامة تقبــل لمــا يظهــر منهــم، وكلمات 
 طيبــة بالتعامــل كأي فرد في المجتمــع، أما من يبطن 
 فــإذا أردْت أن تكــون عنصرًا فعااًل في حيــاة اآلخر أو 
تحمــل عنه ثقال فادفــع عنه ما يرمى عليــه من أثقال 

الكالم.

ضمياء العوادي 

ُِ�سر�دق
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االسرة والطفل

الرتابط األسري Q  W  A  R  E  E  R
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ملف 
العدد

نحن جميعًا مشغولون ونميل إلى االعتقاد بأن الترابط األسري يحدث بشكل طبيعي؛ لكن في 
المقابل يتطلب األمر جهدًا إذا كنت بحاجة إلى أفكار وطرق تحقيق الترابط األسري. إليك مجموعة 
. newywithkids.com الطرق اآلتية لتقوية عالقاتك العائلية ومنحها جوًا من المرح وفقًا لموقع

للقوارير    

لتحقيق الترابط األسريطرق

22Q  W  A  R  E  E  R
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االستمتاع بمزيد من المرح
مــن جانبهــا تقــول باربــرا فيســي، حاصلــة علــى درجــة 
الدكتــوراه، وأســتاذة ورئيســة علــم النفــس فــي جامعــة 
ســيراكيوز بنيويــورك أن ضغــوط الحيــاة تتســبب فــي فقــدان 
تمتــع أفــراد األســرة وقضــاء بعــض الوقــت معــا، ويعــد هــذا 
هــو الحــال فــي كثيــر مــن األحيــان. يمكنــك تقويــة العالقــات 
األســرية مــن خــالل إيجــاد وقــت لالســتمتاع بمزيــد مــن المــرح 
معــًا فيمكــن وضــع قائمــة باألنشــطة التــي تســتمتع بهــا مــع 

ــة األســبوع. ــة نهاي ــك فــي عطل عائلت

الترابط األسري
ــلوكيات  ــائل وس ــدة وس ــي ع ــك ف ــرك لعائلت ــري تقدي أظه
ــن  ــّوًا م ــك ج ــح عائلت ــرى ومن ــط األس ــق التراب ــا تحقي يمكنه
ــى  ــة وعل ــة تــكاد تكــون يومي ــرات طويل ــرح والســعادة لفت الم

ــك. ــم مع ــات وجوده ــدى اوق م

أفضل هدية
يجــب أن تظهــري تقديــرك دومــًا ألفــراد عائلتــك فنحــن نعلــم 
ــب  ــن الح ــر ع ــر والتعبي ــعور بالتقدي ــة الش ــدى أهمي ــًا م جميع

ــان باألقــوال واألفعــال . واالمتن
ــان، أو  ــن األحي ــر م ــي كثي ــكرًا" ف ــول "ش ــك ق ــمل ذل ــد يش ق
تقديــم هديــة صغيــرة، أو القيــام بشــيء لمســاعدتهم، أو 

ــه . ــا يقولون ــى م ــاه إل االنتب

تناول الطعام معًا 
ــر ســعادة  ــن أكث ــد مــن الدراســات أن المراهقي  أظهــرت العدي
وأكثــر تكيفــًا فــي العائــالت التــي تتنــاول العشــاء معــًا 
بانتظــام. حتــى إذا لــم يكــن لديــك أطفــال، فــإن وقــت 
الوجبــة العائليــة هــو فرصــة إلعــادة االتصــال والتحــدث عــن 
ــة  ــوع الوجب ــن ن ــر ع ــض النظ ــك بغ ــريك حيات ــع ش ــك م يوم
وتوقيتهــا، فيجــب الحــرص علــى الجلــوس معــًا، وإيقــاف 
تشــغيل األجهــزة اإللكترونيــة، وإعطــاء بعضكمــا البعــض 

ــًا. ــل مع ــدث والتواص ــًا للتح وقت

أشعري أطفالك 
بمزيد من الحب 

يمكنــك القيــام بتدليــك لطيــف عــن طريــق فــرك ظهــر طفلــك 
أو قدميــه أو يديــه أو فــروة رأســه، حتــى لمــدة خمــس دقائــق 
قبــل أن ينــام. سيشــعره بالهــدوء واألمــان، وينــام بشــكل 
ــام  ــد مــن الحــب واالهتم ــك إظهــار المزي أفضــل، أيضــًا يمكن
ــم  ــم الرس ــة فيمكنك ــطتهم اليومي ــاركتهم أنش ــك بمش ألطفال
ــق  ــن طري ــك ع ــت ألطفال ــض الوق ــح بع ــك من ــًا، ويمكن مع

ــًا  . التحــدث مع
يمكــن إشــراك أطفالــك معــك فــي األعمــال المنزليــة، أو فــي 
طهــي بعــض الوجبــات الخفيفــة واالســتمتاع بتناولهــا معــًا 
اطلبــي مــن طفلــك مثــاًل تســمية الفاكهــة أو الخضــار المفضلة 
لديــه، ثــم ابحثــي عــن الوصفــات الرائعــة التــي تســتخدمين 
فيهــا هــذه الفاكهــة أو الخضــار كمكــون رئيــس )علــى ســبيل 
المثــال، حســاء الجــزر بالــكاري، ســوفليه الجــزر، وكعــك الجــزر(، 

واجعلــي طفلــك يســاعدك فــي إعدادهــا.
يجــب  ممتعــة  أيضــًا  تكــون  أن  يجــب  األطفــال  رعايــة    
أيضــًا.  المــرح  إلــى  األطفــال يحتاجــون  أن  إلــى   االنتبــاه 
فــي  يبــدؤون  فإنهــم  والفتــور،  بالملــل  يشــعرون   عندمــا 
 البحــث عــن اإلثــارة خــارج المنــزل ليصبــح قضــاء الوقــت 
مــع األصدقــاء أكثــر أهميــة مقارنــة بقضــاء الوقــت مــع 

عائلتهــم.

يجب أن تظهري تقديرك دومًا ألفراد 
عائلتك فنحن نعلم جميعًا مدى 

أهمية الشعور بالتقدير والتعبير عن الحب 
واالمتنان باألقوال واألفعال . قد يشمل ذلك 
قول "شكرًا" في كثير من األحيان، أو تقديم 

هدية صغيرة، أو القيام بشيء لمساعدتهم، 
أو االنتباه إلى ما يقولونه

23 Q  W  A  R  E  E  R
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تصوير - احمد القريشي

قضية 
للمناقشة

الشك أن العالقات األسرية هي أسمي وأقدس العالقات على وجه 
األرض تبدأ بذرتها بين فردين بالزواج ثم أفراد باإلنجاب وتمتد لتشمل 

األقارب واألصهار من الطرفين، أنها كالشجرة التي تمتد أوراقها 
ليستظل بها المجتمع وكلما ازدادت أوراقها وتشابكت أغصانها كانت 

الحضن الدافئ والحصن األمين لكل من يأوي إليها.

سهى الشيخلي 

لتداخلها في بناء االسرة

اثر التفكك األسري 
في الحياة االجتماعية 

24Q  W  A  R  E  E  R
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باالختصاصيــة  التقينــا  القضيــة  هــذه  اســباب  لتبيــان 
بالقــول:  ذلــك  عــن  متحدثــة  عمــران  ناديــة  االجتماعيــة 
مــن الصعوبــة حصــر األســباب المؤديــة لمشــكلة التفــكك 
األســري وذلــك لكثرتهــا ولتداخــل أكثــر مــن ســبب فــي نشــأتها 
فــي كثيــر مــن األحيــان ، ولكــن مــن أهــم األســباب نذكــر منهــا:

األب الحاضر الغائب
 وهــذا يتمثــل فــي رب األســرة الــذي يقضــى معظــم وقتــه خارج 
ــال الغــارق  ــه صــور متعــددة مــن أهمهــا رجــل األعم ــزل ول المن
فــي عملــه بحيــث يصــرف معظــم الوقــت فــي متابعــة تجارتــه 
ليــاًل ونهــارًا فــي لقــاءات واجتماعــات وســفريات وحفــالت عامــة 
ــر  ــة بالتذم ــدأ الزوج ــرته فتب ــًا ألس ــد وقت ــذا ال يج ــة وبه وخاص
ــت  ــذي كان ــزوج ال ــأن ال ــاب وتشــعر ب ــن هــذا الغي واالســتياء م
ــًا  ــر يوم ــة يتبخ ــاة اليومي ــداث الحي ــا اح ــاركته له ــم بمش تحل
بعــد يــوم ، وايضــًا الــزوج الــذي ينشــغل عــن أســرته بأصدقائــه 
ــاول  ــى يتن ــه حت ــا أن يعــود مــن عمل وجلســاته معهــم فهــو م
ــع  ــاًل م ــاء كام ــي المس ــاًل ويمض ــاح قلي ــم يرت ــداء ث ــة الغ وجب
األصدقــاء ويحــرم الزوجــة واألوالد مــن الجلــوس معــه أو الخــروج 

معــه خــارج المنــزل. 

األم الحاضرة الغائبة 
ــد  ــه عن ــا يقابل ــد م ــن أن نج ــزوج يمك ــر ال ــن ذك ــبق ع ــا س  وم
الزوجــة المنصرفــة عــن مســؤولياتها األســرية بشــواغل مختلفــة 
نأخــذ منهــا األم المنشــغلة بعملهــا عــن أســرتها فــال يجــد الــزوج 
ــاك  ــا أن هن ــه ، كم ــؤونه و احتياجات ــة بش ــه العناي ــن زوجت م
صــورة أخــرى لــالم المنشــغلة عــن مســؤولياتها األســرية بكثــرة 
ــة  ــواق لحاج ــى األس ــتمر إل ــروج المس ــات والخ ــاءات الصديق لق
ــزوج واألوالد مــن متابعــة هــذه األم  ــر حاجــة ممــا يحــرم ال ولغي
ــوب منهــا. ــة بالشــكل المطل ــدم قيامهــا بواجباتهــا الزوجي وع

صراع األدوار 
ــذ  ــة ألخ ــزوج والزوج ــن ال ــس بي ــراع األدوار التناف ــد بص  يقص
كل منهمــا مــكان اآلخــر ويترتــب علــى هــذا حصــول النزاعــات 
ــة  ــاة الزوجي ــرة فــي أمــور الحي ــرة وكبي ــى كل صغي المتكــررة عل
ممــا يمهــد الطريــق لحصــول التفــكك األســري فــي هــذه األســرة.

ثورة االتصاالت الحديثة 
ــكك  ــباب التف ــن أس ــببًا م ــة س ــال الحديث ــائل االتص ــدُّ وس  تع
األســري فــي المجتمعــات المعاصــرة علــى الرغــم ممــا يمكــن أن 
ــل  ــراد فــي التعام ــرط األف ــث أف ــات حي ــن ايجابي يكــون لهــا م
ــراغ  ــت الف ــن وق ــزءًا م ــا ج ــي معه ــن أن يقض ــداًل م ــا فب معه
أخــذت كثيــرًا مــن أوقــات األفــراد ممــا اخــل بواجباتهــم األخــرى 

نحــو أســرهم. 

الوضع االقتصادي
ــي  ــر ف ــرة دور كبي ــادي لألس ــع االقتص ــون للوض ــا يك ــرًا م  كثي

تصدعهــا فــي كال الطرفيــن الغنــي والفقــر وان كان الثانــي هــو 
ــغلون  ــاء ينش ــض األغني ــد بع ــي نج ــة الغن ــي حال ــر ،  فف األكث
ــر  بالمــال عــن أســرهم وفــي حــال الفقــر ال يســتطيع األب توفي
احتياجــات أســرته مــع كبرهــا وقلــة تعليمــه فيعجــز عــن 
االســتجابة لمتطلباتهــا فيقــع فــي الحــرام للحصــول علــى المــال 
ــى  ــراد أســرته لمســالك الســوء للحصــول عل أو يدفــع بعــض أف

ــك األســرة. ــاج تفــكك تل ــال فيكــون النت ــن الم ــد م مزي

ضعف اإليمان
وهــذا العامــل كان يفتــرض أن يأتــي فــي مقدمــة العوامــل 
جميعــا ألهميتــه وعــدم تنبــه كثيــر مــن الباحثيــن االجتماعييــن 
والنفســيين لــه فــإذا كان اإليمــان ضعيفــا لــدى الزوجيــن أو 
احدهمــا فالناتــج الوقــوع الســهل المتكــرر فــي الخطايــا واآلثــام 

ــي تســبب مشــكالت ال حصــر لهــا داخــل األســرة. الت
امــا اآلثــار الســيئة للتفــكك األســري حســب االختصاصيــة 
ناديــة  فتوضــح: للتفــكك األســري آثــار يصعــب حصرهــا ولكننــا 
ــان  ــة يواجه ــزوج والزوج ــك ال ــن ذل ــا فم ــرض أهمه ــنحاول ع س
مشــكالت كثيــرة تترتــب علــى تفــكك أســرتهما فيصابــان 
باإلحبــاط وخيبــة األمــل وهبــوط فــي عوامــل التوافــق والصحــة 
النفســية وآالثــار األكثــر خطــورة هــي تلــك المترتبــة علــى 
أوالد األســرة المتفككــة خصوصــا إن كانــوا صغــار الســن فــأول 
ــع  ــذي كان يجم ــأوي ال ــدان الم ــم فق ــي تواجهه ــكالت الت المش
شــمل األســرة وهنــا ســوف يحدث التشــتت حيــث يعيــش األوالد 
أو بعضهــم مــع احــد الوالديــن والبعــض اآلخــر مــع الوالــد اآلخــر.

عاقات الزوجين باآلخرين 
ــات  ــل فــي عالق ــات وتحل ــن التفــكك األســري اضطراب ــج ع ينت
الزوجيــن باآلخريــن خصوصــًا األقــارب فــإن كانــت هنــاك عالقة 
قرابــة بيــن أســرتي الزوجيــن فإنــه غالبــًا ولألســف تتأثــر ســلبيًا 

بمــا يحــدث للزوجيــن فتحــدث القطيعــة  بيــن األســرتين .
ــم التــي يســعى المجتمــع  ــر مــن القي ــاًلاًل فــي كثي ويســبب اخت
الترابــط  مثــل  أفــراده  وســلوكيات  أذهــان  فــي  لترســيخها 
ــوف  ــاج والوق ــاعدة المحت ــامحة ومس ــاون والمس ــم والتع والتراح
معــه فــي حــاالت الشــدة وغيرهــا مــن القيــم االيجابيــة المهمــة 

ــتمراره. ــع واس ــك المجتم ــي تماس ف

تعتبر وسائل االتصال الحديثة سببًا من 
أسباب التفكك األسري في المجتمعات 
المعاصرة على الرغم مما يمكن أن يكون لها 

من ايجابيات حيث أفرط األفراد في التعامل 
معها فبداًل من أن يقضي معها جزء من وقت 
الفراغ أخذت كثيرًا من أوقات األفراد مما اخل 

بواجباتهم األخرى نحو أسرهم
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سرور العلي 

حققوا نتائج مبهرة  

عراقيون صغار يفوزون 
بمسابقة عالمية

بخطوات حالمة مليئة بالشغف وحب التعلم والتفوق، وعزيمة ال تنضب تمكنت مجموعة من 
الصغار بتمثيل العراق دوليًا بعد إجراء االختبارات التأهيلية لهم، والتي مكنتهم من المشاركة 

في برنامج الحساب الذهني في دولة اإلمارات، وحققوا نتائج مبهرة في البطولة الدولية 
الخاصة بالرياضيات الذكية، إذ شارك فيها أربعة عشر طفاًل من كافة محافظات العراق، كما شارك 

في البطولة عشرات األطفال من ست عشرة دولة مختلفة.

تحقيق
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ونجـح الفريـق العراقـي بحصد لقب "البطل"، بحل 400 مسـألة 
رياضيـة بعشـر دقائق فقـط، بقيـادة الطفلة فاطمـة محمد عبد 
فيمـا   ،advanced A لفئـة  األول  المركـز  حققـت  إذ  الحسـين 
ضمـت القائمـة أسـماء أخـرى وهـم: الطفـل مصطفـى خضيـر 
كاظـم الـذي حصـل علـى لقـب البطـل  champion فـي فئـة 
Basic B، وفـي فئـة advanced B حصلـت رغـد فـوزي سـعود 
علـى لقـب  champion، كمـا حصلـت الطفلـة بسـملة صبـاح 
شـدهان علـى لقـب champion لفئـة  Basic A ، وحصل اوس 
عمـر خضيـر علـى لقـب champion  لفئـة Basic C ، وحسـن 
نصـر عبـد األميـر لفئـة Intermediate A، والخطـاب عمـر زحـام 

.Basic A وعبـد اللـه علـي موسـى لفئـة ، Basic B لفئـة
 advanced أمـا فـي المركـز الثانـي هـم: زين ليـث هيثـم لفئـة
A ، علـي السـجاد باسـل محمـد لفئـة Basic B ، خضـر بـرزان 
خضـر، يوسـف عمـار حمـدان، فـدك الزهـراء فـراس محمـد، فـرح 
ليـث هيثـم، رهـف هـادي ناجـح،  منـار ضيـاء علـي، وعبـد اللـه 
سـالم فاضـل، وفـي المركـز الثالـث خديجـة يلمـاز اللـه، جنـات 

ماجد.  اثيـر 
ويهتـم مركـز تنمية اإلبـداع الدولي فـي العراق بهـؤالء الصغار، 
ويقـدم لهـم الدعم والتشـجيع، بهـدف صناعة جيل مبـدع قادر 
علـى مواكبـة التطـورات التكنولوجيـة المتسـارعة فـي العالـم، 
الحصريـة  البرامـج  مـع  اإلبداعيـة  الطفـل  مهـارات  وأكتشـاف 
للمؤسسـة العالميـة، إذ يعتبـر المركـز الوحيد الذي يعنـى بتنمية 
المواهـب لألطفـال مـن عمـر )5 - 14 ( سـنة، وتطويـر قدراتهـم 

الكامنة. العقليـة 

برامج متعددة 
عالميـة  مناشـئ  عـدة  مـن  تطويريـة  برامـج  المركـز  ويتضمـن 
رصينـة، تهـدف إلـى تطويـر ذهنيـة األطفـال لتطويـر مهـارات 
تفكيرهـم ومنهـا، )برنامج يوسـي ام 3 (، ويعنى بزيادة التركيز، 
والمالحظـة والدقة، وقـوة الذاكرة والحفظ السـريع، وبرنامج االي 
مـاث )الرياضيـات الذكيـة(، وهـو المسـؤول عن تعليـم األطفال 
مفاهيـم الحسـاب، ومهـارات التفكيـر لتكون لديهم عـدة أجوبة 
لسـؤال واحد، وبرامج اللغة اإلنجليزيـة )smart junior(، برنامج 
يدعـم التطـور التدريجـي للمهـارات األربـع )القـراءة، والكتابـة، 

اللغـة  لمفهـوم  األسـاس  والتركيـب  والمحادثـة(،  واالسـتماع، 
اإلنجليزيـة، وتفسـير معانـي الكلمـات، عبـر الرسـوم التوضيحية 
بطريقـة مرحـة وفّعالـة بوجـود العديد مـن األنشـطة المختلفة.
والمنتـل مـاث )الحسـاب الذهنـي(، وهـي عملية حسـاب ذهنية 
تعتمـد فـي أول األمـر علـى آلـة االباكـوس ثـم يتـم االعتمـاد 
علـى الذهـن بعيدا عـن الطـرق التقليدية في الحسـاب، وبرنامج 
الطريقـة العبقريـة فـي تعليـم اللغـة العربيـة، وهـي طريقـة 
فريـدة مـن نوعهـا فـي التعليم مـن خـالل محاضرات معـدودة، 
التشـكيلي،  والفـن  بالرسـم  المختـص  آرت  الداينـو   وبرنامـج 
يهـدف إلـى تطويـر مهارات اإلبـداع للطفـل. وكل تلـك البرامج 
أطفـال  صناعـة  وهدفهـا  الدراسـي،  للمنهـج  مكملـة  تكـون 

مبدعيـن.

أهداف
وتعمـل أسـاليب تنميـة اإلبداع لـدى األطفال، وتشـجيعهم على 
بأسـلوب  والتفكيـر  المألوفـة،  وغيـر  المعقـدة  المشـكالت  حـل 
مختلـف، ويجعـل الطفـل واثقـًا بنفسـه، ومتميـزًا عـن أقرانـه، 
ويتخـذ قراراته بنفسـه، ويتفوق في دراسـته وتحصيلـه العلمي، 
ويكـون ذا شـخصية قويـة، وتتسـع مداركه وتتكـون لديه معرفة 
وخبـرة منـذ صغـره، لذلك علـى كل أسـرة أن تقدم كافـة الدعم 
ألطفالهـا، وتحبـب فيهم حب االسـتطالع، وتوفير لهـم األدوات 

والوسـائل المناسـبة، لتنميـة ذلـك اإلبـداع والطمـوح لديهم.

تشجيع االطفال على حل المشكالت 
المعقدة وغير المألوفة، والتفكير 

بأسلوب مختلف، ويجعل الطفل واثقًا بنفسه، 
ومتميزًا عن أقرانه، ويتخذ قراراته بنفسه، 

ويتفوق في دراسته وتحصيله العلمي، 
ويكون ذا شخصية قوية، وتتسع مداركه 

وتتكون لديه معرفة وخبرة منذ صغره
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شرفتي
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ال شــك أن الوعي التاريخي الذي تعيشه جميع شعوب المعمورة، 
سارع في انطالق حركات االستقالل والتنمية والتعليم، وقد بات 
مــن الواضح أن المعرفة تمثل القاعدة التي تســتند إليها حركة 

الجماهير نحو الغد األفضل.
الحقوق تقابل الواجبات في معادلة متوازنة.. والحق في الحياة 
يســاويه في القيمــة ويقابله فــي المكانة الحق فــي المعرفة 
والتعليــم، فقد مّيز البارئ عز وجل إبن آدم بالعقل، ومنحه القدرة 
علــى التفكير والتعبير واالبتكار، وزوده بخمس حواس، يســتطيع 
من خاللها تأمــل وجوده في هذا الكون الواســع، وإدراك عظمة 
الخالق فــي خلقه، ومواجهة تحديات البيئة وظواهرها المعقدة، 

بتدبير وتفسير وتقدير وسلوك.
رغبة اإلنسان الطبيعية في التعلم و االطالع واالكتشاف واإلبداع 
ال يمكن تحقيقها إال من خالل نشر المعرفة وتوفير حرية التعليم 
للجميع، إلشــباع تلك الحاجة، التي اســتطاع البشــر من خاللها 
معرفة أســرار الكون والطبيعة، من أجل اســتمرار الحياة وتطورها، 
حيث يمكن القول أن حاجة اإلنسان إلى المعرفة والتعليم ال تقل 

عن حاجته إلى الهواء والماء والغذاء!.
قبل نحو قرن طرحت في أغلب المجتمعات العربية واإلســالمية، 
قضية حق المرأة في التعليم، ودار حولها جدل واســع،بين مؤيد 
ومعارض،ولكن اليوم لم يعد هذا الموضوع يثير أي نوع من الخالف 
واالختالف في المجاالت السياســية واالجتماعية والدينية، فقد 
أصبح جلوس األبناء على مقاعد الدراسة في كل مراحلها ظاهرة 
عامة،تتســاوى فيها أعداد الفتيان والفتيات، وبات تعليم المرأة  
أحد مســارات حركة النهوض الحضاري وعنوان حقوق اإلنســان 

التي تضمنتها الدساتير والتشريعات المعاصرة.
لكن مــع األســف،هناك احصائيــات خطيرة عن ارتفاع نســبة 
األمية والتســرب من الدراســة في  عمر مبكر، فــي العراق ،خالل 
العقود األخيرة، وإن نسبة الفتيات المحرومات من التعليم باتت 

تشــكل األغلبية، وهذه الظاهرة متعددة األسباب،في مقدمتها 
حاالت تقصير من قبل بعض العائالت في توفير فرص التعليم 
لبناتهم،وفق نظرة تمييزية غير عادلة، نتيجة الوضع االقتصادي 
الصعــب، أو العادات االجتماعية،أو التفكك األســري،لكن تخلي 
العائلة عن مســؤوليتها  أو عــدم قدرتها على توفير حق التعليم 
للبنات والبنين على حد سواء، ينبغي أن ينقل هذه المسؤولية إلى 
المجتمع والحكومة،من خالل إصــدار فقرات جديدة ضمن قانون 
الرعايــة االجتماعية تضمن كفالة الدولــة لتعليم أبناء العائالت 
المشــمولة بذلك القانون، وباألخص الفتيات، وضمان تعليمهن 
حتى الصف الســادس اإلعدادي،وأن تقوم وزارة التربية والتعليم 
بإطالق مبادرة  في هذا الشأن من خالل تخصيص مقاعد دراسية 
مجانيــة للفتيات االفقيرات في المدارس األهلية بنســبة ال تقل 
عن 5 %، كما ينبغي على منظمات المجتمع المدني والشــركات 
فضاًل عن ميســوري الحال من األشــخاص المشــاركة في مبادرة 
توفير التعليم للفتيات، من أجل بناء مجتمع سليم، فاألم مدرسة 

كما وصفها أحد الشعراء، وبخاصة األم المتعلمة الواعية!.

حقوق اإلنسان ليست شعارًا سياسيًا أو مفهومًا قانونيًا جديدًا، مثلما تعمل على تسويقه 
حاليًا اآللة الدعائية الغربية، فهذه الحقوق نشأت بطريقة طبيعية، منذ معجزة الخليقة، 

وارتبطت منذ األزل، بهبة الكرامة اإلنسانية، التي ضمنتها جميع الشرائع السماوية، وباألخص 
رسالة اإلسالم الحنيف، ومن ثم فإن تلك المنظومة الطبيعية من الحقوق المتكاملة، تمثل 

محور الوجود البشري وأساس تطور المجتمع.

البنات خارج المدرسة
حممد  فلحي د. 

رغبة اإلنسان الطبيعية في التعلم و 
االطالع واالكتشاف واإلبداع ال يمكن 

تحقيقها إال من خالل نشر المعرفة وتوفير 
حرية التعليم للجميع، إلشباع تلك الحاجة، 

التي استطاع البشر من خاللها معرفة أسرار 
الكون والطبيعة، من أجل استمرار الحياة 

وتطورها، حيث يمكن القول أن حاجة اإلنسان 
إلى المعرفة والتعليم ال تقل عن حاجته إلى 

الهواء والماء والغذاء

!
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ادبيات بحبر 
مؤنث

» تيه الورد« 
نتاج أدبي نسوي..
ضمياء  العوادي  حوار -
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لقلم المرأة احساسه الخاص في التعبير عنها كامرأة تفهم نفسها وتعبر عن جميع 
النساء، فمن الجميل أن توظف المرأة قلمها بعد تدريبه ليكون هو الصوت الذي تشعر 

من خالله أنه يفهمها وينظر من نفس تلك الزاوية التي تنظر هي بها، وفي حوار لها مع 
للقوارير عرفْت نفسها قائلة :

زينب ناصر حســين األســدي، ُولدت في كربالء المقدسة العام 
1984 م، وبســبب ظروف الهجرة أكملت مراحل الدراســة في 
دمشــق وتخّرجُت من الجامعة العالمّية للعلوم اإلسالمّية )كلّية 
الشــريعة( العــام 2003، عادْت إلــى العراق العــام 2018 

ا بالتدريس والكتابة. ومنشغلة حاليًّ

دور الدراسة األكاديمية
تترك الدراســات األكاديمّية بمختلف أنواعها تأثيًرا بالغا على 
الموضوعــات التــي يتناولهــا الكاتب حيث تجّهــزه باألدوات 
التي ســوف يحتاجها خالل مســيرته األدبّية فتشــّكل له دعًما 
وسنًدا يمكن االعتماد عليه لتفادي الوقوع في األخطاء وتكسبه 
المهارات الالزمة، كما أنها تقي األديب من االنجراف في خضّم 
االنحالل الفكرّي والخلقّي الذي غالًبا ما يقع فيه األدباء المادّيون 
الذين يتأّثرون بالتّيارات الفكرّية والسياسّية الزائفة التي تتجّدد 
باستمرار بين الفينة واألخرى لتتســّلق األكتاف الخاوية، وتلك 

حالة متفشّية طالت حّتى كبار األدباء على مّر التاريخ.

*فــي حضــرة القلم مــا هــي الصعوبات التــي يمكن أن 
تواجهها المرأة في الكتابة؟

للمرأة دور رئيس في إدارة األســرة والقيــام بأعبائها ورعايتها 
ــا يعرقل هذه الحركة  لذلك أّي عمل آخر سيشــّكل ِحماًل إضافيًّ
ويتأّثر بها في نفس الوقت، فضاًل عن وجود المشكالت الرئيسة 
التي تواجه جمهور األدباء في البــالد النامية، والتخلف الفكرّي 
واالقتصادّي الذي يفرض هيمنته بعنف على هذا المكّون الهام 
فــي مجتمعاتنا، فما تزال الكتابة لم تتحّول لصنعة من الممكن 
أن تحمل أعباء المعيشــة لتؤّمن احتياجات الكاتب الرئيسة في 

إدارة الحياة.

*المــرأة الكربائّيــة هل تســتطيع أن تكون في ســاحة 
االدب بحرية؟

من أجمل ما في الكتابة هي حالة االنعكاس التي ُتصّور البيئة 
التي يعيشــها الكاتب، فــي الحقيقة الكتابــة توثيق تاريخّي 
لســير الحركة االجتماعّية لمجموعة مــن الناس في حقبة معّينة 
من الزمن في قالب أدبّي مشــّوق ولــو حذفنا تصّورات االنحالل 
الخلقّي من لفظ )الحرّية( الستطاعت أن تخلق المرأة الكربالئّية 
أبراًجــا من الجمال الذي يعكس عالمهــا الذي يضج بالمتغّيرات 

في أطوارها المتعّددة.

*ما هي الرؤية المستقبلّية للقلم النسوّي الكربائّي؟ 
أرى في األفق وميًضا مشــرًقا يثير التفاؤل، ويسّد الفراغ الشاغر 
في الساحة األدبّية بعد االنفراج الحاصل جّراء الظروف الفارضة 

ا( ليفتــح الطريق أمام هذا الســيل  التــي ألّمت بنا )ولــو جزئيًّ
اإلبداعّي الذي ســُيبهر ُعمُقه الوسَط اإلعالمّي وُيثير التساؤل عن 
األســباب التي دعت إلى تغييب القلم األنثوّي واعتباره إضافة 

ثانوّية.
 بالنســبة لــي الكتابة عالم ُأعيــُد فيه ترتيــب الموازين وأخلُق 
فضاءات بإنــارات متنّوعــة، أهيُم فيه بحرّية ألرســم خطوطه 

العريضة بعيًدا عن فروض الواقع السلطوّية.

*ما هو المعيار الذي يمكن به قياس نجاح القلم؟
ا لقياس النجاح  رّبما ال يوجد هناك معيار يمكن أن نعّده فيصليًّ
األدبــّي، المقطوعــة األدبّية إذا اســتطاعت أن تحفــظ القواعد 
األساسّية وتثير الشوق والدهشة واالستغراب لتطرب لها النفس 
وتنتقل في عوالمها الماورائّية وتصل للنتيجة والهدف بمعنى 
أال تكون خاوية المحتوى تكون بذلك قد حققت النســبة األكبر 

من أهدافها في التبلور واللمعان.

*هــل للدعم دور في صناعة الكاتبة؟ ومن له الدور األكبر 
في دعم زينب االسدي؟

مــن الممكن أن نقــول بأن الدعم عملّية تراكمّيــة هي نتاج عمر 
مديد وجهــود متضافرة من قبــل الجهات التربوّيــة المتمّثلة 
باألسرة التي تشّكل المهادات األولى لحركة اإلبداع، ثّم تتوالى 
بعــد ذلــك األدوار لتشــمل ُدور التربية والتعليم فــي المدارس 
والجامعــات انتهــاء بالمجتمع الــذي يفرض انعكاســه علينا 
بطريقــة وأخرى لذلك ُينصح دوًما في ســير العملّيــة التربوّية، 
محاولــة االنخراط فــي المجتمعات التي تســعى لتحقيق النمو 
من خالل دعــم الكفاءات بالحلقات التدريبّيــة والتثقيفّية في 

الجوانب االختصاصّية التي يسعى لها األشخاص.
في سجاّلتي قوائم كثيرة ألســاتذة وأدباء ساهموا في تحقيق 
الدعم والنجاح حيث فاضت أفضالهم وتراكمت طوال الســنين 

وأثمرت جهودهم المتواصلة على رأسهم والدي حفظه الله.

ربما ال يوجد هناك معيار يمكن أن نعده 
فيصليا لقياس النجاح األدبيّ، المقطوعة 
األدبية إذا استطاعت أن تحفظ القواعد األساسية 

وتثير الشوق والدهشة واالستغراب لتطرب 
لها النفس وتنتقل في عوالمها الماورائية 

وتصل للنتيجة والهدف بمعنى أال تكون خاوية 
المحتوى تكون بذلك قد حققت النسبة األكبر من 

أهدافها في التبلور واللمعان

31 Q  W  A  R  E  E  R



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
32Q  W  A  R  E  E  R33 Q  W  A  R  E  E  R 32Q  W  A  R  E  E  R 32Q  W  A  R  E  E  R

سعت سردّيات ما بعد 
الحداثة إلى تقويض 

الخطابات الكبرى 
ومحاكاة اليومي 

والمهمش والمهمل 
من جهة واالنفتاح 

على توظيف األنسنة 
واألسطرة والعجائبّي 

من جهة أخرى، ولم 
تكتف بالمفاهيم 

التقويضية؛ بل سعت 
إلى تقويض الزمن 

بمختلف تمثالته في 
الحداثة السردية سواء 

كان فيزيائيا أم مركبا 
على أنساق سردية 

مخالفة للمألوف 
مثل السرود الدائرية 

والمتداخلة والمتناوبة 
والمتوازية، إذ يتشكل 

الزمن في سرديات 
ما بعد الحداثة على 
شكل شذرات متناثرة 

وهجينة، أي تزامن 
سرد حدثين أو أكثر في 
أماكن متنوعة من دون 

أي تحول بنيوي في 
تموقعات السارد أو 

فصول الحكاية.

سرديات

مابعد الحداثة

شذرات متناثرة وهجينة
د.عمار الياسري 
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ونصــوص القاّصة زينب األســدّي في مجموعتها تيــه الورد تعّد 
من تلك الســردّيات، إذ لم تخُل من توظيف العجائبي واألسطوري 
والمتخيــل بطريقة معاصرة، أي أّنها تفــّكك النص المتداول ثّم 
تعيد تشــكيله ببنية معاصرة وهي تقانــة تقترب إلى حّد ما مع 
طروحات )ســتيفن غرينبالت( رائــد التاريخانّيــة الجديدة مثلما 
وّظفــت ذلك في نصوص مثل تراتيل معّطلة وذبول المســافات 
وزغاريــد ملّثمة، ولم تكتف القاّصة بذلك بل وّظفت طروحات ما 
بعد الحداثــة التي نظر لها )هيدجر( و)نيتشــه( حينما جعال من 
المهمل والمهمش والقابع علــى حواّف التحقير بنية ثائرة توّجه 
ضرباتها نحو المتســّيد لتزيحه من مركزّيته وتتسّيد مكانه، وهذا 
ما بــدا واضًحا في نصــوص مثل مذاق باهت وتيــه الورد وبوح 

القرنفل.

تراتيل معطلة
ولو تابعنا قصة تراتيل معطلة نلحظ أن عتبتها تشــي بتقويض 
مفهومي قوامه الوجــود والعدم، فالتراتيــل المرتبطة باالنتظام 
اصبحت مع التــداول مرتبطة باألصوات ســواء كانت الدينية أم 
الوطنية وما إلى ذلك، ثم نلحظ أن التراتيل ذات الشــياع الجمعي 
أصيبت بالعطب، والســؤال الذي يتبادر ما السبب الذي جعل هذه 
التراتيل معطلة؟ ومع تطور األحداث يســتطيع القارئ النموذجي 
فــك شــفرة العتبة علــى الرغم مــن التداخل ما بين األســطوري 
والواقعــي والتشــظي الزمني، ومــع المهادات األولــى نلحظ أن 
المدخل االســتهاللي للقصة يصف لنا التالل الملتوية التي تسور 
المــكان الذي يقطنــه الراهب والجندي ثم تطالعنا حوارية تشــي 
بمعرفة ســابقة بينهما بعدها ينتقل السرد إلى الزمن الحاضر من 
دون تمهيد، إذ يخبرنا السارد أن الحكاية السابقة كانت ألبي جابر 
الذي كان سارد الحكايات الغابرة للعائلة، وهنا نلحظ التحول األول 
ما بين األسطوري رفقة السارد )أبو جابر( نحو الواقعي رفقة السارد 
المشارك الذي بدأ لنا بتشــكيل شخصية )أبو جابر(، إذ يقول في 
الصفحة التاســعة والثالثين " تميز هيأته وقار وطيبة أصيلة وفي 
لحيته األنيقة قليل الشــعر األبيض الذي أجتاح سوادها الصامت 
"، فالمتحول السردي هنا قطع لنا أوصال الحكاية ما بين الحدثين 
والشــخصيتين، لقد ركب لنا السارد المشارك الشخصية على أنها 
صادقــة نبيلة وقد تبين ذلك حينما قفزت األحداث الواقعية إلى 
المدخل األسطوري على لسان )أبو جابر( وحكاية الراهب مرة أخرى 
فــي تحول ثان وثالــث، وفي ذروة األحداث عمــدت القاصة إلى 
بث المدخل االســتهاللي لحكاية الراهب وهنا يقع على المتلقي 
النموذجي قــص هذه الشــفرة الهجينة وإرجاعها إلى مســتهل 

القصة من أجل تركيب شــذرات الحكاية، ومن دون أي اســتراحة 
تقفز بنا القاصة نحو زمن حاضر أخر متعلق بالشــيخ )صابر( إمام 
جامع حي رمضان الذي ينتقد الســلطات فــي تناص داخلي مع 
حكاية الراهب وهنا بانت ظالل الشــفرات المتشابهة في النص 
وفكت شفرة العتبة فالســلطات القهرية التي تسيطر على الفكر 
الجمعي في الماضي والحاضر تعمل على تعليب الفكر االنساني 
ضمن مفاهيمها الســلطوية، وكذلك الحظنــا القراءة التاريخانية 
المعاصرة لألســطورة والتداخل ما بين االسطوري والواقعي فضال 
عن التحوالت البنيوية للتراكيب الســردية المتداخلة على شــكل 

جذاذات سردية يقع على المتلقي النموذجي حيف تركيبها.

معالجات قصصية 
ولم تختلف قصة مذاق باهت التي تسجل لنا يوما من حياة بائع 
الزبيب عن قصــص المجموعة في محاكاتها لنصوص مهمش ما 
بعد الحداثة، فالبطل )أبا صبحــي( هيمن على بنية الحدث على 
الرغــم من البداية التي كانت عن طريق الســارد المشــارك طالب 
المدرســة الذي فتح المســتهل بقولــه في الصفحة الخامســة " 
نظــرت إليه نظــرة عابرة دون اكتــراث، كان يقــف كعادته في 
الجــزرة الوســطية قرب إعداديــة اليرموك المتربعة على فســحة 
واســعة قرب حي التعاون "، فالمســتهل القصصي همش البطل 
العجــوز بائــع العصير )ابو صبحــي( حينما وظــف مفردات مثل 
)دون اكتراث، متربعة( أمام حضورية الطالب ومركزية المدرســة، 
لكن الشخصية المهمشــة سيطرت على حركية القص حينما خرج 
الطالب من المدرســة طالبا شــراب الزبيب المنعش، إذ يقول في 
الصفحة الســابعة " عند انتهاء الدوام خرجُت أجّر الُخطى قاصًدا 
أبا صبحــّي، الرجل العجوز بهيئتــه العظمّية الضامرة وســرواله 
الفضفاض " هنا تالشــى المكان لصالح الرجل العجوز الذي وصف 
بهيئته العظمّية ثم يشــهد المكان تحوال من المدرسة إلى الدائرة 
الحكومية لكن عربة العجوز كانت المحور الذي شــيد عليه المكان، 
بمعنى أن المكان المحيــط بها ماض على حركيتها، وهنا يتجلى 
الصراع في أبهى تمثالته بيــن حضورية العجوز والعربة وطبقية 
االنســان حينما أعطت أحدى النساء العصير للكلب الذي يرافقها 
ولم يختلف الحال مع العجوزين حينما رفضا شراب العصير بسبب 
مرض الســكري والطفــل الذي اراد منــه المــاء دون العصير، ومع 
شــمس الغروب تهاوت العربة وسقط منها العصير ليقتات عليه 
النمل في النهاية وسط ابتسامة ســاخرة تشي باغتراب وجودي 
كبيــر، فمذاق الزبيب أصابه العطب ليصبح باهتا بســبب نســق 
االستهالك الذي صادر الوجود اإلنســاني، فاآللة مسخت الوجود 
لكن القاصة قوضت الممكننة لصالح الشــخصية المهمشــة التي 

حاقت السرد.
إن تنــوع األشــكال في قصــص المجموعة يشــي بمقــدرة في 
المعالجات القصصية ما يجعل المتلقي يتماهى مع بنية الســرد، 
فالتكرار الســردي المتشابه يكســر زمن اإلدراك في ذهن المتلقي 
وهنا تحــدث القطيعة ما بين الناص والنص والمنصوص له، تيه 
الورد من التجارب القصصّية المهّمة مبنى ومعنى وتبّشــر بمخيال 
سردّي ســتكون له نصوص مختلفة في قابل األّيام، فالوعي في 

صيرورة مستمّرة ال يرزح للثابت لو أراد الفرادة والتمّيز

الحظنا القراءة التاريخانية المعاصرة 
لألسطورة والتداخل ما بين االسطوري 

والواقعي فضال عن التحوالت البنيوية للتراكيب 
السردية المتداخلة على شكل جذاذات سردية 

يقع على المتلقي النموذجي حيف تركيبها
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روائع
الشعر
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حملُت جنازَة عقلي معي

وِجْئُتَك في عاشٍق ال يعي

عيِه َك ميزاَن ما أدَّ أحسُّ

عي إذا كان في الله ما أدَّ

أقيُس ِبُحبَِّك حجَم اليقيِن

فُحبَُّك فيما أرى مرجعي

خلعُت األساطيَر عنِّي سوى

أساطيِر عشِقَك لم أخلِع

وغصُت ِبجرحَك حيث الشموُس

تهروُل في ذلك المطلِع

وحيث )المثلَُّث( شقَّ الطريَق

أمامي إلى العاَلِم األرفِع

وعلََّمني أن عشَق )الحسيِن(

انكشاٌف على شفرِة المبضِع

فَعرَّْيُت روحي أمام السيوِف

التي الَتَهَمْتَك ولم تشبِع

وآمنُت بالعشِق نبَع الجنوِن

ْن َيعي فقد برَئ العشُق ِممَّ

وجئُتَك في نشوِة الالَّعقوِل

أجرُّ جنازَة عقلي معي ! 

أتيُتَك أفتُل حبَل السؤاِل

ك العشُق في أضلعي ؟ متى َضمَّ

لِق( جسَر العبوِر عرفُتَك في )الطَّ

من الرَّْحِم للعاَلِم األوسِع

ووالدتي ِبَك تحدو المخاَض

على هودج األَلِم الـُمْمِتِع

وقد ِسْرَت ِبي للهوى قبلما

يسيُر ِبَي الجوُع للمرَضِع

لمسُتَك في المهِد دفَء الحناِن

َي ، والملفِع على ثوِب ُأمِّ

ابيات مفعمة 
بحب الحسين 

)عليه السالم(
جاسم  الصحيح  للشاعر 
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بوصلة 

جبار الكناني زهراء  

كروشية البصرة 
انه اســم صفحــة خاصة للمصنوعــات الصوفية علــى مواقع 
التواصــل االجتماعــي حيث الجــزء االول من االســم اي كلمة 
)كروشــيه( تعنــي باللغــة االنكليزية فن الحياكة باســتعمال 
الخيــوط المتنوعــة من حيــث االلــوان والخامات مثــل القطن 

والصوف والحرير وغيرها. 
أما الشــق الثانــي فهو اســم مدينتــي الغالية البصــرة التي 

احتضنتنا وعلمتنا الكثير. 
 هذا ما اســتهلت به حديثها معنا هدى ســعدون خريجة 

بكالوريوس تربية جغرافية, وهي من الهواة لألعمال 
اليدوية بأنواعها والسيما الكروشيه.

حينما نستثمر الفراغ
بعد حصول هدى على 
شهادتها الجامعية لم 
تحَظ بفرصة عمل في 

القطاع الخاص 
والعام ضمن 
اختصاصها 

فقررت ان 
تستثمر 

فراغها بشــيء مفيد ونافع فاختارت أحــب االعمال الى قلبها 
وهي فن الحياكة.

حدثتنا قائلة:  قبل ثماني سنوات انطلقت في تطوير مهاراتي 
تدريجًا في فن حياكة الصوف فقد كان لدي شــغف بهذا النوع 
من الفن اليدوي لما يتطلب من دقة بالتفاصيل للخروج بالعمل 
بأفضل شــكل ممكن, في بداية االمر كنت استعين بباترونات 

وصور   جاهــزة 

لطالما تأسرنا المشغوالت اليدوية بشتى اعمالها يسحرنا ذلك العالم الزاخر باإلبداع الذي 
يفيض جمااًل من  بين انامل صانعيه حيث يطرزون لوحة اخرى ِملؤها شغف حب العمل.. هدى 

سعدون ابنة البصرة الفيحاء تربعت على عرش المنسوجات اليدوية فصنعت لنفسها عالمة 
تجارية تسوق بها اعمالها اليدوية لفن الحياكة بالصوف.. )للقوارير( التقتها لتسرد لنا رحلتها 

في عالم المشغوالت اليدوية:

عالمة تجارية لعالم زاخر بالوان 
خيوط  الصوف ومتعة العمل

كروشية البصرة..

36Q  W  A  R  E  E  R



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
36Q  W  A  R  E  E  R37 Q  W  A  R  E  E  R

من االنترنت وبعد ذلك قمت بعمل 
اضافــات ولمســات خاصــة بي 
على االعمال التي اقوم بتنفيذها 
الزبون  اراعي رغبــة وذوق  وكذلك 

في العمل المطلوب.
واضافــت: كانــت البدايــات صعبة  

ومرهقــة لكني مــع االســتمرار بالمحاولة 
والتعلــم عن طريق مواقــع التواصل االجتماعــي وبالخصوص 
موقع اليوتيوب الذي كان له دور اساســي في تحسين امكاناتي 
فــي هذا المجال اســتطعت ان اصل الى هذا المســتوى, حيث 
تدرجــت اعمالي بين مالبــس االطفال واالحذية والســجادات 
الصغيرة وااليشــاربات وحتى المداليــات المصغرة وصناديق 
التخزيــن والحقائب وايضا تطرقت لجوانب عــدة مثل الديكور 

المنزلي وغيرها, وجميعها مصنوعة من الصوف ويدويًا.
 

ادوات العمل
علــى الرغم من دقة العمل بتفاصيلــه اال انه ال يدخل بأدوات 
معقدة وكثيرة حيث تســتخدم هدى الســنارة والخيوط بشكل 
اساســي باإلضافــة الــى شــريط القيــاس والمقــص وبعض 

االكسسوارات إلضافة اللمسات النهائية للعمل. 

مشاركات محلية
وعن مشاركاتها في معارض خاصة للمنسوجات اليدوية قالت: 
لقد شــاركت في العديد من البازارات والمعارض على المستوى 
المحلــي داخل مدينتي البصــرة, واطمح ان اشــارك في المدن 

االخرى. 
كما تعاونت مع مشــتل للزهور بالعمل معهم  بتنفيذ مجموعة 

من سنادين الزهور بالوان واحجام مختلفة.
كانــت بداية انطالقة هدى هواية اال انها تحولت فيما بعد الى 
مصدر رزق, وبعد ان انعم الله عليها بهذه الموهبة الجميلة تفكر 
بان تقيم دورات تدريبية في المســتقبل تستقطب من خاللها 

النسوة اللواتي يرغبن في تعلم الـ )كروشيه( فن الحياكة.
تســوق الســعدون مشــغوالتها عبر منصات مواقــع التواصل  
االجتماعي )الفيسبوك( و )االنســتغرام( حيث يحمل حسابها 
ْته عالمــة تجارية  التجــاري عنوان كروشــية البصرة والــذي عدَّ

ألعمالها.
 

معوقات العمل
على الرغم من الطلبات 

التي تصل الى هدى اال 
انها تعمل لوحدها 
دون مساعدة, وعن 

اكثر معوقات عملها 
قالت: صعوبة 
الحصول على 

المواد االولية إلنجاز 
االعمال مثل خيوط 

الصوف وارتفاع 
اسعارها. 

 
بصمة الختام

ختمت هدى حديثها قائلة: 
اود ان اعبر عن امتناني لكل من 

وقف الى جانبي وشجعني لتطوير 
مهاراتــي للوصول الى هذه المرحلة من 

االمكانيــة وبالخصوص زوجي الــذي كان وما 
يــزال الداعم االول لي في هذا المشــوار, مــن جانب اخر احب 
ان اشــكركم ألتاحتكم هذه الفرصــة لي إليصال هذه النوع من 
الفنون واالعمال اليدوية الى شــريحة واسعة من المهتمين بهذا 

المجال.

كانت بداية انطالقة هدى هواية اال 
انها تحولت فيما بعد الى مصدر رزق, 

وبعد ان انعم اهلل عليها بهذه الموهبة 
الجميلة تفكر بان تقيم دورات تدريبية في 

المستقبل تستقطب من خاللها النسوة 
اللواتي يرغبن في تعلم الـ )كروشيه( فن 

الحياكة
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كلنا نعلم ماذا 
تعني كلمة تطوع, 

فكل جهد يتم بذله 
في مجال معين من 
دون مقابل يسمى 

عمال تطوعيا, 
وبالطبع فإن 

األعمال الطوعية 
تقترن دائما بخدمات 
إنسانية ومجتمعية, 
ويعد هذا النوع من 

األعمال من أكثرها 
تأثيرا على مستوى 

العمل والروحية, 
فمن ُيبادر متطوعا 

لتأدية أي مهام؛ 
بالضرورة يكون 

مسورا بالدافعية 
والنشاط إلنجاز تلك 
المهام على أكمل 

وجه؛ ألن غالبا ما 
ينتظره بعد إنهاء 
العمل ليس أمرا 
ماديا بل منافع 

نفسية تتمثل باألجر 
والطمأنينة.

عطر 
التطوع

كاظم إميان 

مبادرة للحياة بشعور استثنائي

التطوع..

شعبة العاقات النسوية
إحدى التشكيالت اإلدارية التابعة لألمانة العامة للعتبة الحسينية 
المقدســة )شــعبة العالقات النسوية( التي تأسســت في العام 
2013 م  بــإدارة بركان أحمد, ويتضمن عمل هذه الشــعبة على 
عدة مهام منها, تأســيس شــبكة عالقات نســوية بين الشــعب 

والوحدات من جهة, ومد جسور التواصل لتحقيق العمل التعاوني 
مع المجتمع الخارجي من جهة أخرى, الســيما إن العتبة الحسينية 
المقدســة تشــهد حضور عدٍد كبيرٍ من الزائرين على مدار الســنة, 
وخصوصا في موســم الزيارات المليونية التي تشــهد توافدا من 
جميع الــدول وبالتأكيد يقع على عاتق الشــعبة اســتقبال هذه 
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)ما كان هلل ينمو( وما كان للحسين 
يسمو... من وحي هذه الكلمات 

تؤكد مسؤولة العالقات بأن أعداد المتطوعات 
في تزايد كل سنة, وبمختلف التخصصات 

واألعمار ومن جميع المحافظات, وبالطبع إن 
ما يجمعهم من دون أدنى شك هو حاجتهم 
للشعور بترف الخدمة للمولى )عليه السالم( 

تصوير - رغد العبيدي

الوفود والعمــل على تنســيق المقابالت واالســتضافات لتعزيز 
الصورة المشرقة لعمل المرأة ودورها المهم في هذا الجانب.

التشريفات
تشهد قاعات العتبة الحسينية المقدسة نشاطات نسوية مهمة, 
فما بين المؤتمرات والمهرجانات والندوات وغيرها تتزايد الحاجة 
إلى كوادر خاصة للعمل على استقبال الضيوف وتقديم الضيافة 
وتأدية جميع فقرات البرامج على أكمل وجه, وهنا تتبنى شــعبة 
العالقــات النســوية إدارة وحدتهــا الملحقــة بهــا المعنونة بـ 
)وحدة التطوع( وتوجيه المتطوعات لتأدية أعمالهن كلٌّ حســب 
اختصاصها ومهاراتها وقدراتها, متأنقات بوشاح موسوم بعبارة 
)الخدمة التشريفية(, وبطبيعة الحال فإن كلمة خدمة تأخذ أبعادا 
روحية بعيدة المدى, فالمقبالت على التطوع إنما يلتمسن من هذه 
الخدمة األجر الجزيل والقرب من المولى أبي عبد الله )عليه السالم( 

وقد تكون هذه الغاية األســمى التي تشترك بها الكوادر العاملة 
فعليا تحت قبته المباركة والكــوادر المتطوعة, فال عمل يرفع من 

قيمة صاحبه أكثر من سمو الخدمة في أروقة العتبات المقدسة.

صور التطوع
تؤكد مســؤولة شــعبة العالقات بخصوص موضــوع التطوع بأن 
البداية كانت منذ فترة بعيدة, وجرى تنظيم هذه المسألة للحاجة 
الماســة من قبل شــعبة الزينبيــات التابعة لقســم حفظ النظام 
لكوادر إضافية في زيارة األربعين المعروفة بعدد زوارها المليوني؛ 
لذلك تبنت شــعبة العالقات النســوية في بــادئ األمر فقط رفد 
شــعبة الزينبيات باألعداد المطلوبة؛ ولكن بعد مدة ووفقا لزيادة 
أعداد المتطوعات ولتنوع اختصاصاتهن أخذت شــعبة العالقات 
علــى عاتقها التنظيــم واإلعــداد والتوزيع, فالزيــارة األربعينية 
تحتــاج إلى مترجمات ألكثر من لغة وهنا جاء دور التطوع الخاص 
بوجود مترجمات في نقاط منتشــرة تشرف على انسيابية الزيارة 
والتفاهم مع الزائرات على اختالف لغاتهن, وفي الملف الصحي 
تطوعْت أيضــا مجموعة كبيرة مــن الطبيبات للعمــل في خدمة 
الزائرات في المواقع الخاصة بالمفارز الطبية داخل الحرم المقدس 
وخارجــه, فضال عن متطوعات من المــدارس الدينية التي تحتوي 
كل االختصاصات المختلفة فباإلضافة إلى القاعدة الدينية التي 
يمتلكونها، ومعرفتهم بالزائر ومقامه من خالل الدروس األخالقية 
التــي يتلقونها فنســتطيع توزيعهم على كل الشــعب كالتبليغ 
وحتى الزينبيات، فضال عن بعــض المدربات التنمويات والالتي 

نلحقهن بالتطوير والتدريب.

نمو الخدمة
)ما كان لله ينمو( وما كان للحسين يسمو... من وحي هذه الكلمات 
تؤكد مسؤولة العالقات بأن أعداد المتطوعات في تزايد كل سنة, 
وبمختلف التخصصــات واألعمار ومن جميع المحافظات, وبالطبع 
إن مــا يجمعهم من دون أدنى شــك هو حاجتهم للشــعور بترف 
الخدمة للمولى )عليه السالم( فأقل ما يمكن تقديمه لإلمام الحسين 
)عليه الســالم( هو الحفاظ علــى زواره وتلبية احتياجاتهم حينما 
يقصدونــه ضيوفا معزين, ملبين نداء )أال من ناصر( فنصرته لها 
صوٌر متعددة, والخدمــة هي إحدى أجمل الصور التي تحمل بعدا 
إنســانيا واجتماعيا وعقائديا, وتعكس فلســفة التطوع الشــعور 
الهائل بالمســؤولية التضامنية الهادفة إلى إعطاء صورة مشرقة 
للعالم بأســره عن شــيعة أهل البيت )عليهم السالم( وإخالصهم 

للخدمة لرفع منزلتهم عند العزيز القدير )جل جالله(. 
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حيث الهــواء النقي واالكل الصحي بعيدا عــن ضوضاء المدينة 
وتبعــات التكنلوجيــا  الحديثة الى جانب نشــاطاتها في الخط 
والرســم وتصميم االزياء وغيرها من المواهب التي تم تنميتها من 
خالل عملها كمدرســة لمادة التربية الفنية ومادة التدبير المنزلي 
وضمن اطار عملها كمشــرفة تربوية في مديرية النشاط المدرسي 
فــي بابل . عامرة فائــق خضير  من مواليد مدينــة الحلة  تحمل 
شــهادة البكالوريــوس من كلية الفنــون الجميلــة جامعة بغداد 
وماجســتير فنون  تطبيقية من جامعة حلــوان دولة مصر العربية 
اختصاصها الدقيق هو التصميم الداخلي وتتهيأ لنيل شــهادة 

الدكتوراه كما تحمل شــهادة البكالوريوس فــي اللغة االنكليزية 
مــن الكلية التربوية المفتوحة وهي ايضــا عضو نقابة المعلمين 
وعضو عامل في نقابة الفنانين / بابل ورئيســة رابطة الفنانات 
التشــكيليات البابليات وســكرتير تحرير مجلة اضواء مشعة التي 
تصدر عن النشــاط المدرسي في بابل اضافة الى مشاركاتها في 
اغلب المؤتمرات والمعارض والمهرجانات واهمها معرض شخصي 
بالخــط العربي والزخرفة االســالمية وغيرها من النشــاطات , في 
منزلها الذي لم يخُل من بصماتها الفنية الواضحة كان هذا اللقاء 

حيث سألتها: 

عامرة الدهش امرأة من طراز خاص تجمع مواهب متعددة في يد واحدة تردد اسمها كثيرا في 
معظم وسائل التواصل االجتماعي ووصفت بالفنانة العراقية ومهندسة الديكور  التي صممت 

وحدات سياحية لألهوار من مواد صديقة للبيئة  وهو جزء من رسالة الماجستير التي حصلت عليها 
من جامعة حلوان المصرية التي تعدُّ بمثابة دعوة للعودة الى الطبيعة واستلهام حياة اجدادنا 

السومريين  البسيطة.

فنون

ساجدة ناهي   - بابل

استلهمت من السومريين 
وحدات سياحية لألهوار 

عامرة 
الدهش
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لماذا االهوار ؟
ضمن  الســنة االولى من دراســتي للماجســتير في جامعة حلوان 
كان لدينــا درس ) التصميــم البيئي(  وهو من الــدروس المهمة 
ويعــُد محط اهتمام العالم في الوقت الحالي  حيث ان الســياحة 
البيئية والمستدامة هي احد اهم انواع السياحة في العالم وطلب 
منــا اختيار احدى البيئات وتصميــم وابتكار قطعة اثاث ال يوجد 
لها مثيل فــي كل العالم فخطرت هذه الفكــرة في بالي ونالت 
اعجاب جميع االساتذة  واخترته ليكون موضوع بحثي للماجستير 
وهو )توظيــف الخامات المحلية في التصميــم الداخلي واالثاث 
لوحدات االقامة الســياحية بمنطقة االهــوار جنوب العراق( وهو 
مشــروع سياحي نشــر اعالميا على نطاق واسع  فهناك في مصر 
مثال  منتجعات كثيرة مبينة من الطين و مســقفه بجذوع اشــجار 
النخيل  والســائح يعيش هذه االجواء بمتعة ســاحرة بعيدا عن 
ضوضاء المدينــة والتكنلوجيا وهو يصيد الســمك والطيور بيده  
كالحياة البدائية البســيطة  ومن الممكــن ان ننقل هذه التجارب 

الى العراق  .

 ما هي المواد الخام التي تستخدم في تنفيذ هذا المشروع؟
 وظفت في هذا المشروع الخامات الموجودة في االهوار مثل الطين 
والقصب وسعف وجريد  النخيل في تصميم الوحدات  السياحية  
وهي مواد مستدامة وصديقة للبيئة اي ان المواد التي اخذتها من 
الطبيعة ال توجد فيها انبعاثات ثاني اوكسيد الكاربون وال تشكل 

خطرًا على البيئة وطبقة االوزون  .

يقــال انــك اســتلهمت مشــروعك مــن افــكار اجدادنــا 
السومريين ؟ 

درســت الكــوخ القصبي الذي اســتخدمه الســومريون منذ االلف 
الخامــس قبل الميالد واكتشــفت انه ال يختلف عن شــكل البيت 
القصبي الذي يســتخدمه ســكان االهــوار حاليــا  لذلك صممت 
الوحدات السكنية طافية على الماء لتكون شبيهة بفكرة االجداد 
في بناء مســاكنهم والتي كانت فيما مضى تسمى بـ)الجباشة( 
حيث اســتخدمت نفس التقنيــة والمواد الخام وضمن قياســات 
محددة كما اســتخدمت الطاقة الشمسية النها بعيدة عن مصادر 
الطاقــة الكهربائية وتعدُّ ضرورية واقتصاديــة وصديقة للبيئة 

ايضا علما انــي ادخلت التنور الطيني العراقي في التصميم االمر 
الذي ينعكس على نفسية المواطن وصحته بالتالي انتاجه.

ما هي مشكلة االهوار لدينا ؟
لألســف ال توجد لدينا ثقافة بيئية  ومشــكلة االهــوار هي انها 
مهملة و تفتقر الى بنى تحتية ووحدات اقامة ســياحية  وبحاجة 
الــى توظيف الخامات المحلية  المتاحــة في محيطها البيئي في 
التصميم الداخلي واالثاث بشكل يحقق التوافق البيئي في هذه 
المنطقة اال ان شــيئًا من هذا القبيل لم يحدث ولم يطرأ عليها اي 
تغيير ايجابــي منذ زمن طويل رغم انهــا  اصبحت من المحميات 
الطبيعيــة في التراث االنســاني من قبل منظمة اليونســكو  منذ 

عام 2016 .

متى يرى هذا المشروع النور ويطبق على ارض الواقع ؟ 
اتصل بي  احد المقاولين من اجل تنفيذ المشروع اال اننا لم نتفق  
النه كان  يريد ان يجري بعض التغييرات ويســتخدم مواد حديثة 
غير صديقة للبيئة فرفضت ذلك وبصراحة هو مشروع غير مكلف 
واقتصادي وصحي فــي نفس الوقت ويكون مصدر رزق لســكان 
االهوار من خالل بيع منتجاتهم من الحليب والســمك والصناعات 
اليدوية  وان لم يتم  تنفيذه ســأحوله الى كتاب خوفا من ســرقة 

الفكرة .

هل هناك مشاريع مشابهة في االفق ؟
في اطار مســابقة نظمتها وزارة الثقافــة لتصميم  وبناء متحف 
طبيعــي في منطقة االهوار طلب منــي عمل تصميم داخلي لهذا 
المتحف ومن المؤمل ان يكون موضوع رسالة الدكتوراه التي اتهيأ 

لها حاليا في جامعة حلوان . 

مــن خــال متابعتي لصفحتك الشــخصية علــى الفيس 
بوك  اراك شغوفة باألعمال اليدوية والمهارات ؟ 

طبعــا اختــرت اســم ) اضــواء مشــعة ( لصفحتي  الشــخصية 
وهو نفس اســم المجلــة التي كانت تصدر عن مديرية  النشــاط 
المدرســي فــي بابــل وال تنســي  انني عملــت كمدرســة لمادة 
 التربيــة الفنية واالســرية  كما كنت مســؤولة عن شــعبة التدبير 
المنزلي في مديرية النشاط المدرسي في بابل وكنت انظم الكثير 
مــن المعارض الى جانب معرضي الشــخصي االول للخط العربي 
والزخرفة االسالمية الذي اقمته عام 1982 بعد ان تعلمت الخط 

العربي على يد االستاذ عبد الله السنجري رحمه الله.
 اضافة الى اعمال التطريز والتحفير والكروشــيه التي تعلمتها من 
الوالــدة رحمها الله  الــى جانب تصميم االزيــاء واعمال المكياج 
وفي زمــن الحصار كنت اعلم طالباتي اســتخدام اكياس الســكر 
البيضــاء ) الكوانــي (  في عمل حقائب التســوق وتطريزها ومن 
محاسن الصدف انني التقيت بإحدى طالباتي  بعد سنوات طويلة 
وتفاجأت انها اســتقبلتني باألحضان وشكرتني ألنني  وحسب 
قولها كنت صاحبة فضل عليها وعندما استعلمت من االمر اكدت 
لي بأنها اســتطاعت اســتغالل ما تعلمته مني في المدرسة في 
عمل حقائب التسوق وبيعها في االسواق لتعيل عائلتها الكبيرة 

بعد فقدان المعيل .

درست الكوخ القصبي 
الذي استخدمه 

السومريون منذ االلف الخامس 
قبل الميالد واكتشفت انه ال 

يختلف عن شكل البيت القصبي 
الذي يستخدمه سكان االهوار 

حاليا  لذلك صممت الوحدات 
السكنية طافية على الماء 

لتكون شبيهة بفكرة االجداد في بناء مساكنهم 
والتي كانت فيما مضى تسمى بـ)الجباشة( حيث 

استخدمت نفس التقنية والمواد الخام
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آالء الراشد  حاورتها / 

حينما يكون التصوير 
الفوتوغرافي هواية 

ومهنة تتحرك عيون 
العدسة نحو ابداعات 

الربط بين التعلق بالهواية 
والتصميم على النجاح 

بمهنية واخالص، والبديع 
في ذلك هو الهوس 

المهني بمجمل ماتلتقطه 
العين من صور وحركات 

ومناظر طبيعية ووجوه 
تكون محورها موضوعا" 
متكامال" من الفن الحي 

الذي تسقيه بعناية ايادي 
الرصد والتوثيق بمهنية 

اليدركها اال حامل تلك اآللة 
الزاخرة بالعطاء والفن.

تألق 
العدسة

عدستها زاخرة باالحترافية 
امل 

النصراوي..

اليــوم نتحدث عن مصورة كان لها باع طويل في فن الفوتوغراف 
ومارسته نحو اربعين عاما" بمحبة واعتزاز بحملها الكاميرا وتجوالها 
في اركان كربالء المقدســة تلتقط منها زوايا االبداع والفن الرفيع 
انهــا امل عبدعلــي النصــراوي، اعالميــة ومصــورة فوتوغرافيه 
وفديويــة رياضية تمارس عملها اكثر االحيــان في ملعب كربالء 
الدولي لنقل مباريــات الدوري وغيرها ، وتلتقــط اجمل اللقطات 
الرياضيــة بأحترافية . وهي عضــوة ادارية في الجمعية العراقية 

للتصوير فرع كربالء مسؤولة الثقافة واالعالم فيها.
عــن حبها لمهنتهــا والتــي تمارســها كهواية الــى اآلن قالت 
النصــراوي : تعلقت بالكاميرا منذ صغري وكنت ارى فيها اشــياء 
عجيبــة تجذبني اليها بقــوة، اردت ان اكتشــف عالمها ومايدور 
حولها وداخلها وصممت ان اخوض هــذه التجربة التي اخذتني 
معهــا حيــث متاهاتها الجــادة والممتعة نحو الصــور والتصوير 
والطبيعــة. ألتعلق بكل جوانبها الشــيقة والمثيرة واحمل ثقلها 

المهني والموضوعي والعنوان واكون مصورة بحق !
وتحدثــت النصراوي عن توثيقها لهذا الفن الجميل بكل مايتعلق 

بالطبيعة والشخصيات والمناسبات الدينية والتراث بكل مايحمله 
من جوانب فلكلورية جميلة ترصد الماضي العذب .. كما تقول :

احببت بشــغف تصوير المالعب الرياضيــة والمباريات، الن فيها 
اصعب اللقطات واليمكن رصدها اال بعدســة بارعة وجادة .. لذا 
خضت هذه التجربة بنجاح وقوة، اذ صورت اغلب الفرق النســوية 
وابداعاتهن الرياضية بشــكل يفوق التصور وابدعت فيها . وهذا 
مــن فضل ربي حســب قولهــا .  وصورت فريق منتخــب العراق 
وشاركت بنقل الصورة الى المتلقي بجريده الشرق والنداء وكربالء، 
وايضــا بتصوير ملعب جذع النخله بالبصره ونشــرت صوري في 
بعض الصحف والمجالت العالمية، وكنت اول مصورة دخلت في 

ملعب كربالء الدولي في بطولة غرب اسيا.

كلمه اخيرة 
اتمنى المشاركه في تصوير فريق المنتخب العراقي في كل مكان 
واحصل على كاميرا للتصويــر الرياضي، النها تمتلك مواصفات 

خاصة وامكانيات متعددة للزوايا الرياضية كافة. 

اجادت اللقطات 
الرياضية والطبيعة
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ترجمة

ترمجة / ساجدة ناهي 

ما هي قروح البرد 
؟وكيف تتعامل معها

44Q  W  A  R  E  E  R
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ما هي القرحة الباردة؟
قروح البرد عبارة عن كتل أو بثور مؤلمة تظهر على الوجه  بشكل 
عــام حــول منطقة الفم أو على الشــفاه. عادة ما تبدأ بالشــعور 
بالوخــز أو الحكــة أو الحرقان الذي يظهر في النهاية على شــكل 
كتلــة مؤلمة أو بثرة  بعــد يوم أو يومين وبعــد انفجار البثور قد 

تتكون قشور.

ما الذي يسببها؟
تحدث تقرحات الزكام بســبب فيروس يســمى الهربس البسيط  
وفًقا لـ NHS  بمجرد إصابتك بالفيروس  فإنه يبقى في بشرتك 

لبقية حياتك وأحياًنا يتسبب في ظهور قرحة برد.
يمكن ألي شخص أن يصاب بفيروس HSV-1 من خالل التفاعالت 
العامة  مثل اســتخدام نفس األواني لتناول الطعام  أو مشــاركة 
مرطــب الشــفاه  أو التقبيل و يتعرض معظم النــاس لها عندما 
يكونون صغاًرا بعد مالمسة الجلد للجلد مع شخص مصاب بقرحة 
البــرد. ومع ذلك  ال تظهــر األعراض عموًما حتــى تكبر وال توجد 

طريقة لمعرفة إصابتك بالفيروس إال إذا أصبت بقرحة البرد.

هل هي معدية ؟ 
قــروح البرد معدية للغايــة  مع تحذير هيئــة الخدمات الصحية 
الوطنيــة )NHS( من أنها تصبح معدية منذ اللحظة األولى التي 
تشــعر فيها بالوخــز أو الحكة أو الحرقان علــى وجهك ثم تظل 
معدية حتى يتم شــفاؤها تماًما  األمر الذي قد يستغرق أكثر من 
10 أيام. إذا كنت تعانــي من قرحة البرد  فعليك تجنب تقبيل 
أي شخص أو مشاركة أي شيء يالمس قرحة البرد  مثل الكريمات 

العالجية أو المناشف أو أدوات المائدة. 
تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية أيًضا بعدم لمس القرحة 
الباردة  ما لم تكن ستضع كريًما عالجًيا  وأن تغسل يديك فوًرا إذا 
فعلت ذلك. من أهم األشــياء التي يجب عليك القيام بها عندما 
تكون مصاًبا بقرحة البرد هو عدم تقبيل األطفال  فقد يؤدي ذلك 
إلــى اإلصابة بالهربــس الوليدي و يمكن أن يكــون الهربس عند 

حديثــي الوالدة خطيرا  جدا على األطفــال الصغار حيث لن يتم 
تطوير جهاز المناعة لديهم بما يكفي لمحاربة الفيروس  وفًقا لما 

ذكرته الخدمة الصحية.

كيف أعالج قرحة البرد؟
يمكن أن تســاعد الكريمات والخلطات المتاحة دون وصفة طبية 

في عالج قرحة البرد وجعلها تلتئم بشكل أسرع.
يمكــن للصيدلــي أن يوصي بالكريمات لتخفيــف األلم والتهيج  
والكريمات المضادة للفيروســات لتســريع وقت الشــفاء  وبقع 

القرحة الباردة لحماية الجلد أثناء التعافي.
وتوصي NHS بتناول األطعمة الباردة واللينة أثناء شــفاء قرحة 
البرد  وتناول الباراسيتامول أو األيبوبروفين لتخفيف األلم والتورم.
ومع ذلك  إذا لم تبدأ القرحة بالشفاء في غضون 10 أيام  وكانت 
كبيــرة جًدا أو مؤلمة  وترافقها تورم في اللثة وتقرحات في الفم  
يجــب عليك مراجعة الطبيب العــام و يجب عليك أيًضا إذا كنت 
تصاب بقرح البــرد بانتظام ان تضع كريمًا مضادًا للفيروســات 
بمجرد شعورك بالظهور الذي قد يساعد أيًضا على الشفاء بشكل 

أسرع و اتصل بطبيبك إذا كان لديك جهاز مناعي ضعيف.

عن صحيفة االندبندنت 

تعد الكتل والبثور المؤلمة التي تظهر على الوجه مشكلة شائعة ويمكن عالجها. تقدر 
منظمة الصحة العالمية أن ما يقرب من 67 في المائة من سكان العالم مصابون بالهربس 

الفموي  وهو المسؤول عن قروح البرد. هذا يعني أن احتمال إصابتك أنت أو أي شخص 
تعرفه بالهربس الفموي مرتفع  وقد يصبح التعامل مع قروح البرد المؤلمة والمزعجة 

 مشكلة متكررة. ولكن ما هي القروح الباردة وكيف يمكنك عالجها؟ إليك كل ما تحتاج 
إلى معرفته.

قروح البرد معدية للغاية حيث أنها 
تصبح معدية منذ اللحظة األولى التي 
تشعر فيها بالوخز أو الحكة أو الحرقان على 

وجهك ثم تظل معدية حتى يتم شفاؤها 
تمامًا  األمر الذي قد يستغرق أكثر من 10 

أيام. إذا كنت تعاني من قرحة البرد  فعليك 
تجنب تقبيل أي شخص أو مشاركة أي شيء 

يالمس قرحة البرد  مثل الكريمات العالجية أو 
المناشف أو أدوات المائدة
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جميـع  مـن  المرضـى  اسـتقبال  يتـم  المستشـفى  هـذا  وفـي 
المحافظـات العراقية، ولم يسـمح لنـا بإدخال الهواتـف المحمولة، 
لمنـع التقـاط صـورٍ للمرضـى وأختـراق خصوصيتهـم، وخوفًا على 
مشـاعر أسـرهم فـي حـال إذا تسـربت تلـك الصـور، وتـم تداولهـا 

فـي منصـات التواصـل االجتماعـي.
 

تردد وشفقة
كنـت امثـل دور الجريئـة والالمباليـة لشـيء، لكـن حالمـا وطئـت 
أقدامـي، ودخلـت بيـن مئـات المرضـى انهالـت دموعـي بغـزارة، 
ولـم اتمالـك نفسـي عـن البـكاء، والحـزن علـى مصيرهـم، كانـوا 
يبتسـمون لنـا، ويلقـون علينـا التحيـة بكل حـب وفـرح، ويقتربون 

الحيـاة،  فـي  وتجاربهـم  ومواهبهـم،  أسـرهم  عـن  ويتحدثـون 
ويسـألون عـن اسـمائنا، ويحاولـون العبـث بحقائبنـا، المحـزن فـي 
األمـر أن بينهـم الكثيـر ممـن يمتلكـون مواهـب متعـددة، فهنـاك 
شـعراء ورسـامون وخياطـون، احسسـت بأننـا فـي إجـازة لممارسـة 

الجنـون قليـاًل، وسـنعود عمـا قريـب لعقولنـا .
وقـال أحمـد كريـم، أحد المرضـى العامليـن في المستشـفى: "يتم 
تقديـم الرعايـة والخدمـة الطبيـة فـي المستشـفى لمـن يعانـون 
مـن أمـراض في العقـل، واالكتئاب والوسـواس القهـري والهوس، 
ومختلـف إضطرابـات السـلوك، ويتـم عـادة التعامـل مـع بعـض 
الحـاالت مـن المرضى العنيفيـن بالعقاقيـر، والمهدئات لتحسـين 

الصحية". حالتهـم 

تحقيق

سرور العلي  

إجازة العقل
جولة في مستشفى األمراض 

النفسية والعقلية

بعضنا ال يشعر بقيمة ما يملك إال إذا رأى غيره يفقدها، هكذا شعرت وأنا أذهب مع مجموعة من 
الممرضات المتدربات لمستشفى األمراض النفسية والعقلية، لينمحي هناك المعنى، واألمل 

بالشفاء وفقدان الذات، وينصهر في بوتقة واحدة وهو فقدان العقل، هذه النعمة التي انعم 
الله بها على البشر، وميزه عن باقي الكائنات
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وأضـاف: هنـاك مرضـى مـر علـى إقامتهـم هنـا سـنوات طويلـة، 
ولـم يسـأل عنهـم أحـٌد مـن ذويهـم، السـيما أولئـك القادمـون من 
مـدن بعيـدة، وأن هـذا األمـر يسـبب لهـم الحـزن الشـديد واأللـم، 
وتتفاقـم حالتهم النفسـية ويشـعرهم بأنهم عاجـزون، ومنبوذون 

الجميع ويرفضهـم 

حكاية 
كثيـرة هـي الحكايـات المؤلمـة القابعـة وراء جـدران هـذا المبنـى 
الكبيـر، فهنـاك مـن كادت أن تنتهـي حياتهـم لـوال عنايـة الكادر 
الموجـود، إذ قالـت الممرضـة أبتسـام ماجـد: "أن معاملـة المرضى 

بإنسـانية يعـدُّ عالجـًا أيضـا، للتخفيـف عـن معاناتهم".
ولـم تنـس تلـك الثالثينيـة التـي خسـرت طفلهـا بحـادث سـير، 
وفقـدت عقلهـا بعـد وفاتـه فقررت أن تنهـي حياتها عـدة مرات 
اللحظـة  تنقذهـا فـي  أسـرتها كانـت  ولكـن  المتكـرر،  باالنتحـار 
األخيـرة، ممـا قرروا أن يودعوها في المستشـفى على أمل الشـفاء، 

والتعافـي مـن أثـر الصدمـة التـي تعرضـت لها. 
وقالـت فاطمـة محمـد، أحـدى العامـالت فـي المستشـفى: "مـن 
األمـراض  بتلـك  يعانـون  مـن  مـع  يتعامـل  البعـض  أن  المحـزن 
بدونيـة، ممـا تتـأذى مشـاعرهم، وتـزداد حالتهـم سـوءًا، وتبقـى 
الذكريـات تالحقهـم لتعكيـر صفـو حياتهـم، وتصيبهـم ببـكاء 
أقسـام  تتطـور  أن  فاطمـة  أملـت  الصـراخ.  أو  أحيانـًا  هسـتيري 
المستشـفى، وأن تقـدم المزيـد مـن الخدمـات للمرضـى لمعالجـة 

لهـا. يتعرضـون  التـي  اإلضطرابـات  مختلـف 

اهتمام وإبداع 
دخلنـا قاعة كبيـرة مليئة بلوحاتهـم، وأعمالهم الفنيـة المختلفة، 
ومـا لفـت انتباهي أن اغلـب اللوحات تحمل أعينـًا كثيرة، ووجوهًا 
قريبـة مـن وجوههـم، ونظراتهم الغامضـة والمذهولـة، باإلضافة 

إلـى أن بعـض اللوحـات تحمـل طابع الحب واأللفـة بينهم.

أحـدى النسـوة، وهي اإلربعينية أحـالم خريجة بكالوريـوس العلوم 
السياسـية، والتـي فقـدت عقلهـا جـراء ظـروف قاسـية، تحدثـت 
عـن موهبتهـا فـي كتابـة وإلقـاء الشـعر، فراحـت تلقـي علينـا 
بعضـًا مـن قصائدهـا التـي كتبتهـا لعاشـق وهمـي صنعتـه من 
مخيلتهـا، أمـا الشـابة ميـادة فكانت لها قـدرة على قـراءة الكف، 
لذلـك تجمعـت الممرضـات حولهـا، وهـن يثرثـرن، ويضحكن على 
النفسـية  األختصاصيـة  ونصحـت  لهـن.  المسـتقبل  يخبئـه  مـا 
منـى إبراهيـم اآلخريـن: "أن يتعاملوا مع مشـاكل وضغـوط الحياة 
التـي يتعرضـون لهـا بشـكل مناسـب، وإيجـاد الحلـول لهـا بـداًل 
مـن القلـق والدخـول بحالـة اكتئـاب، وتدهـور الصحـة النفسـية 
لذلـك مـن المهم تحسـين الصحـة الجسـدية التي لهـا دور بصحة 
أن  كمـا  والتنـزه،  والتأمـل  والتسـوق  الرياضـة  وممارسـة  العقـل، 
العالقـات االجتماعيـة تلعـب دورًا مهمـًا فـي التعـرف علـى أفراد 
جـدد، والتخلـص مـن العزلـة، والوحـدة التي مـن الممكـن أن تكون 

الخطـوات األولـى لتدهـور الصحـة العقليـة". 

مشاهد مؤلمة
كنـت فـي موقـف مؤلـم حقـًا حيـن شـاهدت امـرأة كبيـرة فـي 
السـن، وهـي تحتضن الممرضـة آالء وتبكي بحرقـة، ليبكي الجميع 
مـن حولهـا حتـى أدركـت الحقـًا أنها تشـبه إلـى حد كبيـر أبنتها 
التـي تركتهـا خلفهـا، وجـاؤوا بها عنـوة إلـى هنا، ثـم ودعناهن، 
ونحـن نحمل فـي قلوبنا حزنًا كبيـرًا، ولوحن لنـا بأياديهن، وطلبن 
منـا العـودة مجـددًا إلخذهـن معنـا، ولـآن لـم تفارقنـي الكثير من 
المشـاهد الموجعة، ومنها مشـهد المرأة مسـنة غزا الشـيب رأسها، 
وهـي تغـط فـي نوم عميـق وسـط باحة المستشـفى تحـت حرارة 
الشـمس الالهبـة، لـم اشـأ ان اعـرف قصتهـا، ففـي االسـتماع الى 
قضاياهـم يولـد الحـزن والكآبـة فـي نفسـي الـى حـد بعيـد، لـذا 
اكتفيـت فـي ماشـاهدت وسـمعت، فـكل مامـر بنا يولـد اآللم في 

مصيـر هـؤالء .. فمـا طعـم الحياة لديهـم .؟!.
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سعاد  البياتي  

فلكلور

صافرات االنذار الشتوية 
تدق ناقوس المؤونة 

ألنه 
على 
االبواب

من العادات القديمة التي مارستها العوائل في فصل الصيف هي تخزين المنتوجات والمحاصيل 
الصيفية الى فصل الشتاءبطرق متعددة، لتكون مؤونة جيدة الفراد األسرة، والن هذه العادة 

اصبحت ممتدة الى وقتنا الحالي رغم توفر تلك المنتوجات صيفًا وشتاًء ، اال ان ربة البيت تحرص 
على توفرها وتخزينها السباب قد تكون محببة لدى البعض منهن ، او لقلة وجود هذه المادة 

في فصل الشتاء القارس.
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االمهات دائمــا من يخططن لهذه )المؤونة( كــون األم هي اكثر 
ترتيبــا" المور المنــزل فتصنع خطة في بداية كل شــتاء لتأمين 

المستلزمات التي تحتاجها!.
فمثــال كنت ارى امي تجلــب الباميا بكميات جيــدة وتزيل منها 
المقامــع الصغيــرة، ومن ثم تجلس هي وجدتــي ومعهما خيوط 
متينة بيضــاء ومخيط كبير نوعا ما وترتب حبات الباميا في تلك 
الخيوط على شــكل قالدة طويلة او بضــع قالئد صغيرة ومن ثم 
تعليقهــا في باحــة الدار او قريبة من المطبــخ لتجف وبعد ذلك 
تحفظهــا في اكياس مصنوعة من قمــاش البازة او الكتان لتكون 
طعاما لفصل الشتاء الذي نفتقد فيه الى محصول الباميا، وبذلك 
ضمنت امي والعوائل الباقية التي تســاويها في السلوك موؤنة 

يعشقها العراقيون صيفا وشتاء.
ومــن المحاصيل اآلخرى التي تحرص اســرنا علــى تخزينها هي 
قطــع الباذنجان بعد تقطيعها وتجفيفها تحت اشــعة الشــمس 

ومن ثم حفظها في اكياس ايضا لفصل الشتاء، والطماطم بذات 
الطريقــة، او تصنيع المعجون البيتي منها، اذ تشــتري ربة البيت 
كميات كبيرة منها وبطرق عدة تهيِّئ منها معجون الطماطم الذي 

يكون حاضرا في األكالت كافة!.
وحسب ماتسعفني به ذاكرتي يتم عمل الدبس من التمر العراقي 
اللذيذ الذي نراه بوفرة فــي فصل الصيف ، اال ان الدبس يتكون 
مــن نوع او نوعين من التمــر، بعد ان يحضر بطرق صعبة نوعا ما ، 
والعائلة تحرص ايضا على تصنيعه لفصل الشــتاء ليعد مصدرا 

للشبع والدفء في الوقت نفسه.
ومــن الخضــراوات والفواكه التــي يتم تجفيفها ايضا الســبانغ 
والحلبة والمعدونس والكرفس والبطنج والباقالء والمشمش وقشور 

الرمان والعنب  وغيرها التي لم تسعفني الذاكرة لها.

عوز وحيرة
تجهيز المنــزل بالمؤونة هــو ارث اصيل جميل تتمســك به كل 
العائالت، فاالمهات يتبعن نصيحة الجدات)مون لعيالك لتشيل 
الهــم عن بالك( ومع اقتراب فصل الشــتاء تبــدأ كل ام بتأمين 
مســتلزمات المطبــخ المختلفة لوجبات فصل الشــتاء، فالمؤونة 
هــي درع امان لكل منزل وألن بعض الخضر غير متوفرة في زماننا 
الســابق. لذا نرى اغلب امهاتنا وكل العوائل العراقية توفر مؤونة 

الشتاء لتقيها العوز والحيرة من قلة المحاصيل الشتوية .

الحاوة والهاون
ومع ان اســرنا الكريمة لها تقاليدها العامة في كل المناســبات 
والفصول، البد من االشارة الى ان جداتنا العزيزات ومن مواقعهن 
الخالدة والمباركة وحرصهن الشــديد على ان تكون بيوتهن عامرة 
وزاخرة ومعززة بكل ماهو ذو فائدة.. هناك صور جميلة لهن وهن 
يصنعن الحالوة التمرية الممزوجة بالراشــي او السمسم، ماتسمى 
)بالمدكوكــة( وهي مــن اطيب الحلويات الطبيعية التي تســاعد 
على الدفء والشــبع ، فكن يقضين معظم اوقاتهن في تجهيزها 
للعائلــة ن واالطفال اكثر افراد العائلة حبــًا بها.. فكانت الجدة 
الجميلــة تعدهــا بيديهــا الكريمتين رغم صعوبــة دقها في آلة 
)الهــاون(  الذي له صوت اليماثلــه آخر في الحنين والفرح في آن 

واحد . 

من المالحظات الهامة وجود هاالت 
حول الشمس أو القمر في السماء 

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

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

بأن فصل الشتاء سيكون طوياًل وباردًا
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قد يكون الشتاء أحد اللوحات التشكيلية الطبيعية التي رسمها 
لنا البارئ عز وجل بأبهى صور الجمال واالناقة ، ويعكس لنا حالة 

من الدفء والتقارب العائلي والمحبة التي ترفرف على افرادها 
بمنتهى الرحمة والمودة ، ليعد الشتاء احلى الفصول التي تمر 

على بالدنا بعد عناء الصيف القائظ.

لمميزاته قصة ممتعة

  الشتاء..
  لوحة طبيعية رسمت بأبداع

نافذة على 
الطبيعة

للقوارير 

50Q  W  A  R  E  E  R
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فهــو أحد فصول الســنة األربعة ، و هو يتلو فصــل الخريف ، 
يعــد  واحدًا من أهم فصول الســنة ، و ذلك لكون ذلك الفصل 
مــن العام الذي ترتــوي فيه األرض من األمطــار ، حيث ينتظره 
المزارعــون بكل لهفة حتى تنمو مزروعاتهم ، و ترتوي أراضيهم 
، و فصل الشتاء  هو ذلك  الذي يكون بداية حدوثه عند حدوث 
الظاهرة الفلكية المعروفة باالنقالب الشتوي ، و ذلك يكون في 
الفترة الزمنية من كل عام ، و التي تبدأ في الحادي  و العشــرين 
من شهر كانون االول، و تستمر حتى اليوم العشرين من شهر آذار 

من السنة التي تليها.

أهم الخصائص المميزة 
لفصل الشتاء

- يوجد  العديد من الخصائص المميزة له ، و منها:
أواًل :- يتميز فصل الشــتاء بازدياد معدل برودة الجو إلى حدوٍد 
غير طبيعية عن باقي فصول العام هذا عالوة على هبوب الرياح 

الشديدة به ، و تساقط األمطار ، و البرد ، و الثلج فيه.
ثانيًا :- يتميز فصل الشــتاء بكونه ذلك الفصل من العام الذي 

تكون فيه هجرة الطيور من مكان إلى أخر.
ثالثًا :- يتميز  بقصر عدد ســاعات النهار ، و طول ساعات الليل 

فيه.
 رابعــًا :-  تمــوت العديــد من أنــواع النباتــات خصوصًا تلك 
التي تعطي البذور للعام القادم ، و لذلك فإن فصل الشــتاء قد 
ترســخ مفهومه في الثقافة اإلنســانية بأنه رمز للقحط ، و شح 

الغذاء.
خامســًا :-  في النصف الشــمالي من الكرة األرضية تطول فترة 
الليــل ، و تقصــر فترة النهار ، و هذا علــى عكس ما يحدث في 
القســم الجنوبي من الكرة األرضية حيــث تطول فترة النهار ، و 
تقصر فترة الليل ، حيث يكون في القســم الشــمالي من الكرة 
األرضية فصل الشــتاء عبارة عن )93 يومــًا( ، أما في الجنوب 

فيكون الشتاء عبارة عن )89 يوما(ً.

سادســًا :- تغطية الثلوج لعدٍد من األراضي في بعض الدول ، و 
خاصة األوروبية منها.

ســابعًا :- يتم تقسيم فصل الشتاء إلى فترتين األولى منها ، و 
هي أربعينية الشتاء ، و هي يكون امتدادها على مدار )40 يومًا( 
، أما بالنسبة للفترة الثانية فيطلق عليها مسمى الخمسينية ، و 

هي تقسم إلى )4( فترات متساوية.
الموعد الخاص بفصل الشــتاء :- من الممكن القيام باحتســاب 
موعدي بدء فصل الشــتاء ، و انتهائه ، و ذلك وفقًا لما يســمى 
بالتقويم المناخي ، و هي طريقة تعمل على تقســيم العام إلى 
أربعــة فصول ، و ذلــك ال يكون بناء على أثــر تغير الطقس ، و 
الحرارة فقط ، بل تعتمد تلك الطريقة في التقســيم على ذلك 
التغيير فــي مواعيد بدء الفصول ، بحيــث تتوافق مع بدايات 
أشهر السنة الميالدية ، و منها كل فصل في اليوم األول من أحد 
الشــهور ، و ينتهي بنهاية شــهر أخر ، و في تلك الحالة تكون 
بداية الشــتاء في يوم )1( كانون االول من كل عام أما نهايته 
فتكون في )28( شــباط في السنة أو في يوم )29( شباط ، و 
ذلك في حالة إذا كانت الســنة سنة كبيسة ، أما تاريخا فبداية 
الشــتاء ، و انتهاءه يكونان معتمدين على حركة الكرة األرضية 
حول الشــمس ، و التي تتمثل باالنقالب الشــتوي ، و االعتدال 

الربيعي فيكونان وفقًا للتقويم الفلكي.

في النصف الشمالي من الكرة األرضية 
تطول فترة الليل ، و تقصر فترة النهار 

، و هذا على عكس ما يحدث في القسم 
الجنوبي من الكرة األرضية حيث تطول فترة 
النهار ، و تقصر فترة الليل ، حيث يكون في 

القسم الشمالي من الكرة األرضية فصل 
الشتاء عبارة عن )93 يومًا( ، أما في الجنوب 

فيكون الشتاء عبارة عن )89 يوماً(
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قلق البدايات 

حتى ال يؤثر القلق 
بصورة خطرة 
على نمط حياتنا 
وصحتنا علينا 
التفكير بالحاضر، 
وترك مخاوفنا 
حول المستقبل، 
والتأمل وممارسة 
مهارة الكتابة، 
بتدوين األفكار 
على الورق 
وكل ما نشعر 
به، وتعمل تلك 
الطريقة على حل 
المشكالت الحقًا، 
كما أن للرياضة 
دورًا مهمًا في 
معالجة القلق، إذ 
تحسن من النشاط 
البدني، ووظائف 
الجسم والمخ

عادة ما نشــعر بنوبات القلق التي تعكر صفو حياتنا، وتســبب لنا 
اإلزمات النفسية، إذ يدفعنا انتظار حدوث األشياء والمفاجآت التي 
نأمل أن تحدث إلى الشعور بالتوتر والقلق المتواصل الذي قد يكون 
أحيانا من النوع العارم، واســتحواذ األفكار على العقل، والســيطرة 

عليه وتزاحمه، مما يسبب لنا اإلزعاج واالنفعال.
لكن يرى بعــض العلماء النفســيين أن القلق فــي بعض األحيان 
يدفعنــا إلى التطــور، ويكون حافزا للعمل، وبــذل المزيد من الجهد 
والنشــاط، لتحقيــق نتائــج جيدة فــي نهاية األمر، وقد يســبب 
لنا القلــق بعض اإلضطرابات ومنها، ســرعة التنفــس، وصعوبة 
التحكم بالقلق، والشــعور بالخوف والهلع، وصعوبة التركيز بشيٍء 
آخــر، وإصابة الجهاز الهضمي، وزيادة نبضــات القلب، والعصبية 
والتعرق، وصعوبــة النوم واإلرهاق، ويركــز المؤلف مات تيني في 
كتابــه "حافة العقالنية"، على التعامل مع القلق بشــكل عقالني، 
والتدريب على أن نكون أقل تشــتتًا، لكي نســتمتع بحياتنا بشكل 

أفضل.  
وحتــى ال يؤثر القلق بصورة خطرة على نمط حياتنا وصحتنا علينا 
التفكير بالحاضر، وترك مخاوفنا حول المستقبل، والتأمل وممارسة 
مهارة الكتابة، بتدوين األفكار على الورق وكل ما نشعر به، وتعمل 
تلك الطريقة على حل المشكالت الحقًا، كما أن للرياضة دورًا مهمًا 
في معالجة القلق، إذ تحســن من النشاط البدني، ووظائف الجسم 
والمخ، كالمشي وصعود الســاللم، والقيام بتمارين القفز، والذهاب 
في نزهة بعد العمل، والتمتع بالبساطة بعيدا عن تعقيدات الحياة، 
وإبعاد التركيز على األفكار الســلبية، ومعالجة األمور من دون خوف 
وتوتر، واطالق المشاعر والوساوس التي تسيطر علينا، وقراءة الكتب، 
والثقة بالنفس، واالعتناء بها وتقدير الذات، والتحلي بالشــجاعة، 
ومشاركة اآلخرين بما نشــعر به من مشكالت سببت القلق، وتغيير 
الروتين اليومي، وممارسة بعض الهوايات، كالتطريز والرسم، واتباع 
نظــام غذائي صحي من شــأنه أن يحــارب القلق، وفهــم األفكار 
التــي أدت إليه، للتغلب عليه ومعرفــة إذا كان ذلك القلق حقيقيًا 
أم وهميــًا ال داعي له، باإلضافة إلى ضرورة التحكم باإلســتجابات 
الجسدية، واســتخدام الخيال لتجنب هذا اإلضطراب، وذلك بتخيل 
الموقف الذي نشــعر بأنه يســبب لنا القلق، وتحليله للوصول إلى 

إجابات، ونتائج أكثر عقالنية.

سرور العلي 

قلمزخات 
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العادات االربع 
لصحة افضل

الشخصيات واألفالم 
الكرتونية محتويات متضاربة

Q  W  A  R  E  E  R

األم والزوجة 
عندما تكون موظفة

حيرة.. قلق .. خوف
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عالمها
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اعداد / للقوارير

طرق عقاب األطفال

فن وأصول 
العقوبة مع حجم الخطأ الذي ارتكبه الطفل

وظيفة العقــاب التربوية هي: غرس االنضبــاط في الطفل منذ 
الصغر، ومساعدته على التمييز بين الخطأ والصواب، ودفعه نحو 
التصرف السليم. وفن وأصول العقاب يتطلب وضع قواعد ثابتة 
وحاســمة ومناســبة، وتوافق جميع أفراد المنــزل عليها، بمعنى 
عــدم تغييرها بين يوم وثاٍن. ال بد من معاقبة الطفل، وإشــعاره 
بالســلوك الســيئ الذي فعله، حتى إن كان الزمــان والمكان غير 

مناسبين.
أن تتفــق العقوبة مع حجــم الخطأ الذي ارتكبــه، وتجاهل بكاء 
الطفــل واســتعطافه لألهل، واإلصــرار على تنفيذهــا بوصفها 

فق عليها من قبل. قاعدة اتُّ

كونوا قدوة
 األطفال يقلدون ما يشاهدون وما يسمعون بشكل أقوى من تلبية 
األوامــر وقواعد الخطأ والصواب التــي يمليها اآلباء عليهم تحدد 
نوع العقاب المنصف للطفل وشــكله ومدته، الذي يختلف وفقًا 

للتصرف الذي صدر منه يمده بالثقة.

تجاهل
على األم تجاهل التصرف الســيئ فالفتــرة األولى من عمره تعد 
من أهم الســنوات التي يتشــبع فيها بما يراه ويسمعه، والركيزة 

األولى في سلوكيات وقيم الطفل مستقباًل.
هو ال يمتلــك أي خلفية معرفية عن الصــواب والخطأ خالل أول 
عامين من حياتِه؛ النه قطعة بيضاء، وعلى الوالدين واألشــخاص 

المحيطين تعريفه بالمهارات المعرفية الحياتية المتنوعة. 
تســاعد طريقة الوقت المســتقطع على إعطــاء الطفل الفرصة 

الستجماع نفســه عند مروره بنوبة غضب، أو عند قيامه بتصرف 
سيئ وتساعده كذلك على التوقف عن التصرف السيئ، والسيطرة 
على ســلوكياته؛ ذلك بجعله يستوعب أّن األم ال تفهم ما يريده 
عندمــا يصرخ أو يتصرف بهــذه الطريقة، وأّنها لــن تفهمه إال 

عندما يهدأ.
تحويل الطاقة والشــغف الذي يصبه الطفل في تصرفه الســيئ 
إلى تصرف جيد؛ لو كان يرمي باألشــياء، يمكنــك إعطاؤه الكرة 
ليرميها ويلعب بها. ترك الطفــل يعاني من العواقب الطبيعية 
غير المؤذية لتصرفاته الســيئة، لو رفض أن يجمع ألعابه وتركها 

في منزل الجد، وعندما يتذكرها يبكي من أجلها.
يمكن بكل بســاطة تجاهل التصرف الســيئ للطفــل، وبداًل من 
عقابه فســوف يساعد تجاهل التصرف الســيئ، الذي يقوم به، 

والتظاهر بأّنه ال يزعج؛ على توقفه.
الحرمان في حال أبى الذهاب إلى الوقت المســتقطع أو اســتمر 
على التصرف الســيئ، يمكن حرمانــه من ميزة لديه مثل لعبة أو 

من وقت مشاهدة التلفاز.
تعزيز السلوك اإليجابي بالثناء على الطفل وتشجيعه عند قيامه 
بسلوٍك حسن، وذلك للفت نظره للقيام باألمور الصائبة وتحفيزه 

على ذلك.

العقاب بالعزل 
الطفــل في هذا العمر يتمتع بإدراك ومعرفــة وتمييز واضح بين 
الصــواب والخطأ؛ لهذا يجب أن يكون عقابه في هذا العمر عقابًا 

لحظيًا ومباشرًا وال يؤجل.
يكون العقاب بالعزل، في حجرة العقاب أو كرسي العقاب، بعيدًا 
عن أي شــيء، من 4-3 دقائق، بحســب عمر الطفل وحجم الخطأ 

الذي ارتكبه.

أنواع عقاب الطفل المشاغب كثيرة، وما أسهل وأسرع استخدامها تجاه السلوك السيئ للطفل! 
العقاب بالضرب، العقاب بالصراخ، العقاب بالحبس، وهي الطرق التي اعتاد بعض اآلباء واألمهات 
استخدامها دون النظر إلى عمر الطفل، بينما أكد أساتذة وعلماء التربية بعدم فاعليتها، وأنها 

تأتي بأثر سلبي ونتائج عكسية عليه، في وقتها ومستقباًل أيضا.. وبحسب الخبراء النفسيين 
اوضحوا عدة امور من الضروري متابعتها في ذلك .ً
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تناول طعامك وأنت جائع 
علينــا ان نتناول الطعام عندما نشــعر حقا بالجــوع، الكثير منا 
يتناول الطعام ألنه ال يجد شــيئًا يشــغله او ألن تناول الطعام 
يشــعره براحه نفسيه، عليك أن تعرف انك فعال جائع وتحتاج 

للطعام، وعندها فقط تناول طعامك.

استراتيجية التوقف 
تعلم اســتراتيجية تســمح لك بتحديد متى تتوقف عن األكل. 

مثاًل:

اســتخدم صحنًا أقل من صحنك المعتــاد و التوقف عن الطعام 
عند طرحك جانبــًا الملعقة بالصحن إذ إنها اللحظة الحاســمة 
التــي تفصل بين الجوع و التخمــة و التي تؤدي لتناول 80 % 

من الطبق و ترك 20 % منه.  

المضغ الجيد مفتاح الصحة
عملية المضغ الصحيحــة مهّمة جدًا ألنها تؤدي ليس فقط إلى 
تخفيف الوزن ولكن أيضًا إلى تحســين الصحة بشــكل عام ألن 
المضغ الجّيد يســّهل علــى األمعاء عمليــة امتصاص العناصر 
الغذائية من الطعام، وتؤدي إلى أن يعتاد اإلنســان على اللقمة 
الصغيــرة ألنها أســهل عند تكرار المضغ، كما يصبح اإلنســان 
واعيًا بمقدار ما يأكل وطعمه في فمه فيشــعر بالرضا والشــبع 

بشكل أفضل مما لو تناول طعامه بسرعة. 

مارس تنظيف القولون يوميًا
يجــب علينا التأكد مــن تنظيف القولون بالذهــاب الى الحمام 
عندمــا نحس بذلــك وان ال نترك الفضالت ونحبســها لفترات 
طويلــة، فقد تحدث بعض المشــاكل - ال قدر اللــه - في اجزاء 
القولون حيث قد يزيد الضغط داخل القولون ويؤدي الى مشاكل 

وحدوث انتفاخات قد تكون بداية المشاكل الصحية.

عن األصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين  للحسن عليهما السالم: »أال أعّلمك أربع خصال 
تستغني بها عن الّطّب« فقال: »بلى« قال: »ال تجلس على الّطعام إال وأنت جائع، وال تقم عن 
الّطعام إال وأنت تشتهيه، وجّود المضغ، وإذا نمت فأعرض نفسك على الخالء، فإذا استعملت 

هذا استغنيت عن الّطب، أربع خصال صحية تغنيك عن الطبيب، وهي: 

العادات االربع لصحة افضل

عملية المضغ الصحيحة مهمّة جدًا 
ألنها تؤدي ليس فقط إلى تخفيف 

الوزن ولكن أيضًا إلى تحسين الصحة بشكل 
عام ألن المضغ الجيّد يسهّل على األمعاء 

عملية امتصاص العناصر الغذائية من الطعام، 
وتؤدي إلى أن يعتاد اإلنسان على اللقمة 

الصغيرة ألنها أسهل عند تكرار المضغ

57 Q  W  A  R  E  E  R
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ذوالفقار احملمداوي 

عالمها

األم والزوجة 
عندما تكون موظفة

حيرة.. قلق .. خوف

محسودة من قريناتها 
من النساء، هي 

االرستوقراطية وذات 
المستقبل الواضح 

بعيونهن، تلك القادرة 
على تخطي حدود 
مفهوم ربة البيت 

فقط، وتلك التي 
تملك االموال التي 

تغنيها عن انتظار 
مصروفها من زوجها، 

تعتمد على نفسها 
لتحتفظ بكبرياء الطلب 

والعوز، وهي التي 
ما ان تستهويها 

حاجة تشتريها 
بمرتبها، فقد حجبت 
عن مسامعها جملة 
الرجل  عندما يقول: 

"انا الذي اعيلك"، 
ولكن مقابل ماذا كل 

هذه االستثناءات؟.
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تلعــب المراة العاملــة دورا مهما فــي خلق التــوازن المجتمعي، 
فضرورة زجها في ســوق العمل تكاد تكون شبيهًة بضرورة وجود 
الرجل العامــل، اال انها تقابل كمًا من الصعوبات امامها لكونها 
ربة المنزل وام العائلة، والمدرســة االولى لالبناء، لتكون امام تحٍد 

اخر في مجتمعها وامام عائلتها لتكمل الطريق.

»نفس الطاس«
ينبثق اليــأس من قلب الرجــال عندما تطلب المــرأة منه ان لها 
حقوق كما هو في حريتها التي اعطاها لها الله، فاالسالم قد غير 
نظــرة المجتمع تجاه المرأة واكرمها لتكــون كما خلقها الهميتها 
فــي االرض، فهــي األم واالخت والزوجة التي تســاعد وتناضل 
وتنجــب وتربــي، لكن ماهــي تلك الحــدود التي تخــدم الجميع 

والواجب تحديدها حتى ال تكون العائلة عرضة للدمار.
المعلم فــي احدى المدارس االســتاذ علي العليــاوي )34 عاما( 
قــال كلمته عندما طلبت زوجته منه ان يجــد لها عمال في احدى 
المؤسســات، والن الملل اصابها وهي تراقب قريناتها من النساء 
كيف يتمتعن باموال مرتباتهن ما ان يتسلمنها من مكان عملهن، 
لقد كان حديثا شــيقا ومقنعا لينهي هذا الطلب برضى الطرفين 
فقد قال: "في بادئ االمر لم اســيطر على نفســي، ولذلك اسباب 
عديدة اولها، ان المراة ما ان تنجب االطفال فمســؤوليتها الحفاظ 
عليهــم وتربيتهم، وال يكون ذلك وهي خارج المنزل او في العمل، 
اما االمــر االخر فانني لم اقصر بحقها لتطلــب مثل هذا الطلب، 
لذلك كان لزاما علي ان افهمها ذلك باقناع فقلت لها "زوجتي ان 
مرتبك الذي ستستحصلينه من عملك سوف ال يسد مصروفك الذي 
ســتصرفينه على مســتلزمات الذهاب الى العمل، فملبسك يجب 
ان يكون مختلفا، كما وســائل النقل، فضال عن مأكلك ومشــربك 
وانت هناك، في النهاية سينفذ المرتب بال فائدة، وكانك تمشين 
بدوائر ال وجهة لك، فايهما احســن، البقاء والحفاظ على اطفالنا 
والعيــش بكرامة؟ ام الذهاب الــى العمل و "نفس الطاس ونفس 

الحمام"؟.

عرضة للطاق
ذهبنــا بعد ذلــك الى ابعد مــن طريقة اقناع العليــاوي لزوجته، 
لنجد كمية من الهجمات التي تخترق جدران منزل الســيدة وســن 
الفتــالوي )30 عامًا( اذ بثــت للقوارير شــكواها وعيونها تتفقد 
الطريق كأنها مســتعجلة على امر ما "مــا ان تزوجت، تم االتفاق 
مع زوجي ألكمالي المرحلة الجامعية، كانت ايامًا جميلة جدا، بعد 
ذلك ســنحت الفرصة لي ان اجد عمال، وبعد ان حدث ذلك بأشهر 
قليلــة بدأت المعاناة، وبال وعي وقصــد مني بدأت في تقصيري 
على زوجــي ومنزلي، اعود من العمل في الثالثة ظهرا، احاول قدر 
اســتطاعتي ان اســد النقص الحاصل في المنزل بســبب غيابي، 
اال ان الوقت كالســيف يقطعنــي كلما اردت اللحــاق به، فبدأت 
شــكوى زوجي، صار يشــكوني الى والدتي ومن ثم حدثني باالمر 
وهــو منزعج، وصل خصامنا الى تخييري بترك الوظيفة ام الطالق، 

فطعامنا من المطاعم، وغســيل مالبســنا مؤجل اليام العطل، مما 
جعلني هذا األمر ان اترك وظيفتي النقذ زواجي واســتمراره، وها 
انا اخرج التسوق وانا مسرعة الكسب الوقت قبل عودة زوجي ليرى 

كل شيء جاهز في المنزل".

»االم الغراب«
ذهبنا ابعد من خطوات وســن في السوق لنجد ضالتنا، فوجدناها 
وهــي تجلس على كرســي في احدى شــركات خطــوط الطيران، 
ســألناها مع مراعاة حدود مجتمعنا في طرح االســئلة الشخصية، 
هل يا ترى ان عملك يســبب لك المشاكل العائلية؟، قالت صفاء 
الذهبــي )34 عامًا( وهي تنفث الهواء كما ينفث التنين النار "لم 
تحدث لي المشاكل فمشكلتي الوحيدة هي العمل واطفالي". عدنا 
نســألها، وكيف ذلك؟، قالت: "ان المشــاكل التي تحدث لربات 
البيــوت الالتي بدون عمل ال تحدث لنا نحــن العامالت، فوجودنا 
فــي المنزل قليل جدا، اضافة الى ذلك ان المرأة الموظفة غالبا ما 
تسكن في بيتها مستقلة وال تسكن في بيت يضم اهل الزوج، اال 

ان مشكلتها االكبر هي العمل.
تضيــف الذهبي "لقد قرأت في احد االيام دراســة المانية تصف 
فيهــا وضعــي تمامــا، وقد اطلقت تســمية علــى كل من تترك 
اطفالها وتذهب الى سوق العمل، فاالطفال ينتظرون التعليم من 
والدتهــم كما ينتظرون الطعام والشــراب، واألهم هو احتضانهم 
وتربيتهم والحفاظ عليهم، وها انا احســب الدقائق كل يوم عمل 
العــود لهم، واذا ما فكرت في ترك عملي، فســيكون الســبب هو 
لوجــودي قربهــم، فمن هو يا ترى اهم مــن االم لتحيط بإطفالها 

وتكون بقربهم دائما.
قبل ان ننهــي حديثنا مع صفاء اصابنا الفضــول، فماذا كانت 
تلك التســمية التي وضعها األلمــان عن االم التي تترك اطفالها 
لتذهب الــى العمل، فاجابت: "االم الغــراب" لكون الغراب يترك 
دائمــا اطفاله في العش ويغادرهم، لتختــم قولها "ما ان انجبت 
قلت لنفســي انني قوية واســتطيع فعل كل شــيء، لكنني االن 

اقول لنفسي "انسي الحصول على كل شيء".

االطفال ينتظرون التعليم من والدتهم 
كما ينتظرون الطعام والشراب، 

واألهم هو احتضانهم وتربيتهم والحفاظ 
عليهم، وها انا احسب الدقائق كل يوم عمل 

العود لهم، وإذا ما فكرت في ترك عملي، 
فسيكون السبب هو لوجودي قربهم، فمن 

هو يا ترى اهم من االم لتحيط بإطفالها 
وتكون بقربهم دائما
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مقال

)الوقت من ذهب( تلك العبارة البليغة كنا نسمعها من أمهاتنا وجداتنا الطيبات،كلما فرطنا بالوقت 
وتمادينا في اللعب واللهو وقصرنا في واجباتنا الدراسية، وفي بداية كل عام دراسي، يواجه 

الطلبة وعائالتهم مشكلة إعادة تنظيم الوقت وكيفية وضع جدول للنشاطات والواجبات الحياتية 
والدراسية،، وذلك بعد الحرية الواسعة والتسلية التي يعيشها الكثيرون خالل العطلة الصيفية.

تنظيم الوقت والتفوق الدراسي
أماني  النداوي

 الوقــت يعد مــن أثمن الموارد في حياة البشــر، فهو يمثل رصيد 
العمر الذي ال يمكــن تعويضه عند ضياعه،ومن ثم ينبغي الحرص 
علــى التعامل مع الوقت باعتباره ســر النجاح في الحياة والتفوق 
في الدراسة والعمل،ولو سألت أي شخص يحتل مكانة مرموقة في 
المجتمع عن أسباب تفوقه سوف يجيبك أن عنصر الوقت وكيفية 

إدارته وتنظيمه هو مفتاح حياته وشهرته وثروته!

الوقت والمرحلة العمرية
يختلف تعامل أفراد األســرة مع الوقت، حســب المرحلة العمرية، 
فاألطفــال عادة ال يشــعرون بأهمية الوقت وال يعرفون أســاليب 
توظيفه،ويحتاجون لمن يشرف على توجيههم ومتابعتهم يوميًا، 
أمــا الشــباب فيعانون في األغلــب من ظاهرة يســمونها)ضيق 
الوقت( فهم في مرحلة النشــاط والطموح يجدون أنفسهم وسط  
تعدد الواجبات في سباق مع الزمن من أجل تحقيق أهدافهم،وفي 
مقدمتها التفوق العلمي،وعند غياب التنظيم الزمني تضيع الكثير 

من الفرص الثمينة.
أمــا الكهول فيتعاملــون مع الوقت بحكمة،فهــم يعرفون قيمته 
وأهميته،ويعملون على جدولة نشاطاتهم وترتيبها حسب األهمية 
والفائدة،ويدركــون أن مــا تبقى من العمر يســتحق أن يســتثمر 
بطريقــة عقالنية،ويجعلون للعمــل والوظيفة أوقاتــًا منتظمة ال 
يحيدون عنهــا ويحرصون هلى احترام التوقيتــات والمواعيد،كما 
يمكنهم مســاعدة األبناء واألحفاد في كيفية التعامل مع الوقت 

وترشيده واالستفادة منه في ظل اإلمكانات المتاحة.
تجربة اآلبــاء واألمهات ال بد أن توظف فــي توجيه األبناء حول 
كيفية تنظيم الوقت،وباألخص في بداية العام الدراســي،وبدون 
هذه المساعدة سوف يواجه التالميذ حالة من الفوضى واالرتباك 

والتوتر التي تنعكس سلبيًا على مستواهم الدراسي.

تنظيم وقت الدراسة
فــي ما يخص التالميذ الصغار الذين يذهبون إلى المدرســة، ألول 
مرة،يبــدو األمر أكثر صعوبة في ما يخص إدارة الوقت، وهنا ال بد 
أن تلعــب األم دورًا مهمًا، في اإلشــراف على تنظيم اوقاتهم بين 

الراحة والنوم والتغذية واللعب والدراســة، ثم تقوم إدارة المدرسة 
بإكمال هذه المهمة بطريقة تربوية علمية، فالصغار في المرحلة 
األولى يشــعرون عادة بالخوف والرهبــة واإلرتباك في خطواتهم 
األولى في طريــق التعلم والدراســة،وينبغي أن تتعاون األســرة 
مع المدرســة في جعل األطفال يشــعرون بالسعادة والمتعة في 
ظل أجواء دراســية ســليمة. في المراحل الدراسية المتقدمة مثل 
الثانوية والجامعية، ال بد من تحديد النشاطات اليومية التي ينوي 
الطالب أو الطالبة القيام بها، وهذه النشاطات تختلف من شخص 
إلى آخر حسب الشخصية والعمر والرغبة والهوايات، ثم يتم إدراج 
الدراســة في النشــاطات اليومية، بل  قد تكون في مقدمتها في 
بعــض الحاالت مثل االمتحان الوزاري للصف الســادس اإلعدادي 
الــذي يحدد مصيــر الطلبة طوال مســيرتهم الدراســية والحياتية 
الالحقة، فيكون الحرص على الوقت من ضمن شــروط االستعداد 

الصحيح لخوض االمتحانات والتفوق فيها.
يجب تحديد الوقت المناســب للدراســة حســب طبيعة النشــاط 
اليومــي، فبعــض األشــخاص يفضلــون المذاكرة ليــاًل، وأخرون 
يفضلون الدراســة فــي النهار، لذا يتوجب تحديد وقت الدراســة 
بحيث ال يتعارض مع طاقة الشــخص وأســلوبه الحياتي ونشاطه 
اليومــي. من جانب آخر، يجب تحديد المواد الدراســية التي ينوي  
الطالب مراجعتها خالل األســبوع، وأن يكون أكثر دقة في تحديد 
األجــزاء أو الدروس في كل مــادة، وتحديد وقت بعينه لكل درس 
وإطار زمني معيــن لالنتهاء منه، وذلك يســاعد على اإلنجاز،دون 
شــك، ويجب أيضًا توزيع الواجبات المطلوبة على أيام األســبوع، 
وبهذه الطريقة يكون البرنامج الدراســي محددًا وواضحًا، ويساعد 
علــي زيــادة المحصلة الدراســية وتراكمها ورســوخها وســهولة 
اســترجاعها وتذكرها. هناك ملحوظة أخيــرة يؤكدها الكثير من 
التربويين أن نســبة عاليــة من الفتيات يكن عــادة أكثر اهتمامًا 
بتنظيم األوقات الدراســية مــن الفتيان الذيــن يضيعون الوقت 
في اللهو خارج المنزل،ويعانون مــن فوضى الوقت،وهنا يبرز دور 
العائلة، وبخاصة األم، في التوجيه والنصح والمتابعة،ففي هذه 
المرحلة العمرية يحتاج الشاب أو الشابة إلى يد رقيقة ترسم مسار 

حياتهم في االتجاه الصحيح.

60Q  W  A  R  E  E  R



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
60Q  W  A  R  E  E  R61 Q  W  A  R  E  E  R61 Q  W  A  R  E  E  R



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

عالمها

للقوارير اعداد /

الشخصيات واألفالم الكرتونية 
محتويات متضاربة

لها جاذبيتها في عيون الصغار
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مشــاهدة األطفــال ألفالم الكرتون ســالح ذو حديــن؛ لما لها من 
إيجابيات وســلبيات وعلى األســرة متابعة المحتوى الذي يعرض 
لمعرفــة تأثيره في األطفــال. يلجأ الصغار فــي أوقات فراغهم 
الكثيــرة إلى مشــاهدة األفــالم الكرتونيــة يوميــًا، التي تجذب 
انتباههــم؛ حيــث تتضمن مؤثرات 
بصرية وســمعية خياليــة تبهرهم. 
المشــكلة الكبرى هي احتواء بعض 
األفالم الكرتونية على عنف وعادات 
سيئة، تتسبب في حدوث مشكالت 

نفسية وسلوكية لألطفال.

اما التأثير اإليجابي 
للشخصيات الكرتونية

فهو جيد في سلوك الطفل وتكسبه 
بعض المهارات والمعارف، كما أنها 
تســاعد على تنمية الخيال من خالل 
الحكايــات؛ ما يحفز إبــداع الطفل. 
وتحتــوي علــى حكايــات مختلفة 
العالقــات  تقويــة  علــى  تســاعد 
االجتماعية، وتحثهــم على االلتزام 

بآداب الطعام والنظافة والتعاون.
م باللغة العربية الفصحى؛  كما ُتقدَّ
مــا يســاعد الطفل على اكتســاب 
مفــردات جديدة قــد يفتقدها في 

المحيط األسري.
وتعرض أفالم الكرتون لغة ســليمة؛ 
تــؤدي إلى تطور اللغــة عند الطفل، 
ومحتوى علميًا بســيطًا؛ ما يســاعد 
على إنشــاء خلفية علمية بســيطة 
للطفــل. تطور أفــالم الكرتــون من 
المهــارات المعرفية مثــل الذاكرة، 
والمنطق، وتساعد الطفل على تطوير 

مهاراته التخيلية.

األضرار السلبية 
وتحدد اآللوسي بعضا من االضرار السلبية للشخصيات الكارتونية 

بأن مشــاهدة الكرتون لفترات طويلة تشــتت انتباه الطفل كما 
وتحتوي بعض األفالم على العنف؛ ما يؤثر في الصحة النفســية 
لــه، ما ينمــي لديه الميــول العدوانيــة وتعد كثرة مشــاهدتها 
واالهتمام الزائد بها يؤثر في أنشطة مختلفة يحتاج إليها الطفل، 

مثل ممارسة الرياضة واأللعاب التي تنمي الذكاء
معظم األفالم تكــون مدبلجة من األفالم الغربية، وتشــتمل على 
عــادات وتقاليد مختلفة عن مجتمعنا الشــرقي، وقد تكون بعيدة 
عنــا. واالهم من ذلك ان جلوس األطفال لوقت طويل لمشــاهدة 
أفالم الكرتون قد يؤثر فيه بشــكل كبير؛ مــا يقلل من تفاعله من 
األسرة واألصدقاء. وأشارت الدراسات إلى أن مشاهدة األفالم في 
الطفولة لفترات طويلة تعمل على تشتت االنتباه وضعف التركيز 

لدى الطفل.
األفالم الكرتونية دائمًا ما تتبني أفكارًا غريبة، صحيحة أو خاطئة، 
لكنها ال تتناســب مع ثقافاتنا العربية؛ ما ينتج عنه تشتت ذهن 
الطفل. ترك الوالدين ابناَءهم لمشــاهدة تلــك األفالم الكرتونية 
لســاعات طويلة يوميًا، يؤدي إلى إدمان مشاهدتها، ومن َثم تركيز 

الذهن عليها بداًل من االهتمام بالدراسة أو الرياضة.
كمــا ان طول الجلســة أمــام التلفزيــون يؤدي إلصابــة األطفال 
بالسمنة، والســهر يزيد من خطر ضعف جهاز المناعة لديهم، في 
ظل احتياجهم ألطول ساعات ممكنة من النوم. االندماج لساعات 
طويلة مع الشــخصيات الكرتونية؛ يّصعــب على الطفل التفريق 
بيــن الواقع والخيال، فيــرى األبطال الخارقين علــى أنهم القدوة 

الحسنة له.

ارشادات
تنصح الدكنورة اآللوســي  األهل بمتابعة ما يشاهده الطفل من 
أفــالم وبرامــج كارتونية، مــع الحرص على أال تزيد عدد ســاعات 

مشاهدتها على ساعتين يوميًا.
فــي الوقــت الذي يجــب االهتمام فيــه بتعويده على ممارســة 
األنشطة البدنية أو الهوايات الفنية في أوقات فراغه؛ حتى ُيْخرَِج 

طاقته في ما يفيده.
من الممكن أن يتخذ الشــخصية الكرتونية الســيئة قدوة؛ ما يؤثر 
في ســلوكه االجتماعي تشّجع على السلوك الوحشي والعدواني، 
تشــجع على العنف بقصد أو بغير قصد، فالشــخصية الكرتونية 
تهــرب بعد تلقيها ضربة مؤذية؛ مــا يجعل الطفل يظن أن تلك 

الشخصية لم ُتصب بأي أًذى.

 لما تتميز به من طابع الخفة والمرح وتسارع اللقطات، لدرجة أن أصبحت مشاهدة األطفال لها 
منذ الصغر ولساعات طويلة أمرًا شائعًا في األسر، ولكنه أمر خطير أيضًا؛ فهي إلى جانب ما 

تقدمه للطفل من متعة وما ُتعلمه من سلوكيات إيجابية، فهي تمده بخيال واسع مفزع يهدم 
الكثير من القيم والتوقعات المنطقية التي تفوق استيعاب الطفل.

 في هذا التقرير نتابع أضرار الشخصيات الكرتونية على الطفل، تحدثنا به الدكتورة ابتهاج 
االلوسي طبيبة صحة نفسية .
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مطبخ

سلطة الجزر 
بالعسل

المقادير
 2كوب جزر مبشور

 ½ كوب كرافس مفروم
2معلقة كبيرة زيت زيتون

2معلقة كبيرة عصير ليمون
 1معلقة كبيرة عسل

معلقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة

الطريقة
اخلطي الجزر والكرفس والكزبرة في طبق عميق

اخلطي الليمون والزيت والعسل
ضيفي المزيج للجزر والكرفس وقلبي

ضعــي الســلطة فــي الثالجــة لمــدة ســاعة علــى األقــل قبــل 
التقديــم.
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نصف ساعة

اشار أغلب علماء 
النفس واالجتماع 
إلى استحالة  
فهم النفس 
البشرية بشكل 
كامل، وهذا 
التعقيد بسبب 
سلسلة طويلة 
من االختالفات بين 
شخص وآخر؛ لذا 
ال يمكن دراسة 
سلوك البشر 
كلهم والخروج 
بقاعدة نفسية 
حتمية كما في 
الميدان العلمي، 
وعليه فإن كل 
شخص هو األكثر 
دراية بمكنونات 
نفسه

أربعــًا وعشــرين ســاعة نهدرهــا كل يــوم بكثيــرٍ مــن التفاصيــل 
المهمــة وغيــر المهمــة، واحيانــا ال نحقــق أثنــاء اليــوم أي انجــاز، 
ال علــى مســتوى العمــل وال العائلــة واألهــم علــى المســتوى 
ــوان  ــون العن ــن مضم ــه م ــود االشــارة إلي ــن ن الشــخصي وهــو م

ــاعة(!. ــف س )نص
ننســحب فيهــا  يوميــا   تــرى هــل نســتحق نصــف ســاعة 
مــن كل نشــاطاتنا والتزاماتنــا ونختلــي مــع أنفســنا الســتعادة 
بالطــرق  للتفكيــر  أو  تحفيزنــا،  يمكنهــا  معينــة   ذكريــات 
األنســب إلنجــاز بقيــة مهامنــا اليوميــة، أو مجــرد تأمــل ممــزوج 
التعــب  تراكمــات  مــن  النفــس  لتنقيــة  مســتحبة  بعبــادة 

واإلرهــاق؟.
نصــف الســاعة هــذه يمكنهــا أن تحــدث انعطافــا فــي مجــرى 
أدائنــا، فاإلنســان ينشــغل أحيانــا بــكل شــيء إال بنفســه، 
ــة  ــس بالطريق ــن لي ــه لك ــي نفس ــاول أن يرض ــر يح ــى آخ بمعن
الصحيحــة؛ وهنــا يأتــي دور النصــف ســاعة؛ لمراجعــة مــا 
نفعلــه ومطابقتــه مــع مــا نريــد مــن جهــة والصــواب مــن جهــة 
أخــرى... فليــس كل مــا نريــده ونســعى إليــه يكــون بالضــرورة 

ــا. ــي صالحن ف
اســتحالة  إلــى  واالجتمــاع  النفــس  علمــاء  أغلــب   اشــار 
التعقيــد  وهــذا  كامــل،  بشــكل  البشــرية  النفــس   فهــم 
بســبب سلســلة طويلــة مــن االختالفــات بيــن شــخص وآخــر؛ لــذا 
ال يمكــن دراســة ســلوك البشــر كلهــم والخــروج بقاعــدة نفســية 
ــخص  ــإن كل ش ــه ف ــي، وعلي ــدان العلم ــي المي ــا ف ــة كم حتمي
هــو األكثــر درايــة بمكنونــات نفســه، وكل مــا يحتاجــه هــو أن 
يتعــرف علــى ذاتــه أكثــر وأكثــر... وأن يمضــي وقتــًا أطــول مــع 
ــام تلتهــم بعضهــا  ــه ليســألها ويحاســبها ويذكرهــا, فاألي ذات
ــنا  ــد أنفس ــف عن ــم نتوق ــة إذا ل ــرعة فائق ــير بس ــت يس والوق
ــف يجــب  ــاذا نفعــل وكي ــن نحــن وم ونعــرف بشــكل يومــي أي

ــون؟. أن نك
فمــا أحوجنــا لدقائــق مواجهــة حقيقيــة نكتشــف مــن خاللهــا 
إن كنــا مــع أنفســنا أم نتصــرف ضدنــا، دقائــق تســاعدنا علــى 
ــد  ــط ق ــاعة فق ــف س ــن، نص ــوق اآلخري ــا وحق ــاف حقوقن إنص

تحــدث الفــرق.

ايمان كاظم 

�لقلممرفــــــاأ
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تصوير - احمد القريشي
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تصوير - رغد العبيدي


