
خاص: / الرافدين بنت
الشهرية حواريتها الرافدين بنت منظمة اقامت
بحضور االبناء) فراغ  ملء في اآلباء (دور عنوان حتت
سيدات من نخبة الى اضافة العامة الهيئة اعضاء
اجلمعة يوم القيادية املرأة دورات وخريجات اتمع
للتدريب الرافدين مركز قاعة على ٢٠٠٨/٥/٢ املصادف

والتطوير.
جلنة عضو  هادي آالء اآلنسة للموضوع قدمت
في الرافدين، بنت منظمة في والدراسات البحوث
الوقت هذا ملء وكيفية الفراغ)  (وقت عن بحثها
في الوقت هدر  اسباب الى متطرقة واستثماره 
ومسؤوليتنا بقيمته وعدم االحساس احلاضر عصرنا
وناشئتنا ابنائنا على سلبا يعكس مبا هذا الوقت جتاه
تطرقت به، كما واحساسهم الوقاتهم تقييمهم في
اوقات استنفاذ في واالنترنيت  الفضائيات دور الى

تذكر. ايجابية نتائج دون االبناء
ملء حول كيفية احلاضرات بني احلوار بدأ وبعدها
خاصة وان اعمارهم مراحل مختلف على فراغ ابنائنا
على التركيز مت وقد  االبواب.  على الصيفية العطلة

التالية: النقاط
مركز وترفيهية في رياضية مراكز عدم وجود – ١

اليها. جتذب الشباب احملافظة
الفاصلة بني وتباعد االسرية العالقات ضعف – ٢

واالبناء. االباء
واالنترنيت الفضائيات  الى االبناء اجنذاب – ٣

االباء مع العالقة ضعف مما طبيعي غير بشكل 
الطرفني. بني التواصل اضعاف في وساهم

والصغار بالنسبة للكبار تنظيم الوقت فقدان – ٤
سواء. حد على

مشاهدة بني ما تكون العطلة في اوقات االبناء – ٥
الطرقات في واللعب للفتيات بالنسبة التلفاز
اهتمام دون للفتيان  بالنسبة االزقة في والتجمهر
نفسه للفرد مفيدة بنشاطات االهتمام او بالوقت

وللمجتمع.
االسرة ابتداًء من اجلهود جميع تظافر ضرورة – ٦
في احمللية احلكومة ثم الدولة  دوائر  ثم املدرسة ثم

الصيفية. العطلة للشباب في برامج اعداد
اجنزته ما الهم استعراض مت احلوار ختام وفي 
حول احلديث وتركز املنصرم، الشهر املنظمة
بعد املاضية احلوارية بها  خرجت  التي املقترحات
االنصاري علياء السيدة وحتدثت (اتبور)، فلم  عرض
لرئيس رسميا  كتابا ارسلت  املنظمة  (ان قائلة:
متت وقد شهري، بلقاء تطالبه بابل محافظة مجلس
موضوع اختيار اآلن وعلينا الطلب، على هذا املوافقة

زمانه). اللقاء وحتديد
حلول الى مواضيع بحاجة حول عدة النقاش وبعد
(دور موضوعة اختيار مت احمللية احلكومة مع ونقاشات
الول وتأهيلهم) الشباب دعم في احمللية احلكومة
حتديد يتم أن واملواطنني على احمللية احلكومة بني لقاء

احمللية. احلكومة مع الحقاً باالتفاق موعده

اقامت قد الرافدين بنت منظمة ان بالذكر واجلدير
واملسؤولني احمللية احلكومة بني لقاءا هذا، قبل
االعالم بواقع االرتقاء الجل  احملافظة اعالمي وبني
لتقريب شهرية اللقاءات هذه وستكون بابل، في

املواطنني مشاكل وعرض الطرفني بني النظر وجهات
احمللية، احلكومة  امام مباشر بشكل وهمومهم
واملسؤول باملواطن االرتقاء الجل اجلهود  لتتكاتف

اجلديد. العراقي اتمع خدمة فيه معا مبا
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ٍ آلَّحب ٍخىه .. خؤهخمخئ م ئخجلكخ خلخمخط
الى بها واالرتقاء النفس تهذيب في بالغ أثر من والثقافة للعلم ما احد يخفى على ال
بودقة في وأنضاجها واملعارف  اخلبرات لصقل العقل أمام اآلفاق  وفتح الكمال، مدارج

الزمن.
العلم (طلب الى لتؤسس الصني)، في ولو العلم (أطلب النبوية لذلك جاءت احلكمة
في حياة دور مهم من للعلم ملا وعمليا علميا برهانا ومسلمة)، مسلم كل على فريضة

حد سواء. واالمة على الفرد
ورقيها احلضارة بناء في  ومهم بارز  دور من للمرأة ما  أيضا أحد  على ال يخفى كما
واملكمل الريادي دورها وثانيهما االفراد ومربية احلياة صانعة كونها أولهما العتبارين،
تتمكن ولكي والعلمية. االنسانية مجاالتها في مختلف بناء احلضارة في الرجل لدور
من لها البد احلضارة مفردات صياغة في واملشاركة االجيال وتربية احلياة صنع من املرأة

والثقافة. واملعرفة العلم
العراقية املرأة حاصرت التي واالجتماعية والفكرية املوروثات التأريخية من فبالرغم
والثقافة املعرفة عالم الى الدخول النساء  من  الكثير استطاعت أزمانها، كل في
آخر الى مكان من الدور هذا تباين احلياة وان مجاالت مختلف فاعال في دورا وأصبح لهن

اخرى. الى زمنية فترة ومن
االلفية ومطلع املاضي القرن من السابع العقد في للمرأة االكادميية مقارنة قراءة وفي
وممارستها اوالً اجلامعة أروقة في املتمثل الثقافي االولى فاعلة في متظهرها جند الثالثة،

ثالثاً. االجتماعية ومشاركتها ثانياً الوظيفية
وان والثقافة العلوم عذب من تنهل ان استطاعت السبعينيات، في فاالكادميية
االسري محيطها أو الوظيفية مؤسستها اجلامعي أو محيطها في تكون عنصراً فاعالً
االندية ارتياد على الثقافية، وحترص والبرامج الندوات فكانت تشارك في واالجتماعي،
فكانت والعلمية، والثقافية االدبية االصدارات ومتابعة واجلرائد الصحف وقراءة الثقافية
أبان الثمانينات  مطلع في فنجدها قوية ثقافية  شخصية ذات آنذاك اجلامعة طالبة
مع في الطليعة البعثي، االستبداد قيد حتت يأن وهو العراق منها عانى التي احلرية أزمة
فدخلت الكرمية، احلياة في املثقف تطالب بحرية شعبها وحقه االكادميي الرجل أخيها
مكانتها اجلامعات وصودرت منها من وطردت املشانق، اعواد واعتلت السجون وُعذبت
هذه متثلت وقد خارجه، الى نفيت منها الوطن حيث صودر االحيان بعض وفي العلمية
بالدعاة التيار االسالمي املتمثل وهما آنذاك، بارزين تيارين القوية في املثقفة الشخصية
فقد وتالمذتهما حيث الصدر آمنة وأخته العلوية الصدر باقر محمد الشهيد أتباع من
الثاني والتيار واالغتراب، واملشانق السجون بني ما الواعيات املثقفات خيرة بناته العراق
البعث سجون آنذاك الشيوعيات املناضالت دخلت حيث وأتباعه الشيوعي احلزب هو

والوعي. والعلم بالثقافة ميتازان التياران وكال وشردن أيضا،
طلبة من واعي قوي مثقف الى جيل الثالثة االلفية في مطلع الزمن يفتقر حني في
والثقافي والروحي الفكري الفراغ لسنوات نتيجة اجلنسني، من كال خريجيها أو اجلامعة
النظام السياسي قبل واالكادميني من الطلبة على وخاصة العراقيني على الذي فرض
في وطاقتها اخلالقة والفكري العلمي محتواها من االكادميية الفراغ عملية احلاكم في
املناهج ومن خالل ومعنويا والتعليمي ماديا التدريسي الكادر  افقار خالل من االبداع،
سياسية عوامل الى اضافة العلمية  الشخصية بناء في  الكفؤءة غير الدراسية
تشكو اجلامعة اآلن فأمست اروقة العراق في احلياة على احكمت قبضتها واجتماعية
التي االكادميية الثقافية الشخصية من غربتها  واالبداع،  والثقافة العلم من غربتها
اهتمامهن يصنب اآلن اجلامعيات الطالبات غالبية  فنجد االنسانية، احلضارة تبني 
غافالت املتواضعة واملبادئ  السطحية االفكار  من بجملة محاطات  اخلارجي باملظهر

سادرات في زوايا مهملة من احلياة.
البناءة واالنشطة والثقافية الفكرية املنتديات من اليوم اجلامعة أروقة تعاني كما
حد على والطالبة للطالب والعلمية الثقافية الشخصية تفعيل على تعمل التي
ورقة على  احلصول  سوى اجلامعة  الى لدخوله االول اليوم من للطالب هم فال سواء، 

سنوات!! أربع بعد التخرج
لتحقيق مستميت بنضال االن  دورها  متارس السبعينات،  جيل من االكادميية املرأة
حتيط التي الصعوبات رغم وحتاول متحضرة،  كرمية حياة في جيلها  واحالم احالمها
واجتماعية لتخدم وعلمية وفنية ثقافية نشاطات خالل من الى الساحة تبرز ان بها
لها ال هم اآلن التي االكادميية املرأة وبني شاسعة بينها الفجوة وجتد ووطنها مجتمعها
بعد كل الشهري الراتب الستالم التخرج بعد تعيني على احلصول او التخرج سوى ورقة

يوم!! ثالثني
أيدي على اال يتم لن االستبداد، سقوط بعد ما عراق في املعاش الواقع تغيير ان 
على والقادرة نفسها من الواثقة  االكادميية املرأة وخاصة الواعية املثقفة النخبة
في دورها من وما برز وفضيلة، واميان ومعرفة علم من متلكه ما خالل من التغيير واالصالح
في قيادية او شاعرة او كاتبة او مهندسة او طبيبة أو جامعية كأستاذة املعاصرة الفترة
قدرتها على دليل خير السياسي، دورها ضعف على برملانية او اتمع املدني منظمات

واالبداع. العطاء على
على النهوض غير قادرات ايضا فهن النساء هذه من الثلة القليلة مع وجود ولكن
ودعمه جانبها الى الواعي املثقف االكادميي الرجل وقوف دومنا االعباء اجلسيمة  بهذه
املرأة حتاصر التي النظرة فمازالت واملعنوي، والعملي واالكادميي العلمي الدعم لها،
أحيانها، أغلب في  خطيرة بل قاصرة الواعية احلركية املثقفة املرأة  وخاصة  العراقية
في بدورها القيام من تتمكن حتى وشائكا طويال املثقفة املرأة أمام الطريق ومازال

واالصالح. التغيير عملية

التحرير رئيس
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يم ؤالَجيخ
حديثة علمية وبطرق الوزن وتخفيض للرشاقة دورات فتح ـ

جدًا. قصير زمن خالل الوزن جدًا وتخفيض

املعموري. كامل حمزة سكينة واشراف الدكتورة بإدارة
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فراغ األبناء ملء يف اآلباء الشهرية تبحث دور الرافدين بنت حوارية

الرافدين: بنت / احللي نقاء
وهي احدى املعرفة الثقافية، مؤسسة اقامت
مهرجانا كربالء، في املدني اتمع  منظمات
على الرافدين  بنت  منظمة مع بالتعاون  فنيا 
(اطفال شعار حتت بابل في نقابة الفنانني قاعة

للسالم). ينشدون العراق
املعرفة، مؤسسة كلمة  املهرجان،  تضمن
اول انشودة بابل، اوبريت كربالء، أنا  انشودة
للشاعر شعرية قصيدة  لالنسان،  مصدر
انشودة بابل، محافظة من هاتف رياض
عادل للشاعر شعرية  قصيدة  النهرين،  شعب
شعرية قصيدة لالرهاب، ال انشودة الصويري،
بنت منظمة كلمة ثم الكعبي، محمد للشاعر

اخلتام. واستعراض الرافدين،
أحيت التي لالنشاد) (املعرفة فرقة  وعن 
كردي علي االستاذ قال املهرجان، فعاليات 
احياء الجل الفرقة هذه (تأسست احلسيني:
واقامة اتلفة والوطنية الدينية املناسبات
محافظات مختلف  في  شهرية  مهرجانات 
والفتيات الفتيان من نخبة  من تتكون القطر،
على تعمل كربالء محافظة من الناشئة
ونبذ واحلوار  احملبة وروح السالم ثقافة اشاعة
أسباب وعن اشكالها)، مبختلف العنف ثقافة 
الشاعر الفرقة مدير حتدث الفرقة هذه تأسيس
دعتنا التي االسباب  (من  قائال:  الكعبي محمد 
التوتر حالة تفشي الفرقة، هذه تأسيس الى
النفسية احلالة وانخفاض املواطنني بني والعنف
للترويح املواطن الى حاجة اضافة الشعب، لدى

الفن تاثير احد على يخفى ال كما النفس، عن
لرفع احلالة لالناشيد بالنسبة وخاصة الواضح
االطفال خلطاب الواضح التأثير وكذلك املعنوية

اآلخرين). نفوس في
علياء السيدة قالت املهرجان هذا وعن
برامج هكذا الى بحاجة (نحن االنصاري:
والترفيه الترويح بني جتمع االهداف متعددة 
الى نسعى  الذي اجلديد الثقافي اخلطاب وبني
يجمع الذي اخلطاب مجتمعنا، في  تأصيله
ايصال في واحلب، اجلمال بني واملعرفة، الفن بني
ان واعتقد الناس، وعقول قلوب الى االفكار
هذا برنامجها في  جنحت  قد املعرفة مؤسسة
الفن طريق عن الناس الى  الكثير ايصال في
االطفال براءة خالل من والقصيدة واالنشودة
من شيئا نتعلم الكبار نحن لعلنا وصدقهم،

االطفال). هؤالء
قد الرافدين بنت منظمة ان بالذكر واجلدير
(طفولة حملتها الشهر هذا مطلع في اطلقت
صرحت وقد الالعنف، لثقافة دعما بال سالح)،
للتعاون استعداد  على (نحن  قائلة: االنصاري 
العراق في محافظة  اي في منظمة  اي مع
حملة تعميم في وجهودنا صوتنا توحيد الجل

كله). العراق سالح) على بال (طفولة

ؤالجيإلإ َُّنتحلٍْ خؤهخمخئ بخ يخأل ألٌخمصخْ ذىخأل


 


خؤسنتئالقـخؤهخمخىقـسآل خؤيَخإلق له

م خلنتخحمئخس ؤاليَخإلخس سئخمكخ� �ضي

هخمخىخسإ بسنتئالخس ألهخميف
تكرميياً  حفالً العراقيني الفنانني التشكيليني جمعية أقامت
قاعة على (تشكيليات عراقيات) معرض للفنانات املشاركات في
نائب السبتي قاسم السيد من  كل  قدم  املنصور. في اجلمعية
عن النواب مجلس عضوة الدملوجي وميسون اجلمعية رئيس
العراقي النسائي التجمع  ورئيسة الوطنية العراقية  القائمة

الفنانات. التقديرية على اجلوائز بتوزيع املستقل
املرأة إبداع يقدم ال املعرض أن على كلمتها في النائبة وأكدت
الى يسعى الذي املشروع  بقوة يلغي وامنا فحسب، العراقية
الصورة وان وإقصائها، وتهميشها العراقية املرأة صورة  تشويه
والتمسك والتحدي  باالبداع تتمثل  العراقية  للمرأة  احلقيقية

احلياة. وجماليات الفكر بحرية
السينما  عام مدير املهدي شفيق د. كل من االحتفال حضر
التشكيلية الفنون عام مدير العباسي حبيب والسيد واملسرح

واملهتمني. من الفنانني عدد الى باإلضافة الثقافة، وزارة في
مختلفة. أجيال من فنانة عراقية لـ ٨٥ ضم املعرض أعماالً وقد

رئيس نائب  جاسم نعمة السيد بحضور 
الس من اعضاء وعدد محافظة بابل مجلس
ندوة العراقية  املدنية  فعل شبكة اقامت
وبالتعاون بابل  في  التعليم واقع  حول  حوارية
وجامعة احملافظة للتربية العامة املديرية مع

االسراء. فندق في املؤمترات قاعة وعلى بابل
ناشط عضو احملسن صالح عبد السيد وقال
مع في حواره املواطن حلق تأكيداً الشبكة في
املنظمات لدور وتفعيالً التنفيذية السلطة
دولة وبناء الدميقراطية تعزيز في غير احلكومية
حّر مدنّي مجتمع بناء في وإسهاماً املؤسسات

العراق. في الدميقراطية التحوالت يخدم
الكليات عمداء السادة الندوة وحضر
اجلامعة في واألساتذة ومعاونو ورؤساء األقسام
التربويني واملدرسني من املشرفني عدد فضالً عن
بهذا واملعنيون املدني اتمع وممثلو واملعلمني

. املوضوع
املدنية  فعل شبكة اقامت آخر جانب ومن
حقوق مراقبة جمعية مع  وبالتعاون  العراقية
ملناقشة مؤمترا  كربالء  العام  املقر االنسان
في االداري الفساد ملكافحة الشعبية احلملة

. احملافظة

الهيئة  رئيس حمزة كاظم واعي وقال احملامي
شبكة العراقية أن املدنية فعل لشبكة اإلدارية
جمعية مع وبالتعاون العراقية املدنية فعل
أقيم كربالء العام  املقر االنسان حقوق مراقبة
اطلقتها التي احلملة الشعبية مؤمترا ملناقشة
ملكافحة االنسان حقوق مراقبة جمعية
في كربالء الشبكة مؤمتر االداري. وحضر الفساد
من كبير وعدد كربالء محافظة مجلس اعضاء
منظمات في العاملة واجلهات الشخصيات

املدني اتمع
هي املدنية فعل شبكة  أن بالذكر  واجلدير
غير العراقي  املدني اتمع منظمات إحدى
من ٢٠٠٦م تهدف نهاية في احلكومية أسست
غير مظلة تكون أن إلى إليه تهدف ما ضمن
حضورها لها فاعلة عراقية ملنظمات رسمية
مدنية ثقافة  لبناء الطوعي العمل في املؤثر 
املواطن مع  املباشر اليومي العمل خالل من
الشبكة وتنشد  اخلاصة بيئته في العراقي
العراقية املدنية باملؤسسات اخلروج بعملها إلى
الدور اجلماعي، إلى واملناطقي الفردي عملها من
احلالة إلى والفردية الضعف حالة ومن والوطني
املعّبر القرار صنع في املؤثرة القوية التكاملية

املواطن العراقي. إرادة عن

وكربالء بابل حمافظتي يف ومؤمترا حوارية ندوة تقيم املدنية العراقية فعل شبكة

خلخمخط �حمخر تت ألجيخْ
خلسمحخمحمطـسَّجنهـألجيخهحلخس
خلٌصخمخس خؤَجيخ هال

في املتضررة املرأة رابطة  قامت
النساء من بعدد بلقاء ميسان محافظة
وحجم اوضاعهن على والتعرف املهجرات
املساعدة وتقدمي  بها ميرون التي  املعاناة

الغذائية. املساعدات وبعض
كلمة العبادي  نقاء االستاذة والقت
األمم بناء في املرأة دور عن توجيهية

لتجاوز الصعاب. األزمات بوجه والوقوف
مهمة الى العبادي السيدة واشارت
القادمة االنتخابات عملية في املرأة
اختيار وضرورة القرارات صنع في ودورها

ميثلهن. من
مساعدات احملاضرة  نهاية في وقدمت

املهجرات. النساء الى

الالعنف، ثقافة لدعم الرامية حملتها ضمن
لفلم آخر  عرضا الرافدين، بنت منظمة أقامت 
(سنة بابل جامعة طلبة من لشريحة (اتبور)
املصادف االثنني يوم احلاسبات) كلية ثانية
(احلرية مادة وفي الدرس قاعة على ،٢٠٠٨/٥/١٢

االنسان). وحقوق
عن الوثائقي الفلم  الطلبة شاهد  ان وبعد
(مقاومة)، بالصربية تعني التي (اتبور) منظمة
من ٢٠ تشكلت صربيا في طالبية منظمة وهي
لها الدور كان العشرين اعمارهم ال تتعدى شاب
املعارضة االحزاب جمع في والفاعل االساس
اجراء الجل ضاغطة قوة  وتشكيل  واجلماهير
٢٠٠٠م عام صربيا في دميقراطية انتخابات
دميقراطية سلمية بطرق بطاغوتها واالطاحة

العنف. عن بعيدا
الذي السؤال عبر واحلوار، النقاش باب فتح مت
الطلبة: على االنصاري  علياء السيدة طرحته
وقد الفيلم؟)، في  أثارتكم التي االفكار  (ما هي
ما ان على اجلنسني كال ومن  الطلبة اجمع
ساعدت هذه التي الظروف أو صربيا، وصلت اليه
يصبون كانوا حتقيق ما على الشباب الثلة من
الثقافة وتلك  هناك اتمع طبيعة هو اليه،

متحدا شعبا منه والتي جعلت عليها آلف التي
في اصواته ارادته وجمع على تفعيل قادرا حيويا
هنا شعبنا اليه يفتقر ما وهذا املناسب، الوقت
رأيه عن التعبير من  والرعب اخلوف  اعتاد الذي 
ابنائه االواصر بني وتفكك باآلخرين وعدم الثقة
السابق احلاكمة في البعث حزب سياسة بفعل
وآثارها تباعاتها من  يعانون الناس  مازال والتي
السلبيات من الكثير يعاني مازال اآلن الواقع الن
ومازال وااطر، ااوف من بالكثير ومحفوف
على قادرين وغير حياتهم على آمنني غير الناس

عن انفسهم واراداتهم. التعبير
طرحها التي واملالحظات اآلراء جملة  ومن 

الطلبة:
اجلامعة، في للطلبة احتاد  وجود عدم  – ١
لم لهم، احتاد تأسيس الطلبة اراد وعندما
من ذلك ومنعوا بذلك، اجلامعة سلطة تسمح

املشروع لهم. احلق
الى بحاجة العراقي الشعب مازال – ٢
من يخرج لكي اكبر وزمن عديدة خطوات
السابق، النظام فيها وضعه التي الشرنقة

شيء. كل في والشك والتردد اخلوف شرنقة
حياة الطلبة، احلقيقية في االهداف غياب – ٣

يتعني ثم يتخرج ان الطالب  طموحات فكل
آخر الشهر. ويستلم الراتب

بسبب هو اليوم الشباب اليه وصل ما – ٤
في املستبدة السلطة سواء السلطات،
توفر لم التي احلالية السلطة او السابق، 

فيهم. وال تفكر للحياة افضل فرص للشباب
يعيشه الذي والثقافي الفكري االغتراب – ٥
والفجوة اجلامعة، طلبة وخاصة الشباب
وبني وبينهم جهة االباء من بينهم وبني الكبيرة

اخرى. جهة من املدربني واالساتذة
(احبوا النهم انتصروا صربيا في الشباب – ٦
الفلم، في احدهم تعبير حد على احلياة)،
لم يرى شيئا العراق في وشباب جيل الثمانينات
وهم للحياة ان فتحوا اعينهم فمنذ احلياة، في
يروا لم هم واحلرب واحلصار، واجلوع املوت يعانون
ان لهم ميكن فكيف حياتهم في جميال شيئا

احلياة؟! يحبوا
في مؤثرا  الشباب يكون ان ميكن كيف – ٧

حارته؟ في اجلامعة، اروقة في مجتمعه،
افكار تقليدية، غير افكار الى احلاجة – ٨

اآلخرين. في والتأثير للتغيير مبتكرة
قاسم السيد احلوارية الندوة اختتم وقد

االنسان وحقوق احلرية مادة استاذ حسني
بنت منظمة  في االعالمية اللجنة  وعضو
الطغاة سقوط اسباب حول مبداخلة الرافدين
عدم هو طاغية صربيا سبب سقوط كان :(لقد
طاغية سقوط  وكذلك له، الشعب مساندة 
فعلى وتخلى عنه، الشعب فلم يسانده بغداد،

ان جيدا، الدرس هذا يعوا ان جميعهم احلكام
شعوبهم). ودعم مبساندة منوط بقائهم

قد الرافدين بنت منظمة ان بالذكر واجلدير
الالعنف، ثقافة الى الساندة حملتها اطلقت
العامة الهيئة اجتماع  اثناء الفلم  هذا بعرض
على اجلنسني كال من الشباب من نخبة على

اضافة والتطوير للتدريب الرافدين مركز قاعة
بدأت والتي سالح) بال (طفولة حملتها الى 
احللة مدرسة في  السالح لعب حرق بفعالية
في نشاطها اختتمت  والتي  للبنني  االبتدائية
٢٠٠٨/٤/٣٠ املصادف االربعاء يوم املدرسة هذه
وكذلك العنف حول االطفال لرسوم  مبعرض 

هدايا تقدمي  مت وقد انشاء، الجمل مسابقة

لوحات ثالث باجمل الفائزين الثالث لالطفال

تقديرية جلميع هدايا الى اضافة واجمل انشاء،

رسم ستني طالب عددهم بلغ والذين املشاركني

انشاء. كتب طالب وخمسني لوحة

خؤهَة شخي ُّحلهآلَّْ رخرال صخأله الر 
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الطبقة العاملة االقتصاد العراقي وتشكل من مهم عصب يشكل الزراعي االقتصاد
اغلبه هذا القطاع في العمل العاملة العراقية، ولكن الطبقة مهما من قسما فيه
كبرى مزارع العراق،وعدم وجود كبيرة في أستثمارات زراعية عدم وجود مع عائلي عمل
قانون في سواء للعمال القانونية احلماية عن بعيدا في الزراعة العمل جعل ما وهذا
النقابي، التنظيم قانون يشملهم ولم للعمال االجتماعي الضمان قانون او  العمل
منهم واملشتغلني الغابات أو البستنة أو الزراعية االعمال في املشتغلون العمال لذا
عملهم لكون أحكامه بعض من العمل قانون أستثناهم الزراعية اآلالت تشغيل في
الزراعة. ولكن من فروع فرع بكل واخلاص احمللي العرف على قواعد تنظيمه في يعتمد
املتعلقة القانونية القواعد يشمل أن العدالة تقتضي العراق مثل زراعي بلد في
القانونية للعمل فالقواعد أجراء أو فالحني سواء منها احد يستثنى اجلميع وال بالعمل
العمل وأصحاب والتجارة الصناعة في العمال تنظيم عالقات على مقتصرة ليست
واليزال واتمع الفرد ملصلحة البلد في املنتجة البشرية القوة  حماية املقصود وأمنا
التي وضعها القانونية العوائق بسبب النقابي التنظيم من محرومون الزراعيني العمال
كافية قانونية الجتد حماية الزراعيني العمال فحقوق النقابي العمل والتنظيم قانون

الزراعي. القطاع في مستشري االجور وأنخفاض صعبة العمل ظروف والتزال لها
املراة سيكون واقع فكيف الزراعة العاملني في العراقيني العمال واقع هذا كان اذا
وتناولها املوضوع هذا في الدراسات قليلة تكون القطاع،احلقيقة قد هذا العاملة في

وعشائرية، اجتماعية وتقاليد بأعراف يتعلق الزراعة موضوع كون تعقيداته له
زراعية؟ أراضي العراقية متلك املرأة تستطيع هل أنفسنا لنسأل أوال

أو ًوشراًء الزراعية،بيعا االراضي املرأة متلك  مينع قانوني نص  أي هناك ليس قانونا
انتقال عشائرية متنع وإجتماعية،وأعراف دينية عوائق هناك االرث،لكن طريق عن حتى
ولن للعائلة رمزا بأعتبارها الزراعية االرض للمرأة تسلم فال  أرثا، الزراعية االراضي
وديني حيث أجتماعي عائق قام وهنا الزراعية، االرض العائلة بتملك لغير ذكور يسمح
متلك امام حتى كبير عائق للنساء،وهذا وقف ارثا االرض انتقال متنع الدينية الفتاوى 
للنساء ذكوري ولن يسمح مجتمع الريفي اتمع حيث االرث بغير حتى لالرض النساء
الزراعي، العمل  إدارة في كبيرة مشاكل أمامها الزراعية،وتقف االراضي بتملك فيه
إدارة املزارع النساء على بقدرة كبيرة ثقة وجود عدم السلف الزراعية،مع واحلصول على
على مر النساء دور همش الزراعي،لذا العمل في الرجل عن التقل التي خبرتهن رغم
بشدة مطلوبا دورا تؤدي أن في كبيرة قوة عاملة وتعطل هذا اال في العراق في العصور

في البلد الزراعي لتطوير العمل
العمل  قانوني، وكذا بإستثناء أجتماعية وال قانونية الحماية املقدمة في رأينا وكما
مساحات قلصت حكومية بخطط متعلقة لظروف انتاجي منه أكثر عائلي الزراعة في
قانون ان الى الكبير،باالضافة الستثمار الزراعي ا قوانني وجود وعدم الزراعية، االراضي
وسط في يعملن النساء اللواتي بتشغيل اخلاصة االحكام تطبيق من العمل أستثنى
االم أو االخ أو االب أو الزوج وأشراف ادارة حتت االسرة أفراد  فيه سوى  اليعمل عائلي
حق القانون ومن يوفرها التي احلماية من محرومات هن املادة وبالتالي الحكام إستنادا
أستغالل الى  الزراعة في  العامالت العراقيات النساء تتعرض النقابي،لذا التنظيم
عائلي بإعتبار العمل أية اجور دون طويلة بكد لساعات تعمل مجحف فهي اقتصادي
العمل مخاطر من حلمايتها صحي  تأمني أو أجتماعي، ضمان حماية قانونية،او ودون أي
بأدارة يقوم  من هو االبن) أو  االخ او  الزوج أو  (االب فالرجل واملهنية، الصحية  الزراعي
يقوم والرجل العائلة، إطار ضمن الفعلي بالعمل يقوم من واالطفال والنساء املزرعة
يقوم من انه بأعتبار اجورهم عماله يعطي  أن دون  العائد وأستالم االنتاج بتسويق 
مجهود عائد احلصول على النساء في حقوق ضاعت هذا العذر وحتت عليهم، باالنفاق
تأهيل أو تدريب  أي  على حصولهن لعدم الزراعي،باالضافة العمل  في به يقمن كبير
الريفية التزال الزراعة،فاملرأة في احلديثة وتعليمهن التكنلوجيا خبراتهن، وتطوير لزيادة
والعشائرية االجتماعية احلواجز والتزال كافية، المينحها خبرة بسيطا تعليما تتلقى
في املساهمة دورها الزراعة لتأخذ في العاملة العراقية املرأة أمام معوقا تقف والدينية

مجتمعها. بتنمية

ٌَخل ًجمِ م ألَخيجيـخؤخمصخأل هال خؤنخمٍة خص٥سٌُ إلجيخ خعمحخحمـتت خنَّئ
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من السبعني في عجوز حامد ام السيدة
من كومة وامامها االرض افترشت عمرها
وهي والنساء الرجال حولها  يتجمع البطاطا
نحوها وبعد تقدمت وربع) بالف (كيلوين تنادي 
سيجارتها من عميقاً نفساً اخذت السالم
هموماً داخلها في ان خاللها  من  عرفت والتي
حاجة؟ يا اسمك ما  لها: قلت تطاق.  ال كبيرة 
كبار اوالد لديك يكن الم حامد. ام قالت يدعوني
ولدين لدي قالت نعم يعملوا مكانك؟ ان ميكن
تزوج ان منذ وحامد احمد والصغير حامد الكبير
اربعة اال كل اراه ولم  واحداً ديناراً  يعطيني لم
ايضاً واحمد عني  بعيد  وهو  خمسة  او اشهر
املناسبات النه في البيت ولم اراه اال وترك تزوج
اقاسي لوحدي وبقيت القاسم ناحية الى ارحتل
كان لي ولو اال هذا العمل اجد ولم العيش ضنك

للبيع. االرض افترشت ملا صاحلني اوالد
االربعينيات من عمرها في صالح ام السيدة
الكبار واوالدها عضال مرض بعد زوجها توفي
البيت عن بعيدون ولكنهم اعمال عدة يزاولون
اما زوجاتهم لهم سوى ارضاء هم وال ومصروفه
تعمل ان العمر شقاء بعد  فجزاءها صالح ام

الصيف حرارة تتحمل اخلضار لتبيع السوق في
الربعة العيش لقمة توفير اجل من الشتاء وبرد
هكذا قالت املدارس في جميعهم اخرين اطفال
نفسها حرمت انها لنا اكدت التي صالح ام
ولكنهم تربيتهم اجل من االشياء من الكثير 

لوحدها. احلياة تركوها تقاسي
افضل ايهاب ام اقبال  السيدة  تكن ولم
االخرى فهي السوق في زميالتها من حاالً 
اخلضار لبيع السوق القاهرة في الظروف رمتها
من واثنان االول زوجها من اطفال اربعة لتعيل
في بداية تزوجت قائلة: حكايتها الثاني لتسرد
زوجي وتوفي املاضي  القرن من الثمانينيات
بعدها التزوج  الرابع طفله في حامالً وتركني
واعالتهم ابنائي  على  للحفاظ  وذلك  أخيه
غدر ولكنه وبنت ولد  على  منه  حصلت وفعالً
لم اخرى ليتزوج ملذاته خلف ورحل وتركني بي
السمعة او اجلمال من الكثير الشيء حتمل تكن
التقاعدي زوجي وراتب صعبة احلياة والن احلسنة
هذه مبمارسة املدارس قمت في واوالدي يكفي ال
الكثير الشيء الصعوبة من فيها التي املهنة

قولها. حد على

نهاية في امرأة هادي ام احلاجة اما
بداية في " قالت عمرها من اخلمسينيات
واحلياة الظروف كانت وملا التسعينيات
السوق الى خرجت الصعوبة في غاية املعيشية
عليها وتعودت املريض وزوجي اوالدي  العيل
استطيع لم ولكنني (معاميل) لدي واصبح
بعد املعيشية حتسنت الظروف ان رغم تركها
موظفني اصبحوا وابنتي واوالدي النظام سقوط
تركي على  احلاحهم رغم اعمل بقيت لكنني
عرق من أأكل ان  على مصرة ولكنني  العمل

يدي. وتعب جبيني
من واخلمسني الثانية في امرأة صادق ام
منها مأخذه  اخذ السنني تعب  ولكن  عمرها
جلست عمرها من التسعني في  كأنها  وبدت 
مشتقات من لعدد قدور عدة امامها واضعة
منها طلبت اللنب منها اشتريت ان وبعد احلليب
وقالت ابتسمت االسئلة ببعض لي تسمح ان
في العمل الى وسألتها عّما دعاها ميه) (اتفضل
ياوليدي) (العوز  قالت كبيرة  امرأة وهي  السوق
قبل لي قالت كيف؟ .. االوالد) (وعقوق واردفت
لها قلت السؤال؟ وملاذا سؤالي. على جتيب  ان 
فاجابت وعملهم. السن كبار بشأن باحث انني
محافظة في تزوجتا ابنتني اوالد اربعة لدي
العيش يطيقوا لم  االربعة واوالدي قريبة
زوجاتهم مع وذهبوا  تزوجوا  فجميعهم  معي
اليك؟ ياتون  وهل وحيدة...  وبقيت  عني بعيداً 
لم ولكن  البيت وفي  السوق في  يزوروني نعم 
همه (املهم تقول واردفت شيء.. في يساعدونني

يتكفلها.. ربي والعيشة طيبيني)

حتى صادق ام عن طويالً نبتعد نكن ولم 
بالسؤال بادرتني التي عبد ام باحلاجة التقينا 
بيها جاوبتك اذا (ميه شيء اي اسجل  ان قبل
عن مسؤوالً اكون ان امتنى لها..  وقلت رواتب)
راتباً يكفيها عراقية ام لكل خلصصت الرواتب
السياسة معمعة في وادخلتني ويعيلها..
النفطات فلوس  من ينطونه (خل لي  لتقول
في محقة ووجدتها منهم) نريد ما مالتنه
سؤالي سوى  لها  اقوله  ما اجد  ولم  كالمها 
ويوفر مكانك ليعمل بديل لك يكن الم لها..
ولدي كلب على (كلبي فقالت العيش لقمة
تركوها اوالدها حجر) فعرفت ان من ولدي وكلب
االوالد من لي هللا احلمد وقالت العيش تقاسي
الدالل على تعودوا صغرهم منذ ولكن والبنات
املتقاعد وزوجي انا يعملون ومتنينا نتركهم ولم
في ال يفلحوا لم ولكن دراستهم في ان يتفوقوا
الكالم من مللنا وعندما العمل في وال الدراسة
الصاغية االذن جند لم العمل بشأن معهم
اعطيهم انا وما زلت من البطالة يعانون وبقوا
في اصبحوا انهم رغم اليومي مصروفهم
بد ال ايضاً وقالت للزواج.. ومؤهلني الرشد سن
عليه، يندمون الذي اليوم وسيأتي هداية من
حتى املصروف عنهم تقطعي لم وملاذا وتابعت:
امتنى كنت .. الى العمل قالت للخروج يضطروا
والدة) (قلب  ولكن هذا فعل استطيع انني  لو

العارفني... سيد وانت
السوق في التقيناهن ممن مجموعة هذه
والظروف االوالد عن عقوق غريبة ليحكني قصص
ال التي العراقية منها املرأة تعاني الصعبة التي

والسالم. واحلب اخلير تستحق سوى

عينيك على تقع والبائعني املتبضعني الناس زحمة وفي اخلضار سوق تدخل وانت
ولم االرض على يجلسن واغلبهن السوق يفترشن اللواتي النساء من قليل عدد غير
هو مستقبل هل هذا الذهن الى ويتبادر املهنة.. الرجال ملزاولة مثل العربة يستخدمن
خاصة الصعبة احلياة تقاسي منها ويتركوها كي يهربوا اوالدها املرأة تربي هل املرأة؟

االبناء.. وعقوق اخلضار العوز بيع اللواتي يعملن في اغلب دافع ان عرفنا ان بعد
اللواتي النسوة هؤالء عالم  لندخل اخلضار بيع سوق الى  ودخلنا اوراقنا  حملنا
يعد بلد في العيش لقمة توفير اجل من والبرد احلر آالم ويقاسني  السوق يفترشن

احملاورات. هذه لنا وكانت العالم.. في االغنى

شهدت النظام سقوط بعد
شملت اعمارية حملة كربالء
احلملة وهذه القطاعات، جميع
ساهمت وخبرات كفاءات أفرزت
العمل تطوير في  كبير بشكل
على أو منه امليداني وخاصة
ال لذلك التخطيط مستوى
كربالء في االعمار  نهضة تخلو
واضحة وجهود أنثوية ملسة من
للمهندسات دائمة وحركة
مجال في العامالت واالداريات
كربالء ملدينة والبناء االعمار
أمام الوقوف أجل ومن املقدسة
(بنت التقت الكفاءات هذه
املهندسات من  بعدد الرافدين) 

وأفكارهن، آراءهن ليطرحن
عبيد رنا املدنية املهندسة 
التربية مشاريع تتابع صالح،
املعلومات مكتب من جلنة ضمن
زمالئها، من مجموعة مع
البعض يعتقد قد رنا.. تقول
كفاءة من اقل املرأة كفاءة  ان
احلقيقة ولكن املهندس، الرجل

واخلبرة والشهادة الكفاءة نفس نحمل نحن
حيث مصاعبه، رغم للعمل  واإلستعداد
واحلركة املستمر اخلروج املهندسة عمل يتطلب
صعوباتها رغم العمل، مواقع الى املستمرة
أن أنكر  وال واألمطار،  والرياح احلر أيام في حتى
الزميل حتمل من اقل يكون قد املهندسة حتمل
أو العالية الساللم صعود في وخاصة املهندس
ولكن اخلبرة اخلشبي القالب بني شرائح الدخول

واحدة. والكفاءة
تقول..  ميكانيكية، مهندسة عمران  غفران
اجنازات فيها تكون املشاريع التي مهمتنا متابعة
ماء مجمعات أو مضخات نصب أو ميكانيكية
وعند األحيان وبعض والتبريد، للتدفئة شبكة أو

مدنية. مشاريع اتابع احلاجة
االعمار  غفران.. أن العمل في مشاريع وتضيف
عملية خبرة واملهندسة املهندس يكسب 
للمهندسات تتوفر  ال قد  فرصة  وهي كبيرة،
التعيني حاالت في اإلدارية العامالت في ااالت
في عمل فرصة  تتوفر حني  حتى أو الثابت،
العملية التجارب فان ذلك عن فضالً آخر. مجال
وفرصة املتعة من نوع فيه للعمل واخلروج
وبناء النفس على واالعتماد واإلبداع لإلبتكار
القليلة الصعوبات رغم والذات الشخصية
بالعباءة التحرك صعوبة  مثل  نواجهها التي
غفران.. أن وتضيف القالب، خشب بني مسامير
اللباس املناسب، في للعمل املهندسة تستعد
مثل امليداني والعمل يتناسب ما تلبس فهي 
للعباءة اضافة الطويلة الصاية و (البنطلون)
لسهولة رياضي حذاء األحيان أكثر ونرتدي في

احلركة.
حاسبات،  علوم احلسني،  عبد دعاء أما

عمل عن كثيراً  يبتعد ال عملي فتقول..
نتائج وأرشفة بجدولة أقوم ألني املهندسات
نسب وأسجل امليدانية للمهندسة األشراف
ترافق التي واملعوقات واملشاكل املتتابعة األجناز

تطرح عليها. التي املتغيرات والبناء االجناز

خلخمخط هآلال م خؤخمصخأل حمخّـ
الكرمي  عبد األستاذ لقاء من بد ال وكان
األعمار للجنة الفني املدير حسن، عليوي
عمل عن واملسؤول  احملافظة مجلس في
املرأة لدور قراءته عن للحديث املهندسني
أن فقال.. امليدانية  الهندسة في العاملة
األعمال على لإلشراف يخرجن  ال املهندسات 
تتكون عمل جلنة ضمن يخرجن بل مبفردهن،
ما تقدم املهندسة وأن  مهندسني،  أربع من
بعضهن أحياناً بل املهندس زميلها يقدمه 
العمل.. لتطوير افكاراً جديدة ويطرحن يبتكرن
والعائلية االجتماعية احلالة مراعاة مع  ولكني
بعيدة مواقع الى ارسالهن وعدم للمهندسات،
(الشباب) ما دام أو خطرة مراحل صعبة أو جداً

بذلك. للقيام موجودين
املهندسات  طرحته ما املدير  السيد وطرح
هي الدائرة مع عملهن طبيعة أن هي الثالث
على تعيني وليس املؤقتة  العقود طريق عن 
املهندسة أو املهندس يجعل  مما  الثابت. املالك 
ومضمونة ثابتة عمل  فرصة عن  يبحث دائماً
في للمهندسني تتوفر ثابتة عمل فرصة وبكل
مهماً أكسبناه هندسياً كادراً آخر نخسر مكان
وجود من بد ال وعليه والعلمية، العملية اخلبرة
من املهندسني لإلستفادة هؤالء لتثبيت طريقة
نكون ال ولكي االعمارية، ملشاريعنا خبرتهم

مرة اخلبرة قليل مهندس  الستقبال  مضطرين
الكالم بهذا مشمول ويضيف.. أنا وتدريبه، أخرى

العقود. أصحاب من والزلت مدير ألني
هيام  باملهندسة ألتقينا املشاريع دائرة ومن
مشاريع قسم رئيسة علي عبد الزهرة عبد
(بنت ألن بعتاب  استقبلتني وقد التربية، 
املهندسات عن  كثيرا  تتحدث  ال  الرافدين)
املهندسات وكأن االعمار في ومتاعبهن ودورهن
والتى العامالت النساء من املترفة الطبقة هن
طرحه ما هيام اعادت وقد متاعب، لديها ليس

العقود. مهندسي حول الكرمي األستاذ عبد
عندما تختار  املرأة أن هيام.. املهندسة وتقول
لها البد ميداني، عمل وفي مهندسة تكون أن
سترافق التي واملعوقات الصعوبات تتوقع أن
مثل مقدسة منطقة في  وخصوصاً عملها
تقدم أن األمر منها يستلزم رمبا بل كربالء،
تقنع لكي املهندسني زمالئها يقدم ما أكثر
العمل وجتربة ومصداقيته، دورها بأهمية اتمع
املرأة تفرز املسؤولني لدى الغربال امليدانية مثل
على ينطبق ما وهذا غيرها، عن املبدعة اجلدية

أيضاً. املهندسني
ادارية  مهام أحتمل إني  هيام.. وتضيف 
امليداني العمل مهام الى اضافة ومكتبية
البيت، في املكتبية أعمالي بعض أكمل وأحياناً
بني االشرافي  العمل  تضارب  من  تشكو وهي
اجلهة ومهندسي املشاريع دائرة  مهندسي
املستفيدة اجلهة تقدم  حيث  املستفيدة،
األشراف ضعف بسبب واقعية غير كشوفات
مطبات في الوقوع الى  يؤدي  مما الهندسي
ومدة ودقته العمل جودة حساب على وأخطاء

التنفيذ.

املرأة مهندسة أو ادارية ملسة من ختلو اإلعمار ال مشاريع .. كربالء
خؤهآلال ؤس�َُّّخم ٍخرسئخحمخس خيئخحم سحلإل ألُ رقـخلٌَحلخنخس خهآلخحمتت َع م ألجيٍأل جب
  

العراق في االمني الوضع لتدهور نتيجة
املسلحة العناصر وانتشار االرهاب ووجود
احلاجة تطلبت للتفجير.. املرأة واستغالل
الشرطة سلك في نسوي عنصر وجود الى

النساء. لتفتيش
الشرطة سلك في تعمل املرأة فبدأت
احلكومية الدوائر داخل  بقيت ولكنها
تخرج لكنها  (املفتشة).  اسم عليها واطلق
لتفتيش الشارع الى معينة  وملدة احيانا 
العتبات في الزيارات وقت في وخاصة النساء

(ع). احلسني االمام اربعينية زيارة او املقدسة
وال املرأة مهمشة بقيت الفترة هذه وطوال
يوم في احد يفكر جهودها وال على احد يثني
يهنئها او شكر يسمعها كلمة ان األيام من
انقاذ في به  تقوم التي  البطولي  دورها  على

االبرياء. ارواح
قالت خلف الستار املرهق العمل ذلك عن
التي على الوزارة بعقد عملنا يكون احداهن:
وطبعا بها نعمل التي الدائرة اليها تنتمي
٢٩٥ الف دينار هو فالراتب الراتب غير مجزي
نظرا مجزي  غير  بانه ونعتقد فقط.  عراقي 
الى باالضافة هذا  فيها  نحن  التي  للخطورة
املفتشة اصيبت  فاذا تعيني  وليس  عقد انه
واجبها. فليس تأدية اثناء ارهابي نتيجة عمل
هنالك وليس صحي  ضمان او تقاعد  هنالك
املادية حالتنا جميعنا  ان علما  يذكرنا من

ضعيفة جداً.
مطلقة أنا فقالت:  ع)  (م. السيدة  اما
جذوع من  مبني  صغير بيت في  واسكن 
من يتبقى دينار فما الف واجاره ٢٥٠ النخيل
الى باالضافة هذا فقط. الف اربعون الراتب
من العديد في النساء بتفتيش نقوم اننا

كلمة حتى او  اجر وبدون الدينية املناسبات 
لنا. شكر

قالت املفتشة تتقاضاها التي وعن االجور
الى وزارة من  االجور تختلف م): (ب. السيدة
النفط او الكهرباء وزارة في وزارة فاملنتسبات
نقوم اننا العلم مع ٢٩٥ من اكثر راتبهن
الدوائر تلك من اكثر ورمبا الواجبات بنفس
مع متاس القطاعات اكثر من الصحة فقطاع

املواطنني.
معرفة هو التعيني شرط  مضى كان فيما
االن أما فقط والكتابة بالقراءة املفتشة

املتوسطة شهادة تقتضي التعيني فشروط
مفتشات فهناك ذلك ومع أدنى كحد
االنسة ومنهن  بكالوريوس  شهادة  صاحبات 
ملا لنا  فرص عمل هناك لو  قالت: التي  م) (م. 
ما منارس ان  نريد ألننا العمل هذا الى جئنا

درسناه.
ألننا الراتب هو املهم  اخرى: قالت فيما 
ان نريد ولدينا اطفال صعبة جداً حياة نعيش
من قبل الغير يستغلون جنعلهم وال نربيهم

الفقر. بسبب
دائرة فتقول كل في املفتشات عدد عن اما
الننا كافي غير  العدد محمد): (ام  السيدة
وهي والسبت  اجلمع  ايام  في حتى نعمل
في وخاصة يتعبنا. الشيء وهذا العطل. ايام
وحتى الصباح من نعمل الننا املستشفيات
الى االقل على العدد يزداد ان فنريد املساء
عدد لكثرة وذلك .( مفتشات  ) منتسبات ٦
العمل يتقسم ولكي  جهة من  املراجعني
مسائية ووجبة صباحية وجبة وجبتني على
املفتشات عدد زيادة  تقتضي  اماكن  فهنالك

وليس جميع املؤسسات. فيها
املفتشة تواجهها التي الصعوبات وعن
بعض ابراهيم): (ام السيدة قالت عملها اثناء
لسوء اما متسلطات  ( االقلية  ) املراجعات
االحزاب بعض  قبل من لدعمها او اخالقها 
صراحة ونحن التفتيش يرفضن فهن الدينية.
او ارزاقنا تقطع ان من انفسنا على نخاف
عملنا انتهاء عند علينا بالهجوم تقوم
نقل وسائط توجد ال كما البيت، الى وذهابنا
ان عملنا الى باالضافة هذا بيوتنا. الى تنقلنا
عند ايضا يكون فالتفتيش فقط. امني ليس
وتفتيشهن للموظفات الرسمي الدوام انتهاء
املؤسسة. أي شي من انهن قد سرقن حال في
والفساد السرقة ايضا يشمل عملنا ان أي
القبض القينا االربعني  زيارة خالل االداري.
اثناء االخريات النساء تسرق كانت نساء على

االربعني. زيارة مراسيم تأدية
هل كشرطية. للعمل فرص هنالك كان لو

؟ ستوافقني على العمل
العمل في رغبة لدي ق): (ف. السيدة اجابت
للشرطية اجليدة  غير اتمع نظرة لكن
نخاف اننا باالضافة الى هذا من ذلك، متنعنا
ففي لالحزاب التابعة املليشيات بعض من 
قوات االمن من قبل محمني كنا االربعني زيارة
من مستهدفة االمن قوات ان تعرفون وانتم

لالحزاب. التابعة االرهابيني واملليشيات قبل
املفتشة تعيشها التي الطموحات وعن
نحن (ام فاروق): السيدة عملها قالت لتطوير
ارشادات والى دروع. والى تدريب. الى نحتاج
فاننا مادي دعم والى  اسبوع.  كل دورية
أي هنالك يكون ان بدون  بانفسنا نضحي
على تعيينا  يتم  االقل  على او صحي ضمان
تخصص وزارة او الداخلية لوزارة املالك الدائم
في كل اآلن فنحن تقاعد. لنا يحسب لكي لنا
نفقد وظائفنا ان ونخاف قرار تصدر الدولة يوم
اعمارنا يالئم مبا الدولة تكون قرارات ان ويجب

واالجتماعية. املادية وظروفنا

.. املفتشات النساء
مجيع يف واجبات 
ورواتب االجتاهات
الرمق تسد تكاد ال
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مهمة مساحة والتربية، النفس علماء خصص
جميع واخضع البشري  الكائن  سلوك  لدراسة
للحركة القابلة اعضاءه خاصة اجلسد، أجزاء
للرصد واملعنوي، املادي  اخلارجي باحمليط والتأثر
بنتائج واخلروج التحليل والتأويل بقصد واملشاهدة،
إليحاءات تفسيرات  بإعطاء وانسانية اجتماعية 
من مقربة ومفهومة معبرة وانفعاالت وحركات
بالعلوم وربطها النفس علم ومفاهيم مواضيع
املقاييس من عدد وضع مت ان بعد االنسانية االخرى
موضوع لتأسيس محاولة في واحملددات واملعايير
((لغة بـ  تسميته على اصطلح جديد انساني 
االنساني ويخبرك اجلسد body- language ((اجلسد
او اجلدية االعتيادية اليومية في احلياة دوره اداء اثناء
البريئة وغير البريئة التسلية اثناء في او الشاقة
حاالت أو واالستسالم واخلضوع التحدي وحاالت
اشكاالً علينا  تفرض  نعيشها كثيرة  انسانية 
متعددة: هيئات اجلسد فيها يتخذ مختلفة
واحياناً ويتوسع- واحياناً يتمدد وينكمش- يتقوقع
شكألً يتخذ حالة كل وفي ويتمادى.. يتطاول اخرى
وفي مذعور جرذ كأنه يبدو االولى ففي  مختلفاً.. 

حلقة أو االسرة، محيطنا داخل في اتصون يقرأها رومي. الثالثة ديك وفي صهور اسد الثانية
كان سواء العمل مجتمع في أو والكبير الصغير احمللي مجتمعنا محيط في أو واملعارف االصدقاء
واحياناً تزعجنا وتفرحنا تسرنا خاصة مختلفة، احياناً قراءة مهني- او مدني ام مجتمع رسمي
التي الضرائب اشهاره واعالنه، وهي احدى في نرغب ال ما يخفي ستار من عنا جتردُه ملا وتربكنا
العادل وانت صف) طالب من حتابي (زيداً بأنك مجتمعك يفاجئك حني دون اعتراض، يومياً، ندفعها
بأنه اجلسد لغة ضوء على قراءته الذي يجب ٢ رقم واملوقف ١ رقم بدالئل املوقف العاقل املنصف

وضعيفاً. واهياً كاذباً دفاعك يكون حني الصدمة وحتدث محاباة واضحة
رافعي االستعراض- عند املوضوع هذا من الكثير البدنية التربية في العسكرية العلوم وتأخذ
حالة ألي مستعداً العضالت، مشدود بجسد ملكاً- ميشي اخلطوة واثق منتصبي القامة- الرؤوس
نصل املوضوع في هذا واحلياة اتمع في ملياً كأشخاص عاديني تأملنا واذا طارئة او مستجدة
معبرة خاصة بجسده لغة فئة) او جماعة أو عائلة لكل (وليس فرد، انسان ان لكل قناعة الى
ارادية من ال ((مالزمة)) حركة ما تالزمه لسبب حزيناً فحني يكون احد، فيها يشاركه وحده ال عنه
ال يفيد لدرجة هي، يدركها هو او مما اكثر ورفاقه، واهله ومحبيه ذويه من اآلخرون جسده، يفهمها

الوعي واالرادة. عن بشيء النها خارجة انكارها او بها االعتراف
دون من فجأة يغمر النفس، حني الشديد عند الفرح انساني، تعبير او بلغة اجلسد او ينفلت
االجتماعي الضبط اليقاعات خاضعة غير  راقصة، ومضات او  بلحظات اجلسد يهتز  استئذان،
يتحول الغذائية، واحليويات الفيتامينات مفعول بأضعاف وتنعشه اجلسد عروق تروِّي احملافظ،
ادى ان بعد نشوة وسعادة، يتمايل قد احلساسية، مرهف والظل، الوزن خفيف طائر الى اجلسد

تعبيره.؟! اجلسد
متناغمة، بإيقاعات متوازنة ِّه، وقوت اصالته عن معبراً خطرانه، من االصيل احلصان يُعرف وكما
يتمخطر، حني البشر، بني حال هو كما منه مقصود وعي دون استعراضه- اثناء وجميلة، ورشيقة
تدفعه ما غالباً مصدرها، يعرف ال متصلة بشحنات تزوده بطاقة، موصل كأنه مزهواً  مختاالً، 
عليه مبوازنة والتغلب هضم املوقف على القدرة عن االستيعابية) الطاقة من من شحنات (الزائد
منه، اكبر قوة مقابل في في قدرته مبالغاً الهواء طواحني كبطل كاريكاتورية، صورة الى تلقائية

وسدنته. العلم أَئمة بحضرة واملعرفة احلكمة مدعياً او اكثر طوالً هم من مع متطاوالً
وصورته هيئته فإن تكوين احسن على خلق كان قد موضوعنا- مادة جسد االنسان- كان وملا
والتلقائية العفوية من  حلظة  في الطبيعة امه  احضان في  خارجي تأثير أي من اخلالية اردة،
يعكس لكنه كجسد  االنسان يبدو والقمر،  الشمس ضوء من  كخليط الصافية االنسيابية
منعشة برودة مزاجه بشعاع  فتغمرك  وتتذوقها تلمسها كأنك الروح  جمال  النهار، بوضوح

وحرارة دافئة.
االنسان بني جسد تنشأ التي العالقة بنوع التفكير الى االنسان وهيئة جسد كمال يدعونا
انثى) او  (ذكر الفرد اهتمام يتركز حني  ولكن واملراهقة، الطفولة بعد  تقدم كلما تكبر ونفسه،
يسميها حالة مرضية الى العالقة  تتحول الواسع اخلارجي بالعالم االهتمام اكثر من بجسده
مجتمعه، وتبعده عن املرء. شخصية من تضعف narcissi الذات) (حب بالنرجسية النفس علماء
ما بكل جسده ابعاد مع خالل تآلفه من وشخوصه الفسيح الواسع، يرى العالم منعزالً منطوياً،
ويستحيل يوماً يبلى واستقامة، ومن نعومة او قوة وخشونة دون ان يعترف انه سوف ثنايا من فيها

تراباً.

الثالثة السنة ٥٨ العدد هـ ١٤٢٩ األولى جمادى ١٠ اخلميس
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متاس في اكون كتاباتي أن أحاول في ما كثيراً
الواقع هذا .. نعيشه الذي  الواقع مع مباشر
في تصنف التي األحداث من بالكثير املتخم

املآسي. خانة
بها التي مر املاضية العجاف الثالث فالعقود
ااالت مختلف  على بصماتها تركت العراق 
الذي اجلانب ذلك .. االجتماعي اجلانب السيما
جميل هو كل ما تفتيت في النظام البائد أبدع

فيه.
االجتماعية املوروثات  عن نسمع ما وكثيراً
معتقدين جتاهها مدافعنا نوجه ما وكثيراً 
أدران من  هي  املوروثات تلك جميع ان وبرسوخ
نبحر ان احلداثوي الواقع علينا ويحتم املاضي
والعادات القيم تلك كل رفض بضرورة فيه

عاداتنا تكون األحيان فأغلب وتفصيالً.. جملة
بالشكل نفسرها ولكننا صحيحة وتقاليدنا
في (لغاية مفاهيمنا حسب ونطبقها اخلاطئ
هذه نراجع ان الواجب  فمن ولذلك  نفوسنا)
ونفسره بالشكل منها ونقبل باحلسن العادات
ونرفض ككل  اتمع لدى واملطلوب الصحيح
القادمة وبأجيالنا بنا تضر التي العادات كل

املعاش. واقعنا على سلبي مردود ذات وتكون
الى وبإحلاح حتتاج التي العادات تلك ومن
هي االجتماع علماء قبل من مستفيضة دراسة
الخ) عمها.. البن وقف البنت الفصل، (النهوة،
احلالة تلك  املقالة هذه  في عليه  سأركز وما ..
والتي العراقية املرأة واقع في واملدمرة الشائعة
أبواها من املنطلقة النار مرمى في  جعلتها 

هذه في وسأذكر   .. عمومتها وابناء  واخوتها 
لسان على الواقع من قصيرة قصة العجالة
الزهور بعمر فتاة هي والتي  (هيفاء) بطلتها
واسعتيهما العينني كحيلة سنة) ـ١٤ ١٣)
تسر التي املوصلية احلنطة كلون ووجهها
التي املاء قنينة  .. القامة متوسطة  .. الناظر
(عليه علي اإلمام  ضريح في احملها كنت
تلك مع احلديث  مفتاح هي كانت السالم)
ماء بطلب قدح التي فاجأتني الفراتية الرقيقة
ضمأها روت أن وبعد الضريح خارج توفره رغم
بعينيها محدقة قبالتي وجلست شكرتني
بالدموع اغروقت ان  لبثت وما  السوداويتني
مباشرة اليها سؤالي وجهت مقدمات وبدون
مصيبة ما تكون ال عسى ان الذي يبكيك؟ (ما
فأنا تفضلي .. من أحبتك بأحد أو بك حلت قد

بخدمتك؟!).
تربطنا حميمة عالقة وكأن تردد فأجابت دون
مواظبة شهرين بعيد، بأنها ومنذ زمن منذ معاً
السالم) (عليه علي اإلمام مرقد زيارة على
بخالصها عقدتها حتل بأن  الدعاء  ملتمسة 
الزواج على اهلها  اجبروها الذي عمها  ابن من
بأنه مضيفة .. له املنطقي رفضها رغم به
وحامل سنة) ١٦ الـ يتجاوز (لم السن صغير
سيء .. الطموح  وعدمي االبتدائية الشهادة
في اهله مع  يسكن انه الى باالضافة .. اخللق
(حواسم) منزل في اجلنوبية احملافظات احدى

للسقوط. آيل
ذويها قبول  سبب عن سألتها وعندما 
(ابن الشخص هذا  من الزواج  على  وبإصرار
"ابن يقولون  قالت: السلبيات، هذه عمها) رغم
نريد ال اننا كما الغريب من عمه بإبنة العم أولى
الكبيرة فإختك اهله مع مشاكل نخلق ان
ولم .(.. أن يؤذها نخاف عليها من ونحن عندهم
حيث اكثر بتفاصيل معها احتدث حتى متهلني
الى أمري (سلمت الكلمات بهذه مودعة تركتني

الناصر واملعني).. فقد قل اهللا
الوحيدة ليست (هيفاء) الفتاة هذه قصة
آالف قلت إن أبالغ وال هناك بل مجتمعنا  في
األهل عليهن جار اللواتي (هيفاء) امثال من
أن إال يرحم ال الذي التقاليد بسيف متأبطني
تفت في أن يجب مأساويتها رغم املشاهد تلك
وباألخص اإلنسان حقوق عن املدافعني عضد

األم .. اإلبنة. .. األخت .. املرأة
مرات عدة سمعي طرقت التي املقترحات ومن
النساء لرعاية دور انشاء هي االخيرة اآلونة في
.. احلقوق انتهاك من  عانني اللواتي املعنفات 
والدعم باالهتمام جديرة الفكرة تلك واعتقد ان
البرملانيات وخاصة البلد في املسؤولني قبل من
اعضاء من باملئة  ٢٥ نسبة يشكلن حيث
ادراك في الرجال زمالئهن من أقرب البرملان فهن

وأخواتهن. بناتهن معاناة
جلنة قبل  من تدار ان  يجب  املالجئ وتلك
مجلس اعضاء عضويتها في تضم مشتركة
اتمع ومنظمات العشائر ووجهاء احملافظة
ادارياً وتدار والشرطة احملامني  ونقابة املدني
االجتماعية، والشؤون العمل وزارة قبل من
الصبغة من نوع تعطي سوف اللجنة وهذه
اتمع لدى املقبولة  والقانونية االجتماعية
معاملتهن يساء ال كي الدور تلك نزيالت جتاه
السمعة مسألة  ان كما كرامتهن احلط من او
ان ويجب مجتمعنا في  جداً  مهمة احلسنة
الى االقل  على الزامياً فيها التعليم يكون
ليست املسألة ان علما  .. االعدادية املرحلة
من تبدأ االفكار جميع ولكن البساطة بهذه
متقدمة مرحلة الى تصل حتى وتتدرج الصفر

بتظافر جهود اجلميع.
على االنزالق بناتنا من فإن حماية اخلتام وفي
اسنانها بني والضياع التقاليد تروس عجلة
دون جهة معينة وليست اجلميع مسؤولية هي
ونصفه ان يتقدم للمجتمع ميكن فال .. سواها

الصوت. ومغيب االخر منتهك احلقوق

خعآله ٍؤٍألجي ألالض خلهَيخسـتتـمجخمٍحمط خؤَجيخ ُّحمهخ جلٍحم

اآلباء وتواطؤ الظاملة التقاليد سيوف بني .. بناتنا
 

الرابعة السنوية الذكرى الشهر هذا يصادف

قاسم ليلى املناضلة أستشهاد والثالثني على

صورية محاكمة وبعد البعثي النظام أيدي على

سنة أيار من الثاني عشر اعدامها في مت قصيرة

اعتقالها على أسبوعني من اقل بعد اي ١٩٧٤

كانوا منهم ثالثة األربعة الشهداء رفاقها  مع

خطيبها والرابع  بغداد جامعة طلبة  من

بسيطا عامال  كان  الهماوندي جواد  الشهيد

الدميقراطي للحزب احلزبية املطابع  أحدى في

قاسم ليلى وأصبحت أنذاك، الكوردستاني

وأصبحت وكوردستان،  العراق سماء في  جنمة

الكوردستانية الطبيعة كروائع رائعة رمزاً

كما كوردستان، جبال وروائع اجلميلة، اخلالبة

املفكرين من املثقفني إلهام تلهب مادة أصبحت

والفنانني. والكتاب والشعراء واالكادميني

ليلى  تزال اسرار عملية القاء القبض على (ال

اللحظة، هذه حلد غامضة وجماعاتها قاسم

األجهزة عيون رصدت كيف بالضبط يعرف وال

اتفية والتي الصغيرة اموعة تلك السلطة

وشاية ال لو بأعتقادي وانا  سراً، تعمل كانت

السهولة).. بهذه تكتشف لم خائن

تأطر التي اخلانقينية  الكوردية الفتاة تلك

والوطني القومي الوعي وقلبها عقلها في ومنى

في شبابها باكورة  منذ ساهمت وقد  مبكراً

ووطنها قوميتها أجل من السياسي الكفاح

في التوجد  شوفينياً  نظاما تتحدى  وهي

تقترب بحقوق واحدة كلمة منهجه قاموسه او

جملة او االشكال من  شكل  باي االنسان 

لرفاقها تقول الضمير.وكانت او باالخالق ترتبط

مواصلة من الكورد البطال بد دائما ال وزميالتها

عندهم لتستقيم الشاقة النضالية املسيرة

التي الشهادة ظاهرة الشهادة، مبوازاة احلياة

السماوية والشرائع االنساني العرف اقرها

والذل والظلم القهر ضد الشهادة تكون عندما

القومية... الهوية على واالضطهاد

منها عانت  التي النقطة هي تلك فكانت 

وال املوت تهاب تكن لم فهي الشهيدة ليلى

في ذلك اثبتت وكما البعثي اإلرهاب تثنى

قلبها حقيبة في حتمل  كانت ألنها زنزانتها،

متتع النضال من أجل هم جانب هم الدراسة الى

تثابر التي املشروعة القومية شعبها بحقوقه

وحشية.. بطريقة شنقت وبسببه اجلها من

كانون من في ٢٧ قاسم الشهيدة ليلى ولدت

مدينة ضواحي في ١٩٥٢ عام (ديسمبر) االول

املنطقة (بامنيل) الوند مصفى في خانقني 

ألسرة كوردية الوند ضفاف على تقع النفطية

السالم/ عبد  أخوه ثالثة لها وكانت متواضعة

وكانت صبيحة  أسمها وأخت صبيح  / صباح
عامالً والدها في العائلة، وكان ثانية طفلة ليلى

بحب ربى أبنائه الذي خانقني نفط مصفى في

عشق يعدون الذين الوطنيني كل شأن  الوطن

ورأسمالهم مكسبهم والقيم واملبادئ الوطن

احلب أجواء في  وترعرت ليلى  احلياة، نشأت في

على وتربت عائلتها قبل من واحلنان والعاطفة

حب الوطن والشعب.. مبادئ

الوند مصفى (ابتدائية املدرسة ليلى دخلت

عمرها، من  السادسة سن في وهي للبنات) 

خانقني مدينة في دراستها في وأستمرت

الثانوية دراستها أنتهاء حلني رأسها مسقط

خانقني ثانوية  مدرسة وفي ١٩٧٢ عام  في

كلية في قبولها مت دراستها أكمال للبنات...بعد

بغداد، جامعة االجتماع)، علم (قسم اآلداب 

ومتيزت وواعية ناضجة إنسانة ليلى أصبحت

السياسي باجلانب وأهتمامها شخصيتها في

في أهلتها للدخول والتي واالجتماعي والثقافي

احلزبي والعمل كوردستان، طلبة أحتاد صفوف

الحقا...

قبل من الكورد ضد احلملة أشتداد مع

للقومية العرقي والتطهير البعث نظام

هويتها وتغيير خانقني مدينة في الكوردية

ضد وقفوا الذين أهلها من وأنتقاماً القومية

خانقني (مدينة الرعناء الشوفينية سياساته

وثقافة العطاء على الشابة بقدرتها املعروفة

بالنفط الغنية  الطبيعية ومواردها أبناءها 

املهم األستراتيجي موقعها  عن  ناهيك واملياه

وبطش وحشية أزدياد ومع  العريق)،  ووتاريخها

مع قاسم ليلى الشهيدة رحلت البعث نظام

بعد السبعينات بداية في  بغداد الى عائلتها

العاصمة في الدورة مصفى الى والدها نقل ان

ذكرياتهم حتى شيء كل ورائهم تاركني بغداد

العائلة فقررت التقاعد،  على والدها  أحيل ثم

قبل من الرجوع من ملنعها بغداد في البقاء 

أنتمائها بسبب خانقني مدينتها الى النظام

القومية..

جامعة في دراستها قاسم ليلى واصلت

القومية حقوق بتأمني حتلم وهي بغداد

النضالي مشوارها وبدأ املضطهد، لشعبها

احلزب كوادر الى تعرفت  ان  بعد والسياسي

أحد عبر اجلامعة في الكوردستاني الدميقراطي

عضوية فكسبت ،* خانقني مدينة من زمالئها

وتفانيها وكفاءتها لنشاطها بسرعة احلزب

الطالبية الوجوه أنشط من وأصبحت الواضح

في مجتهدة الشهيدة اجلامعة...كانت داخل

جميع في زمالئها على  ومتفوقة  دراستها 

وطنيتها في أيضاً متيزت  كما دراستها مراحل

جمعت قوميتها.حيث نحو العالي وشعورها

املرأة ونضال الكورد، حقوق اجل من نضالها بني

وكانت دراستها،  أكمال وبني حقوقها أجل من

للرجل ورفيقاً  نداً تكون ان ميكن املرأة  ان ترى

والسياسة. النضال سوح في وخاصة

م خخب٧ط خنخهخسٌخ سمحٌّ الؤ
ُّإليخمخجلخ خؤحنإلحنخإل

االمن سلطات قبل من  أعتقالها بعد

ومنعت أنفرادية زنزانة في ووضعت العراقية

انواع كل بوحشية ومارسوا معها الزيارة، عنها

ولكن صالبتها منها أعترافات ألنتزاع التعذيب

تنطق ولم وعزميتها وأصرارها على عدم االعتراف

فقدانها ورغم رفاقها، متس واحدة بكلمة

االوغاد صامدة امام ظلت انها إال اليمنى عينها

اخلالية من اخللية أية كشف من يتمكنوا ولم

البيوت من  بيت أو معهم جتتمع التي احلزبية

: احدهم سألها وعندئذ لها صلة كانت التي

لكنها كردستان ؟؟؟؟ ام عينيك ايهما اعز واالن

ونفسها مببدأها وبثقةعالية شامخة وقفت

عيوني من أغلى كوردستان عليه ترد وهي

ولم ارمني االوغاد تلك عجزوا عندما وروحي،

كي قاسيا تعذيبا تعذيبها رغم يستطيعوا

احلزب تنظيم حول أعترافا منها يختطفوا

ان حتى بغداد في الكوردستاني الدميقراطي

مع أوندم خوف بدون املشنقة  ساللم صعدت

التحقيقات جلنة ولكن األبطال من رفاقها أربعة

والنوادي املقاهي بأنها فجرت أتهمتها األمنية

وهي ردها فكان األبرياء وقتلت ودورالسينما

مناضلة انا أمنا مجرمة لست انا مرفوعة الرأس

القضية وهي املشروعة القضية أجل  من

.. أفديها بروحي الكوردية وسوف

ألهلها سمح ليلى اعدام من يوم وقبل

لها يحضروا ان أهلها من فطلبت بزياردتها،

كي الكوردية مالبسها املمكنة وبالسرعة

باملالبس منها اعتزازا اعدامها يوم تلبسها

حبل تصعد والحتشامهاعندما القومية

في لها فاحضرت  ارادت وكما وفعال املشنقة

ليلى فائقة..صعدت بسرعة ارادت ما اليوم نفس

ووقفت وشجاعة إباء بكل املنشقة حبل الى

معذبيها وترعب لتذهل بأباء جالديها امام

حقوق عن شرف بكل ودافعت  وقاتليها،

صوتها باعلى تهتف واذا بها املشروعة قوميتها

كوردستان وقيادة وشعب كوردستان باسم

املال الكوردي للشعب الروحي األب وبأسم

بحب ينبض قلبها ألن  البارزاني مصطفى

شمس بعدها تشرق ان بد كوردستان..ال الكورد

قوميتها لتأخذ والفيدرالية والدميقراطية احلرية

املشروعة. حقوقها

قاسم ليلى الشهيدة اصبحت لقد
الساعة حديث واصبحت به يحتذى رمزا
بني بل  فقط ورفاقها أصدقائها بني ليس
الكوردية املرأة تلك صالبة الن النظام، رموز
وعزميتها بقوميتها  وأعتزازها احلديدية 
متس بكلمة ولو التنازل عدم على واصرارها
بشجاعة وكوردستان..فتقدمت الكورد
كوردستان لتعتلي كقمم ومرفوعة الهامة
ثم احلياة وفارقت ليلى أعدمت املشنقة.
مراسيم ومنعوا أهلها الى جثتها سلموا
السالم وادي مقبرة في ودفنت العزاء،
ديار عن بعيداً  االشرف النجف  مدينة في
الذكريات ومناقب الطفولة ومواطن االهل
صديقاتها بني عاشتها التي واحللوة املرة
او (احلارة ومعارفها وأهل محلتها وعائلتها

خانقني. مدينة في احلي)
في علينا تطلعني سوف العروس ايتها
في النرجسية ومعطرة مع الزهور ربيع كل
خانقني مدينتك وبنات أبناء وضمائر قلوب
في نابضاً الشهيدة ايتها أسمك وسيبقى
يكتب سوف ومايس نيسان كل في ! قلوبنا
لك ويرسم  ويغني والشعراء الكتاب عنك 
بشيء تبخلي لم ألنك والفنانات  الفنانني
وان الكورد وكلمة اسم إعالء اجل من
لشعبك وانت وهبتها رخيصة حياتك التي
في ضمائرنا ريعان شبابك، وتبقى حية في
حية في تبقى بل البطلة، أيتها ابدا متوت ولن
هذا الكوكب على شريف كل انسان ضمير
لالجيال الدرب تنير وهاجة شمسا وستبقى
وقلوب األذهان في ذكراك ستبقى القادمة،
في أصدقائك وصديقاتك.وتبقى أنشودة كل
الذي االصيل الكوردي الشعب تأريخ فهم
طوال واالستبداد القهر صنوف كل القى 
أيتها أبشرك الزمن.وأخيراً من طويلة عقود
علم رفع لقد هباًء دمك يذهب لم الشهيدة
ورفرف كوردستان  وجبال مدن على الكورد 
على والفيدرالية  والدميقراطية احلرية بيرق

كوردستان. ربوع

ضنأل

ؤٌّ إلال خؤجمّـ ًَّ ىخخنآل الؤ ؤالنتٌحلط خئ٥ خؤنتء

خعخمُّت ٍهُـألَّخىيٌخ هالٌخ خؤرمل الطجمخي٧ِـؤ خعحلُّش
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يخطر  نعيشها، احلياة التي ضغوط ظل في
املرضى قبل من واجهته  طاملا سؤال باالذهان
هام سؤال  االصدقاء، قبل من و عام  بشكل
احلالة النفسية للمرأة تؤثر أن ميكن كيف وهو

؟ جنينها على احلامل
سينصحك فغالباً طبيبك سألت إذا
النفسية الضغوط عن والبعد باالسترخاء
أمراض يتدخل أطباء ال عادًة لكن اإلمكان، قدر
النفسية احلالة تفاصيل فى والتوليد النساء
بعض لديك تكن لم إذا احلامل، املراة عند
من النفسية الثقافة من اوبعض املعلومات
مشاهدتك خالل من رمبا أو القراءة، خالل
في او اال  بهذا تهتم تليفزيونية لبرامج
فغالباً عام، بشكل الصحي  التثقيف مجال
التي السيدات من العديد مثل ستكونني
فى آخر النفسية بحالتهن يضعن اهتمامهن

اهتماماتهن. قائمة
بحالة أكثر يهتممن احلوامل السيدات أغلب
فهن الستقباله، املناسبة والتجهيزات اجلنني
مثل لشرائها يحتجن التى باألشياء يهتممن

الخ. املالبس، .. الطفل، عربة السرير،
وااللتزامات  االستعدادات  هذه ظل وفى
املزاجية حالتها والقلق، تتجاهل احلامل أهمية

اجلنني. على تلقائياً تؤثر التى والنفسية
بأبحاث الطبية بفروعها املكتبات تزهر  و
ليست الوراثية  العوامل أن تثبت علمية 
للطفل املزاجية  الطباع  يحدد  ما هى فقط
األم توفرها  التى البيئة هى األهم ولكن
إلى فباإلضافة رحمها. فى زال ما وهو جلنينها
العناصر كل يحتوى على املتوازن الذى الغذاء
األم حتتاجها التى والفيتامينات الغذائية
مزاولة على األم حرص إلى وباإلضافة وجنينها،
متارين أو املشي مثل للحمل الرياضة املناسبة
أيضاً ملالحظة حتتاج احلامل فإن الوالدة، قبل ما

النفسية. حالتها
إلى  يؤدى الضغوط من للكثير التعرض إن  
خالل من اجلنني إلى متر معينة  هرمونات إفراز
تريده ما آخر و اول فإن وبالطبع املشيمة،
والضغط للقلق  يتعرض طفلها  ال  أن هو األم

النفسي.
النفسي والضغط القلق فى يتسبب قد
اإليقاع ظل فى خاصًة األشياء، من  العديد 

اآلن. نعيشها التى للحياة السريع
للتلوث نتيجة  النفسي  الضغط  يكون  قد
اآلخرين، األبناء العمل،  والسمعي،  الضوئي
األبحاث تشير لكن عزيز، شخص وفاة أو مرض
النفسية الضغوط بعض إلى التعرض أن إلى
هو يضره ما ولكن اجلنني  يضر ال املتباعدة

لها. الدائم التعرض
دراسة و الطبية االبحاث تؤكد و  فتشير 
اجلنني تعرض إذا بانه الطبية،  امللفاة بعض
مستمرة، نفسية ضغوط  إلى  الرحم داخل
تهدئته عصبياً،  طفالً سيكون أنه فاألغلب
يعانى من نشاط ورمبا ينام بسهولة، ال صعبة،

نوبات مغص. من أيضاً يعانى مفرط، وقد
منها يعانى التى املغص نوبات أن كما
وعدم النفسية  حلالته نتيجة تكون الطفل
يكون فالطفل  بكائه، تنظيم على قدرته 
احمليطة البيئة جتاه مفرطة  حساسية لديه
أو أى البيئة تلك أفعاله جتاه ردود ويعكس به،

البكاء. طريق فيها عن حتدث تغيرات
تتعرض عندما األم أن ذلك،  الى باالضافة و
حركة فإن اكتئاب  أو  قلق  أو نفسى  لضغط

استقراراً، وأقل  نشاطاً  أكثر  تصبح  اجلنني
أصبحت كلما النفسى الضغط زاد وكلما
من بدالً ألن الطفل استقراراً أقل الطفل حركة
التى الهرمونات تقوم وآمن، هادئ بنوم يهنأ أن

بإزعاجه. والرحم املشيمة من له تدخل
النفسية للحالة يستجيب اجلنني فأن لذا
على سلبياً بدورها تؤثر  والتى  لألم السلبية

النفسية. حالته
الطفل  شخصية  أن  نعتقد عادًة  نحن  و  
أن جزء نعتقد لكن الوراثية، العوامل ترجع إلى
األم توفرها  التى البيئة إلى يعود منها كبير 

رحمها. داخل زال ال للجنني وهو
إحدى تشير واقعية حلالة علمي كمثال و
تتسم الالتى األمهات أن إلى الدراسات
يتسم والالتى والعمل، باملنافسة حياتهن
على والتصميم األداء، فى بالسرعة سلوكهن
أطفالهن يكون ما غالباً املشاكل على التغلب
أطفال يكونون أى النفسية، احلالة نفس لهم
جتاه قوية أفعالهم وردود متنبهني، حادين،
ذلك يعنى ولكن ال فيها، التى يعيشون البيئة
وتهدئتهم البكاء كثيري يكونوا أن بالضرورة

صعبة.
! ( (استمتعى باحلمل لكل حامل نصيحتي
اجماال العربية  بالدنا فى احلياة  ان حيث
البشر، زحام من زحام لكن بالرغم حتدياً، تعتبر
و الالرتيبة، احلياة ضغط الفوضى، السيارات،
واملهام الكثيرة احلياة، ضغوطات من اخره الى
إال الوقت، ضيق ظل فى األم بها  تقوم  التى
في ضعي  و بحملك،  االستمتاع ميكنك أنه

اعتبارك النصائح اآلتية:
جنينك على أو حملك  على  قلقك إن *
طبيبك ضغطك النفسى، فاسألي من سيزيد

من تساؤالت. بذهنك ما يدور كل عن
القراءة فستساعدك اإلمكان، قدر اقرئى  *

االسترخاء. على
تفيد لن فالرياضة مناسبة، رياضة مارسى *
منطقة خاصًة والعضالت الدموية الدورة فقط
تسهل اجل  من للتقوية حتتاج التي احلوض
رفع على أيضاً  الرياضة تساعد ولكن الوالدة، 
ال فهي ظريفة، رياضة اليوجا املعنوية، روحك
تريح ولكنها االسترخاء، على فقط تساعدك

. الظهر آالم أيضاً
فى إليك املقربني أو  زوجك اشركي  *
الضيق، أو الغيظ مشاعر خاصًة أحاسيسك،

نفسياً. ستساعدك املعنوية املساندة فهذه
يساعدك فذلك مذكرات، بكراس احتفظى *
بها تقومني التي اليومية كتابة األنشطة على
من كنت خاصًة إذا عن مشاعرك والفضفضة
مع الفضفضة فى صعوبة  يجد  الذي النوع

االنفتاح عليهم. او اآلخرين
املساعدة عليك بك احمليطون عرض إذا *
فأنت بذلك، اسمحى لهم الترفيه عنك، وأرادوا

تستحقينه!
فكلما سعيدة! تكونى أن هو شئ أهم *
املناعى جهازك كان كلما سعادة، أكثر كنت
للسعادة فرصة أى انتهزى ولطفلك. لك أقوى

بها. واستمتعي
يخص كل ما في فعاالً أنك عامالً ال تنسى
هادئاً طفالً يكون أن نتمنى الذى اجلميل طفلك

جيدة. بصحة ويتمتع
بأرتداء انصحك ان اخيرا يفوتني ال و *
قمة فيه حيث االبيض، اللون ذات مالبس

النفسي. االنتعاش و االسترخاء و الراحة

خؤَيجيٌّ خؤمحوم تت خعَق خإلـتت
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٠٧٨٠١٤٢٣٦١٠ موبايل: ـ هاتف:  ٢٢٠١٢٣ ـ الثاني الطابق ـ عوض طارق عمارة ـ اجلمعية تقاطع قرب ٤٠ ـ احللة ـ شارع ـ بابل محافظة العنوان:

خؤجمخسا سخمر
  
اآلخرين, على "هو" سهام ورمي األقواس حمل جنيد أننا خالصتها , إسقاطية نزعة جميعا تتوطننا

سلوكنا وأنفسنا. ونتفهم ذواتنا في ننظر نريد أن وال
ومنذ أحضانها في عليها وترعرعنا التي نشأنا اخلاصية السلوكية هذه لدينا استثناء وبال جميعنا
اإلسقاطية النزعة تعزيز مبنية على واتمع واملدرسة البيت في تربيتنا فأساليب نادر. وبتفوق الصغر

نواياه. وحتديد حركته توجيه على قدرة منا دون يشاء حيث يأخذنا إلى والذي , الفعال وعينا ال في
احلياة مع املتطور التعبير والتفاعل اجلماعي على قدراتنا في شل قد ساهمت التربوية وهذه العاهة
في إبداعنا تساهم التي وهي املفترض. أو على اآلخر اهول فينا ما وترمي بكل , وتنزهنا تبرؤنا ألنها  ,
صدر لغاية في وإمنا مبا ليس فيه نتهمه لكي  , في حياتنا مرحلة لكل املناسب القميص باختراع

واملسؤولية. والعجز باخلطأ ذنوبنا وإحساسنا من نفوسنا ونبرأ تستريح ولكي البعيد, الغيب
نسميه االستعمار. كنا الذي اآلخر هو واحلروب والفقر واجلوع والتأخر سبب اجلهل أن على تربينا فقد
إلى اخلطو على قدرة أية منحنا ما الذي التعجيزي, التربوي املنطوق بهذا العشرين القرن أمضينا وقد
على للحفاظ القاعدة هذه على سياسية , نفسها تسمي العسكرية التي أنظمتنا ومضت األمام.
محنة في جتدها ولذيذا. فما أن مريحا البشر امتصاصا متتص ولكي أطول, مدة الكرسي بقائها في
في متضي لكي "هو" تأكيد بد لها من "هو" وال السبب تنادي بأن حتى حال لها تعرف تستطيع أن ال

"هو". قاعدة على ضوء نشاطاتنا منارس اليوم إلى والزلنا الناس. رقاب على تسلطها
أنبياء, واآلخرين أنفسنا نحسب بعضنا مع نتكلم عندما فترانا "هو". وارم بريء منا كل وأصبح
وفقا نزيدها ميكننا أن التي الصفات السلبية نريده من , وما ومتخلفني وجاهلني حولنا مخطئني من
نتهم أن علينا أسهلها ما بل , نفسه إلى ينظر منا أحدا جند وال الفاعلة في أعماقنا. لقدرات "هو"
اآلخرين, من الفرد فيكون السلوك, ذات يسلك , املعنيني اآلخرين من واحد وكل بالسوء, اآلخرين ونرجم
على األسباب وإسقاط اموع واتهام الفردية الذات تنزيه , مفادها صعبة, تربوية محنة في والكل

"هو".
دور إذ يتضح واملتنورين, املثقفني من األخوة يكتبه بعض ما خالل من التربوية املعضلة هذه وتبدو
التي واملشكالت في احلياة القائمة املوضوعات وتعليقاتهم على  كتاباتهم منطق وقوتها في "هو"
التاسع القرن من الثاني في النصف األقالم الذي كتبت به ذات املنطق يحملون وكأنهم لها, يتصدون
الناس يتهمون زالوا فال الثقافي. والوجدان الذاكرة من ومسحوه , العشرين القرن ألغوا قد ورمبا , عشر
يحقق أن ميكنه آخر موضوع عن منهم يتحدث أحد من الصفات, وما من وغيرها والتخلف باجلهل

اجلماعية. املنفعة
ومتأخر. فينا جاهل واحد كل خالصتها أن املرة التي احلقيقة عنا تغيب , هذا اخلضم املتالطم وفي
املستجدات وتواكب زمانه سرعة تطور رغم ومعتقداته أفكاره يراجع أرشيف وال نفسه يهمل فواحدنا
, بالتخلف والبعض يقول وجاهل , متأخر فهو يقومها وال يراجعها وال نفسه ينظر إلى َمن ال وكل فيه.
فأبعدونا "هو". عاهة بسبب البعض ومع بعضنا أنفسنا تعاملنا مع لسوء التأخر هو عندنا يوجد وما
بهتان ألنفسكم فذلك احلسنات اآلخرين بالسوء وحتتكرون ترجموا وال , الشرور عن اهللا عنها أبعدكم
ما نرى أن قبل , وراجحا طيبا ومفيدا إنسانيا وجودا منها ونصنع ونهذبها  أنفسنا في ولننظر كبير.
ذاته سنصنع منا يربي كل فعندما والتشويه. ومداد االنحراف األوهام بأبجدية فنكتب غيرنا في ليس
أفرادا ونكون , اجلماعي اخلالق التفاعل إقامة أسس ونسعى إلى ونحقق السالم قويا معاصرا , مجتمعا

واملستقبل. نافعني في احلاضر إيجابيني

 
أسنني الفواد عشك بني أمّنتك

أنفاسي ويه أشّمك حلظه كل

شوك  دربك أعلى الروح  وسرجت

أحساسي بيك يلهج باملوده

والعني الرمش كحل بني وخطيتك

وراسي جدمي يشوفك من يرجف

الروح بيه تتباهه عشك ياأول

قاسي صرت شما أحبك مابّطل

بيك وذكرياتي وفرحتي ياجرحي

وكاسي وخمرتي وسكرتي ياصحوي

بيك  فايض ألكاه العشك  ياكل

ناسي أعز وكل بيك أهلي احلبايب ياكل

اخلير ماي وفراتي ودجله يانخلي

وساسي ومنبتي العزيزه ياكاعي

الضيج يوم وربعي وعزوتي يازودي

ترباسي وصوت فزعتي يابرنو

بيك أسولف دوم ويقظتي ياحلمي

ناسي ماجنت عنك يوم  صدك

 
 

لبالدي حان الدمار ألن هل

فان احلي قد الضمير ألن هل

إدمان القتل في العراق ألن هل

إميان بال الدّيان هل ألن

أخوان يا أفرح فلماذا هذا، كل إذا

* * *
ركبان بال شوارع الشوارع

البلدان في السفر أتعبها وعيوني

عراق يا مثلك فلم أر جميًال

باألحزان موشحًا

البلدان أجمل وأنت

أخوان؟! يا أفرح فلماذا

العشك كل

بني فاصلة مرحلة اخلطبة هي مفهوم ان اجلميع يخفى على ال
للزواج. وبني في طلب خلطبتها تقدم ما شاب الفتاة بعرض قبول
االجتماعي، العرف في ايضًا املعروف ومن منه.  الفعلي زواجها
على تواعدا اثنني خطوبة العالن خاص حفل إقامة على احلرص

– الزواج
ومرافقًا اخلطوبة  لفترة  انهاء هو العلني الرسمي  العقد وان
حتت املقبول من ليس هنا ومن شرعًا بها املعترف الزوجية للعالقة
الفترة لتلك الشرعية احلدود اخلطيبان يتجاوز ان اخلطوبة. عنوان

ومنها:
البعض. الى بعضهما بشهوة أو النظر املصافحة •

االمور ومن غير اخلطيبة جسد اجزاء بعض الى الرجل يتطلع ان •
اخلطينب. بني تقبلها على احلالي وقتنا اتمع في درج التي

العقد وموعد اخلطوبة بني تفصل  طويلة  فترة التكون ان •
الدائم.

ليأخذا اخلطوبة فترة طول الى االهل مع موافقة اخلطيبان يلجأ •
البعض. بعضهما اكتشاف في حريتهما

اخلطوبة: جناح شروط اما *
وذلك اخلطوبة. بهذة بعدالقبول العقد الى االهل يبادر ان •

اتمع. وامام اهللا شرعية امام عالقتهما سيجعل
بأنه ينحرف احساسه امام االنسان يعيشه الذي التعقيد جتنب •

الشرع. عن
لكي احلرية بعض الشرعيني  اخلطيبني مينحوا ان االهل على  •

االجتماعي. الواقع مالحظة يتعارفا. مع
لشريك اختيارها في للفتاة  وخصوصا  الرأى  حرية اعطاء •

حياتها.
خطيبها شخصية الفتاة فترة اخلطوبة لدراسة من االستفادة •

الزواج. بعد حتدث قد التي املشاكل من لتجنب الكثير وبالعكس،

ٍغخضٌخ_ا خع�َّر


 


على نختلف  ان والميكن مختلفة بطرق جميالت  كلنا
الكافي اهتمامنا وعدم السيئة عاداتنا لكن الفكرة هذه
النصائح مجموعة من عزيزتي وهذه اخلطا نحو مايقودنا هو
ابدئي باجلمال  مايسمى الى الوصول على تساعدك
النتائج على لتحصلي يوميا ساعة نصف بتخصيص
بوصفات جميلة تكوني ان ميكنك البعيد املدى على املرجوة
اجلمال مواطن اغناء على وتعمل بنفسك بسيطة حتضرينها
ان وامتنى واملدروسة بالعناية املستمرة اظهاره  ميكنك التي

. ينفعك ما منها لتستسقي مفيدة النافذة هذه اجعل
بشرتك في الغامق من اللون للتخلص خلطة العداد

وعسل ورد وماء لوز احضري
بقشرهن لوزات ٣ اطحني

العسل من ملعقة معهن اخلطي
ورد ما وملعقة

اغسلي ثم ساعة ثلث  ملدة بشرتك على اخلليط ضعي
باحلليب استخدام الصابون بارد مع مباء وجهك

اخللطة استخدمي اجلافة البشرة صاحبات من كنت وان
التالية.

زيت اللوز من ملعقة كوب البيض مع اخلطي صفار
دقيقة ٢٠ ملدة بشرتك على ضعي اخللطة

مباء الورد مغمسة من القطن بقطعة اخللطة ازيلي
بالعسل الصابون استخدام مع

ولصاحبة البشرة الدهنية
خل ابيض طعام ملعقة مع رمان فنجان عصير

دقيقة ٢٠ وملدة القطن من قطعة بواسطة بالتساوي بشرتك على ضعي اخللطة
باخليار. الصابون استخدام مع الفاتر باملاء بشرتك اغسلي

لس خؤَجيخ ئال
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ابحث الطرقات  وفي عنِك... تسأل عيناي 

يادٌم عيّني... في  تتألأل فرحة يا اجدِك... ولم

وكالم قصيدتي شعر يا أوردتي... بني يسري 

ملكت من يا فرحتي... يا اوتاري... وحلن نثري 

في طائر فيك... أنا مسافر مشاعري... كل

عطري زجاجة عينيك... يا ومبحر في سمائك...

أحببتك جسدي... مسامات في شممتك من يا

وأنا بحنانك شعرت الوجود... في أكون أن قبل

بصدرك... روحاً أسكنتني من يا رضيع... طفل

أرى التي مرآتي أنِت أجنحتك...  بني خبأتني

ذراعيِك... بني  وأنا إليك اشتاق نفسي... بها

زرعتني... مثلما بلحظات عمري أزرعِك أن أريد

حبي املطر حبات عدد الرمال  عدد لِك حبي 

سهر قلباً ليرسم العاشقني كل يتعدى  لِك 

فرحة ليرسم الكبر حلم ليرسم وتعب

كالمي يعجز عنك أقول ماذا بسمة... ليرسم

اصف... ماذا  مالمحك رسم عن وصفك عن

حنانك... اصف  أم  مرضت... أذا  دموعك  اصف

لي دعائك أم تخرجي...  فرحتك عند اصف أم

اصف دليني باهللا فكيف الذي بفضله وفقت...

يا احبك بأعلى صوت اردد أعينيني حتى عليك

طيور يا اسمعي جيلي بنات يا اسمعن أمي...

أحب أمي. أني حولي من فليسمع كل

خضررسٌخ

الضفة من اآلخر  اجلانب على هنالك
لتهيئ املعتاد كرسيها على جلست الشرقية
صبيحة، كل في املعهودة اجللسة طقوس
مرآتها فتحت القهوة كأس أرتشافها وقبل
مجال فضائنا بعيد عن اآلخر للعالم السحرية
بها جتوب وردية سحابة على بأحالمها لتنتقل
فنون التمرد.. خاللها فنون من متارس ارات كل
بها لتوهم اسطنعتها فنون االقياد.. كسر 

واالستقالل. باحلرية نفسها
مرير حزن  وراءها تخفي  ساخرة ببسمة 
تداعب بريئة  كطفلة  يومها  تشاكس  ابتدأت 
قيود. من تبقى ما على احالمها الوردية للقضاء
كويكب فوق سحبتها ان حتط القدر شاء وقد
اهمله القدر في الغابر الزمن شيخ فضائي من
نفسه كـ ليتوج بفضاءها يسبح ، املكان ذلك
من املقفرة املستعمرة تلك على احللم)) ((سيد
أنضمام من السنني كل تلك متأمالً جنسه، بني
احللم، كوكب على ملكاً ليتوجوه له اآلخرين
اتت بالهموم ثكلى بسحابة يصطدم ولكنه

آخر. الى همه هماً لتضيف
أحياناً مرحبا  ذراعية بكلتا استقبلها 
طقوس مبمارسة أبتدأ وهنا أخر.. احياناً ومهلالً
وتالطفه تداعبه احيانا والعصيان.. التمرد
كالقطة.. واحيانا ((تخرمشة)) وجترحه كطفلة..
ثم تقف مرة وتقع جتري هناك.. وتلهو هنا تلعب

القضبان. ورائها تاركة اخرى..
ايام  بإرجاع ضالته الهرم الشيخ وجد هنا  
كان.. قد كان بحلم ضالته وجد هنا الشباب..

األحالم.. ململكة ملًك يتوجه وجد من هنا
بتغريد وترتيل أنشودة احللم.. هنا بدء  بدأ هنا

الفضاء.. بيادر بصف
تغني  هنا الطبول.. أنواع كل يقرع بدأ هنا  
مملكة بزوغ  بذلك معلنا األسطورة بكلمات

احللم..
((بسمة  خرمش أثر على استيقض وفجأه  

مجرد حلم.. كان بأنه ليعي .. حزن)) له




.. ارجوك اجيبيني .. احلزينتان عيناي
في عينيك املتاللئة الدموع هذه ما

البكاء؟ عالما
أم في البصرة .. قتلت الجل الشباب التي أ

.. ذنب بال ماتت التي من أجل الناس
الديوانية في تنتشر التي الوباءات اجل من أ

واهلها .. احللة من اجل أم ..
عهد من مدينة الصدر املظلومة أجل من أم
أبرياء يقتلون أناس االحتالل عهد الى الطاغية

عراقيون .. النهم فقط
الكئيبة النظرة ياصاحبة احلزينتان.. عيناي
أهل ألجل البكاء .. عليك  باهللا اخبريني

.. سبب بال تذبح التي بغداد وأناسها
الكوت أهل ألجل أم الناصرية أهل ألجل أم

.. العمارة أم
الكورد .. أنفال ألجل أم

أجل حلبجة وقراها .. أم من
..؟ أخبريني

وادي حتى يسلم لم التي النجف الجل أم

اخلراب والدمار؟! من السالم

وال مأوى  بال .. املشردين لالطفال الدمع، ملا

.. سكن

أجل األرامل .. من أم

حق فانك على .. أل الومك انا

.. يتوقف ال عراقنا فصراخ

جتري دمائه اني ارى في قلوبنا .. .. ينزف انه

لتكن ابحر

وابحر ستلتئم جروحه ان أعدك لكني

.. ستجف الدماء

شفاه في ابتسامة الى وستنقلب

.. العراقيني

.. سيزول والدمار اخلراب

وقت في عاشوا  النهم سيخلدون واملوتى

.. عصيب

وافرحي وتفائلي دموعك امسحي ارجوك

.. بأبتسامتك اجلميع ليتفائل

املشرقة شمس االمل وانتظري

.. واخلير والعطاء األمان معها ليشرق
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خألال ٩حي

لها الزوجية املشاحنات أن من باحثون حذر 
فيما تؤدي انها قائلني الصحة على سلبي أثر
ضروري الدم في بروتني  انتاج  ابطاء الى يبدو

اجلروح. اللتئام
والية جامعة عن صدرت دراسة وأوضحت
ابطأ بوتيرة سارت اجلروح التئام عملية ان اوهايو
خضعوا املتشاجرين االزواج من مجموعة بني
هذه الى ومت التوصل معملية. بيئة للدراسة في
بثور التئام سرعة قياس طريق عن النتيجة
مكنسة بواسطة الذراع في عمد عن احدثت

كهربائية.
ارشيف دورية في نشرت التي الدراسة وقالت
الذين والزوجات "االزواج العام النفسي الطب
من مرتفعة معدالت مستمر بشكل أظهروا
جروحهم التئام معدل كان العدواني... السلوك
االقل االخرين عن  املئة  في ٦٠ بنسبة أقل 

عدوانية."
دراسات بالفعل هناك  ان الباحثون  واضاف
تسبب ان ميكن الزوجية اخلالفات ان توضح
الدم ضغط  ارتفاع من تتراوح مشاكل صحية
على التغلب على القدرة ضعف الى واالكتئاب

القلبية. واالزمات القلب أمراض

خسارة ان من الرغم "على الدراسة في وجاء
تغيرات يحدث ان ميكن  العمر شريكي أحد
اال والنفسية العقلية الصحة في سلبية
بالضرورة. حماية عامل ليس وجوده مجرد أن
اساسي مصدر نفسه  هو املوفق غير فالزواج

للتوتر."
والزوجات االزواج من   ٤٢ الدراسة وشملت

عاما. ٧٧ الى ٢٢ اعمارهم بني تراوحت
والزوجات، األزواج من ٤٢ الدراسة وشملت
على عاما ١٢ سويا  منهم  زوجني  كل عاش 

األقل.
بفارق مرتني مستشفى بزيارة هؤالء وقام 
يوما زيارة  كل واستمرت الزيارتني، بني شهرين

كامال.
األزواج لدى اجلراح أن إلى البحث وانتهى 
كامل يوم ملدة شفاؤها يتأخر العدوانيني

باألزواج العاديني. باملقارنة
العمل على إلى املستشفيات الدراسة ودعت
جراحات إجراء قبل املرضى الضغوط عن تقليل

لهم.
مادة معدل  أن عن  الدراسة  وكشفت 
في مادة كيماوية وهي  ،٦ ال  اي أو  ٦ انترلوكني
كانت اجلروح، التئام  في تتحكم املناعة  نظام

العدوانيني. األزواج في أعلى
خبير وهو  بلوم، ستيف البروفيسور ويقول 
بلندن امللكية بالكلية العصبية الضغوط في
سيطرة مدى مجددا تكشف النتائج هذه "إن

البدن". على العقل
نحو على حساس اجللد "إن قائال وأضاف
على ذلك ويتضح العاطفية، للحالة خاص
تدفق يؤدي االحراج حيث حاالت في املثال سبيل

البشرة". تورد إلى الدم
وأشار إلى أن العمل على إبطاء رد فعل جهاز

بعض األحيان. في مفيدا يكون املناعة قد

خلالئ إلهال
جدا. واسعة دولة يحكم كان ملكاً أن يحكى
طويلة. برية برحلة القيام يوما امللك هذا اراد
بسبب تورمت  اقدامه  ان وجد عودته  وخالل 
مرسوما يقضي فأصدر الوعره، الطرق املشي في
احد ولكن باجللد  اململكة  شوارع كل بتغطية
وهوعمل افضل برأي عليه اشار مستشاريه
فقط. امللك قدمي حتت صغيرة  جلد قطعة

األحذية. نعل بداية هذه فكانت
حتاول العالم فال في سعيدا تعيش أردت أن اذا
نفسك. في التغيير اعمل بل العالم كل تغيير

استطعت. ما تغيير العالم حاول ثم ومن

هآلٍخ ْهخ
عمارة عتبات إحدى  على أعمى  رجل جلس
مكتوب وبجانبه لوحة قدميه بني واضعا قبعته
رجل فمر أرجوكم ساعدوني أعمى  أنا : عليها
حتوي ال قبعته أن ليرى  ووقف  باألعمى  إعالنات
أن ودون  فيها.  املزيد  فوضع قليلة قروش سوى
عليها عبارة أخذ لوحته وكتب األعمى يستأذن
طريقه. الحظ في مكانها ومضى أخرى وأعادها
واألوراق بالقروش امتألت قد قبعته  أن األعمى
ما أن وأدرك تغير قد شيئا أن فعرف النقدية،

فسأل أحد التغيير هوذلك الكتابة سمعه من
: اآلتي فكانت عليها هومكتوب عما املارة

رؤية أستطيع ال لكنني الربيع فصل في نحن
جماله.

والتستسلم الصعاب غريك وحتدى تغيري قبل نفسك إبدأ بتغيري

أفرح كيف

احلاضر عصرنا تناقضات
أصغر؛ أكبر، وأسر منازل األيام هذه منلك ـ

أكثر، ووقتا أقل. ومنلك وسائل راحة
أقل؛ ومنطٌق أكثر، شهادات لدينا ـ

أقل. وحكمة أكثر، معرفة ولدينا
أكثر؛ ومشاكل أكثر، خبراء لدينا

أقل وعافية أكثر، أدوية ولدينا
قيمنا. وقللنا ممتلكاتنا، ضاعفنا لقد ـ

قليال، ونحب كثيرا، نتكلم إننا
ونكذب كثيرا جدا.

نتعلم ولم رزقنا، نكسب كيف تعلمنا لقد ـ
نحيا؛ كيف

حياة ولم نضف حياتنا، إلى أضفنا سنوات لقد
عمرنا. سنوات إلى

من ننزعج ولكننا وُعدنا، للقمر وصلنا لقد ـ
جديد. جار لزيارة الشارع عبور

ننتصر ولم اخلارجي، الفضاء على انتصرنا لقد
أنفسنا.. على

أهوائنا. على نتغلب ولم الذرة، شطرنا ولقد
أعلى؛ وطالق عال، دخل لدينا ـ

محطمة. وبيوت فاخرة، منازل لدينا
حتتفظ ال أن اليوم من اعتبارا أقترح فإنني لذا

خاصة، ملناسبة بشيء
مناسبة خاصة. تعيشه هو كل يوم ألن

في واجلس كثيرا،  واقرأ املعرفة، عن ابحث ـ
بدون باملنظر واستمتع األمامية منزلك شرفة

تلتفت إلى حاجاتك. أن
وأصدقائك، أسرتك مع الوقت من مزيدا اقض
بزيارة وقم تفضلها، التي  األطعمة وتناول 

حتبها. التي األماكن
املمتعة، من اللحظات سلسلة احلياة

احلياة.  قيد على البقاء مجرد وليس
توفر وال لديك. التي الكريستال كؤوس استخدم
تشعر وقت كل في واستخدمه عطرك املفضل

في استخدامه. بالرغبة
لهم. حبنا مقدار عن وأصدقاءنا أسرنا ِلنخبر ـ
والسرور في الضحك  يبعث أي شيء وال تؤجل

حياتك.
شيء هي دقيقة وكل  ساعة وكل  يوم كل إن
هي ستكون منها أي كانت إن تدري ال وإنك مميز،

األخيرة في حياتك.
لديك ليس أنه جدا إلى درجة مشغوال كنت إذا
الكلمات، بهذه حتبه شخصا لتخبر الوقت
من يوم "في الحقا أو اخبره لنفسك سوف وقلت
موجودا ال تكون قد بأنك فكر فقط األيام"، هذه

األيام". هذه "في يوم من بها لتخبره

ًآلجيجبجبخس
بالعنف الصخرليس في حتفر املطر قطرة *

بالتكرار. ولكن
العالم بهذا شخص أنك تشعر حلظة في *
أنك يشعر العالم في شخص يوجد بينما ..

العالم بأسره.
وتفشل. شيء  عمل حتاول حينما *

احملاولة. شرف يكفيك


