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حمامة السالم حمامة السالم 
للســام معــان ســامية ورقيقــة تحمل بيــن طياتــه العديد من 
الســلوكيات البيض في مضامينه وحيثياته، وكل األمل والحياة 
الســارة باألمــكان ان يحملها وينثرها على مــدى بعيد من الزمن،  
وكل مــن يحمل بيــن جوانحه ســامًا دائمًا يصبح جديــرًا بجمع 
صفات المحبة والتســامح اينما حــل وارتحل، فالحياة تحتاج الى 
ان نكون مسالمين ومتسامحين لفيض الغضب والكره والتداعيات 
غير المقبولة اجتماعيا" والتي امست تغرق مجتمعاتنا وساد فيها 
كل انواع االنحراف والجريمة والعادات الســيئة التي انتجها الينا 
العقل الضبابي الذي اليمتلك ولو ادنى درجات الســام والوئام، 
بــل راح االندفــاع والتعصب يســود عالمنــا دون رادع او عقاب 
يثتيه!لذا ســنوجه دعوتنا اليوم الى حسنة السام وما وراءها من 

منافع جمة وغاية كبيرة .
 رمز الســام يمثل دوما بحمامة تحمــل غصن زيتون، والتي تقول 
الروايــات عنهــا ان  ســيدنا نوحا ارســل بعد الطوفــان الحمامة 
البيضاء لكي تتأكد مــن زوال الطوفان، فجاءته وفي فمها غصن 
الزيتون ورجاهــا عليهما طين، وكانت تلك االشــارة بأن األرض 
مؤهلة لإلعمار من جديد لبداية الحياة، لذا اتخذ الناس من الحمامة 

البيضاء وغصن الزيتون رمًزا للسام العالمي.
 وشعاراالســام هو الســام، فبعد أن كان عرب الجاهلية يشعلون 
الحــروب لعقود من الزمن من أجل ناقــة أو نيل ثأر ويهدرون في 
ذلك الدماء، جاء اإلســام وأخذ يدعوهم الى السلم والوئام، ونبذ 

الحروب، فالقرآن جعل غايته أن يدخل الناس في السلم جميعا.
فطريق الســلم ال يتســاوى مع العنف، ومسارالعفو ال يساوي مسار 
االنتقام، ومســلك اللين ال يســتوي مع الشــدة، لذا شــجع القرآن 
المسلمين على التزام السلم وحثهم على التعامل بالرفق واحترام 

عقائد االخرين ومنهج اإلحسان والدعوة بالحسنى
وهذه الدعوة قائمة الى يومنا هذا في الحث على احال الســام 
والعفو عند المقدرة، وكلنا مسؤولون امام الله وانفسنا بأن نتصالح 
ونتســامى مع االخرين ومع المجتمع والتذكير بشتى الوسائل ان 
السام هو رمز المحبة ورجاحة العقل وتاشي المشاكل التي تؤرقنا 
احيانــا"، وان نكون كحمامة الســام التي حملــت غصن الزيتون 
الحيــاء الحياة من جديد وبشــكل اجمل واســعد، فطالما اتعبتنا 
بعض االشــكاليات التي لم تمنحنا ولو جزءا بســيطا من التعامل 

معها بأسلوب السماح، لذا باالمكان منح الفرص للعيش بسام .

رئيس التحرير

�أريج
�الفتتاح

شعاراالسالم هو 
السالم، فبعد أن 
كان عرب الجاهلية 
يشعلون الحروب 
لعقود من الزمن 
من أجل ناقة أو 
نيل ثأر ويهدرون 
في ذلك الدماء، 
جاء اإلسالم وأخذ 
يدعوهم الى 
السلم والوئام، 
ونبذ الحروب، 
فالقرآن جعل 
غايته أن يدخل 
الناس في السلم 
جميعا
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هن 
واالبداع

" فكرة المشــروع ولدت قبل أربع ســنوات وقــد نفذنا الفكرة بعد 
عام واحد، الفكرة هي إيصال المرأة الى االكتفاء الذاتي عن طريق 
توفير مهنة ترضــي المجتمع وُتحّصن المرأة فتم االســتقرار على 
مهنــة الخياطة، تعاونا مع مركز التدريــب المهني في البداية ثم 
الحظنا أن الجودة لم تكن بالمستوى المطلوب فأحلنا التدريب الى 
داخــل المجمع، تتدرب األم من الصفر وخال شــهرين فقط تنظم 

إلى اإلنتاج، وخال فترات التدريب يكون النقل مجانيا
وفصّلْت:" األمهات في المشــروع من األرامل والمطلقات ونســاء 

ضمياءضمياء العوادي العوادي

مع قلة الصناعات العراقية واالقبال عليها وضعن مجموعة من النساء بصمتهمن في صنع ماركة 
خاصة بهن، مجمع صغري بإمكانات كبرية ت�كاثفْت بحب لت�تعلم وُتعلم وتبدع مع ماكنتها لتنتج ما 

يشابه منتجات السوق بل وأكرث اعتناء.
وعن كيفية إدارة المجمع تحدثْت ايمان موسى )مديرة المجمع( بالقول:

مجمع مام انموذج لتمكين المرأةمجمع مام انموذج لتمكين المرأة
صناعة حصرية من قلب األم العراقية..صناعة حصرية من قلب األم العراقية..

04



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
0405

ذوات الحاالت المتعففة فضا عن نســاء مــن الصم والبكم، نوفر 
مع التدريب وجبة غذائية وأيضا سال غذائية أسبوعية مع ضمان 
اجتماعــي وضمان صحي من خال التعاون مع مستشــفى االمام 
الحجة )عليه الســام(، وبعد تخرج األم من الــدورات يتم تقييمها 
علــى مجموعــة من األســس أولها أخاقيا وســلوكيا قبــل الخبرة 
والجودة، وهناك فريــق ضمان الجودة ُتعرض عليه المابس وبعد 
موافقتــه عليها يتم عرضها فــي المحل ، كما عملنــا على توفير 
باحثة اجتماعية مختصة تعالج مشاكلهن العائلية والنفسية كما 
تعالج التراكمات واألفكار الســلبية التي زرعهــا المجتمع، وكيفية 
التعامل مع أبنائهن من خال دروس أســبوعية وفق جدول منظم، 
يتم اختيــار المحاضرات باالتفاق أما ان يكون مــن اختيار اإلدارة 
أو األمهات انفســهن، كما نتطرق الى بعض األمور الفقهية، ومن 
خال ذلك الحظنا تغير األم واســتجابتها بنسبة 90 بالمائة مما 

كانت عليه عند قدومها، كما لدينا تواصل مع عوائل األم
وأضافْت:" ســابقا كنا نعمل على توفير الطلبيــات فقط أما األن 
افتتحنــا المحــل الخاص للبيع المباشــر، لكن كل مــا نحتاجه هو 
دعم لألم فمثا هناك من يجهزون كســوة العيــد أو التبرع للفقراء 

وغيرهــا نحن نوفر لهــم عروضا خاصة بهــم وبالتالي هذا الدعم 
هــو دعم لــألم، فتعمل األمهات علــى الزي المدرســي وزي العمل 
والطبي وبدالت التخرج والعبي النســائية وغيرها، نحن نســتقبل 
كل الطلبات بأنواعها من فســاتين أو تجهيز قطع المهر والتطريز 

عليها والخ".

ايجابيات
فيما قالْت بشــرى عادل )أم منتجة ومدربــة للصم والبكم(:" أحب 
كثيرا لغة اإلشارة وتعلمتها ومارستها مع أوالدي الثاثة من الصم 
والبكم وقد عملْت كمدربة لغة اشارة في أكثر من مؤسسة ومدرسة، 
بعــد انضمامي إلــى المركز شــجعْت طالباتي من الصــم والبكم 

النضمام وملء وقت فراغهن فبدأن بالتدريب وأبدعن فيه".
وقالــْت ليلى عبد زيد )مدربة خياطة(: "نبــدأ بتعريف المنضمات 
الجــدد على المكان ليتعلقن بــه، ثم نبدأ بأجــزاء ماكنة الخياطة 
وتفاصيلهــا، ثم ندربهن على الباتــرون، وبعدها بتجميع القطعة 
لتكــون جاهزة، الجميل هنا ال يوجــد لدينا تلف في القماش حتى 
مابــس المتدربات هــي صالحة للعرض والبيــع، تتعلم المتدربة 
كافة المابس وبعد أن تنظم لإلنتاج تتعلم المزيد حسب الطلب".
وقالــْت ايمــان رزاق )أم منتجــة(: " فــي البدايــة دعتنــي أحدى 
صديقاتي لالتحاق بالمركز لم أكن أعرف شيئا عن الخياطة، دخلْت 
الدورة التدريبية تفاجأُت من نتاجي، في داخل المركز نحن عائلة 
واحدة من المدربة والمختصات بالجودة حتى الباحثة االجتماعية 
التي لهــا تأثير على حياتنــا، حقيقة أنا اليوم ال أنتمي لنفســي 
ســابقا أصبحت أكثر إيجابية، وعلى مستوى الخياطة فبتشجيعهم 

الدائم نحن ننتج أفضل مالدينا.
والجدير بالذكر أن المركز في كرباء المقدسة شارع ضباط الموظفين 
كمــا أن منتجاتهم معروضة حتى الثامنة مســاء، وهو مركز خيري 

استثماري.

عملنا على توفير باحثة اجتماعية 
مختصة تعالج مشاكلهن العائلية 
والنفسية كما تعالج التراكمات واألفكار 

السلبية التي زرعها المجتمع، وكيفية التعامل 
مع أبنائهم من خالل دروس أسبوعية وفق 

جدول منظم، يتم اختيار المحاضرات باالتفاق أما 
يكون من اختيار اإلدارة أو األمهات انفسهن

05
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طبيب

06

للقوارير

عمليات التجميل

صحة مهددة ومبالغ باهظة

تندرج في هذا الزمن ومع التطور الت�كنولوجي الطبي مسميات عديدة، اساليب تقاوم تقدم تندرج في هذا الزمن ومع التطور الت�كنولوجي الطبي مسميات عديدة، اساليب تقاوم تقدم 
العمر، فالنساء قد وجدن منفذا لتحقيق رغباتهن ليكونن اجمل، ليصلحن كل ما اليعجبهن في العمر، فالنساء قد وجدن منفذا لتحقيق رغباتهن ليكونن اجمل، ليصلحن كل ما اليعجبهن في 

مظهرهن، فتلك التي ت�كره حجم انفها الذي ورث�ته من والدها، واخرى تجمع المال لتقوم بنفخ مظهرهن، فتلك التي ت�كره حجم انفها الذي ورث�ته من والدها، واخرى تجمع المال لتقوم بنفخ 
شفتيها، منهن من قررت ان تعالج مشكلة ترهالت جسدها واثار ما بعد الوالدة، حتى وصل االمر شفتيها، منهن من قررت ان تعالج مشكلة ترهالت جسدها واثار ما بعد الوالدة، حتى وصل االمر 

الى عمليات رفع الحاجبني وقص االذن لتصغريها، وتغي�ري لون العني، لتجدها وقد صارت انسانا اخر الى عمليات رفع الحاجبني وقص االذن لتصغريها، وتغي�ري لون العني، لتجدها وقد صارت انسانا اخر 
ال تعرفه.ال تعرفه.
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ومــن خال مراقبــة للقوارير لبعــض االحداث التي كانت ســببًا 
بالمشــكلة لتســليط الضوء على هذه الظاهــرة، اال ان فحوى هذا 
التحقيق لم يهتم بعمليات التجميل بشــكل مباشــر، فاالســباب 
اهــم من الظاهــرة، لذلك البد ان نضع أيدينــا عليها لنحقق بها 
المعالجات التي تنهي ظاهرة تؤذي البشــر والمجتمعات من خال 

مفهومها الخاطئ.

االعيب
وجدت العديد من العروض طريقها الى مسامع النساء، منها تلك 
العروض التي تبدا بمعالجــات تغيير الوجه، واخرى تاخذ منحنى 
اخر في تعديل هيأة الجســم وشكله، ففي االونة االخيرة توفيت 
احــدى الحاالت التي كانت تروم بمعالجة مشــكلة ضخامة اللغد 
لديهــا -وهي اللَّحمُة بين الحنك وَصفحــة العنق، وعلى الرغم من 
حسن وجه المتوفية، اال انها لم تكن راضية بما خلقها الله، اال ان 
)ع،ن( )33 عامًا( كان لديها تفكير اخر، فهي تعاني من الشــخير 
وهو صوت أجش أو خشــن يحدث عند تدفق الهواء أمام األنسجة 
المتراخية بالحلق، لذلك كان البد ان تعالج هذه المشــكلة، تقول 
"فــي بــادئ االمر كانــت هناك بعــض الحلول ومنهــا التداخل 
الجراحي، لذلك وافقت على اجراء العملية، وما ان دخلت للمشفى 
الجراء معاينــة اولية، عــرض الطبيب المختــص تفاصيل اخرى 
بعيدة عن مشــكلتي، وهي ان هناك ضخامة في انفي وبامكانه 
معالجــة هذا االمر في نفس وقت معالجة مشــكلة الشــخير لدي، 
شــدني هذ االمر ليجعلني اقوم باجــراء العمليتين". لم تكن تفكر 
)ن( بانفها وتجميلــه، اال ان االعيب اطباء التجميل التي يقومون 
بها قادرة على اوهام البشر بمشاكل غير موجودة وطرح معالجتها.

حمية ولكن!
مصطلح بات يتاشــى تدريجيــًا، فهو عدو النســاء االول، بطيء 
المفعــول، ليس لعديمــة االرادة والصبــر معرفــة بقاموس هذا 
المصطلح، لذلك فهي تلتجئ الى الوســيلة االســهل واالســرع، 
عمليات شــفط الدهون، وتصغير المعدة وتغيير مســارها، ليصل 

االمر الى وضع بالونات فيها لتقليص حجمها.
سوســن مجيد المتخصصــة بمجال التغذيــة والتمارين الرياضية 
تحدثنا عن الكثير مــن الحاالت التي واجهتها في عملها وتقول: 
"التكمن خطورة التدخل الجراحي الزالة ترهات الجســم وانقاص 
وزنــه على المدى القريب فقط، فهناك دراســات تؤكد بان تغيير 
فســلجة الجســم عن طريق الجراحة يؤثر على مســتقبل االنسان 
الصحي، مما يجعله عرضة لامراض وتقليل فعالية جهاز المناعة 

لديه.
تضيف مجيــد "قبل وجــود العمليات الجراحية كانــت وما زالت 
هناك انظمة صحيحة وصحية لمعالجة مشــكات ترهات الجسم 
والوزن الزائد والســمنة المفرطة، فالتقليل من االطعمة التي تزيد 
الوزن وممارســة الرياضة بشكل مســتمر والنوم مبكرا يجعل هذه 
المشــاكل تختفي نهائيًا، اضافة الى ذلك بناء جســم سليم ذي 

مناعة كبيرة قادرة على محاربة االمراض".

تردف مجيد "ان هناك بعض االنظمة الغذائية الخاطئة والحميات 
التي يســتخدمها الكثير من النســاء توثر بالسلب على صحتهن، 
منها "الكيتو" ورجيــم الصيام المتقطع، ورجيم العصير، ومع ذلك 
فان هذه الحميات تبقى اقل خطورة من التداخل الجراحي بشكل 

عام".

احسن تقويم
الهام )29 عاما( هي االخرى تعاني من مشكلة السمنة المفرطة، 
مما جعل حظوظها بالزواج قليلة بسبب مظهرها، فهذه القارورة 
وحســب كامهــا قامت بتجربــة العديد من الحميــات الغذائية، 
ومع صعوبتها وقســاوتها اال ان اصرارهــا جعلها تقاوم لتحقق 
ماتريــد، تحدثنا الهام وهي تبتســم "كان االمر صعبا في بادىء 
االمر، اال ان االستمرار بمواصلة استخدام الحمية جعل ارادتي اكبر". 
ســالناها عن رايها في العمليات الجراحية وما مدى قبولها للفكرة 
فقالت: "ان الله قد خلقنا باحســن تقويم، ولكننا اهملنا انفســنا 
لنكــون بهذه الهيأة، لذلك انا باعتقادي ان التداخل الجراحي هو 
اعتراض على امر الله تعالــى، اما الرياضة والصوم عن االكل من 
خال الحميــة فهو امر اليغضب الله، اذ ان الجســادنا حق علينا 

باالعتناء بها وجعلها باحسن مظهر.

رقابة
ومن خال هــذه المنبر حدثتنا الدكتورة هيام العنبكي عن مخاطر 
قيام بعض النســاء بالعمليات الجراحية لتقول: "البد لكل طبيب 
ان يبين ســلبيات هذه العمليات للنســاء قبل الخوض بها، اقلها 
حدوث التنّدبات وضعف التئام الجروح، فضا عن تراكم السوائل 
تحــت الجلد وتغيير احساســه واكبرها تلف االنســجة وبالنهاية 
قد تؤدي الى الموت، اضافة الى المبالغ الضخمة التي تســتوفى 
مقابل هــذه العمليــات". ان هــذا يجعلنا امام مســؤولية كبيرة 
كمراقبيــن، لذلك البد ان تكون هناك رقابــة على هذه العيادات 

واالطباء للحد منها.

07

قبل وجود العمليات الجراحية كانت 
وما زالت هناك انظمة صحيحة 

وصحية لمعالجة مشكالت ترهالت الجسم 
والوزن الزائد والسمنة المفرطة، فالتقليل 

من االطعمة التي تزيد الوزن وممارسة 
الرياضة بشكل مستمر والنوم مبكرا يجعل 

هذه المشاكل تختفي نهائيًا، اضافة الى 
ذلك بناء جسم سليم ذي مناعة كبيرة 

قادرة على محاربة االمراض
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تصوير - قاسم العميدي 
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مالمح المهرجان
بين األستاذ محمد الحسناوي رئيس قسم رعاية وتنمية الطفولة 
ومديــر المهرجان حجم الجهود المبذولة على مدار أشــهر طويلة 
إلبــراز العروض بهذه الحلــة االســتثنائية, خصوصا وإن هذه 
النســخة شــهدت حضورا منقطع النظير طيلة فتــرة المهرجان 

التي اســتمرت خمســة أيام بواقع فترتين صباحية ومســائية 
في أولى أيام  شــهر آذار لســنة 2022, كما تضمن المهرجان 
مجموعة من العروض المسرحية مختلفة الموضوعات واألشكال، 
وجلسات نقدية فضا عن ورش في فنون المسرح وعلى هامش 
المهرجان أيضا تم توقيع كتاب )جنيات الكتاب( التي يتضمن 

مجموعة من النصوص المسرحية.

تأثيرات نفسية وسلوكية
وعن التأثير النفســي والتربوي للحكاية قالت الدكتورة اللبنانية 
ســارة قصير/ مخرجة وممثلة وحكواتية: "الحكاية تشتغل على 
قســمي الدماغ في علــم النفس الدمــاغ اليمين المســؤول عن 
العاطفة والخيال والدماغ اليســار المسؤول عن المنطق والتحليل 
والربــط وغيرهــا، فتعمــل الحكاية مــن خــال احتوائها على 
التعبيرات البصرية للوجه والجســد واليديــن والصوت بأنغامه 
المختلفة وأيضا هي تحاكي الحواس والمشــاعر ألنها عبارة عن 
فرح وحزن ومفاجأة، إذ إنها محاكاة لحاالت درامية، وبالنســبة 
للدماغ اليســار فهي تقوم بتقديم الحكايات بصور متسلســلة 

مسرح الحسيني الصغير 
هالة مضيئة تجدد روحية األطفال

نفحات 
حسينية

إميانإميان كاظم كاظم

الحكاية تشتغل على قسمي الدماغ 
في علم النفس الدماغ اليمين 

المسؤول عن العاطفة والخيال والدماغ 
اليسار المسؤول عن المنطق والتحليل والربط 

وغيرها، فتعمل الحكاية من خالل احتوائها 
على التعبيرات البصرية للوجه والجسد واليدين 
والصوت بأنغامه المختلفة وأيضا هي تحاكي 
الحواس والمشاعر ألنها عبارة عن فرح وحزن 

ومفاجأة

ضمن أبرز نشاطات قسم رعاية وتنمية الطفولة في العتبة الحسينية المقدسة )مهرجان ضمن أبرز نشاطات قسم رعاية وتنمية الطفولة في العتبة الحسينية المقدسة )مهرجان 
الحسيني الصغري السنوي( الذي عاد بنسخته السادسة بعد توقف سنتني بسبب الجائحة ليعيد الحسيني الصغري السنوي( الذي عاد بنسخته السادسة بعد توقف سنتني بسبب الجائحة ليعيد 
للمشهد الثقافي الطفولي إشراقاته المسرحية محقًقا أهدافه على المستوي�ني الرتفيهي للمشهد الثقافي الطفولي إشراقاته المسرحية محقًقا أهدافه على المستوي�ني الرتفيهي 

والرتبوي, إذ يعد من أهم األنشطة الثقافية الموجهة للطفل السيما وإن العروض ت�ت�أنق على والرتبوي, إذ يعد من أهم األنشطة الثقافية الموجهة للطفل السيما وإن العروض ت�ت�أنق على 
خشبة مسرح البيت الثقافي في مدينة كربالء المقدسة, ويشارك في تقديمها وتقي�يمها نخبة خشبة مسرح البيت الثقافي في مدينة كربالء المقدسة, ويشارك في تقديمها وتقي�يمها نخبة 

كبرية من المبدعني والفنانني العراقي�ني والعرب ولهذا الحدث المهم أبعاد دعت كادر مركز إعالم كبرية من المبدعني والفنانني العراقي�ني والعرب ولهذا الحدث المهم أبعاد دعت كادر مركز إعالم 
المرأة والطفل للحضور ومتابعة فقرات المهرجان إلجراء استطالع خاص بمجلة للقواري�ر.المرأة والطفل للحضور ومتابعة فقرات المهرجان إلجراء استطالع خاص بمجلة للقواري�ر.
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ومنطقية وفيها الكثير من األسئلة المنطقية ألجل ذلك الحكاية 
من أكثر الفنون التي تؤثر على الطفل وتجذب الطفل".

وأضافــْت:" الحكاية تســتخدم للترفيه ولكــن بالقفز عن هذه 
الغاية تعيد الحكاية إلينا أطفالنا حيث ابتعدوا عنا اليوم بسبب 
االنشغاالت وبسبب التكنولوجيا والسمارت فون، لذلك بالحكاية 

يمكننــي إعادة الطفل لعيني حيث أعيــد بيني وبينه التواصل 
البصري والتركيز الســمعي، كما لهــا دور في تحفيز المخيلة عند 
األطفال, فالمخيلــة انعدمْت في اآلونة األخيــرة عند األطفال 
بســبب ما يرونه جاهزا على شاشات التلفاز أو الموبايل، والحل 
بأن نساعد الطفل على تخيل أشياء وأشخاص ونطلق له العنان 
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لرســم الصورة الذهنية، كما يمكننــا ان نحفز لديه التعبير؛ ففي 
علم النفس هناك مصطلح يسمى )التماهي( أي إن الطفل يتأثر 
بتعبيرات الحكواتــي وال اراديا يقلدها وبالتالي تتحفز عضات 

الوجه، وبذلك تزيد مستقبا قدرته على التعبير".

نظريات تربوية يثبتها المسرح
عبر الدكتور محمد اســماعيل/ مخرج وممثل وكاتب )كلية الفنون 
الجميلة جامعة الموصل( بحكم اختصاصه في المسرح التربوي 
والدراما التعليمية عن دور المسرح في تهذيب سلوك الطفل من 
خال تفاعله مع الحدث المسرحي الذي ينقل القصة المسرحية 
ولغة الجســد والصــوت بأمانة إلى نفــس المتلقي الصغير من 
دون مقاطعــة الشاشــات والتقنيات التكنولوجيــة, فالتفاعل 

الحســي يكون في أوجه تحــت خيمة المســرح, فضا عن قوة 
التركيــز الذهني لدى الطفل وزيادة معدل اســتجابته للموعظة 
والرسالة المخبأة في طيات العرض المسرحي وبذلك فإن نشأة 
المســرح وجدت على هذا األساس, فالمســرح بشكله ومفهومه 
العام والخاص يمكنه اختصاره بأنه رســالة, لكن لو تحدثنا عن 
مســرح الطفل فإن العروض يجب أن تتضمن على أعلى درجات 
المتعة والتشــويق واإلثارة وال تخلو في الوقت ذاته من الرسالة 
والهدف التربوي المنشود, فكل ما يتم عرضه للطفل سيتغلغل 
 ال محاله في ال وعيه ليكون حصيلة معرفية جمالية تســاهم في 
تنظيــم بعــض ســلوكياته, الســيما التــي تتوافــق مــع ما 
 يقدمه الحــوار والحدث المســرحي, فالطفل لديــه القدرة على 
 ربــط األحــداث بحياته الواقعيــة من خال مخيلته الواســعة, 
 فمتــى مــا أردنــا أن نرســخ قناعــة معينــة أو ُنقــّوم فكــرة 
خاطئة يمكننا من خال عرض مسرحي أن نصل لهذه األهداف 

مع الحفاظ على جانب التسلية واالمتاع. 

إرساء ثقافات
وقالْت إحدى الحاضرات: "في الحقيقة اســتطاع هذا المهرجان 
أن يرســي ثقافة المســرح عند المجتمع الكربائــي فما نراه من 
حضــور اليوم لم يكن معهودا ســابقا وهذا مــا يدل على أدلجة 
الجمهور بثقافــة كادْت أن تموت في العراق وبالتالي هي جزء 
مهــم من الثقافات التي تعيد الطفل الــى التفاعل في الواقع 
بــدل تفاعله الدائم مــع األجهزة االلكترونيــة، فضا عن ذلك 
تضمنْت العروض كثيرا من الــدروس التربوية واألخاقية التي 
تصب في تهذيب الطفل والتأثير على سلوكه، لقد كان الطفل 
جزءا من العروض فكان يتخذ القرار ويشارك في تطوير األحداث 

وأرى قد تحققْت غاية العروض التفاعلية".

استطاع هذا المهرجان أن يرسي 
ثقافة المسرح عند المجتمع الكربالئي 

فما نراه من حضور اليوم لم يكن معهودا 
سابقا وهذا ما يدل على أدلجة الجمهور 

بثقافة كادتْ أن تموت في العراق وبالتالي 
هي جزء مهم من الثقافات التي تعيد الطفل 

الى التفاعل في الواقع بدل تفاعله الدائم مع 
األجهزة االلكترونية، فضال عن ذلك تضمنتْ 

 العروض كثيرا من الدروس التربوية 
واألخالقية التي تصب في تهذيب الطفل 

والتأثير على سلوكه
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السؤال: هل يجوز للزوجة ان تعصي زوجها؟
الجواب: الواجب على الزوجة أن ال تعصي الزوج في أمرين فقط 

االستمتاع الجنسي، الخروج من البيت، وأما سائر االمور فليس له أن يأمرها وينهاها وعليهما 
أن يحا المشاكل فيما بينهما بالتفاهم واحترام كل واحد منهما لآلخر.

الســؤال: زوجي هجرني منذ مدة طويلة واروم الســفر للزيارة وغيرها فهل يجب 
علّي أخذ موافقته؟

الجواب: اذا كان ممتنعًا عن أداء حقوق الزوجة بالهجر وعدم االنفاق لم يلزم ذلك.

السؤال: اذا كان الزوج يسيء معاملة زوجته حتى لم تستطع الصبر معه فخرجت 
الي بيت اهلها وقد مضي على ذلك اربع سنوات وهو يرفض طالقها فهل عليها 

اثم في الخروج من بيته وماذا تفعل لتنفصل عنه بصورة شرعية؟
الجواب: ان المرأة التي يســيء الزوج معاملتها ويؤذيها يجوز لها ان ترفع امرها الى الحاكم 
الشــرعي ليســتدعيه ويطالبه بمعاشــرتها بالمعروف او تســريحها بالطاق فان رفض كا 
االمريــن ولم يمكن الزامه جاز للحاكم الشــرعي ان يطلقها اســتجابة لطلبهــا، واذا لم يكن 
يسعها رفع امرها الي الحاكم الشرعي وكان بقاؤها في بيت الزوجية ضرريًا عليها او حرجيًا 

بحد ال يتحمل عادة جاز لها الخروج.

الســؤال: هل يجب طاعة المرأة لزوجها في االمور الحياتية ام لها حدود معينة، 
الرجاء بيان ذلك؟

الجواب: تجب عليها طاعته في التمكين له لاســتمتاعات الجنسية المتعارفة وكذلك عدم 
الخروج من بيتها بدون اذنه. 

الســؤال:   هل يحق للزوجة عدم االمتثال ألمر الزوج في حال كونها محتاجة الى 
العمل وإن كان في فترات مختلفة وقد يكون نهاراً او عصراً حسب عرض الشركة 
أو المؤسســة التي توفــر هذه الوظيفة ولكن الزوج يرفــض عمل الزوجة من بعد 

الظهيرة؟
الجــواب: إذا تزوجها وهي عاملة أو اشــترطت عليه ذلك فــي العقد فيجوز لها ذلك وإال فا 

يجوز.

 

الســؤال: ما هــو حكم المرأة الخارجة مــن بيتها بعد ان طلب منهــا الزوج الرجوع 
ألكثر من مرة ؟

الجواب: ال يجوز للمرأة الخروج من بيتها من دون إذن الزوج إاّل مع العذر شرعًا.

فقهياتفقهيات

للقوارير 

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

استفتاءات في حق الزوجة
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التسوقالتسوق

المشكلة ان 
ظاهرة االدمان 
على التسوق 
ليست موجودة 
لدى النساء فقط 
فهناك رجال ايضا 
يعانون من مرض 
الشراء والتسوق 
ويبدلون ثيابهم 
وساعاتهم 
وأحذيتهم اكثر 
من بعض النساء 
وهذا يدل على ان 
مغريات المدنية 
الحديثة تصيب 
الرجال والنساء 
على حد سواء

هل حقا ان التسوق هو أحدث وسيلة تستخدمها المرأة  لانتقام 
من الرجل ؟ في وقت تحول فيه التســوق هذه االيام الى هوس 
أصاب النســاء فقيرات او غنيات سيدات و آنسات بغض النظر 

عن دخل كل واحدة منهن.
فالمرأة بطبيعتها جبلت على حب الشراء فهي عاشقة للتسوق  
تمامــا كعشــقها لذاتهــا وجمالها والمــرآة التــي تحملها في 

حقيبتها 
كما نجــد ان معظم االعانــات التجارية في وســائل االتصال 
المختلفة موجهة للمرأة النها صاحبة قرار الشــراء في االسرة و 

ألنها تنقاد بسرعة امام بريق االعان.
والفرق بين الرجل والمرأة في هذا الموضوع ان الرجل بعد الزواج 
يشــعر بأنه ليس مضطرا الى االســراف بل الى مسك يده ليوفر 
لألسرة وللمستقبل بينما تشعر المرأة بأن من أولوياتها االستمرار 
في االنفاق على نفســها ومظهرها لتجمــل صورتها في عيني 
زوجها وهذه الفكــرة تتوارثها الفتاة وتتربــى عليها من جيل 

آلخر. 
 المشــكلة ان ظاهــرة االدمــان على التســوق ليســت موجودة 
 لــدى النســاء فقــط فهناك رجــال ايضــا يعانون مــن مرض 
 الشــراء والتســوق ويبدلــون ثيابهــم وســاعاتهم وأحذيتهم 
اكثــر من بعض النســاء وهذا يــدل على ان مغريــات المدنية 
الحديثة تصيب الرجال والنســاء على حد ســواء وربما يدل هذا 
علــى ضعف او عدم ثقــة بالنفس وليس جوعــا او انتقاما من 

الطرف االخر. 
كما يؤكد البعض ان اقبال النســاء على عملية الشــراء ناتج عن 
اهمال الزوج لزوجته وانشــغاله عنها لفترات طويلة او تهديده 
لها بالــزواج فتعمد للــرد عليه من خال جيبــه الخاص فتقوم 

بصرف ماله بشراهة مبالغ فيها. 
والبعض االخر يقول ان المرأة تتعرض الغراء الشــراء والتســوق 
أكثر من الرجل النها تجد في ذلك فرصة للتنفيس عن الضغوط 
والمشاكل الزوجية فتجد في السوق والتسوق رفيقا تفرغ فيه ما 

يصيبها من قلق وتوتر وتعب نفسي. 
فــي هذا االطار أيضا هناك حكمة جميلــة موجهة للمرأة تقول 
)ان كنت ترغبين في قصقصة ريش زوجك فا تبالغي واال  طار 

بعيد عنك(.

ساجدة ناهي

�لو�قع من
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قضية 
للمناقشة

سهىسهى الشيخلي الشيخلي

ذات مرة كنت ضيفة ذات مرة كنت ضيفة 
عند احدى القرى عند احدى القرى 

العشائرية اي جل العشائرية اي جل 
افراد عائالتها تنتمي افراد عائالتها تنتمي 
لعشرية واحدة.. قرية لعشرية واحدة.. قرية 

واسعة تحل فيها واسعة تحل فيها 
الحداثة نوعا ما.. الحداثة نوعا ما.. 

وتركن عند اطراف وتركن عند اطراف 
العاصمة بجمال ساحر، العاصمة بجمال ساحر، 

لكن اشد ما احزنني لكن اشد ما احزنني 
اعداد المعاقني فيها اعداد المعاقني فيها 
كبارا وصغارا والسبب كبارا وصغارا والسبب 

الذي يدركه الجميع الذي يدركه الجميع 
من وراء ذلك هو زواج من وراء ذلك هو زواج 

االقارب )الذي يحدث االقارب )الذي يحدث 
بينهم عادة ويت�كرر بني بينهم عادة ويت�كرر بني 

عائالتهم( يوجد في عائالتهم( يوجد في 
هذه القرية ما يقارب هذه القرية ما يقارب 

1515 معاقا باعمار ت�رتاوح  معاقا باعمار ت�رتاوح 
بني بني 4040 عامًا  وعام  عامًا  وعام 
واحد )وفيها عائلة واحد )وفيها عائلة 

 تضم ثالثة  تضم ثالثة 
اشقاء معاقني(اشقاء معاقني(

تضاربت اآلراء حوله
زواج األقارب..

بين التجانس االجتماعي واالمراض الوراثية 

زواج شبه إجباري
يصــف احــد وجهــاء هــذه العشــيرة وحســب مــا عــرف طبيــا ان 
الــزواج الــذي يحــدث بيــن عائالتهــم ويقصــد بــه زواج ا بنــاء 
العــم مــن بنــات العــم او ابــن الخــال مــن بنــت عمتــه عمومــا 
ــر  ــة تؤث ــاالت وراثي ــه ح ــدث في ــد تح ــارب، وق ــو زواج االق ه
ــدون، ويقــول انهــا عــادات وتقاليــد  فــي االطفــال الذيــن يول

عشــيرتنا هكــذا، اذ ال تخــرج الفتــاة خــارج نطــاق العشــيرة واذا 
احــب الرجــل الــزواج فيختــار واحــدة مــن بنــات القريــة فنحــن 
عشــيرة معروفــة والنحبــذ دخــول غريــب بيننــا وطبيعــة حياتنــا 
ريفيــة وبناتنــا ورجالنــا كثيــرون، قــد يأتــي الغريــب ويفرق كل 
ماهوجميــل.. او قــد ال ينســجم معنا..بهــذه العبــارات تحــدث 

الشــخص الــذي تعــذر عــن ذكــر اســمه عــن زواج االقــارب. 
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ضحايا ولكن
ــت  ــنوات ، انجب ــر س ــذ عش ــا من ــن عمه ــن اب ــاب م ــت رب تزوج
طفلهــا األول بصحــة جيــدة.. امــا الطفــل الثانــي اكتشــفوا بعــد 
مــدة انــه مصــاب بشــلل دماغــي وشــيئا فشــيئا اصبــح معاقــا 
ــر  ــوق يظه ــدأ الع ــم ب ــليمة ث ــدت س ــي ول ــقيقته الت ــه ش تبعت
فيهــا منــذ الســنة الثانيــة، بــدأ بحــول بســيط ثــم بــطء حركــة 
االطــراف الســفلى الــى عوقهــا التــام هــي بعمــر خمســة اعــوام.

 ايجابيات زواج االقارب رغم بساطته اال 
انه يعد احيانا نوعًامن انواع الزيجات 

الناجحة نظرا للتقارب الطبقي واالجتماعي 
والثقافي واالقتصادي، اي ان يكون هناك نوع 

من التجانس والتقارب والتكافؤ فيما بينهم 
حيث يعرف احدهما اآلخر وتحمل صعوبة ما قد 

يمر في حياتهما الزوجية
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ــاث  ــه ث ــت ل ــا انجب ــه ايض ــة عم ــن ابن ــزوج م ــر ت ــاب آخ ش
ــد  ــي ، اذ ول ــوه خلق ــن تش ــي م ــا يعان ــاء وصبي ــات اصح فتي
وفمــه اشــرم، يقــول هــذا الشــاب ســابقا كنــا ال نــدرك اضــرار 
اســتمرارية هــذا الــزواج المتقــارب ومــن ثــم هــم يصــرون علــى 

ــة عقــده رغــم بعــض مســاوئه. اهمي

شعور بالذنب
وهكــذا تســتمر مآســي االطفــال المعاقيــن فــي هــذه العشــيرة 
ــكر  ــلمان ش ــا، س ــث عنه ــا او الحدي ــا جميع ــن حصره وال يمك
ــد  ــا يول ــب عندم ــن شــعوره بالذن ــر ع ــن عب ــد احــد المعاقي وال

طفــل مصــاب بمــرض وراثــي ويقــول :
ــدى  ــن اح ــي م ــك لزواج ــي ذل ــبب ف ــي الس ــا اردد بانن دائم
ــي  ــدوا ل ــاء اك ــن االطب ــبًبا ولك ــذا س ــون ه ــد يك ــي، ق قريبات
ــات  ــا زيج ــي عائلتن ــد ف ــة اذ يوج ــة قليل ــال االصاب ان احتم

ــون. ــم معاق ــن اطفاله ــس بي ــام ولي ــي االرح ــة ف متقارب
الدكتــور عــاء حســين  اوضــح لنــا اضــرار هــذا الــزواج وتأثيراتــه 
بالقــول : زواج االقــارب مــن بعضهــم البعــض يزيــد مــن نســبة 
ــة بشــكل عــام ولكــن التصــل هــذه  حــدوث االمــراض الوراثي

النســبة الــى مائــة بالمئــة.
ــن  ــدون مــن ابوي ــى اولئــك االطفــال الذيــن يول ــا ال ــو نظرن ول
ربطتهــم قرابــة فــان نســبة حــدوث العيــوب الخلقيــة لديهــم 
تصــل الــى 4 بالمئــة وفــي اقصــى االحصاءيات تصــل الى 6 
بالمئــة كمــا ان اكثــر االمــراض شــيوعا بيــن مواليــد المتزوجيــن 
مــن اقاربهــم هــي التــي يطلــق عليهــا االمــراض المنقولــة عــن 
ــن احــد  ــر ســليمة م ــات غي ــال موروث ــة  وهوانتق ــق الوراث طري
االجــداد المشــتركين بيــن االبويــن وينتقــل هــذا المــوروث غيــر 
ــى احفــاده،  واذا  ــم ال ــى ابنائــه ث ــك الجــد ال الســليم مــن ذل
تــزوج هــذان الحفيــدان مــن بعضهمــا البعــض فــان كل واحــد 
ــر الســليمة الحــد ابنائــه عنــد  منهمــا قــد يعطــي النســخة غي

التخصيــب ممــا يــؤدي حــدوث مــرض.

تحاليل ضرورية
ــن  ــة م ــدم والوراث ــراض ال ــارات ام ــون اختب ــد ان يك ــن المؤك م
ضمــن اساســيات عقــد القــران، وتضطلــع المحكمــة الشــخصية 
ذلــك األمــر مــن الوثائــق المهمــة التــي يتــم تقديمهــا اليهــم 
ليتــم الــزواح ، وهــي خطــوة جيــدة للحــد مــن ظاهــرة االمــراض 
الوراثيــة والمنتقلــة، ومــن الضــروري تقديــم  معلومــات طبيــة 
عــن المتزوجيــن الجــدد وتاريــخ العائلــة الطبــي ليكشــف عــن 

هــذه الحــاالت بدقــة وصراحــة.

مساوئ  وايجابيات
ــارب  ــزواج االق ــمي ان ل ــدى الهاش ــة ن ــح  االختصاصي وتوض
ــدية  ــراض جس ــه ام ــج عن ــن تنت ــدة حي ــة عدي ــاوئ صحي مس
ــات  ــاف الجيني ــبب اخت ــال بس ــى االطف ــرة عل ــة خطي وعقلي

ــم. ــودة بينه الموج
ــا  ــه يعــد احيان ــه فتوضــح رغــم بســاطته اال ان ــا ايجابيات  ام
ــي  ــارب الطبق ــرا للتق ــة نظ ــات الناجح ــواع الزيج ــن ان نوًعام
واالجتماعــي والثقافــي واالقتصــادي، اي ان يكــون هنــاك نــوع 
مــن التجانــس والتقــارب والتكافــؤ فيمــا بينهــم حيــث يعــرف 
ــا  ــر فــي حياتهم ــد يم ــا ق ــة م ــل صعوب ــا اآلخــر وتحم احدهم
ــة  ــة وصل ــل القراب ــذوب بفع ــد ت ــات ق ــن معوق ــة م الزوجي

الرحــم.

رأي الدين
يوضح الشيخ ماجد العوادي ذلك بالقول: 

أمرنــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه بالتخيــر بــأي طريقــة 
ــم(  ــروا لنطفك ــاة )تخي ــل الص ــه افض ــال علي ــا ق ــة كم متاح
ــه رســالة  ــه وآل ــه علي ــى الل ــوم  أن أحاديــث الرســول صل ومعل
لبنــي البشــر فــي كل زمــان ومــكان فقولــه لنــا )تخيــروا 
لنطفكــم( نفهــم منــه التخيــر فــي الشــكل وفــي الديــن وفــي 
ــة أيضــا  إشــارة نفهــم منهــا أن  الحســب واالستشــارة الوراثي
االستشــارة الوراثيــة فــي عصرنــا الحاضــر واجبة شــرعا فكما أن 
االستشــارة الوراثيــة تقــي الذريــة مــن األمــراض الوراثيــة التــي 
تنتقــل فــي زواج األقــارب فهــي تقــي الذريــة مــن األمــراض 

ــة التــى تنتقــل فــي زواج األباعــد أيضــا. الوراثي

يجب ان تكون اختبارات امراض الدم 
والوراثة من ضمن اساسيات عقد القران، 

وتضطلع المحكمة الشخصية ذلك األمر من 
الوثائق المهمة التي يتم تقديمها اليهم ليتم 

الزواح ، وهي خطوة جيدة للحد من ظاهرة 
االمراض الوراثية والمنتقلة، ومن الضروري 

تقديم  معلومات طبية عن المتزوجين الجدد 
وتاريخ العائلة الطبي

لو نظرنا الى اولئك االطفال الذين 
يولدون من ابوين ربطتهم قرابة فان 
نسبة حدوث العيوب الخلقية لديهم تصل الى 
4 بالمئة وفي اقصى االحصاءيات تصل الى 6 

بالمئة كما ان اكثر االمراض شيوعا بين مواليد 
المتزوجين من اقاربهم هي التي يطلق عليها 

االمراض المنقولة عن طريق الوراثة  وهوانتقال 
موروثات غير سليمة من احد االجداد المشتركين 

بين االبوين
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سعادسعاد البياتي  البياتي 
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تاريخ 
وتراث

لخصوصيته في شفاء االمراض 

﴿﴿حمام العليل﴾﴾  
في ذاكرة وقلوب الموصليين

في زيارتي الفريدة في زيارتي الفريدة 
لمدينة الموصل لمدينة الموصل 

الجميلة قبل سنوات الجميلة قبل سنوات 
كنت قد صممت على كنت قد صممت على 

زيارة حمام العليل زيارة حمام العليل 
لما وصفوه لي من لما وصفوه لي من 
سحر وجمال ودواء سحر وجمال ودواء 
، لذا سلكت الطري�ق ، لذا سلكت الطري�ق 

اليه بمنتهى اللهفة اليه بمنتهى اللهفة 
واالطمئنان على انه واالطمئنان على انه 

احد عجائب الخالق احد عجائب الخالق 
لمخلوقاته حينما جعل لمخلوقاته حينما جعل 

في مائه الشفاء في مائه الشفاء 
من العلل واالمراض من العلل واالمراض 

العديدة ،لذا اطلق العديدة ،لذا اطلق 
عليه اسم "حمال عليه اسم "حمال 

العليل" لخصوصيته العليل" لخصوصيته 
في ذلك، ترافقني في ذلك، ترافقني 

في تلك الرحلة في تلك الرحلة 
خالتي التي هي من خالتي التي هي من 
كانت تصر في اللجوء كانت تصر في اللجوء 

الى المكان بسبب الى المكان بسبب 
معاناتها من آالم معاناتها من آالم 

المفاصل، كان المكان المفاصل، كان المكان 
مدهشا ويضم العديد مدهشا ويضم العديد 

من العيون المائية من العيون المائية 
الساخنة.الساخنة.
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وهنــاك اناس كثر اتوا من معظم المحافظات وحتى من مدن العالم 
لغرض الســباحة اوغطس جزء من الجسم فيه، واغلبهم يستمتعون 
بطبيعة المنطقة الســاحرة واجوائها الخابة ومنظر االشجار المثمرة 
والخضراء ، فضا عــن وجود الحدائق والمتنزهات التي تزخر بجمال 
موصلــي المثيل له ، وهنــاك كان موعدنا مع ممارســة الاروع منها 
في وضع اقدامنا في تلك المياه والشعور بالراحة النفسية والذهول 
بســخونة مياهه وضحكات الصبايا والنساء الللواتي أتين للنزهة او 

للتخلص من داء ما . 

شفاء االمراض 
عــن تفاصيل اخر لهــذا المنتجع واســراره التي لــم تعرف تحدث 

الباحث الموصلي الدكتور شامال محمد علي بالقول :  

يتميــز حمــام العليــل بأن مياهــه معدنية ســاخنة لعــدة ينابيع 
وقد ســمي بهذا االســم النه يشــفي العديد من االمراض الجلدية 
كالصدفيــة واالكزيما والمفاصل والتئام الجروح والتهاب المفاصل 
وتعقم الجســم من الجراثيم وتريح العضات والجســد المتعب وأول 
من ســكنها وطورها جماعات أتت من الموصــل فبنوا بها الخانات 
والمطاعــم والفنــادق وأصبحــت وجهــة ســياحية مهمــة.. وهذا 
االكتشاف العاجي المهم فيه هو ليس وليد المرحلة ، بل هو قديم 
جــدا ، اذ كانت مزايا الميــاه المعدنية والكبريتية معروفة منذ آالف 
السنيين عند االغريق للشفاء من االمراض ، ذلك الن عيونها تتدفق 
بكثافة شــديدة وارتفاع سخونة المياه فيها الى درجة الغليان ، مما 
اضاف لها صفة عاجية ، فمعظم المواطنين يأتون من بقاع االرض 

طلبا للشفاء من االمراض وقد يتحقق لهم ذلك..
والمياه الكبريتية تتصف بالبرودة في الصيف والحرارة في الشتاء، 
وقد اســتخدم اهالي المدينة القادمون اليها مادة الطين المائلة الى 
السواد والمتواجدة هناك ليغمروا اجسامهم به او المنطقة المصابة 
باالمراض الجلدية الى ان يجف اثناء الوقوف تحت اشــعة الشمس 
ثــم يتحول الى لون فاتح بعدها ، ثم يلجــأون الى المياة في حمام 
العليل للغســل او ملء قناني كبيرة للشرب او ليأخذوها الى ذويهم 

من كبار السن الذين اليتمكنون من المجيء الى العين.

حكاية شعبية 
ويوجــد قرب الحمــام تلة تدعى" تل الســبت " فيصفه الباحث انه  
مــن المناطــق التي توجــد في حمــام العليل وهو يرتبــط بحكاية 
شــعبية تحكي ان الصعود الى هذا التل يسارع في تزويج الفتيات 
اللواتي يطلبن االرتباط او ممن فاتها قطار الزواج، لهذا نرى العوائل 
الموصليــة تصعد هناك ايــام الخميس والجمعة والســبت من كل 
اســبوع  ومن ثم االستحمام في العين عسى ان تتحقق امانيهم في 
تزويج بناتهم ، وكذلــك الكورنيش الذي كان يزدحم بالكازينوهات 
والمتنزهات والعائات التي تحرص علــى التمتع بمنظر دجلة وهو 
يأخذ طريقه بين مــزارع الفاكهة، إال أن ما تبقى من هذا الكورنيش 
الذكريات فقط بعد أن غادره أهله وأهملت تماما بعد االحداث التي 
مرت بمدينة الحدباء الجميلة . . متمنيا وداعيا من الله ان تعود الحياة 
الى كل مدن الموصل الحبيبة ويعاود الزوار والســائحون التوافد الى 
حمام العليل ، فقد سبقتهم القوات االمنية العراقية بعد  ان حررت 
الناحية تماما الى االستمتاع بمياهه واجوائه وكان ذلك  الحدث قد 
دخل قلوب الشــعب العراقي والموصلين على وجه الخصوص ، الن 
حمام العليل يعــد رمزا واثرا يتربع في القلــوب لمكانته التاريخية 

والعاجية منذسنين طويلة.

المياه الكبريتية تتصف بالبرودة في المياه الكبريتية تتصف بالبرودة في 
الصيف والحرارة في الشتاء، وقد الصيف والحرارة في الشتاء، وقد 

استخدم اهالي المدينة القادمون اليها مادة استخدم اهالي المدينة القادمون اليها مادة 
الطين المائلة الى السواد والمتواجدة هناك الطين المائلة الى السواد والمتواجدة هناك 
ليغمروا اجسامهم به او المنطقة المصابة ليغمروا اجسامهم به او المنطقة المصابة 

باالمراض الجلدية الى ان يجف اثناء الوقوف تحت باالمراض الجلدية الى ان يجف اثناء الوقوف تحت 
اشعة الشمس ثم يتحول الى لون فاتح بعدها ، اشعة الشمس ثم يتحول الى لون فاتح بعدها ، 
ثم يلجؤون الى المياه في حمام العليل للغسلثم يلجؤون الى المياه في حمام العليل للغسل
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الجرأة االلكترونية الجرأة االلكترونية 

ال يمكن انكار 
دور االنطباع 
االلكتروني الذي 
يأخذه الفرد عن 
الطرف اآلخر في 
إضفاء الخجل 
واالرتباك- خصوصا 
إذا اختلفتْ 
الحقيقة عن 
انطباعه- وهذا 
يتم تجاوزه 
في الدقائق 
األولى للقاء أما 
استمراره فهذا 
يوشي بمشكلة 
قد نواجهها في 
المستقبل بصورة 
جلية

فــي عالــم التواصــل االجتماعــي كثيــرا مــا تتكون 
 عاقات بين أشــخاص الكترونيين وقد تنتقل الى لقاء 
 فــي الواقــع، وهذا ما حــدث معــي والتقيــُت بعدة 
 أفراد بمختلــف األعمار ممــن يجيدون كثــرة التواصل 
وأخــرى  مقتضبــة  حــوارات  وبيــن  مواقعــه   علــى 

مفصلة.
كنُت ســيدة الحديث واالرتباك بائن على مامح الطرف 
اآلخر كما إنه ال يجيد صياغة جملة منظمة على نقيض 
المحادثات االلكترونيــة، مع تكرار هذه الحالة أظن أننا 
مســتقبا سنضطر إلدخال الشباب دورات في التواصل 
الحي مع المجتمع، فغرقهم في عالم يفتقد الى تبادل 
الحواس أو الشــعور بالحضور ومهارة التواصل مع اآلخر 
أخذتهم الى االفتقار للتواصل المباشــر وعادة بعد أن 
ينتهــي اللقاء ونعود الى مواقــع التواصل يبدأ الطرف 
اآلخــر بتبيــان الماحظــات أو التركيز علــى تفاصيل 
الحديــث والتعليق على بعض األمور بصراحة وجرأة لم 

تكن موجودة في أوانها.
ال يمكــن انــكار دور االنطباع االلكترونــي الذي يأخذه 
الفرد عــن الطرف اآلخر في إضفــاء الخجل واالرتباك- 
خصوصــا إذا اختلفْت الحقيقة عن انطباعه- وهذا يتم 
تجــاوزه في الدقائــق األولى للقاء أما اســتمراره فهذا 
يوشــي بمشــكلة قد نواجهها في المســتقبل بصورة 
جلية مع استمرار استخدام األجهزة االلكترونية كبديل 
للجلسات الحقيقة وهذا على مستوى العائلة أيضا فمع 
قلة تواصل أفرادها مع بعضهم يوما بعد آخر يلحظون 
التباعــد بين أفكار األفراد ومشــاعرهم ثــم ينتقل هذا 
الضعف الى المجتمع، ليكون مجموعة من المشاكل في 

المدارس والجامعات وحتى الحياة الزوجية.
 إن الجــرأة االلكترونيــة والخجــل االجتماعــي تحــرم 
األفــراد من صنع ذكريات حضورية وفهم لغة الجســد 
والتعامــل معهــا كما تفقــده مهارة التأثيــر واالقناع 
وبالتالــي ال يجيد إدارة حياته وهــذه ممكن أن نعدها 
أحد مشــكات أبناء هذا الجيل في تعاملهم في شتى 

مجاالت حياتهم.

ضمياء العوادي 

ُِ�سر�دق
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منارة مشرقة 
يف مساء التعليم

L L Q  W  A  R  E  E  R

ملف العدد
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ملف ملف 
العددالعدد

منارة مشرقة في سماء التعليم..

جامعة الزهراء )عليها السالم( للبنات
صرح تربوي علمي رصين

اعالم  جامعة الزهراء

انطالقة جديدة 
برعايــة العتبة الحســنية المقدســة المتمثلة بســماحة المتولي 
الشــرعي لألمانة العامة الشــيخ الكربائي )دام عــزه( تم افتتاح 
المبنــى الجديــد لجامعــة الزهراء )عليهــا الســام( للبنات وهي 

الجامعة األولى عراقيا لإلناث. 
تم إنشاؤها وفق معايير عالمية تليق باألسم المبارك الذي تحمله 

وبهويتها المنسوبة إلى الحرم الحسيني المقدس.
اذ امتــزج  بناؤها بين الطابع االســامي والحضــاري ، كما جهزت 
بأحدث األحتياجــات من مكاتب للِماكات اإلدرية والتدريســية 
والمختبرات الطبية والقاعات الدراسية وغيرها من المرافق األخرى، 
الســتيعاب عــدد أكبر من الطالبــات وذلك لاقبال الواســع الذي 

شهدته الجامعة منذ انطاقتها الجديدة.

22

توجت بالعلم والمعرفة لتتربع بشكل استثنائي على قريناتها من الجامعات وذلك ألستقطابها توجت بالعلم والمعرفة لتتربع بشكل استثنائي على قريناتها من الجامعات وذلك ألستقطابها 
للفتيات فقط أنها جامعة الزهراء )عليها السالم( للبنات، برغم والدتها الفتية في سماء التعليم اال للفتيات فقط أنها جامعة الزهراء )عليها السالم( للبنات، برغم والدتها الفتية في سماء التعليم اال 

انها أحتضنت العديد من الطالبات على مستوى المدن العراقية تبنتها العتبة الحسينية المقدسة انها أحتضنت العديد من الطالبات على مستوى المدن العراقية تبنتها العتبة الحسينية المقدسة 
لتحمل رسالة تربوية علمية رصينة...  لتحمل رسالة تربوية علمية رصينة...  

من خالل صفحات )للقوارير( ننقل لكم جانبا معرفيا حول أروقة الجامعة:من خالل صفحات )للقوارير( ننقل لكم جانبا معرفيا حول أروقة الجامعة:
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أقسام الجامعة   
تضم الجامعة كليــة الصيدلة وكلية التربية بأقســامها الثاثة، 
قســم الرياضيات، قسم اللغة العربية، قسم اللغة االنكليزية، أما 
كلية التقنيات الصحية والطبية فتشــمل قســم تقنيات االشعة، 

قسم تقنيات العاج الطبيعي، قسم تقنيات التخدير.
كما هناك أقســام إدارية خاصة بتفعيل أنشــطة الجامعة، مثل 

قسم النشاطات الطابية وقسم اإلرشاد النفسي والتربوي. 

قسم النشاطات الطالبية
وكان )للقوايــر( وقفة مع الدكتورة فاتن الدعمي رئيســة قســم 
النشــاطات الطابيــة في الجامعــة حدثتنا قائلة: يهتم قســم 
النشــاطات بعدة برامج متنوعة تنمي قــدرات الطالبات وتحثهن 
على المضي قدًما في مسيرتهن التربوية، ومن مجمل هذه البرامج 
النشــاطات الدينيــة والثقافيــة والعلمية والفنية، حيث ســعينا 
بجهود حثيثة لمد جسور التعاون بين القسم والمؤسسات الدينية 
في العتبة الحســينية المقدسة واألولوية كانت لدار القران الكريم 
وذلــك إلحتواء الطالبات الموهوبات بتــاوة وحفظ وتدبر القرآن 

الكريم.  
كما كان للنشــاط العلمي اهتمام كبير اذ ســعينا الى تفعيله من 
خال تواصلنا مع جميع المؤسسات الصحية في العتبة الحسينية 

علــى من أجل التعاون فــي تطبيق مهارات الطالبات 
األجهــزة الطبية وغيــر ذلك مما 

يخص الجانب العلمي.
 

وتابعت الدعمي:  وال يخفى علينا الجانب التثقيفي وهو يشــمل 
النواحي الفنية والســلوكية والمســرح والمهــارات التي تمتلكها 
الطالبــة مثل اإللقــاء الشــعري والخطابة ونظم الشــعر والقصة 

القصيرة.
اذ باشــرنا بتبنــي الطالبــات الموهوبــات بالفنون التشــكيلية 
كالرســم والنحت والمشغوالت اليدوية كالخزف والفخار وغيرها من 
الفنون التثقيفيــة الهادفة من اجل تنمية موهبتهن للمشــاركة 

بمهرجانات خاصة بجامعتنا او في جامعات أخرى.

اإلرشاد التربوي
من جانب آخر قالت الدكتورة نســرين علي الجياوي رئيسة قسم 
اإلرشاد النفســي والتوجيه التربوي: ابدت ادارة الجامعة اهتماما 
خاصا بالجانب النفســي والتربوي لكونه يعد عملية بناء تهدف 
الى مســاعدة الفرد ليفهم ذاته ويدرس شخصيته ويعرف  خبراته 

ويحدد مشكاته وينمي امكاناته.
واضافت: ان جوهر العملية االرشادية هي العاقة بين طرفين هما 
المرشــد والمسترشــد وتكون قائمة على التعاطف والثقة واإلترام 

والتقبل اإليجابي. 
حيــث اهتــم اإلرشــاد النفســي بمعالجة المشــكات النفســية 
والســلوكية التــي يعانــي منهــا )الطالبــات او التدريســيون او 
الموظفون( فــي الجامعة، كذلك يهتم فــي تحقيق الذات لمدى 
االفراد فضًا عن توافقهم النفسي واإلجتماعي  ومساعدتهم قدر 
اإلمكان للتخلص من المشكات التي تواجههم تربوًيا وتحصيلًيا 

واجتماعًيا ومهنًيا.
والعمل علــى التثقيف النفســي لتحقيق أعلى مســتويات 
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الوقايــة النفســية وذلــك مــن خــال الملصقــات والمطبوعات 
اإلرشادية وغيرها. 

وتابعــت الجياوي: كما يســاهم القســم في مســاعدة الطالبات 
بتغييــر العــادات غيــر الجيدة  وغيــر الفعالة واكتســاب عادات 
ومهارات تســاعدهن على التفاعل مع االخرين وتحقيق تغيرات 

ايجابية في السلوك.

المكتبة المركزية 
من جانب آخر حدثتنا األســتاذة حنان فاروق الســعدي مســؤولة 
المكتبة المركزية في الجامعة عن دور المكتبة قائلة: تعد المكتبة 
المركزية  مؤسســة اجتماعية وثقافية تهــدف لجمع المعلومات 
وتطويرها عبر طرائق متنوعة كاأليداع واألستعارة والتبادل وتقوم 
علــى نظام معين من الترتيب والتصنيف والفهرســة كما تحتوي 
على كتب تتناول شتى المواضيع المتاحة لكل أفراد المجتمع من 

أجل الدراسة والمطالعة والبحث العلمي واالسترشاد بها.
وتســاهم ايضا علــى توفير كتب تتــاءم مع اهــداف الجامعة 
لمســاعدة الطالبــات في الحصول علــى الخدمــات المعلوماتية 
والمكتبيــة المختلفــة وتزويدهــن بمصــادر المعرفة في شــتى 
التخصصات العلمية، وهناك تواصل مع المؤسســات األخرى من 
اجل تبادل المــواد الجامعية المطبوعة 

وااللكترونية.
تعاون  هنــاك  كما  وتابعــت: 
مشــترك مــع مركــز كربــاء 
ومركز  والبحــوث  للدراســات 
اإلرشاد األسري وقسم الشؤون 
التابعات  والثقافيــة  الفكرية 
للعتبة الحسينية المقدسة 
مكتبــــــــة  بتجهيــز 
بقســم  الجامعــة 
كامــل مــن مصادر 
اإلســامية  العلوم 
الحديثـــــــــة، 
عــن  فضــًا 

تعاوننــا مع مكتبة أم البنين النســوية التابعة للعتبة العباســية 
المقدسة، ومكتبة الجوادين التابعة للعتبة الكاظمية المقدسة.   

االقسام الداخلية
ومــن بين أروقة جامعة الزهــراء )عليها الســام( كانت لنا جولة 
داخل األقســام الداخلية حيث التقينا رئيســة األقسام الداخلية 
زهراء الغانمي حدثتنا قائلة: تتألف األقســام الداخلية من ثاث 
بنايــات تحتوي علــى اربعة طوابق جهزت بأحــدث التجهيزات 

الخاصة بغرف المنام والمعيشة والصحيات، والمرافق االخرى.
 تســتوعب الغرفة طالبتين ويضم السكن طالبات من جميع مدن 
العراق، وقــد اهتم المســؤولون بالجانب االمني بحــرص وعناية 

لسامتهن.
ختمت الغانمـــي حديثها: تعد خطوة احتواء الطالبات في مبنى 
سكني تابع الى الجامعة خطوة ايجابية مهمة تضمن بها العائلة 
ســامة ابنتهم اثنــاء تواجدها فــي الجامعة طيلة فترة الســنة 
الدراسة، كما ساهمت إدارة الجامعة على فتح دور حضانة ورياض 

أطفال لسيدات الِماكات االدارية والتدريسيات والطالبات.
نشــكر الجهــود المبذولــة التي ســاهمت بتأســيس وإدارة هذه 

المؤسسة التربوية األكاديمية الرصينة. 

رئاسة الجامعة
وختام جولتنا كان مع رئيســة الجامعة األســتاذة الدكتورة زينب 
السلطاني حدثتنا قائلة: ان تأســيس العتبة الحسينية المقدسة 
لجامعــة الزهراء )عليها الســام( للبنــات، أعطى مؤشــرًا واضًحا 
ان العتبة المقدســة لم تعن فقــط بالجوانــب الخدمية والطبية 
واللوجستية بل أن توفير التعليم الجامعي لشريحة الطالبات يعد 

جزًءا من التزامها المجتمعي ورسالتها التربوية . 
وبرغم ان الجامعة مازالت فتية حيث تأسســت عام) 2018 ( اال 
انها تمثل بادرة أكاديمية واعدة الرتباطها بجهتين رصينتين هما 

العتبة الحسينية المقدسة ووزارة التعليم العالي. 
حيث تأسست وفق رؤية مســتقبلية تسعى لمعالجة نقص كبير 

في االختصاصات التي تضمها الجامعة . 
وأكــدت: أن الهــدف من تأســيس الجامعة هو الســعي لتخريج 
جيل نســوي بمقومات اجتماعية رصينة يتحمل مسؤولية التربية 
الســليمة لألجيال القادمــة. وتعــد الجامعة اليوم أول مؤسســة 
أكاديمية بمســتوى جامعة تابعة لــوزارة التعليم العالي والبحث، 
وهــي بذلك خطوة تحســب لوزارة التعليم تجاه تدعيم مشــاركة 

المرأة في المجاالت البحثية واألكاديمية.
وأضافت الســلطاني: كما ســعت  العتبة المقدســة على تقديم 
فرص عمل لخريجاتها من المؤسســات األكاديمية في مؤسساتها 
الصحية كمؤسسة وارث الدولية لعاج االورام و مستشفى الدكتور 
احمد الوائلي الخاصة بالنساء والمؤسسات التربوية وغيرها، وهذا 
اكبر مؤشــر ودليل على اإلهتمــام بخريجاتها من الطالبات بتوفير 
فرص عمل لهن وفق اختصاصاتهن لخدمة المؤسسات والمشاريع 
التنموية، وهذه الخطوة ُتعنى بها العشر االوائل  من الخريجات.

كما أن العتبة المقدســة بصدد إنشــاء مصنــع لألدوية من خاله 
سيتسنى تهيئة فرص مناسبة لطالبتنا للعمل.
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ا. د. زينب السلطاني: 
ان تأسيس العتبة الحسينية المقدسة 

لجامعة الزهراء )عليها السالم( للبنات، أعطى 
مؤشرًا واضحًا ان العتبة المقدسة لم تعن فقط 

بالجوانب الخدمية والطبية واللوجستية بل 
أن توفير التعليم الجامعي لشريحة الطالبات 
يعد جزًءا من التزامها المجتمعي ورسالتها 

التربوية
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سرورسرور العلي  العلي 

التجاهل الزوجي..
يثير قلق النساء 

تحقيق

تقـول سـلوى محمـد )40 
أحيانـا  "أفكـر  عامـا(: 
معـي  يتعامـل  بأنـه 
ويتجاهلنـــي،  هكـذا 
عاقـــــة  علـى  ألنـه 

وأنــــه  أخـرى،  بأمـراة 
باالنفصــــــال  يرغـــب 

عنـي، فاألمـر قـد يتطـور في 
تفكيـري وقـد يسـبب لـي حالـة 

نفسـية شـديدة وقلقـا يؤثر بـدوره على 
عصـام  حـا  الشـابة  امـا  برمتهـا.  عائلتـي 
فقالت:"ينشـغل زوجـي معظـم الوقت بعمله 
حتـى في وقـت راحته في البيت مما يسـبب 
لـي الضيـق والكآبة، رغـم اننـي اتعامل معه 
بلطـف واراعـي انشـغاله،اال انه مـن الضروري 
ان يخصـص وقتـا لـي ولعائلته، فقد يسـبب 
هـذا الوضـع امـورا سـيئة وتفضي الـى حياة 
بـاردة الروح فيهـا، لـذا التجـئ احيانـا كثيرة 
الـى الدعـاء مـن الله عـز وجل كي يحسـن من 

اوضاعـه ويعـود الـى طبيعتـه السـابقة. 

توتر وتفكير
أخصائية األسـرة والطفل عبير حسـن أجابت 
عـن تلـك التسـاؤالت التـي تثيـر القلـق لدى 
النسـاء اللواتـي يتجاهلهن ازواجهـن قائلة :
تفكيـر الزوجـة بـأن زوجهـا يريـد االنفصـال 

 ، عنها
عاقـة  مـع ولديـه 

أخـرى خاطـئ وغيـر منطقي، 
وعليهـا أن تدرك السـبب الحقيقي ربما 

تكـون لديـه مشـاكل فـي وظيفتـه، وفي 
تسـاعده  أن  األفضـل  مـن  الحالـة  تلـك 

المشـكلة،  لتجـاوز  وتقـف معـه 
والتفكيـر  التوتـر  مـن  بـداًل 

موجـودة. غيـر  بأشـياء 

أسباب وخطوات
التجاهـل  ذلـك  اسـباب  عـن  إمـا 

: حسـن  فتوضحهـا 
واألحبـاط،  بالملـل  الـزوج  شـعور 

تشكو بعض الزوجات من تجاهل ازواجهن لهن، ومن حالة الصمت التي 
يتعاملون بها معهن، مما يجعلهن امام وضع غريب اليدركن اسبابه، 
وقد تفضي هذه الحالة الى توتر عائلي وتداعيات اسرية بنتائج غريبة 
واحتماالت غير واضحة المعالم عن ذلك الوضع الذي يدخل في الريبة 

والشك .
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او  بوظيفتهـا  عنـه  الزوجـة  انشـغال  أو 
عـدم  او  تمارسـها،  بهوايـة  او  بأقربائهـا 
التوافـق الفكـري بين الزوجين فـا تهتم بما 
يثيـره هـو، او انشـغاله الدائـم بعملـه حتـى 
فـي اثنـاء وقـت الراحـة داخـل منزلـه، كمـا 
وكثـرة طلباتهـا  لزوجهـا  الزوجـة  إزعـاج  أن 
ونقدهـا المسـتمر لـه يجعلـه يتجاهلهـا، لما 
تسـببه لـه ماحقـة وضيـق، باإلضافـة إلـى 
أن المـرأة المبـذرة يتجاهلها زوجهـا للتهرب 

مـن اعطائهـا المزيـد مـن االمـوال.
لمـن  خطـوات  هنـاك   : حسـن  وأضافـت 
يتجاهلهـا زوجهـا عليهـا القيـام بهـا وهـي 
فـي  تفكـر  ال  وأن  معـه،  لطيفـة  تكـون  أن 
االنتقـام منـه، واالهتمـام بـه وبمتطلباته إذ 
أن هذا االسـلوب سـيجعله يستسـلم تدريجيًا 

تتواصـل  وأن  والصمـت،  التجاهـل  وينهـي 
معـه وايجـاد الحلول بداًل مـن مقابلة تجاهله 
بالتجاهـل أيضـًا، وعليهـا التسـلح بالصبر إذ 
مـن  إلـى فسـحة  بحاجـة  األزواج  أن بعـض 
الراحـة بسـبب مشـاكل يتعرضـون لهـا فـي 
العمـل، واالبتعـاد عـن المشـاجرات، كونهـا 
تفتـح البـاب على مشـاكل وخافـات زوجية 
أخـرى لـم تحل سـابقًا، ممـا يزداد 
الوضع سـوءًا، كمــــــــا أن 
التفكيـر بمـا أدى لحالـة 
التجاهـل، وكل مــــا 
مـن  بهـا  يتعلــــق 
حدثـــت  مواقـــف 
بالتوصـــل  يساهم 
لحلول بشـكل أسـرع، 
وضـرورة االنتبـاه إلـى 
تطـرح  التـي  المواضيـع 

الـزوج. ويتجاهلهـا 

حلول أخرى
لهـذا  األخـرى  األسـباب  مـن   : وتابعـت 
الزوجيـة  العاقـة  مـرور  هـو  التجاهـل 
والملـل  بالفتـور  الـزواج  مـن  سـنوات  بعـد 
والروتيـن المعتـاد، لـذا علـى الزوجـة القيـام 
بالمفاجـآت، وتجنـب التحدث لآلخرين سـواء 
صديقاتهـا او قريباتهـا عـن اسـلوب زوجها 
لهـا فـي التجاهـل، كـون ذلـك يـؤدي إلـى 
تدميـر العاقـة الزوجيـة، ويجـب أن تنشـغل 
بعـض  زوجهـا  يتجاهلهـا  التـي  الزوجـة 
عـن  ويتوقـف  أهميتهـا  ليـدرك  الوقـت، 
تجاهلهـا، وفـي حـال عـدم إسـتجابة الـزوج 
لـكل مـا قامت بـه زوجته من جهـود لعودته 
النصيحـة،  طلـب  فيستحسـن  إلـى طبيعتـه 

وجـذري. نهائـي  حـل  إلـى  للوصـول 

مرور العالقة الزوجية بعد 
سنوات من الزواج بالفتور 

والملل والروتين المعتاد احد 
األسباب لهذا التجاهل، لذا على 

الزوجة القيام بالمفاجآت، وتجنب 
التحدث لآلخرين سواء صديقاتها 

او قريباتها عن اسلوب زوجها لها 
في التجاهل، كون ذلك يؤدي إلى 

تدمير العالقة الزوجية
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روئ  تذكيرية روئ  تذكيرية 
للقوارير للقوارير 

طالما واجهت المرأة العرب�ية هجمات على واقعها الذي رسمه اهلل عز وجل لها وجعلها ايقونة طالما واجهت المرأة العرب�ية هجمات على واقعها الذي رسمه اهلل عز وجل لها وجعلها ايقونة 
عالمها  المتفرد بكل الصفات الحميدة ..لذا وصفها بالقارورة لرقتها وجمال وجودها في الحياة عالمها  المتفرد بكل الصفات الحميدة ..لذا وصفها بالقارورة لرقتها وجمال وجودها في الحياة 

..لذلك صارت هذه القارورة محط االنظار كلما سنحت ألعداء الدين اإلسالمي ايذاؤها وكسرها  ..لذلك صارت هذه القارورة محط االنظار كلما سنحت ألعداء الدين اإلسالمي ايذاؤها وكسرها  
واغتنموا الفرصة بشتى أنواع اإلغراءات..واغتنموا الفرصة بشتى أنواع اإلغراءات..

رصدرصد

كانــت  اذا  اال  تخطيــه  اليمكــن  الرقيــق  العالــم  ذلــك  ان   اال 
العقل قليل التدبير وغير واســع الفطنة...وســنوجز بعض ما جاء 
في  بث أســاليب الترغيب لها وسحبها الى عالم بعيد عن مبادئ 

اإلسام.

أباحوا لها الغناء على المنصات..
 والله منعها من األذان واإلقامة، حفاظًا على رقتها وعفتها.

أباحوا لها التمثيل على خشبات المسارح..
 والله لم يطلب منها حضور الجمعة والجماعة، حفاظًا على رقتها 

وعفتها.

 

جعلوها بطلة األولمبياد والمسابقات..
 والله منعهــا من الجري بين الصفا والمــروة، حفاظًا على عفتها 

وحيائها.

أخرجوها في الرحالت والمناسبات بدون أي َمحرم..
 والله أســقط عنها ركنًا من اركان االســام عند عدم وجود َمحرم، 

حفاظًا على عفتها وحيائها.

أخرجوها لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخبات 
الرياضية..

 والله أســقط عنهــا الخروج للجهــاد لنصرة الديــن، حفاظا على 
أنوثتها وعفتها.

أخرجوها من بيتها إلى الشارع معطرة مزينة كاشفة عن 
جمالها 

مضيفة إليه المساحيق الصناعية، والله أمرها أال تضرب 
بالخلخال، ليسمع الناس ماتخفي من زينتها.

هم لم يريدوا لها الحرية.. بل أرادوا حرية الوصول إليها...
ــَهَواِت أَن  ِبُعوَن الشَّ )َواللَّــُه ُيرِيُد أَن َيُتــوَب َعَلْيُكْم َوُيرِيُد الَِّذيَن َيتَّ

َتِميُلوا َمْيًا َعِظيًما(.
اللهم نسألك الستر والعفاف لنساء المسلمين ..

أخرجوها من بيتها إلى الشارع أخرجوها من بيتها إلى الشارع 
معطرة مزينة كاشفة عن جمالها معطرة مزينة كاشفة عن جمالها 

 مضيفة إليه المساحيق الصناعية، واهلل  مضيفة إليه المساحيق الصناعية، واهلل 
أمرها أال تضرب بالخلخال، ليسمع الناس أمرها أال تضرب بالخلخال، ليسمع الناس 

ماتخفي من زينتها.ماتخفي من زينتها.
هم لم يريدوا لها الحرية.. بل أرادوا حرية هم لم يريدوا لها الحرية.. بل أرادوا حرية 

الوصول إليها...الوصول إليها...
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ضمياءضمياء العوادي العوادي حوار/  حوار/  

شاعرة وصحفية وكاتبة لها مجموعة من المنجزات في 
المجال الشعري والقصصي كما جمعت وطبعْت )ديوان 

الحدباء( شارك فيه 49 شاعر من جميع لدول العرب�ية، حاصلة 
على أكرث من جائزة عرب�ية وميداليات ذهبية في شتى 

المجاالت وفي حوار معها للقواري�ر أجابْت:

ادبيات بحبر 
مؤنث

بين أروقة األدب والصحافة 
والنشاطات النسوية

سهى 
الطائي

توزع بصماتها
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متــى وجدْت نفســك بيــن كل تلــك النصــوص؛ ترتب 
األفكار بسبك محكم الجمال؟

- النصــوص الشــعرية هي مــرآة الكاتب أو الشــاعر، فا بد له - النصــوص الشــعرية هي مــرآة الكاتب أو الشــاعر، فا بد له 
أن يجد نفســه في نصوصــه وإن لم يَر هــذا فهناك خلل في أن يجد نفســه في نصوصــه وإن لم يَر هــذا فهناك خلل في 
التوصيف والتعبير، فأنا أجد نفسي في كل نص كتبته، تنتقل التوصيف والتعبير، فأنا أجد نفسي في كل نص كتبته، تنتقل 
روحي بين المقاطع واألبيات ألني وببساطة عشت مع كل حرف روحي بين المقاطع واألبيات ألني وببساطة عشت مع كل حرف 
خطه قلمي، فالشاعر يكتب بروحه قبل حبره ويجسد شخصيته خطه قلمي، فالشاعر يكتب بروحه قبل حبره ويجسد شخصيته 
قبل أي شــيء، قد أصف بشــعري حالة رأيتها أو تأثرت بها ال قبل أي شــيء، قد أصف بشــعري حالة رأيتها أو تأثرت بها ال 
تعنيني، ولكن حين ســكبت كل مشاعري ألنتج نصا مؤثرا فهذا تعنيني، ولكن حين ســكبت كل مشاعري ألنتج نصا مؤثرا فهذا 
وحده يجعلني فيــه، ألن الكاتب يحترق حين يعبر عن حالة ما، وحده يجعلني فيــه، ألن الكاتب يحترق حين يعبر عن حالة ما، 
ســواء كانت حالته أو أنــه ُيعبر عن حالة غيــره، أما عن ترتيب ســواء كانت حالته أو أنــه ُيعبر عن حالة غيــره، أما عن ترتيب 
األفكار ونســجها بالروعة فإني أجد أن فكر الشــاعر وحده نسج األفكار ونســجها بالروعة فإني أجد أن فكر الشــاعر وحده نسج 
من جمال المتناهي يجســده بحروفه ويعيد كتابته مرارا وتكرارا من جمال المتناهي يجســده بحروفه ويعيد كتابته مرارا وتكرارا 
لكي يحصل في النهاية على نٍص ناضج ُمتكامل اإلبداع، وهو لكي يحصل في النهاية على نٍص ناضج ُمتكامل اإلبداع، وهو 
وحده من يمتلك مفتاح رونقه التي يفتح أبوابها ليضع في كل وحده من يمتلك مفتاح رونقه التي يفتح أبوابها ليضع في كل 
موضع لمحة تدل على مجده في الشعر ورونقه في الكتابة فهو موضع لمحة تدل على مجده في الشعر ورونقه في الكتابة فهو 
ال يملك عصا الساحر ليجسد نصا دون احتراق، فالمقطع الواحد ال يملك عصا الساحر ليجسد نصا دون احتراق، فالمقطع الواحد 

يستهلك الكثير من فكره لذا أجد الشعراء دوما ُمنهكين. يستهلك الكثير من فكره لذا أجد الشعراء دوما ُمنهكين. 
  

بين كل تلك المجموعات التي شاركت فيها أين وجدت 
نفسك؟ وهل للمشــاركة في مطبوعات الكتب دور في اضفاء  وهل للمشــاركة في مطبوعات الكتب دور في اضفاء 

خبرة للكاتب؟خبرة للكاتب؟
 - الكتــب التــي شــاركت بها أحســبها إضافة مجــد لّي فقط  - الكتــب التــي شــاركت بها أحســبها إضافة مجــد لّي فقط 
 فــا يمكــن أن أجدنــي وأنا مشــاركة ببضع نصــوص مع كم  فــا يمكــن أن أجدنــي وأنا مشــاركة ببضع نصــوص مع كم 
 هائــل مــن المشــاركين العراقييــن والعــرب، وكمــا تعرفــون  هائــل مــن المشــاركين العراقييــن والعــرب، وكمــا تعرفــون 
المجموعــات المشــتركة يحدث فيها ظلم لكاتب على حســاب المجموعــات المشــتركة يحدث فيها ظلم لكاتب على حســاب 

كاتب أخر.كاتب أخر.
وحقيقــة ال ُأنكرها؛ وجدت نفســي فــي أخر كتــاب أصدرته وحقيقــة ال ُأنكرها؛ وجدت نفســي فــي أخر كتــاب أصدرته 
"أستأنفك سؤاال" فإني أراه متكاما في إبداعه ناضجا جدا وأنا "أستأنفك سؤاال" فإني أراه متكاما في إبداعه ناضجا جدا وأنا 

فرحة به كثيرا ألنه ُعصارة جهدي وخاصة تعبي.فرحة به كثيرا ألنه ُعصارة جهدي وخاصة تعبي.
أما عن الخبرة بالمشــاركة فهذا أمر طبيعي فحين يُكتب اسمك أما عن الخبرة بالمشــاركة فهذا أمر طبيعي فحين يُكتب اسمك 
فــي ُكتب توثق فيها أســماء الشــعراء لحقبة ما؛ فا شــك أن فــي ُكتب توثق فيها أســماء الشــعراء لحقبة ما؛ فا شــك أن 
التاريخ كتب ابداعك وخط اســمك مع ُثلة من اأُلدباء الُمبدعين، التاريخ كتب ابداعك وخط اســمك مع ُثلة من اأُلدباء الُمبدعين، 
اذن هي اضافة لاسم وتخليد للذكر وقد شاركت بعدة كتب من اذن هي اضافة لاسم وتخليد للذكر وقد شاركت بعدة كتب من 
هــذا النوع منها: )أنطولوجيا االدب النســوي في العراق( ُأصدر هــذا النوع منها: )أنطولوجيا االدب النســوي في العراق( ُأصدر 

20172017، وشاركت في كتاب ))موسوعة الشعر النسائي العربي ، وشاركت في كتاب ))موسوعة الشعر النسائي العربي 
المعاصر((، وهو كتاب توثيقي للحركة الشعرية النسائية خال المعاصر((، وهو كتاب توثيقي للحركة الشعرية النسائية خال 
الســنوات الســنوات 19501950مم2020-2020- م وقد شــمل "  م وقد شــمل " 10111011 " شــاعرة  " شــاعرة 
من العالم العربي، وشــاركت أيضا في كتــاب معجم االديبات من العالم العربي، وشــاركت أيضا في كتــاب معجم االديبات 
والكواتــب العراقيــات في العصــر الحديث في جزئهوالكواتــب العراقيــات في العصــر الحديث في جزئه55 ســنة  ســنة 

..20202020

شــخوص النصوص بيــن الحقيقــة والخيــال من خالل 
خبرتكم وقراءتكم؛ أيهما أكثر تأثيرا في الُمتلقي؟

- إن هيكليــة النص يجــب أن يمزج بين الحقيقــة والخيال فإن - إن هيكليــة النص يجــب أن يمزج بين الحقيقــة والخيال فإن 
الكاتــب يحاول مرارا أن يســحب القارئ لجهتــه ويقوم بجذبه الكاتــب يحاول مرارا أن يســحب القارئ لجهتــه ويقوم بجذبه 
بخيال فيه خيط من الحقيقة كي يثبته في التســمر على النص بخيال فيه خيط من الحقيقة كي يثبته في التســمر على النص 
ولكي يســرح في خيال الكاتب ويدخل في مداره عائما ســابحا ولكي يســرح في خيال الكاتب ويدخل في مداره عائما ســابحا 
هائما، فالشاعر الذي ال يدعوك لاستمرار في القراءة لم ينجح في هائما، فالشاعر الذي ال يدعوك لاستمرار في القراءة لم ينجح في 
إبهارك بحروفه وكلماته أو بمعاني النصوص، فهدفنا كُكتاب إبهارك بحروفه وكلماته أو بمعاني النصوص، فهدفنا كُكتاب 
أن يصــل معنا الُمتلقي الى ما وراء النص ليفهم معناه ويمتلك أن يصــل معنا الُمتلقي الى ما وراء النص ليفهم معناه ويمتلك 
مفتــاح النص؛ ال أن يقــف على بابه طارقا فقــط، وأنا ال ُأحبذ مفتــاح النص؛ ال أن يقــف على بابه طارقا فقــط، وأنا ال ُأحبذ 
أن يكتب الشاعر كلمات صعبة المعاني على الُمتلقي المسكين أن يكتب الشاعر كلمات صعبة المعاني على الُمتلقي المسكين 
بل أحب أن أكتب بصيغة "الســهل الممتنع" الذي يحتاج لوقفة بل أحب أن أكتب بصيغة "الســهل الممتنع" الذي يحتاج لوقفة 
بســيطة ويظل راســخا في الذهن بعد القراءة، فغايتنا التأثير بســيطة ويظل راســخا في الذهن بعد القراءة، فغايتنا التأثير 

على من يقرأ والوصول له بكل الطرائق الممكنة.على من يقرأ والوصول له بكل الطرائق الممكنة.

فــي ميدان الصحافة هل لــأدب والكتابة دور في اخراج 
صحفي بجمل أكثر جماال وتأثيرا؟

- الصحافة ميداني الذي أصول به وأجول وأنا ُمتســلحة بكامل - الصحافة ميداني الذي أصول به وأجول وأنا ُمتســلحة بكامل 
أســلحتي األدبية، وقد يكون هذا ســببا في قــوة كلماتي ألني أســلحتي األدبية، وقد يكون هذا ســببا في قــوة كلماتي ألني 
أمتلك ثــروة من المفردات االدبية أعرف كيف ُأســخرها ومتى، أمتلك ثــروة من المفردات االدبية أعرف كيف ُأســخرها ومتى، 
 فغايــة كل إعامــي " ُصحفــي " أن يصــل الــى لغــة األديب  فغايــة كل إعامــي " ُصحفــي " أن يصــل الــى لغــة األديب 
ليكون مرموقا في طروحاته؛ فما بالك بأديب ُصحفي؛ أو شــاعر ليكون مرموقا في طروحاته؛ فما بالك بأديب ُصحفي؛ أو شــاعر 

إعامي!.إعامي!.

في ميدان النشــاطات االجتماعي مــا مدى عمق بصمة 
المرأة؟

 - المــرأة ملحمة شــعرية تاريخية جســدت نفســها بنفســها  - المــرأة ملحمة شــعرية تاريخية جســدت نفســها بنفســها 
وحاولــت جاهــدة أن تضع لها بصمة فــي كل الميادين فهي وحاولــت جاهــدة أن تضع لها بصمة فــي كل الميادين فهي 
االن شاعرة، وُصحفية، وكاتبة، ومعلمة، ومربية لألجيال، ونائب االن شاعرة، وُصحفية، وكاتبة، ومعلمة، ومربية لألجيال، ونائب 
فــي البرلمان، ووزير، وتطمح أن تكون رئيس وزراء، أســوة بأبيها فــي البرلمان، ووزير، وتطمح أن تكون رئيس وزراء، أســوة بأبيها 
وزوجها وأخيها وابنيها "الرجل " فهي صاحبة البصمة في كل وزوجها وأخيها وابنيها "الرجل " فهي صاحبة البصمة في كل 
مكان دخلته، وهي النجمة الامعــة التي تهب من نورها لتحلو مكان دخلته، وهي النجمة الامعــة التي تهب من نورها لتحلو 

الحياة.الحياة.
ورغــم كل اإلرهاصات التي تتعــرض لها والتعنيــف والكبت ورغــم كل اإلرهاصات التي تتعــرض لها والتعنيــف والكبت 
 والقيــود؛ تحــاول بشــتى الطرائق أن تخــرج للحيــاة وتمارس  والقيــود؛ تحــاول بشــتى الطرائق أن تخــرج للحيــاة وتمارس 
حياتهــا كما تحب وكما تشــاء، فهي تحاول غــرز هذه البصمة حياتهــا كما تحب وكما تشــاء، فهي تحاول غــرز هذه البصمة 
بعمــق ليبقى األثر جليــا ولتكون منارا ُيقتدى بــه ومجدا يليق بعمــق ليبقى األثر جليــا ولتكون منارا ُيقتدى بــه ومجدا يليق 

 الكتب التي شاركت بها أحسبها 
إضافة مجد ليّ فقط فال يمكن أن 
أجدني وأنا مشاركة ببضع نصوص مع كم 

هائل من المشاركين العراقيين والعرب، وكما 
تعرفون المجموعات المشتركة يحدث فيها 

ظلم لكاتب على حساب كاتب أخر
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من هو سبنسر جونسون؟
كاتب أمريكي ولد العام 1938 حاصل على درجة البكلوري�وس في الفن في علم النفس من جامعة 
كاليفورنيا العام 1963 ودرجة طبية من كلية الجراحني الملكية في ايرلندا،  معروف بسلسلة حكايات 

قيمة لألطفال، وكتابه التحفيزي الذي صدر العام 1998 من الذي حرك قطعة الجنب الخاصة بي؟، الذي 
دخل قائمة نيوي�ورك تايمز ألكرث الكتب مبيعًا. جونسون هو رئيس لـ "شركاء سبنسر جونسون". كتب 

جونسون أيضا كتاب "نعم" أو "ال": الدليل لقرارات أفضل وعّدة كتب لتطوي�ر األداء الوظيفي واإلداري 
على مستوى الفرد الواحد والشركات

عرض عرض 
كتابكتاب

من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي؟

للكاتب األمريكي: 
سبنسر جونسون

هاجرهاجر األسدي األسدي
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 محتوى الكتاب
يعد كتاب )مــن الذي حرك قطعة الجبــن الخاصة بي؟( كتاب 
إداري، اقتصادي وتطويري يطرح فكرة مهمة في جميع المؤسسات 
والمنظمات حتى على مســتوى األفراد أنفسهم وهي )إن التغيير 
والخروج منطقة الراحة أو الوظيفة المعتادة تجعل الموظف والفرد 

يكتشف مهارات جديدة في ذاته لم يكن يعرفها أساسًا.
يخبرنا الكاتب إن اإلنسان حين يبقى في منطقة األمان الخاصة 
به من ناحية العمل، العاقات، الدراســة يبقى جاهًا لمكنونات 
نفســه ولكن حين يخرج من هذه الدائرة طوعًا أو كرهًا سيكتشف 
أن لــه إمكانيات لم يكن يتوقعها، اســتخدم جونســون اســلوبا 
قصصيا بسيطا وســها جدًا وممتعا في ذات الوقت، تستسيغُه 
كل الفئات العمرية بأسلوب المغامرة والتشويق في رحلة البحث 
عن الجبن عبر متاهة مســتمرة وكلما بحثت أكثر ستجد جبنًا أكثر 
يرويها قزمان وفأران فيشرح لنا القزمان كيف يفكر البشر ويرفض 
التغييــر في بادئ األمر ثــم يتقبلُه عنوًة تحت ظرف جدًا ســيئ 
بينمــا الفئران علــى العكس تمامًا كانا ياحظــان كل ما يحصل 
ويســتمران بالعمل والبحــث والركض داخل المتاهــة فيبين لنا 
الكاتب أن الحيوانــات كالفئران والنحل والنمل يعملون دون كلل 
أو ملل بينما اإلنســان الذي مثلُه الكاتب بهيأة القزم يبحثان عن 
الراحة والطرائق الســهلة لينعموا باالسترخاء والكسل مبتعدين 

عن بذل أي مجهود.

من أفكار الكتاب
طــرح الكاتب فكــرة أن الخوف هو العائق الوحيد لعبورك ســلم 
النجــاح فإن تغلبت على شــعور الخوف الدخيــل عليك عند كل 
خطوة مغامرة فإنك اكتســبت الجرأة المطلوبة للنجاح وغرســت 
روح التحــدي في ذاتك وهــذا مهم جدًا، كمــا أن التغيير يحدث 
باستمرار فتوقعُه أواًل وراقبُه ثم تكيف معُه بسرعة واألهم حاول 
أن تســتمتع بهذا التغيير وتهيأ للتغييــر القادم فعندما تتحرك 
متجاوزًا شــعورك بالخوف من التغيير ذاتُه فقط حينها ستشــعر 
باالنفــكاك والحرية فإنــك إن لم تتغير وتواكــب كل متطلبات 
العصر الحديث فإنك حتمًا ستفنى والسير باتجاه جديد سيجعلك 
تكتشــف شيئًا جديدًا داخلك، موهبة دفينة، قدرة ممحية، صدى 
لم تســمعُه من قبل فعند عثورك على هذه األشياء ستلتذ بطعم 

جديد وتحب نفسك أكثر.

دالالت رمزية  
اســتخدم الكاتب الدالالت الرمزية فقطعــة الجبن تمثل الهدف 
وما نرغب الحصول عليه في الحياة ونسعى له كالمال، الوظيفة، 

العاقات االجتماعية، أما المتاهــة فهي رمز للمكان الذي نبحث 
فيه عن الهدف كالشركة التي نعمل فيها أو المجتمع الذي تعيش 

سُتختفي فيه فإن لم تتغيــر مواكبًا كل هذه األحداث  فإنك 
رويــدًا رويدًا من هذا العالــم، وخير دليل 
علــى ذلــك شــركات الهواتــف النقالة 
واألجهــزة االلكترونيــة التــي أفلســت 

فقط ألنهــا كانت متزمتة بما أنتجتــُه ولم تغيير 
معتقداتهــا وتطور أجهزتهــا االلكترونية وتحولها 

إلــى أجهزة تعمل باللمس فلم تعمل على مواكبًة العصر 
الحديث وما يتطلبُه من تغيرات مســتمرة تطرأ على هذا الكوكب 
بســرعة فائقة تكاد تكون مخيفة فإن بقيــت على عقلك اليوم 

دون تطويره ستفنى غدًا ألنك متأخر.

مقتبس
"إن ما تخشــاه منه لــن يكون بنفس القتامــة التي يصورها لك 
عقلك، وأن الخوف الذي تتركُه يسيطر على عقلك هو أخطر بكثير 

من الوضع القائم بالفعل.
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بعد األبدية
مريم مريم  حسني حسني   العبودي    العبودي 
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تقُف على حافــاٍت وِعرة، ُيخّيل إليك أنها النهاية، كُل شــيٍء 
قاتــٌم من حوِلك، تتهاوى روحك، كأنك تنزلق في واٍد ســحيق، 
هل انتهى كل شيء حقًا! أين ذهبت تلك الذكريات والوعود؟ 
أمــا ظننا أنُه األبُد؟ كيف ينتهي ما حِســبناه ال نهائي؟.. كأن 
أبراجًا ســاحقة العلّو تنهار فوق رأســك ِتباعًا، لكم ُأرهقَت في 
تشــييدها ولكم اعتنيت في زخرفة جدرانهــا، ُتطحن اآلن أمام 
ناظريــك طحن الرحى، وال تلوي على شــيء ســوى أن ُتبصرها 
تذوي! ما الحكمة من هذا األذى وأين التفســير الذي ُيذهب عني 
كل هــذه الضبابية الخانقة؟ ســرمدّي... هكذا ِخلَتــُه، ال ُيفّرق 
بينك وبينه إال الموت، فإذا به يموُت قبل الموت، وُيميتك معه. 
تتدفق التســاؤالت في جمجمتــك الُمتخمــة بالفوضى، تكاُد 
تتصــّدع من فرط الضغط الذي ينبعث داخل حدودها، "لم أنا؟ 
لــم أتألم هكذا وحدي؟ لــم انته ما ظننته ســعادتي الخالدة؟ 
أُي حــٍظ بائس أملك!". تدوُر حول نفســك مثــل دوالٍب قديم 
صِدئ، أســئلة وأفكار قاتلة، كيــف؟ لم؟ أين؟ وما الحكمة! في 
قصة موســى )عليه الســام( والخضر العد الصالح، كان الصبر 
والتيقن من حكمة الُفراق محورين أساسيين للخروج بُزبدِة الرحلة 

والدروس التي ُسقيها موسى. 
كان ُيمكن لموســى أن ينهار قانطًا من انتهاء كل شــيء بهذه 
الطريقة القاسية، أن يتذمر من جهله وتفّوق العبد الصالح عليه 

بحنكته، أن يعترض على التفسيرات التي ٌألقيت عليه ويشتعل 
غيظًا الن األمــر انتهى بهذه الطريقة! لكنــه كان واثقًا من إن 
كل شــيء يحصل لســبب، وإن كُل ِفراق، يتبعه سمٌو في الوعي 
واإلدراك ُيخّولــه لبــدء مرحلة أكثر تقُدمًا فــي حياته  ال تتكرم 
علينا الحيــاة دائًما بعبٍد صالح يخبرنا التأويل الذي ننتظر، لكن 

يكفي يقيننا بإن لكل قدرٍ نمُر به، حكمٌة ما.
يكفــي أن نؤمــن بهذا كيا نتحســر علــى ما فاتنــا وال نبقى 
مترنحيــن في متاهاٍت ملتويــة، نبحث عن تفســيرٍ هنا وتبريرٍ 
هناك، نتأمــُل معجزاٍت ُتتســاقُط علينا من الِفــردوس األعلى 
لُتعيد لنا ما فقدناه، ذاك الذي أبعده الرحيم عنا كي ُيحل محله 
خيٌر أعظم ولكننا بجهالٍة نتمسك به ونرى أنفسنا هالكين دونه. 
ستحصل على التعويض الذي يليُق بصبرك ما ُدمت على يقين 
بــأن المقادير تجري بحكمِة إلٍه ُمدّبــر، ال يغفل عن عباده مقدار 

طرفة عين.
 ســتكون رحلتك ُمتعبة ألنك لن تحصل على التبرير الشــافي، 
 لــن ُيســّلط الضــوء علــى تلــك التفاصيــل التــي حّيرتــك 
وأذهبت عقلك ورمت بك على حافة القنوط، ولذلك فهي ُدنيا، 
يسعى فيها الِعباد للعيش بأقل قدرٍ من التعثر، مع إيماٍن عميق 
بأنهم حال وقوعهم، ســُتمد لهم أياٍد ُمنقــذة، يكفي أن ُيؤَمن 

بها لتظهر.
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شعر

أمل أمل   الفرج  الفرج

فقط سوَف أســـَتــلُّ النــدى من جـــفافــِه
لتخضّرني الصــحراُء وقــــَت انتـــصافِه

وأبــني لــقامـــوِس الِبـــحــاِر يقــيــــَنـــها
ــاُر مــعــنى ِضـفـــافـــــِه إذا أنـــكـــر البحَّ

وأروي ُســـــُدواًل خــلَف شــهــقــــــِة والٍه
ُمها أعــطى الشــجى مْن ِشــــغافـــِه ُمحــرَّ

فيـا حــزُن راقـــْب راحـتــيــَك فـــرّبــــما
َل جـبــريــٌل  بــــدمـــِع َمــنــــافـــِه تــنـــزَّ

ُيــشاطـــُئ منُه النـــزَف  يا الذَع الُخــطـى
كصـفــحــِة إنســــاٍن بقــــت في ِغــالفــِه

ودمـــُع نبــيٍّ خـــاشــــٍع فـــي جــــبـــالِه
ـُلهـــا ِمــن بـــاكيـــاِت مـــطـــــافــِه ُيــزمِّ

لــي فــــلــذُت بصحــِو العـيـــــِن أبــكي وأدَّ
سحـــابـــَة ُحـــزٍن مـــن أليـــِم زعـــافــِه

ـَمــْتــني الــريــــُح يا ُحـزُن إنــني فإْن نجــّـَ
بريــٌق ُمــعنَّى في طـــريـــِق اشــتــفــــافـِه

فــإّني ِروائــيُّ الفــجــيـــعـــِة كــّلـــــمـــا
َق بــي مــاَل الُدجى  من مــــصــافِه تهــرَّ
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وكـــّلي ســـــؤاٌل .. والقـــرابيـــُن ثيــمــٌة
ومن قلــــٍق مثــل احتضـــاري ُمــشــــافِه

َأ ذاَك الـــذي أضــــفــى حيـــاًة كــغيــمٍة
بمستــقبِل الطـــوفـــاِن حيـــَن ارتجــافِه؟

ما ــى علـــى أزِل الـــدِّ َأ ذاَك  الــذي صلَّ
يـتــيــمًا .. فـــــكـاَن اهلُل ســرَّ هــتــافــِه.؟

َأ ذاَك َأ ذاَك  الــُمــســتــفــيــُض نـبـــوءًة
وِمن ملكـوِت النــزِف َســْيـُب ِعـطــافِه.؟

ـــمــاِء  بُجـــْرحِه َيــرشُّ شـبــابــيــَك السَّ
نخــيــاًل  عتـــيــقًا من جـــبيــِن ارتعــافِه

وُيوِلـــجــُها الغــيــَب الذي فــي دمـــوِعِه
إذا مــا تجـــارْت زيـــنـٌب فــي ُســـالفــِه

ـُتــها الـــبيــضاُء تنــجُب ذكـــَرُه أشــعـّـَ
ومعــطُفـــها الـــبــاقي حــقــوُل عـفـافِه

ــي بتــوٍل تطــايــرْت وبالـورِد من كـــفَّ
مســـاحــاُتــها من ُغــســِلِه وطــوافـــِه

فمــا أخــطَأ الفجـُر الذي في عــيــوِنـها
فـقــد دلََّل الِمـنـديــَل حــاَل اخــتــطافــِه
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بعدسةبعدسة فدك  فدك  روحي روحي

تألق تألق 
العدسةالعدسة

أطفال مدارس 
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ساجدةساجدة ناهي  ناهي 

استطالع

؟
41

رغم انني أكره كلمة ) لو ( كونها تحمل فيضا رغم انني أكره كلمة ) لو ( كونها تحمل فيضا 
من االماني الحلوة والمستحيلة في ان واحد اال من االماني الحلوة والمستحيلة في ان واحد اال 

أنني فضلت في هذا الموضوع أن أطرح سؤاال أنني فضلت في هذا الموضوع أن أطرح سؤاال 
محددا على بعض النساء وهو : ماذا لو عشت محددا على بعض النساء وهو : ماذا لو عشت 

حياتك مرة اخرى، هل كنت ستغريي�ن فيها شيئا، حياتك مرة اخرى، هل كنت ستغريي�ن فيها شيئا، 
ولو عدنا الى الخلف هل ستختاري�ن حياتك بكل ولو عدنا الى الخلف هل ستختاري�ن حياتك بكل 

تفاصيلها مرة أخرى وماذا لو عدنا للطفولة تفاصيلها مرة أخرى وماذا لو عدنا للطفولة 
برباءتها وجمالها هل نكرر نفس الحلم ؟ برباءتها وجمالها هل نكرر نفس الحلم ؟ 

قراءة في افكارهن..

ماذا تفعلين 
لو عادت 

عقارب الزمن 
بك الى الوراء
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وال شــك أن كثيرين وكثيرات سيقولون : ما أكثر اللحظات التي 
تمنينا فيها أن تعود عقارب الساعة الى الوراء لكي نصحح خطأ 

ارتكبناه او نغير خطوة خطوناها.
والن الزمن ال يعود ابدا الى الوراء اال ان االجابات عن هذا السؤال 
فتحــت أمامنا نافذة واســعة على تجارب الحيــاة ، وهذه هي  

حصيلة ما خرجنا به من هذا الموضوع .

أصدقاء 
منى سالم 35 سنة قالت :   لو فتحت لي أبواب السماء في ليلة 
القدر ما تمنيت شــيئا اخر غير أن أعيش مرة اخرى 
ألغيــر في حياتي الكثيــر والكثير و لترددت 
مئات المــرات فــي اختيــار أصدقائي،  
فالصداقــة الحقــة في الجوهر وليســت 
في الكم ولو قدر لي ان أعيش مرة اخرى،  
لجعلــت والدتي هي الصديقــة الحقيقية 
أصارحها بكل شيء بعد ان أصبت بخيبات أمل 

في من كنت اعتبرهن صديقات. 
الصديــق او الصديقة هو االنســان الذي أســقط االقنعة أمامه 
وأبوح بما في داخلي دون حرج وكأني اتحدث مع نفســي وكم 
تمنيــت لو تكون لدي صديقة بهــذا المعنى تكون بجانبي في 

ضعفي وقوتي وفشلي تحزن وتفرح من أجلي.
 

قناعة 
وقالت امال عبد الخالق  42 سنة قالت : 

لو عادت بي حياتي الى نقطة البداية لتمنيت ان يكون اســمي 
 كمــا هو ألننــي أعتز به وأن أتــزوج من زوجي نفســه بل كنت 
تمنيت ان اتزوج وعمري 15 ســنة لكــي اعيش معه اطول فترة 

ممكنة.
ولو عشــت حياتي مرة اخرى الخترت نفس مشوار حياتي برغم 
ما فيه من صعاب وجروح وخيبات أمل ألنني اعلل النفس دائما 

بقول الشاعر: 

ما كل ما يتمنى المرء يدركه 
تجري الرياح بما ال تشتهي السفن

وقد نندم في بعض االحيان على القيام بخطوات مجنونة نندم 
عليها بعد حين ، وال نملك ازاءها اال ان نقول ) وعسى ان تكرهوا 
شيئا وهو خير لكم ( وقد نبتلي بنكبات ال نجد ألنفسنا منها اال 

ان نردد )قل لن يصيبنا اال ما كتب الله لنا(.
                       

ندم 
في حين قالت اية كاظم 36 سنة :  

لو عــادت عقارب الزمن الى الوراء وعشــت حياتي مرة اخرى لم 

اكن اصــر على الزواج من زوجي الحالي واخســر عائلتي مقابل 
كلمة معسولة نفذ مفعولها بعد ايام من الزواج ليطبق بقبضته 
الفوالذية على حلمي الوردي االمــر الذي جعلني أموت الف مرة 

في اليوم وتموت معه آمالي وطموحاتي. 
               

افالطونية 
اما سهير طه  23 سنة فقالت : 

برغم انني صغيرة السن فانا ما زلت في انتظار العريس المثالي 
وما زلــت احلم ايضا بالعيش في مدينة افاطون ومع شــخص 

افاطوني في هذا الزمن المخيف. 
ولو عشــت حياتي مرة اخرى فأن اول  االشــياء التي سأتخلص 
منها هي كتبي التي تعذبت بسببها وجعلتني أعيش في عالم 
من االوهام واالحام التي صنعتها لنفسي ولو عادت بي الحياة 
مــرة ثانية لكنــت اود ان اكرس وقتا اكبر لاســتمتاع بالطبيعة 

واالسترخاء والتي اعتقد انها مفقودة في حياتنا. 
                       

ماذا يقول الطب النفسي
الدكتــورة هناء كامل  اختصاصية الطب النفســي قالت بهذا 

الصدد :  
لو ســألت اي انسان هذا الســؤال : لو عاد بك الزمان مرة ثانية 
فهــل تختار نفس الطريــق  ام غيره الختار نفــس الطريق الن 
مشكلة االنسان انه ال يعرف شيئا عن غده، واذا نظرنا الى جوهر 
مرض القلق النفســي نجد ان اساسه هو خوف االنسان من الغد 
ومــن المجهول، فأي حدث مهما كانت قســوته فانه بعد مرور 
فترة من الزمن عليه يصبح حدثا عاديا وينســى االنسان ما قاله 
وهو كيف ســأعيش بعد هذا ؟ لم اكن اتصور اني ســوف اقبل 

االمر بهذه البساطة.
وأضافــت : يعتقــد علماء النفــس ان عدم الرغبة فــي التغيير 
وان )لــو( التي لم تدخــل قاموس بعض الرجال والســيدات ال 
 تعني التصالح مع النفــس بالدرجة االولى بقدر ما تعني قبوال 
بالواقع ال ســيما ان هوالء يحبون دائما رســم صورة حســنة عن 

أنفسهم. 

لو سألت اي انسان هذا السؤال : لو 
عاد بك الزمان مرة ثانية فهل تختار 

نفس الطريق  ام غيره الختار نفس الطريق الن 
مشكلة االنسان انه ال يعرف شيئا عن غده 

واذا نظرنا الى جوهر مرض القلق النفسي 
نجد ان اساسه هو خوف االنسان من الغد ومن 
المجهول  فأي حدث مهما كانت قسوته فانه 

بعد مرور فترة من الزمن عليه يصبح حدثا عاديا 
وينسى االنسان ما قاله وهو كيف سأعيش 

بعد هذا ؟ لم اكن اتصور اني سوف اقبل االمر 
بهذه البساطة
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55
ترجمة

وتعد السامة عبر االنترنت مشكلة كبيرة ال سيما مع قضاء معظمنا 
ساعات أكثر أمام الشاشة منذ الوباء.

ووجــدت االبحاث ان أكثــر من 80 % من األطفــال الذين تتراوح 
أعمارهــم بيــن 12 و 15 عامــا قد تعرضــوا لتجارب ضــارة عبر 

االنترنت.
وتكريمــا ليــوم االنترنــت اآلمن ، اليــك أهم األشــياء التي يجب 
مراعاتها عنــد محاولة حماية أحبائك الصغــار من الجوانب األكثر 

خطورة على االنترنت.

تأكد من تعيين كلمات مرور آمنة
هناك عدد كبير من البالغين ليســوا متيقظيــن بدرجة كافية فيما 
يتعلق بكلمات المرور الخاصة بهم حيث يســتخدم 41 في المائة 
منــا نفس كلمة المرور في حســابات متعددة. يقــول توم جافني 
المستشــار الرئيسي في شــركة F-Secure لألمن الســيبراني : من 
المهــم تعليم األطفال في وقــت مبكر أهمية إنشــاء كلمات مرور 
قوية ألن ذلك سيســاعد في حمايتهم من التعرض لاختراق ونشر 

معلوماتهم الخاصة على االنترنت. 

استخدم مجموعة أمان االنترنت لضبط الرقابة األبوية
يقول جافني:  من المســتحيل االشــراف على األطفال في كل مرة 
يستخدمون فيها االنترنت  خاصة عندما يكون لديك أطفال آخرون 
أو تعمــل من المنزل  ويجب أن تكــون هناك درجة من الخصوصية 
والثقــة. ومع ذلك  يتيح لك اســتخدام مجموعة أمان االنترنت مع 
أدوات الرقابة األبوية تعيين حدود لاستخدام عبر االنترنت  وحظر 
المحتــوى الضار مــع توفير الحماية من الفيروســات وبرامج الفدية 

والبرامج الضارة.

فكر في موقع الجهاز عبر اإلنترنت
هل ســيكون طفلك متصا باالنترنت في مساحة عائلية مشتركة 
أم في غرفة نومه؟ يســأل ويل جاردنــر OBE  مدير مركز اإلنترنت 
اآلمــن فــي المملكة المتحــدة  : من خال وجود الجهــاز في غرفة 

مشتركة يمكنك مراقبة االستخدام.
يشمل ذلك الوقت الذي تقضيه على الجهاز وتذكير طفلك بمخاطر 
التواصل عبر االنترنت مع أشــخاص ال يعرفونهم  واألهم من ذلك  

تذكيرهم بأنهم يستطيعون اللجوء اليك بشأن أي مخاوف.

 قّدم نصيحة واضحة 
عما يجب عليهم فعله إذا وجدوا شيئا سلبيا

نظــرا لفضول األطفال الطبيعي واتســاع االنترنــت من المحتم أن 
يواجهوا محتوى ســلبيا من وقت آلخر و الحيلة هي كيفية التعامل 
معهــا وينصح جافني  إذا قمت بمعاقبتهــم على عرض مثل هذا 
المحتوى  فمن غير المرجح أن يثقوا بك في المســتقبل  مما سيكون 
ضــارا على المــدى الطويل.  بدال مــن ذلك  امتدحهــم لمجيئهم 
إليــك ووضح لهم أنه يجب عليهم دائما  اباغك إذا رأوا أي شــيء 
يخيفهــم أو يزعجهــم. يوصي Gaffney بإعطــاء النصائح التالية 
لألطفال عندما يواجهون شــيئا ســيئا عبر اإلنترنت: اغلق التطبيق 
أو المتصفح وتحدث إلى شــخص بالغ موثوق به مثل أحد الوالدين 
أو المعلم باإلضافة الى ذلك  ال تشارك أي معلومات شخصية مثل 
مكان إقامتك او المدرسة او النوادي التي تحضرها أو عناوين البريد 

اإللكتروني ألي شخص على اإلنترنت ال تعرفه شخصيا.

تحدث الى أطفالك دون حكم
من أجل التأكد من أن لديك خط اتصال قويا من المهم جدا التأكد 
من أنهم يعلمون أنك لن تحكم عليهم بســبب أي أخطاء أو طائش 

قد يرتكبونه عبر اإلنترنت.
يقــول غاردنر: من المهم التحدث الى أطفالك حول ما يفعلونه عبر 
اإلنترنت. يمكنك البدء ببعض األســئلة األساسية لفهم بصمتهم 
االفتراضيــة مثل ما األلعــاب التي يلعبونها مــع أصدقائهم عبر 
اإلنترنت؟ هــل يمكنهم عرض مواقع الويب التــي يزورونها أكثر 
من غيرها؟ هل يرغبــون في لعب لعبتهم المفضلة على اإلنترنت 
معا ؟. بعد ذلك  إذا أرادوا التحدث اليك بشأن أي شيء يتعلق عبر 
اإلنترنت  فيمكنهم أن يطمئنوا الى أنك جاهز وراغب في االستماع  

دون حكم.

ساجدة ناهي  ترمجة /

على الرغم من وجودها منذ ما يقارب من 
30 عاما أصبح االنرتنت أكرث رسوخا في حياتنا 

اليومية كل يوم، ومع كل تقدم تقني يضيف 
الراحة الى حياتنا  نرى أنفسنا أكرث اعتمادا 
على مزايا التسوق عرب االنرتنت والخدمات 

المصرفية والتواصل االجتماعي، سمها ما شئت، 
ولكن هناك جانبا أكرث قتامة يأتي  من التنمر 

االلكرتوني الى االحتيال عرب االنرتنت.

44

يوم إلنترنت أكثر 
طرق لسالمة األطفال أمانا

عبر اإلنترنت 
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Though it’s been around for almost 
30 years, the Internet becomes 
more entrenched in our daily 
lives everyday. With every tech-
nological advancement that adds 
convenience to our lives, we see 
ourselves becoming more reliant 
on the perks of online shopping, 
banking, socialising – you name it.
But there’s a slightly darker side 
that comes with that. From cyber-
bullying to internet fraud, online 
safety is a huge issue, particularly 
with most of us spending more 
hours in front of a screen since the 
panemic. Research has found that 
over 80 per cent of children aged 
12-15 have had potentially harm-
ful experiences online. In honour 
of Safer Internet Day, here are the 
top things to consider when trying 
to protect your younger loved ones 
from the more dangerous sides of 
the Internet.
Make sure you set secure passwo
rds                           
A large amount of adults aren’t 
vigilant enough with their pass-
words, with 41 per cent of us us-
ing the same password on multiple 
accounts.
 “It’s crucial to teach children early 
on about the importance of creat-
ing strong passwords as this will 
help protect them from getting 
hacked and having their private 
information released on the inter-
net,” Tom Gaffney, a principal con-
sultant at cyber security company 
F-Secure, says.
Use an internet security suite to 
set parental controls
It’s impossible to supervise chil-
dren every time they use the inter-
net, especially when you have oth-
er kids or are working from home, 
and there has to be a degree of 
privacy and trust,” Gaffney says.
“However, using an internet se-
curity suite with parental controls 
enables you to set boundaries for 
online usage, block harmful con-
tent while also offering anti-virus, 
ransomware and malware protec-
tion.”
Think about the location of the on-
line device             
“Will your child be online in a 
shared family space or their bed-
room?” Will Gardner OBE, director 
of the UK Safer Internet Centre, 
asks. “By having the device in a 
shared room, you’re able to moni-
tor usage.
“This includes time spent on the 
device, reminding your child about 
the risks of communicating online 

with people they don’t know, and 
importantly, reminding them they 
can come to you with any con-
cerns.”
Offer clear advice on what they 
should do if they find something 
negative
“Owing to children’s natural curi-
osity and the vastness of the in-
ternet, it’s inevitable that they will 
encounter negative content from 
time to time; the trick is how to 
deal with it,” Gaffney advises. “If 
you punish them for viewing such 
content, they are less likely to con-
fide in you in future, which will be 
detrimental in the long run.
Instead, praise them for coming to 
you and make it clear they should 
always inform you if they see any-
thing that scares or upsets them.”
Gaffney recommends giving the 
following advice to children for 
when they encounter something 
nasty online: Close the app or 
browser and talk to a trusted adult 
such as a parent or teacher. Ad-
ditionally, do not share any per-
sonal information such as where 
you live, the school or clubs you 
attend, or email addresses to any-
one online that you do not know 
in person.
Talk to your chil-
dren without 
judgement             
In order to 
make sure 
that you have 
a strong line of 
communicat ion, 
it’s so important 
to make sure they 
know you won’t 
judge them for any 
mistakes or indis-
cretions they might 
make online.
“It’s important to 
speak to your chil-
dren about what they 
do online, you can start 
off with some basic ques-
tions to understand their 
virtual footprint, Gardner 
says. “What games do they 
play with their friends on-
line? Can they show you 
the websites they visit the 
most? Would they like to play 
their favourite online game to-
gether?. “Then, if they do want 
to speak to you about any-
thing concerning online, they 
can be reassured that you are 
ready and willing to listen, without 
judgement.”

SAFER INTERNET DAY:SAFER INTERNET DAY:
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"هناك عدة اســباب تكون صحية مرضية، مثــا الطفل يأتي على 
مقعده أو أحيانًا يكون الحبل الســري ملتفــا حوله، أو هناك يكون 
تعســر بالوالدة بخاصــة لألم التي تكون لها الــوالدة األولى، وهي 
اســباب لها دواع مرضية، اما النوع الثاني هو االختياري ويكون من 
دون اي دواع مرضيــة صحية، فهي ببســاطة رغبة األم أن تتخطى 
اآلم المخاض الشــديدة جدًا، وال تخوض تجربة األلم أثناء الوالدة، 
فتلجأ للتخدير النصفي وال تشــعر بنفسها اال وطفلها بجانبها من 
دون اي ألم تشــعر به، لكن تبقى مشكلة مهمة وهي أن الجرح بعد 
العملية، وبا شك سيعيق حركة األم ويسبب لها ألمًا شديدًا، كذلك 
ممكــن أن يلتهب الجرح ويتكــون قيح مما يؤجــل التآمه، إضافة 

لتشــوه جلد البطن، بســبب الجرح وغيرها من األمور الجانبية التي 
تحدث مع الوالدة القيصرية االختيارية.

أسباب أخرى 
كما أن هناك أســبابا تدفــع األم لوالدة طفلهــا بعملية قيصرية 
وهي"إذا كان وضع الطفــل غير طبيعي فأن تلك الوالدة أكثر أمانًا 
له، إذا كان هناك أكثر من طفل في بطن األم، في حال عدم حصول 
الطفل على كمية مناســبة من األكســجين، إذا كانــت األم تعاني 
من أمراض معينة كالســكر والضغط أو القلــب أو مصابة بفيروس 
وعدوى، وفي حال انفصال المشيمة عن بطانة الرحم، كذلك وجود 

تحقيقتحقيق

تجربة مؤلمة عاشتها فاطمة حسن أثناء حملها بطفلها األول، إذ كانت تشعر بالخوف من أن يصاب 
جنينها، بسبب حوضها الضيق لذا نصحتها احدى الطبيبات باجراء عملية قيصرية لوالدة الطفل بسالم، 

وتقول عن ذلك:" ترافقني أحيانًا آالم مختلفة قرب الجرح الوالدي أو اشعر بالصداع"
تلجأ معظم األمهات للعمليات القيصرية، لحماية الطفل وهروبها من ألم المخاض، واعتاد األطباء على 

تحوي�ل الوالدة الطبيعية إلى قيصرية، حني يشعرون أن الطفل ست�كون حياته مهددة بالخطر
الدكتور خلدون اقبال اوضح : 
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ترف أم كابوس يهدد حياة األمترف أم كابوس يهدد حياة األم
سرور العلي 
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عيوب خلقية في الجنين كثقب في القلب أو سوائل في دماغه 
وبين أقبال "قد تشعر األم بألم بعد الوالدة يستمر لعدة أيام، كما أن 
الجرح قد يلتهب، لذلك عليها أن تأخذ العاجات والمضاد الحيوي، 
واإللتزام بتعليمات الطبيب. تقول زهراء باسم )أم لطفلين(:"هناك 
أمهــات ال يدركن خطورة تلــك العمليات، إذ قــد يتعرضن للنزف 

والوفاة والجرح، ومخاطر بسبب التخدير.

مزايا 
في حين أشــارت القابلــة أم محمد إلى أن مزايا الــوالدة الطبيعية 
كثيــرة مقارنة بالقيصريــة، إذ أن الطبيعية ال تتضمن الجراحة، وال 
تشــكل مضاعفات خطيــرة، وتعود األم لممارســة حياتها اليومية 
بنشاط، وتساهم بوقاية الطفل من األمراض كالربو والسمنة والسكر 
مســتقبًا، كما أن الوالدة الطبيعية تساعد األم على رضاعة طفلها 
بصورة ســليمة، الســيما أن الدقائق األولى للرضاعة مهمة للطفل 
ومفيدة وغنية بأجســاد مضادة لحماية الطفل من األمراض، كذلك 
فأن عبور الطفــل أثناء الوالدة الطبيعية بأنقباض عضات األم ثم 
خروجه يســاهم بتخليص رئتيه من الســوائل الزائدة بداخله، مما 
يجعله يتنفس بشــكل طبيعي، باإلضافة إلى أن جسمه سيحصل 

على نســبة معينة من البكتيريا خال تلك العملية، تســاعده على 
المناعة وامتصــاص عدة فيتامينات، ونضج دماغ الطفل في هذه 
الوالدة وتنظيم وظائف المخ، وســيكون مهيئــًا للرضاعة الطبيعية 
من دون مواجهة صعوبات، كما أن الوالدة الطبيعية عادة ما تكون 
بأجــور زهيدة، على العكــس من العمليات القيصرية التي تتســم 
بمبالغ باهظة الثمن، السيما ونحن في وضع اقتصادي متدهور، وقد 
يتمزق الرحم أثناء العمليــة القيصرية وتهديد حياة األم وجنينها، 

مما يتطلب إزالة الرحم، وفي تلك الحالة ال تحمل مرة أخرى.

47

د. خلدون اقبال
هناك عدة اسباب 
تكون صحية مرضية، مثال 
الطفل يأتي على مقعده 

أو أحيانًا يكون الحبل السري 
ملتفا حوله، أو هناك يكون 

تعسر بالوالدة بخاصة لألم 
التي تكون لها الوالدة 

األولى، وهي اسباب لها دواع مرضية صحية
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تجارب 
اجتماعية

وهو بالفعل يكسب الفتاة رونقا وصفة خاصة تليق بمكانتها 
االسامية الرفيعة، وتمنحها منظرا مهيبا امام ذاتها واآلخرين.

 ولألم دورا كبيرا في اقناع االبنة بأرتدائه وان تشرح لها اهميته 
الدينية وتعاليم االســام في ذلك لترســخ فــي ذهنها انه من 
الواجبــات التي فرضهــا الله عز وجل علينــا  لذلك تتمنى كل 
أم أن ترى ابنتها ملتزمة بالحجاب بشــكل الئق ، فما المطلوب 

فعله من األم .  

تهيأة وعزم
 تحدثت لمياء الخالدي عن ابنتها ميادة ذات الخمسة عشر ربيعا 
والطالبة في الصف الثالث متوسط ، قائلة: تحجبت ابنتي منذ 
أن كانــت في الصف الرابع ابتدائي والحمــد الله لم أواجه أية 
صعوبات في هــذا األمر إذ هیأتها لذلك منــذ صغرها واالبنة 
تجــد دوما في األم مثاال لها وقدوة تقتدي بها، كما أنني كنت 
أدعوها للذهاب معي إلى محــات بيع الحجابات ومدى الجمال 
في اختيارهن ولبسهن، كما أني قد عودتها على اللباس الساتر 
منــذ الصغــر..و كان بيني وبيــن والدهن تفاهم حول مســألة 
ارتدائهن الحجاب عند دخولهن المرحلة المتوســطة وحتى قبل 

رشارشا الطائي  الطائي 

من اجمل االبيات التي قرأتها للشاعرالسوري وائل جحا . والتي ت�تحدث عن اهمية الحجاب 
للفتاة وكيف منحها صفة ومنظر راق اينما حلت ، قائال" : 

تجربة األمهات مع بناتهن
ابنتي ترتدي الحجاب 

عبًثا تحاوُل أن ُتزِي�لَ َحَيائي
وبِه أنا َحلَّقُت للعلياء

هَر الذي �ألبِسُتُه لن أخلَع الطُّ
فأنا العفيفُة والحياُء ردائي

ليَس التَّعري إن َعِقلَت حضارًة
بل إنَُّه داٌء ِمَن األدواء

إنِّي كجوهرٍة ولسُت رخيصًة
واهلُل شرََّفنِي بحفِظ نقائي
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البلــوغ، فالطفلة يجــب أن تهيأ منذ الصغــر وال تترك للظروف 
ألني أرى كثيرا من األخوات ممن تركن األمر للظروف لكنهن اآلن 

يجدن صعوبة شديدة في تقبل بناتهن ألمر الحجاب
وتبيــن  ميادة  االبنة من انها ســعيدة بحجابهــا ومقتنعة به 
وبفرضيتــه ، وإن كنــت ال أنكر دور الوالدين فــي تبیان أهميته 
وتشــجيعهما علــى ارتدائه، وهــي تقدم النصــح لصاحباتها 

السافرات بارتدائه لضرورة طاعة الله عز وجل

رغبة صادقة
أما زينب الراضي وهي مدرسة اعدادية .. فتتحدث عن تجربتها 
في الحجاب مع ابنتها ايمان البالغة من العمر 14 عاما والطالبة 

في السنة األولى من المرحلة الثانوية فتقول:
تحجبــت ابنتــي منذ أربع ســنوات أي منذ كانت فــي الحادية 
عشــرة ولله الحمد لــم تواجهني أيــة صعوبات فــي إقناعها 
 بارتداء الحجاب فقد كانت محبة للحجاب منذ الصغر وهي التي 
طالمــا طلبت ارتــداءه، وأنا عن نفســي كنت أرغبهــا فيه منذ 
طفولتها فأقــول لها إن الحجاب زينة المرأة وأنه يزيدها جماال، 
وهي ولله الحمد تلبس العباءة أيضا منذ ان كانت في السادس 

ابتدائي.
مضيفة .. هي ســعيدة بحجابها، كما ان األمر متوقفا باالقتناع 
بــه بقدر اإليمــان بفرضيته بالدرجــة األولى وأنــه أمر من رب 
العالميــن، وال أنكــر دور األهل المهم  في غــرس حب الحجاب 
في نفوس بناتهن، وأنا عن نفســي أدعــو زمياتي وصاحباتي 
دوما الرتدائه المحجبة الصغيرة فاطمة حســن حدثتنا والدتها 
عــن ذلك فقالــت: تضع فاطمــة دائما ربطة بيضــاء او ملونة 
على رأســها لتبدو جميلة حسب زعمها، وكل افراد العائلة بدأوا 
بتشــجيعها على ذلك، وقد بــدت جميلة به، ذلــك النها ترى 
والدتها واختها يرتدين الحجاب بشكل مستمر، مما حببه اليها، 

وهي مسرورة عن ذلك بشكل كبير.

تجربة فاشلة 
بعد لقائنا بتلك التجارب الناجحــة ألولئك األمهات، واجهتنا 
تجربة فاشلة الحداهن متحدثة بألم وحسرة بالقول: عندما أرى 
الفتيات اللواتي في ســن ابنتي وقد ارتدين الحجاب ويتباهين 
به، يصيبني حزن على ابنتي وحســرة على ماهي فيه من تبرج 
وســفور، وأعترف أنني كأم قد فشــلت معها فــي هذا المجال، 
ولســت بائمة لها بقدر ما ألوم نفســي فقد كنت غافلة عنها 
منــذ صغرها، ال أذكــر أنني جلســت معها يومــا ألحدثها عن 
الحجــاب وفرضيته أو ألحببها فيه، ال أذكر أنني بدأت بالتدريج 
في تعويدها على ارتداء المابس المحتشمة بل كنت أترك لها 
الحريــة في هذا األمر، وكنت لســذاجتي أتصور أنها ســترتدي 
الحجاب طواعية متى ما بلغت، لكنني فوجئت برفضها الشديد 
له عندما أمرتها بارتدائه وهي في ســن الثانية عشر، واآلن وقد 
تجاوزت الخامســة عشــر الزالت ترفضه بإصرار شديد، وأعترف 
أيضا بأنني لم أتنبه ألهميــة الصحبة الصالحة من حولها فقد 
تركت لها مصاحبة من تشاء من فتيات سافرات يختلف منهج 
حياتهــن عنا اختافا كليا وقد تأثــرت بهن أكثر من تأثرها بنا 

أنا ووالدها.
وأنا مازلت أحاول إقناعها بالنقاش وتوفير الصحبة الصالحة من 
حولها وإبعادها عن صحبتها الســابقة تدريجيا ولن أيأس فأنا 
أدعو الله عز وجل أن يشرح قلبها للحجاب دائما وأنصح األمهات 
أال يقعن في الخطأ الذي وقعت فيه وأن ينتبهن ألهمية التربية 

االسامية منذ الصغر.
ومــن اســتفتاءات المرجع االمام السســتاني )حفظه الله( في 
الحجــاب، الحجــاب فريضة شــرعية ذكرت في القــرآن الكريم 
)ســورة النــور : آية :31 و ســورة االحزاب: آيــة:59( و هو من 
بديهيــات التاريخ االســامي حيث كانت نســاء النبي )صلى 
الله عليه و اله( و ســائر النســاء المؤمنات يواظبــن عليها، كما 
هــو واضح لمن اطلع على ســيرة المســلمين منــذ العصر االول، 
بل هي من الفرائض المشــتركة بيــن االديان االلهية، حتى اّن 
المجتمعات المســيحية كانت تراعي ذلك على العموم الى عصر 
 قريــب والتزال صور )مريــم( )عليها الســام( عندهم متضمنة 

لحجابها. 
والحكمة من فرضها ضمان العفاف في المجتمع بسامة االجواء 
االجتماعية عن عناصر االغراء من المرأة للرجل االجنبي ، فهذه 
الفريضة تقي المجتمع عن منافيــات العفاف و أضرار العائق 
غير المشــروعة و قد علم ان المــرأة بطبيعتها هي األكثر تضررًا 
مــن الممارســات الاأخاقية و من المشــهود فــي المجتمعات 
التي ال تتقيد بالحجاب ما يؤدي اليه عدم مراعاته من المفاســد 
االخاقيــة و بعــد فالحجاب موافق لفطرة المــرأة فانها جبلت 
علــى الحياء عن الظهــور أمام الرجال االجانــب بمظهر االغراء، 

وتشعر بالحزازة فيه.
فعلــى االنســان ان يلتفــت الــى مبــادئ االمــور و غاياتها و 

مضاعفاتها، و من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا.

الحجاب يكسب الفتاة رونقًا وصفة 
خاصة تليق بمكانتها االسالمية 

الرفيعة، وتمنحها منظرا مهيبا امام ذاتها 
واآلخرين. ولألم دورا كبيرا في اقناع االبنة 

بأرتدائه وان تشرح لها اهميته الدينية 
وتهاليم االسالم في ذلك لترسخ في ذهنها 

انه من الواجبات التي فرضها اهلل عز وجل 
علينا  لذلك تتمنى كل أم أن ترى ابنتها 

ملتزمة بالحجاب بشكل الئق، فما المطلوب 
فعله من األم



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
5051

على مــر العصور كانــت الزهور تحتل 
المكانة األولى فــي العاج الطبيعي، 

واألدويــة المخصصة لعاج بعض األمور. 
حيث اجتهد الكثير من األطباء في الكشف 

عن فوائد االزهار.
فالطبيعــة كصيدليــة كبيــرة مــن ضمــن 

صيدليــات العالم، التي تحتــوي على اآلالف 
من أنــواع النباتات واألزهار الطبيــة المفيدة، يمكن 

زراعة بعض أنواعها في حديقة المنزل، حيث إنها ال 
تحتاج الى رعاية كبيرة، أو معاملة من نوع خاص،بجانب 

فوائــد الزهور الطبيعيــة وأهميتها فهنــاك أيًضا عنصر 
جمالي فيها. حيث تختلف وتتنوع في األشــكال واأللوان، 

وأيًضا تختلــف في الروائــح النفاذة الجميلة..وتضفي لمســة 
جمالية في المكان.

هناك العديد من األزهار الجميلة والتي لها فوائد عظيمة بجانب 
شكلها ورائحتها المنعشة وهي :

 

 أجمل الزهور 
الطبيعية وفوائدها

نافذة على 
الطبيعة

اعداد / للقوارير
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 خلق اهلل الجمال 
في كل مكان حولنا، 

وخلق كل ما هو 
جميل وله فوائد 

كثرية سنتعرف هنا 
على أسماء أجمل 

الزهور الطبيعية. كما 
نتعرف على فوائدها، 

وأوصافها كي 
ت�كون عندك العلم 

والدراية الكاملة بتلك 
الزهور الطبيعية 

الجميلة وفيما 
تستخدم، وهل هي 
منظر فقط! أم لها 

استخدامات اخر 
وفيها منافع للناس.
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 دوار الشمس
هي زهرة محبة للشــمس تتميز بكبر حجمها، غنية بفيتامين اي، وهي المسؤول 

عن تحســين سير الدورة الدموية. ويساعد في تخفيف اآلالم الناتجة عن اإلصابة 
بالجــروح. تحتوي تلــك البذور أيًضا علــى الكثير من األليــاف النباتية/ والتي 
تساعد الجسم من التخلص من اإلمساك. وأيًضا تفيد في عاج البواسير، وتقي 

من مرض ســرطان القولــون. تفيد المرأة الحامــل أيًضا فهي 
تحتــوي على )حمــض الفوليك( وهو الحمــض المفيد للمرأة 

الحامــل. هكذا يســاعد في تكوين الخايــا الجديدة 
للجسم، وإنعاش الخايا الميتة أيًضا. تستخدم األوراق 

الخاصة بـ الزهرة في عاج لدغات العناكب، والثعابين. 
وذلــك عن طريق هرس أوراقها ووضعها كدهان موضعي 

على المنطقة المصابة.
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االقحوان: 
هــذه الزهرة تســتطيع تناولها مع الشــاي، حيــث تفيد في 
التخلص مــن البرد وشــعورك بالصداع. وهي زهــرة طبيعية 
خالية من الكافيين الضار وليســت لها اثار جانبيه تســتخدم 
كمهدئ للعيون المرهقة عن طريق اســتخراج السائل الموجود 
بها فهي مفيدة جًدا. فهي تحتــوي على فيتامين “C” الذي 
يســاعد على تخفيف وتهدئة الجيوب األنفية الموســمية..و 
تساعد في خفض مستوي الكولسترول في الدم، وفي حاالت 
تصلب الشــرايين. ويعمل على تقويــة الرئتين، فهي مفيدة 

جًدا للمرضى الذين يعانون من ضيق التنفس.

 الغاردينيا: 
منتشــرة في الــدول اآلســيوية وباألخص 
)الصيــن(. حيــث تعتبــر من أشــهر 
الزهــور المعروفة فــي الطب الصيني 
الطبيعــي،  تســاعد علــى تطهيــر 
الدم وبعــض اضطرابات المثانة، 
وتحد من شــدة التوتر، وتستخدم 
كزيت مضاد للجراثيم والفطريات 
البكتيريا، وتعالــج االلتهابات التي 

تصيب المفاصل، واألمعاء.

الياسمين:  
برغم صغر حجمها، ورائحتها المميزة ومذاقها المميز والشــهير 
مع الشاي بالياسمين والمحبب لدى الكثيرين، لها فوائد كثيرة 
فهي تساعد في تخفيف آالم قرحة المعدة،و في إزالة الشعور 
بالقلق إذا يتم تناولها مع الشــاي قبل النوم. تســتخدم أيًضا 
في عــاج اآلالم الناتجة عن اإلســهال الشــديد، وتلك اآلالم 
تكون موجودة في منطقة البطن.  وزيت الياسمين يساعد في 

ترطيب البشرة.

 الهندباء: 
ولها نتيجة فعالة في تنقية الدم، حيث إنها تســاعد 
في عاج حاالت فقر الدم، و تحتوي على نســبة كبيرة 
من الكالسيوم، وهو العنصر المهم لبناء العظام، وتحد 
من اإلصابة بمرض هشاشــة العظام لدى المســنين. 
تعمل على زيادة إفراز مادة األنسولين في الدم، حيث 
إنها تحفز البنكرياس إلفراز المزيد من األنسولين. ومن 
َثَم الحفاظ على مستوى السكر في الدم، وتعمل أيًضا 

كمدر للبول ولتطهير الكبد والمرارة.

زهرة القرنفل :  
هي مــن أصغــر أنواع الزهــور الموجــودة في 
الطبيعــة، ولكنهــا مــن أكثــر األزهار فــي مجال 
التغذية والعــاج لما لها من فوائد صحية كثيرة، 
حيث إنها تســتخدم في تسكين األلم الناتج عن 
التهابات اللثة واالســنان وكطارد للبلغم ومهدئ 

للسعال في حالة شربة مع فنجان الشاي.
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حوار أسري حوار أسري 

من قواعد الحوار 
األسري المثمر هو 
عدم االنفعال، 
والغضب، وضبط 
النفس، من 
خالل االستماع 
إلى أي فرد من 
أفراد األسرة، 
وفهم ما يتحدث 
به، ومناقشته 
بهدوء ولطف، 
وتقبل وجهة 
نظره، واستيعاب 
أي مشكلة، 
والبحث عن حلول 
لها، بعيدًا عن 
المشاجرات

يعد الحوار األسري ركنًا أساسيًا داخل أي أسرة، ومصدرًا للعاقات 
الوديــة بين اآلباء واألبناء، ويعمل علــى تربية األطفال بصورة 
جيدة، مما يقلل من المشــكات النفسية واالجتماعية والتفكك 
األسري، ويشجع األبناء على حرية التعبير، وأبداء آرائهم من دون 
خوف وتردد، ويؤدي ذلك إلــى خلق جو من المحبة واأللفة، كما 
يعمل على تافي األخطاء في المســتقبل، نتيجة لإلفصاح عما 
بداخلهم من أفكار وقرارات، باإلضافة إلى أن هذا الحوار يساعد 
على فهم شــخصية األبناء، واالهتمام بمتطلباتهم ومصالحهم 

الشخصية، ودعمهم لتحقيق طموحاتهم.
والحوار الذي يتم في جو مشــحون بالنزاعات والصراعات، وعدم 
االحترام، يدمر العاقة األسرية، ويزيد الفجوة بين اآلباء واألبناء، 
وفقدان المودة والرحمة بينهم، أما الحوار الناجح سيكسر الحواجز، 
ويجعل العاقة الزوجية ناجحــة، وأن غياب ثقافة الحوار يؤدي 
إلى إنتهاء العاقات ودمارها، بسبب عدم الفهم والنقاش، كما 
أن تنشــئة األطفال علــى تلك الثقافة، يجعلهــم يكبرون على 

احترامها، وتقبل الرأي اآلخر، ويتعلمون األصغاء.
ويمكن أن يتم الحوار األســري فــي أي وقت، ويفضل البعض أن 
يكون مرة واحدة في األســبوع، لتبادل اآلراء، وحل المشــكات، 
وتقويــة الروابــط بينهم، ولهــذا ينبغــي على اآلبــاء انتقاد 
أبنائهــم بعناية، وبشــكل بناء من دون تذمر وملل، وبأســلوب 
لطيف، والحديث باهتمامتهم، وتشجيعهم على حل المشكات 
األسرية، ومشاركتهم التجارب الشخصية التي مروا بها، وتقديم 
لهم النصائح، وعلى الرغم ما تشــهده المجتمعات من تغيرات 
في المنظومة األســرية، وهجرة األبناء، ودخول ثقافات وعادات 
أخــرى، يبقى هذا الحوار يشــكل أهميته الكبيــرة، للحفاظ على 

األسرة من الضياع، والتشتت.
ومن قواعد الحوار األســري المثمر هو عــدم االنفعال، والغضب، 
وضبط النفس، من خال االســتماع إلى أي فرد من أفراد األسرة، 
وفهم ما يتحدث به، ومناقشــته بهــدوء ولطف، وتقبل وجهة 
نظره، واستيعاب أي مشــكلة، والبحث عن حلول لها، بعيدًا عن 
المشاجرات، كما من الضروري أن يطرح كل فرد مشكلته بوضوح، 
من دون تهرب، واخفاء أجزاء منها، ليقدم الجميع آراءه، ومعرفة 
الســلبيات واإليجابيات، واالبتعاد عن اثبــات الذات، ومحاولة 

التغلب على وجهات النظر األخرى.

سرور العلي 

قلمزخات 
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للتعامل 
مع خيبة األمل

L L Q  W  A  R  E  E  R

 اساسيات   
   مطبخية
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فضاءات فضاءات 
تربويةتربوية

جاسم جاسم  عاصي عاصي

األسس التربوية في بناء اإلنسان

ليس غري�با ً القول إن واقعنا الرتبوي في تدهور  ليس اآلن ، وإنما منذ حقب زمنية بعيدة . بمعنى 
خضع التعليم إلى نوع من الرتاكم في اإلهمال وضعف االهتمام ، واالرتجال  في بناء األسس المادية 

والتقنية للنهوض بمستوى التعليم ، شأننا شأن الشعوب التي سبقتنا في هذا المضمار متجاوزة 
العقبات واإلرث السلبي خاصة جّراء الحروب . لذا فنحن خضعنا إلى الروتني في معظم ما من شأنه 
مساعدتنا في ذلك ، واكتفينا بالتقليدية في الوسائل . وهذا ينحصر في جملة جوانب نستطيع أن 

نجملها في اآلتي : 

54
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1ــ االعتماد على عشــوائية إعداد الكادر التعليمي ، وفق مخطط 
تشــترك فيه معظم الــوزارات ومنها التخطيــط والمالية ، لضمان 
تهيئة مجاالت لعمل لهؤالء الخريجين . إن قبول الدورات السنوية 
لمعاهد المعلمين ، يتوجب أن يأخذ بنظر االعتبار اإلمكانية المالية 
، وفق خطة خمســينية مثاً  لسد الحاجة للكادر وفق التطور العام 
للبلــد . كما يتوجــب أن نخضع ذلك إلى معيــار الكفاءة واللياقة 
واختيــار التخصص  . غيــر أن ذلك لم يؤخذ بــه، مما خلق حالة 
البطالــة لمعظم الخريجين ، الذيــن ال يتوافق عددهم أمام طبيعة 

التعليم 
2ــــ إعداد البنايات  في معظم حاالتها ال يتناســب مع االنفجار 
النوعــي والكمي من الملتحقين في المدارس . وبنتيجة هذا حصل 
إربــاك في الــدوام ، فبعد أن كانت المدرســة الواحدة  تشــغل 

البناية الواحدة، غدت البناية تســتوعب الدوام المزدوج ثم ثاث 
مــدارس ، كذلك وصل إلى أربع مدارس في البناية الواحدة. وهذا 
ق للعملية التربوية . وإزاء هذا يتطلب وضع خطة تســتوعب  معوِّ
التوســع الســكاني، وما يكون ضمن دائرة التعليــم ، لكي يكون 
بوسع البنايات استيعاب طاقة المجتمع في اإلنتاج البشري ونمو 

األجيال وتكاثر أفراده 
3ــــ اإلعداد الجيد للمعلم ، ســواء كان ذلك في المجال النظري أو 
العملي . ولعل التطبيقي أهم وســيلة للوصــول إلى إنتاج معلم 
كفء ، صاحب رســالة إنســانية ، ينظر إلى مصلحة المجتمع من 
خال تاميــذه نظرة إيجابيــة . معتبرا ً المدرســة أولى العتبات 
فــي بناء المجتمع . وهذا يلزمــه بطواعية أن يؤدي عمله دون مبدأ 
إســقاط الفرض ، باندفاع ُيحسب كمقياس لوطنيته . إن ما يجري 
فيه نســبة كبيرة ينطوي على األداء الوظيفي فقط . بينما العمل 
التربــوي يعتمــد بالدرجة األولى علــى اإلبداع والخلــق الجديد ، 
متجاوزاً  الكثير من عقبات المنهج ،أو القانون المدرسي الذي يقف 

حائًا دون تطبيق طموحاته ونظراته للمهمة التربوية .
4ــ المنهج وهو من العوامل الرئيســية أمــا المعلم ، خاصة ذلك 
المربي التربوي الجاد . صحيح كما ذكرنا آنفاً  من أن المعلم الُمّعد 
بشكل جيد ، وذو رسالة تربوية يتجاوز بعض فقرات المنهج ، سواء 
في التوســع أو التكثيف . لكن المنهج المبني على أسس خاطئة 
ُتربــك األداء التربوي ، وتعطــل إرادة المعلم في الخلق واإلبداع . 
المنهج يتوجب ارتكازه على األسس التي من شأنها تلبية الحاجة 
المعرفية أوالً  ، وتســتطيع تحريك مَلكتــه البحثية ثانياً  ، ومحفز 
لطرح األسئلة ثالثاً  . فإذا اجتمعت كل هذه العوامل والخصائص 
وغيرها ، ســوف يكــون المنهج ذي قابلية علــى األداء الجّيد ألنه 

ملهم للمعلم ومحفز للتلميذ .
5ــ اإلدارة المدرســية فوق كل هذا أن تكون نموذج لقيادة جماعة 
المعلميــن  ، من خال الموازنة في القيــادة ، وأن تكون قوية في 
مديرها وحنكته اللينة ، وقدرة مساعديه . وهذا يبدأ من بدء العام 
الدراســي وال ينتهي في نهاية  السنة ، وإنما يتواصل . فاإلدارة 
الجيدة من يقوم مديرها بمســاعدة ماك المدرسة بإعداد برنامج 
عمــل ) ورقة عمل ســنوية ( يدرس من خالها كل المســتلزمات 
المتوفرة في المدرســة ، وتلك غير المتوفرة فيها . متضمنة تلك 
الخطة ، برنامج عمل واسعة يناقشه المعلمون إلبداء آرائهم فيها 
مــن حذف وإضافة واســتيعاب مــا جاء فيها عبــر توضيح مدير 
المدرســة لها ، ألنهم األداة لتنفيذها عمليــاً  . إن خارطة الطريق 

تحدد الخطوات الازمة لتنفيذ العمل طيلة السنة.

55

المنهج من العوامل الرئيسية أما 
المعلم ، خاصة ذلك المربي التربوي 

الجاد . صحيح كما ذكرنا آنفاً  من أن المعلم 
المُعّد بشكل جيد ، وذو رسالة تربوية يتجاوز 

بعض فقرات المنهج ، سواء في التوسع أو 
التكثيف . لكن المنهج المبني على أسس 
خاطئة تُربك األداء التربوي ، وتعطل إرادة 

المعلم في الخلق واإلبداع
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عالمهاعالمها

56

ذوالفقارذوالفقار احملمداوي احملمداوي
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وبالرغم من هــذه التعريفات والتوصيفات في األعمال اتى جيل 
اخر بعيد عن معرفة كيفية التصرف على هذا النهج، لتدمر األسر، 
ويخلــق التباعد بيــن العائــات، ويكثر الطاق وتهجــر الزوجات 
وتهمل االطفال، كل ذلك يبدا ما ان يمتنع احد افراد هذه األســر 

على اخذ دوره كما الذين من قبله.

بداية المعترك
وتاخذ العمات والكنات في األسر اول مبادرات هذا المنهاج، فهن 
المؤسســات االوليات في تنظيم االســرة، مــن خالهن يعرف ما 
ان لهــذه العائــات ان تصلح او تهدم، فالمشــكلة النهاية لها، 
مســببات ابدية ازلية، فالعمة كانت قبل ذلك كنة، وقد عاصرت 

هذا المعترك في زمن ما، اذا فهي االولى في فهم هذه النظام.
 سميرة الخالدي هي احدى هذه العمات، وبالرغم من انها لم تبلغ 
من العمر اكثر من الـ)45 عامًا( اال انها كانت فرحة جدا حال بلوغ 
ابنها الســن الذي يجعله قابا لتكوين عائلة، اال ان ســعاتها لم 
تتخط اال اياما قليلة، فكنتها لم تكن على قدر المســؤولية لتكون 
ربة بيت كعمتها ســميرة، بحســرة حدثتنا العمة وقالت للقوارير: 
"كانت مقولة "كما تدين تــدان" حكمتي المفضلة عندما تزوجت 
الســكن مع عائلة زوجي، فهكذا علمتني والدتي، ان اهتم بعمتي 
كما كانــت امي تفعل ذلك مــع عمتها، ان نواصــل هذا العهد 
لنحافظ على اسرتنا قدر المستطاع، حينها قمت بدوري على اكمل 
وجه وهذا ماجعل حياتي سعيدة كما حياة اهل زوجي وفرحتهم 
بالكنة التي تحولت بعد ذلــك بنت لهم، اال ان الغريب باالمر ان 
كنتي لم تكن كذلك ابدا، فهي تصحو من نومها متاخرة لتجد ان 
اغلــب امور المنزل واحتياجاتها مكتملــة، ال تعير اهمية للنظافة، 
كما انها ترقــد غرفتها طول الوقت، مما جعلني اتســاءل دائما، 
ما هــو االمر الذي يجعلهــا لتكون بهذا االهمــال؟، هل اختاف 
الزمن هو ما جعل هذا الجيل غير واع للمسؤوليات التي يجب عليه 

االلتزام بها؟".

اهم قرار
وكما تســاءلت الخالدي وعدم وجــود االجابات، تلقفت القوارير 
قصــة اخرى علها تجد االجابة على هــذه المعضلة الخالدة، اذ 
ان )نور، ج( ذات الســبعة عشــر ربيعًا تختلف عن مثياتها من 
الفتيــات الاتي تزوجن بعمــر صغير جدًا، هــي لم تعرف قط 
كيفيــة الطهو، فضا عن عدم فهمها لنظام االســرة الذي يجب 
ان تتبعه الرضاء اسرة زوجها، تقول نور "ان االيام كانت كفيلة 

بتعليمي، بطيئة نعم، ولكنني تعلمت". 
ســالتها "للقوارير" عما تقصده بالتعلــم فأجابت "تعلمت ماذا 
تحــب عمتي، كيــف ارضيها ومن خالها ارضــي زوجي وباقي 
افراد األســرة، ان هناك لغة معينة يجــب ان اتحدث بها، فهم 
مختلفون تمامــا عن والدي واخوتي، تقبلهــم لي البد ان ياخذ 
وقتا طويا، تعلمت كيــف اجعلهم يعرفون بانني احبهم، واذا 
ما فعلت شــيئا فاننــي افعله النني احب فعلــه وليس النني 
مجبرة على ذلك، ان اطمئن على صحتهم واحقق رغباتهم، وان 
اجعلهــم يتيقنون بان اختيارهم لي كزوجة البنهم كان افضل 
قــرار قاموا بفعله، اســالكم، كيف ســتكون األســر اذ ما طبقت 
هذه االســاليب واالفعال فيها، اظن ان نسب الطاق في العراق 

ستتاشى تدريجيًا.

خذي مكاني !
وال نستغرب من قصة نور، اذ ان هناك العديد من الكنات الاتي 
اســتطعن اخذ مكان العمة في المســؤوليات، وقد حققن امنية 
االســر في االســتقرار واالبتعاد عن هذه المشــاكل التي دمرت 
الكثير من العائات، الحاجة سناء خليل )57 عاما( هي االخرى 

ترافقها امنيتها دائما ما ان اقبلت كنتها لتنضم الى االسرة.
  تقــول الحاجة "ان الديــن والتربية كاهمــا قادرين على خلق 
نظام متكامل لانســان، وما ان عرفتهما الكنة كانت اها لتاخذ 
دور العمــة في المنزل، فتغيــر الزمن وتاشــي التقاليد ال قيود 
لهمــا على الفتيات مــا ان احتكمن الى هذيــن االمرين، فهي 
ان عرفت الله فقد عرفــت الطيبة والحنان الذي يجب ان تقدمه 
الســرة زوجها، وما ان كانــت ذات تربية صحيحة، قامت بحمل 
المســؤولية كاملة لتجدها قد اخــذت دور االم والعمة في ادارة 

شؤون المنزل.
تضيف خليــل "ان المعركة التي نعرفها جيــدا لم تكن معركة 
قط، انهــا االنصياع للشــر والعصبية والقبلية وحب التســلط 
واالنتقــام مــن كا الطرفين، فالعمة التي تــرى كنتها كما ترى 
ابنتها ســتنهي هذه الظاهرة، ومثلهــا الكنة التي تحل عمتها 
محــل والدتها حتما ســتحقق الســعادة التي تبتغيها االســر، 

لتخلق جيًا عظيمًا يتبادل االدوار بمحبة ووئام الى االبد.

تقتضي الحياة ان نكون متسلسلني بالمهام، تلك المسؤوليات التي تحددها لنا الدنيا، 
فللرجل مهام كما المرأة، لالبن كما البنت، وهكذا تمضي االيام بنهجها الصحيح، اذ ان 

دوام االسر بدوام تنظيم اعمالها ومسؤولياتها، وقد حددت من خالل افرادها ومستويات 
اعمالهم في المنزل، فالزوج يريد والزوجة كذلك، ليأتي بعدها جيل اخر يكمل هذا السياق.

تاخذ العمات والكنات في األسر 
اول مبادرات هذا المنهاج، فهن 

المؤسسات االوليات في تنظيم االسرة، من 
خاللهن يعرف ما ان لهذه العائالت ان تصلح 
او تهدم، فالمشكلة النهاية لها، مسببات 

ابدية ازلية، فالعمة كانت قبل ذلك كنة، وقد 
عاصرت هذا المعترك في زمن ما، اذا فهي 

االولى في فهم هذه النظام
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اعداد / للقواريراعداد / للقوارير

عالمهاعالمها

الخطــوة األولى لمســاعدة طفلك على التعامل مــع خيبة األمل 
هو تســمية الشــعور باسمه وإخبار الطفل أن الشــعور الذي تشعر 
به يســمى “خيبة األمل”؛ فالقــدرة على التعرف على المشــاعر 
هــي الخطوة األولى في التعرف على المشــاعر المختلفة وتطوير 
المهارات الازمــة إلدارتها. أيضًا احرصي على إخبار الطفل بأنه 

شعور طبيعي ومن العادي أن يشعر به. 

استمعي لطفلك
 ويكون ذلك باإلصغاء لشــكوى الطفل ومعرفة ما الذي سبب له 
هذا الشــعور بخيبة األمل، ثم احتواء طفلك ومشاعره دون الحكم 

على رد فعله المرافق له.
اظهري التعاطف وال تقومي بالتقليل من مشاعره أو تجاهل األلم 
الذي يشــعر به فاحرصي أال تقولي له أن “هذه ليســت مشــكلة 
حقيقية”؛ بل استمعي له واظهري تعاطفك ثم قدمي دعمك له 

ولكيفية تعامله مع هذا الموقف.
اخبريــه بوجهــة نظرك: كبالغيــن لدينا خبرة حياتيــة أكثر من 
خبرتهــم؛ فالطفل يرى األمــور باللون األبيض أو األســود فقط! 

يمكنك بعد االســتماع لطفلك وتقبل مشــاعره؛ أن تبدي وجهة 
نظرك، ولكن بعيدًا عن “التطمينات الكاذبة”.

ابحثي عن الحلــول البديلة مع طفلــك: ال يمكننا أن نغير بعض 
الحقائق التي تصيب الطفل بالخيبة واإلحباط. فمثًا خال الحجر 
الصحــي المرافقة لفيروس كورونا؛ حدثــت العديد من التغيرات 
التــي أصابتنا باإلحبــاط وخيبة األمل، ولن يكــن بمقدورنا غير 
البحــث عن حلــول بديلة. فبداًل مــن اللعب مــع األصدقاء في 

الحديقة العامة؛ سنلعب معًا في الفناء الخلفي.
شــجعي طفلــك وحفزيــه: ويكــون ذلــك بتذكيــره باللحظات 
 الســابقة من خيبة األمل التي شــعر بها وكيف استطاع التغلب 
 عليهــا، ذكريــه كم هــو قوي وشــجاع ومحبــوب.. وأن الفشــل 
واإلحباط ما هي إال مراحل ومشاعر طبيعية تساعدنا على التطور 

في الحياة.
ذكري طفلك دائمًا بحبك غير المشــروط لــه والذي لن يتغير أبدًا، 
حتى لو ساءت األمور: أخبريه أنك ستحبينه دائمًا وأبدًا مهما كان 
األمر، وأنه يســتطيع اللجوء إليك كمصدر أمانه األول مهما كانت 

مشاعره ومهما كان حجم خيبة أمله.

للتعامل 
مع خيبة األمل

أظهري التعاطف وال أظهري التعاطف وال 
تقومي بالتقليل من تقومي بالتقليل من 

مشاعره أو تجاهل األلم الذي مشاعره أو تجاهل األلم الذي 
يشعر به فاحرصي أال تقولي يشعر به فاحرصي أال تقولي 

له أن “هذه ليست مشكلة له أن “هذه ليست مشكلة 
حقيقية”؛ بل استمعي له حقيقية”؛ بل استمعي له 

وأظهري تعاطفك ثم قدمي وأظهري تعاطفك ثم قدمي 
دعمك له ولكيفية تعامله دعمك له ولكيفية تعامله 

مع هذا الموقفمع هذا الموقف
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عالمهاعالمها
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 اساسيات 
مطبخية
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ماذا أطبخ اليوم؟
ســؤال يتكّرر في ذهن معظم السيدات، فكل ما ترغب به األم هو 
: كيف أحضر وصفات غداء ســريعة وســهلة ترضي جميع أفراد 
العائلة؟ وقد تبحث ربة المنزل عن وصفات سهلة وجديدة تكسر 
ملــل الروتين. وإن لم تعرف جواب لتســاؤلها: ماذا أطبخ اليوم ؟ 
فستستغرق ساعات بين الثاجة وصفحات الوصفات قبل البدء 
بهــا. قد يختلف الحل لهذا الجواب على ســؤال ماذا أطبخ اليوم 
مــن ربة منزل على أخرى، ولكن هنا بعض النصائح لتتفادي هذا 

السؤال الصعب. 

*رتبي جدول وجبات األسبوع مسبًقا لتتمكني من توفير المكونات 
لهــا عند التســّوق من الســوبر ماركت، وتتفــادي الحيرة حول ما 
ستطبخينه اليوم، كما يساعدك على تنويع مصادر البروتين خال 

األسبوع من سمك، دجاج، لحوم، وبقوليات.

*إن كنــِت قد تبضعِت عشــوائًيا في وقت قريــب، ابدئي اليوم 
بكتابة قائمة من الوصفات التي يمكنك تحضيرها لاســتفادة 

من المكونات المتوفرة قبل فسادها أو انتهاء صاحيتها.

عائلتــك،  أفــراد  كل  يحبــه  مــا  تعرفيــن  بالتأكيــد   *أنــت 
 لــذا ضمي هــذه الوجبات كخطــة بديلة دوًما عندمــا ال تعلمين 
 مــاذا تحضريــن واحرصي علــى أن تكون ضمن قائمة التســّوق 

دوما.
 

*اســتغلي األجهزة الكهربائية الحديثة لتكون يدك اليمنى في 
المطبــخ لتحضير وصفات غداء ســريعة وســهلة، مثل وصفات 
يمكنك عملها باســتخدام محضرة الطعــام ، والخاط الكهربائي 

لتحضير وصفات لذيذة.

*التحضير المسبق يسهل عليك الطهي حالما تعودين من العمل 
أو يمنحك بعض الوقت لتحضري أحد وصفاتنا لحلويات سريعة 
بدون ســكر أو تســتمتعي بوقتك الخاص بداًل من قضاء ساعات 

من التحضير والطهي.

*لتكن الســلطة طبــق جانبي يومــي، يمكنك تقطيــع الخضار 
وحفظها في عبوات محكمة اإلغاق لتحضير سلطة سريعة يومًيا. 

ولكسر الروتين اختاري بعض المكونات فقط. 
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ازياءازياء

اكسسوارت
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تعد اكسسوارات االطفال من األشياء الجميلة 
التى يمكنك البحث عن كل ما هو جديد فيها، 

بأحجامها الصغرية وأشكالها المتنوعة ، وتخطف 
أنظار األطفال عند ارتدائها مثل القبعات واألحذية 
والجوارب والقالدات والطوق وتاج الرأس وغريها 
من االشياء الجميلة التي ت�كون حاضرة في محالت 

بيع االكسسوارات، لذا ت�كون محط انظار األم 
لتقتني منها مايروق ومناسب ألطفالها. 

F A S H I O N
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مطبخمطبخ
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مشروب الكاكاو 
بالكريمة

المقادير
- مسحوق الكاكاو : 6 ماعق كبيرة

- حليب : 4 اكواب
- سكر : حسب الرغبة

- كريمة : كيس مخفوقة
- الشوكوالتة : قطع صغيرة

طريقة التحضير
ــْي  ــي ملعقت ــادة، ضع ــة المعت ــكاكاو بالطريق ــراب ال  ش
كاكاو لــكل كــوب حليــب وســكر وقلبــي جيــدًا علــى النــار 

ــًا. ــه جانب وضعي
اخفقــي الكريمــة الســائلة مــع الســكر البــودرة لعمــل 
ــي وردة  ــن واعمل ــع التزيي ــتخدام قم ــة، وباس ــة كثيف كريم
ــدان رفيعــة  ــرة أســفل الكــوب وضعــي شــوكوالتة عي كبي
جــدًا كــي تــذوب ســريعًا أو قطــع شــوكوالتة صغيــرة 

ــِك. ــل لدي ــم المفض بالطع
ــكاكاو الســاخن علــى الكريمــة المخفوقــة وقطــع  صبــي ال
الشــوكوالتة، ســتاحظين بعــد ثــواٍن أن الكريمــة المخفوقــة 
ــى الكــوب، ثــم قدمــي الشــراب  فــي الكــوب ســتظهر أعل

ســاخنًا. للتزييــن يمكنــك اســتخدام حبــات المارشــميلو.

65

حضري المشروبات الساخنة الطيبة والشهية ،  بأبسط خطوات التحضري وتمتعي 
بطعمه مع عائلتك.
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كواليسكواليس

مهم جدا أن 
ندرب أنفسنا 
على الفصل بين 
حياتنا الخاصة 
)الشخصية( 
وبين وجودنا 
وسط بيئات 
مختلفة تحكم 
على تصرفاتنا 
بظاهرها، واألهم 
أن نتأمل يوميا 
اداءنا المقبل 
وكأننا نكتب 
سيناريو أحداث 
سنعيشها ال 
محالة

ــرى  ــر مج ــن ُتغي ــس... ل ــف الكوالي ــة خل ــدرت ضج ــا أص "مهم
األحــداث", كتبــُت هــذه العبــارة وصــرت أتأملهــا بعمــق، 
فلــو افترضنــا إن حياتنــا اليوميــة تشــبه إلــى حــٍد مــا عرًضــا 
ــكل شــخص أداًء خاًصــا يظهــر بــه فــي  مســرحًيا بحكــم إن ل
ــا الخاصــة هــي الكواليــس التــي  ــه... فــإن حياتن ــط عمل محي
يمكــن أن نكــون فيهــا علــى طبيعتنــا والتــي نحــاول مــن 
خالهــا أن نصبــح بأفضــل حــال أمــام غيــر المعنيين بمشــاكلنا 
ــون  ــد تك ــادة ق ــات ح ــرض ألزم ــا نتع ــًرا م ــا... فكثي وهمومن
ــذه  ــإن ه ــع ف ــة، وبالطب ــى اجتماعي ــة أو حت ــية أو صحي نفس
األمــور علــى األغلــب تنحصــر بيــن أنفســنا وأفــراد العائلــة، وال 
يعــرف مــن يتواصــل معنــا خــارج أســوار البيــت بأننــا نتعــرض 
إلــى منعطفــات ُمتعبــة ألننــا ببســاطة ال نمتلــك القــدرة 

ــا. ــح دائًم ــى التوضي ــت عل والوق
مهــم جــدا أن ُنــدرب أنفســنا علــى الفصــل بيــن حياتنــا 
الخاصــة )الشــخصية( وبيــن وجودنــا وســط بيئــات مختلفــة 
نتأمــل  أن  واألهــم  بظاهرهــا،  تصرفاتنــا  علــى   تحكــم 
أحــداث  ســيناريو  نكتــب  وكأننــا  المقبــل  اداءنــا  يومًيــا 
ــد  ــات تؤك ــود لنظري ــور تع ــذه األم ــة، وه ــها ال محال  سنعيش
ــن  ــا م ــه واقًع ــًرا نجذب ــه كثي ــر في ــه أو نفك ــا نتوقع إن كل م

ــا. ــال طاقتن خ
لذلــك فإننــا نمتلــك القــدرة علــى تغييــر تفاصيلنــا بــدال مــن 
العمــل علــى تغييــر آراء األخريــن بنــا، الســيما ونحــن نتحكــم 
بزمــام أمرنــا بشــكل مطلــق وال نحتــاج لتحقيــق أفضــل أداء؛ إال 
التحلــي بميــزة التقييــم الذاتــي واإليمــان بتقويــم أي أخطــاء 
طالمــا كانــت فــي إطــار محــدد ولــم يصــل إلــى لفــت نظــر أو 

انتقــاد خارجــي.
ــان  ــير إن لإلنس ــي تش ــس الت ــم النف ــادئ عل ــى مب ــًدا عل تأكي
قــدرات هائلــة علــى التحكــم بنفســه وحتــى باآلخريــن فمــن 
ــا للمســتقبل وفــق رؤى استشــرافية  الضــروري أن نخطــط فعلًي
تســتلزم كثيــرا مــن الهــدوء فــي قــراءة واقعنــا المعــاش 
والعمــل علــى تصويبــه، وااللتفــات إلــى فرصتنــا فــي تحقيــق 
ذلــك فــي اتقــان مراجعــة كل شــيء فــي فتــرة وجودنــا خلــف 

الكواليــس

ايمان كاظم 

�لقلممرفــــــاأ
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تصوير - احمد القريشي
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تصوير - محمد الخفاجي


