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جمال الدين الشهرستاني
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االخراج والتصميم

لموسـم حافل بالنجاحات 



الواقفللون كثيرون على طللرق الحياة يتطلعون الى السللائرين للعللا بالعلم والمعرفة 
و الشللهادة. تللارة يغبطونهم، و اخرى يحسللدونهم. و مرة أخرى تكللون هذه الزمر هي 
العائللق و حلفللاء الباطللل. و رمللوز الحق على مر العصللور قليلون ، و زمللر الباطل هم 
االغلب، لذلك أرسل اهلل سبحانه وتعالى رسله و أنبياءه ومن تبعهم بإحسان ، لينصحوا 
و يهللدوا و يقوموا. فمللن تبعهم نجا، و من تخلف هوى. و آخر الدواء الكي ، فكانت ثورة 

االمام الحسين عليه السام هي الكي، لينتبه الناس الى أي هاوية هم 
سائرون، فكانت الثورة. 

االمام الحسللين عليه السام ، سيد كل الثائرين، و رمز ألصحاب الحق 
و المعرفة و الشهادة. كيف ال، وقال فيه الرسول االكرم صلى اهلل عليه 
و آله وسلم عنه »سيد شباب أهل الجنة ، و إمام قام أو قعد ، و حسين 
منللي و أنا من حسللين«. و محمد صلى اهلل عليه و آله وسلللم القائد و 
االب و العارف و الحق الذي ال يشك فيه عدو أو صديق .. وقال اهلل جل 
شللأنه، في محكللم كتابه } و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سللبلنا و إن 

اهلل لمع المحسنين { العنكبوت 69 . 
إن الحسللين االمام و الشللهيد و الثائر و القائللد و الضحية و المغدور و 
المسلللوب حقه و رحله و المرفوع رأسه على أسللنة الرماح من العراق 
الى الشام ، هو أهم مصداق لهذه اآلية الكريمة، رغم محاوالت الملوك 
الذين توارثوا على كرسللي الحكم من سللنة 61 هل ولغاية يومنا هذا. 
كللم حاولللت هذه الفئات الباغيللة والظالمة  محو ذكللره، و درس قبره، 
اال إنلله إزداد ألقللا ، و إزداد أصحابللا و أنصارا و محبيللن تراهم من كل 

االديان والطوائف دون اسللتثناء، واالدب العالمللي زاخر بذلك. و أقوال الثوار والمطالبين 
بحقوقهللم المغتصبة ، جعلوه قائدا و إماما يهتدون به و يزحفون على الظلمة و الطغاة 
دون خوف أو وجل، حتى قال قائلهم } هل ترك الحسين البن حرة عذرا {.  و من أقوال 
االمام الحسين عليه السام يوم العاشر من محرم الحرام، الذي لم تبق بقتله أي حرمة 
لهذا الشللهر } ان الدنيا تغيرت وتنكرت و أدبر معروفها و اسللتمرت حذاء . ولم يبق منها 
إال صبابة كصبابة االناء وخسلليس عيش كالمرعى الوبيل ، أال ترون الى الحق ال يعمل 
به والى الباطل ال يتناهى عنه ، ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا ، فإني ال أرى الموت 

إال سعادة و الحياة مع الظالمين إال برملا{ .

  ال تقل فارق الحياة قتيال 
 هو لحن نتلوه جيال فجيال 

االمام الحسين 
عليه السالم ، 
سيد كل الثائرين 
و رمز ألصحاب 
الحق و المعرفة و 
الشهادة ، كيف ال 
وقال فيه الرسول 
االكرم صلى اهلل 
عليه و آله وسلم 
عنه »سيد شباب 
أهل الجنة ، و إمام 
قام أو قعد ، و 
حسين مني و أنا من 
حسين«

ال�سيد جمال الدين ال�سهر�ستاين

)إني لم أخرج أشرًا وال بطرًا وال ظالمًا وال مفسدًا 

 

 إنما خرجت لطلب االصالح في امة جدي (، 
االمام الحسين عليه السالم 10 محرم 61 هـ

افتتاحية العدد



هديل قاسم حسين

عراقية تحصد جائزة السالم 
العالمية في لندن 

ان يحقق االنسان انجازا ايجابيًا في زمن االستقرار فذاك يحظى بالتقدير واالحترام  وتتناوله 
االقالم ووسائل االعالم بفيض من االحترام واالهتمام بوصفه نتاجا للعقل المبدع الذي من 

شأنه ان يؤسس للتغيير في صالح توجهات العالم ، لكن تحقيق منجز انساني في زمن مضطرب 
وفي بلد يتسيده االرهاب ويمارس فيه القتل ببشاعة فضال عن الفوضى وانعدام القانون ، 

فهذا امر يجب ان يحظى اهتمامًا مضاعفًا.

مآثر 
قواريرالنساء



05 قصة واقعية
 ناشللطة مدنيللة مللن منبللت عراقللي 
اصيللل  وقفت امللام الجمللوع الغفيرة 
لتلقي كلمتها باللغة االنكليزية في الجمعية 
االحمديللة في لندن عن السللام الضائع منذ 
التكوين االول البشرية قبل ان تحصد جائزة 
السام العالمية من بين عشر قصص دونت 
مكابدات االنسللان في عتمللة الزمن المؤلم. 
)هديل قاسم حسين( سخرت جهدها االنساني 
من اجل قضيللة الطفولللة وعذاباتها، وعلى 
وجه الخصوص االطفال الاجئين السوريين 
المرمييللن على حافللات الصحللراء يلتحفون 
بالصمللت والجوع لتلتقي بهم وتسللتمع الى 
احاديثهللم واحامهللم المسللفوحة. فكتبللت 
قصة واقعية عن تلللك االجواء الملبدة بقلق 
مريب تحت انظار العالم الغارق بالصمت ازاء 
اطفال بعمر الزهور يتضورون جوعا وعطشا 
النفسللي  انكسللارذويهم  يراقبللون  وهللم 
من افعال المتصارعين على االوهام الدنيوية  

.

زهو عراقي 
 سلللمت هديللل تلللك القصللة الللى منظمة 
»انقللاذ الطفولة البريطانيللة« وكانت تعمل 
ضمن فريق هللذه المنظمللة ودخلت قصتها 
المنافسة في تلك الجمعية العالمية، وشهدت 
لحظات تسلللمها للجائللزة تفاعللا كبيرا من 
قبللل الحاضريللن الذيللن عبللروا  بدموعهم 
وتصفيقهم الحار عن اعجابهم بما حققته من 
انجاز دل على عمق المعاني السللامية، وعبر 
عدد من مجلس العموم اعجابهم بعملها في 

ظروف استئنائية في الوقت 
الذي يعجللز المترفون في 
الغرب علللى االتيان بمثله. 
قبل سللاعات من تسلللمها 
الحائزة، تجولت في شوارع 
وشللاهدت  اوكسللفورد 
الفتات تشللير الى تكريمها 
والمللكان  الزمللان  فللي 
المعينين فشللعرت بالزهو 
العراقي يتألللق في الغرب 
،وزاد  دموعهللا  فحبسللت 
المسؤولية  من  اضطرابها 
الملقللاة علللى عاتقها. في 
آذار  مللن  عشللر  التاسللع 
قاعة  2016دخلللت هديل 
ينظر  والجميللع  االحتفللال 
الللى الفتللاة الللذي ينتابها 
الخجل والقلق وسرعان ما 
تبللدد كل شلليء واصبحت 
االمور تسير بشكل طبيعي 
ونهضت من مكانها لتلقي 
بثقللة  الصادقللة  كلمتهللا 
وتوقفللت غير مرة بسللبب 

التصفيق .حضر االحتفالية السللكرتير االول 
للسللفارة العراقية في لنللدن وجموع غفيرة 
من الجالية فضا عن حضور متميز للشاعرة 
ورود الموسللوي التللي جعلللت عائلللة هديل 
بغداد يعيشللون الحدث مللن موقعه بالتقاط 

صوراالحتفالية  واعادة ارسالها لها . 
تعد الجائللزة هي االولى عربيا وعراقيا  ومن 
خالها انضمللت هديل الى االسللرة العالمية 
الداعية للسللام واالستقرار في العالم وهي 
فللي الوقت ذاتلله تعد  انتصللارا الرادة المراة 
عموما وللمراة العراقية على وجه الخصوص 
حقوقهللا  نيللل  اجللل  مللن  تناضللل  وهللي 

المشروعة.

قبل ساعات 
من تسلمها 

الحائزة، تجولت 
في شوارع 
اوكسفورد 

وشاهدت 
الفتات تشير الى 

تكريمها في 
الزمان والمكان 

المعينين فشعرت 
بالزهو العراقي 

يتألق 
في الغربة



بريوت  فران داد تحقيق

في ذكرى إنتصار الدم على السيف 

حرائر لبنان كيف يستقبلن 
شهر محرم و يوم عاشوراء

ّ

تطللل علينا عامللًا بعد عام، ذكرى عاشللوراء، 
ذكللرى انتصللار الللدم علللى السلليف، ذكللرى 
انتصار العزة والكرامة على الظلم والغطرسة، ذكرى 
استشهاد سللبط الرسول األكرم )صلى اهلل عليه وآله 
وسلللم( وسلليد شللباب أهل الجنة اإلمام الحسين بن 
علي بن أبي طالب )عليهما السللام( مع نفر من أهل 
بيته وصحبه، في العاشللر من شللهر المحللرم الحرام 

عام 61 للهجرة.
 يللوم عاشللوراء الذي له فضل ومكانللة عند اهلل ،وقد 
حرص المسلللمون فى دول العالللم وخاصة فى لبنان 
والعللراق و إيللران مللن على 
إحيللاءه عبللر عللدة 
طقللوس كل 
 ، م عللا

إلظهار الندم والحزن على الحسللين بن على )عليهما 
السللام(.  مشهد كرباء وبعد مرور أكثر من ألف عام 
على إستشللهاد اإلمام الحسللين عليه السام،ال يزالُ 
يتكرر، فالمعركة اليوم ضد اإلرهاب هي نفسها التي 

كانت ضد الظلم والطغيان.
 فكيف تنظر  المرأة المسلللمة والمسلليحية في لبنان  
إلى يوم عاشوراء ؟ وما هي تحضيراتها وطقوسها؟ .

مجلللة »قواريللر« سلللطت الضللوء على  صللدى تلك 
المناسللبة األليمة التي تمرُ علينا هذا العام مع بعض 
النسللاء من بيروت والضاحيللة الجنوبية للعاصمة في 

سياق اإلستطاع التالي.

على  نهج اإلمام الحسين
تقللول المواطنللة اللبنانية ميسللاء 
حسن من منطقة »الشياح« في 
حديثها لل »قو ارير«:نسللتعد 
ليوم عاشوراء منذ أول أيام 
شللهر محللرم وتتواصللل 
اسللتعداداتنا 
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إلى اليوم العاشللر ونطلق على هذه األيام »العواشر« 
و في شللهر محرم ويوم عاشللوراء من كل عام نحيي 
هللذا  اليللوم الذي يصادف إستشللهاد اإلمام الحسللين 
عليه السللام نرتدي المابس السللود ونعلق الرايات 
على سللطح الللدار ونطهللو الطعام الللذي يطبخ بهذه 
المناسللبة الدينية الحزينة وهي األكلة العراقية  التي 
يطبخهللا أهل كرباء والنجف األشللرف مللن »الرز« و 
»القيمللة«، ونوزعهللا علللى جميع الناس مللن مختلف 
أطيافهم، و نحن باقون بإذن اهلل  وسائرون على درب 
ونهج  اإلمام الحسللين عليه السللام ،سيد شباب أهل 

الجنة وآل بيته األبرار«.

قصائد في حب الحسين    
 فيما تقول السيدة زينب عبد  من منطقة )الشويفات( 
وهي تمتهن »القرايات الحسللينية« : في كل عام وأنا 
أحيللي مجالس العللزاء النسللوية وتتضمللن القصائد 
الحسللينية  التللي تذكرنا بمآثر االئمللة وخاصة االمام 
الحسللين وأهل بيتلله األطهللار وال آخذ المللال مقابل 
ذلك ولكن أحصل على اإلكراميات من بعض النسللوة 
اللواتي يدعونني إلحياء ليالي محرم و  يوم عاشوراء 

وأربعينية اإلمام الحسين )ع(.
وتضيللف »مجالللس العزاء هذه ومثللل كل عام تكون 
بمثابة تجمع  يزيد اللحمة الوطنية ترابطًا بين نسللاء 
المنطقة اللواتي هن من مختلف الطوائف ويوحدهن 
حبهللن لإلمللام الحسللين )ع( وحزنهللن علللى مصابه 
ومصاب أهللل بيته«. فالشللويفات منطقللة مختلطة 

ويرتاد المجالس ابناء كل المذاهب.

كربالء باألمس واليوم
أما الحاجة سللعاد ذياب أم موسى من منطقة )الكوال(  
فتقللول: »ال يوجد فللرق بين كربللاء باألمس واليوم 
فهللي نفللس الكللرب وذات البللاء من مصللاب اإلمام 
الحسللين والسلليدة زينللب عليهما السللام والى اآلن، 
ونحللن ندافع على ذات المسلليرة  ،حيث في كل سللنة 
عندما نمشللي حفاة فهذا أقل شلليء نقدمه ألبي عبد 
اهلل وللمجاهدين والشللهداء الذين يضحون بحياتهم 

من أجل نصرة الحق ونحن كلنا فداء الحسين«.
وتضيللف »أرى أنَّ  التاريخ يعيد نفسلله واآلن المنهج 
التكفيري قد بدأ  يشن علينا الحرب في لبنان والعراق 
وسللوريا فهذا الهجوم الشللنيع يعيد التاريخ السللابق 

والصراع بين الحق والباطل«.

مجالس عزاء نسوية
ومن جهتها تقول الحاجة فاطمة  صالح أم عباس من 
منطقللة »الكوال« عن تحضيراتها وطقوسللها  : »قبل 
أيام من حلول شللهر محرم وأسللطح  منازلنا نكسوها 
بأعللام سللوداء وخضللراء، وعليهللا عبللارات الذكللر 
والتمجيد لل »آل البيت«، إحياء لذكرى يوم »عاشوراء« 

وحين يبدأ شللهر محرم ومثل كل عام  أقيم في بيتي  
مجلللس عزاء نسللوي  لامام الحسللين )ع( على مدى 
األيام العشللرة األولى من الشللهر لحيللن إحياء ذكرى 
يوم عاشللوراء ، حيث العشللرات من النسللاء  يتوافدن 
الى بيتي  بصحبة أطفالهن  وهنّ يتوشللحن السواد، 
حامات معهن الشللاي المجفف والسللكر والبسكويت 
والرايات السوداء كمشاركة منهن في المجلس لامام 
الحسللين )ع(«، وتضيف »وزوجللي  أبو عباس  صاحب 
موكللب يبلغ عللدده المئللات ممن يخدمون الللزوار من 
جميع أنحاء العالم حيث نطبخ لهم الطعام يوميا  ،وإن 
شللاء اهلل سلليبقى موكبنا وعاداتنا في حب الحسللين 
)ع( من جيل إلى جيل وما من شلليء يمنعنا من أحياء 

شعائر محرم وعاشوراء سوى الموت«.
 

طبخ الطعام في حب الحسين
فيما تقول اآلنسة وداد أحمد من منطقة )حارة حريك(: 
»أنتظر بلهفة قدوم شللهر محرم لممارسة الطقوس 
الدينية  وصوال إلى  يوم العاشللر من محرم وأسللاعد 
أمي  لطبخ الهريسللة ليًا وتوزيعها فجرا على نسللاء 

الحي في منطقتنا«.
وتضيف »ومن طقوسنا أيضًا نطبخ الرز و »الطرشانة« 
حيللث يتجمع أطفال الجيللران امام بيتنللا مصطحبين 
معهللم قدورهم للحصول على نصيبهم من الطعام، 

هذه عادة  سنوية لنا  في مطلع كل عام هجري«.

 مسيحية وأحب أهل البيت
قللد يسللتغرب البعللض أن  نسللاء الديانة المسلليحية 
الشللعائر  باقامللة  المسلللمات  اخواتهللنّ  يشللاركنّ 
الحسللينية وحضور مجالس العزاء حيث تؤكد السيدة 
فريللال حنا  مللن منطقة »فردان« فللي إحيائها ذكرى  
عاشللوراء: »أنا مسيحية ولن أتخلى عن ديني  ولكني 
أحب المسلللمين واإلمام الحسللين عليه السام وأهل 
بيتلله األطهار  وقللرأت عنه كثيرًا في الكتب وسللمعت 
الكثيللر عللن شللهادتهِ وإيمانللهِ ونسللبهِ مللن خال 
لللكل  صديقاتللي المسلللمات ومتابعتللي المسللتمرة 
اإلصللدارات والكتللب التي صللدرت  عنه،وفي كل عام 
أشللارك صديقاتللي المسلللمات إحيللاء يوم عاشللوراء 
وأرتدي السللواد وقد عّلمت أطفالللي الكثير من القيم 
والمبللاديء التللي يتضمنهللا الديللن اإلسللامي ونهج 
اإلمللام الحسللين عليه السللام«. وتضيللف »كما  في 
كل عام أحضر المجالس الحسللينية الخاصة بالنسللاء 
وبالمناسللبة قللد زرت كربللاء أكثر من مرة وشللعرت 
بالروحانيللة اإليمانية العظيمة التي سللمعت عنها من 
المسلللمات ،وأهدت لي صديقتي التي ذهبت معها )أم 
رقيللة( القرآن الكريم من مقام السلليد الحسللين »ع« 
وإن شللاء اهلل هذا العام سأشللارك أيضا بإحياء ذكرى 
يوم عاشللوراء فالسيد اإلمام الحسللين ليس لطائفة 

معينة بل لكل مظلوم على وجه الكرة األرضية«.



قوارير
طبيب 
قوارير

طبيب طبيب 

)جراحة الوجه التجميلية()جراحة الوجه التجميلية()جراحة الوجه التجميلية(
الجمال تحت مشرط الجراح!

قبل  الصغير  يراود  الجميع وهاجس  يناغم شغاف قلوب  التجميل في عصرنا مطلبا  تعد عمليات 
تتزين بها مالمح وتفاصيل  أن  التي يجب  الكماليات  بالشكل من  أن االهتمام  اعتبار  الكبير, على 
التي  واالساسيات  الضروريات  أصبحت من  الحالي  أن في عصرنا  للنظر؛  الملفت  أن  إال  شخوصهم, 
تستند عليها حياة بعض األشخاص فتحولت فكرة عدم مقبولية الشكل وانتزاع الوان الجمال من 

مالمح البعض إلى هاجس يقلق تفكير المرأة والمجتمع معًا.



قوارير تابعت تفاصيل الموضوع مع الدكتور وسلليم 
طربوش أخصائللي الجراحة التجميليللة والتصنيعية 
في مستشللفى زيللن العابدين للحديث عللن عمليات 

تجميل الوجه وخصوصا جراحة األنف التجميلية:
يقول الطبيللب طربوش حول إجللراء عمليات تجميل 
األنف ومتى تكون ضرورة: تقسم عملية تجميل األنف 
إلى قسللمين من حيث ضللرورة اجرائها أو على األقل 
تأييد المريض على رغبته في الخضوع لهذه العملية. 
فهنللاك من يحتاج هذه العملية بسللبب عدم تناسللق 
شللكل األنف مللع الوجه حسللب القياسللات الطبيعية؛ 
كعدم تناسللق قاعللدة األنف مع مسللتوى العينين, أو 
طول األنف الغير متناسللب مع طول وشكل الوجه, أو 
ووجود زوايا في األنف تشللوه شللكله, أو بروز عظمة 
األنللف, وفللي النهاية قللد ال تعد هذه األسللباب عيوب 
تسللتوجب الجراحة أال أن الحالة النفسللية للشللخص 
ورغبته في التخلص من أحدى هذه األسللباب تدفعه 

إلجراء هذه العملية.
أما القسللم الثاني من األسللباب التي تسللتدعي هذه 
الجراحللة هللي تعرض الشللخص إلصابة فللي األنف 
ككسللر عظمة األنف نتيجة شللد خارجي, أو التعرض 
لهجوم حيللوان, أو وجود أورام حميللدة أو خبيثة على 
األنللف, أو أي إصابللة تغيللر مللن شللكله الخارجللي أو 
تسبب أضرارًا داخلية وفي هذه الحالة تكون الجراحة 
الترميمية أو التصنيعية ضرورة الستعادة شكل األنف 

ومعالجة سبب اإلصابة. 
وأشار الطبيب طربوش في حديثه عن العمر وعاقته 
بالجراحللة التجميليللة، مبدئيا فأنه بعد سللن الثامنة 
عشللر يكون اإلقبال على هللذه العملية موزعا تقريبا 
علللى كافة األعمار فالشللباب حاليا هللم األكثر أقباال 
وهوسللا بالتجميل, حيث أن  قبل سللن الثامنة عشللر 
ممنللوع إجراء أي عمليللة تجميل ألن مللن المفترض 
أن تكللون الجراحة التجميلية عمومللا قائمة بناًء على 
رغبة المريض وقناعته وقبل هذا السن ال ينبغي أن 
يكون قرار التجميل رغبة أحد أفراد عائلته مثا , كما 
أنه بعد هذا السللن يكون الشللخص مكتمل النمو لذا 
من األفضل تحديد مكامن التدخل التجميلي في هذه 

الفترة. 
كما أضاف الطبيب معلا عدم رضا بعض الخاضعين 
لهذه الجراحة عن النتائج، أجريت في أمريكا دراسللة 
متكاملة بخصوص هذا األمر لشرائح عمرية مختلفة 
لمعرفللة تأثير نتائللج الجراحة التجميليللة فوجدوا أن 
فئة الشللباب الذكور ما بين  20- 22 ال يرضون بهذه 
العمليللة أبللدا مهما كانللت النتائج حيث نشللرت هذه 
المعلومللة فللي األوسللاط الطبية. والحظنللا ذلك في 
مجتمعنللا فعللا مع إننا نشللرح للمريللض بالتفصيل 
نتائللج العملية حيث أن األنف مكللون من ثاثة أركان 

أساسية هي العظم والغضروف والجلد وفي الجراحة 
يكون العمل على العظم والغضروف أما الجلد فغالبا 
مللا يتحكم بالنتيجة في حال كونه سللميك فا تظهر 
النتائج واضحللة كما في حال الجلد الرقيق الذي تبدو 
معلله نتائللج العملية في وقللت أقصر وأكثللر وضوحا 

ونجاحا.
وفي صدد الحديث عن اإلجلللللللراءات األخرى التلللللللي 

تساهم في تحسين شكل األنف أشار
تزورنللا بعلللللض الحاالت التي ترغللب بإجراء جراحة 
تجميلية لألنف مع ان حجم األنف ليس كبيرا وال يحتاج 

جراحللللللي.  لتدخللل 
كل مللا فللي األمللر أن 
مللا  وبسللبب  الوجلله 
كالرياضللة أو المرض 
مثللا صللار نحيفا جدا 
مما يبرز شللكل األنف 
بحجم كبير وفي هذه 
بإجراءات  نقوم  الحال 
تحللل  للوجلله  أخللرى 
مللن مشللكلة نحافته 
بذلك  األنف  فيستعيد 

تناسقه مع الوجه.
وختللم الطبيب حديثه 
عللن جراحللة تجميللل 

الوجه قائا:
قد يعتقللد البعض أن 
جراحللة األنف تتصدر 
قائمللة جراحللة الوجه 
حيث  مللن  التجميليللة 
األقبللال عليهللا؛ لكللن 
تتصدر  الحقيقللة  في 
جراحللة شللد األجفان 
األخيللرة  اآلونللة  فللي 
علللى مسللألة جراحة 
األنللف خصوصللا عند 
سللن  وبعد  السلليدات 
تقريبللا  األربعيللن 

بسللبب ظهللور التجاعيد حللول العينيللن. وفي بعض 
الحللاالت وكنتيجة للعامل الوراثي أو جفاف الجلد فقد 
تظهللر التجاعيللد والترهات في فتللرة مبكرة أي في 
عمر الخمسللة وثاثيللن فما فوق. لذا مللن الضروري 
أن أنصح السلليدات حول هذا الموضللوع بأن يتجنبن 
السللهر والتوتر وفرط استخدام أجهزة الموبايل, وأن 
يتناولن كميات مناسللبة من الفاكهة والخضار فضا 
عن شرب كميات جيدة من الماء, وترطيب الجلد الجاف 

واستخدام واق من الشمس. 

يعتقد البعض أن جراحة 
األنف تتصدر قائمة جراحة 
الوجه التجميلية من حيث 

األقبال عليها؛ لكن في 
الحقيقة تتصدر جراحة شد 
األجفان في اآلونة األخيرة 

على مسألة جراحة األنف 
خصوصا عند السيدات 

وبعد سن األربعين تقريبا 
بسبب ظهور التجاعيد حول 

العينين

د. وسيم طربوش
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امكنة نسجت حكاياتها تراتيل السبايا 

المخيم الحسيني تاريخ 
واستذكار لفاجعة الطف 

تاريخ 
وتراث

)المخيللم(، ومن المفارقللات ان )المنتصر ابن المتوكل 
العباسللي( كان مللن الموالين ألهل البيللت فتذمر من 
أبيلله ودبللر عملية لقتللله فأصبح هو المسللؤول األول 
للدولة العباسللية فأعاد بناء القبر الشريف وتولى بناء 
كرباء واهتم بالمخيم الحسلليني الذي بقي شللامخًا 
حتللى عام 369هل فترة حكللم البويهيين ومن بعدهم 
الدولللة المزيدية ثللم عهللد الجائريين الذيللن احتلوا 
العراق سللنة٧50 للهجرة حيث اهتم امراء هذه الدول 
ببناء كل مايعود لامام الحسللين )ع( وقدموا الخدمات 
الجليلة ففتحوا األسواق والمضائف ووفروا الماء وكان 

المخيم موضع اهتمامهم. 

احداث تتوالى 
ويؤكللد الباحللث زميللزم أنلله فللي سللنة 940للهجرة 
جللاء الللى كربللاء أحللد زعمللاء الطريقللة البكداشللية 
واسللمه)مؤمن دده(فسللكن منطقة المخيم وبنى بيتًا 
صغيرًا له وقام بتوسلليع المقام وزرعه بالنخيل فجذب 
اهتمللوا  جاء)الصفويون(الذيللن  الزائرين،ثللم  انتبللاه 
بالمراقللد المقدسللة والمخيم الحسلليني ،وبعد هجوم 
الوهابييللن علللى كرباء عللام 1٨01 قللام احد ملوك 
الهنللد من زعمللاء مملكة أودة بارسللال أمللوال طائلة 
لتعمير المراقللد والمقامات الشللريفة بمافيها المخيم 
الحسلليني وكللري األنهر ومسللاعدة الفقللراء وتعيين 
الخدم للحرم الحسيني ومثلهم كانوا امراء القاجاريين 
فللي ايران وكان)ناصر الدين شللاه(اكثرهم اهتماما اذ 
قللدم خدمللات جليلة وعمّللر المخيم الحسلليني،وبقي 
الحال حتى قصف الوالللي العثماني حمزة بيك كرباء 

سللنة 1915م واعتدى على العتبات المقدسة وبطش 
باألهالي،كذلك تعللرض المخيم للضرر جراء القصف 
العشوائي من قبل النظام البعثي البائد في االنتفاضة 
فقام أحد التجار من أهل الخير وهو)الحاج عباس بحر(
بالتبللرع إلعادة بناء المخيم الحسلليني ومقللام االمام 

المهدي )ع (.

اعمار وتوسيع 
بعد سللقوط النظللام تولللت المرجعية الرشلليدة ادارة 
العتبات المقدسللة والمقامات الشللريفة ومنها المخيم 
الحسلليني الذي يفد اليه المايين سنويًا من كل أرجاء 
العالم وقد تم تسللقيفه وتوسللعته ليستوعب االعداد 
الكبيرة في الزيللارات المليونية وقد تشللكلت هيكلية 
المخيللم الحسلليني علللى تعللدد الخيام، وهي عشللرة 
مخيمات في طليعتها خيمة العباس )عليه السام( وهي 
أول خيمة يدخلها الزوار ثم خيمة علي االكبر)ع( وخيمة 
علي السللجاد تقابلها خيمة السلليدة زينللب )ع( وخيمة 
القاسللم وآخللر الخيام خيللم أصحاب الحسللين ومحلها 
األواوين لسللور المخيم ، وفي حديث مسللبق له وضح 
مسللؤول المخيم الحسيني)فاضل ابو دكة( بأن االمين 
العام للعتبة الحسللينية المقدسة الشيخ الكربائي قد 
دعا الى ضرورة التوسللعة بضم المدرسللة الماصقة 
للمخيم بعد ان اخذت العتبة على عاتقها بناء مدرسللة 
بديلة مشلليرًا الللى ان المسللاحة الكليللة للصحن بعد 
ضم المدرسة اصبحت )5000م2( وهاهو يزهو ماثًا 
للعيللان ويسللتقطب زائريه طيلة ايام السللنة من كل 

حدب وصوب 

كيف واجهتها تلك السلليدة العظيمة وماأصعبه 
مللن موقللف.. أحرقللوا الخيام وسللّلبوا النسللاء 
وسللحقوا األطفال بحوافر خيولهم فتشللرّد من شرد 
وقتل من قتل .. ليلة الحادي عشر من محرم هي ليلة 
الغرباء والوحشللة يحييها أهالللي كرباء كبارا وصغارا 
كل عللام حامليللن شللموعهم متوجهيللن الللى المخيم 
الحسيني لمواساة العقيلة زينب ع في استذكار روحي 
ملؤه الخشوع لتلك الفاجعة التي حّلت بأهل بيت النبوة 

.
هللي البقعة التللي حّط عليها الحسللين عليه السللام 
رحاله واصحابه ومنها اقتيدت أسرة أكرم البشر سبايا 
الللى الشللام..هذا الرمز األثري المقللدس يحكي قصة 
أبشع جريمة قام بها جند بني أمية حيث قتلوا ابن بنت 
نبيهم ص , ويعتبر أحد المحطات المهمة يوم العاشللر 
من محرم حيث تمر به المواكب الحسللينية وتقام فيه 

الطقوس المحاكية لحرق الخيم .

عبر التاريخ
لتسللليط الضللوء على هللذا الرمللز التاريخللي المهم 
توجهت)قوارير(الللى المللورخ القدير)سللعيد زميللزم(

فتحدث لنللا قائا : تذكر المصللادر التاريخية إن االمام 
الحسين ع اختار هذا المكان ألسباب منها إنه منخفض 

عن األرض وتحيطه البساتين واالشجار وبعدها قام )ع( 
بتطويقه بالحطب حفاظا على األسللر الكريمة،وحينما 
فشلللت المفاوضات أمر )ع( اصحابه باشللعال النار في 
الحطب لتأمين وضع العوائل داخل المخيم، ويذكر انه 
عليه الصاة والسام عندما عسكر في هذه المنطقة 
خرج يوم 1 محرم وبيده فأسللا ثللم اتجه باتجاه القبلة 
وذرع 1٧ ذراعا ثم اسللتدعى العبللاس وأصحابه وقال 
احفللروا هنللا فكانللت اول بئر فللي المخيم الحسلليني 
سميت بئر العباس وفي ٧ محرم جاءت قوات عمر ابن 
سللعد وردمت البئر حيث جاءه كتاب مللن عبيد اهلل بن 

زياد يأمره بقطع الماء عن الحسين ع. 
يسترسللل زميزم بالحديث قائا : بعد استشهاد اإلمام 
ع قامت قبيلة بني أسد بتقديس هذا المكان واالهتمام 
به بشللكل خفي غير ملفت لألنظار خشية من بطش 
بني امية،واسللتمرت هذه الحالة الى 132هل بسقوط 
األمويين وتأسلليس الدولة العباسللية وكما نعرف في 
بدايللة الحكللم العباسللي تنفللس العلويللون الصعداء 
وبللدأ المحبللون والموالون بتشللييد المقامات تشللييدًا 
بسلليطًا ومللن ضمنها المخيم الحسلليني،حتى سللاءت 
العاقللات بين العباسلليين والعلوييللن وتصاعد الحال 
عام24٧هللل حيث قام المتوكل العباسللي بتهديم قبر 
الحسللين )ع( والمقامات االخللرى وأحرق هذه المنطقة 

عند غروب شمس يوم العاشر من محرم تُطفأ األنوار ويلفّ كربالء الحزن والظالم وتوقدُ الشموع 
فيتوجه أهالي المدينة نحو المخيم الحسيني في موكب جنائزي مهيب الستذكار مصاب أهل البيت 

في تلك الليلة الموحشة حيث قتل الحسين ع السالم وأخوته وأصحابه جميعا ولم يبق في الخيام 
اال النساء واالطفال يلفهم الفزع والخوف والفجيعة، غرباء مشردون في صحراء كربالء يلوذون 
بالعقيلة زينب ع وهي ترى أخوتها واهل بيتها قتلى مضرجين بدمائهم على الرمال .. إنها ليلة 

موجعة أليمة حين هجم األعداء على الخيام ..
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)المخيللم(، ومن المفارقللات ان )المنتصر ابن المتوكل 
العباسللي( كان مللن الموالين ألهل البيللت فتذمر من 
أبيلله ودبللر عملية لقتللله فأصبح هو المسللؤول األول 
للدولة العباسللية فأعاد بناء القبر الشريف وتولى بناء 
كرباء واهتم بالمخيم الحسلليني الذي بقي شللامخًا 
حتللى عام 369هل فترة حكللم البويهيين ومن بعدهم 
الدولللة المزيدية ثللم عهللد الجائريين الذيللن احتلوا 
العراق سللنة٧50 للهجرة حيث اهتم امراء هذه الدول 
ببناء كل مايعود لامام الحسللين )ع( وقدموا الخدمات 
الجليلة ففتحوا األسواق والمضائف ووفروا الماء وكان 

المخيم موضع اهتمامهم. 

احداث تتوالى 
ويؤكللد الباحللث زميللزم أنلله فللي سللنة 940للهجرة 
جللاء الللى كربللاء أحللد زعمللاء الطريقللة البكداشللية 
واسللمه)مؤمن دده(فسللكن منطقة المخيم وبنى بيتًا 
صغيرًا له وقام بتوسلليع المقام وزرعه بالنخيل فجذب 
اهتمللوا  جاء)الصفويون(الذيللن  الزائرين،ثللم  انتبللاه 
بالمراقللد المقدسللة والمخيم الحسلليني ،وبعد هجوم 
الوهابييللن علللى كرباء عللام 1٨01 قللام احد ملوك 
الهنللد من زعمللاء مملكة أودة بارسللال أمللوال طائلة 
لتعمير المراقللد والمقامات الشللريفة بمافيها المخيم 
الحسلليني وكللري األنهر ومسللاعدة الفقللراء وتعيين 
الخدم للحرم الحسيني ومثلهم كانوا امراء القاجاريين 
فللي ايران وكان)ناصر الدين شللاه(اكثرهم اهتماما اذ 
قللدم خدمللات جليلة وعمّللر المخيم الحسلليني،وبقي 
الحال حتى قصف الوالللي العثماني حمزة بيك كرباء 

سللنة 1915م واعتدى على العتبات المقدسة وبطش 
باألهالي،كذلك تعللرض المخيم للضرر جراء القصف 
العشوائي من قبل النظام البعثي البائد في االنتفاضة 
فقام أحد التجار من أهل الخير وهو)الحاج عباس بحر(
بالتبللرع إلعادة بناء المخيم الحسلليني ومقللام االمام 

المهدي )ع (.

اعمار وتوسيع 
بعد سللقوط النظللام تولللت المرجعية الرشلليدة ادارة 
العتبات المقدسللة والمقامات الشللريفة ومنها المخيم 
الحسلليني الذي يفد اليه المايين سنويًا من كل أرجاء 
العالم وقد تم تسللقيفه وتوسللعته ليستوعب االعداد 
الكبيرة في الزيللارات المليونية وقد تشللكلت هيكلية 
المخيللم الحسلليني علللى تعللدد الخيام، وهي عشللرة 
مخيمات في طليعتها خيمة العباس )عليه السام( وهي 
أول خيمة يدخلها الزوار ثم خيمة علي االكبر)ع( وخيمة 
علي السللجاد تقابلها خيمة السلليدة زينللب )ع( وخيمة 
القاسللم وآخللر الخيام خيللم أصحاب الحسللين ومحلها 
األواوين لسللور المخيم ، وفي حديث مسللبق له وضح 
مسللؤول المخيم الحسيني)فاضل ابو دكة( بأن االمين 
العام للعتبة الحسللينية المقدسة الشيخ الكربائي قد 
دعا الى ضرورة التوسللعة بضم المدرسللة الماصقة 
للمخيم بعد ان اخذت العتبة على عاتقها بناء مدرسللة 
بديلة مشلليرًا الللى ان المسللاحة الكليللة للصحن بعد 
ضم المدرسة اصبحت )5000م2( وهاهو يزهو ماثًا 
للعيللان ويسللتقطب زائريه طيلة ايام السللنة من كل 

حدب وصوب 

كيف واجهتها تلك السلليدة العظيمة وماأصعبه 
مللن موقللف.. أحرقللوا الخيام وسللّلبوا النسللاء 
وسللحقوا األطفال بحوافر خيولهم فتشللرّد من شرد 
وقتل من قتل .. ليلة الحادي عشر من محرم هي ليلة 
الغرباء والوحشللة يحييها أهالللي كرباء كبارا وصغارا 
كل عللام حامليللن شللموعهم متوجهيللن الللى المخيم 
الحسيني لمواساة العقيلة زينب ع في استذكار روحي 
ملؤه الخشوع لتلك الفاجعة التي حّلت بأهل بيت النبوة 

.
هللي البقعة التللي حّط عليها الحسللين عليه السللام 
رحاله واصحابه ومنها اقتيدت أسرة أكرم البشر سبايا 
الللى الشللام..هذا الرمز األثري المقللدس يحكي قصة 
أبشع جريمة قام بها جند بني أمية حيث قتلوا ابن بنت 
نبيهم ص , ويعتبر أحد المحطات المهمة يوم العاشللر 
من محرم حيث تمر به المواكب الحسللينية وتقام فيه 

الطقوس المحاكية لحرق الخيم .

عبر التاريخ
لتسللليط الضللوء على هللذا الرمللز التاريخللي المهم 
توجهت)قوارير(الللى المللورخ القدير)سللعيد زميللزم(
فتحدث لنللا قائا : تذكر المصللادر التاريخية إن االمام 
الحسين ع اختار هذا المكان ألسباب منها إنه منخفض 

عن األرض وتحيطه البساتين واالشجار وبعدها قام )ع( 
بتطويقه بالحطب حفاظا على األسللر الكريمة،وحينما 
فشلللت المفاوضات أمر )ع( اصحابه باشللعال النار في 
الحطب لتأمين وضع العوائل داخل المخيم، ويذكر انه 
عليه الصاة والسام عندما عسكر في هذه المنطقة 
خرج يوم 1 محرم وبيده فأسللا ثللم اتجه باتجاه القبلة 
وذرع 1٧ ذراعا ثم اسللتدعى العبللاس وأصحابه وقال 
احفللروا هنللا فكانللت اول بئر فللي المخيم الحسلليني 
سميت بئر العباس وفي ٧ محرم جاءت قوات عمر ابن 
سللعد وردمت البئر حيث جاءه كتاب مللن عبيد اهلل بن 

زياد يأمره بقطع الماء عن الحسين ع. 
يسترسللل زميزم بالحديث قائا : بعد استشهاد اإلمام 
ع قامت قبيلة بني أسد بتقديس هذا المكان واالهتمام 
به بشللكل خفي غير ملفت لألنظار خشية من بطش 
بني امية،واسللتمرت هذه الحالة الى 132هل بسقوط 
األمويين وتأسلليس الدولة العباسللية وكما نعرف في 
بدايللة الحكللم العباسللي تنفللس العلويللون الصعداء 
وبللدأ المحبللون والموالون بتشللييد المقامات تشللييدًا 
بسلليطًا ومللن ضمنها المخيم الحسلليني،حتى سللاءت 
العاقللات بين العباسلليين والعلوييللن وتصاعد الحال 
عام24٧هللل حيث قام المتوكل العباسللي بتهديم قبر 
الحسللين )ع( والمقامات االخللرى وأحرق هذه المنطقة 



سيدة 
من تلك البالد



بعض الطالب العرب 
يستخدمون الرشوة 
للمبيعات للحصول على 
البضاعة األفضل وهذه 
تسيء لمبادىء أهل البلد 
الذي استقبلكم وتكفل 
بمعيشتكم والذي بنيناه 
بدمائنا وارواحنا

)انا كنستنتينوفنا( 
رغم مرور األعوام يبقى اسللم هذه السيدة الروسية محفورا في 
ذاكرتي، وكلماتها توجعني، كلما تذكرت دموعها. اذ دخلت الصف 
ذلللك اليوم واالنفعال باديا عليهللا، جالت بنظرها في وجوهنا،كنا 
سللتة طاب فقط في صف تعليم اللغة الروسللية ،فاجأتنا بسؤال 
:ماهللو تقصيرنللا معكم؟لقد وّفرنا لكللم كل مسللتلزمات الحياة 
الكريمة، والبعض منكم يخوننا بقصد او بدون قصد، يعمل على 

تخريب األخاق والقيم التي نشأ عليها مواطننا..
بسللخاء  دموعهللا  فانهمللرت  التماسللك  فللي  محاولتهللا  فشلللت 
وهللي تقللول: لقللد الحظت بعللض الطللاب العرب يسللتخدمون 
الرشللوة للمبيعللات للحصللول علللى البضاعللة األفضللل وهللذه 
تسلليء لمبادىء أهل البلد الذي اسللتقبلكم وتكفل بمعيشللتكم 
تحملللوا  االطفللال  حتللى  وارواحنللا.  بدمائنللا  بنينللاه  والللذي 
ويللات الحصللار، ومآسللي الحللرب مللن أجللل ان يبقى االنسللان 
الروسللي قويللا معللززا، ثم تأتللون انتللم لتخربوه!! أجهشللت في 
البكاء وهي تردد بانفعال انللا المتحدثة أمامكم أكلت لحم جدتي 
الميتللة فللي حصللار لينينغللراد الللذي فرضتلله القللوات االلمانية 
حبيسللة  األسللر  كانللت  يومهللا   .٨٧2 لمللدة  المدينللة  علللى 
المنللازل بللدون أيللة مقومللات للحيللاة. عايشللوا المللوت والترويع 
ولللم يسلللموا مدينتهم. كنت صغيرة حينللذاك، إذ أطعموني لحم 
جدتللي الميتللة. تخيل ماأقسللى أن تللأكل لحم عزيللز عليك، قبل 
سللاعات كنت تلوذ بحنانلله. وألن األطفال اليفهمون شلليئا، كانت 
األمهات تطعمهم لحللوم الموتى كخيار وحيد للبقللاء أحياء. بماذا 
تشللعرون إذا ما اكتشللفتم أن إحدى غرف المنللزل أصبحت مدفنا 

ألحبائكم؟!.
نحن شللعب آمن بنفسلله فكيف يتجرأ البعض ليبذر الفساد فينا! 
كان لجملتهللا االخيللرة وقللع أصعللب مللن أن تسللتوعبه عقولنللا 
العشللرينية سللوى إنهللا أعطتنللا درسللا قاسلليا فللي الوطنيللة، 
)كنسللتنتينوفنا(المرأة الغيللورة علمتنللا مامعنللى أن تبكي إيمانا 
واعتللزازا بوطنك،علمتنللا أن أصدق من يللروي التاريخ هي دموع 

الشرفاء أمثالها .
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ترجمة واعداد / عدوية الهاليل

في بقاع مختلفة من العالم 
نفحات حسينية...

لليوم العاشر من شهر محرّم مكانة خاصّة عند الشيعة، إنه يوم عاشوراء، الذي يرمزإلى الظلم 
واالضطهاد الذي تعرّض له حفيد الرسول، ففي هذا اليوم قتل اإلمام الحسين وأهل بيته بعد 

محاصرتهم لمدّة أيّام من جيش يزيد بن معاوية، مُنع خاللها الماء عنهم، فقطع رأس الحسين 
وسبيت النساء. فما هي الشعائر التي يمارسها الشيعة في هذه الفترة، وما هي العادات 

والتقاليد التي يتبعونها؟

من ملفات 
الشعوب



الهند : 
تعتبر والية ليكنهو خالصة للشلليعة على 
عكللس كل واليللات الهنللد االخرى وفي عاشللوراء ، 
تتشح المدينة بالسواد وتتردد في اجوائها المجالس 
واللطميات )النوحه باللغللة الهندية ( ..واهم مافيها 
تلللك المسلليرات الضخمللة التللي يخللرج بهللا اغلب 
سللكان المدينة ويتقاطراليها مئات االالف من بقية 
مللدن الهند ، حيث ترى الكل يلطم الصدور ويشللق 
الللرؤوس ، وهناك مشللهد مهيب وهو المشللي على 
الجمر تاسلليا بعقيلة بني هاشللم زينب حينما اخذت 
تهرول بيللن الخيم المحترقة حتى اسللودت اقدامها 
..امللا في مدينة بنجلور الهنديللة فتقام مآتم العزاء 
الحسلليني في وسط المدينة ، ويقوم خطباء المنبر 
الحسيني بسللرد االحاديث ورواية قصة يوم كرباء 
بلغللة االردو المحلية ، كما يقوم الشلليعة باشللعال 
الشللموع والتبللرك بلمللس بعض المجسللمات التي 
تمثللل الضريح المقللدس .. وهناك طقللوس أخرى 
يدعوهللا الهنللود بللل »زيللارت«، وهي مواكللب عزاء 
وعروض مسللرحية شللعبية بسلليطة تقام بصورة 
خاصة، يوم عاشوراء ويوم األربعين، ينصب مسرح 
شعبي يبنى من خشب البامبو، وتنصب أمامه أعام 
كثيللرة وبأشللكال وألللوان مختلفة ترمز إلللى رايات 
الحسللين وأهل البيت. وقد يوضع أحيانًا كف ذهبية 
أو نحاسية، وترمز هذه الكف إلى يد االمام العباس. 
وهنللاك الضريح وهو حجرة صغيرة لها قبة مدورة، 
وترمز إلى القاسللم بن الحسللن.. ثللم يأتي »فرس 
الحسللين« المدعو »ذو جنللاح« وهو أبيض اللون ذو 

سرج ثمين وملون بألوان زاهية.

الباكستان :
خال شللهر عاشللوراء ، يتم تعطيل الدوام الرسمي 
وبللث برامج خاصة في االذاعللة والتلفزيون ،وتغلق 
كربللاء  بوقائللع  البرامللج  وتخللص  السللينما  دور 
القصائللد  جانللب  الللى  البيللت  آل  وفضائللل 
التطبيللر  الباكسللتان  الرثائيللة.. ويمللارس شلليعة 
مفروشللة  ارض  علللى  حفللاة  يسلليرون  وهللم 
بالزجاج المكسللور ، كما يمشللون على الجمر ايضا 
، وهللذا يجللري عللادة فللي مدينللة الهللور عاصمة 
اقليللم البنجللاب ... ومللن أكبر وأهم مواكللب العزاء 
في باكسللتان موكللب »الزناجيل« الللذي يتكون من 
مجموعات عديدة.. وعلى صوت »النوحخان« يضرب 
حاملو الساسللل الحديدية على ظهورهم وتسلليل 
منها الدماء.. وترفع في بداية المواكب أعام عديدة 

وملونة. 

اندونيسيا :
أما في إندونيسلليا فإن ذكرى استشهاد الحسين لها 
حرمة كبيرة ، ويسمى شهر محرم »سورا«. ويطلق 
على المأتم الحسيني في سومطرة ذكرى »التابوت«. 
وفي اليوم العاشللر من المحللرم يقام تمثيل رمزي 
الستشهاد الحسين. أما في جزيرة جاوا، فلهذا اليوم 
تقدير خللاص وعادات خاصة؛ إذ تطبخ )الشللوربة ( 
فقللط على نوعيللن من اللونين األحمللر واألبيض، 
ثم يجمع األوالد وتقسللم )الشوربة ( عليهم. وهذا 
رمز للحللزن العميق واليتم.. أمللا اللون األحمر فهو 
رمز للدماء الطاهرة ، واللون األبيض رمز للخاص 
والتضحيللة.. وإلى اليوم يعتبر شللهر محرم وصفر 



من كل سنة عند الكثير من اإلندونيسيين شهرين 
محترميللن لهما مكانتهما فللي القلوب، فا يقيمون 
فيهما أفراحًا، وال يعقدون زواجًا وال يجرون زفاًفا؛ 
فالمعتقللد السللائد أن مللن أقام أفراحًللا في هذين 
الشهرين قد يصيبه نحس. أما في مقاطعة »أجيه« 
بسللومطرة الشللمالية فيسمى شللهر محرم »شهر 

حسن وحسين«.

بورما :
وفيها يحتفل الشيعة بذكرى استشهاد الحسين من 
أول محرم، ثم تخرج مواكبهم في اليوم العاشر منه 
وتستمر حتى شهر صفر، وقد تسربت إليهم بعض 
التقاليللد الهنديللة فيقوم فيهم خللال المواكب من 
يمشللي على الحجر، ويقيمون رمزًا لمقام الحسين 
فللي كل بلدة وهو عبارة عن صورة مصغرة للمقام 

في كرباء، ويطلقون عليه اسم كربا...

بريطانيا : 
اقيللم فيهللا  أول مجلس عزاء حسلليني فللي العام 
1962م وذلللك في حي »ريجنت موسللك« القديم. 
ويُذكللر أن أول من قرأ واقعة الطف هو البريطاني 
عبللد اهلل لبنللس هوبللت، الللذي كان »كولونيللل« 
فللي الجيللش البريطاني وعللاش في العللراق لمدة 
خمس سللنوات. وفي أثناء إقامته هناك تعرف على 
مراسم العزاء الحسيني التي كانت تقام في المدن 
العراقية، مما أثار حب االسللتطاع لديه، األمر الذي 
دفعه لدراسة اإلسام، وانتهى إلى اعتناقه المذهب 
الشلليعي ، ولذلللك عندما عاد إلللى بريطانيا حرص 
على إقامة هذه المجالللس وكان أول من قرأ رواية 

مصرع الحسين في العاصمة البريطانية.
 وتقام في لندن سللنويًّا مسيرة حسينية في اليوم 
العاشر من المحرم تنطلق من الهايد بارك وتنتهي 
بالمجمع اإلسللامي، ترفع خالهللا األعام والرايات 

السود...

دول الخليج العربي :
وتقام في يوم عاشوراء احتفاالت عديدة في أغلب دول 
الخليج العربي، فقد عرفت البحرين إقامة المجالس 
الحسللينية منللذ زمن مبكللر، حيللث كان البحرانيون 

يقيمون المآتم في بيوتهم ومساجدهم.
ويستخدم البحرانيون مصطلح »التحاريم« المتداول 
في األوسللاط الشللعبية. وهو مصطلللح أطلقه أهل 
البحريللن علللى ذكللرى والدة األئمة من أهللل البيت 
وكذلك على وفياتهم، حيللث تتوقف األعمال وتغلق 
األسواق يومي التاسللع والعاشر من شهر محرم من 
كل عام بمناسبة ذكرى عاشللوراء، ويعتبران عطلة 
رسمية تعطل فيها دوائر ومؤسسات الدولة، وكذلك 

دوائر القطاع الخاص والمتاجر.
 وفي صبيحة اليوم العاشللر من محرم ، تبدأ مواكب 
العزاء بمسلليرتها في العاصمللة وفي المدن األخرى. 
وترتبط بهذه االحتفاالت مصطلحات شعبية، فيدعى 
النائللح الذي يتصدر مجموعات العزاء وينشللد مرثية 

حزينة حول اإلمام الحسين »شيااًل«.
 كما تقام المآتم الحسللينية فللي عدد كبير من مدن 
عُمان. وقد شيد العمانيون لذلك »حسينيات« يجتمع 
فيهللا عللدد كبير مللن النللاس مكونين حلقللة كبيرة 

يتوسطها منشد يقرأ مرثية على اإلمام الحسين...

ايران : 
 وفي إيران،يحيي  الشلليعة ذكرى عاشوراء بطقوس 
ومراسللم مختلفة، وتتشح  مختلف الشوارع بالسواد 
وترفع الشللارات السوداء في كل مكان ويكتب عليها 
شللعارات مؤلمة على مصاب أهل البيللت ، كما تقام 
مجالس للعزاء ويوزع الماء والطعام على المشاركين 

في الطقوس الحسينية ...
وتقام طقوس مشللابهة فللي دول اخرى عديدة مثل 
مصر وسوريا ولبنان والسعودية والكويت فضا عن 
دول يوجد فيها اقلية من الشيعة مثل تايلند وجزيرة 

ترينيداد في البحر الكاريبي ...



بريوت / قوارير

يتسم شهر محرم 
الحرام في شوارع 
بيروت وضواحيها،  بعدد 
من الطقوس الدينية 
التي تميزه عن غيره 
،ومن اهمها الوالئم 
العاشورائية وتوزيعها 
على األهالي والزائرين 
من قبل أصحاب 
المواكب الحسينية، 
و تطبخ ذات األكلة 
النجفية المعروفة في 
العراق وهي »القيمة 
والتمن«  هذا الطعام 
السائد على جميع 
أنواع األطعمة األخرى، 
وللنساء مشاركة في 
تهيئة هذه الوالئم في 
المنازل.

من صور التكافل المجتمعي 

 )التمن والقيمة( 
تراث حسيني يعشقه اللبنانيون 

ظواهر 
وتحقيقات



امللا اذا كان الطبللخ كبيللرا، ويحتللوي على عدد 
كبير من قدور »التمللن والقيمة«، فيتصدى لها 

الرجال، وهم في الغالب من الماهرين في الطهي.
 فما الغاية الرئيسللة من هللذه الموائد العامرة؟ وليس 
ليوم واحد بل على امتداد أيام شهر محرم مرورا بيوم 
عاشللوراء وحتى ذكرى أربعينية اإلمام الحسين »عليه 

السام«.
مجلللة »قواريللر« تجاذبت أطللراف الحديللث مع بعض 
الطهللاة  عن األهداف الدينيللة واإلجتماعية من  الطهو 
في شللهر محللرم  ويوم عاشللوراء في سللياق التقرير 

التالي.
 

إطعام الفقراء
يشيرالمواطن اللبناني  السيد عاء منير أبو كاظم  من 
منطقللة »حارة حريك »  في حديثه ل«قوارير«: أنا من 
المساعدين الرئيسيين لصاحب الموكب الحيدري وكل 
عام نطبخ في شهر محرم ويوم عاشوراء  أكلة«القيمة 
والتمللن« وهللي أكلللة عراقية وليسللت لبنانيللة ،حيث 
أن أهالللي كرباء والنجف األشللرف معتللادون على أن 
تكون الطبق الرئيسي للطعام المطهو بهذه المناسبة 

الدينية«.
ويضيللف »القيمة وتمن« وهي مرقللة تصنع من لحم 
الذبائح التي تنحر في عاشوراء مع الحمص وتؤكل مع 
األرز وهذا زاد الحسين عليه السام و الهدف الرئيسي 
من طهللوهِ إطعام الفقللراء واأليتللام والزائرين الذين 
ينهكهم عناء الطريق من بيوتهم حتى مركز المشاركة 
في المسلليرات الحسللينية وكله من خيللر أبي عبد اهلل 
وهذه طقوسللنا التي إعتدنا عليها كل عام كصورة من 
صور التكافل اإلجتماعي ومساعدة بعضنا البعض في 

هذه األيام«.

تراث حسيني
فيما يحكي السيد جال أحمد من منطقة« الجاموس«: 

طبللخ الطعللام في ذكللرى عاشللوراء خاصة أكلللة الرز 
والقيمة » هي تراث حسيني  توارثنا عن ابائنا واجدادنا 
، وال نشللعر بالتعب أبدًا بللدًأ من التحضير لعدة الطعام 
حتى التجهيز والطبخ حيث نشعر باننا عائلة واحدة من 

خال توزيع الطعام على العوائل«.

 تعاون بين  الجيران
أمللا السلليد حسللن صائب أبللو  زينللب   مللن منطقة » 
األوزاعي«فيؤكد : أن أهالي المنطقة والجيران يقومون 
بالتجمع بالقرب من بيتي الذي أطبخ فيه  ويساعدونني 
في ايقاد النار وجمع الحطب وجلب القدور وغيرها حتى 
يجهز الطعام الذي يسللتغرق اعداده مللا يقارب ثماني 

ساعات«.
ويضيللف«  نقللوم بالطهي في ليلة التاسللع من محرم 
ونستمر بذلك الى الصباح الباكر من يوم العاشر و نقوم 
وزوّار  الفقللراء  علللى  األطعمللة  تلللك  بتوزيللع 
وال  منللا  لطلبهللا  يأتللي  مللن  الحسللين  وكل  اإلمللام 
يقتصللر الطبللخ علللى التمللن والقيمللة  فقللط، بللل 
حسللب  أيضللًا  والشللوربة   والللزردة   الهريسللة   و 
رغبة كل فللرد وكل عائلة والتي يعدونها نذرا يلزمون 
أنفسللهم بالقيام به«.. لذلك تسللتعد العوائل كل عام 
في هذا الشللهر الى تهيئة مستلزمات الطبخة.. وتكون 
احيانا بكميات كبيرة ، وما يميزها طعمها اآلخاذ ونكهة 
التوابل التللي توضع فيهللا ، وكل الزائرين من مختلف 
اقطار االرض يرغبون في تناولها ويعدوها من طبخات 
عاشللوراء المميللزة وفيهللا شللفاء للمرضللى واصحاب 

الحوائج .
وفي بيللروت التتوانى العوائل والقائمللون على العزاء 
من تهيئتها وتجهيزها منذ اليوم االول من محرم لتزداد 
وبركة في اليوم العاشر وحتى اربعينة االمام الحسين 
عليه السام . . واليها يتهافت اللبنانيون حينما تعد في 
المجالس الحسللينية المقامة فللي ضواحي بيروت كي 

يتذوقوها ويهدوا ثوابها الى سيد الشهداء. 
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وجد الفن مع وجود اإلنسان فكان الوسيلة للتعبير عن التواصل والمحاكاة بينهم ونقل الثقافات المختلفة, 
فضال عن كونه لغة مشتركة تجمع البشر عن طريق استشعاره وتذوق مضمونه بحكم مالمسته للجانب 
الحسي لدى االنسان, لذا كان من الطبيعي أن يمثل هدفا ساميا وتكون رسالته إنسانية هادفة تترجم 
الحاالت والمواقف والقضايا إلى لوحات و نصوص أدبية وحتى صور فوتوغرافية توثق مرحلة ما, ويرتبط 

تطوره باألحداث والشخوص فأينما وجدت القيمة والعاطفة وجد الفن بكل أشكاله.  

يحاكي الجوهر...
مع انبثاق فتللوى الجهاد الكفائي وحينما تأنق 
العراق برجال الحشد ولد للفن مولود جديد من صلب 
عاشللوراء, حيث سللخر العديد من االدبللاء والفنانين 
وعلى مدار الفترة التي انطلقت فيها عمليات التحرير 
جل اهتمامهم ليوثقو هذه الفترة للتاريخ ويدونوا او 
يرسللموا لوحات االنتصار المشللرفة وقد استوحو من 
واقعة الطف سر ابداعهم ووشمو صورها على صدر 
صفحاتلله فكان الكم الهائل من القصائد والنصوص 
واللوحات, إن كل مرحلة تحتاج لقلم وفرشاة وعقيدة 
راسللخة تؤمن بالقضية. وألن قضية الحشد الشعبي 
أثبتت للعالم جينللات البطولة والكرامة التي توارثتها 
عبر األجيال. فقد احاطها عشاق البطولة االولوية في 

قائمة اهتماماتهم.
» لقواريللر« وقفللة مللع رواد الفللن ومرتللادي اإلبداع 
ليصللورا تلك اللحظة التي شللعروا فيهللا أن أقامهم 
وفرشللاتهم تحتاج أن تنغمس في حبر دماء الشهداء 

وتدون للعالم بأسره حقائق الحرب على الظلم.

الشاعر.. رحيم الشاهر 
الحشد... هو األمين الحقيقي على دفة سفينة عبور 
العللراق الى مرفأ االمللن، لذلك انخللرط في صفوفه  
كل تقي ونقي يرى أن سامة الوطن تقتضي ركوب 
األهللوال واألخطار، وتقديللم التضحيات مللن الغالي 
والنفيللس، فكانت الفتللوى قصيدة حمللاس عظيمة 

ألهمللت اآلالف مزيجللا من حب الوطللن والدين ، أقول 
قصيللدة دخلت القلللوب ، فأخرجت منها عسللاكر لرد 
الخطللر الداهم الذي جاء بثوب المغول ثانية ، وأصبح 
مغول العصر على مشللارف أسللوار مدننا والخطوب.. 
فاألمس حشللد ملبي، واليوم حشللد منتصر.. فسام 
على الشللهداء.. وسام على المضحين، سام الواعد 

المعطاء.. 

(قصيدة مدونة الحشد العظمى)
بندى الضمير يُدون الحشدُ    

 وبعطره يتضوع المجدُ!
قد جاء من عمق الصاة إذا  

 وجب الصيام فعنده الوردُ
في كل نائبة يعمده    

 ذخر النوائب صوبه يحدو
قد ضم في ألالئه وطنا    

 فهو السنا وببرقه الرعدُ
عماقه يهوي بقزمهم    

لو شاء نصرا نصره الوعدُ
  فهنا كتيبة ) احمد( وُجدت

وهنا سرايا مالها عد 
وهنا) لعباس( مائكةٌ 

 جند المهابة هابها الجندُ
وهنا )علي( في تجحفله    

  اسد فكيف يريبه القردُ!

اان ايمي
نصر اهلل 
والحشد

أدباء وفنانون يسخرون أنامل 
اإلبداع لتوثيق انتصارات الحشد

ألوان طيف الحشد 

ِّ
ِِ



الفوتوغرافية 
هبة الكناني 

وفللاًء منللا إلللى ابطللال الحشللد 
علللى  المرابطيللن  المقللدس 
أروع  قدمللوا  الذيللن  السللواتر 
البطولية حيللث يعجز  المواقللف 
اللسللان وتتلعثللم الكلمات خجًا 
قبالللة تلللك التضحيللات, لم أجد 
سللوى عدسللتي وشللغفي فللي 
التقللاط الصللور الفوتوغرافيللة 
التللي  صورهللم  بفخللر  ألوثللق 
بعللت  وطُ أذهاننللا  حفظتهللا 
علللى قلوبنللا ألجد نفسللي امام 
مسؤولية كبيرة وفرصة عظيمة 
جعلتني أتشللرف بمسللاندة من 
ضحوا من اجل الشرف والكرامة 
ولللو معنويا من خال عدسللتي 
ونقل مجمللل الحقائق الممهورة 
بالعز والمجد وبمامح لن تغادر 

ذاكرة الوطن.



الفنانة التشكيلية 
بسمة البكري 

لم يكن واجبي االلتحاق لساحات 
القتال كوني امرأة؛ ربما كان لزاما 
علي أن أرسللم لوحات البطولة 
بريشللتي وموهبتي التي منحها 
اهلل لللي ليشللرفني بللأن يكون 
لللي دور بسلليط جدا فللي دعم 
الحشد الشعبي بعقيدتي وفني, 
إذ جسللد الفنانللون تضحياتهللم 
بأعمال من شأنها ان تغطي جزءا 
يسلليرا مللن بطوالتهللم الخالدة 
وذلللك مللن خللال توثيللق تلك 
االنتصللارات والدمللاء الطاهللرة 
المهرجانللات  مللن  بسلسلللة 
الطوعيللة غير متناسللين الدعم 
اللوجسللتي المقللدم الينللا مللن 
قبل األعللام الحربي, وكان اول 
الفيض مهرجان »حكاية نصر« 
لتختللم هللذه البللادرة بمهرجان 
»علللى مذبح الفكللر التكفيري« 
والللذي حكى لنا قصة شللهدائنا 
المغدوريللن في قاعدة سللبايكر 
تلك المجزرة التي سجلت نقطة 
خللزي وعللار فللي جبيللن بقايللا 
فلللول البعث الصدامللي والحقد 
التكفيللري معا, ممللا حدا بنا الى 
تأسيس رابطة »ارت سيكرتس« 
لتكون بمثابة لوحة تزينها الوان 
اإلنسانية بإطار الرسم والخيال 

و ذاكرتهللا تعللج بعطللاء هؤالء 
االبطللال و جعل والدتها ميمونة 
بحديث االنتصارات التي سطرها 

ابطالنا األشاوس.
وتشللكيلية  ناشللطة  وكونللي 
واالعللام  للعاقللات  ومديللرة 
لرابطللة أرت سلليكرتس أتقدم 
بأسمى عبارات الشكر والعرفان 
لكل من افترش رمال الصحارى 

وغيللرت مامللح وجهلله حللرارة 
الشللمس سللائلة العلللي القدير 
أن يأخللذ بيدهللم صللوب أفللق 
االنتصار وأن يديللم علينا نعمة 
ذكللر  فللي  لنكرسللها  الموهبللة 
رجاالتنا,  وانتصللارات  الشللهداء 
ونعاهدهم على أن ألوان لوحاتنا 
لن تجف وتبهت وستبقى زاهية 

كزهوهم في الحرب.

جسد الفنانون تضحيات مقاتلينا الفنانة التشكيلية بسمة البكري:
االشاوس بأعمال من شأنها ان تغطي 

جزءا يسيرا من فلم بطوالتهم الخالدة 
المهرجانات الطوعيةوالدماء الطاهرة بسلسلة من وذلك من خالل توثيق تلك االنتصارات 
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االنتصللار يتحقللق باإليمللان بعدالة 
القضيللة أواًل، واسللتعداد التضحيللة 
عند المقاتلين ثانيللًا، وتظافر جميع 
الجهود واإلمكانيات وتوحدها باتجاه 
العللدو ثالثًا، وهذا مللا تحقق والحمد 
هلل بالرغم مللن كل تعقيدات الواقع 

العراقي.
ومن اجل إدامة زخم المعركة ماديًا 
ومعنويًا باتجاه النصر المؤزر.. تبرز 
أهميللة الكلمة؛ فلفعل الكلمة الحرة 
الصادقة فللي الحللرب.. دوي كفعل 
والصللاروخ  والقذيفللة  الرصاصللة 
..إذ إن الحللرب قوامهللا جندي يقاتل 
بسللاحه مسللترخصًا دملله، وكاتب 
يجاهللد بمداد قلملله.. ومثلمللا رأينا 
اندفاع جموع المؤمنيللن للدفاع عن 
الوطن والمقدسللات وصون العرض 
األولللى  اللحظللات  منللذ  واألرض 
فتللوى  العليللا  المرجعيللة  إلطللاق 
الجهاد الكفائللي المباركة من ثاثة 
أعللوام؛ رأينا بذات الهمللة واالندفاع 
اسللتنفار األقام المخلصللة لتوثيق 
المعركللة،  زخللم  وإدامللة  الحللدث، 
ولمسللنا اإليمان المطلق باالنتصار 
لقيللم الخيللر والفضيلللة علللى قيم 

الشر والرذيلة. 

مقطع من قصة (هل وفيت)
 »وتحضرنللي أطيافه وهو يحتضن 
الشللباك المقدس ويجهللش بالبكاء 
في كل مرّة نؤدي فيها الزيارة وكما 
تعودنللا قبللل االلتحاق الللى جبهات 
الجهاد، وخاصة تلللك اللحظات التي 
همس فيها بأذني مبتسللما: مسلم، 
اسللمح لي في هذه السللاعة.. أحتاج 
االختاء بنفسللي كي أناجي الحبيب 

المقدس!.
وفعًا في حضرة أبي عبد اهلل وبعد 
إتمامنللا الزيللارة، وتهيُئنللا للذهاب 
الللى جبهات القتال وتحديدا عند باب 
الرأس الشللريف.. همس لي بهدوء 
حزيللن: أخللي مسلللم إنهللا زيارتي 

األخيرة!«

من اجل إدامة زخم المعركة ماديًا 
أهمية الكلمة؛ فلفعل الكلمة الحرة ومعنويًا باتجاه النصر المؤزر.. تبرز 
مسترخصًا دمه، وكاتب يجاهد بمداد الحرب قوامها جندي يقاتل بسالحه الرصاصة والقذيفة والصاروخ ..إذ إن الصادقة في الحرب.. دوي كفعل 

قلمه



حقوق المرأة المطلقة 



هناك ثغرات كثيرة في 
قانون االحوال الشخصية 
تبيح للزوج التالعب 
بحقوق الزوجة كأن 
يماطل في الطالق حتى 
تتنازل عن حقوقها 
المادية كافة او ان 
يجبرها على التخلي عن 
حضانة األطفال مقابل 
باقي الحقوق المادية

الطللاق  ذلك القرار الصعب الذي قد تتخللذه المرأة مرغمة بعد ان 
تنفذ كل أسلللحتها التي طوعتها للدفاع عن زواجها واسللتمراريته ، 
وحين تصل سللفينة الللزواج الى مرافئ مهجللورة فلن يكون هناك 
اي حللل يذكر سللوى ان تكتفللي بالطاق والرحيل عللن البيت الذي 
ضم اولى لحظات احساسها بالمسؤولية والشراكة للرجل ، نصفها 
االخر ، وفي دول العالم هناك قوانين مختلفة تخص حقوق المرأة 
المطلقللة ولن نبتعد كثيللرا ولنتخذ  مثا ،ففللي دول الخليج يكون 
الللزوج مرغما على توفير خادمة وسللائق ومربيللة لألطفال عندما 
تحللل واقعة الطاق بينه وبين زوجتلله ويلتزم بجميع مصاريفهم، 
وتحصللل المراة علللى حقوقها كاملللة حتى ال تتعللرض إلضطهاد 
المجتمع ، أما في العراق فقانون األحوال الشخصية هو االخر يمنح 
الحللق للمرأة بالحصول علللى حقوقها مثل اثللاث الزوجية والنفقة 
ولكن هنللاك ثغرات كثيرة في القانون تبيح للزوج التاعب بحقوق 
الزوجللة كأن يماطل في الطاق حتى تتنازل عللن حقوقها المادية 
كافللة او ان يجبرها على التخلللي عن حضانة األطفال مقابل باقي 
الحقللوق الماديللة وبالتالللي ترضخ الزوجللة لمطالب الللزوج ، وألن 
القانون العراقي ال يسمح بالطاق منذ الجلسات االولى اال اذا كانت 
االسباب كافية ومستوفية ، وألن الزوجة تكون هي المتضرر األكبر 
فللي هذا األمر فهي أوال واخيللرا تضطر للتنازل عن حقوقها مقابل 

الحصول على طاق سريع .
هنا يأتي دور الزوج الذي ينسللى حقللوق زوجته التي رافقته لفترة 
مللن الزمن وقدمت الكثير من التضحيات وال يبقى في قلبه تجاهها 
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حلول امامها سوى ان ترضى بما قرره الزوج واقرته المحكمة .
 هنا نتسللاءل عن مدى الحق الذي يمنحه قانون األحوال الشخصية 
في العراق للزوجة وهل ستتمكن من الحصول على حقوقها المادية 
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األهللل وتحمل الكثير من النظرات القاسللية والمعاملة الجافية من 
مجتمللع ال يرحم المرأة فللي كافة حاالتها. ونادرا مللا يعطيها الحق 
بطلللب الطاق بل ويصفها بالمراة المتمردة او عديمة المسللؤولية 
والفاشلللة اذا ما فضلت التخلي عن عش الزوجية الذي اصبح سجنا 

واختارت الطاق.






�سعاد البياتي 

خذيني في ركبك سيدتي

عنوان الذكر المحمدي 
والوحي اإللهي

23 ملف 
العدد

زينب

في وجدان كل شيعي حقيقة 
اليمكن نفيها او نكرانها .. 
تدور في عالمه الروحي كما 
تدور االرض دورانها المعتاد 
..نحتت في صخر االنتماء آلل 
البيت وفجيعتهم بسيد الشهداء 
ومصاب اسرته الكريمة مراثي 
الوجع بحروف من دم وكبرياء 
.. السيدة زينب عليها السالم 
الرمز الثوري االعمق بعد سبط 
رسولنا الكريم عليه وآله افضل 
الصالة، تأثيرها القوي في نفوس 
شيعة اهل البيت وما تعنيه لهم 
من صورة الصبر العظيم  وااليثار 
وحفظ كرامة احفاد اهل واصحاب 
الحسين في معركة الطف الخالدة 
على مر التاريخ، تمكن هذا 
الحزن من التعمق في الوجدان 
االسالمي وصار قضية وتعبيرا عن 
الحق ونصرة المظلوم وحفظ تراث 
بيت النبوة.



لشموخ البيت النبوي العظيمالسبي رمزا لكبرياء الهواشم وعنوانا سيدتي ومن معك لتجعلي من قصة المسافات ماينهك القوى ، كم تحملت وصل الركب الزينبي الى هنا وفيه من تلك المسيرة المرة والقاسية وكيف في باحات ذلك المكان تتراءى امامك 

ماينهللك القللوى ، كللم تحملت سلليدتي ومن 
معك لتجعلي من قصة السللبي رمزا لكبرياء 
الهواشم وعنوانا لشموخ البيت النبوي العظيم 
.. جئناك من بعيد متلهفين نحمل لك سللاما 

من كرباء الحسين. 

بيان التحدي
الابالللغ حينمللا اقول اننللا كلما دنونللا من تلك 
البقعللة الشللريفة نتللوق لركبها ومسلليرتها 
الطويلة واالليمة في رحلة السبي الى الشام، 
إذ خلدها التاريخ كأعظم الرزايا والمظلوميات 
الهللل النبوة ووقفتهللا الخالللدة والمدوية في 
دار خافللة يزيد اللعين حينما وقفت شللامخة 
لتصدر بيان التحدي  الذي ما زال شيعة محمد 

اهلل  عليه وآللله  يرددونه صلللى 
توقللف،  عليلله دون  ويبنللون 
تهللم  عندما تضحيا المعنويللة، 
قائلة »واهلل خاطبت قاتل  اخيها 

 ذكرنللا، ولن تميت لللن تمحو
لتكون  وحينا« 
ه  هللللللللذ

الشللخصية عنوانللا لحفللظ الذكللر المحمللدي 
والوحللي اإللهي، فللأي تقصير معهللا ولو في 
مماتها هللو خيانة للذكر وللوحللي ،لقد مثلت 
العقيلة طهر وعفاف كل امرأة مسلمة، وحمية 
كل رجل مسلللم، وهي التي جعلت من واقعة 
كربللاء نهضة معنوية وجهاديللة ما زالت إلى 
يومنا هذا..فضا عن انها حاضنلللللللة الدموع 
واآلالم والصبر والغربة  مرورًا بكل من التحم 
بروح المسير الكربائي والنها محور من محاور 
العقيدة التي يقصدها وينتمي إليها المسلمون 
مللن كل بقاع العالم..ومللا زينب إال حب محمد 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين.. فلذكراها 
وقع في افئدة النساء المعزيات ليوم العاشر من 
محللرم ، ولمراثيها وصبرهللا تنتظم القصائد 
والمرثيات بأشد الكلمات والمعاني حزنا ، والى 
مقامها الشريف تسيرُ الرحات والقوافل  كل 
عام حاملة معها المواساة واللهفة لتلك البقعة 

المقدسة .. 
وحاولللت داعللش اثنللاء هجمتها على سللوريا 
المسللاس بمرقدهللا الشللريف والنيللل منلله 
بأسلللوب التهديد والوعيد ، ومنهللا التفجيرات 
االرهابية قرب مقامهللا .. اال ان الرجال وقفوا 
بشجاعة فائقة وعزيملللة التليلللللن مستمدين 
من بطوالت الحسللين بسللالتهم وشجاعتهم، 
وافشلوا كل المحاوالت الخسيسة لمحو أثرها 

الشامخ .
فاليك  ياسلليدة الصبر تهفو قلوب المؤمنين ، 

القول مرة اخرى خذيني في ركبك سيدتي  

في شام سللوريا يتراءى مقام مشهدها 
العظيللم وعلوه  بشللموخ .. لتكون اولى 
محطللات العزاء المحفور في تقويم الشللهادة 
وخط استمرارها.. واي زائر لمشهدها الشريف 
يستشعر االسللى وعمق المصيبة حينما يشم 
عبللق ريحهللا الطاهللرة عللن بعللد .. فللمقام 
هللاالت مللن الحللزن تلمسلله بداللة انسللياب 
الدمللوع لحظتها بغزارة  لما ماتمنحك الصورة 
المباركة تفاصيل شجاعة عن مدى ماتحملته 

هذه السيدة من مآس وويات في عاشوراء .

الركب الزينبي 
 ، الصبروالكبريللاء  سلليدة  نسللتذكر  اليللوم 
ولتقتبللس صفحات »قوارير« من سللنا نورها 
وتجليات صبرهللا وقوتها عبللر كلمات تطوف 
المجللد لسللليلة نبللي  خجولللة حللول سلليرة 

الرحمة.. 

هنا اسللتوقفتني الخطى نحو مشهدها حينما 
زرتلله الول مللرة منذ سللبعة اعللوام ، لحظات 
صامتللة اال انها تنطللق دموعا وآهللات لقصة 
مفعمة بالقتل والسللبي والوجللع الكبير الذي 
مأل تلللك القصة والحكاية العاشللورائية ، كل 
الهاشللمية راوده  العقيلللة  مللن كان بقافلللة 
انهللارت  ذاتلله،) صمللت ودمللوع(  االحسللاس 
النفوس والقلوب واالجساد نحو مقامها بتعازٍ 
ورثاء افقدنا شعورنا باآلخر ، وتمسكنا بشباك 
بنللت المرتضى بكل اشللتياق ولوعللة وكأنها 
تستقبلنا وترد علينا العزاء ببكاء سيد الشهداء 
، لحظللات ادركنللا فيهللا غربتها وانينهللا الحار 

ج  و لممللز ضريحهللا ا روعللة  بصللدى 
المتألق والمتميز بنقوشه 
فللي  البللارع  وتصميملله 
الكمللال والهيبللة ، مأله 
ينسللاب في  عطر الزال 
ذاكرتللي كل يوم لفرط 
حبنللا وتعلقنللا بالعقيلة 

 . وتمر االيام على مكوثنا .
في ارض الشللام وكلما 
تتجللدد  اليهللا  هرعنللا 
والدمللوع،  االهللات 
ذلللك  باحللات  ففللي 
امامك  تتللراءى  المكان 
المللرة  المسلليرة  تلللك 
والقاسللية وكيف وصل 
الركب الزينبي الى هنا 
المسللافات  وفيلله مللن 



ماينهللك القللوى ، كللم تحملت سلليدتي ومن 
معك لتجعلي من قصة السللبي رمزا لكبرياء 
الهواشم وعنوانا لشموخ البيت النبوي العظيم 
.. جئناك من بعيد متلهفين نحمل لك سللاما 

من كرباء الحسين. 

بيان التحدي
الابالللغ حينمللا اقول اننللا كلما دنونللا من تلك 
البقعللة الشللريفة نتللوق لركبها ومسلليرتها 
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 ذكرنللا، ولن تميت لللن تمحو
لتكون  وحينا« 
ه  هللللللللذ

الشللخصية عنوانللا لحفللظ الذكللر المحمللدي 
والوحللي اإللهي، فللأي تقصير معهللا ولو في 
مماتها هللو خيانة للذكر وللوحللي ،لقد مثلت 
العقيلة طهر وعفاف كل امرأة مسلمة، وحمية 
كل رجل مسلللم، وهي التي جعلت من واقعة 
كربللاء نهضة معنوية وجهاديللة ما زالت إلى 
يومنا هذا..فضا عن انها حاضنلللللللة الدموع 
واآلالم والصبر والغربة  مرورًا بكل من التحم 
بروح المسير الكربائي والنها محور من محاور 
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بشجاعة فائقة وعزيملللة التليلللللن مستمدين 
من بطوالت الحسللين بسللالتهم وشجاعتهم، 
وافشلوا كل المحاوالت الخسيسة لمحو أثرها 
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فاليك  ياسلليدة الصبر تهفو قلوب المؤمنين ، 
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محطللات العزاء المحفور في تقويم الشللهادة 
وخط استمرارها.. واي زائر لمشهدها الشريف 
يستشعر االسللى وعمق المصيبة حينما يشم 
عبللق ريحهللا الطاهللرة عللن بعللد .. فللمقام 
هللاالت مللن الحللزن تلمسلله بداللة انسللياب 
الدمللوع لحظتها بغزارة  لما ماتمنحك الصورة 
المباركة تفاصيل شجاعة عن مدى ماتحملته 

هذه السيدة من مآس وويات في عاشوراء .
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وتجليات صبرهللا وقوتها عبللر كلمات تطوف 
المجللد لسللليلة نبللي  خجولللة حللول سلليرة 

الرحمة.. 

هنا اسللتوقفتني الخطى نحو مشهدها حينما 
زرتلله الول مللرة منذ سللبعة اعللوام ، لحظات 
صامتللة اال انها تنطللق دموعا وآهللات لقصة 
مفعمة بالقتل والسللبي والوجللع الكبير الذي 
مأل تلللك القصة والحكاية العاشللورائية ، كل 
الهاشللمية راوده  العقيلللة  مللن كان بقافلللة 
انهللارت  ذاتلله،) صمللت ودمللوع(  االحسللاس 
النفوس والقلوب واالجساد نحو مقامها بتعازٍ 
ورثاء افقدنا شعورنا باآلخر ، وتمسكنا بشباك 
بنللت المرتضى بكل اشللتياق ولوعللة وكأنها 
تستقبلنا وترد علينا العزاء ببكاء سيد الشهداء 
، لحظللات ادركنللا فيهللا غربتها وانينهللا الحار 

ج  و لممللز ضريحهللا ا روعللة  بصللدى 
المتألق والمتميز بنقوشه 
فللي  البللارع  وتصميملله 
الكمللال والهيبللة ، مأله 
ينسللاب في  عطر الزال 
ذاكرتللي كل يوم لفرط 
حبنللا وتعلقنللا بالعقيلة 

 . وتمر االيام على مكوثنا .
في ارض الشللام وكلما 
تتجللدد  اليهللا  هرعنللا 
والدمللوع،  االهللات 
ذلللك  باحللات  ففللي 
امامك  تتللراءى  المكان 
المللرة  المسلليرة  تلللك 
والقاسللية وكيف وصل 
الركب الزينبي الى هنا 
المسللافات  وفيلله مللن 



 تكريم فاطمة صلوات اهلل عليها 
في كتاب اهلل

لطائف اهلل تعالى 
في فاطمة عليها 
السالم:

اصبح للمرأة شان 
التقديس فيما ال 
تعرفه الجاهلية 
وال كل شعوب 
االرض من قبل، 
وللمثال ال الحصر؛ 
في عدم ذكر اهلل 
تعالى للحور العين 
في سورة هل اتى 
تكريم لفاطمة 
سالم اهلل عليها:

حم�سن وهيب عبد
المرأة في 
القرآن



ومما قاله علماء اهل السنة في تأييد نزول 
سورة هل اتي في فاطمة قول اآللوسي في 
تفسيره : )ومن اللطائف على القول بنزولها فيهم 
أنه سبحانه لم يذكر فيها الحور العين وإنما صرح 
عز وجل بولدان مخلدين رعاية لحرمة البتول وقرة 
عين الرسللول لئا تثور غيرتها الطبيعة إذا أحست 
بضرة وهللي في أفللواه تخيات الطباع البشللرية 
ولو في الجنللة مرة وال يخفى عليك أن هذه زهرة 
ربيع وال تتحمل الفرك ثم التذكير على ذلك أيضًا 
من باب التغليب وقللرأ علي كرم اهلل تعالى وجهه 

)جازاهم( على وزن فاعل()( .
فتصوروا اي مقام لفاطمة صلوات اهلل عليها عند 

اهلل تعالى!

ونزل فيها ايضا:
)يوفللون بالنذر( ، وكانللت الصدقة في ليلة خمس 
وعشللرين من ذى الحجللة ، ونزلت » هل اتى« في 

اليوم الخامس و العشرين منه .
باسللناده عللن الهذيللل عللن مقاتللل عللن محمللد 
بللن الحنفية عن الحسللن بن على بللن أبى طالب 
عليهما السللام قال: كل ما في كتاب اهلل عز وجل 
مللن قوله: »ان االبرار« فللو اهلل ما أراد به اال على 
بن أبى طالللب وفاطمة وانا والحسللين ، النا نحن 

ابرار بآبائنا)(..
في كتاب االحتجاج للطبرسى ) رضي اهلل عنه ( عن 
أمير المؤمنين عليه السللام حديللث طويل يقول 
فيلله للقوم بعد موت عمر بن الخطاب : نشللدتكم 
بللاهلل هل فيكم أحد نزل فيه وفى ولده ان االبرار 
يشللربون مللن كأس كان مزاجها كافللورا إلى آخر 

السورة؟.
وفي تفسللير نللور الثقلين : ) فللي امالى الصدوق 
)رضللي اهلل عنلله ( بإسللناده إلللى الصللادق جعفر 
بللن محمللد عللن أبيلله عليهما السللام فللي قوله 
عللز وجللل : » يوفللون بالنللذر » قللاال : )مللرض 
الحسللن والحسللين عليهما السللام وهما صبيان 
صغيران فعادهما رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
ومعلله رجللان فقال : يا ابا الحسللن لللو نذرت في 
ابنيللك نذرا ان اهلل عافاهمللا ؟ فقال : اصوم ثاثة 
ايام شكرا هلل عزوجل ، وكذلك قالت فاطمة عليها 
السللام وقال الصبيان : ونحن ايضا نصوم ثاثة 
ايام ، وكذلك قالت جاريتهم فضة ، فألبسهما اهلل 
عافيللة فأصبحوا صيامللا وليس عندهللم طعام ، 
فانطلق على عليه السللام إلى جار له من اليهود 
يقال له شللمعون يعالج الصللوف ، فقال : هل لك 
أن تعطينى جللزة من صوف تغزلها لك ابنة محمد 
بثاثة اصوع من شللعير ؟ قال : نعم فأعطاه فجاء 
بالصوف والشللعير فأخبللر فاطمة عليها السللام 

فقبلت وأطاعت ، ثم عمدت فغزلت ثلث الصوف ثم 
اخذت صاعا من الشللعير فطحنته وعجنته وخبزت 
منه خمسة أقراص لكل واحد قرصا ، وصلى على 
عليه السام مع النبى صلى اهلل عليه وآله المغرب 
ثم اتى منزله فوضع الخوان وجلسللوا خمستهم ، 
فأول لقمة كسللرها على عليه السام اذا مسكين 
قللد وقللف بالباب فقللال : السللام عليكللم يا أهل 
بيت محمد أنا مسللكين من مسللاكين المسلللمين 
أطعمونى ممللا تأكلون أطعمكللم اهلل على موائد 

الجنة فوضع اللقمة من يده ...الخ الحديث()(.

في التسهيل لعلوم التنزيل البن جزى:
يقللول: )عبللاد اهلل( ؛  وصفهللم بالعبوديللة وفيلله 
التشللريف واالختصللاص كقوللله وعبللاد  معنللى 
الرحمللن الذيللن يمشللون علللى األرض هونللا ، 
)يفجرونهللا تفجيللرا(  أي يفجرونهللا حيللث شللاؤا 
مللن منازلهللم تفجيللرا سللها ال يصعللب عليهللم 
وفللي األثللر أن فللي قصللر النبي صلللى اهلل عليه 
وسلللم في الجنة عينللا تفجر إلى قصللور األنبياء 
عليهللم الصللاة والسللام والمؤمنين  مسللتطيرا  
أي منتشرا شللائعا ومنه اسللتطار الفجر إذا انشق 
ضللوؤه  )ويطعمون الطعام (؛  نزلت هذه اآلية وما 
بعدهللا في علي بن أبي طالب وفاطمة والحسللن 
والحسللين رضي اهلل عنهم فإنهم كانوا صائمين 
فلما وضعوا فطورهم ليأكلوه جاء مسكين فرفعوه 
للله وباتوا طاوين وأصبحللوا صائمين فلما وضعوا 
فطورهللم جاء يتيللم فدفعللوه له وباتللوا طاوين 
وأصبحوا صائمين فلما وضعوا فطرهم جاء أسير 
فدفعللوه له وباتوا طاوين واآليللة على هذا مدنية 
ألن عليللا إنمللا تزوج فاطمللة بالمدينللة وقيل إنما 
هي مكية وليسللت فللي علي  على حبلله  الضمير 
للطعللام أي يطعمونلله مع حبه والحاجللة إليه فهو 
كقوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقوله  
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة  ففي 
قوللله على حبه تتميم وهو من أدوات البيان وقيل 
الضمير هلل وقيل لإلطعام المفهوم من يطعمون 
واألول أرجللح وأظهللر  )مسللكينا ويتيمللا وأسلليرا(  
قللد ذكرنا المسللكين واليتيللم وأما األسللير ففيه 
خمسة أقوال أحدها أن األسير الكافر بين المسلمين 
ففللي إطعاملله أجللر ألنه فللي كل ذي كبللد رطبة 

أجر...الخ ()(.

وفي تفسير الدر المنثور:
)وأخللرج ابن مردويه عللن ابن عباس فللي قوله : 
}ويطعمون الطعام على حبه { اآلية ، قال : نزلت 
هللذه اآلية في علللي بن أبي طالللب وفاطمة بنت 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم()( .
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موروث عاشوري  بحجم 
الفجيعة الحسينية

المالية



مهمتها تجيدها بشكل متوازن وجذاب ، تنتقي 
المرثيللات التي تتاءم مع يوم العزاء  وتصدح 
بصوتهللا الللذي ينسللاب بتدرجللات النغمات الشللجية 
باجادة  االداء واالسلوب ، ساعية لجعل نساء المجلس 
يتفاعلن معها مثيرة بذلك اشجانهن فاغلبهن فاقدات 

العزة ، او يعشن حياة مؤلمة او حرمان .
فالمشللهد المؤلم  الللذي تقدمه المايللة  مع صوتها 
وتفاعللل المعزيات مع كل ما  تنشللد لهللن من ابيات 
وقصائد بالوجع الحسلليني المرير ،له تاريخ وارشيف 
اليمكللن تناسلليه بأي شللكل من االشللكال .. متنقلة 
بذات االسلللوب المتناغم مع الفاجعة في بيوت العزاء 
الذي تعقده النسللوة القامة المجالس الحسللينية في 
احيللاء ذكرى استشللهاد ابي عبللد اهلل واهل بيته في 

معركة الطف . 

نعي ورثاء
مللن هنللا يكللون التجمللع النسللوي الجاذب فللي ايام 
عاشوراء  مهيًأ لرسم صور الواقعة باسلوب غاية في 
االبللداع والجمال الروحي المتفاعل مع المشللهد ذاته 
. . وفي ايام الحزن الحسلليني نرى النسللاء يسارعن 
الى بيوتات العللزاء مرتديات السللواد ومهيآت القامة 
المراسللم بشللكلها المعتاد لسللماع ماتجللود عليهن 
المايللة بكلمللات النعي والرثاء لسلليد الشللهداء كل 
حسللب المناسللبة التي يسللمى به اليوم العاشوري! 
على سللبيل المثال في ايام محرم االولى هناك يوما 

للقاسللم ،وآخللر للعبللاس ، ويوما لعبللد اهلل الرضيع 
وصللوال الى االيللام العشللرة االخيرة .. وتللزداد ذروة 
اقامة المآتم الحسللينية  في اليوم التاسللع و العاشر 

من محرم حيث استشهاد الحسين عليه السام . 

غايات اخرى 
ومن الجدير بالذكر ان اقامة المجالس الحسينية التي 
تعقدها النسللوة في البيوتات تتضمللن توزيع النذور 
والثواب حسللب اليوم المخصص فيلله للرثاء، وعادة 
ماتصاحب المرأة اطفالها وبناتها الصبيات ليشللهدن 
اقامللة المجلس ، وفيه ايضا غايات اخرى في نفوس 

النسوة !! 
تحمل المايات قصائدهن وكتبهن المغطاة بالقماش 
االسللود في حقائب من اللون ذاتلله، وتمتلك اغلبهن 
جهازا للصوت مهمته تحسينه وتكبيره ، وهي طريقة 
حديثللة تواكب الزمن ، قديما لم يكن يمتلكن ادوات 
تساعدهن على ذلك ، فكل ماتحمله الماية دفاترها 
الصغيللرة التللي تضم قصائللد مكتوبة بخللط اليد .. 
عكللس مانراه اليوم من تعدد كتب المرثيات الجاهزة 
وتوافرها في المكتبات العامة ، اذ باالمكان  اقتناؤها 
بسللهولة .. وهذا حال تبدل فيه كل شلليء عن اصله 
الحقيقللي.. فثمة اشللياء تبقللى ذات مغللزى واعتزاز 
في نفوسللنا حتى ان الزمللن اليتمكن من طيها، ولها 
وقعا خاصا.. اال اننا حافظنا ولو بقدر على طقوسللنا 

الموروثة وشعائرنا الحسينية.. 

تبرز هذه المرأة المرتبطة 
بالعزاء و المناسبات الدينية 
وبشهري محرم وصفر على 
وجه الخصوص  في المجالس 
الحسينية النسوية اذ تتمتع 
بشخصية مقبولة وبصوت 
شجي حزين ولها  قدرة  
التأثيرعلى الحاضرات لتأجيج 
مشاعرهن واشجانهن على 
البكاء والنواح ..  لها دور 
مؤثر في التقاط  قصائد 
الحزن والرثاء..  وسرعان ما 
تحرك رماد الفجيعة وتشعل 
نيران االسى في البيوت التي 
تعقد تلكم المجالس. 
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تعد مرحلة المدرسة من 
أهم المراحل االنتقالية 
التي تؤثر على شخصية 

الطفل, فانفصاله عن 
جو البيت لعدة ساعات 

وبقاؤه في مناخ يلزمه 
باالنضباط,  وتقييد الحركة, 

واحتكاكه ببيئة غريبة 
عما أعتاد عليها في البيت 

, يجعله غالبا غير متقبل 
لذلك البيت التربوي الجديد, 

لذا ستطرح مستشارة 
األسرة مجموعة من أهم 

األمور الواجب أتباعها 
لتهيئة الطفل إلى الدخول 

للمدرسة :

الجل عوالم تربوية ناجحة 
 سلوكيات  بحاجة الى أم  مثالية     



*ينبغللي علللى االم ان ترسللخ االنطباعللات الجيدة 
والسلللوكيات االيجابية تجاه المدرسللة , مثا تسرد 
للله قصة حسللنة عنها , مثللا اذا لم تكمللل واجبك 
سللوف يعاقبك المعلم او عندما تتأخر عن المدرسة سوف 
يطردك مدير المدرسة وغيرها من السلبيات التي ينبغي 

االبتعاد عنها .
*على االم ان تبللدأ باالنفصال التدريجي عن الطفل قبل 
دخول المدرسة بشهرين او ثاثة اشهر حسب طبيعته قد 
تكللون اقل من الفترة المذكللورة او اكثر , حيث تتركه في 
بيت جللده او اي مكان بشللرط ان يكون آمللن حتى يتعود 

على غياب امه .
*فقللرة التمثيل من االمور المهمة وما اجمل لو تمثل االم 
انهللا )معلمة ( وهللو )التلميذ( وتعلمها طريقة االسللتئذان 
للشللرب او الذهللاب للحمام وطريقة الجلللوس والحديث , 
الن المعاناة التي يواجهها ونفوره من المدرسللة قد تكون 

بسبب عدم قدرته على التعبير عن حاجته .
*يجب التأكد من انه يستخدم دورة المياه بالشكل الصحيح 
الذي يضمللن نظافته النها من االمور المهمة التي ينبغي 

على االم االهتمام بها وارشاد الطفل عليها 
*عند اصطحابه الى اماكن فيها اطفال اخرين اطلبي منه 
التحدث مع صغارهم كذلك اطلبي من الكبار  التحدث معه 
وخاصة من هم في سللن المعلمللة او المعلم  حتى يعتاد 

على الكام مع الغرباء وكذلك االب. 
*ينبغللي على الوالدين قبل دخول طفلهم الى المدرسللة 
توسلليع نطاق الزيللارات والذهاب به الللى  االماكن العامة 

وتشجيعه على اللعب مع اخرين واالحتكاك بهم .
*النللوم المبكر مهم الن عدم كفاية النوم يؤدي الى تكدر 

مزاجه وبالتالي قد ال يرغب بالذهاب الى المدرسة .
*اصطحبيه لشللراء االدوات المدرسللية وخاصللة الحقيبة  
مع اعطائلله الحرية فللي االختيار الن ذلك يزيللده تحفيزا 

وانتظارًا بشوق .
*ارسمي شيئا له وضعيه في جيبه مثا وردة او فراشة او 
اسم أبنك الن ذلك يشعره ان شيئا منك معه في المدرسة 

وانه لم ينفصل عنك نهائيا .
*طمئنللي طفلللك انلله اذا تعرض ألي مشللكلة مللن احد 
التاميللذ يذهب الى المعلم  او المعلمة وانهما سلليكونان 

بمثابة االب او االم .
*التنللوع في وجبللة االفطار وصنع اطعمللة محببة للطفل 
ذلك يشجعه على االسللتيقاظ المبكر ويسهم في تعديل 

مزاجه .
*اختيللار المدرسللة الجيللدة تتوفللر فيهللا جميللع المرافق 
التعلميللة والترفيهية  تكون ذات سللمعة جيللده فيها نخبة 
من المعلمين االكفاء لكي يشجعون االطفال على التعلم 

واالبداع .
*يجب على االم ان تصبر على طفلها في حال عدم رغبته 
فللي الذهاب الى المدرسللة وان تكون هادئة في معاملتها 

لطفلها كي ال ينفر منها نهائيًا.

النوم المبكر مهم الن عدم كفاية 

النوم يؤدي الى تكدر مزاجه وبالتالي 

قد ال يرغب بالذهاب الى المدرسة
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تقول إعتماد الياسللري مسؤولة مطعم بركات 
العقيلللة التابللع للعتبة الحسللينية المقدسللة، 
“عملي في هذا المطعم جلب لي السعادة ألنني بدأت 
أحقللق بعضللا من احامللي المؤجلة في إثبللات ذاتي 
وخروجللي من قوقعللة المنزل وتقديم مللا هو مفيد 
للناس”، تسترسللل في سرد قصتها، “طبيعة عائلتي 
العشللائرية ووالللدي الللذي كان للله صيت واسللع في 
منطقته الحمزة الشرقي حرمتني من إكمال دراستي 
فتزوجت بعمر صغير جدا ومن رجل يكبرني بخمس 
وعشرين عاما ..وألنه كان متفهما ومطلعا  ساعدني 
كثيرا على الدراسللة في المنللزل وجلب لي القصص 

التاريخية وشجعني على توسيع معلوماتي.. واالقبال 
على الحياة بجرأة وصبر . 

تواصل مع الحياة 
لللم نرزق بأوالد فكنت مثل إبنته المدللة ولكنه رحل 
باكرا وبقيت وحيدة ولم أتزوج بعدها، إخترت السكن 
فللي مدينة كربللاء بالقرب من أخوتللي وصرت افكر 
في الطريقة التي أبني بها نفسللي وأخرج من طوق 
الجمللود المفروض على وجللودي كأمرأة في المنزل، 
فصرت أتابع األخبار السياسللية وأحداث البلد وأوسللع 
معلوماتللي ثم فكرت في طريقة للتواصل مع العالم 

كربال/ قوارير 
هن 
واالبداع

الخروج من القوقعة

 رغم طبيعة عملها 
الصعب إال إنها 

تحتفظ بإبتسامتها 
الدائمة التي كسبت 

من خاللها ود 
جميع من يعملون 
معها ومن يتعرف 

عليها، جولتها 
المكوكية اليومية 

وهي تقود سيارتها 
توزع طلبيات 

الطعام جعلتها 
تشعر بالكثير من 

الرضا ألنها حققت 
ولو جزء يسير من 

أحالمها التي تأخرت 
ولكنها جاءت حسب 

قولها. 



الخارجي فكان إهتمامي بالدراسة في الحوزة العلمية 
خطللوة أولى فللي طريق تحقيق أحامللي التي كانت 
تراودني منذ زمن ، الني وجدت فيها الرضا والسعادة 

 .
. تبتسللم ام مرتضللى وهللذه الكنية التللي إختارتها 
لنفسللها وتفضلها، تستذكر أيامها األولى في الحوزة 
العلميللة بالقللول : اعجبت باألجللواء الدينية الصافية 
والمرتبطة بالروح .. درسللت العقائد ومن ثم تأهلت 
اللقللاء المحاضللرات في مللادة العقائد التللي إخترتها 
إليمانللي المطلللق بللأن اهلل تعالى لم يخلللق الكون 
وسللخره لخدمة اإلنسللان إعتباطا وإنما ألن اإلنسللان 
مخلللوق أرقللى من بقيللة المخلوقللات وال بللد له من 

تطوير ذاته.

هوية مميزة 
صففت أواني الحلويات بجانب بعضها وغلفتها بورق 
القصدير لتسليمها كطلبيات مستعجلة وكانت تنادي 
علللى العامات معها بألقاب مميللزة ، حبيبتي ، قلبي 
، عمري، كن يهرعن إليها راكضات مبتسللمات حينها 

ادركللت كم هن مرتبطات بها وبحنانها ، وبمسللاعدة 
المدرسات في الحوزة كانت هناك مقترحات إلستثمار 
هوياتنللا الخاصللة إلفتتللاح مشللاريع تخللدم النللاس 
وألنني كنت معروفة بولعللي بالطبخ والمطبخ كانت 
المقترحللات تصللب في جانللب إختياري لهللذه المهنة 
وفكرت فللي الكيفية التي أبدأ بهللا فكانت اإلنطاقة 
مع صدور فتوى السلليد السيستاني بالجهاد الكفائي 
إذ بللدأت وبمسللاعدة عدد 
من األخوات العامات معي 
بصنع الحلويات واألطعمة 
التللي ال تتلف فللي منزلي 
المقاتلين  إلللى  وإرسللالها 
في الحشد الشللعبي وكنا 
نعمللل حتى الفجللر خال 
شللهر رمضللان ومللن ثم 
موافقللة  علللى  حصلللت 
المهللدي  عبللد  الشلليخ 
إقامللة  علللى  الكربائللي 
كافتريا ضمن بناء مدرسة 
تطللورت  والتللي  الللوارث 
تبيلغ ديني  وشملت مركز 
وحوزة نسوية وكنا نصنع 
فللي  للطالبللات  الطعللام 
البدايللة ومن ثللم تطورت 
الفكللرة لتصبللح تجاريللة 
فزادت مهماتنا وصرنا نجهز المناسللبات كافة الدينية 
منهللا وغيرها مثل األعللراس وحتى مجالللس العزاء 
الحسلليني وبأسللعار مدعومة وتمكنت مللن اإلعتماد 

على نفسي ماديا من خال عملي”.
رغللم المتاعب التي ترافللق مهنة السلليدة إعتماد إال 
إنها ال تبدي تذمرا وال تعبا بل تحافظ على إسلللوبها 
الجميل مع كافة الناس، تقول ، “ساعات العمل طويلة 
جدا فقد توسللع عملنا وصرنا نجهز الدورات الصيفية 
في المدرسللة أيضا إذ تبدأ سللاعات العمل أحيانا منذ 
الخامسللة فجللرا وحتللى غروب الشللمس بللا كلل أو 
ملللل ألن مهنة الطبللخ ممتعة جدا”. حملت الياسللري 
طلبية جديللدة ووضعتها في سلليارتها لتوصيلها إلى 
أصحابها وإلتفتت إلي وقالت، “ليس المهم ان تدرس 
المرأة لتخرج من ذاتها الجامدة فهناك كثيرات درسن 
ولكنهن لم يطورن أنفسهن، أفخر بأنني تمكنت وأنا 
إمراة وحيدة من تطوير نفسللي وتحقيق حلمي الذي 
ال يعتمد فقط على فكرة الربح البحت بل يهدف أيضا 
إلى خدمة الزوار والمقاتلين أيضا والمحتاجين، وجدت 
ذاتي وأنا أقدم الطعام لمختلف شرائح المجتمع، أشعر 
بالفخر كوني تمكنت من كسللب ثقللة اهلي الذين ال 
يؤمنللون بمجرد فكرة خللروج المرأة للعمللل وإذا بي 
صرت أقود سلليارة أيضا ، وفخللورة أيضا ألنني حزت 
على ثقة العتبة الحسينية التي اتاحت الفرصة أمامي 

ألكون كما أنا أمراة من طموح”.

ساعات العمل طويلة 

جدا فقد توسع عملنا 

وصرنا نجهز الدورات 

الصيفية في المدرسة 

أيضا إذ تبدأ ساعات 

العمل أحيانا منذ 

الخامسة فجرا وحتى 

غروب الشمس بال كلل 

أو ملل ألن مهنة الطبخ 
ممتعة جدا”



بعيللدًا عن تجاذبات المصطلللح النقدي الذي 
يشير الى أدب المرأة في التصنيفات األدبية، 
واألخذ والللرد منهم أو منهن ما بيللن الرفض له أو 
القبول به.. تحت مسللمى: أدب نسللوي أو نسائي او 
أنثللوي أو أدب المرأة أو حتللى رفض التصنيف أصًا 
بمحاجللة إن األدب هللو أدب ال تذكير للله وال تأنيث.. 
ألنه إذا جاز لنا هذا؛ جاز أن نصف في الفن تشكيل 

نسوي أو نحت نسوي.... الخ  
أقللول، وبعيللدًا عللن كل هللذا وذاك.. إذ يعنينا هنا 
اإلشارة لما تبدعه المرأة الكاتبة تحديدًا من أدب ..ال 
ما يكتب عنها سللواء أكان بأقام أنثوية أو ذكورية، 
ويدخللله بعض النقاد تحت خانللة )أدب المرأة( على 
اعتبار إن مثل هذا المصطلح يضم كل أدب يختص 
فللي تناوللله بالمللرأة وقضايا أو تكون هللي محوره 
الرئيسي ومنتجه، ورغم عدم ثبات المصطلح على 
خاصللة نهائية واضحة في تناولنللا األدبي النقدي 

العربي تحديدًا.. نسوق سؤالنا اآلتي:
ما مدى االسللتجابة األدبية للمللرأة المبدعة للكتابة 

في أدب الطف؟
طبعا نسللتثني النصوص الشللعرية هنا من فنون 
الكتابللة فللي األدب النسللوي وكذلللك النصللوص 
النثرية كالخاطرة والمقالة.. بل سيكون قصدنا من 
تساؤلنا على وجه التحديد مقتصر على فنون األدب 
السللردية كالقصة والرواية فقللط، على فرض إن 
واقعللة الطف مثلت ومازالت تمثل لنللا جميعًا.. متنًا 

دراميًا تراجيديًا قبل كل شيء. 
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طالب الاهر
في بحور 
االدب

واقعة الطف .. 
والسرد النسوي



على سللبيل المثللال ال الحصللر؟  أقللول، وإذا كانت 
ال تهزهللا مصائللب نسللاء وأطفللال الحسللين عليه 
السللام في رحلة السللبي الدامية.. السيما بعد أن 
وضعت الحرب أوزارها؛ فمن يا ترى أقدر منها على 
التحسس بمثل هذا وذاك وعكسه بأدق تفاصيله؟  
لكن السللؤال الجانبي الللذي يبرز هنا هو: هل هذه 
هي كل أدوات اإلبداع وكل مستلزماته.. أعني وجود 
االسللتعداد الذاتي المرهف للتحسس العالي فقط؟ 

ام إن هناك مكمات؟
طبعا سلليكون الجواب بالنفي لشطر السؤال األول 
واإلثبات للثاني.. ألن التحسس جزء فقط من عملية 
اإلبداع األدبي، وهناك أدوات على المبدع سواء أكان 
امرأة أو رجل عليلله امتاكها.. أولها موهبة الكتابة 
اإلبداعيللة.. وال أعني هنا مجللرد امتاك القلم، وإال 
من يملكون القدرة على التعبير والكتابة أكيد كثر، 
ولكللن وأكيد أيضا من يبدعون فللي هذا هم القلة 
والقلة القليلة جدا منهم مللن يتمكنون من اإلبداع 

في واقعة كالطف.
وهنللا سللنورد اجابتنللا عللن تسللاؤلنا حول اسللباب 
النكوص اإلبداعي في الكتابة النسللوية عن واقعة 

الطف؟
إذ إن وممللا البللد مللن االعتللراف بلله وتأشلليره، إن 
الصعوبة في تنللاول أحداث فاجعللة الطف األليمة، 
وعكسللها ابداعيللًا كقصللة او روايللة؛ إنمللا تكمللن 
بحقيقللة كللون تفاصيل هللذه الواقعة تمثللل متنًا 

تاريخيًا.. ملحميًا.. مقدسًا. 
ممللا  المفللردات  هللذه  مللن  واحللدة  كل  وطبعللًا 

 

التصاعللدي  ترتيبهللا  فللي  خاصللة  تللوًا  ذكرنللا 

 

تحديللًا  وتشللّكل  شللّكلت  انمللا  الصعوبللة،  فللي 

 

أدبيللًا، وعائقللًا ابداعيللًا امللام األدبللاء الراسللخين 
نصللوص  فللي  وتدوينهللا  طرحهللا  عمليللة   فللي 
أدبيللة فنيللة حديثة، وفللي عملية 
االسللتلهام والتمثل لهللا ابداعيًا.. 

 

 لللذا كان ديدن الكثير مللن األدباء 
فللي هللذا  الخللوض  هللو تجنللب 
المضمار، والتوجس من المجازفة 
ابداعيللًا فللي دخللول متللن هللذه 
ملحمللي،  تاريخللي،   ( المنطقللة 
مقدس( المحفوفة بالمخاطر، وال 
يفوتنا التنويه هنا بان  كل مفردة 
ممللا ذكرنللا طبعللًا لهللا تحدياتها 
األخريات..  المختلفة بمعزل عللن 
وإذا اجتمعت معًا أكيد سيتضاعف 
التحللدي أضعافللًا ثاثللة بتصاعد 

طردي. 

ولإلجابة على ما أوردنا من تساؤل نستطيع التأكيد 
بأن استجابة األديبات للكتابة عن واقعة الطف يكاد 

ال يكون له أثر يذكر في ساحتنا اإلبداعية.   
ومع األسللف فقد يكون مفهوم )أدب الطف( قد ساد 
فللي الوعي الثقافي  اإلبداعي.. بل وقد ترسللخ في 
الذائقة الجمعية لإلشارة الى ما أبدعته األقام من 
شللعر فقط فللي أدبنا العربللي.. لعراقة هللذا الفن 
عندنا كأمة شعر أكبر من كوننا أمة سرد، وهو طبعًا 
أعني الشللعر الذي يقع ضمن يافطللة ) أدب الطف( 
من ناحيللة الكم كثير جدا، ومللن ناحية النوع أيضا 
لنا رصيد البللأس به في أدبنا، ورغم كل هذا أيضا 
كانت مشللاركة المللرأة المبدعة في هللذا المضمار 

الشعري يعد ضئيا جدًا تجاه ما أبدعه الرجل.
وهنا يبرز سؤال آخر أكثر أهمية ومفاده:

 مللا وراء هذا النكوص اإلبداعي في الكتابة األدبية 
عند المبدعات العراقيات تحديدًا عن واقعة الطف؟

أفليس من المفترض أن تكون المرأة أرق شللعورًا، 
وأكثر مقدرة على تحسللس مكامن الفجيعة واأللم 
في مأسللاة كرباء؟ ومللن ثم العمل على عكسللها 
عبر نصوص أدبية نابضة بدفق الشعور اإلنساني 
النبيللل كأم وأخت وبنت وزوجللة.. خاصة بما يتعلق 
بحيثيللات مواقللف الحللوراء زينللب عليهللا السللام 

البطولية تجاه نفسها واتجاه النسوة واألطفال؟  
هللذا طبعللا علللى عللدّ إن المللرأة بمللا تملكلله من 
خصوصية في تكوينها النفسللي والجسللدي تكون 
أقللدر مللن الرجللل علللى تمّثللل مثللل هللذه الثيمة 
الحساسللة في وقائع الحدث العظيم بفواجع الطف 
األليمة، ومن ثم االستلهام من تداعيات تلك األحداث 
الجسللام على قلب امرأة ينبض بالرحمة والعطف.. 
قلللب الحللوراء، وكيفيللة مواجهتها لها مللن الناحية 
العاطفيللة، وبللذات الوقللت العقلية بتحمللل العبء 

األكبللر مللن األمانللة الثقيلللة التي 
أوكلها اليهللا اإلمام الحسللين عليه 
السللام ليلللة عاشللوراء.. بقيللادة 
دفللة نصللف الصللراع ضللد الباطل 

واالنتصار عليه.
أقللول، إذا كانللت المللرأة المبدعللة 
أن  تسللتطيع  ال  المرهللف  بحسللها 
تعكس فللي أدبها مثل هذا الخزين 
الهائل من الشللحن المأسللاوي، وال 
تستجيب لكل ذلك الكم الهائل من 
المشاهد واألحداث المروعة.. لذبح 
رضيع عطشللان بين يللدي والده أو 
مللوت ابنة صغيرة عند مشللاهدتها 
رأس والدهللا المذبللوح في طشللت 

مما البد من االعتراف 
به وتأشيره، إن 

الصعوبة في تناول 
أحداث فاجعة الطف 
األليمة، وعكسها 
ابداعيًا كقصة او 
رواية؛ إنما تكمن 

بحقيقة كون تفاصيل 
هذه الواقعة 

تمثل متنًا تاريخيًا.. 
ملحميًا.. مقدسًا



مي�سا الهاليل
قصة 
قصيرة
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لللم تعللرف البللكاء يومللا ، حتى 
لللم تكللن دموعها لتسلليل حتى 
يعالجها بابتسللامة ، وهو اليوم يبتسم 
بشكل جديد ..سألته يوما ، هل وُجدت 
كي تزيح عني األلم ، أم ال ازال صغيرة 
جللدا لدرجللة عدم اإلحسللاس بللكل ما 

يؤلم .
بل خلقت كي اصنع االبتسامة واضعها 
علللى شللفتيك الزهريتين بللكل براءة 

االنوثة والشباب الغض .
اختطفتنللي ولللم أكُ بعد قللد احتفلت 

بربيعي الخامس عشر .
ل اردت ان تكون حياتك معي ربيعا دائما 
قبللل ان تعرفي للدمللوع طعما ولأللم 

مكانا.
ل هل سلليكون اطفالنا شللبيهين بك ام 

بي؟
الطاهللر  وقلبللك  جمالللك  سلليرثون  ل 
 وسلليأخذون منللي حبللي الكبيللر لللك

ورغبتي في اسعادك .
ل ترى هل سللتتغير حياتنا ، هل سيقل 

حبك .
ل احببتك منذ ان ابصرت الحياة ، وربيتك 
وصنعتك كما حلمت ، فانت لسللت ابنة 
عمللي فقللط ، انت لسللت مجللرد زوجة 

اليوم ، انت حبيبة اليوم وكل يوم .
تللزاالن مسللمرّتان  كانللت عيناهللا ال 
 ، الكبيللر  الخشللبي  الصنللدوق  بذلللك 
تتاقفه األيدي وهي تبتعد عنه خائفة 
، تجرها األخريات نحللوه ولكن قدماها 
قللد أجهضتا كل محاوالتها لقلعهما من 

سطوة المفاجأة .
ل خالد ، مرت خمس سللنوات ولم أصبح 

أمًا.
ل ال تقلقي فا زلت طفلة ، انا صرت ابا 
لك منذ ان احببتك ، فا يهمني ان تلدي 

لي اطفاال فانت ابنتي االثيرة .
ل ولكني اريد طفا منك.

ل سنسللافر الى سوريا ، الى لبنان ، الى 
اي بلللد لنتلقللى العاج واحقللق حلمك 
باالمومللة . ولكن اصبللري ريثما انتقل 
الللى هنللا ، فعملي فللي وزارة الداخلية 
صعب جدا وانا في قلب الشارع ، فلربما 
تاخذني المفخخات يوما أو تنغرس في 
قلبللي رصاصة ، وقد اخضللع للتصفية 
الطائفيللة ، أعدك بان احقق حلمك في 

اقرب وقت ان لم انتقل من عملي .
ال تزال عيناها تتفحص الوجوه الكثيرة، 
كأنهللا لللم تعرف أحللدا منهللم، كأنهم 
غربللاء عنها، مللن تلك التللي تحتضنها 
؟) علمتني ياخالد كيللف احبس الدموع 
فللي حضرتك فهل خاصمتنللي الدموع 
حتى وأنا احتاجها اليوم من أجلك ؟هل 
أتوسل إليها كي تعانق عيناي من جديد 

وتبلل جفافها الذي طال ؟(
ل ال تقللل هللذا ؟ فأنا بدونللك ارض با 
مطر ، سماء با نشوة أشعة الشمس ، 

بيت با سكان .
ل ما دمت معك فسأكون لك كل هذا .

عجبا ؟؟لماذا يتحلل مللن وعوده ويغدر 
بأحامللي ؟ ألللم يقل بأنه سلليصبح أبا 

ألوالدي ؟

رجل يخطف طفولتي



أم إن الحياة بخلللت علينا بالمزيد كي ال 
يتعكر صفو االبتسامة ؟

أنللت ياهللذا الللذي أحببتلله . أناشللدك . 
أسللألك . تتخلللى عني وتسللمح آلخرين 
باحتضانللي فللي غيابللك ؟ تحررني من 
طفولتللي وتحيلنللي إلللى امللرأة تثقلها 

الهموم بين ليلة وضحاها؟
عويلهن يعلو ..هاهم يسحبوني بقوة.
ودّعيلله قبل ان يتللوارى عنك إلى األبد 
..إنلله نعللش.. وخالد يغفو فيلله غفوته 
األبدية.وجسللده القوي أثقله الرصاص 
.. وإبتسامته إختفت خلف كم من الدماء 
المتيبسة .اآلن فقط كبرت ياخالد ، ولم 
أعد ابنتك الصغيرة ..اآلن فقط  سأتعلم 
معنى إختفاء انفراجة الشفاه خلف أكوام 

من الحزن التي خلفها رحيلك.



ال�سعودية / �سعر/ اعتدال ذكر اهلل 
ادبيات 
بحبر مؤنث

إلى النِّساِء الباِسالِت، الُمناِضالِت، 
والنَّاهضاِت الِفكرِ،

والُمقاِوماِت الرََّدى في الوطن العربي.. 
َجاعِة َمْن نَسجَن من الشَّ

ِسربااًل وقاُهنَّ إرهاَب الَحياِة، وَشتاَت التِّيِه، 
وَضَياَع األمل!!

هَي َورَدٌة
هَي زَهرٌة

هَي ذاتها ُفلُّ السماْء
هَي نبتٌة في عمِق أعماِق اإلباء

زُرِعْت وما بيَن الكرامِة والَقَداسِة والُمروَءِة 
والِفداْء

تتأرَُّج العمرَ اشتياقًا للمنى
والُحبِّ واآلَماِل في رَوض اإلبَاْء

يََتمايُد الَفجُر انتَِشاًء َصوبََها
والُصبُح أْسَفرَ زاهراً َشطرَ الَبَهاْء

 لثَّورُة ُأنَثى
َُ واإلناُث زينب ْ
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َحى مْن ِعْطرِ ُغِصن َعَفافَِها َفاَق الضُّ
َوتََشْعَشَعْت ُحرِّيَُة الورِد النَِّديِّ االصِطفاْء

َعَصَفْت ُعتاُة زَمانَِها وتََطايَرَْت
أوراُق بْتلتَِها اصِطفافًا وارتَِقاْء

ريٌح تُزمِجُر والَعَجاُج َحليُفَها
وتناثَرَ األمُل الجميُل بِرَكلٍة

تَْنَعى الوروَد بَِدمعِة األنَْداِء
مْن َعين الَوَفاْء

أُنَْثى الِفَدا وَجماُل ُكْنِه بََهائَِها
والثَّورَُة األُنَثى نَِساٌء في نَِساْء

يرَكْبَن َموَج الَعاتَِياْت
افَِياْت يَمُخرَن زُْمرَ السَّ

يتسابُق الوعُد األبيُّ بنظرٍة
لِلُفلِّ والَياِس النَّضيرِ

وقَِطاُفَها
ُصنواُن ما بيَن الحياِة وموتَِها

والزّهُر تّموزٌ وشوُك قتاِدِه
بًا ُمَتأهِّ

يفَترُّ في أُفِق الَمَدى

بحثًا لَِنْيَساِن الُخُلوِد ومجِدِه
والنَّْصُر واإلعجازُ ِعطُر نَِجيِعهْم

ْت أَسًى والخيُل خيُل كرامٍة َضجَّ
تجتاُح ليَل الُمتعبيَن األوفَياْء

هَي »زينٌب «
رِف األثيل حمامٌة ُقمرِيَُّة الشَّ

لم،ِ، بيَضاُء المناقِِب والمكارِم لِلسِّ
والَبَسالُة َخْطُوَها

وأريُجَها
يتقاطُر القلُب انتظاراً

للشهادِة والِفداْء
البحُر بحراِن: المروءُة والكرامُة واإلبَا

لُّ والَعارُ الَمشيُن برِجزِِه والذُّ
وتَمازَج الجرُح األجاُج ِمزاُجَه

بالعْذِب رّوى شربًة لألبرياْء
تَتزينُب الُخُطواُت واألمُس القريُب برَجعٍة

هي زينٌب من خلِف أخبيِة الفجائع َهْرولَْت
باتْت تَُلْملُِم رُزَْءَها

وتُبعثُِر األمجاَد ما بين النِِّساِء الثَّائِراِت 
النِّاِهضاِت الروِح
من وْهج الِمَحْن

َعاَدْت وباتْت
نُْزَل وحٍي

َشمَس َحٍق
لإلناِث الغائِرات الُجرِِح

في قلِب الزَّمْن
تََتَقاَسُم الوَجَع الَمِكيَن وتنُثُر األوجاَع رُعبًا 

َهاِدراً ال يَْستكيْن
َة الَوعِد الذي َطاَب ابتَِغاًء في الرَُّؤى يا ُسدَّ

ُقوِمي اخَلِعي
بِي نِْعَليِك أنِت بُِطورِهْم فتأهَّ

هذي األزاِهيُر النَِّديَُّة والمباِسُم أيَنعْت
اهرِ  َحاَن الِقَطاُف اليوَم يا ُكنَه الَيِقين الطَّ

األشالِء والنُّورِ الَجلِْي
ُقوِمي نصلِّي رَكعَة النََّصرِ القريِب 

جوارَُهْم
ونُرتِّل اآليَّ الحكيَم وُسورَة األنفاِل واألعراِف 

ُقْربًا مْنُهُم
ُد آَي نَصرٍ وتناثَرَي ِورَْداً يُرَدَّ

ِحرزَ أمٍن
ُسورَة الثُّوارِ ما الَح الفَضاُء بأنُجم الفتح 

الُمبين الُمنَتَظْر



رسالة 
الى االجيال 



نحن الذين نعتبر انفسنا 
أحياء فنحن نحيا حياة 
الموت ، نمارس عيشا 
مزيفا ونجري خلف 
المكاسب ونبكي فشل 
صفقاتنا ، نحمل هموما 
ورغبات تافهة ونختصم 
احيانا على حطام الدنيا

حيللن هتللف الحسللين مناديللا :« هللل مللن ناصللر ينصرني 
» كان يللدرك جيدا ان الأحد سلليمنع عنه وعن اهله الشللهادة 
التللي سللعى اليهللا مختللارا ..لللم يكللن يخاطب أهللل زمانه 
بل اطلق مقولته في الفضاء لتصل الى اسللماع من سيعقبه 
من أجيال ، فلم تكن شهادته اال رسالة تركها مفتوحة لتقرأها 
االجيللال وتتعلللم ان االيثللار بالللروح والتضحية بكل شلليء 
ماهللي اال صرخللة ضللد الظلللم وانحللراف ميللزان العدل في 

االسام..
لقللد سللار الحسللين الى المللوت حامللا مصير االسللام بين 
يديلله..كان يعلللم ان التاريللخ ينتظللر وينظر اليلله لكنه كان 
موقنللا ان استشللهاده هللو الطريللق الوحيللد للدفللاع عللن 
الحللق والعللدل وانلله سلليكون القدوة التللي تحتللاج النفوس 
الللى قيمهللا ومبادئهللا لتصبح أقللوى واكثللر تماسللكا بوجه 

الظلم...
لقد تسللامى فوق الغرائز العمياء واختار الشهادة فسجدت له 
المائكللة ..لقد اختار ان يعيش أبدا فحياة الشللهيد الحقيقية 
تبدأ مع لحظة استشهاده ، اما نحن الذين نعتبر انفسنا أحياء 
فنحللن نحيا حيللاة الموت ، نمارس عيشللا مزيفا ونجري خلف 
المكاسللب ونبكي فشللل صفقاتنللا ، نحمل همومللا ورغبات 
تافهة ونختصم احيانا على حطام الدنيا ..وفي النهاية نواجه 

الموت أيضا ..
ولكللن ، شللتان مابين موتنا وموت الشللهداء ..فللاذا ماهددت 
عقيدة باالنهيللار ، فعلى أنصارها ان يختللاروا الجهاد طريقا 
والشللهادة هدفللا ألن الشللهادة دعوة لللكل االجيللال في كل 

العصور ..
من هنا كان استشللهاد االمام الحسين دعوة لكل االجيال بأن 
ينتزعوا الحيللاة انتزاعا أو يقدمونها قربانا لنصرة الحق على 

الباطل والظلم ..






فقهيات

4
1

السؤال:   ما تقولون في بكاء النساء بصوت عال في مجالس 
العزاء في حين يكون المجلس مشترك من الرجال والنساء 

وطبعًا تسمع أصوات النساء مما يلفت نظر الرجال وقد يميز بعض 
الرجال صوت من يبكي بحيث يعرف به من هي الباكية؟

الجواب: إسماع المرأة صوت بكائها للرجل األجنبي ليس محرمًا 
في حد ذاته.

السؤال: هل يجوز للحائض والنفساء والمستحاضة أن تحضر 
في مجالس تعزية الحسين (ع) أو في مجالس ذكريات باقي 

المعصومين صلوات اهلل عليهم أجمعين؟
الجواب:  يجوز.

 
السؤال:  في يوم العاشر من محرم الحرام بعض النسوة يقمن 

بجر شعورهن فهل يجوز ذلك وهل تجب عليهن الكفارة؟
الجواب: يجوز وال كفارة عليهن.

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تلطم وجهها وتنثر شعرها 
في العزاء الحسيني؟

الجواب: يجوز  .
 

السؤال: هل يجوز للفتاة أو المرأة المتزوجة 
أن تذهب إلى المسجد لحضور صالة الجماعة 
وسماع المحاضرات الدينية ومجالس العزاء 

الحسيني إذا لم يرض األب أو الزوج بذلك، 
أو إذا عارض حضورها حقوق زوجها أم 

ال يجوز؟
الجواب: أما المتزوجة 

فال يجوز لها 
الخروج من 

بيتها إال بإذن 
زوجها وأما غير 

المتزوجة فإن 
كان خروجها 

موجبًا لتأذي أبيها 
شفقة عليها من 

بعض المخاطر 
لم يجز لها 

الخروج 
أيضا.

المرأة 
والشعائر 
الحسينية



كربال/ قوارير 
يوميات 
امرأة

فهي أبعد ماتكون عنهم،على مدى اشهر قليلة 
اكتشفت مدى سوء تفكير تلك الكائنات،رغم 
شللجاعتها وقللوة حجتها لكنها شللعرت بنكهة 
التهديد والوعيد فللي الئحة الممنوعات التي فرضت 
عليهللا عقب وفللاة زوجها ،ممنوع الخللروج من البيت 
ألي سللبب كونها امرأة والمرأة عورة في االسللام..
ممنوع دخللول اي رجل مهما بلغت درجللة القرابة .. 
ممنوع مشاهدة قنوات التلفزيون ماعدا المجد واقرأ 
.. زيللارة النسللاء يجب ان تكللون محللدودة التتجاوز 
الدقائللق لاطمئنللان فقللط ألنها ان طالت تحسللب 
من بللاب اللغو..حللرام تعليللق الصور والمجسللمات 
فللي البيت..حرام،ممنللوع ،ممنوع بدعللة ضالة كل 
مصطلحاتهم كانت هذه ، وحينما تناقشهم تصطدم 
بعقول مغلقة وترى الشللر في نظراتهم..حتى كان 
ذلك اليوم الذي لن تنسللاه مهمللا مرت االعوام حيث 
قررت الرحيل،سللتترك المنزل كي تسلللم بنفسللها 

واوالدها من كيد االشرار.

محنة الخوف 
كان القرارصعبا قاسلليا ومايزيده مللرارة انه يتعلق 
بقرارهللا  تصارحهللم  أن  قاصرين،حاولللت  بحيللاة 
كان ردهللم البللكاء، رفضللوا مغللادرة المنللزل الذي 

ترعرعوا فيه،ذكرياتهم طفولتهم األولى مدارسهم 
اصدقاءهللم ..احتللارت كيللف تقنعهللم فاألمر ليس 
سها،سللاعات من الصراع والتفكير بمفردها فقط 
، يجللب ان تخرج بقرار اليقبل الندم سللتغادر البيت 
الذي التملك غيره مأوى وسللكن،غط اطفالها بنوم 
عميق،اتصلللت شللقيقتها تسللتعجلها بالخللروج من 
البيللت واسللتغال انقطللاع التيللار الكهربائللي كللي 
اليشللعر بهم هؤالء االشللرار،تمنت لو انها تستطيع 
البللكاء او الصللراخ .. كان عليهللا ان تتحللرك بهدوء 
وهي تجهز االشللياء الضرورية كللي تأخذها واهمها 
الحقائب المدرسية ومابس بسيطة والمستمسكات 
الرسمية ولم تنس المصحف الكريم قبلته احتضنته 
ناجللت به اهلل اي محنة وضعتني فيها يارب .. حاضر 
الكهربائللي  التيللار  مجهول،انقطللع  وقللادم  قللاسٍ 
وتسللارعت دقات قلبهللا مع الظام والسللكون،على 
أطللراف اصابعها أسللرعت نحللو الباب رفعللت القفل 
وعادت الى الصالة حيث انتشر أوالدها على االرائك 
فمنذ وفاة والدهم هجروا أسللرّتهم..ايقظت ابنتها 
فقللد حانت لحظة المغللادرة لكن الخبر افللزع الفتاة 
الصغيرة فأمسللكت بيد أمها متوسلللة ال ياأمي هذا 
بيتنا أين سللنذهب!! كادت ان تتراجللع للحظة لكنها 
سللرعان ماتذكرت كلمات جارتها الوفية )إرحلي من 
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ترعرعوا فيه،ذكرياتهم طفولتهم األولى مدارسهم فهي أبعد ماتكون عنهم،على مدى اشهر قليلة 

هروب في منتصف الليل 
لتنال الحرية 

مع غروب الشمس سارت بتثاقل حاملة قفال وسلسة حديدية كي تقفل بابها، منذ رحيل زوجها 
وهي على هذا الحال تنتظر المغيب كي يأخذ اطفالها حريتهم بمشاهدة افالم الكارتون وقنوات 
ماالتطيقه  والكبائر  والبدع  التحريم  بمواعظ  متطفلة  جارة  رؤوسهم  تصدع  ان  دون  االطفال 
تعش طفولتها كما  لم  بأبنائها فهي  تتكرر حكايتها  أن  مااقسى  والبريئة،  الصغيرة  عقولهم 
أقرانها وهاهي تشهد أبناءها يغادرون طفولتهم مقسرين، منذ أن فقدوا أباهم ورغم الخيارات 
والعروض العديدة اختارت أن تكمل رسالتها وتربيهم بسالم وبمايرضي اهلل ولم يخطر ببالها ولو 

للحظة أن تكون هي وعائلتها الصغيرة ضمن تخطيط الفكر الوهابي .. 



هنا قبل أن يحدث شلليء لبناتللكِ او ربما يقع عليك 
الحللد بقانونهم(غصة ومرارة منعتهللا من الكام..
سللمعت حركة في الخللارج ، هاهي السللاعة الثالثة 
والربللع بعد منتصف الليل تمنت لللو تقبّل الجدران 
مللرّرت القرآن علللى رؤوس الصغللار كانت مرتبكة 

جللدا ترتعش وقبل ان تتهاوى على االريكة عند باب 
الصالللة تلقفتها شللقيقتها هامسللة البيللت واالثاث 
فداكم يجب ان تخرجي قبل ان يؤذوكم.لن تنسللى 
ذلللك اليوم رغم مرور اثنى عشللر عاما وكأنه حدث 

باألمس القريب .



عندما كنللا صغارًا قرأنا أو سللمعنا قصللة الرداء 
الخفللي الذي خاطه أحللد الدهاة لملللك المدينة, 
وأوهملله أن األذكياء فقط هم من يسللتطيعون رؤيته, 
حيث انطلت الخدعة علللى الملك وخرج عاريًا أمام المأل 

متفاخرًا بردائه غير الموجود !!!
اليللوم وقللد أصبحنللا كبللارًا صادفنللا الكثير مللن هؤالء 
الخياطيللن الذين يخيطون نسلليجًا وهميًا ألرباب العمل 
لغرض التزلف والحصول على الحظوة و الزلفى لديهم, 
ممللا يللودي بالعمل إلللى التراجع والتقهقر, كما يسللبب 
تضخم الللذات والتكبر لللدى رؤسللائهم, ويحدوهم إلى 
مزيللد من المشللاكل أثنللاء  مضيهم في هللذا الطريق 

الخاطئ .
فقللد يعتقد البعض أن تزييللف الحقائق وعكس صورة 
غير حقيقة قد يكسللبهم بعض االمتيازات ويبعد عنهم 
خطللر مواجهة المسللؤول بحقيقة األمور, فللي حين أن 

الديللن االسللامي الحنيللف أمرنا أن 
نكون مللرآة صافية تعكس الحقيقة 

بجمالهللا أو قبحهللا...... فالمؤمن مرآة 
المؤمن, وجعلَ كلمة الحق عند سلطان 

جائللر من أفضل األعمال, لمن يشللكو من 
تسلللط مسللؤوله أو يضع الحجج لنفسه لتفادي قول 

الحق .
وكسللر حاجز الخوف قد يكون صعبًا فللي بداية األمر, و 

تسللتطيع القول ) لو رأيت مسللؤولي لمللا كتبت هذا 
المقللال (, فالتجهم الذي يبدو علللى مامح وجهه 

يخيللف أكبللر الشللجعان, والعقوبللة والطرد من أسللهل 
األلفاظ وأخفها على لسانه, فكيف يمكن أن أخبره يومًا 
بللأن العمل الذي يقوم به على مدى سللنوات يحتاج إلى 

إعادة نظر أو إلى إضافات إيجابية تواكب العصر.
الجواب يكمن في )األسلللوب (, فليللس مطلوبًا منك أن 
تجعل نفسللك ندًا له أو تشللعره بتفوقك عليه , بل قل 
له قواًل لينًا لعله يتذكر أو يخشللى, كما أمر اهلل سبحانه 
وتعالى أنبياءه في إيصال رسللائلهم السللماوية إلى من 

طغى و تجبر.
فعلى عاتق الجميع تقع مسللؤولية تطوير العمل وعدم 
صنع أصنام تُعبد أو آلهة ال يقبل كامها الحوار والنقاش, 
وبهذا ينعللم الموظفون بالراحة ويشللعرون بأهميتهم 
التي  الشورى,  في ممارسة 
ارواء شللجرة  من شللأنها 
العطاء لتنتج ثمارًا شهية 

يقطفها المجتمع .

أفنان عادل األسدي
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تغريدات 
تنموية

الرداء الخفي 



علللى اهلل في كل االمللور توكلي وباهلل 
في كل الشداد توسلي 

تلك أنا ... أحيا بأمل دونما عمل، ودعاء ال يسبقه 
سللعي وصبللر ال يتبعلله جهللد ... كذلك الشللاب 
اليهودي الذي جلس ذات يوم أمام بنك ممسللكًا 
بالتللوراة داعيًا اهلل ليل نهار كي يكسللب جائزة 
اليانصيب وظل على هذه الحال شللهورًا طويلة 
حتى سئم منه العاملون في ذلك البنك من عامل 
االمن وحتى مديره، ولما سللأل المدير العاملون 
عن نوع الشللهادة التي قام بشرائها، أخبروه أنه 
لللم يتعامل مللع البنللك مطلقًا ولم يشللتري اي 
شهادات، سوى أنه يريد الربح وتحصيل االموال 
دون أن يبذل أي جهد سللوى الدعاء والتوسل هلل 

. هل يعقل ذلك ؟! بالطبع ال ... 
فاألجر على قدر المشقة وإنما لكل امرئٍ سعيه 

من بعد التوكل على اهلل  
أما )التللواكل( فقد نهى عنه الشللرع كونه فهم 
خاطئ وقاعدة مغلوطة يتبعها البعض لذا افعلي 
كما فعلت وانتهجي حسن التوكل على اهلل الذي 
يتجلى بالعمل مع تقديم قاعدة اساسللية مهمة 
وهللي الدعللاء الخفللي المتمثل بل )األمللل( الذي 
يضم في طيات حروفه القليلة الكثير من حسن 

الظن والتوقع فيعمل كمحفز ايجابي . 
كونللي ايجابية وضعي صللورًا حقيقيللة دقيقة 
لمتطلباتللك، فالعشللوائية والضبابيللة ال تحقق 

شيئًا على االطاق .

نغم المسلماني

لدعاء
لخفي

علللى اهلل في كل االمللور توكلي وباهلل 
في كل الشداد توسلي 

تلك أنا ... أحيا بأمل دونما عمل، ودعاء ال يسبقه 
في كل الشداد توسلي 

تلك أنا ... أحيا بأمل دونما عمل، ودعاء ال يسبقه 
في كل الشداد توسلي 

سللعي وصبللر ال يتبعلله جهللد ... كذلك الشللاب 
اليهودي الذي جلس ذات يوم أمام بنك ممسللكًا 
سللعي وصبللر ال يتبعلله جهللد ... كذلك الشللاب 
اليهودي الذي جلس ذات يوم أمام بنك ممسللكًا 
سللعي وصبللر ال يتبعلله جهللد ... كذلك الشللاب 

بالتللوراة داعيًا اهلل ليل نهار كي يكسللب جائزة 
اليهودي الذي جلس ذات يوم أمام بنك ممسللكًا 
بالتللوراة داعيًا اهلل ليل نهار كي يكسللب جائزة 
اليهودي الذي جلس ذات يوم أمام بنك ممسللكًا 

اليانصيب وظل على هذه الحال شللهورًا طويلة 
بالتللوراة داعيًا اهلل ليل نهار كي يكسللب جائزة 
اليانصيب وظل على هذه الحال شللهورًا طويلة 
بالتللوراة داعيًا اهلل ليل نهار كي يكسللب جائزة 

حتى سئم منه العاملون في ذلك البنك من عامل 
االمن وحتى مديره، ولما سللأل المدير العاملون 
حتى سئم منه العاملون في ذلك البنك من عامل 
االمن وحتى مديره، ولما سللأل المدير العاملون 
حتى سئم منه العاملون في ذلك البنك من عامل 

عن نوع الشللهادة التي قام بشرائها، أخبروه أنه 
لللم يتعامل مللع البنللك مطلقًا ولم يشللتري اي 
عن نوع الشللهادة التي قام بشرائها، أخبروه أنه 
لللم يتعامل مللع البنللك مطلقًا ولم يشللتري اي 
عن نوع الشللهادة التي قام بشرائها، أخبروه أنه 

شهادات، سوى أنه يريد الربح وتحصيل االموال 
دون أن يبذل أي جهد سللوى الدعاء والتوسل هلل 

. هل يعقل ذلك ؟! بالطبع ال ... 
فاألجر على قدر المشقة وإنما لكل امرئٍ سعيه 

من بعد التوكل على اهلل  
فاألجر على قدر المشقة وإنما لكل امرئٍ سعيه 

من بعد التوكل على اهلل  
فاألجر على قدر المشقة وإنما لكل امرئٍ سعيه 

أما )التللواكل( فقد نهى عنه الشللرع كونه فهم 
خاطئ وقاعدة مغلوطة يتبعها البعض لذا افعلي 
كما فعلت وانتهجي حسن التوكل على اهلل الذي 
خاطئ وقاعدة مغلوطة يتبعها البعض لذا افعلي 
كما فعلت وانتهجي حسن التوكل على اهلل الذي 
خاطئ وقاعدة مغلوطة يتبعها البعض لذا افعلي 

يتجلى بالعمل مع تقديم قاعدة اساسللية مهمة 
وهللي الدعللاء الخفللي المتمثل بل )األمللل( الذي 
يضم في طيات حروفه القليلة الكثير من حسن 

الظن والتوقع فيعمل كمحفز ايجابي . 
كونللي ايجابية وضعي صللورًا حقيقيللة دقيقة 

الظن والتوقع فيعمل كمحفز ايجابي . 
كونللي ايجابية وضعي صللورًا حقيقيللة دقيقة 

الظن والتوقع فيعمل كمحفز ايجابي . 

لمتطلباتللك، فالعشللوائية والضبابيللة ال تحقق 
شيئًا على االطاق .



ترجمة / �ساجد اهي ترجمة

هذا ما تعلمته 
كتاب لصبي مريض بالتوحد.. يحدث ثورة  في حياة االباء

بسرعة !!  ... هناك من 
نصحني بعد تشخيص  حالة 

ولدي مباشرة بقوله : 
أنقذ طفلك من التوحد 

قبل فوات االوان ولكن ... 
كيف يمكنني انقاذ طفلي 

من هذا المرض وانا  ال 
اعرف بالضبط ما هو هذا 
المرض وما هي اسبابه. 

وفي حقيقة االمر يبدو ان 
الطريق لفهم  مرض التوحد 
غير معبد وقد يكون طريقا 

متعرجا تتخلله الكثير من 
المطبات الصناعية

واول هللذه المطبات هو السللؤال الللذي طرأ على 
ذهنللي كأب عللام 200٨ وهللو )مللا هللو مللرض 
التوحللد(؟؟ علللى اي حللال كان ابني يبلغ مللن العمر ثاث 
سللنوات فقط عندما تم تشللخيص حالته . ما زال التوحد 
حتللى هللذا الوقت ال ينسللجم كثيرا مع  مفهللوم متازمة 
)غوغل داون( او مرض )باركنسللون ( مع ان التوحد ليس 
مرضللا الن المللرض يسللببه عامللل بايولوجللي معروف 
ولكنلله على االصح متازمة وهي مجموعة من االعراض 
واالضطرابللات المرتبطة بها وفللي مقدمتها طبعا ضعف 

المهارات التواصلية االجتماعية.
هل كان ابننا سلليتحول الى رجل اشللبه بالممثل داسللتن 
هوفمان في فلم رجل المطر ) The rain man ( عام 19٨٨ 
 ) Mark Haddon ( او عالم الرياضيات الشللاب في روايللة
الرائعة عام 2003 واسللئلة اخرى كثيرة لم اجد لها جوابا 

النها كانت وببساطة اسئلة  عقيمة او مستحيلة وشعرت 
باالكتئاب وانا احاول التعرف على مستقبل ابني .

ديسكو
تختلللف اعللراض التوحد بشللكل كبير من شللخص الخر 
وتتغيللر بمرور الوقللت والتدخل المبكر امللر بالغ االهمية 
قبل ان يتم تغيير مسللاراته العصبيللة اي ال بد من انقاذ 
طفلللك من التوحللد قبل فوات االوان ولكللن كيف يمكنك 

انقاذ طفلك من مرض ال تعرف ما هي اسبابه . 
والسللؤال االخطر الللذي واجهته مللن العائلللة واالصدقاء 
واالقللارب هللو : كيف يكون التوحد ؟ وكيللف يمكن قياس 
ظللروف مثل الصمللم وضعف البصر على نطاق واسللع ؟ 

فالتوحد  هنا يضحك على كل هذه المقاييس .
تللم تشللخيص حالة ابننللا على انهللا مللرض التوحد من 
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خللال خضوعلله الختبار يدعى )ديسللكو ( وهللي مقابلة 
تشللخيصية لاضطرابات االجتماعية وتنطوي على سبع 
ساعات من المقابات مع الطفل ومع والديه ايضا ولكنها 
وكمللا الحظللت ال تميللز بين ما اليسللتطيع الطفللل فعله 
ومللا لن يفعله وبدا لي ان هذا كله يعتمد على الشللخص 
الذي يقللوم باجراء االختبار فاذا كان ذكيا وواسللع الصدر 
سلليكون قادرا على جللذب انتباه الطفل وسلليحصل على 
نتيجة مختلفة عن الشللخص المتعب وغيللر الماهروهذا  
يعني ان قياس الديسكو االكثر دقة يتعلق بمهارات ادارة 

الديسكو.
 كمللا اعتقللد ان خطورة هذا المرض تكمللن في التظاهر 
بعدم وجوده وقد تعني هذه التسميات في نهاية المطاف 
الفرق بين حياة اسللرية كريمة وحياة في مأوى ) بورسال 

( مع المشردين او في زنزانة مكتظة بالسجناء . 

كتاب االنقاذ 
على اي حال كانت االمورفي منزلنا عام 2010 قاتمة جدا 
وكان ابني  ال يتكلم وكان عرضه لانهيارات العصبية مما 
يعنللي تعرضه لنوبة اليمكن السلليطرة عليها وقد ينتحر 
وربما يضرب رأسه في االرض وهذا يحدث عدة مرات في 

اليوم لمدة تصل الى ساعة وفي كل مكان وزمان .
في هذا الوقت طالعت زوجتي على االنترنت  كتاب بعنوان 
) السللبب في اني قفزت ( كتبه صبللي يبلغ من العمر 13 

عاما من محافظة تشيبا في اليابان يدعى ناوكي .
 تمكللن ناوكي فللي هذا الكتاب ان يصنللف مرض التوحد 
الللذي تعرض للله بأنه توحد شللديد ولكنه اسللتطاع بعد 
 QWERTY ( جهود مكثفة اسللتخدام لوحة مفاتيح نللوع
( مرتبللة ابجديا كما كتللب كلمات مثل نعللم او ال وانتهى 
على كارتللات خاصة ويقوم ناوكي بلمللس الحروف التي 
يحتاجها لكتابة او بنللاء الكلمات او الجمل او الفقرات وقد 
اسللتطاع كتابة ) السللبب في اني قفللزت ( بهذه الطريقة 
وهناك مقاطع من عمل هللذا المؤلف الصغير على موقع 
اليوتيوب ويمكن للمتشككين ان يروا بأنفسهم بأن ليس 

هناك احد بقربه عندما كان يكتب .
 كانللت زوجتللي تقرأ فصللول من كتاب ) السللبب في اني 
قفللزت ( بصوت عال على طاولة المطبخ وكنا نحاول  من 
خاللله التعللرف على العديللد من صفات ابننللا ووجدت ان 
العديد من تفسلليرات ناوكي معقولة جدا ومطابقة لهذه 

السلوكيات  .
ويتكون الكتاب من فصول صغيرة واسللئلة واجوبة وهي 
نفس االسللئلة التي كنا نريد ان نسللأل ابننا عنها بلهفة 

منهللا : ما هو السللبب الرئيسللي للضجيج ؟ لمللاذا الدموع 
والضحللك دون اي سللبب واضح ؟ وكيف يمكللن ان تكون 
مساعدتنا لك اكثر فائدة ؟ ان التوحد عند ناوكي هو مرض 
التوحد الخاص ب ناوكي ولكننا وجدنا الكثير من التداخل 
مللع حالة ابننا وقللدم الكتاب اجابللات وتصحيح للمفاهيم 
الخاطئة وملء الكثيللر من الفراغات وحتى الفصول التي 
ال تنطبللق على حالة ابننا سللاعدتنا على تسللليط الضوء 
علللى الفجللوة بين ما نراه في الظاهر وبين ما يشللعر به 

الطفل من الداخل .
و كان هللذا الكتللاب قللادرا علللى توحيللد افللكار زوجتللي 
وشللكوكي المسللتمرة في أن واحد وهي  ان االشللخاص 
المصابيللن بالتوحد يشللعرون بما يفعله االخللرون انهم 
فقللط ال يسللتطيعون اظهللاره فعقل التوحللد مغلق مثل 

الروبوت .
ووجدنا انفسللنا انللا وزوجتي  وبفضل هللذا الكتاب نقوم 
بتصحيللح معاملتنا مع ابننا ونجحنا في ذلك ومن المتوقع 
ان يكللون هناك المزيد  من النجاحات طالما اتبعنا نصائح 
ناوكي مهما كانت تلك النصائح بسيطة وقد استجاب ابننا 
بشكل ايجابي وبدأ باستخدام بعض كلمات وبدأ يفهم ما 
نقللول كما ان الضللرر الذي كان يلحقه بنفسلله انخفض 
كثيللرا واصبح اكثر سللعادة  ومع ذلك اعتللرف جادا ان اي 
تغيير طرأ على تصرفات أبننا ليس له اي تفسللير علمي 
ولكننا  مررنا بايام سيئة جدا وهذا الكتاب احدث نوعا من 

التحول في حياتنا معا .
ولذلك قمنللا انا وزوجتي بترجمة كتللاب ناوكي الى اللغة 
االنكليزية بالطبع لم تكللن ترجمة دقيقة جدا ولكن كان 
باسللتطاعتنا ان نبعث نسللخا منها الى االشللخاص الذين 
يتعامل معهم ابننا واردنا من خالها ان يعرفوا ما تعلمناه 
عن التوحد من هذا الكتاب وكيف يمكننا ان نتصرف معه 
وكانللت هنللاك ردود افعال ايجابية مشللجعة وقد عرضت 
المخطوطة غلى الوكيللل البلدي والمحررين في المملكة 
المتحللدة والواليات المتحدة الذين اكللدوا ان كتاب ناوكي 

يمكن ان يجد جمهورا واسعا عندما سينشر هذا الشهر.
 يتحدث  هذا الكتاب عن  مرض التوحد في مرحلة البلوغ 
والشللباب وقد يتفق المؤلفون في كافة انحاء العالم مع ) 
ناوكي ( في بعض النقاط ويختلفون معه في اخرى وهذا 

التنوع بالطبع يثري ادب التوحد .
ورغبتللي هللي ان ال يشللعر االب ان يوم التشللخيص وما 
بعللده وكأنه حكم صريح باالعدام مع عدم وجود امل في 

االستئناف .
عن صحيفة الغارديان




الزائر الصغير  

الالفت على أرض 
كربالء التي تتزاحم 
فيها مشاهد العشق 
الحسيني أن للصغار 
مشاعر أدركت بوعيها 
الفطري الطهور حجم 
هذه المأساة, بل 
تتفاعل مع كل القيم 
والمبادئ التي رسختها 
واقعة الطف, فتجدهم 
يتسابقون في خدمة 
الزائرين, ويرتدون 
بلهفة مالبس الحداد, 
ويسيرون مع ذويهم 
لمسافات طويلة جدا 
دون أن يباغتهم الضجر 
والتعب

يتجدد الحزن كل عام وترتدي القلوب مشللاعر الفقد واأللم في 
شللهري محرم وصفر. ومع اإليذان باستبدال راية الثأر إلى راية 
الحللزن يبدأ الناس بإقامة الشللعائر الحسللينية فللي كل العالم 
للتعبير عن الحزن والتأسي بهذه الذكرى األليمة, والفاجعة التي 
ارهقت من استوطن في ذاتهم جرح عاشوراء, ومن المس حب 
الحسين ضميرهم الحي الذي يتفاعل مع قضية الحسين )عليه 
السللام( على إنها قضية إنسانية أحدثت انعطاف كوني صحح 
المسللار المنهجللي الذي يوحللد العالم بلغة مشللتركة؛ وهي أن 
اإلمام الحسين سفير اإلنسللانية على مر العصور والقائد الذي 

ناهض الظلم وأنتصر بدمه على السيف.
ومن الافت على أرض كرباء التي تتزاحم فيها مشاهد العشق 
الحسلليني أن للصغار مشللاعر أدركت بوعيهللا الفطري الطهور 
حجللم هذه المأسللاة, بل تتفاعللل مع كل القيللم والمبادئ التي 
رسختها واقعة الطف, فتجدهم يتسابقون في خدمة الزائرين, 
ويرتدون بلهفة مابس الحداد, ويسلليرون مع ذويهم لمسافات 
طويلة جدا دون أن يباغتهللم الضجر والتعب, ويحملون الرايات 
في طريق الحسين وعلى محياهم بوادر استيعاب فاجعة أمامهم 
وتضحيته التي لن يفك صداها عن التردد في مسللامع األزمنة 
واألمكنة والتي سللتظل شاخصة بصور أطفال مازجت قلوبهم 
حللرارة اللوعللة, وتفاعلوا مع شللهري العزاء باالنعتللاق للخدمة 
والشعور بالمسؤولية, واالنجذاب الامتناهي صوب ضريح سيد 
الشللهداء إلداء الزيارة, وكأنهم بذلك يرسمون لعاشوراء مامح 
البللراءة التي تحاكي فاجعة صغار الحسللين حيث كانوا هائمين 
على وجوههم الباكية فللي الصحارى المقفرة, وهم بين لوعة 
العطش ووجع اليتم يكابللدون هموم تثقل الجبال بمواجهتهم 
لحقللد قوم طعنللوا الطفولة في نحرها فأراقللوا دموعهم التي 
نزفت خوفللًا وحزنًا. ومازالللت عيون الزائريللن الصغار بعد كل 
تلك السللنين تتعقب أثار الذكريات وتتحين لحظات البكاء لتردد 

شعارها األزلي )بأي ذنبٍ قتلت؟(.



رموز والوان تحاكي 
ملحمة الطف

�سامر قحطان القي�سي فنون

ملحمة الخلود..

رحلة سفر طويلة جاء بها الرسام على 
شكل  بانو راما  تاريخية متمثلة بمعركة 
الطف الخالدة ، محطتها األولى مشهد 
المعركة والذي وفق الرسام بإعطاء 
إحساس بصخبها وزحمة التالحم فيها، 
وملمس أدواتها عبر استخدامه لكل 
أنواع الخطوط أفقية و شاقولية و منحنية 
ومنكسرة ، وايضًا استخدامه اتجاهات 
الطول والعرض والشمال واليمين ، فأشغل 
مساحة كبيرة من اللوحة وحقق فيها 
التنظيم والتغير في حركات الشخصيات 
متبعًا التساوي في الكتل وتالزمها 
وتكرارها ليعطي إيقاعًا صاخبًا يمثل 
مضمون مشهد المعركة ، متبعا التبادل 
اللوني بين غامق و فاتح لينتج ثالثة مراكز 
بصرية اختصت بالمشهد ، كإفراز ناتج عن 
المركز الرئيسي وسط اللوحة بإشارة داللية 
تؤكد الواقعية لتحقيق عالقة الرحم بين 
المراكز الثالثة فضال عن المركز الرئيسي 
وسط اللوحة.
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مجريللات الواقعة بالكامللل، واألحاطللة بأحداثها 
ودقائق تفاصيلها، ومن ثم زمن التنفيذ والتنظيم 
لمكونات اإلنشللاء، لينتج بالتالي زمنًا حقيقيًا عن 

الواقعة وأحداثها، 
 اللوحة مملوءة بالرموز القدسللية وتوهج لونها، 
الحجر األسود، الشكل اإلنساني النصفي، إشارات 
لمكللة وقبر الرسللول )ص(، وهي أحللداث ما قبل 
السفر إلى كرباء، والجلسللة التعبدية ) الصاة( 
والمرتبطة مباشللرة بترتيب تسلسلللها ألقصدي 
بالحجر األسود حدث أثناء الواقعة وإشارة لامتداد 
ألتكليفي ما بين )الرسول ص واإلمام الحسين ع 
(، والشللكل اإلنسللاني ) الدرع الواقي للمصلين( 
المشكل بمامح تشللير إلى كبر سنه عبر ضغط 
حجمه ووسللمه بالزى العربي، وشلليبته ووضعه 
بمللكان يناظللر ويقابللل العامة التي تشللير إلى 
قبر الرسللول )ص( يحمل داللة صحبة الشخصية 
للرسللول )ص( تحقيقا للمرجعيللة التاريخية من 
جهة، وإظهار السلللطة العقائديللة لألحداث أثناء 
المعركللة، عبللر مكانه المشللكل لقللوس الدائرة 
المللار بارتفاع السلليوف والدروع، وصللواًل للرماة 
والللذي كان هدفا لسللهامهم وبهللم أغلق قوس 
الدائرة مللن الجانب الثاني لينتهي بجيوش الجان 
والمائكة والرسللل واألرواح الطاهرة التي حفت 
بمركللز البصللر الرئيسللي، والتللي يسللتدل على 
صفاتها ووسللمها بأسللمائها المرويللة عن طريق 

الكشف عن بنيانها التكويني.

خدمة المضمون
المشهد األخير، أقصى اليمين شكل نهاية العمل 
ونللم بنللاؤه عللن كتلة ومسللاحة ليللوازن الجانب 
األيسللر من اللوحة مثلما كان التوازن في أركانها 
األخللرى وأخرج وفقا لواقعيته، حيث شللكلت كتل 
الخيام بطريقة دائرية، وتشكلت الكتل بضربات 
لونية ضبابيللة متداخلة مابيللن األصفر واألحمر 
ومشتقاتهما إلظهار مشاهد الحريق وكتل لونية 
سللوداء أشارة للنسللاء مع وضع كتلة لون حار في 
أعلللى البصر لتكون شللكل األسللد أشللارة للدفن 
باعتباره عامة معلومة الدليل مع ماحظة توزيع 
الكتل السوداء بشللكل متباعد خدمة للمضمون. 
والتحللول تدريجيللًا أسللفل المشللهد عبر خطوط 
اللون األحمر الصريح المتبادل مع األبيض بشكل 
هرمي أحالة إلى أيقونية الشكل المدرك اإلشارة 
مع حضور الحرف العربي بداللة شللكله الجمالي 
والمعنوي واإلشللارة مللن خاله لقدسللية الحدث 
وتجل للمطلق كون الحروف تشكل آية من القرآن 
الكريم، ثم التحول مباشرة بتتابع لوني غامق ثم 
فاتح ثم غامق لبناء مركز بصري آخر مثل شكًا 
أنسانيا كإشعاع عن المركز في وظيفة عقائدية 
تمثل العفو والسللماح عن الحر بن يزيد الرياحي 
وقبللول التوبة ، مع ماحظللة القصد بتغير غطاء 
الرأس إلى أسود كاضطرار تكنيكي إلبراز الشكل 
ودفعه عن كتلة الخيمة البيضاء خلفه مما شللكل 

وعيًا جماليًا تشكيليًا وفكريًا.

    مللع ماحظة إظهار الوحدة الشللكلية في الوجوه 
والفعل، والوحدة اللونية فللي األزياء وتبادل اللون 
مكانيللًا لتميز العنصر القائد في الوسللط وما يدور 
حوله بمللا يتطابق مع المرجعيللة التاريخية للحدث 
،لتبدو االشللكال وهي ذات تناسق وتماثل وتنظيم 
وتطابللق بالفعل ، وكل هذه القوانين التي أنتجتها 
المنظومللة التشللكيلية ) الخللط واللللون ( اتحللدت 
لتحقيللق الوحللدة في بناء األشللكال الثاثللة والتي 
أخضعللت لتطابللق الواقعيللة واالنفعللال العاطفي 

والوجداني العقائدي . 

بعض من االستقراء 
 أكد الرسام على الشروح اللغوية وإحضار مجاورات 
الشللخصية تأكيللدا للداللة، مع ماحظللة المحاولة 
إلظهار النقاء اللوني في الوجوه ونظراتها التأملية 
التي بللدت بعيدة عللن األتدماج ، مع فعللل الحركة 
إظهارا البتعاد المقدس عن فعل الشر ، ولذلك حاول 
رسام اللوحة جاهدًا أن يحيل وجوه الشخصيات إلى 
األمللام فللي مواجهللة المتلقي السللتقراء جوهرها 
،عكس البنية الشللكلية للضد والتي حاول الرسللام 
أن يظهللر أجسللادها ومراكبهللا مللن ألللوان أرضية 
المعركللة و التأكيد علللى ردة الفعللل وإبرازها في 
الوجوه ، عبر استخدامه للضوء والظل في تشكيل 
الوجوه، وإظهار عدتهللا الحربية وأزيائها باعتبارها 
صنوًا لنقيضها من حيث القوة بقصد أظهار شجاعة 

األشكال المقدسة. 

يلتف المشهد تدريجيًا باتجاه اليمين العلوي ليشكل 
بدايللة الحلقللة الدائريللة ولينتقل عبللر تخيف حدة 
التكثيف في الكتل إلظهار طابع السكونية واإليقاع 
الحزين بتوسلليع المساحة المكانية وإفراغ أشكالها 
اإلنسللانية عبللر تقليلهللا تدريجيًا، فيظهر أشللكااًل 
نسللائية تطابقللت في بنيانهللا دينيللًا وعقائديًا مع 
تضخيم شللكل اإلنسللان ) الرجل الحارس ( بقسوة 
وحللدة خطلله والذي احللدث تطابقًا لفعللله ووضعه 
بين كتلتين نسللائيتين يشللير مكانيهما إلى نفس 
الشللخصية حسب الروايات ) شخصية زينب الكبرى 
ع (، فمرة تظهر في القصر في مواجهة يزيد وأخرى 
تظهر في ) الخربة ( ترعى األسرى، وقد تم تنظيم 
المللكان ) الخربة ( كي يوحي لها عبر اللون األصفر 
وبساطة المعمار وتقويس األبواب وقصر الجدران 
تعبيللرًا عن قدم البناء وكسللفًا لما في داخله، ومن 
خال كتل اللون األسللود المشكل للكتل النسائية، 
ينساب خط أبيض قادم من المنبع لتزداد مساحته، 
ويللزداد بريقه حضورًا مكانيًا لإلشللارة إلى عاقته 
التجاورية بالجسد الملقى بجانبه المعلوم عنوانه، 
المبنللي عقائديللا وجدانيللا بعيدا عللن التطابق بما 
أصابه، والقصدية في أحتفاظلله بأناقته ونورانية 

وجهه.

رموز قدسية
أسللتطاع الرسللام من خاله أن يجمع العديد من 
المرجعيللات التاريخيللة والمرويللة ليلللم بللادراك 

حاول رسام اللوحة جاهدًا أن 
يحيل وجوه الشخصيات إلى األمام 
في مواجهة المتلقي الستقراء 
جوهرها ،عكس البنية الشكلية 

للضد والتي حاول الرسام أن يظهر 
أجسادها ومراكبها من ألوان 
أرضية المعركة و التأكيد على 

ردة الفعل وإبرازها في الوجوه ، 
عبر استخدامه للضوء والظل في 
تشكيل الوجوه، وإظهار عدتها 
الحربية وأزيائها باعتبارها صنوًا 
لنقيضها من حيث القوة بقصد 

أظهار شجاعة األشكال المقدسة. 



مجريللات الواقعة بالكامللل، واألحاطللة بأحداثها 
ودقائق تفاصيلها، ومن ثم زمن التنفيذ والتنظيم 
لمكونات اإلنشللاء، لينتج بالتالي زمنًا حقيقيًا عن 

الواقعة وأحداثها، 
 اللوحة مملوءة بالرموز القدسللية وتوهج لونها، 
الحجر األسود، الشكل اإلنساني النصفي، إشارات 
لمكللة وقبر الرسللول )ص(، وهي أحللداث ما قبل 
السفر إلى كرباء، والجلسللة التعبدية ) الصاة( 
والمرتبطة مباشللرة بترتيب تسلسلللها ألقصدي 
بالحجر األسود حدث أثناء الواقعة وإشارة لامتداد 
ألتكليفي ما بين )الرسول ص واإلمام الحسين ع 
(، والشللكل اإلنسللاني ) الدرع الواقي للمصلين( 
المشكل بمامح تشللير إلى كبر سنه عبر ضغط 
حجمه ووسللمه بالزى العربي، وشلليبته ووضعه 
بمللكان يناظللر ويقابللل العامة التي تشللير إلى 
قبر الرسللول )ص( يحمل داللة صحبة الشخصية 
للرسللول )ص( تحقيقا للمرجعيللة التاريخية من 
جهة، وإظهار السلللطة العقائديللة لألحداث أثناء 
المعركللة، عبللر مكانه المشللكل لقللوس الدائرة 
المللار بارتفاع السلليوف والدروع، وصللواًل للرماة 
والللذي كان هدفا لسللهامهم وبهللم أغلق قوس 
الدائرة مللن الجانب الثاني لينتهي بجيوش الجان 
والمائكة والرسللل واألرواح الطاهرة التي حفت 
بمركللز البصللر الرئيسللي، والتللي يسللتدل على 
صفاتها ووسللمها بأسللمائها المرويللة عن طريق 

الكشف عن بنيانها التكويني.

خدمة المضمون
المشهد األخير، أقصى اليمين شكل نهاية العمل 
ونللم بنللاؤه عللن كتلة ومسللاحة ليللوازن الجانب 
األيسللر من اللوحة مثلما كان التوازن في أركانها 
األخللرى وأخرج وفقا لواقعيته، حيث شللكلت كتل 
الخيام بطريقة دائرية، وتشكلت الكتل بضربات 
لونية ضبابيللة متداخلة مابيللن األصفر واألحمر 
ومشتقاتهما إلظهار مشاهد الحريق وكتل لونية 
سللوداء أشارة للنسللاء مع وضع كتلة لون حار في 
أعلللى البصر لتكون شللكل األسللد أشللارة للدفن 
باعتباره عامة معلومة الدليل مع ماحظة توزيع 
الكتل السوداء بشللكل متباعد خدمة للمضمون. 
والتحللول تدريجيللًا أسللفل المشللهد عبر خطوط 
اللون األحمر الصريح المتبادل مع األبيض بشكل 
هرمي أحالة إلى أيقونية الشكل المدرك اإلشارة 
مع حضور الحرف العربي بداللة شللكله الجمالي 
والمعنوي واإلشللارة مللن خاله لقدسللية الحدث 
وتجل للمطلق كون الحروف تشكل آية من القرآن 
الكريم، ثم التحول مباشرة بتتابع لوني غامق ثم 
فاتح ثم غامق لبناء مركز بصري آخر مثل شكًا 
أنسانيا كإشعاع عن المركز في وظيفة عقائدية 
تمثل العفو والسللماح عن الحر بن يزيد الرياحي 
وقبللول التوبة ، مع ماحظللة القصد بتغير غطاء 
الرأس إلى أسود كاضطرار تكنيكي إلبراز الشكل 
ودفعه عن كتلة الخيمة البيضاء خلفه مما شللكل 

وعيًا جماليًا تشكيليًا وفكريًا.

    مللع ماحظة إظهار الوحدة الشللكلية في الوجوه 
والفعل، والوحدة اللونية فللي األزياء وتبادل اللون 
مكانيللًا لتميز العنصر القائد في الوسللط وما يدور 
حوله بمللا يتطابق مع المرجعيللة التاريخية للحدث 
،لتبدو االشللكال وهي ذات تناسق وتماثل وتنظيم 
وتطابللق بالفعل ، وكل هذه القوانين التي أنتجتها 
المنظومللة التشللكيلية ) الخللط واللللون ( اتحللدت 
لتحقيللق الوحللدة في بناء األشللكال الثاثللة والتي 
أخضعللت لتطابللق الواقعيللة واالنفعللال العاطفي 

والوجداني العقائدي . 

بعض من االستقراء 
 أكد الرسام على الشروح اللغوية وإحضار مجاورات 
الشللخصية تأكيللدا للداللة، مع ماحظللة المحاولة 
إلظهار النقاء اللوني في الوجوه ونظراتها التأملية 
التي بللدت بعيدة عللن األتدماج ، مع فعللل الحركة 
إظهارا البتعاد المقدس عن فعل الشر ، ولذلك حاول 
رسام اللوحة جاهدًا أن يحيل وجوه الشخصيات إلى 
األمللام فللي مواجهللة المتلقي السللتقراء جوهرها 
،عكس البنية الشللكلية للضد والتي حاول الرسللام 
أن يظهللر أجسللادها ومراكبهللا مللن ألللوان أرضية 
المعركللة و التأكيد علللى ردة الفعللل وإبرازها في 
الوجوه ، عبر استخدامه للضوء والظل في تشكيل 
الوجوه، وإظهار عدتهللا الحربية وأزيائها باعتبارها 
صنوًا لنقيضها من حيث القوة بقصد أظهار شجاعة 

األشكال المقدسة. 

يلتف المشهد تدريجيًا باتجاه اليمين العلوي ليشكل 
بدايللة الحلقللة الدائريللة ولينتقل عبللر تخيف حدة 
التكثيف في الكتل إلظهار طابع السكونية واإليقاع 
الحزين بتوسلليع المساحة المكانية وإفراغ أشكالها 
اإلنسللانية عبللر تقليلهللا تدريجيًا، فيظهر أشللكااًل 
نسللائية تطابقللت في بنيانهللا دينيللًا وعقائديًا مع 
تضخيم شللكل اإلنسللان ) الرجل الحارس ( بقسوة 
وحللدة خطلله والذي احللدث تطابقًا لفعللله ووضعه 
بين كتلتين نسللائيتين يشللير مكانيهما إلى نفس 
الشللخصية حسب الروايات ) شخصية زينب الكبرى 
ع (، فمرة تظهر في القصر في مواجهة يزيد وأخرى 
تظهر في ) الخربة ( ترعى األسرى، وقد تم تنظيم 
المللكان ) الخربة ( كي يوحي لها عبر اللون األصفر 
وبساطة المعمار وتقويس األبواب وقصر الجدران 
تعبيللرًا عن قدم البناء وكسللفًا لما في داخله، ومن 
خال كتل اللون األسللود المشكل للكتل النسائية، 
ينساب خط أبيض قادم من المنبع لتزداد مساحته، 
ويللزداد بريقه حضورًا مكانيًا لإلشللارة إلى عاقته 
التجاورية بالجسد الملقى بجانبه المعلوم عنوانه، 
المبنللي عقائديللا وجدانيللا بعيدا عللن التطابق بما 
أصابه، والقصدية في أحتفاظلله بأناقته ونورانية 

وجهه.

رموز قدسية
أسللتطاع الرسللام من خاله أن يجمع العديد من 
المرجعيللات التاريخيللة والمرويللة ليلللم بللادراك 
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التقاطات 
فوتوغرافية

كف تعانق السماء في موسم عاشوراء لترسم حدود كفي 
العباس المقطوعتين فتسقي الحشود الظامئة للعزاء
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تصوير / هبة الكناني

يتيمة .. ترنو للمستقبل بعيني االمل
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هنيئا لك أيتها السيدة 
الفاضلة النبيلة وأنت 
تقتبسين من ضياء 
النبوة وترتشفين من 
معين اإلمامة 
هنيئا لك وأنت بخدمة 
من تشرف جبرائيل 
بخدمتهم

هنيئا لك وأنت تنعمين 
بهذا الفيض اإللهي 
في بيت من يشتري 
ثوبين فيعطي لخادمه 
أفضلهما

ال عجب وأنت تحوزين 
هذه المنزلة السامية 
والمرتبة العظيمة 
ألنك أخلصت الطاعة 
هلل وواليت أوليائه 
وعاديت أعدائه

حممد طاهر ال�سفار
نجمة في 
سماء التاريخ

فضة النوبية..
ظل لقوافل الحزن



فضة النوبية المرأة المؤمنة 
الطاهللرة التللي اصطفاهللا 
رسللول اهلل )صلللى اهلل عليه وآله( 
لخدمللة ابنتلله الصديقللة الزهراء 
)عليهللا  العالميللن  نسللاء  سلليدة 
السللام( فكانت تشاطرها الخدمة 
يوما بيوم اكتسللبت من هذا البيت 
الرجللس  عنلله  اهلل  أذهللب  الللذي 
وطهره تطهيللرا بعد أن قضت فيه 
عمرا طويا مكارم األخاق وحميد 
علومهللم  مللن  فنهلللت  الصفللات 

وتخلقت بأخاقهم.
كان لها شللرف اشللتراكها مع سادة 

الخلق في نزول سورة هل أتى فيهم فقد ذكر الثعلبي )أبو 
إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري( 
فللي تفسلليره الكبيللر عنللد قوللله تعالللى: )إن األبللرار 
يشللربون مللن كأس كان مزاجهللا كافورا عينًا يشللرب 
بهللا عبللاد اهلل يفجرونهللا تفجيللرا( فقللال: )هللي عين 
والمؤمنيللن  وآللله  عليلله  اهلل  صلللى  النبللي  دار  فللي 
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرًا يوفون 
بالنذر يعنى عليًا وفاطمة والحسن والحسين وجاريتهم 
فضللة(. كما ذكرها السلليد عبد الحسللين الشبسللتري 
مللن حملة القللرآن وأعامه فللي كتابه )أعللام القرآن( 
)ج32ص2( فقللال فللي وصفهللا: )هي فضللة النوبية 
المصريللة جاريللة فاطمللة الزهللراء وخادمتهللا وكانت 
صحابية جليلة القدر عظيمة المنزلة على درجة كبيرة 

من العبادة والتهجد والتفقه في الدين(.
وقللال الكجللوري )محمللد باقر بن إسللماعيل بللن عبد 
العظيللم بن محمد باقر الطهراني( المشللهور بالواعظ 
)ج2ص1٨5(  الفاطميللة(  )الخصائللص  كتابلله  فللي 
يصف فضللة: )هي من خادمات ومواليات هذه األسللرة 
الرفيعللة الدرجات العاليللة المقامات، قضللت عمرا في 
خدمة الخمسللة الطيبة، وكانت دائبة فللي خدمتها، لم 
تغفللل لحظللة عن القيللام بواجبهللا، مقدمللة رضاهم 
خاطرهللم  تطييللب  علللى  سللاهرة  رضاهللا،  علللى 
وتنفيللذ مرادهللم، مهتمللة غايللة اإلهتمللام بالعبللادة 
امتثللال  علللى  مسللتقيمة  المتعللال،  الللرب  وإطاعللة 
أوامر سلليدة العصمة وأميللرة العفة الصديقة الطاهرة 
)صلللوات اهلل وسللامه عليهللا( متميللزة عللن أقرانهللا 
وأترابهللا بالحلم والصبللر والتحمل والثبللات في البايا 
والشللكر والخلللوص، حتللى مدحها اهلل تبللارك وتعالى 
فللي كتابلله المجيللد فللي سللورة )هللل أتللى( فغمرتها 
األلطللاف اإللهيللة واألفضللال الرحمانية، وحُشللرت مع 
علللي بللن أبللي طالللب وفاطمللة الزهللراء والحسللنين 
النفللس  ذمائللم  عنهللا  فنزعللت  السللام(  )عليهللم 
الدنيللة والرذائللل األخاقيللة باتبللاع السلليدة المطهرة 

بمللكارم  وتحلللت  المصطفويللة 
األخاق النبوية(.

فخر االقتران 
وقالللت عنهللا الكاتبللة السللورية 
زينللب الفوازية في كتابهللا )الدر 
المنثللور في طبقات ربات الخدور( 
مللن  كانللت  )إن فضللة  )ص44(: 
الصادقللات وقد  العاقات  النسللاء 
اشللتهرت بالفضيلللة، وفللي ذكر 
ممن نزلت فيهم سورة )هل أتى( 
نالت بذلللم فخرا لللم تنله غيرها 

من نساء العرب(.
نالللت فضللة شللرف الصحبللة حيللث ذكرها ابللن حجر 
العسللقاني فللي اإلصابللة )ج٨ص2٨2( وابللن األثير 
في أسللد الغابللة في معرفللة الصحابللة )ج5ص530( 
فجللاء فللي ترجمتها: )إن رسللول اهلل )صلللى اهلل عليه 
فضللة  اسللمها  جاريللة  ابنتلله  فاطمللة  أخللدم  وآللله( 
النوبيللة وكانللت تشللاطرها الخدمة( وقيل في نسللبها 
عللدة أقللوال ال يمكللن االعتماد كليللا على أحدهللا منها 
أنهللا )بنت ملللك الهند( كما قال بذلك الحافظ البرسللي 
فللي )مشللارق أنللوار اليقيللن( و)أنهللا كانللت مللن بين 
الجللواري التللي أهداها ملك الحبشللة إلى رسللول اهلل 
)صلللى اهلل عليلله وآللله( كمللا قللال الطهرانللي فللي 
)الخصائللص الفاطميللة( وقال السللابقي فللي )حضرة 
فضللة( والنقدي فللي )األنللوار العلوية( )إنهللا بنت أحد 

ملوك الحبشة(. 
دخلللت فضللة بيللت السلليدة الزهللراء ولها مللن العمر 
عشللر سللنوات فاقترنت حيللاة فضة بحياة أهللل البيت 
فهللي تفللرح لفرحهللم وتحللزن لحزنهللم وتستشللعر 
فعايشللت مصيبللة  ومصائبهللم  آالمهللم  قلبهللا  فللي 
موالتهللا الزهللراء ووقفت إلللى جانبها فللي احتضارها 
واستشللهادها فقللد جللاء فللي الخصائللص الفاطميللة 
وهللي  قالللت  الزهللراء  الصديقللة  أن  )ج2ص1٨٨( 
مسللتندة علللى الجللدار: )آه يافضة إليللك فخذيني فقد 
قتللل ل واهلل ل مللا في أحشللائي مللن حمل(. وقللد تولت 
فضللة دفن المحسللن السللقط كمللا كانت مللن ضمن 
الخاصللة الذيللن أعلمهللم أميللر المؤمنين باستشللهاد

الصديقللة الزهراء )عليها السللام( وممن شللاركت في 
تغسيلها.

وبقيللت فضللة مخلصللة لهللذا البيللت الطاهللر في كل 
األحللداث التللي مرت بلله وتؤكللد الروايللات وجودها مع 
السللبايا بعللد معركة الطف ورافقت الحللوراء زينب في 
رحلتهللا والزمتها حتى وفاتها وجاورت قبرها الشللريف 
حتى توفيت ودفنت بالشللام وقبرها الشللريف يقع في 

الباب الصغير للجامع األموي.

فضة كانت من 
النساء العاقالت 
الصادقات وقد 

اشتهرت بالفضيلة، 
وفي ذكر ممن 

نزلت فيهم سورة 
(هل أتى) نالت 

بذلم فخرا لم تنله 
غيرها من نساء 

العرب



عالم 
األسرة

الدراسة ية 
اذب

ج
إن صناعة المتعة الدراسية في نفوس األبناء مهمة مشتركة بين 

أطراف كثيرة أولها األسرة ثم المدرسة بإدارتها وإرشادها ومعلميها 
ومقراراتها وبرامجها الالصفية وبيئتها العامة وكذلك بيئتها الصفية
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، فللكل هللذه العوامل لها دور كبيللر في صناعة 
المتعة أو قتلها في نفوس الطاب والطالبات؛ بل 
حتللى العوامل الخارجية كاإلعام أو المجتمع الخارجي 

لها دور مهم في ذلك . 
ومن األمور التي تساعد األسر في رسم لوحة دراسية 

بهيجة في قلوب أبنائهم وبناتهم هي :
االستمتاع بتدريسهم وتعليمهم ، ويتم ذلك من خال 
إشللعارهم بحجم المتعللة والفائدة التللي ينالونها من 
وراء الدراسة وأنها ليست عبًأ يوميا ثقيا عليهم تحمله 

لحين التخلص منه... وليعلم الوالدان أن إخاص النية 
هلل عز وجل وإحتسللاب األجر فللي قيامهم على تعليم 
أبنائهللم من أعظللم ما يقلب عناءهم في تدريسللهم 
إلى متعة جميلة. كما ان اإلشادة بإنجازاتهم الدراسية 
ولللو كانت صغيرة ومعتللادة فكلما أشللعرنا الطفل أو 
المراهق بإنجازاته وذكرناه بها وشكرناه عليها وأثنينا 
عليلله بيننللا وبينلله ، أو أمللام اآلخرين مللن األقارب أو 
اإلدارة المدرسللية والمعلمين ، سللاعده ذلك على حبه 

واستمتاعه وتفانيه في دراسته.
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السعادة 
قرار

إن كان الفرد يريد السللعادة فليكن سللعيدًا ، 
وقد يتم ذلك عن طريق محاولة تغيير النظرة 
إلى الدنيا ، وهذا يؤكد أهمية تقوية اإلرادة والعزيمة 
التي تنبع من الفرد نفسه والذي يحرص دائمًا على 
التكيف مع الواقع واآلخرين ، مع االبتعاد عن كل شيء 
يعكر الراحة ، ونسلليان التجارب األليمة واالسللتفادة 
منهللا لتحقيق األماني واألحللام بحماس دائم . هذا 

األمللر يذكرنا بعنللوان كتاب 
ديل كارينجي الشهير »دع 

القلق وابدأ الحياة« في 

إشارة واضحة إلى أن األمر ينبع من أنفسنا ،فاإلنسان 
السللعيد هو الللذي يعيش مطمئنا وراضيا ومبتسللمًا 
ومستريحًا ، ويشعر في معظم وقته أنه سليم مع أنه 
يعاني من المرض ، فالسللعادة ليسللت طبعًا ولكنها 
مهارات يتعلمها اإلنسللان فهللي علم وعمل ألن الذي 
يعمللل وال يعلللم سلليخطئ ، والفللرد هو المسللؤول 
عن إسللعاد نفسلله ألنها تبدأ من الداخل ؛ 
فللي نفسلله  فللإذا كان غيللر سللعيد 
فليللس هنللاك شلليء فللي الدنيللا 

يسعده .

عالم 
األسرة



لصحة 
الرياضة المسنين

يعللد المشللي الرياضة المثلللى لكبار السللن وذلك 
لسهولة القيام بها وللفوائد المتعددة لها والتي من 
أهمها الحفاظ علللى القدرات الذهنية لهم، ويمكن 
ممارسة السباحة وتمرين الضغط وتمارين تقوية 
البطللن وركوب الدراجة ، اال انه يجللب االنتباه على 
شدة التمرين وممارسته تدريجيًا وعلى فترات زمنية 

مختلفة حتى ال تؤثر سلبًا على صحة المسن.
مللن المؤكد أن »في الحركة بركة« .. كما أّن القيام 
بمجهود حركي للمسنين يمنحهم شعورًا بالسعادة 
والتفللاؤل، ويحتللاج االنسللان لتأخيللر الشلليخوخة  
الجسللمية  والعقليللة  والنفسللية أوحتللى للحد من 
تطورها إلى ممارسللة الحركة بانتظللام، حيث أنها 
تعطي الجسللم الحيوية وتنشللط الللدورة الدموية 
وتُكسبه المرونة الازمة وتمتعه بالصحة وتحميه 

من األمراض الناتجة عن الكسل والخمول ..

ُ



 عالم 
األسرة



61

 ال تسللاعد السباحة فقط في امتاك جسللم رشيق ومعافى، وإنما 
أيضللا في رفع مسللتوى هرمون النمو في الجسللم،األمر الذي يعد 
مهما بالنسللبة الطالة قامة األطفال ،والسللباحة حسللب آراء االطباء ترفع 
مسللتوى الطاقة في الجسللم وتزيد حجم التنفس وتطيل العمود الفقري 
وتدعم توسللع الصدر واألكتاف، لذلك فان الذين يمارسونها يكون لديهم 
خصر وجسللم نحيفان، كما تكون أجسللامهم متماسكة وبالنظر الى كون 

السباحة أيضا تمدد عضات الجسم كله فان ذلك يدعم النمو
ويشير األطباء  إلى أن حمض الاكتيك وأول أكسيد الكربون من العوامل 
الضروريللة لفرز هرمون النمو،وانه من المناسللب قبل السللباحة تحريك 
الجسللم عبر ممارسللة التمرينات لمدة 10 دقائق بوتيرة مكثفة،الن هذا 
يدعللم فرصة زيادة نمو القامة وكي تكون السللباحة فعالة من الضروري 

البدء بممارستها في عمر مبكر. 
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الزي المدرسللي هو السمة األساسية للدراسة وفي الواقع إنه يعكس 
ثقافللة وتقاليللد كل بلللد، لذلللك تكون هللذه االزياء مفرحللة للعائلة 
وللطالب الصغير في الوقت ذاته .. سلليما ان كان الطالب في مراحله 
الدراسللية االولى، ممللا تتميز بالموديللات المتعددة التللي يظهر بها 

الصغار وكأنهم في حفات رسمية غاية في االناقة والجمال  
هللي صور تامس القلللب ألطفال المدارس  وهم  بالزي المدرسللي 

والبسمة ترتسم على وجههم كفراشات ملونة في عالم االحام . 
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 عالم 
األسرة

 طريقة حفظ 
الخضروات و الفواكة 

1.الطماطة :
 اختاري الطماطللة الناضجة جدا واضربيها بالخاط 
ومن ثم قومي بتصفيتها من القشور ثم ضعي مع 
كل كيلو طماطة ثاث ماعق من السللمن وضعيها 
في اكياس ، كل كيس على قدر االكلة التي تحتاجين 

الطماطة فيها .

 2. الثوم:
اشللتري الثوم في شهر ايار لتوفره ورخصه ، قومي 
بتقشلليره ووضعه في الخللاط وضعي مع كل كيلو 
ثللوم ملعقتيللن كبيرتين من الزيللت ونصف ملعقة 
ملح وقومي بخلطهم الخاط وضعي معظم الكمية 
فللي وعاء زجاجي اما اسللتعمال الزيت معه فهو كي 
ال تتغيللر نكهته وطعمه اما الملللح فهو كي ال يجمد 
في البراد وبذلك يمكن حفظلله واخذ الكمية المراد 

استعمالها كل مرة بدون ان يتلف.

3.الخضروات:
 مثللل المعدنللوس والكزبللرة والشللبنت تقوميللن 
بغسلهم ونقعهم في الماء لمدة ساعتين مع اضافة 
الخللل لهم ، وبعد ذلك تفرم فرما ناعما وتوضع في 
كيس فللي البراد ويتم اسللتخدامها في كل االكات 

ولن تتلف بتلك الطريقة.

4. البطاطا:
قومللي بتقشللير البطاطللا وغسلللها وتقطيعه على 
شللكل اصابع ثم انقعيها في ماء ساخن وملح وخل 
وملعقة سللكر واتركيهللا في المللاء منقوعة الى ان 
يبرد الماء ثم اخرجيها وضعيها في زيت سللاخن جدا 
واقليهللا حتى يصبللح لونها ذهبي فاتللح ثم ضعيها 
علللى ورق ماص للزيت وبعدهللا احفظيها في علبة 
باستيك وضعيها في البراد واخرجيها كلما احتجتي 
اليها بان تخرجين كمية وتضعيها في الزيت الساخن 

مباشرة.

5.الموز
لللكل كيلو مللوز ضعي ربع كللوب حليللب واخلطيها 
فللي الخاط واحفظيها في البللراد وكلما احتجتي له 
اخرجللي ملعقة منلله واصنعي منها عصيللر موز او 
ضعيها على سلللطة الفواكه او على سللطح الكعكة 

ككريما بعد اخارجها من الفرن .



أكباد الدجاج 
مع الرز والسلطة

تبحث أغلب السيدات عن األكالت السريعة سيما وأن 
اغلب النساء عامالت .. لذا قمنا بتحضير  أكلة سريعة 

ولذيذة وذات قيمة غذائية عالية إذ ال يخفى علينا 
جميعا ما ألكباد الدجاج من قيمة غذائية كبيرة 

تفوق أكباد األغنام واألبقار 

المقادير 
ربع كيلللو اكباد دجللاج، بصلة مقطعة بشللكل هالي، 
فلفل اسللود، ملللح، نومي بصرة، كركللم ، زيت أو زبد، 

ورق الغار، رز.

طريقة التحضير 
تسلللق أكباد الدجاج مع ورق الغللار إلزالة الزفرة، يقلى 
البصللل في الزيللت حتى يحمللر قليا ومن ثللم تضاف 
االكبللاد المسلللوقة مللع التوابللل مللن الفلفللل والملللح 
والكركللم والنومللي بصللرة وتقلب حتى تحمللر ويمكن 
إضافة الفلفل األخضر المقطع مع القلي إلضافة النكهة 

والشكل المميز
نقوم بطبخ الرز األحمر والمسمى الرز بالطمامة والذي 
يعد من أسللهل أنواع الرز في الطبخ ويتلخص في طبخ 
الرز بطريقللة الكبس في ماء المعجللون والطماطة مع 
إضافللة الملللح والفلفل األسللود. تقدم األكبللاد مع الرز 

والسلطة كوجبة غداء شهية.



ام البنين 
المرأة األمة



نساء اليوم يقفن 
عاجزات عن التعبير عما 
رسمته شخصيتها الفذة 
والكبيرة من مواقف 
االيثار واالنتماء لبيت 
النبي المختار، السيما 
ما نستذكره من سمو 
عقيدتها حينما سمعت 
بأستشهاد ابي االحرار 
وحزنها العميق عليه 
مع علمها بفقد اوالدها 
االربع

تكاد تتشللابه المشللاعر واالحاسلليس عنللد فقد االحبللة، النهم 
يتركللوا فراغللا اليملؤه شلليئا آخر .. والمللرأة بطبعهللا عاطفية 
ذلللك  علللى  االكثللر وجعللا  األم هللي  ،لكللن  التأثللر  وسللريعة 
االسللى .. فلنتصللور من تفقد اكثللر من ابن وشللقيق في وقت 
واحللد ..وتنللال لقبا رمزيللا بمحمول انسللاني زاخللر بعطاء غير 
متناه، وهللذا ماحصل ويحدث في حروب فرضت على العراقيين 
قسللرا .. وراحللت االمهللات تللزف الشللهيد  تلللو اآلخللر قرابينللا 
للوطللن .. ممللا يدعونا الللى التفكر مللن اين جئن بهللذا الصبر 
وهللن يفقللدن فلللذات اكبادهللن .. ليأتي الجللواب ومللا اروعه ، 
لقللد تأسللن بسلليدتنا ام البنيللن التللي قدمللت اربعللة قرابيللن 
ليستشللهدوا بيللن يللدي ابي عبللد اهلل فللي واقعللة الطف، هي 
انمللوذج اتصفللت بلله نسللاؤنا ممللن ركبللن معها في سللفينة 
العقيللدة والفللداء حينمللا زفللت اقمارهللا االربعللة الللى اعراس 
الشللهادة ليكتللب لهللا الخلللود وغللدت بابللا مللن ابللواب الرحمة 
والحوائللج ، فضللا عللن انهللا  ابللرز اعللام النسللاء اللواتللي 
العقيلللة  ومللع  الشللهداء  سلليد  مللع  وموقفللا  دورا  لهللن  كان 

زينب .
ومللع كل ماتسللعفنا بهللا الكلمللات بحللق موالتنللا ام البنيللن .. 
عمللا  التعبيللر  عللن  عاجللزات  نقللف  اليللوم  نسللاء  بأننللا  ارى 
االيثللار  مواقللف  مللن  والكبيللرة  الفللذة  شللخصيتها  رسللمته 
واالنتمللاء لبيللت النبللي المختللار، السلليما مللا نسللتذكره مللن 
سللمو عقيدتها حينما سللمعت بأستشللهاد ابي االحللرار وحزنها 
العميللق عليلله مللع علمها بفقللد اوالدهللا االربعة اعظللم دليل 
علللى انها امرأة مللن طرازخاص ، خلقت لتكللون معنى”وعنوانا 
لللكل نسللاء العالم االسللامي ، وثريا المعة في سللماء التاريخ، 
التقطللت بوجدانهللا ومنبتهللا الناصللع االصيللل صفللات الثبللات 
والمبادئ ، فقد اغدقت على االنسللانية عطاًء وثراًء المثيل لهما 
فللي الصبرالجميللل . انهللا ام البنين قرينة الصللدق والوفاء آلل 

المصطفى . 




ُ





جزء من 
الباب التي 
كانت داخل 

الحرم 
الحسيني 
المطهر 

يعتقد انها 
تعود للمذبح 

المشرف 
مزينة بالعاج 

والنحاس 
والمينا

كنوز حسينية..


