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 مرض نسائي يسببه الحزن والتوتر

 متالزمة القلب المكسور

دردشة نسائية 
بنكهة الشائعة!

تأثير العالم الرقمي 
على نمو الطفل

مفاهيم لمواجهة 
اسئلة االطفال..
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هيئة التحرير

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

تنبؤات 
29أبو الخداع الجهالني!

دردشة نسائية بنكهة 
36الشائعة!

حق المستنصح 
09نصيحة خالدة لكل إنسان !

االطفال وقصص قبل 
62النوم !

14 المنتوج الوطني .. 
خطوة في طريق االصالح 

هيئة التحرير        

 ساجدة ناهي

زهراء الكناني

رئيس التحرير
سعاد البياتي

مدير التحرير
ايمان كاظم

المدقق اللغوي
حسن العوادي

االخراج والتصميم
ريا الكيال

24
وجدان النقيب.. كتبت اروع النصوص حتت نطاق الوجع
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اريج 
االفتتاح

الصدق ينتصر ... 
فــي مشــهد حميمــي مؤثــر عــرض علــى صفحــات الفيســبوك لبطــة بيضــاء تقــف علــى جــرف نهــر وامامهــا فتــات 
مــن الخبــز فتقــوم بأطعــام ســمكة بــكل حنــو بعــد ان تدنــو منهــا وتلتقــط  بفمهــا اللقيمــات الصغيــرة، وهــي التشــعر 
ــع  ــي والممت ــف الح ــذا الموق ــا.. ه ــدا عنه ــوص بعي ــت تغ ــمكة وراح ــت الس ــى ان اكتف ــل ال ــك العم ــن ذل ــل م بالمل
اســتوقفني للحظــة تأمــل، فيمــا يحمــل مــن معــان عميقــة وســلوك فطــري صــادق جســدته بعــض المخلوقــات الجميلة،  
وكل مــن راقبهــا بتمعــن وجــد ترجمــة مذهلــة لمفــردات الرحمــة والرأفــة التــي وضعهــا الخالــق ســبحانه وتعالــى فــي 

مخلوقاتــه وابــدع فــي صنــع عالمــا مــن الجمــال والدقــة. 
وعلــى الرغــم مــن غرابتــه، اال أننــي اكتشــفت فيــه صــورة مثاليــة مــن صــور التطــوع غيــر المــدروس والمخطــط لــه .. 
عمــل يجســد رأفــة العالــم االدنــى مــن االنســان حســب نظريــة التطــور والتصنيــف االحيائــي والعلمــي بأنــه يرتقــي 
وقــد يفوقــه فــي الســلوكيات الرأفويــة والعاطفيــة حينمــا يحمــل بيــن جوانحــه تلــك الرحمــة والــذكاء ويكــون عونــًا 
ومســعفًا آلخــر احتــاج ان يســنده فــي محنــة الجــوع والبحــث !!  فهــل بأمكاننــا ان نحــذو حــذو هــذا الحيــوان األليــف 
بعــد ان تأكــد ان فــي مجتمعنــا حــاالت كثيــرة مــن البــؤس والفقــر، والصــور الموجعــة لمســاكين يفترشــون الطرقــات 

تعلــو وجوههــم المســكنة واليــأس مــن توفيــر قوتهــم اليومــي !
ــق ليعمــر األرض ال ليهدمهــا، وهــذا أمــر  ــق مــن أجلهــا البشــر وخل ــرى التــي خل ــري  مــن المقاصــد الكب فالعمــل الخي
يدركــه البعــض ويغيــب عــن الكثيريــن، لذلــك أواله االســام أهميــة كبــرى فجعــل أي عمــل يتقــرب فيــه الفــرد الــى الله 
نوعــًا مــن العبــادة، وأي عمــل يتقــرب فيــه االنســان إلــى اللــه وفيــه خدمــة ومنفعــة لانســانية هــو مــن أعلــى وأرقــى 
العبــادات.. وهــي فرصــة لتأكيــد قيمــة المبــادرات المبتكــرة فــي تجاربنــا الملهمــة للمحتــوى االنســاني المرمــوق الــذي 

يخلــو مــن التباهــي والريــاء وجامعــًا لصــدق التعبيــر والعمــل.. فاالســام ديــن االنســانية وغايتهــا الكبــرى.  

رئيس التحرير
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حكاية صفية
هــي امرأة من مدينة الســماوة لــم يرزقها اللــه بالذرية، فتكفلت 
برعاية ابنة اخيها )بنين( انتقلت الى كرباء المقدسة منذ سنتين 
فقد ارتادت بنين الجامعة فيها، فقررت الســكن معها لحين انهاء 

تعليمها. 

وبينمــا كانت صفية تتصفح مواقع التواصل االجتماعي صادفها 
اعــان المركز ومــن خاله التحقت به لتشــارك فــي دورة الحياكة 
حدثتنا قائلة:  التحقت بها لقضاء وقت فراغي، فللمشاركة شعور 

جميل من حيث المبدأ.
فشــاركت في جميع دورات المركز مــن الحياكة والخياطة والدورات 

آفاق 
ثرة

من أجل أن ترتقي المرأة أكثر وتعتلي سلم النجاح في حياتها االجتماعية والمهنية، انطلق مركز 
االرشاد االسري في مدينة كربالء المقدسة بمبادرة  قيمة ضمت نشاطات متنوعة للصناعات 

اليدوية، والمحاضرات الثقافية ضمن سلسلة برامج متواصلة على مدار العام من قبل المشرفين 
في المركز. 

)قوارير( شاركت في احدى النشاطات لتنقل لكم تفاصيله القيمة:

لتفعيل دور المرأة الكربالئية

مركز االرشاد االسري.. 
يستقطب النساء بنشاطاته المتعددة 

تصوير - رغد العبيدي
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الصحية وايضا حضور الجلســات الحوارية التي تناقش بها احدى 
االستشاريات  قضايا المجتمع المهمة سوى ان كانت عن العاقات 

الزوجية او مشاكل االطفال او المراهقة.
امــا أم آية تحدثت بالقــول: منذ الصغر وانا اتمنــى ان اتعلم فن 
الحياكــة، وحينمــا علمت من احدى صديقاتي فتــح دورة تعليمية 
في مركز االرشــاد االسري ســعيت لالتحاق بها.. رفض زوجي في 
بداية االمر بســبب صغيــري، اال اني لم اتهاون فــي اقناعه باني 
ســأصحبه معي ولن اتقاعس عن رعايتــه اثناء الدرس، والن المركز 
خاص بالنساء من المشاركات والكادر وتابع للعتبة المقدسة وهي 
جهة موثوقة، ســهل عليــا مهمة اقناعه وها انــا اليوم هنا اتعلم 

الحياكة وخطواتها تحت اشراف مدربة مميزة. 
متمنية استمرار نشاطات تســاهم كثيرا على تنمية مواهب وافكار 

النساء وبالذات ربات البيوت امثالنا. 
  

فن الحياكة
 )ال تعطينــي ســمكة بل علمني كيــف اصطادها( بهــذه الجملة 
اســتهلت مدربة  االشغال اليدوية ســلوى عدنان حديثها وتابعت 
قائلة: ال تطلبي مني ان اشــتري بل دعيني اتقن فن الحياكة، هذا 
ما نســعى اليه لمن لديهــا هواية في االعمــال اليدوية، اذ هناك 
بعض الصناعات يكون ثمن ادواتها باهضا فشــراؤها من الســوق 
ارخص بكثير اضافة الى سهولة وسرعة إحضارها دون اي جهد اال 

ان بعض النسوة تفضل صناعتها.
و تكــون خطوات التعلم مجهدة احيانًا وذلك بحســب اســتيعاب 
المشاركات اذ انظم برنامج خاص يناسب جميع المستويات الفكرية 
منها السمعي ومنها البصري، ومن ضمنها الكتابة على السبورة، اذ 
ارســم الخطوات ثم تطبيقها برؤية مباشرة وذلك بالتجول على كل 
مشاركة لمتابعتها وتعليمها مرحلة التطبيق، كما هناك الكثير من 
السيدات لم يتقن مسك الســنارة )اداة تستخدم للحياكة( بعد  اذ 
االقي بتعليمها صعوبة اكثر، وهناك من يشــاركن مرة اخرى لعدم 
تعلمهن او تغيبهن لبعض المحاضرات ألســباب عائلية او صحية 

فالظروف تحكم االشخاص احيانا.

قسم النشاطات 
بشــرى مجيد لفته مســؤولة النشــاطات في مركز االرشــاد االسري 
اوضحت ان قســم النشــاطات في المركز يقوم بترتيب وتنســيق 
جداول شــهرية وتنســيق برامج داخلية وخارجية بدورات مجانية 
واحيانــا نوفر خطوط نقل للمشــاركات اذ نجهز نشــاطات يدوية 
مختلفة و احياء مناســبات دينية ســوى ان كانت مواليد او وفيات 
ويتم تحضير ذلك بجدول محدد للمباشرة به تزامنا مع بداية مطلع 

كل شهر.
و كما تتضمن هذه الدورات محاضرات ارشادية عن كيفية التعامل 
مع الــزوج او الطفــل او المراهــق والذين يعانــون صعوبة النطق 
وغيرها مــن القضايا المجتمعية لفتح باب الحوار بين المشــاركات 
وهناك من يطرحن  مشــاكلهن بشكل خاص وحلها من قبل احدى 

االستشاريات حسب قولها. 
 وتابعت:  ينضم المركز نشاطات خارجية مع المدارس والمؤسسات 
الخيريــة تكون تثقيفية مثل محاضرات طرق التعامل مع العاقات 

الزوجية والتدبير بالقــران من ضمنها معهد العقيلة اذ يكون لدينا 
ضيــوف طالبات من المحافظات ومؤسســة االنــوار النجفية إللقاء 
محاضرات للنســاء االرامل وكيفية التعامل مع ابناءهن في غياب 

االب وتحمل مسؤوليتهم والمعوقات التي تاقيهن في الحياة.
 وهناك اســتجابة كبيرة من قبل النســاء لكافــة االعمار والمراحل 
الدراسية فقد سعينا بهذا الجانب الفتقار بعض النسوة  للمعلومات 
الدينية والعلمية الدقيقة، كما لدورات التدبير المنزلي دور كبير في 
حل المشاكل االسرية السيما في القرى الريفية،فالدورات تساعدهن 
على االعتماد على انفســهن في المردود المالي من حيث الخياطة 

والحياكة وزرق االبر واالشغال اليدوية.

مشاركات اخرى
لم يكتفي مركز االرشــاد االسري عند هذا الحد بل استأنف جهوده 
للمشاركة في المناســبات الخاصة في والدات اهل البيت )عليهم 
السام( وذلك بشــراء الهدايا وزيارة دار االيتام والمسنين لاحتفاء 

معهم وتقديم الورد والهدايا لهم.
كما بادر  بدعوة  النســاء العامات في بعض المؤسسات الحكومية 
وتكريمهــن كدعم معنــوي لهن, وذلك الن اجورهــن تكون ضئيلة  
وهن كبيرات السن يكدحن من اجل توفير لقمة العيش بكرامة، ولم 

يخلوا االمر من  احياء مجالس العزاء في ايام الوفيات.  

هناك استجابة كبيرة من قبل النساء لكافة 
االعمار والمراحل الدراسية فقد سعينا بهذا 

الجانب الفتقار بعض النسوة  للمعلومات 
الدينية والعلمية الدقيقة، كما لدورات 

التدبير المنزلي دور كبير في حل المشاكل 
االسرية السيما في القرى الريفية

زهراء جبار الكناني 
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طبيب



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////07 Q  W  A  R  E  E  R

القلب متوقف
وتظهــر أعراض هــذا المرض على حد قــول الطبيبــة، في صورة 
ضيق بالتنفس وآالم بالصدر وشــعور بالغثيــان.. لذا فا عجب أن 
تعتقد النساء الائي تظهر عليهن هذه األعراض بإصابتهن بأزمة 
قلبيــة في بادىء األمر. وبعد ذلك يتبين أن هذه األعراض ليســت 
ألزمة قلبية، ألن الدم يتدفق في الشــرايين التاجية للقلب بصورة 
طبيعية، وليس هناك أي أثر النسداد أو حتى انغاق، غير أنه يكون 

هناك جزء من القلب لم يعد يتحرك!.
وعن أعمار الســيدات الائي تصيبهن هــذه المتازمة والتي تعرف 
ب)متازمــة القلب المكســور( هن  فوق 60 ســنة.. ويمكن عاجه 
بعد العديد من األبحاث التي اجريت حوله مؤخرًا..وما زالت الصورة 

السريرية لمتازمة القلب المكسور حديثة الى حد ما.

اسباب واحداث
وتبين الخطيب ان ســبب هذه المتازمة يكمن في هرمونات التوتر 
التي يفرزها الجســم عند التعرض لحدث أو موقف يشعر فيه المرء 

باأللم.. وليس بالضرورة أن يكون هذا الحدث ســيئًا أو ســلبيًا على 
الدوام، أحيانًا تكفي حادثة مفاجئة أو حدث مثير لاصابة بالمرض
وربما تفــرز الغدد فوق الكلوية لدى المريضات الكثير من هرمونات 
التوتــر، اذ يحدث انفجار هرمونــي، بما تحمل الكلمــة من معان.. 
وبنــاء على ذلك تتواجد هرمونــات األدرينالين والدوبامين في دم 
المريضات بنســب تركيــز أعلى بكثير من األشــخاص األصحاء وال 
يســتطيع القلب تحمل هــذه الهرمونات المتدفقــة بكثرة دفعة 

واحدة، ومن ثم يتوقف جزء منه عن أداء وظيفته.

تالشي المرض 
وعن اصابة الســيدات المسنات بصفة خاصة بهذا المرض توضح 
الطبيبة الخطيب بالقول :  يرجع إلى االنخفاض المستمر في نسبة 
هرمون األســتروجين بأجسامهن بعد ســن اليأس، ألن األستروجين 

يوفر في المعتاد حماية للقلب.
اال اني اؤكد ان جميع المريضات المصابات بمتازمة القلب المكسور 
تقريبًا تكتب لهن النجاة، حيث ان معدالت الوفاة ال تتعدى 3 % 
تقريبًا، و يشــفى القلب من تلقاء نفســه وتتاشــى التغيرات في 
غضون أســابيع بشكل تام على الدوام تقريبًا.. ومن باب االحتياط 
تبقى السيدات في بادىء األمر في غرفة العناية المركزة، كي يكن 
تحــت الماحظة في حال حدوث مضاعفات مثل اضطرابات نظام 
القلــب، غير أنهن يخرجن من غرفة العناية المركزة بعد أيام قليلة، 

ويشعرن بسعادة غامرة لعدم إصابتهن بأزمة قلبية.
ومع ذلك يمكن أن تخضع المريضات للعاج النفســي كي يتعلمن 

كيفية التعامل السليم مع القلق والتوتر . 

قد النكون قد سمعنا بهذا المرض من قبل، إال أن أعراضه حسب الطبيبة في األمراض 
النسائية اميمة الخطيب التي اخبرتنا عنه يصيب النساء في مراحل العمر المتقدمة!

وتشير بتقريرها الطبي انه يتشابه مع اعراض األزمة القلبية، غير أنه ليس خطيرًا إلى 
هذا الحد. وقبيل اإلصابة به يكون المرضى في الغالب قد مروا بحدث أليم، كوفاة أحد 
األشخاص المقربين إلى القلب أو االنفصال عن شريك الحياة..او المرور بأزمة  محبطة 

تسبب حالة نفسية حادة وتقتصر اإلصابة به على النساء المسنات تقريبًا.

سهى الشيخلي

سبب هذه المتالزمة يكمن في هرمونات 
التوتر التي يفرزها الجسم عند التعرض لحدث 

أو موقف يشعر فيه المرء باأللم.. وليس 
بالضرورة أن يكون هذا الحدث سيئًا أو سلبيًا 
على الدوام، أحيانًا تكفي حادثة مفاجئة أو 
حدث مثير لالصابة بالمرض وربما تفرز الغدد 

فوق الكلوية لدى المريضات الكثير من 
هرمونات التوتر

 مرض نسائي يسببه الحزن والتوتر

 متالزمة القلب المكسور
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من هو الناصح؟
يمكننــا تعريفــه بأكثــر مــن وجهــة نظــر، لكــن أهــم مــا يمكننــا 
ــه  ــه علي ــى الل ــد )صل ــه هــو تعريــف الرســول محم ــداء ب االبت
وســلم( ومســاوته الديــن مــع النصيحــة، إذ قــال فــي حديثــه 
الشــريف "الديــن النصيحــة" وهــذا يــدل علــى ثقــل مســؤولية 
ــم  ــدور الرئيســي فــي تقوي ــاره صاحــب ال ــى اعتب الناصــح عل
األخطــاء واإلرشــاد وهــي مــن صفــات األنبيــاء إذ تشــمل علــى 
أمريــن رئيســيين وهمــا األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، 
ــن  ــعور باآلخري ــن الش ــل م ــم هائ ــا ك ــخٍص م ــون لش ــد يك فق
ــس  ــة لي ــى األفضــل وفــي هــذه الحال واســتحباب حثهــم عل
شــرطًا أن يكــون المســتنصح علــى خطــأ.. ربمــا توجــه لــه 
النصيحــة لدواعــي تعزيــز الجانــب اإليجابــي وهــذا حتمــًا 
ــي  ــا ف ــا كم ــوة بينهم ــبب فج ــن يس ــه ول ــي صالح ــيكون ف س
الوجــه اآلخــر لهــا مــن بــاب النهــي عــن المنكــر.. والشــخص 
الــذي يبــادر إلــى تقديــم نصيحتــه أن يعــي الطريقــة األقــرب 
ــية  ــج عكس ــداث نتائ ــن دون إح ــراده م ــى م ــه إل ــي توصل الت
تســبب نفــور المســتنصح ، وربمــا تماديــه فــي المنكــر بســطوة 
ــدال  ــي االعت ــخصيته ه ــات ش ــم مقوم ــأن أه ــذا ف ــاد؛ ل العن

ــليمة. ــا الس ــرن بالنواي ــاب المقت بالخط

لغتها مالئمة
قــد نتســاءل عــن مــا هيــة اللغــة التــي نعتمدهــا فــي 
النصيحــة ونعنــي باللغــة األداء الكامــي للناصــح، وهنــا البــد 
ــأداء  مــن إيضــاح بعــض التفاصيــل المهمــة التــي تعطــي ل
ــى تفــاوت  ــه، أواًل نحــن نتفــق عل ــًا يحقــق غايت ــًا إيجابي زخم
القــدرات االســتيعابية بيــن األفــراد فضــًا عــن تفــاوت الميــول 
والرغبــات والدوافــع، فنحــن بنــو البشــر نتشــابه إلــى حــٍد مــا 
لكــن ال نتطابــق، وقــد يتبايــن تشــابهنا حــد االختــاف.. وعليه 
فــأن لــكل شــخص مدخــًا مختلفــًا للوصــول إلــى عمــق ذاتــه 
اإلنســانية ولمــس مكامــن الشــعور فيهــا، وهــذا مــا ينبغــي أن 
ــن  ــق م ــرب برف ــى التق ــدرة عل ــح أي بالمق ــه الناص ــى ب يتحل
ــي  ــيطة الت ــارات البس ــتخدام العب ــاة اس ــع مراع ــتنصح م المس
مــن الســهل مرورهــا إلــى العقــل والقلــب بالقــوة ذاتهــا؛ 
ــن  ــن الطرفي ــول بي ــز تح ــدون حواج ــدور ب ــه أداء ال ــنى ل ليتس

ــع الهــدف مــن النصيحــة ســواء كانــت تنشــد الســعي  وُتضي
إلــى األفضــل أو تنهــي عــن فكاهمــا تحتــاج إلــى لغــة تتــاءم 
مــع الفــروق الفرديــة بيننــا، وهــذا مــا أشــار إليــه اإلمــام الســجاد 
)عليــه الســام( فــي رســالته الخالــدة إلرســاء حقــوق االنســان 
ــُكّل  ــإِّن ِل ــُه َف ــُه َعْقُل ــا ُيِطيُق ــَكَاِم ِبَم ــَن اْل ــُه ِم ــارة " َوُتَكّلَم بعب

ــه". ــُه َوَيْجَتِنُب ــَكَاِم َيْعرُِف ــَن اْل ــًة ِم ــٍل َطَبَق َعْق

رؤية استشرافية
مــن جملــة األمــور التــي تعطــي نتائــج مثاليــة فــي موضــوع 
النصــح هــي النصيحــة التــي تتخــذ شــكًا بعيــدًا عــن الخطــاب 
المباشــر، وتكــون بســرد قصــة معينــة أمــام المســتهدف منهــا 
ــي  ــا أو تعط ــرٍ م ــة بأم ــة مقترن ــن عقوب ــة أو تبي ــل موعظ تحم
رؤيــة استشــرافية عــن نتائــج بعــض الممارســات التــي ال 
ــتنعطف  ــد س ــدى البعي ــى الم ــن عل ــرة لك ــلبية ظاه ــدو س تب
إلــى أتجــاه خاطــئ... وفــي هــذا الجانــب يكــون التأثيــر علــى 
المســتنصح أكبــر وأشــد لكونــه سيســمع بتجــرد دون أن يضــع 
ــات  ــدار االنص ــع م ــذا سيتس ــود وبه ــه المقص ــه إن ــي ذهن ف
والتقبــل وحتــى فهــم المــراد مــن الــكام مــن دون تعصــب أو 
نفــور وهــذا مــا يحقــق مفعــول النصيحــة مــن دون آثــار جانبيــة 

ــع .. ــى ارض الواق عل

ايمان كاظم

 لكل شخص مدخاًل مختلفًا للوصول إلى 
عمق ذاته اإلنسانية ولمس مكامن 

الشعور فيه، وهذا ما ينبغي أن يتحلى 
به الناصح أي بالمقدرة على التقرب 

برفق من المستنصح مع مراعاة 
استخدام العبارات البسيطة التي من 

السهل مرورها إلى العقل والقلب 
بالقوة ذاتها

رسالة الحقوق
)َوَأّما َحّق اْلُمْسَتْنِصِح َفِإّن َحّقُه َأْن ُتَؤّدَي ِإَلْيِه الّنِصيَحَة َعَلى اْلَحّق اّلِذي َتَرى َلُه َأّنُه َيْحِمُل َوَتْخُرَج 
اْلَمْخَرَج اّلِذي َيِليُن َعَلى َمَساِمِعِه َوُتَكّلَمُه ِمَن اْلَكاَلِم ِبَما ُيِطيُقُه َعْقُلُه َفِإّن ِلُكّل َعْقٍل َطَبَقًة ِمَن 

اْلَكاَلِم َيْعِرُفُه َوَيْجَتِنُبُه َوْلَيُكْن َمْذَهُبَك الّرْحَمَة َوال ُقّوَة ِإاّل ِبالّله(.

حق 
المستنصح 

نصيحة خالدة 
لكل إنسان !
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خبايا بريئة

هل يتصور أحد أن طفاًل دون العاشرة يصاب باألرق؛ 
فال يغمض له جفن وتعذبه الهواجس والمخاوف، أو 

تداهمه األحالم المرعبة فيستيقظ فزعًا مضطربًا صارخًا؟ 
وطفل آخر يفقد تمامًا شهيته للطعام وينحل جسده بسبب 
معاناته النفسية؟! عن أسباب وصول الطفل للعيادة النفسية 

تحدثنا الدكتورة فاطمة الشندي الطبيبة النفسية بمركز الشندي 
العالجي.
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*مشــكلة الطفــل الخطيــرة: إنــه ال يســتطيع التعبيــر عــن مكنونــات 
ــص مــن  ــد التخل ــا أري ــن، أن ــا حزي ــا مكتئب..أن ــول: أن نفســه -يق
ــى  ــادر عل ــر ق ــه، وغي ــاعر قلق ــن مش ــح ع ــو ال يفص ــي- فه حيات

ــة. ــه األعــراض المرضي ــه النفســي؛ فتظهــر علي وصــف ألم

ــى  ــة قاســية جــدًا تصــل إل * بعــض األطفــال يتعرضــون لمعامل
حــد العنــف؛ أي اســتعمال القــوة فــي العقــاب الجســدي واإلهانــة 
ــؤه  ــه ويمل ــد ثقت ــوه ويفق ــف نم ــا ُيوق ــخ، مم ــب والتوبي والتأني

ــل. ــردد والخج ــوف والت الخ

ــة، والبــد أنــه ســيأخذ  * الطفــل حســاس جــدًا للخافــات العائلي
جانبــًا؛ أي ســيأتي فــي صــف األب أو صــف األم، وتصــاب نفســه 
بــأذى حينمــا يــرى أبــاه وهــو يشــتم أمــه أو يضربهــا أو العكــس.

ــة  ــر مصيب ــرة، وأكب ــه آالم الغي ــار، تحرق ــل الكب ــار مث ــل يغ *الطف
تهــدده هــي الوليــد الجديــد؛ حيــث انــه ينهــار بعدهــا كثيــر مــن 
ــرى  ــن ي ــزن حي ــد الح ــى ح ــًا- إل ــق -أيض ــل يضي ــال، والطف األطف
ــه، أي يمتلــك أشــياء  طفــًا آخــر قــد حظــي بإمكانيــات أعلــى من

ال يمتلكهــا أحــد ســواه.

ــه  ــن أن توصل ــن الممك ــي م ــل الت ــاة الطف ــباب معان ــن أس * وم
ــخصية  ــًا ش ــي تمام ــي تلغ ــيطرة الت ــية؛ األم المس ــادة النفس للعي
ــذي يلغــي شــخصية األم  ــك األب المســيطر ال ــت، وكذل األب بالبي

ــا. ــا وأهميته ودوره

عــادة  والتــي  الخاصــة  باهتماماتهــا  الزائــد  األم  انشــغال   *
ماتكــون خــارج البيــت، ممــا يــؤدي إلهمــال الطفــل وتركــه للشــغالة 

ــة. أو المربي

ــياء  ــن أش ــف م ــل التخوي ــيئة مث ــات الس ــادة األمه ــا أن ع * كم
ــات  ــات المفترســة مــن خــال الحكاي ــارب والحيوان ــة كالعق وهمي

ــل، ــر فــي نفــس الطف ــد تؤث الضــارة ق

* ومــن العوامــل المحبطــة إلمكانــات الطفــل التــي تجعلــه يعاني؛ 

عــدم وجــود الحــوار بيــن أفــراد األســرة، وعــدم وضــع خطــط واعيــة 
ذكيــة لتنميــة شــخصية الطفــل وتنميــة قدراتــه العقليــة.

ــال؛  ــة األطف ــخرية بقي ــه لس ــل تعرض ــد الطف ــة عن ــود عاه * وج
كهيئتــه مثــًا أو بســبب ضعــف ســمعه، أو لضعــف وتشــويه فــي 

جســده.

* ومــن الضغــوط التــي تذهــب بالطفــل للعيــادة النفســية؛ 
اإلســاءة لــه فــي المدرســة وتوجيــه ألفــاظ نابيــة أو مهينــة 
ــي  ــكله أو ف ــي ش ــب ف ــه لعي ــخرية من ــه، أو الس ــه وتجريح لكرامت

التحصيليــة. قدراتــه 

* كمــا أن تواضــع قــدرات الطفــل الذكائيــة مقارنــة بزمائــه فــي 
ــرض  ــة إذا تع ــل، خاص ــص والخج ــعر بالنق ــه يش ــل تجعل الفص

لضغــط زائــد مــن معلمتــه.

* إرهــاق الطفــل بالواجبــات الدراســية فــوق قدرتــه وعــدم الســماح 
لــه بالوقــت الكافــي للعــب والمــرح.

* وكل الحــذر مــن البخــل الشــديد والتقتيــر علــى األبنــاء وحرمانهم 
مــن األشــياء التــي يحبونهــا، وكذلــك اإلغــداق الزائــد وتلبيــة كل 
طلبــات الطفــل، والمصــروف الكبيــر الــذي ال يتــاءم مــع عمــر 

الطفــل، ومــا يصاحبــه مــن تدليــل زائــد.

ــررة  ــات المتك ــل لإلصاب ــرض الطف ــدم تع ــاة ع ــن مراع ــد م * الب
وخاصــة فــي رأســه وســوء التغذيــة، وأي حميــات قــد تصــل إلــى 

المــخ وتؤثــر عليــه.

* عمومــًا الطفــل حيــن يعانــي نفســيًا أو عقليــًا أو ســلوكيًا فإنــه 
يحتــاج إلــى رعايــة خاصــة وتعــاون الجميــع؛ لفهــم مــا وراء هــذه 
المعانــاة، وهــذا يتطلــب جهــود كل مــن أفــراد األســرة والمدرســة.

فاطمة الشندي
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من يحارب هذه الظاهرة ؟

 البطالة واالوضاع 
السياسية 
واالقتصادية 
المربكة التي 
عصفت بالبالد 
دفعت الشباب الى 
الخوض في غمار 
العوالم النسائية  
وان يكونوا 
في المكان غير 
المناسب ونعلم 
ايضا ان مجتمعنا 
ومهما انفتح 
على المجتمعات 
االخرى اال انه 
ما زال ال يحبذ 
عمل النساء في 
المحال التجارية 
وال يتقبل عملها 
في االسواق 
المزدحمة

كلنا يعرف ان الحياء شــعبة من شعب االيمان وهو با شك 
على ثــاث اوجه فهو امــا ان يكون حياء مــن الله او حياء 
مــن الناس او علــى اقل تقدير يكون حياء مــن النفس فاذا 
اتصف بها الشــخص كان حقا كامل الحياء والعفة  وشــراء 
مستلزمات المرأة واحتياجاتها الخاصة  ال بد ان يكون مبنيا 
على الحياء والســتر فهي من خصوصيات المرأة وقد اصبح 
عرضهــا وبيعهــا في اآلونــة االخيرة ينافــي ادب واخاق 

االنسان المسلم. 
وقد ابدت احدى ســاكنات المهجر فــي زيارتها للعراق بعد 
سنوات  غربة طويلة امتعاضها من االسئلة الفضولية الحد 
اصحاب محال مواد التجميل والمســتلزمات النسائية والتي 
وصفتها بانها اســئلة يندى لها الجبين  بعد ان فشلت ولم 
تفلح في ايجاد امرأة واحدة تلبي لها طلبها من احتياجاتها 
الخاصة ومما زاد مــن امتعاضها ان اكثر المحافظات التزاما 
وتحفظــا تتبنــى هذا الموضــوع وتركت احتياجــات المرأة 
ومابسها الخاصة في الشارع وامام انظار كل من هب ودب. 
ورغم االنفتاح واالبتذال الذي يسود المجتمع الغربي اال انني 
اســمع كثيرا من عراقيات المهجر انك قد تفتش عن االسام 
الحقيقي فتجده في احدى زوايا تعاماته االنسانية فجميع 
المجمعات النســائية هناك تدار من قبل النســاء والنســاء 
فقط،  حيــث يتاح للزبونة حرية  الحديث واالختيار دون اي 
احراج الن المرأة وحسب قول ساكنة المهجر تعرف ماذا تريد 

المرأة وما يناسبها. 
نعلــم جيدا ان البطالــة واالوضاع السياســية واالقتصادية 
المربكة التي عصفت بالباد دفعت الشباب الى الخوض في 
غمار العوالم النســائية  وان يكونوا في المكان غير المناسب 
ونعلــم ايضا ان مجتمعنــا ومهما انفتح علــى المجتمعات 
االخرى اال انه ما زال ال يحبذ عمل النساء في المحال التجارية 
وال يتقبل عملها في االســواق المزدحمــة فنحن اوال واخيرا  
نعيــش في زمن وبلد التناقضات،  وعلى هذا االســاس فأن 
من االجدر بنا  نحن النســاء ان نشــجع علــى فتح مجمعات 
خاصة بالمستلزمات النســائية تدار من قبل بعضهن فقط  
لتجنب مثل هذه االحراجات ونقضي على ظاهرة يندى لها 

الجبين حقا.

ساجدة ناهي

الواقع من
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ملف العدد
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املنتوج الوطني 
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المساهمة في تنمية اقتصاد البالد 

المنتوج الوطني .. 
خطوة في طريق االصالح 

ملف 
العدد



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////15 Q  W  A  R  E  E  R

تأييد ومساندة 
حيــدر كاظــم 25 عامــا" أحــد المؤيديــن للتبضــع مــن المنتجــات 
الوطنيــة  اذ يعــد تفعيــل  هــذه المبــادرة خطــوة جبــارة  إلعــادة 
تشــغيل مصانــع كربــاء وكل المصانــع ســواء ان كانــت غذائيــة 

ام صناعيــة.
وأنــه بــادر بشــراء المنتجــات المحليــة كدعــم للصناعــة الوطنيــة 
و لجهــود المتظاهريــن المتظافــرة نحــو االصــاح وتوفيــر فــرص 

العمــل للعاطليــن والكســبة.

ترويج البوستات
ــة  ــذ انطاق ــة( .. من ــين )ممرض ــد الحس ــاء عب ــت صف ــا قال فيم
ــادي  ــة بأي ــات المحلي ــل المنتج ــو تفعي ــبوكية نح ــة الفيس الحمل
ــر  ــراء الكثي ــي ش ــنى ل ــم يتس ــا ل ــا لربم ــة له ــا داعم ــة وان عراقي
ــتات  ــر البوس ــال نش ــن خ ــك م ــاهمت بذل ــي س ــر ان ــا، غي منه
فــي مجاميــع لمواقــع التواصــل االجتماعــي للترويــج عــن الحملــة 

ــع. ــاق اوس ــر نط ــا عب وتفعيله

اقبال وفرح
ــد  ــي، يع ــد الدعم ــدس محم ــي والمهن ــط المدن ــال الناش ــا ق فيم
المنتــج الوطنــي بوابــة  التنميــة المســتدامة التــي تنشــدها 
البــاد فــي ظــل توفــر اهــم مقومــات النجــاح االقتصــادي، لهــذا 
ارى ان صــوت المتظاهريــن بهــذا الجانــب كان مهــم جــدا فقــد 
ــع قــد  ــر مــن المصان تابعــت مــن خــال مواقــع التواصــل الكثي
تــم تشــغيلها، مــن جملتهــا مصانــع فــي مدينــة الديوانيــة فــي 
صناعــة اســطوانات الغــاز  لتغطيــة االســواق، وهــذا بحــد ذاتــه 
يجعلنــا نــرى طاقــات فعالــة فــي بنــاء وطــن يخلــو مــن اي بطالــة 

تقضــي علــى طمــوح الشــباب الذيــن يفكــرون فــي الهجــرة.
 وقــدم الدعمــي تحياتــه لــكل مــن هتــف بصوتــه منــددا عــودة 
الصناعــة المحليــة ودعمهــا، شــاعرًا بالفخــر لمــا يلمســه مــن 
جهــود شــبابية قــد بخــس حقهــا فــي الماضــي لعــدم تشــغيلها 
لخدمــة بلدهــا، ماحظــًا اقبــااًل كبيــرًا مــن قبــل المواطنيــن علــى 
ــم  ــى محياه ــرح عل ــح الف ــمت مام ــي، أذ رس ــج الوطن ــراء المنت ش

شعرت اسماء بغبطة كبيرة  حينما حياها صاحب االسواق ألنها ابتاعت علبة من 
االجبان قائلة له:)اريد صناعة عراقية عمو( اذ اجابها بدوره قائال:)عفيه بنيتي(

في التفاتة مهمة لتنمية االقتصاد في البالد اعتلت هتافات المتظاهرين بالمطالبة 
في تشغيل المصانع لتوفير فرص العمل للشباب من الرجال والنساء والمساهمة 

في دعم المنتج الوطني, اذ تعد هذه الخطوة الفعالة هي بداية الطريق نحو 
االصالح،  ما قامت به اسماء هو اكبر دليل على مساندتها للمظاهرات والمطالبة 

في الحقوق المسلوبة اولها حق الصناعة في البالد وتسويق منتجاتها.
)قوارير( اجرت هذه الجولة االستطالعية حول دعم المنتج الوطني.
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ــع فــي العــراق(. ــة ) صن وهــم يقــرأون جمل
 مبينا"..بــدأ اوالدي يطالبــون بشــراء منتجــات عراقيــة، وهــو دليــل 
علــى ان االســرة هــي مــن تــزرع البــذرة االولــى فــي تنميــة افــكار 

اطفالهــم حــول اي دعــم ســاند لبادهــم.
  

مبادرة طيبة
امــا غيــث الطائــي صاحــب مجمــع للتســوق عبــر عــن رأيــه 
بالقــول:  دعــم المنتــج العراقــي يمثــل واجبــا وطنيــا  لهــذا يجــب 
ــا ان صــوت المتظاهــر  ــة، كم ــع العوائــل العراقي ــه جمي ان تدعم
يأتــي مــن  دافــع وطنــي  لكوننــا نــدرك ان ال تنميــة اقتصاديــة 
دون دعــم لهــا، وبعــد الحملــة بــات الطلــب كبيــرا وملحوظــا حيــث 
نبــدأ صباحنــا علــى تبضــع الزبائــن لمنتجــات االلبــان والبيــض 

وغيرهــا واالمــر لــم يحصــل مــن قبــل اال بنطــاق ضيــق .
لعــدم  ماليــة  لخســارة  لتعرضنــا  البدايــة  فــي  اربكنــا  وقــد 
ــا  ــا دعان ــة، مم ــا االيراني ــتوردة  وخصوص ــات المس ــراء المنتج ش
لتخفيــض االســعار لتغطيــة تكلفــة اســتيرادها، امــا االن تجاوزنــا 
هــذه المرحلــة كمــا بادرنــا بالتعاقــد مــع معامــل عراقيــة مختلفة 

ــع. ــة التصني ــع عراقي ــا ببضائ لتزويدن
ــى ان  ــادرة، واتمن ــذه المب ــدا به ــعيد ج ــا س ــه:" ان ــم حديث خت
ــل. ــو االفض ــا نح ــع حياتن ــر واق ــهم بتغي ــد  لتس ــتمر بتزاي تس
ووفــق مــا ترتــب عليــه فــي هــذه المبــادرة التــي انطلقــت 
ــطين  ــل الناش ــن قب ــرة  م ــج كبي ــة تروي ــا حمل خاله
ــاص   ــرض خ ــة مع ــل  إلقام ــع التواص ــر مواق عب
فيــه  شـــــارك  التحريــر،  ســاحة  نفــق  فــي 
ــة  ــع العراقي ــركات والمصان ــن الش ــرات م العش
كمــا شــاركت العتبــة العباســية المقدســة ضمــن 

تلــك المبــادرة بعــروض مختلفــة وتنافســية، أذ وزعــت الشــركات 
ــة  ــى المتواجديــن كدعــم  للحمل ــا عل المشــاركة منتجاتهــم مجان
وترويجــًا لتصنيعهــم، فســجلت هــذه المبــادرة حدثــًا اقتصاديــًا 

ــرًا.   ــًا كبي صناعي
 

رؤية اقتصادية
ــل  ــاد والتموي ــتاذ االقتص ــي  أس ــتار البيات ــور  س ــاركنا الدكت وش
الدولــي فــي كليــة اقتصاديــات االعمــال جامعــة النهريــن 
ــوح  ــاب المفت ــة الب ــاح وسياس ــول ان االنفت ــا الق ــا:  يمكنن قائ
امــام االســتيراد منــذ العــام ) 2003 ( قــد الحــق ضــررًا واضحــًا 
ــر مــن  ــاب الكثي ــة، لعــل مــن أهــم نتائجهــا غي بالســوق العراقي

ــة،  ــن الســوق المحلي ــة م المنتجــات العراقي
قدراتهــا  لضعــف  يعــود  وذلــك 

التنافســية ممــا أدى إلــى تزايــد 
ــراق،  ــي الع ــة ف ــدالت البطال مع

يمكننا القول ان االنفتاح وسياسة 
الباب المفتوح امام االستيراد منذ 

العام ) 2003 ( قد الحق ضررًا واضحًا 
بالسوق العراقية، لعل من أهم 

نتائجها غياب الكثير من المنتجات 
العراقية من السوق المحلية، وذلك 

يعود لضعف قدراتها التنافسية مما 
أدى إلى تزايد معدالت البطالة
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عــاوة علــى اســتنزاف المــوارد الماليــة لصالــح الــدول األخــرى مثل 
تركيــا وايــران والصيــن وغيرهــا، جــراء هــذا االســتيراد علــى الرغــم 

ــة. ــوق العراقي ــة الس ــة حاج ــتيراد لتلبي ــة االس ــن أهمي م
ــا  ــون اقتصاده ــن ان يك ــوم يمك ــم الي ــي عال ــة ف ــد دول وال توج
ــدول تبحــث عــن  ــف ال ــى ان مختل ــًا، فــان الواقــع يشــير ال مغلق
مصالحهــا االقتصاديــة، والسياســية اواًل، وعلــى مــدى الـــ )16( 
ــذا  ــراء ه ــرا ج ــي كثي ــاد العراق ــى االقتص ــرت عان ــي م ــا الت عام
ــة  ــوم لتشــجيع المنتجــات العراقي ــه فــان الدعــوة الي ــر، وعلي األم
ــدم  ــن ان يق ــراق ( يمك ــي الع ــع ف ــعار ) صن ــم ش ــال دع ــن خ م
منهــا  يعانــي  التــي  المشــاكل  لمعالجــة  المؤثــرة  الحلــول 
ــات  ــى ان المنتج ــير ال ــع يش ــا ان الواق ــي، كم ــاد العراق االقتص
ــن المنتجــات  ــة وجــودة فــي نوعيتهــا ع ــل اهمي ــة ال تق الوطني
األجنبيــة المســتوردة، الســيما منهــا المنتجــات الغذائيــة وعلــى 

ــي . ــد البيات ح
وتابــع.. المطلــوب مــن الدولــة فــي الوقــت الحالــي هو االســتجابة 
الواعيــة لدعــم المنتجــات العراقيــة التــي ســيكون مــن نتائجهــا 
.. الحــد مــن مشــكلة البطالــة، والفقــر  والمحافظــة علــى المــوارد 
ــن  ــك أرى م ــتنزاف، لذل ــن االس ــة ( م ــرية والمالي ــة ) البش المحلي
الضــروري تفعيــل قانــون حمايــة المنتجــات الوطنيــة رقــم )11( 
ــى  ــاء عل ــك القض ــدم وكذل ــا تق ــق كل م ــنة 2010 ، لتحقي لس
ــة،  ــوق المحلي ــا الس ــرض له ــي تتع ــلعي الت ــراق الس ــة اإلغ عملي
ــواد ال )22(  ــة الم ــى اهمي ــون المذكــور تتجل ــا ان  فــي القان كم
ــي  ــادة )2( الت ــى الم ــد عل ــا التأكي ــي تضمنهــا وال ســيما هن الت
تناولــت اهــداف القانــون، ففــي أواًل مــن المــادة المذكــورة : 
حمايــة المنتجــات العراقيــة مــن اآلثــار المترتبــة عــن الممارســات 

الضــارة فــي التجــارة الدوليــة مــع العــراق .
وثانيــا.. توفيــر بيئــة لبنــاء صناعــة وطنيــة قــادرة على المنافســة 

فــي االســواق المحليــة والعالمية.
كمــا جــاء فــي االســباب الموجبــة للقانــون لتفــادي حــدوث ضــرر 
يلحــق بالمنتجــات الوطنيــة مــن الممارســات الضــارة مــن سياســة 

اغــراق االســواق بالمنتجــات.
ختــم البياتــي حديثــه بضــرورة تفعيــل االجهــزة الرقابيــة ودور 
هيئــة الجمــارك والجهــاز المركــزي للتقييــس والســيطرة النوعيــة 
وكذلــك تفعيــل قانــون حمايــة المســتهلك لوجــود العديــد 
ــتهلك  ــررا بالمس ــت ض ــي الحق ــتوردة الت ــات المس ــن المنتجب م

ــي.  العراق

زهراء جبار الكناني

 ال توجد دولة في عالم اليوم 
 يمكن ان يكون اقتصادها مغلقًا، 

 فان الواقع يشير الى ان مختلف 
 الدول تبحث عن مصالحها 

 االقتصادية، والسياسية اواًل، 
 وعلى مدى ال )16( عاما التي 
 مرت عانى االقتصاد العراقي 

كثيرا جراء هذا األمر
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فقهيات
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السؤال: ما رايكم بزيارة النساء لالماكن المقدسة بمفردهن بدون ازواجهن او احد من 
محارمهن؟

الجواب: العبرة في ذلك بان تأمن على نفســها من الوقوع في الحرام، نعم اذا كانت متزوجة 
فابد ان تستأذن زوجها، واذا كان احد ابويها او كاهما حيًا وكان يتأذى خوفًا عليها من مخاطر 

السفر لم يجز لها مخالفته في ذلك

السؤال: ما هي حدود طاعة األب واالّم ؟
الجواب: الواجب على الولد تجاه أبويه أمران : 

االول : اإلحســان اليهمــا باإلنفاق عليهما إن كانــا محتاجين ، وتأمين حوائجهما المعيشــية 
، وتلبيــة طلباتهما فيما يرجع إلى شــؤون حياتهمــا في حدود المتعارف والمعمول ، حســبما 
تقتضيه الفطرة الســليمة ، ويعــّد تركها تنكرًا لجميلهما عليه ، وهو أمر يختلف ســعة وضيقًا 

بحسب اختاف حالهما من القوة والضعف
الثاني: مصاحبتهما بالمعروف ، بعدم اإلســاءة اليها قــواًل أو فعًا وإن كانا ظالمين له ، وفي 

النص : ) وإن ضرباك فا تنهرهما( وقل : غفر الله لكما
هذا فيما يرجع إلى شــؤونهما وأما فيما يرجع إلى شــؤون الولد نفســه ، مما يترتب عليه تأّذي 

أبويه فهو على قسمين : 
1 - أن يكون تأّذيه ناشــئًا من شــفقته على ولده ، فيحرم التصّرف المؤّدي إليه سواء نهاه عنه 

أم ال. 
2 - أن يكون تأّذيه ناشئًا من اتصافه ببعض الخصال الذميمة ، كعدم حّبه الخير لولده دنيويًا 
كان أم اخرويــًا ، وال أثــر لتــأّذي الوالدين إذا كان من هذا القبيل ، وال يجب على الولد التســليم 
لرغباتهمــا من هذا النوع ، وبذلك يظهر أن إطاعة الوالدين في أوامرهما ونواهيهما الشــخصية 

غير واجبة في حد ذاتها.

الســؤال: إذا قــال الوالد لولده : أنا أعلم أنه ال يترتب على ســفرك ضــرر عليك ، ولكن 
فراقك لي يؤذيني ، فلذا أنهاك عن السفر؟

الجواب: ال يجوز له أن يسافر ما دام في سفره هذا أذى ألبيه.

السؤال: هل طاعة الوالدين واجبة؟
الجواب: تجب الطاعة إذا كانت مخالفتهما موجبًا لتأذيهما الناشئ من شفقتهما عليه.

الســؤال: أنــا طالب علم و أريد أن أتعلم في الخــارج والوالدين مخالفين هل يجوز هنا 
أن أخالفهما؟

الجواب: ال يجوز مخالفتهما فيما فيه تأذيهما من جهة شفقتهما عليك.

السؤال: هل يجب اطاعة الوالد في عدم قبوله الرتدائي الحجاب؟
الجواب: ال تجوز اطاعته في معصية الله تعالى وال تجب اطاعته في غير ذلك ايضًا اال اذا كان 

االمر او النهي من باب الشفقة عليك.

الســؤال: هل يحســن شــرعًا اطاعة الوالدين في كل شــيء حتى في االمــور اليومية 
الحياتيــة كأن يقول الوالد لولده: ُكْل هذه الفاكهة أو نْم في الســاعة العاشــرة أو ما 

شاكل ذلك؟
الجواب: نعم، يحسن له ذلك

السؤال: اذا نهى الوالد ولده عن فعل شيء معين محتماًل أن ضرراً ما سيعود على ولده 
ان هو فعله، علمًا بأّنه في اعتقاد الولد غير مصيب في ذلك؟

الجواب: ال يجوز مخالفة الوالد في حالة كهذه، بان كان يتأذى من مخالفته شفقة على الولد

ن 
دي

وال
 ال

عة
طا

ي 
 ف

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

وصفت بمهنة الصبر والفن

تعد الخياطة من المهن 
الجميلة والحيوية وذات 
الصيت الطيب، ورغم 
مهارتها تحتاج الى 
الصبر والخبرة العالية، 
وتعد سببا" في 
انتعاش اقتصاد العائلة 
العراقية، وللمرأة 
دور اساسي في 
تعلمها واتقانها، اذ 
ابدعت في تطويرها 
مع مارافقها من 
ميول واذواق 
الزبونات اللواتي 
يفضلن ارتداء 
المالبس المعدة 
على اذواقهن 
ورغبتهن في 
الموديل 
ونوعية 
القماش .

خّياطات يتحدثن 
عن سرورها وشجونها 
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رشا الطائي  

عــن الخياطة وشــجونها ســجلت )قواريــر( في عددها هــذا آراء 
الخياطات ممن تعاملن مع المهنة واجدن فنونها على مدى الزمن 

من الماضيات والحاضرات وعن متاعبها على مر االزمان.. 
 المرأة العراقية قديما" تفضل تجهيز مابســها خياطات بداًل من 
شــراء الثياب الجاهزة، موضحات ان هذا االمر يتيح لهن الحصول 
على موديات جميلة تتوافق مع ذوقها وميولها وغير مطروقة في 
السوق المحلية ..على عكس المابس الجاهزة التي تفرض انواعا" 

التنسجم مع اذواقهن.

راحة ومورد
اميرة عبــد هي احدى خياطــات الزمن الجميل الــذي مضى على 

عملها في مهنة الخياطة مايقارب 25 عاما" قالت: 
تعلمت الخياطة من والدتي، اذ فتحت عيني وانا ارى واسمع صوت 
الماكنة تدور في غرفها وصور ســال االقمشة الملونة تنتشر في 

ارجاء المكان حينما تبغي العمل او الفصال !.
وكنــت اجلس الــى جانبها واتعلم الــى ان اتقنتهــا واصبحت 
خياطة ماهرة وانا صغيرة .. فوجدت التعامل مع الخيط والمقص 
واالقمشــة راحة نفســية ومورد مادي احمد اللــه كثيرا على هذه 
النعمة..وزمــان كانــت امي تتعــب في انجاز الثــوب الواحد الن 
ماكينتها قديمة تســمى )ام العتلة ( فتجد صعوبة في تدويرها، 
ومــع هذا تنجز كل ما يجلبه لها الجيــران والصديقات من قماش 

لخياطته. 

ثقة واحترام
اما الخياطــة مهدية عامر 40 عاما هي االخرى تجيد فن الفصال 
والخياطة ولها زبائن كثر يتعاملن معها بمنتهى الثقة لما تخزنه 
من ذوق عــال في ترتيب المابس وتهيئتهــا بموديات عصرية 
انيقة .. تقول: مايهمنا ان اكســب ثقة الزبونة واحترم رأيها فيما 
تبغي من موديــل مع بعض النصائح حســب خبرتي وجميعهن 
يثقن في ذوقي.. واحيانا" الاتعامل بالمادة فهي من تحدد اسعار 
ماانجــزه لهــا .. والتي اقدر حالتها الماديــة وخجلها من ان توفر 

الثمن اعفيها من ذلك حبًا وكرامًة لله تعالى. 
في حيــن ذكرت الخياطة ام محمد ان مهنــة الخياطة هي هواية 
قبل ان تكون عمــل .. فالماهرات منهن تعلمنها حبا ورغبة فيها 
وابدعن بعد ذلك في اجادتها واصبحن من الخياطات الماهرات ، 

فضا عن امتاكهن الى رصيد مادي جيد !!.
 اال ان بعــض الخياطات يتقاضين اجورًا  زهيــدة مقابل خياطة 
المابس حيث يتراوح اجرة ما تطلبه لخياطة دشداشــة واحدة من 
3 – 5 آالف دينــار وهذه االجرة تحدد بالطبع بحســب الوافدات 
اليها من الزبونات وبحســب االتفاق بين الطرفين وايضا حســب 

المناطق الشعبية او الراقية .

دورة تدريبية
مــن جهتها قالــت الخياطة ام حنان تعلمــت مهنة الخياطة في 
احدى منظمات المجتمع المدني عبر دورة تدريبية اســتمرت لمدة 
30 يومــا حيــث اتقنت المهنة وشــرعت بعدها كخطــوة اولية 
بخياطــة مابس زوجـــــي واوالدي ثم فكرت بمســاعدة عائلتي 
ماديــًا من خــال هــذه المهنة بهدف تحســين دخل االســرة..  
مضيفة وبمرور الزمن اصبح عندي عدد من الزبونات وقمت بخياطة 
الفساتين والدشــاديش والبدالت بأحسن الطرز التي تطلبها مني 
النســاء من خال ما أكتسبته من مهارة، ورغم مااعاني من المرض 
في الفقــرات والمفاصل نتيجة الجلوس على ماكينة الخياطة فا 

يمكن العدول عنها او تركها. 
واشارت ام وسام الى عدم التزام بعض الخياطات بمواعيد تسليم 
المابــس التي قد تبقى لديهن مدة طويلة قد تصل الى خمســة 
اشــهر بســبب انشــغاالتها المنزلية، وان بعضهــن المحترفات 
يضطررن الى تأخير تســليم المابس بســبب االقبــال الكبير من 
الزبونات عليهــن بهدف ضمان الحصول على مابس ذات جودة 
عاليــة في الفصــال والخياطة، وبرغم هــذا التأخير فان طاقتهن 

االنتاجية اكثر من غيرهن.

رأي بناء
الباحــث االجتماعي مصطفــى ذنون اعرب عن ســعادته بالمراة 
العراقيــة التــي اجادت هــذه المهنــة واعطتهــا كل مايطورها 
ويجعلها مهنة منتعشة على مر االزمان، رغم مايطرح من المستورد 
واسعاره الباهضة .. اال ان الخياطة العراقية تقدمت في مراحلها 
االنتاجيــة وحافظت علــى مهنتها ، ولها اســم  المع في عرض 

جودة ماتصنع .
وادعو الى ادخــال مادة خياطة المابــس والفصال في المدارس 
الخاصة بالبنات الهميتها للفتاة في المســتقبل،وادراجها ضمن 
منهاج المادة االســرية وكذلك توفير الدعــم لها من خال اقامة 

الدورات .
وباالمكان توفيــر مكائن خياطــة للراغبات بإقتنائها بأقســاط 
شهرية بسيطة ليصبح بإمكان المـــــرأة فتــــح مـــشروع منزلي 
بســـــــيط من اجل مواجـــــهة تحديات الحيــاة ومعالجة حالة 
الفقر والعوز المادي لهن وليصبحن في المســتقبل رائدات في فن 

الخياطة اذا ما توفرت الظروف المناسبة لهن . 

مهنة الخياطة هي هواية قبل ان تكون 
عمل .. فالماهرات منهن تعلمنها حبا 

ورغبة فيها وابدعن بعد ذلك في اجادتها 
واصبحن من الخياطات الماهرات ، فضال عن 

امتالكهن الى رصيد مادي جيد

غم مايطرح من المستورد واسعاره 
الباهضة .. اال ان الخياطة العراقية تقدمت 

في مراحلها االنتاجية وحافظت على 
مهنتها، ولها اسم  المع في عرض جودة 

ماتصنع
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مستشارة 
االسرة
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االستشارية: حنين الحسناوي

التعزيز 
اإليجابي

المشاعر 
السلبية:

اضطرابات 
أخرى

العمر
غالبـا مـا يجـد المصابـون بهـوس 
نتـف الشـعر أن نزعه يولد شـعورًا 
مـن  قـدًرا  لهـم  ويوفـر  بالرضـا 
الراحـة النفسـية، ونتيجـة لذلـك، 
يسـتمرون فـي ذلك للحفـاظ على 

هـذه المشـاعر اإليجابيـة.

المصابيـن  مـن  لكثيـر  بالنسـبة 
بهـوس نتـف الشـعر، يكـون نزعه 
المشـاعر  مـع  للتعامـل  وسـيلة 
مثـل  المريحـة،  غيـر  أو  السـلبية 
أو  القلـق  أو  النفسـي  الضغـط 
أو  بالوحـدة  الشـعور  أو  التوتـر 

اإلحبـاط. أو  التعـب 

عـادة مـا تحـدث اإلصابـة بهوس 
نتف الشـعر خـال فتـرة المراهقة 
المبكـرة أو قبلهـا مباشـرة - غالبـا 
تتـراوح أعمـار المصابيـن بيـن 11 
عنـد  تسـتمر  وقـد   – عامـا  و13 
الشـخص مـدى حياتـه اذا لـم تتم 

معالجتـه

قـد يكـون المصابـون بـه لديهـم 
مثـل  أيًضـا،  أخـرى  اضطرابـات 
الوسـواس  أو  القلـق  أو  االكتئـاب 

القهـري.

الطفولـة  فتـرة  نهايـة  فـي  األحيـان  أغلـب  الهـوس  هـذا  ويظهـر 
الفـرد  مـع  ويسـتمر  المبكـرة  المراهقـة  فتـرة  وبدايـة  المتأخـرة 
إذا لـم يتـم عاجـه، ومثـل  المضطـرب لفتـرات متقدمـة مـن عمـره 
هكـذا اضطراب عقلي نفســـي يفضــــل مراجعــــــة االستشــــاري 
 النفسـي والخضــــوع للعـاج، ولهـذا المـرض أعـــــراض معينــــــة 

وهي : 
نتـف الشـعر بشـكل متكـرر، خصوًصـا من فـروة الـرأس أو الحاجبين أو 
الرمـوش، وأحياًنـا أخـرى مـن مناطـق أخـرى مـن الجسـم، وقـد تختلف 

المواضـع مـن وقـت آلخر.
وايضـا شـعور متزايـد بالتوتـر قبـل النتـف، أو عنـد محاولـة مقاومـة 

النتـف ويشـعر بالسـعادة أو الراحـة بعـد ذلـك .
وكذلـك فقـدان ملحـوظ للشـعر، مما يسـبب قلـة فيه، اما عض الشـعر 
المنتـوف، أو مضغـة أو أكلـه، هـذا بحد ذاته مشـكلة يجـب  معالجتها 

نفسـيًا وصحيًا.
فاللعـب بالشـعر المنتـوف أو فركـه علـى الشـفتين أو الوجـه، هـي 

المضطـرب. للشـخص  تّولـد حزنـًا شـديدًا  ممارسـة 

عالجات
قبـل  مـن  تحديـده  يتـم  والمعرفـي:  السـلوكي  العـاج   -
االستشـاري النفسـي بمراجعـة مراكز اإلرشـاد األسـري التي 

تقـم خدماتهـا لهـذا الغـرض.

الطبيـب  قبـل  مـن  تحديـده  يتـم  الدوائـي:  العـاج   - 
النفسي.

لالستشاري النفسي دورا في عالجه 

هوس نتف الشعر
 يمارس بعض األفراد عادات غريبة ومزعجة، وإحداها ) عادة نتف الشعر( وهو اضطراب 
نفسي يتضمن رغبة متكررة صعب مقاومتها لشد الشعر من الحاجب ، أو الرموش ، أو 

فروة الرأس مما يسبب بقع صلع وضيق لّدى الفرد المصاب به فيبذل جهدًا كبيرًا إلخفاء 
األجزاء المنتوفة.

أسباب الهوس
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استذكار

رحلت في اوج عطائها 

وجدان النقيب.. 
كتبت اروع النصوص 

تحت نطاق الوجع 
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بداية ومساندة
وجـدان عبـد االلـه النقيـب، شـاعرة عراقيـة، ولدت العـام 1991 
فـكان  الصغـر،  منـذ  الشـعرية  قريحتهـا  تفتحـت  بغـداد،  فـي 
ملهمهـا األول هـو والدهـا الـذي عـوض حنـان األم التـي وافاهـا 
األجـل منـذ صغـر وجـدان، وزرع فـي نفسـها حـب الشـعر، ووقف 
بجانبهـا وسـندها فـي مرحلـة الطفولـة ومابعدهـا، وقـدم لهـا 
كتـب منوعـة للشـاعر العظيـم نـزار قبانـي، والرائـع عريـان سـيد 
خلـف، درسـت فـي معهـد الفنـون التطبيقيـة، قسـم التصميـم 
الطباعـي ، كتبـت الشـعر كهاوية، واسـتمر والدهـا بدعمها، فكان 
يشـرح لهـا اصـول المفـردات الشـعبية  والمصطلحـات الجنوبية، 
وشـوهد اول صعـود لهـا علـى المنصـة الشـعرية فـي مهرجـان 

خـاص للمعهـد الـذي تخرجـت منـه.

لعنة المرض
وبعـد   .. الظهـر  آالالم  مـن  معاناتهـا  بعـد  بالمـرض  احسـت 
الفحصوصـات تبيـن انهـا مصابـة بالمـرض اللعيـن ، لتخضـع 
اخبرهـا  قصيـرة  مـدة  وبعـد   ، واالشـعاعي  الكيميـاوي  للعـاج 
االطبـاء بيـأس مـن انهـا سـتحيا الربـع سـنوات فقـط !! لتصدم 
هـذا الخبـر كيانهـا ونفسـيتها .. اال انهـا آمنـت بـأن االعمـار بيد 
اللـه سـبحانه وتعالـى .. ومـن تلـك اللحظة قـررت مواكبـة الحياة 
واالسـتمرار في مواصلة العطاء الشـعري  لتلتقي بالشـاعر "عريان 
سـيد خلـف" وكان هو المعلـم الروحي الذي خط لها مسـار النجاح، 
 وكتبـت حينهـا نصـوص شـعرية تحـت نطـاق الوجـع، ومـع كل 
باأللـم  حاملـة  امـرأة  كانـت  بأنهـا  ننكـر  ان  نسـتطيع  ال  هـذا 
والمعانـاة،  بيـد ان نتيجتـه والدة ديـوان شـعري )حجـل وأحـام 

وطفولـة(

محاربة السرطان
 اطلـق عليهـا لقـب )محاربـة( وهـو يطلـق علـى كل فـرد يتحـدى 
المـرض ويسـتمر فـي عمله وعطائه .. الشـعر بالنسـبة لهـا الدواء 
الـذي  تأخـذه ليسـكن لهـا وجـع المـرض، ويختـرق كل ماتختزنه 
المـرض علـى  يؤثـر  ولـم   ، االبـداع  ليولـد  مـن مفـردات شـعرية 

شـخصيتها وظلـت تبـث االيجابية الـى كل من حولهـا حتى آخر 
ايـام حياتهـا،  لهـا بصمـة كبيـرة فـي نشـر التفـاؤل واألمـل الى 
مرضـى السـرطان، وكانـت تحثهـم على االبـداع والعمـل و تحدي 

المـرض... هـذا مـا كانـت عليـه وجـدان النقيب.

هاشتاك
هـي نمـوذج نسـائي رائـع ومحاربة قوية للسـرطان، لـم تخرج من 
هـذه الحيـاة فارغـة اليديـن، تركـت وراءها سـطور مخلـدة، ورحلة 
رثـت نفسـها قبـل موتهـا، وتحدثـت عـن مرضهـا  مـن  كفـاح 
الـذي أفشـت سـره بعـد كتمانهـا إصابتهـا بـه فتـرة طويلـة عن 
أصدقائهـا وزمائهـا .. وقـد أطلق العراقيون عـددًا من الصفحات 
الشـاعرة  باسـم  "فيسـبوك"  االجتماعـي  التواصـل  موقـع  علـى 
وجـدان النقيـب، كمـا أنهـم أطلقـوا علـى "تويتـر" وسـمًا بعنـوان 

"#وجدان_النقيـب 
الطبيـب المعالـج للشـاعرة الراحلـة كتـب فـي تغريـدة لـه يرثـي 
النقيـب: "أصعـب شـيء حيـن يعجـز الطـب ويقـف حائـرًا أمـام 

المـوت"
بعضهم أقام بيت عزاء لها، وآخرون نعوها بأشعار شعبية.

سعاد البياتي

في وجدانها الغض الكثير من الحيوية والنشاط  الفكري المتدفق، وفي ذائقتها الكتابية 
مفردات لم تقلها بعد ! وكل شئ في حياتها كان غير مكتمل المشوار، امانيها واحالما هي 

االخرى تنبض بالروح والحياة المعطاء طوال السنوات االخيرة من وجودها .. استثمرت كل 
دقيقة من عمرها المتبقي في نثر ماتكتنزه قريحتها الشعرية مسجلة اروع القصائد .. اال 

ان توقف القلب  وطي صفحات الحياة لم تمنحها الفرصة وهي في اوج عطاءها الثقافي 
فتوقفت كلماتها الناضجة واسدل الستار على واحدة من شاعرات الزمن المعاصر لتنهي 

رحلتها القاسية مع المرض وهي في قمة الشباب والحيوية، وتترك خلفها وليدها الوحيد .. 
ديوان )حجل واحالم وطفولة(. 

أصيبت بالمرض اللعين، وخضعت 
للعالج الكيمياوي واالشعاعي ، وبعد 

مدة قصيرة اخبرها االطباء بيأس 
من انها ستحيا الربع سنوات فقط!! 

لتصدم هذا الخبر كيانها ونفسيتها.. 
اال انها آمنت بأن االعمار بيد اهلل 

سبحانه وتعالى.. ومن تلك اللحظة 
قررت مواكبة الحياة واالستمرار في 

مواصلة العطاء الشعري
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نظـر البحـث الـذي أجراه فريـق في الصيـن إلى بيانـات من 100 
الـى 902 مشـارًكا دون تاريـخ سـابق من اإلصابة بنوبـة قلبية أو 

سـكتة دماغية أو سرطان.
الشـاي  مشـروبات   - مجموعتيـن  إلـى  المشـاركين  تصنيـف  تـم 
المعتـادة  بمعنـى أولئـك الذيـن يشـربون الشـاي ثـاث مـرات أو 
أكثـر فـي األسـبوع  والذيـن ال يشـربون الشـاي  أبـًدا أو ال يشـربونه 
كالمعتـاد اي أولئـك الذيـن يشـربون  الشـاي أقـل من ثـاث مرات 

فـي األسـبوع ومسـتمرين بشـربه  لمـدة 3 الـى 7 سـنوات.

الشاي األخضر 
عامـا   50 العمـر  مـن  يبلـغ  الـذي  الشـخص  أن  الباحثـون  ووجـد 
والمعتـاد  علـى شـرب الشـاي قد يصـاب بمرض القلب أو السـكتة 
الدماغيـة  فـي المتوسـط  بعـد41 عاًمـا ويعيـش 26 عامـا أكثـر 

مـن شـخص لـم يشـرب الشـاي أبـًدا أو نـادًرا.
وبالمقارنـة مـع األشـخاص الذيـن ال يتناولـون الشـاي أبـًدا أو غيـر 
المعتاديـن علـى ذلـك فـإن مسـتهلكي الشـاي المعتـاد لديهـم 
خطـر أقـل بنسـبة 20 فـي المائـة مـن اإلصابـة بأمـراض القلـب 
القلـب  بأمـراض  اإلصابـة  وانخفـاض خطـر  الدماغيـة  والسـكتة 

والسـكتات الدماغيـة بنسـبة 22 فـي المائـة.
وتشـير الدراسـة التي نشـرت فـي المجلة األوروبية ألمـراض القلب 
الوقائيـة إلـى أن مسـتهلكي الشـاي ينخفـض لديهـم خطـر جميع 

اسـباب الموت بنسـبة 15 فـي المائة.
لكـن المؤلـف األول الدكتور شـينيان وانغ  مـن األكاديمية الصينية 

المواتيـة   "اآلثـار الصحيـة  ان   الطبيـة فـي بكيـن  قـال  للعلـوم 
األكثـر قـوة  هي للشـاي األخضر ولمن يشـربون الشـاي على المدى 
الطويـل" ومـع ذلـك  لـم ياحظ أي ارتباطات كبيرة للشـاي األسـود
ويشـير الباحثـون إلـى عـدد مـن األسـباب لذلـك بمـا فـي ذلـك 
الشـاي األخضـر وهـو مصـدر غنـي بالبوليفينـول  الـذي يحمـي من 

أمـراض القلـب واألوعيـة الدمويـة.

تفضيل
ولكـن اآلمـال لـم تفقـد بالنسـبة لشـاربي الشـاي األسـود حيـث 
يقـول الباحثـون إن تفضيـل الشـاي األخضر في شـرق آسـيا )49 
فـي المائـة مـن المشـاركين يتناولـون الشـاي األخضـر مقابـل 8 
فـي المائـة يشـربون األسـود( يعنـي أنـه كان هناك عـدد أقل من 

الذيـن يشـربون الشـاي األسـود لدراسـتهم. 

عن صحيفة االندبندنت

ترجمة

دراسة تؤكد..

الشاي يساعد على العيش 
لفترة اطول 

اكد العلماء ان شرب الشاي ثالث مرات على االقل في االسبوع يمكن ان يرتبط  بحياة 
اطول واكثر صحة .

وأظهر بحث جديد أن االستهالك  المنتظم للمشروبات الساخنة يرتبط بانخفاض خطر 
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية لكن النتائج المفيدة قد ال تنطبق بصورة 

متساوية على الشاي األسود واألخضر .

* ترجمة/ ساجدة ناهي 
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Drinking tea at least three times a week could be 
linked to a longer and healthier life, according to sci-
entists.
New research has shown “habitual” consumption of 

the hot beverage is associated 
with lower risk of cardio-

vascular disease. 
But the beneficial 

findings might 
not apply 
equally to 
black and 
green tea.
The research 
from a team 

in China 
l o o k e d 
at data 

f r o m 1 0 0 , 9 0 2 
participants, with no previ-

ous history of heart attack, stroke or cancer.
The participants were categorised into two groups – 

habitual tea drinks, meaning those drinking tea three 
or more times a week, and never or non-habitual 
drinkers, meaning those who drink less than three 
times a week, and followed for 7.3 years.
They found that a 50-year-old habitual tea drinker 
would develop coronary heart disease or stroke, on 
average, 1.41 years later and live 1.26 years longer 
than someone who never, or rarely, drank tea.
Compared with never or non-habitual tea drinkers, 
habitual tea consumers had a 20 per cent lower risk 
of incident heart disease and stroke, and a 22 per cent 
lower risk of fatal heart disease and stroke.
They also had a 15 per cent decreased risk of all-cause 
death, the study, published in the European Journal of 
Preventative Cardiology, suggests.
But first author Dr Xinyan Wang, of the Chinese 
Academy of Medical Science in Beijing, said: "The fa-
vourable health effects are the most robust for green 
tea and for long-term habitual tea drinkers.”
However, no significant associations were observed 
for black tea.
he researchers suggest a number of reasons for this in-
cluding that green tea is a rich source of polyphenols, 
which protect against cardiovascular disease.
But all hope is not lost for black tea drinkers, as the re-
searchers say the preference for green tea in East Asia 
(49 per cent of participants drank green tea compared 
to 8 per cent drinking black) meant there were fewer 
black tea drinkers to study.

HABITUAL TEA DRINKING 
CAN LEAD TO A LONGER AND 
HEALTHIER LIFE, SAYS STUDY
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شرفتي
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 د.محمد فلحي 

 إذا كنــت تصدقيــن يــا ســيدتي تنبــؤات أبــو فــان الفانــي، 
وتتابعيــن  الجهانــي،  جهــل  أبــو  عاجــات   وتشــترين 
صفحــات أبــو الســحر المســحراني، فقــد أوقعــت نفســك فــي 
ــراب،  ــن الس ــع ثم ــك بدف ــت زوج ــن، وورط ــدة النّصابي مصي

ــن! ــن واليقي ــن الدي ــافات ع ــدت مس وابتع
علمهــم  الكّذابيــن  الفضائيــات  شــيوخ  بعــض  يزعــم 
ــن  ــُم َم ــل الَّ َيْعَل ــل:﴿ ُق ــز وج ــاري ع ــول الب ــون ق الغيب،وينس
ــاَن  ــُعُروَن أَيَّ ــا َيْش ــُه َوَم ــَب إِالَّ اللَّ ْرِض اْلَغْي ــَماَواِت َواأْلَ ــي السَّ ِف

)27 النمــل  ُيْبَعُثــوَن ﴾)ســورة 
وقــد ذكرتنــي توقعــات أبــو الخــداع الجهانــي، بكتــاب قرأتــه 
قبــل نحــو ثاثيــن عامــًا،  بعنوان"مهزلــة العقــل البشــري" 
الــذي  الــوردي،  الدكتــور علــي  المرحــوم  االجتمــاع  لعالــم 
ــر،  ــن البش ــر م ــلوك كثي ــض س ــق، تناق ــة وعم ــف، بدق يكش
وفقــدان العقــل والحكمــة فــي تصرفاتهــم، واســتمرار الكثيــر 
والســحرة  والمشــعوذين  الدجاليــن  بتصديــق  النــاس  مــن 
ــا  ــة، وكأنه ــم المفضوح ــى أكاذيبه ــة عل ــى، والمراهن والحمق

ــدة! ــق مؤك حقائ
إحــدى  ســألتني  عندمــا  الكتــاب  ذلــك  محتــوى  تذكــرت 
وتنبؤاتــه  الخــداع(  )أبــو  برنامــج  شــاهدت  طالباتي:هــل 
ــارب  ــر أســماء أألق ــة أن أتذك ــت بصعوب ــد حاول ــة.. وق الفلكي
أو الجيــران، لعلــي أجــد مــن بينهــا ذلــك الشــخص المقصــود، 
ــتقبلك  ــرف مس ــرعة: إذا أردت أن تع ــت بس ــا أضاف ــد أنه بي
ــكل المشــاكل،  ــول ل ــد الحل ــك، وتج ــر عائلت الشــخصي ومصي
األمــراض، فشــاهد توقعاتــه وتفســيراته  وتعالــج جميــع 

ووصفاتــه العجيبــة علــى قنــاة)...( الفضائيــة!
ــرات  ــة نش ــي متابع ــة ف ــي المفجع ــرًا- هوايت ــادرت- مجب غ
ــط  ــة، وس ــك الليل ــت، تل ــية، وذهب ــج السياس ــار والبرام األخب
دهشــة العائلــة، نحــو تلــك القنــاة، لكي أشــبع رغبــة الفضول، 

ــول. ــة المجه ــي معرف ــة ف ــي الرغب تقودن
ال أريــد ســرد تفاصيــل مــا شــاهدت وســمعت، طــوال ســاعتين 
ــة  ــات الفوري ــتغيثة واإلجاب ــرة المس ــاالت المباش ــن االتص م
وكانــت شــكاوى  الفضــاء،  فــي  ُتطلــق  التــي  المفبركــة، 
المشــاهدين والمشــاهدات- وهــن األغلبيــة مــع األســف - تــدور 

حــول المعانــاة فــي الحيــاة الزوجيــة أو البحــث الطبيعــي عــن 
شــريك الحيــاة أو الــرزق أو الســعادة أو الحــظ أو المــرض.. ولــم 
يتــردد ذلــك النّصــاب فــي توزيــع النصائــح والتنبــؤات، تحــت 
ــف  ــد منتص ــع، بع ــب الجمي ــي يذه ــف، لك ــي زائ ــاء دين غط
الليــل، إلــى فراشــهم مستبشــرين فرحيــن، وقــد بــات الفــرج 
كمفتاحيــن  الصبــر،  أو  للعمــل  داع  ثمــة  وليــس  قريبــًا.. 

ــا وقــت لانتظــار! ــاء.. ف ــد العق ــن بي معروفي
ــري،  ــاع عم ــرة، بضي ــك المشــاهدة أشــعر، ألول م ــي تل جعلتن
ــم وتعليــم دور وســائل اإلعــام فــي  الــذي أمضيتــه فــي تعّل
ــت  ــي، وكن ــي والثقاف ــي العلم ــي والوع ــان الحقيق ــر اإليم نش
ــة  ــا الهادف ــة وأخاقياته ــة اإلعامي ــات المهن ــًا بواجب مقتنع

ــع! ــر المجتم ــر العقــول، وتغيي ــى نشــر الحقائــق وتنوي إل
ــن،   ــر ملومي ــم غي ــن إذًا، وه ــؤالء النّصابي ــن ه ــر م ــة أكب اللعب
ألنهــم ليــس وحدهــم مــن يمــارس هــذا التهريــج المفضــوح، 
فنحــن فــي عصــر النــور والعلــم نواجــه، فــي كل لحظــة، 
ســواء  والســرقة،  واالحتيــال  والمكــر  الخديعــة   مظاهــر 
ومــن  التلفــاز،  شاشــات  علــى  أم  الحيــاة  واقــع   فــي 
المؤســف أننــا أصبحنــا نهــادن الفاســدين  ونصــّدق الكّذابيــن، 
ونســير وراء المجانيــن والمشــعوذين والمنجميــن وقــّراء األبــراج، 
وغيرهــم مــن الذيــن يزعمــون كشــف الغيــب، الــذي ال يعلمــه 

إال اللــه!
 

يتزاحم الناس عند أبواب الفلكيين المزعومين والسحرة والدجالين،الذين 
يعرضون عبر قنوات الجهل، لكل داء دواء، ويبيعون لكل شخص رجاء، 

وأغلب مريديهم من النساء، يتاجرون بالوهم،ويخدعون ضعاف 
النفوس وقليلي اإليمان،وكل علمهم خداع من وراء قناع.

تنبؤات 
!أبو الخداع الجهالني

ذكرتني توقعات أبو الخداع الجهالني، بكتاب 
قرأته قبل نحو ثالثين عامًا،  بعنوان"مهزلة 

العقل البشري" لعالم االجتماع المرحوم 
الدكتور علي الوردي، الذي يكشف، بدقة 

وعمق، تناقض سلوك كثير من البشر،وفقدان 
العقل والحكمة في تصرفاتهم، واستمرار 

الكثير من الناس بتصديق الدجالين 
والمشعوذين والسحرة والحمقى
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روائع 
الشعر



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////31 Q  W  A  R  E  E  R

على أبواب يافا يا أحّبائي
وفي فوضى حطام الّدور 

بين الّردِم والّشوِك
وقفُت وقلُت للعينين : 

قفا نبِك
على أطالل من رحلوا وفاتوها

تنادي من بناها الّدار .... وتنعى من بناها الّدار
وأّن القلُب منسحقًا

وقال القلب : ما فعلْت ؟ بِك األيام يا داُر ؟
وأين القاطنون هنا

وهل جاءتك بعد النأي ، هل جاءتك أخباُر ؟
هنا كانوا ..هنا حلموا ..هنا رسموا مشاريع الغِد اآلتي

فأين الحلم واآلتي وأين هُم .. وأين هُم ؟
ولم ينطق حطام الّدار

ولم ينطق هناك سوى غيابهُم
مِت ، والهجران وصمت الصَّ

وكان هناك جمُع البوم واألشباح
غريب الوجه واليد والّلسان
وكان يحّوم في حواشيها

يمدُّ أصوله فيها
وكان اآلمر الّناهي وكان.. وكان ..

وغّص القلب باألحزان

لمعت في نابلس والعالم 
فدوى طوقان.. 

شاعرة تفيض حبًا بالوطن

شــاعرة الفلسطينية عاشــقة الطبيعة، وهي شقيقة الشــاعر المعروف ابراهيم طوقان. ولدت في مدينة نابلس العام 
1920 وتلقــت دراســتها هناك اال أنها لم تتمكن من اتمام دراســتها الجامعية في الخــارج فتولت مواصلة تعليم 

وتثقيف نفسها بمساعدة وتشجيع شقيقها 
تأثــرت بالقرآن الكريم وبشــعر المتنبيء واخيها ابراهيم وعرفت بأنها ايضا شــاعرة متمردة على أوضاع مجتمعها.. 

وقالت الشعر العمودي والشعر الحر.
حياتهــا حافلة بالتجارب األنســانية المعبرة عن مثابرة وطمــوح عظيمين رغم الظروف الصعبة التي عايشــتها منذ 

طفولتها ...أال ان شعرها الوطني يعبر عن طاقة ثقافية حافلة.  
نموذج من قصيدة .. لن أبكي



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

في بحور 
االدب

بمناسبة صدور باكورة اعمالها  

 وئام الموسوي: 
الشعر هو رئتي الثالثة وال فكاك منه 

 نجمة جديدة بدأت 
تلمع في سماء 
االدب العراقي،  

وهي تتنقل بطموح 
عال وخطوات ثابتة 
بين نصوص شعرية 

وقصص قصيرة  
او رواية  ) فهي 

هنا وربما هي 
هناك ( او قد تكون  

في نادي عشتار 
الثقافي الذي 

تولت ادارته مؤخرا 
بحماس شديد 

واصبح بالنسبة لها 
حلقة وصل جديدة 
بينها وبين شريحة 

واسعة من الطاقات 
الشبابية الواعدة  
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 ) ارواح  سـبعة   ( الروائيـة  اعمالهـا  باكـورة  وبمناسـبة صـدور 
اوال عـن بدايـة ميولهـا  اسـتضافتها مجلـة قواريـر  متحدثـة 

  : فقالـت  االدبيـة 
ظهـرت موهبتـي فـي الكتابـة فـي عمـر مبكـر جـدا اال انهـا 
احتاجـت فتـرة طويلـة مـن الزمـن كـي تنصقـل وتتبلـور  مـن 
خـال القـراءة واالطاع علـى االدب العالمي والعربـي والعراقي 
بصـورة خاصة حتى وجدت نفسـي وانا فـي المرحلة االعدادية 
قـادرة على نشـر كتاباتي البسـيطة في الصحـف المحلية حيث 

نشـرت العديـد مـن النصـوص والقصـص القصيرة .

*هــل تمكنت مــن التعبيرعمــا يجول فــي خاطرك بعد 
اصدارك لديوانين من الشعر ؟

صـدر لـي ديوانـي االول )انـت هنـا ربمـا انـا هناك( فـي العام 
2013 وديـوان ) قريبـا كظلـي( العـام 2015 جمعـت فيهما 
بمثابـة  االول  ديوانـي  وكان  كتبتهـا  التـي  النصـوص  اغلـب 
االرشـيف لنصوصـي الشـعرية  وحفاظا عليها مـن الضياع،  اما 
فـي ديوانـي الثانـي فقـد اكتملـت الصـورة لـدي ونشـرت فيه 
نصوصـي الشـعرية العاطفيـة غيـر انها لـم تكن البـاب الوحيد 

للتعبيـر عـن مـا يداهمنـي من افـكار وصـور وقصص. 

*ما الذي نقلك من عالم الشعر الجميل الى عالم الرواية  
الواسع ؟

ال بـد لخيـال الكاتـب ان يكـون خصبـا ومكتظـا بالكثيـر مـن 
االفـكار  ووجـدت ان الشـعر فـي اغلـب االحيان  ال يسـتطيع  ان 
يختصـر مـا يجـول فـي داخلـي ال سـيما مـع انصبـاب تفكيـري 
بشـكل مكثـف علـى الحـاالت االجتماعيـة والعـادات والتقاليد 
والقيـم فـي مختلـف البلـدان ممـا جعلنـي اتفـرس اكثـر بتلـك 
العوالـم  ومـا خفـي منهـا وهـذا مـا لـم اسـتطيع اخراجـه عـن 

طريـق الشـعر لـذا كانـت الروايـة هـي الطريـق االفضـل .

*روايــة ســبعة ارواح كانت انعكاس لدراســتك لألثار.. 
ماذا اردت ان تقولي من خاللها  ؟

  تجربـة مذهلـة ومتعبة ومسـؤولية كبيـرة، أذ انعكس فيها كل 
مـا ال يمكننـي قولـه بصـورة واضحـة ومباشـرة،  كان ألبطالهـا 
الظواهـر  الكثيـر مـن  الكبيـر فـي مسـاعدتي النتقـاد  الفضـل 
التـي انطلقـت فكرتهـا مـن خـال كلمـة المفكـر عالـم سـبيط 

النيلـي ان البـد للمسـمات ان تهـدم حتـى تظهـر الحقيقة ومن 
هنـا ادخلـت اختصاصـي اآلثـار الـى الروايـة كـي تكسـب جوا 
خياليـا خاصـا محققـة الغايـة منها عـن طريق تفنيـد الحقائق 

المتفـق عليهـا تاريخيـا .

*هل ستستمرين في كتابة الرواية  ام يبقى الشعر هو 
االقرب الى قلبك ؟

الشـعر هـو رئتـي الثالثـة وال فكاك منـه وفي كثير مـن االحيان 
يخنقنـي نصـا شـعريا فـي منتصـف الليـل وال سـبيل اال فـي 
كتابتـه لـذا الشـعر هـو ضـرورة اكثـر مـن كونـه موهبـة،  امـا 
الروايـة فأتمنـى ان اسـتمر فيهـا  بالفعل وهي هدفـي القادم. 

*انت احد االعضاء المؤسســين لنادي عشــتار الثقافي 
النسوي وتتولين ادارته حاليا، ماذا اضاف لك  ؟

نـادي عشـتار الثقافـي بـدأ كمشـروع صغيـر لناشـطات يحلمـن 
بواقـع نسـوي افضـل وسـرعان ما تحـول الى نـادي رصين حقق 
 الكثيـر مـن االهـداف فـي فتـرة وجيـزة حيـث قدمنـا خالـه 
عـن  فضـا  وعربيـة،  عالميـة  وروايـات  لكتـب  ملخصـا   80
التـي شـكلت جـزءًا  االخـرى  الثقافيـة  والنشـاطات  المقـاالت 
 كبيـرًا مـن شـخصيتي االدبيـة، أذ اسـتطعت مـن خالـه ان ارى 
طاقـات  ان  ايضـا  اكتشـفت  و  الجديـد  بالجيـل  االمـل  نفـق 
الشـباب االدبيـة طاقـات  كبيـرة ولكنهـا بحاجـة الـى عنايـة 

وتوجيـه 

*قرأت لك قصيدة عن ابي الفضل العباس عليه السالم، 
كيف ولدت ومتى ؟ 

تربطنـي بابي الفضل العباس عاقة روحية ال اعرف تفسـيرها، 
فمنـذ صغـري وانـا خاشـعة فـي حضرتـه واشـعر حضـوره فـي 
قلبـي وروحـي ولم يحـدث ان دخلـت حضرته عليه السـام دون 

ان ابكـي بحرقـة وأتمتـم ) يـا حبيبي اشـتقت اليك(.  

*مشاريع ادبية قادمة ؟
لـي ديـوان ثالـث تحـت الطبـع بعنـوان  )هكـذا تنمـو المقابـر ( 
وهـو عنـوان مبدئـي اضافـة الـى مجموعـة قصصيـة مـا زالـت 

فـي طـور التنضيـد والترتيـب.

قوارير

نادي عشتار الثقافي بدأ كمشروع صغير 
لناشطات يحلمن بواقع نسوي افضل 

وسرعان ما تحول الى نادي رصين حقق 
الكثير من االهداف في فترة وجيزة حيث 

قدمنا خالله 80 ملخصا لكتب وروايات 
عالمية وعربية، فضال عن المقاالت 

والنشاطات الثقافية االخرى التي شكلت 
جزءًا كبيرًا من شخصيتي االدبية

تربطني بابي الفضل العباس عالقة 
 روحية ال اعرف تفسيرها، فمنذ 

صغري وانا خاشعة في حضرته واشعر 
 حضوره في قلبي وروحي ولم يحدث 

 ان دخلت حضرته عليه السالم دون 
ان ابكي بحرقة وأتمتم ) يا حبيبي 

اشتقت اليك(



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////34Q  W  A  R  E  E  R

اساطير 
الفن

نسي وغاب في زحمة السنوات
الفن  الفطري ..

عالم من األساطير والحكايات

عفوية الهواجس
ومـن الكهـوف وجدارنهـا ورسـوماتها وأتسـاع مـدارات الحيـاة 
المتسـارعة أحتـاج األنسـان البدائـي الـى أدوات ألسـتخدامها 
فـي حياتـه اليوميـة  وتحولـت بعد وقـت الى مجموعـات طينية 
تلوينهـا  وأباريـق وسـكاكين بعـد  أحتاجهـا كأوانـي  مفخـورة 
وأضافـة رسـوم ونقـوش عليهـا ..ورافقـت تلـك األوانـي أعمـال 
لتكـون مصغـرات نحتيـة بشـرية وحيوانيـة بعضهـا  جديـدة 
أعتبـر األلهـة او األمومة وتعنـي الهة الخصوبـة ,,كل ذلك  كان 
تعبيـر عـن خلجـات النفـس ومـا تحتاجه األنسـانية مـن عفوية  

والبدائـي  الفطـري  الفـن  بـدأ  وهكـذا  المـدارك،  و  الهواجـس 
ليدخـل عفويـة الولـوج لعالـم األسـاطير والحكايـات والمخاوف.. 
ومـع تقـادم الزمـن تطـورت أحتياجـات األنسـان ليبـرز هيمنتـه 
المعمـار  فـكان  ومـدن..  مجتمعـات  أنشـاء  طريـق  عـن  وقوتـه 
والنحـت والفخـار يتشـاكان ويتمازجـان  لتصنع األفـكار والقدرة 
حضـارات وشـواهد عظيمـة خلدتهـا أيدي ذلـك البدائـي.. ومنذ 
ذلـك الوقـت أشـتغل علـى أضافـة شـخصيات ورمـوز تعبـر عـن 
الشـجاعة والبطولـة عـن طريق النحت المجسـم والجـداري والمدور 
وهـذا مـا وجدنـاه فـي حضـارات عديـدة منهـا في باد مـا بين 
النهريـن ومصـر وأفريقيـا وأمريكيـا الاتينيـة والهنـد والصيـن  
وواليونـان وأيطاليـا لتكـون أغلب األعمال بحجـوم كبيرة وضخمة 
للغايـة وهذا ما نجده بسـبب التقدم واألزدهـار للعالم بأجمعه.. 
لتكـون بعيـدة عـن واجهـات قاعـات الفـن.. فذلك األنسـان لم 
يكـن بدائيـآ بـل كان فنانـآ موهوبـآ مقتـدرآ لكنـه غيـر معـروف 

ومنسي.
وفنانيـن كبـار مثل النحـات رودان وبيكاسـو وماتيـس ودياكروا 
وغوغـان وحتـى فنانينـا العراقييـن مثـل الراحـل جـواد سـليم 
ونزيهـة سـليم ومحمـد غنـي حكمـت واسـماعيل  فتـاح التـرك 
الجميـل  الفطـري  بالفـن  كثيـرآ  تأثـروا  قـد  السـعدي  وميـران 
والنحـت  الرسـم  فـي  وموضوعاتهـم   وتعابيرهـم  بالوانهـم 
والفخـار.. رجعـوا برغبتهـم  الملحـة بعـد أن تعبـوا مـن تنـوع 

لم يبدأ الفن البدائي أو الفطري بالظهور منذ الخليقة في أنحاء العالم عبثآ بل جاء لحل مشكلة 
لدى االنسان أيام العصر الحجري حيث ولدت الرغبة في رسم عالم  بديل لمصارعة  هواجس 

الحيطة والخوف  من الحيوانات الشرسة التي كانت تجوب األرض  وتفتك بالبشر. لذا كان األنسان 
يحاول  مصارعتها  للحصول على لحومها وجلودها، فرسم على جدران الكهوف التي يعيش 

فيها معلنًا تغلبه عليها بشجاعته. والرسوم البسيطة هذه هي عالمات وتعابير جرئية في عالم 
الرسم البدائي والنحت "الرليف على الجدار"، وقد ال تكون بالمقاييس الجمالية لكنها أوجدت فنآ 

عفويآ تعبيريآ  بعيد عن تقاليد وصياغات المدارس الفنية ..

فنانين كبار مثل النحات رودان وبيكاسو 
وماتيس وديالكروا وغوغان وحتى 

فنانينا العراقيين مثل الراحل جواد سليم 
ونزيهة سليم ومحمد غني حكمت 

واسماعيل  فتاح الترك وميران السعدي 
قد تأثروا كثيرآ بالفن الفطري الجميل 
بالوانهم وتعابيرهم وموضوعاتهم  

في الرسم والنحت والفخار 
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المـدارس الكاسـيكية ألحيـاء عفوية اللون والفكـرة  والطروحات 
والتمـاس مـع الواقـع ..

حجب واهمال
ظهـر  والثمانينيـات  السـبعينيات  وفـي  الحبيـب  عراقنـا  وفـي 
كثيـرًا مـن الفنانيـن الذين لم يدرسـوا الفن أو يقتبسـوه ويقلدوه 
منطلقـة  عفويـة  هـي  والفخاريـة  النحتيـة  اعمالهـم  فكانـت 
مـن وجدانهـم ومحاكاتهـم ألسـاطير هـي ترجـع للفـن البدائـي 
األول.... وهـذا الفـن البدائـي فـي العـراق ظل محجوبـآ ولم يجد 
مـن يهتـم به لسـنوات األ ان الفنـان الراحل نوري الـراوي وبحكم 
منصبـه فـي وزارة الثقافـة آبـان الثمانينيـات. قـد قـام بعـرض 
اعمـال  نحتيـة  للفـن الفطـري للفنانيـن  الموهبيـن  بمعـرض 
ليتسـنى للجميع مشـاهدة أبـداع فنانين هم ال يعرفون شـئ عن 
الفـن سـوى موهبتهم ووجدانهـم  ومواد  أسـتخدموها من الحجر 

والمرمـر والبرونـز  وحتـى الخشـب ...
 مـن هـؤالء الفنانيـن الذيـن تم التسـليط عليهـم  مـن النحاتين 
هـم منعـم فـرات ولـد العـام 1900 وشـكرية ام فـاح  وكاظـم 
خليـل  سـعيد ولـد العـام 1922 ,,حامد ماضي ولـد في قضاء 
العـام  ولـدت  فـرات   منعـم  1927وسـعدية  العـام  الشـطرة 
1947. حيـدر سـالم  ولـد فـي بغـداد العـام 1945...وفريـد 
حسـين  وعدنـان عسـل  ومحمـد كريـم وعديـد منهم  لـم نتعرف 
عليهـم  ولـم يتـم  تسـليط الضـوء عليهـم  وال عـن أعمالهـم ...

لاعمـال   العـراق وسـرقة  التـي مـرت  بهـا  الظـروف   وبسـبب 
الفنيـة  التـي حدثـت العام 2003  بقى أرشـيف الفـن الفطري 
مـع أسـماء فنانيـه مركونـآ دون ذكرى لهـم ... ورغم تطـور حركة 
الفـن التشـكيلي العراقـي وأمتازجـه بفنـون أوربيـة حديثـة ..اآل 
الفطـري يظـل منسـيآ تحـت ظـل تراكمـات  الفـن  أن قامـوس 
وقشـور فنيـة بعضهـا ال يتـم ذكرها فـي نقدنـا الفنـي ..لذا أن 
تلـك الينابيـع البدائيـة بـدأت تنضـب وتجـف يومـآ بعـد آخـر 
ينحسـر هـذا الفـن في ذكراة التشـكيل وذاكـرة النقـاد والفنانين 
المهتميـن  العراقييـن ..وربمـا سنشـهد بعـد األلحـاح بالتذكيـر 
وزارة  المهمتيـن فـي  الجميـل أهتمامـآ  مـن قبـل  الفـن  بهـذا 
الثقافـة  أو أصحـاب القاعـات الفنيـة لفتح  مضمـار فني أصبح 

غائبـآ ومنسـيآ...

لمياء نعمان

في السبعينيات والثمانينيات ظهر العديد 
من الفنانين الذين لم يدرسوا الفن أو 
يقتبسوه ويقلدوه فكانت اعمالهم 

النحتية والفخارية هي عفوية منطلقة 
من وجدانهم ومحاكاتهم ألساطير هي 

ترجع للفن البدائي األول.... وهذا الفن 
البدائي في العراق ظل محجوبآ ولم يجد 

من يهتم به لسنوات
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مقال
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أمــا الشــائعة فهــي خبــر تنقصــه المعلومــات الصادقــة تتداولــه 
عامــة النــاس شــفهيًا أو عبــر وســائل اإلعــام.

 ال شــك أن المــرأة وجــدت لنفســها واهتماماتهــا مســاحة واســعة 
فــي الفضــاء اإللكتروني،فهنــاك مواقــع متخصصــة بشــؤون 
للنســاء،تزخر  متنوعــة  ومجموعــات  صفحــات  المرأة،وهنــاك 
اللواتــي  النســاء  والصور،تضــم آالف  والمقــاالت  بالمنشــورات 
يبعــدن عــن بعضهــن جغرافيًا،فــي الواقــع، لكنهــن أصبحــن 
قريبــات مــن بعضهــن جــدًا فــي شــبكة اإلنترنيــت ومــا تضمــه 

ــة. ــة تفاعلي ــع افتراضي ــن مواق م
الدردشــة والحــوار وتبــادل اآلراء، عبــر المواقــع اإللكترونيــة، تمثــل 
نعمــة معرفيــة يمكــن أن تــزود المــرأة بالثقافــة والعلوم،وتوســع 
ــد  ــا، وق ــن حوله ــم م ــم العال ــة فه ــاة وكيفي ــا للحي ــن رؤيته م
ــط  ــعاع وس ــدر إش ــع أو مص ــي المجتم ــطة ف ــا ناش ــل منه تجع

ــرتها. أس
ــى  ــت بســهولة إل ــة انتقل ــاة الطبيعي ــث النســاء فــي الحي أحادي
الحيــاة االفتراضيــة، وكل مــا تريــده المــرأة مــن معلومــات تخــص 
حياتهــا وعائلتهــا تجــده بســرعة فــي صفحــات اإلنتريــت،  
الفيــس مســتخدميه: بمــاذا تفكــر؟!.. ومثــل  وعــادة يســأل 
ــراره  ــف أس ــوح وكش ــى الب ــان إل ــة اإلنس ــر رغب ــؤال يثي ــذا الس ه
لآلخرين،وعندمــا يخــص الموضــوع المــرأة ال بــد أن يكون أكثــر إغراًء 
وحساســية،فتنفتح شــهية الكثيــر مــن النســاء للــكام والتواصــل 
االفتراضي،وبخاصــة فــي ظــل زيــادة وقــت الفــراغ واندمــاج  كثير 
ــا  ــة، وهــو م ــل والوظائــف والشــؤون العام مــن النســاء فــي العم
يوفــر الكثيــر مــن الموضوعــات واألحــداث التــي تســتحق الحديــث 
والدردشــة بينهن،التــي تجعلهــن يشــعرن بالراحــة النفســية 

ــذات. ــر ال ــة وتقدي ــاركة اإلجتماعي والمش
 فــي هــذه البيئــة اإللكترونيــة التفاعليــة نجــد كثيــرًا مــن 
المواضيــع التــي تتناقلهــا المواقــع بســرعة، وتنتشــر بيــن النســاء، 
مــن خــال الصفحــات الشــخصية أو المجموعــات )الكروبــات( 
النســائية الكثيــرة التــي تضــم  كل الفئــات العمرية،والمســتويات 
الدراســية والثقافيــة، وهــن يتناقلــن األحــداث اليوميــة ويتابعــن 
ــن فــي  ــوت، ويتدخل ــا بينهــن أســرار البي ــن فيم ــار، ويتداول األخب
حيــاة اآلخريــن دون تدقيــق فــي صحــة الحــدث أو الواقعــة، 
وغالبــًا مــا يتــم نشــر ومشــاركة المنشــورات وتداولها،لغــرض 

ــات. ــات والتعليق ــى اإلعجاب ــول عل ــهرة أو الحص الش
ــرأة أســرارها  ــا تضــع الم ــال، ولكــن عندم ــا يق ــوت أســرار، كم البي
وصورهــا وعائلتهــا علــى صفحــات النــت ســوف تفقــد الســيطرة 
وتشــويهها  تداولهــا  النــاس  بعــض  يحــاول  وقــد  عليهــا، 
ــًا  ــا موضوع ــي أو عائلته ــيئة،فتصبح ه ــة س ــتغالها بطريق واس
ــاب  ــل غي ــي ظ ــك ف ــن، وذل ــُا للمغرضي ــة وهدف ــائعات كاذب لش

ــة. ــع اإللكتروني ــب المواق ــي أغل ــة( ف ــارس البواب )ح
يمكــن أن نضــع أمامــك ســيدتي نصائــح حــول كيفيــة اســتخدام 

مواقــع التواصــل االجتماعــي بطريقــة ســليمة ومفيــدة :
ــع التواصــل  ــى أحــد مواق ــد إنشــاء صفحــة شــخصية عل 1 - عن
ــر شــروط  اإلجتماعــي تأكــدي مــن خــال )اإلعــدادات( مــن توفي
الخصوصيــة المناســبة، وتحديــد قائمــة األصدقــاء أو المتابعيــن، 
والمشــاركة ومشــاهدة  والتعليــق  بالنشــر  لهــم  ومــن يســمح 

ــك. ــورك وأفام ــورات وص منش
المفيــدة ومطالعــة  للدردشــة  - تخصيــص وقــت مناســب   2
ــع  ــان وتضيي ــدم األدم ــة وع ــورات اإللكتروني ــات والمنش الصفح
الوقــت الكثيــر،ألن اإلســتغراق فــي العالــم االلكترونــي ومغرياتــه 
الكثيــرة قــد يحطــم شــخصيتك ويحرمــك مــن النشــاطات األخــرى
3 - ال تضعــي أســرارك الخاصــة  أمــام أنظــار اآلخرين،وبخاصــة 
ــة،  ــات عام ــرح موضوع ــي ط ــخصية، وحاول ــور الش ــق والص الوثائ
وشــاركي موضوعاتــك مــع األشــخاص الذيــن تعرفينهــم شــخصيًا 

وتثقيــن بهــم وتحترمينهــم!.
4 - إذا تعرضــت للخــداع أو اإلبتــزاز مــن قبــل المتطفليــن ســارعي 
إلــى إبــاغ أقــرب أفــراد عائلتــك ومــن ثــم إخبــار الجهــات األمنيــة 

ــاة المعتدي. لمقاض

كثيرًا من المواضيع التي تتناقلها 
المواقع بسرعة، وتنتشر بين النساء، من 
خالل الصفحات الشخصية أو المجموعات 
النسائية الكثيرة التي تضم  كل الفئات 
العمرية، وهن يتناقلن األحداث اليومية 

ويتابعن األخبار، ويتداولن فيما بينهن 
أسرار البيوت، ويتدخلن في حياة اآلخرين 
أماني النداوي دون تدقيق في صحة الحدث أو الواقعة

دردشة نسائية بنكهة الشائعة!
تعد مواقع التواصل االجتماعي بيئة مفتوحة لتبادل األفكار والمعلومات واآلراء، بدون 

قيود، وبدون رقابة، ومن أبرز خصائص هذه المواقع أن مستخدميها غير مهنيين وليس من 
الصحفيين أو الناشرين المحترفين،فقد أصبحت تسمى بـ )صحافة المواطن(

 هناك فرق بين الخبر والشائعة،فالخبر هو الحدث المهم الذي يستحق النشر عبر وسائل 
اإلعالم ويجيب على االستفهامات الستة:َمن،ماذا، متى،أين، كيف، لماذا؟
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الدكتورة سمر العاملي 
طبيبة االسنان التي ترعى المسنين 

وتتكفل االيتام 

ضيف 
وحوار

طبيبة اسنان شابة تحيا باإلنسانية ويشهد لها الجميع بحسن الخلق واالسعار التعاونية 
دفعتها احدى منعطفات الحياة لعمل الخير اكثر وان تقدم يد المساعدة لكل محتاج 

وفقير فلم تجد  افضل من فكرة فتح دار للمسنين على نفقتها الخاصة يعيش ويعمل 
فيه االيتام ايضا حتى اصبحنا نشاهدها على شاشة التلفزيون من خالل برنامج )من 

الواقع( الذي يقدمه االعالمي المعروف علي عذاب 
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ساجدة ناهي

مشــهد قد ال يتكرر كل يوم في عيــادات االطباء وخاصة اطباء 
االســنان وتكاليف عملهم الباهظة فأبواب عيادة الدكتورة سمر 
العاملــي  مفتوحة لمعالجة الفقراء مجانا  وكنت اراقب ما جرى 
امامــي في اروقة العيادة عن كثب وباهتمام بالغ  وعندما حان 
دوري إلجراء هذا اللقــاء عرفت انها من مواليد 1981 وهي ام 

لثاثة ابناء فسألتها :

*كيف ومتى وجهت دكتورة سمر جهودها واموالها 
في سبيل عمل الخير ؟

قبل عدة ســنوات كنــت اعيش في هذه الحيــاة  بزهو كغيري 
 مــن بنات جيلــي وال افكر بالمــوت او باآلخــرة حتى حصلت 
 لــي قبــل عدة ســنوات نوبة مــن األلم اشــبه بالجلطــة اثناء 
ممارســتي للعمل في العيادة  واكتشــفت  بعدها أنني مصابة 
بخلــل في كهربائيــة القلب وتردت حالتي الصحية  وشــعرت 
 ان المــوت قريــب مني جــدا،  مما اضطرني للذهــاب الى عدد 
 من الــدول للعاج واكــد لي االطبــاء هناك اننــي بحاجة الى 
 عمليــة جراحية وقــد ال اتحمل مثل هــذه العمليــات الخطيرة 
 بســبب صغر ســني مع ذلــك  اجريت العملية في مستشــفى 
 ابــن البيطار وعلــى يد طبيب عراقــي وعدت انســانة طبيعية 
 وللــه الحمــد، اال انــي افكر كثيــرا بالمــوت وكانــت تجربتي 
 مــع المرض اختبــار وســبب للقيام بأعمــال صالحــة ومفيدة 

للمجتمع.
ومنذ ذلك الحين بدأت ابحث عن الفقراء لمســاعدتهم، وكانت 
الخطــوة االولــى هو ان يكــون عملي في عيادة  طب االســنان 
مجانا للفقراء والمحتاجين  لكنني اكتشــفت بعدها ان اصحاب  
االموال والســيارات الفارهة يزاحمون الفقراء على باب العيادة 
فتخليــت عن هذه الفكرة مع ذلك ما زلــت اعالج الفقراء منهم 

مجانا وال ابخس حقهم.
 

*كيف طرأت عليك فكرة دار المسنين ؟
رغبت في عمل يكون لــي كالصدقة الجارية فجاءت فكرة فتح 
دار شــعلة الرحمة  الخيري لرعاية المســنات فــي الدولعي على 
نفقتــي الخاصة يتــم تمويله من ايرادات عيادة طب االســنان  
حيث قمت بتأجير احــد المنازل و تأثيثه كما عمدت الى تكفل 
بعض الفتيات من دار االيتام  للعمل فيه ومســاعدة المســنين 
وكانــت فكرة ناجحة جدا ومفيدة للمســنين وااليتام في وقت 

واحد.
 

*كيف استطعت التنسيق مع دار االيتام وتشغيل 
البعض منهم؟

هنــاك بعــض الحــاالت التــي كان بإمكاني االســتفادة من 
طاقاتهــن الشــابة وتوجيهها للمصلحة العامــة مثل الفتيات 
اللواتي يتزوجن ويفشــل زواجهن وال تسمح قوانين دور االيتام  
بعودتهــن مرة اخرى لذا خوفــا عليهن من الضياع في متاهات 
الحيــاة طرأت لدي فكرة تشــغيلهن وبذلــك نضرب عصفورين 
بحجر واحد وانا اعتبر كل واحدة منهن مثل بناتي كما شجعتهن 

على اكمال الدراسة 

*كيف ظهرت في برنامج من الواقع ؟
ببســاطة استقبل بعض الحاالت االنســانية التي يحضرها لي 
االســتاذ علي عذاب لمميزات كثيرة وهــي ان دور الدولة لديها 
عدد من الشــروط الستقبال المسنين منها ان ال يكون عاجزا  اما 
انا فاستقبل كل الحاالت ودار شعلة الرحمة هي الدار الوحيد في 
بغداد والمحافظات الذي يســتقبل المسن من ذوي االحتياجات 

الخاصة والفضل يعود لأيتام الذين يعملون في هذا الدار.
 

*كل  مسن يحمل قصة اليمة، هل يتحمل قلبك هذا 
األلم ؟

قلبي يتحمل الكثير ومنذ ان اجريت العملية عدت انسانة طبيعية 
والحمد لله ولكن يؤلمني احد النزالء االكراد الذي يعاني كثيرا من 
جحــود اهله وعدم زيارتهم له فقررت  مؤخرا ادخال الفرحة الى      
قلبة من خال تســجيل صوت صديقة من الطبيبات الكرديات 

للسام عليه والتحدث معه بكل لطف ومحبة. 

 *هل هناك مشاريع انسانية اخرى في األفق ؟
نتهيأ حاليا إلقامة عيادة اسنان متنقلة تتوجه للمناطق النائية 

تقدم خدماتها للفقراء
والمحتاجين مجانا من حشــوات وقلع، فألم االســنان ال يحتمل 

وهناك من يبكي من األلم وال يملك المال لعاجه. 

رغبت في عمل يكون لي كالصدقة الجارية فجاءت 
فكرة فتح دار شعلة الرحمة  الخيري لرعاية المسنات 

في الدولعي على نفقتي الخاصة يتم تمويله من 
ايرادات عيادة طب االسنان  حيث قمت بتأجير احد 

المنازل و تأثيثه كما عمدت الى تكفل بعض الفتيات 
من دار االيتام  للعمل فيه ومساعدة المسنين
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نجمة 
في سماء التاريخ
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 عكرشة بنت األطرش
هيل صدًى في ذاكرِة الصَّ

محمد طاهر الصفار

ة نسوٌة أرسيَن دعائَم دوِر المرأة فيه, وأوقدَن مالمَح مسارِه, ونفخَن  في تخوِم التاريخ َثمَّ
من إشراقات سيرتهنَّ في روحه، فكنَّ جوهره الذي ال يخبو, وشمسه التي ال تأفل, ومنبعه 

الذي ال ينضب, فالمساُر الذي رسمَنه وسرَن عليه عّبر عن إرادتهنَّ الواعية.. وهو المسار الذي 
يَنه بإدراٍك كامل, ووعٍي تام, وصالبة ال تنثني,  يختط نفسه بنفسه, إنه مسار الحقيقة الذي أدَّ

فوقفَن إلى جانب الحق وحاربَن الباطل ودافعَن عن المبدأ فلبَّيَن نداء العقيدة تحت لواء 
البصيرة وهنَّ على أعلى درجات اليقين

ُهنَّ نســوة آليَن على أنفســهنَّ قوَل الحق ولو كره المبطلون، ولم 
تأخذهــنَّ في الله لومــة الئم، فبقيت أصــداُء مواقفهنَّ يرددها 
الزمــان والتاريخ ليســطع منها النمــوذج األرقى للمرأة المســلمة 
المؤمنة حيــث أخذن على عاتقهنَّ مســؤولية إكمــال دور الرجل 
في مسيرة اإلسام والســير على النهج المحمدي األصيل المتمثل 
بوصي الرســول )صلى الله عليه وآلــه( علي بن أبي طالب )عليه 
الســام( فبقين على الوفاء لبيعته وتابعنه على نهجه في حرب 

أعداء اإلسام في معاركه الثاث

استنفار العزائم
كنَّ على أعلى درجة من المسؤولية وهنَّ يرافقَن أمير المؤمنين في 
ساحات الحرب يستنفرَن عزائَم الرجال ويحرضنَّ على قتال الفئة 
دًا بالخطر من  الباغيــة حرصًا منهنَّ على دينهنَّ بعد أن أصبح مهدَّ
قبل نفس أعدائِه في الجاهلية الذين تزّيوا بزي اإلسام ولم تفارق 
الجاهليــة قلوبهم فأوقد بنــو أمية نار الحرب على الله ورســوله 
لينتقمــوا لقتاهم ببــدر وأحد ونفخ معاوية الرمــاد في الجاهلية 

األولى ليعيد ترميم أصنامها
عكرشة بنت األطرش بن رواحة من النساء اللواتي ضربَن مثااًل رائعًا 
مَن انموذجًا أعلى للمرأة المسلمة المؤمنة الشجاعة الصلبة في  وقدَّ
دينها وعقيدتها في وقوفها المواقف المشــّرفة وتحّديها طغيان 
الباطل في سبيل إعاء كلمة الحق ودحض الكلمة األموية الباطلة
رفعت ســيفا في معركــة صفين ووقفت بين المعســكرين وهي 
تخاطب جند العراق: )أّيها الناس... عليكم أنفسكم ال يضّركم من 
ضــّل إذا اهتديتم، إّن الجنــة داٌر ال يرحل من قطنها، وال يحزن من 
ســكنها، وال يموت من دخلها، فــا تبيعوها بدار ال يدوم نعيُمها، 
وال تتصــّرم هموُمها، فكونوا قومًا مســتبصرين، إّن معاوية دلف 
إليكم بُعجم العرب، ُغلف القلوب ،ال يعرفون اإليمان، وال يدرون ما 
الحكمة، دعاهم بالدنيا فأجابوه، واســتدعاهم إلى الباطل فلبوه، 
فالله الله عباد اللــه في دين الله خافوا الله، ودافعوا عن دينكم، 
إن معاويــة وأشــياعه يريدون ضعضعة الديــن، وإطفاء نور الحق 

فإياكم والتواكل فإن ذلك نقض ُعرى اإلســام، وإطفاء نور الحق 
وإظهار الباطل وذهاب للســنة، هذه بدر الصغرى والعقبة األخرى، 
يا معاشــر المهاجريــن واألنصار امضوا علــى بصيرتكم واصبروا 
على نياتكم، فكأني بكم غدًا وقد لقيتم أهل الشــام وهم كالحمر 
الناهقة والبغال الشــاحجة يضجون ضجيج البقــر ويروثون روث 

العتاق

فصاحة وشجاعة
فتشحذ هذه المرأة العظيمة بموقفها العظيم هذا همَم الرجال قبل 
سيوِفهم.. تلك السيوف التي أمطرت الرعب في قلوب أهل الشام 
وفلقــت رؤوس جيش البغي ووصلت إلى رأس الشــيطان معاوية 
الذي كشف هو وابن العاص عن سوآتهما خوفًا منها وكادت هذه 
الســيوف بقيادة األشتر النخعي أن تســتأصل الكفر والنفاق من 
جــذوره لوال مكيدة ابن العــاص الدنيئة في رفع المصاحف التي 

أثارت األشعث وأصحابه من المنافقين
ويكتب على هذه المرأة أن تبقى على قيد الحياة بعد استشــهاد 
أمير المؤمنين )عليه الســام( فيســتدعيها معاويــة ليظهر عليها 
لؤم القدرة ويشــمت بها.. لكن هذه المرأة التي ُعرفت بالفصاحة 
والشــجاعة أخرســته وجعلته يتراجع عما نوى عليه من الحط من 
قدرها ورؤية انكســارها... قال لها بعــد أن ذكر حديثها: فكأني 
أراِك على عصاِك هذه وقد انكفأ عليك العســكران يقولون :  هذه 
عكرشة بنت األطرش بن رواحة فإن كدت لتقتلين أهل الشام لوال 

قدر الله وكان أمر الله قدرًا مقدورًا فما حملك على ذلك ؟
لم تنكر عكرشة قولها وموقفها ولم تخش سطوة هذا الطاغية، بل 
قالت له وكأنها تحّذره إذا ألّح في قوله فإنها ســتواجهه بأغلظ 
مــن هذا القــول فقالت له: يقول الله )عز وجــل(: )يا أيها الذين 
آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم(... وإن اللبيب إذا كرِه 

أمرًا ال يحب إعادته
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تألق 
العدسة 

لنظرتها العميقة في التصوير 

رؤى محمود الحائري.. 
 انطالقة في أفق الفضاء المتحرر

للطفولة واحالمها مشاريع دروب مستقبلية تتولد فيها احيانًا الموهبة لتصبح هواية وابداع.
والمصــورة رؤى الحائــري تولدت فيها نظرة عميقة لتلك اآللــة المحمولة التي تتيح للموهبة باالنطالق 
نحــو آفــاق بعيــدة المــدى وقريبــة مــن الــروح واالهتمــام .. وكان للفضــاء الخارجــي والمناظــر الطبيعية 
عالمها الكبير.. ومن دواعي سرورنا وجود موهوبة في فن التصوير تمكنت من تطويرها.. والن مهمتنا 

الرئيسية ابراز النساء المبدعات .. افردت لها صفحتين لتألق عدستها.
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النباتات مخلوقات ذكية جدًا

نافذة على 
الطبيعة

ر الله علماء مــن الغرب لدراســة النبات لمدة  ولذلك فقد ســخَّ
طويلة وكانت النتائج مذهلة:

النباتــات تصدر ترددات صوتية.. وهذه نتيجة جديدة وجدها 
العلمــاء حيــث أثبتــوا أن مــادة DNA داخــل كل خلية تهتز 
وتصدر صوتًا ال نفهمه ولكن يمكن قياســه وتسجيله باألجهزة 

الدقيقــة، وقد يكون هذا الصوت تســبيح للــه تعالى... فنحن 
نسمع ولكن ال نفهم وال نفقه: )َوَلِكْن اَل َتْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم(.

مخلوق ذكي
للنبات "دماغ" و"جهاز عصبي" يســتخدمه للدفاع عن نفســه!.  
فبعــد مراقبة العلماء للنبات وجــدوا أن نبات التبغ مثًا عندما 
تبدأ الحشــرات بــأكل أوراقه يفرز مادة النيكوتين الســامة مما 

يضطر الحشرة لابتعاد والهروب !
وجد العلماء حديثًا أن النبات يفرز مادة ســامة أو روائح كريهة 
إلبعــاد الخطر عنــه، وذلك عندمــا تأتي الحشــرات لتأكل من 
أوراقه.. ويحتار العلماء من أين يأتي النبات بالمعلومات وكيف 
يتمكن من إفراز المادة الســامة، إنه بالفعل مخلوق ذكي وليس 

جامدًا كما نظنه من قبل!

عجائب المخلوق
فــي نباتات أخــرى أجرى العلمــاء تجارب عرضــوا فيها أوراق 

من أحدث االكتشافات في عالم النبات أن لديه قدرة في الدفاع عن نفسه ضد 
الحشرات أو الخطر... لنقرأفي هذا التقرير ونستكشف عظمة وقدرة الخالق سبحانه 

وتعالى في كل مايحيطنا ....
 من قوله تعالى: )َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِبَحْمِدِه َوَلِكْن اَل َتْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم( 

]اإلسراء: 44[، فكيف يمكن لمخلوق مثل النبات أن ينطق ويسبح بحمد الله تعالى؟

اإلعجاز في الطبيعة .. 

وجد العلماء حديثًا أن النبات يفرز مادة 
سامة أو روائح كريهة إلبعاد الخطر 

عنه، وذلك عندما تأتي الحشرات لتأكل 
من أوراقه.. ويحتار العلماء من أين يأتي 

النبات بالمعلومات وكيف يتمكن من 
إفراز المادة السامة، إنه بالفعل مخلوق 

ذكي وليس جامدًا كما نظنه من قبل!
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النبات لأكل من قبل الحشــرات، وكانــت النتائج مذهلة وغير 
متوقعــة! فقد أصــدر النبات مــادة عطريــة رائحتها تجذب 
الحشــرات الكبيرة! ولكن لماذا يصدر النبات رائحة عطرية وهو 

في حالة الدفاع عن نفسه؟
المذهل فــي األمر أنه من خال هذه الرائحة تدرك الحشــرات 
الكبيرة وجود حشــرات صغيرة فتأتي لتأكلهــا وتنقذ النبات 

منها... ال نملك إال أن نقول: سبحان الله !

انقاذ 
يقوم النبات بإفراز مادة عطرية تجذب الحشــرات الكبيرة مثل 
النمل، فتعلم من خال هذه الرائحة أن هناك وجبة دسمة على 
ســطح هذه الورقة فتأتــي النملة على الفور وتهاجم الحشــرة 

الصغيرة وتأكلها وبالتالي تخلص النبات منها...
 انظروا إلــى هذه الطريقة الرائعة في الدفــاع عن النفس! أال 

تجعلنا نسبح الخالق العظيم تعالى؟
ويبقى الســؤال:  َمــن الذي علم هذه النباتــات وهداها للدفاع 

عن نفســها؟ ومن الذي سخر لها هذه الوسائل والقدرات فهي 
تعرف ماذا تفعل، وتعرف كيف تدافع عن نفســها، وتعرف ما 
هي المادة الواجب إفرازها بما بتناسب مع حجم الخطر المحدق 
بهــا... كل هذه التقنيات الدقيقــة، كيف تعلمها النبات ومن 
الذي خلق له هذه اإلمكانيات... با شك إنه الله القائل: )الَِّذي 

أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى( طه: 50
واآلن بعدما عرفنا هذه اإلمكانيات الكبيرة والذكاء الذي يتمتع 
به النبات، هل نســتغرب أن يســبح النبات بحمد ربه شكرًا له 
على أن ســخر له هذه الطرق للدفاع عن نفســه، سخر له أسباب 

الرزق؟
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فنون

تصنع االحالم وتتحقق حينما يسعى اليها المجتهدون، 
حتى وان ازدحمت الحياة بصور متعددة ومنعطفات سلبية 

كانت ام ايجابية .. اال انها تبقى ترسم خيوط األمل واالصرار 
بعمل متفان وجهد قيم، لتتفتح اآلمال وتتحقق  من اول 

فرصة لذلك!
وهذا ماحدا  للنحات لؤي حداد التي ازدهرت هوايته 
واصبحت محط اعجاب اآلخرين و مكسب رزق له بعدما 

اجتهد في احياء هوايته النحتية .
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من هو لؤي حداد؟ وماهي بداية المشوار؟  
لؤي صــادق عبد الصاحب حداد من مواليــد )1977( اعيش في 
محافظة صاح الدين قضاء بلد، احببت النحت من الصغر،  فحينما 
كنــت فــي مرحلــة االبتدائية كانت بدايتي الرســم علــى الورق 

ومحاولة نحت الرسمة على قطع خشبية او المعجون االصطناعي.
لم تســاعدني الظروف الماديــة ان ارتاد كلية الفنــون في بغداد 
آنذاك ألحقق حلمي المنشــود، فدرســت إعدادية الصناعة قســم 
كهرباء ثم التحقت بمعهد المعلمين للغة العربية فأمست هوايتي 

في واد وتخصصي االكاديمي في واد اخر !!

نقطة تحول
 وعن نحته الجداريات رغم صعوبتها في دقة العمل قال : 

بعد احداث الموصل ومــا حدث في مدينة النمرود من تدمير آلثار 
العراق أصبحــت نقطة تحول في عملي اذ قــررت حينها ان أقوم 
بعملية نسخ لتلك االعمال وبالتثقيف لها ليحبها الناس وبالتالي 
ال ينســون معالمهم االثرية لحضارة وادي الرافدين فاقت الفكرة 
القبول واالستحســان وتشــجيع كبيــر من قبــل المتذوقين وبهذا 
الجانــب كانت اهــم اعمالي رحلــت الصيد للملك أشــور بانيبال 

وجدارية الماك الحارس وجدارية الثور المجنح.

حلم الطفولة
وقد يســتغرق العمل فــي المنحوتة الواحدة والجداريات حســب 

النحات حداد بأن
العمل ينجز حسب  الرغبة فيه، فاذا كان متواصا تستغرق الجدارية 
الواحدة من عشرة أيام الى شــهر او اكثر او اقل حسب التفاصيل 
واألبعــاد للعمل  المطلــوب،  كما ان االدوات بســيطة فهي مادة 

البورك الخاص بالنحت وبعض االلوان الترابية والرمادية.
لم اشــأ ان يكون مصــدر رزقي، فلطالما تمنيــت ان اثبت هوايتي 
المحببة فقط امارســها بحب وشــغف، اال ان القدر شاء ان يصبح 
النحت مصدر رزقي نظرا" للظــروف االقتصادية التي نمر بها وانا 

فخورا بذلك. 
فبعــد تخرجي لم احظــى بفرصة عمل وفــق تخصصي، فعدت 
الى حلم الطفولة وهوايتي المحببة النحت الســتثمرها في العمل 
لتصميــم وتنفيــذ الديكور الداخلــي للمنازل، كمــا اضفت النحت 

كجداريات زخرفية وأشجار وحيوانات وأعمدة رومانية.

سحر الحضارة
متحدثا عن اكثر المنحوتات التي تعبر عن شخصيته بالقول :

اآلثار والتــراث هما احب االعمال الى قلبي، فالحضارة لها ســحر 
وجمال خاص متوهج دائما، وبالنســبة لــي جدارية العلم العراقي 
هي اكثر ما تعبر عن شخصيتي ألنها تمثل انتمائي لبلدي العراق 

الحبيب.
واالن في صدد تجهيز معرضي الشخصي االول على رغم ان الوقت 
ال يســعفني ولكني ابذل جهــدي إلتمامه واتمنــى ان ينال قبول 
المتذوقيــن والفنانيــن من اصحاب االختصــاص بصورة خاصة، 
كما اني القيت دعمًا كبيرًا في مجال النحت وانشــاء معرض بهذا 

الجانب من اسرتي واالصدقاء .

احالم  وامنيات
وردا" على ســؤالنا عن النحت والمعارض التي ينوي المشاركة فيها 

اجاب حداد  : 
هو اهم شــيء بالنســبة لي، فضــا عن عملي في مجــال الديكور 
وقليل من اعمال الرســم، اال اني االقي بعض المعوقات في عملي 

وهي االفتقار الى  الحس الذوقي والفني من قبل الزبائن
المعارض حلم كل فنان ان تشــرق اعماله الفنية ســماء الفن ليرى 
العالــم برمته ما بذله من جهد ليســر انظارهم، غيــر ان حلمي لم 
يبصر النور ليومنا هذا وبالتالي لم احصل على تكريم وال جائزة، اذ 
لم اشــارك بأي معرض والسبب يعود الى عدم تسليط الضوء على 

الفنانين امثالي وتهميش الجهات المعنية لنا.
شكرا لقوارير ولكادرها ألنها وضعتني بين صفحاتها النيرة ضيفا، 
لربما تكون ســببا في بذرة انطاقي نحو المجــد في عالم النحت، 

فأمنيتي ان يصل عملي لكل محبيه خارج وداخل الباد. 

العمل ينجز حسب  الرغبة فيه، فاذا كان 
متواصال تستغرق الجدارية الواحدة من 

عشرة أيام الى شهر او اكثر او اقل حسب 
التفاصيل واألبعاد للعمل  المطلوب،  كما ان 

االدوات بسيطة فهي مادة البورك الخاص 
بالنحت وبعض االلوان الترابية والرمادية
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فنارات 
حسينية

الزالت عالقة في الذاكرة

حلوى ابو العسل بنكهة الماضي العذب
ــت طفــا ان اشــتري  ــا كن ــد عندم ــت اتذكــر ان هاجســي الوحي ال زال
ــوى  ــك الحل ــك مــن نقــود ,  تل ــا امل ــو العســل ( بــكل م ــوى ) اب حل
الشــعبية المشــهورة آنــذاك فــي الحلــة والتــي كان يبيعهــا االطفــال 
فــي االزقــة صيفــا حيــث تبــاع كل ســبع قطــع بخمــس فلــوس فقــط 
ــا  ــددة واحجامه ــا المتع ــز بألوانه ــل تتمي ــو العس ــوى اب ــت حل كان
المختلفــة حيــث كانــت تصنــع بأشــكال مختلفــة مثــل  الحيوانــات 
ــرا جــدا  ــب عليهــا كبي ــروف او االشــكال الهندســية وكان الطل و الح
وال توجــد حلويــات اخــرى تزاحمهــا  فــي االســواق مثــل الحلويــات 

المســتوردة التــي تعــج بهــا االســواق المحليــة هــذه االيــام .

ماضي جميل
ــة  ــال التجاري ــي المح ــودة  ف ــت موج ــل كان ــو العس ــوى اب ــر حل اكث
فــي عــاوي الحلــة وســط ســوق الحلــة الكبيــر والتــي كانــت بمثابــة 
البورصــة لهــذه الحلويــات وكان اطفــال  المحــات القديمــة يشــترون 
ــن  ــم م ــى غيره ــرة عل ــي صغي ــي صوان ــا ف ــا لبيعه ــم منه حاجته
ــر اطفــال االزقــة وانتهــت احامهــم  ــوم فقــد كب االطفــال   امــا الي
بالربــح الوفيــر مــن بيــع ابــو العســل لكــن  محــل الحــاج مكــي عبــد 
اللطيــف لبيــع الحلويــات الشــعبية مــا زال يذكرنــا بماضينــا الجميــل 
ــوى  ــذه الحل ــة ه ــال  ان صناع ــذي ق ــه وال ــيطة عن ــا البس وذكرياتن
ــاطة  ــم بس ــه رغ ــب علي ــرة الطل ــرا لكث ــا وفي ــا ربح ــدر علين ــت ت كان

ــت  ــي كان ــاغ الت ــكر واالصب ــي الس ــا وه ــون منه ــي يتك ــواد الت الم
تغلــى علــى النــار او ) الشــيرة ( وتصــب فــي قوالــب خاصــة مغمــورة 
ــف و  ــاعات لتج ــع س ــى ارب ــاث ال ــن ث ــتغرق م ــن وتس ــي الطحي ف
تســمى ب ابــو العســل لوجــود الشــيرة داخلهــا لذلــك ال تصنــع هــذه 

ــوى فــي الشــتاء النهــا تجــف بالكامــل. الحل

حلويات موسمية
امــا ســيف عدنــان نــوري المــرزوك  الــذي امضــى 14 عامــا فــي مهنة 
ــعبية  ــات الش ــة الحلوي ــي صناع ــة ف ــه المعروف ــن عائلت ــا م توارثه
فيقــول ان حلــوى ابــو العســل هــي حلويــات موســمية تصنــع فــي 
فصــل الصيــف فقــط وفــي بدايــة الموســم الدراســي وكنــت ايــام 
ــع  ــس قط ــع كل خم ــي ابي ــرن الماض ــات الق ــي ثمانين ــي ف طفولت
بخمــس وعشــرين فلــس امــا اليــوم فنبيــع كل اربعيــن قطعــة بألــف 
دينــار فقــط  لقلــة الطلــب عليهــا  وكنــا نســتهلك ايــام زمــان مــن 
ــتهلك اال  ــا نس ــوم ف ــكر ام الي ــن الس ــاس م ــاث اكي ــى ث ــس ال كي
ــر  ــن يتذك ــن مم ــاك الكثيري ــك هن ــع ذل ــا م ــوات تقريب ــاث كيل ث
ــل ويقــوم  ــام الزمــن الجمي ــام طفولتــه وألي ــوى ويحــن ألي هــذه الحل

ــه.  بشــرائها ألطفال

بابل - حيدر الحيدري 
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ملف الطفولة

Q  W  A  R  E  E  R

اطلبي منهم 
مساعدتك

تأثير العالم الرقمي على 
نمو الطفل

لمحاسنها المتعددة 
االطفال وقصص 

قبل النوم !
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بعد سن الثالثة يبدأ الطفل باألسئلة عن كل شيء حوله، كإشارة منه لتطوره العقلي 
والمعرفي لدرجة تثير ضجرك، فقد ترين أنه يسأل في أمورمتعددة ومدهشة ، اال ان 

األمر ليس كذلك بالنسبة له.

مفاهيم لمواجهة 
اسئلة االطفال..

فضاءات 
طفولية

المرشدة النفسية ندى الشــمري ترشدنا إلى أهم الطرق 
للتعامل مع الطفل الكثير األسئلة كالتالي:

وهــي ان تواجهي هذه األســئلة بســرور وليس بتذمر، 
وإذا كنت ال تجدين جوابًا ألســئلته فيمكن تأجيل الرد 
بلباقة، وان ال تتركي أي شــخص يجيب على أســئلته، 

ألنه من الممكن أن يكون ليس من أهل الثقة.
كذلك يمكنك تقســيم أســئلته الى دينيــة وحميمية، 

وقومي بالرد عليها بشكل مناسب.

وعليه مــن واجبك ايضا ان تتعلمــي المفاهيم األولية 
 فــي الحياة، كــي ال تصابــي بالحــرج حين يســألها 
مثًا: من أوجد هذه الحياة؟ويمكن أن يســأل عن شكل 
اللــه فأجيبــي: أن الله غايــة في الجمال وهــو كبير .. 
وتشــكريه حين يسألك سؤااًل محرجًا، ألنه لم يتوجه به 

إلى غيرك.
ومــن الضــروري مخاطبته علــى قدر عقلــه، وقدمي له 

الحقيقة على أجزاء حسب تقدمه في العمر.
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هناك العديد من المهام التي يمكن لألم أن تقوم بجعل طفلها 
يساعدها في أدائها في المنزل، لكن تفهمي أنه لن يتقن ما تكلفينه 

به تمامًا، فتقبلي األمر بشكل محبب .. ومنها اليك :

اطلبي منهم مساعدتك

حوار 
تنموي

مساعدته 
في المطبخ 

تكون بإعطائك 
مكونات األكل

بهذا 
يتعلم 

األناقة وحسن 
التصرف أمام 

الضيوف

التنظيف 
يشعره بتعبك

شاركة..
م

توزيع األطباق..

تنظيف المنزل..
ترتيب الغرفة..

كونه 
ينام فيها 

فال أحد يستطيع 
أن يعرف ترتيب 

مستلزماتها بشكل 
أفضل منه
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سقاية الزهور..

خلط العجين..

ي الغسيل..
ط

ترتيب األلعاب..

ضيافة..

هذه 
المهمة 

تسعده، فاطلبي 
منه القيام بها 

بشكل 

المساعدة 
في العجين 
تجعله أكثر 

لطفًا

ابدئي 
بإعطائه مالبسه 
فقط حتى يقوم 

بترتيبها 

كل مرة 
أشعريه أنه قام 
بعمل أفضل من 

السابق

تقديم 
الماء للضيوف 

يكسبه ثقة 
أكبر
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FASHION

عالمها 

ما يحتاجه طفلِك

لذا عليك أواًل تحديد 
موعد والدتك وبناًء على 

هذا قومي بشراء المالبس 
الخاصة بالفترة األولى بعد والدة 
طفلك، حاولي قدر المستطاع أال 

تبالغي في شراء الكثير من المالبس 
 في تلك المرحلة ألن جسم المولود 
 يتغير ويزداد في الحجم باستمرار 

في تلك المرحلة، لذا اختاري 
مقاسات مختلفة لجسمه 

مناسبة للشهر األول واألكبر 
للثاني وهكذا.

غالبا ما تقبلين في شهور الحمل على شراء كل ما ترينه جميًا دون أن 
تنتبهي إلى ما إذا كانت تلك القطع مناسبة لطفلك أم ال؟



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////55 Q  W  A  R  E  E  R

كما ال 
تفرطي في شراء 

المالبس في فترة ما بين 
فصلي الشتاء والصيف السيما 

أن تلك المالبس ال ُتستخدم لمدد 
طويلة، وعلى هذا األساس انتقي 

قطعتين أو ثالثة مالئمة للخروج 
حتى يرتديها المولود عند مجيء 
واستقبال المهنئين، وفي حالة 

العودة من المستشفى 
إلى المنزل
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طفولة
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حذر علماء متخصصون من أن وسائل تأثير العالم الرقمي المنتشرة على نطاق واسع وفي 
معظم مفاصل الحياة اليومية ستغير حرفًيا العالقات التي تربط افراد المجتمع فيما بينهم 

اما تأثير هذه الوسائل على األطفال الصغار وادمغتهم فهو كبير لدرجة ال يمكن تصورها عند 
وصول الشاشة الصغيرة بين يدي الطفل. 

تأثير العالم الرقمي 
على نمو الطفل

حيــث ان هناك وعي أكثر من أي وقت مضى بــأن التكنولوجيا في 
مرحلــة الطفولة تحتاج إلى ضبطها بشــكل صحيح من قبل كل من 

الحكومات واولياء االمور.
أصبحــت التقنيات الرقمية في الوقت الحاضــر تهيمن على حياتنا 
اليومية، فمن النادر جدا اليوم ان تجد شــخص في مكان انتظار ما ال 
يحدق في هاتفه الذكي. وهذا االمر بدأ ينعكس بشــكل متزايد على 
تصرفات األطفال فنراه يتصرف بشكل مماثل للكبار في تعامله مع 
األجهــزة االلكترونية، فاإلحصــاءات العالمية تذكر ان ما يقرب من 
نصف مجمــوع األطفال في العالم الذين تقل أعمارهم عن ســنتين 
قد اســتخدموا جهاًزا محمواًل، وفي المتوســط، استخدموه لمدة سبع 
دقائق يومًيا. اما بالنسبة للذين تتراوح أعمارهم بين سنتين إلى أربع 

سنوات، فهي ساعة واحدة ودقيقتان في اليوم.
ولكــن ما هــو تأثير الوســائط الرقميــة على األطفــال؟ وهل راعى 
المطوريــن والمصممين ومنشــئي المحتــوى وراء هذا النمو الســريع 

ألشكال جديدة من الوسائط الرقمية احتياجات األصغر سنا بيننا؟
 إن اإلجابة على هذه األسئلة تعني التفكير بشكل أقل في المتوسط 
الذي يســتخدمه األطفال، بداًل من التفكير في المحتوى والســياقات 

التي يشاركون فيها.
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جزء مهم من التعليم المبتكر في 
المدارس المتطورة يعتمد على ان تكون 

المواد التي يتعلمها الطفل قابلة 
للتطبيق في الحياة اليومية والواقعية. 

ويعد تطبيق ما يتعلمونه على تجاربهم 
اليومية جزًءا مهمًا من النمو بشكل 

 صحي، كما انه يحسن القدرة 
العقلية للطفل

الطفولة الرقمية
تعد السنوات األولى من العمر ضرورية لنمو الطفل الحًقا. ففي هذه 
الســنوات يتطور دماغ اإلنسان بأســرع معدل له، كما انه يكون أكثر 
تعرًضا للخطر. وهذا يعني أنهم يحتاجون إلى تناول الطعام بشــكل 
صحيح، والعيش في بيئات صحية، والتفاعل مع أحبائهم، وبشكل 
أساسي، أن يتعرضوا للكام. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤثر التوتر 
واإلهمال والوجبات الغذائية الفقيرة أو الناقصة ســلًبا على نموهم 
ويعيقهــم عن بقيــة حياتهم. من المهم بشــكل خاص خال هذه 
السنوات أن يجرب الطفل تفاعًا إنسانًيا منتظًما، سواء كان ذلك مع 
مقدمي الرعاية أو األطفال اآلخرين. هذا يســاعد على تطوير دماغه 
وتحسين اكتسابه للغة. يمكن تحقيق ذلك من خال اللعب والقراءة 

والتفاعل مع األطفال بطريقة أخرى.

 هناك مخاوف 
بالنســبة للكثيرين، الخوف هو أن الوســائط الرقميــة قد تمنع هذه 
الفترة الحاســمة من التطور. وتشــدد المؤسســات الطبيــة العالمية 
المتخصصــة بصحة األطفال بالتوصية بعدم تعريض أي طفل منذ 
الوالدة وحتى 18 شــهًرا ألي وســائط الكترونية مرتبطة بشاشــة، 

باستثناء محادثات الفيديو مع العائلة. 
فــان أي اختراع جديد للتواصــل واالعام في هــذا العالم بدءًا من 
الراديــو إلى أجهزة الكمبيوتر فضا عــن التلفزيون، قد أثار المخاوف 
الكبيرة بشــأن تأثيرها عليهم، لكن الفرق اليوم هو أن ســرعة إصدار 
التكنولوجيــا الجديدة قفزت اآلن بشــكل كبير ومتســارع. وأكثر من 
ذلك، فإن تغلغل التكنولوجيا في جميع جوانب حياتنا هو ما يجعل 

التفاعل معها أمًرا ال مفر منه.

التعلم على الشاشة
ال تزال األبحاث حول آثار التكنولوجيا الرقمية على التنمية قليلة جدًا 
مقارنة بتأثيرها الكبير والســريع على الطفل. فــا يزال هذا المجال 
حديث العهد نســبيا مقارنة بوســائل التأثير األخرى التقليدية. مع 

هــذا فان هناك مؤسســات جديــدة اليوم تعمل علــى تقييم تأثير 
الوسائط الرقمية والشاشة على األطفال الصغار.

 ومــن خال الجهــود المبذولة من تلك المؤسســات بأجراء المســح 
والبحوث المتاحة، فإنها تظهر أن الوســائط الرقمية يمكن أن تكون 
ضــارة لتنمية الطفولة المبكــرة. مثلما يمكــن للتلفزيون أن يصرف 
انتبــاه األطفال فــي التركيز علــى اللعب، أو التفاعــل مع مقدمي 
الرعاية لديهــم، كذلك يمكن للتطبيقات علــى الهواتف واألجهزة 
اللوحية. إضافة إلى ذلك، فإن اســتخدام الوالدين لوســائل اإلعام 
يمكن أن يصــرف انتباههم عن التفاعل مع اطفالهم، ويحرمهم من 

فرصة التجريب والتطور.

التعليم والتطبيقات الحياتية
جزء مهم من التعليــم المبتكر في المدارس المتطورة يعتمد على ان 
تكون المواد التي يتعلمها الطفل قابلة للتطبيق في الحياة اليومية 
والواقعية. ويعــد تطبيق ما يتعلمونه على تجاربهــم اليومية جزًءا 
مهًما من النمو بشــكل صحي، كما انه يحسن القدرة العقلية للطفل. 
على عكس التعلم التقليدي الذي يعتمد على تلقين الطفل وحفظهم 

لمعلومات ال تفيده بشكل مباشر في حياته اليومية.
واألدوات الرقمية يمكن أن تكون مفيدة هنا. فهي تعلم األطفال من 
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خال اللعب ان يكون فعاال ومتفاعًا وهذا أفضل بكثير من مشاهدة 
محتوى مشابه على التلفزيون. 

ومن التجارب المهمة التي أجرتها مؤسســات األبحاث بهذا الشــأن 
بانها ســجلت من خال التجارب وبعد عرضها على األطفال الصغار 
لنمــاذج من الدمى المختلفة عبر شــريط فيديو يعرض على شاشــة 
التلفاز وتكــرار العملية مع مجموعة ثانيــة بجعل تلك الدمى ضمن 
العاب الكترونية يتاح للطفــل التفاعل مع تلك الدمى عبر الضغط 
على شــكل تلك الدمى من خــال احدى المفاتيــح الرقمية، عندها 
ادخلوا في وقت الحق االطفال من المجموعتين الغرفة التي حدثت 
فيها أحداث اللعبة والفيديو ، تمكن األطفال الذين لعبوا اللعبة من 
العثور على الدمى على الفور ، بينما اســتغرق أولئك الذين شــاهدوا 

التلفزيون وقًتا أطول.

المحتوى الرقمي
ان من الخطأ الســؤال عما إذا كان المحتــوى الرقمي موجهًا لأطفال 
الصغار. والصحيح هو التســاؤل مقدمًا فيما إذا كان هذا المحتوى هو 
مدى فائدته للطفل ومســاحة التفاعــل مع ما ينبغي أن تكون عليه 
عاقتهــم بهذه البرامج الرقمية، بصــرف النظر عما إذا كانت هناك 
أشــياء لهم أم ال. وبداًل من التركيز على رفض الوصول إلى األلعاب، 

يجب التركيز على توفير الوصول إلى األشياء التي يحتاجون إليها.
 وان أول شــيء نعرفــه عن األطفــال الصغار هو أنهــم بحاجة إلى 
اللعب المســتقل من أجل التطور بشكل جيد، بغض النظر عن جودة 
الصورة والتصميم لهذا المنتج لذا فهناك توجهات عالمية لضرورة 
وجود تقييــم مراقب من الجهــات العلمية والطبيــة الرصينة تذكر 
تقييمات تأثير الطفولة في عملية التطوير، لذلك عندما يتم تصميم 
المحتــوى الرقمي، يأخذ المبرمجون فــي االعتبار احتياجات األطفال 
عند استكمال تصاميمهم. الهدف هو التأكد من أن المحتوى الرقمي 
ال يمنع األطفال الصغار من الوصول إلى جميع األشــياء المهمة التي 

يحتاجون إليها للتطوير. 
بــداًل من ذلك، ُتظهــر األبحاث أن البــطء والنهــج التعليمي األول 
سيجعل المحتوى الرقمي يعمل لصالح األطفال، ليشير أن اتباع نهج 

الشاشة او السبورة فقط لن يكون كافًيا مستقبًا.
ليس هناك شــك في أن الحدود الرقمية الجديدة تعيد رسم الطفولة 
بشــكل كبير، وتهدد األجســام والعقول الرقيقة. ولكــن ربما يمكننا 
مواجهــة هذه التحديات إذا تم التعامل معها بروح التحدي لحتمية 

وجود هذا العالم الجديد في حياتنا اليومية.
لؤي أمين 
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على الرغم من جمال وعمق و سمو مشاعر األمومة إال أنها 
تبقى مهمة صعبة وشاقة تقع على عاتق األم في تنشئة 

وتربية أطفالها تربية صالحة وغرس أفضل القيم األخالقية 
بداخلهم وتهيئتهم ليكونوا فاعلين في المجتمع.

وبالطبع تسعى كل أم لتكون مثالية وصالحة في نظر أطفالها 
وأسرتها وكل من حولها.. ولكن ما هي أفضل الطرق لتكوني أمًا 

مثالية بالفعل؟.

كوني 
امًا مثالية

عالمها 



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////61 Q  W  A  R  E  E  R

لقد أثبتت جميع الدراســات والتجارب أن الحب هو األســلوب األمثل واألفضل في التربية. وهو الذي ســيجعل طفلك يحترم 
كامك ويؤمن به وينفذه. فضا عن التشــجيع والدعم المســتمر على كل تصرف صالح يقــوم به أظهري احترامك وتقديرك 

لمواهبه وحبك له في كل األوقات. 

الحب 

إن وضع جدول زمني ليوم طفلك ومواعيد النوم والطعام واللعب والدراســة سيســهل عليك األمر بشكل كبير وسيشعر الطفل 
بالحمايــة وااللتزام . كما أن النظام ســيقوده إلى التصرف بطريقة صحيحة ويوفــر عليه العقاب. ومن الضروري جدًا أن يتفق 

الوالدين على معايير وأنظمة معينة مشتركة تجنبًا لازدواجية وحرصًا على شخصية الطفل من التشتت.

النظام

قومي باالنتباه واإلصغاء ألحاديث وأحام طفلك و منحه االهتمام الازم لكل ما يقوله، ونظرًا لتغير مزاج وشــخصية الطفل 
في كل مرحلة عليك اســتيعابه، واحتواء هذه التغيرات عن طريق اإلصغاء له والتحدث معه. كوني مســتمعة أمينة له مهما 

كان حديثه بنظرك ، لذلك البد أن توجدي طريقة مميزة للتحدث والتفاهم بطرق تتناسب مع عقله وطريقة تفكيره.

االنتباه

كوني على اطاع دائم ودراية بكل تغيرات الطفل وتقلباته الجســدية والنفســية في كل مرحلة من المراحل العمرية والبحث 
عــن المعلومــات الصحيحة من مصادر موثوقة ومختصة كاألطباء والخبراء حيث يمكــن للمصادر األخرى أن تقدم لك نصائح 

ومعلومات غير صحيحة.

االطالع

كوني واثقة من نفســك وقدراتك وبطفلك أيضًا وعليك أن تكوني متأكدة بأنك تقومين بفعل الصواب طالما أنك تطبقين 
هذه القواعد وأنك جديرة بهذه المهمة رغم صعوبتها وبأنك ستؤدينها على أكمل وجه وستحصدين ثمارها في المستقبل.

الثقة
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عالمها 

التكنولوجيا بديل القصص
ــف أو  ــم الهوات ــلمون أطفاله ــاء يس ــن اآلب م
األجهــزة اللوحيــة أو التلفزيــون بــدال مــن 
قــراءة قصــة معهــم، والســبب وراء ذلــك 
حســب البعــض منهــم أنهــم "مشــغولون 
للغايــة". فأوليــاء األمــور يجــدون صعوبــة 
كبيــرة فــي تخصيــص وقــت لقــراءة قصــص 
عشــر  أن  اال  لصغارهــم،  النــوم  قبــل  مــا 
ــي  ــا ف ــاب مع ــراءة كت ــن ق ــط م ــق فق دقائ
اليــوم تحــدث اختافــا كبيــرا، فهــي تســاعد 
فــي بنــاء اللغــة، والمرونــة، والثقــة والخيــال، 

ــري. ــط األس ــة للتراب ــة رائع ــي طريق وه

دراسة وتصنيف
ومــن بيــن أولئــك الذيــن يقــرؤون ألطفالهــم 
ــدري ان  ــهى الب ــة س ــة الباحث ــب دراس وحس
75 % يعــدون هــذا هــو النشــاط األكثــر 
ــد أداء  ــي بع ــه يأت ــم، ألن ــي يومه ــا ف ارهاق
ــا  ــرى بم ــات األخ ــن األولوي ــة م ــة طويل قائم
فيهــا العمــل، واألعمــال المنزليــة، والتســوق، 
والتواصــل االجتماعــي. وان 65 % يتمنــون 
الحصــول علــى مزيــد مــن الوقــت لقــراءة 
ــعر 40 %  ــا تش ــم، بينم ــوم له ــص الن قص
يكــون  ال  عندمــا  بالذنــب  األمهــات  مــن 

ــك. ــت لذل ــن وق لديه

تحفيز ونمو
وتوصــي الباحثــة االجتماعيــة ســهى البدري/ 
ــية..  ــوث النفس ــد البح ــي معه ــية ف تدريس
أنفســهم فيمــا  مراجعــة  اآلبــاء بضــرورة 
ــال،  ــراءة لأطف ــة الق ــق بضــرورة وأهمي يتعل

االطفال وقصص قبل النوم !لمحاسنها المتعددة 
رغم أن ساعات العمل الطويلة خارجة عن سيطرة العديد من اآلباء، فإنه 
يمكن استعاضة ذلك بالقراءة لألطفال أثناء العطالت األسبوعية.. كما ان 

معظم اآلباء واألمهات اليقرؤون ألطفالهم قصة قبل النوم كل ليلة، 
كما السابق!
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قوارير

حيــث تؤكــد عاقتهــا بنمــو أدمغتهــم، ألنها 
تحفــز األنمــاط المثلــى لنمــو الدمــاغ وتقــوي 
العاقــات بيــن الوالديــن والطفــل فــي وقــت 
حــرج مــن نمــوه، والــذي بــدوره يبنــي اللغــة 
ويمحــو األميــة وينمــي المهــارات االجتماعيــة 

والعاطفيــة التــي تســتمر مــدى الحيــاة.
وحــذرت مــن أن القــراءة أمــر حاســم لتنميــة 
أن  يمكــن  إليهــا  االفتقــار  وأن  الصغيــر، 
يضعــف قدراتهــم مســتقبا، وقالــت "يحتــاج 
ــر فــي قصــص مــا قبــل  النــاس إلــى التفكي

ــة .  ــي التربي ــي ف ــب أساس ــوم كجان الن

محاسن جمة
ــل  ــة قب ــراءة قص ــر ان ق ــر بالذك ــن الجدي وم
ــه ســعيدا، فقــد وجــد اســتطاع  ــوم تجعل الن
أجــري العــام 2015 أن 83 % مــن األطفــال 
اســتمتعوا بقــراءة القصــة بصــوت عــال، وأن 
68 % منهــم يســتمتعون بقضــاء وقــت 
خــاص مــع والديهــم أثنــاء قــراءة القصــص، 
مــع  فــي محادثــة  االنخــراط  تتيــح  كمــا 
ــرح  ــم وط ــن آرائه ــر ع ــور والتعبي ــاء األم أولي
علــى  قادريــن  يجعلهــم  ممــا  أســئلتهم، 
تعلــم معانــي األشــياء والتعمــق فيهــا أكثــر، 
وزيــادة المفــردات وتحســين اإلمــاء والهجــاء، 
ــياء  ــة األش ــم تهجئ ــف تت ــرون كي ــم ي ألنه
ــاء نطقهــم بهــا فــي القصــص اليوميــة  أثن

ــا. ــي يقرؤونه الت
وافــادت البــدري ايضــا بــأن القــراءة للصغــار 
فهــم  واإلبــداع،  الخيــال  فيهــم  تعــزز 
مبدعــون بطبيعتهــم، ولكــن عندمــا يتــم 
تعريفهــم بــكل هــذه الشــخصيات الغريبــة 
والقصــص التــي تحتويهــا الكتــب، فــإن 
خيالهــم وإبداعهــم يــزدادان.. وانهــا تحســن 
مهاراتهــم الســردية، ممــا يســاعدهم فــي 
المدرســة فــي نمــو مهــارات كتابــة المقــاالت 

أو الفهــم.
ــز  ــن محف ــن تمري ــارة ع ــراءة عب ــا أّن الق وبم
ــا، فإنهــا تحســن مــن مهــارات طفلــك  عقلي
اإلدراكيــة، ممــا يــؤدي إلــى أداء أفضــل فــي 

ــك. ــد ذل المدرســة بع
الحيــاة  علــى معرفــة  قادريــن  وتجعلهــم 
بشــكل أفضــل، ممــا يســاعد علــى زيــادة 
التعاطــف والتفاهــم فــي هــذا العالــم. كمــا 
تفتــح الكتــب عوالــم ودوال وثقافــات وأنمــاط 
حيــاة ومغامــرات جديــدة قــد ال يعرفهــا 

ــدا. ــل أب الطف

قراءة قصة قبل النوم تجعله 
سعيدا، فقد وجد استطالع أجري 
العام 2015 أن 83 % من األطفال 
استمتعوا بقراءة القصة بصوت 

عال، وأن 68 % منهم يستمتعون 
بقضاء وقت خاص مع والديهم 
أثناء قراءة القصص، كما تتيح 

االنخراط في محادثة مع أولياء 
األمور والتعبير عن آرائهم وطرح 

أسئلتهم
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سلطة 
الشمندر 
بالرمان

المكونات 
اربع حبات شمندر مسلوق 

كوب من حبوب رمان 
ملعقتان كبيرتان من 

البقدونس المفروم
نصف بصلة مفرومة 
ربع كوب زيت زيتون 

ملح حسب الحاجة 

طريقة التحضير 
قشري الشمندر وقطعيه 

إلى مكعبات
ضعي الشمندر في 
وعاء وأضيفي فوقه 

البقدونس وحبوب الرمان 
وبقّية المكونات واخلطيها 

جيدًا، ثم قّدمي السلطة 
مباشرة.
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غدًا سيكون أمس !

إننا ال نمتلك 
سوى يومنا فهو 
الذي يمكننا أن 
نقدم من خالله 
أمس أفضل من 
سابقه على اعتبار 
إن عجلة الزمن 
تمضي قدمًا وإننا 
من خالل تصحيح 
يومنا سنؤسس 
لغدٍ أفضل وبهذا 
تتحقق مقولة 
أمير المؤمنين 
)عليه السالم( 
التي تعد بمثابة 
منهاجًا لبناء 
االنسان وحثه على 
مواصلة مشواره 
في الدنيا

 كتبــُت فــي إحــدى المــرات منشــورًا علــى منصتــي الخاصة 
فــي العالــم االفتراضــي وتطرقــت فــي مضمــون المنشــور 
عــن أهميــة العنــوان ومالــه مــن تأثيــر فــي جــذب القــارئ 
لماحقــة النــص إن كان يمتلــك صفــة العنــوان الجــاذب، 
واليــوم كتبــت هــذا العنــوان دون أن أخطــط لما ســيتضمنه 

عمــودي؛ وحينمــا تأملتــه شــعرت بضــرورة توضيحــه.. 
وألنــه قــد يثيــر التســاؤل ســأجيب دون مقدمــات... نعــم 
غــدًا ســيكون عاجــًا أم أجــًا أمــس يــوم آخــر، بمعنــى إن 
الحيــاة تجرنــا خلفهــا مــن دون توقــف وال لحظــة واحــدة، 
ــه  ــظ من ــم نتع ــة إن ل ــام الماضي ــي األي ــدث ف ــا ح وإن م
ستتشــابه أيامنــا المقبلــة مــع ماضينــا، ففــي قــول لســيد 
البلغــاء أميــر المؤمنيــن )عليــه الســام( "مــن تســاوى 
ــه  ــن يوم ــن كان أمســه أفضــل م ــون وم ــاه فهــو مغب يوم
يــوم  تزيــد  أعمارنــا  إن  يعنــي  ممــا  ملعــون..."   فهــو 
ــن دون  ــام م ــذه األي ــابه ه ــي أن ال تتش ــوم وينبغ ــد ي  بع
التــي  والتجــارب  تواجهنــا  التــي  فالمواقــف  تغييــر، 
لمتابعــة  طريقنــا  فــي  نكتســبه  مــا  وكل  نخوضهــا 
ــا  ــين أداءن ــعي لتحس ــؤولية الس ــام مس ــا أم ــاة يجعلن الحي

االنســاني.. 
وعليــه لنعــود ونتأمــل العنــوان مــرة أخــرى )غــدًا ســيكون 
أمــس( أي إننــا ال نمتلــك ســوى يومنــا فهــو الــذي يمكننــا 
أن نقــدم مــن خالــه أمــس أفضــل مــن ســابقه علــى اعتبار 
إن عجلــة الزمــن تمضــي قدمــًا وإننــا مــن خــال تصحيــح 
يومنــا سنؤســس لغــٍد أفضــل وبهــذا تتحقــق مقولــة أميــر 
المؤمنيــن )عليــه الســام( التــي تعــد بمثابــة منهاجــًا لبناء 
االنســان وحثــه علــى مواصلــة مشــواره فــي الدنيــا بدافــع 
يرتفــع كل يــوم مــع تقــدم العمــر ووجــود الفــرص واالنتباه 
ألخطــاء األمــس والتأهــب للغــد والســعي الدائــم لارتقــاء 

بــكل تفاصيــل يومــه؛ للتأكــد مــن تطبيــق المقولــة.. 
أي مــن دون تســاوي يوميــن, وتجنــب لعنــة التراجــع إلــى 
ــه  ــذي نعيش ــا ال ــى حاضرن ــنا عل ــز أمس ــأن يتمي ــف ب الخل
ــا  ــًا مم ــه أفض ــوة جعل ــك حظ ــن نمتل ــي حي ــة ف اللحظ

ــى. مض

ايمان كاظم 

القلممرفــــــ�أ
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تصوير - محمد الخفاجي
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