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نستهل مقالنا عن احتفاالت مارس الذي يعرف بشهر املرأة ،مبسدس شعري من ديوان "مسدسات" ،الصادر أواخر  ،6102للعم إبراهيم
رضوان والشاعر /أشرف عبدالعزيز الذي كتب يقول يف قصيدته "حصاد ُمر" ص:041
ِّتو ْهت صوتى بـ ِ
اندهك  ..ما ترجعيلِى ايَّاه
تسم ِعيه  ..وال حتى تيجى معاه
ومهوش ضرورى َ
أصالً دا مش صوتى  ..ده صوت ِجدِّى وانا وارث
فى البَدء كان بِذرة غُنا  ..مزروعه دون حارس
غَ ِّذيتها فى ( يونيه )  ..حصدت القهر فى ( مارس )
يا ميت خساره يا بطل ُ ..كتر الندا خبَّاه

حيتفل العامل يف  8مارس بيوم املرأة العاملي ،ويف  60مارس بيوم عيد األم ،أما يف  02مارس بيوم املرأة املصرية ،وحتت عنوان "التاء املربوطة"
ويف عمود "عطر السنني" كتبت األستاذة /مريفت شعيب ،ص 01جبريدة األخبار املصرية ،يوم الثالثاء  04مارس  ،6102وقد اختتمت مقاهلا قائلة
" محلة التاء املربوطة اليت أطلقها اجمللس القومي للمرأة تدعم ثقة الفتاة يف نفسها وتقنعها أهنا ال تقل عن الرجال فليست كل تاء ميكن أن تربط لتشل
حركتها ..يف مارس حتية لكل أنثى على وجه األرض من أصغر طفلة ألكرب معمرة".
تعريف ومعنى قوارير في معجم المعاني الجامع ،قوا ِرير (اسم) ،مجع قارورة (اسم):
 اجلمع  :قارورات و قوا ِر ُير
الفضة وصفاء الزجاج
ورةُ ِ :وعاءٌ من ُّ
السوائل  : ،من زجاج يف بياض ّ
ار َ
 ال َق ُ
الزجاج حت َفظ فيه ّ

ورةُ  :املرأَة على التشبيه هبا يف سهولة الكسر  ،واجلمع قوارير  ،ويف احلديث الشريف  :رف ًقا بالقوارير.
ار َ
 ال َق ُ
ورةُ  :حدقة العني  ،على التشبيه بقارورة الزجاج لصفائها
ار َ
 ال َق ُ

يعيش اإلنسان على سطح األرض ،واملرأة نصف اجملتمع سواء احمللي أو اإلقليمي أو العاملي ،وللمرأة صحتني ،صحة بدنية وصحة نفسية ،وما
حيركها وجيعل عندها دافعية وطاقة لبذل اجلهد وتقدمي العطاء هي ثقتها بنفسها ،فقد ثبت علمياً بأن البدن أسري احلالة النفسية للمرأة .فالسعادة اليت
حيدثها احلب تنعكس إجيابياً على البدن ما جيعلها قادرة على مقاومة الكثري من األمراض النفسية واجلسدية.
وقال البحث الذي أعده جمموعة من اخلرباء االجتماعيني الربازيليني بأن "املرأة معروفة بعواطفها اجلياشة ،اليت جتعلها كما وصفها البحث
"بالكهربائية" وهذا يؤدي يف كثري من األحيان إىل حرماهنا من النوم اهلادئ ".وأن املرأة اليت حتب تنعم بنوم هادئ ،وال حتتاج إىل أي مهدئ ،ألن
احلب يساعد اجلسم على تأدية وظائفه بشكل منتظم سواء من الناحية النفسية أو البدنية .فـ"احلب ينشط اجلانب األيسر من الدماغ ومسؤول عن
التوازن العقلي واملنطقي عند اإلنسان .والنساء يستخدمن الناحية اليمىن من الدماغ وهي املسؤولة عن اجلانب العاطفي أي املرأة ،حباجة ماسة إىل
حتقيق توازن بني وظيفة اجلانبني يف الدماغ .واحلب هو الذي يساعدها على حتقيق هذا التوازن عرب تنشيط اجلانب األيسر من الدماغ .؛ "إذا اعتربنا
بأن املوسيقى واحلب مرتبطان بالناحية العاطفية لإلنسان .فوقع احلب أكرب على النساء ،ألنه حيرك فيهن الناحية العاطفية ،إىل جانب اهلدوء العقالين.
واذا كانت املوسيقى تنشط اجلانب األمين املسؤول عن العاطفة عند اإلنسان فان احلب ينشط اجلانب األيسر أيضاً املسؤول عن التوازن العقلي
واملنطقي عند بين البشر ".وأثبت البحث أيضا بأن احلب يقلل من قلق املرأة على كثري من األمور ،اليت كانت تقلقها قبل أن حتب ومن املعروف بأن
القلق الدائم يسبب الشعور بالدونية ،فإذا زال فان الثقة بالنفس تعود بشكل أقوى مما هو متوقع .فالقلق والتوتر مها الباب امللكي للكثري من األمراض
واالضطرابات النفسية ،فاملرأة املتفائلة باملستقبل والواثقة من نفسها ،يطمئنا على احلالة النفسية السليمة للكون كله ،وكله باحلب.

