
املرأة أكثر تعلقا باملرآة من الرجل

يقولـون ان املرأة اجلميلـة ال تنظر
الـــى وجـههـــا يف املـــرآة اال عـنـــدمـــا
حتـس بــالـتعـب.. فهل مـعنــى ذلك
ان كل مـن تـنـظــر الــى املــرآة بــدون

عوارض التعب هي غير جميلة؟
هـذا جعلني افكر هل هي مصادفة
ان )املرأة واملـرآة( هي كلـمة بـصورة
واحــــــدة ومعــنــيــني اثــنـــني الفـــــرق
الـوحيـد بيـنهمـا هـو الهمـزة واملـدة
فقـط واتـســاءل ملــاذا تـطـيل بعـض
الـنسـاء النـظر الـى املرآة؟ ومـا سر
هذه العالقـة الوثيقـة بينهما؟ هل
هـي مسـألة عـدم ثقـة بالـنفس؟ ام

ماذا؟.
يف الــــوقـت الـــــذي نعــتقــــد فــيه ان
ليست هـناك امرأة تخلو حقيبتها
من مـرآة صغيـرة تتـطلع فيهـا الى
نفـــسهــــا واال فــــأنـك ســتجــــد تلـك
املـــرآة الــصغـيـــرة مخـبـــأة يف جـــرار

مكتبها الصغير مثال.
ويف ضوء هـذا احلديث ايضا نذكر
احلادثـة التـأريخيـة التـي تقول أن
احــد اشكــال التــودد والتعـبيــر عن
احلـب فخــامــة ونـبال هــو مــا فـعله
دوق )فيـال ميــديــانــا( جتـــاه ملكــة
اسبــانيـا )ايــزابيال(، فـحني طلـبت
مـنه ان يــــريهـــا صـــورة املـــرأة الـتـي

يعشق بعث اليها مبرآة.
وهنـا حاولنا ان نـستطلع اراء عدد
مــن الــنــــســـــاء والـــــرجـــــال يف هـــــذا

املوضوع فكانت هذه االجابات.

حب وكره
تقول مرمي حسني )موظفة(

ـ ـ

مها عادل العزي

مع برودة اجلو، ليس هناك
احـلى مـن االستمـتاع بـكوب
مـن الـــشـــــاي قـــــرب مـــــدفـــــأة
مـشـتعلــة.. اغـنيــة نحـبهــا..
صــــــــديـق قــــــــدمي.. رائـحــــــــة
برتقـال.. رائحة مطـر.. رسالـة قصيرة،
حلـم جـمـيل تـضــيع تفـــاصـيـله مع اول
خيوط الـصباح، كـل ذلك هو ابجـديات

حروف احلياة.
يف زحمــة مــا منــر بـه ويف غمــرة ايــامنــا
الـطويلـة يضـيع الكثيـر من التفـاصيل
الـــــسعــيــــــدة، فال يـــبقــــــى اال ان نــــــواجه
ساعـاتنـا ضمن رقـابة بـاهتـة، ونكـتشف
يف حلظـة انه يف غفلة منا متر ايامنا..
تهــدر لـتكــون بــالـتــالـي مجــرد سـنــوات
تـضاف الـى اعمـارنا مـا ينـقذنـا من كل
ذلك هــو اجلمـال.. ذلك الـسـر العـميق
الـــــذي يــنــبجــــس يف جـــــوهـــــو االشــيـــــاء
ــــــيـــــكـــــــــــــــــــــون ل
مـــعـــجــــــــــــــــــــــزة
تـــــــــــــــــــــشــــــــــبـــــه

السحر.
ــــــكــــــــــن هــــل ل
رأيـــــــــــــــــتـــــــــــــــــــم
اجلـــمــــــــال..؟
من يـراه فهو
االحــــــــــــــــــــــــــــــــق
ـــــــــاحلــــيــــــــــــاة ب
ـــــــــى بـه واالول
ـــــــــش ان يـعـــــي
فــــيـهـــــــــا، فـال
ـــــــمــــــــــــــــــــــة قـــــــي
لالشـيــــاء اذا
مــــــا جتــــــردت
عـــــــــــن االلــــق
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي
مييزها.. من

يــــــــــــــــــــــــــــرى
اجلـمــــال يـكـتـــشف كـم هـي قــــاسـيــــة
احلروب.. يـرى لعنـتها الغـادرة متس
كل شيء.. تـتغلغل بـطيئـا حتـى انهـا
لـتنـال مـن احالمنـا، ويـرى مــدى قبح
املــــوت والــــدمــــار، الـــــوجه الـكـــــالح مـن

حقيقة تطاردنا..
ان يرى املـرء قطـرات من الـندى تـسيل
مع اول الــصــبـــــاح علـــــى وردة تــتفــتح..
تـــتحـــــدي الــبـــــرد، كـــيف يــــســتـــطـــيع ان
يـتصـور مـدى قـسـوة اجملــرمني الـقتلـة،
تــرى هل عــرف هـــؤالء احلب، هـل غمــر
احـدهم ولـو بلحظـة صـادقـة؟ لـو عـرف
هـــؤالء احلـب ملـــا جتـــرعـــوا غـيـبـــة والـــد
يـنتـظـــره ابنــاؤه ولعــرفــوا لــوعــة امــرأة
تـنـتـظـــر حـبـيـبهـــا وحـــزن والـــدة فقـــدت

ولدها.
انـسلخ هـؤالء عـن انسـانيـتهم فلـم تبق
اال وجـوه بـشعـة كـاحلـة، لـكثـرة مـا رأت
املـــوت تــــآلفــت معـه.. فكـــان هــــو املعـبـــر

احلقيقي عن احالمها السود.
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الكلــــامت املتقــاطعـــة

.1 ممثل عراقـي اشتهر بـاالدوار الشعـبية
من الرواد.

.2 مـلحـن عــــراقــي له عــــدد مـن االحلــــان
املميزة.

.3 أُحسن )م(. أسير.
.4 يحترمهم. االعبه.

.5 يقـذف بــاحلجـر )م(. مـن ادوات صيـد
االسماك )م(.

.6 شاعر فلسطيني معروف )م(.

اعداد/ محمد راضي

.7 كــانـت تعـبــد يف اجلــاهلـيــة. لـتجـمـيل
العيون. نصف جاهل.

.8 حــرف مكــرر. محـافـظـة عــراقيـة )م(.
احد الوالدين.

.9 اسم ألحد اصنـام قريش. اسـم حشرة
تصيب النخيل.

.10 اسم علم مذكر. أُساعده.
.11 احد اقضية محافظة بابل.

ـ.12 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارّون. جـــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود )م(. ـ

عمودي 
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إضاءة

أفقي

حل العدد السابق

لو عرفوا احلب!

.1 مخرج مصري معروف. للتأوه.
.2 مــرتفعــات ارضيــة )م(. املنـســوب

الى قبرص )م(.
.3 عكــس يحــاربــون. يف الــصحــراء

)م(.
.4 خاصتي. بعاد. غيوم.

.5 حـرف + مــدينـة ســودانيـة كـبيـرة
)م(. االسم االول لزعيم صيني راحل.
.6 عـــاتـبَ. احـــد االطـــراف. قـــاعـــدة

)م(. نصف ونيس.
.7 الشـر )مـبعثـرة(. اللـذان ينـوبـان

عني.
.8 مطربة عراقية معروفة.

.9 حــرف مكــرر. أُســافــر. للـتخـييــر
)م(.

.10 نــصف عــــواد. سـنــــة. عــــاصـمــــة
نيجيريا.

.11 حــــــرف مـكــــــرر. قهــــــوة. عـكــــس
شجاع.

.12 عكــس الــصعـب )م(. اســم علـم
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث.
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احلمل
21اذار  20نيسان

الثور
21نيسان  20ايار

اجلوزاء
21ايار  20حزيران

السرطان
21حزيران  20متوز

االسد
21متوز  20اب

العذراء
21اب  20ايلول

امليزان
21ايلول  20ت االول

العقرب
21ت اول  20ت الثاني

القوس
21ت ثاني  20ك االول

اجلدي
21ك اول  20ك الثاني

الدلو
21ك الثاني  20شباط

احلوت
21شباط  20اذار

  مـهنياً، حـاول اضافـة احلماسـة على عـملك كي ال تظلله
الـرتـابـة ويـتقهقـر املـردود. عــاطفيـاً، احلـب ال يتـحقق بني
لـــيلـــــــة وضحــــــاهــــــا فـكــن صــبــــــوراً وال حتــــــرق الـــطـــبخــــــة.

حتـصل على خبر مهم. تكون أفكارك ممتازة و تشارك يف
نـــــشــــــاطــــــات عــــــامـــــــة و تلـــتقـــي أشخــــــاصــــــاً كــثــيــــــريــن. 

انتبه من عـدم اإلخالص من أحد املـعارف ، مع أنه قد ال
يكـون خـطيــراً و كن واثقــاً من قـراراتك . حــاول االبتعـاد
ـعــــــــــن الـــعـــــــــــــصــــــــــبــــــــــيـــــــــــــــــــــــــة .                                    ـ

خـيــــالـك اخلـالق مفـتــــاح جنــــاحـك، نــــاقـــش افـكـــــارك مع
شـركــائك وخـذ بــآرائهم، سـوف تقـدم علـى مـشـاريع كـثيـرة
ستـدر علـيك استـثمـارات جـديـدة.                                  

إن قــــدرتك يف الـتعـــرف علـــى األشخـــاص احملـيـطــني بك.
يكـون جيدً على صعيد العالقات اخلاصة. بعض الظروف
اآلتيـة قـد تسـاعـدك الجتيـاز مـرحلـة مهمـة والعبـور نحـو
ـحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة افــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــل.  ـ ـ ـ

انت بحـالة استـسالم منذ مـدة، افضل طـريقة للـدفاع عن
النفس هي الهجوم. انظر الى االمام فانت تعرف الطريق
جيــداً ومتلك الـسحــر الكـايف لـتحـقيـق جمـيع االهـداف. 

حـاول ان تخفف من الـتوتـر الذي يـسيطـر عليـك. ازمة
عــابــرة متــر بـسـالم وفتـــرة منـــاسبــة للـقيــام بــاملـشــاريع.
عـــاطفـيــا، اتــصل بــاحلـبـيـب وحــاول ان تـصـــارحه كـي ال
ـتـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــدم الحـــقـــــــــــــــــــــــــــا.                                      ـ

حتوالت تكـون أساسية يف اختياراتك املستقبلية ، فليس
عليـك إال أن تتقـدم والقـدر يجـعل البــاقي ممـكنــاً ، أنت
دائمـاً مسـتعد للمـواجهة ، ألن التغـييرات تفـرض عليك
ذلـك فــــاهـتـم بــنفـــسـك وأعـتـمــــد احلـكـمــــة بقــــراراتـك. 

حتــــاول الــتعـــــرف علــــى انــــاس جــــدد لــتغـيـيــــر اجــــوائـك
وتلــــويــنهــــا . لـكــن ال تهــمل اصــــدقــــاءك يف زحـمــــة هــــذه
ـــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءات.            ـــــــــــــــــل ـال ـ ـ

ثق يف حدسك، ألنـك دائما تـتردد من قـراراتك، عالقتك
الـعاطفيـة بحاجـة إلى التجـدد فأغتـنم الفرصـة وألتقي
ـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأشـــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد.                   ـ ـ

 تسـامحك الـزائـد مع االصـدقـاء سيعـود عليك بـالضـرر
انـتـبه. عـــاطفـيـــا، احلـبـيـب بـــامــس احلـــاجـــة الــيك هـــذه
الفتـرة حـاول التقـرب منه وامـنحه ثقتـك كي يبـادر الـى
ـمــــــــصــــــــــــــارحــــــتـــك يف كــل مــــــــــــــا يــخــفــــــيــه.                  ـ

متـيل الـى تـوسـيع رقعـة نـشـاطــاتك فـاملـشــاريع الكـثيـرة
والنـشــاط مــوجــود. عــائـليــا، خالفــات حـــول ميــراث قــد
تــتـــطــــــور. اخــبـــــــار بعــيــــــدة حتـــمل الــبـهجـــــــة لالســــــرة. 

انسلخ هؤالء عن
انسانيتهم فلم

تبق اال وجوه
بشعة كاحلة،
لكثرة ما رأت

املوت تآلفت
معه.. فكان هو
املعبر احلقيقي

عن احالمها
السود

حــــني تـفـــــــــوح
ـــــزعفـــــران مــن الـقهـــــوة رائحـــــة ال
العـــــربــيـــــة وهـــــو اســـــاس يف حتــضــيـــــر املـــــأكـــــوالت
الـشعـبيــة واحللــوى وممــا ال شك فـيه انه يعـطي
رائحــة ولــونــا ممـيــزيـن، لـــذلك يــسـتخــدم دائـمــا
الكـســاب الـطعــام رائحــة زكـيــة ولــونــاً بــرتقــالـيــا
جـمـيال حـيـث يـــدخل يف تــركـيـب اغلـب االطعـمــة

ـ
ـ

الزعفران..رائحة ولون وعالج
بغداد/ميادة مكي

لـتـخفــيف وازالـــــة آالم املفـــــاصل والـــــرومـــــاتـيـــــزم
بـاستعـمال مـستخلص االعـضاء الـزهريـة بنسـبة
غـــرامـني مـن ازهـــار ومـيـــاســم تغلـــى يف لـتـــر مـــاء
ويـستخدم هذا املغلي يف التـدليك اخلارجي فوق

مكان االلم.
*وماذا عن استخدامه كعطور؟

ميـكـن اسـتـخالص الــــزيـت الــطـيــــار مـن االزهــــار
الكـاملة او مياسمهـا لنبات الزعفـران بعدة طرق
منهـا التـبخيـر وهي طـريقـة غيـر مجـديـة الن يف
الـزعفـران مـواد تـذوب او قـابلـة للـذوبـان يف املـاء
وهــذه الطـريقـة تفقـده بـعض خـواصه اال انه مت
ابـتكـار طــريقـة اخـرى وهـي خلـط الــزعفــران مع
ســــــائل عـــطـــــري او زيـــت ال رائحــــــة له ويف هـــــذه
ـــــى الـــطــــــريقـــــة يــتــم تـــــسلــيــــط ضغـــط قــــــوي عل
الــــزعفــــران لـيـــســــاعــــد علــــى اسـتـخالص جـمــيع

خواصه على شكل زيت خالص.

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

الهـضـم وضعف الـكبــد كمـا يـسـاعــد علـى سـرعـة
امتصـاص الطعام عنـد من يشكـو آالماً يف املعدة
او الـبطـن وذلك الحتـوائه علـى الـزيـوت الـطيـارة
الـتي من شأنهـا تنشيـط اجلهاز الهضـمي كما ان
الــزعفـران مــادة فعـالــة لعالج رومــاتيــزم العـظـام
والــتهـــــاب املفـــــاصـل، فعـنـــــد اســتخـــــدامه كـــــزيـت
خــالص جنـده يـسـاعـد علـى تخـفيف آالم االرجل
وااليــــدي ومخـتـلف مــــواقع اجلــسـم يف عـملـيـــات

التدليك املوضعي كدهان.
ويـضـيف احلـــاج محـمــد قـــائال: اسـتعـملـت ازهــار
ومياسم الزعفران اجلـافة يف الطب الشعبي بعد
ـــــاء مبعـــــدل غـــــرام لــكل لــتـــــر مـــــاء وضـعهـــــا يف امل
واملستخلص املـائي يفيد يف معاجلـة نزالت البرد
ـــــة املعـــــدة واالمعـــــاء والــــسعـــــال الـــــديـكــي وتهـــــدئ
والـبلغم وزيـادة افـراز الغـدة الــدرقيـة، وقــد تفيـد
املـيـــاسـم واالزهـــار الكـــاملـــة يف العالج الـطـبـيعـي

ـ

ـ ـ

الشعبيـة كما يستخدم للـشاي واحلليب الساخن
وهو مفيـد للصحة العـامة والقلب هكـذا علمتنا
امهـاتنــا ونحن نـرشه بعـد حتـويله الـى مـسحـوق
جــــاف فــــوق الــــرز الكـــســــابـه اللــــون الـبـــــرتقــــالـي

والرائحة الطيبة.
وعـن استخـدامـات الـزعفــران الطـبيـة والـشعـبيـة
كــــانـت لـنـــــا وقفــــة مـع العــطــــار احلـــــاج )محـمــــد
مـصـطفــى سيـد( يف سـوق الـشـورجـة اذ حــدثنـا
قــائال: بــدايــة فــان الــزعفـــران عنــد شـــرائه يكــون
علـــى شـكل خـيـــوط طــــويلـــة لـــذلـك يقــطع الـــى
خيوط صغيرة ويطحـن كما تطحن القهوة حتى
يصـبح مسحوقا نـاعما يستخـدم للشاي والقهوة
من دون ان يتـرسب يف قاع الـدلة وتظهـر خيوطه

عند سكب الشاي واحلليب.
امـا عـن استخـدامــاته، فيـستخــدم مغليـا مبعـدل
كـوب صبـاحا واخـر مسـاءً قبل النـوم لعالج عـسر

احاديث عن املرأة.. واملرآة
بغداد/ساجدة ناهي

رضا
عامر احمد 30 سنة متزوج يقول:

-معـظـم الــرجــال الــذيـن يـنـظــرون
الى انـفسهم يف املـرايا هم أمـا انهم
يـرضون عمـا يرونـه واما ال يبـالون،
فالرجـال هم اكثر ايجـابية بـالنظر
الى اشـكالـهم من النـساء وعـلى كل
حــــال فهـنــــاك رجــــال يـبــــالغــــون يف
تقدير جـاذبيتهم يف املرآة بحيث ال
يـــرى بعــضهـم عـيــوبـــا يف اشكـــالهـم
وان كانـت بارزة وواضـحة للعـيان يف
حــني ان املــتـــــزوجــني مــن الـــــرجـــــال
يـنظـرون الـى اشكـالهم بـشكل اكثـر

ايجابية من العزاب.

السينما والتلفزيون
امـــا الـــدراســـات احلـــديـثـــة فــتفــســـر
الــسـبـب الـــذي يجـعل الـنــســاء اكـثــر
انــتـقــــــادا الشـكــــــالـهــن يف املــــــرآة مــن
الــرجــال يف ان املــرأة وعـبــر العـصــور
يحـكــم علــيهـــا مــن خالل مــظهـــرهـــا
ـــــى الـــــرجـــــال اكــثـــــر ممــــــا يحـكــم عل
ـــى ومعـــايـيـــر اجلـمـــال االنـثــــوي اعل
كــثــيـــــرا. كــمـــــا يــــسهــم الــتـلفـــــزيـــــون
والــسيـنمــا واالعالن يف تكــريـس هــذا
االمـر اكثـر فـأكثــر حيث قـالت احـدى
الــدراســات ان أيــة امــرأة تــرى يف يــوم
واحـــد عـبـــر هـــذه الـــوســــائل نــســـاء
جــمــيـالت اكــثــــــر ممــــــا رأتـه امـهــــــا او

جدتها طوال حياتها.
اخيــرا، كم مـن النـسـاء تـطلعـت وهي
تقــرأ هــذا املــوضــوع الــى املــرآة؟ وكـم
مــنهـن لـم تـكـتـــرث مبـــا قـــرات؟.. الن
ثقتهـا بنفـسهــا جعلتهـا علـى غيـر ود

مع املرآة.
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صــديقـتهــا مــدمنــة مــرآة بــرغم مــا
يـشيعــونه عنهـا بـأنهـا جـميلـة جـدا
وانــيـقــــــة وال تــتــــطـلــب حــــــالــتـهــــــا

االنشغال باملرآة الى هذا احلد.

ثقة بالنفس ام ماذا؟
يف حـني تــرى خــالـــدة علـي معلـمــة
ومـتــزوجـــة انهــا ال حتـب املــرآة ولـم
يحـصل ان وضعت يف حقـيبتهـا اية
مـــــرآة حــتـــــى قـــبل ان تــتـــــزوج وهــي
تفـسـر ذلك بقـولهـا: "ال اقـول انـني
واثقــة مـن نفــسي، ولـكن ال يـهمـني
كـيف ابــدو يف نـظــر االخــريـن املهـم
ــــــدو يف نــــظــــــر زوجــي" مــن كــيـف اب
نـــاحيــة اخــرى اعـتقــد ان الفـتيــات
غـيـــر املـتـــزوجـــات هـن اكـثــــر تعـلقـــا
ـــــرأة ـــــرآة مــن املــتـــــزوجـــــات وامل ـــــامل ب
املــوظفــة اكثـر اهـتمـامــا بهــا بحـكم
ظـــــــروف عـــمـلـهـــــــا واحـــتــكـــــــاكـهـــــــا

باجملتمع.
ذكريات

هـذا املـوضـوع ذكـرنـي ايضـا بـأحـدى
زمـــيالتــي يف املــتـــــوســـطـــــة وكـــــانــت
حتـتفظ بـني كتبـها املـدرسيـة مبرآة
صغيــرة هي جـزء مكـســور من مـرآة
كـبيـرة علـى مـا يبـدو، كـانـت تتـطلع
مـن خـاللهــــا الــــى تقــــاطع وجـههــــا
وكــانـت االنـــامل الـنــاعـمــة تـتالقف
هـــذه املـــرآة عـنـــدمــــا يحـني مـــوعـــد
خــروجـنــا مـن املــدرســـة وال شك ان
)كــــســـــرة( املـــــرآة هـــــذه حتـــــولــت يف
حقــائب طــالبــات اليـوم الـى مـرايـا
جـميلـة ومعهـا ايضـا ادوات مـاكيـاج

من ارقى املناشئ العاملية.
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عالقـتـي بـــاملـــرآة مـتـــوتـــرة وتعـتـمـــد
علــى مـــزاجي، فــأنــا احـبهــا واطـيل
الـنظــر فيهــا عنـدمـا اكـون يف وضع
نفـسـي جيـــد وارتبـط بهـــا ارتبــاطــا
وثيقا ولم ال وانا اجد صورتي فيها
جمـيلــة جــدا بل رمبــا اجـمل مــا يف
الكــون. وال تكـاد متـر سـاعـة دون ان
اتــطلع الــى جـمــالـي فـيهــا خــاصــة
عندمـا اسمع عبـارات االطراء التي

متتدحني.
ولكـن هذا الكب سـرعان مـا يتحول
الى كـره ال احتمل معه النظـر فيها
عـندما اكون يف مزاج مـتعكر وغالبا
مـــا اردد مع نفــسـي عـنــدمــا اتــطلع
فــيهــــا )يــــاه كـم انــــا قـبــيحــــة، كــيف

احتمل نفسي وشكلي هكذا"
قـد اكـون الـوحيـدة الـتي حتب املـرآة
وتــكــــــــرهـهــــــــا يف آن واحــــــــد ورمبــــــــا
تــشـــاركـنـي يف هـــذه االحــســـاسـيــس
جـميع النسـاء وعلى كل حـال انا ال
احب املـرآة كـثيـرا اال انـني ال ميـكن
ان اغفل عن وضعهـا يف حقيبتي...

للضرورة احكام!

عاشقة املرآة
كــوثـــر محـمــد تــصفهــا صـــديقـتهــا
بـــــأنهــــا عـــــاشقـــــة للـمـــــرآة النهــــا ال
تــــســتـــطـــيع ان متــنـع نفـــــسهـــــا مــن
التطلع يف املـرآة ولو لـساعـة واحدة
وهي ال تتردد يف ان تخرج املرآة من
حقـيـبـتهـــا لـتــصلح مـــاكـيـــاجهـــا او
تسـريحتـها حـتى ولـو كانـت جتلس
يف مجـتـمع الـــرجــــال او جتلــس يف
ـــــــاص مـــثـال فـهـــي وكـــمـــــــا تـقـــــــول ب
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