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م هـ - ٢١مجلة فصلية/

يسر جملة (زهور اجلوادين) أن متد جسور التواصل مع القارئات الكرميات، 
لتعلن هلن عن استقبال األسئلة حول القضايا االجتماعية واملشاكل النفسية 

وأساليب الرتبية وطرق االعتناء باألسرة وتنمية اتمع، وتضع بعد ذلك احللول 
واملعاجلات لتلك اهلموم بعد عرضها على املتخصصني وأصحاب الشأن، مع 

احلفاظ على اخلصوصية الشخصية لصاحبة السؤال.

األخت  من  التالية  الرسالة  وصلتنا 
ورمحة  عليكم  السالم  (أ.ك):  املرسلة 
ا وبركاته، أنا أم خلمسة أوالد أعمل 
طوال النهار على خدمتهم، وزوجي عصيب 
منهكة  أنا  كثرية.  متطلبات  وله  املزاج 
من كثرة العمل البييت، ولكن زوجي ال 
العكس،  بل  به  أقوم   جهد أي  على  يثين 
وهذا  املنزيل؛  عملي  على  يتنمر  دائمًا 
األمر يسبب يل احلزن الدائم وعدم الشعور 
بالرضا عن النفس ألني أتعب كثرياً على 
ولكنه  الصغار،  أوالدي  وخدمة  خدمته 
هذه  على  يثين  وال  اجلهد  هذا  يقدر  ال 

التضحية؟
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حديث
الجارتين

استحياء  على  الغيمة  باب  ت 
َ

َرق
َ
ط

إلى األرض, أشفقت مما رأته  تنظر 

نسمة  وال  يرتدُّ  شعاع  صدى  فال 

طرفها  فارتدَّ  األجواء,  في  تمرح 

وهو حسير على جارتها وقد أوصى 

يا  مريضة  مالِك  نادت  بالجار.  الله 

جارتي؟ قالت: مرضت بفعل البشر 

فأنا أختنق لكثرة الغازات، وقد تفنن 

بنو آدم في أذيتي، فال يوجد رقيب 

سيارتهم  كثرت  يفعلون.  ما  على 

وكبرت مصانعهم التي تتغذى على 

قطعوا  السموم،  ف 
ِّ
وتخل الوقود 

أسوأ  أعيش  أنا  وها  أشجاري 

أيامي، قالت الشمس: عجبا ما هو 

االحتباس  األرض:  قالت  مرضِك؟ 

الحراري.   

بقلم: حيدر صباح
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سكرتير التحرير

املرأة  تعيش  أن  الحياة  القويم يف مسرية  والنهج  السليم،  الوعي  اقتىض منطق 
حالة من التوازن مع محيطها، بمعنى أن تتأثر وتؤثر، ترتبى وتُربي، تتعلم وتُعلم؛ 
الفضيلة وتقتدي بالفضالء، وتأخذ من تجارب األسوياء، وتحاكي  فتدور يف فلك 
طابع  إىل  وترجع  االرتقاء،  يف  وتجهد  األخطاء،  من  وتتعظ  والعطاء،  العلم  أهل 
اإلسالم األصيل فتنحو نحوه وتسري عىل هداه. ولكن أن تكون املرأة نسخاً كاربونية 
عن أنموذج طالح فهذا هو عني البالء، واستهتار واضح بالحياء، وانعكاس جيل 
لحياة مادية هزيلة، وهو بعُد إشعار واضح عن قلة الثقة بالنفس، ومؤرش قوي 

عىل شخصية قلقة غري متوازنة، مسلوبة الهوية وضالة يف االتجاه والرؤية.

فمن املؤلم أن نرى بعض النساء والفتيات يلهثن وراء الغرب يف كل يشء -إال يف 
العلم والتقدم- ويقلدنهم تقليداً أعمى يف األزياء وصيحات املوضة وقصات الشعر، 
الغريبة  املالبس  وارتداء  الزينة،  استخدام  يف  واملبالغة  الوشم،  واستساغة ظاهرة 
شعارات  أو  لعادات  الرتويج  أو  والقبيحة  واملاجنة  الهجية  بالكلمات  تعج  التي 
سيئة، فضالً عن استسهال قضية االختالط املحّرم بني الجنسني بحجة الصداقة، 
وغريها الكثري من املظاهر الفجة والتي طفحت عىل السطح يف ظل تطور الحياة 
االجتماعية وطغيان الثورة الرقمية. هذه السلوكيات الفجة خلفت مساراً متدهوراً 

يف االبتعاد عن الحضرية اإلسالمية ورضبت العادات األصيلة ملجتمعنا املحافظ.

من هنا اقتضت الرضورة القصوى تشخيص هذه الظواهر، ومن ثم محارصتها 
ومحاربتها ورفضها عرب برنامج تربوي متكامل األبعاد يشرتك فيه األهل واملربون 
الربنامج  هذا  ويتمحور  عام،  بشكل  واملجتمع  واملحيط  واإلعالميون  والرتبويون 
عىل النصح والكلمة الطيبة واستمالة القلوب نحو نبذ التجاوزات وقبح استسهال 
املحرمات، وبذلك نكون قد قدمنا للمجتمع نخبة من النسوة الالتي لديهن عقلية 
ناقدة وشخصية قوية، نساء غري متقوقعات عىل الذات وال منكفئات عن اآلخرين، 
فيه، ومحافظات عىل  واالندكاك  املجتمع  الكاملة عىل مواجهة  القدرة  لديهن  بل 
املرتكزات العقائدية واألخالقية والثقافية والفكرية املستقلة والبعيدة كل البعد عن 

التأثر بعوامل الخداع واإلغراء أو امليل إىل مظاهر التسيب واإلسفاف.

وإن أي عملية تساهل يف التعامل مع الخروقات الوافدة يذهب باملجتمع إىل ما 
ال يُحمد عقباه، كون مقدراته كلها بيد النساء، فهي نصفه بالعدد وتشكل نصفه 

اآلخر باإلعداد، فاليقظة اليقظة يرحمكم الله.

بحٌر ال ساحل له



يف  التجميل  عمليات  إجراء  يجوز  هل  السؤال: 
الوجه والبدن؟

والنظر  اللمس  عن  التجنّب  مع  يجوز  اجلواب: 
املحّرمني.

السؤال: ما رأي سماحتكم يف إجراء عملية شفط 
الدهون الزائدة ألنثى عىل يد جراح رجل؟

اجلواب: اذا كان السمن موجباً للوقوع يف املرض 
الشديد أو الحرج الشديد الذي ال يتحمل عادة جاز 
للمرأة أن تراجعه. أما لو كان ملجرد األناقة والجمال 
تراجع  أن  لها  لم تكن يف حرج شديد فال يجوز  أو 
الرجل إلجراء العملية بل تراجع الدكتورة الجّراحة.

لألنف  تجميلية  عملية  إجراء  يجوز  هل  السؤال: 
بقصد التجميل سواء للرجال والنساء؟

اجلواب: يجوز ولكن إذا استلزم النظر أو اللمس 
املحرمني فال يجوز إال إذا كان تركه موجباً للوقوع 

يف العرس والحرج الشديدين.

السؤال: ما حكم تركيب الشعر الطبيعي لتجميل 
املرأة علماً بأن هذا الشعر يظّل أثناء الصالة؟

ينفصل  ال  بحيث  الزرع  بنحو  كان  إذا  اجلواب: 
ثانية فاألحوط عدم تركيبه.

تقترص  للوجه  تجميل  عمليات  هناك  السؤال: 
أو  البوتوكس  )مادة  الوجه  يف  اإلبر  فقط عيل زرق 
مادة الفلر(، فهل يجوز أن يجريها الطبيب للنساء 
إذا لم تستلزم العملية كشف غري الوجه ولم تستلزم 

اللمس )إضافة إىل كون الطبيب يرتدي الكفوف(؟

اجلواب: ال يجوز ذلك إال مع األمن من النظر اليها 
العملية  كانت  إذا  نعم  الريبة.  أو مع  بتلذذ شهوي 
التجميلية مما اضطرت إليه املرأة لرفع تشّوه مثالً 
وكان الرجل أرفق بعالجها جاز له النظر أو اللمس 

باملقدار الذي يتوقف عليه معالجتها.

الصناعية  الرموش  تركيب  يجوز  هل  السؤال: 
الدائمة مع العلم أنه يتم تركيب الشعرة الصناعية 
بالغسل  يرض  وهل  الطبيعية؟  الشعرة  منبت  عيل 

والوضوء؟

فال  والوضوء،  بالغسل  ذلك  يرض  نعم  اجلواب: 
يجوز ذلك عىل األحوط ما لم يكن هناك عذر رشعي 
كرفع حرج شديد مثالً، ولو عّد زينة وجب سرتها 

عىل األحوط.

الجراحة  من  الرشع  موقف  هو  ما  السؤال: 
سواء  الجسم  مناطق  لكافة  الرضورية  التجميلية 
حاالت  يف  طبية  نصيحة  عىل  بناء  البدن  أو  للرأس 
الحروق أو الكسور أو حاالت االصطدام بالسيارات 

وغريها؟

إنها  حيث  ولكن  نفسها،  حّد  يف  تجوز  اجلواب: 
العملية  موضع  كشف  عىل   - العادة  يف   - تتوقف 
وما حولها للطبيب الجّراح وتعريض البدن للمسه 
يجوز  من  إىل  الرجوع  بني  األمر  دار  فإذا  ونظره 
أو غريه لزم اختيار األول إالّ أن  الكشف له اختياراً 

يكون الثاني أرفق بإجرائها، هذا حكم املراجع.

إذا  حتى  إلجرائها  التصدي  له  فيجوز  الجّراح  وأما 
يف  املحرمني  النظر  أو  اللمس  من  يشء  عىل  توقف 

حال االختيار فيما يجوز الرجوع فيه للمراجع.

السؤال: ما هو حكم جراحة الوجه والرأس لغري 
رضورة فيما يخص املالمح الخارجية كتغيري شكل 

األنف أو شد الوجه أو زرع الشعر وغريها؟

موضع  تعريض  دون  من  ولكن  تجوز  اجلواب: 
واللمس  للنظر  البدن  أو غريه من مواضع  العملية 
مراجعة  للمرأة  فيجوز  االختيار،  حال  يف  املحرمني 
يف  التجميلية  العملية  إلجراء  الجّراحة  الطبيبة 
الطبيب  لها مراجعة  يجوز  رأسها، كما  أو  وجهها 
الجّراح إلجراء العملية يف وجهها إذا لم يتوقف عىل 
كشف ما عدا الوجه من رأسها وال عىل ملس بدنها 

من غري حائل.

هذا حكم املراجع، ويظهر منه حكم الجّراح أيضاً، 
حال  يف  املحرمني  واللمس  النظر  له  يجوز  ال  فإنه 

االختيار لغرض إجراء العملية غري الرضورية.

www.sistani.org

عمليات التجميل
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أراد  من  كّل  تستجلب  بالعشق،  مليئة  بقافلة  يحدو  جاء  أراُه 
أن يخطو نحو طريق الخلود والذكر الحسن، لم يزل يسري بهيبة 
منه  وزفري  شهيق  بكل  وُخلًقا،  مبدأً  يغرس  خطوة  بكّل  ووقار، 
تنتهي  أن  تكاد  التي  أنفاسه  له  يُرجع  الهواء،  لإلسالم  يُعطي 
الناس يف غفلٍة  تارًكا  فيعود غريبًا كما جاء،  ليضمحل ويذهب، 
مبادئ  كّل  ناسني  األوىل،  الجاهلية  إىل  للعودة  طريقهم  يف  وتيه، 
الدين الحنيف. جاء ليُعطي الدين ترياق الشفاء بعد أن ُدّس السُم 
للناس يف دينهم، وحرفوا ما جاء به من قيم السماء، يخطو نحو 
إنقاذ ذلك الجسد املمزق الذي ُطعن من كل جانب ومكان، ليُلملَم 
أوصاله ويشدَّ جراحه! ويجعل جسده بداًل من جسد الدين عرضة 
للسيوف والسهام والرماح والحجارة، رافًعا شعاًرا خالًدا ولسان 
حاله قائل: )إن كان دين محمد لم  يستقم... إال بقتيل يا سيوف 

خذيني(.

بنفسه،  الدين  ليفدي  الكريمة؛  العائلة  تلك  مصطحبًا  جاء 
النور  لرتى  جّده؛  أمة  أجل  من  يملك،  ما  وكل  وماله  بيته  وأهل 
نحيا،  أن  أجل  من  استُشهد  نُسقى،  أن  أجل  من  عِطش  مجدًدا، 
يُلبس  أن  أجل  ُسلب من  أحراًرا،  نبقى  أن  أجل  ُسبيت حرمه من 
الدين ثوب البقاء، صاح مستنرًصا لينترص الناس عىل أهوائهم، 
وال يبقون عبيًدا لها، جاء ُمسلًِّما لله كل أموره، فسلمه الله كل 
القلوب، وبنى له رصًحا خالًدا تهوي إليه األفئدة ويستجاب عنده 
الدعاء. سالت دماؤه عىل أرض الطفوف فصار ترابها شفاًء من 
الذين بهم  الله يف األرض  كل مرض وداء، جعل من نسله خلفاء 
فاجتباه  ورضاه،  الله  طالبًا  جاء  عليها،  تقع  أن  السماء  يُمسك 
الله إليه وجعله من العالني. استشهد ليبقى مناًرا خالًدا، ويبقى 
الخطاب إليه: ﴿يَا أَيَّتَُها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة*ارْ ِجِعي إىَِلٰ رَ بِِّك رَ اِضيًَة 
أحد  ال  هو  إنُه  َجنَِّتي﴾.   ِعبَاِدي*َواْدُخيِل  يِف  رْ ِضيًَّة*َفاْدُخيِل  مَّ

. سواه.. إنُه الحسني

فاطمة منديل

هو ذاك ال سواُه
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بصنوف  زاخرًة  الحديقة  كانت 
أغصانها  تتداخل  الشجر، 
عىل  وتخرج  وتتعانق،  وتتهامس 
عذٍب  بحديٍث  عليها  املتجّسسني 
ليالمس  السمع  أعماق  يخرتق 
كما  ويؤنسها،  فيشجيها  الروح 
تتحفهم بمشهديٍة صامتٍة ناطقٍة 
عالًقا  كان  من  إال  لغتها  يفهم  ال 

فيها...
البديع  املشهد  أتأّمل  رحُت   
نظرة  ليست  متفّحصة؛  بنظرٍة 
آيات  يقرأ  الذي  املتعبّد  الزاهد 
الرحمن يف خلقه، وال نظرة السائح 
املتمتّع الذي يعّب من جمال الدنيا 
خشية أن تفوته، وال نظرة السائر 
العابر الذي يمّر ببرصه عىل بدائع 
كانت  يراها...  يكاد  فال  الخلق 
يف  تعّلمته  علٍم  من  مزيًجا  نظرتي 
تربيٍة  ومن  النبات،  ترشيح  صّف 
نعومة  منذ  تنّفستهما  وإيماٍن 
كّل  أعشق  رصت  حتى  أظفاري، 
حيٍّ من مملكة الحياة، وباألخص 

هذا الجنس من الكائنات... 
أنظر  وأنا  طويلًة  زفرًة  أطلقت 
العابق  الرائق  الجو  أرصد  حويل 
والسندسية،  الذهبية  بالخرضة 
لدراسة  هداني  الذي  الله  وأشكر 
الرائع،  اللطيف  النبات  عالم 
شخصيّتي  مع  ا  حقًّ يتالءم  الذي 

وطموحي للمستقبل.
البيولوجيا  صفوف  أن  ومع 
الجامعي،  جدويل  فوق  تتزاحم 
مكتبي  فوق  ترتاّص  وكتبها 
يف  تعّج  ونظريّاتها  الصغري، 
التي  األبيات  تلك  أن  إال  ذاكرتي، 
هامش  من  الساعة  عيلّ  أطّلت 
كّفي  احتّل  الذي  الكتاب  ذاك 
بإبهاري  كفيلًة  كانت  والدتي، 
كّل  تفعل  لم  أنفايس، كما  وحبس 
الرائعة  العلمية  املعلومات  تلك 
استطاعت  حتى  مجتمعة... 
املنظر  ذاك  وبني  بيني  تقف  أن 
قد  كنت  الذي  األّخاذ،  الطبيعّي 

عند  وحدتي  وغزا  وحدته  غزوت 
عرص ذلك اليوم الربيعّي املرشق...

وجميع أوراق الغصون دفاتٌر 
مشحونٌة بأدّلة التوحيِد

أو  الحديقة،  زّوار  جميع  كان 
عن  يتلّهون  معظمهم،  األقّل  عىل 
بهم،  املحيط  البديع  الكون  ذلك 
سلبتهم  التي  الذكية  بأجهزتهم 
فتاتان  فهنا  النزهة،  بهجة  حتى 
صورة،  لألخرى  إحداهما  تلتقط 
هاتفه  شاشة  يقّلب  شاّب  وهناك 
صبيٌّة  وهنالك  بعصبية،  الفّضيّة 
إحدى  أمام  تقف  العارشة  دون 
لصورٍة  خلفيًّة  لتجعلها  األشجار 

ذاتيّة...
جمال  يضيعون  ألنهم  أسفُت 
عصفوًرا  أتتبّع  ورحت  اللحظة، 
وراح  عاٍل  غصٍن  فوق  من  أطّل 
ذاك  فجأًة  وتذّكرُت  إلفه...  يناجي 
"العريس" الذي شّق سجف الغيب 
ليصل إيلّ عىل يد عمتي مريم، التي 
تطّوعت بتقديمه للعائلة كخاطٍب 
وجاٌه  ماٌل  يُرفض؛  ال  مثايلًّ 
و...و...  وعلٌم  وشباٌب  ومنصب، 
التزامه  عن  والدي  سألها  ومّلا 

الدينّي، قلبت شفتها وقالت:
- إنه يصيل ويصوم... أظّن ذلك 

كافيًا...
يوافق  لم  عّمتي  ظن  أن  عىل 
اعتقادي، فمع أني أرى أن الصالة 
مسلم،  كّل  عىل  واجبان  والصوم 
غري أنني أعلم أن كثريًا من الناس 
يقومون بهما بشكٍل تقليدّي دون 
من  أدراني  وما  ألبعادهما،  إدراٍك 

أي فئٍة هو هذا الخاطب؟!
كادت الفكرة تشغلني عن متعة 
غالبًة  كانت  التي  والروح  الفكر 
وأزحتها  طويتها  ولكني  عيلّ، 
وحدتي،  إىل  أعود  ريثما  جانبًا 
وأبدأ  مجموعتي،  ضمن  فأرتّبها 
أصنّف  كما  تفاصيلها  بتصنيف 
التي  املجّففة  النباتات  مجموعة 
والنباتات  الخاص،  ألبومي  تحتّل 

رجاء محمد بيطار/ لبنان

دفاتر 
املستقبل
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ما  البقاء  تصارع  التي  الحيّة 
غرفة  وأركان  غرفتي  ركن  بني 
الجلوس وأنحاء الرشفة؛ فالفكرة 
ورصٍد  وتدبّر،  لتحليٍل  تحتاج 
واإليجابيات،  السلبيات  لقائمة 
وغري  واملقبوالت،  واملرفوضات 
لعالم  يخضع  أن  بّد  ال  مما  ذلك 

الدراسات الذي يحتويني...
الحديقة،  يف  املقام  بي  يطل  لم 
النزهة،  صفاء  الفكرة  كّدرت  فقد 
التي  العرشة  الدقائق  وقضيت 
الحديقة  من  املسري  يستغرقها 
يف  أولوياتي  أنّظم  وأنا  للمنزل 
تأجيل  أن  وجدُت  حتى  التفكري، 
الخطيب  أمر  يف  نفيس  مشاورة 
بّد يل من  العتيد غري مجٍد، وأنه ال 

حسم هذا األمر...
ا دون  يف البيت كان سالمي جافًّ
النربة  من  يستّل  فالرشود  قصد، 
مّلا لم  الله كثريًا  حرارتها، وحمدت 
أجد يف البيت غريبًا، فوجود الغرباء 
حتى ولو كانوا من األقرباء يزرع يف 
التصنّع والتمّلق  األجواء شيئًا من 
بأمّس  الساعة  وأنا  فيه،  يل  يد  ال 
العفوية  من  ذّرٍة  لكّل  الحاجة 
مصارحة  يف  والرصاحة  والصدق 
فالقرارات  اآلخرين،  قبل  نفيس 
التفكري مطّواًل  املصريية تستدعي 
ويف  كائن،  هو  وما  كان  ما  يف 
املستقبل  يف  أواجهه  أن  بّد  ال  ما 
القريب والبعيد من مواقف حياتيٍة 
بالوالدين  كالعالقة  أهمية،  ذات 
واألقربني، والتعامل مع األصدقاء، 
وتربيتهم،  األطفال  وكإنجاب 
األوىل  األسس  وضع  وكيفية 
املدروسة  واألجوبة  لتنشئتهم، 
والعميقة  املحرجة  أسئلتهم  عىل 
هذه  إىل  وصلُت  ومّلا  والسطحية... 
املرحلة من التفكري، قّررُت أن أضع 
قائمًة من األسئلة يف ذهني ال بّد يل 
أخطو  أن  قبل  جوابها  معرفة  من 
وحينما  اتجاه،  أّي  يف  خطوٍة  أّي 
واجهُت عّمتي بكّل ذلك يف زيارتها 

األويلّ،  جوابي  ملعرفة  مساًء  لنا 
كانت نظرات الجميع منصبًّة عيلّ 

وأنا أنظر بهدوٍء وأقول بخجل:
من  بّد  ال  الغالية،  عمتي   -

معرفة بعض األمور...
تنظر   وهي  بذراعها  أحاطتني 

يف وجهي قائلًة بلهجة العارفني:
حاملا  يشٍء  كّل  ستعرفني   -

تلتقيان...
يا  إال بعد معرفتها  نلتقي  لن   -
ملا  مطابقًة  وجدتها  إن  عمتي... 

أريد!
راضية،  نظرًة  والداي  تبادل 
نظرًة  عمتي  عليهما  وطرحْت 
وهو  أحمد  وتنحنح  متسائلة، 

يقول:
أن  أرى  األكرب،  األخ  بصفتي   -
فلتتابع  صغرية...  تزال  ال  أختي 
لكّل  ثم  أواًل،  الجامعّي  تعليمها 

حادٍث حديث.
وافقه حسن، بينما بدا االستياء 
بدأت  الذي  عمتي  وجه  عىل 
بعض  تغزو  الرقيقة  التجاعيد 
أنحائه، أما والدي فقد قال بلهجٍة 

حازمة:
قرار  هو  وأخريًا  أواًل  القرار   -

فاطمة، فهي صاحبة الشأن فيه!
وابتسمت والدتي موافقة...

ما  فوق  والدي  كلمات  حّملتني 
فهمست  عبء،  من  أحمله  كنت 

لعّمتي:
إن  للخري  سيلهمني  الله  إن   -
معرفته  أريد  ما  ولكن  الله،  شاء 
عّمتي،  يا  عربك  يتّم  أن  يمكن 
عىل  برصاحٍة  تجيبيني  أن  فأرجو 
معرفتك  بحسب  األسئلة،  بعض 

بهذا الشخص!
ابنتي،  يا  سعادتك  إال  أريد  ال   -

فاسأيل ما تشائني...
جلسٌة  بدأت  العبارة  تلك  مع 
عائليٌة مغلقة، أطرافها أنا ووالدّي 
الجميع  من  طلبنا  بعدما  وعّمتي، 
تركنا وحدنا، فتقبّل أحمد وحسن 

فقد  زينب  أما  طواعية،  بكل  ذلك 
مقعدها  عىل  ال  عالقة،  يل  بدت 
قاهرة،  فكرٍة  يف  بل  فحسب، 
فاقرتبُت منها وطبعُت عىل جبينها 
وسألتها  املعتادة،  قبلتي  املالئكّي 
الوقت ألفهمها  تمنحني بعض  أن 
ما يجري الحًقا، فخرجت مرتّددة، 

ثم غابت وهي ترّدد:
أليس  - ستخربينني بكّل يشء، 

كذلك؟!
األمر  هذا  يف  رأٌي  لك  سيكون   -

بالتأكيد يا حبيبتي، فشكًرا لك!
باب  خلف  تغيب  هي  وفيما 
أوراق  كانت  املغلق،  غرفتنا 
نافذة  قرب  املتهاطلة  الغصون 
الزجاج  عىل  تربّت  الجلوس  غرفة 
متسائلة،  بنظرٍة  رمقتها  برفق، 
صفحاتها  يف  نظري  أقّلب  وأنا 
وسألت  التوحيد،  بأدلة  املشحونة 

نفيس:
- أيراها هكذا، هذا العريس؟!... 
وهل  أراها؟!...  كما  األمور  أيرى 
يمكنني أن أتقاسم الحياة واملصري 
يرى  من  مع  واملستقبل  والحارض 

األمور بسطحيٍة مثال؟!
كانت أجوبة أسئلتي هذه تكمن 
يف طّي الغيب، أما أسئلتي األخرى 
شفتّي  عىل  تتواىل  راحت  فقد 
فتثري  عمتي،  سمع  يف  وتصّب 
أخرى،  واستحسانها  تارًة  عجبها 
ولكنها ال تستنكف عن اإلجابة... 
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وجه  عىل  أمة  ألية  يجتمع  لم 
يف  التكويني  التكامل  من  األرض 
والعلمية،  )القيمية،  الجوانب 
واإلنسانية( التي توائم كل عرص 
كما اجتمع لدى اإلسالم ورموزه. 
ترجمت  امرأة  أبرز  سنتناول  لذا 
العقيلة  وهي  إال  املعاني،  هذه 

. زينب

األنبياء  قصص  كانت  لقد 
من  مستنبطاً  واقعياً  أنموذجاً 
الرسالة  باستثناء  عرصهم، 
املحمدية التي تصلح لكل عرص، 
لذا ابتيل آل بيت النبي  بما لم 
تكوين  من  ألن  لغريهم،  يحصل 
رموز  إىل  بحاجة  أنه  اإلنسان 
ملعرفة مسارات  بها  يقتدي  عليا 
الحياة التي باتت تتعقد وتتشابك 

تباعاً. 

مدارس  النفس  علم  خّص 
لرتبية املجتمع، أهمها املدرستان 
اللتان  والبنائية(  )السلوكية 
معالجات  وضع  عىل  عملتا 
جسمية(  )النفس-  للمشاكل 
األنسب  األسلوب  واختيار 
معينة  بشخصية  التأثر  ملدى 
)والتأيس  بنائياً(،   - )وتقليدها 
حددت  وقد  سلوكياً(،   - بها 
)القدوة(  الشخصية  سمات 
مع  التواصل  )تجيد  بأنها: 
والطموح،  التعاطف،  اآلخرين، 
وملهمة، ومسؤولة، ومجازفة(. 
أن )بطلة  املنطلق نجد  فمن هذا 
كله،  ذلك  فاقت  قد  كربالء( 

وأضافت وتفوقت انطالقاً من:

اتسمت  الصرب:  قوة   -1
القلب  وشجاعة  اإلرادة  بقوة 
الجأش  ورباطة  التدبري  وعقلية 
واألليمة،  الصعبة  املواقف  يف 
واألب  واألم  الجّد  فقد  من  بدءاً 
واألخوة بني شهيد مسموم وآخر 
وامرأة  الرأس،  محزوز  عطشان 
من  وقلق  يتامى،  وأطفال  ثكىل، 
خرق الحرمات، واجهت ذلك كله 

بصرب ال يطال.

حوت  لقد  العلم:  حمتوى   -2
بها  تخطت  ما  الكماالت  من 
فهي  املعتادة،  البرشية  القدرات 
من  العلم  معني  رشبت  التي 
األكرم،  الرسول  جّدها  مدرسة 
وأمها  الضيغم،  عيل  وأبيها 
وأخويها  النساء،  سيدة  الزهراء 
األرض  شباب  سيدي  الحسنني 
كل  خالصة  فكانت  والسماء، 
هذه األسماء، لتفيض بمعارفها 
ومروياتها عىل من حولها، حيث 
اهتمت بتعليم النساء وتثقيفهّن 
فضالً  العلمية،  مجالسها  ضمن 
بيتها  رجاالت  من  العديد  عن 

واألصحاب والتابعني.

لقد  الشجاعة:  القيادة   -3
منهج  إنهاء  عىل  أمية  بنو  ل  عوَّ
لحملته  بقتلهم  الحق  اإلسالم 
يكن  لم  ولكن  محمد،  آل  من 
امرأة  فيهم  تظهر  أن  بالحسبان 
تماماً،  الضّد  اىل  مكرهم  تقلب 
عاصمتني  أبرز  يف  لهم  فانربت 
)الكوفة  هما  الطغاة  لدولة 

حطمت  بمواجهتني  والشام(، 
الجربوت  أسلحة  كل  معهما 
األوىل مع ابن زياد اللعني، عندما 
خاطبها شامتاً: كيف رأيت صنع 
إجابتها  فكانت  بأخيك؟  الله 
قاصمة: )َما َرأَيُْت إاِلَّ َجِمياًل(، إذ 
وعالمة  فخر  إىل  االنكفاء  حولت 
الحسم  كان  الثانية  ويف  نرص، 
حيث  اللعني،  يزيد  مجلس  يف 
كيَدك،  )فكْد  القاضية:  الرضبة 
جهدك،  وناصْب  سعيك،  واسَع 
فَو اللِه ال تمحو ذكَرنا، وال تُميت 
)وهل  نهايته:  تعلن  ثم  وحينا( 
َعَدد،  إالّ  وأيّامك  َفند،  إالّ  رأيُك 
وجمعك إالّ بََدد( فكانت نبوءاتها 

حقاً.

نستنبط  أن  إال  لنا  ليس 
من  والعرب  والدروس  املعالم 
عاملنا  وإّن  سيما  كربالء،  بطلة 
والعثرات،  باملحن  ميلء  املعارص 
العصور،  لكل  أنموذجاً  كونها 
حتى انطبق عليها مضمون اآلية 
أُُكَلها  )تُؤتي  كونها:  يف  الكريمة 

ُكلَّ حنٍي بإذِن ربِّها(.

د. حنان البغدادي
استاذة التربية وعلم النفس/ جامعة بغداد

زينب الصرب قدوة لكل عصر
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الرشيعة  أّكدت  فقد  تقدم  كما 
أّن املرأة كالرجل مناط بها  السمحاء 
وال  الحنيف،  اإلسالمي  الدين  خدمة 
وهو   . املهدي  اإلمام  قضية  سيما 
اإلمام  عن  الواردة  الرواية  تؤكده  ما 
مع  امرأة  خمسني  بوجود    الباقر 

 . اإلمام املهدي
بصفتنا  علينا  وجب  هنا  ومن 
لنرصة  املرأة  إعداد  إسالمياً  مجتمعاً 
ظهوره،  وعند  غيبته  يف  زمانها  إمام 
والروحي،  النفيس  الجانب  يف  إعداداً 
العلمي والرتبوي واالجتماعي  وكذلك 
املرأة  فعىل  كافة.  الحياة  وجوانب 
الدينية  بالواجبات  الجّدي  االهتمام 

والصيام  كالصالة  عليها  املفروضة 
واألمر  والخمس  الزكاة  وأداء  والحج 
والتويل  املنكر,  عن  والنهي  باملعروف 
أعدائهم.  من  والتربي    البيت  آلل 
بقدر  املستحبات  أدائها  إىل  إضافة 
)ال  القرآنية  القاعدة  عىل  املمكن 
مثل  ُوْسَعَها(،  إاِل  نَْفًسا  اللَُّه  يَُكلُِّف 
وزيارة  العهد،  ودعاء  القرآن،  تالوة 
وزيارة  األيّام،  وأدعية  عاشوراء، 
صباح  يف  الندبة  ودعاء  املعصومني، 
والزيارة  السمات،  ودعاء  جمعة،  كل 
األذكار  ترتيل  وكذلك  الجامعة،... 
وذكر  واالستغفار  والتسبيحات 

الصالة عىل محمد وآل محمد.

فاملرأة يجب أن تكون عىل جهوزية 
بإصالح  وذلك  الظهور،  لعرص  تامة 
التي  الحجب  من  وتحريرها  نفسها 
اإلصالح هبوب  تغزوها. ويتخلل هذا 
قلبها  عىل  اإللهي  العشق  نسمات 
ستكون  وعندها  الفرد،  ذلك  وروحها 
كانت  فإذا  إلمامها.  حقيقية  مطيعًة 
املرأة تلبس عباءة مزخرفة أو مفصلة 
ملفاتنها، أو سافرة، ثم ترفع يدها إىل 
العمل  هذا  لإلمام!  الفرج  تطلب  الله 
يليق  ال  كبري  وتناقض  ازدواجية  فيه 
مرشوع  يخدم  وال  املنتظرة  باملرأة 

االنتظار اإليجابي. 
يضاف إىل ذلك أن للمرأة دوراً كبرياً 

للمجتمع  األساس  النواة  تهيئة  يف 
الطفل  وهي األرسة، من خالل تربية 
باملستوى  ليكون  أظفاره  نعومة  منذ 
الذي يؤهله ليصبح من أنصار اإلمام 
إىل  إضافة  املخلصني.  وجنوده   
التبّعل  حسن  وهو  األكرب  جهادها 
والبيئة  النفسية  الراحة  وتوفري 
يف  فعاالً  فرداً  زوجها  ليكون  املالئمة 
املجتمع، ومن ثم فإذا ُوّفقت املرأة يف 
إعداد األرسة املهدوية تكون قد أعّدت 

. جنوداً لنرصة اإلمام

بتول عرندس/ لبنان

الـمرأة
واألسرة الـمهدوية
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الـمرأة ودهاليز االبتزاز االلكرتوني

أخذت  التي  الجرائم  من  استحدث  مما 
ترتكب بحق املرأة يف عالم اليوم هو االبتزاز 
اإللكرتوني. وجرائم االبتزاز هذه وإن كانت 
متنوعة،  عمرية  رشائح  بخطرها  تمس 
واألخطر  األول  املستهدف  تعد  املرأة  أن  إال 
الألخالقية؛  املمارسات  من  النوع  هذا  يف 
واالنحطاط  الخسة  منتهى  تمثل  التي 
واالستهانة برشف املرأة وكرامتها، وتجسد 
رشاهة وعدوانية من تعاملوا  معها تعامالً 
من  ومجرداً  اإلنسانية  القيم  عن  بعيداً 
الشهامة والرجولة إزاء من ال حول لها وال 

قوة يف درء الخطر عن نفسها. 

)عملية  بأنه  اإللكرتوني  االبتزاز  يعرف 
أو  صور  بنرش  للضحية  وترهيب  تهديد 
رسية  معلومات  ترسيب  أو  فيلمية  مواد 
مالية  مبالغ  دفع  مقابل  الضحية،  تخص 
غري  بأعمال  للقيام  الضحية  استغالل  أو 
كاإلفصاح  املبتزين،  لصالح  مرشوعة 
أو  العمل  بجهة  خاصة  رسية  بمعلومات 

غريها من األعمال غري القانونية())(.

االستخدام السيئ لتكنولوجيا 
الـمعلومات

 لقد ألقى االستخدام السيئ لتكنولوجيا 
وشبكاتها  اتصاالتها  بوسائل  املعلومات 
العنكبوتية بظالله املبهمة عىل مجتمعاتنا 
املسلمة حامالً معه كل نوايا الرّش والعدوان 
مضمراً وراء ملعانه ولياليه الحمراء وألوانه 
وما  مسموم،  خنجر  ألف  الزائفة  الرباقة 
جرائم االبتزاز االلكرتوني إال جزٌء من آثار 
هذا االستخدام املنفلت والفوضوي ملرتكب 

جريمة االبتزاز وللضحية يف آٍن واحٍد.

ضراوة البداوة مل تزل على حاهلا
يف  يجري  فيما  الواضح  من  إن   
مجتمعاتنا املسلمة  ولحد اآلن – ولألسف- 
الجاهلية  وعادات  البداوة  رضاوة  أن 
أذهان  يف  حالها  عىل  عالقة  تزل  لم  األوىل 
الكثريين؛ ممن لم يستطيعوا التخلص من 
وحتى  الزمان  ذلك  منذ  وأدرانها  أوزارها 

)- ويكيبيديا املوسوعة الحرة.

الرغم من  بعد جيل. وعىل  يومنا هذا جيالً 
وإنصاف  تغيري  من  اإلسالم  صنعه  ما  كل 
تساوي  ال  املرأة  بقيت  من  فهنالك  للمرأة، 
شيئاً بالنسبة لهم، وليس لديهم أجمل وال 
حقها.  واستالب  كرامتها  هدر  من  أفضل 
غري  التفكري  من  النمط  هذا  بسبب  وربما 
همجية  سيطرت  الحضاري  وغري  الديني 
مع  تعاملهم  طبيعة  عىل  الرجال  بعض 
املرأة، والذي يأتي أحياناً بطريقة االحتيال 
وارتكاب  التواصل  مواقع  عرب  واالستدراج 

جريمة االبتزاز إلكرتونياً.  

جاهلية اليوم هي ذاتها جاهلية األمس!

جاهلية  ذاتها  هي  اليوم  جاهلية  إن   
به  ابتليت  الذي  والجور  فالظلم  األمس! 
واختلفت  الزمن  تغرّي  وإن  ذاته  هو  املرأة 
تعد  لم  اليوم  فجاهلية  والطرق،  األساليب 
الجزيرة  صحراء  جاهلية  عن  كثرياً  تفرق 
جعل  من  كثرياً  يفرق  فال  اإلسالم!  قبيل 
لكسب مزيد  األنثى يف عرصنا هذا مصدراً 
والبغاء،  للمتاجرة  وعنواناً  األرباح  من 
يُراهن ويبيع  األوىل  الجاهلية  عّمن كان يف 
قوله  فيه  يصدق  فكالهما  بها،  ويشرتي 
َظلَّ  ِباأْلُنثَٰى  أََحُدُهم   َ برُشِّ )َوإِذَا   : تعاىل 
يف  فاملرأة  َكِظيٌم())(!  َوُهَو  ا  ُمْسَودًّ َوْجُهُه 
نظر كليهما ليست إال سلعة تباع وتشرتى 
ويُتَاجر بها، وال يتمنى أن تكون بالنسبة له 
أكثر من ذلك! وملزيد من اإليضاح ولتقريب 
اليوم  علم  يف  نلحظه  ملا  املماثلة  الصورة 
نقول: ال يفرق كثرياً من كان يدفعه الجزع 
الصحراء  رمال  عليها  مهيالً  األنثى  وأد  إىل 
أو تراب األرض عمن يدفعه الهوى والطمع 
ألن يستدرجها كي يحصل عىل ما يستطيع 
من خالله أن يحكم رشاكه لإليقاع بها عرب 
فتصبح  قبضته،  ويحكم  التواصل  مواقع 
ضحيته الذي يتلذ بابتزازها وربما املساس 
خوف  مبتغاه  عىل  تطاوعه  وقد  برشفها، 
الفضيحة! وربما  يدفع بها ذلك إىل االنتحار 

أو الهروب والتعرض للترشد. 

)- سورة النحل، اآلية 58.
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التحدث بلغة األرقام
األرقام  بلغة  قليالً  التحدث  من  بأس  ال 
أخذت  التي  املخاطر  تأكيد  يف  إمعاناً 
باالزدياد ملثل هذا النمط من الحيف والظلم 
تتعرض  باتت  الذي  البشع  واالستغالل 
غالباً  والذي  هذا،  زماننا  يف  النساء  له 
والحيلة  والغواية  باالستدراج  يكون  ما 
الفتيات  لدى  عالية  وبنسب  والخديعة،  
فلقد  املراهقة.  سن  ويف  مبكرة  أعمار  يف 
من  النوع  لهذا  عالية  نسبة  العراق  سجل 
االبتزاز فقد ورد : )أن العراق شهد تسجيل 
500) حالة ابتزاز إلكرتوني يف عام ))0)، 
معظمها ضد النساء())(، إال أنه يف مصادر 
أخرى ذُكر أن دائرة ارتكاب مثل هذا النوع 
وبشكل  باالتساع  أخذت  قد  الجرائم  من 
مثل  ارتكاب  يف  ملحوظاً  تصاعداً  خطري))( 
هذه الجرائم ينذر بانهيار أخالقي وسلوكي 
تصاب به مجتمعاتنا اليوم، فضالً عن أنه 
تعدُّ  وأخطر  أكرب  جرائم  بارتكاب  يتسبب 
االبتزاز، وبحدوث تصدع  تداعيات ذلك  من 
االجتماعي  الوسط  أمن  يزعزع  اجتماعي 
واستقراره ، وبتزايد مثري للخوف يوماً بعد 

يوم)5(!.

بصراحة.. كّل الصراحة
منزلقات  ضحايا  من  الكثري  إن 
االضطهاد  من  لحاالت  يتعرضن  كهذه 
من  يعطني  حماقات  بارتكابهن  واالبتزاز 
ضعاف  من  للمتصيدين  فرصة  خاللها 
الشخصية  عواملهن  الخرتاق  النفوس 
وخصوصياتهن. يأتي ذلك من خالل مواقع 
التواصل )انستغرام أو فيسبوك(، ويتمكن 
أمثال هؤالء من اخرتاق حسابهن الشخيص 
القيام  ثم  ومن  املحتويات؛  عىل  والحصول 
من  ذلك  يتم  أو  البنت،  أو  املرأة  بتهديد 
النقالة  هواتفهن  يف  ما  إىل  الوصول  خالل 
الجهاز  بيع  فعند  مخزونة.  محتويات  من 
واسرتجاع  إصالحه  ربما  أو  ضياعه،  أو 
شخصية  وملفات  محتويات  من  فيه  ما 

elkarmaly › news موقع االبتزاز-اإللكرتوني -(

اإلخبارية  العني  موقع  يف  جاء  خربي  تقرير  يف   -(

أرقام   – العراق  يف  اإللكرتوني  االبتزاز   " فيه  تناول 

مرعبة تنذر بكارثة " ذكر أن   قد )سجل العراق خالل 

مديرية  عنها  كشفت  إحصائية  وفق  املايض  العام 

الداخلية، عن 950) حالة  الرشطة املجتمعية بوزارة 

يف  فتيات  بينهن  النساء  من  ضحاياها  معظم  ابتزاز 

سن املراهقة وأطفال دون سن الـ))(.

السلطات  )كشفت  قد  أنه  ذاته  املصدر  يذكر   -5

القضائية العراقية خالل األسبوع املايض عن تسجيل 

نحو 00)) حالة ابتزاز إلكرتوني خالل األشهر األوىل 

العاصمة  يف  منها  األكرب  النصيب  الحايل،  العام  من 

بغداد(، علماً أن الجهات األمنية ووسائل اإلعالم منها، 

قد أخذت تتناول هذه املخاطر بجدية ملا تتسببه من 

آثار جسيمة وخطرية يف واقع الناس.

ومأل  خزنها  من  الحذر  املفرتض  من  كان 
الحالة  تكون  أو  خاصة،  بأرسار  املحتوى 
وإهداؤه  خاصة  أرساراً  املبتز  بإعطاء 
صوراً شخصية بعد تغرير الضحية بالكالم 
املعسول، ووعده للبنت بالزواج منها، ومن 
عرب  أرسارها  وكشف  بتهديدها  يقوم  ثم 

مواقع التواصل. 

انتصار اإلسالم للمرأة
 لقد  انترص اإلسالم للمرأة انتصاراً غري 
أيما  اإلنسانية وأنصفها  تاريخ  مسبوق يف 
الجاهلية  عادات  كل  ألغى  فلقد  إنصاف! 
جزيرة  عاشتها  التي  وتقاليدها  املقيتة 
العرب، والتي بخستها حقها، ووضع حداً 
رمالها  يف  وئدت  التي  الصحراء  لقساوة 
كل  تعاليمه  يف  رافضاً  والطفولة،  الرباءة 
وبوجودها  باألنثى  االستهانة  الرفض 
العيش  يف  حقها  تمارس  أن  لها  إنسانًة 
أن  عنها  دفاعه  أول  يف  معترباً  بكرامة، 
وأدها ليس إال جريمة كربى ينال مرتكبها 
يقوم  ويوم  الدنيا  يف  العادل  القصاص 
)ِبأَيِّ  ُسِئَلْت(،  اْلَمْوُءوَدُة  )َوإِذَا  االشهاد: 

ذَنٍب ُقِتَلْت())(.

 كما وهبها اإلسالم من بعد ذلك املرتبة 
فروض  يف  الرجل  عن  فيها  تختلف  ال  التي 
اإليمان  يف  املنزلة  وعلو  والتقوى  الطاعة 
والطاعة واكتساب الدرجات الرفيعة. كذلك 
والحرص  الرعاية  منتهى  اإلسالم  أوالها 
ال  ثمينة؛  جوهرة  واعتربها  عفتها  عىل 
الطامعني  أليدي  عرضة  تركها  ينبغي 
املتهتكني  عن  بمعزل  تكون  وأن  والرساق، 
فأمرها  والناموس،  بالعرض  واملستهرتين 
مواطن  عن  واالبتعاد  والسرت  بالحجاب 
من  باألجانب  االختالط  وعدم  الشبهات، 
من  مباح  هو  ما  بقدر  إال  املحارم،  غري 

التعامل الذي يخلو من الوقوع يف الحرام.

وأخريًا نقول
جراء  الكثريات  يصيب  ما  عموم  إن   
إنما  اإللكرتوني  االبتزاز  لجرائم  التعرض 
مرتاكمة  ألخطاء  ارتكابهن  نتيجة  يأتي 
أوجبه  مما  االنفالت  مقدمتها  يف  يأتي 
التزامهن  وجوب  من  املقدس  الشارع 
بالوقار والحشمة،  وبعدم انصياع بعضهن 
للتعامل  لتعاليم اإلسالم الذي يضع حدوداً 
الذي  بالحجاب  ويأمرهن  الشخيص، 
به  الضياع وتحفظ  به رشفهن من  يصان 
تعاىل:  لقوله  مصداقاً  وعفتهن،  كرامتهن 
َوِنَساِء  َوبَنَاِتَك  َْزَواِجَك  ألِّ ُقل  النَِّبيُّ  أَيَُّها  )يَا 
ذَِٰلَك  َجاَلِبيِبِهنَّ  ِمن  َعَليِْهنَّ  يُْدِننَي  اْلُمْؤِمِننَي 
أَْدنَٰى أَن يُْعَرْفَن َفاَل يُْؤذَيَْن َوَكاَن اللَُّه َغُفوًرا 

رَِّحيًما())(.

)- سورة التكوير، اآليتان 9-8.

)- سورة األحزاب، اآلية 59.
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من  البرشية،  النفس  طبيعة  َفهم  محاولة  إّن 
وليست  معّقدة  َمهّمة  ورّشها،  خريها  ناحية 
النقيّة  النفوس  أصحاب  يسعى  ما  وعادة  يسرية. 
ما  الرّش  عىل  الخري  لتغليب  النبيلة  األرواح  وذوو 
رْي التكاميلّ للحق،  استطاعوا إىل ذلك سبياًل، عرب السَّ
الوصول.  أمل  عىل  القرب  من  ِبَقدر  تحظى  عّلها 
سيما وإّن ثّمة محطٌة للَوْصل بسيّد الوجود ومركز 
التي يسعى  الوسيلة  باملطلق، وهو  امُلوصل  الضوء 
كل من رشح اللُه صدرُه لإلسالم واإليمان فهو عىل 
اإلمام   ! به  االرتباط  ليجَد رضورة  ربّه  نوٍر من 
العصمة  ذات  النوريّة  والوسيلة  املنتظر  املهدّي 
نورِه  َسنا  من  النفوس  تلك  لتقتبس  والنجابة، 

وتكتيس َلَمعاَن قربِه. 
إرساء  لزوم  إىل  بحاجة  األمر  هذا  مثل  ولعّل 
إىل  اإلنسان  معها  يحتاج  وروحية  نفسية  قاعدة 

الواقع ونريانِه املستعرة  الهروب برهة من وطيس 
لم  ما  الهدف  لنيِل  وصوَل  فال  كرهاً،  أو  طوًعا 
ترَشع النفس بتعبيد الطريق السالك إىل ذلك الطهر 
ال  هنا  ومن  املطلق.  الجالل  إىل  املؤدي  امللكوتّي 
الزاد  وإعداد  الذات  نبذ  إىل  املثقلة  النفس  لهذه  بّد 
القلوب،  لسيد  القدس  محرض  صوَب  الّرحال  وشّد 
القلب وجالئه بما  ِبدًءا من تنظيف  الربايا!  وهادي 
يليق بمقامه، وإخالئِه من األغيار، ثّم تطهري العقل 
واختالالً،  َصَخبًا  تُحِدث  التي  املشوِّشة  األفكار  من 
اىل تهذيب الوشائج والعالئق الفردية واالجتماعية، 
بالرشوع  وصواًل  والشهوات،  اللذائذ  تقنني  حتى 
وُموِهنات  العزائم  مثبّطات  من  الطريق  إخالء  إىل 
إاّل  هي  ما  واملقّدمات،  الوسائط  هذه  فكّل  الِهَمم. 
ِوثاُق عهٍد، وميثاُق بيعة بني نفس املؤمن ومحطة 
لواجب  التأهيل  إحراز   ألجل  املوعود  األمل  بهاء 

التغيري  عملية  أّن  علًما  االنتظار،  وصدق  التمهيد 
بالوعظ  نظرية  أسس  عىل  تكون  ال  القرب  باتجاه 
بالتوّكل  ذلك  يقرتن  أن  بد  ال  إذ  فحسب،  املجّرد 
اعتماًدا  العملية،  وباملمارسة  به  والثقة  الله  عىل 
الحسنة  والقدوة  االستقامة  ودوام  الفضيلة  عىل 
واإلخالص لله تعاىل، إنّما ينتظر ظهوره املخلصون 
فلنتأّمل!، وذلك ملا لإلخالص من دور يف كمال الفرد، 
اإللهي  والنرص  الغيبي  املدد  استنزال  يف  ولدورِه 
تُدفع  باهضة  أثماٌن  فهناك  وااّل  والفرد؛  األمة  عىل 
رضيبة يف طريق االستمرار دون التغيري أو التقنني 
ثم الثبات عىل ذلك. )َوأَن لَِّو اْستََقاُموا َعىَل الطَِّريَقِة 

اًء َغَدًقا())(. أَلَْسَقيْنَاُهم مَّ

)- سورة الجن: اآلية )).

ظار
النت

ُد ا
عه

ة و
ام

تق
الس

ا
كوثر العزاوي
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النبضات،  خفق  مع  الخطى  تسارعت 
وضح  لنرى  بنا  هلمَّ  التفكري.  حرية  مع 
تَسورا  النفوس.  ظالم  يف  حقيقة  شمس 
املحراب عىل عجٍل، لم يريدا أن يَطول بُعد 

الطمأنينة عند الِخصام..

قاال: أيها الحكيم داوود أفِت لنا ُحكما.

بدأ كالمه: هذا أخي! 

إن كان أخاه يف الحقيقة فهذا ال يبعد 
أنه أخوه يف الدين ونظريه يف اإلنسانية، بدأ 
األخالق  معاني  بأرقى  خصمه وِخصامه 

وبأسمى امُلسميات.. أخي.

جاء عن نبينا األكرم  أنه قال: )أحب 
ألخيك ما تُحب لنفسك(. 

فأخوك  يوحى،  وحي  إال  كالمه  وما 
نفٍس  من  إالّ  ُخِلقنا  ما  نعم  مرآتك!  هو 
تبغض  أن  املعقول  من  فهل  واحدة، 
أو  سمعتها  تشوه  أو  تؤذيها  أو  نفسك 
حتى تظلمها؟! وملا كان وجود اإلنسان يف 
بها، وجب  وتكامله  للمعرفة  الدنيا  عالم 
عليه أن يعرف ويطبق ما يعرفه ليسمو 
يف  هنا  الرضوان  جنة  ليجعل  ِبروحه، 
والصالح  بالصلح  اآلخرة،  قبل  الدنيا  دار 

واإلصالح واملصالحة.

باب  من  خفي  لطيف  يشء  هنالك 
آخر، علينا أن نراه. أي يشء حولنا سواء 
ناطق،  فهو  ساكناً  أم  متحركاً  أكان 
تشري  ما  وهذا  بنطقه!  أم  بسكوته  أكان 
َماَواُت  السَّ َلُه  الكريمة: )تَُسبُِّح  اآلية  إليه 
ن  مِّ َوإِن  ِفيِهنَّ  َوَمن  َواألَْرُض  بُْع  السَّ
ٍء إاِلَّ يَُسبُِّح ِبَحْمَدِه َوَلِكن الَّ تَْفَقُهوَن  يَشْ

تَْسِبيَحُهْم(.

أن  علينا  إذن  تعاىل،  منه  الوجود  وكل 
الجمال يف كل يشء، وما  نتحسس ونرى 
قبيحة  بمنظارنا  صفة  أو  شيئاً  رأينا  إن 
بذلك  نستشهد  أنفسنا،  ُقبح  إال  هو  فما 
عىل  أخاك  )أحمل  الرشيف:  الحديث 
سبعني محمل(. بعد هذا الكالم عليك أن 
أخواناً،  بنعمته  جعلنا  فسبحانه  تتفكر، 
يرى  فلن  األخوة  نعمة  عن  تخىّل  فمن 

نعمة هنيئة أينما ذهب!

سرور عبد الكريم

هذا أخي
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التي  املرحلة  هي  الشخصية:  اجلودة 
الشخصية  سماته  الفرد  فيها  يظهر 
اإليجابية، وعالقاته اإلنسانية الطيبة، ويقدم 
أداء فائقاً يف العمل، كما إنها حجر األساس 
املصدر  املؤسسية. فاألفراد هم  الجودة  نحو 
املؤسسية،  الجودة  لتحسني  الوحيد  الرئيس 

وهم من يحدثون الجودة.

وتعد الجودة الشخصية مقياساً يعرب من 
الفرد عن سمات شخصيته يف بيئته  خاللها 
عالقات  طريقها  عن  ويمارس  املحيطة، 
أداًء متميزاً يف العمل  إنسانية جيدة، ويظهر 
الناجح  الشخص  فإن  العامة،  حياته  يف  أو 
هو أساس تميّز املؤسسات واإلدارات. فمتى 
اهتم الفرد يف تطوير وتحسني أدائه وقدراته، 
ثّم  ومن  لديه،  الشخصية  الجودة  من  زاد 
عىل  مبارش  بشكل  الجودة  هذه  تنعكس 

املؤسسة التي ينتمي إليها. 

اإلرادة  قانون  عىل  اإلطالع  علينا  هنا  من 
والذي يثار عرب هذه األسئلة املهمة: 

ماذا أفعل لتطوير نفسي؟

هل  يقول:  السؤال  هذا  عىل  والجواب 
عىل  عملت  هل  ذاتك؟  لتطوير  خطة  تمتلك 
تحسني أدائك؟ هل فتشت يف كنوزك الداخلية 
عرفت  هل  وتتطور؟  لتنمو  واستخرجتها 
نقاط  من  وعززت  ضعفك،  من  قوتك  نقاط 
القوة وقللت من نقاط ضعفك؟ إذا لم تحاول 

فعليك إذن اليوم البدء باملحاولة.

ماذا أفعل لتطوير اآلخرين؟

هل  يقول:  السؤال  هذا  عىل  والجواب 
اطلعت  هل  اآلخرين؟  لتطوير  خطة  تمتلك 
األنماط  أو  التمثيلية  األنظمة  موضوع  عىل 
كل  مع  التباين  نقاط  لتالحظ  الشخصية 
نظام ونمط، ثم تهتدي إىل الطريقة األحسن 

واألمثل يف التعامل مع اآلخرين. 

 فجوات يف جدار اجلودة

واعتقاده:  بعضهم  )بقول  التلقائية:   
إنني سوف أنمو تلقائياً(.

 املعرفة )بجهل بعضهم: ال أعرف كيف 
أنمو(.

 التوقيت )بوضع الحجج واألعذار: ليس 
الوقت مناسباً للبدء يف املرحلة(.

 الخطأ )بتصور خاطئ: أخىش الوقوع 
يف الخطأ(.

 الكمال )للبحث عن الصورة الكمالية: 
يجب أن أجد أفضل طريقة للقيام باألمر قبل 

البدء(.

- اإللهام )يف غياب الدافع لدى بعضهم: ال 
أشعر بالرغبة يف فعل ذلك(.

- املقارنة )تمسك بعضهم يف عقد املقارنة: 
اآلخرون أفضل مني(.

أدائه  الراغب يف تحسني  اإلنسان  لذا فعىل 
الكبرية  األسئلة  طرح  الجودة  إىل  وصوالً 
ومنطلق  بداية  هي  والتي  لنفسه،  والجريئة 

للنمو اإلرادي، وهي:

  إىل أين أريد الذهاب يف الحياة؟

  ما أبعد مدى يمكنني تخيله للوصول؟

  أي االتجاهات أرغب يف سلوكها؟

  كم من الوقت سوف أستغرق؟

اجلودة
الشخصية

منتهى محسن
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ُبعد النظر
أ.د. آمال آل حيدر

التطور  مسعى  يف  البديهي  من  وكان 
معرفة أهم النقاط يف خلق الجودة الشخصية 
التي منها: العمل عىل مواجهة عوامل الخوف 
الفشل،  من  الخوف  هي:  والتي  املتعددة 
باملجهول،  األمان  استبدال  من  والخوف 
املوارد،  استخدام  يف  اإلفراط  من  والخوف 
من  والخوف  اآلخرون،  يظنه  فيما  والخوف 
الرضوري  من  كما  عنك،  اآلخرين  إبعاد 

معرفة دائرتي الراحة ودائرة الشجاعة. 

دائرة الراحة

وتتضمن: األعمال التي تعودت القيام بها، 
واألمور السهلة، والعيش باألمان، واسرتخاء.

وال باس من قضاء أوقات يف الراحة، لكن 
يوصل  لن  فذلك  فيها،  البقاء  يطول  أال  عىل 
إىل النجاح. وإنما يمنع من تحقيق إنجازات 
ضخمة والبقاء كفرٍد عادٍي ال يمتلك الجودة.

دائرة الشجاعة

وأوقاتاً  فعلها،  تخاف  أموراً  فتتضمن: 
الفشل،  واحتمال  والتحدي،  عصيبة، 
وأعماالً  بعد،  تجرب  لم  وأموراً  واملغامرة، 
صعبة تحتاج إىل جهد، وأعماالً قد يكون بها 

تفكري كثري وقلق.

يمكنك  التي  الوحيدة  املنطقة  هي  وهذه 
فيها أن تصل إىل أقىص قدراتك وإمكانياتك، 
وتعطيك حياة أكثر تجدداً ونشاطاً. فأنت من 
وتطور  لذاتك،  وتنترص  نفسك،  قيمة  تحدد 

أدائك وصوالً إىل الجودة الشخصية.

وأخرياً نقول: تخلص من خوفك الوهمي، 
واقتحم  واسرتخائك،  راحتك  وقت  من  وقّلل 
وعش  الفرص،  وانتهز  وغامر  الصعوبات 
شجاعاً صاحب قضية وهدف يف الحياة، وال 

تقبل أن تكون شخصاً عابراً.

حالة توصف يف األوساط الطبية املتعلقة 
العمر  به  يتقادم  حينما  اإلنسان  بصحة 
بوصف  املختصص  الطبيب  حينئذ  ويرشع 
العالج الناجع لتصحيح النظر عند املريض، 
غبار  وال  وعلمي  منطقي  ذكرناه  ما  كل 
لحظة من فضلك، هل فكرت  ولكن  عليه، 
بعيد  نظر  ذَا  اإلنسان  يصبح  أن  بمدى 
املايض  عن  فضالً  والحارض،  للمستقبل 
كلما تقدم به العمر؟ فتكون نظرته ثاقبة 
الحسابات  متفحصة ودقيقة، وذلك يغاير 
ولكنه  املقاييس،  بكل  والطبية  العلمية 

مطابق للحالة الشعورية فضالً عن تكامل 
األسباب  وربط  لألشياء  الذاتي  الوعي 
بمسبباتها يف حال كان أفضل وأعىل وأدق 
يف  اإلنسان  كان  عندما  أي  قبل،  ذي  من 
الصحية  الحالة  وتمتاز  العمر  مقتبل 
ال  ولكنها  األمراض،  من  بالسالمة  لعينيه 
تبرص األشياء عىل حقيقتها. فاملطلوب هو 
أن يمتاز اإلنسان بالنظرة البعيدة لحقائق 
األمور، ليتجنب ما قد يحصل من عواقب ال 
يرتضيها الله ورسوله، فضاًل عن املجتمع 

امللتزم.
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عىل  تردد  قديم  مثٌل  ساحب(  )الصاحب 
مسامعنا من قبل آبائنا وأجدادنا لغرض إرشادنا 
يف  أثر  من  لهم  ملا  األصدقاء،  باختيار  للتأني 
عىل  تأثري  له  عنرص  فكل  الشخصية.  سلوكياتنا 
سلوكنا. كما لألرسة واملدرسة والشارع والجامعة 
سلوكنا  عىل  فعاالً  تأثرياً  لألصدقاء  نرى  وغريها، 
تكوين  يف  فعال  دور  لهم  فاألصدقاء  الشخيص، 
الرغم من رقي  أنه عىل  إذ  سلوكياتنا الشخصية، 
عالقة الصداقة وأهميتها يف حياه اإلنسان، إال أن 
فيؤثر  الخاطئ  االختيار  ضحية  يقع  قد  بعضنا 
الدراسات  سلباً يف حياته. ويف هذا الجانب، أكدت 
متبادالً  تأثرياً  لألصدقاء  أن  النفسية  التخصصية 
هنا  والسلوك  البعض،  بعضهم  سلوكيات  عىل 
أو  الجسمي  أو  العقيل  النشاط  به  نقصد  ما 
خلق  عىل  يكون  الذي  فالصديق  االجتماعي. 
فهو  وجل،  عز  الله  من  ونعمة  هبة  يعترب  ودين 
بمثل  االختالط  ومجرد  لصديقة.  عاكسة  مرآة 
أسلوبهم  من  نكتسب  يجعلنا  األصدقاء  هؤالء 

املتكاملة.  وطباعها  الصحيحة  الحياة  سلوكيات 
التعامل  يف  وطريقته  الحياة  يف  اإلنسان  فأسلوب 
التي  التي تواجهه هي  مع اآلخرين ومع األزمات 
هناك  املجال،  هذا  ففي  الشخيص.  سلوكه  تحدد 
عدة أساسيات الختيار الصديق الصالح واملفيد لنا 
يف طريق الحياة، فالصداقة التي تنشأ لله ال تبقى 
إال بطاعته ولن تزكو إال ببعد الصديقني معاً عن 

النفاق والحسد والفساد.

نجد  الصالح،  الصديق  اختيار  كيفية  وملعرفة 
يف  يرغبون  األشخاص  من  الكثري  أّن  الحياة  يف 
األوىل  سنواتهم  يف  خصوصاً  الصداقات  تكوين 
بحكمة  اختياره  يجب  ذلك  وألجل  العمر،  من 
بدون ترسع. وبعد معرفة طباعهم وسلوكياتهم 
فيما  األفكار  يف  التقارب  مدى  نلحظ  وأفكارهم 
األمور  يف  يؤثر  الفكري  التقارب  فانعدام  بينهم. 
املشرتكة التي تجمعهم يف الحياة اليومية، كاآلراء 
سلباً  الحقاً  تؤثر  التي  الكثري  وغريها  والقرارات 

عىل صداقتهم.

الصداقة هو االحرتام  أن أساس  أيضاً  ال ننىس 
األساس  الجوهر  يعد  الذي  الطرفني  من  املتبادل 
لنجاح الصداقات واستمراريتها. ففي حال غياب 
عالقة  عن  عبارة  الصداقة  تكون  العنرص،  هذا 
فارغة تخلو من األساسيات التي تقومها، وهناك 
نوع الصداقات الحقيقية يتم اكتشافه من  أيضاً 
اإلنسان.  بها  يمّر  التي  واألزمات  التجارب  خالل 
أكد  الحسن،  للخلق  وحماية  اآلثار  لتلك  فتقديراً 
أكد  فقد  الجليس.  تخري  عىل    األكرم  الرسول 
كمثل  الصالح  الجليس  )مثل  بقوله:  الرسول 
صاحب املسك أن لم يصبك منه يشء أصابك من 
الكري  السوء كمثل صاحب  الجليس  ريحه، ومثل 
دخانه(،  من  أصابك  سواده  من  يصبك  لم  إن 
فالصداقة تعتمد عىل قوة العقائد وسمو األعمال، 
وخري من يستديم املرء عرشتهم، فخرباء العالقات 
اإلنسانية يقرون عوامل تشكل الشخصية لعوامل 
يربز  وهنا  األصدقاء.  ودور  األرسية  التنشئة 
املحاكاة  عملية  خالل  من  السوء  لرفاق  التأثري 
والتقليد التي تصيب الذين، يعانون من الضعف يف 
الشخصية عىل عكس اإلنسان املتوازن الذي نراه 
يتأثر ويؤثر يف من حوله. ففي هذا الجانب يكون 
من  العكس  عىل  سلبي  بشكل  مؤثر  غري  التقليد 

الشخص الضعيف الشخصية.

د. زينب القصير 

الصداقات وأثرها يف سلوكنا الشخصي

زهور الجوادين العدد 126

تنمية الروح

16



زمني  بفاصل  االعزاء  طلبتنا  يمّر 
وأخرى  دراسية  مرحلة  بني  يفصل 
يف  تحوي  وهي  الصيفية(..  )العطلة 
تهيئ  التي  األمور  من  الكثري  طياتها 
أن  رشيطة  املقبلة  لسنته  الطالب 
ليكون  الصحيحة  بالطريقة  تُستغل 
أبواب  أهم  وأحد  مثمراً..  فاصالً 
ال  )االستجمام(  الذي  هو  االستثمار 
يعني التنزه فقط، وإنما ألواناً أخرى 

ستذكر يف هذا املقال.

وهو باب من أبواب اإللهام الفكري 
الذهني  واالنقالب  النفسية  والراحة 
واالمتحانات  الدراسة  دائرة  بعد  من 

واالنغالق االجتماعي. وهو كاآلتي: 

1- اخللوة: وهي نقطة رجوع املرء 
إىل ذاته من بعد صخب الحياة وتالطم 
أخطاءه  يكتشف  ثم  ومن  أمواجها، 
مواهبه  ويصقل  تارًة،  ويصححها 
ويبني أهدافه املستقبلية تارة أخرى، 
كثرة  إن  كما  جديد.  من  لينهض 
لذوبان  وسيلة  والتوبة  االستغفار 

الذنوب والتقرب إىل الله تعاىل.

الخلوة  بعد  من  االستجمام:   -2
تحتاج النفس إىل تغيري مناخي، كأن 
أو  بساتني  إىل  برحلٍة  الذهاب  يكون 
لخرير  واالستماع  جبال  أو  حدائق 
أهم  من  يعترب  وهذا  وغريها،  املاء 
العطل  يف  نحتاجها  التي  الخطوات 
النفيس  التوازن  لتحقيق  الصيفية 

وفتح أبواب التأمل.

3- مشروع تعلم القرآن الكريم 
وحفظه  تعلمه  ينبغي  وتعليمه: 
اإلسالم  معجزة  صدره  يف  ليحمل 
شخصية  عىل  ينعكس  وما  الخالدة، 
وتفتح  وثقافة  قوة  من  املتعلم 
النية  عقد  بعد  وهذا  عجيب؛  ذهني 

واالستمرار.

4- املطالعة: وهنا ننبه عىل تثقيف 
تختلف  املطالعة  بأن  واألبناء  األهل 
اختيارية  فاألوىل  الدراسة.  عن  تماماً 
فكري  استجمام  مصدر  وتشكل 
وعليها  إجبارية  واألخرى  ممتع، 

يعتمد نجاح أو الطالب رسوبه!

املطالعة  مفهوم  تشنقوا  فال 
واختالط  الظن  سوء  من  بحبل 
التي  الثقافية  الحياة  لتنهوا  املفاهيم 
مجتمعنا  عروق  يف  ترسي  كانت 
القارئ  تجعل  فاملطالعة  الحضاري.. 
ذا بصرية.. ومن ثم تختلف نظرته إىل 
وسيكون  أقرانه،  عن  تختلف  الحياة 
فيُفيد  ألصدقائه  لالستشارة  مرجعاً 

ويستفيد.

الرحم،  وصلة  األقارب:  زيارة   -5
لتقوية  املرشفة،  املشاهد  وزيارة 
وااللتقاء  والتواصل  املحبة  أوارص 

بالناس، وتكوين عالقات اجتماعية.

من  كانت  أياً  املواهب  تطوير    -6
وحياكة،  ونجارة،  وتطريز،  رسم، 

وكتابة وغريها.

مفهومنا  يتغري  أن  نرجوه  وما 
الكسل  تعني  ال  فهي  للراحة. 
هي  بل  القاتل،  والفراغ  والخمول 

االستجمام، فشتّان بني األمرين.

د. يمن سلمان الجابري

االستجمام باٌب لإلهلام
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األسرة ونريان الثورة الرقمية

األخرية  العرش  السنوات  خالل  األرسة  شهدت 
نتيجة  داخلها  األفراد  عالقات  يف  كبرية  تحوالت 
عوامل عديدة أبرزها الثورة التكنولوجية يف وسائل 

التواصل االجتماعي.

هذه  بها  جاءت  التي  اإليجابيات  من  بالرغم 
الوسائل، إال أّن سوء استخدامها أو اإلفراط يف هدر 
يف  سلبية  تأثريات  من  له  ما  له  كان  فيها  الوقت 

األرسة بشكل خاص.

فرضت  االجتماعي  التواصل  وسائل  أن  شك  ال 
نفسها عىل كل بيت متجاوزة بذلك حدود الجغرافيا 
تطبيق  الوسائل  هذه  رأس  عىل  يأتي  العاملية، 
األكرب  املستخدمني  بقاعدة  يحظى  الذي  فيسبوك 
يف العالم العربي حيث بلغ عدد مستخدميه بحسب 
ويتبعه  مستخدم  مليون   90 األخرية  األحصائيات 
تويرت الذي بلغ عدد مستخدميه حوايل الـ50 مليون 

عربي.

من  للكثري  إدماناً  شكلت  التطبيقات  هذه  إّن 
املستخدمني حيث باتت تمثل خطورة عىل الرتابط 
عن  وميزها  األرسة  به  تغنت  طاملا  الذي  األرسي 
األرسة الغربية املفككة. فبدالً من أن نشاهد الزوج 
والزوجة واألبناء يتسامرون يف املساء ويتشاركون 
أصبحنا  النهار،  عناء  بعد  بينهم  فيما  األحاديث 
الذكية  الهواتف  شاشات  أمام  يجلسون  نراهم 
عامله  منهم  واحد  لكل  فيها،  أعينهم  محدقني 
الحوار  غياب  إىل  أدى  مما  به،  الخاص  االفرتايض 
بني الزوجني وبينهم وبني األبناء؛ وهذا له ما له من 
األبناء  يف ضياع  رئيساً  ويعّد سبباً  تداعيات سلبية 
املشكالت  من  للكثري  وتعرضهم  الدرايس  وفشلهم 

النفسية واالنحرافات السلوكية.

لكل  الفردانية،  تسودها  باردة  البيوت  أصبحت 
الخاصة.  واهتماماته  أحزانه،  ضحكاته،  منهم 
العزلة،  بجدار  األرسة  أفراد  الوسائل  هذه  طوقت 
ما  غالباً  شاشة  أمام  بأحاديث  منهم  كّل  فانفرد 

مجهولني  أناس  أو  أصدقاء  مع  دردشات  تكون 
متجاهالً أناساً يعيشون معه تحت سقف واحد، ال 

يسمعون صوته إال عند الحاجة.

االجتماعي  التواصل  مواقع  متابعة  كثرة  إّن 
من  الكثري  أصبح  إذ  البيت،  خصوصية  خرقت 
الناس ينرشون كل صغرية وكبرية يف حياتهم عىل 
مراقبة  يف  للبعض  الفرصة  أتاح  مما  املواقع  تلك 
بحياة  حياتهم  ومقارنة  واألقرباء  األصدقاء 
رضا  عدم  حالة  يف  يعيشون  جعلهم  مما  اآلخرين، 
عن حياتهم، فيبدأ السخط الخفي عىل الرشيك مما 

كان سبباً يف مشاكل كثرية بني الزوجني. 

حيث  الزوجية  الخيانة  نسبة  ارتفاع  عن  فضالً 
أمام  السهل  للتعارف  فرصة  الوسائل  هذه  أعطت 
لديهم  من  وشجعت  قبل،  من  تتوافر  لم  الجنسني 
شخص  يتكلم  اذ  ارتكابها،  عىل  الخيانة  قابلية 
األحاديث  ويتبادالن  افرتايض  شخص  مع  متزوج 
أو  حقيقية  عالقة  إىل  بعد  فيما  عالقتهم  لتتحول 

ربما إىل خيانة إلكرتونية.

التواصل  وسائل  بسبب  الطالق  مشهد  فأصبح 
مشهداً مألوفاً أمام رجال الدين واملحاكم. 

االخصائية نور حريري
علم االجتماع واألسرة/ لبنان
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متى يصل الزواج

إىل حافة الطالق؟

 عندما تكثر فرتات الخصام والتباعد.

 عندما يسقط االحرتام بني الزوجني.

 عندما يحدث النفور والكراهية.

 عندما يشك الزوجان أحدهما باآلخر.

رشيك  عىل  والدوران  واللف  والكذب  الخيانات   
الحياة.

أفىش  قد  رشيكه  أن  الحياة  رشيك  يعلم  عندما   

أرساره وعيوبه بني الناس.

 عندما يهمل أحد الطرفني حقوق رشيكه ويخل 

بواجباته. 

رشيك  كرامة  فتلغى  األهل  تدخل  يكثر  عندما 
الحياة.

تجاه  مسؤوليته  الرشكاء  أحد  يتحمل  ال  عندما   

أرسته وأوالده.

حفظكم الله من الطالق وأسعدكم مع أزواجكم.

د. خولة القزويني/ الكويت

وإّن أخطر ما يف هذه الوسائل استهدافها لتغيري 
أرسنا،  اعتادتها  التي  والدينية  القيمية  املنظومة 
عما  بالتخيل  بدأ  قد  العربي  الشباب  بعض  نرى  إذ 
هو مألوف من عادات وقيم أخالقية ودينية ليتبنى 
ثقافة مغايرة تحت شعارات براقة يرّوج لها الغرب 
إىل  أقرب  هي  واقعاً  لكنها  فردية  حرية  أنها  عىل 

التحلل منها إىل الحرية.

أخرياً إن عىل األرسة توخي الحذر من هذه الثورة 
منها  واالستفادة  املوازين  قلب  ومحاولة  الرقمية 

لنرش قيمنا األخالقية والدينية.

الوقت  تقسيم  والزوجة  الزوج  من  كل  وعىل 
سّلم  يف  وجعلها  للعائلة  الكايف  الوقت  وإعطاء 
النشاطات  يف  واملشاركة  الحوار  وتفعيل  أولوياته 
األرسية كما عىل األهل مراقبة ما يشاهده أو يلعبه 
أطفالهم عىل الهواتف الذكية أو ما شابه، وتحديد 
وقت لهم ال يتجاوز الساعة يومياً فقد أكد الخرباء 
املعنيون عىل أن الهواتف الذكية تؤثر يف الرتكيز لدى 

األطفال وتسبب املشاكل السلوكية والذهنية.

إن األرسة هي نواة املجتمع البرشي فإن صلحت 
فاتقوا  املجتمع،  فسد  فسدت  وإن  املجتمع،  صلح 
أمة  خري  لنبقى  إليكم  أوكلت  التي  باألمانة  الله 

أخرجت للناس.

1هـ - 2022م 19مجلة فصلية/ 444



عىل  تطغى  صغار  أطفال 
وجوههم الرباءة والنقاء، وتطفح 
وتتناثر  واأللم،  الحرسة  كذلك 
كحبات  وجناتهم  عىل  دموعهم 
يتمسكون  وهم  منثور  لؤلؤ 
الذين  أمهاتهم  أو  آبائهم  بأذيال 
ورميهم  عنهم  التخيل  يرومون 
يبيعونهم  أو  الطريق،  قارعة  عىل 
وتشرتى،  تباع  سلعة  وكأنهم 
ألسباب  روح  له  كياناً  وليس 
ويف  تُصدق،  ال  وحجج  واهية، 
عند  يرتكونهم  الحاالت  أحسن 

مؤسسات مجتمعية.

املفاهيم،  فيه  تغرّيت  زمن  يف 
بأفكار  معاملها  وتشّوهت 
الحنيف  ديننا  ثوابت  عىل  غريبة 
امللتزمة،  مجتمعاتنا  وأعراف 
ظاهرة  ملحوظ  بشكل  انترشت 
العراقي  مجتمعنا  يف  جديدة 
عن  واألمهات  اآلباء  تخيل  وهي 
يواجهون  ويرتكونهم  أوالدهم، 
الحياة  هذه  يف  املجهول  مصريهم 
الحاالت  أحسن  ويف  الشوارع،  يف 

يرتكونهم عند مؤسسة معينة.

التي  الظاهرة  رغم حداثة هذه 
إال  مقنعة،  أسباباً  لها  أجد  ال 
إىل  أسبابها  يعزون  بعضهم  أن 
انتقاماً  وأحياناً  والفقر،  العوز 
بدأ  الذي  اآلخر  الحياة  رشيك  من 
حياة جديدة، والضحية هم هؤالء 
األسباب  فإن  وبرأيي  األطفال. 
رشع  عن  االبتعاد  هي  الحقيقية 
الله تعاىل، فالرشيعة تعّلمنا معنى 
مسؤولية  وخاصة  املسؤولية، 
تربية األوالد. ولربما يكون الزواج 
املبكر وقلة الوعي سبباً آخر لهذه 
االنفتاح  إىل  إضافة  الظاهرة، 
بفضل  الغرب  ثقافة  عىل  الكبري 
بشكل  وتقليدها  التكنولوجيا 
توجيه  عدم  مع  متزامناً  أعمى، 

األهل وإهمالهم يف أحياٍن كثرية.

تجب  األسباب،  كانت  ومهما 
استفحال  ملنع  رسيعاً  معالجتها 
أمانة  فاألطفال  الظاهرة.  هذه 
ولهذا  واملجتمع،  األهل  أعناق  يف 
شقني؛  عىل  تكون  املعالجة  فأن 
الجانب  ففي  واجتماعي،  فردي 
الوالدين  مسؤولية  تربز  الفردي، 

صحيح،  بشكل  األبناء  تربية  يف 
وتوجيههم  الدائمة  املتابعة  مع 
نحو الثقافة الزوجية الواعية قبل 
الحياة،  لهذه  وتهيئتهم  تزويجهم 
الجانب  أما  مسؤولياتها.  وتحمل 
يف  تنحرص  فهي  االجتماعي، 
توجيه وسائل اإلعالم واملؤسسات 
اإلرشاد  ومراكز  االجتماعية 
ألهمية  واٍع  جيل  بناء  يف  األرسي 
وتماسكها  األرسة  منظومة 
ومؤسسات  املجتمع  لتماسك 
وخاصة  اإلنسان  حقوق  تحفظ 
الدولة  الطفولة، مع رضورة سّن 
الذين  األهايل  تجّرم  التي  للقوانني 
قوي  كرادع  أبنائهم  عن  يتخلون 
لهذه الظاهرة الال إنسانية. فحتى 
األمومة  غريزة  لديها  الحيوانات 

اإلنسان.  عن  دونما  جداً  قوية 
مفرتس  حيوان  التمساح  فمثالً 
تجاه  مفرطاً  حناناً  يمتلك  إنه  إال 
الحيوانات  من  وهناك  صغاره، 
صغاره  يرعى  أعواما  يبقى  من 
أنفسهم.  عىل  يعتمدوا  حتى 
البرش  بعض  تسافل  درجة  فألي 
ببساطة  أطفالهم  عن  ليتخلوا 
علني  وبشكل  باستهتار،  وأحياناً 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  عىل 
الكثرية يف  األحاديث  كّم  متناسني 
ثواب رعاية األوالد، ومنها ما جاء 
الله  "إن   : الله  عبد  أبي  عن 
لريحم العبد لشدة حبه لولده"))(. 
دخل  "من   : الله  رسول  وعن 
فحملها  تحفة  فاشرتى  السوق 
إىل  صدقة  كحامل  كان  عياله  إىل 
قوم محاويج، وليبدأ باإلناث قبل 
الذكور، فإنه من فّرح أنثى فكأنما 
أعتق رقبة من ولد إسماعيل، ومن 
من  بكى  فكأنما  ابن  بعني  أقر 
بكى من خشية  الله ومن  خشية 

الله أدخله الله جنات النعيم"))(.

العاميل، ج))،  الحر  الشيعة،  )- وسائل 

ص)8).

الصدوق،  الشيخ  األعمال،  ثواب   -(

ص)0).

آباء وأمهات يعّقون أوالدهم
عبير المنظور
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م.د خديجة حسن علي القصير 

األبعاد
الرتبوية
لربامج
وقنوات
األطفال

الوسائل  إحدى  وبرامجها  األطفال  قنوات  تُعد 
ملا  االجتماعية،  التنشئة  قضية  يف  والداعمة  املهمة 
لها من دور إعالمي مؤثر يف رشائح املجتمع كافة، 
يف  املعّدة  الدراسات  أثبتت  فقد  األطفال.  وخاصة 
الذين  األطفال  من  كبرية  نسبة  أن  املضمار  هذا 
لساعات  بهم  خاصة  تلفزيونية  برامج  يشاهدون 
طويلة يكونون تحت تأثري كبري لهذه الربامج. لذلك 
لفائدة  أن يستخلص  يمكن  تربوياً  بعداً  تمثل  فهي 

األطفال وتنشئتهم.

الربامج  بني  العالقة  هي  ما  سائل  يسأل  وقد 
الفضائية  القنوات  عىل  تعرض  التي  التلفزيونية 
وبني األبعاد الرتبوية ونشأة الطفل؟ ونحن نقول إن 
القنوات الفضائية ذات تأثري بالغ االهمية يف النشء 
الذي  الرتبوي  اإلعالم  تمثل  أنها  باعتبار  وتربيته 
الطفل  شخصية  بناء  يف  واملبادئ  األساسيات  يمثل 
املتكاملة، وااللتزام باملفاهيم الدينية واملحافظة عىل 
العقيدة واللغة العربية، وترسيخ االنتماء إىل الوطن 
واملبادئ واألخالق السامية، حيث يقوم اإلعالم بدور 
يف الرتبية وجعل األطفال يتعلمون االنتقائية، وإدراك 
املحتوى اإلعالمي، واكتساب اآلثار اإليجابية، وتجنب 
اآلثار السلبية، ويكونون أكثر وعياً ومسؤولية تجاه 

سلوكياتهم يف املجتمع))(.

ال  ما  إيصال  يف  وبارز  مؤثر  دور  ذو  فاإلعالم 
بسهولة  إليه  إيصاله  املنزل  أو  املدرسة  تستطيع 

)- محمد عبد الحميد، برامج االطفال الحديثة، ص ))

الرتبوية  املؤسسات  عن  يختلف  منفرد  بأسلوب 
املعلومات بطريقة مشوقة وجذابة  واملنزل، فيقدم 

للطفل.

موجهة  علمية  رسالة  تمثل  األطفال  فربامج 
ممتعة  بطريقة  تقدم  تربوية  أهداف  ذات  لألطفال 
واأللعاب  املتحركة  الرسوم  خالل  من  ومشوقة 
والصور واأللوان، بحيث تلبي احتياجات الطفل من 
املعلومات  من  قدر  أكرب  وتوفري  والرتفيه  التسلية 
لألفضل  الرتبوية وتعّدهم  العملية  يف  املفيدة تسهم 

مستقبال))(.

فتدريجياً أصبحت برامج األطفال جزءاً مهماً من 
عالم الطفل وحياته، إذ إنه يتأثر بما يشاهده ويراه 
تبقى،  من صور، وما يسمعه من كلمات وعبارات 
الحركات  الصغار  يقلد  ما  فعادة  ذهنه.  يف  عالقة 
ويتأثرون  األطفال  برامج  يف  يشاهدونها  التي 
الكلمات  ويرددون  تظهر  التي  بالشخصيات 
والعبارات التي يسمعونها وباللغة نفسها التي تقدم 
باألطفال  الخاصة  والربامج  للقنوات  فإّن  لذا  بها 
يتضح  وهنا  وتنشئته،  الطفل  تربية  يف  كبرياً  تأثرياً 
وتوجيههم  أبنائها  توعية  خالل  من  األرسة  دور 

بمشاهده ما يناسبهم من هذه الربامج))(.

)- سعد مالك كانون، برامج االطفال، ص)5

)- لويس جاكوب، الطفل والحياة، ص 5))
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األمر  احتاج  كله  هذا  أجل  من 
أفراد  تكاتف جهود جميع  إىل  املأزوم 
املجتمع اإلنساني واملرأة معهم بل يف 
يف  أساساً  رشيكاً  كونها  مقدمتهم، 
صناعة الحياة املثىل، وحماية البيئة، 

وعمارة املعمورة. 

بيئتنا مسؤوليتنا

حضور  عىل  اثنان  يختلف  ال 
األرسي  النسيج  بناء  يف  القوي  املرأة 
مسؤولية  عليها  تقع  إذ  السليم، 
غرس املمارسات الصحيحة يف نفوس 
واألبناء  كالزوج  بها  املحيطة  الحلقة 
السلوكيات  تلك  بني  ومن  واألرحام. 
وهذا  البيئة،  عىل  الحفاظ  اإليجابية، 
ميادة  د.  السيدة  به  تفضلت  ما  عني 
أمان  مركز  مسؤولة  العريبي/ 
مدرسة  هي  األم  لبنان:  األرسية/ 
عىل  تطلعه  التي  وهي  األوىل،  الطفل 
مع  التعامل  وآلية  الخارجي،  العالم 
ومنها  األصعدة  كل  وعىل  العالم  هذا 
األول  تكليفها  فإن  وعليه  البيئي. 
عىل  املحافظة  عىل  تربيته  يقتيض 
بيئته ونظافة شارعه ومدرسته وكل 
األماكن التي يرتادها، وأن ال ترتك أي 
ترصف سلبي من ولدها دون تقويم 
اإليجابي.  السلوك  ترسيخ  أجل  من 
فالكالم والحوار يغريان مسار الخطأ 
الذي  الطفل  فإن  وعليه  الصواب،  إىل 

غفران كامل كريم

هل تكسب الـمرأة حربها ضد "مافيا" التلوث؟

يدق كوكبنا اليوم ناقوس اخلطر، ويطلق نداءات 
االستغاثة بعد التحوالت املناخية الكبرية املعاشة، 

بفعل ختريب اإلنسان لبيئته عن قصد أو بدونه، األمر 
الذي أدى إىل اختالل كبري يف التوازن البيئي، وتفاقم 

مشكلة االحتباس احلراري، وتعاظم حالة التلوث 
والتصحر يف معظم مناطق الكرة األرضية
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يرمي من نافذة السيارة بقايا طعامه 
الترصف،  هذا  عىل  وأهله  هو  مالم 
التعامل مع  آداب  يعلموه  أن  وعليهم 

كل ما هو موجود حوله.

الـمرأة والشجرة

ارتباطاً  بمحيطها  املرأة  ترتبط 
وثيقاً، وقد كانت لها وقفات مشهودة 
البيئة  عىل  الحفاظ  يف  التاريخ  عرب 
ونعمة الطبيعة. عن هذا األمر تكلمت 
درويش/  مالك  الصحافية  السيدة 
بالعديد  للمرأة  يشهد  التاريخ  لبنان: 
من املواقف والتي تفّوق دور الرجل-

ومنها  البيئة،  تجاه  كثرية-  أحياٍن  يف 
النيبال  يف  املرأة  قادتها  التي  الحركة 
النساء  ربطت  عندما   (90( عام 
لقطعها  منًعا  األشجار  يف  أنفسهّن 

واستخدامها يف األغراض التجارية.

حتى  مالك:  السيدة  وتضيف 
البيئّي  الوجود  استدامة  إىل  نصل 
البيئية  الرتبية  عىل  االعتماد  علينا 
بصفتها  املستدامة  التنمية  أجل  من 
إىل  تسعى  تربوية  إسرتاتيجية 
اإلنساني  الرخاء  بني  توازن  إيجاد 
الثقافية،  والتقاليد  اإلقتصادي 
البيئيّة  الطبيعية  املوارد  واستدامة 
لتزويد اإلنسان باملعرفة واملهارة التي 
ستنمو معه يوًما بعد يوم بغية جعل 
الجيل  هذا  ملعيشة  صالحة  العالم 

واألجيال القادمة.

األقوى  العالقة  املرأة صاحبة  وألن 
التي  وهي  ومواردها،  البيئة  مع 
تربي األجيال وتنمي فيهم اإلحساس 
دورها  مع  البيئة  تجاه  باملسؤولية 
لها  يجعل  ذلك  فإن  املنزل،  إدارة  يف 
ويف  املنزيل،  التلوث  مواجهة  يف  شأنًا 
اختيار السكن املناسب بيئيًّا. ويف هذا 
الصدد  بإمكانها أيضاً اختيار السلع 
ملستقبل  فلنخطط  للبيئة.  الصديقة 
مرشق يف بيئة نظيفة فنحن نستحّق 

العيش يف بيئة جميلة.

دور النساء يف إيقاف زحف الصحراء

رئيس  الحسناوي  وناس  زينب  ا.د 
ابن  الرتبية  كلية  الجغرافية/  قسم 
دور  للمرأة  بغداد:  جامعة  رشد/ 
النباتات  غرس  حب  مبدأ  تعزيز  يف 
واألشجار يف حديقة املنزل أو املدرسة، 
برصياً  السعادة  عىل  تبعث  فهي 
البيئية،  منافعها  عن  فضالً  وروحياً، 
أو  معلمة  كانت  إذا  املرأة  إن  كما 
أستاذة أو موظفة يف قطاع البلديات، 
املحافظة  قرار  بيدها  يكون  سوف 
عىل البيئة وتأديتها لدورها الوظيفي 
خالل  من  وفاعل،  إيجابي  بشكل 
التعليم  مشاريع  من  الكثري  تقديمها 
البيئة  عىل  الحفاظ  يف  والتثقيف 
ورسمها  واستدامتها،  وتنميتها 
البيئية  املنظومة  من  تحسن  لخطط 
املدن،  وتشجري  الزراعة  مستوى  عىل 
التلوث،  من  والحد  التصحر  ملواجهة 
وتقديم الخدمات للمواطنني يف مجال 
من  زاوية  كل  يف  نجد  حيث  عملها، 
زوايا الوطن بصمة لحواء يف تنظيمها 
بيئية  وناشطة  ومربية  كأم  ودورها 
وطنها  وجمالية  بيئتها  عىل  تحافظ 

وبمختلف املجاالت املتاحة لها.

زرع قيم اجلمال

يف  تدريسية  الطائي/  جربه  د. 
الزراعية/  الهندسة  علوم  كلية 

الطفل  يجد  عندما  بغداد:  جامعة 
زهرة،  تقطف  وال  نبتة  تزرع  أمه 
ذاكرته،  يف  اللوحة  هذه  تبقى  سوف 
وعندما تحرص عىل تعليمه عىل رمي 
ستكون  املحددة  باألماكن  النفايات 
يليق  مجتمعياً  سلوكاً  له  قدمت 
وقدمت  الرافدين،  وادي  بحضارة 
واألنبياء.  الحضارات  ألرض  خدمة 
وعندما تقوم بزرع شجرة أمام البيت 
الشارع  يف  شجرة  تسقي  حتى  أو 
فإنها تعزز عند أوالدها روح املواطنة، 

وتجعل منه إنساناً معطاء.

فتكون  عاملة  املرأة  كانت  إذا  إما 
وأمام  الله  أمام  أكرب  مسؤوليتها 
النموذج  فتعطي  واملواطن،  الوطن 
عىل  املحافظة  يف  للموظفني  األمثل 
تخريبها،  أو  تلوثها  وعدم  البيئة 
املكان  بنظافة  باالعتناء  ذلك  ويكون 
يف الدائرة وسقي النباتات يف ساحات 
السلوكيات  من  وغريها  العمل، 
أن تصنع  قادرة عىل  اإليجابية. فهي 

الجنة يف أي مكان تواجدت فيه.

الرتشيد الرتشيد يرمحكم اهلل

يف  املرأة  أسلحة  أحد  الرتشيد 
عىل  والحفاظ  التلوث  ضد  حربها 
مراقبتها  خالل  من  البيئة،  مقدرات 
اعتدال  بكل  واملياه  الطاقة  استهالك 
األطفال  وتدريب  الهدر،  عن  بعيداً 
رأي  هو  وهذا  املمارسات.  هذه  عىل 
مخطط  شمساه/  طوعة  السيدة 
البيئة/  مجال  يف  وعاملة  جغرايف 
املرأة  دور  يكون  الكويت:  دولة 
خالل  من  البيئة  عىل  الحفاظ  يف 
للموارد  مالئم  حياة  أسلوب  اعتماد 
عىل  تعمل  حيث  املتوافرة،  الطبيعية 
والكهرباء،  املياه  استهالك  ترشيد 
بيئياً  الضارة  املواد  استخدام  وتقليل 
البديلة  املواد  واعتماد  اإلمكان،  قدر 
إعادة  عىل  والعمل  البيئة،  صديقة 
واستخدامها  املنزلية  النفايات  تدوير 

منها.  لالستفادة  أخرى  أمور  يف 
كانت  سواء  املنزلية  الزراعة  إن  كما 
تجميلية أو تحصيلية للمواد الغذائية 
ذاتها  األرسة  عىل  بالنفع  يعود  أمر 
تقوم  ما  أهم  إّن  والبيئة.  الهواء  قبل 
به املرأة يف هذا الشأن هو غرس هذه 
واألرسة،  األطفال  يف  البيئية  العادات 
وذلك لتنشئة جيل واٍع بيئياً قادر عىل 

الحفاظ عىل البيئة.

أدوار مميزة

باحثة  الساعدي/  رسل  السيدة 
ترشح  التنموي،  بالجانب  ومهتمة 
بها  تنهض  أن  يمكن  التي  األدوار  لنا 
كبري  دور  للمرأة  بيئتها:  تجاه  املرأة 
عليها  واملحافظة  البيئة  حماية  يف 
ممارسات  عرب  واٍع،  جيل  وتنشئة 
األم  بوصفها  العائلة  يف  تغرسها 
وغريها  واألستاذة  واملعلمة  واملربية 
يف  املرأة  تلعبها  التي  األدوار  من 

مختلف مفاصل الحياة ومنها:

من  الكثري  وردت  إذ  الديني:  الدور 
وجوب  عىل  تحّث  التي  األحاديث 
املحافظة عىل النظافة واالهتمام بهذا 
بشكل  بيئي  دور  من  له  ملا  الجانب 
هو  املرأة  ودور  مبارش.  وغري  مبارش 
هذا  نحو  واملجتمع  األفراد  تحفيز 

املوضوع الحساس.

الدور الرتبوي: ويف هذا الجانب فإن 
املحافظة  قيم  ترسيخ  يف  دوراً  للمرأة 
من  األطفال،  عقول  يف  البيئة  عىل 
املحافظة  أهمية  عىل  تربيتهم  خالل 
الوخيمة  اآلثار  وتوضح  البيئة،  عىل 
ولم  بيئتنا  أهملنا  أننا  لو  حياتنا  عىل 

نحمها بالشكل الصحيح.
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مـن علـى ضفـاف نهر دجلـة، وبيـن دروب 
الحمائـم  بهديـل  الضاجـة  البسـاتين 
المبهجـة  العصافيـر  وزقزقـة  المتناغـم، 
التـي تبعـث في الـروح األمـل، ومن تحت 
باسـقات النخيـل حيـث تتكاتـف األشـجار 
وتتالقـى أغصانها وكأنهـن صديقات عمر 

قـد التقيـن بعـد طـول غيـاب.
جلسـت سـراء علـى أطـراف أحـد جـداول 
النهـر وهـي تحـدق بعينيهـا الصغيرتيـن 
إلـى الغيـوم وتتأمـل جمالهـا، فالصباح 
قلـب  الشـمس  وافترشـت  حـل،  قـد 
السـماء، وأدلـت بجدائلهـا الذهبية  على 
األرض، وأعلنـت أن يومـا جميـاًل قـد بـدأ. 
كانـت  التـي  القمـح  حبـوب  سـراء  نثـرت 
بيدهـا علـى األرض كعادتهـا لتنظـر إلـى 
جميـل الطيور التي سـتأتي وتـأكل حبات 
بيضـاء  بحمامـة  وإذا  الُملقـاة،  القمـح 

منظرهـا  كان  األفـق،  فـي  تحلـق  زاهيـة 
وخيـوط  بجناحيهـا  ترفـرف  وهـي  رائعـا 
أشـعة الشـمس تسـللت بيـن جناحيهـا 
وزادتهـا جمـااًل وتألقـا. أثـار إعجاب سـراء 
هـذا المنظـر الخـالب، وبعث في نفسـها 
البهجـة، وراحـت تلـوح بيدهـا للحمامـة 

تناديهـا. وكأنهـا 
البسـتان  أرض  علـى  الحمامـة  ـت 

ّ
حط  

وكانـت تجـول بيـن حبـات القمـح، وتنظر 
إليهـا بدقة، وتختـار الحبة الجيـدة وتترك 
 النظـر إليهـا 

ّ
الرديئـة. سـراء كانـت ال تمـل

مـن  مندهشـة  عنهـا،  بصرهـا  تميـل  وال 
قدرتهـا علـى التمييـز بيـن الحبـات. وفـي 
األثنـاء جـاءت أم سـراء وجلسـت بالقـرب 
مـن ابنتهـا وحدثتهـا عـن جمـال المنظر.    

- انظـري كيـف أن هـذه الحمامـة تلتقـط 
هـذا  ومنظرهـا  فائقـة،  بدقـة  الحبـات 
يذكرنـي بروايـة رائعـة وردت عـن إمامنـا 
يقـول  القيامـة  يـوم  )إن   : الصـادق 
الجمـع  أهـل  يـا  وتعالـى:  تبـارك  اللـه 
طأطئـوا الـرؤوس، وغضـوا األبصـار، فإن 
فـإذا  الجنـة،  إلـى  تسـير  فاطمـة  هـذه 
صـارت عنـد بـاب الجنـة تلتفـت، فيقـول 
اللـه: يـا بنـت حبيبـي مـا التفاتـك وقـد 

أمـرت بـك إلـى جنتـي؟ 
فتقـول: يـا رب أحببت أن يعـرف قدري في 

مثل هـذا اليوم.
ارجعـي  حبيبـي  بنـت  يـا  اللـه:  فيقـول 
فانظـري مـن كان فـي قلبـه حـب لـك أو 
فأدخليـه  بيـده  خـذي  ذريتـك  مـن  ألحـد 
يـا  واللـه   : جعفـر  أبـو  قـال  الجنـة، 
جابـر إنهـا ذلـك اليـوم لتلتقـط شـيعتها 
ومحبيهـا كمـا يلتقـط الطير الحـب الجيد 

الـرديء(. الحـب  مـن 

الحديـث  بهـذا  المقصـود  ومـا  سـراء: 
الطيـب يـا أمـي، وكيـف نكون من شـيعة 
الزهـراء  حتـى تختارنا مـن بين جميع 

الخالئـق يـوم القيامـة؟
األم: لموالتـي الزهراء الجـاه العظيم عند 
تتضـح  السـامية  المنزلـة  وهـذه  اللـه، 
للجميـع فـي عرصـات القيامـة فيعطيها 
اللـه حريـة اختيـار مـن يواليهـا ويحبهـا 
ويكـون من شـيعتها ليدخـل الجنة معها، 
وحتـى نكـون مصداقـا لهـذا األمـر علينـا 
ونسـير  خطاهـا  ونتبـع  بهـا،  نقتـدي  أن 
علـى نهـج أبيها ورسـالته الغـراء. ال يكفي 
ابنتـي،  يـا  أن نكـون مـن شـيعتها لفظـا 
مـن  نابعـا  التشـيع  يكـون  أن  بـّد  ال  بـل 
شـغاف قلوبنـا، وأن يظهـر علـى سـلوكنا 
وأخالقنـا فـي الظاهـر والباطـن، وعلينـا 
أن نتبـع تعاليـم أهـل البيـت  ونلتزم 

بأوامرهـم، وننتهـي عـن مـا نهونـا عنـه.

الحبة الجيدة
دعاء فاضل الربيعي/ النجف األشرف
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حديث
الجارتين

استحياء  على  الغيمة  باب  ت 
َ

َرق
َ
ط

رأته  تنظر إلى األرض, أشفقت مما 

نسمة  وال  يرتدُّ  شعاع  صدى  فال 

طرفها  فارتدَّ  األجواء,  في  تمرح 

وهو حسير على جارتها وقد أوصى 

يا  مريضة  مالِك  نادت  بالجار.  الله 

جارتي؟ قالت: مرضت بفعل البشر 

فأنا أختنق لكثرة الغازات، وقد تفنن 

بنو آدم في أذيتي، فال يوجد رقيب 

سيارتهم  كثرت  يفعلون.  ما  على 

وكبرت مصانعهم التي تتغذى على 

قطعوا  السموم،  ف 
ِّ
وتخل الوقود 

أسوأ  أعيش  أنا  وها  أشجاري 

أيامي، قالت الشمس: عجبا ما هو 

االحتباس  األرض:  قالت  مرضِك؟ 

الحراري.   

بقلم: حيدر صباح
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العطلة  وبدء  االمتحانات  انتهاء  بعد 
في  طا 

ّ
ُمخط وضعِت  هل  الصيفّية، 

ُيعقل  فهل  منها؟  االستفادة  كيفّية 
أو  إنتاج  بدون  عّدة  شهور  تمضي  أن 
الحظ 

ُ
ن الهاتف؟  على  الوقت  ُيصرف 

الدقائق ُمسرعة خصوًصا  كيف تمضي 
مع استخدام الهاتف، ولكن ال نعرف من 
بالكثير  الُعطلة  نختتم  وكيف  نبدأ  أين 

من اإلنجازات. 
الرغم  على  وهو  البسيط،  الحل  إليِك 
تطبيق  تجاهلِت  إن  سهولته،  من 
منخفضة  النتائج  فستكون  الخطوات 
مقارنة بعدد أيام الفراغ. بادري إلى شراء 
دفتر خاص. وهذه الخطوة هي أساس 
وأمامه  واحد  رقم  ضعي  الثمار.  قطف 
الهدف،  جانبه  وإلى  فارغ،  صغير  مربع 
ومن ثم الرقم أثنان وثالثة وهكذا، مع 
على  الصفحات  وامألي  التاريخ،  وضع 
اليوم  في  لديِك  ن 

ُ
وليك واحد،  نسٍق 

كل  ومع  أهداف.  خمسة  األقل  على 
إنجاز ضعي عالمة )صح( داخل المرّبع، 
وما هي هذه األهداف؟ توضع األهداف 
الشخصي  احتياجِك  حسب  على 
في  مهارتِك  تطوير   :

ً
مثال رغباتِك،  أو 

الحاسوب،  في  ما  برنامج  استخدام 

م لغة جديدة أو تطوير مهاراتك في 
ُّ
تعل

ختم  ضرورية،  لكونها  اإلنجليزية  اللغة 
الدينية  الكتب  قراءة  و  الكريم  رآن 

ُ
الق

إلى  االستماع  المهمة،  والتاريخية 
مجالِك  تطوير  الدينّية،  المحاضرات 
جديدة.  معلومات  واكتساب  الدراسي 
تطوير  فيمكن  لألطفال  بالنسبة  أما 
النشاطات  ببعض  الذهنية  مهاراتهم 
بغرض  المكافأة  مع  والفعاليات 
التشجيع ويمكن أخذ األفكار من بعض 

تي تهتم بالطفل. 
ّ
الصفحات ال

االلتزام بجدّية تطبيق األهداف المكتوبة 
باهرة،  النتائج  يجعل  ا  يومّيً الدفتر  في 
ا  يومّيً ما  شيء  فعل  على  والمداومة 
أكثر  إلى  سنفضي   

ً
مثال شهرين  ولمّدة 

ي عقلِك وأفكارِك 
ّ
من إنجاز حقيقي. غذ

تي 
ّ
ال المعلومات  الكتب وكسب  بقراءة 

درتِك على 
ُ

ق بنفسِك بسبب  ثقتِك  عزز 
ُ
ت

رأيك بشأن قضّية ما.  النقاش وإعطاء 
باإلضافة  ا  وعلمّيً ا  فكرّيً العقل  تجميل 
العادات  بعض  من  صِك 

ّ
تخل إلى 

ُممّيزة،  شخصّية  منِك  يجعل  ة 
ّ
السيئ

ل مكان، لذا انتهزي 
ُ

تتُرك أثًرا رائًعا في ك
رصة الوقت.

ُ
ف

العطلة الصيفية ُمتعة واستثمارالعطلة الصيفية ُمتعة واستثمار
هالة الجبوري/ بابل
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كفراشات الربيع ال تعرف الكسل، أحالمها ال 
الصباح  شعاع  من  تنسج  الحدود،  تعرف 

بساط جٍد ال َيحده أفق.
من  تنهض  اليأس  يعتريها  ال  نقية  قلوٌب 
كبوتها بعزٍم إن داهمها يوما الفشل، لكنها 
تتلمس  وراحت  وافترقت،  عنهن  اختلفت 
ضياء الخالص. تعبت وراحت تنثر الذكريات 

الجميلة لطفولة بريئة هانئة.
عند مفترق طرق الحياة توقف تحليقها في 
النهاية  أنها  فكرت  الراقية،  األهداف  سماء 
فلماذا الصمود والمثابرة، إن كانت خاتمة 

أمري محسومة: تسلط وحرمان وتمييز..
يصطنعون  من  هم  بل  أنا؛  لست  فأنا 
حركاتي ويتخذون رغما عني قراراتي، حتى 
صوتي الذي كان باألمس يصّك المسامع 
بات متحشرجا متعبا كبله الخوف وعادات 
يخنق  الرهيب،  الصمت  هو  وها  باليات. 
متعبة  دمية  إلى  ليحيلها  الجمال  فراشة 
غارقة  هي  وبينما  المستقبل.  من  خائفة 
الطفولة  بين  المتذبذبة  بهواجسها 
بيد  أشبه  حنونا  صوتا  سمعت  والنضج، 
وتضاّد  األفكار  تزاحم  من  لتخلصها  تمتّد 
األمنيات: أفيقي يا فراشتي، أحيلي ظلمة 
اليأس متعا للنهوض، واخرجي من منزلق 
يغرس  من  وحدك  فأنت  والقنوط،  األسى 
القادمة  أيامك  لتعطر  المستقبل،  أزهار 
تسمحي  ال  والسعادة،  النجاح  بشذى 
ويمزق  األمل  أجنحة  يحطم  أن  لليأس 
النقية.  روحك  أعماق  في  الخير  ابتسامة 
حلقي في سماء العطاء دون تراجع. قفي 
من جديد، وتذكري أن السماء تهدي ضياء 

الخالص لمن توكل وعمل وسعى..

فتاتيفتاتي
وسن نوري الربيعي/ كربالء المقدسة
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يسرُّ جملة )زهور اجلوادين( أن متّد جسور التواصل مع القارئات الكرميات، 
لتعلن هلّن عن استقبال األسئلة حول القضايا االجتماعية واملشاكل النفسية 

وأساليب الرتبية وطرق االعتناء باألسرة وتنمية اجملتمع، وتضع بعد ذلك احللول 
واملعاجلات لتلك اهلموم بعد عرضها على املتخصصني وأصحاب الشأن، مع 

احلفاظ على اخلصوصية الشخصية لصاحبة السؤال.

من يثين على تضحييت؟

األخت  من  التالية  الرسالة  وصلتنا 
ورمحة  عليكم  السالم  )أ.ك(:  املرسلة 
اهلل وبركاته، أنا أم خلمسة أوالد أعمل 
طوال النهار على خدمتهم، وزوجي عصيب 
منهكة  أنا  كثرية.  متطلبات  وله  املزاج 
من كثرة العمل البييت، ولكن زوجي ال 
العكس،  بل  به  أقوم  جهٍد  أي  على  يثين 
وهذا  املنزيل؛  عملي  على  يتنمر  دائمًا 
األمر يسبب يل احلزن الدائم وعدم الشعور 
بالرضا عن النفس ألني أتعب كثرياً على 
ولكنه  الصغار،  أوالدي  وخدمة  خدمته 
هذه  على  يثين  وال  اجلهد  هذا  يقدر  ال 

التضحية؟

زهور الجوادين العدد 126

بريد الزهور

28



االستشارية زهراء فتحي/ مركز اإلرشاد األسري التابع 
للعتبة الحسينية المقدسة 
flowers@aljawadain.org :راسلونا على البريد اإللكتروني

 أختنا الكرمية: صحيح أن خدمتِك يف منزلِك 
ليس بواجب رشعي كماً أو كيفاً، ولكنها تَُعّد من 
ومما  تعاىل،  الَله  رضا  فيه  الذي  الصالح  العمل 
ال  والرسور.  السعادة  عىل  ويبعث  األرسة  ينظم 
النفس  ووساوس  الناس  أحاديث  إىل  تنظري 
بل  الرجيم،  الشيطان  وتتزيني  بالسوء  األمارة 
الصالحة  للزوجة  تعاىل  الَله  أعده  ما  إىل  انظري 
الروايات  التي تقوم بهذه الخدمة، فاقرئي هذه 
بهدوء واحفظيها عن ظهر قلب لتكون لك حافزاً 

ومشجعاً لالستمرار والقناعة.

فضل  عن    الَله  رسول  سلمة  أم  سألت 
النساء يف خدمة أزواجهن فقال رسول الَله )أيما 
امرأة رفعت من بيت زوجها شيئاً من موضع إىل 
إليها، ومن  الَله  إال نظر  موضع تريد به صالحاً 
جاء يف  وأيضاً  يعذبه())(.  ال  إليه  تعاىل  الَله  نظر 
زوجها  خدمت  امرأة  )أيما  الرشيف:  الحديث 
سبعة أيام أغلق الَله عنها سبعة أبواب من النار، 
وفتح لها ثمانية أبواب من الجنة تدخل من أينما 

شاءت())(.

أول خطوة على طريق العالج

الجّدي يف إصالح  التفكري  أول خطوة هي   
الدوافع  معرفة  بمعنى  الزوج  جانب  من  الخلل 
التي تجعله عصبياً متقلب املزاج كما تصفينه! 

)- ميزان الحكمة، الريشهري، ج)، ص)8).

)- املصدر نفسه.

هل هي ضغوط يف العمل أو هي ضغوط يف املنزل؟ 
بالبحث يف  إذن عليك  تعاملك معه؟  وما طريقة 
هذين السببني املؤثرين يف شخصية زوجِك وهما 
الضغوط الداخلية يف البيت والضغوط الخارجية 

يف بيئة العمل.

 التحيل بالصرب وسعة الصدر: التعامل مع 
الهجوم  وتجنب  وحكمة  وصرب  بتعاطف  الزوج 

اللفظي كرّد عىل غضبه.

 الصمت عند غضب الزوج: التزام الصمت 
األمور  أهم  من  غضبه  أو  الزوج  عصبية  أثناء 
مناقشة  الزوجة  وبإمكان  نفعاً،  تجدي  التي 
زوجها بعد هدوئه ورجوعه إىل حالته الطبيعية 
دفع  يف  تتمثل  إيجابية،  نتائج  عىل  للحصول 

الزوج إىل التحكم يف غضبه يف املرات األخرى.

حلول  إيجاد  الغضب:  أسباب  معرفة   
للمشاكل التي تجعل الزوج عصبياً وتفاديها.

اخلطوة الثانية

بحسب  ورتبيها  ألعمالك  جدوالً  ضعي   
وأنجزي  ورقة  عىل  كتابتها  وحاويل  األهمية، 
أعمال البيت برسعة، وحاويل دائماَ أن ال ترتكي 
األعمال  تكرار  عدم  وحاويل  عليك،  يرتاكم  شيئاً 

نفسها.

التي  األمور  بتحديد  تقومي  أن  يجب   
ترغبني يف إنجازها عىل مدار اليوم وتحديد الوقت 

األمور،  إنجاز جميع  يف  الذي سوف تستغرقينه 
لذا ال بد من تحديد األولويات حتى تتمكني من 
إنجازها، وإذا لم يُتح لك الوقت فأنِت قد أنجزِت 

أغلب األمور املهمة.

جو  لتنظيم  الصحيحة  الرتبية  استخدام   
وترتيب  واجباتهم  أداء  األطفال  وتعليم  األرسة 
كاهل  عنِك  لريفع  بأنفسهم  وألعابهم  غرفتهم 

جزء من األعمال املنزلية.

 خصيص ولو دقائق قليلة لالهتمام بنفسِك 
الضغوطات  كانت  مهما  ومالبسك  ومظهرِك 
واملشاغل. حاويل أن ال يراِك زوجك وأنِت يف أتعس 

حاالتك.

بابتسامة  يأتي  حني  زوجك  استقبيل   
لطيفة، وال تخربيه عن مدى تعبِك يف هذا اليوم، 
العمل  أمامه، فهو متعب مثلِك من  وال تتذمري 

وليس بحاجة لسماع الكثري من التفاصيل.

الغيب  بظهر  وأوالدِك  لزوجِك  الدعاء   
لصالحهم يف الدنيا واآلخرة.
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يف القرن السادس امليالدي، ُوضعت 

عىل  بصريتي  فانبثقت  طوباتي،  أوُل 

الحياة. بناني الصالحون ديًْرا يف وسط 

أُؤوي  فأمسيُت  الشامية،  الصحراء 

وأُطعمهم،  داخيل  يف  أحتويهم  املارة.. 

وأحاديثهم.  قصصهم  عىل  وأشهُد 

الرهبان  صلوات  أستشعر  كنُت  تارًة 

أُرشق  كنُت  أخرى  وتارًة  والراهبات، 

البرش  حياُة  هي  هكذا  بدمائهم، 

فيبيدون  لهم  الله  احتكار  يحبون 

حسب  الضالة  األرواِح  من  دونهم  ما 

زعمهم.  

وست  ألف  عام  األخرية  طعناتهم 

لعرشات  مهجوًرا  خلفتني  مئة 

يعوي  أطالالً  غدوُت  حتى  السنني، 

جدراني  تآكلْت  األوس.  بجانبها 

مشيئة  لكن  الفناء،  عىل  وأوشكُت 

حيث  عمري  يف  فأطالت  جاءت  الله 

إنعايش  أعادوا  مجدًدا  الصالحني  أن 

كي  والقرميد  باإلسمنت  وترميمي 

يقطنوني من جديد. 

بجوانبي  وُزرعت  حجمي  كرُب 

فأمضيُت  الطبية،  واألعشاب  الحقول 

الناس  أؤوي  هناء،  يف  سننٍي  بضع 

وأطعمهم كما كان مقدًرا يل أن أكون. 

من  والكثري  الرهبان  بعض  احتواني 

بقاع  مختلف  من  جاؤوا  الراهبات، 

كانوا  ألعرفها،  أكن  لم  التي  األرض 

يهللون يف الصباح، ثم يكنسون فنائي 

ليعودوا  الطيبة  الثمار  ويزرعون 

للتهليل يف املساء. 

أن  منهم  سمعُت  األيام  أحد  يف 

حينها  املنطقة،  يف  اشتعلت  قد  حربًا 

إعادة  عىل  يوشك  التاريخ  أن  علمُت 

عام،  مىض  أترقب..  فبقيُت  نفسه، 

يُدك  لم  األنُصِل  وصوت  عامني  ثم 

بعد، هل يُعقل أن البرش اتعظوا أخريًا 

قطع  سبيالً؟!  إليهم  املحبة  وعرفت 

تساؤيل هذا صوٌت مدّو، شعرُت وكأن 

انفجرت  قد  املُشتعلة  السماء  نجوم 

اهتزاًزا  ُمحدثًة  األرض  عىل  وسقطت 

شيئاً  استبرصُت  ثم  جدراني..  خضَّ 

يحوُم كالذباب، لم أعلم ما هو.. قال 

الحرُب قد وصلت،  إنها  القاطنون يفَّ: 

داخيل،  يف  واحتموا  أبوابي  فأوصدوا 

أو  القتل  من  أنفسهم  عىل  خافوا 

الخطف فغاصوا إىل أعماقي وتحصنوا 

الصحراء  يف  وحيدين  كانوا  بقبوي، 

الشامية بني ذرات الرمل، تكوَّموا عىل 

بعضهم فزعني، وصلوا بشدة لله كي 

يحميهم، فهم ال يملكون حاميًة تذود 

عنهم.

شيئًا  قاسية،  أياٌم  عليهم  تعاقبت 

واملاء،  املؤونُة  منهم  نفذت  فشيئاً 

القرية  أهل  كان  منهم  مقربٍة  وعىل 

تاركني  الجبال،  إىل  هائمني  فروا  قد 

هامت  التي  مواشيهم  وراءهم 

أيًضا،  الصحراء  يف  األخرى  هي 

وقد  أسواري،  داخل  فاستقبلتها 

كانت كفيلًة بإرواِء قاطنيَّ من الظمأ 

محظوظني  كانوا  كم  ونصف،  لشهٍر 

أنا  كنت  وكم  النجاة،  من  القدِر  بهذا 

تِعًسا، فهم مكثوا بداخيل ولم يكونوا 

فواجع..  من  استبرصُه  ما  يبرصون 

سيارات  من  العرشات  بجوارنا  مرت 

السود  أعالمهم  فوقها  ومن  األعداء، 

ترفرف، ثم شهدتهم يقنصون الناس 

أثرُه  أعرفه لكن  أكن  لم  بسالٍح جديد 

توشُك  كانت  مرت  لحظٍة  ُكلُّ  فتاك، 

باألماِن  ننعم  لم  األخرية.  تكون  أن 

عاجزًة  كانت  جدراني  فحتى  مطلًقا، 

مقذوفاتهم  بسبب  حمايتهم  عن 

القاصفة، أيقنُت أنها النهاية سأفنى 

بسبب أطماع البرش يف االستحواذ عىل 

بعضهم. 

وتدمرت  مني  األعداء  اقرتب 

أسلم  ولم  املزارع،  بعض  بسببهم 

استبرصتهم..  الخدوش،  من  أنا 

مهالً  لكن  مني،  يقرتبون  كانوا 

ُولدُت دْيًرا
آية السيد حميد رضي الصنديد/البحرين 
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كانوا  لقد  وحدهم،  يكونوا  لم  إنهم 

أناٍس  آخرين،  أناٍس  مع  يتقاتلون 

مني،  االقرتاب  من  يمنعونهم  كانوا 

من  نزلت  مالئكٌة  ترى  يا  هم  هل 

الله،  من  كجنوٍد  لتحمينا؟  السماء 

االستحواذ  يريدون  أيًضا  إنهم  أم 

الحديقة  إىل  وصلوا  هم  ها  علينا؟ 

فرَّ  أوالً؟  بابي  سيفتح  فَمن  أمامي، 

ملكان،  مكاٍن  من  والراهبات  الرهبان 

من املغارة إىل الربج، ثم من الربج إىل 

بابها  عربوا  ثم  الصغرية،  الكنيسة 

منهم  ثلٌة  بكت  القبو،  إىل  الصغري 

كي  املفزوعة  قلوبهم  يمسكون  وهم 

قفصهم  وكأن  مكانها،  من  تخرج  ال 

األخرى  وحافظت  يكفي،  ال  الصدري 

عىل طمأنينتها، فقالت األخت مارينا: 

إذا كان الله معنا فمن علينا.. إذا شاء 

فغًدا سيكون أفضل من اليوم. 

وصلوا  والراهبات  الرهبان  دعا 

الله يف هذه املعركة  كي ينترص جنود 

كما  ويُقتلون  األعداء  ينهبهم  فال 

سبقوهم.  راهبًا  وعرشين  ملئٍة  حدث 

دوي  لكن  السماء،  أمطاُر  تساقطت 

أخريًا  يتوقف..  ولم  زال  ما  القتال 

قال  ُمبلل،  رجٌل  ودخل  بابي  ُفتح 

فالوضع  اخرجوا  الثقة:  بصوٍت ملؤه 

الشدة وانترصنا نحن  زالت  لقد  آمن، 

قبوي  من  القوم  فخرج  الله،  جنود 

الله  روح  اسمه  كان  لقد  وقابلوه. 

إليهم  مرسٌل  مالٌك  وكأنُه  فشعروا 

من قبل الرب، عندها دخلوا إىل بهوي 

تملكهم  السالم.  ترنيمة  وأنشدوا 

لديهم أصدقاء قد  الفرح، فقد أصبح 

هرعوا إلغاثتهم. سألوهم عن حالهم 

سبل  معرفة  أرادوا  ثم  وصحتهم، 

خالل  الخطر  الوضع  يف  معيشتهم 

بما  فأخربوهم  املاضية،  الشهور 

كان.. 

ورهباني  أنا  استبرصت  باحتي  يف 

للتو  كانوا  لقد  العجب،  وراهباتي 

التي  الصغرية  الكنيسة  من  خارجني 

قاعة  إىل  متوجهني  فيها  أنشدوا 

ُمفرتشني  الجنود  فوجدوا  الطعام، 

جميعها  تتبُع  صغرية  سجاداٍت 

فوقها  واقفون  وهم  واحدة،  زاويًة 

اإليقاع،  بذاِت  جميًعا  يتحركون 

يصلون  كانوا  ويسجدون،  يركعون 

لكنني  منهم،  عرفته  ما  هذا  جماعًة 

صالتهم،  مثل  قط  أستبرص  لم 

فالرهبان والراهبات ال يصلون هكذا، 

رعايا  من  يكونوا  لم  إن  هم  َمن  إذًا 

كيف  ماري  األخت  ذُهلْت  املسيح؟.. 

الرب  وشكر  بالصالة  رشعوا  أنهم 

بالنرص،  معهم  االحتفال  قبل  حتى 

موحدون  مسلمون  أنهم  علمُت  ثم 

الذي  محمد،  الخاتم  ورسولهم  لله، 

الله  جنود  قال  للعاملني،  رحمًة  أُرسل 

أن  نبينا  ويص  من  عرفنا  املسلمون: 

الناس صنفان، إما أٌخ لك يف الدين أو 

الله بني  الخلق، وقد كرم  لك يف  نظريٌ 

وجعل  خلقه،  جل  عىل  وفضلهم  آدم 

شاء  ولو  ومنهاًجا،  رشًعا  ِمنهم  لكٍل 

التعدد أصل،  لكن  أمًة واحدة،  لجعلنا 

فحق أن أرشف الشيم هي رعاية الود، 

لذلك فخدمتكم هي مهمتنا. 

الله  جنود  وّفر  التواضع  بمنتهى 

املاء والطعام عندما علموا بحاجتهم، 

ويأتون  يروحون  صاروا  حينها  ومن 

إىل داخل أسواري، لم يقتحموني قط 

بل كانوا يستأذنون األم كلري بالدخول، 

فزال  خارًجا،  سالحهم  ويضعون 

الرهبان والراهبات،  الرعب من قلوب 

املالئكة  هؤالء  مع  يتعايشون  وبدأوا 

األسود كما أسمتهم األم يف اتصاالتها. 

خالل مكوثهم يفَّ أصابوني لعدة مرات 

بالدهشة، فتارًة كانوا يأتون باملوايش 

التائهة لكي ترعى عندي، وتارًة كانوا 

ويف  عسكرية،  بتحيٍة  العذراء  يحيون 

كي  شبانهم  أحد  تطوع  املرات  إحدى 

جديدة  حبااًل  لجريس  ويعلق  يتسلق 

فُدق  انقطعت..  التي  عن  عوًضا 

جريس بالحياة ُمجدًدا، أدهشني أيًضا 

العمر،  يانع  كان  أشبالهم،  من  فتى 

فقال  جان،  األخ  مع  الحديث  تبادل 

صمت  شهيًدا.  أكون  أن  أحلم  له: 

هنا  أنا  أنظر  له:  قال  ثم  لربهة  األخ 

أنتم  لكن  الرب،  أخدم  كي  يف محاولة 

هنا تقدمون حياتكم يف سبيله، فقال 

من  أعظم  حب  يوجد  ال  الفتى:  له 

افتتنت  كم  ألصدقائك!  حياتك  تقديم 

يتكلم عن  إنه  الفتى..  لهذا  باحتوائي 

والقتل  الرصاع  ال  والتضحية!  الحب 

الذي كنُت شاهًدا عليهما لقرون! 

مودًعا  دانيال  األب  قال  الحًقا 

بأن  أقرُّ  املبارك:  نرصهم  بعد  للجنود 

ُكلُّ املسلمني من  اإلعالم خدعة، ليس 

هناك  داعش،  كلهم  ليسوا  النرصة، 

الطيبون الذين أرادوا فدينا بأرواحهم 

يشاركوننا  يعرفوننا وال  ال  أنهم  رغم 

هذا  أسهم  الدين،  أو  اللغة  انتماء 

فشهد  مجدًدا،  أبوابي  فتح  يف  النرص 

تخليداً  قاطنيَّ  شيده  مذبًحا  الناس 

الله  جنود  األسود،  املالئكة  لذكرى 

الذين شاركونا تلك اللحظات الصعبة 

بكل حب، فعرضوا فيه صوًرا للشهداء 

الذين قضوا نحبهم بجواري من أجل 

مجد الرب، ثم بدأ الرهبان والراهبات 

يقسمونها  أرغفة  خمسة  بتوزيع 

عىل عرشة، ومع مرور الوقت تحسن 

الحال..

اليوم أصبحت أُصدر ستة وأربعون 

اإلثنيات  لشتى  طعام  وجبِة  ألف 

فجميعهم  املنطقة  تلك  يف  القاطنة 

فولدُت  أنا  أما  اإلنسانية،  يف  رشكاء 

ديًْرا وكانت هذه حكايتي، أنا دير مار 

يعقوب.
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تعب ومتعة    أين أنا من عالـمها؟

إلقامة  االستعدادات  فرتة  كانت 
الزفاف شيقة ومتعبة عىل حّد  حفل 
سواء، فنحن نجوب األسواق واملحال 
ونقيض  يلزمنا،  ما  ونقتني  التجارية 
نرجع  حتى  معاً  ممتعة  أوقاتاً 

وأقدامنا ال تقوى عىل السري.

سفرة مميزة

ومراسيمه،  الحفل  إتمام  بعد 
أسبوعية  رحلة  يف  نصطاف  ذهبنا 
وهناك  السياحية،  املدن  ألحدى 
تعرفنا عىل متزوجني جدد كانوا عىل 
فاصطحبونا  باملكان،  جيدة  معرفة 
رحلة  وكانت  اليومية،  جوالتهم  يف 
أصدقاء  فيها  كسبنا  ومميزة  موفقة 
برؤية  برفقتهم  واستمتعنا  لطيفني، 

أماكن جميلة ذات أجواء رائعة.

حياة مشرتكة

إىل  ورجعت  اليومي  روتيننا  بدأ 
العمل والجد، لندخل يف مرحلة تحمل 
الزوجية،  الحياة  ظل  يف  املسؤولية 
يشارك  وكٌل  موقعه،  من  يعمل  فكٌل 
اآلخر  أحدنا  ليكمل  األعباء  تحمل  يف 
مستقرة  مشرتكة  بحياة  ونحظى 

سعيدة.

قناة جديدة

وذات يوم رجعت من العمل منهكاً 
ومعدتي ترصخ من الجوع، فأرسعت 
إىل املطبخ ألغيثها بلقمة وأسد جوعها 
بأن  ذهني  إىل  وتبادر  شيئاً.  أجد  فلم 
لم  لهذا  مريضة  تكون  قد  زوجتي 
هرعت  الطعام.  تطبخ  أن  تستطع 
وهي  أسمعها  بي  وإذا  الغرفة  إىل 
عىل  الباب  فتحت  وتضحك،  تتكلم 
الهاتف  أمام  تتحدث  ورأيتها  الفور 
والكامريا مفتوحة، فسألتها: هل أنِت 
بخري؟ أجابت بكل ثقة: نعم، كل يش 
عىل ما يرام. قلت لها: وملاذا لم تُعدي 
الطعام، هل أنِت متعبة؟ فّردت وهي 
مع  بالحديث  منشغلة  كنت  تتمتم: 
الخاصة  لقناتي  واملتابعات  املتابعني 
االجتماعي،  التواصل  منصات  عىل 
فاستغربت وقلت لها: منذ متى بدأِت 
بفتح هذه القناة؟ كان األجدر بِك أن 
هذا  فأجابت:  قبلها؟  رأيي  تأخذي 
أخربك  أن  نيتي  يف  كان  لقد  صحيح، 
بسبب  املناسب  الوقت  أجد  لم  لكن 
انشغالك بالعمل، فأرجو أن ال تمانع 
الفكرة وشجعتني  أحببت هذه  ألنني 
عليها صديقتي التي تعرفنا عليها يف 

زينب حسين

مرحلة العزوبية شارفت على االنتهاء، وأيام الوحدة أصبحت 
من الذكريات، وأهاًل بعصر جديد حافل بالود والسكينة 
والرمحة مع زوجة صاحلة مؤنسة حتلو معها حياتي وتزدان 

بوجودها أوقاتي، ويربو يف أحضاهنا أوالدي.
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املصيف، إذ كانت لديها تجربة يف هذا 
املوضوع وقناة خاصة تديرها.

 وافقتها عىل ذلك األمر، واحرتمت 
رأيها، ألثبت لها بأنني متفهم وليس 
حياتنا  صفو  يعكر  ال  ولكي  متزمتاً، 

يشء. 

حدود خمرتقة

ما كل ما يتمنى املرء يدركه -عىل 
عصفت  فقد  الشاعر-  قول  حّد 
مسريتها  وغريت  بسفينتنا  الرياح 
وخرجت بها عن السيطرة، فالزوجة 
تركتني  وسكناً،  أنساً  اتخذتها  التي 
وتخلت  اعتناء،  وال  رعاية  بال  وحيداً 
وجودي  وألغت  مسؤولياتها،  عن 
تتحدث  تعد  لم  إنها  من عاملها، حتى 
ملتابعيها  أحاديثها  كل  مّدخرة  معي، 
وتفكريها  اهتمامها  كل  صبت  وقد 
كل  ومشاركتهم  إرضائهم  كيفية  يف 
وواردها.  شاردها  حياتها،  تفاصيل 
مأكلها  حتى  يشء  كل  تصور  فهي 
جزئياتها  وكل  وبيتها  وملبسها 
منها  يتبّق  لم  التي  وخصوصياتها 
عىل  قناتها  عىل  ونرشته  وإال  يشء 
ملدة  تمتد  وفيديوهات  مقاطع  شكل 

ساعات.

مواقف غري معقولة

أتحدث  أن  وتكراراً  مراراً  حاولت 
ألنه  األمر  هذا  عن  تتخىل  لكي  معها 
أحدث فجوة بيننا، ولكنها يف كل مرة 
تتحجج بموافقتي لها، هل هو ذنبي 
ألنني لم أمنعها من البداية؟ لقد خرج 
حياتنا  وأصبحت  حدوده  عن  األمر 
هو  كله  ذلك  من  واألدهى  تطاق.  ال 
إلحاحها عيلّ بأن أشاركها يف قناتها، 
وهذا يشء مستحيل. أما )القشة التي 
قصمت ظهر البعري( وفجّرت بركاني 
الغضب  وجرعات  بالحرسات  امليلء 
غري  مواقفها  عىل  الرضا  وعدم 
قضت  بأنها  علمت  عندما  املسؤولة، 
وتصور  تطبخ  وهي  بطوله  نهارها 
جمهورها  لتعلم  بخطوة  خطوة 
بالوصفات. ويف النهاية تهدي األطباق 
متابعاتها  إحدى  إىل  سهولة  بكل 
تتذوقه  أن  منها  طلبت  أنها  بحجة 
طعام  دون  من  جوعاً  أتضور  ألبقى 
وتقول  موقفها  تربر  وهي  الغداء، 
خدمة  بعامل  سأتصل  تقلق  ال  يل: 
أرقى  من  الغداء  لنا  ليجلب  التوصيل 
فقط  ساعة  نصف  انتظر  املطاعم، 
وسيأتيك طعامك من دون عناء. وهنا 
موقفها  من  غضباً  أستشيط  بقيت 

الالعقالني، وغري املبايل بمسؤولياتها 
أقسمت  حتى  وأرستها،  بيتها  تجاه 
عىل طالقها إن لم تكف عن ترصفاتها 
املشؤومة،  قناتها  وترتك  املتهورة 
لكنها قابلت قسمي وغضبي بالعناد 
مرّصة  وهي  أهلها  بيت  إىل  وذهبت 
التي تدعي  عىل موقفها تجاه قناتها 
الشخصية  حريتها  من  جزء  بأنها 

وإنها طريقة إلثبات وجودها.

حلول مناسبة

سلمت أمري إىل الله تعاىل، وما كان 
يل بّد إال أن أرفع القضية إىل املحكمة 
باالنفصال  القايض  قرار  وأنتظر 
جانبها  إىل  أهلها  وقوف  بعد  عنها 
وهذا  إقناعها.  محاولة  يف  وفشيل 
لو  ألنني  لكلينا  املناسب  الخيار  هو 
املرة  هذه  ووافقت  التنازالت  قدمت 

بقناتها،  بالعمل  استمرارها  عىل 
مبالية  غري  أّماً  املستقبل  يف  ستصبح 
وأكثر،  عانيت  كما  أطفايل  وسيعاني 
ألنهم يحتاجون إىل الرعاية واالهتمام 
وقتاً  لديها  بأن  أعتقد  وال  والرتبية، 

لذلك.

شكرًا لتلك العصابة

أيام موعد جلسة املحكمة،  قاربت 
وإذا بها تأتي وتتوسل بي بأن أتراجع 
عن  هي  وتتنازل  االنفصال  قرار  عن 
قناتها، وأنا مستغرب من تخليها عن 
الرسيع،  الفجائي  وتحولها  عنادها 
ألكتشف بعدها بأنها وأهلها تعرضوا 
لعملية نصب واحتيال، وسطو مسلح 
من قبل إحدى متابعات قناتها، وهي 
إجرامية  عصابة  إىل  تنتمي  األصل  يف 
بعد  البيوت  برسقة  متخصصة 
احتيالهم عىل ساكنيها، وهذا ما كنت 
ولكنها لم تستمع  أحذرها منه دوماً 
أهلها  إىل بيت  املرأة  تلك  إذ دخلت  إيلّ. 
بقناتها،  املعجبات  إحدى  أنها  بحجة 

النرش  خالل  من  مسبقاً  تعرفت  وقد 
املنزل  محتويات  كل  عىل  املتواصل 
مقتنيات،  من  تحتويها  وما  وغرفه، 
ليأتي  بأنها ستتصل بزوجها  فاّدعت 
بالحقيقة  كانت  بينما  ويأخذها 
لهم  فتحت  حتى  بالعصابة  تتصل 
البيت  إىل  سهولة  بكل  ودخلوا  الباب 
كّل  ورسقوا  وأهلها  زوجتي  وهددوا 
حليهم وأموالهم ومقتنياتهم الثمينة 
فزعها  كثرة  ومن  هاربني.  ووّلوا 

الشديد  وندمها  وأهلها  هي  وهلعها 
أخرياً  أذى، قررت  لهم من  ملا تسببت 
أن تحذف تلك القناة وتعود إىل رشدها 
أن  إالّ  يل  كان  وما  نادمة،  إيلّ  وترجع 
فاملسامحة  لها،  وأغفر  أسامحها 

عنوان الكريم ودليل أصله.
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إن املناعة النفسية للفرد رضورية 
الجسدية،  املناعة  شأن  شأنها 
بحماية  تسهم  الجسدية  فاملناعة 
تسهم  بينما  األمراض،  من  الجسم 
الفرد  قدرة  بزيادة  النفسية  املناعة 
النفيس  توازنه  عىل  الحفاظ  يف 
عىل  قدرة  أكثر  وتجعله  واالنفعايل، 
مواجهة األزمات والصدمات املختلفة 
الطبيعية  لحالته  بالعودة  وتساعده 
املختلفة  للمشاكل  تعرضه  بعد 

بحياته  اليومية.

لدى  النفسية  املناعة  تتشكل 
الطفولة من خالل  الفرد منذ مرحلة 
األرسة  قبل  من  وتكريسها  تنميتها 
لبناء  واملدرسة  االجتماعية  والتنشئة 
بالصحة  تتمتع  سوية  شخصية 
مع  التوافق  عىل  قادرة  النفسية 
مع  والتعامل  واآلخرين،  النفس 
تتسم  بطريقة  الحياتية  املشاكل 

بالنضج والوعي واملسؤولية.  

املناعة  نقص  مالمح  بعض  أن   
الشديد،  األرق  هي  النفسية 
واضطرابات نفسية جسدية، كضيق 
القلب،  رضبات  وتسارع  التنفس 
مع  الجيد  التواصل  عدم  عن  فضالً 
بالوهن  واإلحساس  املحيطني، 
والتدقيق  الزائد  والتفكري  والكهولة 
عن  الرضا  وعدم  موقف،  بكل 
تحقيق  عىل  القدرة  وعدم  الترصف، 
األهداف والحزن والتأهب للشجار أو 

الجدال. 

بصورة عامة إن جهاز املناعة عند 
عند  مما  أفضل  بكفاءة  يعمل  املرأة 
أكثر  كفاءة  بأكثر  ويقصد  الرجال، 
مواجهة  يف  الناتج  فعله  رد  يف  اتزاناً 
عىل  الجسم  له  يتعرض  خطر  أي 
الرغم من اعتقاد الرجال بأنهم أقوى 
عند  تكون  املناعة  فإن  النساء،  من 
العوامل  بسبب  وذلك  أقوى،  النساء 
الجينية والبيئية، وبسبب الهرمونات 
اذ  والربوجيسرتون،  كاألسرتوجني 
يمنحهن  مما  عندهن  مرتفعة  تكون 
من  ألجسادهن  وحماية  مناعة 

األمراض.

النفسية  للمناعة  الوصول  يمكن 
وهي  خطوة،  أول  اتباع  خالل  من 
وعدم  والحياة،  النفس  عن  الرضا 
والحرص  باآلخرين،  النفس  مقارنة 
اإليجابيني  األشخاص  مرافقة  عىل 
واالبتعاد  بتفاؤل،  للحياة  واملندفعني 
الطاقة  تبث  التي  املصادر  عن 
كانت  سواء  القلق  أو  السلبية 
عن  والتوقف  أعماالً  أو  أشخاصاً، 
من  والتحرر  املستقبل،  بشأن  القلق 
الحياة،  يف  للنعم  واالمتنان  املايض، 
اآلخرين،  يقوله  بما  االهتمام  وعدم 
من  والتحرر  املسامحة  ورضورة 
والتفكري  والحقد  الكره  مشاعر 
إلهام  مصادر  عن  والبحث  بإيجابية 
الصرب  عن  فضالً  معنى،  الحياة  ملنح 
ال  التي  القدرية  باملسائل  والرضا 

يمكن تغيريها، والتفكري بحلول بديلة 
للمواقف التي تفرض يف الحياة، وعدم 
االستسالم لليأس، والتذكر بأن هناك 
نفسها،  التجربة  باجتياز  نجح  من 
وتدريب النفس عىل الثبات االنفعايل، 
وهو التحكم بردود األفعال، والتدريب 
ظروف  ملختلف  التأقلم  مهارة  عىل 
الحياة مهما كانت صعبة، وممارسة 
التمرينات الرياضية املختلفة كاليوغا 
العميق  والتنفس  واالسرتخاء 
قسط  عىل  الحصول  عىل  والحرص 
كاف من النوم، وتناول األطعمة التي 
كالشوكوال  السعادة  هرمون  تحفز 
والفواكه  والخرضوات  واملوز  الداكنة 

واالبتعاد عن السكريات والكافييني.

املناعة  بأن  التذكر  علينا  وأخرياً 
النفسية هي سالح فعال يف مواجهة 
فلنعمل  وتجاوزها،  الحياة  صعوبات 
نبقى  بأن  وتعزيزها  تقويتها  عىل 
للحياة، وال  أقوياء ومتفائلني محبني 
مناعتنا  يزعزع  أن  يشء  ألي  نسمح 

النفسية.

 أ.د سعاد سبتي الشاوي 

الـمناعة النفسية لدى الرجل والـمرأة
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بكثري  نهدره  علينا  يمر  يوم  كل 
وغري  املهمة  والتفاصيل  األمور  من 
وتارًة  إنجازاً  نحقق  فتارًة  املهمة، 
مستوى  عىل  ال  إنجاز،  أي  نحقق  ال 
وال  أعمالنا،  مستوى  عىل  وال  العائلة 
أود  ما  الشخيص، وهذا  املستوى  عىل 

اإلشارة إليه من خالل العنوان.

بضع  ننسحب  أن  املمكن  من  هل 
التزاماتنا  من  خالية  تكون  دقائق 
بأنفسنا  ننفرد  حيث  اليومية، 
أيام  عليها  مضت  يوميات  إلرجاع 
لعلها  نستذكرها  واآلن  نسيناها،  قد 
يمكن أن تُغري حياتنا لألفضل وتحثنا 
الطريق  نحو  التفكري  يف  للتوسع 
أو  يومي،  نشاط  أي  إلنجاز  األنسب 

خالصة  بعبادة  ُممتَزج  وتدبُر  تفُكر 
تعب  من  النفس  لتزكية  تعاىل؛  لله 

وارهاق الدنيا؟

هذا الوقت الذي نستغله يف التفكري 
يف  واضحاً  ميالً  يُحدث  أن  يمكن 
أحياناً  يميُل  فاإلنسان  اليومي،  أدائنا 
بنفسه!  إال  كثرية  بأمور  لالنشغال 
لكن  نفسه  يُريض  بأن  يأمل  أنه  أي 
والسليمة؛  السديدة  بالطريقة  ليس 
هذه  دقائق  البضع  دور  فأن  لذلك 
تأتي يف محلها ملعاودة فهم ما نتطرق 
من  نُريده  ما  مع  وُمجانسته  لفعله 
بأنه  التذكري  وأوُد  والخطأ،  الصواب 

أنَّ كل ما نريده  ليس بالرضورة عىل 
ونسعى اليه يكون يف مرمانا.

الدوافع اليت تسبب التغيري
التغيري  يف  األسايس  الهدف  إن   
املتطلبات  وهذه  متطلبات  اىل  يحتاج 

تتحقق بإدراك بعض النقاط:

أواًل  الداخل  من  ينبع  التغيري   .1
اآلية  بينتُه  ما  ذلك  عىل  دليل  وخري 
ِبَقْوٍم  َما   ُ يَُغريِّ الَ  الّلَه  الكريمة:﴿إِنَّ 

ُواْ َما ِبأَنُْفِسِهْم﴾. َحتَّى يَُغريِّ

هذه  يف  التغيري:  يف  الرغبة   .2
الحياة طموح يسعى له االنسان بأن 
يكون أفضل حال مما هو عليه، وهذا 

الطموح ال يتحقق بدون الرغبة وإن 
الرغبة يف التغيري هي الدافع األساس 
اىل جهد كبري،  تحتاج  والتي  لإلنسان 
ثمن  له  يشء  لكل  بأن  نعلم  ونحن 
لتحقيق  باهظاً  يكون  الثمن  ولعل 
لديه  تكن  لم  إذا  فاإلنسان  الهدف، 
والشعور  نفسه  من  النابعة  الرغبة 
سيحصده  بما  وااليجابي  اإليماني 

سيفشل يف أول الطريق.

تكريس  إن  املستمر:  التحدي   .3
عملنا نحو التحدي للصعاب قائم عىل 
روح  وامتالك  القوية،  اإلرادة  أساس 
يبث  التحدي  وهذا  املستمرة،  املثابرة 
الحماس يف داخل االنسان لكي يواجه 
ويف  طريقه،  تعرتض  التي  العقبات 
سبيل امُليض نحو خطوات ثابتة نحو 

بوصلة النجاح.

املثبطات:  حنو  السعي  تقليل   .4
الركون  عند  واملثابرة  اإلرادة  تنعدم 
تُفقد  السلبية  فاألفكار  للمثبطات، 
وتُضيّق  الطموحة  بالنفس  الثقة 
يتحقق  النجاح  وأن  املفتوح،  أفقها 

بعدم االنحياز للمثبطات.

5. السعي حنو االبداع: إن بصمة 
الذات  الذات،  خالل  من  تكمن  االبداع 
طياتها  يف  تحمل  التي  الحقيقية 
روافد التميز واالبداع والتي ال شك يف 
أن تحقيق ما نطمح ألجله ما هو إاِل 

ثمرة السعي نحو األبداع.

نحو  للتغيري  يسعى  الذي  إن 
من  العون  طلب  من  له  البُد  األفضل 
اإلجابة؛  من  يتيقن  وأن  تعاىل  الله 
لألمور  السعي  خالل  من  وذلك 
العبادية من ذكر ودعاء وصالة وغري 
ذلك، وأختتم املقال بقوله تعاىل:﴿َوإِذَا 
أُِجيُب  َفِإنِّي َقِريٌب  َسأََلَك ِعبَاِدي َعنِّي 
يِل  َفْليَْستَِجيبُوا  َدَعاِن  إِذَا  اِع  الدَّ َدْعَوَة 

َوْليُْؤِمنُوا ِبي َلَعلَُّهْم يَْرُشُدوَن﴾.

التغيري حنو األفضل
ضرغام محمد علي
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كيف خنتار اإلضاءة الـمنزلية؟
لها دور  أّن اإلضاءة  يتفق  الجميع 
محورّي وأسايس، ومن أهم العنارص 
من  كان  لذلك  املنزل،  يف  الحيوية 
األهمية بمكان أن نهتم بها، ونراعي 
االعتبار  بعني  أخذها  الواجب  املعايري 
يف إضاءة الغرف يف املنزل، حتى يكون 
ومثالياً.  صحيحاً  لإلضاءة  اختيارنا 
أن  يجب  التي  املعايري  تلك  بني  ومن 
تؤخذ بنظر االعتبار: مساحة الغرفة، 
اإلضاءة،  ولون  الغرفة،  واستخدام 
يف  العام  واألثاث  الديكور  وألوان 

الغرفة.

غرف الـمعيشة

الغرف  أهم  املعيشة من  تعد غرف 
بّد من اختيار إضاءة  لذا ال  املنزل،  يف 
املكان  لهذا  املناسبة  املعيشة  غرف 
وضع  بعدم  يُنصح  حيث  العائيل، 
مبارش  بشكل  الضوء  تسلط  إنارة 
عىل شاشة التلفاز أو بطريقة تعكس 
يؤذي  قد  ذلك  ألن  عليها،  اإلضاءة 

العني.

غرف النوم

الخافتة والهادئة  ننصح باإلضاءة 
فهي  النوم،  غرف  يف  الساطعة  وغري 
والهدوء،  الراحة  من  جواً  تُضفي 
االسرتخاء،  وقت  اإلزعاج  تسبب  ال 
غرف  إضاءة  استخدام  يمكنك  حيث 
مثل  مميز،  تصميم  ذات  حديثة  نوم 
باألسقف  املعّلقة  واملصابيح  الثريات 

وعىل جانبي الرسير.

غرف األطفال

ديكور  يكون  أن  يُستحسن 
بسيطاً  لألطفال  النوم  غرف  إضاءة 
ولهذا  الكثرية.  التفاصيل  عن  وبعيداً 
يف  مخفية  إضاءة  باختيار  ننصحِك 
األسقف، حيث تُضفي جواً من الراحة 
والبساطة للغرفة، كذلك يمكن تعليق 
الخافتة  األلوان  ذات  اإلنارة  أحبال 
عىل  املصممة  املختلفة  واألشكال 
أشكال الكواكب والنجوم التي يُحبها 

األطفال. 

الـمطبخ

تجنب استخدام اإلضاءة الخافتة يف 
التوجيهية  اإلضاءة  إىل  املطبخ واتجه 
عىل  للحصول  املحيطية،  واإلضاءة 
تناول  أو  إعداد  أثناء  واضحة  إضاءة 
خزائن  إضاءة  يمكنك  كما  الطعام. 
تركيب  خالل  من  الداخل  من  املطبخ 
أسقفها  يف  صغرية  داخلية  مصابيح 

أو عىل جوانبها.

احلمام

يمكنك  بالحمام،  يتعلق  فيما  أما 
فوق  الجدارية  املصابيح  استخدام 
تحصل  وبذلك  جانبيها،  عىل  أو  املرآة 
كما  حديث،  حمام  ديكور  عىل 
يف  داخلية  مصابيح  توزيع  تستطيع 

أسقف الحمام.

حديقة الـمنزل

اإلنارة ولّفها  أحبال  ننصح بوضع 
تركيب  يمكنك  كما  األشجار،  حول 
األرضية  املصابيح  من  مجموعة 
كذلك  فيها.  مسار  لتشكيل  الصغرية 
تصاميم  مختلف  اختيار  املمكن  من 
النباتات  بني  ووضعها  املصابيح 
بوضوح  رؤيتها  عليِك  يسهل  كي 
استخدام  تستطيع  كذلك  ريّها.  عند 
جدران  عىل  الجدارية  املصابيح 
كاملة  إنارة  عىل  للحصول  الحديقة 

وجميلة يف الوقت نفسه.
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الــري
جزئياً  الرتبة  جفاف  بعد  إال  تُروى  ال 
مع املحافظة عىل رطوبتها، ويفضل رش 
أوراقها برذاذ املاء باستمرار كونها محبة 

للرطوبة.

اإلضــاءة
تحتاج ضوءاً ساطعاً مرشحاً مثل ضوء 

النافذة أو اإلنارة الصناعية داخل الغرفة.

درجــة احلــرارة
درجة  ويناسبها  معتدل  جو  إىل  تحتاج 
الجو  وتتحمل  الطبيعية  الغرفة  حرارة 

الدافئ حتى 0) درجة مئوية.

نباتاتـــــــــي

بوتس متسلقة صغرية

تقع حديقة كيوكينهوف يف غرب هولندا، وتُعّد أكرب 
تُقّدر  مساحة  تُغطي  حيث  العالم؛  يف  للزهور  حديقة 
إنّها موطن سبعة ماليني من  كما  )) هكتاراً،  بحوايل 
باسم  تُعرف  أنّها  ذكره  الجدير  ومن  املزهرة.  النباتات 
يف  للزوار  أبوابها  الحديقة  هذه  وتفتح  أوروبا،  حديقة 
فصل الربيع فقط؛ أي من أواخر شهر مارس إىل أواخر 

شهر مايو.

مبنى اللوتس املوجود يف الصني مستوحى من املراحل 
لون  يتغري  اإلزهار.  إىل  الربعم  من  زهرة  لحياة  الثالث 
املعدنية،  البتالت  من  سلسلة  من  يتكون  الذي  الهيكل، 
وتلك  النهار  طوال  والشمس  الضوء،  النعكاسات  وفًقا 
وهذا  الضوء.  انبعاث  أثناء  الليلية  الرتكيبات  يف  املوجودة 
املرشوع هو مثال عىل كفاءة الطاقة التي تنتجها محطة 
متطورة للطاقة الحرارية األرضية. حيث تم إنشاء شكله 
من  نوع  وهو  املحليني،  السكان  تحفيز  بهدف  الخاص 

الحوافز للتنمية الحرضية التي تدوم أكثر فأكثر.

أكرب حديقة زهور يف العامل

مبنى اللوتس 

وجهـــــات سياحيــــة
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أو  الكريم  هو  الشمس  واقي 
املحلول الذي يهدف لحماية الجلد من 
فوق  الشمس  ألشعة  الضارة  اآلثار 
من  يحمي  حيث   )UV( البنفسجية 
دراجاتها،  بمختلف  الشمس  حروق 
للحماية  أيضاً  فعالة  وسيلة  وهو 
كما  السلبي.  الخارجي  الضوء  من 
عىل  يوضع  ألن  مثايل  املنتج  هذا  إّن 
يف  الشخص  يكون  عندما  البرشة 
مكان قد يتعرض فيه مساحة كبرية 
املبارش  الشمس  لضوء  جلده  من 
لهذا  يمكن  كذلك  طويلة،  ولفرتات 
منع  أو  إبطاء  عىل  يساعد  أن  املنتج 
الداكنة  والبقع  التجاعيد  ظهور 
إذا ما استخدم  املرتهل مؤقتًا  والجلد 
الصحيحة،  بالطريقة  باستمرار 
مستحرضات  مختربات  وتصنعه 
التجميل، أو مصانع األدوية أو غريها 

من املختربات املتخصصة.

عمل  طريقة  عىل  اعتماًدا 
املستحرض الواقي من أشعة الشمس، 

يمكن تصنيف واقيات الشمس إىل:

الفيزيائية:  الشمس  واقيات   
الجلد،  سطح  عىل  تبقى  والتي 
األشعة  ضوء  أسايس  بشكل  وتحرف 

فوق البنفسجية.

 واقيات الشمس الكيميائية: 
التي تمتص األشعة فوق البنفسجية.

مثل  الطبية  املنظمات  تويص 
األمريكية  الرسطان  جمعية 
ألنه  الشمس،  واقي  باستخدام 
رسطان  من  الوقاية  يف  يساعد 

الخاليا  ورسطان  الخاليا،  حرشفية 
املتعفنة،  الخاليا  ورسطان  املتقرنة، 
كما  القاعدية..  الخاليا  ورسطان 
لواقيات  الروتيني  االستخدام  يقلل 
اإلصابة  خطر  من  أيضاً  الشمس 
فإن  ذلك،  ومع  امليالنيني.  بالورم 
تمنع  ال  الشمس  واقيات  من  العديد 
UVA، ومع ذلك فإن الحماية  إشعاع 
من UVA مهمة للوقاية من رسطان 

الجلد.

لقدرتها  أفضل  مؤرش  لتوفري 
الجلد  رسطان  من  الحماية  عىل 
باألشعة  املرتبطة  األخرى  واألمراض 
الجلد  التهاب  )مثل  البنفسجية  فوق 
باستخدام  يوىص  النباتي(،  الضوئي 
الطيف  واسعة  الشمس  واقيات 

.)UVA / UVB(

الواقيات  استخدام  ويبقى 
الشمسية موضع جدل لعدة أسباب، 
 UV-A أشعة  تحجب  ال  منها  فعديد 
تزيد من  لكن  والتي ال تسبب حروقاً 
حدوث ورم الخاليا امليالنية، وهو نوع 
العديد  لذلك  الجلد.  أنواع رسطان  من 
الشمسية  الواقيات  مستخدمي  من 
من  عالية  لنسبة  عرضة  يكونون  قد 

UV-A بدون إدراك ذلك.

فرح عبد الرحمن
وحدة الطبابة
العتبة الكاظمية المقدسة

الواقي الشمسي
ضرورة..

ال رفاهية

الواقي الشمسي
ضرورة..

ال رفاهية
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الحمل  فرتة  خالل  املرأة  تحتاج 
الفوليك،  حمض  من  أكرب  كمية  إىل 
الجنني  نمو  عىل  يساعد  ألنَّه  وذلك 
وتطوره، ويقلل خطر إصابة الجنني 
بعيوب األنبوب العصبي. كما يساعد 
استهالك حمض الفوليك خالل فرتة 
الحمل عىل تقليل خطر والدة طفٍل 
الخلقية،  العيوب  ببعض  مصاٍب 
بما فيها السنسنة املشقوقة، وهي 
الحبل  عظام  فيها  تنغلق  ال  حالة 
الشوكي بشكل كامل، ويمنع حالة 
انعدام الدماغ والتي تعني عدم نمو 
النمو  ناقص  الدماغ  أنَّ  أو  الدماغ، 
بشكل كبري، وعادًة ما تظهر العيوب 
أو  الثالثة  األسابيع  خالل  الخلقية 
من  لذلك  الحمل.  من  األوىل  األربعة 
الفوليك  حمض  تضمني  جداً  املهم 
الحمل،  من  املبكرة  املراحل  خالل 
والحبل  الدماغ  فيها  ينمو  والتي 
الشوكي عند الجنني، كما إن حمض 
التقليل من خطر  الفوليك يسهم يف 

حدوث الوالدة املبكرة.

أهمية محض الفوليك للمرأة احلاملأهمية محض الفوليك للمرأة احلامل
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أخطاء ال تقع فيها
هناك أخطاء شائعة يف التعامل مع 
الحروق يقع فيها معظم الناس، فما 
يف  تجنبها  الواجب  األخطاء  تلك  هي 

حاالت اإلصابة بالحروق؟

 وضع الثلج فوق مكان الحرق: 
خطرياً  الحرق  عىل  الثلج  وضع  يعد 
لسببني  وذلك  تجنبه  يجب  وخطأ 
رئيسني؛ األول أن الثلج قد يتسبب يف 
عضة  حدوث  وإىل  الجلد  نسيج  تلف 
يكون  الحرق  يف  الجلد  ألن  صقيع 
حساساً جداً وهشاً أما السبب الثاني 
الثانية  الدرجة  من  الحروق  فيخّص 
الجلد  سطح  يكون  حيث  والثالثة 
إىل  الثلج  يؤدي  قد  ثم  ومن  محرتقاً، 
انخفاض كبري يف درجة حرارة الجسم 
يف منطقة الحرق ومضاعفات أخرى. 

من  أكثر،  األمور  تسوء  ال  وحتى 
املهم تربيد مكان اإلصابة باملاء, ألكثر 
بعد  أيضاً  دقائق، كما يوىص   (0 من 
بماء  مبللة  قماش  قطع  بوضع  ذلك 

بارد فوقه.

عن  الناتجة  الفقاعات  فرقعة   
الشديدة  الحروق  عن  تنتج  الحرق:  
الثانية فأكثر  الدرجة  الحروق من  أو 
والتي  بسوائل،  مليئة  فقاعات  تكون 
تفادياً  بفرقعتها  القيام  الخطأ  من 

ألي عدوى قد يصاب بها املصاب.

بمكان  امللتصقة  املالبس  إزالة   
يف  مالبس  التصقت  ما  إذا  الحرق: 
مكان الحرق نتجنب إزالتها، ألن ذلك 
وانفصاله  الجلد  تمزق  يف  يتسبب 
املالبس  بتلك  ملتصق  ألنه  من مكانه 
املهم  من  باملقابل  لكن  ذلك،  فتجنب 

إزالة غري امللتصقة منها.

عىل  املراهم  أو  الزبدة  وضع   
الحروق: من الخطأ القيام بذلك, فإن 
عىل  يساعد  ال  ذهنية  مادة  أي  وضع 
تخفيض حرارة مكان الحرق ومن ثم 

يصبح الشفاء أكثر صعوبة.

بأيدي  الحرق  مكان  ملس   
تلف  الحرق يسبب  أن  بما  مكشوفة: 
بعض طبقات الجلد أو كّلها فإن ملس 
أو  تلوثه  يف  يسبب  قد  بأيدينا  مكانه 
إصابته بالعدوى نظرا لهشاشة الجلد 
وحساسيته يف هذه الحالة. لذلك يعد 
وخطأ  خطراً  الحروق  أماكن  ملس 

وجب تجنبه.

الطبية:  املساعدة  طلب  عدم   
الحروق  بعض  أن  من  الرغم  عىل 
تتطلب  ال  البسيطة  أو  الطفيفة 
باملاء  تربيدها  ويكفي  طبيب  زيارة 

فقط إال إن بعض الحاالت يجب أن ال 
العناية  إىل  يُستهان بها فإنها تحتاج 
كان  إذا  خصوصاً  العاجلة،  الطبية 
حساسة  مناطق  يف  أو  شديداً  الحرق 
كانت  أو  مثالً  كالوجه  الجسم  من 
يزيد  تأخر  فأي  لذا  كبرية  مساحته 

الحالة سوءاً.
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واألساسية  الرضورية  املقتنيات  من 
الصيدلية  توافرها يف كل منزل  التي يجب 
أفراده  سالمة  عىل  حفاظاً  وذلك  املنزلية، 
وإسعافهم يف الوقت املناسب ويف الحاالت 
االضطرارية لحني وصولهم إىل املستشفى. 
وهي عبارة عن صندوق صغري أو حقيبة 
األويل،  اإلسعاف  أدوات  تحتوي عىل بعض 

وبعض األدوية الطبية البسيطة.

إىل  املصغرة  الصيدلية  هذه  تحتاج 
األدوية  تلف  عدم  لضمان  خاصة  رشوط 
جاف  مكان  يف  فتوضع  تحتويها،  التي 
الشمس  أشعة  عن  وبعيداً  رطب  وغري 
فال  األطفال،  يد  متناول  وعن  املبارشة 
أو  املطبخ  أو  الحمام  يف  نضعها  أن  يمكن 

يف خارج املنزل.

بد  ال  األدوية  صالحية  ولديمومة 
ومراقبة  وأخرى  فرتة  بني  جردها  من 
نفاذها  وتاريخ  صالحيتها  انتهاء  مدة 
من  والتأكد  منها،  التالف  من  والتخلص 
توافر كل األدوية واملستلزمات الرضورية 

قبل نفادها وتزويدها بها.

أن  الواجب  األشياء  أهم  ييل  وفيما   
تحتويها الصيدلية املنزلية:

 ضمادات معقمة بأحجام مختلف.

مرسبة  غري  الصقة  ضمادات   
بأحجام مختلفة.

 لحمل العنق عصابات مثلثة الشكل 
لتثبيت الضمادات أو لتدىل من الذراع.

 ملقط ومقص ودبابيس التثبيت.

 قطن طبي معقم.

 محلول مطهر.

 محرار طبي.

والحروق  الجروح  لعالج  مراهم   
التشنجات  ملعالجة  وأخرى  واللسعات، 

العضلية.

أو  الرباسيتول  مثل  مسكنة  حبوب   
البونستان.

املعوي  املغص  ملعالجة  حبوب   
واإلسهال وحموضة املعدة والقولون.

أو  لألطفال  حرارة  خافض  رشاب   
تحاميل. 

داخل  األدوية  مع  التعامل  كيفية 
الصيدلية املنزلية:

الدواء  عىل  املستهدف  العالج  كتابة   
الخاص به.

التعليمات الخاصة بكل دواء   قراءة 
وعدم رميها.

والجرعة  االستعمال  طريقة  كتابة   
عىل العبوة.

 حفظ األدوية بعد إحكام إغالقها.

 حفظ األدوية يف عبواتها األصلية.

الحرارة  إىل  األدوية  تعريض  عدم   
العالية والرطوبة والربودة الشديدة.

الدواء  علبة  من  القطن  رمي  عدم   
امتصاص  عىل  يساعد  ألنه  فتحها  بعد 

الرطوبة. 

إال  الثالجة  يف  األدوية  حفظ  عدم   
بعضها التي تحتاج إىل درجات منخفضة.

ملدة  السيارة  يف  الدواء  ترك  عدم   
طويلة.

يعانون  املنزل  يف  األفراد  بعض  هناك 
والسكري،  كالضغط  مزمنة  أمراض  من 
وهؤالء يحتاجون إىل أجهزة قياس الضغط 
الدم  يف  السكر  نسبة  قياس  أجهزة  وإىل 
بصورة  املستويات  تلك  عىل  للسيطرة 
طبيعية ولتاليف تعرضهم لألزمات الخطرة.

الصيدلية الـمنزلية ضمان وأمان
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: قال اإلمام الحسني
)أيّها الناس ناِفسوا يف املكارم، وسارعوا يف املغاِنم(

وصية

أوراق ملونة

عىل  الحاصلة  فرانكلني  روزاليند  السيدة  اكتشفت 
شهادة الطب من جامعة كامربيدج البنية الحلزونية 
له  كانت  اكتشاف  وهو  النووي،  للحمض  املزدوجة 
الحقاً تأثريات علمية وطبية هائلة، وقد أدت أبحاثها 

دوراً بارزاً يف تطور فهم الحمض النووي.

اكتشافات نسوية

روح  حسن  اإليراني  الفنان  إبداع  من  اللوحة 
قماش  عىل  الزيت  بتقنية  نفذت  وقد  األمني، 
الرسم،  يف  الكالسيكي  وباألسلوب  الكانفاس 
بمزيج متجانس من األلوان الحارة والباردة، 
عمد فيها الفنان إىل بناء األشكال بعناية ودقة 
الكريمة  الشخصية  أوصاف  استقراء  عرب 
 واملمثلة ملركز  للموىل أبي الفضل العباس 
يخرتق  وهو    صوره  وقد  اللوحة.  سيادة 
صفوف جيش ابن زياد بكف قطيعة، ويحمل 
عنقه  يف  معلقة  والقربة  األخرى،  بيده  الراية 
مضمون  ملطابقة  فنية  محاولة  يف  الرشيف، 
رسوماً  تعّد  الطف  فرسوم  الواقعة،  روايات 
شكلية  رسوماً  تكون  أن  قبل  فكرية  روحية 
بتوهجات  رسومها  خطوط  تنساب  مادية 

لونية تميز املقدس عن املدنس من اإلشكال.
ومما زاد من تأثريات اإليقاعات البرصية هي 
بمنظور  اللوحة  رسم  واتجاه  النظر  زاوية 
الفنان، واإلشكال وحركة األضواء التي اعطت 
من  مختلفة  تأثريات  وخلقت  للوحة  عمقاً 

الظالل واألضواء.

جاء رجل إىل أحد النحويني، 

فسأله: الظبي معرفة أم نكرة؟ 

فقال: إذا كان مشوياً عىل املائدة 

فهو معرفة! وإذا كان يرسح يف 

الصحراء هو نكرة!

طرفة حنوية

ال تجعل ما تعرّس يُنسيك ما 
تيرّس، بالرتكيز عىل املكتمل 

يف حياتك تُقاوم شعورك تجاه 
ما ينقصها.

تغريدة الزهور

عروج

يومها.. 
كانت القبلُة َكربالء 
واملحراُب.. الحسني

الوضوُء.. كوثرّي 
الّروُح يف عالٍم علوّي

والقلُب أحرَم يف ميقاِت القَداسة 
ـَ لؤلٌؤ َمكنون  ا الدَّمع ف أمَّ

وما يفعُل قلب بالعشق 
َمسكون! 

والوصاُل قاب دمعتنْي 
أو أغَزر.. 

الة  وقد أقاَم الصَّ
وأدَّى احرتاقاً ركعتنْي 

وترسبَل النُّور من ُمقلتنْي
درٌّ .. بل حبات َعنرب!

وانساَب الضوُء من راحتنْي
أطياف َشوٍق يَتبعثْر
ً وكاَد ال يطيق ِفراقا

وقد احتواُه النُّور ِعناقاً
وأرشَقت الرُّوح بنوِر ربّها 

فأيُّ عشٍق يا ُحسني؟! بشرى بديرة/ سوريا

لوحة )فارس الطف(



كالم بعطر الوردكالم بعطر الورد
زينبية، خلدوا ملحمة تاريخية عىل أرض الغارضية لينرصوا القضية، ويحيوا تضحية حسينية، وشهامة عباسية، وصحبة وفية، وحكمة سجادية، وحشمة 

الرشيعة اإلسالمية.

فابتغي الضد واسَعي للحياة بالعلم.وكالشجرة التي ال يخرض عودها، وكاألرض التي ال يظهر عشبها، إنه الجاهل أتعرفني ذلك امليت وإن كان حياً؟ وهو كالصخرة التي ال ينفجر ماؤها، 

ندافع عنه بكل السبل.ونسمعه ونسمح له بأن يخدعنا ويظلنا ويمنينا، وال نستطيع محاربته أو تركه، بل قديماً كنا نتحجج بعدم رؤية الشيطان لكي نحاربه، واآلن أصبح بني يدينا نراه 

يسنده أو يساعده.ويتأذى ويفشل وال يبايل من أجل الوقوف عىل قدميه، وهو ال يعول عىل أحد بأن إذا أردِت النجاح فكوني كالطفل عندما يخطو خطواته األوىل، يسقط مرات عديدة 

عىل لسانِك لئال ينطق بتلك العبارات فتُحزني قلوباً مؤمنات وتقطعي أوثق إذا كان سمعِك ينفر من االنتقادات، وقلبِك ينئ من الكلمات الجارحات، فاحريص 
العالقات.

من الخالفات، إنها كلمة )التغافل(، فتغافيل يحمد أمرِك ويصلح حالِك. أال أدّلِك عىل كلمة الرّس التي تسعد حياتِك الزوجية وتحّل أغلب املشكالت وتحّد 

البحور وملئت القراطيس وال يسعن لكتابة حب الباري للعباد.تيقني لو كانت البحور مداداً، والسماوات واألرضون قراطيس واسعات، لنفدت 

نسريها نحو سيد الشهداء، لنعجل يف ظهوره ونلتقي به لقاء األحباء. لنقرن كل الخطى بخطى خاتم األوصياء وندعو له بالفرج مع كل خطوة 




