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)سيد االوصياء( معلم سياحي 
 وترفيهي يجمع الجمال واالصالة 

لتكاملها المعماري والخدمي 
اثراؤها جمالي وعالجي

االحجار الكريمة .. تراث ومنافع واسرار

 لدرء مخاطر الخالفات الزوجية 
المرجعية تنسج الخيوط السليمة لبناء االسرة 

الحشد في عيون العرب 

رغم المخاطر الصحية ..ورفض المجتمع !!
) النارجيلة ( جتتذب الن�ساء ..

قصة تاريخ وعمارة وسيل من االسرار 
ق�سر االخي�سر 

من عمرانها اخذت مدن اوروبية تصاميمها
البصرة بوابة العراق االقتصادية 



االفتتاحية
المرأة والرجل صنوان 

ِمِننَي   ) اإِنَّ امْلُ�ْسِلِم��نَي َوامْلُ�ْسِلَم��اِت َوامْلُ�ؤْ
َواْلَقاِنَت��اِت  َواْلَقاِنِت��نَي  َوامْلُ�ؤِْمَن��اِت 
اِبِريَن  اِدَقاِت َوال�سَّ اِدِقنَي َوال�سَّ َوال�سَّ
ا�ِسَعاِت  َواْلَ ا�ِسِعنَي  َواْلَ اِبَراِت  َوال�سَّ
اِئِمنَي  َقاِت َوال�سَّ دِّ ِقنَي َوامْلَُت�سَ دِّ َوامْلَُت�سَ
ُفُروَجُه��ْم  اِفِظ��نَي  َواحْلَ ��اِئَماِت  َوال�سَّ
اِكِري��َن اهلَل َكِثرًيا  اِفَظ��اِت َوالذَّ َواحْلَ
َمْغِف��َرًة  َلُه��ْم   ُ اأََع��دَّ اهللَّ اِك��َراِت  َوالذَّ
َواأَْجًرا َعِظيًما ( االأحزاب: 35[.

االية الكرمية تبني وب��س�ح تام اأن 
اهلل ع��ز وجل جع��ل االجر واملث�بة 
للجن�س��ني الذك��ر واالأنث��ى بدرج��ة 
اأداء الف��رد  واح��دة وعظمت��ه م��ن 
و�س��الحه و اإخال�س��ه و قرب��ه م��ن 
الالق جل وعال دون النظر اىل ن�ع 
اجلن���س ، وه��ذه العالقة الال�س��ة 
بني الالق واملخل�ق هي اأرقى اأن�اع 
العالق��ات  و اأف�س��لها على االطالق و 
العم���م . فال ميك��ن التميي��ز بعدها 
يف اأي عالق��ة اأخرى ب��ني املخل�قات 
و  بالتف�س��يل  اجلن���س  ن���ع  ح�س��ب 
الرتجيح للذكر على االنثى ويف كثري 

من االم�ر الدني�ية .

و  تف�س��لت  ن�س��اء  اأ�س��ماء  وهن��اك 
 ، الع��امل  رج��ال  كل  عل��ى  تقدم��ت 
وح�س��ب الت�سل�س��ل الزمني للخليقة 
الع��ذراء  م��رمي  ال�س��يدة   ( ومنه��ن 
ال�س��يدة   ، فرع���ن  زوج��ة  اآ�س��يا  و 
اأبيه��ا  اأم   ، خ�يل��د  بن��ت  خديج��ة 
فاطم��ة الزه��راء ع ، ال�س��يدة زينب 
بنت علي ع ( ، ولق�ة وعظمتهن جعل 
اهلل عز وجل لهن درجات يف الدنيا و 
االخرة يتمناها اأف�سل الرجال على 

مر الع�س�ر .
وعندما تك�ن املراأة م�سربا لالأمثال 
احلمي��دة فهذا عند الب�س��رية يعني 
اأنه��ا ق��دوة يجب التعل��م واالقتداء 
 ، عمله��ا  به��دى  وال�س��ري  ،ب��ل  به��ا 
وتك���ن رم��زا م��ن رم���ز االن�س��انية 
و م��ن العالم��ات الفارق��ة يف تاري��خ 
املجتمع��ات ، وخا�س��ة عندم��ا يك�ن 
ه��ذا املث��ل ي�س��ربه الال��ق العزيز 
�س���رة  يف  يق���ل  حي��ث  وع��ال  ج��ل 

التحرمي  11 ...

اآَمُن���ا  ِللَِّذي��َن  َمَث��اًل   ُ اهللَّ ��َرَب  َو�سَ  (
اْم��َراأََت ِفْرَع��ْ�َن اإِْذ َقاَل��ْت َربِّ اْبِن ِل 
ِن��ي ِمْن  ��ِة َوَنِّ نَّ ِعْن��َدَك َبْيًت��ا يِف اجْلَ
ِن��ي ِم��َن اْلَق��ْ�ِم  ِفْرَع��ْ�َن َوَعَمِل��ِه َوَنِّ

امِلنَِي ( .  الظَّ
فلكل هذه الكلم��ات القليلة يجب اأن 
يع��ي االن�س��ان اأن ال اأف�س��لية للذكر 
عل��ى االنث��ى ، ولي�س هن��اك جمتمع 
ذك�ري مت�س��لط والع��رة يف القراآن 
�س��بحانه  اهلل  ذك��ره  وم��ا  الك��رمي 

وتعاىل يف حمكم اآياته .

جمال الدين ال�سهر�ستاين
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)سيد االوصياء( معلم سياحي  وترفيهي يجمع الجمال واالصالة 
لتكاملها المعماري والخدمي 

اليمكن ان يتجاهل نظرك وانت تتجه نحو طريق ياحسين ونحو جنة اهلل االكبر، اال ويشخص بصرك 

بقوة الى بقعة على االرض خضراء تشمخ في وسطها قبة ذهبية نقشت بخطوط اسالمية بديعة 

المتعبة  الحالمتين وروحك  التي تجعل من عينيك  الغناء  البنايات والحدائق  تلك  اال  الاروع منها 

المتكاملة  العصرية  االوصياء(  للتمتع بجمال مدينة )سيد  اخرى  البصر مرة  ايقاظ  بالتريث في 

في كل شئ !!    

 اصالة  وعمران
فقبل الدخول اىل كربالء بنحو 8كم ترى املدينة اجلميلة التي 
أنش��أهتا العتبة احلس��ينية املقدس��ة، وتنوي افتتاحها يف املولد 
النبوي الرشي��ف، أحدث التصاميم املعامرية.. إهنا جتمع بني 
األصال��ة والتطوي��ر يف جمال العمران، بحس��ب خمتصني. كام 
تضم  مس��جدا بمس��احة 1200 م2 ومركزًا صحيًا بطابقني 
, وبناية لإلدارة واملضيف بمساحة 1400 م2 ومطبخ ملحق 
بس��عة 500 م  وجمامي��ع صحي��ة ومحامات وش��قق س��كنية 
بح��دود 220 ش��قة و )11( قاع��ة من��ام للزائرين مس��احة 
الواح��دة منها )800(م  بطابق��ني ونافورات وحدائق« وفقا 
لترصحيات رئيس قس��م املشاريع اهلندس��ية والفنية يف العتبة 

املهندس حممد حسن كاظم.

معلم سياحي 
يقول كاظم » موقع املدينة عىل أهم الطرق املؤدية اىل كربالء 
جيع��ل منها مرك��زا الس��راحة الزائرين حت��ى يف الزيارات 

األسبوعية فضال عن الزيارات املليونية.
ويف األي��ام االعتيادي��ة تس��تقبل الزائري��ن طيلة أيام الس��نة, 
ولدين��ا إحصائيات تفيد ب��أن عدد الزوار الذي��ن دخلوا اىل 
م��دن الزائرين بلغ 10 ماليني زائ��ر يف األيام االعتيادية من 

السنة, فضال عن الزيارات املخصوصة«
وتبلغ مس��احة املدينة 30 دونام أي ما يس��اوي75 ألف مر 
مرب��ع منها 24 إلف م��ر خصصت للحدائق واملس��احات 

اخلرضاء.
واصف��ا اياه��ا باملعل��م الس��ياحي والرفيهي ملدين��ة كربالء 
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واملحافظات القريبة مل��ا حتتويه من خدمات متكاملة كأماكن 
الص��الة والطعام واحلدائق واملظ��الت والنافورات والعاب 

األطفال بام حيقق الراحة النفسية للزوار واألهايل.
و صممت املدينة من قبل رشكة عراقية ونفذهتا كوادر قس��م 
املشاريع اهلندسية والفنية مع االستعانة بكوادر فنية أجنبية يف 

املصاعد والنافورات.
االصالة  والحداثة 

 جيم��ع تصميمه��ا  بني األصال��ة واحلداثة وال ي��رض بالعامرة 
اإلس��المية املتبعة يف بناء مدينة كربالء املقدس��ة, بحيث تشعر 
ان املدين��ة ج��زء من صحن االمام احلس��ني عليه الس��الم أو 

قريبة منه .                   
ومن املشاريع املهمة للعتبة احلسينية املقدسة البدأ بانشاء مدن 
للزائرين يف املنافذ احلدودية بني العراق ودول أخرى كمنافذ 
الش��يب وس��فوان ومهران والش��الجمة بع��د توف��ر األموال 

الالزمة لتكون الواجهة احلضارية للعراق
ويتوق��ع خمتص��ون, ان تكون مدينة س��يد األوصي��اء احلديقة 

املركزية يف كربالء املقدسة.                        
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ميساء الهاللي
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بكلماتها االنيقة 
�س�ت ي�سافح اجل�ائز بجدارة 

صوتها ينس��اب كهدير الماء في يوم ربيعي، إتقنت حس��ن االداء واللفظ  .. 
إنها موهوبة لدرجة نالت اعجاب جمهور المهرجانات الخطابية بطريقة القائها 
المتميز،وتع��رف م��اذا تريد ان توصل��ه بحنكة وحينما تعتل��ي منصة الكالم 

ترتفع االكف ترحيبا وتصفيقا لها ولموهبتها الرائعة في فن الخطابة . 
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اهنا زينب رضا ذات الستة عرش ربيعا والتي تعودت عىل ان تشعل املهرجانات 
األدبي��ة تصفيقا ، ويف كل مرة وقبيل إعالن نتائج الفوز يف أي مهرجان 

أديب تش��ارك في��ه زينب تتناثر قطع الش��كوالتة ع��ىل األرض ألن 
والدهت��ا واثقة بموهبة إبنتها لدرجة أهن��ا هتيئ لفوزها وبالفعل 

مل ختي��ب يوما ظن عائلتها .. لتحصد اكربعدد من اجلوائز يف 
اغلب املهرجانات.

حتدثت لقوارير بالقول:
 يف ري��اض االطف��ال برع��ت يف الق��اء القصائد ونلت 
استحس��ان اهليئ��ة التعليمية وش��اركت يف العديد من 
املهرجان��ات يف مرحل��ة الثانوية .. ونلت استحس��ان 
احلارضين الذين ثمنوا س��المة لغتي وصويت متنبأين 
يل مستقبال كبريا يف جمال اخلطابة ..أحببت فن اخلطابة 
من��ذ الصغر وان��ا أس��مع أحاديث والديت ع��ن بطولة 

الس��يدة زين��ب والتي خطب��ت يف أعدائها فأخرس��تهم 
..فاخلطابة فن مجيل ومؤثر يف املستمع ..والفضل األكرب 

يف تعليمه��ا طريق��ة حفظ وإلق��اء اخلط��ب والقصائد منذ 
الطفول��ة والداها من خالل التدريب املكث��ف ، أما اخلطب 

فكان��ا يكتباهنا يل لتنال إستحس��ان اجلمي��ع يف املهرجانات وال 
أنك��ر فض��ل األس��تاذ كفاح وت��وت امل��رشف يف النش��اط املدريس 

ال��ذي كان يرشف عىل تدريب��ي .. الحصل عىل املرك��ز االول يف اغلب 
مهرجانات املحافظات .

                                                     
اتقان طريقة االلقاء هو األس��لوب الصحيح ، فقد خاطبت املتلقي من خالل 
اخلطب التي ألقيها بأن يكون صويت األقرب إليه من ناحية اإلنس��يابية 
واهل��دوء والرسد الذي يكون أش��به بقصة مش��وقة تش��د كل من 
يس��معها مع اإلحتفاظ باإلبتس��امة واإلسرخاء ومها يعززان 
الثق��ة بالنفس.. أفتخر بأنني كرمت من أكثر من جهة منها 
وزارة الربية وبشكل سنوي والعتبات املقدسة احلسينية 

والعباسية فضال عن قائممقامية حمافظة كربالء.
فرص ذهبية

رغم صغر س��ن زين��ب إال إهنا حصل��ت عىل فرصة 
إلقتح��ام جمال اإلع��الم من خالل العم��ل اإلذاعي 
التلفزيوين ،أذ متكنت ان تعد احدى مقدمات برنامج 
يف إذاعة الرياحني وهو رياض الكفيل أما فيام خيص 
قن��اة كربالء الفضائية قدم��ت برنامج حواء املواهب 
وبرنام��ج هل تعلم وبرنامج براع��م املودة وهي االن 
بص��دد تقدي��م  برنام��ج  واح��ة احلرف.. مؤك��دة بأن 
موهبتها واجلوائز الت��ي حصلت عليها مل تزيدها غرورا 
ب��ل زادهتا ثقة يف نفس��ها ألهنا حصلت ع��ىل فرصة جيدة 
وه��ي إنخراطه��ا يف جمال مفي��د بعيدا عن حال��ة الفراغ التي 
تعيش فيها بنات جيله��ا، وتنصح مجيع الفتيات برضورة تطوير 

الذات يف اهلواية األقرب إىل النفس والبعد عن األمور السطحية.

ى
انث

ة  
صم

ب

الثقة بالنفس
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تعداملحمي��ات الطبيعي��ة خمزون اس��راتيجي 
للدول��ة حي��ث يت��م املحافظ��ة ع��ىل االن��واع 
الن��ادرة وامله��ددة باالنقراض وع��ىل التوازن 
البيئ��ي الطبيعي، وكذلك تعت��رب خمتربًا طبيعيًا 
لطالب الدراس��ات والبحوث وتساعد  عىل 
منع خماط��ر التصح��ر للرب��ة وتع��زز التنمية 
املس��تدامة لالجي��ال القادم��ة، وتوف��ر فرص 
عمل ووظائف لع��دد ليس بقليل من الناس، 
وهلا اثر ع��ىل نرش التوعيه البيئية . .و تس��اهم  

يف األس��تقرار البيئ��ي وحت��د م��ن الفيضانات 
واجلفاف وحتم��ي الربة وحتافظ ع��ىل الطاقة 
األنتاجي��ة لألنظمة البيئية وتؤمن إس��تمرارية 
املي��اه والغط��اء النب��ايت والوج��ود احليواين ، 
واملحافظ��ة ع��ىل التن��وع األحيائ��ي وال��ذي 
تعتمد علي��ه أنظمة األنتاج النب��ايت واحليواين 
وأس��تمراريتها . كام يعتم��د عليه تقدم العلوم 
وتأمني معظ��م الصناعات املعتم��دة عىل هذا 

التنوع.

وصف العالم اإلنجليزي الش��هير بيتر سكوت حماية الطبيعة بأنها ترتكز على أربعة أركان هي 
الرك��ن الجمالي والخلقي والعلمي واالقتص��ادي. لذا أقر األتحاد العالمي لصون الطبيعة العام 
)1969( عش��رة أنواع م��ن المحميات الطبيعية بناء على أهداف الحماية التي أنش��ئت من أجلها 
وهي :- المحميات الطبيعية والعلمية والمتنزهات القومية و المعالم الطبيعية والحياة البرية 
وإدارة الم��وارد الطبيعية ومحميات المناظر الطبيعية األرضية والس��احلية و الموارد الطبيعية 

واألنسانية الطبيعية  لألستخدامات المتداخلة والمتعددة. 

المحميات الطبيعية..
نماء أقتصادي .. وجمال للبيئة

ت
عيا

طبي

قاسم محمد
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محمية النجف 
ت��كاد تكون حممي��ة النج��ف الطبيعية هي 
االب��رز يف الع��راق كوهن��ا تتمي��ز بحس��ن 
التنظي��م والتخطيط اجلي��د والتنفيذ املبني 

عىل اسس صحيحة.
يقول مس��ؤول املحمية عبد الكريم بالل، 
إن »ه��ذا امل��رشوع م��ن مش��اريع اخلط��ة 
االس��تثامرية لوزارة الزراعة، تم إنشاؤه يف 
العام 2007 من قبل مديرية زراعة النجف 
وقد أقيم عىل أرض مساحتها 520 دوناًم، 
أحيطت بس��ياج من األش��جار م��ن أربعة 
خطوط عددها 16 ألف ش��جرة، كام متت 
زراعة أشجار الكالبتوس والنخيل داخل 
املحمية موزعة بني واحاهتا األربع ليكون 
العدد الكيل لألش��جار 60 ألف شجرة«، 
مبين��ًا: أن اهل��دف من إنش��اء املحمية »هو 
حلامي��ة البيئة احلياتي��ة والالحياتية يف بادية 
النجف، فالبيئة احلياتية تتمثل باحليوانات 
املنقرضة والنادرة مثل النعام الذي انقرض 

م��ن ه��ذه املنطقة ع��ام 1963، فضال عن 
غ��زال الريم العراقي املنق��رض من البادية 
الغربية، وهناك اآلن أكثر من 60 غزااًل يف 
املحمية«. أما ما خي��ص احليوانات النادرة 
»فق��د أحرضن��ا اىل املحمي��ة 3 م��ن االبل 
الوضحة و3 من اخليول، وانواعا من البط 
العراقي والس��وداين واملرصي، فضال عن 
االوز العراق��ي، ك��ام نريب أغن��ام العوايس 
العراقي��ة التي ب��دأت تنقرض م��ن باديتنا 
وه��ي تعطي نس��بة توائم عالي��ة تصل اىل 
200 باملئة، وتيلة صوفها تشبه تيلة صوف 
أغن��ام املارينو االس��بانية؛ أي اهن��ا مقبولة 
عامليًا، وكان العراق يضم املاليني منها إال 
أهن��ا بدأت ختتف��ي اآلن، وبدأنا يف املحمية 
بخمسة عرش رأسًا منها وقد وصل عددها 
اآلن اىل 23 رأس��ا م��ن األغن��ام، اضاف��ة 

اىل ذل��ك فه��ي تصل��ح أن تك��ون منتجعًا 
أله��ايل النجف، وقد مت��ت إضافة 1300 
دون��م للمحمية مؤخرًا لغرض توس��يعها 
من اجلهت��ني الرشقية واجلنوبي��ة«. لزراعة 

األشجار 
وع��ن تفاصي��ل العم��ل يف املحمي��ة يؤكد 
املهن��دس الزراع��ي صف��اء حمم��ود قائاًل: 
»تت��وزع األش��جار يف املحمية بني خطوط 
وغربي��ة  ورشقي��ة  ش��املية  ومنظوم��ات 
وجنوبي��ة، وكل منظوم��ة تغ��ذي بح��رية 
وجمموعة من األش��جار والنخيل، ويصل 
ع��دد النخي��ل يف املحمي��ة اىل 300 نخلة، 
في��ام يص��ل ع��دد األش��جار يف كل واحة 
أن  مضيف��ًا  ش��جرة«،  آالف   5 او   4 اىل 
»األش��جار التي مت���ت زراعت���ها تت�حمل 
الظ��روف الصحراوي��ة، فضال عن كوهنا 

غري مستساغة لألكل عند احليوانات
فيام اشارت املهندس��ة الزراعية رجاء عيل 
كاظ��م: »وصلن��ا اآلن اىل عم��ر النض��ج 
اجلنيس للنعام وهي من سنتني ونصف اىل 
ثالث سنوات عند الذكور لذلك نستطيع 
أن نب��ارش بعملي��ات الرقي��د، وت��م رشاء 
النعامات بأعامر متقاربة دون متييز اجلنس 
ألهن��ا ال تتميز إال عن��د البلوغ فيكون لون 
األنثى قهوائيًا فاحتًا بينام لون الذكر أس��ود 
فامح��ًا، ويرجع االخت��الف اىل كون الذكر 
يرق��د ع��ىل البيض لي��اًل بينام األنث��ى ترقد 
ع��ىل البيض هن��ارًا فيك��ون اللون وس��يلة 
من وس��ائل التموي��ه«. وتضي��ف كاظم: 
»نحص��ل من كل نعامة عىل نس��بة تفقيس 
م��ن 60 اىل 70 باملئة؛ أي م��ن املمكن أن 
نحص��ل منه��ا ع��ىل 42 نعامة يف موس��م 

التكاثر«.

ت
عيا

طبي

الهدف من إنشاء 
المحمية »هو لحماية 
البيئة الحياتية 
والالحياتية في بادية 
النجف

تتوزع األشجار في 
المحمية بين خطوط 
ومنظومات شمالية 
وشرقية وغربية 
وجنوبية، وكل منظومة 
تغذي بحيرة ومجموعة 
من األشجار والنخيل
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األحجار الكريمة ال ختتلف عن س��واها من 
حيث كوهنا صخورًا متكونة من بعض املعادن 

ومنشأها واألكاسيد، 
من 

اثراؤها جمالي وعالجي
االحجار الكريمة .. تراث ومنافع واسرار

طبقات أرضية خمتلفة تقع بعضها 
يف اعامق بعيدة نسبيًا، وظهرت اىل 
السطح نتيجة عمليات جيولوجية 
معروفة للمتخصصني منها التواء 
القرشة االرضي��ة، التي تكون 
السالس��ل  نتيجته��ا 
وخ��الل  اجلبلي��ة. 
التعرية  عملي��ات 
يتم  التنقيب  أو 
هذه  اكتشاف 

االحجار. 
وهي 

بحسب 
نوعية املعادن 
الت��ي تتك��ون 
والضغط  منها، 
والزمن  واحل��رارة 

له..  تعرضت  ال��ذي  اجليولوجي 
تأخذ اش��كاهلا والواهنا، ملمس��ها 

وشفافيتها.
طاقتها العالجية 

يس��ود اإلعتق��اد ب��أن لألحج��ار 
الكريمة استخدامات طبية وقدرة 
عالجية وهذا صحيح, وهناك من 
يتم��رس مهنة الع��الج باألحجار 
الكريم��ة حي��ث يعترب ه��ذا النوع 
من العالج جزء من الطب البديل, 

اعتمد معظم المعالجين 
على مفهوم الطاقة 
المحتوية في األحجار 
وسر هذه الطاقة 
وكيفية تفاعلها مع 
الجسد والمرض يبقى 
سرا
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فم��ن الدول التي هتتم هب��ذا النوع من 
الع��الج هي اهلن��د والص��ني واليابان 
وأمريكا, وكثري من الش��عوب القديمة 
إستخدموا األحجار يف الشئون الطبية 
مث��ل اهلن��ود احلم��ر وبع��ض القبائل 
األخ��رى الت��ي انترشت ح��ول العامل, 
وق��د اعتم��د معظ��م املعاجل��ني ع��ىل 
مفه��وم الطاقة املحتوي��ة يف األحجار 
ورس ه��ذه الطاقة وكيفي��ة تفاعلها مع 
اجلس��د واملرض يبق��ى رسا وقد عجز 
الط��ب احلدي��ث ع��ن تفس��ريه, وكان 
لعلامء العرب دور يف اس��تخداماهتا يف 
وصفاهت��م الطبية ملختل��ف األمراض 
اجلسدية ولكن س��بق العرب اليونان 
والف��رس وال��روم يف ه��ذا الفرع من 
الطب, فيقول ابن س��ينا ع��ن الياقوت 
مثال:إن خاصيته يف األحجار الكريمة 
من سحر ومجال ملفت يدخل للقلب 
مبارشة فتعرف اإلنسان عىل األحجار 

الكريمة 

وإس��تخرجها من��ذ قدي��م 
إس��تخدمها  وق��د  األزل 
أو  والث��روة  للزين��ة 
للع��الج وكتاب��ة التعاويذ 

والطالسم .
 عجائب الخالق 

 ب��دأت م��ع اإلنس��ان من��ذ 
آالف الس��نني ، وق��د كانت 

هلا قيمة مادية من ناحية, وقيمه 
طبية ونفس��ية من ناحية أخرى 

س��يام لدى العرب القدم��اء, فهم 
من إعترب املداواة هبا علام, فاستعملوا 

الع��ني  أعص��اب  لتقوي��ة  اللؤل��ؤ 
القل��ب, والياق��وت لوقف  ورضبات 
النزف وهتدئة الروع واخلوف وكسب 
احلظ والعز بني الناس، كام إس��تعملوا 
الزم��رد إلتقاء ال��رصع وإبع��اد مجيع 
احل��رشات الس��امة, والف��ريوز إلتقاء 
الع��ني احلاس��دة والرشي��رة, والعقيق 
لوق��ف ن��زف ال��دم من أي م��كان يف 
اجلس��م، ومن بدائ��ع وعجائب صنع 
اهلل األحجارخواصه��ا ومنافعها التي 
خف��ي معظمه��ا ع��ىل عقل اإلنس��ان 
وهي يف أدنى مراتب الوجود ، وإن هلا 
إحساس وشعور وحياة وممات 
وذل��ك يكون يف رتبة 
اجلامدات ) وإن 
يشء  م��ن 
يسبح  إاّل 

بحمد 
رّبه 

ولكن 
التفقهون 

 ) تسبيحهم 

»االرساء44«
 وللعلم أن من أسباب تولد األحجار 
ه��ي األبخرة واألدخن��ة التي تنتج يف 
باط��ن األرض بق��وة احل��رارة العالية 
ثم تتصلب تلك امل��واد ومن ثم جتف 
وع��ىل حس��ب نوعية امل��ادة وتفاعلها 
وإحتاده��ا ينت��ج حج��ر أو مع��دن تام 
الركي��ب وهن��اك أحج��ار تتولد من 

النباتات مثل الكهربا والسندروس .
انواع واش��كال  واالحج��ار الكريمة 
حس��ب  متع��ددة  واس��تعامالت 
االحاديث الرشيفة واقوال وتوصيات 

االئمة عليهم السالم 
بأنواعه واش��كاله،  الياق��وت  ومنه��ا 
والزم��رد،  والزبرج��د،   ، والعقي��ق 

واملرجان ، الفريوزي ، والكهرمان. 

خاصيت الياقوت في 
األحجار الكريمة من سحر 
وجمال ملفت يدخل 
للقلب مباشرة فتعرف 
اإلنسان عليها وإستخرجها 
منذ قديم األزل

من بدائع وعجائب صنع اهلل 
األحجارخواصها ومنافعها 
التي خفي معظمها على 
عقل اإلنسان وهي في أدنى 
مراتب الوجود



طقوس رمضانية مفعمة بالحب اآللهي 
كلمات اهلل تحلق  في فضاء سيد الشهداء  

12

ت
سبا

منا
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اسرة قوارير 
ك��ام يف كل عام يف غرة ش��هر رمضان الكري��م حتتفي املالئكة 
بضيوف احلس��ني )عليه الس��الم( ضمن أهبى ممارسة عبادية 
يمك��ن أن متن��ح هذا الش��هر العظي��م داللة روحانية تبلس��م 
األرواح املثقل��ة بج��راح ع��اٍم م��ى املحف��ل الق��رآين الذي 
يرتلون فيه عش��اق املوىل يف رحابه كلامت اهلل بحناجر تأنقت 
برخامة الص��وت وصدق العقيدة ، أذ تتبنى العتبة احلس��ينية 
املقدسة يف شهر رمضان املبارك إقامة حمفل قرآين خلتم القرآن 
الكريم خالل الشهر الفضيل، ومن يدخل إىل حرم املوىل بعد 
صالة الظهرين س��يلمس األجواء الرمحانية ويستشعر عظمة 
املشهد حيث تتشكل صفوف منتظمة من الزائرين الصائمني 
تتقدمه��م املصاحف وكأهنا كواكب تعكس نور اهلل يف ارواح 
اآلملني يف رمحته، ويف مقدمة الصفوف منصة تتس��ع خلمس��ة 

قراء تصدح حناجرهم بأصوات ختش��ع هلا االفئدة ويستكني 
يف مقامها وجع هم الدنيا الزائلة، فتجد هؤالء القراء يتناوبون 
ع��ىل قراءة جزء كامل يوميا ليحتف��وا يف ختم القرآن آخر يوم 
من الشهر املبارك وسط حشد ممن حباهم اهلل بنعمة تتبع كالم 
اهلل يف أطهر بقعة خصها الرمحن لتحتضن جسد سيد الشهداء 
وبشهادة املالئكة التي حتف الروضة املطهرة، وال يقترص هذا 
املش��هد يف حرم املوىل فقط بل يتعدى ذلك إىل أغلب البيوت 
فالنق��ل املبارش هلذا احلدث املالئكي ال��ذي تتبناه قناة كربالء 
الفضائية تنقل للصائم الصوت والصورة فتنجذب األرواح 
وتبتس��م القل��وب اخلاش��عة ويتكلل ش��هر رمض��ان بفيض 
من الربكة حت��ت مظلة كتاب اهلل ورمحت��ه. النازلة عىل قلوب 

الصائمني القارئني.
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 لالطفال نصيب
اعتادت العائلة العراقية يف شهر رمضان تدريب أطفاهلا عىل 
الصيام حتى وان كان لس��اعات معدودة من أجل تشجيعهم 
ع��ىل الصوم ، ك��ام دأبت العتبة احلس��ينية املقدس��ة عىل اقامة 
املحافل القرآنية هلم وخصصت ساعات يف صحنها الرشيف 
ملامرس��تهم طقس عبادي يف غاية اهليبة والتبجيل س��يام وهم 
يرتدون املالب��س البيضاء والطاقية اجلميل��ة وحيرصون عىل 
ختم كتاب اهلل بكل والء وطمأنينة وبش��كل يوحي بااليامن 
واحلب الداء طقوس الشهر الكريم حتت قبة سيد الشهداء .. 
أذ تقول احلكمة قل لطفلك 1000كلمة وافعل فعال واحدا 
س��راه يقلد الفعل ويرك ال�1000كلمة لذا عليك ان تكون 
ق��دوة لطفل��ك بترصفاتك وجي��ب ان يفهم ب��أن اهلدف من 
الصي��ام وقراءة القرآن يتج��اوز االبتعاد عن األكل والرشب 
اىل التعامل االنس��اين الراق��ي وفهم مع��اين اداء كل مايتعلق 
بالش��هر الفضيل من طقوس عبادية واجب��ة مع التعويد عىل 
كل ذل��ك بحس��ن ال��كالم والتدري��ب .. واغل��ب االطفال 
الذين يؤدون اخلتمة املرشفة حسب حديثهم ل)قوارير( اهنم 
يش��عرون بال��رسور واالنتامء حتت باحة جن��ة اهلل يف االرض 
يف حرضة  االمام احلس��ني عليه السالم يؤدون شعائر الشهر 
الكريم بحب وايامن ويواكبون الراتيل العذبة بقبول حس��ن 

ونفس صافية معززة بلطف العناية اآلهلية .  

ثراء السحور 
رب��ام يدعونا تس��اؤل .. ملاذا يف كربالء تكون طقوس الش��هر 
الكري��م خمتلف��ة ! وفيها طعم خ��اص المثيل ل��ه .. االجابة 
واضحة ورائعة .. الن كل مافيها يدعوك اىل الطاعة والعبادة 
والصم��ت املبج��ل بالتقدي��س للرضحيني الرشيف��ني ، فعبق 
عطرمها وتوافد االالف الزائرين من ارجاء املعمورة، جعلها 
قبلة ومنارا ، وآيات خالدات لطيب النفوس وذكر اهلل ..لذا 
ومن منطلق ماحتمله املدينة املقدس��ة من ث��راء ايامين نجد ان 

الليايل الرمضانية امجل واعمق من سواها .
وللس��حور خاصي��ة متف��ردة يف كل ماحتم��ل م��ن طق��وس 
وممارس��ات  تزخ��ر بمع��اين س��امية كالدعاء وق��راءة القرآن  
والت��زاور بني االه��ل واالحبة واالصدقاء فض��ال عن احياء 
تلك الليايل اجلميلة بغبط��ة وروح ايامنية صادقة ،أذ يتملكها 

سحر خاص ال يكاد ان يصدق عىل مدينة اخرى سواها. 
ف��كل االيام واللي��ايل الرمضاني��ة مفعمة وزاخ��رة باالجواء 

ت
سبا

منا
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الس��احرة العبقة لعظمة الش��هر،وخري دلي��ل  صدى الدعاء 
وانفاس تالوة القرأن وتس��بيح املؤمن��ني وصالة املتهجدين 
ففيها طعم ال يتحقق يف مكان أخر، وتبقى االنفاس املحمدية 
تبث نداها وعطرها يف ليايل كربالء طيلة ايام الشهر الفضيل 
، أذ ن��رى الصائمني حتى س��اعات الس��حور ينش��دون من 
رحي��ق ابا عب��د اهلل احلب والوالء وال تفوهت��م اداء مايمكن 
من قراءة القرآن والدعاء للمؤمنني وللعراق باخلري واالمان 
.. ويف ذلك كله نس��ائم بركة تتعلق هبا ارواحنا وقلوبنا التي 
تتوق اىل ان يطول الش��هر اجلميل ملا يضم من طقوس مجالية 

وروحية ساحرة. 
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اس��همت التط��ورات الحديث��ة المتالحق��ة ف��ي المج��ال 
الطب��ي لعالج س��رطان الثدي في ش��فاء عدد كبير من 
المصاب��ات .. ويتطلع الباحث��ون في انحاء العالم لوضع 
اس��تراتيجيات وقائي��ة للح��د م��ن انتش��اره وتط��وره، و 
ألهمي��ة معرفة عوامل الخطورة وطرق الكش��ف المبكر 
عن المرض ولتوعية النس��اء بكل تفاصيل هذا المرض 
التقت قوارير بالدكتورة س��هير جبيلي أخصائية جراحة 
عامة في مستش��فى زين العابدي��ن  لتوضيح خطورته  

والوقاية منه ومراحل عالجه.
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- قبل أن أذكر عوامل اخلطورة حس��ب تسلسل تأثريها, عيّل 
التنويه بأهنا ال حتكم بحتمية اإلصابة باملرض بل هي تزيد من 
نس��بة احتاملية اإلصابة به. وأول عوامل اخلطورة هو اجلنس 
كون املريضة أنثى فهذا النوع شائع عند اإلناث مع أنه يمكن 
أن يصيب الرج��ل, والعمر له تأثري كونه عامل خطورة فكلام 
ازدادت املرأة يف العمر تكون أكثر عرضة ألحتاملية  األصابة, 
وكذلك التاري��خ املريض للعائلة أي أن ه��ذا الرسطان تزيد 
احتاملي��ة اإلصاب��ة ب��ه بوجود العام��ل الوراث��ي وخصوصا 
القراب��ة من الدرجة األوىل ثم تنخف��ض األحتاملية مع تباعد 
صلة القرابة بإمراة من العائلة أصيبت هبذا املرض واالفراط 
يف تناول احلب��وب املانعة للحمل احلاوية عىل األس��روجني 
فقط كام أن التعرض املتكرر لإلشعاع يزيد أيضا من أحتاملية 
اإلصاب��ة بأغلب أنواع الرسطان, وع��دم أإلنجاب أو التأخر 
فكلام زادت عدد الوالدات انخفضت نسبة إحتاملية االصابة 
فضال عن إن أالرضاع له دور إجيايب ووقائي من هذا املرض 

لذا نحن نؤكد عىل أمهية الرضاعة الطبيعية للطفل واألم. 
 وعن الوقاية منه وحتذيرها للنساء اجابت الطبيبة جبييل 

- لع��ل أهم طريق��ة وقائية من رش هذا املرض هو الكش��ف 
املبك��ر عنه واملتابعة, فضال عن ان هناك أمور عىل املرأة جتنبها 
خلفض أحتاملية اإلصابة وه��ي عدم تناول اللحوم بكميات 
كبرية واالبتعاد عن فرط تناول حبوب منع احلمل واستبداهلا 
بط��رق بديلة كام وان تأزم احلالة النفس��ية هلا دور يف اإلصابة 
بمعظ��م أنواع الرسط��ان فضال عن إن س��وء التغذية له دور 
مواٍز للوضع النفيس يف تأثريه السلبي, وعدم ممارسة الرياضة 

أي مخول النشاط اجلسمي, والتلوث البيئي. 
وبصدد احلديث عن   العمر الذي يبدأ معه وأمهية الكش��ف 

املبكر اشارت
- يف الس��ابق كن��ا ننصح النس��اء بإجراء الفحص بعد س��ن 
األربع��ني إال أن األمر أختلف بس��بب ظه��ور إصابات قبل 
األربع��ني ل��ذا ننصح بإج��راء الفحص الس��نوي بعد س��ن 

الثالثني اما طريقة الكشف املبكر فهي مهمة لكل إمرأة متتلك 
عامل أو أكثر من عوامل اخلطورة, وتبدأ عملية الفحص بأن 
تقف الس��يدة أمام املرآة خامس يوم الدورة وتالحظ ش��كل 
الثدي وتبدأ بالضغط حوله بإجتاه عقارب الساعة للتأكد من 
عدم وجود كتلة يف حميط الثدي أو حتت األبط ومالحظة فيام 
لو كان هن��اك تغري يف لون الثدي أو احللم��ة, أو ضمورها, أو 
خروج مادة شفافة أو مصلية محراء من احللمة, املرحلة الثانية 
في��ام لو كان هناك عارض يش��ري للم��رض فيجب أن ختضع 
امل��رأة للفح��ص الرسي��ري الذي يق��وم به جراح, ث��م إجراء 
الس��ونار ال��ذي يبني وجود كتل��ة غريبة من عدمه��ا ونوعية 
الكتلة, ثم فحص املاموغرايف اإلشعاعي الذي من الرضوري 

أن ختضع له س��نويا كل إمرأة بلغت 
األربعني, كل ه��ذه الفحوصات ال 
تؤكد نوع الورم إن كان رسطاين أم 
محيد إال بعد األس��تئصال وإرسال 
العينة للزرع وقته��ا يقرر إخصائي 
األورام ووض��ع اإلصاب��ة وجرعة 

العالج الكيمياوي .
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 السامء تلبدت بالغيوم.. ستمطر قريبا!
_ وماذا يعني؟

_ كي��ف ماذا يعني! كيف س��يكون وضع املواجهة برأي��ك هل هناك قتاال 
حتت املطر؟

_ ل��ن أق��ارن وضعنا بلعبة كرة القدم التي أحيانا يس��تمر الالعبني باللعب 
حت��ت املطر بإرصار أكرب عىل الفوز بل عيّل أن أقول لك إن أمطرت س��تكون 

بشارة نرص لنا ال حمالة.
_ كيف؟

 _ أهلل جل وعال عّذب الكافرين باملطر ورحم املؤمنني باملطر أيضا وإن كنت 
مؤمن بأن اهلل معنا فسيكون املطر رمحة علينا وعذاب عليهم

_ س��بحان اهلل كل يوم أقتنع بحكمتك أكثر, ش��اعر ومدرس واآلن مقاتل 
باهلل عليك أمطرنا بإحدى قصائدك

وعند أول قطرة سقطت من السامء عىل جبني املقاتل الشاعر منذر أمطر رفاقه 
بقصيدة ارجتالية عنواهنا » شهادة حتت املطر«

مل يكن منذر قبل عام هبذا االسرسال يف قول الشعر بل كان حياول أن هيرب 
من موهبته لئال يكتب شعر الغزل, وهبذا حتديدا كان يرد عىل تساؤالت زوجته 
حول إعراضه عن كتابة الشعر وعبارته الدائمة كانت » بركان شعري سيثور 

ذات يوم��ا ويلقي بحممه ليصف أس��مى 
ش��عور » وكان هذا الشعور هو وجوده يف 
الس��واتر بني أشخاص ال جيمعه هبم سوى 
العقي��دة الراس��خة التي وح��دت صفوف 
القتال فمنذر كان مدرس وش��اعر ورفيقه 
كان عام��ل بن��اء بس��يط وثالثه��م طال��ب 
جامعي , كانت جلس��ات االس��راحة بعد 
املواجهات أش��به بكرنفال ش��عري وثقايف 
وحت��ى مرسحي ..فكل واح��د منهم يعرب 
عن ش��عوره بطريقته اخلاص��ة ومنذر كان 
يقول الش��عر احلاميس بعذوبة وكأنه يتغزل 
بالش��هادة وينتظرها بشوق كلهفة العريس 
لرؤية عروس��ه حتى أن بع��ض رفاقه كان 
يامزح��وه بداع��ي أن��ه كان خيف��ي زوجت��ه 
خلف سطور التوق للش��هادة ويقولون له 
» قل برصاحة إن اش��تقت هل��ا ألننا ال نفقه 

لغتك الشعرية ما أدرانا من تقصد«!

�سهادة حتت املطر
ايمان الحجيمي 
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_ ال.. زوجتي تعلم أين أقول هذا الش��عر لس��واها ألن ما 
أقوله هلا أرقى من الشعر.

رد أحدهم بعبارة حاول هبا أن يعرب عن تناغمه مع قول منذر
_ هنيئا هلا ولسواها بمجاهد شاعر أم أنك شاعر اجلهاد؟

تأمل منذر الس��ؤال للحظات وكأنه يفتش عن إجابة ترضيه 
أوال وتفرس رس تدفق قوله للش��عر بعد التحاقه ورد بابتسامة 

عميقة وواثقة.
_ كن��ت أحب قول الش��عر قبل التحاقي للس��اتر لكن بعد 

االلتحاق قول الشعر أحبني!
ووسط  ضحكاهتم من صعوبة  فهمهم لفلسفة منذر يف الرد 
وقول أحدهم » من يرى منذر ألول مرة ال يصدق أنه شاعر 

مالحمه الغاضبة ال تدل عىل ذلك« 
ج��اء نداء عاج��ل بتحرك ثالث س��يارات للع��دو واحتاملية 
حمارصة الدار التي مل يكن عدد املحتشدين فيها يتجاوز العرشة 
و كانوا بانتظار وصول إس��ناد ليتقدموا إال إن تقدم العدو يف 
هذا الوقت وحتت تأثري زخات املطر والرياح الش��ديدة التي 

منعتهم من اس��تخدام الناظور ملتابعة حركة العجالت اربك 
الوض��ع جدا وأخذ كل واحد فيهم موقعه عىل س��طح الدار 
وبدأ تراش��ق إطالقات الرصاص تقدح برشارها حتت املطر, 
وبعد أكثر من نصف س��اعة تراجعت سيارات العدو بعد أن 
أصابت نريان احلش��د ثالثة منهم حينها بدأت الش��مس تنبأ 
الفج��ر بخيوطها الذهبية التي انعكس��ت ع��ىل قطرات املطر 

ومن شدة روعة املنظر صاح أحدهم
_ برشاك يا منذر صدقت كان املطر بش��ارة نرص, يتأكد منها 

قول الشعر هيا أحتفنا بقصيدة صف لنا هبا هروب اجلبناء
مل يتح��رك من��ذر من مكان��ه وبقي جاث عىل ركبتيه يمس��ك 
ببندقيت��ه الت��ي ادخل فوهتها بثقب يف احلائط وأس��ند راس��ه 
عليه وبعد أن تقدم رفيقه اجلامعي وهو حيبس أنفاسه ويأمل 
أن يكون هذا املوقف مزحة من منذر إلثارة ذعرهم جاء الرد 
رسيعا بمجرد ما أزاح رأس��ه عن احلائط وجد ثقب يف جبينه 

أزال املطر عنه أثار الدماء!  
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تعن��ي كلمة )اليابان( باللغة اليابانية )مش��رق الش��مس ( لذا 
يطل��ق عليها اس��م )بالد الش��مس المش��رقة( ..وتق��ع اليابان 
في ش��رق قارة اس��يا بين المحيط الهادي وبحر اليابان وش��رق 
الجزي��رة الكوري��ة ، وفيه��ا مايق��رب م��ن 3000جزيرة ، كم��ا تتألف 
م��ن 47 محافظة ، ويبلغ عدد س��كانها 128 مليون نس��مة ، أما 

مساحتها فتبلغ 378000كلم مربع ...

بالد الشمس واالنسان اآللي ..
اليابان ..

ترجمة واعداد :عدوية الهالل 
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غالب��ا ماتع��اين اليابان م��ن الكوارث 
الطبيعي��ة اخلط��رية مث��ل االعاص��ري 
واالنفج��ارات الربكاني��ة والزالزل ، 
وع��ىل الرغم م��ن ان ه��ذه الكوارث 
يمكن أن تودي بارواح الكثريين ،اال 
ان الياباني��ني يعمل��ون جاهدين منذ 
ع��دة س��نوات لتقليل اثاره��ا املدمرة 
..وتس��تخدم اليابان احدث التقنيات 
لل��زالزل  مقاوم��ة  مب��ان  لتصمي��م 
بمنتهى  العواصف  ومتابعة مسارات 

الدقة .

تب��دو الف��رات املهم��ة والب��ارزة من 
التاري��خ الياب��اين مث��ل حكاي��ة غنية 
ثق��ايف  هي��اج  يميزه��ا   ، ومعق��دة 
واجتامعي كبري وس��نوات طويلة من 
العزلة عن العامل ، اذ عاش��ت رصاعا 
مس��تمرا ب��ني الرغب��ة يف احلفاظ عىل 
ثقاف��ة معزول��ة وفري��دة م��ن نوعه��ا 
مع احلاج��ة اىل االق��راب من الدول 
االرث  الث��راء  االخ��رى  االس��يوية 
الثق��ايف واالقتص��ادي والس��يايس يف 

البلد .
وش��كل ه��ذان القطب��ان رصاع��ات 
جذري��ة احيان��ا لكنه��ا كون��ت ايضا 
الق��وة الدافع��ة خلف التق��دم الكبري 
، وخل��ف االخط��اء الكب��رية لألم��ة 

اليابانية يف الوقت ذاته ..

وف��ق ه��ذا الس��ياق ، يمكن تقس��يم 
التاريخ الياباين اىل مخس حقب كبرية 
م��ع االش��ارة اىل التغ��ريات الكربى 

التي ميزت حضارهتا.

احلقب��ة االوىل هي االص��ول القديمة 

للحضارة الياباني��ة  ومتثل البدايات 
االوىل التي تعود اىل القرن الثامن قبل 
املي��الد ،..وتنقس��م اىل ثالث فرات 
زمنية مميزة هي ف��رة )جومون( التي 
ظه��رت من��ذ اكثر من 10000س��نة 
قب��ل املي��الد، ومتث��ل االمرباطوري��ة 
االمرباطور  التي أسس��ها  االمربيالية 
جوم��و يف الع��ام 660 قب��ل امليالد ، 
والتي بدأ فيها اخراع الفخار..وفرة 
)يايوي( التي بدأت منذ القرن الثالث 
قب��ل امليالد وامت��ازت بادخال زراعة 
االرز اىل اليابان عن طريق املهاجرين 
الكوريني..ام��ا الف��رة الثالث��ة فه��ي 
)كوف��ون أو ياماتو( الت��ي متتد مابني 
القرن��ني الثالث والس��ادس امليالدي 
ومتتاز ببناء االرضحة الكبرية املوجود 
بعضها حتى يومنا هذا والتي تشري اىل 

بداية عرص النبالء ..
تتابع��ت بع��د ذلك احلق��ب يف عرص 
امرباط��وري امتد حتى الق��رن الثاين 
عرش وترس��خت فيه الديان��ة البوذية 

تاريخ وح�سارة 

التاريخ الياباني مثل 
حكاية غنية ومعقدة 
، يميزها هياج 
ثقافي واجتماعي 
كبير وسنوات 
طويلة من العزلة 
عن العالم
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والثقافة الصينية كام تم كتابة الدستور 
الياباين املستوحى من الكونفوشيوسية 
الياب��ان  حكوم��ة  لقوان��ني  ليؤس��س 
وتط��ور نظ��ام احلك��م يف الياب��ان بعد 
اعت��امد الدس��تور يف الع��ام 1947 اىل 
نظام ملكي دستوري يضم امرباطورا 

وبرملانا منتخبا .

 20 م��ن  مايق��رب  اىل  االدب  يمت��د 
قرنًا، وتأثرت االعامل االوىل باألدب 
الصيني ، لكن السياسة املنعزلة لليابان 
أدت اىل تط��ور صيغ أدبي��ة فريدة من 
نوعها ..ففي القرن التاس��ع عرش كان 
عليه��ا ان تنفتح عىل ال��دول األخرى 

من وان تتحول اخلصائص العامة 
ع��ىل  االنفت��اح  اىل  العزل��ة 

العامل .
اىل  ويقس��م 
فرات  ثالث 
رئيسية  زمنية 

هي 

الف��رة القديم��ة والعصور الوس��طى 
واحلديث��ة ..وتتمي��ز كتاب��ات الف��رة 
القديمة بتناول مواضيع احلب واحلياة 
لتس��لية النب��الء يف ب��الط االمرباطور 
..ام��ا كتابات العصور الوس��طى فقد 
متيزت بتاثري قوي للبوذية وكان ابطاهلا 
واملس��افرين  الكهن��ة  م��ن 
 ، الزاهدي��ن  والش��عراء 
الف��رة  ه��ذه  وخ��الل 

خاضت 
اليابان العديد 
احل��روب  م��ن 

التي 

أدت اىل ظهور شخصية )الساموراي 
( املحاطة بالكثري من االس��اطري..فيام 
خي��ص الف��رة احلديث��ة التي متت��د منذ 
القرن التاس��ع عرش وحتى ايامنا هذه 
فقد متيزت بانفتاحها عىل العامل الغريب 
احلض��اري  التق��دم  حال��ة  وتصوي��ر 
الرسيع بادخال ش��خصيات الرس��وم 
االلكروني��ة  وااللع��اب  املتحرك��ة 
الت��ي اجتذب��ت الش��باب ع��ىل وج��ه 

اخلصوص.

اخت��ص  هنال��ك طق��وس وع��ادات 
سكان اليابان بمامرستها واشتهروا هبا 
ومنها عمل اشارة تعني )السالم( قبل 
التصوير، فامان يقف الياباين بمواجهة 
الكامريا حتى يرفع كفه ويفصل مابني 
اصبعي��ه الوس��طى والس��بابة للداللة 
ع��ىل الس��الم او الن��رص فه��ي تش��به 
ح��رف )v( الذي تبدأ ب��ه كلمة نرص 

.. )victory( االنكليزية
ومن عادة اليابانيني ايضا اجللوس عىل 

خاضت اليابان 
العديد من الحروب 
التي أدت الى ظهور 
شخصية )الساموراي 
( المحاطة بالكثير من 
االساطير..

 عادات وتقاليد غريبة 

 االأدب الياباين 

ب
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ش
ل و

دو



23

اصبحت واحدة من 
اكثر الدول تقدما في 
العالم ،كما تقدمت 
في التجارة وصارت 
عالمات مثل )سوني 
،تويوتا، فوجي ، 
باناسونيك ( 
األرض ويف منازهل��م توج��د حرصان 
خمصصة لذلك..ومن أهم طقوس��هم 
رشب الش��اي املصن��وع من الش��عري 
وه��و رشاب منع��ش والحيت��وي عىل 
الكثري م��ن الكافايني ،كام اعتادوا عىل 
اصدار اصوات لدى تناول املعكرونة 
او الش��عرية ويعدون ذلك داللة عىل 

التقدير واستحسان الطعام .
وم��ن العادات الش��ائعة ايض��ا اجراء 

عملية توسيع للعيون وهو ماتنفرد به 
بني دول العامل..اما النس��اء اليابانيات 
خطواهت��ن   بق��رص  اش��تهرن  فق��د 
وارتباكها لدرج��ة ان االوربيني يرون 

طريقة ميش اليابانيات بشعة جدا .
ام��ا اش��هر الع��ادات  فه��ي االنحناء 
عن��د التعرف ع��ىل ش��خص او تبادل 
التحية مع االخري��ن اوتوديعهم ، كام 
ينحني الياباني��ون تعبريا عن االعتذار 
او التعزي��ة ويامرس��ون ه��ذه الع��ادة 
حتى ع��رب اهلاتف رغم اهن��م اليرون 
الش��خص الذي خياطبهم ..ويتجنبوا 
ممارس��ة هذه العادات خ��ارج اليابان 
لك��ي اليعرضوا أنفس��هم للس��خرية 

وألهنا خاصة هبم وحدهم .

بع��د خروجها من احل��رب ، توجهت 

الصناع��ة والتكنولوجي��ا  اىل  الياب��ان 
فاصبح��ت واح��دة م��ن اكث��ر الدول 
يف  تقدم��ت  ،ك��ام  الع��امل  يف  تقدم��ا 
مث��ل  عالم��ات  وص��ارت  التج��ارة 
)سوين ،تويوتا، فوجي ، باناسونيك ( 
وغريها من اشهر العالمات التجارية، 
كام تفوقت يف جمال صنع االنسان اآليل 

واستخدامه يف العمل .
ويعت��رب نظ��ام النق��ل يف الياب��ان م��ن 
فش��بكات  ج��دا  املتط��ورة  االنظم��ة 
الط��رق والس��كك احلديدي��ة تغط��ي 
..وق��د  الدول��ة  انح��اء  كل  تقريب��ا 
اخرعت اليابان قطارات )الرصاصة( 
الرسيعة وتس��تخدم حاليا اكرب شبكة 
ميرو لالنف��اق يف العامل ، فالقطار هو 
الوسيلة االكثر استخداما وهو االكثر 

نظافة ودقة يف املواعيد.
 طفرات علمية

ب
عو

ش
ل و

دو
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الحلقة الثانية
المرأة بعد نزول القران

املراأة يف القراآن الكرمي:

قياس��ا بما كانت عليه المرأة في الجاهلية ، فقد رفع القران الكريم كثيرا من قيمة المرأة 
بم��ا يتالءم مع كرامتها كبش��ر ، كرمه اهلل تعال��ى وفضله على كثير ممن خلق تفضيال ، 
بم��ا يحفظ لها انس��انيتها من حيث موقعها االجتماعي ، فالم��رأة نصف المجتمع ، وهي 
دوما كأم حاضنة حانية عطوف ، ومعطاء مضحية بال حدود لعطائها ، وهي مربية جديرة 
باحت��رام المربين ،  وكزوجة مخلصة وش��ريكة لحياة الرجل ف��ي كدحه وطموحاته ، وهي 

محسن وهيب عبد كبنت فلذة كبد في مكانها السامي من قلب االب.
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ل��ذا فالبد ان ينصفها االس��الم  وينزهلا مكانتها الطبيعية التي 
هي جديرة هبا ، فمن سلعة من سلع البيت او من قطعة  مرياث 
من مواري��ث املتوىف  يف اجلاهلية، ص��ارت املرأة اىل قدر عال 
من الفضيلة؛ فاذا  )اجلن��ة حتت اقدامها(  لتقدس وتطاع  فيام 
كانت املرأة مس��تباحة يف العهد اجلاهيل ، وقد ارشنا يف احللقة 
االوىل اىل بعض ذلك العس��ف الذي نال من املرأة قبل نزول 
الوحي ، وس��نتناول عىل حلقات ما عاجله القران الكريم من 
ذلك العسف.. وانس��جاما مع سياس��ة املجلة سنوايف القراء 
الك��رام  بام حقق��ه القران الكريم  للم��رأة بموضوع واحد يف 

ان
قر

ي ال
 ف

أة
مر

ال
املراأة يف القراآن الكرمي:

كل عدد انشاء اهلل:
1- من��ع وحتري��م وراث��ة 

اجلاهلي��ة  يف  كره��ا:  امل��رأة 
كانت هناك اساليب غاشمة يتبعها 

الرجال إلجبار النس��اء ع��ىل ترك ما يرثنه 
من اموال ؛ قال اهلل تعاىل لتحريم ذلك: 

ِذيَن َآَمُنوا اَل حَيِلُّ َلُكْم َأْن َتِرُثوا النَِّس��اَء َكْرًها  ا الَّ َ  ) َيا َأهيُّ
َواَل َتْعُضُلوُه��نَّ لَِتْذَهُبوا بَِبْع��ِض َما َآَتْيُتُموُه��نَّ إاِلَّ َأْن َيْأتنَِي 

وُهنَّ بِامْلَْعُروِف َفإِْن َكِرْهُتُموُهنَّ  َنٍة َوَعارِشُ بَِفاِحَش��ٍة ُمَبيِّ
ا َكثرًِيا (. ُ ِفيِه َخرْيً َعَل اهللَّ َفَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوجَيْ

قال الش��يخ الطويس يف التبيان: )هذا اخلطاب 
متوج��ه إىل املؤمنني، هناه��م اهلل أن يرثوا 

النس��اء كرها، واختلفوا يف معنى ذلك، 
فق��ال الزه��ري، واجلبائ��ي، وغريمه��ا، 

وروي ذلك عن أيب جعفر )ع(: هو أن حيبس 
الرجل املرأة عنده ، ال حاجة له اليها ، وينتظر موهتا 

حتى يرثها، فنهى اهلل )تعاىل( عن ذلك.
وقال احلس��ن، وجماه��د : معناه ما كان يعمل��ه أهل اجلاهلية، 
من أن الرجل اذا مات ، وترك امرأته قال وليه : ورثت امرأته 
، ك��ام ورثت ماله ، فان ش��اء تزوجها بالص��داق االول، وال 
يعطيها شيئا، وإن ش��اء زوجها وأخذ صداقها ، وروي ذلك 

أبواجلارود، عن أيب جعفر )ع(.
وقول��ه: )وال تعضلوه��ن( قيل فيمن عني هب��ذا النهي أربعة 

أقوال:
 أحدها - قال ابن عباس، وقتادة، والس��دي، والضحاك: هو 

الزوج أمره اهلل بتخلية الس��بيل إذا مل يكن له فيها حاجة ، وال 
يمسكها إرضارا هبا، حتى تفتدي ببعض ماهلا.

والث��اين - قال احلس��ن: هوال��وارث، هني عن من��ع املرأة من 
التزويج، كام يفعل أهل اجلاهلية عىل مابيناه.

والثالث قال جماهد: املراد الويل.
الرابع - قال اب��ن زيد: املطلق يمنعها من التزويج، كام كانت 
تفع��ل قريش يف اجلاهلية، ينك��ح الرجل منهم املرأة الرشيفة، 
ف��اذا مل توافق��ه فارقه��ا، ع��ىل أن ال تتزوج إال باذنه ، فيش��هد 

عليها بذلك، ويكتب كتاب��ا، فاذا خطبها خاطب، فان أعطته 
وأرضت��ه ، أذن هلا وإن مل تعطه عضله��ا، فنهى اهلل عن ذلك. 

واألول أظهر االقاويل((.
لقد وبخ القران الكريم تلك االس��اليب الغاش��مة وطرح هلا 
بدي��ال بميزات انس��انية راقية تتالئم ليس م��ع مكانة املراة بل 
تعزيزا النس��انية الرجل ليتحول من مستغل لنصفه االخر اىل 

رجل فاضل كريم.
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في الصحافة كما في االدب :
 ماركيز ..�سمري امريكا الالتينية

ع��ن طريق الصحافة ، دخل الروائ��ي الكولومبي الحائز على جائزة نوبل لآلداب غابرييل 
غارس��يا ماركي��ز عالم الكتابة ، وقب��ل ان يكون روائيا عالميا ش��هيرا ، منحته تحقيقاته 
الصحفي��ة واس��لوبه المتف��رد وقدرته على تصوي��ر العالم عبر حقائق مختلفة س��معة 
مقدس��ة .. حي��ن غدا روائيا ، كتب رواياته كما فع��ل مع مقاالته ، بنفس العاطفة ونفس 
الفض��ول ونف��س الرغبة في تحويل االش��ياء الى الغ��از يصعب على الجنس البش��ري 
تفس��يرها ..كان يعتب��ر نفس��ه ) صحفي في كتاب��ة الرواية ( كما اعتب��ر الصحافة دائما 

كصنف ادبي متكامل.
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ي
لم

عا
ب 

أد
الفقراء م�سدر افكاره 

خ��اض ماركيز اول معارك��ه الصحفية 
البح��ر  مش��ارف  عن��د  بارنكوي��ال  يف 
الكاريب��ي حي��ث كان يتجم��ع اغل��ب 
كت��اب وفنانو البل��د ..كان يس��كن يف 
فن��دق رخي��ص ويكت��ب حت��ت اس��م 
مستعار هو ) سبيتموس ( واستمد من 
تواجد الرس��امني  والفق��راء الكثري من 
افكار كتبه املس��تقبلية ..بعدها ، اقام يف 
بوغوتا ليعمل يف صحيفة االسبكتادور 
وعمل كناقد سينامئي اوال ثم كمراسل 
صحف��ي وكاتب يف الع��ام 1955 نرش 
قصة ) املنبوذ ( يف صحيفة االسبكتادور 
وكانت تتح��دث عن الناج��ي الوحيد 
من الغرق يف حادثة السفينة الكولومبية 
التي غرقت بس��بب االفراط يف الشحن 
اخف��اء  الس��لطات  حاول��ت  والت��ي 
حقيقته��ا لك��ن قص��ة ماركيز كش��فت 
الرس��مية  الرواي��ة  وفن��دت  احلقيق��ة 

مدي��ر  مادف��ع  للس��لطات 
اىل  صحيفة االس��بكتادور 

ارس��ال حمرره الشاب اىل 
اوروبا ليعمل مراس��ال 
اجنبي��ا جلريدته حيث 
اقام يف باريس خالل 

حرب اجلزائر .
ق�اعد هج�م 

الف��رة،  تل��ك  يف   
ماركي��ز  جت��ول 

اوروبا  يف  كث��ريا 
ون��رش يف ذات 

الوقت 
ثالث 

روايات هي )االوراق الذابلة 
( الع��ام 1955 ، ) ليس لدى 
الكولوني��ل من يكاتبه ( العام 
1961 ، ورواي��ة ) ماالهورا 
( الع��ام 1962 .. بعد اغالق 
صحيفة االسبكتادور من قبل 
السلطات الكولومبية ، تعاون 
ماركي��ز م��ع جمل��ة ) النخب��ة ( 
 ) كروم��وس  و)  الفنزويلي��ة 
الستينات،  الكولومبية ..ومنذ 
ال��رواد  م��ن  واح��دا  كان 

بش��ان  املبادري��ن 
احلرك��ة االدبية يف 
الالتيني��ة  امري��كا 

ال��ذي  والصحف��ي 
يتوق��ف يوما عن  مل 

القص��ة  ف��ن  اخ��راع 
!! وبس��بب كونه حمكوما 

بالنف��ي عن بالده ، مل يعد 
ماركي��ز قادرا ع��ىل العودة 
اليها وتقس��مت حياته بني 
وبوغوتا  وبرشلونه  باريس 
فاختذ من  ومكسيكو س��يتي 
ملهامج��ة  قواع��د  امل��دن  تل��ك 

احلكومات الفاسدة يف العامل .
جائزة ن�بل  

عادي��ا  صحفي��ا  ماركي��ز  يك��ن  مل   
ج��واز  دون  ديبلوماس��يا  كان  ب��ل 
ديبلومايس اذ كان يتم ارساله اىل مجيع 
اجلبهات وكان يعيش النضال ويامرسه 
اىل جان��ب ح��ركات التم��رد يف امريكا 
اجلنوبية ..وقد ارتبط ماركيز بصداقات 
مع معظم كت��اب الع��امل ومنهم خوليو 
كورتازار ، خ��وان كارلوس  ..وخالل 
اس��فاره ، كان يلتق��ي رجال السياس��ة 
ثم  لفي��دل كاس��رو  واش��تهربصداقته 
فرانس��وا مي��ران .. مل يمنع��ه انش��غاله 
بالصحاف��ة من ن��رش روايت��ه ) الرحلة 
الع��ام   ) االش��باح  لس��فينة  االخ��رية 
1968..ويف العام 1969 ، كان قد بدأ 

بكتابة 
روايته 

)خريف البطريريك( 
 ، الفرة  تلك  الصحف يف  حتدثت 

االدب�����ي�����ة ع��ن واالوساط 
ثالثة  جائزة ت��رش��ي��ح  لنيل  كتاب 

ال��ربازي��يل ج��ورج  ل���آداب ه��م  نوبل 
امادو والركي يشار كامل والكولومبي 
ترشين  –ويف  ماركيز  غارسيا  غابرييل 
منحت   ،  1982 ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��اين 
اكاديمية ستوكهومل جائزة نوبل لألدب 
 .. ماركيز  غارسيا  غابرييل  للعبقري 
ويف حفل استقباله يف االكاديمية حيث 
حرض مرتديا البدلة البيضاء القطنية التي 
يرتدهيا مزارعو بلده كان خطابه متوقعا 
احلروب  بوجه  االهت��ام  اصبع  رفع  اذ 
واالع��ت��داءات  والنهب  االستعامرية 
الديكتاتوريات  وك��ل  االم��ربي��ال��ي��ة 
يف  عاملنا  عن  ..ورحل  للتقدم  املعادية 
يناهز 87  العام 2014عن سن  نيسان 
عاما ليرك ارثا ادبيا نادرا وسرية حياتية 

وادبية استثنائية لكاتب استثناء.
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 لدرء مخاطر الخالفات الزوجية 

السليمة  الخيوط  تنسج  المرجعية 
شذى الشبيبيلبناء االسرة 
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صدمه��ا خبر س��معته ب��أن ابنته��ا القاصر والتي ل��م يمر على زواجها س��وى ثالثة أش��هر 
تعرضت للضرب واالهانة من قبل زوجها .. فقدت صوابها وبدون تفكير أرس��لت ابنها كي 
يصطحب شقيقته الى دار أهلها,تقول ام ايمان : عاد ليبلغني بأن أخته رفضت الخروج من 
بيتها وانكرت وجود أي مش��كلة،لذا اتصلت بها كي اتأكد فكان رد ابنتها الصادم : هناك 
مشكلة وأنا سأتكفل بحلها ولن اترك بيتي حتى وان تعرضت للعنف.. مرددة يكفي اني 

تربيتك ياامي !!
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التدخل السلبي 
لألهل غالبا مايقف 
خلف خراب العالقة 

الزوجية ..

أم  تب��ني  ذل��ك  م��ن  النقي��ض  ع��ىل 
امحد)37سنة(وهي أم لثالثة أوالد بأن 
زوجها تتحكم ب��ه املزاجية والتعصب 
ل��كل امر، فض��ال عن كالم��ه اجلارح 
املوجه اىل اه��يل الذي طاملا يثريين فأبثه 
اليهم بتفاصيله ، حتى تعقدت االمور 
وس��اءت عالقته��م به لتص��ل اىل حد 
ارصارهم ع��ىل الط��الق ، ندمت عىل 
ذلك الن م��ن اخلطأ ان تنق��ل الزوجة 

الهلها مايسئ اليهم من زوجها !

اما ام حنني)35سنة(موظفة وام لثالثة 
اطف��ال تق��ول: زوجي صاح��ب دين 

غ��ري  لكن��ه  متعاون وحيبن��ي 
واليتحمل 

ومل  املس��ؤولية 
ه��و  ينصفن��ي 

وأهله..أفتقد 
االستقاللية 

بالظل��م  وأش��عر 
منذ11عاما حتولت 

وفق��دت  ماكن��ة  اىل 
احلياة,أعب��اء  طع��م 

الكبرية  بتفاصيلها  البيت 
اىل  اضاف��ة  مس��ؤوليتي  والصغ��رية 
,وامل��ؤمل  وتدريس��هم  أوالدي  متابع��ة 
انن��ي الأس��مع كلم��ة إط��راء واح��دة 
خاصة م��ن والدت��ه او وال��ده بل عىل 
العكس انتقاد ومناكدة وتدخل يف أدق 
اخلصوصيات م��ع انني أقوم برعايتهم 
عىل أكم��ل وج��ه رغم إهن��م يف كامل 
صحتهم ونشاطهم ومع ذلك اليعرف 
أه��يل معانايت احراما حلي��ايت الزوجية 
خاص��ة انا خرجية عل��م النفس ثقافتي 
وتربيت��ي جت��ربين أن اجتن��ب املش��اكل 
لكن كل ذلك أثر يف صحتي اجلس��دية 

والنفسية .
احل��االت  لع��رشات  ن��امذج  ه��ذه 
تش��وهبا  االرسة  داخ��ل  االجتامعي��ة 
واملرجعي��ة   .. والتوت��رات  خلالف��ات 
الرش��يدة تب��ث يف خطبه��ا كل ح��ني 
اخلط��وط الس��ليمة لبن��اء حي��اة ارسية 
سعيدة بعيدا عن املشاكل والتوترات .

 
)قواري��ر( حط��ت اوراقه��ا يف مرك��ز 
االرشاد األرسي التابع للعتبة احلسينية 
املطهرة لتلتقي االستشارية االجتامعية 
علياء حس��ني والتي عربت عن أسفها 
يف تراج��ع العالق��ات الزوجي��ة ع��ن 
مضموهن��ا الس��امي يف الرمح��ة واملودة 
واحلميمية وأوعزت ذلك اىل أس��باب 
عديدة أوهل��ا التكنولوجي��ا واخليانات 

الزوجية 
التي 

حتصل 
عىل 

مواق��ع التواص��ل االجتامع��ي والت��ي 
عملت عىل تف��كك العالق��ة الزوجية 
واألرسة بشكل عام , ونوهت علياء إىل 
أن التدخل السلبي لألهل غالبا مايقف 

خلف 
خراب 

العالقة 

�سع�ر خافت

خراب التدخل
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مــ يجب تثقيف الشباب 
من كال الجنسين 
بأساسيات ومفهوم 
العالقة الزوجية من 
الجانب النفسي 
والعاطفي والقانوني 
والشرعي

الزوجي��ة .. موضح��ة مهم��ة املركزيف 
احلف��اظ ع��ىل الن��واة األوىل للمجتمع 
وإصالح ذات الب��ني وجتنب الوصول 
بالنس��بة  خاص��ة  االنفص��ال  إىل 
للمتزوج��ني الذين تم عق��د قراهنم يف 
العتب��ة املطهرة فه��م مضطرين ملراجعة 
املرك��ز يف حال حصول أي خالف قبل 
اختاذ قرار االنفص��ال.. فهو يتبنى عقد 
جلسات مطولة وبارشاف الدكتور عبد 
ع��ون مدي��ر املركز ش��خصيا للوصول 
اىل حل��ول مرضية وإع��ادة العالقة اىل 
جمراه��ا الطبيع��ي . ومن خ��الل قراءة 
رسيع��ة للح��االت التي حققه��ا املركز 
منذ تأسيسه يف اصالح ذات البني نجد 

هناك تصاعدا باألرقام وكالتايل:
2011-2012)29حالة(,
2012-2013)44حالة(
2013-2014)85حالة(,

2014-2015)120حالة( 
2015-2016 )139حالة(.

 

أما االستشارية شهالء داود)ماجستري 
ب��أن  فق��د أوضح��ت  النف��س(  عل��م 
املرك��ز وبمباركة س��امحة الش��يخ تبّنى 
إقام��ة دورات توعي��ة للمقبل��ني ع��ىل 
ال��زواج م��ن كال اجلنس��ني م��ع تقديم 
احلواف��ز والتس��هيالت املادي��ة كغرف 
الن��وم وغريها,وأش��ارت اىل أن تقب��ل 
اإلناث لالنضامم واالس��تفادة من هذه 
ال��دورات أكثر من الذك��ور حيث بلغ 
العدد 100 امرأة م��ن خمتلف املراحل 
ب��أن  وأك��دت  والدراس��ية  العمري��ة 
العالق��ة الزوجي��ة ه��ي ولي��دة الوعي 
تثقي��ف  جي��ب  العائلية،ل��ذا  والربي��ة 
الش��باب من كال اجلنس��ني بأساسيات 
ومفهوم العالق��ة الزوجية من اجلانب 
النفيس والعاطفي والقانوين والرشعي 
وحتى اجلان��ب الطبي قبل االقدام عىل 
ال��زواج حيث ان اغلبه��م لديه قصور 
يف الوع��ي وتص��ورات خاطئ��ة وعدم 
الزوجية  امل��ام باحلق��وق والواجب��ات 
,وتطرق��ت ش��هالء اىل انتش��ار الطالق 
العاطف��ي ب��ني االزواج بنس��بة عالي��ة 
بلغت 95% من خالل اس��تبيان بسيط 
قامت به اثناء حمارضاهتا عن)العالقات 
االرسية الناجحة(مما يس��تدعي جهود 
حثيثة ملعاجلة ذلك وتأثريه عىل االرسة 
ع��ن  األبناء,وحتدث��ت  خاص��ة  ككل 
امهية احل��وار العقالين واملكاش��فة بني 
الزوج��ني وم��دى تأثريه��ا يف تق��ارب 

وجه��ات النظر او حل 
املشكالت..

وهبذا 

حن��ني  االستش��ارية  بين��ت  الص��دد 
النف��س(  عل��م  احلسناوي)ماجس��تري 
املرك��ز يبذل جهود اس��تثنائية للحفاظ 
عىل األرسة من خالل اتباع توجيهات 
س��امحة ممثل املرجعي��ة ووضع اخلطط 
الكفيل��ة بمعاجلة املش��اكل  والربام��ج 
واخلالفات الزوجية التي تلقي بظالهلا 

عىل األرسة

الب��د هنا من اإلش��ادة ب��دور املرجعية 
العليا جمس��دا بخطاب س��امحة الشيخ 
عب��د امله��دي الكربالئ��ي وحرصه  يف 
بيان األس��س التي تبن��ى عليها األرسة 
الس��عيدة واملس��تقرة واملتامس��كة م��ن 
خالل التزام الطرفني واحرام العالقة 
وميث��اق  رب��اط  باعتباره��ا  الزوجي��ة 
مق��دس ونجاحه��ا يكفل بن��اء جمتمع 
س��ليم .. فالعالق��ة الزوجي��ة ليس��ت 
مس��ألة حظ ب��ل هي صداق��ة ورشاكة 
حقيقي��ة قائم��ة ع��ىل امل��ودة والتفاهم 
والتعاون واالحرام,وكام تقول احلكمة 
:النجاح يف ال��زواج الحيتاج أن تتزوج 
الشخص الصحيح النجاح يتطلب أن 

تكون أنت الشخص الصحيح.

�سداقةو�سراكة 

ت�سهيالت
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بتوقيت دجلة
�سارع املتنبي .. 

ي�سح� على كرنفال جمعته
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منهل الثقافات
تعيش اجلمعة البغدادية ساعات مذهلة 
م��ن احلي��اة واالم��ل والفك��ر والتطلع 
اىل اجلدي��د من الفعالي��ات املختلفة، أذ 
حيظ��ى ش��ارع املتنبي  بطق��وس خاصة 
ترتق��ي ف��وق كل الفعالي��ات االخرى 
التي تقام هنا وهناك ،ففيه طعم ومذاق 
مميز حتى وص��ف انه ) رئة بغداد( التي 
يتنف��س من خالهلا حياهتم ويرتش��فون 
م��ن منه��ل الثقاف��ات املختلف��ة ،ومتتد 
ج��ذوره اىل العرص العب��ايس حينام كان 

واش��تهر   .. الوراق��ني  بس��وق  يدع��ى 
بأزدهار مكتباته وعراقة مطابعه .. وهو 
متنف��س ل��كل املثقف��ني والباحثني عن 
الكتب واملطبوعات والقرطاس��ية بكل 
اشكاهلا. الشارع اش��به بكرنفال جامع 
لالنش��طة ب��كل اش��كاهلا م��ن املرسح 
والشعر والفن التشكييل واقتناء الكتب 
وتداوهل��ا ومنربا عام��ا للمثقفني الذين 
يعدونه غايتهم احلقيقية .. وبس��طيات 
ال��ورق  الت��ي ختت��زن رائح��ة  الكت��ب 
القديمة برائحة الشاي العراقي املهيل.

�ساغل الدنيا
مع مرور تس��عة قرون المتداده عىل هنر 
دجل��ة..  ظ��ل حمتفظا هبويت��ه العريقة ، 
فذاكرته اختزنت تارخيا مفعام باملؤلفات 
واملطبوعات والكتب .. س��مي باملتنبي 
تيمنا بش��اعرنا الكبري ابو الطيب املتنبي 
الذي ش��غل الدنيا والناس !! وهو اهم 
ش��ارع للثقافة يف العامل حسب تصنيف 
االم��م املتح��دة .. فف��ي باطن��ه يقط��ن 
الش��عر والكتاب وامللتق��ى باالصدقاء 
والف��ن التش��كييل وه��و باح��ة خصبة 

 ش��ارع المتنبي يغفو على نس��ائم  دجلة الرقيقة  وهو  يحتضن صباح كل 
جمعة مئات المثقفين والكتاب واالعالميين  والعوائل في كرنفال جماهيري 
المثيل له الذي يعد اعرق شارع فهو رئة الثقافة العراقية، يفتح ذراعيه لمرتاديه 
ولمحبي الكتب والمتعطش��ين لالستمتاع بالنشاطات األدبية والفنية التي 
تق��ام فيه..ويعد مناس��بة جميل��ة تجمع األصدق��اء الذين غيبته��م المنافي 
وابعدته��م ع��ن حميمية اللق��اءات ، هنا التأم ش��ملهم ونضج��ت افكارهم 

بحواراتهم .
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اهم شارع للثقافة في 
العال��م حس��ب تصنيف 

االمم المتحدة 

لالعالمي��ني والفضائي��ات التي تنقل 
فعالياته ومهوم املواطن العراقي الذي 
يصدح برأي��ه بكل حرية !!فصار جزء 
اليتجزأ من مش��اهد العراق السياسية 
والفنية والثقافية واالجتامعية ..فضال 
ع��ن املع��ارض املنوع��ة الت��ي تل��وح 
ويف   ، مجع��ة  كل  صب��اح  جدران��ه  يف 

جانب آخر تس��مع اىل صوت ش��جي 
ي��ردد اغني��ات للعراق وآخ��ر يصدح 
بدارميات ع��ن الوطن اجلريح بطريقة 

ساخرة 
اه��م مايمي��زه ان��ه يعي��ش بعي��دا عن 
االحق��اد والطائفية واملس��ميات ، فيه 

ختتف��ي االلق��اب والرم��وز والعن��ف 
ليكون ملتقى ناضج والناس البسطاء 
يتحاورون عىل عن��وان كتاب او حالة 
ثقافي��ة ، يتبادل��ون االراء والذكريات 
والتطورات واالح��داث ..حتى صار 
منربا للتعبري عن الرأي واشاعة  افكار 

وثقافات .

املكتبة وال�سابندر
من اقدم املكتبات يف شارع املتنبي هي 
املكتب��ة العرصية ملحم��ود حلمي وهو 
اول م��ن اس��تورد الكت��ب من الش��ام 
وم��رص واول م��ن طب��ع ووزع اعامل 
ودواوين الرصايف والزهاوي وغريهم 
اىل جانب مكتبات النهضة والقامويس 
واملكتب��ة العلمي��ة وعدن��ان وكذل��ك  
حمال القرطاس��ية املوزعة ع��ىل جانبي 

الش��ارع والت��ي تزده��ر مبيعاهت��ا قبل 
بدء العام ال��درايس بفرة ، ويف االزقة 
اخللفية للش��ارع تنترش املطابع االهلية 
التي تتناغم حركة مكائنها مع س��طور 

الكلامت.
 وتبقى مقهى الشاهبندر الراثية ملتقى 
االدب��اء واملثقف��ني وم��الذا هلمومه��م 
وس��عادهتم .. اما رواد املقهى الشهري 
جت��ري بينهم حوارات تص��ل حرارهتا 
اىل س��خونة الش��اي وأحاديث يف هذا 
املجال او ذاك، فضال عن كونه ملتقى 
املحافظ��ات  م��ن  الوافدي��ن  لألدب��اء 
األخ��رى ل��ذا فه��و ب��رأي الكثريي��ن 
خيم��ة بغدادي��ة ل��كل مثقف��ي العراق 
فعىل جدراهنا  حتف مصورة ،تؤرشف 
تاري��خ الع��راق وص��ور فوتوغرافي��ة 

حتكي قصص املايض واحلارض.



35

قة
شر

 م
ت

ارا
من

 ساعة القشلة ...شاهد  
التأريخية  األحداث  على 
وال��س��ي��اس��ي��ة ال��ت��ي 

شهدتها البالد ،.

الق�سلة �ساهدة
دق��ات س��اعة القش��لة الت��ي تداع��ب 
رافق��ت   ، اهلادئ��ة  دجل��ة   موجي��ات  
بغ��داد أكث��ر من ق��رن ونص��ف القرن 
فكانت شاهدًا عىل األحداث التأرخيية 
والسياس��ية التي شهدهتا البالد ، و هي 
إحدى أب��رز معامل مدينة بغداد االثرية، 
اذ اعتادت العوائل البغدادية عىل سامع 
أصوات اجراسها التي تعرب عن الزمن 
اجلميل، ويقع قبالة باب القشلة املركز 
الثق��ايف البغ��دادي ال��ذي يض��م ع��دة 

قاع��ات موزع��ة اىل طابق��ني  ملختلف 
النش��اطات الفكرية والثقافي��ة والفنية  
وباحة واسعة للفعاليات الكربى وهذا 

املركز نال صيتا  
وال يمكن��ك أن تغ��ادره م��ن دون أن 
تتذوق كب��ة الرساي الش��هرية ورشب 

قدح من الشاي يف مقهى الشاهبندراو 
مقهى حافط .. وتس��ري خط��اك اخريا 
نحو انس��ام دجلة اخل��ري يف رحلة هنرية 

فهي هناية املطاف . 

اشارة : قوارير تدعو مثقفي املحافظات 
العمل عىل تأس��يس  تشكيالت ثقافية 
ع��ىل غرار ش��ارع املتنبي حتت مس��مى 
آخر لشاعر او روائي او عامل فذ لتكتمل 

صورة العراق املرشقة   »
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مرفاأ القلم ...
والدة ميتة

خذوا دمي وال تأخذوا فكرايت.. ارسقوا خبزي وال ترسقوا كلاميت« هذه العبارة التي نرشهتا قاّصة جزائرية يف فضاء النت 
الواس��ع الذي يضم ش��تى اآلراء واألهواء املؤتلفة واملختلفة استوقفتني كثريًا وأنا أتأمل مفرداهتا التي أثارت تساؤاليت: 
أيمك��ن رسقة الفك��ر..!! وهل من املمك��ن أن يقع بأيدي الرّساق واملزيفني ويس��قط ضحية املتالعب��ني إلضفاء صورة 

مستعارة مزيفة مرسوقة عليهم بغطاء فكري أو أديب ..!! 
أن اخلطورة الكبرية التي تكمن يف هذا املوضوع والتي جعلت تلك القاصة تساوي بني الدم والفكرة, وبني اخلبز والكلمة 
هل��ا أبع��اد ال تتعلق فق��ط باأليديولوجية التي يتبناه��ا املفكر أو األدي��ب أو الكاتب وإنام تتعلق بطريق��ة مبارشة باملناهج 
واألجتاهات التي حتملها تلك املرحلة من التاريخ فالتعارض بني الس��مة احلقيقية للمفكر واألديب والصورة املس��تعارة 

هلذه السمة لألديب املستعار ترسم واقعًا متهالكا.
قادتني تساؤاليت إىل إدراك أمر ربام مل حين الوقت إلدراك سلبياته رغم إجيابياته الكثرية ففي الوقت الذي جيد الكاتب أو 
األديب �� بش��كل عام �� نفس��ه يف هذا اجلهاز الصغري الذي هو بحجم اليد ومنه يصّدر أعامله عرب وسائل العرص احلديث 

بعد أن كان يصدر أعامله عن طريق الكتاب ربام مل ينتبه إىل قراصنة اإلبداع خلف الشاشات الصغرية لسلبه إبداعه. 
هذه التساؤالت رصت أجد لبعضها أجوبة حينام دخلت معرك الكتابة السلمي ومع أين يف هذا العامل ما زلت يف الصف 
األول أتلقى أبجديات الكلمة, إال إنني وقعت عىل اجلرح وفهمت ماذا يعني أن يتعّدى أحد عىل أحدى بنايت, نعم فهمت 
الي��وم جي��دًا عبارة بنات أفكاري وفهمت أيض��ًا منزلة الكلامت التي تتدفق من أعامق روحي وتنس��اب عىل أديم الورقة 
فتملؤها شيئًا مني, يشء ال يمكن تكراره وال حتى تقليده كبصمة اليد, ليس ألنه خارق أو استثنائي بل ألننا ال نتشابه متامًا 
يف مالحمنا و أرواحنا وكذلك ما نكتبه ال يش��به ما يكتبه اآلخرون, مع إين مل أصل ألهم جواب راودين, وهو ما املتعة التي 

حيصل عليها سارق احلرف؟ وهل يتذوق حالوة الكلمة إن مل تعترصها أفكاره وتثمرها جهوده! 
ال زلت أفشل يف حتليل السبب وماهية الشعور الذي يراوده حينها, ربام وجدت فقط تشبيهًا أجده مناسبًا يقرب من حالة 
منجز مرسوق أضفى عليه س��ارقه بعض التغريات املش��وهة يف حماولة إلخفاء جريمته بحال��ة الوالدة امليتة فهي ترك يف 

نفس أهله حرقة وحرسة بدال من والفرح والرسور.

اإميان كاظم احلجيمي

ود
ــــ

مــ
ع
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 روي ع��ن اإلمام عيل )عليه الس��الم( يف حديث تن��اول فيه ذكر املرأة 
ُظوِظ،  ��اِس، إِنَّ النَِّس��اَء َنَواِق��ُص اإْلِي��اَمِن، َنَواِق��ُص احْلُ ))َمَع��ارِشَ النَّ
َنَواِقُص اْلُعُقوِل((. ربام يمثل الوصف الوارد يف احلديث اعاله مصدر 
اس��تفزاز للمرأة ولعل السبب يف ذلك يعود للتفسري اخلاطئ والتأويل 
لظاه��ر احلديث دون الغوص والبحث ب��ني خفايا حروفه، خصوصا 
اذا ما علمنا انه ورد عىل لس��ان س��يد البالغة الذي عرف بخلقه العايل 
ربي��ب خري خل��ق اهلل امجعني نبينا حمم��د صىل اهلل عليه وآل��ه. لذا فان 
تن��اول هذا احلدي��ث واالخذ به باملعنى الظاهري ل��ه خيرجنا من دائرة 
املرأة وس��لوكياهتا ودورها ويدخلنا يف اجواء التعارض والتناقض مع 
القران الكريم الذي اكدت آياته عىل ان اهلل خلق االنس��ان كامال دون 
اي نقص، ولعل الش��واهد كثرية عىل ذل��ك اورد منها قوله تعاىل )َلَقْد 
َخَلْقَنا اإلْنَساَن يِف َأْحَس��نِ َتْقِويٍم( كام اننا لو سلمنا بالتفسري الظاهري 
للحدي��ث يف ان معنى نواق��ص االيامن هو نق��ص يف دينها، ونواقص 
احلظ��وظ هو نقص يف حصتها من االرث فس��تكون املرأة مظلومة من 
قبل اهلل، وحاش��ا هلل ان يك��ون ظاملا لعباده. كذل��ك ان االخذ باملعنى 
الظاهري لذل��ك احلديث يدخلنا يف اج��واء التناقض بمواقف االمام 
عيل عليه الس��الم الذي عرف عن اهتاممه اخلاص باملرأة، حيث نجده 
ينظ��ر اليها كآية من آيات اخللق اإلهلي، وجت��يل من جتليات اخلالق عز 
وج��ل فيق��ول )عقول النس��اء يف مجاهل��ن ومجال الرج��ال يف عقوهلم( 
ختاما فان كاتب الس��طور ومن خالل متابعاهتا ألغلب من تناول هذا 
احلديث وصل اىل اس��تنتاج مفاده ان االمام عيل عليه السالم مل يقصد 
بحديثه اعاله ذم املرأة ومل يمتدحها وانام اراد ان يبني للمجتمع بان اهلل 
تع��اىل خلق الرجل بمواصفات معينة ليس��تثمرها يف اداء الدور املناط 
ب��ه يف هذه احلياة وكذلك املرأة هلا مواصفات جس��امنية وفس��يولوجية 
تف��رض عليها اداء ادوار معينة، وال حي��ق ألي احد منهام التعدي عىل 
دور االخر الن ذلك س��ريبك احلياة، فطاملا هنال��ك ذكر وانثى فلكل 
منه��ام دوره اخلاص املكمل لألخر وال يمكن ابدا ان تتش��ابه االدوار، 
وك��ام ان هنالك نواقص باملرأة فحتام هنالك نواقص بالرجل وال يعني 
ذل��ك النقص الوظيفي عيبا بل انه عبارة عن توزيع ادوار وخصخصة 
مهام لكل جنس منهام حتى تسري احلياة وتستمر وفق معادلة صحيحة 

ومنهج طبيعي حيقق الديمومة والسعادة للجميع.
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الحشد في عيون العرب 
تونس /  زينب حمروني 

تصوير االعالم الحربي 
قناة كربالء

زخم إعالمي كبير يس��لط الض��وء على الوضع في العراق و 
يراقب باهتمام رحى الح��رب الدائرة هناك بين غيارى العراق 
و ق��وى الظ��الم و اإلره��اب م��ن الدواع��ش أدوات المش��روع 
الصهيوأمريكي الذي يس��تهدف المنطقة و العالم العربي 

عموما و يعمل جاهدا على تدميره و تقسيمه. 
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ه��ذا الزخ��م مل و ل��ن خيل��و م��ن هال��ة 
التضلي��ل اإلعالم��ي الت��ي حتي��ط بكل 
القضاي��ا العادل��ة و يعم��ل لي��ال هن��ارا 
ع��ىل حتريف احلقيق��ة و مغالط��ة الرأي 
الع��ام الع��ريب و العاملي، و ال س��يام إثر 
اإلنتص��ارات البطولي��ة الت��ي س��طرها 
تصدهي��م  و  الش��عبي،  احلش��د  أبط��ال 
ل��كل مرتزقة الع��امل مم��ن أرادوا طمس 
رضب  و  احلض��ارة  و  التاري��خ  مع��امل 
وحدة الع��راق و أمن��ه ، حيث نجحت 
داع��ش يف احتالل ح��وايل ثلثي العراق 
و هتدي��د العاصمة بغ��داد، كام نجحت 
يف املقاب��ل املاكن��ة االعالمي��ة يف التأثري 
عىل الرأي العام العريب و تصوير احلشد 
الش��عبي عىل أنه ميليشيا شيعية ترتكب 
املج��ازر بح��ق أه��ل الس��نة يف العراق 
باس��م الطائفي��ة ، و تذكرنا ه��ذه املاكنة 
اإلعالمي��ة ب��أن الع��راق دول��ة عربية و 
مكون أسايس من مكونات العامل العريب 
لن تنفصل عنه و كأن العراقي أو العريب 
عموما جيب أن يس��لم لل��ذل و املهانة و 
أن يتنازل عن أرضه و عرضه لإلرهاب 
و ال يب��دي أي نوع من أن��واع املقاومة، 
و لكن التهدي��دات التي طالت أوطاننا 
العربية مجيعا بال إستثناء ، و التفجريات 

و العمليات اإلرهابية التي إس��تهدفت 
إس��تهدفت  و  الش��يعي  قب��ل  الس��ني 
الق��وات األمني��ة و اجلي��وش العربية و 
جعلت املواطن العريب ال يشعر باألمان 
و يعي��ش يف دوامة اخلوف و الرعب من 
جرائم و إرهاب داعش ؛ جعلته يراجع 
موقفه من احلش��د الشعبي و يغري نظرته 
السلبية جتاهه بل و يؤمن برضورة وعي 
املواطن الع��ريب بمدى خطر العصابات 

التكفريية .

تجربة جديرة باالجالل 

 فأبطال احلش��د الشعبي برغم التعتيم و 
التضليل اإلعالم��ي إال أهنم متكنوا من 
دحر الدواعش و إحلاق اهلزيمة هبم  ، و 
إيصال رس��الة اىل العامل العريب و الدويل 
بأن العراقي العريب األصيل و بالرغم من 
كل ما تعرض ل��ه من ظلم و أمل و برغم 
جراحاته املثخنة إال أنه إستطاع أن يقف 
س��دا منيعا يف وجه اإلرهاب و أن يطهر 
أرضه .. مقدما الشهيد تلو الشهيد بكل 
فخ��ر و إعتزاز . و لعل ما يلفت اإلنتباه 
يف املعرك��ة س��يام يف املوصل ه��ي القيم 
األخالقية التي حتىل هبا ابطال احلشد  يف 
ميادين القتال  .. فنداء املرجعية و فتوى 

اجلهاد الكفائي مل تكن عبثية و ال طائفية 
و مل تفتق��ر للحكم��ة ب��ل كان��ت خطوة 
مدروس��ة و حكيمة و كانت رصخة يف 
وج��ه الظل��م ضيعت الفرص��ة عىل كل 
أرب��اب الفتنة، أذ الت��ف حوهلا كل أبناء 
الع��راق الغي��ارى بإخت��الف أدياهنم و 
مذاهبهم و أعراقهم، و إس��تطاع احلشد 
من خالهلا توجيه صفعة قوية لكل قوى 
الظ��الم و الرش ، و إيصال رس��الة لكل 
من ختول له نفس��ه من أعداء العراق من 
الداخل أو اخل��ارج العبث بأمن الوطن 
ووحدته أو إستغالل الظروف التي يمر 
هبا العراق خلدمة مصالح إس��راتيجية، 
فلقد إس��تطاع احلشد بحس��ه الوطني و 
عقيدت��ه القتالي��ة إس��قاط كل رهانات 
األعداء و ف��رض جتربة جديدة و فريدة 
يف الوط��ن الع��ريب جدي��رة باإلح��رام 
و ال��درس بالرغ��م من أس��هم الغدر و 
حم��اوالت التش��ويه، و لس��ت أبال��غ اذ 
أقول أن احلش��د الش��عبي خ��اض حربا 
بالوكال��ة ع��ن األم��ة كامل��ة و أعط��ى 
دروس��ا عظيم��ة يف التضحي��ة و العطاء 
و الوطنية س��يدوهنا التاريخ رغم أنوف 

احلاقدين و املتأمرين. 
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موروث شجي يحاكي الصغير 
بعذوبة الصوت واالحساس 

ترنيمة املهد 

�سعاد البياتي 

من  تعد  الصغير،  قبل  الكبير  بها  يستأنس  وعذوبة  ترنيمة  للمهد   
النفوس  في  وقع  ولها   ، وامهاتنا  لجداتنا  الشعبية  الموروثات 
اليوصف.. فكل أم سيما امهات زمان كن يحفظن القصائد والترنيمات 
الناعمة التي تهدد لصغيرها متى مااراد الخلود للنوم ، او تهدئته من 
البكاء، وتكون كلماتها ذات مغزى انساني او اجتماعي مرتبط بحاالت 
انسانية او قصة او حكاية لها مغزى معين .. ويرتبط بأحساس الصغير 
بالحزن،  واالحساس  والمرارة  االلم  من  حالة  يعيشان  اذ  معا  واألم 
مخيلته  وتداعب  الصغير  ذلك  الى  وشجونها  يومياتها  تبث  وكأنها 
الحنين والشجي وان  احيانا على الصوت  .. فيبكي  التعاطف معه  حد 

كان اليملك مقومات القبول !
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هن��ا يلعب حضن األم ودفئه دورا كب��ريا يف تأجيج العاطفة 
واحلس االمومي ، فضال عن االجواء احلميمية التي تفتعلها 
االمه��ات يف التغريد الطفاهلن حتى يش��عر بالنعاس والنوم 
بعدها.. أذ حتمل الرنيامت بعدا رمزيا للفن العريب املوروث.

وه��ذا االس��لوب ارتبط بجداتن��ا وامهاتنا وه��ي بحد ذاهتا 
وس��يلة المثيل هل��ا يف تلقائيته��ا وعفويتها وكلامهت��ا املؤثرة، 
حت��ى انتقلت م��ن جيل آلخ��ر، وصارت احدى الوس��ائل 
املهم��ة لربية طفل هادئ ودود حس��ب آراء بعض اجلدات 

واالمهات .
لالمه��ات  ترنيم��ة  أش��هر 
ه��ي  الع��راق  يف 

ترنيمة)دللول( 
ويف 

الكردي��ة اليه اليه الي��ه، وغالبا ما ت��ردد االم العراقية حني 
هتدهد طفلها ترنيمتها الشهرية

 دللول يالولد يابني دللول 
دللول عدوك عليل وساكن اجلول 

 واالم الكردي��ة تردد ترنيمتها الش��هرية الي��ه اليه اليه رويل 
ش��ريينم اليه ، واش��تهرت تنويعات غنائية كثرية عىل هاتني 
الرنيمتني، واذا نظرنا يف اصوهلام فس��نجد ان دللول تشرك 
مع جذر الكلم��ة الكردية دل ، وتعني القلب ، ومقابل هذه 
الرنيمة لدينا يف اللهجة البهدينانية الالزمة الغنائية الشهرية 
دل��و دل��و ... وه��ي يف نفس املعن��ى، القلب ، كام وتش��رك 
مع اللهج��ة الكردية اللورية والفيلي��ة يف تعبري- للو - التي 
تس��تخدم بمعنى نم للطفل وتستخدم يف عبارة – للو بكه – 
بمعنى نم وتقال لالطفال فقط بصيغة االمر ، ودخلت كلمة 
دل يف الغن��اء العراقي العريب بش��كل واس��ع ، ففي املقامات 
العراقي��ة ت��ردد كلم��ة دمل – قلب��ي – يف افتتاحي��ة املق��ام – 
التحري��ر – وحيدث فيها احيانا حتوير مالئم للمقام او الغناء 
مثل ديل ديل ، وهي بالواهنا تنويع عىل كلمة دل الكردية.

اح��زان االمهات تع��د ترانيم االطف��ال من أعذب 
االغ��اين الت��ي أبدعت يف صياغتها النس��اء يف 
خمتل��ف العص��ور واالزم��ان والبلدان، 
فمن��ذ اول يوم احتضن��ت فيه االم 
طفله��ا وه��ي تناغي��ه وتنّهده 
ل��ه، لذلك كانت  وتغني 

حتف��ل بالكل��امت اجلميل��ة اخلفيف��ة، الت��ي 
تعيدها االم وتتغنى هب��ا بلحن خفيف هادئ 

تساعد الطفل عىل النعاس والنوم .
وغالب��ا ما كانت االغاين تعرب عن احلالة النفس��ية لألم ، 
والوضع االجتامع��ي والعائيل الذي تعيش��ه يف تلك اللحظة 
الت��ي ترنم فيها باالغاين، فجاءت بعضه��ا حتمل أحزان االمهات 
الل��وايت تعرض��ن اىل مصاعب حياتي��ة أو عائلية ، لذل��ك كانت بعض 

الرانيم حزينة.
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استفتاءات )شعر المرأة (

طبقًا لفتاوى

يف  العم��ل  جي��وز  ه��ل  الس��ؤال: 
تصفيف شعر املرأة من دون مالمسة 

باستخدام القفاز؟ 
اجلواب: ال جيوز.

الس��ؤال: هل جيب غسل شعر املرأة 
عن��د االغتس��ال لغس��ل اجلنابة علام 

بأن شعرها طويال؟ 
الش��عر  غس��ل  جي��ب  ال  اجل��واب: 
الطويل بل جيب غس��ل برشة الرأس 

يف الغسل .
 

الس��ؤال: ه��ل جي��وز تلوين الش��عر 
بصبغ��ه، كاًل أو بعضًا، بقصد جلب 
االنتباه يف املجالس النسائية اخلاصة 

لغرض الزواج؟ 
اجل��واب: إن كان ملج��رد الزين��ة من 

دون تدلي��س، كإخفاء العيب أو كرب 
السّن، فال بأس به.

 
ام��رأة  اس��تعملت  ل��و  الس��ؤال: 
ش��عرًا اصطناعيا س��رت به شعرها 
احلقيق��ي، فه��ل جي��وز هل��ا إظه��ار 
صورهت��ا عىل غري ما ه��ي عليه طلبا 

للزينة والسر معا؟
 اجلواب: جيوز هلا اس��تخدام الشعر 
االصطناعي، ولكنه زينة جيب سره 

عن الرجال األجانب. 

بطل��ب  التق��دم  عن��د  الس��ؤال: 
للحصول عيل تأش��رية س��فر لبعض 
تطلب س��فارات  االجنبية،  ال��دول 
هذه ال��دول من النس��اء املتحجبات 
ص��ورًا تكش��ف ج��زءًا من الش��عر 

وكام��ل اإلذنني، هل جيوز ذلك عند 
الرضورة؟ 

اجل��واب: جيوز التصوي��ر عند امرأة 
ودفع الصورة للموظف املختص.

 
الس��ؤال: ما حك��م تركيب الش��عر 
الطبيع��ي لتجميل املرأة علاًم بأن هذا 

الشعر يضل أثناء الصالة؟ 
اجلواب: اذا كان بنحو الزرع بحيث 
ال ينفص��ل ثاني��ة فاألح��وط ع��دم 

تركيبه. 
الس��ؤال: هل زراعة الش��عر س��واء 

للمرأة او الرجل حالل أم حرام؟
 اجلواب: جي��وز اذا زرع مع البصيلة 
بحي��ث ينم��و وإال كان مانع��ًا م��ن 
صحة الغس��ل ومل يكف املسح عليه 

يف الوضوء.
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اإمنا هي 

للوطن طقوس علمتن��ا إياها املنايف .. كنا يف ذروة 
الش��باب ح��ني غادرنا الوط��ن مقرسي��ن وكانت 
أبس��ط تفاصيل الق��وم الغرباء تثري دهش��تنا وربام 
اس��تياءنا خاصة حرصهم عىل النظام والتنظيم يف 
كل األمور,اهتامم مل نعتده يف دورة اللغة كنا مدللني 
نتن��اول الوجب��ات الرئيس��ية يف مطع��م املدرس��ة 
وقلام كانت وجباهتم الصحي��ة تروق لنا ,ذات يوم 
طلبنا م��ن كبري الطباخني ان يأذن لن��ا بإعداد أكلة 
عراقية مفضلة فهّز رأس��ه مبتسام مااعتربناه موافقة 
ورسع��ان ماكانت الباميا املجفف��ة حارضة مع رز 
العنرب, بتنا نحل��م تلك الليلة برائح��ة طبخ أمهاتنا 
, ويف الي��وم الت��ايل هيأن��ا كل يشء للطبخ والبعض 
منا فّضل ان اليتناول الفطور كي اليفس��د ش��هيته 
للبامي��ا املنتظرة وكان��ت الصدمة ب��أن األمر ليس 
بتلك البس��اطة واهنم بانتظ��ار التوجيهات!تذمرنا 
طبعا واعتربن��ا ذلك تعقيدا غري مربر وبعد الرشح 
التفصييل فهمنا إن طلبنا البسيط سيخضع ملوافقات 
عديدة : مس��ؤول الطبخ بّلغ ادارة املدرس��ة بطلبنا 
واالدارة بدورها رفعته اىل اجلهات املعنية باعتبارنا 
سنتحمل )كلفة(وجبة غداء وذلك يعني ان وجبة 
الغ��داء املخصصة لنا من قبل الدولة لن تس��تهلك 
ليوم واحد وس��تكون )فائض(وهذا األمر يتطلب 
دراس��ة كيفية تدوير كلفة)الوجب��ة الفائضة(ألهنا 
حمس��وبة مس��بقا من املال العام وجيب اجياد صيغة 
إلعادهتا للمصدر بدون)ارباك(احلسابات,بعد أيام 
ج��اء الرد ب�)املوافقة مع بي��ان رأي( .. كان هذا لنا 

درس مل ولن ننساه – النزاهة أكثر مما ينبغي - 

�سذى ال�سبيبي النزاهة
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ويتلخ��ص املوض��وع ب��أن ثالث��ة أش��خاص، ح��الق 
وبس��تاين وآخ��ر مل حت��دد الوثيقة عمله قد اش��ركوا يف 
قتل ش��خص وإن القتلة ولسبب جمهول أخربوا زوجة 
القتي��ل بجريمتهم .. الغريب يف األمر أن تلك الزوجة 
مل تبادر اىل ابالغ الس��لطات ع��ن جريمة قتل زوجها..

واجلن��اة الق��ي القب��ض عليهم  يف س��ومر وت��م إحالة 
قضيته��م من قب��ل امللك الس��ومري) اور- نريوتا( اىل 
مجعية الش��عب يف مدينة )نف��ر( والتي يقع مكاهنا قرب 
مدينة)عفك( وقامت اجلمعية بتش��كيل جلنة من سبعة 
أعضاء قاموا بدور األدعاء العام والذين طالبوا بإيقاع 
العقوب��ة عىل اجلن��اة عىل أن يمت��د العق��اب اىل زوجة 

القتيل بسبب سكوهتا .

وثيقة سومرية قضائية  

الطينية  ال��رق��م  ف��ي  ُع��ث��ر 
ال��س��وم��ري��ة ع��ل��ى وث��ي��ق��ة 
قضائية تعود الى أواخر األلف 
تتحدث  الميالد  قبل  الثاني 
هامة  جنائية  قضية  ع��ن 

وكيف تم الحكم فيها .

تنصف المرأة
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انربى عضوين من أعضاء اجلمعية للدفاع عن الزوجة وقاال 
أن س��كوت الزوجة عن األخبار كان له مايربره كون الزوج 
القتيل كان مقرصا يف رعاية زوجته واهنا مل تش��رك فيها وان 
أخبارها باجلريمة قد ت��م بعد وقوعها، وبالنتيجة فال عقاب 
يرتب عليها وبعد أن اس��تمعت اجلمعي��ة لتفاصيل القضية 
واألدعاء العام والدفاع أص��درت حكمها بمعاقبة املتهمني 
الثالثة واعفاء الزوجة.. وقد أرسلت ترمجة الوثيقة اىل عميد 
كلية القانون يف جامعة بنس��لفانيا وس��ئل عن رأيه يف احلكم 
فق��ال بعد أن أبدى اعجابه بذلك ))ال تعترب الزوجة رشيكة 
يف اجلريم��ة وان جم��رد س��امع أي ش��خص بوقوعها الجيعل 
القان��ون يدين��ه فيها طاملا هو مل يس��اعد أو ي��وايس أو يقوي 

املجرمني((.
االستنتاج

من خالل هذه الوثيقة يمكن أن نس��تنتج ماييل: 1_ يبدو أن 
بالد سومر يف وقت وقوع اجلرائم كانت تتمتع بقوة القانون 
وهيبت��ه مما جيع��ل جريم��ة حمتملة الوق��وع كه��ذه يف منتهى 
اخلطورة بحيث يس��توجب عرضها ع��ىل امللك الذي أحاهلا 
بدوره جلمعية الش��عب وليس للمحاك��م العادية التي كانت 
قائمة آن��ذاك للنظر فيها. 2- أن اجلمعية حددت س��بعة من 
أعضائها ليقوموا بمهمة األدعاء العام وهذا العدد يعد كبريا 

ولكنه مهم يف توفري القناعة الالزمة إلصدار احلكم ..
 نس��تنتج م��ن ذل��ك أن ق��رارات األدع��اء العام ق��د تصدر 
باألكثرية اذا مل يتفقوا مجيعا عىل طلب العقاب ... 3- أن بالد 
س��ومر عرف��ت دور وأمهية ) املحام��ي( وان كانت بصيغتها 
األوىل حي��ث انربى اثن��ان من أعضاء اجلمعي��ة بالدفاع عن 
الزوجة وكان دورهم ش��بيها متاما ل��دور املحامي يف الوقت 
احلارض ك��ام أن دفوعه كانت منتجة يف الدعوى بحيث أدت 
اىل ب��راءة الزوجة م��ن جريمة األش��راك. 4- ان القضاء يف 
س��ومر عرف األختصاص املكاين وأمهيته عن��د التحقيق او 
احلك��م يف قضية ما فاجلريمة عرضت عىل امللك يف العاصمة 
يف حني أحال امللك القضية اىل مجعية الشعب يف مدينة ) نفر( 
ألن اجلريم��ة وقع��ت يف تلك املدين��ة . 5- أن القناعة برباءة 
الزوجة مل يكن مترسعا بل اس��تمد مرشوعيت��ه من التحليل 
واألس��تنتاج القانوين ألقوال املدع��ني العامني وأقوال حمامو 
الزوج��ة وترجي��ح حججه��م القانونية عىل حج��ج املدعني 
العام��ني بحيث اق��رب كثريا م��ن عدالة احلك��م يف الوقت 

احلارض.
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تمرد 
امحد ن��زار / طالب جامع��ي يعتربهذه 
الظاه��رة دخيل��ة ع��ىل جمتمعن��ا ومتردا 
ع��ىل الع��ادات والتقالي��د ومرفوض��ة 
دينيا وعرفيا ، كام اهنا تفس��د انوثة املرأة 
وتنتق��ص م��ن حيائه��ا ، وه��و يرفض 
رفض��ا قاطع��ا االرتب��اط بفت��اة تدخن 

النارجيلة .
وي��رى حممد عيل هات��ف / مدرس ان 
انتش��ار مثل هذه الظواهر الدخيلة عىل 
املجتمع يس��تدعي تدخل والة األمور 
ع��رب مراقب��ة بناهتم اضاف��ة اىل رضورة 
النارجيل��ة وآثارها  التثقيف بمخاط��ر 
ع��ىل الصح��ة واملظه��ر االجتامع��ي ، 
متسائال عن س��بب رفض املرأة احيانا 
لل��زواج م��ن رج��ل مدخ��ن فكي��ف 
يرتيض الرج��ل االرتباط بامرأة مدخنة 
ألن ممارس��تها لعادة ض��ارة ومرفوضة 
اجتامعي��ا س��يجعلها عاجزة ع��ن تربية 

ابنائها الربية الصاحلة .
اىل ذلك حتدثت اصوات نسائية من ان 
مردود سلبي عىل  هلا  الناركيلة  تعاطي 
اجلامعيات  الفتيات  سيام  املرأة  مجالية 
من  التي  االنوثة  من  الصورة  وختلوا 
جعلها  فتاة  كل  تسعى  ان  ال��رضوري 
يف  وهي  ومبدأها  حياهتا  اولويات  من 

مرغوبة  غري  سيئة  عادة  الوقت  ذات 
بعضهن  ن��رى  اننا  رغ��م  بالكثريات 
مضارها  اىل  االلتفات  دون  يتعاطينها 
التحرض  عن  هبيدة  وه��ي  ومنرضها 
وال���رق���ي االس���الم���ي وغ���ري الئ��ق��ة 

باملجتمع.
 ابعاد اجتماعية 

الدكت��ورة ي��رسى حام��د  اختصاصية 
علم النف��س علقت بالقول :  ممارس��ة 
النس��اء هلذه العادات الضارة ربام يعود 
ألس��باب ارسي��ة تتمث��ل يف التف��كك 
الت��ي  الزوجي��ة  واخلالف��ات  االرسي 
تق��ود اىل امه��ال التنش��ئة االجتامعي��ة  
ف��رد  يكم��ن  يف وج��ود  أو  الس��ليمة 
يدخ��ن النارجيلة يف االرسة او لضعف 
ال��وازع الديني مؤكدة عىل وجود ابعاد 
اجتامعي��ة ونفس��ية هلذه الظاه��رة البد 
م��ن التحذي��ر منها ومش��رية اىل غياب 
الدور الرب��وي لالرسة وعدم ارشافها 
عىل س��لوك االبناء بش��كل مبارش ، اذ 
يتوجب عليه��ا التحري ع��ن أصدقاء 
ابنائه��م وخصوصا الفتيات ملنعهم من 

تقليدهم .
أضرار صحية 

هن��اك اعتقاد خاط��يء ب��أن النارجيلة 
أقل رضرا بكثري من تدخني الس��جائر،  
لي��س اكث��ر أمان��ا  لك��ن اس��تخدامها 

مدخ��ن  ألن  الس��جائر  تدخ��ني  م��ن 
النارجيلة حينام يدخنها يف جلس��ة ملدة 
س��اعة فانه يستنشق مايعادل 200 مرة 
ضعف كمي��ة الدخان الذي يستنش��قه 
مدخ��ن الس��يجارة الواح��دة كام يقول 

الباحثون..
الدكتور س��عد الربيع��ي / اختصاص 
االم��راض الصدري��ة يلخ��ص ارضار 
اس��تخدام  بقول��ه  النارجيل��ة  تدخ��ني 
أكثر من ش��خص هلا يشكل خطرا عىل 
الصح��ة اذ تصبح مص��درا لألمراض 
املعدية النتقاهلا عن طريق اللعاب بدءا 
م��ن الرش��ح واالنلفون��زا واالمراض 
التنفس��ية الفريوس��ية كانفلونزا الطيور 
والكب��د  الس��ل  ،وكذل��ك  واخلنازي��ر 

الوبائي ورسطان الشفة ..
الدكت��ورة ماج��دة  وحس��ب وص��ف 
البكري رضرهاعىل النساء فتقول : اهنا 
تس��بب امحرارا يف الع��ني وزوال نعومة 
الشعر وجتعده وشحوب الوجه اضافة 
اىل ضمور الش��عريات املخاطية وحتول 
االس��نان اىل الل��ون االصفر ث��م اللون 
االس��ود وانبع��اث روائ��ح كرهي��ة من 
الفم فضال ع��ن حدوث االضطرابات 
التناس��لية وخماط��ر احلم��ل وهشاش��ة 
العظام والش��يخوخة املبك��رة واحتامل 

االصابة بالرسطان .

رغم المخاطر الصحية ..ورفض المجتمع !!
) النارجيلة ( جتتذب الن�ساء ..

تشيراالحصائيات ان نسبة مدخنات النارجيلة من النساء والفتيات بلغت 20%  في 
أمرا«  يعد  لم  النارجيلة  تدخن  وهي  األماكن  بعض  في  المرأة  تواجد  وان   ، الشرق 
لكن   !! اكبر  مديات  وتأخذ  العراقي  الشارع  في  تتسع  الظاهرة  هذه  وباتت   ، غريبا 

االمر اليخلو من انتقادات وآراء متباينة لعدم تقبل المجتمع لها. 
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غذاء للروح ومهجة للقلب
جمال احلروف ...........

ح��اول الفن��ان املس��لم وعرب مس��ريته 
يف  اإلنس��اين  دوره  يؤك��د  أن  الفني��ة 
جمتمع��ه بام خيدم عقيدته الغ��ّراء ويعزز 
إيامن��ه بتعالي��م دين��ه القوي��م ، فالتج��أ 
إىل التجري��د طارقًا أب��واب التكوينات 
الزخرفي��ة ، مس��تعينًا بج��امل احل��رف 
الع��ريب ليقّدم��ه تقدياًم تش��كيليًا مبدعًا 
يف حماول��ة موّفق��ة للمزج ب��ني أصولية 
احل��روف العربي��ة وليونته��ا والقواعد 
الرياضية املتوازنة للتكوينات الزخرفية 
، مس��تثمرًا بذل��ك خاصي��ة التجري��د 
الت��ي يمتاز هبا احلرف الع��ريب ومثاليته 
املتس��امية حيث يتج��اوز معناها البعد 
الوظيف��ي يف الكتاب��ة ونق��ل املعرف��ة ، 
لتضفي عىل األعامل الفني��ة ُبعدًا مجاليًا 

روحي��ًا مرام��ي األطراف ب��ني حماولة 
الفنان املس��لم إنتاج تكوينات زخرفية 
خطية مرابطة الشكل واملضمون وبني 
حماوالته الدؤوبة للس��عي وراء الكامل 
املطل��ق ومتثي��ل العقيدة اإلس��المية يف 

منجزاته متثاًل روحيا خالصا .
عالقة وطيدة

وّظ��ف الفنان املس��لم احل��رف العريب 
وأجت��ه ب��ه نح��و التكوين��ات الزخرفية 
بشقيها اهلنديس والنبايت ليكون مكماًل 
هلا، بعيدًا عن األساليب الفنية الزخرفية 
القديمة التي وظفت األشكال اآلدمية 
 ، الفني��ة  تكويناهت��ا  يف  واحليواني��ة 
فأصبحت أعامله ذات تراكيب وقوانني 
رياضية تقوم عليها األش��كال بام حتمله 

من حيوية وتوافق وإيقاع ترك أثرها يف 
نفس املش��اهد عند تعرضه هلا بنقوشها 
امللّون��ة وحروفها املمي��زة وإحياءاهتا يف 
اخل��روج من احلّي��ز الدني��وي املحدود 
إىل الالهنائية واالرتباط بالعامل العلوي 
املتمث��ل باخلالق جل ش��أنه . فلو تأملنا 
يف أعامل الفنان املس��لم وسربنا غورها 
لوجدن��ا أن هنالك عالق��ة وطيدة بني 
الزخ��ارف واحل��روف العربي��ة حي��ث 
التحام��ًا  بينه��ام فيش��كالن  ال فاص��ل 
ل اآلخر  موضوعيًا دائاًم فكل منهام يكمِّ
، وهذا ما ُيظهر القيم اجلاملية الس��امية 
للتكوينات الفنية بصورة جلية ، حيث 
تك��ون احل��روف مالزم��ة للنق��ش أو 
الرس��م ، فاحلروف من خالل مبدعيها 

 سامر قحطان القيسي
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أصبحت ذات شكل ال يقّل بدوره التشكييل عن أّي شكل 
جتريدي آخر يف اللوحة وقد يكون أساس املنجز التشكييل 
هو احل��رف كام يف الن��امذج القرآني��ة بخطوطه��ا املختلفة 
ونقوش��ها املذهب��ة الرائع��ة ، فأخ��ذت ه��ذه اإلبداعات 
احلروفي��ة تتط��ور حتى ش��ملت أغل��ب مفاص��ل العامئر 
واملساجد اإلس��المية لتكون عنرصًا زخرفيًا خالبًا ينطق 
بروحانية املكان وما يمثله ، فالفنان املس��لم استخدم أطرًا 
للكتابة بعّدة أش��كال منها األرشطة الكتابية واألش��كال 
اهلندس��ية كاملربع واملستطيل فضال عن األش��كال املثّمنة 
والدوائر يف الرس��وم املصّغرة )املنمنات اإلسالمية( التي 
تتداخل فيه��ا اخلطوط الكتابية مع األلوان بحيث تتحّول 
فيه��ا اللوحة إىل قطعة فنية متكامل��ة ال ينظر إليها كلوحة 
خطية أو رس��م فحس��ب بل هي لوحة تش��كيلية متناغمة 

فيها حركة وإيقاع عام بني عنارصها املختلفة
طابع زخرفي 

لق��د اختذت احل��روف العربية وتكويناهت��ا املختلفة مكانة 
مرموق��ة بني فن��ون احلضارة اإلس��المية ملا تتمي��ز هبا من 
مطاوعة وحرية يف التشكيل ، حيث نجد أن الفنان املسلم 
قد جتلت عبقريته يف اس��تخدام احل��روف دون غريها من 
نواحي الفن األخرى ليتخذها عنرصًا زخرفيًا حيتل مكانة 
مجالي��ة مهيمنة يف ع��امل الفنون اإلس��المية . وهذا ما آلت 
إليه املنجزات الفنية اإلس��المية التي اتس��مت بالتكثيف 
الش��كيل من خالل هيمنة الطابع الزخريف عىل املساحات 
التي تشغلها ، فاملوازنة بني فضاءات اللوحة وأشكاهلا هي 
س��مة تعبريية يعالج من خالهلا الفنان طبيعة بنائية جديدة 
ركيزهتا تكرار الوحدات الزخرفية يف مساحة املنجز الفني 
أو دمج تلك الوحدات مع األشكال التصويرية اأُلخرى 
، بغية إشغال مس��احة اللوحة بالكامل وابتكار فرضيات 
مجالي��ة جديدة م��ن ذهنية الفنان املس��لم اخلالق��ة ، وهذا 
م��ا تعودنا مش��اهدته يف أغلب التحف الفنية اإلس��المية 
باخت��الف أجناس��ها والتي تع��ّج بتوظي��ف املخطوطات 
والزخارف اإلس��المية املواكبة لعملية التعبري عن اجلوهر 
أو املثال ، فاإلحياء اخلطي الزخريف عند الفنان املس��لم هو 
ترسيخ لفكرة اإلنتقال من التناول الشكيل للمحسوسات 
إىل حال��ة مثالي��ة أخرى هي اإلحس��اس باجل��امل املطلق 
الذي يب��دأ بالتخلص من املتعلقات املظهرية الفانية للعامل 
املحس��وس وصواًل إىل اجلليل والعودة إىل منبع واحد هو 

املبدع املصور جل شأنه . 

حتت املجهر

جرمية 

ه��ي صديقة قديمة جتددت عالقتي هب��ا..مل اكن اعرف 
الكث��ري عن خفاياها الزوجية حت��ى اخربتني بتحرج ان 
زوجه��ا » نح��س » والحيب اقامة عالق��ات مع الغرباء 
لكنها ترجتني ان اواصل زياريت هلا ألهنا البلسم الوحيد 
هلا..يف احدى زيارايت هلا دخل فجاة ورصخ هبا معرضا 
عىل وجودي ..حاولت املس��كينة السيطرة عىل املوقف 
دون جدوى .ش��عرت باالحراج وحاولت االنسحاب 

لكنها تشبثت يب المحيها منه ..
مل اك��ن اتوق��ع ان يرضهبا ب��كل هذه القس��وة فقد حول 
كل عقد نقصه اىل كدمات مغمس��ة بدموعها الساخنة..
الادعي انني انقذهتا من براثنه لذا انس��حبت هبدوء بعد 
ان تاكدت انه افرغ كل غضبه وبقيت املس��كينة متكومة 
يف رك��ن حجرهتا ت��ذرف الدموع ..اعت��ربت املوضوع 
جريمة فالتزال ترتكب يف حق املراة ابش��ع اجلرائم عىل 

الرغم من كل التقدم العلمي واحلضاري...
كث��رية هي االنته��اكات بحق املراة من��ذ ان كانت حترق 
حي��ة م��ع زوجه��ا يف اهلند او تب��اع جاري��ة يف افريقيا او 
توض��ع قدميه��ا يف احلدي��د لتصبح مجيلة ك��ام يف اليابان 
فهل س��نظل ارسى هلذا التناقض وان كانت املرأة قليلة 
احليل��ة فهل جي��د الرجل قيمته يف رضهب��ا وهل يفكر يف 
ماس��يكون علي��ه ح��ال اطفاله وه��م يش��اهدون امهم 
منك��رسة ...االده��ى من كل ذل��ك ان بع��ض الرجال 
يعت��ربون ذلك امرا طبيعيا ، وتستس��هل بعض النس��اء 
رضب الرج��ال عمال بمقول��ة )رضب احلبيب زبيب ( 

لكي الخيرسن رىض الرجل !

عدوية الهالل 

�سرب ..امراأة
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كيف تنظر المجتمعات الى الشيخوخة ؟

يقول الكاتب جوناثان س��وفت )1667-1745( :« اجلميع 
يريد ان يعيش طويال ، ولكن ال أحد يريد التقدم يف السن »!!
الش��يخوخة ....ليس��ت واحدة يف كل املجتمعات ، فالبعض 
يمقتها وينظر هلا نظرة قاسية بينام يعتربها البعض اآلخر زيادة 

يف اخلربة واحلكمة ..
كيف تنظر املجتمعات املختلفة اذن اىل الشيخوخة ؟

اليكف��ي أن يكون امل��رء بصحة جيدة يف ه��ذه املجتمعات بل 
علي��ه ان يظل ش��ابا ومجيال ألطول وقت ممكن ، هلذا الس��بب 

انترشت جراحات التجميل وتزاي��د االقبال عليها وتطورت 
تقنياهتا بش��كل كب��ري ألن اهل��دف منها مل يعد جتديد الش��باب 
فحس��ب ب��ل الظه��ور بمظه��ر أمجل وأصغ��ر س��نا ، ذلك ان 
احلضارة الغربية متيل اىل الش��باب باستخدامهم يف االعالنات 
التجارية والرويج للمنشطات بينام تنظر اىل املسنني نظرة تقلل 
من ش��أهنم اىل حد ما ، عىل اعتبار ان املسن أقل نشاطا وكفاءة 
ومج��اال ...من هنا ظه��ر لدهيم مفهوم )التمييز ضد املس��نني( 
ال��ذي اخرع��ه ع��امل الش��يخوخة األمريكي روب��رت بتلر يف 
العام 1969، وهو عملية التمييز بني االش��خاص عىل أساس 

ـة
ــــ

ــــ
جم

تر

الثقافة الغربية تبتكر م�سطلح
)التمييز ضد المسنين (!!

المجتمعات الغربية :
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أعامره��م ، فالثقافة الغربية تقيم االفراد عىل اس��اس االنتاجية 
والقوة وتنحاز اىل الش��باب ، ومع زيادة متوسط عمر السكان 
الغربي��ني ، فان هذا التقييم جيعل املس��نني ضحايا للتمييز ضد 

كبار السن ..
ويقول احد املسنني االوروبيني ان اكثر مايزعجه يف الشيخوخة 
هو تراجع صحته وقلة كفاءة البرص والسمع وامليش فضال عن 
س��لس الب��ول ..واكثر مايؤمل املس��ن فقدان اصدقائ��ه القدماء 
واحساس��ه بالبطالة..يف الوقت الذي اليريد احد املس��نني من 
امريكا االعراف بالش��يخوخة فيواظب عىل الردد عىل صالة 
االلعاب الرياضية وحياول االهتامم بمظهره بارتداء ازياء جتعله 

يبدو اصغر سنا .
وترى جنفياف الفرنس��ية )91 عاما (  ان الشيخوخة هي جزء 
طبيع��ي من احلياة والبد ان يدرك املس��ن ان قدرت��ه عىل البناء 
مل تعد ذاهتا فالدماغ اليعمل بنفس الكفاءة والذاكرة تتالش��ى 
ويضعف الس��مع والب��رص مؤكدة عىل رضورة اجياد مش��اريع 
تتناس��ب م��ع عمر املس��ن كأن هيت��م باحف��اده او يتواصل مع 
ماتبقى من اصدقائه أو يساعد من حيتاج اىل مساعدته ، مايعني 

االستفادة من كل ماهو اجيايب ...
قوة ورمزية 

بعي��دا ع��ن الثقاف��ة الغربي��ة ، تنظ��ر بع��ض املجتمع��ات اىل 
الشيخوخة باعتبارها تراكام يف االعوام واخلربات ..

ففي بعض القبائل اهلندية ولدى س��كان الس��هول الرشقية من 
كولومبيا ، اليشكل املسنون فئة اجتامعية ألن هذه املجتمعات 

تضمن التوحيد واملس��اواة بني مجيع البالغني بغض النظر عن 
العمر ، كام ان السكان هناك يعيشون بشكل رئييس من 

الصيد ومجع الثامر وليس هناك بالتايل سنا للتقاعد 
، فاملس��نون يش��اركون بش��كل أق��ل يف ه��ذه 

االنشطة لكنهم موجودون رغم ذلك ..

ويتجنب املجتم��ع اهلندي والكولومبي معاملة املس��نني وكأن 
ش��يخوختهم تعيقهم عن احلياة ، فالتقدم يف السن يرافقه ايضا 

زيادة يف مفهوم القوة الرمزية ..
ويف كينيا ، يستند جمتمع املريوتيجا ، وهم سكان املرتفعات عىل 
نظام السن واالجيال ، اذ يتطور موقع املرء طوال حياته ، ذلك 
ان دورة حياة الرجال تش��مل عرشة مستويات ، فبعد أن يكون 
حمارب��ا ووالدا ش��ابا ، يمكن ان يصبح يف س��ن مابني 50-40 
عاما متنفذا ، ويف هذه املرحلة يمتلك الفرد مع رفاقه الس��لطة 
السياس��ية والقضائية ، ويف سن مابني 55-70 ينسحب الفرد 
من مس��ؤولياته وتش��غله اهلموم العادية بان يصب��ح جدا ، مع 
حفاظه عىل خيط رفيع يربطه بالتجديد يف حياته ، فهو الخيشى 
م��ن يشء ابدا ويمكن��ه أن يفعل كل مايريد ويذهب اينام ش��اء 
..وختض��ع النس��اء ايضا لنف��س املنظومة االجتامعية وتقس��يم 

الفئات بدءا من مرحلة 5-10 سنوات ..
وحيرم جمتمع الشوكيش يف املناطق الداخلية من سيربيا املسنني 
الذين يمتلكون قطعانا من غزال الرنة ، والذين يمكنهم اهلجرة 
وتغيري خميامهت��م حتى بعد تقدمهم يف الس��ن، عىل العكس من 
قبائل الياكوت يف ش��امل رشق س��يبرييا الذين يعيشون كالبدو 
الرح��ل لذا ينظرون للمس��نني ع��ىل اهنم االضع��ف يف القبيلة 
ويعاملوهنم بقس��وة عرب تقليل حصتهم الغذائية واس��تعبادهم 

من قبل ابنائهم لغرض امتالك قطعان املاشية بدال عنهم .
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قصة تاريخ وعمارة وسيل من االسرار 
أذ  االثرية،  العمارة  روعة  علينا  كربالء،تطل  مدينة  غرب  جنوب  كم   45 مقربة  على 
يشمخ قصر او حصن يكتب تاريخ المرحلة التي شيد فيها وكما يبدو الغراض عسكرية 
او دفاعية نظرا لطريقة بناءه وسوره الدفاعي المنيع  ، او ربما لحماية القوافل بين 

العراق وبالد الشام انذاك .. انه قصر االخيصر او حصنه !
تصوير: قاسم العميدياعداد : قوارير

ق�سر االخي�سر 

.اختل��ف املؤرخ��ون يف تاريخ بنائ��ه فالربيطانية “مس بيل” وهي ممن اهت��م كثريا هبذا االثر التارخي��ي وزارته يف العام 1909 
وكتبت عنه يف مناس��بات عديدة، كانت تعتقد بأنه يعود للعرص االس��المي، ويتفق معه��ا جمموعة من الباحثني يف هذا املجال 
مثل “هرتسفيل”، “اوسكار”، “وروير”، حيث يذهب هؤالء مجيعا اىل ان املبنى شّيد يف العرص االسالمي، لكنهم اختلفوا يف 
حتديد املرحلة الزمنية بشكل دقيق، فبعضهم يعتقد بأن املبنى شّيد يف الفرة العباسية، وان احلصن يعود ل�”عيسى بن موسى” 
ابن اخ اخلليفة العبايس املنصور، الذي كان واليًا عىل الكوفة يف عهد عمه املنصور، وأن لتش��ييد هذا القرص قصة رواها بعض 
املؤرخني، ذلك أن أبا العباس السفاح قد أوىص أن تكون اخلالفة لعيسى بعد املنصور، ولكن عندما آلت اخلالفة إىل املنصور، 
تنازل عيسى عن اخلالفة أمام الضغوط فرك املدن وذهب ليسكن البادية حيث شّيد قرص األخيرض، فيام ترى “مس بيل” بأن 

االخيرض هو “موقع دومة احلرية”، وقد شّيد يف العرص االموي
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مجهول التفاصيل
االثر التارخيي البارز ال خيتلف كثريا عن بقية املواقع االثارية 
يف العراق من حيث االمهال وعدم إيالئه ما يس��تحق ، ليس 
ثم��ة لوحات توضح للزائرين بإجي��از حمتويات ذلك احلصن 
املهي��ب، فهن��اك تفاصيل كث��رية يف داخل احلصن تس��تعيص 
معرفته��ا ع��ىل عامة الن��اس، ولي��س هناك دلي��ل موجز عن 
تاري��خ ذلك الرصح الكبري، وال مرش��د س��ياحي ملن يرغب 
يف ذل��ك، منطق��ة احلصن مهج��ورة، اال من نقطة عس��كرية 

اوجدت هبدف احلراسة.
واملوضوع األكثر إحلاحا هو انعدام االهتامم هبذا االثر الكبري 
ال��ذي جيس��د روعة اهلندس��ة العربي��ة واالس��المية ومجاهلا، 
انطالقا من االيامن بأمهية املحافظة عىل االثار، كوهنا شواهد 
تارخيية تعرّب عن حض��ارة عراقية عريقة، كان من الرضوري 
اي��الء هذا الرصح اخلالد اهتامما خاص��ا، عرب اجياد بنى حتتية 
حقيقية حوله للنهوض بالواقع الس��ياحي للبالد، من خالل 
االحتف��اظ بأصال��ة املكان وروح��ه، خاصة عندم��ا يرتادها 

ال�زوار والسّياح من خمتلف بقاع العامل.
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معالمه وعمارته
 حيصن قرص األخيرض س��ور مس��تطيل تبلغ أبع��اده 175 × 
169 م��را، وارتفاع��ه احلايل ح��وايل 17 م��را ، وحيث أنه 
تأثر بعوامل الزم��ن فالبد أن ارتفاعه األصيل كان 21 مرا ، 
تدعم السورأعمدة مستطيلة حتمل أقواسا عىل كال الوجهني 
وحيتوي الس��ور48 برج��ا، وعىل اجلان��ب اخلارجي للرشفة 
توجد فتحات أو جتاويف يبدو اهنا كانت تس��تخدم كمزاغل 
طولية للسهام من خالهلا ترمى القذائف والسهام عىل العدو. 
وله ثالثة مداخل متش��اهبة،اما مرافقه الداخلية فتشتمل عىل 
املركزي،االيوان  الكبري(،القس��م  الرس��مي)البهو  الدي��وان 
الكبري،اما املس��جد فقد برهنت التحري��ات االثرية بأن بناءه 
ج��زء اصيل من احلصن وليس مس��تحدثا او مضافا مما يؤكد 
اس��الميته،اضافة اىل قس��م احلرس وبيوت الس��كن وقس��م 
اخلدم،وهناك رواقان واضح أهنا اس��تخدمت كأس��طبالت 
للخي��ول ، ك��ام توجد غرفت��ان فيه��ام فتحات م��ن األنابيب 
الفخاري��ة مكش��وفة إىل الفضاء اخلارجي ع��ىل األرجح أهنا 

كانت تستخدم للطبخ . 
ومع كث��رة اآلراء والباحثني الزال االخيرض مغلفا بعالمات 
اس��تفهام كبرية لكنه يبقى مؤرشا واضحا ملا وصل إليه الفن 

املعامري العريب االسالمي يف تلك احلقبة.  
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يرتك��ز  املهرج��ان  ان  طامل��ا  قواري��ر: 
عىل املفاهي��م واحلقوق االنس��انية التي 
تضمه��ا رس��الة احلق��وق لالم��ام زين 
العابدي��ن علي��ه الس��الم، ه��ل يات��رى 
ت��م البح��ث والتحقيق يف أس��انيد هذه 
الرس��الة وصح��ة نس��بها لإلم��ام عليه 

السالم؟.
- ساس��تعني باجلواب عىل هذا السؤال 
ب��ام حقق��ه مرك��ز االبح��اث العقائدية 
التاب��ع ملكت��ب املرج��ع االعىل الس��يد 
السيس��تاين وال��ذي ورد عن��ه يف صحة 
الرس��الة ومضموهنا »اتفق��ت املصادر 
احلديثية - كافة - عىل نسبة هذا الكتاب 
إىل اإلمام زين العابدين عيل بن احلسني 
بن عيل ب��ن أيب طالب عليهم الس��الم، 
برواي��ة أيب مح��زة الثاميل ثاب��ت بن دينار 
الش��هري بابن أيب صفية األزدي الكويف 
املت��ويف ع��ام )150( وال��ذي ت��رشف 
بلقاء األئمة الس��جاد والباقر والصادق 
والكاظ��م عليهم الس��الم، وقد نس��بها 
إليه النجايش باس��م )رس��الة احلقوق( 
ع��ن عيل بن احلس��ني عليه الس��الم، ثم 

أس��ند روايتها إلي��ه، و أوردها الكليني 
يف ما مجعه باسم )رسائل األئمة عليهم 
الس��الم(. وغريها الكث��ري والتي يطول 

بنا املقال لذكرها.
قوارير: من خالل رس��الة احلقوق هل 
نس��تطيع ان نعت��رب ان االم��ام الس��جاد 
عليه السالم يعد اول من نادى بحقوق 

االنسان؟.
- ال يمك��ن ان نع��د االم��ام الس��جاد 
علي��ه الس��الم اول م��ن ن��ادى بحقوق 
االنس��ان، اذ ان االسالم يف اول ظهوره 
انطلق لريس��خ قواعد حقوق االنس��ان 
يف املجتم��ع واك��دت ايات��ه يف مواط��ن 
ع��دة ع��ىل حقوق االنس��ان وان��ه ينظر 
لإلنسان نظرة راقية فيها تكريم وتعظيم 
وه��ذه النظرة جعلت حلقوق اإلنس��ان 
يف اإلس��الم خصائص ومميزات معينة، 
ِمن أمهها ش��مولية ه��ذه احلقوق، فهي 
سياسية واقتصادية واجتامعية وفكرية، 
كام أهنا عاَمة لكل األفراد عىل املس��توى 
اإلنس��اين, كام ان احلقائق التارخيية تثبت 
ب��ان الرس��ول األكرم حمم��د )صىل اهلل 

عليه وآله وسلم( اعلن عن املساواة بني 
البرش وذلك يف حجة الوداع، كام يمكن 
االس��تدالل من خالل الوثيقة التارخيية 
التي حرره��ا اإلمام أمري املؤمنني )عليه 
الس��الم( يف عهده ملالك األشر تأكيده 
عىل حقوق االنس��ان وباخلصوص حق 
الرعي��ة واملواطنة وعدم التمميز الديني 
او العرق��ي، اال اننا يمك��ن ان نقول ان 
االمام السجاد عليه السالم اعطى لتلك 

احلقوق مساحة واسعة من االمهية .
قواري��ر: هل حق��ق املهرجان االهداف 

والرسائل التي انطلق من اجلها؟.
اق��ف يف ج��وايب ع��ىل ه��ذا  - اود ان 
الس��ؤال عند نقط��ة مهم��ة تتلخص يف 
ان املهرجان الذي اع��د له قبل عام من 
انطالق��ه واس��تكمل توجي��ه الدعوات 
للباحث��ني والش��عراء يف وق��ت مبك��ر 
جاءت انطالق فعالياته يف نسخته االوىل 
بع��د )5( أش��هر م��ن اهلج��وم الرببري 
لكي��ان داع��ش االره��ايب ع��ىل العراق 
واس��قاط املوص��ل، وبالتايل ف��ان تلك 
الفرة ش��هدت محالت اعالمية لتشويه 

ت
انا

ج
هر

م

يكشف عن ابرز وأعظم رسالة للحقوق عرفتها البشرية
مهرجان تراتيل سجادية...

» الحلقة الثانية «
والء الصفار    /   تصوير : حسنين شرشاحي
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صورة االسالم احلقيقي وكان للقنوات 
الطائفي��ة دور كبري يف ذلك خصوصا ان 
داعش اس��تخدم ابش��ع اس��اليب القتل 
واالنتهاك والس��لب والسبي حتت راية 
االس��الم، ل��ذا كان انط��الق املهرجان 
من كرب��الء وبحضور ش��خصيات من 
طوائ��ف متع��ددة فض��ال ع��ن احلضور 
االعالمي االجنبي وال��دويل جاء كردة 
فع��ل قاس��ية عىل داع��ش كونه أرس��ى 
قواع��د حقوق االنس��ان قب��ل 14 قرنا 
وان ماتفعله الزمر االرهابية ليس له اي 

عالقة باالسالم او اي ترشيع ساموي.
قواري��ر: اطلعن��ا يف وق��ت س��ابق ع��ن 
وجود رس��الة اعتذار من الس��يد )كويف 
عن��ان( عن ع��دم حض��وره للمهرجان, 
ماه��ي الغاية من توجيه الدعوة للس��يد 

عنان؟
كان  عن��ان  ك��ويف  الس��يد  ان  نع��م   -
متحمس��ا للحضور واملش��اركة يف هذا 
املهرج��ان ووجه��ت ل��ه دعوة رس��مية 
من قبل الش��يخ عبد املهدي الكربالئي 
وابلغنا املكتب اخلاص به بانه س��يحرض 

يف فعالي��ات املهرج��ان اال ان��ه بس��بب 
يف  الطارئ��ة  االم��ور  بع��ض  حص��ول 
العراق وس��وريا بع��ث رس��الة اعتذار 
خطية اىل الشيخ الكربالئي لعدم قدرته 
ع��ىل احلض��ور واملش��اركة يف فعالي��ات 

املهرجان.
واما بخصوص االس��باب الت��ي دفعتنا 
لتوجي��ه الدعوة ل��ه فاود ان اب��ني اننا مل 
نقترص عىل دعوة األمني العام األس��بق 
لألم��م املتح��دة، ب��ل س��بق ان وجهت 
 Human( منظم��ة  اىل  دع��وات 
األمريكي��ة،   )Rights Watch
املعني��ة  املنظ��امت  لبع��ض  ودع��وات 
بحقوق اإلنس��ان، هب��دف ادخال تلك 
الرس��الة ضمن الئحة حقوق االنس��ان 
العاملي��ة واعتباره��ا مص��در مه��م م��ن 
مص��ادر الترشيع ال��دويل، خصوصا ان 
للس��يد عنان دور مهم يف دعوة املجتمع 
الدويل الختاذ اإلمام عيّل ) عليه السالم( 
ش��خصية مميزة ومث��اًل أعىل يف إش��اعة 
العدالة، والرأي اآلخ��ر، اعتامد مقولته 
الوارده يف عهده ملالك االش��ر )الناس 

صنف��ان: إم��ا أخ لك يف الدي��ن أو نظري 
ل��ك يف اخللق( أح��د مص��ادر الترشيع 
ال��دويل بتصويت االمم املتح��دة عليه، 
وق��د ورد عن الس��يد عن��ان تعليقا عىل 
ق  عب��ارة أمري املؤمنني بأهنا )جيب أن تعلَّ
عىل كّل املنظ��امت، وهي عبارة جيب أن 

تنشدها البرشية(«.
املهرج��ان  ان  انتباهن��ا  لف��ت  قواري��ر: 
بنسخه الثالث يركز عىل دعوة ومشاركة 
ش��خصيات من اديان وطوائف متعددة 

؟
- نعم اهن��ا التفاتة موفقة، فان املهرجان 
الهي��دف اىل خماطب��ة املس��لمني ب��ل ان 
املس��لمني  غ��ري  اىل  موجه��ة  رس��الته 
احلض��اري  االرث  ع��ىل  لالط��الع 
واالنساين لالسالم قبل 14 قرنا، فضال 
عن ذلك ان رس��الة احلق��وق مل ختاطب 
فئ��ة او مذهب مع��ني بل اهن��ا خاطبت 

االنسان بشكل عام .
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طفلك مع
أصبح��ت اهلواتف الذكية من أساس��يات احلي��اة التي تركت 
بصمة واضح��ة يف حياتنا، فال يوجد منزل خيلو منها، خاصًة 
م��ع تط��ور التكنولوجي��ا احلديث��ة، وتع��دد ط��رق التواصل 
االجتامع��ي، الت��ي تقربِك م��ن أصدقائ��ِك وأف��راد عائلتِك 
وتسهل التواصل بينكم، لكنها لألسف تبعدِك عن صغريِك، 

وتبني حواجز كبرية بينكام وأنِت ال تشعرين.
فللعائل��ة قدس��ية واولوية يف احلياة من الرضوري ترس��يخها 
يف ذهني��ة الطفل لذلك ينصح اخل��رباء ابتعادك عن اهلاتف يف 
، مثل وقت تناول الغداء،  األوقات املميزة اخلاصة بأرست��كِ
أو وقت لعب��ِك مع طفلِك، وإن كان هن��اك أمر مهم للغاية، 

ارشحي له أمهية األمر، وح��اويل اختصار وقت املكاملة بقدر 
اإلم��كان، والعودة اليه وتعويضه ع��ن تلك الدقائق.. فليس 
مطلوًب��ا من��ِك تكريس كل وقت��ِك لطفلِك فق��ط، من حقِك 
احلصول ع��ىل وقتِك اخلاص، كام أنه م��ن الرضوري لصحة 
طفلِك النفس��ية وبناء ش��خصية مس��تقلة له، أن تكون هناك 
مس��احة من احلري��ة للطفل وع��دم مالحقته ط��وال الوقت. 
مي��زي ب��ني األوقات الت��ي حيتاج��ك فيها ، واألوق��ات التي 
يريد فيها القليل م��ن احلرية.. لذلك اعطيه  القدر الكايف من 

الرعاية واالهتامم، وعدم انشغالِك عنه.
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الشكر منة كبيرة 

ش��هد ق��يص قاس��م .. صبي��ة 
عام��ا  ع��رش  الثالث��ة  يف 

س��بحانه  اهلل  اهلمه��ا 
خطية  موهبة  وتعاىل 

مجيل��ة ، فه��ي جتيد 
اخلط  فن  بأحراف 
والزخرفة  الع��ريب 
جسدهتا  االسالمية 

يف لوحاهت��ا بش��كل 
فأج��ادت   ، فن��ي 

املعتمدين  بأط��راء  عملها 
والقائم��ني ع��ىل تنش��أهتا فني��ا 

ع��ن  للحدي��ث  )قواري��ر(  ..التقته��ا 
موهبتها اليافعة قائلة : تطورت موهبتي خالل 
الدورات املكثفة التي تقيمها مؤسسة احلسيني 
الصغري التابعة لشعبة الطفولة يف العتبة احلسينية 
املقدس��ة خ��الل العطل��ة الربيعي��ة والصيفية ، 
فتمكنت من صق��ل موهبتي والتي اكتش��فتها 
من��ذ الصغر حين��ام ب��دأت يف ختطي��ط اآليات 
القرأنية بطريقة جديدة وتدل عىل عمق الرسم 
يف قل��م الرصاص ، وكانت اخلط��وة االوىل يف 
خط الس��ور الصغرية يف القرآن الكريم بشكل 
ممي��ز .. س��اعدين يف ذل��ك وش��جعني والداي 
اللذان انحني هلام اج��الال واحراما بام قدما يل 

من مساعدة وثقة يف تطوير موهبتي .

ش��كرًا« تل��ك الكلم��ة الصغرية الت��ي جتلب الكثري م��ن الود 
واملحب��ة ب��ني الناس، هل تعّل��م طفلك أن يش��كر من حوله؟ 
احلقيقة أن كلمة »ش��كرًا« ليس��ت جمرد لفظ��ًا  نطلقه، ولكنها 
جمرد تعبري لفظي إلحس��اس داخيل من امله��م جدًا أن يتواجد 
داخ��ل كل إنس��ان.. وه��و االمتن��ان، ل��ذا جي��ب أن حتريص 

ع��ىل زرع تل��ك القيمة يف أبنائ��ك منذ الصغر، جي��ب أن يراك 
أبنائك من الش��اكرين للغري أمامهم وهلم قبل أي ش��ىء آخر، 
ال ترددي يف ش��كر أطفال��ك عندما يصنعون ش��يئًا جيدًا، أو 
يفعلون ش��يئًا من أجلك، وال مانع من أن تعربي عن ش��كرك 

وامتنانك لوجودهم يف حياتك كمنة كبرية من اهلل.

ابداع 

واش��كر اوال واخ��ريا العتبة املقدس��ة التي احتضن��ت موهبتي وطورهتا 
، لذل��ك كنت اجيد اجلم��ع بني اخلط العريب والزخرفة االس��المية .. اذ 

اظهرهتا عىل لوحات مميزة من سور)البسملة االخالص والفلق (.
وهناك العديد من املواهب املندثرة التي تنتظر ان تفتح هلا ابواب االبداع 
م��ن اجله��ات الداعمة ، لتك��ون طاقة واع��دة ومتمكنة يف ش��ق طريقها 

الصحيح.
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مّث��ل الش��عر الذي قيل يف ثورة احلس��ني دورًا مه��اًم يف إحياء 
تفاصي��ل هذه الثورة وترس��يخها يف الضمري اإلنس��اين فكان 
من أكرب العوامل املؤثرة يف اس��تذكار فاجع��ة كربالء األليمة, 
وم��ن أهم األدوار الت��ي أحيت هذه الفاجع��ة وكانت عاماًل 
مه��اًم عىل ديمومته��ا عرب التاريخ ه��و دور األئمة املعصومني 
)عليهم السالم( الكبري يف جتديد هذه الذكرى بكل تفاصيلها 
يف ضم��ري األم��ة وإبقائها حية من خ��الل التأكي��د والدعوة 
إىل تشجيع الش��عراء وعقد املجالس الش��عرية اخلاصة برثاء 
احلس��ني )عليه الس��الم( واحلث عليه. فبقيت كربالء ملتهبة 
يف ضامئر الشعراء, جذوة ال تطفؤها األيام واألعوام, ورصخة 
ال يسكتها الطغاة, فلم ينقطع ذكر احلسني وكربالء وعاشوراء 
عن أفواه ش��عراء الشيعة يف أشّد األدوار رغم أساليب القمع 
والبطش التي ُمورس��ت ضدهم من قبل السياس��ات املعادية 

ألهل البيت. وإضافة إىل هؤالء الش��عراء فقد كان لألش��عار 
الت��ي انطلق��ت من س��يدات بي��ت النب��وة أثره��ا العميق يف 
النف��وس وداللتها الواضحة ع��ىل أن كربالء باقية مع تعاقب 
األزم��ان واألجي��ال ألهن��ا عكس��ت األث��ر املؤمل املأس��اوي 
ال��ذي أملَّ هبن وص��ّورت النزعة الوحش��ية الت��ي ُجبل عليها 
األموي��ون وابتعادهم ع��ن كل القيم اإلنس��انية واألخالقية 
وخروجهم من اإلس��الم . كام عكس��ت تلك األبيات الدور 
امله��م للمرأة يف نرش مب��ادئ الثورة احلس��ينية وفضح جرائم 
األمويني, فكانت تلك األش��عار واخلطب هي وس��يلة إعالم 
الثورة احلس��ينية الضخم��ة التي أدارهتا ومثلته��ا بأعظم دور 
الس��يدة زينب بنت عيل بن أيب طالب )عليها السالم( يف نرش 
اهلدف الرس��ايل املقّدس الذي سعى إىل حتقيقه األمام احلسني 
)عليه الس��الم( يف كربالء. تقول الدكتورة بنت الش��اطئ يف 

 حممد ال�سفار 

أشعار بطعم الدموع 

سيدات بيت النبوة يبكين الحسين
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موسوعتها الكبرية )آل النبي يف كربالء( ص)765(: )كانت 
زينب عقيلة بني هاش��م يف تاريخ اإلس��الم وتاريخ اإلنسانية 
بطلة اس��تطاعت أن تثأر ألخيها الش��هيد, وأن تس��لط معاول 
اهل��دم عىل دولة بن��ي أمية وأن تغري جم��رى التاريخ(. نعم لقد 
استطاعت هذه الس��يدة العظيمة التي كانت )تفرغ عن لسان 
أبيها سيد البلغاء( أن تزلزل عروش األمويني بخطبها ورثائها 
لس��يد الش��هداء, وتابعتها يف دورها العظيم هذا سيدات بيت 
النبوة, ومعدن الرس��الة والفصاحة وحرائر الوحي: أم كلثوم 
بن��ت أم��ري املؤمنني, وس��كينة وفاطم��ة بنتا احلس��ني, وكذلك 
الس��يدة الرب��اب زوجة اإلمام احلس��ني, والس��يدة أم البنني أم 
العباس وزوجة اإلمام عيل )عليهم الس��الم(. فحققن أعظم 
دور وجس��دن أرفع مهمة يف إيقاد ش��علة الثورة احلس��ينية يف 
النفوس والضامئ��ر وإبقاء كربالء نابضة ع��رب األجيال, وهذه 
كان��ت الغاية من تل��ك اخلطب والش��عر الذي ص��در عنهن 
فشأهنن أسمى من الشعر يف أغراض أخرى وأرفع من جمراه. 
فهذه النس��وة ُكّن جزءًا من مأس��اة كربالء وأول املفجوعات 
بفقد سيدهن فعربن من خالل املقطوعات الشعرية عام أمّل هبن 
من عميق احلزن واألسى, تقول السيدة زينب )عليها السالم( 
وهي تصور مش��هدًا رهيبًا من مش��اهد كربالء مش��هد جواد 

احلسني وهو يركض نحو املخيم وملطخًا بدم احلسني: 
جاء اجلواُد فال أه��اًل بمق����دمِه 

                                               إال بوج���ِه حسنٍي مدرك الث�����اِر 
يا نفس صربًا عىل الدنيا وحمنتِها 

                                              هذا احلسنُي قتي����ٌل بالعرا ع����اِر 
وقالت )عليها السالم( ملا رأت رأس احلسني وهو يرشق بنور 

النبوة هذين البيتني الذين يعّدان قمة يف الرقة واحلزن:
 ي����ا هالاًل مل����ا استتّم كامال 

                                              غ�����اله خسُفه فأب�����دى غروب���ا 
ما تومّهت ي��ا شقيَق فؤادي 

                                              ك������ان هذا مق����ّدرًا مكتوب��������ا 
وقال��ت أيض��ًا وه��ي تنظر إىل قب��ور الش��هداء الطاه��رة بعد 

رجوعها إىل كربالء يف األربعني: 
عىل الطِف السالُم وساكنيه 

                                              وروح اهلل يف ت����لك القب��������اِب
 نفوٌس قّدست يف األرِض قدسًا 

                                                          وقد ُخلقت من النطِف العذاِب

 ك��ام ص��ّورت الس��يدة س��كينة بنت اإلم��ام احلس��ني )عليها 
السالم( فاجعة كربالء هبذه األبيات املفعمة باألسى:

 ال تع����ذليه فهمٌّ ق���اطٌع طرق����ه 
                                                فعين����ه ب����دموِع ذّرٍف غِدق������ه 

إن احلسني غ�����داة الطِف يرشقه 
                                                ريب املنوِن فام أن خيطئ احلدق���ه 

ب���كِف رشِّ عب�����اِد اهللِ كله������م 
                                                نسِل البغايا وجيِش الوّرِد الفسقه

يا أّمة السوِء هاتوا ما احتجاجكم 
                                                غ���دًا وُجّلكم بالسيِف قد صفقه

الويُل ح���ّل بكم إاّل بمن حلق����ه 
                                               صرّيمتوه ألرم����اِح العدا درق�����ه 
وعربت السيدة أم كلثوم بنت عيل )عليها السالم( عن احلزن 
العميق الذي أفرزته مهجتها احلّرى وهي تندب أخاها س��يد 

الشهداء:
 مدين�����ة جّدن������ا ال تقبلين��������ا 

                                                 فب��احلرساِت واألح������زاِن جين��ا
أال أخرب رس���������ول اهلل فين��������ا 

                                                بأن�����ا قد ُفجعن������ا يف أخين�������ا 
وقالت أيضا: 

قتلت���م أخي ظلاًم فويٌل ألّمك����م 
ه�������ا يتوّقُد                                                  ستجزون ن����ارًا حرُّ

سفكتْم دم����اًء حّرَم اهلل سفكه��ا 
مه��������ا القرآُن ث������م حممُد                                                  وحرَّ
وروى اب��ن األثري يف الكامل ملا وصل خرب مقتل احلس��ني إىل 
املدينة صاحت نس��اء بني هاش��م وخرجت أسامء بنت عقيل 

بن أيب طالب وهي تقول: 
ماذا تقولون إن قال النب����ي لكم 

                                                ماذا فعلت������م وأنت��م آخر األمِم 
بعريت وب�����أهيل بع�����د مفتقدي 

                                                    منهم أسارى ومنهم رُضجوا بدِم 
ماكان هذا جزائي إذ نصحت لكم 

                                               أن ختلفوين ب���سوٍء يف ذوي رمحي
 فكانت فاجعة كربالء رصخ��ة جملجلة وآهة حزينة مصبوغة 

بدماء الشهداء.



60

ية
اق

عر
ة 

دين
م

من عمرانها اخذت مدن اوروبية تصاميمها
البصرة بوابة العراق 

ثالث أكبر مدينة في العراق ، تقع في أقصى الجنوب على الضفة الغربية 
لش��ط الع��رب وه��و المعبر المائ��ي األول في الب��الد ،كما تع��د العاصمة 
األقتصادي��ة، يبل��غ عدد س��كانها نحو 1.5 مليون نس��مة حس��ب تقديرات 

العام 2014

تصوير : رسول العوادي
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ُعرفت البرصة أيًضا بدورها الكبري الذي أدته يف تاريخ الثقافة 
العربي��ة اإلس��المية. فقد كانت مس��اجدها ومدارس��ها تعج 
بحرك��ة العلامء والفقهاء واألدب��اء. وخرج منها فطاحل علامء 

املسلمني وكبار فقهائهم. 
وحتتوي عىل كثري من مش��اهد وقبور بعض الصحابة رضوان 
اهلل عليهم. كمش��هد طلحة ب��ن عبيداهلل، والزب��ري بن العوام. 
وقرب حليمة الس��عدية وفيها قرب أنس اب��ن مالك وفيها كذلك 
قرب احلس��ن الب��رصي، وقب��ور الصحابة الذين استش��هدوا يف 

وقعة اجلمل.
تأسيسها 

إختطه��ا الصحايب عتبة بن غزوان بالقصب، وأول تش��كيلها 
بي��وت من قصب واك��واخ، وملا كثر فيها احلري��ق بنيت بيوهتا 
م��ن االطني،ومن ثم مرصها الصحايب أبو موس��ى األش��عري 
وبنى فيها دار اإلمارة بالطني كانت مع مدينة الكوفة تس��ميان 
بالعراقني أو املرصين أو البرصت��ني وذلك ألهنام أول مدينتني 
بنيتا يف اإلس��الم بعد الفتح، وشهدت أحداثًا كثرية لعل أمهها 
هو خراب البرصة الذي رضبت به األمثال واملتمثل بس��يطرة 
ع��يل ب��ن حممد العل��وي أو من ع��رف بصاحب الزن��ج عليها 
وختريبها وقتل أهلها يف عهد اخلليفة العبايس املعتمد عىل اهلل.

الوضع العمراني 
ل��ه خصوصي��ة ال تش��اركها في��ه أي مدين��ة يف الع��امل يف ذلك 
الوقت، ومن املؤكد إن مهندسو البندقية يف إيطاليا وامسردام 
يف هولن��دا قد اس��تفادوا كثريًا م��ن تصميم الب��رصة القديمة، 
وبالرغم ما هلاتني املدينتني من شهرة عاملية يف املايض واحلارض 
إال اهنام مل تبلغا العظمة الت��ي وصلتها يف ماضيها العريق. لقد 
ت��م بناء املدينة بطريقة فريدة، فج��زء منها كان مكتظ بالبيوت 

واألسواق واملساجد وغري ذلك من املرافق األخرى وتتخلله 
ع��دد من األهن��ار املس��تخدمة ألغ��راض ال��رشب والنقل أو 
املواصالت، وقس��م من ه ميناء بحري يعج بالسفن القادمة أو 

الذاهبة إىل معظم انحاء العامل. 
مدينة األنهار والنخيل

 تق��ول بعض املصادر املوثقة ب��ان عدد األهنار قد بلغ يف مدينة 
البرصة نح��و من عرشين ألف هنر ، ويعد ش��ط العرب لوحة 
فني��ة مذهلة تربع يف ب��رصة اخلري ، وبيوتاهت��ا اجلميلة غاية يف  
اجلامل والذوق الفني الرفيع. . واكثر مايميزها الشناشيل التي 

تعد هويتها العريقة . 
وهي من ابرز املناط��ق املتخصصة بزراعة النخيل ..ومازالت 
م��ن اب��رز س��امت املش��هد الطبيعي الب��رصي ، بحي��ث يراها 
البعض اكرب غابة نخيل يف العامل ، اال ان اغلب اصناف التمور 
تعرضت للتدهور بس��بب  امهال زراعته��ا وتطويرها من قبل 

احلكومات املتعاقبة . 
موانئ البصرة

تض��م س��تة موانئ ه��ي مين��اء املعقل وه��و من أق��دم املوانئ 
العراقية تم انش��اء امليناء العام 1916 م يف منطقة شط العرب، 
ومين��اء ام قرص هو أك��رب ميناء يف منطقة ام ق��رص بالقرب من 
احل��دود العراقية الكويتية تأس��س امليناء س��نة 1930، وايضًا 
ميناء الفاو الكبري هو ميناء عراقي تم وضع حجر االس��اس له 
يف ش��به جزيرة الفاو جنوب حمافظة البرصة ليكون واحدًا من 
أكرب املوانئ املطلة عىل منطقة اخلليج العريب، وميناء أبو فلوس 
قرب ابو اخلصيب، و خور الزبري الذي انش��أ يف العام 1974 
م يف منطق��ة الزبري، وميناء البرصة النفطي ويعد من أهم نقاط 

تصدير النفط العراقي عىل بحر اخلليج العريب.



تقرير : قاسم عبد الهادي
تصوير: حسن خليفة
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كابتن نادي كربالء ميثم حمزه 
يعتزل الكرة نهائيا

قرر نجم نادي كربالء السابق 
الع��ب الوس��ط ميث��م حمزه 
البال��غ من العمر)38(عاما أن 
تك��ون مباراة فريق��ه العميد 

مع ضيفه الزوراء التي

 اقيمت بينهما على ملعب 
لحس��اب  الدول��ي  كرب��الء 
الجولة الرابع��ة من المرحلة 
ال��دوري الممتاز  الثانية م��ن 
مسرحا العتزاله الكروي بعد 
مسيرة طويلة في المالعب 
امت��دت لعقدين م��ن الزمن 
تقريب��ا مثل خاللها س��بعة 
أندية في دوري الدرجة االولى 

والدوري الممتاز.

*حلم الطفولة:-
يف أزقة وشوارع قضاء أيب غرق التابع ملحافظة 
بابل نشأ وترعرع وأحالم كثرية تدور يف خميلته 
األ أن ش��اءت األقدار لريى نفس��ه ال عبآ يافعا 
يف نادي احللة الذي مثله موس��ام واحدا وهو يف 
سن التاسعة عرش وأنتقل بعدها اىل أندية)بابل، 
حيفا، القاس��م(مرورا بنادي كربالء الذي مثله 
خريا وألكثر من عرشة مواسم متتالية، وكانت 
ل��ه جتربة أخ��رى يف ال��دوري املمتاز م��ع ناديا 
النجف والكرخ ليعود جم��ددا اىل نادي كربالء 
ال��ذي برز في��ه ليلعب مع��ه موس��ام ويعلن يف 

األخر حدا ملسريته الكروية.

*بدايته مع عالم الكرة:-
ب��دا حيات��ه الكروي��ة م��ع االندي��ة يف ال��دوري 
العراقي موس��م 1999/1998 عندما مثل فيه 
ن��ادي احلل��ة يف دوري الدرجة الثانية واس��تمر 
معه موس��ام واح��د لينتقل بعده��ا اىل نادي بابل 
يف دوري الدرج��ة االوىل ومثل��ه موس��ام واحدا 
ايضا, حمطت��ه االخرى كانت مع ف��رق العاصمة 
بغ��داد وحتدي��دا ن��ادي حيف��ا الذي لع��ب معه 
موس��ام واحدا يف دوري الدرج��ة االوىل، ليعود 
اىل ناي القاس��م ويمثله ملوس��ام واح��دا، وحط 
ن��ادي  م��ع   2003/2002 موس��م  الرح��ال 
كرب��الء يف الرحلة االط��ول يف حياته حيث مثل 
العمي��د الكربالئ��ي ألح��دى ع��رش موس��ام يف 
دوري الدرج��ة االوىل وال��دوري املمتاز وقدم 
معه امجل العروض الكروية، لينتقل يف موس��م 
ن��ادي  التقلي��دي  الغري��م  اىل   2014/2013
النج��ف يف ال��دوري املمت��از برحلة اس��تمرت 
ملوس��ام واحدا فقط ومنها صوب العاصمة مرة 
اخرى ليمثل نادي الكرخ بالدوري املمتاز ايضا 
قب��ل ان يعود به احلنني جم��ددا صوب فريقه االم 
»حس��ب قوله« نادي كربالء ولعب معه موسم 
2016/2015 وكذل��ك ش��ارك معه يف مطلع 

املوسم احلايل 2017/2016.
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*االنطالقة مع نادي كربالء:-
لع��ب ميثم مح��زه أول مباراة ل��ه مع ن��ادي كربالء يوم اخلمي��س املصادف 
2002/10/10 والتي كانت أمام نادي العامل البغدادي ضمن منافسات 
اجلولة اخلامس��ة م��ن املرحلة األوىل م��ن دوري الدرج��ة األوىل)املظاليم( 
والت��ي ضيفها ملعب ال��زوراء وانتهت بفوز كربالء بأربع��ة أهداف مقابل 
هدفني كان نصيب ميثم محزه هدفان فيام سجل حسني فرهود وحسني عيل 

اهلدفان االخران.
*اخر مبارياته الرسمية:�

خاض الالعب ميثم محزه اخر مباراة رس��مية له يف الدوري العراقي املمتاز 
الطلب��ة والت��ي اقيمت م��ع ن��ادي كرب��الء والت��ي كانت ام��ام نادي 

املص��دف بينه��ام عىل ملعب القوة اجلوية يف بغداد يوم  اخلمي��س 
منافسات اجلولة  السادس��ة من املرحلة 2016/10/27 ضمن 
والت��ي انته��ت بفوز األوىل م��ن ال��دوري املمتاز هذا املوس��م 
يارس االني��ق بثالثة اهداف نظيف��ة جاءت عن  الالعبان  طري��ق 
كريم »رضبة جزاء«.عبد املحس��ن »2«, الدويل السابق مهدي 

*أهدافه:-
كرب��الء)38( ن��ادي  م��ع  هدف، س��جل 

األوىل  الدرج��ة  دوري  يف  موسم )5(أه��داف 
مس��ابقة  يف  )31(ه��دف  الدوري 2003/2002، 

املمت��از عىل م��دار ثالثة عرش موس��ام، هدفان يف 
بطولة ال��كأس موس��م 2003/2002، وكذلك 

س��جل ثالثة أهداف مع نادي النجف وهدفا واحدا 
مع نادي الكرخ.

*إنجازاته مع العميد الكربالئي:-
خالل فرة تواجده مع نادي كربالء والتي استمرت لثالثة عرش 

موس��ام احد عرش منه��ا عىل التوايل قدم مس��توى متميز وكان عنرصا 
ب��ارزا ب��ني اقرانه وحقق من خ��الل ذلك عدة انج��ازات ابرزها املركز 

اخلامس يف بطولة كأس العراق موس��م 2003/2002، وكذلك شارك 
كرب��الء فرحة التأهل م��ن دوري الدرجة األوىل اىل الدوري املمتاز موس��م 

2003/2002، وم��ن انجازاته ايضا حصل عىل مركز الصيف يف املجموعة 
اجلنوبي��ة بع��د ن��ادي النج��ف موس��م 2004/2003عندم��ا كان الدوري 
املمت��از حين��ذاك عىل ش��كل جمامي��ع، وايضا حص��ل عىل املرك��ز اخلامس يف 
الدوري املمتاز موس��امن متتاليان 2007/2006، 2008/2007، واملركز 
السادس يف الدوري املمتاز موس��م 2006/2005، وحصل ايضا مع نادي 
كربالء عىل املرك��ز الثامن يف الدوري املمتاز ثالثة مواس��م 2005/2004، 

.2011/2010 ،2010/2009
*رقم الفانيلة التي حملها:-

أرتدى ميثم محزه خالل مس��ريته الكروية الفانيلة رقم)11(مع نادي احللة، 
رقم)2(م��ع ن��ادي باب��ل، رقم)34(مع ن��ادي حيف��ا، رقم)11(مع نادي 
القاس��م، األرق��ام)9، 11(مع نادي كرب��الء، رقم)9(مع ن��ادي النجف، 

رقم)8(مع نادي الكرخ.
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التمر.. 
سيد المائدة 

يش��كل التمر جزءا مهام من املائدة الرمضانية، واإلفطار عليه »ُس��نة 
نبوي��ة« احلكمة م��ن ورائها أن مع��دة الصائم تكون مس��رخية، 

لذل��ك حتتاج إىل طعام رسيع االمتص��اص، وأن الصائم يعاين 
نقصًا يف بعض أنواع السكريات والطاقة.. لذا ينصح األطباء 

بتن��اول بض��ع مت��رات عن��د اإلفط��ار، ألن��ه رسيع 
اهلض��م واالمتصاص خالل س��اعة م��ن تناوله 

وإنه كفي��ل بإمداد اجلس��م بالطاقة والتعويض 
ع��ن نق��ص العن��ارص املعدني��ة والفيتامينات 
والكاربوهي��درات .ويرسع يف إمداد اجلس��م 
بالطاق��ة وتعويض��ه بالعن��ارص وم��ا يقوم به 
التم��ر مل��ا حيتوي��ه  م��ن م��واد س��ليوزية من 

مس��اعدة املعدة يف العملي��ة اهلضمية وكذلك 
م��ن  أن��ه  والصحي��ح  وتطهريه��ا،  تنظيفه��ا 

األفض��ل االكتفاء بالتمر وبعض الس��وائل كالقهوة 
واملاء أو العصري مثاًل ثم الذهاب ألداء صالة املغرب ومن ثم العودة إلكامل اإلفطار.

افضل العصائر الرمضانية 
املهمة  األغذية  أكثر  من  العصائر  تعترب 
وذلك  الرمضانية،  اإلفطار  مائدة  عىل 
الغذائية  للعنارص  أساسيًا  مصدرًا  ألهنا 
وم��ض��ادات األك��س��دة واألل��ي��اف كام 
وتعمل عىل ترطيب اجلسم.   عن أفضل 
العصائر الصحية التي من الرضوري أن 

تتواجد عىل طاولة اإلفطار:
والليمون:  والكيوى  األناناس  • عصري 
جسمك  ويمّد  والنشاط  الطاقة  يمنح 

بالفيتامينات واملواد الغذائية.
• عصري الفراولة والتفاح واملوز: حيتوي 
بالكثري  متد  لألكسدة  مضادة  مواد  عىل 

وتعوض  الغذائية  العنارص  م��ن 
اجلسم ما فقده من املاء  طوال 

اليوم أثناء هنار رمضان.

باملوز:  الفراولة  عصري   •
التوازن  حتقيق  عىل  يساعد 

ال��دم  يف  ال��س��ك��ر  نسبة  ب��ني 
وحصول اجلسم عىل أوميجا 3.

يساعد  بالنعناع:  البطيخ  عصري   •
بالكثري  وإم��داده  اجلسم  ترطيب  عىل 

من العنارص الغذائية.
اجلسم  يمد  باملوز   املانجو  عصري   •
لألكسدة،  املضادة  واملواد  بالبوتاسيوم 

امل��زاج  حتسني  تساعد  واحلالة التي 
النفسية.
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أفقيًا

عموديًا

1- صاحبة الشاعر قيس بن ذريح.

2- مودة - صور - سام - صنف .
3- مرفأ يف رشق قربص- سادة املدينة - نقيض ميت.

4- يبرص- احتاد- مرفأ جنوب لبنان.
5- حبس- مقلة - مرسى السفن .

6- حرف تفسري - مخد اللهب - مغتاظ.
7- استخدام - اكرث - حسام .

8- لسان النار - امر مرفوع للقضاء - كاتب.
9- الف��اظ دال��ة عىل املعن��ى- حدبة يف ظه��ر اجلمل- 

ارشد .
10- خفق القلب - شقيق - اعتدل.

11- متالحم - يغني غناء حسنًا- جواب.
12- ضد الغلط - طواف حول يشء- ريح لينة.

13- جيمع - ضد اقراب - انثني.
14- صح��راء واس��عة )معكوس��ة(- بح��ر داخيل يف 

اسيا- نظيف.
15- كث��ري احل��ب - يف��يض بترصيح - الذي��ن فقدوا 

اباءهم وهم صغار.

1- صاحبة الشاعر قيس بن امللوح.
2- مالح - يطيل يف الكالم - تشذيب .

3- مصباح - تقايض - ثناء.
4- ضد شبع - نوم - والد.

5- جبل نار - برهة من الزمان - ضد اخلطأ .
6- نقيض الرجال - نزع - ضد أبعد.

7- اكتمل - ضد  راحة - قذارة - توهج .
8- دولة اسيوية عاصمتها طوكيو - ينزوي.

9- بريق- شقيقة - صوت رعد .
10- صديق - صبي- صوت اجلرس .

11- ح��رف ج��واب بمعنى نع��م - مناق��ض- حب 
لألنسان.

12- حظ - نبات يستعمل يف العطارة.
13- قهوة - يألم - مدلول.

14- منفرد بنفسه - طبقة يف مبنى -  طائفة من االشياء 
تؤخذ معًا .

15- تعب - االسم اليوناين لعاصمة اململكة االردنية 
اهلاشمية.

:

:

هل تعلم:
احللو،  ...البصل  ان  ت�علم  -هل 

عند  املفضلة  الفاكهة  كان 
قدماء الرومان.

ان  ت�����ع��ل��م  -ه�����ل 
...ال����زي����ت وامل����اء 
خيتلطا.. أن  يمكن 

من  قطعة  وضعت  اذا 
الصابون معهام.

-هل ت�علم ان ... عنق الزرافة 
الفقرات  م��ن  ع��دد  ع��ىل  حي��ت��وي 
عنق  يف  امل��وج��ود  العدد  يساوي 

االنسان.
ماتضعه  ... جمموع  ان  ت�علم  -هل 

 500 من  أكثر  حياهتا  طوال  بيض  من  الذباب  أنثى 
بيضة.

الفانوس  سمك  من  سمكة  ألف   ... ان  ت�علم  -هل 
تزن كيلوجرامًا واحداً.

البحار  يف  امللوحة  نسبة  ارتفاع   ... ان  ت�علم  -هل 
يستطيع االنسان العوم بدون خشية ان يغرق.

البلح  بينام  االمساك،  يزيل  التمر   ... ان  ت�علم  -هل 
غريالناضج يوقف االسهال.
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امجل وامتع الذكريات ماكان هلا امتداد وارتباط روحي 
ووجداين مع الطفولة الندية .. فهي دائام هلا وقع وحنني 
اىل ذل��ك الزمن الصايف والربيء يف الذاكرة االنس��انية 
العجيبة .. ورغم ان تقدم العمريمنحنا بعض السعادة 
والتوجس من اقدارنا  اال ان ماينضج  يف عقولنا يكون 
احىل والذ واعمق تفكريا وقرارا وحبا ومتاسكا لالشياء 
.. اننا نتوق اىل عامل الصخب واملرح الطفويل بعيدا عن 
التعقيدات وااللكرونيات التي اخذت اطفالنا وارسنا 
اىل ع��امل آخر الينتمي اىل احلميمية بش��ئ ، فكلام اردت 
التح��دث اىل ولدي بموضوع ما وجدته منش��غال عني 
هباتفه الذك��ي الذي اصبح جزءا اليمك��ن التخيل عنه 
للحظ��ات .. ماق��د جيعلني احت��رس عىل ايامن��ا املاضية 
املليئة باحلب والتقارب وتبادل االراء واملشاكل وكاننا 

روح واحدة .. وهدف واحد !
اين س��ارت بنا التكنولوجيا واىل اي س��بيل س��تأخذنا 
وه��ي تزح��ف بنا اىل آف��اق بعيدة ع��ن ماضينا اجلميل 
حينام تكون اداة تستعبد من يسرخصها الهداف سيئة.
لذلك اس��رق دائام اللحظات احلامل��ة اقلب صفحات 
امل��ايض املفعم��ة باملش��اهد والص��ور بحلوه��ا ومرها 
واليس��عني احصائها يف موضوع صغري لكنها متنحني 
ك��م هائل من احلنني والش��وق لكل ماكن��ا نلتمس فيه 
الصف��اء والعذوبة والبس��اطة غري املتكلف��ة ، اذ وهبتنا 
احلي��اة االمث��ل وصقلت ش��خصيتنا بديموم��ة العطاء 
ملس��تقبل يكتمل باجلهد والنج��اح يف التعليم ويف تقبل 
نصائح االمهات ، فكلمة  )عيب( ال تؤملنا وال الضجر 
من حديث توبيخ من ابينا يقهرنا .. هذا يعني اننا تربينا 
يف بيئ��ة تزرع فينا كل يوم بذرة ام��ل وحب وراحة بال 

وخري حصدناه االن . 
اهن��ا اي��ام بعي��دة مل يتبق منها س��وى االش��تياق ، وهي 
أنيس يف وحش��ة الزمن القايس ب��كل تفاصيله واحداثه 
الغارق��ة يف القس��اوة والعنف .. لتكون هل��ا طعم لذيذ 
نتوق الس��تعادته كلام عاد بنا احلنني! اىل االيام البعيدة 

والقريبة من القلب.. 

سعاد البياتي  بذرة حنني ..
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رفدا للس��احة الثقافي��ة باملنتج االديب امللتزم م��ن جنس القصة 
القص��رية، املفعم��ة باملفاهيم االنس��انية النبيل��ة واحلقوق التي 
ارس��اها اإلمام الس��جاد )عليه الس��الم(، وتش��جيعا لألقالم 
املبدع��ة للقصاصني ي��رسُّ اللجنة التحضريية ملهرج��ان تراتيل 
س��جادية وضم��ن فعاليات��ه الس��نوية دعوتكم للمش��اركة يف 

مسابقتها االول للقصة القصرية.
عل��ام انه خصصت جوائز مالية جمزية للفائزين الثالثة االوائل، 
مع شهادات تقديرية ألفضل عرشة قصص مستوفية للرشوط 

العامة التي حددهتا جلنة اخلرباء للفحص والتقييم.
الضوابط العامة للمشاركة هي:

1- ان ال تقل املش��اركة القصصي��ة عن )500( كلمة وال تزيد 
عىل )1500( كلمة، وترسل عىل االيميل التايل:

Alsegad1439@yahoo.com  او عرب صفحة الفيس 
بوك: )مسابقة القصة القصرية ملهرجان تراتيل سجادية(.

2- ان تكون مكتوبة باللغة العربية الفصيحة.
ان تس��تلهم القصة حقا من رس��الة احلق��وق ال�)50(   -3 -3

التي ارساها اإلمام )عليه السالم( وفق رؤيا فنية معارصة.
4- عىل ان ال تكون منشورة او مشاركة يف مسابقات اخرى.

5- تكون املشاركة بقصة قصرية واحدة.
6- حيق للعتبة احلسينية املقدسة ترشيح ما جتده مناسبا إلصدار 
جمموعة قصصية يف القصص الفائزة واملميزة واصدارها ضمن 

مطبوعات املهرجان.
7- اخر موعد الستالم القصص املشاركة يوم 2017/8/15.
8- يعل��ن ع��ن النتائ��ج يف حف��ٍل خ��اص هبا ضم��ن فعاليات 

مهرجان تراتيل سجادية العاملي من نفٍس العام.
9- تتوىل فحص النصوص املش��اركة جلنة مؤلفة من نخبة من 

اساتذة وخرباء يف الرسد القصيص.



كنـوز حسينيـة
توجت في هذه التحفة القيمة زيارة االمام الحسين

كتبت بطريقة التخريم اليدوي ، وهي مصنوعة من النحاس 
المثبت على الخشب.

تاريخ صناعتها يعود الى 1287هجرية – 1870 ميالدية . 


