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كلم��ات وزنه��ا أثق��ل م��ن  األرضي��ن و كتلته��ا ال تقاس بحس��ابات البش��ر 
الطبيعية. 

جواب الس��يدة زين��ب )عليها الس��الم( لطاغية عصره يزيد ب��ن معاوية ملك 
الدولة األموية الغاشمة ووكيله الملعون بن زياد في الكوفة وهو يشمت بها 

بقتله نجل الطهر المحمدي و نفس الرسول االكرم صلى اهلل 
عليه وعلى آله ، في نص الحديث الثابت و الصحيح » حسين 
من��ي و أنا من حس��ين« ، وقد عرض��وا  رؤوس أخوتها عليها 
و أبنائها و أقاربها و على رأس��هم ش��يخ العلويين و ش��قيقها 
االمام الحسين بن علي بن أبي طالب )عليهم السالم( ، و بن 
فاطمة بنت محمد الرس��ول االكرم صلى اهلل عليه و على آله 
، سيد شباب أهل الجنة ، انه جواب الواثقة بأمر اهلل عز وجل 
، إن��ه جواب المنتصرين ، إنه جواب الجم��ال الروحي و النقاء 
الفكري ، و الصفاء الذهني ، والثقة المطلقة بحتمية النصر، 
وعنفوان الثورة الحسينية ، بل أثبتت انها مكملة لهذه الثورة 
، وأعلن��ت بقولها وهو يس��ألها ، كيف رأيت فعل اهلل؟ ، فكان 
جوابه��ا » م��ا رأيت إال جمي��ال« ، تعني بذلك اس��تمرار الثورة 
وديمومة العقيدة التي انطلق االمام الحس��ين )عليه السالم( 

من أجلها .
العقيل��ة زينب أعطت درس��ا للرجال ، ان النس��اء ال ينقصهن  
شجاعة و بأسا و إقداما ، رغم الموقف الذي ال يشك فيه اثنان 
بصعوبته و قسوته ، إال انها لم يغادرها عزها ، و لم يرعبها 
كث��رة الرجال و س��طوة الحاكم ، ولَم تعتره��ا رهبة الموقف 

والمكان ، رغم اللوعة و الحزن و تعدد المسؤولية .
ب��ل األدهى من ذلك لبي��ان قوتها تعير الحاك��م عند تبختره 

وتمادي��ه ف��ي طغيان��ه ، فتخاطب��ه ، يا اب��ن مرجان��ة ، لتمزق هال��ة الوهم 
الت��ي تحيط ب��ه ، وتمرغ أنف��ه باألرض ..انها بن��ت ابيها ، فك��م زينب لدينا 

الْيوم ؟ 

« ما رأيت إال جميال»

العقيلة زينب 
أعطت درسا 
للرجال، ان النساء ال 
ينقصهن  شجاعة 
و بأسا و إقداما، 
رغم الموقف 
الذي ال يشك فيه 
اثنان بصعوبته و 
قسوته ، إال انها 
لم يغادرها عزها 
، و لم يرعبها 
كثرة الرجال و 
سطوة الحاكم ، 
ولَم تعترها رهبة 
الموقف والمكان ، 
رغم اللوعة و الحزن 
و تعدد المسؤولية

ار�سسال مال الدي

باسمه تعالى

افتتاحية العدد



حوار/ اان احليمي 
ضيف 
وحوار

في كل مرة تزور فيها السيدة فاطمة قبالن كربالء المقدسة قادمة من لبنان ارى فيها عالما من 
العطاء والعمل االنساني السامي، فلها نظرة تسمو بالمرأة بأعتبارها قيمة لنهضة المجتمع، ولها 

دور جدير برعاية الطبقات المتضررة جراء الحروب سيما عوائل الشهداء وااليتام، كونها تعمل 
رئيسة لمؤسسة واحة الشهيد اللبناني (حركة امل) وناشطة مدنية واعالمية في حقوق المرأة..ولها 

نشاطات اجتماعية زاخرة بالعطاء، فهي تدرك ان الطريق الى االنسانية يبدأ من هنا، لتجد في ذلك 
المنحى بابا من ابواب التقرب الى اهلل ..فخزائن العطاء حسب وصفها جذوة وأمل التنضب. 

»قواري��ر« التق��ت بفاطمة قبالن اثن��اء تواجدها 
في زيارة االربعين وأجرت معها هذا الحوار .

• ما هو شعوركم في كل مرة تزورون فيها كربالء؟
زرت كرب��الء قراب��ة خمس وعش��رين مرة خ��الل األربع 
س��نوات األخي��رة وكان��ت زيارات��ي موزعة بين أنش��طة 
إعالمي��ة وحضور مؤتم��رات ) مهرجان تراتيل س��جادية 
التابع للعتبة الحسينية المقدسة أبرز النشاطات الثقافية 
التي قمت بها إذ كنت في لجنة التنسيق إلقامة المهرجان( 
وبين زي��ارات خاصة للمراقد والمش��اهد المقدس��ة في 
كرب��الء.. وفي كل م��رة أزورها أكتش��ف أم��را يجعلني 
دائمة الش��وق لتكرار هذه الزيارة، ثم��ة ما يجذبني في 
هذه المدينة التي تش��رفت بمعانقة أطهر األجساد )سيد 
الشهداء( إذ يمثل بالنسبة لي أيقونة الحياة ومنه أستمد 

قدرتي على رعاية ذوي الشهداء واأليتام.

• ماهي أهداف مؤسسة واحة الشهيد اللبناني ؟ 
ال تختل��ف ع��ن أهداف مدرس��ة اإلمام الحس��ين عليه 
الس��الم، فبناء المجتمع وحماية شريحة ذوي الشهداء 
ورعاية األيتام هي صورة من صور التكافل االجتماعي 
ال��ذي دع��ا إلي��ه اإلم��ام الحس��ين )عليه الس��الم( في 
نهضته ضد مظاهر الزيف والظلم، فما تقوم به هذه 
المؤسس��ة التي تعد م��ن مؤسس��ات المجتمع المدني 
ه��و تضامن وتكاتف وطني من أجل الس��الم الذي لن 

يتحقق دون جهد جماعي وعقيدة راسخة بالقضية.

• اإلعالم مفردة وجدت مع وجود اإلنس��ان وإن كانت 
بصيغ��ة أخرى، ما ه��و دور إعالم الم��رأة في الحياة 

المعاصرة؟
للمرأة دور ال يق��ل أهمية عن دور الرجل في اإلعالم. 
وه��ذا ما أثبت��ه لن��ا التاريخ ف��ي توثيق أه��م تغطية 

بوصفها: عطاًء انسانيا لن تنضب

انتماؤنا لإلمام الحسين عليه السالم..
ضماننا للعيش بكرامة

فاطمة قبالن:



05 إعالمي��ة ألعظم ح��دث كوني، إذ أخذت الس��يدة زينب 
عليها الس��الم عل��ى عاتقها اس��تكمال نهض��ة اإلمام 
الحس��ين وتجذي��ر مبادئه��ا وه��ي قطع��ا ل��م تكم��ل 
بالس��يف أال إنها أكمل��ت بالكلمة، ولدوره��ا البارز في 
احتض��ان رك��ب الس��بايا ورعاي��ة األيتام ث��م خطبتها 
الت��ي ل��م تتوانى فيها عن بث كلم��ة الحق مهما كانت 
النتائج المرتقبة آنذاك، الحجة في يد كل مرأة لخوض 
غم��ار تجرب��ة اإلع��الم إن توف��رت فيها س��مات المرأة 
اإلعالمي��ة ، تحت��اج  لتك��ون إعالمية ناجح��ة أن تكون 
على قدر كاف من الثقافة واالطالع الس��يما ونحن في 
عص��ر توفر المعلومة وس��هولة اقتنائه��ا بمجرد تتبع 
المص��ادر الموثوقة، كما ينبغي أن تك��ون قادرة على 
الحضور في المش��هد اإلعالمي ضمن مساحة تؤهلها 
لنقل أفكارها وعك��س ثقافتها بما تقتضيه الضرورة 

ويتطلبه الوضع.

• ه��ل هن��اك معوق��ات تعت��رض عم��ل الم��رأة في 
المؤسس��ات اإلعالمي��ة المختلف��ة وإن كانت ماهي 

سبل مواجهتها؟
قطعا هن��اك معوقات في كل المجتمع��ات ربما يكون 
في نس��ب متفاوتة لكن السؤال هنا : هل هناك قيمة 
للنجاح دون جهد ومثابرة وإصرار بالرغم من الظروف 
المحيط��ة ؟ المرأة تمتلك من القوة ما يكفي للنهوض 
بذاته��ا وبمثيالته��ا م��ن النس��اء وفي مج��ال اإلعالم 
تحدي��دا ق��د تتع��رض اإلعالمي��ة إل��ى مواقف تش��ير 
لعدم كفاءته��ا أو ضعف قدرتها على تأس��يس قاعدة 
جماهيرية، والتفوق يأتي في حال إثباتها عكس ذلك، 
فنح��ن ننتمي لمدرس��ة زين��ب عليها الس��الم التي ال 
تأل��ف التراجع وتكرس جل نش��اطاتها لخدمة القضايا 
اإلنسانية التي تس��تمد من فكر اإلمام الحسين )عليه 

السالم( منهجيتها وسلوكها.

• بالرجوع إلى واحة الش��هيد اللبناني ماهي الرسالة 
التي توجهينها للمجتمع العربي حول عمل مؤسسات 

المجتمع المدني؟

 

للش��هداء الفض��ل األول ف��ي اس��تمرار حياتن��ا بكرامة 
وأم��ان، لذا أقل ما يق��دم لهؤالء الرموز الذين تتوس��م 
به��م ذاك��رة الوط��ن أن نكف��ل لعوائلهم حي��اة كريمة 
ونش��عرهم بدفء االمتنان لم��ا قدمه أبناؤهم وآباؤهم 
من تضحيات عظيمة، فمؤسس��ة واحة الشهيد اللبناني 
تقوم برعاية عوائل الشهداء والجرحى واصحاب الدخل 
المحدود وتقدم لهم الدعم المالي واالجتماعي والصحي 
والترب��وي والنفس��ي، كم��ا تنظ��م عل��ى مدار الس��نة 
النش��اطات  سلس��لة من 
وزي��ارات  والمهرجان��ات 
االماك��ن المقدس��ة في 
والعراق  المكرم��ة  مكة 
وإيران. فضال عن اعداد 
موائ��د الرحم��ن لعوائل 
والجرح�������ى  الش��هداء 
واأليت���������ام، وتنظيمها  
الع���رس  لمهرج��������ان 
الجماع��ي إذ تتكف�������ل 
العرسان  منازل  بتجهيز 
م��ن أثاث ول��وازم أخرى 
ضمن متابع��ة حتى لما 
الزفاف،  مهرج��ان  بع��د 
عم��ل  ف��رص  وتوفي��ر 

البناء الشهداء.

المرأة تمتلك من القوة ما يكفي 
للنهوض بذاتها وبمثيالتها 

من النساء وفي مجال اإلعالم 
تحديدا قد تتعرض اإلعالمية إلى 

مواقف تشير لعدم كفاءتها 
أو ضعف قدرتها على تأسيس 

قاعدة جماهيرية، والتفوق يأتي 
في حال إثباتها عكس ذلك



منذ ساعات الصباح االولى تحمل «ام سالم« زادها وزوادها 
كل يوم لتلتحق بركب النساء امثالها ممن ارهقهن العيش 
واجبرتهن الظروف االجتماعية واالقتصادية على تحمل العمل في 
معامل الطابوق ..مكان لم نألفه من قبل ! ولم يكن في يوم ما 
صالحا لعمل النساء ، اال ان كل ماسمعته منهن ، الظروف القاهرة 
والقاسية  اسباب حملتهن على قبول عملٍ شاقٍ كهذا. هناك 
بين مدينة بابل والنجف االشرف وبالقرب من ناحية الكفل تتراءى 
من بعيد ابخرة الدخان المتصاعد من محرقة الطابوق .. رأينا نساًء 
كبيرات وصغيرات السن يعملن تحت اشعة الشمس وفي ظروف 
جوية قاهرة من اجل لقمة العيش.

 أحالم ضائعة ومستقبل مجهول

بغياب الرعاية االجتماعية لهن

ربال / �سعا البياي   تحقيق

نساء الشمس..
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)قواري��ر( كانت هناك وس��جلت في اوراقها 
ناقل��ة  النس��وة  ب��ه  ماتحدث��ت  الميداني��ة 

معاناتهن اليومية . 

تقول االربعينية ام جاسم .. بعد وفاة زوجي وماترتب 
بعد فراقه من تدهور معيش��ي لعائلتي المكونة من 
اربع��ة اطف��ال .. بقيت ابحث عن عم��ل يعينني على 
ذلك .. فلم امتلك مايكفي لمشروع صغير او اي مهنة 
.. فلج��أت الى احدى قريباتي الت��ي تعمل في معامل 
الطاب��وق ان تجد لي عم��ال معها .. وبعد طول انتظار 
انضمم��ت الى قافلة العمل في ه��ذا المكان .. ورغم 
صعوبة العمل ومش��قته اال انني اضع في حس��اباتي 
حصول��ي عل��ى رات��ب ش��هري يقين��ي واطفالي من 
العوز والفقر على حد قولها .. وهي تطالب بضمانات 
اجتماعي��ة ومادية ف��ي نهاية المط��اف ، والى تقليل 

ساعت العمل.    

احالم مشتتة
ام��ا )ن/ل( وه��ي فت��اة ف��ي العش��رينيات ، رفض��ت 
الحدي��ث بداي��ة االم��ر وتخوف��ت حينم��ا علم��ت انن��ا 
اعالمي��ون ، وبع��د طمأنته��ا عل��ى ان عملن��ا لنق��ل 
معاناته��ن تقبل��ت االم��ر وقال��ت : ان��ا م��ن عائل��ة 
فالحي��ة .. تركنا كل ش��ي ء بع��د ان اصبحت الزراعة 
صعبة والتجني فائدتها .. اضطررنا انا وابي واخوتي 
ال��ى العمل ف��ي معامل الطاب��وق القريبة ، لكس��ب 
قوتنا بش��رف .. دون اللجوء الى االس��تجداء او االعالة 
عل��ى أحد .. رغم ان العمل متعب ومضنٍ لي ، اال انها 
اصبح��ت مهنتن��ا التي نعتم��د عليها في المعيش��ة .. 
والنبالي في قلة االج��ور الننا عائلة متكاتفة وتعمل 
مع��ا ، وحينما س��ألتها ع��ن احالمها . اجاب��ت : الاملك 
حلم��ا محددا ، ولكني اطمح بالعمل في مجاالت اخرى 
اخ��ف وطأة من هذا العمل ال��ذي يرهقني كل يوم !! 
وان تك��ون اجورنا جيدة ومناس��بة لما نبذله من جهد 

يومي . 
اح��د اصح��اب المعام��ل ال��ذي تح��دث لن��ا بصعوب��ة 
ول��م ترق له مانقلناه من معاناة النس��اء من هناك .. 
قال بمضض : معظم النس��اء العام��الت في معاملنا 
ه��م اقرب��اء .. وعوائ��ل ، اليمكننا اجبار اي ش��خص 
عل��ى العمل ، وجميعهم يالقون احتراما ومس��اعدات 
واوق��ات اس��تراحة وغيره��ا م��ن تفاصي��ل العمل .. 
كم��ا انه��ن يتقاضي��ن اج��ورا عل��ى عملهن بش��كل 
اس��بوعي اوش��هري حس��ب رغبته��ا، وف��ي المعم��ل 
نس��اء مض��ى عل��ى عمله��ا س��نوات طويل��ة وك��نّ 
م��ن اللواتي يجدن العم��ل وتعودن عل��ى صعوبته ، 
وان��ا الانك��ر ذل��ك .. ومم��ا يس��اعدهن عل��ى تحمل 
المش��قة وج��ود االخ��وان واالزواج واالقرب��اء معه��ن 
ف��ي العمل .. وهذا بح��د ذاته دافعا للبق��اء وااللتزام 

فيه. 

لمجتمع صحيح 
وبحس��ب الباحثة االجتماعية س��جى عدنان ان ارتفاع 
ع��دد االرام��ل وانتش��ار الفقر  ف��ي الع��راق ادى الى 
قبول المرأة باالعمال الشاقة  ومنها معامل الطابوق 
والبالس��تك والبس��طيات وغيره��ا .. وكان��ت الم��رأة 

الريفية وغير المتعلمة االكثر عرضة لهكذا اعمال ! 
ولك��ن م��ن المخزي ان تك��ون لدينا نس��اء تعمل في 
جمع الملح وفي معامل الطابوق اشعر بالخجل عندما 
اش��اهد في االعالم عمالة النساء العراقيات واتساءل 
ه��ل يرى صناع القرارالسياس��ي م��ا يعرضه االعالم 
العراقي من مآسي , وماذا سيقولون للمجتمع الدولي 
ع��ن الع��راق الديمقراط��ي الجديد ال��ذي وصلت فيه 

عمالة النساء الى 35٪؟
غالب��ا ما يت��ذرع صناع القرار السياس��ي ف��ي العراق 

بأنهم اليملكون العصا السحرية لتغيير هذا الواقع.
يج��ب ان يك��ون هن��اك قان��ون الضم��ان االجتماعي 
له��ن، فليس من المعق��ول ان تمنح ش��بكة الحماية 
االجتماعية اجرا اليكفي اس��رة الس��بوع واحد اضافة 
ال��ى ان المع��وق اليمنح راتب ش��بكة الحماي��ة اال اذا 
كانت نسبة العوق 75٪ وهذا مثير لالستغراب فضال 
عن تفعيل الدوائر الرقابية في وزارة البيئة والصحة 
ووزارة العمل والشؤن االجتماعية لمنع وقوع انتهاكات 
لحقوق االنسان وللمساواة بين الجنسين , واالهم من 

ذلك ان تتوفر ارادة سياسية لبناء مجتمع صحيح .



 لربـو
وحقائق     خرافات..

اق��رت االبحاث ان تثقيف مري��ض الربو وعائلته 
حول المرض يعتبر حجر زاوية في خطة التدبير 

الناجحة لعالج المرض أو السيطرة عليه.
الدكتور عصام ديب / اختصاص االمراض الصدرية في 
مستش��فى زين العابدين يبين اه��م حقائق وخرافات 

الربو 

الحقيق��ة األول��ى: معرف��ة الم��رض يج��ب أن تع��رف 
مرضك

الرّبو مرض التهابيّ مزمن يصيب الشُ��عب الهوائية 
الكبي��رة والمتوس��طة والصغيرة، يتظاه��ر بنوبات من 
ضيق الصّدر والسّ��عال وقصر النف��س، هذه النوبات 
ت��زول عضوي��ا أو بالمعالج��ة تحصل ه��ذه النوبات إثر 
تعرض المريض لعوامل محسّس��ة خاصة مثل ) العث 
المنزل��ي وغب��ار الطل��ع ( أو عوام��ل أخرى مثل ) ش��دة 
البرد والروائح القوية والكلور والتلوث الغباري( أو حتى 

بالجهد واالنفعال والتوتّر.

الحقيقة الثانية: تشخيص المرض 
هن��اك ع��دد كبي��ر م��ن االم��راض.. تش��ابه اعراضها 
السريرية الربو، وإنَّ تشخيص هذه األمراض يقع على 
عاتق الطبيب تضم القائمة أمراض الحنجرة والقصاب 
المسببة لالنس��داد والجس��م األجنبي المستنشق لدى 
األطفال أمراضا رئوية أخرى الساركوئيد وحتى قصور 
القلب ) فش��ل العضل��ة القلبية( قد يتطلب تش��خيص 
ه��ذه االم��راض إج��راء فح��وص ش��عاعية ومختبري��ة 
وفح��ص وظيفة رئوية، وفحوص��ا بالمنظار والزراعات 

النسيجية.
الحقيقة الثالثة: عالج الربو 

ال يوج��د عالج ش��اف للربو! هل س��أبقى مريضا مدى 
الحياة؟ 

حسنا قد تس��بب هذه العبارة حالة من القنوط واليأس 
لدى مريض الربو ولكن يمكننا الس��يطرة على معظم 
حاالت المرض وإعادة المريض لحياته الطبيعية أو شبه 
الطبيعية أقل قدر ممك��ن من اآلثار الجانبية.. ال تتردد 
راج��ع طبيبك واستش��ره ح��ول العالج الوقائ��ي الدائم 
وخط��ة التدبير طويل��ة األمد، قد تمث��ل معالجات إزالة 

الحساسية )لقاح التحس��س( فرصته للشفاء من الرّبو 
عند بعض المرضى. 

الحقيقة الرابعة: بالنسبة للفتيات والسيدات: 
ه��ل اس��تطيع ال��زواج والحم��ل واإلنجاب وأن��ا مصابة 

بالرّبو؟ 
بالطب��ع تس��تطيعين، أن الرب��و ال يؤثر عل��ى معدالت 
الخصوبة لدى الس��يدات، وأثناء الحم��ل واإلرضاع، وإن 
الربط الجيد أثن��اء الحمل يمكن من إتمامه الى النهاية 
ووالدة طفل طبيعي.. بالمقابل فالضبط السيئ للربو 

يسيء لالم والجنين. 

الحقيقة الخامسة:
 الربو مرض وراثي! إذا سيرث أبنائي المرض؟ 

إن الرب��و مرض معقد م��ن الناحية الس��ببية ورغم إن 
الوراث��ة تلع��ب دورا مهما في حدوث الم��رض إن هناك 
عوامل أخرى بيئية ودوائي��ة واجتماعية تلعب دورا في 

تطوير المرض.

خرافات حول المرض

الخرافة األولى: بخاخات الربو تسبب اإلدامة ؟! 
تحت��وي بخاخ��ات الربو عل��ى الم��ادة الدوائي��ة الفعالة 
مصنع��ة على ش��كل غاز بحي��ث يتم مباش��رة للطرق 
التنفس��ية، ال تحت��وي بخاخات الربو على مواد تس��بب 
اإلدام��ة أو االعتي��اد، وببس��اطة فأن الس��بب في تعلق 

المريض بها هو فعاليتها التي تمنحه شعور الصحة.

الخراف��ة الثاني��ة: بخاخ��ات الربو مؤذي��ة للقلب وقد 
تسبب الذبحة والوفاة القلبية المفاجئة ؟!

كأي دواء ق��د يس��بب البخ��اخ بع��ض اآلث��ار الجانبية.. 
ف��ي حدوده��ا  الجانبي��ة  اآلث��ار  لك��ن اطمئ��ن فه��ذه 
الدني��ا )وت��كاد تك��ون مهمل��ة( عن��د اس��تخدام العالج 
بشكل صحيح، وبالنسبة للذبحة والوفاة المفاجئة فإنَّ 
احتم��ال حدوثها عند مريض الربو مس��تخدم البخاخ ال 
يزيد بص��ورة ملحوظة عن ما هو عليه عند الش��خص 

العادي.

طبيب 
قوارير

طبيب طبيب 

الدكتور عصام ديب
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أستطيع  الثالثة:  الخرافة 
دون  بمفردي  الربو  تدبير 
الحاجة للطبيب، في أسوأ 

األحوال س��أزور مضمدا أو 
قسم الطوارئ ! 

يعتب��ر تدبي��ر الربو عل��ى المدى 
الطويل مش��كلة صعب��ة تتطلب توافر الخب��رة الكافية 
ل��دى طبي��ب مم��ارس وتع��اون المري��ض والعائلة. إن 
االلتزام بخطة الزيارة الدورية والزيارة الطارئة للطبيب 

اساسية في الضبط الجيد. 

الخراف��ة الرابعة: طفلي مصاب بالربو لكن سيش��فى 
عن البلوغ مع العالج أو بدونه ! 

يحقق عدد كبير من األطفال هدوءًا وهجوما مس��تديما 
للرب��و م��ع البل��وغ إال إن العالج الجيد يضم��ن الوصول 
بنسب الشفاء لحدودها القصوى ويجنب الطفل المعاناة 
من المرض والتغييب عن المدرس��ة وعدم القدرة على 
اللعب مع األقران بس��بب ضيق الصدر وحتى تشوهات 

القفص الصدري المستديم.

الخراف��ة الخامس��ة : إن العالج األفض��ل للربو هو ابر 
لقاح الربو ) اإلبر الحليبية ( !؟

 ال تحت��وي ه��ذه االبر ) الحليبية ( على لق��اح للربو إنها 
ببس��اطة كورتيزون مديد التأثير ) يعمل 3-4 أس��ابيع 
ض��د الجس��م ( وبزوال مفعوله تنش��ط أع��راض الربو 
وتعود أس��وأ من قبل : وهي تسبب كما هائال من اآلثار 
الجانبي��ة. فالكورتي��زون المطلوب للع��الج موجود في 
بخ��اخ الربو وبتراكي��ز ضئيلة تقدم الفائ��دة المطلوبة 

ممن يستخدمونها بشكل منتظم.

الخرافة السادسة: إنها مجرد نزلة شعبية أو حساسية 
صدرية.. ال داعي للقلق !

خطا قاتل: إن اي حساسة صدرية ببساطة هي ربو!



موقعه وأسباب بناءه
حس��ب ما ذكره الباحث عدنان عبيد المسعودي 
في كتابه الدليل اآلثاري كربالء المقدسة عن خان الربع 
أو خ��ان النخيلة كما أطلق عليه أخيرا، »يقع إلى الجنوب 
الشرقي من محافظة كربالء المقدسة بمسافة 1٨ كم 
وبني في عهد والي بغداد العثماني سليمان باشا الكبير 
ع��ام 1793م وه��و أحد الخان��ات التي بنيت بمس��افات 
ثابتة لتكون محطات إس��تراحة لزوار العتبات المقدس��ة 

القادمين من خارج العراق.

الخريطة المعمارية 
ذكر المس��عودي في كتابه الذي يعن��ى بآثار كربالء أن 
الخان يتش��ابه من الناحية التخطيطي��ة والمعمارية مع 
خانات القوافل األخرى الت��ي تقع على الطرق الخارجية 
التي تربط بين المدن العراقية. حيث يتوس��ط الصحن 
س��احة مكش��وفة تحي��ط ب��ه مجموع��ة م��ن الحجرات 
تتقدمه��ا األواوين التي تعلوها عق��ود ) أقواس مدببة( 
ويتميز بأسواره العالية ومدخله الذي يتألف من طابقين 
تتوس��طه بوابة كبيرة كما وأس��تخدمت األقبية المدببة 

حتقيق / قوارير 
تاريخ 
وتراث

 من يغادر مدينة كربالء المقدسة بأتجاه مدينة النجف األشرف سيرى الصحراء المترامية األطراف وبعد مسافة 
ليست ببعيدة عن مدينة كربالء هناك على الجانب األيسر بناء كبير يجذب النظر ويجبر كل من يراه على التفكر 
والتأمــل في هذا البناء المســتوطن في الصحراء الواصلة بين المدينتين المقدســتين، تــرى هل هو حصن من 
الحصــون الدفاعيــة التي بنيت في عهد الحروب ، أو ربمــا ملجأ للبدو الرحل.. إنه خان الربع الذي ســمي بهذا 

اإلسم ألن من يصله يكون قد قطع ربع المسافة من كربالء نحو النجف. . حسب المصادر التاريخية .

يستيقظ من جديد ويستقبل خان الربع..
زواره في الصحراء الكربالئية 
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ف��ي تس��قيف الغ��رف واألواوين وأس��تعمل ف��ي بنائها 
الطابوق اآلجر والجص.

 ويشيرالباحث سمير خليل شمطو في كتابه دليل كربالء 
السياحي  أن الخان بني بشكل مغلق حفاظا على أرواح 
المسافرين وقطاع الطرق واللصوص فيتم الدخول إليه 
من المدخل الرئيس في الجهة الشرقية وهناك مالحق 

خاصة بالخيول ولتكديس أمتعة المسافرين.

ذكريات 
 كباقي اآلثار في العراق التي تش��وهت كثيرا وتعرضت 
للعنف ش��أنها ش��أن اإلنس��ان فق��د تعرض ه��ذا الخان 
للتش��ويه والتخري��ب والدم��ار عندما إس��تخدم من قبل 
النظام المقبور كمخازن للعتاد والس��الح في حربه ضد 
ق��وات اإلحت��الل األمريكي ف��ي ع��ام 2003 م إذ قامت 
ق��وات اإلحت��الل بتفجير أكداس العتاد عن��د دخولها إلى 
مدينة كربالء مما أدى إلى سقوط أغلب أجزائه حتى تم 
إعم��اره وصيانته من جديد من قبل الهيئة العامة لآلثار 

والتراث في حملة إنتهت عام 2013م. 
بقي��ت اآلث��ار ف��ي كرب��الء حبيس��ة الذكري��ات الجميلة 
والماض��ي المش��رق لبالدن��ا ولم يك��ن خ��ان الربع في 
الس��نوات األخيرة س��وى معلم تاريخي يشاهده الناس 
خالل س��فرهم من وإلى كربالء نحو النجف ، ولكن في 
العام الماضي إنبثقت فكرة رائعة من قبل بعض مثقفي 
كربالء والمهتمي��ن بتاريخها وتراثها فولد مهرجان خان 
النخيل��ة األول الذي تم إعداده بجه��ود فردية وبتبرعات 
من قبل الخيرين من أبن��اء المحافظة ليكون خان الربع 

محط��ة للف��ن والثقافة واألدب والش��عر وملتقى لهؤالء 
جميعا من خالل مهرجان خان النخيلة.

توهج فكرة 
وق��د أك��د حمي��د الهالل��ي رئي��س اللجن��ة التحضيرية 
للمهرج��ان أن،  إختيار خ��ان النخيلة لم يكن إعتباطا بل 
ألنه ش��اخص تاريخي يمث��ل العمق الحض��اري لمدينة 
كربالء المقدس��ة وبس��بب مكانه القري��ب والمميز من 
مدين��ة كربالء المقدس��ة توهج��ت الفكرة ف��ي إقامته 
بع��د دع��وة العديد من األدب��اء والمثقفين ف��ي المدينة 
م��ن قبلنا لزيارة الخان فكان��ت هناك ردود فعل إيجابية 
جدا مما ش��جعهم على تقديم الدع��م المعنوي والمادي 
م��ن قبل البعض منه��م ، فقررنا ف��ي البداية أن نمول 
المهرج��ان ذاتي��ا من خالل اللجن��ة التحضيرية ثم بدأت 
التبرع��ات م��ن قبل بع��ض الش��خصيات الب��ارزة أمثال 
القاضي السابق أحمد الهاللي ومن ثم لقينا ترحابا من 
قبل نقابة المعلمين التي تبرعت هي األخرى ووفرت لنا 
أيضا سيارتين للنقل وبعدها كانت هناك إلتفاتة رائعة 
من قبل العتبة الحس��ينية المقدس��ة وإعالمها المتمثل 
بالس��يد جم��ال الدين الشهرس��تاني الذي وفر س��يارات 
للنقل وأجه��زة صوتية ومنصة وأوع��ز إلى قناة كربالء 
الفضائي��ة أن تبث من خالل أخباره��ا خبرا عن إنطالق 
مهرجان النخيلة األول.. مشيرا إلى ان الهدف من إنشائه 
ه��و إلحياء األماكن التاريخية ف��ي مدينة كربالء وجعله 
حلق��ة وصل وملتقى بين المثقفي��ن واألدباء والفنانين 

في أنحاء العراق كافة .

خ��ان النخيل��ة معلم تاريخ��ي وعمق حضاري 
وقصة قديمة مرتبطة بالقوافل والناس



اإلبن عزيز 
والتربية أعز

ماالسبب الذي 
جعل األم 
المعاصرة التي 
تقرأ وتكتب 
عشرات البحوث 
في التربية 
التساوي إال شيئا 
بسيطا أمام 
أمهاتنا في 
مايحملنه من 
حنكة وحكمة 
في تربية األبناء؟

م��ع كل مانحمله م��ن ثقافة وش��هادات وعناوين نقف بذه��ول أمام تمرد 
الن��شء الجديد وس��لوكياتهم الت��ي غالبا م��ا تتخطى الحد المس��موح به 
كالجدال والتمادي في المزاح ورفع الكلفة مع الكبار فتعود بنا الذاكرة الى 

االنضباط الذي تربينا وربينا أبناءنا عليه.
إذن ماالسبب الذي جعل األم المعاصرة والتي تقرأ وتكتب عشرات البحوث 
في التربية التس��اوي إال شيئا بسيطا أمام أمهاتنا في مايحملنه من حنكة 

وحكمة في تربية األبناء؟.
ف��ي كل موق��ف م��رّ أو يم��رّ ب��ي أق��ارن نفس��ي مع أم��ي تلك الس��يدة 
الت��ي التف��ك طالس��م الح��روف لكنها كان��ت تمل��ك باعا طوي��ال في حل 
العق��د وتحلي��ل الش��خصيات وق��راءة األح��داث بصم��ت وروي��ة رغم كل 
صعوب��ات الحي��اة والمحن القاس��ية التي مرّت به��ا العائلة كان��ت كالوتد 
الراس��خ ف��ي باط��ن االرض هيب��ة وش��موخا، وله��ا ق��درة مذهل��ة على 
إدارة ش��ؤون البي��ت واألس��رة س��واء بحض��ور األب أوغياب��ه، وم��ع كث��رة 
األبناء وقلة الفوارق في أعمارهم وحجم المس��ؤولية الملقاة على عاتقها 
وعس��ر الحال كانت مثابرة مدبرة قليلة الش��كوى وكأنها تخش��ى انكسار 
هيبتها كي مانطيع أوامرها والنظرة منها كانت كافية لردعنا وفهم ماتريد 
دونم��ا كالم،الأدري أي س��حر كان يصيبن��ا اذ ننص��اع ألوامره��ا بالجدال 
وه��ي التي التجيد القراءة والكتابة لكنه��ا عوّدتنا على مبدأ إنجاز الواجب 
المدرس��ي أوال وقبل أي ش��يء ولم يك��ن يرضيها غير التف��وق وبالهدايا 
باعتبارن��ا لم نفع��ل اال الواجب حتى نش��أنا نحترم الوق��ت ونعتبر الكتاب 
والمدرس��ة والمعلم من المقدس��ات والثوابت الجدال فيها أمرا مرفوضا أو 

مفروغا منه.
كبرت وعرفت أن تلك الس��يدة قادت البي��ت بنظام المركزية وكان قانونها 
نافذا على الجميع وشعارها الذي اعتمدته في تربيتنا )اإلبن عزيز والتربية 
أعز(هو عين الصواب فياعظمتها إذ أدركت جيدا بأنها كمربية ناجحة يجب 
أن تك��ون حازمة قوي��ة مهما كانت تحم��ل من الحب والحنان كي يحس��ب 

حسابها الكبير والصغير.
اقول هذا مع دعوة وأمنية ربما يصعب تحقيقها على أمهات اليوم لالقتداء 
بأمهاتنا األوائل ربما يملكن س��ر النجاح في تربية الجيل الذي يكاد يكون 

خارج السيطرة وبكل المقاييس .
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وادي الرهبان المقدس
ثبات االيمان 

في عصور الطغيان 

روايات وأحداث وصالة 
ممتدة من جذور الماضي 

نحو سماء النور

حتقيق - غدي فرن�سي�س 
قنوبني �سمال لبنان

من ملفات 
الشعوب



 في الساحل الس��وري واللبناني، تنتشر الصوامع 
المس��يحية والعلوي��ة عل��ى القم��م، حيث يصعب 
عل��ى الجيوش والطغاة الوصول.. لقد س��ّطرت المذاهب 
هذه نضاالت قاس��ية ألج��ل البقاء هن��ا.. مرّعليها الذبح 
والقتل والس��بي والعنف، فاعتمدت الوديان المخفية بين 
أعلى الجبال موئال » للتعبد والتبش��ير.. وتحوّلت قممهم 
الصاب��رة إل��ى مقام��ات وم��دارس عبادية من جي��لٍ إلى 

جيل.
في شمال لبنان، بين أعلى قممه الواقعة قرب األرز، ثمة 
واد يسمونه الوادي المقدّس ،خرّج هذا الوادي قديسين 
عب��ر الق��رون الماضي��ة، وانطلقت من��ه أول مطبعة في 
العالم العربي على خدّ اليس��ار ف��ي الصخر فوق الوادي 
المق��دّس، ثمة دير يك��ون فيه القدي��س الحبيس، دير 
مارمطاني��وس قزحي��ا.. ف��ي طري��ق الصع��ود إلى قمة 
إهدن، عبرن��ا في جوف الجبال قب��ل أن تصل إلى الدير، 
ت��كاد ابته��االت الطبيعة تكلمك في أذن��ك. فهذه األرض 

هنا شهدت ثبات اإليمان في عصور الطغيان.

صمت الرهبان
تكاد تس��مع تس��بيحهم يصع��د من جوف الصخ��ور التي 
خبأتهم، »يمينا ويس��ارا«، إنها أرض خبأت أول الكنائس 
الماروني��ة ف��ي جوفه��ا. بجموعه��م المكلل��ة بأثوابه��م 
الس��وداء يمش��ون صامتي��ن، يس��بحون م��ن صمته��م 

فيه��درون كالجبال،  في أياديهم بخور وعلى ش��فاههم 
ترانيم عتيقة »قاديش��ات ألوهو قاديشات« هي ابتهاالت 
س��ريانية ال زال��ت كل كنائس الموارنة تبت��دئ فيها كّل 
قدّاس،  كانت يوما، تُطبعُ هنا في هذه المطبعة بمثل 

هذه الحروف .
الالفت أن من بين الكتب دراس��ة عن الرسالة المحمدية، 
وأن كل رمز له معان. نرى مثال طقوس اللباس التقليدي 
والعمّة البطركية والشارات.. هنا نستعرض معا مقامات 
ومرتب��ات لهؤالء الكهنة والرهبان الذين مروا هنا، غرفوا 
من قدسية المكان وسمّي بأساميهم ومدرستهم..المكان 
كبير وفس��يح، وف��ي كّل حجرة أو ش��جرة روايات وأحداث 

وصالة ممتدة من جذوع الماضي نحو سماء النور.

المتحف
الفواني��س والمع��دات واألوان��ي واأللبس��ة، صناديقهم 
وحبره��م والطق��وس.. متح��ف م��ن تاري��خ متمددعلى 
الصخر الب��ارد تدفئ عمره في متح��ف المطبعة، يخبرنا 

الدير عن التبشير بالحبر على ورق الدهر. كيف عاشوا؟
ف��ي البدء كانت له��م فقط الكهوف، عم��روا على وجنات 
الجبل مباني من طين وخش��ب تس��تلقي عل��ى الصخر، 
وفيه��ا كنائس��هم برطوبة الب��رد القارس ودفء ش��موع 
إيمانهم عاش��وا من أج��ل صلواتهم هنا بي��ن هذا البيت 

والكهف.

شاء اهلل تعالى أن يسمي هذه األرض أرضه
ويقدس كل من زهد فيها ونجح في ترك الدنيا والشهوات 

رهبان زهدوا
نهج عيسى أو نهج علي

كل الدروب الصادقة ترحل إلى اهلل
تعالوا نزور وادي الرهبان وصوامعهم

تعالوا نتنشق عطر عيسى ومريم في طهر األرض وحبر التاريخ
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المحبس��ة والكنيسة كما تقول الش��ارة من القرن الثالث 
عشر، ومن المرجّح أنها أول أسقفية للمذهب الماروني، 

وأضيفت إليها أجزاء قرن بعد قرن.
فلندخل بصمت، كما تقول كل الالفتات المعّلقة، ولنستمع 
في كنيسة مار يوحنا إلى صمت المذبح حيث علق الناس 
أسماءهم ونذوراتهم بش��فاعة القديسين، بشفاعة مار 
يوحنا، وهو المس��مى »النبي يحيى« في اإلس��الم. أي إن 
المغارة هذه كانت وال تزال مقاما مخصصا للنبي يحيى، 

على مذهب الموارنة المسيحيين في وادي قنوبين.
كأن أرواح الكهن��ة والخ��دام واألب��رار والصالحي��ن تغرد 
بي��ن العصافي��ر وترنم من أطراف األغصان.. كل ش��يء 
يس��بح هلل هنا، وللص��الة عبير من أج��راس قديمة تبدو 
كأنها النبض الخير الذي يجمع هؤالء الناس من ماضيهم 
إلى مس��تقبلهم خلف إيقاع واحد : المجد هلل في األعالي 
يعتبر وادي قنوبين مفصال« أساسيا« الستمرار المذهب 
الماروني المسيحي في الشرق ويسمى بالوادي المقدس.. 
هنا يعبر الرهبان والنس��اك ويعتزل��ون الدنيا.. هنا يمنع 
على اإلنس��ان أن يغضب ربه أو يس��يء ألم��ه األرض او 
أخي��ه اإلنس��ان.. هن��ا يمارس اإلنس��ان امتح��ان التخلي 
عن المادة،البعض ينجح، فيسمو، وقد يصبح قديسا«.  

القديس الحبيس
ه��و من يمارس الزهد بأعلى درجاته وينعزل عن الكالم 
والطعام إال م��ا عملت يداه ويمضي خلواته مع ربه وحده 
، وكلم��ا كان زه��ده قاس��يا«، كلم��ا ارتف��ع ف��ي التاريخ 
عشرات القديسين الرهبان المس��يحيين من مطانيوس 
قزحيا إلى ش��ربل إلى نعمة اهلل الحرديني .. هنا في هذا 
الدير، ارتس��موا رهبانا.. الراهب مطانيوس قزحيا أسس 
مغارة عجائبي��ة فباركه اهلل وأعط��اه مرتبة يأتي الناس 
للتعبد وإيفاء النذور هلل بش��فاعة هذا القديس، يطلبون 

مرادهم للش��فاء. يشعلون الش��موع ويصلون صلواتهم 
هلل وابتهاالتهم للسيدة مريم وإبنها يسوع المسيح. 

وفي الدير أيضا« ال يزال يرتس��م الرهبان الجدد ويرتفع 
الحبيس ويشيخ هنا.

 األب 
ه��و الحبيس الذي يحضر الناس لرؤيت��ه يوم األحد دون 
يقين أنه س��يكون موجودا« ال يخرج من عزلته إال نادرا« 
فيتهافت��ون إللق��اء الس��الم عليه وس��ؤاله ع��ن زواجهم 
وأبنائه��م وخياراته��م المس��تقبلية.. مرة س��معته يكلم 
عروس��ين جددين ويمسك بيديهما فوق بعضهما ويقول 
لهم��ا » النق��اش، والصدق والمحبة« كأن��ه والد واعظ أو 
ج��دّ حكيم.. له��ذا يس��مونه »أبونا« لهذا تس��مى رتبته 

باألب، ألنه الناصح الديني.
الي��وم، المحبس��ة ص��رح حج��ري والق��داس مكان��ه في 

الكنيسة هذه األحدث، واإلسم 
»م��ار  ي��زال  ال  والمق��ام 

معه  والتص��ق  يوحن��ا«، 
وم��ن بعده إس��ما خلف 
إس��م، م��ن الرهب��ان 
تعد  لم  الخريجي��ن.. 
مطبع��ة،  المطبع��ة 
الرهبان  ولكن هؤالء 

بنوا وانتشروا في وديان 
وجب��ال ومدن ، بمدارس��هم 

وجامعاته��م..  وكنائس��هم 
ربم��ا تغير عص��ر اإلختباء 

للمس��يحيين  الجبال  في 
الي��وم، ولك��ن الخطر 

الزال  واإلضطه��اد 
متشابها«.



قوارير
قضية 
للمناقشة 

استطيع القول ان مواقع التواصل االجتماعي 
اصبحت تحرض االبناء والبنات على العقوق, 
لي��س العقوق المتعارف عليه من  قس��وة  وصراخ و 
تج��اوز صارخ على  حق��وق الوالدين  بل هو العقوق 
الصامت عقوق العصر الجديد الذي ساهم في ايجاده 
الفيس بوك واالنس��تغرام وغيره ال��ذي جعل ابناؤنا  
يقلبون اية الليل والنهار فينامون نهارا  ويستيقظون 

ليال تاركين االب واالم في معاناة من نوع اخر  .
العق��وق الصامت هو ان ترى االم التي دخلت عقدها 
الس��ادس تقوم باعمال التنظيف والطبخ  الى جانب 
مه��ام اخرى تنازل عنه��ا االب لتقصير منه او اهمال 
او انش��غاالت اه��م وهذا كل��ه والبنت الش��ابة تزيد 
م��ن تخلفها العاطفي بمتابعة المسلس��الت التركية 
والكورية على سبيل المثال حيث اكدت دراسة حديثة 
ان الفتاة التي تتابع هذه المسلس��الت وتحب ممثليها 
تعاني من تعوق في المش��اعر وتخل��ف عاطفي وال 

تصل لالمنيات الواقعية نهائيا .
قمة العقوق ان ترى االب مع كل ما يحمله من هموم 
العيش ومعاناة امراض العصر من ضغط وس��كري 
واالالم مفاص��ل يحمل اكياس الخض��ار ويلبي كافة 
احتياجات المنزل واالبن يستيقظ ليال  متعكر المزاج  
ف��ال يمل��ك الوقت للجل��وس م��ع والدي��ه او الحديث 

معهما اال وه��و يريد تحقيق احدى مف��ردات طلباته 
التعجيزية وليس من المبالغة القول ان هذه المعاناة 
اصبحت هذه االيام القاس��م  المش��ترك  في معظم 

العوائل تقريبا .

خارج النطاق 
وم��ن العقوق ايض��ا ان نخب��ر امهاتنا ب��كل صغيرة 
وكبي��رة وننس��ى ان قل��ب االم ل��م يع��د يتحمل وان 
تل��ك الصغائ��ر ما ه��ي اال هموم تتراك��م في قلوب 
االمهات فتسبب لهن من االلم والقلق ما لم نستطع 

ادراكه.
المش��كلة ان هذه العقوق ال تنتهي حتى بزواج االبن 
او البنت بل يس��تمر على شكل مشاكل تافهة يمكن 

ان تحل بسهولة دون تعكير مزاج االم .
فه��ل يا ت��رى اصبح ابناؤن��ا  خارج نطاق الس��يطرة 
وهل ي��ا ترى حذفت من المناهج الدراس��ية الحديثة 
االحاديث الش��ريفة التي تحث عل��ى احترام الوالدين  
والب��ر بهما والت��ي كنا نحفظها ع��ن ظهر قلب وهي 
ان رضا اهلل من رضا الوالدين  وان الجنة تحت اقدام 

االمهات .
هذه الكلمات ليس��ت هجوما عل��ى الجيل الجديد بل 

هو واقع مؤلم .

في زمن التكنلوجيا 

عقوق صامتة التمثل رسالة الحقوق 
في تراتيلها

مع كثير من األلم والحسرة يمكننا القول وفي هذا الزمن ان البنت 
لم تعد صديقة أمها ولم يعد الولد يسير على سر أبيه بعد ان اصبحت 
مواقع التواصل االجتماعي والمسلسالت صديقة البنت المفضلة واالبن 
اصبح يسير على سر نزواته ومتطلباته شبه المستحيلة .
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قوارير
نصر اهلل 
والحشد

الدعم اللوجستي ..
توأم الجهاد بالنفس

بصمة في ادامة االنتصارات 

احد مرتكزات االنتصارات 
في المعركة، ومنه تستمد 
ديمومتها وعناصرها القوية 
في ادامة معنوياتها، هو 
فن واجادة ومشاركة جماعية 
صادقة لكل ابناء وطننا 
المنتصر، فليس في دأبها 
مثيل« في القصص والروايات 
العالمية، لما احتواه من جهاد 
وروح معنوية وتسابق له.من 
هنا نشرع في أفق هذا الفن 
ونتعرف على مدياته وآفاقه 
لنلتقي بسماحة الشيخ فاهم 
اإلبراهيمي..مسؤول شعبة 
التبليغ الديني في العتبة 
الحسينية المقدسة واهم 
عناصردعمها اللوجستي
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فق��ال :  األرض الت��ي انطلق��ت منه��ا فك��رة الدع��م 
اللوجس��تي ق��د ارتك��زت عل��ى توجي��ه م��ن  المتولي 
الش��رعي للعتبة الحس��ينية المقدسة س��ماحة الشيخ 
عب��د المهدي الكربالئ��ي » دام عزه« تلبي��ة لتوجيهات 
المرجعية العليا بالدعم اللوجس��تي الى المقاتلين في 
جبهات القتال والى النازحين, وان شعبة التبليغ الديني 
تتكون من 250 مبلغا منتشرين في جميع انحاء العراق 
نسعى خالل األس��بوع بجمع التبرعات من الميسورين 
لغ��رض نقلها الى القطعات العس��كرية المتواجدة في 
جبه��ات القتال تحت عن��وان الدعم اللوجس��تي، وعدد 
المؤن والمس��اعدات ف��ي القافلة الواح��دة وخالل مدة 
30 يوم��ا تصل الى ما يقارب ال 130  الى 150 عجلة 
محملة بالمواد الغذائية األساس��ية و ثانوية أخرى يتم 
توزيعها عل��ى جميع القطع��ات العس��كرية المتواجدة 

بجميع صنوفها.

تنسيق وتجهيز 
وع��ن  اآللية الت��ي يتم إتباعه��ا من قب��ل إدارة العتبة 
المقدس��ة اثناء عملية تجميع المواد الغذائية وتوزيعها 

اوضح االبراهيمي:
العمل يستند على ان األرقام الخاصة بالدعم اللوجستي 
توزعت على أغلب القطعات العسكرية التي تم زيارتها 
م��ن صن��وف الجي��ش والش��رطة االتحادي��ة والحش��د 
وغيره��م من الصنوف األخرى، وعملية توزيعها يكون 
حس��ب الحاجة المطلوبة من قبل القطعات العسكرية  
لتلك المواد ومنها ما يكون بتوجيه من العتبة الحسينية 
المقدس��ة ما يجعل ش��عبة التبليغ الدين��ي ان تضطلع 

بدورها بعملية التنسيق والتجهيز لتلك القطعات.
وتابع ، من اجل القيام بالواجبات الشرعية الملقاة على 
عاتقه��م على اتم توجيه من خالل الدعم اللوجس��تي 
للقطعات العسكرية والنازحين المدنيين بعد توجيهات 
المرجعية العليا وتأكيده��ا على ضرورة تقديم الدعم 
والعون والمساعدات واغاثة النازحين، تم اناطة مهمة 
دعم هذه الفئة  من قبل العتبة الحس��ينية المقدس��ة، 

أذ قام��ت بنصب اكث��ر من 360 خيم��ة مجهزة بكل ما 
يحتاج��ه االف��راد من فرش ومواد غذائي��ة ، كما تتولى 
عملي��ة متابع��ة تلك الخي��ام والوقوف عل��ى احتياجات 
االخوة النازحين وتجهيزهم بكل ما يمكن احتياجه من 

قبلهم مما يضمن لهم حياة كريمة .

دروس التوعية.
أشار واس��تنادا الى مقولة امير المؤمنين علي بن ابي 
طالب عليه الس��الم »من جه��ز غازيا فقد غزا« قال  أن 
الدعم اللوجستي ال يقتصر فقط على الدعم المادي بل 
انه يشمل مدى أوس��ع من ذلك ليكون الدعم المعنوي 
والنفسي من مصاديق مفهومه،وعليه ان شعبة التبليغ 
الديني تضم في هيكليتها الخاصة لهذا الغرض قسم 
التوجي��ه المعنوي الس��يما في لواء عل��ي األكبر يقوم 

األرقام الخاصة بالدعم اللوجستي 
توزعت على أغلب القطعات 

العسكرية التي تم زيارتها من 
صنوف الجيش والشرطة االتحادية 

والحشد وغيرهم من الصنوف 
األخرى، وعملية توزيعها يكون 
حسب الحاجة المطلوبة من قبل 

القطعات العسكرية  لتلك المواد 
ومنها ما يكون بتوجيه من العتبة 

الحسينية المقدسة ما يجعل 
شعبة التبليغ الديني ان تضطلع 

بدورها بعملية التنسيق والتجهيز 
لتلك القطعات
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هذا القسم من خالل عدد من المبلغين بعقد الدروس 
التعبوية التي تش��د من عزم المجاهدين وتعزز رباطة 
جأش��هم وتس��ليحهم معنويًا فضال عن بقايا القطعات 
العس��كرية األخ��رى من االخ��وة المرابطين في س��وح 
الوغى وتوجيههم بتوجيهات المرجعية الدينية العليا .

مبين��ا ، ان المجتمع مهم��ا يكن مجتمع��ًا عقائديا فهذا 
ال يعن��ي اس��تغناءه عن التوعية التي ترس��خ في ذهن 
المتلقي عقي��دة طاهرة وصحيحة، فان ال��� 150 او ال� 
200 عجل��ة محملة بالمواد الغذائية ل��م تأت من فراغ 
بل نتيجة لما قام به االخوة المبلغون من نشر وترسيخ 
عقيدة المساهمة والدعم المادي لألخوة المقاتلين في 
جبهات القتال من خالل المساجد والحسينيات و أهمية 

وقوفه��م مع اخوتهم المرابطين في س��وح القتال في 
هذه المرحلة .

ثمرة نجاح
 أم��ا ع��ن دور الم��رأة فق��د أك��د  االبراهيم��ي .. أن 
له��ا بصم��ة واضحة وممي��زة في الدعم اللوجس��تي،  
 فلق��د تمي��زت المؤمن��ات ف��ي محافظ��ة باب��ل به��ذا 
 ال��دور من خ��الل قيامه��ن  بجم��ع االم��وال وقيامهن 
 بعم��ل أكي��اس جاهزة تض��م كل احتياج��ات المقاتل 
م��ن صاب��ون ومكائن ومعج��ون الحالقة م��ع بطاقات 
ش��حن ألجهزة النقال وقط��ع من المالب��س الداخلية 
وغيره��ا م��ن الحاجيات لتصل مفردات��ه الى 12 مادة 
تقريبا..وكيس��ًا آخ��ر يض��م )الكليج��ة( وتقدي��را منا 
للجه��ود المبذول��ة منه��ن فيت��م اطالق تس��مية أحد 
االسابيع بالمليون )كليجة( أذ تم جمعها و إرسالها الى 
االخوة المجاهدين ونقلت ه��ذه التجربة الى عدد من 
المحافظ��ات وحصلن على ثمرة نجاح بفضل من اهلل 

ومنته . 
متطرقا الى االيثار والش��عور بالمسؤولية  التي تقوم 
بها بعض العوائل واالطفال النشاء جمعية تجمع فيها 
االموال ومن مصروفات الصغار اليومية مستندين إلى 
قول��ه تعالى » أنفروا خفافًا وثقااًل وجاهدوا بأموالكم 
وانفس��كم » فض��ال ع��ن فك��رة تقديم المس��اعدات 
لغرض تش��ييد دور سكنية لعوائل الش��هداء في كل 

من محافظة واسط والبصرة و ذي قار. 

حفظ السالم 
وللدع��م اللوجس��تي المق��دم م��ن العتبة الحس��ينية 
المقدسة حسب حديث الشيخ االبراهيمي..هو بإكتفاء 
ذاتي منها أال إن هناك بعض األخوات الزائرات اللواتي 
قدمن من خارج  العراق في مواسم الزيارات من الهند 
والباكستان وأفغانستان أبدين رغبتهن بالتبرع لدعم 
المجاهدين األمر الذي اثار في نفوسنا فضول السؤال 

عن ما مدى معرفتهن بالحشد الشعبي؟ 
فأجبن : ان الحشد الشعبي حفظ اإلسالم!!

وختم حديثه بقصة ترس��خت في ذهنه خالل زياراته 
الميدانية لمنطق��ة المدينة في  البصرة خالل تغطية 
برنامج زيارة عوائل الش��هداء حيث ق��ال »زرنا إحدى 
العوائ��ل الت��ي دعتن��ا للدخ��ول إل��ى غرف��ة الش��هيد 
المخصصة لعرس��ه المزمع عقده خالل األسبوع الذي 
توشح به الش��هيد بعلم الشهادة بس��ريرة نقية يكاد 
بياضها يش��به لون دشداش��ته البيض��اء المعلقة في 
غرفة عرس��ه تترقب حضوره البعيد ليعلن زواجه من 

حور العين عند مليك مقتدر« .



طفولة مقتولة 
مسبقا

لماذا تحولت الحياة 
الزوجية إلى ساحة 
معركة يبقى المتضرر 
األول فيها هم 
األطفال الذين ينشؤون 
في أجواء مليئة 
بالعنف ويتعلمون 
منها فيصدرونها 
إلى سلوكياتهم 
الحاضرة واوالدهم 
في المستقبل، ولماذا 
أصبح الرجال والنساء 
غير قادرين على تحمل 
مسؤولية الزواج؟ 

بعد أن حط الزائر الثقيل الضروري في جميع بيوتنا وأخرجنا من خصوصيتنا 
وإختيارنا لنوع األخبار التي نود سماعها وأشاعها من خالل شبكات التواصل 
اإلجتماع��ي صار لزاما علينا قراءة ومش��اهدة العديد م��ن األخبار المتنوعة 

ونحن نتصفح ذلك الصغير القابع بين أصابعنا طوال اليوم.
ومن ضمن األخبار التي اثارت إشمئزازي وخوفي وهلعي بل وتفكيري طوال 
ليال كاملة هي القدرة التي تمتعت بها بعض األمهات واإلمكانية الهائلة من 
برود األعصاب ونكران المش��اعر، حتى أصبحن��ا نفاجأ بأمهات يقتلن فلذات 
اكبادهن وألسباب متنوعة، وقبل حين كنا نرى مثل هكذا حاالت فردية في 
دول أخرى شقيقة أطاحت بها الظروف المحيطة كالفقر والبطالة وكنا نردد 
) ه��ذا لن يحدث يوما ف��ي العراق فنحن بلد عش��ائري أوال وأخيرا وال مجال 

للتفكك األسري إال القلة القليلة(. 
لك��ن وبدم ب��ارد قامت بع��ض األمهات وم��ن خالل قص��ص مختلفة بقتل 
أوالدهن ، فتلك تقتل بنتيها الصغيرتين فقط ألنها قررت اإلنتحار والخالص 
من براث��ن زوج ظالم ولكنها فضلت ان تقتل إبنتيها لتأخذهما معها فماتت 
الطفلتان وبقيت هي لتش��هد بش��اعة م��ا إقترفته يداه��ا، وثانية تتفق مع 
زوجها على قتل إبنتهما ألنهما يمران بضائقة مالية وال يحتمالن مس��ؤولية 
طفل��ة صغيرة، وثالثة تقتل طفلها الصغي��ر إنتقاما من زوجها الذي طلقها 
ورح��ل نحو أخ��رى ، وقصصًا كثيرة م��ن واقع عراقي أصب��ح أخطر من كل 

األوصاف. هنا تحط التساؤالت وتنحدر دموعنا على أيام لن تعود.
 ت��رى هل تغيرت األجي��ال، أم أن القيم النبيلة غادرت مع مغادرة الكثير من 
األش��ياء الجميلة في بالدنا، ولماذا تحول اآلباء واألمهات إلى قتلة؟ ألم يكن 
الطفل هو زينة الحياة التي ينتظرها األزواج حتى لو كانا يعيش��ان في فقر 
مدق��ع؟ ومنذ متى تاهت المقولة التي تؤك��د ان لكل طفل يأتي الى العائلة 
رزقًا يرافقه؟ ولماذا تحولت الحياة الزوجية إلى ساحة معركة يبقى المتضرر 
األول فيها هم األطفال الذين ينش��ؤون ف��ي أجواء مليئة بالعنف ويتعلمون 
منها فيصدرونها إلى سلوكياتهم الحاضرة واوالدهم في المستقبل، ولماذا 
أصبح الرجال والنساء غير قادرين على تحمل مسؤولية الزواج؟ أسئلة كثيرة 
تراودني وأنا أقرأ يوميا عش��رات األخبار المحبطة والتي تنذر بخطر ش��ديد 
إن لم تش��تد التوعية الدينية أوال واإلرشاد النفسي ثانيا والتذكير بدور األب 
واألم في المنزل والتخلي عن األنانية ألن هناك أرواحًا صغيرة تزهق يوميا 

بال ذنب سوى أنها ولدت في أجواء غير مناسبة.








23

�س السبيبي
ملف
 العدد

اسبابه اقتصادية واجتماعية 

نساء
تحت سطوة 

العنف الصامت



العنف ضد المرأة ظاهرة اجتماعية تعكس 
الجانب االنحراف��ي المهدّد لبنية االس��رة والمجتمع، 
س��يما أن االضرار الجس��يمة التي تلحق هذه الظاهرة 
سواء على المستوى النفس��ي أو الجسدي أو االجتماعي 

تهدّد أمن المجتمع وطمأنينة افراده
وأم��ام تفاق��م ه��ذه الظاه��رة االجتماعي��ة الخطي��رة 
واس��تعمالها وتنامي آثاره��ا المدمرة على المس��تويين 
الف��ردي واالجتماع��ي، يح��اول المهتمون بالش��أن العام 
على اخت��الف تخصصاتهم تقديم الحل��ول واالقتراحات 
المناس��بة كخطوة أساس��ية وجدية على طريق القضاء 

على العنف.
)قوارير( ألقت الضوء عل��ى هذه الملف المؤلم وقضاياه 

ومداياته في سياق هذا التقرير.. 

خفايا العنف 
مديرالمرك��ز  التقين��ا  األس��ري  االرش��اد  مرك��ز  ف��ي   
د.عزيزكاظم نايف متحدثا عن حاالت العنف التي تصلهم 
وكيفي��ة التعامل معها فق��ال: تصلنا أحيانا حاالت خطرة 
ورغم انها ليس��ت من صلب عملنا لكننا نستقبلها كحالة 
انسانية فنتصل باألمن الداخلي حماية للمرأة او الطفل 
حيث لدينا تعاون متبادل مع مديرية شرطة كربالء قسم 
حماية األس��رة والطفل،وعن دورهم في مواجهة حاالت 
العن��ف قال د.عزي��ز معظم حاالت العنف يج��ري التكتم 
عليه��ا العتب��ارات اجتماعية حي��ث تلجأ لنا الم��رأة لكنها 
التريد ان يعرف الرجل بذل��ك مما يصعب مهمتنا، بينما 
ف��ي حال نس��تطيع االتص��ال بالطرف اآلخرنأخ��ذ دورنا 
بالتفاهم ، الس��يما البعض يعدنا بمراجعة نفس��ه لكن 
الحال��ة التعود لن��ا والنعرف ماذا حص��ل حيث معظمهم 

اليتواصل بعد ذلك . 
وعبّر د.عزيزعن طموحه بتفعيل المركز ليأخذ دوره في 
احتواء وتحجيم حاالت العنف ومحاس��بة المس��يء مثلما 
ه��و في ال��دول المتحضرة حيث يس��تطيع من يقع عليه 
العن��ف االتص��ال والتبليغ رغم ان ه��ذه الحاالت محدودة 
عندنا وأوضح بأن طموحهم مستقبال انشاء قسم خاص 
لحاالت العنف لكن المكان اليسمح فذلك يحتاج الى دعم 
مادي وزيادة الكادروتخصيص جناح مس��تقل الستقبال 
الحاالت ومتابعتها وتوفيراالحتياجات األساسية واالرتقاء 

باألسرة بعيدا عن العنف.  

ضغوط نفسية
ع��ام  المس��عودي)تخصص  ع��ون  الدكتورعب��د  أم��ا   
استشارات تربوية نفسية(فقد بين:ليس لدينا إحصائية 
دقيقة تتعلق بالعنف لكن بشكل عام في كل حالة طالق 

لطالما تعرضت (هيفاء) األم لثالثة اطفال الى الضرب 
المبرح والى سماع كلمات قاسية ومؤلمة من زوجها 

سيئ الخلق الذي حسب تعبيرها انه اليأبه بمتطلبات 
اسرته واوالده .. وكل مايرغبه هو توفير احتياجاته 

دون اعتراض وان يعيش يومه الذي تعود ان 
يقضيه بعمل بسيط يكفي لسد جزء من متطلبات 

المعيشة والجزء الآلخر من اليوم يضيع في 
توافه االمور التي يصعب التحدث بها .. وان 

طالبته بأموال واشياء تسوقية او الذهاب 
لزيارة اهلي يغضب ويصرخ ويقسو علينا 

لدرجة اخاف ان اصاب بعاهة من جراء 
تعنيفه وايذائه المستمر.. وهيفاء 

تتحمل كل ذلك االذى بصمت وصبر .  
هذه الحالة وحاالت اخرى مشابهة 

للعديد من النساء واالطفال 
تعرضوا للعنف من ذويهم 

ولم تنفع معهم كل اساليب 
القانون واالرشاد ونصائح 

االهل واالقرباء.. هذه 
الظاهرة بدأت تنمو 

وتتفاقم لدرجة كبيرة، 
البد من الوقوف على 

اسبابها وعالجها . 

تنامي آثارها

د عبد عون عبود

د.عزيز كاظم نايف



هناك حالة عنف،وقد يكون مباش��ر كالجسدي واللفظي 
اوغيرمباش��راقتصادي يتمث��ل بالحرم��ان وع��دم توفير 
احتياجات الزوجة وهو ينتشر في مجتمعنا كونه ذكوريًا 
وأهم أس��بابه ف��ي العراق نفس��ية فنحن منذ50 س��نة 
نقاتل ونخسرونفش��ل بتحقيق أهدافنا وهذه الفوضى 
والضغوط النفس��ية التي س��ببتها الحروب كفيلة بخلق 
شخصية عدوانية،في الثمانينات كان التلفزيون يعرض 
يوميا)صور من المعركة( استبش��عها الناس في البداية 
شيئا فشيئا صارالموضوع طبيعيا وحاليا تعودنا مشاهد 
القت��ل واالنفجارات واالره��اب ، ويرى د.المس��عودي ان 
العن��ف والعدواني��ة زُرعت في ش��خصياتنا،حتى حوارنا 
م��ع بعضنا في��ه عدوانية ق��د اليتحمل ال��زوج تصرفات 
زوجته فيتصرف بعدواني��ة، وبالعكس هي قد التتحمل 
وتتجاوز عليه، وأوضح د.عب��د عون قائال:جميعنا مصاب 
نفس��يا مع اختالف النسبة ومن دراس��ة أجريتها انا على 
عين��ة من ط��الب الجامع��ة اخترتهم بمواصف��ات ونمط 
يتس��م بالهدوء فكانت النتيجة وهم في حالة من الراحة 
واالس��تقرار70٪ مضطربين، إذن كيف نريد ممن عاش 
اليم��ارس  والحصاروالفقرواالره��اب  الح��روب  وي��الت 
العدوانية!وأش��ار المس��عودي ال��ى أننا كم��ا نتحدث عن 
العن��ف ضد الم��رأة هناك حاالت الب��أس بها تخص عنف 
الزوجة ضد الزوج،فاألس��رة كم��ا الدولة تحتاج الى قيادة 
ام��ا ديمقراطي��ة تتحق��ق بالتفاه��م وتع��اون الطرفين 
اودكتاتورية ينفرد بها الطرف األقوى فيمارس العنف مع 

والغالب  في المجتمع العراقي الزوج اآلخر، 
كونه المسيطر واالقوى 

اقتصاديا ..وفي كل الح��االت األمر يتعلق بوعي الزوجة 
ونظرتها  للرجل باعتباره صاحب البيت له مكانته عندها 
وحسب درجة صبرها وتحملها تسيراالمور،اما اذا حصل 
العكس قدتتحول الى مستهلك والزوج ضعيف اقتصاديا 
يب��دأ الصراع والعن��ف، فاالقتص��اد ه��و المتحكم األول 
والضحية هم األبن��اء فالتصادم والعنف يفكك األس��رة 
ويس��بب ضياع األبناء فاالب��ن الذي يش��اهد أمه تُعنّف 
امام��ه يستس��هل تعنيفها وبالعكس ق��د يمارس العنف 
مع األب،ويعتبرالصراع لدرجة العنف بين الزوج والزوجة 

من أهم أسباب الطالق في اآلونة االخيرة.

تأهيل
أم��ا كيف نتجن��ب العنف فيق��ول المس��عودي:نحتاج الى 
تفعيل سلطة القانون ونتمنى من العوائل تربية األبناء 
على مب��دأ احت��رام الحياة الزوجي��ة وأن يغرس��وا فيهم 
قضي��ة التحم��ل والصبروع��دم تصعي��د األم��ور، ونحن 
كمركزالتزمنا باقامة دورات تأهيلية وتوعوية للمقبلين 
عل��ى ال��زواج وكذل��ك للنس��اء لتمكينهم الحف��اظ على 

فالشخصية  ذلك  العراقي��ة قوية ولو أن األسرة،ومع 
النته��ى ش��عبا غيرن��ا ج��رى عليه  ماج��رى 

من زمان.
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اصطفاء النساء 
في القرآن الكريم

حم�س وي بد
المرأة في 
القرآن



الجزء االول 
ف��ي وق��ت كان��ت الم��رأة ف��ي كل المجتمعات 
العالمي��ة مجرد س��لعة ومت��اع للرجل وجزء م��ن ملكيته 
اعتبر القران المرأة انها شقيقة الرجل في االنسانية وما 
يك��ون للرجل يك��ون لها وهكذا كان واضح��ا في القران 
الكري��م . فمثال مب��دأ االصطفاء الذي ه��و جوهر الدين 
ى بَِهــــا إِبْرَاِهيُم  واساس��ه اذ يق��ول اهلل تعال��ى: )َوَوصَّ
ــــَه اْصَطَفــــى لَُكُم  بَنِيــــِه َويَْعُقــــوُب يـَـــا بَنـِـــيَّ إِنَّ اللَّ

يَن َفَلا تَُموتُنَّ إِلَّا َوأَنُْتْم ُمْسلُِموَن(. الدِّ
فاصطفاء الدين يعني ان العاصم وهو اهلل تعالى يختار 
المعص��وم ال��ذي يتكلف بمه��ام الحجية عل��ى الناس او 
ابالغ رس��الة الس��ماء الى الناس ويكون عليهم حجة هلل 
وق��د حصر اهلل تعالى ه��ذا االصطفاء في خواص عباده 
ــــَه اْصَطَفــــى آََدَم َونُوًحا  وعينهم ق��ال تعالى: )إِنَّ اللَّ
َوآََل إِبْرَاِهيــــَم َوآََل ِعْمــــرَاَن َعَلى اْلَعالَِميــــَن )*( ُذرِّيًَّة 

بَْعُضَها ِمْن بَْعٍض َواللَُّه َسِميٌع َعلِيٌم(.
وكان ه��ذا ش��ان مريم ابن��ت عمران عليها الس��الم من 
النس��اء فق��ال تعال��ى فيه��ا: ) َوإِْذ َقالـَـــِت اْلَمَلائَِكُة يَا 
ــــرَِك َواْصَطَفــــاِك  ــــَه اْصَطَفــــاِك َوَطهَّ َمْريـَـــُم إِنَّ اللَّ
َعَلى نَِســــاِء اْلَعالَِميــــَن )٤٢( يَا َمْريـَـــُم اْقُنتِي لِرَبِِّك 

َواْسُجِدي َوارَْكِعي َمَع الرَّاِكِعيَن(.
والظاه��ر ان س��ريان االصطفاء الى مري��م فيه تعريف 
ألهمية المرأة الصالحة عن��د اهلل كما هي اهمية الرجل 
الصال��ح ، وفيه تس��لية الم��رأة عمران اذ ش��عرت بخيبة 
بعد  ان وضعت ووجدت الوليد انثى، وتس��اءلت بنوع من 

االحباط : وليس الذكر كاألنثى !؟
قال تعال��ى: ) إِْذ َقالَِت اْمــــرَأَُة ِعْمــــرَاَن رَبِّ إِنِّي نََذرُْت 
ــــْل ِمنِّي إِنَّــــَك أَنَْت  لـَـــَك َما فـِـــي بَْطنِي ُمَحــــرَّرًا َفَتَقبَّ
ــــا َوَضَعْتَهــــا َقالـَـــْت رَبِّ  ــــِميُع اْلَعلِيــــُم )٣٥( َفَلمَّ السَّ
إِنِّي َوَضْعُتَها أُنَْثى َواللَُّه أَْعَلُم بَِما َوَضَعْت َولَْيَس 
ْيُتَها َمْريََم َوإِنِّي أُِعيُذَها  َكُر َكاْلأُنَْثى َوإِنِّي َســــمَّ الذَّ

ْيَطاِن الرَِّجيِم(. بَِك َوُذرِّيََّتَها ِمَن الشَّ
وعناي��ة م��ن اهلل ولطف منه جل وعال اس��بغ على مريم 
نع��م اصطفائه فق��ال تعال��ى تكريما لدع��اء ام مريم: 
)َفَتَقبََّلَهــــا رَبَُّهــــا بَِقُبوٍل َحَســــٍن َوأَنَْبَتَها نََباًتا َحَســــًنا 
َلَهــــا زََكرِيَّــــا ُكلََّما َدَخــــَل َعَلْيَها زََكرِيَّــــا اْلِمْحرَاَب  َوَكفَّ
َوَجَد ِعْنَدَها رِزًْقا َقاَل يَا َمْريَُم أَنَّى لَِك َهَذا َقالَْت ُهَو 
ِمْن ِعْنِد اللَِّه إِنَّ اللََّه يَْرزُُق َمْن يََشا ُء بَِغْيرِ ِحَساٍب(.

جاء في التبيان في تفسير القرآن :
وقول��ه: » فتقبلها ربها بقبول حســــن« معناه رضيها 
ف��ي الن��ذر ال��ذي نذرت��ه باإلخ��الص للعب��ادة ف��ي بيت 
المق��دس، ولم يقبل قبلها أنث��ى في ذلك المعنى. وإنما 
ج��اء مص��در تقبلها على القب��ول دون التقب��ل، الن فيه 

معنى قبلها.
وقول��ه: » وأنبتها نباتا حســــنا« معناه أنش��أها إنش��اء 
حسنا في عذابها وحس��ن تربيتها. والكفل تضمن مؤنة 
االنسان كفلته أكفله كفال فأنا كافل: إذا تكلفت مؤنته. 
ومنه »وكفلها زكريــــا« ومن قرأ بالتثقيل فمعنا كفلها 

اهلل زكريا والكفيل: الضامن.
وقول��ه: » وجد عندهــــا رزقا«، فالرزق هو ما لإلنس��ان ، 
االنتف��اع به على وج��ه ليس الحد منع��ه. وقيل إنه كان 
فاكه��ة الصيف في الش��تاء وفاكهة الش��تاء في الصيف 
ف��ي قول ابن عباس وقال: )تكلمت في المهد، ولم 
تلقــــم ثديا قط، وإنما كان يأتيهــــا رزقها من الجنة، 
وهــــذه تكرمة مــــن اهللا تعالــــى لها. وعندنــــا يجوز 
فعل ذلك باألوليــــاء والصالحين، وإن لم يكونوا 

أنبياء(.
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ربال/ قوارير

لكل مدينة مطبخها 
الخاص وهو جزء من تراثها 

وثقافتها .. وكربالء 
المقدسة إحدى المدن التي 

اشتهرت بيوتاتها بموائدها 
الفاخرة واحتوائها على 
أطعمة وطبخات تفردت 

بها إسما ونكهة، أذ تجيد 
الكربالئية إعدادها بمهارة 
وخبرة، وهي ليست المرأة 

الوحيدة البارعة بإعداد أنواع 
االطعمة لكنها تميزت بجمع 

المهارات وتوارثتها من 
األمهات والجدات من جهة 

،ومن جهة اخرى تالقحت 
واكتسبت الخبرات بفن الطبخ 

واألكالت تبعا لخصوصية 
المدينة وقدسيتها التي 
جذبت أقوامًا وشخصيات 

سواء من الدول المجاورة أو 
البعيدة كاألتراك والهنود 

وااليرانيين.

فلكلور

لتفرده بالمهارة والذوق

المطبخ الكربالئي ..
تراث زاخر بالخصوصية



29

  فمن الطبيعي للمطبخ الكربالئي أن يؤثر ويتأثر 
بهذه الثقافات حتى أصبح من المطابخ الشهيرة ، 

والنبالغ إن قلنا المشهود لها في معظم مدن العالم. 

مهارة وشهرة
وم��ن الطبخات التي تفرد بها المطبخ الكربالئي واقترن 
اس��مها بكربالء)تم��ن كلم( والكلم نب��ات اهتم بزراعته 
الكربالئي��ون وه��و م��ن فصيل��ة القرنابي��ط واللف��ت 
والبروكلي يطبخ مع اللحم والرز بطريقة خاصة له نكهة 
ورائحة نفاذة وطعم لذيذ،أما الطبق الثاني الذي اش��تهر 
ب��ه مناصفة م��ع المطبخ النجف��ي هوالدج��اج المطبوخ 
بمبروش الجوز ودبس الرمان وبمهارة معينة تجعل حتى 
العظام تنضج وتتشرب بمزيج المكونات)المرقة(وتعتبر 
أكلة دخيلة على المطبخ العراقي ويقال إن )الفسنجون( 
أصوله هندية وليست فارسية كما هو مشاع لكن المرأة 
الكربالئي��ة اتقنت إعداده مع بع��ض التغييرات ربما كي 

تناسب الذوق العراقي .   
ومن اصناف الطعام الذي تجيده السيدة الكربالئية ماهو 
مع��روف بالمدن العراقية األخرى م��ع االختالف بطريقة 
االعداد والج��ودة مثل)مس��من الباذنج��ان( و)المدفونة(

ويقص��د بها المحش��ي و)الس��بزي(وهو الس��بيناغ،تمن 
باقالء،)مي لحم(وهو تس��مية محلية يقصد بها)تشريب 

اللحم( و)الكيكو(وغيرها الكثير.

خبرة وموهبة
اثن��اء جولته��ا الممتعة والبح��ث في المطب��خ الكربالئي 
التق��ت )قوارير(إح��دى النس��اء الكربالئي��ات الضليع��ات 
بالطبخ لتحدثنا عن أس��رار مطبخها الفاخر وهي السيدة 
صبيح��ة زهي��ان)ام النور( حي��ث قالت: ك��رأي أعتقد إن 

س فضال عن الخبرة والموهبة،  الطبخ وكما يقال هو نفَ
فنجد هناك إمرأة كيفما طبخت تكون النتيجة مالّذ وطاب 
بينم��ا أخرى مهما فعلت التحقق نفس النتيجة، وأنا منذ 
الصغر دخلت عالم الطبخ وتعلمت كل األكالت واالصناف 
الكربالئي��ة والتي تحتاج الى مهارة وخبرة كالفس��نجون 
ويس��مونها أكلة المل��وك ألنها دس��مة ومكلفة وتتصدر 
المائ��دة الكربالئي��ة ف��ي المناس��بات وتق��دم للضيوف 
األع��زاء والمقربين،أم��ا )تمن كلم( فه��و أكلة كربالئية 
صرف اش��تهرت به��ا كرب��الء دون غيرها والأح��د يملك 
س��رها ويتقن طبخها مث��ل الكربالئية، حي��ث يطبخ مع 
اللح��م ويض��اف ل��ه التواب��ل المخصصة ث��م يخلط مع 
ال��رز ويترك على نار هادئ��ة فيعطي طعما لذيذا ونكهة 
التقاوم يميزها المارة في الزقاق حين كانت البيوت ذات 

طراز شرقي مكشوف. 
الكربالئيون)مس��من  يفضله��ا  الت��ي  األكالت  وم��ن 
الباذنجان(حي��ث يقطع الباذنجان طوليا ويقلى بالس��من 
ث��م يُصف في الق��در بشكل)ش��دة ورد(ويوض��ع فوقه 
اللحم المطبوخ مس��بقا بعصير الطماطة والمعجون ثم 
تس��كب علي��ه المرقة بش��رط ان تكون مكثف��ة وتتميز 
ه��ذه الطبخ��ة انها بدون بص��ل نهائي��ا مايمنحها طعما 
مميزا،وهن��اك طبخ��ات كثي��رة عرفتها الم��دن العراقية 
األخرى لكننا نطبخها بطريقة مميزة مثل المدفونة هي 
محشي الباذنجان والش��جر والخيار وكذلك تمن الباقالء 
بالدهن الحر ويقدم مع تش��ريب اللحم او الدجاج وعندنا 
ايض��ا الكيكو فهو أكل��ة خفيفة وصحي��ة وينفع كوجبة 
س��ريعة مكوناتها األساسية البطاطا المهروسة والكراث 
والبي��ض مع التواب��ل يقلى بالزيت على ش��كل اقراص 
واصناف كثيرة من الطعام  ابدعت فيها المرأة الكربالئية 

وتفرّدت بها مدينتنا المقدسة .



ا�سساري - نور مي احل�سناوي 
ق�سم ار�سا ا�ي 

مستشارة 
االسرة

إليكم القواعد والنصائح التي يمكنك االسترشاد 
به��ا وتطبيقه��ا لتعديل أي س��لوك غير مرغوب 

فيه لدى الطفل.
أول��ى الخطوات هو البدء بتحديد الس��لوك غير المقبول 
ال��ذي يحتاج إلى تعدي��ل أو يختلف، عما ه��و متوقع من 
الطف��ل في المرحلة العمرية التي يم��ر بها ويجمع على 
أن��ه غير مقبول كل م��ن يتعامل مع الطفل، س��واء في 
المنزل أو الحضانة أو المدرس��ة، حتى نس��تطيع التركيز 

عليه وعلى أسبابه ونتمكن من تغييره.
وق��د يم��ارس الطف��ل مجموع��ة م��ن الس��لوكيات غير 
المرغوبة ما يشكل مشكلة في التعامل معه، لذلك يجب 
أن نختار الس��لوك األكثر ضررًا أواًل، وأن نبدأ بالس��لوك 
الذي س��يحقق تعديله فائدة مباشرة له أو الذي ينعكس 
بدوره على تعديل سلوك آخر خاطئ يمارسه ، وأن يكون 

تعديله في هذا الوقت يناسب عمره واستجابته.

الكالم الطيب
يجب التحدث مع الطفل بالتحديد حول س��لوكه الخاطئ 
وما ننتظ��ره منه عوضًا عن ذلك، ولف��ت نظره في كل 
م��رة يك��رر فيها هذا الس��لوك، والتأكد م��ن فهمه لذلك 
وتلقيه لإلرشادات أو التعليمات، ونحدد له ما الذي يتوقع 
منه من س��لوك مناس��ب في مواقف معينة على حس��ب 
عم��ره و قدرت��ه على فهم م��ا يق��ال له..وعندما يرتكب 
خط��أ ما، يج��ب أال ننهال علي��ه بالزجر والش��تائم وربما 
الضرب، ألن هذا س��يؤدي إلى تحطيم شخصيته وتقليل 
معنوياته وثقته بنفسه واالمتناع عن استخدام العبارات 
مث��ل: ) انا ال أحبك.. أنت غبي أو س��يئ(، ولكن التصرف 
الصحيح هو أن نعاتبه ونش��عره بالذنب بالكالم الطيب، 

لتغيير سلوك االطفال
أسس
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مع توضي��ح الخطأ الذي صدر عنه ونعت الخطأ بالس��وء 
وليس الطفل نفسه مثل: »أنت طيب.. ممتاز.. لكن هذا 
التصرف خطأ.. إلخ(، وبهذا نصحح الس��لوك الخاطئ مع 
االحتفاظ بمعنويات مرتفعة للطفل ومس��توى جيد من 

الثقة بالنفس لديه.

االصالح قبل العقاب
قبل الش��روع في معاقبة الطفل يجب أن نشرح له سبب 
العقاب، وهو تكرار السلوك غير المالئم، و أهم وأفضل 
طريق��ة للعقاب المدح »أنت طيب، أن��ت مؤدب، أنت... ال 
تفعل كذا وكذا« ولكن يتدرج العقاب حس��ب ش��خصيته 
ومدى اس��تجابته، فمن الممكن أن يك��ون العقاب مجرد 

نظرة أو بعدم التحدث معه لمدة معينة.
كم��ا يجب أن نتدرج في إرش��اده إلى الخط��أ بالتوجيه أو 
المالطف��ة أو التوبي��خ أو الهج��ر، أو اللجوء إل��ى التعزيز 
الس��لبي كحرمان��ه من مش��اهدة برنامج��ه التلفزيوني 
المفضل مثاًل، ولكن ينبغي االبتعاد عن استخدام العنف 
ألن نتائج��ه تكون س��لبية علي��ه، فالهدف ه��و اإلصالح 
والتقوي��م ولي��س العق��اب ف��ي ح��د ذاته، وف��ي بعض 
األحي��ان، علين��ا أن ال نعير لهذا الس��لوك غي��ر المرغوب 
فيه اهتمامًا لكي ال نعززه إذا ش��عر باهتمامنا به إلى أن 

ينطفئ هذا السلوك ويتالشى شيًئا فشيًئا.
ويج��ب عدم الش��عور بالضج��ر أو اإلحباط م��ن البداية، 

فتعديل السلوك يحتاج إلى الصبر وسعة الصدر، السيما 
في األيام األولى، ففي البداية قد يصبح س��لوكه أس��وأ 
ما هو عليه من قبل وهذا أمر طبيعي، وقد يس��تمر ذلك 
لفترة قصيرة، ولكن سرعان ما يبدأ بالتحسن تدريجيًا، 
لذلك فإن الثب��ات والصبر مهمان جدًا في هذه المرحلة، 
وينبغي تغير طريقة تعديل الس��لوك بعد 3-4 أس��ابيع 

في حالة عدم استجابته لها.

تصحيح االخطاء
عندم��ا يتص��رف الطفل بس��لوك غي��ر مقب��ول نوجهه 
لتصحيح خطئه بنفس��ه، حتى يش��عر بأن هذا الس��لوك 

خاطئ وسيتعب إلصالحه.
اما إذا تصرف الطفل تصرًف��ا صحيحًا، فعلينا أن نعززه 
بالمدح المستمر أو مكافأة أو هدية أو كلمة شكر أو ضمة 
أو ابتس��امة، وع��دم تأجيل ذلك، ألن تأخي��ر المكافأة قد 

يؤدي إلى تالشي هذا السلوك المرغوب فيه مرة أخرى
وأخي��رًا يج��ب أن نبع��د مش��اكلنا النفس��ية وخالفاتن��ا 
الش��خصية وال ندعه��ا تؤثر على أس��لوبنا ف��ي التعامل 
م��ع أطفالنا، فبعض األمهات لألس��ف تف��رغ غضبها في 
أطفاله��ا إذا كان��ت غاضبة من أي ش��يء آخ��ر، ويجب أن 
نع��رف مس��بًقا احتياج��ات أطفالنا العاطفي��ة ونغمرهم 

بالعطف والحب 



قا�سم احللفي
 هن 
واالبداع

 لم ترتق قضية عالمية بجمعها الالف الصور 
والمعجزات والكرامات والمشاركات واالدوار والتجدد 

ووحدة العقيدة، مثلما ارتقت ثورة االمام الحسين 
عليه السالم، وجمعت صورًا عجيبة تتجدد كل 

يوم ، اسبوع من العمل الدؤوب انطلقنا به 
مع انطالقة نفير الزائرين سيرًا على االقدام 

من محافظة البصرة كونها ابعد نقطة 
عن كربالء 510 كيلومترًا ونقلنا منها 

كثيرًا من الصور الرائعة، لكن ابرزها 
هي صورة المشاركة النسائية، 

فالنسوة تفوقن في كل شيء، 
فعددهن اكثر وعملهم 

اكبر ومستوياتهن الفكرية 
والثقافية متنوعة.. ربات 
بيوت في الطريق فكثير 

من المواكب تتكفل 
النساء فيه بالطبخ .

قوارير تفيض عطاًء نساء االربعين 



33

موكب نسائي
تقول ربة البيت »ام نور« نعد يوميًا خمس وجبات 
للزائرين ولمدة عشرة ايام بمعدل خمسين وجبة، مبينة 
نق��وم باع��داد االف الوجبات الن ع��دد الزائرين يتصاعد 
م��ن مائة حتى يص��ل الى اربعمئة زائ��ر، اكاديميات في 
ساحة سعد انطلق موكب نسائي يسير منذ سنوات دون 
رجال تقول »ام علي« ان في موكبنا مهندسة وموظفات 
ورب��ات بيوت وخريج��ات كليات، الن القضية الحس��ينية 
ال تخت��ص بجه��ة او مس��توى ثقافي دون اخ��ر.. طبيبة 
وممرض��ات اح��دى المفارز الطبية خصص��ت خيمة منها 
للنس��اء تعمل فيها طبيبة وممرض��ات ، ارتدين صدرية 
العمل البيضاء على المالبس الس��وداء، وعند س��ؤالهن 
عنه��ا قالت الممرضة »ام هدى« نحن نش��ارك الزائرين 
عزاءه��م ونلتحق به��م بعد انته��اء س��ير الزائرين من 

البصرة، الننا نريد تسجيل اسمائنا في سجل المواسين 
لمحمد وآل محمد..  وفي هور الجبايش وقفت »سكينة« 
تخب��ز خل��ف تن��ور طين مؤك��دة ان »نس��اء اله��ور كلها 
تش��ارك في خدمة الزائرين »المش��اية« ونقس��م وقتنا 
بين عمل البي��ت وخدمة الموكب فلدين��ا جاموس نقوم 
بحلب��ه واطفال يحتاجون الى رعاي��ة وهذا ال يمنعنا من 

اللحاق بالزائرين صوب كربالء.
وفي كل ركب س��ائر الى جنة اهلل في االرض نساء لهن 
ادوار متع��ددة وخدم��ة عظيم��ة وايمان كبي��ر بدورهن 
الممي��ز ف��ي كل م��كان .. القارورة الحس��ينية تش��ربت 
بعط��اء نادر وخالد وهي تجود في خيمتها وموكبها الذي 
بذلت فيه كل جهدها المنذور لسيد الشهداء عليه السالم  
ولكل زائر قصد حرمه الشريف في اروع مسيرة للعشق 

لتضرب مثال في الوالء واالنسانية والجمال . 



إستذكار

غادرت الحياة بعلم االنتصار

للفقد ألم وحزن ، صعب 
على اآلخرين تحمل 
قساوته .. اال ان للشهادة 
وقعًا خاصًا تعزف في 
نفوسنا لحن الفوز 
لمشوار آخر يملؤه الشرف 
والغنيمةعند بارئها 
التي بشر بها الصابرين 
والمجاهدين في سبيل 
اهلل والوطن، ومن هنا 
نردد لكل شهيد هنيئا لك 
الجنة واالحتساب .. وانت 
يارنا .. ياشهيدة الوطن 
تستحقين االرتقاء لسماء 
الخلود والمجد الذي 
ينتظرك ويليق بك.

حاورا / فس اليفي

رنا العجيلي ..
نجمة ارتقت سماء المجد
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جدارة اللقب
في آخر لقاء معها اثناء تواجدها في حرم س��يد الشهداء 

رددت بضع كلمات فقالت :
ترك��ت اوالدي وبناتي ووظيفتي، وكل ش��يء، والتحقت 
بس��احات القتال وسأستمر في اداء واجبي ولن اتراجع أو 

اخاف أواتردد لحظة واحدة!
 كان وقع كلماتها وصداها في نفوسنا الى اآلن، أذ  كانت 
متلهفة الى تكملة مش��وارها في مجال االعالم الحربي 
الى آخر الدرب ، وفعال اكتمل النصر في القائم وغادرت 
رنا الحياة الى س��ماء الشهادة لتنال لقب أول شهيدة في 

الحشد بجدارة ! 
وجدي��ر بأع��الم العتبة الحس��ينية المقدس��ة ان تحظى 
بلق��اء مع الش��هيدة موثقا في تس��جيل صوت��ي.. اثناء 
زيارته��ا لكربالء،متحدث��ة ع��ن دور المراس��لة الحربية 

وتجربتها في االعالم الحربي . بالقول: 
بثقة وج��دارة اثبتت المراس��لة الحربية وجودها س��يما 
في س��احات القتال ،أذ نراها مس��اندة ألخيه��ا المقاتل، 
وتنقل االحداث بعدس��تها وقلمها وتتعرض الى مخاطر 
القتل او االس��تهداف.. وقد نجده��ا في الصفوف االولى 
للمعارك تس��ارع الى تصوير الحقيق��ة وكأنها مقاتلة .. 
تتحلى بشجاعة المقاتلين حينما تراهم اليهابون القتال 
واالندف��اع نحو تحقي��ق النصر وتس��جيل اروع المالحم 
البطولية.. لذا اكتس��بت تجرب��ة رائعة ورصينة واعطت 
ص��ورة للعالم انها اعالمي��ة من طراز خ��اص وعراقية 

بأمتياز. 

ذكريات وتجارب
وعن التحاقها بجبهات القت��ال وبدء تغطياتها االعالمية 

بينت العجيلي 
ما ان  صدرت فتوى الجهاد الكفائي للمرجع الديني السيد 
السيس��تاني )دام ظل��ه( حتى اس��رعت لاللتحاق بقافلة 
الملبي��ن لفت��وى الحري��ة والكرام��ة ، وب��دأت بالتغطية 
اإلعالمي��ة للعديد م��ن المدن والمناط��ق العراقية التي 
كان تدور فيها المعارك كغازي كنعان، الفلوجة، معارك 
الس��احل االيس��ر وااليمن لمدينة الموصل وغيرها من 
التغطي��ات التي قمت بها وس��جلت فيها ذكريات وتجارب 

اعتز بها كثيرا ..ورغ��م اننا كنا نقضي اياما طويلة في 
الجبه��ات بعيدي��ن عن االه��ل واالحب��ة ، اال ان ما يهون 
علين��ا ألم الفراق هو قناعتنا وعقيدتنا في مرضاة اهلل، 

فتغمرنا الطمأنينة ونتحلى بالصبر وااليمان. 
وع��ن المواقف التي صادفتها وتأثرت بها تحدثت بألم .. 
كثيرة هي  ومتعددة ال س��يما المواقف االنسانية، هناك 
بع��ض االح��داث التي تركت غصة في نفس��ي وآلمتني 
كثيرا ومنها الرحيل المفاجئ لبعض زمالئي المراسلين 
وذلك اثن��اء التغطية الحربية.. وكذل��ك بعض الجرحى 
ف��ي المناط��ق الخطرة الت��ي يصعب اخالؤه��م .. كنت 
اتمن��ى ان انقل��ب طيرا ك��ي اصل اليه��م واطمأنهم ان 
االبطال الش��جعان قادمون اليه��م .. فضال عن المواقف 
االنس��انية التي تحل��ى بها الرج��ال المقاتلون من قوات 
االمن والحش��د الذين ينظ��رون الى المراس��لة الحربية 
بعيون االخوة واالعتزاز ، لذا يبدون مخاوفهم علينا حين 
تشتد المعارك .. فيوفرون لنا اجواء اكثر امانا«، احييهم 

من كل قلبي . 
وتواصل العجيلي حديثه��ا بأمنياتها التي افصحت عنها 
بالقول : اتمنى ان تنصف المرأة عامة والمراسلة الحربية 
بصورة خاصة في مج��ال الحقوق والواجبات ، وان تأخذ 
مكانتها بأس��تحقاق  ف��ي مجال العمل االعالمي س��واء 
كانت تعم��ل بوكالة او صحيف��ة اوفضائية  فهي  تبذل 
مجه��ودا مماثال في كافة المجاالت المذكورة، وتش��ارك 
بطريق��ة تعرضها احيانا لمخاطر جمة ، فالبد من النظر 

الى متطلباتها لتوفيرها بشكل يليق بها.

من هي رنا العجيلي ؟
رنا حسين علي مواليد 1979 أم  لخمسة اوالد، موظفة 
س��ابقة في وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية، حاصلة 
على ش��هادة فن��ون جميل��ة، عملت في مج��ال التغطية 
الحربي��ة كمراس��لة حربية  من��ذ انطالق فت��وى الجهاد 
الكفائي، مس��ؤولة إعالم اللواء الثالث عشر في الحشد 
الشعبي ..نالت  الش��هادة في 16 تشرين الثاني 2017  
وهي تستعد العداد تقريرها الحربي عن قاطع عمليات 
القائ��م.. فأس��تحقت الس��مو والخل��ود وليتغمده��ا اهلل 

برحمته الواسعة  



 في بحور 
�سالم حممد البناي االدب



37

يمتاز خطاب المرأة األدب��ي بجيناته الرقيقة فهو يحمل 
عوالمه��ا ورؤيته��ا للحي��اة بوصفها انس��انا، فهي تكتب 
بصوتها األنثوي وبأحاسيس��ها التي تحمل قيمًا انسانية 
وأدبي��ة، وحينما نتفح��ص النصّ األدبيّ ال��ذي تكتبه 
المرأة، نجده وقد تداخل��ت فيه ذاتيتها المتأثرة باألجواء 
النفس��يّة واالجتماعية والثقافية للبيئة التي تعيش��ها، 
مثلم��ا يمكن مالحظة اس��لوبها الخ��اص بالكتابة الذي 
ينعكس على ابداعها بحكم تكوينها ومش��اعرها، وبما 
أن األدب ه��و نت��اج تجرب��ة فحتم��ا أن هناك س��مات أو 
مميزات واضحة تخص هذا النتاج الذي يخضع للمعايير 
النقديّة الموضوعيّة وتتدخل فيه أيضا ذائقة المتلقي، 
فالمنج��ز االبداعي النس��وي يخضع ل��ذات النقد الموجه 
لألدب الرجول��ي - ان صح القول- على الرغم من اتهام 
البعض للمرأة بالسطحية في كتاباتها وهذا وّلد احباطا 

لدى كثير من الكاتبات.
واألدب النس��وي ف��ي الع��راق أو - م��ا تكتب��ه الم��رأة - 
يبق��ى نقط��ة مضيئة ف��ي صفح��ات اإلب��داع العراقي 
فالم��رأة العراقية ناقدة وش��اعرة وقاص��ة واعالمية....

ال��خ ، اس��تطاعت أن تج��د له��ا نقط��ة انط��الق وس��ط 
الزحم��ة الرجولي��ة ل��ألدب وحصل��ت بذلك عل��ى مكانة 
مميّ��زة وأثبتت حضورها ف��ي األجناس األدبي��ة كاّفة، 
لكن مجتمعنا المع��روف بتقاليده وأعراف��ه أنتج أديبات 
مبدعات ولكن بخطوات أس��تطيع أن أس��ميها بالخجولة  
لذل��ك نجد أن م��ن يظهر منهن على الس��طح قليل جدا 
قياس��ا لحجم اإلمكانية في اإلبداع ؛ فالبيئة االجتماعية 
تفرض س��طوتها على المرأة في حرية الكتابة والنش��ر 

وحتى في طريقة واسلوب البوح  وانتقاء المفردات. 

رمزية وغموض
 مميزات النت��اج األدبي الذي تكتبه الم��رأة تختلف حتما 
عن الرج��ل بكونها لها فطرتها ف��ي التحكم بالعواطف 
والمشاعر فضال عن اختالفات التفكير فنجد أن بوح المرأة 
في الكتابة يتس��م بالرمزية العالية واالبتعاد عن الجرأة 
بتسمية كل شيء باسمه بعكس الرجل الذي تتوافر له 

مساحة واسعة من الجرأة، بخالف المرأة التي يعلوها تاج 
الحياء والخوف من تفس��ير المجتمع الس��لبي لما تكتبه، 
وهناك اختالف جلي يتضح بعد التوغل بالسطور األولى 
للن��ص، فالمرأة أحيانا تميل الى الغموض بينما يتفاخر 
الرجل بالس��رد الكثير وحتى تج��اوز بعضا من الخطوط 
غير المس��موح للمرأة بتجاوزها، وهذا له دالالت ونتائج 
متعددة ،الس��يما على النتاج األدب��ي لكل منهما -الرجل 
والمرأة - فتظهر عوامل االختالف في الطرح واالس��لوب 
واألفكار إذ تصب النس��اء في س��طورها عاطفة فياضة 
ولغة عذبة مش��حونة بالمش��اعر معتمدة خياال واس��عا 
تبع��ا لميوله��ا، أم��ا الرجل فغالبا م��ا يتن��اول المواضيع 
الجدية المس��تنبطة من الواقع وقد يميل البعض منهم 
لكتابة الغزل الجريء وغالبا ما يجد الرجل في التكّلف ما 
يجعل نصه رصينا على عكس المرأة فهي تختار كلمات 
سلس��ة ومبسطة واضحة المغزى  لذلك على القارئ ان 
يبذل جهدا كبيرا الكتشاف قصدية النص النسوي أحيانا 

وفك شفراته وصوال إلى الوضوح.

بصمات
ما تعانيه المرأة العربية من مش��كالت أس��رية وظروف 
معيش��ية، ومح��ددات اجتماعي��ة ينعك��س س��لبا عل��ى 
منجزه��ا األدب��ي، لذلك فان ه��ذه الندرة باألس��ماء في 
األجن��اس األدبية كاّفة نعده وضعًا طبيعي��ا اذا ما أخذنا 
في نظ��ر االعتب��ار قيمة ه��ذا المنجز باعتب��اره يمتلك 
الخصائص الفني��ة، فالمرأة العربي��ة والعراقية خاصّة 
ل��م تحصل على فرصته��ا في مزاول��ة مواهبها األدبية 
وه��ي تصطدم بجملة م��ن المعرقالت قب��ل أن تتمكن 
من اثب��ات حضورها وإظهار ثقتها بنفس��ها، و هي في 
الغال��ب تكت��ب لنفس��ها وال تبح��ث عن الش��هرة، وعلى 
الرغم من ذلك فهناك أس��ماء مهمة استطاعت أن تترك 
بصمات مائزة  في المجاالت االبداعية كاّفة، فالمرأة لها 
مجاالتها االبداعية التي تس��تطيع عبرها تقديم نتاجات 
أدبية تُسهم في نشر الثقافة وتنمية الوعي المجتمعي 

بمسؤولية كبيرة . 

خطاب المرأة األدبي ...
الميزة واالختالف



اري َطفَق الدجى يصطاُد منم سُّ
ألظلَّ وحدي أصطلي أوزاري

« طوُلُه ليٌل ثقيٌل »نابغيٌّ
ِ من وجه »عنترَ« خّصني بإزار

ُمستوحٌش قلبي يُجافيني الكرى
وطيوُف أهلي الراحلين َجواري

حّتى إذا بلُد الرقاِد أجاز لي
ِ في شّطه تأشيرة اإلبحار

ووجدتُني فيها خياَل غريبٍة
ال األهُل أهلي.. ال الّديارُ ِدياري

فجلسُت أنتظُر »الحبيَب«.. وناظراَي 
ِ را شغفًا بباِب الّدار تَسمَّ

وسمعُت طرقًا قلُت أقبَل سّيدي
وهرعُت.. ظبُي الشوِق تحت خماري

وإذا الذي بالباِب قوٌم ِخلُتهْم
ِ »يأجوَج« قد ظهروا على األسوار

دافعُتهم وكأنّما بالباِب »ذو القرنيِن« 
يُفرُِغ قِطرَُه بجواري

حّتى إذا أوشكُت أغلُقه أتى 
صوُت »الرسول« يقوُل: ويِك حذاري

ال تُغلقيِه.. فقلُت هذي قصعتي
ِ والقوُم ينهالون كاإلعصار

ال تُغلقيِه.. وأشرقْت من وجهه

�سعر - مروة حالوة / �سوريا 
أدبيات بحبر 
مؤنث

على باب 
الرسول



ِ شمٌس عليَّ ثريَُّة األنوار
فْت يا سّيَد الّثَقَليِن فيَك تَكشَّ

ِ ُحُجُب الظالِم و ُعقدُة األسرار
راِة األكرميَن منازاًل َولَُد السُّ

ِ نِعَم الّنجيُب ووالُد األطهار
ضاَءْت بمقدمَك السماُء وأُطِفئْت

ِ نارُ المجوِس.. ويا لثارِ النار
بُشرى بمولدَك المجيِد تحرّرْت

ِ ُة األحرار أََمٌة)1( لتولََد أُمَّ
الغيُم ِظلَُّك إذ »بحيرا« قائٌل 

هذي سماُت القادِم الُمختارِ 
ُخُلٌق عظيٌم زاَن أبهى طلٍَّة

ِ نثرْت وضاءتها على األقمار
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آخر الحلول

الحياة ليست 
مستحيلة دائما 
بين الزوجين 
كما يقول اغلب 
طالبي الطالق 
واال لما استمرت 
الحياة بين آبائنا 
وامهاتنا في 
زمن كانت نسبة 
الطالق فيه ضئيلة 
ولم تصل الى 
ماوصلت اليه في 
عصرنا الحالي

وقف الزوجان امام  قاضي المحكمة الش��رعية ليحكم في دعوى طالقهما 
...لم يكن امام القاضي اال الس��خرية منهما فقد كان س��بب طلب الطالق 

هو اختالفهما على تسمية طفلتهما ...
كان القاض��ي ق��د اعت��اد على اس��تقبال قضايا ط��الق متع��ددة ومختلفة 
االس��باب يوميا لكنه بات يش��عر ام��ام بعض القضاي��ا ان الطالق لم يعد 
أبغ��ض الحالل أو آخر الحلول للمش��اكل العائلية ب��ل صاروصفة عالجية 
سريعة ألتفه المشاكل التي يمكن حلها احيانا بالتحاور والتنازل والتخلص 
م��ن صف��ة )األنانية( ، خاصة في حالة وجود اطف��ال فهم المتضرر االكبر 

في حالة وقوع الطالق.
 كما ان الحياة ليس��ت مستحيلة دائما بين الزوجين كما يقول اغلب طالبي 
الط��الق واال لما اس��تمرت الحياة بين آبائنا وامهاتنا في زمن كانت نس��بة 
الط��الق فيه ضئيلة ولم تصل ال��ى ماوصلت اليه في عصرنا الحالي رغم 
ان الحياة لم تكن وردية غالبا وكانت تعصف بالعوائل العديد من المشاكل 
لكن اآلباء كانوا يس��تبعدون حل )الطالق ( ويتدخ��ل اهل الخير لمصالحة 
االطراف ويقف الحرص على االبناء والمظهر االجتماعي على األرجح عائقا 

امام اللجوء الى المحاكم وتدمير كيان اسرة ..
مؤخ��را ، صدرت توجيهات من مجلس القض��اء بعدم منح الحكم بالطالق 
اال في حاالت العنف الش��ديد لدرجة االيذاء الجسدي والخيانة الزوجية ورد 
الدعاوى التي تحتمل اصالح ذات البين بين الزوجين عس��ى ان تسهم في 
تضاؤل نس��ب الط��الق الخطيرة في المجتمع وينج��و االطفال من عواقبه 

حين يصبح )آخر الحلول (.
 لكن مايؤس��ف له هو تزاي��د حاالت الزواج المبكر وه��و مايؤدي غالبا الى 
الط��الق لعدم اكتمال نضج الزوجين ومواجهتهما مس��ؤوليات الزواج بكل 
تفاصيله��ا في وقت مازال كل منهما يحتاج ال��ى المزيد من القوة والدعم 
لمواجه��ة تحديات المجتمع واليك��ون ذلك االباتمام الدراس��ة والبحث عن 
فرص��ة عمل تجع��ل الزوج فخ��ورا باالنفاق على زوجته والش��عور بالثقة 
لقدرته على س��د احتياجاتها كما يجعل الزوجة اكثر وعيا ونضجا لتأسيس 
كيان أس��رة وانجاب االطف��ال ..وبالتالي يصبح الطالق آخر الحلول فيما لو 
تعرضت س��فينة ال��زواج الى موجة عالي��ة ألن النضج والوع��ي والتفاهم 

ستكون أدوات كافية للحفاظ عليها من الغرق ...
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فقهيات

الس��ؤال:  هل يحق للزوجة عدم المثول ألمر 
الزوج في ح��ال أن الزوجة محتاجة العمل وإن 
كان بفترات مختلفة أي اما ان يكون نهاراً او عصراً 
حس��ب عرض الشركة أو المؤسسة التي توفر هذه 
الوظيف��ة. بينما الزوج يرفض عمل الزوجة من بعد 

الظهيرة؟
الج��واب: إذا تزوجه��ا وهي عاملة أو اش��ترطت عليه 

ذلك في العقد فيجوز لها ذلك وإال فال يجوز  .
  

الس��ؤال: لو رأى الزوج ان عمل الم��رأة في الخارج 
سوف يؤثر س��لباً علي واجباتها داخل البيت، فهل 

يحق له منعها من العمل؟
الج��واب: خ��روج الزوج��ة م��ن بيته��ا للعم��ل او ألي 
غ��رض آخر اذا لم يك��ن بموافقة ال��زوج فهو حرام 
وان لم يكن منافيًا ألداء واجباتها البيتية ��� كحضانة 
طفلها ��� فضاًل عم��ا اذا كانت كذلك، علمًا انه ليس 
م��ن واجب الم��رأة في بي��ت زوجها القي��ام بخدمته 

وحوائج��ه الت��ي ال تتعلق باالس��تمتاعات الزوجية ��� 
كالطبخ والتنظيف ��� اال اذا كان له شرط عليها بهذا 

الخصوص.

الس��ؤال: ما الموقف الذي يفترض ان يتخذه الزوج 
لكي يتقبل عمل زوجته في الخارج؟

الج��واب: قد يختل��ف الموق��ف الحكيم بش��ان عمل 
الزوج��ة في خارج البيت بحس��ب الحاالت لكن يمكن 
الق��ول ان جه��اد المرأة داخ��ل بيتها لتنظي��م الحياة 
الزوجية واس��تقامتها والتنش��ئة الصحيح��ة لألوالد 
هو افضل ضمان لس��عادة الحياة العائلية وحيويتها 
بالنس��بة الى جميع أعضائها وللحف��اظ علي رعاية 
الموازين الش��رعية فيها ولكن مع ذلك ال يجب على 
الزوج ان يحول دون عمل الزوجة في خارج البيت اال 
مع أدائه الى وقوعها فيما يخالف وظائفها الش��رعية 
وق��د قال تعال��ى )يا ايه��ا الذين امنوا قوا أنفس��كم 

واهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة(.

في عمل استفتاءات
الزوجة

* المصدر: موقع المرجع الديني االعلى السيد علي الحسيني السستاني )دام ظله(



 الال مي�سا /ربال
يوميات 
امرأة

 تق��ول بيداء رعد  عملنا يحت��اج إلى صبر كثير 
س��يما وأن المش��اكل والنزاعات إزدادت بش��كل 
كبير في الس��نوات األخيرة ولو ركزن��ا على التخصص 
فإنن��ا نخت��ص بإص��الح ذات البين بين األزواج بس��بب 

إزدياد حاالت الطالق بش��كل كبير، هناك 
ح��االت بس��يطة تردن��ا م��ن الممكن 
االط��الح بينه��م ولك��ن ل��و تكلمن��ا 
ف��ي صل��ب الواقع لنعت��رف بأن عدد 
التي نفش��ل في الوصول إلى حلول 
معها أكثر بكثي��ر وذلك ألن بعضهم 

يأت��ي وهو قد أكمل إجراءات 

الط��الق خ��ارج المحكم��ة ش��رعيا ويرغ��ب فق��ط في 
تصديقه،  وهنا ال حل س��وى بتصدي��ق العقد من قبل 
القاضي،  وتؤكد حمي��د أن عملها يحتم عليها أن تكون 
صلب��ة في مواجه��ة المواقف التي قد تؤثر نفس��يا في 
بعض األحيان عليها وذلك بس��بب شتات األسر ومعاناة 
األوالد ج��راء اإلنفص��ال غير المحس��وب بي��ن األبوين، 

السيما وأن أغلب مشاكلهم تؤدي إلى الطالق. 

محاولة للصلح
بينما كنا نتحدث مع الباحثة دخل رجل كبير في الس��ن  
ي��ردد كلمات��ه بعصبية ،تقدم نحوه��ا قائال: ليس 
م��ن المعق��ول أن تس��حبني إل��ى المحاكم وانا 

بهذا العمر..  فهمنا بعدها بأن زوجته رفعت 
قضية تفريق ورحلت 
العاصم��ة  نح��و 

في محكمة إستئناف كربالء المقدسة تقوم الباحثات اإلجتماعيات بعملهن كل حسب 
تخصصها المهني وحسب نوع المشاكل التي تعرض عليها وألن عملها صعب ويحتاج 
إلى هدوء ومقدرة على احتواء التداعيات االجتماعية وسماع اطرفها،  كان ال بد من 

التعرف عن قرب على طبيعة عملهن ومهامهن في حل المشكالت . 

لدورها في تذليل العقبات االسرية

الباحثة 
مهام صعبة وقلوب صلبةاإلجتماعية 
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حيث يس��كن أهلها ، حاولت الباحث��ة أن تقنعه بمحاولة 
الصل��ح معها وطلب��ت منه الذهاب إليه��ا والتحدث معها 
به��دوء ألن عمرهم وعش��رتهم تحتم عليه��م التروي 
باتخاذ القرار، إلتفتت بيداء وعادت لتحدثنا، هذه واحدة 

من الكثير من المشاكل التي نواجهها اليوم. 
وعن س��ؤالنا حول كيفية الفص��ل ومعرفة من صاحب 
الحق بين الزويج��ن أجابت،من خالل خبرتنا في مجالنا 
يمكنن��ا ان نعرف من خالل حركات الش��خص وطريقة 
كالمه والجانب اإلنفعالي ل��ه اذا ما كان صادقا أو كاذبا 
ألن كال الطرفين المتنازعين سيجزمان بأنهما على حق 

ويبقى علينا تمييز ذلك. 
اما زهراء جواد كاظم وهي باحثة إجتماعية قسم إرشاد 
نفس��ي ..إلى أن عملها يتطلب منه��ا ان تقنع الطرفين 
وتوصله��م إلى الصل��ح مبينة أن أغلب ح��االت الطالق 
تصل إلى المحكمة بس��بب تأثي��ر األهل على الطرفين 
ونح��اول أن نبح��ث في هذه النقط��ة ونركز على جانب 
المودة والرحمة بين الزوجين وننجح أحيانا في التوفيق 
بينهم��ا.. مش��يرة الى ان العمل في ه��ذا المجال متعب 
ولكن��ه ممت��ع جدا ألن الش��عور باإلصالح بي��ن طرفين 
متنازعين يكون جميل جدا كما أننا نحافظ على أس��رار 
االطراف المتنازعة خاصة وأن بعض النساء يخجلن من 

التصريح بها .

للعتبات دور 
 بينما وصفت الباحثة فوزية رشيد  من محكمة األحداث 
عمله��ا بالمتعب  كونه��ا تتعامل مع األحداث دون س��ن 
الثامنة عشر  وهذا يحملها مسؤولية كبيرة في الكيفية 
الت��ي س��تنقذ به��ا الح��دث قب��ل ان يصل إل��ى مرحلة 

)اإلنحراف( متحدثة عن تجارب مريرة خاضها أحداث 
ل��م يكن له��م ذنب س��وى أن األهل تج��ردوا من 

معاني اإلنس��انية فال توجد رقابة ويترك الحدث 
ليتلقف��ه الش��ارع بكل م��ا يحمله م��ن يوميات 

سيئة .

ومن أهم المشاكل التي يتورط بها الحدث هي القتل ، 
وهنا يصبح دورنا مهما في إستدراجه  ليتكلم بال خوف، 
ونكتش��ف حينها بأنه ليس الفاع��ل وإنما ورطه القاتل 

الحقيقي ليخرج من المش��كلة بأقل األحكام 
، وبالفع��ل كانت آخر المش��اكل التي كان لنا 
دور في النظر فيها هي قتل طفلة بعمر أربع 
سنوات وتوريط حدث في قتلها وإتضح أخيرا 
ب��أن القات��ل هو منتس��ب في الش��رطة كان 
يق��وم بأعمال ال أخالقية م��ع الصبي وورطه 
بقتل الطفلة.. مبينة أنها ليس��ت جهة تسمع 
فقط بل تحاول ان تجد الحلول ..وذكرت رشيد 
بأن للعتبات المقدس��ة وإرش��ادها دورًا كبيرًا 
في التع��اون معن��ا، أذ تقوم مف��ارز العتبات 
المقدسة باالمساك باالحداث الذين يقومون 
بأعم��ال غير قانونية او غير أخالقية وجلبهم 
لنا ولكن التعامل معهم يكون بش��كل سلس 
وذلك من خالل التوجيه والنصح وهذا يكون 
أفض��ل من أماكن أخرى ق��د يتعرضون فيها 

للضرب أو اإليذاء .
أجمعت الباحثات اإلجتماعيات على أن إنعدام 
المؤسسات التي تعنى باألحداث أو قلتها وقلة 
وج��ود المنظم��ات الراعية لألس��رة العراقية 
وتفشي البطالة وقلة الوعي الديني وإنعدام 
مراقبة األهل او المدرس��ة كل تلك العوامل 

مجتمعة أثرت و زادت من المشاكل اإلجتماعية والباحثة 
وحدها ل��ن تتمكن من حل كل تلك النزاعات س��وى ما 
يدخ��ل إلى داخل أس��وار المحكم��ة وبالتال��ي ال بد من 

تكاتف منظم��ات المجتمع المدن��ي والحكومة  
لتفعيل دور المؤسس��ات اإلجتماعية 

واإلرشادية لتقليص حجم تلك 
المش��اكل والحف��اظ عل��ى 

بنية األسرة العراقية.

زهراء جواد

فوزية رشيد



تغريدات 
تنموية

عندما نقف امام المرآة ، ماذا نرى ؟
نرى اآلن .. نعم اآلن 

وعند التمعن قلياًل في النظر الى المرآة. 
سنرى الماضي ..

شريط مترابط من االحداث بحلوها ومرها 
يمر امام اعيننا.

خ��الل لحظ��ات قليلة ن��رى س��نين طويلة 
انهكها التعب واالنين.

ونس��أل انفس��نا .... م��اذا نري��د م��ن هذه 
المرآة؟

هن��اك خياران .. وبيدين��ا نحن االنتقاء من 
بينها والعمل وفقًا لما اخترناه.

اما ان يكون الماضي كوحش كاسر يغرس 
مخالبه في انحاء الجسد ويقيد العقل. 

ع��ن التفكير بالمس��تقبل الجدي��د ويكبل 
االفكار فيجعلك اسيرة ذليلة امامة ال حول 

لك وال قوة.
دفء  م��ن  حاف��زًا  الماض��ي  يك��ون  ان  او 
واطمئن��ان وثقة باهلل س��بحانه بأن القادم 

اجمل. 
وان حُس��ن الظن باهلل هو مفتاح كل خير 

. ولمن حولك لك
كل ه��ذا يح��دث ع��ن طريق اح��دى النعم 
العظيمة التي انعم اهلل بها علينا ، اال  وهي 
نعم��ة العقل والتفكير ، ف��كل ما يدور من 
افكار س��تترجم عاج��اًل ام آجاًل على صورة 
افعال اما ايجابية نافعة او سلبية محطمة 

ابتس��امة  لتحص��د  ايجابي��ة  اف��كارًا  ازرع 
متجلي��ة عل��ى محي��اك ، ونش��اط يدب في 
ارجاء جس��مك لتنطل��ق نحو بن��اء مجتمع 

خاّلق يسعى للتجديد وتحدي الصعاب 
كل ما حولنا يبدأ من الداخل.. منك انت 

كما قال االمام علي عليه السالم : )اتحسب 
ان��ك ج��رم صغي��ر وفي��ك انط��وى العالم 

االكبر( .

خلود البياتي

حكاية 
مرآة
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يقل شحن بطارية هاتفنا المحمول فنسارع إلى 
أقرب نقطة لش��حنها فورًا خش��ية نفادها ، لكن 
أغلبنا يغفل عن ش��حن طاقته الداخلية عندما تقل أو 
تخب��و، ويخطئ بعضنا أحيانًا بش��حنها بأس��اليب غير 
مجدية، كمشروبات الطاقة التي القت رواجًا كبيرًا في 
األوس��اط الش��بابية وأصبح تناولها ج��زءًا من الروتين 
اليومي لحياتهم، فالطاقة التي يش��عرون بها الناجمة 
م��ن ارتف��اع الس��كر ف��ي الدم س��رعان م��ا تنخفض 
إل��ى أدنى مس��توياتها ليعود الش��اب لتناول مش��روب 
آخرموعزا سبب نشاطه وحيويته إلى المفعول الممتاز 

للمشروب .
وقد يلجأ البعض إلى أحضان الموسيقى 
والطرب ف��ي محاولة للحصول على 
بعض الراح��ة وجرعات من الطاقة 
المؤقت��ة الت��ي ما تلب��ث أن تختفي 
وتبقى آثارها الوخيمة في نفسه .

أما لمن أراد شحن طاقته واستعادة 
حيويته فهناك أس��اليب أخرى أقرتها 

الش��ريعة وش��جع عليه��ا المش��رع كلق��اء 
األصدقاء واكتس��اب علم جديد والس��فر 

إضافة إلى اللع��ب مع األطفال والدخول 
في ميادين التطوع ونشر الخير .

وللص��الة والس��جود أهمي��ة كبيرة في 
فالوض��وء  الروحي��ة،  الطاق��ة  ش��حن 
عل��ى  والمحافظ��ة  للكعب��ة  والتوج��ه 

المواقيت وقراءة القرآن أهمية كبيرة 
الطاق��ة  اس��تمداد  ف��ي 

من خال��ق الطاقة 
نه  سبحا
وتعالى .

كم����ا ان 
االبتع��اد 

مصادر  تبدي��د الطاقة ل��ه أثر ع��ن 
واضح في ش��حذ همة الفرد و حفظ طاقته، وذلك بأن 
ينأى اإلنس��ان بنفس��ه عن الحس��د والحق��د والغضب 
وأن يرس��م مسافة  بينه وبين األناس الذين يفقدونه 
طاقت��ه، بل ويس��تبدلونها بطاقة س��لبية تعكر صفو 

حياته .

أفنان األسدي

شحن 
الطاقة 

أقرب نقطة لش��حنها فورًا خش��ية نفادها ، لكن 



أول العالج وآخره 

الكتابة ليست 
بالضرورة أن تكون 
كتابة إبداعية وال 
أن تكون موجهة 
لجمهور معين 
يكفي أن نكتب 
ألنفسنا وكأننا 
نخبر ذواتنا 
بما يدور في 
مكنوناتها وهذا 
األمر في حد ذاته 
هو احد طرق 
العالج النفسي 
الذي يعتمده علم 
النفس في ترميم 
الذات اإلنسانية

مما ال ش��ك فيه ان كل أنس��ان البد وأن مر في يوم من األيام في مرحلة 
معين��ة جعلته يفقد الرغبة في متابعة حيات��ه على النحو الذي أعتاد عليه 
بس��بب ش��عورٍ ما، فنحن البش��ر على اختالف اش��كالنا ودياناتنا ولهجاتنا 
وعاداتن��ا وميولن��ا أال إننا نش��ترك بأم��ور كثيرة غالبا تلتق��ي في منطقة 
الش��عور، ومن هنا فأن التفاعل الحس��ي بين البشر غالبا يكون في لحظة 
قراءتنا لما  يكتبونه، فالكتابة هي عملية تدفق للمشاعر وترجمة لألفكار 
وإيقاع حس��ي يناغم الروح وهي واقعا عالج روحي يمكنه المس��اعدة في 

تجاوز أزمات اإلحباط والتعب والحزن.
ربما يقول البع��ض إن الكتابة حكر على أصحاب الملكة ولكن يبدو األمر 
هنا فيه ش��يء من عدم الموضوعية حيث إن الكتابة ليس��ت بالضرورة أن 
تك��ون كتابة إبداعية وال أن تكون موجهة لجمه��ور معين يكفي أن نكتب 
ألنفس��نا وكأنن��ا نخبر ذواتنا بما ي��دور في مكنوناتها وه��ذا األمر في حد 
ذات��ه هو احد طرق العالج النفس��ي الذي يعتم��ده علم النفس في ترميم 
الذات اإلنس��انية حيث توصلت الكثير من الدراس��ات الحديثة إن الكبت هو 
أحد أكثر األسباب التي تجعل اإلنسان مهيئا لألمراض العضوية فضال عن 
النفس��ية منها. لذا فقد ذكرت إحدى الدراس��ات بأن اإلنس��ان بحاجة دائما 
للبوح والتعبير عن نفس��ه بصدق وعمق ولع��ل انجع طريقة يمكن البوح 
بقت هذه النظرية  من خاللها دون محاذير هي الكتابة ثم الكتابة. وفعال طُ
على الكثيرين حيث شرع البعض بالكتابة لنفسه عن نفسه في قصاصة 
صغيرة سرعان ما يتلفها بعد البوح أو حتى يحتفظ بها, وبعد فترة وجيزة 
تخلص هؤالء األش��خاص من ذاكرتهم الس��لبية وبدؤوا بالتحرر من قيود 

الكبت ونشأ تفاعل ملحوظ بينهم وبين عالمهم الخارجي.
فالكتابة والقراءة وجهان لراحة واحدة, فأن تُعجب بما تقرؤه حد الدهشة.. 
يعني أن لك عالمًا آخر اكثر هدوء تلجأ إليه ، لك وسادة وثيرة من الكلمات 
يمكن��ك أن تغفو عليها دون أن يرهب��ك أرق الملل .. لك زاوية في أقصى 
العال��م اآلخر يمكنك ان تك��ون فيها حاكم العزلة ويمكن��ك أيضا ان تألف 
أش��خاص ال تعرفه��م ب��ل تتقمصهم حد الجن��ون .. ترتدي انكس��اراتهم 
وتخلع األنا وتش��رع الحقا بكتابة س��طور تترجم فيها ما اختزنت من ثروة 

القراءة .
فم��ا بين الكات��ب والكتابة عالقة أزلية كعالقة الداء بال��دواء فالحياة مهما 

اصابتنا بعللها فثمة أول العالج وآخره ... الكتابة.
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�سامر قان القي�سي فنون

م��ا بين جمالية التعبير وهاجس التجديد، ومن احضان 
بغداد الحبيبة بدأت جهود الفنان العراقي المضنية في 
صراعه المستمر لتهيئة فكر المجتمع العراقي ، لتقبل الثقافة 
الفنية التي تتس��م بالمزاوجة بين موروث شعبي ذي روحية 

إسالمية وفكر غربي حداثوي ذي نزعة علمية تجريبية .
اللوح��ة الماثل��ة امامكم هي إح��دى االعمال الفني��ة الرائعة 
للتشكيلي العراقي المغترب » سلمان عباس »  وقد استخدم 
فيها القبة الذهبية كعنصر اساسي في تكوينها ، وهو أسلوب 
فني ممي��ز اعتمده الفنان لتش��كيل العديد م��ن موضوعاته 

االنشائية  فابدع بتشكيلها لتكون ذات قيمة فنية رائعة .
رسمت اللوحة بتقنية الزيت على قماش الكانفاس عام 197٨ 
م وهي تحمل عنوان » قباب »انجزت على شكل مجموعة من 
المقاط��ع المتداخلة التي عمد فيه��ا لدمج الزخارف بالمنظور 
واض��اف عليهما الموروث الش��عبي بألوان��ه المبهرجة، فضال 
عن روحانية القب��اب الظاهرة من خالل رمزيتها في الجوامع 
واالضرح��ة الدينية المقدس��ة كما هو الحال في تش��خيصه 
لقبتي االمامين الجوادين في مدينة الكاظمية المقدسة  في 

بغداد . 
يميل الجو العام في اللوحة الى االلوان الترابية وهي االجواء 
الس��ائدة في المناخ الشرقي العراقي، فضال عن وجود اجزاء 
في اللوحة متصلة ببعضها البعض سلس��لة من التش��كيالت 
الفني��ة الخليطة من الزخارف االس��المية المتع��ارف عليها و 
الزخ��ارف واالش��كال الرمزية الداللي��ة ذات االبعاد الش��عبية 
المحلي��ة الموروث��ة مثل الكف الذي تتوس��طه عي��ن والهالل 

والتي تعد من عالمات التراث الشعبي العراقي .

واقعية المكان
قس��م الفنان اللوح��ة الى جانبين  يفصلهما مس��احة درجات 
االل��وان الضبابية الهيئة ، وهي تفرض على المتلقي انتقاال 
من حيز ال��ى اخر من االجواء الزخرفي��ة ، والجانبين منفذان 
بنف��س الطريق��ة تقريب��ًا ولكنه��ا تختل��ف بحجام اش��كالها 

وبعض هيآتها ، وتتمثل بالقباب االس��المية متباينة االحجام 
لكنه��ا تقريب��ا متش��ابهة االش��كال ووزعت على مس��تويات 
مختلف��ة داخل اللوحة تحتضنها الزخ��ارف ذات اللون الذهبي 
بجزئه��ا االكبر الظاهر منه��ا مع وجود مجموع��ة من االهلة 
فض��ال عن وج��ود واضح للخ��ط العربي متمث��ال  بخط الثلث 
التركيب��ي المس��تخدم عادة في اش��رطة العمائر االس��المية 

الكتابية .
 بناء اللوحة اشبه بالمسطح فلم يستند الفنان الى استخدام 
المنظور لتحقيق واقعية المكان ، فقد استخدم خبرته الفنية 
واحترافيت��ه العالي��ة ف��ي صياغة االل��وان واحجام االش��كال 
المرس��ومة كالقباب او بع��ض التفاصي��ل الزخرفية ليعطي 
انطباع��ا بأن هن��اك عمق منظ��وري في بناء اللوح��ة ، اذ ان 
هنال��ك تباين ف��ي االش��كال واالحج��ام وطريق��ة توزيعها، 
فهناك كسر للرتابة بعيدًا عن روتين التكرار على الرغم من 
وجوده بين االش��كال، لكن خبرة الفنان اظفت على االشكال 
المتكررة  روحيات مختلفة كي ال  تتطابق ، فالقباب مثاًل في 
هذا التكوين قد نفذت بطريقة دقيقة محاكية لتلك التي في 
الواقع لكن االلوان واالحجام الزخرفية هي التي تفرض عالمًا 
مجردًا بعيدا عن الواقع ، فالمكان يحمل هويته الصرفة كونه 
عراقيا اس��الميا ش��عبيا وتأكيدا لهوية الم��كان يدخل الحرف 
العرب��ي بطبيعت��ه الموزونة لتأكي��د تلك البيئ��ة ، وهذا نوع 
من الفرادة االس��لوبية في التش��كيل الحديث لربط الموروث 

بالحداثة العالمية والمحلية  في الفن العراقي االصيل.

بين جمالية التعبير 
وهاجس التجديد

القباب..



رم / �سادة ناي  ترجمة

من المألوف جدا ان يحاول االباء واالمهات اعطاء اوالدهم االنطالقة االولى 
في الحياة من خالل تعليمهم القراءة والكتابة قبل سن المدرسة سواء كان 
ذلك تعليم االبجدية او قراءة الجمل البسيطة مما يوفر لهم الوقت للتعلم 

في الفصول الدراسية ولكن احدى االمهات تعمدت عدم تعليم أبنها القراءة 
قبل موعد دخوله للمدرسة 

أم ترفض تعليم ابنها القراءة       

تقول : لديه أشياء أكثر اهمية  
ليتعلمها !!

الكوميدي��ا  ومتابع��ة  الكاتب��ة  وكتب��ت 
كريس��تال لوي��ري مق��اال مط��وال عل��ى 
صفحته��ا عل��ى الفيس بوك تش��رح فيه لماذا 
ترك��ز ه��ي كأم لطفل يبلغ م��ن العمر خمس 
االبداعي��ة  مهارات��ه  تطوي��ر  عل��ى  س��نوات 

واالستكشافية والتواصلية .
وقال��ت انها تقرأ البنه��ا كثيرا ولكنها  لحد االن 
لم تعلمه القراءة النه وبحس��ب قولها مشغول 

جدا بتعلم أشياء اخرى .
انه يتعلم كيف يكون العبا رياضيا جيدا ويتعلم 
كيف ينتظر دوره في مدينة االلعاب وال يسبق 

اخته االكبر عند شراء االيس كريم .
انه يتعلم كي��ف يبني بيتا من الكتل والعصي 
والليغ��و لكي يش��عر بوزن مختل��ف المواد في 
اصابع��ه الصغي��رة الت��ي تش��به ) الصوصج ( 
ويتفح��ص س��المة معظم الهي��اكل التي قام 

ببنائها .
ان��ه يتعلم كيف يط��ارد الكلب ويتس��لق على 
معدات الملعب ويرقص ويلعب الكاراتيه ) ولو 
بصورة س��يئة ( النه س��وف يك��ون بحاجة الى 
جسمه السليم لوقت طويل لكي يستطيع بناء 
عضالت��ه من خالل النش��اط البدن��ي بدال من 

الجلوس على المكتب طوال اليوم .

مفتاح السعادة
وتواصل لويري شرح كيف استطاع أبنها تعلم 
كيفي��ة العناية باالش��ياء وكيف يك��ون مبتكرا 
وكيف يعتذر وكيف يس��امح وتضيف : هذا هو 
المفت��اح الى الس��عادة اي بمعنى التركيز على 
قابليات��ه  ومواهبه بدال من الش��كوى والتذمر 

حول اشياء ال يمتلكها .
فف��ي الوق��ت ال��ذي يج��ادل فيه البع��ض بان 
تعلي��م الطفل القراءة وتطوير قدراته االخرى 
ال ينبغي ان تكون مستبعدة في هذه السن اال 
ان لويري تعتقد ان االس��لوب ال��ذي تتبعه مع 
أبنها يعني انه سيصل الى المدرسة مع الكثير 

من المهارات المهمة وهي :
القدرة على تجربة أش��ياء جديدة دون الشعور 
باالحب��اط.. وعلى تكوين صداقات على الرغم 
من ان الصداقة في هذا العمر يمكن ان تكون 
فوضوي��ة ..واالس��تماع ال��ى االخري��ن وأتباع 
التعليم��ات.. كما له القدرة على حل مش��اكله 
الخاص��ة .. واخيرا التركي��ز على العمل المناط 

به .

عن صحيفة االندبندنت
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حممد ار السفار
نجمة في 
سماء التاريخ

أروى بنت الحارث بن 
عبد المطلب بن هاشم 
بن عبد مناف بن قصي، 
ابنة عم رسول اهلل 
(صلّى اهلل عليه وآله) 
وأمير المؤمنين (عليه 
السالم) وأخت أول 
شهيد في اإلسالم 
عبيدة بن الحارث بن 
عبد المطلب، كانت في 
صدارة هذه الجبهة 
فصدحت هذه اللبوة 
الهاشمية بـ (كلمة 
الحق بوجه السلطان 
الجائر) غير عابئة 
ببطشه ولم يثنها عن 
قولها غضبه ولم تخش 
في اهلل لومة الئم. 

أروى بنت الحارث..

جذوة 
ضد الظالم 
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وصفته��ا المص��ادر بأنها: م��ن كرائم النس��اء 
ف��ي دينها وش��جاعتها ومنطقه��ا ووالئها ألمير 
المؤمنين )عليه السالم( ومن ربّات الفصاحة والبالغة 
والش��عر، كانت أش��د الوافدات من نس��اء الشيعة على 
معاوية، حينما وفدت عليه فيمن كان يس��تدعيهن من 
نس��اء الش��يعة اللواتي وقفن إلى جانب معسكر الحق 
مع أمير المؤمنين )عليه الس��الم( فوقفت أمام طغيان 
معاوية وتحدته ولم تترك له عيبًا إال فضحته وال سوءة 
إال نش��رتها وأس��معته ومن معه كالمًا أشد عليهم من 

السيف(.
دخل��ت أروى بنت الحارث بن عبد المطلب على معاوية 
بالموسم وهي عجوز كبيرة، فلما استقر بها المجلس 

قالت لمعاوية:
�� )لقد كفرت بالنعمة وأسأت البن عمك علي الصحبة، 
وتسميت بغير أسمك، وأخذت غير حقك، بغير بالء كان 
منك وال من آبائك في اإلس��الم. ولقد كفرتم بما جاء 
ب��ه محمّد بن عبد اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(، فأتعس 
اهلل منكم الجدود، وأصعر منكم الخدود، حتّى ردّ اهلل 
الح��قّ إلى أهله، وكانت كلمة اهلل ه��ي العليا، ونبيّنا 
محمّد )صّل��ى اهلل عليه وآله( ه��و المنصور على من 

ناوأه ولو كره المشركون.
فكنا أهل البيت أعظ��م الناس حظًا ونصيبًا وقدرًا في 
الدي��ن، حتى قبض اهلل نبي��ه )صّل��ى اهلل عليه وآله( 
مغفورًا ذنبه، مرفوعًا درجته، شريفًا عند اهلل مرضيًا، 
فصرنا أه��ل البيت فيكم بمنزلة قوم موس��ى من آل 
فرع��ون، يذبح��ون أبناءهم، ويس��تحيون نس��اءهم، 
وص��ار اب��ن عم س��يّد المرس��لين فيك��م بع��د نبيّنا 
بمنزل��ة هارون من موس��ى، حيث يقول: ي��ا بن اُم إن 
القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، ولم يجتمع بعد 
رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( لنا شمل، ولم يسهل 

لنا وعر، وغايتنا الجنّة وغايتكم النار(.
كان المجلس صامتًا وكأن على رؤوس��هم الطير وهذه 
اللبوة ه��ي المتكلمة الوحيدة في المجلس فأخرس��ت 
ألس��نة الباطل أمام قوة منطقها وبيان حجتها وحينما 
وصلت إلى هذا الموضع من كالمها نطق أحد سماسرة 
معاوية وش��ركائه في الباطل واإلجرام وهو عمرو بن 
العاص فقال: أيتها العجوز الضالة أقصري من قولك، 

وغضّي من طرفك.
هن��ا التفت��ت أروى إلي��ه وقال��ت: ومن أن��ت ال اُم لك ؟ 
ق��ال: عمرو بن العاص. فقالت: ي��ا ابن اللخناء النابغة 

أتكلمني؟!! أربع على ضلعك..، واعن بش��أن نفسك..، 
ف��و اهلل ما أن��ت من قريش ف��ي اللباب من حس��بها، 
وال كري��م منصبِه��ا، ولقد ادّعاك س��تة م��ن قريش 
كله��م يزعم أن��ه أبوك، ولق��د رأيتُ اُم��ك أيّام منى 
بمك��ة م��ع كل عب��د عاه��رٍ فأت��مّ به��م فإن��ك بهم 

أشبه...
لق��د أثار هذا ال��كالم الذي بيّنت فيه نس��ب عمرو بن 
العاص المخزي الذي يعرق له جبين كل إنسان شريف 
حفيظة مروان بن الحكم الذي ش��ابه نسبه في الخزي 
نس��ب عمرو بن العاص وشابهت أمه الزرقاء أم عمرو 
ف��ي العهر، فقال مروان لكي يس��كتها وال تتعرض له 
بال��كالم: أيتها العجوز الضالة س��اخ بصرك، مع ذهاب 

عقلك فال تجوز شهادتك...!
فالتفت��ت أروى إلي��ه بنظ��رة اس��تحقار وكأنه��ا تأنف 
أن تتح��دث إلي��ه ل��و لم يوقع نفس��ه بنفس��ه بين حد 
لس��ان الحق ويجلد ب��ه، قالت له: يا بن��ي أتتكلم؟! فو 
اهلل ألنت إلى س��فيان بن الحارث بن كلدة أش��به منك 
بالحكم، وإنك لشبهه في زرقة عينيك وحمرة شعرك، 
م��ع قصر قامته وظاهر دمامته، ولقد رأيت الحكم ماد 
القامة ظاهر األدمة وس��بط الش��عر، وم��ا بينكما من 
قراب��ة إال كقرابة الفرس الضامر م��ن األتان المقرب، 
فاس��أل اُمك عم��ا ذكرت لك فإنها تخبرك بش��أن أبيك 

إن صدقت.
ثم التفتت إلى معاوية فقالت: واهلل ما عرضني لهؤالء 
غيرك، وان اُمك هذه القائلة يوم أحد شامتة متبجّحة 

في قتل حمزة بن عبد المطلب رحمه اهلل:

نَحُن َجزَيْناكم  بيوم بدر 
والحرُب يوُم الحرِب ذاِت ُسعرِ

ما كان عن عتبٍة لي من صبرِ 
 أبي وعمي وأخي وصهري

فأجبتها:
يا بنَت رّقاٍع عظيَم الكفرِ 

ِ ُخزيِت في بدرٍ وغيرِ بدر
صّبحِك اهللا قبيَل الفجرِ

بالهاشمييَن الطواِل الزهرِ

أروى )رض��وان اهلل عليه��ا( س��نة خمس��ين  توفي��ت 
هجرية 



التقاطات 
فوتوغرافية

تتألأل 
االنوار 

المحمدية 
في سماء 

المجد

بعطشك 
سيدي  
ارتوت 

الماليين 

انوار 
اضاءة 
الكون 

بنورها 
وراحت 

تأسر 
القلوب 

نحو بريق 
الجود 

والكرم

عدسة عمار الخالدي
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امنيات 
صغيرة 
تزحف 

نحو 
قبلتك 

الساحرة 
باأللق 

والقداسة 

لعظمة انفاس رحمتك على المؤمنين تجلى التفكر والتسبيح 



 الال دوي
نافذة على 
الطبيعة

تزايد االقبال في الســنوات االخيرة على اقتناء نباتات الزينة ( الظلية) كبديل للحدائق 
التــي تقلصت مســاحاتها او اختفــت احيانا من بعض المنازل بعد تقســيمها الى عدة 
قطع ســكنية أو مشــتمالت بهدف حل ازمة السكن او تحقيق مكسب مادي من وراء 
تأجيرها ..وتشــيع نباتات الزينة الراحة النفســية فضال عما تمنحه من لمســات جميلة 

على تصاميم المنازل والشرفات ..

نباتات الظل والزينة

شريك مطلوب.. في منازلنا 
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ايمان محم��د ، ربة بيت تقول انها تختار بنفس��ها 
اصن��اف الش��جيرات والزه��ور م��ن ذوات الروائ��ح 
الزكي��ة واالل��وان الجذابة ألنها تخل��ق مناظر تبعث على 
الراح��ة والبهج��ة ، مؤك��دة عل��ى حرصها عل��ى العناية 

بشتالتها الدامتها .
م��ن جهت��ه ، يرى محمد عزي��ز / صاحب مش��تل لنباتات 
الظل ان االقبال على بضاعته تزايد في السنوات األخيرة 
ومنها نبات ) الس��ايكس ( باهظ الثمن فضال عن نباتات 
اخرى مثل عصفور الجنة واليوكا والدارس��ينيا والقفص 
الصدري والياسمين الياباني واآلس والفيكس والددونيا 
التي تترواح اسعارها مابين 10- 20 الف ديناروهي من 

اكثر النباتات المطلوبة من قبل الزبائن .

شريك مطلوب
من المعروف ان النبات هو شريكنا األقدم 
عل��ى هذا الكوك��ب ، وان وج��وده معنا 
في الحدائ��ق او داخل المنازل مطلوب 
السباب عدة ، اذ يرى المهندس الزراعي 
باس��م هادي ان نبات��ات الظل تجعل 
التنفس أس��هل حين تمتص غاز ثاني 
أوكسيد الكاربون الستخدامه في عملية 
التركيب الضوئي وتطلق االوكسجين بدال 
منه ليتنفسه االنسان وهذا مايجعل االنسان 
والنبات شريكين طبيعيين حيث تسهم نباتات 
الظ��ل في تجديد الهواء في الغرف اثناء الليل 
خصوصا ..ويس��اعد النبات ايضا على ترطيب 
الج��و ف��ي الغ��رف بنس��بة 97٪ حين 
يطل��ق بخ��ار الماء خ��الل عمليات 
التمثي��ل الضوئ��ي والتنف��س 
وهو مايقلل من جفاف الجلد 
والس��عال  الب��رد  ون��زالت 
الج��اف – حس��ب دراس��ة 
اجرتها جامعة الزراعة في 
النروي��ج -.ومن فوائدها 
االخ��رى تنقي��ة اله��واء 
السموم  بامتصاصها 
من الهواء اذ تمتص 
مايع��ادل ٨7 ٪ من 
العضوية  المركبات 
المتطاي��رة الموجودة 
ف��ي الس��جاد والفيني��ل 
الس��جائر  ودخ��ان 
البقال��ة  وأكي��اس 

والمنظف��ات والبنزي��ن واالحبار والمذيب��ات والدهانات ، 
وتوجد مركب��ات البنزين في تركي��زات عالية في الكتب 

واالوراق المطبوعة.
وينصح هادي بضرورة استخدام نبات الظل في الشقق 
السكنية ألنها االكثر تعرضا الى اثار المركبات العضوية 
المتطاي��رة في الليل كونها محكم��ة االغالق اضافة الى 
فائدتها في تحس��ين الصحة وتس��ريع معدالت الشفاء ، 
اذ اثبتت الدراس��ات ان المرضى بع��د العمليات الجراحية 
تماثل��وا الى الش��فاء بمعدل اس��رع م��ن غيرهم بوجود 
النباتات في حجراتهم ، وتس��اعد النباتات ايضا في شحذ 
التركي��ز وزيادة االنتباه لدى الطلبة ، فضال عن اضفائها 

لمسة جمالية داخل المنازل .

عناية ضرورية 
تحت��اج هذه النبات��ات الى عناية ورعاية خاصة – حس��ب 
المهندس��ة الزراعي��ة ايمان نج��اح – اذ تحت��اج الى تربة 
مناس��بة وري س��ليم وض��وء كاف وه��واء نق��ي ودرجة 
ح��رارة ونس��بة رطوبة كافية بما يتناس��ب مع حاجة كل 
نبات ، فالزيادة في مياه الري او اشعة الشمس المباشرة 
والزيادة في الس��ماد قد تؤدي كلها الى االضرار بالنبات ، 
كما يجب التذكر بان النبات يحتاج الى الراحة في الش��تاء 
فيتم تقليل المياه والس��ماد بينما ت��زداد العناية به في 
فص��ول النمو وهي الربيع والصيف والخريف فيتم جس 
التربة ومراقبة االوراق لمالحظة المريض فيها ومعالجته 
اذ يدل ش��كل الورقة على صحتها ، ويجب االهتمام بري 

النبتة وتوفير الضوء الرطوبة لها ..
وتقدم نجاح ارشادات هامة للعناية بالنبات مثل وضعها 
ف��ي أماك��ن قريب��ة م��ن الض��وء الطبيعي او اس��تخدام 
الض��وء الصناعي بدال منه ..ويتم س��قي النبتة كل 24 
ساعة، ويمكن تغذية اوراق النبات بتمرير قطعة قطنية 
مغموس��ة بالماء واللبن عليها مع اجراء خربش��ة لسطح 
الترب��ة باس��تخدام ش��وكة طع��ام وازالة حوالي 3 س��م 
م��ن التربة بين فترة واخرى ووض��ع تربة جديدة مكانها 
لتفكيك التربة وتهويتها..ويفضل عدم ري النبات بالماء 
البارد كما يمكن ريه بالماء الناتج من عملية سلق البيض 
، ومن الضروري أيضا تنظيف االوراق من االتربة وبيض 
الحشرات باستخدام قطنة مبللة بماء دافيء حتى التسد 
المس��ام والثغور،وعن��د توقف النمو ، يت��م اجراء عملية 
تدوي��ر بنق��ل النبات الصي��ص اكبر ويمكن ان نس��قي 
النب��ات بالمياه الغازي��ة بعد ان ت��زول الفقاعات وخاصة 
) الس��فن آب( ألن��ه يمنحه��ا حيوي��ة، ويجب الح��ذر عند 
استخدام الس��ماد وري النبات بعد التس��ميد كما يفضل 

استخدام دعامة في حالة علو النبات كي الينكسر.



عالم 
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ابي 
انا اشبهك!!

يرتبط األطفال بعالقة وثيقة بآبائهم وأمهاتهم دون أن 
يالحظها أحد، فعادة ما يتصرفون مثل والديهم  ويبدأون 
بتقليده��م ف��ي اغل��ب االم��ور كأرت��داء المالب��س  والتدخين 
وطريق��ة االكل وغيره��ا م��ن الس��لوكيات ،وال يس��تطيع أحد 
تفس��ير تلك الظاهرة التي مرت بكل األجيال من قبلنا او ربما 
بعدنا، فحتى نحن دون أن نش��عر نفعل أش��ياء ونتصرف مثل 
آبائنا دون أن نعرف،وهي حسب تفسير االختصاصيين ظاهرة 
طبيعة وصحية .. التعام��ل معها يكون بتقبل االمر والنصحية 

اذا اقتضى ذلك.
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تقض��ى معظم النس��اء كثي��رًا من الوق��ت داخل 
المطب��خ، الذى يعتبر مملكتها الخاصة فى المنزل، 
لذل��ك تحتاج إلى عم��ل تصميم عصري يس��اعدها على 
الحركة بسهولة داخله، والوصول لكل األغراض بسهولة 
ويسر، مع الشعور بالراحة النفسية التى يمكن تحقيقها 
من خالل ديكور مبهج يجعلها تحب األوقات التى تقضيها 

بداخله.
مس��احة المطبخ من أه��م العناصر التى تس��اعد المرأة 
على الشعور بالراحة وعدم االختناق خالل تحركها داخل 
المطب��خ، ولكن��ه عنص��ر يمك��ن التعايش مع��ه ببعض 
حيل الديكور وبالعناي��ة فى اختيار أثاث المطبخ، ويمكن 

التغاضِ عن ضيق المس��احة بعمل األرفف العلوية التى 
يمك��ن لربة المنزل أن تصل إليها من خالل س��لم صغير 
يوض��ع فى أحد األركان ويوفر لها مس��احة كبيرة تتحرك 
فيه��ا، أو م��ن خ��الل عمل »ب��ار« بعرض قصي��ر عوضًا 
ع��ن الطاول��ة التى تمت��ص أغلب مس��احة الحركة داخل 

المطبخ.
وتش��كل األلوان فارًق��ا كبيرًا كذلك ف��ى ديكور المطبخ 
وعل��ى رب��ة المن��زل العصري��ة أن تبتع��د ع��ن األل��وان 
التقليدية القاتمة وتختار لمطبخها ألوانًا مشرقة وزاهية 
كالبرتقال��ى أو األصفر أو األحم��ر ، وهناك أفكار مختلفة 

يمكن أن تلهم ربة المنزل عند تأسيس مملكتها.

عصري مشرق



 عالم 
لتفادي مشكالتها العائلية األسرة

الغيرة احد اسبابها 

الغيرة هي غريزة 
فطرية نشعر بها 
مع األشخاص الذين 
نحبهم، وهي 
شعور جميل يكشف 
عن مدى حبنا لمن 
نحبهم، ولكن هناك 
مقولة تكشف 
سلبياتها وهي، كلما 
زاد شيٌئ عن حده 
انقلب ضده فقد 
تتحول الغيرة من 
شعور بالحب إلى حب 
امتالك واحتكار لآلخر، 
وهو ما قد يولد 
مشاكل كبيرة بينك 
وبين زوجك 
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لذلك من الضروري وضع حدود للغيرة حتى تظل حياتك 
سعيدة وهنيئة، وأن تجاوبي بصدق على هذه التساؤالت 
بين وبين نفس��ك: لماذا تغارين؟ ولماذا تنقلب الغيرة أحيانًا إلى 

شك؟ ولماذا تتحول الغيرة إلى مشاكل؟!

اخصائيو البحث االجتماعي وضعوا تحليال للغيرة بالقول :
القليل من الغيرة يجعل الحياة الزوجية سعيدة وناجحة وجميلة 
، كما أنها تجعل الطرف اآلخر يش��عر بأنه محبوب وأن هناك حبًا 
واهتمامًا ب��ه، وبالتالي يج��ب التحكم في التنش��ئة االجتماعية 
والسيطرة على األفكار التي تصل إلى الطرفين من خالل األهل 
والمجتم��ع، فيج��ب التخلص م��ن القيم الس��لبية وتنمية القيم 
اإليجابية التي تس��اعد في تكوين أس��رة سعيدة وعالقة زوجية 
ناجحة، وجعل الزوجين لديهم ثقة بأنفسهم وأصحاب شخصية 
قوية قادرة على التفاهم والحكم على األمور من زوايا مختلفة 
وكبيرة، كما أن الوضوح والصراحة بين الزوجين في التصرفات 
يس��اعد على تفادى المش��كالت، والتعبير عن المش��اعر وتبادل 
كلم��ات الحب تس��اعد على خلق ج��و من األلفة بي��ن الزوجين، 
والحوار الدائ��م بين الزوجين مهم جدا لزيادة التقارب وإش��عار 

الطرف اآلخر باألمان. 

الغيرة احد اسبابها 

القليل من الغيرة 
يجعل الحياة 

الزوجية سعيدة 
وناجحة وجميلة 

، كما أنها 
تجعل الطرف 

اآلخر يشعر بأنه 
محبوب وأن هناك 

حباً واهتماماً 
به، وبالتالي 
يجب التحكم 
في التنشئة 
االجتماعية 

والسيطرة على 
األفكار التي تصل 

إلى الطرفين 
من خالل األهل 

والمجتمع
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قواعد تربوية
لكي نحق��ق الفوائد التربوية الطف��ال المدارس والنتائ��ج المرجوة منها .. 

اليك بعض االرشادات..
ابتعدي تماما عن استخدام التهديد والوعيد أو اإلهانة لدفع طفلك للقيام بواجباته؛ 
ألن ذلك يرسخ لديه شعورا سلبيا ، واحرصي على مدحه والثناء عليه بعد كل جهد 
يقوم به في أداء واجباته المدرس��ية مهما كان قليال، كذلك ساعديه على أن يحدد 
مهام��ه المطلوبة بدقة، وعمل قائمة بس��يطة به��ذه المهام.وعليك تعويده على 
قاعدة معينة وهي »أن العمل قبل المرح«؛ لذا ال تس��محي له بأن يلعب أو يشاهد 
التلف��از أو يجل��س على الكمبيوت��ر أو يزور أصحابه أو غير ذل��ك قبل أن يقوم بما 
عليه من واجبات، كما ان بعض التنويع في وسائل التدريس المنزلي  التي تجعل 
الواجب مصدرا إلمتاعه وس��عادته.، وتجنبي أن تقومي بواجبات طفلك نيابة عنه 

تحت أي ظرف؛ ألن ذلك سيفقد امكانيات نفسه.
واخيرا ال تسرعي في مساعدته في اإلجابة على السؤال في حالة عدم تمكنه في 
حل��ه بمج��رد أن يطلب منك ذلك، وبادري بالطلب من��ه أن يجتهد في الوصول إلى 
اإلجابة الصحيحة، فإن عجز  وقتها فعليك فقط ان تقدمي له مساعدة جزئية بها 

مفاتيح اإلجابة ودعيه يصل لإلجابة بنفسه.
وعند مالحظتك لخطأ ما أثناء أداء طفلك لواجباته، فال تصححي بشكل مباشر، بل 

أخبريه أن هناك خطأ ما، ثم اطلبي منه أن يبحث عنه حتى يصل إليه بنفسه.
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F A S H I O N
F A S H I O N

أزياء..
وأغراضه��م  أزياءه��م  يخت��ارون  اطفال��ك  دع��ي 
ويعبرون عن آرائهم بحرية كي يرس��موا اسلوبهم 
ويبرزوا ش��خصيتهم التي غالبا ماتعطي المالبس 
الت��ي يختارونها طابعا مريح��ا على اذواقهم. ولكن 
أحرص��ي على أن تناس��ب براءة صغي��رك وعمره.. 
والمالبس الش��توية لها خاصية ممي��زة في منحها 

الدفء والجمال في آن واحد.

لشتاء دافئ
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هل تش��عرين بضيق في صدرك وكآبة في وجهك 
وحرجٍ في صدرك . . وتحسين أن االيام تكرر نفسها 
فال تشعرين بطعم للحياة . . للمستقبل . . إذًا إليك الحل 

األمثل الذي من خالله تجددين به حياتك
1.نظم��ي نفس��ك بين الحي��ن والحين وأرس��لي نظرات 
ناقدة في جوانب نفس��ك لتتعرفي عل��ى عيوبها وآفاتها 

لكي تتخلصي منها . 
2.عيشي في حدود يومك و ارضي بما قسمه اهلل لك .

3. ال تجعلي الهموم تتس��اقط علي��ك دفعة واحدة يقول 
رس��ولنا الكريم )من جعل الهم همًا واحدًا كفاه اهلل هم 
دنياه ومن تش��عبت به الهموم لم يبال اهلل في أي أودية 

الدنيا هلك(.
4. ال تت��رددي ف��ي تنفي��ذ قراراتك الصادق��ة وتصرفي 

بحزم إزاء هذه القرارات . 
5. ال تدعي التوافه تغلبك على أمرك . 

6. أش��غلي نفسك بما يفيد وال تدعي للفراغ نصيبا فيك 
)إذا لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل(.

7. ال تغضب��ي واكظم��ي غيظك يقول رس��ولنا الكريم (
مام��ن جرعة أعظم أجرًا عند اهلل من جرعة غيظ ضمها 

عبد ابتغاء وجه ا هلل(.
٨.اصنع��ي م��ن الليمون��ة الحامض ش��رابًا حل��وًا يقول 
عب��داهلل بن العباس رض��ي اهلل عنهما : إن يأخذ اهلل من 

.عيني نورها.....ففي لساني و سمعي منهما نور
9. ال تستبدلي كنوز ال تملكينها بما تملكين . 

10. حاس��بي نفس��ك يق��ول رس��ولنا الكريم )حاس��بوا 
أنفس��كم قبل أن تحاس��بوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن 

عليكم(

جددي حيــــاتك
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الكبة الموصلية 
أربع أكواب من 
جريش

 كيلو لحم 
بقري مفروم 

كركم

 فلفل 
حلو

 حبتان من 
البصل

كمون

بقدونس

دبس 
الرمان

 طماطم

فلفل 
أسود

زيت زيتون

ملحرب البندورة

المقادير 

 طريقة التحضير
 نضع م��اء داخل وعاء بالس��تيكي مناس��ب. نض��ع الجريش 
داخل الوعاء، ونتركه لمدّة تتراوح من ساعة إلى ساعة وربع 
الس��اعة، أي إل��ى تصبح عجين��ة الجريش متماس��كة. نفرم 
اللحم البقري، والفلفل الحلو، والبصل إلى مكعبات صغيرة، 
ونضعهم في وعاء بالس��تيكي آخر.. نتب��ل الوعاء بالكركم، 
والكم��ون، ودبس الرمّان، ونخلطهم جيدًا بواس��طة ملعقة 
كبي��رة، أو م��ن خ��الل اليدين ويش��ترط وضع قف��ازات على 
اليدين. نض��ع عجينة الجريش على خلي��ط اللحم والتوابل، 
ونك��رر عملية الخلط لكي تتماس��ك العجينة م��ع المكونّأت 

األخرى.
 نده��ن صينية بزي��ت الزيتون، ونضع عجين��ة الجريش في 
.ندخل الصيني��ة إلى الف��رن لمدّة  الصيني��ة بش��كلٍ متس��اوٍ

ثالثين دقيقة تقريبًا.
 نقدم الكبة الموصلية مع الكاتشب، والمايونيز، والخبز



احتواء الشيخوخة

في دول العالم 
المتقدمة 
 هناك اهتمام
 استثنائي
بالمسنين من 
خالل تخصيص 
مراكز لرعايتهم 
صحيا واجتماعيا 
ونفسيا السيما 
الذين فقدوا 
عوائلهم او 
ممن اليجدون 
من يرعاهم في 
خريف اعمارهم

ف��ي العدي��د م��ن دول العال��م يحتف��ى بكب��ار الس��ن الذي��ن افنوا س��ني 
عمره��م بالكف��اح وخدم��ة المجتم��ع وقدم��وا زهرة ش��بابهم ك��ي ينعم 
ذووه��م بالعيش الكريم.. وتتجل��ى في هذه االحتفاالت اهداف انس��انية 
س��امية لح��ث الش��عوب والمجتمع��ات كاف��ة على اتب��اع اس��لوب حضاري  
لرف��ع  وراقي��ة  الئق��ة  بطريق��ة  العمري��ة  الفئ��ة  ه��ذه  معامل��ة  ف��ي 
معنوياته��م وادراكهم معنى الش��يخوخة فضال ع��ن توعيتهم باالمراض 
عل��ى  والوق��وف  واجتماعي��ا  ورعايته��م صحي��ا  له��ا   يتعرض��ون  الت��ي 
احتياجاته��م ومطالبهم .. ورغ��م االعداد الهائلة من المس��نين في بلدنا، 
اال انهم يفتقرون الى ابس��ط الخدم��ات االنس��انية والترفيهية التي تبدد 
الكآب��ة والف��راغ واالهم��ال احيانا ف��ي حياته��م ، فنراهم ف��ي عتمة هذا 
الزم��ن تخل��و ايامهم وس��اعاتهم مايم��أل فكرهم ال��ذي ه��و بحاجة الى 
نش��اط رياضي يناس��ب اعمارهم  وترفيه وأفتتاح نواد خاصة بهم تضم 
العاب��ا رياضي��ة او مس��ابقات فكري��ة وديني��ة وس��فرات وكل ماهو جديد 

اليهم.
ف��ي دول العال��م المتقدمة هناك اهتمام اس��تثنائي بالمس��نين من خالل 
تخصيص مراكز لرعايتهم صحيا واجتماعيا ونفس��يا السيما الذين فقدوا 
عوائله��م او مم��ن اليجدون من يرعاه��م في خريف اعماره��م .. مرحلة 
الش��يخوخة  تؤدي الى تغييرات في جس��م االنسان هو بأمس الحاجة الى 
احتواء تداعياتها وتغير نمط حياته وتجعله في حاجة الى متطلبات عديدة 

نفسية واجتماعية وصحية .
متعلق��ة  كثي��رة  لمش��كالت  المس��نين  ش��ريحة  تتع��رض  بلدن��ا  ف��ي   
تش��خيص  وضع��ف  التأهي��ل  وغي��اب  االجتماعي��ة  والحي��اة  بالصح��ة 
االم��راض رغم وجود دور اليواء ورعاية المس��نين التابع��ة لوزارة العمل 
والش��ؤون االجتماعي��ة  وم��ا تقدمه من خدم��ات جليلة اليه��م اال ان اكثر 
متطلباتهم تدفعنا الى خلق المزيد من االفكار التي من ش��أنها ان ترتقي 
بواقعهم نحو االفضل  قبل تعرضه النكسار الينفع معه الترميم او الحلول 

العاطفبة !
 نرص��د احيان��ا مش��ردين ومرض��ى كب��ار الس��ن اليوج��د م��ن يرعاه��م 
والحاالت غير االنس��انية كثيرة لعقوق الوالدين .. هذا االمر يتطلب النظر 
في قضيتهم بش��كل ج��دي واحتواءهم بدال من ضياعه��م والتفاف ايادي 

الشر عليهم !! 








تعليقه  
طرقت 

بابك بكف 
العقيدة 
ياقاضي 
الحاجات 



رشة ماء 
ورد مصنوعة 

من الذهب 
الخالص 

ومزينة بالمينا 
ومطعّمة 

باألحجار 
الكريمة 

وهي 
اهداء من 

احد الملوك 
القاجاريين

كنوز حسينية..


