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العراق الجديد ، و خالل القرن الماضي ) قرن العشرين ( جرت عليه أحداث و أمور، تعد 
بمجملها كثيرة و كارثية نسبة الى دول العالم و المنطقة ، من تعدد الحروب، و التغير 
القس��ري ) االنقالبات العس��كرية ( في نظام الحكم ، و الثورات  الش��عبية أو الحركات 
السياس��ية و العس��كرية ، وتعتبر أه��م ثورتين مهمتي��ن جرت في الع��راق ، ثورتين 
ش��عبانيتين مفصليتي��ن ف��ي تاريخ العراق الحدي��ث ، ثورة الع�ش���رين ع�ام 1920 و 

االنتفاض��ة الش��عبانية 1991  ، و الث��ورة االولى ، بدأت من 
كربالء المقدس��ة ، والثورة الثانية ) االنتفاضة الش��عبانية ( 
كانت مدينة سيد الشهداء ، هي حائط الصد االول مع جيش 
الطاغية ، اذ اس��تمر القتال المباش��ر ) اس��لوب حرب المدن ( 
لم��دة 18 يوما س��بقها قص��ف مدفعي وصاروخ��ي للمدينة 

المقدسة من قبل جيش البعث البائد . 
إن الكتاب��ة عن االنتفاضة الش��عبانية ، بين فت��رة و أخرى ، 
ض��رورة البد منه��ا ، ألنها كلمة مؤمنة صدح��ت بوجه أعتى 
حكم اجرامي حكم العراق .. وهذه الكلمة عبارة عن انتفاضة 
ش��عب ، أثبتت فيها المرأة كما عش��ناها أياما وليالي ، قوتها 
و بئس��ها و هيبته��ا،  فل��م ينهزمن أو يضعف��ن أو يعتريهن 
الخوف ، فكانت المرأة الكربالئية توفر كل مستلزمات الدعم 
اللوجس��تي من غذاء و دواء ، و حت��ى نقل العتاد بين النقاط 

المقاتلة ، إنه إرث الثورة الحسينية الخالدة.
أثبتن بما ال يقبل الش��ك ، أنهن لس��ن ) صويحبات يوسف (، 
بل ربيبات  السيدة زينب )عليها السالم( ، وخريجات مدرستها 
النضالي��ة الت��ي فرضتها عل��ى طغاة زمانها ،  بئس��ا و ايمانا 
و عنفوان��ا.. و للتاريخ كانت المرأة ف��ي كل أجزاء االنتفاضة 
الش��عبانية و في جميع محافظات الوسط و الجنوب ، لها دور 
ب��ارز في ديمومتها وثبات مقاتليها ، ولكن مش��يئة اهلل فوق 
كل ش��يء ، لتنتهي هذه االنتفاضة بمجازر يندى لها الجبين 

، كالمقاب��ر الجماعي��ة ، ودف��ن الناس أحياء و بق��ر بطون الحوامل ، و اع��دام العوائل 
بالجملة ، واليوم تزامنا مع إصدار هذا العدد تمر الذكرى السنوية لالنتفاضة الشعبانية 
المباركة ، فكان لزاما يكون العدد إحياء لذكراها العطرة . وتذكيرا لمن سيأتي بعدنا ، 

ليعرف أن شعب العراق يصبر ولكن ثورته عارمة . واهلل من وراء القصد.  

المرأة في كل أجزاء 
االنتفاضة الشعبانية و 
في جميع محافظات 
الوسط و الجنوب، 
لها دور بارز في 
ديمومتها وثبات 
مقاتليها ، ولكن 
مشيئة اهلل فوق كل 
شيء ، لتنتهي هذه 
االنتفاضة بمجازر 
يندى لها الجبين ، 
كالمقابر الجماعية ، 
ودفن الناس أحياء و 
بقر بطون الحوامل، 
و اعدام العوائل 
بالجملة

جمال الدين ال�سهر�ستاين

افتتاحية العدد

بإسمه تعالى 

االنتفاضة الشعبانية، ثورة شعب

التاريخ تصنعه االفعال و المواقف .
ليس للحظ  او الصدفة مكان في صناعة التاريخ .



 عشقت النخلة فجنت خيراتها
زاد بطعم الكفاح 

 بغداد _ �سحى العبادي  
صبر 
القوارير
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عل��ى م��ا يب��دو ان ام اس��عد تعت��اش عل��ى 
مهن��ة صناع��ة الخوصي��ات فكم��ا تق��ول انها 
تق��وم بتجدي��ل م��ا يق��ارب الثالث��ة مهافيف وعش��ر 
اثني��ن  او  ال��ى طاب��ك  باالضاف��ة  يدوي��ة،  مكان��س 
للخبز يوميا لتبيعها بالجملة الى محال لبيع الخوصيات 
ف��ي الش��واكة ،وق��د يجل��ب له��ا الح��ظ اح��د ه��واة 
االعمال اليدوية الفلوكلورية فيشتري ما غزلته يداها 

جميعا.

المرأة المكافحة  
ركض ولهاث منذ ساعات الصباح االولى حتى اخر النهار 
لجني ربٍح قليٍل ال يضاه��ي الجهد الذي اقوم به، هذا 
ماقالته..  لكني ال اعرف مهنة اخرى اكس��ب بها قوتي 
واس��د بها رمق عي��ش احفادي اليتام��ى وابنتي، على 
الرغم من اني اتممت دراس��تي المتوس��طة، ولكوني 
م��ن محافظة البص��رة لطالم��ا احببت اش��جار النخيل 
المنتش��رة على جانبي منطقة العش��ار وذلك السعف 

المتدلي الذي يغطي رأس��ها، فكنت 
اراه��ا كعروس ليل��ة زفافها مكحلة 
بالصبر مغطاة بسعفها خجال، وحين 
تثمر أهيم بها عشقا، اسير بجانبها 
وارغب بأحتضان جذعها وكأني ارى 
اخت��ًا او صديق��ة حرمتن��ي ظروفي 
م��ن البقاء معها يوم��ا، وحين يقوم 
المزارع بتقليمها سنويا اجمع بعض 
الس��عف المتس��اقط واعمل ضفائر 
ناعمة ثم اربطها مع بعضها بخيط 
سميك ذي لون بني، صانعة اشكاال 
متنوعة اعرضها كزينة على جدران 
المن��زل، فكانت هواي��ة فقط وبعد 
ال��زواج انتقلت الى بغ��داد، ومضى 
الزم��ن فأحتجت لتل��ك الهواية التي 
اصبح��ت مهنت��ي ومص��در رزق��ي 

الوحيد«.  

شموخ النخلة 
 تسترسل  )ام اسعد( بالكالم ببعض 
االس��ى  وه��ي تحدثني عن ش��يء 
م��ن حياته��ا الت��ي جعلته��ا تكاف��ح 
م��ن اج��ل ع��دم اراق��������ة م������اء 

زوجه��ا  فق��دت  ان  فبع��د  عائلته��ا  وأعال��ة  وجهه��ا 
بح��ادث دع��س، وثكل��ت حي��ن استش��هد ابنه��ا البكر 
مكتوف��ة  تق��ف  ل��م  االجرامي��ة  التفجي��رات  بأح��د 
االي��دي وتنتظ��ر مس��اعدة احده��م لتعي��ل احفاده��ا 
الثالث��ة وبنتيه��ا، ب��ل اجته��دت ونجحت فه��ي تقول : 
»المرأة تش��به النخلة فهي ش��امخة وصبورة معطاء، 
وم��ن هذا المب��دأ انطلقت وانا الي��وم اجتهدت فصرت 
اصنع اش��كااًل اضافي��ة من المس��عفات بعضها للزينة 
واخ��رى تس��تخدم في الحي��اة اليومية، ربحها بس��يط 

لكنها مرغوبه«.

معادلة 
وع��ن ادوات العم��ل اك��دت ..انه��ا تمت��از بالبس��اطة 
أذ تعتم��د بالدرج��ة االول��ى عل��ى اليدي��ن واالس��نان، 
والمخي��ط الذي يق��وم مقام االبرة، ال��ى جانب بعض 
االدوات االخ��رى مث��ل وع��اء لترطي��ب اوراق النخي��ل 

ومقص.
اما انواع الخوصيات فتختلف بأختالف 
نوع السعف، على ما تقول وتضيف: 
»أذا كان صغي��رًا وطري��ًا اصن��ع منه 
الطابك والسالل والحصران والسفرة 
والمهافيف، اما االخضر اللون يصنع 
من��ه الحصي��ر والمكانس والس��الت 
بطريق��ة  ذل��ك  ويك��ون  الكبي��رة، 
التجديل حيث تضيق وتتس��ع حسب 
ن��وع االنت��اج، وبنق��وش مختلف��ة، 
الهندس��ي  الش��كل  يأخ��ذ  بعضه��ا 
واخرى مس��توحاة من الطبيعة، بعد 
ان تلون اوراق الس��عف بغمرها في 
الماء المل��ون بالصبغ��ات الصناعية 
لم��دة ي��وم كامل وتت��رك لتجف من 
ثم يت��م تجديلها بأش��كال ونقوش 

جميلة«.
تتلخص المعادلة لدى ام اسعد على 
انه��ا اذا باعت خالل الي��وم ما قيمته 
عش��رة الى خمسة عش��ر الف دينار 
فهي تستطيع سد حاجة عائلتها من 
رمق العيش اليومي اما اذا كان دون 
ذل��ك فهي تضط��ر ال��ى ان تقتصد 

لتسد الحاجة. 

بتثاقل شديد تسحب قدميها لتحدثني وعيناها ذابلتان، فكما يبدو ان كثرة 
العمل قد تسبب بأعياء جسدها النحيل، تلك هي ام اسعد »5٣« عاما التي 

اعتادت على االستيقاظ باكرا لتطعم هذا الطفل وتعتني بتلك الصبية، ثم 
تهم بعدها بالتوكل على اهللا حاملة ما صنعته اناملها الناعمة مساًء من 

انواع المسعفات فتفترش ارض احدى زوايا سوق باب المعظم المكتظ 
بالمتسوقين لتلتقط رزقها، من قبل المارة الذين يبتاعون ماصنعته يدها ..

انواع الخوصيات 
فتختلف بأختالف 

نوع السعف، على 
ما تقول وتضيف : 

»أذا كان صغير وطري 
اصنع منه الطابك 
والسالل والحصران 

والسفرة والمهافيف، 
اما االخضر اللون 
يصنع منه الحصير 

والمكانس والسالت 
الكبيرة، ويكون ذلك 
بطريقة التجديل حيث 
تضيق وتتسع حسب 

نوع االنتاج، وبنقوش 
مختلفة، بعضها يأخذ 

الشكل الهندسي 
واخرى مستوحاة من 

الطبيعة



�سعاد البياتي 
ملف
خاص

ويبقى الحسين مخلدا
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شواهد من اوراقها 
االنتفاضة الشعبانية المباركة..

هي ليست سردا 
تاريخيا الحداث 

االنتفاضة الشعبانية 
.. بقدر ماهو تذكير 

لوحشية النظام 
المقبور.. وبطولة 

الثوار العراقيين 
وما دونته صفحات 

األلم لتلك االنتفاضة 
المباركة .

هي شواهد من 
التحدي والشرف 

الوطني، من ملحمة 
بطولية كبيرة ، من 
المآسي والعذابات 
كتبت ايام السجون 
والزنزانات الرهيبة 

التي اودع فيها ابطال 
االنتفاضة الربيعية 
اوراق ذكرياتهم 
القاسية  ودونوا 

في صفحات التاريخ 
شهادات الرفض 

والجبروت وبحبرالدماء 
الزكية واالعتقاالت 
.. ابدع بها احرارها 

والتي فاقت تفاصيلها 
كل المديات ، أذ 

سعى النظام المقبور 
لطمس رياحها 

الغاضبة مع اجساد 
اصحابها المدفونين 

في مقابرجماعية 
تبعثرت على ثرى 

العراق ومدنه 
النائية،حكايات 

مفعمة بالمرارة 
والموت داخل زنزانات 

الثوار.. 



العب��اس )ع( االيمن والدور الس��كنية 
الت��ي حول��ه، ث��م اتجهت ال��ى قصف 
الصحن الحسيني الشريف ونسف باب 
القبلة الش��ريفة في محاولة االجتياح 
للفتك بمن الذ في الروضة المطهرة.

ف��أدت الى تص��دع الروضتي��ن وهدم 
العدي��د  اع��دام  وت��م  منه��ا،  أماك��ن 
الحض��رة  ف��ي صح��ن  الش��باب  م��ن 

المطهرة .

قصص من ايام السجون 
ف��ي   .. محيس��ن  اس��ماء  تق��ول 
االي��ام االول��ى النط��الق االنتفاض��ة 
المبارك��ة خرجن��ا نح��ن عائل��ة الحاج 
ميس��ان  محافظ��ة  م��ن  محيس��ن 

بمستش��فى  مررن��ا  والهتاف��ات  المس��يرة  وخ��الل   ،
الط��وارئ أذ قال لن��ا الث��وار ان فيها جرح��ى نريد منكن 
االعتناء بهن فأقمنا فيها انا وش��قيقتي وبعض النسوة ، 
وبع��د ان حدث القصف على المدين��ة دخل جيش النظام 
مدججين بالس��الح والهراوات  واحتجزونا وس��جلوا اسماء 
الجرح��ى والق��ي القبض علين��ا .. حققوا معن��ا ثم نقلنا 
الى مقر الفيلق الرابع في العمارة وش��اهدنا كبار الس��ن 
والش��باب وه��م يس��اقون مقيدين ويضربون بالس��ياط 
وال��ركل والصف��ع حت��ى يوصلوهم ال��ى الزنزان��ات مع 
الشتم والتوعد باالعدام وهناك القينا اشد انواع التعذيب 
.. وحينم��ا نقلنا الى معتقل ف��ي بغداد حققوا معنا كثيرا 
وارغمون��ا تح��ت التعذي��ب الش��ديد ان نعت��رف على من 
كان معنا ، وكنا نرى الش��باب كي��ف يقتادونهم الى غرف 
القس��اوة واالجرام ويمارس��ون معهم تعذيبا ش��ديدا ثم 
نس��مع الح��راس يقولون » طكوه��م بالده��ن«  بعدها 
عرفن��ا انهم كانوا يعدمون ويدفنون كل من ش��ارك في 
االنتفاضة ، وبعد التحقيق معنا والذي كنا في اش��د ايام 
العذابات  والجوع والحرب النفسية التي تمارس معنا كل 

يوم حكموا علينا انا وشقيقتي بالسجن المؤبد . 

اسر مناضلة 
الشقيقتان احالم وماجدة  المعتقلتان 
حسين رهك وهما من اسرة مناضلة، 
تس��تذكران اي��ام االنتفاض��ة الكبرى 
مع صغر س��نهما اال انهما كانا طرفين 
جديرتين ف��ي الوقوف بوج��ه الطغاة 
الس��يما وهما من اس��رة تنتظر هكذا 
فرصة للوقوف بوجه الظلم واالستبداء 
ال��ذي اذاق عائلتيهم��ا االمري��ن اي��ام 
النضال حينما اعتقل��ت اغلب العوائل 
الت��ي تنتمي الى ح��زب الدعوة وحكم 
حينه��ا عل��ى اخوتهم��ا باالع��دام بعد 
أشهر طويلة من المعتقالت والتعذيب 
..روت احالم ذكرياتها التي التنس��اها 
حس��ب وصفه��ا بالق��ول ..االنتفاضة 
االذارية رغم قصر مدتها اال انها حملت دالالت كبيرة عن 
حج��م قوتها وبس��الة ابطالها من الث��وار الذين رأيناهم 
غيورين في ساحات الشرف في كل المحافظات العراقية 
او ف��ي زنزان��ات البعث، حينم��ا اعتقلنا بع��د قمعها لتبدأ 
صفح��ة جديدة من تاريخ النض��ال ، ورغم االلم والمرارة 
والعذاب الجس��دي والنفسي الذي وجدناه في السجون اال 
اننا قاومنا بشرف ولم نتخاذل امام اسياطهم وجبروتهم 
، حينها لما س��معنا باالنتفاضة اندلعت في الجنوب فرحنا 
وقررن��ا ان نش��ارك فيه��ا م��ع مجموعة م��ن المناضلين 
فخرجنا نهت��ف ونهزج ونق��اوم البعثيي��ن وازالم النظام 
من الجيش الش��عبي الذي قتل الكثي��ر من المتظاهرين 
واعتقل بعضهم وكنت من ضمنهم مع شقيقتي واشقائي 
الذين وقعوا في ايدي ازالم النظام ، ربطوا عيني وبدؤوا 
التحقي��ق معي بعد س��ماعي االهان��ات وال��كالم القبيح 
وقاموا بتعذيب��ي امام عين اختي احالم التي كان عمرها 
ان��ذاك 12 عاما اس��تخدموا الكهرباء والتعليق بالس��قف 
والضرب بالصوندات ، وكانت صور الش��باب الذين جاؤوا 
بهم م��ن المحافظ��ات وهم بحال��ة مزرية التص��دق ،أذ 
قام��وا بتعذيبهم وربطهم جميع��ا واخذوا يهيلون عليهم 

هذه القصص والمآسي التي 
رواه��ا عدد من ابطالها الذين 
م��ا زال��ت مالمحه��م تحم��ل خطوط 
االلم ، اذ التزال مش��اهدها ش��اخصة 
ام��ام اعين ومخيل��ة الناجين من هذه 
المج��ازر، وفي ذكرها الخال��دة ارتأت 
» قواري��ر« اس��ترجاع ايامه��ا ومداها 
م��ع م��ن ش��اركوا فيه��ا  »معتق��الت 

ومعتقلين«. 

 جذوة التنطفئ
بع��د يوم واحد من ان��دالع االنتفاضة 
ب��دات االس��تعدادات له��ا م��ن خ��الل 
التوجيهات التي صدرت من ثوارها في 
المدن العراقية كافة ، أذ ش��هدت حالة 

غضب عارمة واتس��اع في جمي��ع مفاصل الحياة ، وكانت 
بحق غضبًا ش��عبيًا  كبيرا كاد ان يطيح بنظام الدكتاتور 
مع ماتخللته من خس��ائر ف��ي االرواح والممتلكات،اال انه 
اعط��ى دلي��ال قاطع��ا للعالم ب��ان الش��عب العراقي حي 
اليموت على الرغم من س��طوة وس��لطة فرعون العصر 
، وم��أت الس��جون والمعتقالت بخيرة ثوارها ونس��اءها، 
كثي��رة  الس��باب  حرارته��ا  واطفئ��ت  اجهض��ت  ان  ال��ى 

ومعروفة.

في مؤسسة الشهداء هكذا تحدثواعنها: 
ثار الش��عب بمختلف اطيافه و قومياته بانتفاضة عارمة 
ش��ملت )14( محافظة من مجم��وع )18( أي بمعدل %77 
م��ن الش��عب العراقي و ال��ى ان توالت االنتص��ارات على 
الدكتاتورية  وس��يطر الش��عب على زمام االمور مما حدا 
بدول االستكبار ان تتدخل في دعم النظام المقبور خوفًا 
من تغير الخارطة الستراتيجية لصالح الشعب المنتفض، 
و خوفًا من ان تتكرر تجربة النظام االس��المي في ايران 
سعت هذه الدول الى دعم النظام المقبور بقمع انتفاضة 
الش��عب العراق��ي.. و هنا ب��دأت صفحة القمع الوحش��ي 

م��ن قبل ازالم النظ��ام فقامت بحملة 
اعتقاالت عش��وائية و بش��كل جماعي 
يضم نساًء و رجااًل و اطفااًل منهم من 
دفن حي��ًا في مقاب��ر جماعية و منهم 
من اعتقل و اعدم في رضوانية الموت 
و منه��م م��ن اس��تطاع التخل��ص من 
اعتق��ال ازالم النظام كم��ا حدث لثوار 
االنتفاض��ة الش��عبانية م��ن محتجزي 

رفحاء حينما لجؤوا الى السعودية .

مدينة الشهادة 
نتح��دث اليوم ع��ن واحدة م��ن المدن 
الثائرة والتي ضمت بين جنبتيها جسد 
ابي االحرار الحسين واخيه ابي الفضل 
العب��اس عليهما الس��الم ، فاس��تمدت 
منهم��ا عزمها وانطلق��ت صادحة ب� )ال ( الت���ي قالها قبل 
اكثر من الف عام رافضا الظلم واالس��تبداد ..انها مدينة 

كربالء المقدسة ...
أذ لج��أ االجرام الصدام��ي الى اس��تخدام المدافع الثقيلة 
لقم��ع االنتفاض��ة الباس��لة فيها..فصفّـ��ت عل��ى محيط 
كرب��الء اآلالف م��ن القذائف المدفعية ف��ي عملية تدمير 
وتهديم البنية التحتية للمدينة وابادة سكانها الملتجئين 
في مالجىء االبنية الكونكريتية ، والالئذين ب�)سراديب( 

الدور .
ولم تس��لم الروضت��ان الش��ريفتان منه��ا فضربت قبّة 
مرقد أبي الفضل العباس)ع( والصحن الحسيني الشريف 
بأمر المجرم حسين كامل وله قول شهير في ضرب الباب 
الخشبي لباب قبلة االمام الحسين )ع( بقذيفة دبابة كان 
يقوده��ا في ش��ارع القبلة الحس��يني : )أنا حس��ين وانت 
حس��ين(. فق��د تطاول��ت يده لقص��ف العتبات المقدس��ة 
الت��ي يؤمها الماليين من الزوار س��نويا من خارج العراق 
وداخله. وكان القصف المدفعي الذي طال القبة العباسية 
المطه��رة رمزا لاللحاد البعثي ووصمة عار في جبينه. لم 
تكت��ف القي��ادة الصدامية بذلك … فقصف��ت مقام كف 

ثار الشعب بمختلف 
اطيافه و قومياته 
بانتفاضة عارمة 

شملت )1٤( محافظة 
من مجموع )1٨( 

أي بمعدل ٧٧٪ من 
الشعب العراقي 
و الى ان توالت 
االنتصارات على 

الدكتاتورية  وسيطر 
الشعب على زمام 

االمور



العب��اس )ع( االيمن والدور الس��كنية 
الت��ي حول��ه، ث��م اتجهت ال��ى قصف 
الصحن الحسيني الشريف ونسف باب 
القبلة الش��ريفة في محاولة االجتياح 
للفتك بمن الذ في الروضة المطهرة.

ف��أدت الى تص��دع الروضتي��ن وهدم 
العدي��د  اع��دام  وت��م  منه��ا،   أماك��ن 
الحض��رة  ف��ي صح��ن  الش��باب  م��ن 

المطهرة .

قصص من ايام السجون 
ف��ي   .. محيس��ن  اس��ماء  تق��ول 
االي��ام االول��ى النط��الق االنتفاض��ة 
المبارك��ة خرجن��ا نح��ن عائل��ة الحاج 
ميس��ان  محافظ��ة  م��ن  محيس��ن 

بمستش��فى  مررن��ا  والهتاف��ات  المس��يرة  وخ��الل   ،
 الط��وارئ أذ قال لن��ا الث��وار ان فيها جرح��ى نريد منكن 
االعتناء بهن فأقمنا فيها انا وش��قيقتي وبعض النسوة ، 
وبع��د ان حدث القصف على المدين��ة دخل جيش النظام 
مدججين بالس��الح والهراوات  واحتجزونا وس��جلوا اسماء 
الجرح��ى والق��ي القبض علين��ا .. حققوا معن��ا ثم نقلنا 
الى مقر الفيلق الرابع في العمارة وش��اهدنا كبار الس��ن 
والش��باب وه��م يس��اقون مقيدين ويضربون بالس��ياط 
وال��ركل والصف��ع حت��ى يوصلوهم ال��ى الزنزان��ات مع 
الشتم والتوعد باالعدام وهناك القينا اشد انواع التعذيب 
.. وحينم��ا نقلنا الى معتقل ف��ي بغداد حققوا معنا كثيرا 
وارغمون��ا تح��ت التعذي��ب الش��ديد ان نعت��رف على من 
كان معنا ، وكنا نرى الش��باب كي��ف يقتادونهم الى غرف 
القس��اوة واالجرام ويمارس��ون معهم تعذيبا ش��ديدا ثم 
نس��مع الح��راس يقولون » طكوه��م بالده��ن«  بعدها 
عرفن��ا انهم كانوا يعدمون ويدفنون كل من ش��ارك في 
االنتفاضة ، وبعد التحقيق معنا والذي كنا في اش��د ايام 
العذابات  والجوع والحرب النفسية التي تمارس معنا كل 

يوم حكموا علينا انا وشقيقتي بالسجن المؤبد . 

اسر مناضلة 
الشقيقتان احالم وماجدة  المعتقلتان 
حسين رهك وهما من اسرة مناضلة، 
تس��تذكران اي��ام االنتفاض��ة الكبرى 
مع صغر س��نهما اال انهما كانا طرفين 
جديرتين ف��ي الوقوف بوج��ه الطغاة 
الس��يما وهما من اس��رة تنتظر هكذا 
فرصة للوقوف بوجه الظلم واالستبداء 
ال��ذي اذاق عائلتيهم��ا االمري��ن اي��ام 
النضال حينما اعتقل��ت اغلب العوائل 
الت��ي تنتمي الى ح��زب الدعوة وحكم 
حينه��ا عل��ى اخوتهم��ا باالع��دام بعد 
أشهر طويلة من المعتقالت والتعذيب 
..روت احالم ذكرياتها التي التنس��اها 
حس��ب وصفه��ا بالق��ول ..االنتفاضة 
االذارية رغم قصر مدتها اال انها حملت دالالت كبيرة عن 
حج��م قوتها وبس��الة ابطالها من الث��وار الذين رأيناهم 
غيورين في ساحات الشرف في كل المحافظات العراقية 
او ف��ي زنزان��ات البعث، حينم��ا اعتقلنا بع��د قمعها لتبدأ 
صفح��ة جديدة من تاريخ النض��ال ، ورغم االلم والمرارة 
والعذاب الجس��دي والنفسي الذي وجدناه في السجون اال 
اننا قاومنا بشرف ولم نتخاذل امام اسياطهم وجبروتهم 
، حينها لما س��معنا باالنتفاضة اندلعت في الجنوب فرحنا 
وقررن��ا ان نش��ارك فيه��ا م��ع مجموعة م��ن المناضلين 
فخرجنا نهت��ف ونهزج ونق��اوم البعثيي��ن وازالم النظام 
من الجيش الش��عبي الذي قتل الكثي��ر من المتظاهرين 
واعتقل بعضهم وكنت من ضمنهم مع شقيقتي واشقائي 
الذين وقعوا في ايدي ازالم النظام ، ربطوا عيني وبدؤوا 
التحقي��ق معي بعد س��ماعي االهان��ات وال��كالم القبيح 
وقاموا بتعذيب��ي امام عين اختي احالم التي كان عمرها 
ان��ذاك 12 عاما اس��تخدموا الكهرباء والتعليق بالس��قف 
والضرب بالصوندات ، وكانت صور الش��باب الذين جاؤوا 
بهم م��ن المحافظ��ات وهم بحال��ة مزرية التص��دق ،أذ 
قام��وا بتعذيبهم وربطهم جميع��ا واخذوا يهيلون عليهم 

هذه القصص والمآسي التي 
رواه��ا عدد من ابطالها الذين 
م��ا زال��ت مالمحه��م تحم��ل خطوط 
االلم ، اذ التزال مش��اهدها ش��اخصة 
ام��ام اعين ومخيل��ة الناجين من هذه 
المج��ازر، وفي ذكرها الخال��دة ارتأت 
» قواري��ر« اس��ترجاع ايامه��ا ومداها 
م��ع م��ن ش��اركوا فيه��ا  »معتق��الت 

ومعتقلين«. 

 جذوة التنطفئ
بع��د يوم واحد من ان��دالع االنتفاضة 
ب��دات االس��تعدادات له��ا م��ن خ��الل 
التوجيهات التي صدرت من ثوارها في 
المدن العراقية كافة ، أذ ش��هدت حالة 

غضب عارمة واتس��اع في جمي��ع مفاصل الحياة ، وكانت 
بحق غضبًا ش��عبيًا  كبيرا كاد ان يطيح بنظام الدكتاتور 
مع ماتخللته من خس��ائر ف��ي االرواح والممتلكات،اال انه 
اعط��ى دلي��ال قاطع��ا للعالم ب��ان الش��عب العراقي حي 
اليموت على الرغم من س��طوة وس��لطة فرعون العصر 
 ، وم��أت الس��جون والمعتقالت بخيرة ثوارها ونس��اءها، 
كثي��رة  الس��باب  حرارته��ا  واطفئ��ت  اجهض��ت  ان  ال��ى 

ومعروفة.

في مؤسسة الشهداء هكذا تحدثواعنها: 
ثار الش��عب بمختلف اطيافه و قومياته بانتفاضة عارمة 
ش��ملت )14( محافظة من مجم��وع )18( أي بمعدل %77 
م��ن الش��عب العراقي و ال��ى ان توالت االنتص��ارات على 
الدكتاتورية  وس��يطر الش��عب على زمام االمور مما حدا 
بدول االستكبار ان تتدخل في دعم النظام المقبور خوفًا 
من تغير الخارطة الستراتيجية لصالح الشعب المنتفض، 
و خوفًا من ان تتكرر تجربة النظام االس��المي في ايران 
سعت هذه الدول الى دعم النظام المقبور بقمع انتفاضة 
الش��عب العراق��ي.. و هنا ب��دأت صفحة القمع الوحش��ي 

م��ن قبل ازالم النظ��ام فقامت بحملة 
اعتقاالت عش��وائية و بش��كل جماعي 
يضم نساًء و رجااًل و اطفااًل منهم من 
دفن حي��ًا في مقاب��ر جماعية و منهم 
من اعتقل و اعدم في رضوانية الموت 
و منه��م م��ن اس��تطاع التخل��ص من 
اعتق��ال ازالم النظام كم��ا حدث لثوار 
االنتفاض��ة الش��عبانية م��ن محتجزي 

رفحاء حينما لجؤوا الى السعودية .

مدينة الشهادة 
نتح��دث اليوم ع��ن واحدة م��ن المدن 
الثائرة والتي ضمت بين جنبتيها جسد 
ابي االحرار الحسين واخيه ابي الفضل 
العب��اس عليهما الس��الم ، فاس��تمدت 
منهم��ا عزمها وانطلق��ت صادحة ب� )ال ( الت���ي قالها قبل 
اكثر من الف عام رافضا الظلم واالس��تبداد ..انها مدينة 

كربالء المقدسة ...
أذ لج��أ االجرام الصدام��ي الى اس��تخدام المدافع الثقيلة 
لقم��ع االنتفاض��ة الباس��لة فيها..فصفّـ��ت عل��ى محيط 
كرب��الء اآلالف م��ن القذائف المدفعية ف��ي عملية تدمير 
وتهديم البنية التحتية للمدينة وابادة سكانها الملتجئين 
في مالجىء االبنية الكونكريتية ، والالئذين ب�)سراديب( 

الدور .
ولم تس��لم الروضت��ان الش��ريفتان منه��ا فضربت قبّة 
مرقد أبي الفضل العباس)ع( والصحن الحسيني الشريف 
بأمر المجرم حسين كامل وله قول شهير في ضرب الباب 
الخشبي لباب قبلة االمام الحسين )ع( بقذيفة دبابة كان 
يقوده��ا في ش��ارع القبلة الحس��يني : )أنا حس��ين وانت 
حس��ين(. فق��د تطاول��ت يده لقص��ف العتبات المقدس��ة 
الت��ي يؤمها الماليين من الزوار س��نويا من خارج العراق 
وداخله. وكان القصف المدفعي الذي طال القبة العباسية 
المطه��رة رمزا لاللحاد البعثي ووصمة عار في جبينه. لم 
تكت��ف القي��ادة الصدامية بذلك … فقصف��ت مقام كف 

االنتفاضة االذارية 
رغم قصر مدتها اال 
انها حملت دالالت 
كبيرة عن حجم 
قوتها وبسالة 

ابطالها من الثوار 
الذين رأينهم غيورين 

في ساحات الشرف 
في كل المحافظات 

العراقية او في 
زنزانات البعث

09
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الطاغية 
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الشتائم والضرب حتى ادموا اجسادهم . بعدها بقينا في 
السجن مدة طويلة تحت التعذيب الى ان افرج على قسم 
منهم وكنت من ضمنهم مع شقيقتي ، جاءتنا االخبار بعد 
ذلك ،انهم اخذوا أخويَّ االثنين الى محكمة الثورة ليحكم 
عليه��م باالعدام ومن��ذ تلك اللحظة لم نرهما او نس��مع 
اخبارهم��ا، اال بعد س��قوط الصنم عثرنا على اس��مائهم 

في جمعية السجناء ضمن قوافل الشهداء
 انتفاضة داخل انتفاضة

وع��ن تلك الثورة العارمة التي انطلقت داخل س��جن ابي 
غريب وتزامنت م��ع االنتفاضة الش��عبانية حال اندالعها 

يقول » احمد رسن« 
حينما حدثت االنتفاضة المباركة كنت سجينا سياسيا في 
س��جن ابي غريب نتابع االخبارحي��ث كانت تاتينا صحيفة 
الثورة بنسخة واحدة لكل »600« سجين كنا نعتمد على 
التحاليل السياسية في محاولة استجالء الخبر كنت محكوما 
بالمؤبد عن انتمائي لحزب الدعوة، سمعنا عن االنتفاضة 
ومنها تولدت لدينا مش��اعر منس��جمة في قرب س��قوط 
النظ��ام ، لذلك حاولنا  عمل ش��يء مم��ا يحدث في خارج 
الس��جن ، أذ تولد عصيان لالوامر لكل الس��جناء اجتاحت 
الم��كان وكأن ثوار االنتفاضة امدون��ا بعزيمة وقوة على 
مش��اركتنا معهم ، هددنا من قبل عناصر االمن بالقتل، 
انسحبنا الى الجدار العالي حينها اخذوا عينة من السجناء 
الى معسكر الرضوانية امثال »راضي دحام وعقيل كوفة 
وصباح كاظمية وحسين الش��وكي« الذي اعدم بعد ذلك 
حينما ضرب ضابط االمن ، لكننا كنا نشعر ان االنتفاضة 
فاتحة خير لنا ، فحدثت انتفاضة داخل السجن تولدت من 

االنتفاضة الكبرى ، فلم يس��تطيعوا السيطرة عليها الن 
السجناء السياسيين كانوا متعاونين ومتمسكين بقيمهم 

واخالقهم. 
اما البطلة » ليلى علي« من البصرة بكت حينما استذكرت 
االح��داث ، كنت في العش��رين من عم��ري حينما اندلعت 
االنتفاضة في ش��عبان الخير.. والدي واش��قائي هم من 
قادتها، فكنت مكلفة  بأيصال المساعدات الغذائية والماء 
الى الثوار ، أذ شاركوا الجيران في تهيئة مايمكن ان يديم 
الحياة لهم السابيع ، فكنت احمل الطعام بخفية، لتأتيني 
االوامرم��ن ابي لنصب س��يطرة على الطري��ق بالتعاون 
مع مجموعة من الش��باب والنس��اء الذي��ن كانوا يتخفون 
في خنادق هيأناها لهذا الغرض الرش��اد ثوار االنتفاضة 
ال��ى الط��رق لئ��ال ترصده��م عي��ون االجه��زة االمني��ة 
وتلق��ي القبض عليهم، وبقيت ع��دة ايام اوصل الطعام 
والش��راب للث��وار ووالدي يقوم بنقل االس��لحة والذخيرة 
لك��ن عي��ون اجهزة النظ��ام وجواسيس��ه كان��ت تترصد 
االح��داث والتحركات وتراقب المدينة قب��ل دخول القوات 
العس��كرية وتق��وم باعتقال االبطال لي��ال حين يذهبون 
الى بيوتهم لجلب بعض االش��ياء فاعتقلنا جميعا بعد ان 
اوثقوا ايدينا وعصبوا اعيننا وفرقوا الرجال عن النس��اء، 
ومنذ تلك اللحظة لم ار والدي واخوتي ولم اس��مع عنهم 
ش��يئا، اقتادوني بعدها مع مجموعة من النساء الى مقر 
الفرقة الحزبية في البصرة ذقنا فيها انواع الذل والمهانة 
واالس��اليب الوحشية في التعذيب، اذ تم حجزنا في مكان 
ضي��ق ليومي��ن بال طع��ام وش��راب وترحيلنا الى س��جن 
النساء وحكم علي بالسجن لمدة عشر سنوات مع الشغل 
والنفاذ، وكنت ايام التعذيب واالس��تجواب ،اسمع اصوات 
كلمات االس��تغاثة والصراخ من المعتقالت االخريات من 
نس��اء االنتفاضة .. اما ابي واش��قائي فلم اس��مع عنهم 

شيئًا حتى العام 2003 ، اذ اخبرنا بأعدامهم الحقا.

مبادئ االحرار 
تس��ترجع بش��رى محمد ذكرياتها بالقول اليمكن نسيان 
تلك االحداث  فمنظر جثث النس��اء والرجال المرمية على 
االرض، وصور االعدام��ات لالبرياء دون محاكمة ومنظر 
الدم��اء ف��ي كل مكان وحت��ى الس��يارات المتوقفة كانت 
تمتل��ئ بالجثث ،   ومط��اردة المنتفضين والثوار في كل 
م��كان ، اعتقل��ت بعد ان تأك��دوا من مش��اركتها وزوجها 
ف��ي االنتفاضة في مدينة كربالء المقدس��ة م��ع ابنتيها 
الصغيرتي��ن وبعد اعدام زوجها مع رفاقه .. ظلت تحافظ 
على مبادىء االحرار  وترى في وجوه ابنائها الذين قاسوا 

معها محنة السجون والتعذيب ..
 وتسترس��ل ف��ي حديثه��ا قائل��ة : ان ش��راراتها وصلت 
مدينة كربالء في الخامس من آذار، وانتش��رت بس��رعة 
ف��ي مختلف المدن فقطعت الش��وارع المحيطة بها حتى 
تعذر على الناس ان يعبروا الش��وارع لكنها تمركزت في 
الروضتين الحس��ينية والعباس��ية . . وقضى النظام على 
جميع من س��اهم في االنتفاضة س��واء بالقصف الجوي 
او بواس��طة الدباب��ات .. كم��ا كان��وا يقتلون م��ن الناس 
مايريدون وفق هواهم واحيانا لمجرد ان يكون الشخص 

قد خرج من داره .
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نساء عشن جراح الوطن 

لنساء  والرصيد   ، االرث  تنسى في صفحات  ان  اليمكن  لوقائع  توثيقية  والمذكرات محاوالت  والمحن  الشواهد 
الموت عزا على  آثرن  نساء  التاريخ، هن  المتثائبين في محكمة  لكل  وثائق وادانات  المضحيات.. وهي  العراق 

الحياة ذال .
نماذج نسوية رائدة عشن الصراع مع الموت ومع الجالوزة في اشرف المعارك واالنتفاضات من تاريخ العراق .. 
وقد جسدن جراح الوطن ورسمن قصص البطولة والتضحيات ، اننا بحق امام بطوالت فريدة يفخر اي كاتب ان يمأل 
صفحاته بعبق بطوالتهن ومن قلب الوقائع التي سجلت وقوفهن بوجه الطغاة . . لذلك سجلت المحاكمات الجائرة 
المواجهة  العراقية في ميدان  المرأة  تقدمت  البعث  نظام  لدموية  الفورية مشاهد حية وبشعة  واالعدامات 

وأسهمت في صياغة نسيج الرفض والتحدي وسطرت قصصًا شعبانية غاية في االيثار والتضحية في انتفاضتها.

قوارير
ملف 
العدد



مغنم الشهادة 
النس��اء ك��نَّ يحرض��ن ابناءهن للمش��اركة في 
تل��ك االنتفاضة وفي تلك المحن��ة .. حتى علقت البعض 
ارواحهن امام الجالدين دفاعا عن شرف االرض والكرامة 
وصارت الشهامة مغنما المغرما وصارت التضحية مطالب 
تتسارع اليها، لذلك صارت دماؤهن وثيقة لبربرية البعث 

 .
وهاهن��ا نش��عر بفخ��ر ونح��ن نكتب ونس��تذكر النس��اء 
الشهيدات والمناضالت اللواتي نلن بحق شرف المشاركة 
والش��هادة .. فبطش النظ��ام البائد وقمعه ش��مل جميع 
الطبق��ات واالعمار .. فق��د اعدم النظام ع��ددًا كبيرًا من 
النس��اء المش��اركات في االنتفاض��ة الش��عبانية، وتذكر 
سجالت األمن سيئة الصيت عن اعدام عشرات النساء في 
محاكم س��ريعة كالش��هيدة »زينب عل��ي« اذ قامت قوات 
الحرس الجمهوري بقتله��ا رميا بالرصاص دون محاكمة 
النه��ا اظهرت فرحتها بتحرير مدينتها »النجف االش��رف« 
ابان االنتفاضة الشعبانية عام 1991.. والشهيدة »سكينة 
عبد اهلل« التي ش��اركت زوجها في اي��واء الثوار في بيتها 
ف��ي مدينة بابل حينما كان��ت االنتفاضة في اوج بداياتها 
وكانت حامال في الش��هر الرابع، فقام الجالوزة بأعتقالها 
وزوجه��ا واخوتها في محاكمة عاجلة وتنفيذ فوري .. كما 
أق��دم على اعدام الطالبة » ن��ور أحمد« وهي في ربيعها 
الثال��ث عش��ر، أذ قامت ه��ذه الفتاة بمس��اعدة الثوار في 

مدين��ة كرب��الء فكان��ت تجلب الطع��ام اليهم بمس��اعدة 
عائلتها المناضلة  فتم اعتقالهم جميعا وصدرت مذكرات 
اع��دام س��ريعة ل��كل اف��راد العائل��ة رمي��ا بالرصاص .. 
والش��هيدة » حياة عباس« من مدينة كربالء التي اعدمت 
بتهمة مش��اركتها ف��ي االنتفاضة .. والش��هيدة« خيرية 
بره��ان« التي اقتي��دت الى مكان مجه��ول ثم اعدمت مع 

العشرات اثناء دفنهم احياء في المقابر الجماعية. 
هذا غيض من فيض من افعال النظام البائد بحق النساء 

بسبب مواقفهن وعقيدتهن.

الناجون يروون 
تش��ير »خديجة حس��ن« التي ادركت تل��ك الفترة وكانت 
ش��اهدا عل��ى ماحدث ف��ي مدينته��ا بابل لت��روي حادثة 
مروعة حدثت لعائلة مكونة من الزوجين وابنهما الطفل 
الصغيرالذي كانت تحمل��ه المرأة في احضانها  أذ خرجت 
مع زوجه��ا متجهة الى بيت اهلها الن الزوج كان يخش��ى 
على عائلته من القصف العشوائي واثناء الطريق اعتقلوا 
فأقتيدوا الى س��احة االعدام فأطلق عليهما النار .. سقط 
الصغيروتدح��رج على االرض فما كان من مطلق النار اال 

توجيه مسدسه اليه ليقتله في الحال . 

مخاض وموت
الدموع تترقرق حينما نقرأ ونسمع عن قصص االنتفاضة 
وما ش��هدته من ايام عصيبة، تسجلها وثائق سمراء في 
ذاكرة االح��رار .. ففي احد ايام االنتفاض��ة وعند احتدام 
ساعاتها النهارية خرجت« سعدية« مع والدتها تتلوى من 
أل��م المخاض العس��ير الذي فاجأها ول��م تتحمل اوجاعه 
ومحنت��ه.. فل��م تمهل االالم س��عدية قلي��ال فخرجت مع 
والدتها قاصدة احدى القابالت .. وكانت جثث االبرياء من 
النساء واالطفال والشباب تنتشر في الساحات والطرقات 
في مدينة كربالء المقدس��ة ، ومن شدة ماكانت تتعرض 
ل��ه » س��عدية« م��ن ألم المخاض وش��دته اس��رعت امها 
تبح��ث لها عن ش��جرة او م��كان يؤويها لتض��ع مولودها، 
والن الطريق الذي قطعته في البحث طويال فقد وضعت 

مازالت الذاكرة تحتفظ بمالمح 
وقسوة تلك االيام من المرحلة 

العصيبة من تاريخ العراق الحافلة 
بنساء رائدات ومضحيات واطفال لم 

يسلموا من بشاعة رجال االمن أذ 
طالهن القصف العشوائي الهمجي 

في ابشع اعماله

الشهيدة حياة عباس 

الللقب: الجميلي
المواليد: 19٢7

العوان: كربالء
الوظيفة: ربة بيت

سبب االعتقال: مشاركتها في 
االنتفاضة الشعبانية

الجهة التي تسبب باالستشهاد: 
الحرس الجمهوري

تاريخ االستشهاد: 1991
مكان االشتشهاد: في داخل منزلها

طريقة االستشهاد: قصف 
عشوائي

الشهيدة خيرية برهان

الللقب: الفتالوي
المواليد: 19٥1

العوان: كربالء
الوظيفة: ربة بيت

سبب االعتقال: اعتقاالت عشوائية
الجهة التي تسبب باالستشهاد: 

الحرس الجمهوري
تاريخ االستشهاد: 1991

مكان االشتشهاد: مجهول
طريقة االستشهاد: مقابر جماعية



13 مولوده��ا في العراء وامام انظ��ار الجنود والحرس الذين 
الته��ز ضمائره��م وانس��انيتهم تلك الصور .. س��قطت 
» س��عدية »عل��ى االرض وهي في حال��ة أغماء من جراء 
النزيف الش��ديد وبقي��ت طوال اليوم التس��تطيع الحركة 
وامها تس��تغيث النقاذها الى ان فارقت روحها الجسد مع 
وليدها الذي لم ير النور س��وى لحظات معدودة في ابشع 
حادث��ة يرويها اهالي كربالء عن ابنتهم التي نس��أل اهلل 

ان يكتبها من الشهداء السعداء . 

شجاعة مناهل
مدينة العمارة الش��امخة التي الينسى مناضلوها وأهلها 
الش��ابة« مناهل كاظم« التي كانت في ربيعها الخامس 
عش��ر حينما حملت الس��الح وس��ارت مع المنتفضين من 
اف��راد عائلته��ا لتقات��ل ازالم النظ��ام ، أذ كلف��ت بنصب 
س��يطرة على الطريق وابالغ الثوارع��ن التوجيهات على 
مدار الس��اعات وكانت تحمل الس��الح والذخيرة من مكان 
الخ��ر وتخفيه ع��ن اعين رج��ال االمنوحال دخ��ول قوات 
الجي��ش للمدين��ة تقدمت بش��جاعة فائقة نح��و المدعو 
»هشام صباح الفخري« لترمي عليه »رمانة« يدوية وما 
ان همت بذلك العمل الش��جاع حت��ى امطروها برصاص 
رشاشاتهم لتس��جل بطولة نادرة وشجاعة الينساها من 

سجل تلك البطوالت الفذة . 

شهداء بعمر الورود
مازال��ت الذاك��رة تحتفظ بمالمح وقس��وة تلك االيام من 
المرحلة العصيبة من تاريخ العراق الحافلة بنساء رائدات 
ومضحيات واطفال لم يسلموا من بشاعة رجال االمن أذ 

طالهن القصف العشوائي الهمجي في ابشع اعماله.
أذ اش��تدت نقمة وغض��ب النظام على اه��ل المدن التي 
انتفضت عليه فراح يس��تعمل كل شر قوته ومنها قصف 
المدن بالمدفعية بشكل عشوائي .. فكانت النيران تصيب 
الن��اس من كل االعم��ار ومنهم االطفال وه��ذه باقة من 
الزه��ور الذين طالتهم نيران البط��ش الصدامي البعثي 

عام 1991 لينضموا الى ركب الشهداء . 

جنان جاس��م محمد ابراهيم مواليد 1984 كربالء ناحية 
الهندية 

مريم عبد علي حسين مواليد 1986
اس��ماء عب��د الكريم موالي��د 1986 كربالء ق��رب معمل 

الثرمستون
افراح ناصر حسين مواليد 1981 كربالء حي سيف سعد

افراح موسى مدلول مواليد 1977 كربالء حي الغدير 
احمد ناصر عبد اهلل مواليد 1982 كربالء حي الغدير 

االنتفاضة في بغداد
العوائ��ل ف��ي بغداد كان��ت تتابع ف��ي هذه الفت��رة اخبار 
االنتفاض��ة ف��ي الجن��وب والف��رات االوس��ط ويترقبون 
ماس��وف يحصل أذ كان��ت معاناة الناس ت��زداد يوما بعد 
آخ��ر .. وحياتهم تتجه نحو الصعوبة فكل ماتحتاجه صار 
من المس��تحيل من جراء ش��حته فضال عن انقطاع التيار 
الكهربائي وتعطيل الهواتف وارتفاع االسعار .. لذلك عمد 
النظام الى نشر قوات الجيش الشعبي في بعض االحياء 
الس��كنية كمدينة الث��ورة والكاظمية والش��علة .. وكانت 
االجهزة االمنية تراقب عن كثب حركة الناس في الشوارع، 
اال ان الشباب والمناضالت من النساء تجمعوا في ساحة » 
55« في مدينة الثورة وقاموا بتظاهرة كبرى معبرين عن 
مساندتهم الخوانهم المنتفضين في المحافظات االخرى  
وقد تصدت تلك االجه��زة للتظاهرة وأخذت بأطالق النار 
عش��وائيا واعتقل العديد من المش��اركين الذين كان من 
بينهم المناضلة » زينب سلمان داود« التي اذ اعتقلت مع 
زوجها واقتيدت الى س��جن النس��اء وهناك واجهت اقسى 
ان��واع التعذي��ب حتى اص��در الحكم علها بالس��جن لمدة 
س��نتين ، كما تم احتجاز عوائل كثيرة واستباحة بيوتهم 
وممتلكاتهم وقتل الش��باب من ابنائهم ممن شاركوا في 

االنتفاضة في بغداد 
تبق��ى االنتفاضة الش��عبانية تاريخا ش��امخا ف��ي ذاكرة 
االجيال وممن عاصرها وعاش احداثها القاس��ية .. ورغم 
قصصه��ا المؤلم��ة اال انه��ا بالتأكي��د تبق��ى حاضرة في 

شهرها اآلذاري الخالد . 

الشهيدة اسماء عبد الكريم

المواليد: 1986
العوان: كربالء /
الحي العسكري

تاريخ االستشهاد: 1991
مكان االشتشهاد: كربالء 

قرب معمل الثرمستون
طريقة االستشهاد: 

قصف عشوائي

الشهيدة جنان جاسم

المواليد: 1976
العوان: كربالء / الهندية
تاريخ االستشهاد: 1984

مكان االشتشهاد: مديرية امن 
بغداد

طريقة االستشهاد: االعدام شنقا 
حتى الموت



تخطيط - آية مؤيد



الشهيدات لسن بحاجة الى كتب تمجيد .. والمذكرات ليست محاولة لتعميدهن بماء الكتابة ، غير انني 
ارتأيت من االهمية بمكان تسليط الضوء على أنموذج نسوي فعال في مرحلة هي من ابشع مراحل 

المواجهة مع الطاغوت البعثي ، امرأة عاشت جراح الوطن وارهقتها همومه ، اخذت موقعها الريادي 
في خارطة العراق الجهادية ،ومأل اسمها عنان السماء، كابدت عذابات السجون ورائحة الزنزانات العفنة 
لتمنح الوطن فيض روحها الزكية بعد ان ابت االستسالم .. اننا بحق امام نوع فريد من النساء وحق لنا ان 

نمأل صفحاتنا بعبق بطوالتهن .وننير اسطرنا بشمس تضحياتها انها الشهيدة امنة بنت الهدى التي اغتالها 
نظام البعث المقبور مع شقيقها آية اهللا محمد باقر الصدر قدس سره ، وفي ذكراها السنوية ارتأت 

)قوارير( الى احياء ذكراها العطرة فخرا وشرفا . 

 حياتها 
فتحت آمنة الصدر عينيها، على قباب الكاظمين 

»ع« الذهبية، العام 1937م. 
 والده��ا، هو الفقيه آية اهلل الس��يد حيدر الصدر، من 
ابرز العلماء المس��لمين في الع��راق، وما لبث ان ترك 
فراغًا في قلبها  وهي لما تزل طفلة ،  والدتها شقيقة 
المرجع الش��يخ محمد رضا آل ياسين وأخواها السيدان 
إس��ماعيل ومحمد ..كان��ت زهرة نض��رة، تقطر ذكاء 
وقدرة على التعلم، اهتم به��ا أخواها، وعلماها النحو 
والمنطق، والفق��ه واألصول.. في البيت، وبالرغم من 
أنها لم تذهب إلى المدارس الرس��مية، إاّل أنها أظهرت 
مياًل ورغبة قوية في أن تنهل من الكتب والمطبوعات، 
فكانت تنفرد س��اعات من النهار، في غرفتها، تغوص 
ف��ي أعماق الكت��ب التي كان��ت أكثرها مس��تعارة من 
معارفها وزميالتها لتروي ظمأها إلى المعرفة، وتلهفها 
للثقافة ليصبح هم هذه الفتاة الرسالية، تحرير النساء 
من قيود الجهل والس��طحية، فب��دأت رحلتها المباركة 

وهي يافعة.
 كان��ت  متمي��زة بنش��اطاتها الخيرية المتع��ددة. وفي 

الحقل التعليمي، كانت تشرف على كلية أصول الدين 
ف��ي بغداد، وم��دارس اإلم��ام الجواد »عليه الس��الم« 
للبنين، بمرحلتيه��ا االبتدائية والثانوي��ة، ثم مدارس 
الزهراء  للبنات، بمرحلتيه��ا االبتدائية والثانوية أيضًا 
ورحبت الس��يدة بن��ت الهدى، بهذه المهمة المقدس��ة، 
التي اعتبرتها خطوة أخرى، في توسيع نطاق نشاطها 
اإلس��المي العام، وتمكنت بفطنته��ا وذكائها وثقافتها 
الرفيعة، من اكتساب احترام وحب النسوة الالئي، كن 

على اتصال معها.
 وحين يزحف الظالم ببطء، وتقف الس��يدة آمنة، بين 
يدي ربها، تناجيه، وتستمد منه القوة والعزم، والقدرة 
على العطاء، تنتح��ي زاوية في غرفتها وتتناول قلمها 
لتس��طر عل��ى صفحات ال��ورق بعضًا م��ن خواطرها، 
ومقاالته��ا وقصصها،حت��ى تمكنت من كتابة الش��عر 
والمقال��ة والقصة في س��ن مبك��رة ، وكانت حريصة 
عل��ى تثقيف نفس��ها العلوم االس��المية ليكون قلمها 
في مجلة االضواء س��هاما نقديًا لكل الظواهر الشاذة 
فأمست رائدة في ذلك، واستمرت هذه السيدة الفاضلة 

تؤدي واجبها اإلسالمي بحزم وإخالص.
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في ذكراها العطرة 

بنت الهدى.. 
شاخصة فكرا وعطاءا في خارطة الجهاد

قوارير استذكار



مع اسرتها 
م��ن األم��ور الت��ي يج��ب أن تع��رف ع��ن بن��ت الهدى 
س��لوكها داخ��ل البي��ت واألس��رة، ألنها كان��ت نموذجًا 
رفي��ع  خل��ق  م��ن  س��طرته  م��ا  ف��ي  نظي��ره  ق��ل 
خ��الل معايش��ة طويل��ة م��ع والدته��ا وأخيه��ا وابن��ة 
عمه��ا أم جعف��ر، وللحق كان��ت الس��يدة أم جعفر ذات 
الخصال الحمي��دة والخلق الرفيع ف��ي جانب، والتقوى 
وال��ورع في جان��ب آخر، وكي��ف ال تك��ون كذلك وهى 
ش��قيقة الش��هيد الصدر �� رضوان اهلل عليه �� وسليلة 
م��ن  الضي��وف  تس��تقبل  كان��ت  األب��رار،  العلم��اء 
الفقهي��ة  حاجاته��ن  بتلبي��ة  وتهت��م  النس��اء، 
والفكرية، والمس��اهمة ف��ي حل مش��اكلهن العائلية 
والزوجي��ة كم��ا تق��وم بتربي��ة بنات الس��يد الش��هيد 
والفكرية، والمس��اهمة ف��ي حل مش��اكلهن العائلية 
والزوجي��ة كم��ا تق��وم بتربي��ة بنات الس��يد الش��هيد 

للسيدة الشهيدة دور كبير في 
الربط بين سيدنا الشهيد الصدر 

وبين القطاعات النسائية، فكانت 
تنقل بأمانة ما يعرض للنساء من 
مسائل فقهية قد يترددن بسبب 
الحياء من توجيهها إلى السيد 

الصدر مباشرة

من مؤلفاتها



خدم��ة  ع��ن  فض��ال   ، وصحيح��ة  الئق��ة  تربي��ة 
والدته��ا فق��د كانت بحاج��ة إل��ى المزيد م��ن العناية 
واالهتمام بس��بب التق��دم في الس��ن ، وايضا ايصال 
النس��اء  ال��ى  وتعليماته��ا  الفقهي��ة  اخيه��ا  رس��ائل 
المجاه��دات ومس��اعدته في اموره الدراس��ية وواجبه 

الجهادي.

رفض السلطة البعثية 
للس��يدة الش��هيدة دور كبي��ر ف��ي الربط بين س��يدنا 
الش��هيد الص��در وبي��ن القطاع��ات النس��ائية، فكانت 
مس��ائل  م��ن  للنس��اء  يع��رض  م��ا  بأمان��ة  تنق��ل 
فقهي��ة ق��د يت��رددن بس��بب الحي��اء م��ن توجيهه��ا 
ذل��ك  ف��ي  تعينه��ا  مباش��رة،  الص��در  الس��يد  إل��ى 
بعض األحيان السيدة الطاهرة أم جعفر )حفظها اهلل( 

بحسب المناسبة وطبيعة الموضوع.
ولم يك��ن هذا فقط، فقد كانت مهتم��ة بكل القضايا 
التي تشغل الساحة ومنها القضايا السياسية والثقافية، 
وأخصها بالذات خطوات الحزب الحاكم وحكومة البعث 
للس��يطرة على المجتمع النس��وي من خالل أطروحات 
وقن��وات أعدته��ا كاتح��اد النس��اء والطالئ��ع والفت��وة 
والجمعيات النسائية وأمثالها، وكان أهم تلك القضايا 
هو مسألة االنتماء لحزب البعث كشرط فرضته السلطة 
للقبول في المؤسسات والجامعات أو التوظيف الحكومي
هذه المش��كلة كانت من الهم��وم الثابتة في قاموس 
الش��هيدة بنت الهدى فهي تعرف معن��ى انتماء المرأة 
لح��زب البع��ث وم��ا يتبع��ه م��ن التزام��ات ومظاه��ر 
تس��خط اهلل تعالى، وتعرف كذلك ما تعنيه اس��تقالة 
الموظف��ة المس��لمة المؤمن��ة الت��ي ترف��ض االنتماء 
لح��زب البع��ث، وم��ا يس��ببه لها م��ن مش��اكل مادية 
ومحاس��بة أمني��ة، إذ إن ع��دم االنتماء يعتب��ر جريمة 
كبي��رة، ف��ال حي��اد، فإم��ا مع��ي وإم��ا ض��دي، وه��ذه 
ه��ي لغ��ة الس��لطة الحاكم��ة في الع��راق وأس��لوبها
وكان له��ا عدد من المؤمنات ممن ك��ن قد انتمين إلى 
ح��زب البعث انتم��اء صوريًا في زمن ل��م يكن يعرفن 
إن االنتم��اء ح��رام، فكن ينقلن للش��هيدة تفاصيل ما 
يجري في الحزب من مخططات ومؤامرات يحيكها ضد 
الم��رأة العراقي��ة والمتدينات منهن عل��ى الخصوص، 
وكانت تنقل ذلك للس��يد الشهيد بدقة ، وبذلك عانت 
بن��ت اله��دى االم الظلم واالعتق��ال والتعذيب على يد 
النظ��ام البعثي بس��بب مواقفها الزينبي��ة واحتجاجها 
على الوحش��ية لحزب البعث وظلت صامدة في طريق 
الدع��وة والهداية بجان��ب اخيها الش��هيد الصدر االول 

حتى ناال معا درجة الشهادة 

مؤلفاتها 
للش��هيدة يد طولى في االدب، النثر والشعر، والقصة 
االس��المية  وكانت تهتم بالمضمون أكثر من الشكل، 
ول��م يكن همه��ا ان تخرج كتابًا كيفم��ا اتفق، بل انها 
دأب��ت على ان تنق��ل ما ترص��ده عيناها م��ن ظواهر 

حياتية، يعيش��ها أيّ منا، ولكن ضمن حبكة قصصية، 
تضفي عليها الصبغة األدبية، التي تهوى إليها النفوس 

باعتبارها حاجة أصيلة لدى اإلنسان. 
 

معاصرات لنضالها
لئ��ن رحل��ت بن��ت الهدى ع��ن عالمن��ا فهي ش��اخصة 
فك��را وعطاءًا ودع��وة وجهادًا ، وم��ن الظلم ان اليأتي 
ذكرها، هذا ماعبرت عنه )خلود محمد( احدى طالباتها 
وم��ن اللوات��ي عاصرنه��ا ف��ي نضالها ، تق��ول: كانت 
تش��د عل��ى ايدينا في المحن��ة وتطلب من��ا الصبر مع 
الجه��اد والمقاوم��ة ، وان الندع الخ��وف يضعف قلوبنا 
وعقيدتن��ا ، لذل��ك كنا نتله��ف الى دروس��ها مطيعين 
بقناع��ة تحثنا على العبادة وااللت��زام وتوصينا بالحذر 
والتحل��ي باالخالق ، كما انها كانت غاية في البس��اطة 
تأت��ي ال��ى مدرس��تنا بمالبس بس��يطة ومحتش��مة ، 
طيب��ة القل��ب نقي��ة ال��روح تغمده��ا الب��ارئ برحمته 

ورضوانه .

وه��ي  العل��ي(  )نج��الء  االس��المية  الباحث��ة  ت��رى 
ب��دأت  الص��در  الش��هيدة  ان  رفيقاته��ا  اح��دى 
تنتق��د  وكان��ت  االض��واء  بمجل��ة  الثقافي��ة  حياته��ا 
 ، العربي��ات  الكاتب��ات  او  العراقي��ة  س��واء  المجتم��ع 
وهي تعقد جلس��اتها ف��ي اليوم الثالث من كل ش��هر 
ام عل��ي ف��ي منطق��ة  الجليل��ة  الس��يدة  بي��ت  ف��ي 
الك��رادة ، وكل مايمك��ن قول��ه انها عرضت االس��الم 
الحقيقي في كل ش��يء بهدوئها وثقافتها ، كل واحدة 
منا كان��ت لها مكانة خاص��ة عندها وكأنه��ا صديقتنا 
المقرب��ة ، اليمك��ن اب��دا ان ننس��ى لحظ��ة ماعانيناه 
في س��جون البعث الظال��م وماكابدناه م��ن تعذيبهم 
الوحش��ي لنا ، كانت تصبرنا وتمنحنا الشجاعة وتقوي 
عزيمتنا في التصدي ودائما ماتردد لنا احاديث الشهادة 
وقيمتها عند اهلل جل جالله وهذا مايبعث في نفوس��نا 

االمل والقوة .

للشهيدة يد طولى في االدب، 
النثر والشعر، والقصة االسالمية  
وكانت تهتم بالمضمون أكثر من 
الشكل، ولم يكن همها ان تخرج 
كتاباً كيفما اتفق، بل انها دأبت 

على ان تنقل ما ترصده عيناها من 
ظواهر حياتية، يعيشها أي منا، 

ولكن ضمن حبكة قصصية، تضفي 
عليها الصبغة األدبية، التي تهوى 

إليها النفوس باعتبارها حاجة 
أصيلة لدى اإلنسان
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 اله يعد
نصر اهللا 
والحشد

تأسست اذاعة الرأي العام سنة2011 ، وهي تبث 
برامجه��ا على الت��ردد 100,7ف��ي كل محافظات 
العراق اضافة الى بثها على موقع االذاعة على االنترنت 
والبث الفضائ��ي لكل انحاء العالم على القمر نايلس��ات 
وبتردد 11670v، كما تتواصل مع متابعيها عبر صفحة 
الفيس ب��وك اذ وصل عدد المتابعي��ن فيها الى مليوني 

متابع ..
حصلت االذاعة على جوائز كثيرة خالل مس��يرتها محليا 
وعربي��ا ودولي��ا وكان لها قصب الس��بق في المش��اركة 
ف��ي المهرجان��ات المختلف��ة ، كم��ا قدم��ت العدي��د من 
الطاق��ات الش��بابية وكانت رافدا مهما لالع��الم العراقي 
م��ن خ��الل مركز متخص��ص للتدري��ب االذاع��ي ، وفي 
مختلف االختصاص��ات كااللقاء وتحري��ر الخبر واالخراج 

والمونتاج..

ويق��ول المدير العام لالذاع��ة مهند العقاب��ي :ان اذاعة 
ال��رأي العام له��ا تجربة فريدة تمكنت من ش��ق طريقها 
بنجاح وس��ط أثير يزدحم باالص��وات والتجارب العريقة 
منها والجديدة ، وأس��تطيع الق��ول ان اذاعتنا نجحت في 
التحدي االكبر وهو الحفاظ على اس��تقالليتها وحياديتها 
ف��ي واقع مل��يء بالتجاذبات والمناكف��ات ، وهي ماضية 
في الحف��اظ على هذا النهج رغ��م صعوبة ذلك في بلد 

كالعراق يشهد كل لحظة تطورات متالحقة ...

ايام الحرب واالنتصار
من جهته ، يرى مدير البرامج علي صادق ان اذاعة الرأي 
العام حرصت على أن تكون برامجها منسجمة مع توجهها 
االخباري ومس��توعبة لهموم وتطلعات المواطن ، فعلى 
صعي��د البرامج التفاعلي��ة فان برنامج ) ش��ارك برأيك( 

الذاعة الرأي العام  التابعة لمديرية االعالم الحربي السبق في نقل 
اخبارالمعارك مع تنظيم داعش االرهابي.. ومآثر جنودنا االبطال من منتسبي 

الجيش والشرطة والحشد الشعبي .. وهي اذاعة اخبارية مستقلة ومتخصصة 
ببث االخبار والبرامج السياسية ، ولها اسهام مهم في حقول الثقافة والفن 

من خالل برامج وحوارات تعنى بشؤون مختلفة من حياة الناس ..

اذاعة الرأي العام .. 
نالت قصب السبق ببرامجها التفاعلية 

أثير المعارك واألحداث 
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ال��ذي يبث مرتين في االس��بوع يعتبر م��ن أهم البرامج 
التي يس��هم فيها المستمع بشكل مباشر ، اذ يطرح رأيه 
بكل حرية في مختلف الموضوعات المقترحة وفي مرات 
عديدة يقترح المستمعون الموضوع الذي يودون طرحه 
في الحلقة وهذا البرنامج يقدمه الزميالن حسين الياسر 
وس��ارة س��الم ...اما عل��ى مس��توى البرامج السياس��ية 
فهنالك برنام��ج ) بانوراما( للزميل أحم��د العذاري الذي 
يب��ث عل��ى مدار االس��يوع ، ويعتب��ر برنام��ج ) جورنال ( 
من أهم البرام��ج التي تغطي ماتقوله الصحف بالقراءة 

والتحليل وهو من اعداد وتقديم سامية الشايب ..
وللثقافة حصة مهمة عن طريق برنامج انش��ودة المطر 
وال��ذي تقدمه ري��م النعيمي ، وكذلك برنامج االس��بوع 
الرياض��ي الذي يعده ويقدمه حس��ام البهادل��ي ، ويأخذ 
برنامج ) نقطة تواصل( للزميلة سارة سالم على عاتقه 

االهتمام بالموضوعات الفكرية الحساسة ..
ويش��ير ص��ادق الى دور االذاع��ة في الح��رب مع داعش 
فيق��ول ان مراس��لي االذاع��ة دأب��وا عل��ى التواج��د في 
الخط��وط االمامي��ة للمعركة لينقلوا للمس��تمع االحداث 
اوال ب��أول مؤكدا على انه��ا كانت أياما عصيبة ، اذ يحدث 
ان ينقطع االتصال مع المراسل فيعم القلق في االذاعة 
عل��ى س��المته ، كم��ا ان عددا م��ن المراس��لين تعرضوا 
الصاب��ات ف��ي أكث��ر م��ن معرك��ة ومنهم عصام س��ادة 
ومنتظ��ر الناصري ومرتضى الموس��وي ، وبكل االحوال 
تحقق النصر على داعش ..ويعتبر منتس��بونا أنفس��هم 
ج��زءا من��ه ألنه��م عاش��وا الحرب ع��ن قرب ال��ى جانب 

أخوانهم المقاتلين ..

للمرأة حصة 
تح��رص العامل��ة في اذاعة ال��رأى العام عل��ى ان تكون 
ش��املة في مهنتها ..فهي تع��د وتقدم وتضفي بصمتها 
عل��ى برام��ج االذاع��ة ، اذ تعت��رف نور النعيم��ي / معدة 
ومقدمة البرنامج الثقافي ) انش��ودة المطر( انها واجهت 
صعوب��ات ف��ي بداية االمر الحت��واء البرنامج على س��ت 
فقرات وضرورة متابعتها لالخبار وانتقائها، اال انها تجده 

برنامجا جميال يستحق ان تبذل جهدها النجاحه..

ام��ا ) رفق��ة أس��عد( فه��ي تس��تمتع بتقدي��م النش��رة 
االقتصادية ونش��رة الصحافة ، مش��يرة الى ان انطالق 
االذاع��ة كان تحدي��ا جريئ��ا وكان فريق العم��ل يضطر 
ال��ى الدوام طوال ايام االس��بوع وحتى وقت متأخر، لكن 
اجمل مافيها هو اعتماد سياس��ة الفريق الواحد والعائلة 
المتماس��كة التي تتبادل االفكار والمقترحات وتناقش��ها 

على الرغم من صرامة قواعد االذاعة ..
ويواجه قس��م العالق��ات العامة متاعب كبي��رة كما ترى 

االعالمية رس��ل الش��مري ألنه��ا ملزم��ة بتهيئة ضيوف 
للملف��ات الخاصة بالتغطيات االخباري��ة المتنوعة مابين 
سياسية واقتصادية واجتماعية وخدمية ويحدث أحيانا ان 
يك��ون الضيوف على الهواء وينقطع االتصال أو اليردون 
على االتصاالت، مؤكدة على ان المتاعب كانت اكبر خالل 
العمليات العس��كرية الت��ي كانت االذاع��ة حريصة على 
مواكبته��ا يوميا واالتصال بالضي��وف آنيا وهنا قد تلقى 
تعاونا منهم أو يعتذرون لعدم استعدادهم للمشاركة ..

وتتح��دث المذيع��ة نورابراهيم الش��ذر ع��ن متاعب من 
ن��وع آخر فالجميع مضطر الى التواج��د في االذاعة حتى 
في االعياد والمناس��بات وحتى لو امطرت بشدة وفاضت 
الش��وارع كما حدث معها ذات مرة ألن األهم هو مواكبة 
العمل ، مش��يرة الى ان اذاعة الرأي العام تعمل بروحية 
الفري��ق الواح��د العالي��ة وتجس��د الرصان��ة ف��ي العمل 

االعالمي ولها معايير صارمة في اختيار البرامج ..

مراسلو االذاعة دأبوا على التواجد 
في الخطوط االمامية للمعركة لينقلوا 
للمستمع االحداث اوال باول حيث كانت 

اياما عصيبة.. اذ يحدث ان ينقطع االتصال 
مع المراسل فيعم القلق في االذاعة 

على سالمته ، كما ان عددا من المراسلين 
تعرضوا الصابات في أكثر من معركة



ا�رصة قوارير 
ملف
 العدد

ربيع الشهادة
 من حمرة دماء الحسين أخضرت الحياة

يهل شهر شعبان سنويا وهو محمل »برائحة الفرح والبهجة .. ومزين« بعبق نسائم أهل البيت التي 
نستشعرها منذ رؤية هالله، لنزف لكل المحبين سرورنا وانتظارنا لوالدة االقمار )الحسين، والعباس ، 
وعلي االكبر، والحجة المهدي(عليهم السالم.. وفي هذه المناسبات السعيدة على قلوب الموالين 
والمحبين آلل بيت المصطفى ، ترتئي العتبات المقدسة في عموم العالم العربي واالسالمي االحتفال 
بها فرحا باالنوار المقدسة،وماتفضي الى اجواء خيالية وسارة سيما في الروضتين المقدستين الحسينية 

والعباسية .. وتبدأ االستعدادات لها قبل حين من الزمن لعظمة ايامها ولياليها علينا جميعا.   
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تصوير - خضير فضالة





»قواري��ر« التق��ت الح��اج علي كاظم س��لطان 
رئيس قس��م النش��اطات في العتبة الحسينية 
المقدس��ة ليتحدث عن فعاليات مهرجان ربيع الش��هادة 
المتزام��ن م��ع ذك��رى والدة األقم��ار الش��عبانية وعن 

االستعدادات الخاصة بالمهرجان.

نقطة مضيئة
نس��تعد منذ أشهر بالتنس��يق مع إدارة العتبة العباسية 
المقدس��ة؛ كون لجنة اإلدارة مش��تركة بي��ن العتبتين 
المقدس��تين النطالق مهرجان ربيع الش��هادة الثقافي 
العالمي في نس��خته الرابعة عشرة تحت شعار )لأمام 

الحسين ثائرون وبالفتوى منتصرون(.
إذ تم تخصيص موضوع المهرجان لهذه السنة لالحتفاء 
باالنتص��ارات الت��ي حققها أبناء الش��عب العراقي على 
اإلرهاب، وإظهار قيمة الفتوى التاريخية لسماحة المرجع 
األعلى السيد علي الحسيني السيستاني بدعوته للجهاد 
الكفائي للدفاع عن األعراض والمقدسات، على اعتبار 
أن الفتوى تمثل نقطة مضيئة في تاريخ العراق والتي 
عكس��ت الدور الوطني المش��رف، وقلبت كل الموازين 
بتحقيقها النصر ال��ذي لم يكن يتوقعه أحد بحكم قوة 
الهجم��ة اإلرهابي��ة واتس��اعها؛ لذلك قررن��ا أن تكون 
مح��اور وبرامج وش��عار هذه الدورة معني��ة بذكرها.. و 
كذل��ك تم وض��ع برنامج خاص لتكريم عوائل ش��هداء 
اإلع��الم الحربي الذين تفانوا في نقل حقائق المعركة 
في أقسى الظروف حتى حظوا بالشهادة من أجل الحق 

والحقيقة.

ضيوف وفعاليات 
وضح الحاج س��لطان بقوله:  كربالء المقدسة تستقبل 
على هامش المهرجان ضيوفًا من مختلف أنحاء العالم، 
وق��د تم دعوة ما يقارب 60 ش��خصية عالمية تتنوع ما 
بين رج��ال دين مس��يح كممث��ل الفاتيكان،وإعالميين 
عالميي��ن،  وممثلين لأمم المتح��دة، وزعماء مذاهب، 
وش��خصيات مؤثرة في بالدهم كالمفكرين والباحثين، 

والهدف من دعوة هكذا ش��خصيات مهمة هو لتس��ليط 
الض��وء عل��ى حاضرن��ا الثقاف��ي – الدين��ي، وتصحيح 
الص��ورة الت��ي تبنى اإلع��الم المعادي طيلة الس��نوات 
الماضية العمل على تش��ويهها بعكس��ه صورة س��يئة 
للعراق وما يعضد نجاحنا في هذا اإلطار هو االستجابة 
الكبي��رة والترحي��ب من قب��ل هذه الش��خصيات بقبول 
الدعوة لحض��ور المهرجان بل والتفاعل مع كل فقراته 
بحب واهتمام،  وينطلق في يوم والدة اإلمام الحس��ين 
)عليه الس��الم( ويس��تمر لمدة خمس��ة أي��ام.. يتضمن 
جلس��ات بحثية، وفعاليات منوعة لأمس��يات القرآنية، 
والجلسات الشعرية، والندوات الحوارية للضيوف، فضال 
عن تعريفهم على مشاريع العتبة ومعالم مدينة كربالء 

كونه جزءًا مهمًا من عملنا في قسم النشاطات.

مسابقة للبحوث
نقيم ضمن فعالياته مس��ابقة للبح��وث ضمن المحاور 
الرئيس��ية بحض��ور الفض��الء م��ن الح��وزة العلمي��ة 
للمشاركة في التقييم وانتخاب أفضل بحث، وتخصيص 
جوائز قيمة للفائزين، فبعد استالمنا للبحوث في األول 
من ش��هر رجب يخصص ما يقارب عشرين يوما للجنة 
الخاص��ة لتقدي��م النتائ��ج النهائية، ليتس��نى لنا دعوة 
الباحثين الفائزين بالمس��ابقة باستضافتهم في فترة 
المهرجان لعرض بحوثهم ضمن الفعاليات وتكريمهم 
وس��ط حض��ور إعالم��ي واكاديمي، وتواج��د فاعل من 
نخبة من الباحثي��ن الحوزويين من العراق ودولة لبنان 
وايران والجزائر لعرض بحوثهم ضمن نشاط منفصل 

عن المسابقة.

عطر االنوار
وتبقى الش��هادة وربي��ع عطرها أديما يرن��و نحو أفقها 
الشاس��ع في رحاب س��يد الش��هداء واخيه اب��ي الفضل 
العباس عليهما الس��الم .. فالنفوس العالقة بحب هذه 
القبب الشامخة تهفو على الدوام الى كل مايديم شذاها 

العطرة ويرسخ قيمهم الزاخرة بالعطاء والرجاء.

23



 �ساجدة اهي 
أثر 
ثقافي

 أكثر من أربعة آالف كتاب وزعت 
مجانا على نساء مدينة الحلة 

في إطار مهرجان ) عشتار تقرأ ( 
للقراءة واإلبداع النسوي وهو اكبر 

وأول تجمع ثقافي نسوي حضره أكثر 
من 1200 شخص اغلبهم من النساء 
واحتضنهم بدفء ضفاف شط الحلة 

الخالد بحدائقه الغناء . عشتار تقرأ كان 
صوتًا نسائيًا جمياًل يحث على القراءة 

أثبتت فيه المرأة البابلية حضورا جميال 
أذهل جميع القائمين على تنظيم المهرجان 

لتؤكد للجميع ان الكتاب ما زال خير جليس 
في هذا الزمان وان الثقافة في بالدنا ما زالت 

بخير وكان فرصة عظيمة للمشاركة الفعلية 
في محافل اإلبداع النسوي واكتشاف المهارات 

النسوية وهو فرصة للتعرف على ما تصنعه المرأة 
الحلية من إبداع . 

التي أتقنت رسمها في حين شاركت الفنانة الشابة مريم 
هاشم وهي طالبة في الصف السادس العلمي بمعرض 
خاص بلوحات فنية كانت غاية في الروعة واالبداع وينم 
ع��ن موهبة واع��دة . مهرجان عش��تار تق��رأ كان فرصة 
جميلة إلقامة حفل توقيع كتاب الش��اعرة وئام الموسوي 
وه��ي إح��دى موظف��ات ال��دار أيضا وق��د حم��ل ديوانها 
الش��عري عنوان ) قريبا كظل��ي ( وهو االصدار الثاني لها 
وقدمته��ا للجمه��ور النس��وي الدكتورة إيناس الش��مري. 
وأكدت الدكتورة الش��ابة هدى كريم وهي طبيبة أطفال 
وإح��دى متطوعات فريق عش��تار تق��رأ ان معظم الكتب 
الت��ي وزعت مجانا على النس��اء هي تبرع��ات من صحف 
ومكتبات ومنظمات ومؤسسات مثل مؤسسة المدى ودور 
نش��ر ودار ثقافة األطفال وغيرهم وهي تطمح ان تكون 
لهذا المهرجان استمرارية ثقافية على أمل تشكيل نوادٍ 
للق��راءة ومنديات ثقافي��ة خاصة بالمرأة وه��ي متفائلة 
كثي��را بالنس��اء البابلي��ات ألنه��ن وحس��ب قوله��ا امتداد 
لعشتار البابلية . وأضافت ان الكتاب عالم خاص بحد ذاته 
وهو أفضل وس��يلة للتعرف على عوالم مختلفة والقراءة 
توس��ع الخيال وتفتح االبواب أمام المرأة الس��تلهام أفكار 
جديدة وخاصة كتب التنمية البش��رية كما تمنحها الجرأة 

والش��جاعة للب��دء بمش��اريع خاص��ة تغنيها ع��ن انتظار 
الوظيفة والتعيين وبالنسبة لي والحديث للدكتورة هدى 
فأن عالقتي بالكتاب مستمرة وغير متقطعة وأحاول كل 
ي��وم ان اق��رأ ما يقارب العش��ر أوراق م��ن اي كتاب حيث 
ال تس��تغرق قراءتها أكثر من نصف س��اعة لتصبح 300 

ورقة شهريا وهو ما يعادل قراءة كتابين.

 تأثير المواقع
ف��ي حين أك��دت األديبة نبأ حس��ن مس��لم وه��ي إحدى 
متطوعات عش��تار تقرا أيضا ان هذا المهرجان مهم جدا 
لدعم ش��عار بابل عاصمة الع��راق المدنية وهو جزء من 
حملة ض��م مدينة باب��ل االثرية لالئحة الت��راث العالمي 
وهو موجه للنس��اء واألطف��ال أيضا . وتعترف الش��مري 
وه��ي وحس��ب قوله��ا قارئة قديم��ة ان متابع��ة المواقع 
االلكترونية ساهمت في تأخير المرأة عن القراءة وأخذت 
من وقتها الكثير لكنها تتمنى لكل شخص ان يقرأ يوميا 
كل م��ا تصل اليه يده من كتب او صحف وهي متاحة في 
كل م��كان وتحم��ل اآلن الكترونيا وتؤكد انها تقرأ عش��ر 
أوراق على االقل يوميا وحس��ب وقت الفراغ رغم انها أم 

وتعمل مدرسة للغة االنكليزية .

تنوع الثقافة 
نس��اء من كافة الفئ��ات واالختصاصات ش��اركن في هذا 
المهرج��ان ليثبتن ان عش��تار اليوم لم تقرأ فحس��ب بل 
هي تقرأ وترس��م وتكتب الش��عر واألدب وتع��زف الحان 
الحي��اة الجميل��ة وتنظم المحافل الثقافية . ش��اركت في 
المهرج��ان مجموعة ) بازار عش��تار( الذي تم فيه عرض 
أعم��ال مصنوع��ة يدويا مزج��ت بين الماض��ي والحاضر 
وعبرت عن التراث العراقي منها رس��م على الس��يراميك 
وإكسس��وارات و جمي��ع ه��ذه األعمال تصل��ح كهدايا في 
مناسبات أخرى ويضم هذا البازار مجموعة من المبدعات 

الحليات والفنانات التشكيليات .
 في المهرجان كان هناك جانب خاص بدار ثقافة األطفال 
التي وزع��ت أعدادًا كبيرة من مج��الت وقصص األطفال 
مجان��ا أيض��ا وتضم��ن نش��اطها معرضا خاص��ا بإعمال 

النحت. 

مواهب واعدة
آمال كاظم وهي إحدى موظفات هذه الدار حيث شاركت 
بمجموع��ة من األعمال النحتية التي تجس��د المرأة واألم 
بص��ورة خاص��ة ، فضال عن  ع��دد من اللوح��ات الجميلة 

صوت نسائي زين 
محافل بابل الثقافية

عشتار تقرأ
َّ
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التي أتقنت رسمها في حين شاركت الفنانة الشابة مريم 
هاشم وهي طالبة في الصف السادس العلمي بمعرض 
خاص بلوحات فنية كانت غاية في الروعة واالبداع وينم 
ع��ن موهبة واع��دة . مهرجان عش��تار تق��رأ كان فرصة 
جميلة إلقامة حفل توقيع كتاب الش��اعرة وئام الموسوي 
وه��ي إح��دى موظف��ات ال��دار أيضا وق��د حم��ل ديوانها 
الش��عري عنوان ) قريبا كظل��ي ( وهو االصدار الثاني لها 
وقدمته��ا للجمه��ور النس��وي الدكتورة إيناس الش��مري. 
وأكدت الدكتورة الش��ابة هدى كريم وهي طبيبة أطفال 
وإح��دى متطوعات فريق عش��تار تق��رأ ان معظم الكتب 
الت��ي وزعت مجانا على النس��اء هي تبرع��ات من صحف 
ومكتبات ومنظمات ومؤسسات مثل مؤسسة المدى ودور 
نش��ر ودار ثقافة األطفال وغيرهم وهي تطمح ان تكون 
لهذا المهرجان استمرارية ثقافية على أمل تشكيل نوادٍ 
للق��راءة ومنديات ثقافي��ة خاصة بالمرأة وه��ي متفائلة 
كثي��را بالنس��اء البابلي��ات ألنه��ن وحس��ب قوله��ا امتداد 
لعشتار البابلية . وأضافت ان الكتاب عالم خاص بحد ذاته 
وهو أفضل وس��يلة للتعرف على عوالم مختلفة والقراءة 
توس��ع الخيال وتفتح االبواب أمام المرأة الس��تلهام أفكار 
جديدة وخاصة كتب التنمية البش��رية كما تمنحها الجرأة 

والش��جاعة للب��دء بمش��اريع خاص��ة تغنيها ع��ن انتظار 
الوظيفة والتعيين وبالنسبة لي والحديث للدكتورة هدى 
فأن عالقتي بالكتاب مستمرة وغير متقطعة وأحاول كل 
ي��وم ان اق��رأ ما يقارب العش��ر أوراق م��ن اي كتاب حيث 
ال تس��تغرق قراءتها أكثر من نصف س��اعة لتصبح 300 

ورقة شهريا وهو ما يعادل قراءة كتابين.

 تأثير المواقع
ف��ي حين أك��دت األديبة نبأ حس��ن مس��لم وه��ي إحدى 
متطوعات عش��تار تقرا أيضا ان هذا المهرجان مهم جدا 
لدعم ش��عار بابل عاصمة الع��راق المدنية وهو جزء من 
حملة ض��م مدينة باب��ل االثرية لالئحة الت��راث العالمي 
وهو موجه للنس��اء واألطف��ال أيضا . وتعترف الش��مري 
وه��ي وحس��ب قوله��ا قارئة قديم��ة ان متابع��ة المواقع 
االلكترونية ساهمت في تأخير المرأة عن القراءة وأخذت 
من وقتها الكثير لكنها تتمنى لكل شخص ان يقرأ يوميا 
كل م��ا تصل اليه يده من كتب او صحف وهي متاحة في 
كل م��كان وتحم��ل اآلن الكترونيا وتؤكد انها تقرأ عش��ر 
أوراق على االقل يوميا وحس��ب وقت الفراغ رغم انها أم 

وتعمل مدرسة للغة االنكليزية .

تنوع الثقافة 
نس��اء من كافة الفئ��ات واالختصاصات ش��اركن في هذا 
المهرج��ان ليثبتن ان عش��تار اليوم لم تقرأ فحس��ب بل 
هي تقرأ وترس��م وتكتب الش��عر واألدب وتع��زف الحان 
الحي��اة الجميل��ة وتنظم المحافل الثقافية . ش��اركت في 
المهرج��ان مجموعة ) بازار عش��تار( الذي تم فيه عرض 
أعم��ال مصنوع��ة يدويا مزج��ت بين الماض��ي والحاضر 
وعبرت عن التراث العراقي منها رس��م على الس��يراميك 
وإكسس��وارات و جمي��ع ه��ذه األعمال تصل��ح كهدايا في 
مناسبات أخرى ويضم هذا البازار مجموعة من المبدعات 

الحليات والفنانات التشكيليات .
 في المهرجان كان هناك جانب خاص بدار ثقافة األطفال 
التي وزع��ت أعدادًا كبيرة من مج��الت وقصص األطفال 
مجان��ا أيض��ا وتضم��ن نش��اطها معرضا خاص��ا بإعمال 

النحت. 

مواهب واعدة
آمال كاظم وهي إحدى موظفات هذه الدار حيث شاركت 
بمجموع��ة من األعمال النحتية التي تجس��د المرأة واألم 
بص��ورة خاص��ة ، فضال عن  ع��دد من اللوح��ات الجميلة 



رسائل السجاد..
كفالة سرمدية لحقوق اإلنسان

درر
اميان كاظم احلجيميسجادية



حق الولد.. هو من الحقوق 
التي نحتاج أن نضع عليها أصبع 

التشخيص بل كف االهتمام، كوننا 
نتعرض لحرب فكرية تحاول تفكيك 

المبادئ والمعتقدات لتسهيل 
أدلجة الطفل لفكر معين يبعده 
عن التفكير الحر والمنطقي في 

مراحل حياته المستقبلية،
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)وأم��ا حق ول��دك فتعلم أنه من��ك، ومضاف إليك، 
في عاجل الدنيا بخيره وش��ره، وإنك مسؤول عما 
وليته من حس��ن األدب، والداللة على ربه، والمعونة على 
طاعته فيك وفي نفسه فمثاب على ذلك، ومعاقب، فاعمل 
في أمره عمل المتزين بحسن أثره عليه في عاجل الدنيا، 
المعذر إل��ى ربه في ما بينك وبينه بحس��ن القيام عليه، 

واألخذ له منه وال قوة إال باهلل...(.
تضمنت رسالة الحقوق لإلمام السجاد )عليه السالم( على 
مب��ادئ اخالقية يمك��ن ان ينتهجها اإلنس��ان في أي زمان 
مهما طرأت تغييرات على نمط الحياة، ومهما تقدم العلم 
والتكنولوجي��ا، وتراكم��ت الخبرات ف��ي المجالين النظري 
والتطبيقي فيما يخص السلوك اإلنساني؛ على اعتبار إن 
رس��الة الحقوق يمكن اعتمادها كأتفاقية عالمية تضمن 
حقوق اإلنس��ان، ودس��تور أخالقي ينظم حياة الفرد على 

اختالف شكله ودينه ومعتقده ولغته.
حق الولد.. هو من الحقوق التي نحتاج أن نضع عليها أصبع 
التشخيص بل كف االهتمام، كوننا نتعرض لحرب فكرية 
تحاول تفكيك المبادئ والمعتقدات لتسهيل أدلجة الطفل 
لفكر معين يبعده عن التفكير الحر والمنطقي في مراحل 
حياته المس��تقبلية، وبذلك يجندون األطفال بصورة غير 
مباش��رة على الثورة والهجوم على مبادئهم ومعتقداتهم 
ب��دال من مواجه��ة أي نزعة غي��ر أخالقي��ة تصدرها هذه 
الجه��ات المعنية بتراج��ع المجتمعات اإلس��المية وفرض 

السيطرة عليها فكريا قبل السيطرة العسكرية.

تضليل االفكار
فم��ا تصدره الي��وم كبرى الش��ركات المنتج��ة لتطبيقات 
التواص��ل االجتماعي، وما تبثه عب��ر اليوتيوب، فضال عن 
اإلعالنات المدفوعة الثمن التي ترتبط بالمقاطع المرئية، 
م��ا هي إال وس��ائل لتوهين الش��خصية، وتبديد الوقت ال 
سيما بغياب الرقابة على هذه التطبيقات، ولأسف األسوأ 
م��ن ذلك ه��و غياب الرقاب��ة من األهل حول ما يش��اهده 
الطف��ل بل م��ا يتعرض له م��ن خالل مش��اهداته هذه.. 
فقد ورد في حديث ألمير المؤمنين ألبنه الحسن )عليهما 
الس��الم( »إنما قلب الحدث كاألرض الخالية، ما أُلقي فيها 

من شيء قبلته، فبادرتك باألدب قبل أن يقسو قلبك«.
وداللة هذا الحديث هو ما لم يصل له الباحثون في مجال 
علم نف��س الطفل إال بعد دراس��ات معمقة وجهد حثيث؛ 
للخ��روج بنظري��ة إن الطفل كائن يعتمد أس��لوب التقليد 
والمح��اكاة من��ذ بواكير عمره، لذا فأن البيئ��ة التي تتوفر 
له يعكس��ها هو كسلوك ويبدأ بترجمة ما يدور حوله على 

ش��كل أفعال وأقوال, وه��ذا األمر يرتبط حت��ى في فترة 
حضانته داخل رحم األم أي في الطور الجنيني, فاكتسابه 
والتأثي��رات  العصبي��ة  واالس��تجابات  الوراثي��ة  للجين��ات 
النفسية تكون مُفعلة في هذه الفترة, وبعد الوالدة ومنذ 
اإليام األولى ثمة تأثيرات مهمة تس��اهم بش��كل مباش��ر 
في بناء الش��خصية, وفي مرحل��ة متقدمة أي في مرحلة 
النطق والمش��ي تبرز س��لوكياته على إنه��ا تطبع وتقليد 
لكل ما يدور حوله, وتستمر هذه الفترة حتى سن النضوج 

واإلدراك.

منهجية الحق
وفق ما تقدم فإنِّ من حق الطفل أن يرفل في بيئة نقية 
تحت رقابة دقيقة من األهل ولكن غير مباشرة، وأن يعي 
األب��وان حجم المس��ؤولية الملقاة عل��ى عاتقهما، وأنهما 
الحجر األس��اس في بناء س��لوكيات أبنائهم كما إنهما أداة 
ترميمي��ة تصحح أي تصرف خاطئ للطفل مكتس��ب من 
البيئ��ة الخارجية، ومهم جدا ان ي��دركا أن التغييرات التي 
طرأت على س��لوكيات الجي��ل المعاصر ما هي إال رد فعل 
طبيعي لمتغي��رات نمط الحي��اة، واالنفتاح عل��ى ثقافات 
مختلفة ال تصلن��ا منها الصورة اإليجابي��ة بقدر ترويجها 
للجان��ب الس��لبي، وإن أهم ح��ق من حق��وق الطفل في 
الحي��اة بعد توفي��ر الحاج��ات الضرورية للحي��اة )الحاجات 
الفس��يولوجية( وربما في االهمي��ة ذاتها،هو حق التربية 
بتوفي��ر أرض نقي��ة صالحة لإلنب��ات، واإلدام��ة بتطهير 
نفوس��هم من أي س��لوكيات دخيلة وطارئة كي ال تترسخ 

في تعامالتهم وتصبح عادة.

تضمنت النصوص القرآنية على المبادئ األساسية لمنهجة السلوك اإلنساني، إذ لم توجه 
ألمة محمد صلى اهللا عليه واله وسلم حصرا؛ بل خاطبت اإلنسان بالمطلق مع وضع ركائز 

للدين اإلسالمي، بعد ذلك ورد عن اإلمام السجاد عليه السالم رسالة الحقوق لتؤكد 
مضمون القرآن الكريم في وضع دستور سرمدي يؤمن السبيل المعبد لوصول العبد 

مطمئنا إلى بارئه.

«حق الولد»



قوارير
صناعة 
الحياة

 والدها هو األديب عبد األمير المجر ، ووالدتها هي الصحفية أسماء محمد مصطفى ، و)سما( هي ابنتهما 
مقعد  في  حياتها  لتقضي  السير!  من  حرمتها  مزمنة  صحية  حالة  أعباء  تحمل  وهي  ولدت  التي  الوحيدة 
متحرك، لتمتلئ طفولتها بالتحدي واضفاء طابع أكثر حيوية ونشاطًا ذهنيًا تعويضا عما فقدته ، فقد حاولت 
والدتها أن تستثمر ذكاءها وموهبتها المبكرة في فن الرسم لتعمل على تشجيعها على تقبل واقعها 
 ، فنية  اعماال  لتنتج  األشياء  تدوير  وتعيد  ترسم  وبدأت   ، لها  األحالم عنوانا  اعمالها من  فاتخذت  المرضي 
وعندما سألتها والدتها ذات مرة عما تفعله ، قالت لها : » ساعيد تدوير نفسي » بمعنى انها ستعمل على 

ان تكون شخصا جديدا ومهما في الحياة .

سما األمير
فتاة تحدت مرضها بالرسم والكتابة 



29 سما ذات الخمسة عشر ربيعا، هي عضو مؤسس 
ومله��م لمش��روع ) الحي��اة لوح��ة رس��م( لدعم 
الطاقات والمواهب في الكتابة والفنون والتش��جيع على 
التفكير االيجابي ..بدأت الرسم في سن الثالثة، وأقامت 
ثالثة معارض ف��ي دار الكتب والوثائ��ق الوطنية تحمل 
عناوي��ن ) عالم احالمي يتح��دى الواقع/2016( ، ) نوافذ 
جمالي��ة لعال��م أحالم��ي/2017( ،)أعيد تدوير نفس��ي/ 
2018( ، كم��ا نش��رت مجموعة من الكتابات االنس��انية 
القصي��رة والهادفة تح��ت عنوان ) أف��كار ملونة كقوس 
ق��زح( ال��ى جان��ب تصميمه��ا االكسس��وارات والنتاجات 

اليدوية..تقول سما عن بداية ارتباطها بالرسم .
أرس��م من��ذ الصغر ، وامي ه��ي التي ش��جعتني وكانت 
تجمع رسوماتي حتى قررت أن تقيم لي معرضا في عام 
2016.. كما احب تصميم االزياء.. اما عن دراس��تي فقد 
رفضت مدرس��ة ذوي االحتياجات الخاصة استقبالي ألن 
حالتي الصحية التسمح لي بالبقاء في المدرسة لساعات 
طويل��ة لعدم قدرت��ي على الجل��وس كاآلخرين ..حالتي 
خاص��ة جدا لذا عملت والدتي على تعليمي في المنزل .. 

وكانت خير عون لي في حياتي ومستقبلي.

• شــبكة ) الحياة لوحة رســم) ..من كان وراء انشائها 
وماالذي حققته من خاللها من انجازات ؟

- بعد نجاح معارضي الثالثة فكرت امي بانش��اء ش��بكة 
لدع��م المواهب واعتبرتني ملهمتها ، ثم أنش��أت موقعا 
الكترونيا للش��بكة اس��تقطبت من خالل��ه مجموعة من 

االطفال وعملت لهم معرضا وورش عمل .

• هل يعبر الرســم عما تريدين قوله للعالم أم ان لديك 
وسائل أخرى؟ وماهي طموحاتك؟

-  تعلمت ان الحياة هي حب وتعاون وتسامح وارادة..
اما هدفي هو أن تكون عندي رس��الة انسانية أسعد بها 

الناس وادافع عن حقوقهم فمن حقهم ان يفرحوا ..

• ماأقرب لوحاتك أو معارضك الى نفسك؟
- معرض��ي الثالث ألنني قدمت فيه رس��وما أفضل ، اما 
اقرب لوحاتي الى نفس��ي فهي لوحة ) القلوب ..أو الحياة 
حب( ألني اقول من خالل الوانها الزاهية ان الحياة عبارة 

عن حب وفرح وخير ..

شخصية ايجابية 
كان البد لنا من وقفة مع والدة ) س��ما ( الصحفية أسماء 
محمد مصطفى لنتعرف على رأيها بانجازات ابنتها ..قلنا 

لها :

• كيف تمكنت من اســتثمار الحالــة الخاصة البنتك في 
خلق شخصية ايجابية ومتفاعلة مع المجتمع ؟

- م��ن الصع��ب أن نخلق ش��خصية ايجابية من ش��خص 
يعان��ي فذلك يتطل��ب صب��را ومطاولة واص��رارا ..كنت 
أوف��ر لها يومي��ا أجواًء مرح��ة واوضح لها ام��ورا ايجابية 
ع��ن االرادة والتفاعل واتألم حين تق��ول لي انها التريد 
ش��يئا من الحياة س��وى الس��ير عل��ى قدميه��ا ، فأحاول 

رفع معنوياتها وأش��جعها على أن تمش��ي عب��ر أفكارها 
االبداعية ..كنت أحثها على تفريغ شحنة غضبها بالبكاء 

ثم الرسم والكتابة ..

• كيف تقيمين سما كأبنة وكفتاة مبدعة؟
- س��ما انسانة رائعة بصفائها وطيبتها وذكائها كما انها 
تح��ب الجمي��ع لكنها تص��اب باالحباط بين فت��رة وأخرى 
بس��بب ظرفها الصحي فتبكي بحرقة لرغبتها الش��ديدة 
في المش��ي ، لكنها تعود فتنتفض على حزنها وتتفاعل 
م��ع الحي��اة ..أفكاره��ا أكبر م��ن عمرها ولها فلس��فتها 

الخاصة واتوقع لها ان تكون كاتبة في المستقبل ..

• ماهي أحالمك ووسائلك المستقبلية لدعمها وتطوير 
أدواتها ؟

- أشرفت على تعليم سما ومتابعتها وهي ترسم وتكتب 
وعلمته��ا كيفي��ة اس��تخدام الحاس��وب وغالب��ا مانتحاور 
ونتب��ادل االفكار ، كما طلبت مس��اعدة فنانين محترفين 
لمس��اعدتها على تجس��يد أفكارها عبر الرسم ووضعت 
لها برنامجا تثقيفيا للمطالعة في المنزل وساعدتها على 
انش��اء مشروع شبكة ) الحياة لوحة رسم( فهي منفذ لها 
لتشعر بأنها عضو فاعل في المجتمع ، وساواصل تنسيق 
معارض لها لتواج��ه الناس وتدرك انهم الينظرون اليها 
بش��فقة كما في األماكن العامة بل كمبدعة قادرة على 
تحدي مرضها ، وبالفع��ل فقد حظيت معارضها باعجاب 

الجمهور واهتمام االعالم ..

احدى لوحاتها



كيف تسعد محروما؟

يمثل المال احيانا 
عنصرا أساسيا في 
)خراب البيوت) 
وتدمير الحب بين 
األزواج اذ تنشأ 
بسببه المشاجرات 
الزوجية، أو يؤدي 
الخالف حوله الى 
الطالق كما تؤكد 
محاكم االحوال 
الشرعية فهنالك 
ازواج يبخلون على 
زوجاتهم بالمال 
فاليشعرن باالكتفاء 
المادي معهم خاصة 
اذا كانت الزوجة من 
ربات البيوت والتمتلك 
موردا آخر غير جيب 
زوجها

من المعروف ان عش��ق اغلب النس��اء للتس��وق اليضاهيه عشق آخر ، فهناك 
م��ن تميل الى الش��راء ب��داع أو بغي��ر داع ، بل تفضل بعض النس��اء التجول 
في األس��واق دون نية ش��راء أي ش��يء ..في المقابل، هنالك نساء يغضضن 
بصره��ن حين يلمحن ماتعرض��ه المحالت من بضائع مغري��ة لعجزهن عن 
شرائها ، وبينما تقلق المرأة االولى من اقتناء احدى صديقاتها بضاعة أجمل 
مما لديها ، تشعر المرأة الثانية بالحزن واأللم لحرمانها من أبسط احتياجاتها 

بسبب قلة حيلتها وعوزها المادي ..
وعلى الرغم من اعتبار التبذير مرضا نفسيا لدى بعض المختصين في الشأن 
النفس��ي اال انه اليصيب النس��اء فقط اذ يقع بعض الرجال ضحية له احيانا 
واليمك��ن التخلص منه اال باالعتدال في االنفاق فقد يقود تطوره الى الفقر 
اذا مااغفل الرجل أو المرأة اهمية المال في تدبير شؤون حياتهما واستخدامه 
كوسيلة لتلبية احتياجات المنزل واالوالد وتوفير الباقي لضمان مستقبلهما أو 
تأسيس مش��روع يدر عليهما الربح ويوفر فرصة عمل للمحتاجين الى مجرد 
مصدر رزق يومي ، أوتخصيص جزء منه لمساعدة الفقراء ومنحهم شيء من 

السعادة التي يفتقدونها وهم يواجهون مصاعب الحياة بالعجز والحرمان..
ويمث��ل المال احيانا عنصرا أساس��يا ف��ي ) خراب البيوت( وتدمي��ر الحب بين 
األزواج اذ تنشأ بسببه المشاجرات الزوجية، أو يؤدي الخالف حوله الى الطالق 
كم��ا تؤكد محاكم االحوال الش��رعية فهنال��ك ازواج يبخل��ون على زوجاتهم 
بالمال فاليش��عرن باالكتفاء المادي معهم خاص��ة اذا كانت الزوجة من ربات 
البي��وت والتمتل��ك موردا آخر غي��ر جيب زوجه��ا ..وهنالك نس��اء يبالغن في 
تبذي��ر المال في محاولة منهن لتقليد نس��اء أخريات فيضغطن على ميزانية 
األس��رة ويطالبن الرجل بمايفوق طاقته المادية، وهكذا يختار أحد الزوجين 
االنفصال اما بس��بب البخل أو التبذير، وفي كلتا الحالتين تكون النتيجة هدم 
كيان أسرة وتهديد مس��تقبل اطفال الذنب لهم سوى ابتالءهم بأب بخيل أو 

أم مبذرة ..
وألن المرأة العراقية واجهت ظروفا صعبة طوال عقود عندما عاشت في ظل 
حص��ار اقتصادي ارغمها على االقتصاد في كل ش��يء والمعاناة من الحرمان 
م��ن أبس��ط احتياجاته��ا ، ثم اس��تنزفتها الحروب وح��وادث العن��ف الطائفي 
وس��لبتها المعيل وتركتها عرضة للعوز والحرمان ، فهي تستحق أن تستمتع 
باالنفاق على نفس��ها وعائلتها عندما يك��ون بمقدورها امتالك المال خاصة 
وانها اكتس��بت ق��درة تطويع الذات وتعلمت الح��رص واالقتصاد في الظروف 
الصعب��ة، فاليع��د انفاقها في ه��ذه الحالة تبذي��را، وعلى الرج��ل أن يتفهم 
حاجتها الى الظهور بمظهر حسن وتلبية حاجات اوالدها مع حثها على االدخار 
واالعت��دال في االنفاق واالبتعاد ع��ن المظاهر، كما ينبغ��ي على المرأة حث 
زوجه��ا المبذر على تقديم الصدقة ومس��اعدة اآلخرين بدال من االنفاق غير 
المب��رر لغرض التباهي ، أما اذا كان بخيال فيمكنها ان تش��عره بأهمية المال 
في خلق الس��عادة لها والوالده ولآلخرين اذ يظل وسيلة وليس غاية ، وتظل 

لحظة اسعاد المحروم أجمل بكثير من تكديس المال أو تبذيره ..
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 موغلٌ بالقدم وذاكرةُ مدينة تاريخ
واهمالٌ تسببت به الدعايات االنتخابية واإلعالنات التجارية

األعمدة اإلسمنتية المدورة في كربالء

ال تكاد مدينة في العراق تخلو من مناطق قديمة.. مثلما ال تكاد تخلو من أرصفةٍ 
فةٍ  لها أعمدةٌ تتكئ عليها، لتكون هي العالمة البارزة في الشوارع القديمة.. كلّ  مسقّ

مدن العراق تزخر بهذه األعمدة التي تحمل على أكتافها أو على رؤوسها البنايات التي 
تطلّ على الشوارع، فتكون مثل بشٍر يتراصفون في وقفة استعدادٍ، وكأنها تأخذ التحية 

لمن يمر بجوارها.

األعم��دة الت��ي تش��ّكل فنا وحض��ارًة وله��ا جذورٌ 
تاريخي��ة، ربم��ا يتذكره��ا العراقي فيتذّكر ش��ارع 
الرش��يد في بغداد.. لكن في كربالء ثمة أسواقٌ وشوارع 
عديدةٍ تتميز به��ذا الفن المعماري ال��ذي توجّ باألعمدة 
الم��دوّرة التي ت��كاد المس��افة تكون واحدة بي��ن عمودٍ 
وعم��ودٍ ال تزي��د عل��ى خمس��ة أمت��ار وهي تلت��ف على 
الشوارع المحيطة بالمدينة القديمة من أربع جهات. هذه 
العالمات البارزة تحول��ت الى مكبّ لإلعالنات المختلفة.. 
أعم��دة تاريخية أو تراثية مش��وهة ب��األوراق والدعايات 
واالعالنات ب��ل وضاعت مالمح هذه االرصفة باألش��جار 

التي زرعها المواطنون فغاب الفن والمعمار معا؟

جذور التاريخ والعمارة االسالمية
ال ش��يء بال جذور في العراق.. حتى تل��ك التي قيل انها 
ج��اءت مع االحت��الالت العديدة ف��ان الحقيق��ة تقول غير 
ذل��ك.. ومنه��ا االعم��دة الت��ي قيل انه��ا من بن��ات العهد 
العثماني او ما يس��مى العصملي.. فهذه األعمدة المدورة 
بذات الحجم والمس��احة واالرتفاع وهو األمر الذي يؤكده 
الباح��ث واألديب الدكتور عالء مش��ذوب ال��ذي انتبه لهذه 
األعم��دة ومعماريتها وكتب عن ذل��ك بحثا.. من إن هناك 
أدل��ة تثب��ت اس��تخدام البابليي��ن واآلش��وريين الدعامات 
واألعمدة كعناصر انش��ائية في مبانيهم وإن كانت نادرة 
االستعمال، وخير مثال على استخدامها هو ما عثر عليه 

عي لت �سعيد
تاريخ 
وتراث



العباس��ية الغربي��ة(، نتيج��ة لضي��ق المنطق��ة القديمة 
وزيادة أعداد السكان لتكون هناك مرحلة ثالثة وتلت عام 
1958 حين اس��تحدث عبد الكريم قاس��م وزارة البلديات 
وضم��ت مديرية للتخطيط ثم مديرية المش��اريع العامة 
الت��ي اس��تدعت مهندس��ين ومخططين م��ن بولونيا في 

العام 1959 بهدف توسيع الشوارع.
ويمض��ي الدكت��ور بقول��ه إن المدين��ة القديم��ة حددت 
مس��ارات الش��وارع س��واء منه��ا الرئيس��ية أو الفرعي��ة 
ورغ��م إن البنايات تختل��ف من محلةٍ الى أخرى بحس��ب 
طريقة البناء وقربها أو ابتعادها عن المراقد المقدس��ة، 
فإن الش��وارع صارت عبارًة عن مح��ال تجاريةٍ وأرصفةٍ 
وتحوّلت المحال الى فنادق وش��قٍق كطابٍق ثانٍ، فكانت 
الحاجة الى اس��تغالل الرصيف ليكون مس��ّقًفا  ثم كانت 
الحاجة الى هذه االعمدة الكونكريتية االسمنتية المدورة  
بع��د ان زاد عدد طوابق االبني��ة التي صارت هي االخرى 
كونكريتية مس��لحة بالحديد، لتكون العالمة الرابطة ما 
بين التاريخ وحاجة المدينة س��واء كان��ت بواقعية التأثير 
أم بواقعي��ة الحاج��ة.. والذي يمر بش��وارع كربالء س��واء 
م��ن جهتها الش��رقية عن��د مدخل ب��اب طويري��ج أو الى 
جهته��ا الجنوبية حي��ث مبنى المحافظ��ة وجهتها الغربية 
حي��ث مقام االمام المهدي والجه��ة الغربية حيث المكتبة 

المركزية فكّل الشوارع شهدت مثل هذه االعمدة

تخريب وإهمال
حتى وقت قريب كانت كّل الش��وارع فيها أعمدة مدورّة.. 
لك��ن الحملة الت��ي حصلت في زمن النظام الس��ابق في 
تجمي��ل واجه��ات الفن��ادق والمحال بش��كٍل واحدٍ وجعل 
الواجه��ات مبني��ًة بطابوق يطلق علي��ه ) الجف قيم ( تم 

تحويل العدي��د من هذه األعمدة الى العمارة اإلس��المية 
فالتصق��ت مع بعضها باألقواس كجزٍء م��ن إعادة التراث 
اإلس��المي.. ولك��ن هناك ش��وارع لم ت��زل تحافظ على 
هذه األعم��دة التي أضحت مش��وهة ومتآكل��ة ومهملة.. 
المواطن��ون في المدينة عب��روا عن امتعاضه��م لتنامي 
ظاهرة تخريب هذه األعمدة واستخدامها كجدرانٍ إعالنية 
أو اتكاءات لمحال بيع الش��اي الس��ريع أو تعليق اإلعالنات 
التجاري��ة، بل وحتى الدعايات التي تطلقها هذه الجهة أو 
تل��ك بصورةٍ ال تمت الى الجمال بصلة.. وفي االنتخابات 
تتحوّل ال��ى األعمدة الى لوحات إعالني��ة لوجوهٍ لم يعد 
المواط��ن يحترمها.. بل إن األش��جار التي زرعها البعض 

من أصحاب المحال أو الفنادق ضيع معالمها تماما.
ويقول الدكتور مش��ذوب.. األعمدة تعدّ امتدادًا تاريخيًا 
ألهالي المدينة القديمة، والجمي��ع يعدّها مالًذا للذاكرة 
وأنا أعش��قها وأعدّها جزًءا من امتدادي الثقافي.. ويعبر 
ع��ن غصّت��ه وهو ي��رى م��ا تعرّضت ل��ه ه��ذه األعمدة 
ويقول.. يبدو أن كّل ش��يء له جذور سيضمحل أو يتآكل 
وإن بق��ي فإن��ه مهمٌل ومخ��رّب.. ثم يق��ول وهو يتّكئ 
على أحد األعمدة في شارع العباس.. لقد شيدت بعد عام 
1945 بعد التوسعة الثانية في زمن الملكية.. أما أعمدة 
شارع الحس��ن فقد تم تش��ييدها عام 1954 عندما جاء 
موظفو التخطيط العمراني وأمروا بتوسعته، إضافة الى 
إن شرفات البيوت كانت تحملها أعمدٌة خشبيٌة وهي تزدان 
بالشناشيل والتطريز غاية في الروعة وكان ذلك في زمن 
العصملي، وعندم��ا بدأت المحافظة بالتوسّ��ع والتحوّل 
الى التجارة بدأ األهالي بإزالة األش��جار والبناء بالطريقة 
الحديثة من خالل استغالل الفضاء الذي يتقدّم أمالكهم 
من البيوت والخانات والسكالت وغيرها من االستخدامات 
األخرى. ويُعد شارع الحس��ن في ذلك الوقت من الشارع 
الرئيس الذي تس��لكه السيارات المتّجهة الى بغداد على 
طريق ناحية الحس��ينية، في الوقت الذي كان فيه ش��ارع 
العب��اس مغلقا. ويش��ير مش��ذوب المولود ف��ي أحد أزّقة 
المدينة القديمة إن شارع العباس مثال تترّكز فيه الدوائر 
الحكومي��ة الخدمية مثل البريد والهاتف ومديرية البلدية 
ودائ��رة العق��اري ومركز ش��رطة العباس��ية والس��فارات 
أو القنصلي��ات األجنبي��ة ومنه��ا اإليرانية والباكس��تانية 
والهندية في حي العباس��ية الغربي��ة، إضافة الى البيوت 
الس��كنية الفخم��ة ذات المس��احات الواس��عة، كما تتركز 
بعض الدوائر الحكومية في حي العباسية الشرقية ولكن 
الس��مة الغالبة عليها هي البيوت السكنية ذات المساحات 
المتوس��طة والصغيرة.. ويمضي بقول��ه.. ما يميز ذاكرة 
أهلها هي األعمدة كونها شاهدًا على ما مرّ به المجتمع 
الكربالئ��ي من أحداثٍ سياس��ية واجتماعي��ة، حيث كانت 
تس��تخدم األعمدة لرفع اليافطات والالفت��ات لمناصرة أو 
شجب حدثٍ معين محّلي أو عربيّ أو عالمي.. كما حصل 
في العوان الثالثي وقبلها نكبة فلسطين ونكسة حزيران 

وغيرها
مؤكدا إن جميع الش��وارع في العباس��ية وغيرها هي في 
ذات الطريق��ة وذات المهام وذات التط��وّر.. ومن ثم ذات 
اإلهمال والتخريب وربم��ا ال ينفع إن قلنا لقد حان الوقت 

لالهتمام بها كجزٍء من تاريخ وتراث وذاكرة..

علي��ه في أطالل )تّلو( لكش.. ويضيف الدكتور مش��ذوب 
إن المل��ك البابلي نبوخذ نصر أقام ف��ي قصره الصيفي 
أعمدة لها تيجان حلزونية محزّزة بألواح مزجّجة، أما في 
المدن اآلش��ورية فقد اكتش��فت أعمدة  في أطالل مدينة 
خورسباد مصنوعًة من الحجر الكلسي يبلغ ارتفاعها نحو 

4 أقدام.
لك��ن ه��ذا األمر لم ينت��ه عند هذا الحد من االكتش��افات 
ألص��ل هذه االعم��دة التي قد تبدو وكأنه��ا مجرّد حاملة 
للمباني التي تتّخذ من األرصفة مساحاتٍ بنائيًة إضافية 
لها وه��ي تختلف عن االعم��دة التي تبن��ى فيها القصور 
التي تم اكتش��افها في بعلبك مثال أو المسارح الرومانية 
وإن تش��ابهت األشكال لكن المهام تختلف.. هذه األعمدة 
كانت جزًءا مميزًا من العم��ارة عبر التاريخ والتي وصلت 
أوجه��ا في العمارة االس��المية التي زيّنت ه��ذه األعمدة 
القص��ور والق��الع والجوامع  بل وحت��ى البيوت والقصور 
واألم��ر لم يزل حتى اآلن نش��اهده في الع��راق ثمة من 
يجعل أعمدة مدورًة تزيّن مدخل بيته وتحمل في الوقت 
نفس��ه مبنى الطاب��ق الثاني وهو ما يوح��ي بتأثير هذه 
الخصيص��ة التاريخي��ة كنوٍع م��ن اإلنتماء غي��ر المنظور 

للتاريخ والجذور. 

شوارع وأعمدة من جذوع
 ف��ي كربالء ثمة اكثر من 10 ش��وارع مهم��ة واضعافها 
م��ن األزق��ة او التي تس��مى الف��روع أو ) العك��د( تضرب 
جذورها الى أكثر من 300 عام، ومع التطور تحولت هذه 
الش��وارع الى عمق المدينة التاريخي بعد أن تم تش��ييد 
األس��واق والمح��ال لتتزين بمث��ل هذه األعم��دة، خاصة 
وإن التوس��عة المعمارية كانت واحدًة من أس��باب إنش��اء 
هذه األس��واق واألرصفة  والتي تتغير بس��بب التوس��عة 
غير المدروس��ة في أغلب األحيان وربما تفرضها ضرورة 
االنفجار الس��كاني لهذه المدينة وبالتال��ي تغير األعمدة 
الت��ي تس��ند المباني وتس��تغل فضاءات األرصف��ة لبناء 
مس��اكن أو شقٍق أو فنادق والتي وصل عددها في الوقت 

الراهن الى أكثر من 400 فندق، 
نصفها تس��تغل األرصفة وتقف 

على أعمدة مدورة
ويضيف الدكتور مش��ذوب س��ببا 
التي هيأت  السكانية  لالنفجارات 
للتوسعة العمرانية هي الهجرات 
العدي��دة عل��ى مر العص��ور منذ 
تأسيسها الذي حصل بعد معركة 
الط��ف بأقل من مائة عام س��واء 
م��ن الداخل العراق��ي أو إيران أو 
الهند أو الباكستان أو أفغانستان، 
بل وحت��ى من األك��راد والبلوش 
والع��رب م��ن الجزي��رة ومص��ر.. 
المدينة واسواقها بسبب  لتتطور 
الهج��رة  مج��اراة  ال��ى  الحاج��ة 
المس��تمرة.. مم��ا اث��ر حتى على 
والخان��ات  المس��ّقفة  األس��واق 
الخاص��ة بالزائرين.. فق��د اندثر 

بعضه��ا وبعضه��ا لم ي��زل صام��دًا ومنها ش��ارع اإلمام 
العباس ال��ذي كان مغلًقا في الزمن العصملي .. ويوضح 
الدكت��ور مش��ذوب ال��ى إن األعم��دة  ف��ي مطل��ع القرن 
العش��رين كانت عبارة عن جذوع األشجار وكانت مهمتها 
حمل الشرفات المطّلة من البيوت والتي تستورد من الهند 
وبورما وماليزيا وهو ج��ذورٌ صلبٌة وقويٌة وطولها يصل 
ال��ى 12 مترًا، وكان أصحاب المحال يس��تغلونها لعرض 
م��ا يبيعون في محاله��م وهي ظاهرة لم تزل مس��تمرة 
حتى اليوم حيث يع��رض أصحاب المحال بضاعتهم على 
األرصفة بجوار األعمدة الت��ي كوّنت األرصفة.. لتتحول 
م��ن  االعم��دة  الزم��ن  بم��رور 
خش��بية الى أعمدةٍ من طابوٍق 
ومن ثم حديد ) الش��يلمان ( ثم 

أعمدة كونكريتية اسمنتية.
 يح��دّد الدكتور مش��ذوب ثالث 
مراح��ل لهذه الط��رز المعمارية 
التي م��رّت بها ش��وارع كربالء 
بقول��ه.. إن المرحل��ة العمرانية 
األول��ى  بدأت قبل ع��ام 1935 
داخ��ل  المدين��ة  كان��ت  عندم��ا 
الس��ور الذي يحيط به��ا وكانت 
تضم مح��الت )باب بغ��داد، باب 
ب��اب  النج��ف،  ب��اب  الس��اللمة، 
الطاق، باب الخان والمخيم(. أما 
المرحل��ة الثانية فهي التي تمتد 
بي��ن أع��وام 1936-1957 : إذ 
توسّ��عت المدينة خارج الس��ور 
في محلتي )العباسية الشرقية، 
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كان أصحاب المحال 
يستغلون االعمدة 
لعرض ما يبيعون 

في محالهم وهي 
ظاهرة لم تزل مستمرة 

حتى اليوم حيث 
يعرض أصحاب المحال 

بضاعتهم على األرصفة 
بجوارها.. لتتحول بمرور 

الزمن االعمدة من 
خشبية الى أعمدةٍ من 
طابوٍق ومن ثم حديد 
) الشيلمان ( ثم أعمدة 

كونكريتية اسمنتية

تصوير / رغد العبيدي



العباس��ية الغربي��ة(، نتيج��ة لضي��ق المنطق��ة القديمة 
وزيادة أعداد السكان لتكون هناك مرحلة ثالثة وتلت عام 
1958 حين اس��تحدث عبد الكريم قاس��م وزارة البلديات 
وضم��ت مديرية للتخطيط ثم مديرية المش��اريع العامة 
الت��ي اس��تدعت مهندس��ين ومخططين م��ن بولونيا في 

العام 1959 بهدف توسيع الشوارع.
ويمض��ي الدكت��ور بقول��ه إن المدين��ة القديم��ة حددت 
مس��ارات الش��وارع س��واء منه��ا الرئيس��ية أو الفرعي��ة 
ورغ��م إن البنايات تختل��ف من محلةٍ الى أخرى بحس��ب 
طريقة البناء وقربها أو ابتعادها عن المراقد المقدس��ة، 
فإن الش��وارع صارت عبارًة عن مح��ال تجاريةٍ وأرصفةٍ 
وتحوّلت المحال الى فنادق وش��قٍق كطابٍق ثانٍ، فكانت 
الحاجة الى اس��تغالل الرصيف ليكون مس��ّقًفا  ثم كانت 
الحاجة الى هذه االعمدة الكونكريتية االسمنتية المدورة  
بع��د ان زاد عدد طوابق االبني��ة التي صارت هي االخرى 
كونكريتية مس��لحة بالحديد، لتكون العالمة الرابطة ما 
بين التاريخ وحاجة المدينة س��واء كان��ت بواقعية التأثير 
أم بواقعي��ة الحاج��ة.. والذي يمر بش��وارع كربالء س��واء 
م��ن جهتها الش��رقية عن��د مدخل ب��اب طويري��ج أو الى 
جهته��ا الجنوبية حي��ث مبنى المحافظ��ة وجهتها الغربية 
حي��ث مقام االمام المهدي والجه��ة الغربية حيث المكتبة 

المركزية فكّل الشوارع شهدت مثل هذه االعمدة

تخريب وإهمال
حتى وقت قريب كانت كّل الش��وارع فيها أعمدة مدورّة.. 
لك��ن الحملة الت��ي حصلت في زمن النظام الس��ابق في 
تجمي��ل واجه��ات الفن��ادق والمحال بش��كٍل واحدٍ وجعل 
الواجه��ات مبني��ًة بطابوق يطلق علي��ه ) الجف قيم ( تم 

تحويل العدي��د من هذه األعمدة الى العمارة اإلس��المية 
فالتصق��ت مع بعضها باألقواس كجزٍء م��ن إعادة التراث 
اإلس��المي.. ولك��ن هناك ش��وارع لم ت��زل تحافظ على 
هذه األعم��دة التي أضحت مش��وهة ومتآكل��ة ومهملة.. 
المواطن��ون في المدينة عب��روا عن امتعاضه��م لتنامي 
ظاهرة تخريب هذه األعمدة واستخدامها كجدرانٍ إعالنية 
أو اتكاءات لمحال بيع الش��اي الس��ريع أو تعليق اإلعالنات 
التجاري��ة، بل وحتى الدعايات التي تطلقها هذه الجهة أو 
تل��ك بصورةٍ ال تمت الى الجمال بصلة.. وفي االنتخابات 
تتحوّل ال��ى األعمدة الى لوحات إعالني��ة لوجوهٍ لم يعد 
المواط��ن يحترمها.. بل إن األش��جار التي زرعها البعض 

من أصحاب المحال أو الفنادق ضيع معالمها تماما.
ويقول الدكتور مش��ذوب.. األعمدة تعدّ امتدادًا تاريخيًا 
ألهالي المدينة القديمة، والجمي��ع يعدّها مالًذا للذاكرة 
وأنا أعش��قها وأعدّها جزًءا من امتدادي الثقافي.. ويعبر 
ع��ن غصّت��ه وهو ي��رى م��ا تعرّضت ل��ه ه��ذه األعمدة 
ويقول.. يبدو أن كّل ش��يء له جذور سيضمحل أو يتآكل 
وإن بق��ي فإن��ه مهمٌل ومخ��رّب.. ثم يق��ول وهو يتّكئ 
على أحد األعمدة في شارع العباس.. لقد شيدت بعد عام 
1945 بعد التوسعة الثانية في زمن الملكية.. أما أعمدة 
شارع الحس��ن فقد تم تش��ييدها عام 1954 عندما جاء 
موظفو التخطيط العمراني وأمروا بتوسعته، إضافة الى 
إن شرفات البيوت كانت تحملها أعمدٌة خشبيٌة وهي تزدان 
بالشناشيل والتطريز غاية في الروعة وكان ذلك في زمن 
العصملي، وعندم��ا بدأت المحافظة بالتوسّ��ع والتحوّل 
الى التجارة بدأ األهالي بإزالة األش��جار والبناء بالطريقة 
الحديثة من خالل استغالل الفضاء الذي يتقدّم أمالكهم 
من البيوت والخانات والسكالت وغيرها من االستخدامات 
األخرى. ويُعد شارع الحس��ن في ذلك الوقت من الشارع 
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كان أصحاب المحال 
يستغلون االعمدة 
لعرض ما يبيعون 
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قواري��ر حاولت الدخ��ول إلى تل��ك العوالم 
ومعرفة أسباب رواجها.

رأي االعالم 
د. ريا قحطان.. استاذة اإلعالم 

في جامعة بغداد 
الش��عوذة م��ن الظواه��ر الس��لبية الت��ي عصفت 
بمجتمعنا منذ س��نوات الحصار اإلقتصادي إذ أينما 
إنتشر الجهل تنتشر معه..والناس الذين يعجزون 
عن ح��ل مش��اكلهم يلج��ؤون إلى أس��رع الحلول 
المتمثلة بالش��عوذة طمعا في الوصول إلى حلول 

سريعة.
القن��وات  بع��ض  تخص��ص  أن  المؤس��ف  وم��ن 
الفضائية س��اعات من برامجها للمش��عوذين مما 
جعله��ا برام��ج ترويجي��ة لحالة الجه��ل، فاالعالم 
مهنة هدفها األساس��ي نق��ل المعرفة بين الناس 
من خالل التثقيف والتعليم لرفع مس��توى الوعي 
لديهم ، اال ان بعضها إنحرفت عن مسارها وحولت 
برامجه��ا إل��ى دعاية للخرافات ونش��ر التخلف في 

المجتمع.
 مبينة أن الخطر كبير في تلك البرامج إذا لم يتم الحد 
منها ألنها تروج في مواقع التواصل أيضا لذا فمن 
الحلول المهمة إنش��اء صحافة إستقصائية تبحث 
ف��ي النتائج التي توصل إليه��ا الناس الذين لجؤوا 

للمش��عوذين وبي��ان اخطارها والدع��وة إلى الكف 
عن متابعة كل ما يدعو إلى اشاعة الجهل واإليمان 
المطل��ق ب��أن تدابير حي��اة الفرد بي��د اهلل تعالى 

وبسعيه المستمر.

رأي علم النفس 
الدكتور علي محسن العامري أستاذ علم النفس 

في الجامعة المستنصرية
حالة الجه��ل والتخلف التي إستش��رت في مجتعنا 
العراق��ي في الس��نوات األخي��رة وزادت من إيمان 
الناس بالخزعبالت واالوهام، مش��يرا إلى ان حالة 
اإلحب��اط العامة التي يش��عر بها غالبي��ة المجتمع 
العراقي وتخلف الجيل وس��طحيته دعت إلى إتباع 
المنجمين والمشعوذين للوصول إلى أسرع الطرق 
للحي��اة الكريمة التي يبحث عنه��ا الجميع..لذا من 
الض��روري تعزيز الجان��ب الدين��ي التوجيهي ألن 
أهم أألسباب اللجوء الى الشعوذة هو ضعف ايمان 
الف��رد ويجب التركيز على ض��رورة إتخاذ إجراءات 
أمنية ضد الدجالين والقبض عليهم ومحاس��بتهم 
كما ال بد من التوجيه واإلرش��اد الديني واألخالقي 
المس��تمر وإقامة الندوات في الجامع��ات والدوائر 
الحكومي��ة وحتى في األماكن البس��يطة من اجل 
نش��ر ثقافة اإلبتعاد عن كل األم��ور الدخيلة على 
مجتمعنا وإعادة ص��ورة المجتمع العراقي المثقف 

كما كانت.

رأي القانون 
المستشار القانوني في وزارة العدل جمال 

األسدي 
الش��عوذة والدج��ل م��ن الظواهر الت��ي زادت في 
مجتمعنا كثيرا خالل السنوات األخيرة وهي ظاهرة 
قديمة وزادت بعد العام 1991 وهذا يدل على إن 
األس��باب اإلقتصادية تدفع البعض إل��ى إمتهانها 
فضال ع��ن إزدياد الجه��ل مما خلق بيئة مناس��بة 

لنموها وإزديادها.
وهذه الظاهرة لها أشكال عدة فمنهم من يستخدم 
األحجار وبعضهم يعتمد على قراءة الطالع بالقهوة 
أو القرآن الكري��م وغيرها..منوها إلى إن القانون 
العراقي لم يعالجها، إال إنه وضع عقوبات في نص 

المادة 456 وهي جريمة اإلحتيال .

حالة اإلحباط العامة التي 
يشعر بها غالبية المجتمع 

العراقي وتخلف الجيل 
وسطحيته دعت إلى إتباع 
المنجمين والمشعوذين 

للوصول إلى أسرع الطرق 
للحياة الكريمة التي يبحث 

عنها الجميع..لذا من 
الضروري تعزيز الجانب الديني 
التوجيهي ألن أهم أألسباب 
اللجوء الى الشعوذة هو 

ضعف ايمان الفرد

السحر والشعوذة 
ابواب للجهل والمرض 

ليس بالحدث الجديد لجوء بعض الناس للشعوذة والسحر كحل للمشاكل العالقة من 
وجهة نظرهم البسيطة كونهم من الجهلة ممن يؤمنون بالقدرة الخارقة للسحرة 
والمشعوذين ،ولكن ان تنسحب تلك االمور لتشمل الجهات التي كانت تعد مثقفة او 
مشبهة بالثقافة ليؤمن بتلك االشياء بل ويثقف لها ويدخل اإلعالم طرفا فيها فتفتتح 
قنوات فضائية تختص بالسحر والشعوذة فهذه تعد من االمور الغريبة والحديثة العهد.

اله ي�سا
رأي ثالثي 
االبعاد
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اله ي�سا
رأي ثالثي 
االبعاد



قوارير
نافذة على 
الطبيعة

في مختلف أنحاء العالم 
يتم التعبير بالورود عن 

المناسبات السعيدة 
والرسمية والتي 

تستدعي اهتمام خاص، 
إذ تعد الورود بألوانها 

المختلفة وأشكالها 
المميزة وسيلة لجذب 

األنظار للتأمل في 
عظمة إبداع الخالق 
وللداللة عن جمالية 

االحتفاء بمناسبة ما؛ 
بأن تكون الزهور هي 

الصورة التي تعكس 
نوعية الحدث وجمالية 
السمة التي يتضمنها، 

كما يعد الورد اللغة 
الصامتة التي تترجمها 

العيون وتفقهها 
األرواح. 

أكاليل الفرح تطرزها الورود
في مشاتل العتبة
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وحدة زهور القطف
من ضمن تفرعات أقس��ام العتبة الحس��ينية 
المقدسة قسم الزينة والتش��جير- شعبة المشاتل 
يوجه عم��ل وحدة زه��ور القطف التابعة للش��عبة 
المذكورة لأهتمام بتجهيز مناسبات والدات االئمة 
األطه��ار عليهم الس��الم بأكاليل ال��ورد التي تزين 
اضرحتهم المقدس��ة كما يتم تجهيز كميات كبيرة 
من الزهور لتنسيقها في أماكن مختلفة، في مداخل 
الحرم المطهر وكذل��ك في األماكن التي تقام فيها 
المناس��بات المعنية بتغطية المناسبة كالمهرجانات 

واالحتفاالت المقامة بين الحرمين الشريفين.

تفيض بالجمال
تع��د والدات األقمار الش��عبانية من أبرز مناس��بات 
الفرح في مدينة كربالة المقدس��ة, إذ يتم التجهيز 
له��ا بالعم��ل والتنس��يق بين أغل��ب أقس��ام العتبة 
الحسينية لأحتفاء بصورة تتفق مع حجم المناسبة 
وأهميتها، ففي األوائل من ش��هر ش��عبان المعظم 
تتزامن ذكرى والدة ثالثة ائمة وفي منتصف ش��هر 
شعبان تشهد كربالء والدة األمام الحجة )عجل اهلل 
تعالى فرجه الشريف( وفي هذا اليوم البهيج تزدحم 
مدينة األمام الحسين عليه السالم - كربالء الجمال 
بتواف��د أعداد كبيرة م��ن الزائرين وأكث��ر ما يلفت 
الزائري��ن عن��د دخوله��م الحرم المق��دس في هذا 
الموسم الش��عباني - ربيعي الذكرى - هو إشراقة 
الزهور التي تخطف األبصار المنسقة بصورة غاية 
ف��ي الجمال والدق��ة وكأنها تختزل روع��ة الطبيعة 

وسحرها في زوايا فنية مميزة.

هندسة فنية
يعمل في مش��روع زه��ور القطف ال��ذي يعد االول 
والوحي��د ف��ي الع��راق م��ن حي��ث امكانيات��ه على 
تجهي��ز كمي��ات كبي��رة، والعناي��ة بنوعي��ة الزهور 

المس��توردة ونجاح زراعتها، نخبة من المهندس��ين 
األكفاء الحاملين لش��هادات الخب��رة من الجمهورية 
األس��المية االيرانية المعروفة بطبيعتها الس��احرة 
وتوفر نوعي��ات متعددة من الزه��ور وخبرتهم في 
مجال العناية وتنس��يق الزهور، حيث يتم اس��تيراد 
اص��ول االمه��ات )الزه��ور المس��توردة( م��ن دولة 
هولن��دا الممي��زة بجم��ال زهورها وتنوعه��ا ومنها 
زهور الزور والجيربرا واالنثريوم ويتم زراعتها في 
أماك��ن خاصة توفر الجو المالئم للحفاظ عليها من 
الذبول، ويتم كذلك تجهيز المنصات بالزهور بطرق 
هندس��ية، ففي البداي��ة يقوم فريق المهندس��ين 
بخ��ط التصميم والعبارة المنش��ودة ثم يتم تثبيت 
حدودها بااللمنيوم وتوضع في أماكن رص الزهور 
مادة االوازيز وهي مادة خضراء تشبه االسفنج لكن 
مساماتها أصغر لكي تحفظ  الماء لديمومة انتعاش 
الزه��ور المقطوف��ة والحف��اظ عليه��ا أط��ول مدة 
ممكن��ة، وكذلك يتم تغذيتها وفق قياس��ات واوزان 
وبدق��ة عالية للحفاظ من تلف األصول )النبتة األم( 
أما بالنسبة لالكاليل يتم تبديلها في فصل الصيف 
كل اس��بوع وفي الشتاء مرتين في األسبوع تقريبا؛ 
بس��بب التدفئة، ما عدا ش��هري مح��رم وصفر يتم 

رفعها لحين أنتهاء موسم األحزان.

للتبرك واالستشفاء
بع��د انقض��اء فت��رة االحتف��ال بذك��رى ال��والدات 
يت��م إن��زال أكاليل ال��ورد الموضوعة على س��طح 
الضري��ح والعم��ل على تجفيفها بط��رق خاصة ثم 
توض��ع في أكي��اس صغي��رة مغلق��ة ترف��ق معها 
بطاق��ات مكت��وب عليها عبارة )زه��ور وضعت فوق 
ضريح اإلمام الحس��ين( وتذه��ب هذه األكياس إلى 
قس��م الهدايا والنذور ليتم توزيعه��ا على الزائرين 
للتب��رك بها بحك��م معانقتها لضري��ح اإلمام عليه 

السالم.



 أمنية طفل

اليوفق البعض 
في استخدام 
األسلوب الصحيح 
في التربية، ففي 
الوقت الذي يردع 
فيه بعض االهالي 
صغارهم من خالل 
نظرة غضب واحدة 
نجد آخرين يعتبرون 
ان العنف ضدهم 
هو األسلوب األمثل 
في التربية او ربما 
الطريق االسهل 
دون ان يحمل 
نفسه مشاق 
االقناع او التفاهم

ق��رأت قبل أيام قصة قصيرة ولكنها جميلة وفيها أكثر من حكمة وقد تنطبق 
عل��ى واقعنا اليوم بكل تفاصيله، وهي عن طف��ل يتمنى ان يكون تلفزيون، 
نع��م تلفزي��ون !!!. أمنية غريبة فعال كتبها طفل ال يتج��اوز الثامنة من العمر 
في درس اإلنش��اء بناًء على رغبة معلمة الصف التي طلبت من كل تلميذ ان 
يكتب عن أمنيته في الحياة ... ولكن قد يتسأل البعض عن الدافع الذي يجعل 

طفال صغيرا يكتب في مثل هذه األمنية ؟ . 
كتب في ورقة االمتحان ان والده يعود من عمله عصبي المزاج ومتعب ويغلق 
باب الحديث مع الجميع حالما يصل الى المنزل وال يبتسم اال عندما يجلس امام 
جهاز التلفزيون وكذلك الحال مع والدته التي تقس��م وقتها بين أداء وظيفتها 
الحكومية وواجباتها المنزلية وال تترد في تفريغ ش��حنات الغضب والغيظ من 
اآلخ��ر ف��ي ضربه او معاقبت��ه او تقييد حركته، اال انها تهدأ وتس��ترخي حالما 
تجلس امام التلفزيون وهذا طبعا قبل ان تغزو االجهزة الذكية حياة البشرية. 
ونحن نتساءل كم طفل في مجتمعنا يود اليوم ان يكون )موبايل ( ال تلفزيون 
ويتمتع بلمس��ة والده الحانية وهو يمسك هذا الجهاز الصغير في وقت ما زال 
فيه الكثير من أولياء االمور يس��تخدمون ش��عار ) العصا لمن عصا( في إجبار 
الطف��ل عل��ى القيام بواجبات��ه المدرس��ية او العائلية وغلط��ة الطفل لديهم 
ومهما كانت بس��يطة ال تمر بس��الم م��ن دون عقاب اما غلطة الش��اطر فهي 
وكم��ا هو معروف بألف وربما أكثر حيث ال وج��ود للتفاهم واالقناع في عالقة 

بعض االباء واالمهات مع اوالدهم الصغار . 
وقد ال يس��تخدم البعض هذا االس��لوب في التعامل مع أطفاله بل يس��تخدم 
ما هو أس��وأ وهو أس��لوب العنف النفس��ي الذي يتمثل في االقالل من ش��أنه 
واس��تخدام االلفاظ البذيئة في التعامل معه ناهيك طبعا عن تأثير المشاكل 
العائلية س��لبيا على نفس��يته والتي ق��د يبررها العارفون بعل��م النفس الى 
الظروف التي يمر بها االنسان العراقي والقلق الذي يعيشه حيث يكون الطفل 
الضحي��ة االولى في مث��ل هذه الخالفات. بالتأكيد أطف��ال اليوم يختلفون عنا 
بالكام��ل وطفولتهم ال تش��به طفولتنا فنحن كنا مطيعين ومس��المين، وهم 
اليوم متمردون على كل ش��يء وعنيدون وال يصغ��ون الحد..االمر الذي جعل 
االهل في حيرة من االس��لوب الذي عليهم أتباعه ف��ي التربية وقلق الوالدين 
من احتمال انحراف الطفل او ضياعه قد تفقدهم عقلهم وتدفعهم الى اللجوء 

الى استخدام العنف ضده . 
قد ال يوفق البعض في اس��تخدام األس��لوب الصحيح في التربية، ففي الوقت 
ال��ذي يردع فيه بع��ض االهالي صغارهم من خالل نظ��رة غضب واحدة نجد 
آخري��ن يعتب��رون ان العنف ضدهم هو األس��لوب األمثل ف��ي التربية او ربما 
الطريق االس��هل دون ان يحمل نفسه مشاق االقناع او التفاهم.. فكم من أب 
او أم تضع العصا الى جانبها وهي تقوم بمساعدته في حل واجباته المدرسية 
ولو استخدم آباؤنا وأجدادنا معنا هذا االسلوب لقرأنا على أنفسنا وعلى الدنيا 
السالم وطفلنا اليوم بحاجة الى وقت أكثر وحنان اكبر وبحاجة الى يد تنتشله 

من الغرق حتى ال يتمنى مثل هذه االمنية .
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فقهيات

السؤال:  هل يعتبر الخضاب نوع من أنواع الزينة ؟  
الجواب: نعم هو من الزينة التي يحرم على المرأة إظهاره لأجنبي.

 
الســؤال:  كثير من الرجال والنســاء يخضبون شــعرهم ولحيتهم باللون األســود فهل هذا ال يبطل 

الوضوء او الغسل؟
الجواب: اذا كان الخضاب بالصبغ الذي ال يترك جرمًا علي الش��عر في النظر العرفي لم يمنع من وصول 

الماء إليه فيجوز المسح عليه في الوضوء اذا كان من شعر الربع المقدم من الرأس.
 

السؤال:  هل يجوز للحائض ان تضع الخضاب؟
الجواب: يجوز على كراهة.

 
السؤال:  هل يجوز للمرأة التي في العدة ان تضع الخضاب؟

الجواب: ال يجوز لها ذلك.

استفتاءات 
في الخضاب (الحناء)

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



قوارير منارات

نالتها ببصمة بطولتها الفذة

ام قصي 
تحصد جائزة اشجع امرأة في العالم

البطولة تأتي عبر قرار 
شجاع .. وليس مجرد 
موقف شكلي او رد 
فعل .. اما الشجاعة 
فهي اندفاع لحظة 
بأتجاه تعزيز كينونة 
االنسان الواعي المؤمن 
بالمواقف النبيلة بعيدا 
عن اشكاليات الهويات 
الضيقة . التقت الصفات 
في امرأة كانت مستعدة 
البداءعمل نادر وبطولة 
المثيل له على الرغم 
من نتائجها المتوقعة 
المخيفة، بيد ان )ام 
قصي( المرأة العراقية 
الباسلة استعدت لهذه 
النتيجة وغامرت بحياتها 
لكي تثبت للعالم معنى 
االنسانية ومواقفها 
التي التغيب عن الذاكرة 
.. وعبرت الجهات 
الرسمية والمحلية عن 
امتنانها لفوز السيدة 
الكريمة بجائزة عالمية 
تحسب للعراق اوال ولها 
ثانيا« . 
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 مجازفة خارقة
استحقت السيدة )عالية خلف صالح ام قصي( ان 
تنال جائزة اشجع عشر نساء في العالم، وهي مناسبة 
س��نوية تقيمه��ا وزارة الخارجي��ة االميركي��ة لتكري��م 
النس��اء في اي مكان الالئي ابدين شجاعة خارقة وقوة 
وقدرة على القيادة من خالل فعل احدث تغييرًا ايجابيًا 
ف��ي مجتمعاته��ن.. ذلك الفع��ل كان مجازف��ة عظيمة 
واس��تعدادا للتضحي��ة بالنف��س..أذ ب��ادرت أم قص��ي 
بالعمل االنس��اني طوعًا وأبدت ش��جاعة مشهودة يوم 
انقذت مجموعة من الشباب العراقيين من طلبة الكلية 
العسكرية في تكريت بعد وقوعهم في كمين لتنظيم 
»داع��ش« ف��ي 12 حزي��ران 2014، وه��و م��ا يعرف 
بمجزرة قاع��دة س��بايكر.. رأت  وعائلتها مجموعة من 
هؤالء الطلبة وهم يقفزون في النهر للنجاة بأنفسهم، 
ورغم ان هذه العائلة كانت تعاني مصاب فقدها بعض 
ابنائه��ا مؤخرًا على ي��د »داع��ش« كان لديهم حضور 

الفكر وسرعة البديهة للتصرف بسرعة.

طوعة العصر
 على مدى خمس��ة اشهر انقذت أم قصي 58 من طلبة 
الكلي��ة العس��كرية أذ اخفته��م على ش��كل مجموعات 
صغي��رة ث��م زودته��م ببطاق��ات هوية حصل��ت عليها 
م��ن الجامعة القريبة الخفاء حقيقته��م ثم دبرت لهم 
س��باًل للفرار والنجاة.. راعت هذه المرأة تعليم الشيعة 
م��ن اولئك الش��بان كيف يؤدون الص��الة مثل المذهب 
الس��ني، لتفادي لف��ت انتباه عناص��ر »داعش«.. وهي 
ش��ديدة االيم��ان ب��أن كل انس��ان يس��تحق رعايته��ا، 
س��واء كان مس��يحيًا او كردي��ًا او تركماني��ًا او ايزيدي��ًا 

او س��نيًا او ش��يعيًا..انها قيمة عليا تتص��ف بها وتدرك 
معناه��ا في هذا الوقت العصي��ب.. حتى لقبت »طوعة 
العصر«.. لكرمها وانسانيتها ووضعها  مصالح االخرين 
وس��المتهم قب��ل مصلحتها، وفي تم��وز 2015 قلدها 
رئيس الوزراء العبادي وسام الدولة العراقية.. واليوم، 
بع��د مرور اربع س��نوات على تلك الحادث��ة، ال تزال ام 
قصي تس��تقبل زوارًا من شيوخ العشائر والمسؤولين 
الحكوميي��ن والمواطني��ن العاديي��ن الذي��ن يري��دون 
لق��اء ه��ذه الم��رأة العراقي��ة الت��ي تحولت ال��ى منارة 
ام��ل لبلده��م بع��د تحري��ره م��ن قبض��ة »داع��ش«، 
الي��وم  ال��ى  للجن��ود  الطع��ام  تواص��ل طب��خ  وه��ي 
ذل��ك  ف��ي  المستش��فيات.  ف��ي  جرحاه��م  وت��زور 
المجتم��ع القبلي،أذ تهمش النس��اء ف��ي اغلب االحيان 
او يتجاهل��ن، وحي��ث تعل��و الطائفي��ة عل��ى الوطنية، 
تبرز الس��يدة عالية تجس��يدًا نابضًا للرسالة االنسانية 
المش��تركة بقولها: »لق��د خلقنا اهلل جميع��ًا، لذا فإننا 

جميعًا متساوون«.

على مدى خمسة اشهر انقذت 
أم قصي ٥8 من طلبة الكلية 

العسكرية أذ اخفتهم على شكل 
مجموعات صغيرة ثم زودتهم 
ببطاقات هوية حصلت عليها 
من الجامعة القريبة الخفاء 

حقيقتهم ثم دبرت لهم سبالً 
للفرار والنجاة



كيف تكتب القصة القصيرة؟
)الحلقة الثالثة(

طالب عبا�س الظاهر
في بحور 
االدب
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 )المقدمة) 
إذا م��ا جاز لنا أن نقس��م العتبات النصية في 
القصة القصيرة إلى قس��مين؛ فسيكونان: رئيسي 
وثانوي؛ فالمقدمة س��تكون بموجب هذا التقس��يم 
الفن��ي.. إحدى العتبات النصي��ة الثانوية في النص 
القصص��ي اإلبداعي، مثلها مثل اإلهداء أيضًا، وقد 
س��بق وأن تطرقنا اليه في الحلقة الس��ابقة لهذه، 

وهي الحلقة الثانية من موضوعنا هذا.
وتتكون عتبة المقدمة من سطر الى بضعة سطور، 
وهي بالضرورة تكون أطول من اإلهداء، وموقعها 
يأت��ي بعد عتبة اإله��داء، ويمك��ن أن يجتمع إهداء 
ومقدم��ة في قصة قصيرة واح��دة، أو يجيء إهداء 
دون مقدم��ة أو بالعكس أيضا.. حي��ث إن المقدمة 
كما في اإلهداء ال تش��كل بوجوده��ا كيانًا جوهريًا 
أو رئيس��يًا مس��تقاًل في بنية القصة القصيرة.. بل 
س��يظل ثانويًا ف��ي الكتابة القصصي��ة، بمعنى إن 
عدم وجود مقدمة للقصة القصيرة ال يعد خلاًل فنيًا، 
وقد ال يشكل غيابها عن بناء القصة وحبكتها نقطة 
ضمور س��لبية في حالة عدم وجود ضرورة سردية 
ملحة، أو يس��قطها ابداعيًا كما ف��ي أغلب التجارب 
القصصية التي تفتقد ال��ى مقدمة، كون المقدمة 
ال تعد من العتبات الرئيسية )جوهرية( مثل العنوان 
واالستهالل )االفتتاح( والحبكة والعقدة والشخصية 
والم��كان والزمان والبناء والح��دث والصراع والحل، 

ومن ثم أخيرًا الخاتمة ) القفلة(.
لك��ن ورغ��م كل ما أس��لفنا الق��ول به م��ن ثانوية 
األهمي��ة للمقدمة إال ف��ي حاالت الض��رورة الفنية 
القص��وى، إال إن��ه يح��دث أن تكون هن��اك ضرورة 
بنائي��ة ملح��ة ف��ي بع��ض النص��وص القصصية 
لوجود مقدمة، وربما يش��كل غيابه��ا خلال فنيًا في 
بنيتها السردية، حيث يكون تناسق العتبات النصية 
في القصة القصيرة )رئيس��ية وثانوية( كالتناسق 
بين أعضاء جس��م اإلنس��ان، وقد خلقه اهلل تعالى 
في أحس��ن تقوي��م، ما برز خلل/ ط��ول .. عرض.. 
ارتف��اع .. انخفاض.. الخ/ إال وش��كل نقطة نش��از 
بنيوية في متنه الس��ردي، وبالتالي سيشكل خدشًا 
جماليًا بمثل هذا التناس��ق في ذائق��ة المتلقي، إال 
إن العتب��ات الثانوي��ة على كل حال س��تظل عتبات 
موازية ومس��اندة ومجاورة عند أغلب القصاصين، 
ويمكن االس��تغناء عنها في أكثر التجارب اإلبداعية 

في القص. 
بينما العتبات النصية الرئيس��ية ال يمكن االستغناء 
عنه��ا، إذ كي��ف تق��وم قص��ة قصي��رة م��ن دونها، 
وإن كان بعضه��ا ظاهرًا بش��كل واض��ح ال يخطئه 
المتلقي العادي كالعنوان أو الخاتمة ) القفلة( مثاًل، 
أو مضمر ال يلمحه س��وى المتلقي النخبوي كما في 

البناء والصراع. 
إذ كيف لنا أن نتخيل قصة قصيرة بال عنوان؟

أو كيف لقص��ة قصيرة بال نهاية .. أي تبدو ناقصة 
الفكرة، ومبتورة البناء؟!   

وهن��ا ربم��ا يتب��ادر ف��ي ذه��ن الق��ارئ الكري��م 
س��ؤال مفاده: ه��ل كتابة مقدمة ض��رورة للقصة 

القصيرة؟
وإذا ل��م تكن ه��ذه العتب��ة النصية غي��ر جوهرية 
وغير رئيسية وأعني بها )المقدمة( كما أنت أسلفت 
الق��ول؛ لماذا إذن يت��م التطرق اليه��ا وطرحها في 

موضوع مستقل اآلن؟
وقد يعت��رض أحدهم بقوله: نح��ن نقرأ كثيرا من 
القصص، ولكننا ال نجد في أغلبها  تتصدره مقدمة 

أو إهداء؟
وأجيب بشكل موجز وبسيط حول ضرورة المقدمة 
وأعن��ي به��ا )الدواعي الفني��ة( لوج��ود مقدمة في 

القصة القصيرة.. وأقول باآلتي:
نعم ه��ذا صحيح، فقليل جدًا م��ن الكتاب من يلجأ 
الى كتاب��ة مقدمة لقصته القصي��رة، وقليل أيضا 
م��ن القصص نج��د لها تصدي��را بإه��داء، لكن ما 
أتح��دث عنه هو س��ياق عام الغاية من��ه المحاولة - 
رغم صعوبتها الكبيرة - لإلحاطة ش��به التامة بكل 
حيثيات القص) عتبات رئيس��ية وثانوية( اس��تجابة 
لعنوان طرحنا هنا: ) كيف تكتب القصة القصيرة؟( 
ولي��س بالضرورة أن يك��ون هناك وج��ودٌ لكل ما 
نطرح في كل القصص، أو عند جميع القصاصين.
أما الضرورات الفنية التي تكمن خلف وجود مقدمة 
ما، في قصة قصيرة، فهي عديدة وال يمكن بسهولة 
التط��رق الى جميع خلفياتها الفنية، ودوافع القاص 
اإلبداعية.. حيث إن المقام ال يتس��ع كثيرا بتفصيل 
أكبر، بيد إن أبرزها � كما أحس��ب � هو حينما يكون 
هن��اك فراغ س��ردي فاض��ح ) خلل فن��ي( في متن 
القص��ة القصي��رة، ويح��دث أن يعج��ز القاص عن 
تس��ليط ضوء السرد الكاش��ف على بعض األماكن 
المظلم��ة لم��لء ذلك الف��راغ الس��ردي، أو إلضاءة 
العتمة ف��ي بنائها الفني، فيلج��أ القاص الموهوب 
ال��ى تكميل البناء بالمقدمة، ألن��ه يدرك جيدًا بأنه 
ال يمكنه ملؤه داخل متن قصته دون الس��قوط في 
محاذي��ر ومطبات وآف��ات القص وهي: اإلنش��ائية 

والمباشرة والتقريرية والوعضية ... الخ.
مما يحبط من قيمة القصة فنيًا؛ وتحاشيًا لهذا يلجأ 
الى ش��به الحيلة الفني��ة لمعالجة مثل ه��ذا الخلل 
البنائي في سرده، من أجل ردم هذه الهوة ) الفراغ( 

في متن قصته. 
وطبع��ًا مثل ه��ذه المطبات الفنية الري��ب تعد من 
أكث��ر مقات��ل القص��ة القصي��رة الحديث��ة، والتي 
يس��قط بها القصاص��ون في العديد م��ن المواضع 
حت��ى في القصة الواحدة أحيان��ًا، خاصة المبتدئين 
منه��م، وأحيانا ومما يؤس��ف له فع��اًل، يرتكب مثل 

هذا الخلل حتى بعض الراسخين.   



الب�رصة / حميدة الع�سكري
أدبيات بحبر 
مؤنث

» ترنيمة الماء«  
في ميالد حجة الله االمام المهدي 
عجل الله تعالى فرجه الشريف 

لو حاوَل القوَل أنَّ اللَه ُمنقِطٌع 
عْن ُحجٍة ُذخَرْت كي َتفتَن الُقْبحا

ِهزِّي سنابَلنا في هاِمها َشبٌع
َيشقى بها الَغرُّ اْذ كْم أدمَن القْدحا 

كوني ُحضوًرا ِبما أقسْمِت من ُقٌدٍس

للناظرين ضمادا ُيبِرُئ الُجْرحا 
فقارُب الشوِق في نهِر الَمدى ِلِهٌج  
ترنيمُة الماءِ من عاداِته الَفيحا

واستقبلي عهَد عدٍل نهُجه َنِضٌر 
حْشدا أخيرا بنصر الله لن ُيمحى

ْبحا َه الصُّ في َمبسِم  الورِد عطٌر َنَبّ
ُمنُذ اْقتراٍح ِلنفٍح أدهَش النفحا   

منذ التشّهِد قد باحت به شفة،
َوشُي البياِن على ورديِّها ُفْصحى 

والَمهُد َكركَر في عيٍد تؤرِجُحه
أضواءُ  نورِسه مْذ أطلَق الُجنحا

يافسحًة حمَلْت بْدَريِن وانتَصَفْت، 
بالنوِر مشرِقٌة ، شعباُنها َمرحى

ْيِن أنوُرها فالبهجُة اشتجَرْت صفَّ
نا َدْوُح من يستمِطُر الدَّْوحا مهديُّ

ينوي المؤّجُل من أفراِحنا مطرا 
كي يبذَر النصَر من غيماِته، قْمحا  

ِمن بعِد ما شرَِبْت صحراءُ ِقبلِتنا  
ا ،ُأظِمأْت َرْدحا ِمن حنظِل الوقِت مرًّ

ُمْذ ُأحرَج الحكُم تعطيال ، له شبَحْت 

 عيُن العدالِة ترجو الثأَر والفتحا
والثأُر ُيرجُئه وعٌد فيزَرَعه

على سفوِح اْنتظارٍ يأمُل النَّْزحا 
ِمن شوِك غيبِتِه ، والوخُز حاوَلَنا

 َقْرحا به آُه َمْن يسترحُم الِمْلحا 
ْت ِمن نزِفِه لغٌة ؛  

َ
ها ُجرُحنا اْمتأل

ْرحا  ْرُح ياءٌ ُيوِجُز الشَّ في ألِفها الشَّ
لَم ُمزدِحما  سوُط المسافِة أغرى الظُّ
  كي ُيجلَد الُعشَب أْن ينمو بنا ُرْمحا

واْحدودَب العمُر لكْن ظهُرُه عجبا !
جرَّ الصليَب بصبرٍ َأربَك اللَّْوحا 

فالوقُت َموقُده للنضِج ُمدََّخٌر  
 يرنو لعاديٍة أن َأقبلي َضْبَحا

ياغيبًة شهَدْت عجَز الذي ،عبًثا 
ْرحا ُتغري ضاللُته ،لو حاوَل الطَّ
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لو حاوَل القوَل أنَّ اللَه ُمنقِطٌع 
عْن ُحجٍة ُذخَرْت كي َتفتَن الُقْبحا

ِهزِّي سنابَلنا في هاِمها َشبٌع
َيشقى بها الَغرُّ اْذ كْم أدمَن القْدحا 

كوني ُحضوًرا ِبما أقسْمِت من ُقٌدٍس

للناظرين ضمادا ُيبِرُئ الُجْرحا 
فقارُب الشوِق في نهِر الَمدى ِلِهٌج  
ترنيمُة الماءِ من عاداِته الَفيحا

واستقبلي عهَد عدٍل نهُجه َنِضٌر 
حْشدا أخيرا بنصر الله لن ُيمحى

ْبحا َه الصُّ في َمبسِم  الورِد عطٌر َنَبّ
ُمنُذ اْقتراٍح ِلنفٍح أدهَش النفحا   

منذ التشّهِد قد باحت به شفة،
َوشُي البياِن على ورديِّها ُفْصحى 

والَمهُد َكركَر في عيٍد تؤرِجُحه
أضواءُ  نورِسه مْذ أطلَق الُجنحا

يافسحًة حمَلْت بْدَريِن وانتَصَفْت، 
بالنوِر مشرِقٌة ، شعباُنها َمرحى

ْيِن أنوُرها فالبهجُة اشتجَرْت صفَّ
نا َدْوُح من يستمِطُر الدَّْوحا مهديُّ

ينوي المؤّجُل من أفراِحنا مطرا 
كي يبذَر النصَر من غيماِته، قْمحا  

ِمن بعِد ما شرَِبْت صحراءُ ِقبلِتنا  
ا ،ُأظِمأْت َرْدحا ِمن حنظِل الوقِت مرًّ

ُمْذ ُأحرَج الحكُم تعطيال ، له شبَحْت 

 عيُن العدالِة ترجو الثأَر والفتحا
والثأُر ُيرجُئه وعٌد فيزَرَعه

على سفوِح اْنتظارٍ يأمُل النَّْزحا 
ِمن شوِك غيبِتِه ، والوخُز حاوَلَنا

 َقْرحا به آُه َمْن يسترحُم الِمْلحا 
ْت ِمن نزِفِه لغٌة ؛  

َ
ها ُجرُحنا اْمتأل

ْرحا  ْرُح ياءٌ ُيوِجُز الشَّ في ألِفها الشَّ
لَم ُمزدِحما  سوُط المسافِة أغرى الظُّ
  كي ُيجلَد الُعشَب أْن ينمو بنا ُرْمحا

واْحدودَب العمُر لكْن ظهُرُه عجبا !
جرَّ الصليَب بصبرٍ َأربَك اللَّْوحا 

فالوقُت َموقُده للنضِج ُمدََّخٌر  
 يرنو لعاديٍة أن َأقبلي َضْبَحا

ياغيبًة شهَدْت عجَز الذي ،عبًثا 
ْرحا ُتغري ضاللُته ،لو حاوَل الطَّ



قوارير
يوميات 
امرأة

عملها محط اعجاب 

ام حسن:
عربتي نقطة تحول 

في حياة اسرتي
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اشاعة الدفء
قد يك��ون عمل )ش��يماء مجي��د( وهذا هو 
اس��مها مألوفا جدا ف��ي بلدان عربي��ة وأجنبية اال 
ان اختي��ار ام حس��ن له��ذه المهنة البس��يطة في 
العاصم��ة بغ��داد اصب��ح مح��ط اعج��اب واحترام 
البغداديين لتؤكد للجميع ان بعض االعمال ليست 
حك��را على الرجال وان الظروف قد تجبر العراقية 
الح��رة ان تم��ارس مختلف االعمال م��ا دامت بعز 
وكرام��ة.. فمنذ الس��نوات الس��ت الماضية  وهي 
تق��ف في احدى س��احات حي الجامع��ة في بغداد 
متحملة برودة الشتاء، كي تقدم لزبائنها والمارة 
ف��ي الش��ارع كاس��ة اللبلب��ي او الباقالء الش��هية 
وبطريقته��ا الخاص��ة والممي��زة !  وال تملك اال ان 
تجذب زبائنه��ا باالبخرة المنبثقة من قدر الباقالء 
التي تش��يع الدفء والحرارة بنفس الطريقة التي 
تحمل��ت فيها طيلة هذه الس��نوات ح��رارة صيفنا 

الالهب من خ��الل الماء البارد 
والن   .. المثلج��ة  والعصائ��ر 
ثقتها باهلل كبيرة وهو الرزاق 
العظيم اصبحت العربة نقطة 
تحول في حياتها وحياة اسرتها 
حي��ث قامت بإعداده��ا لتكون 
مزينة ومزودة بكل ماتحتاجه 
اآلواني  م��ن  اليومية  مهنته��ا 
النظيفة  والمالعق  والصحون 
م��ن  وغيره��ا  والحام��ض 
متطلب��ات المهنة .. فضال عن 
تزينه��ا بكل مايجع��ل الزبون 
يقب��ل عل��ى ت��ذوق ماتطبخه 
ام حس��ن وتعده من الحمص 
ع��دم  مس��تغلة   .. والباق��الء 
وجود من يبي��ع هذه االطعمة 
في منطقة حي الجامعة حيث 

تعمل اآلن .
 والن م��ن يرت��ادون عربته��ا 

تخصي��ص  ف��ي  فك��رت   .. االش��خاص  مختل��ف 
مكان بس��يط لجلوس النس��اء اللواتي قد يترددن 
على هذا المكان لالس��تمتاع بهذه األكلة اللذيذة، 
اال إن الهدف االساسي منه هو لتشجيعها ودعمها 
نفس��يا ومعنويا وبأنها ليس��ت لوحده��ا في هذا 
المكان وقد تحضر أخري��ات من اماكن للتزود بما 
تبيع��ه الف��راد العائلة ايضا .. وهذا حس��ب قولها 
من��ة ورزق من اهلل جل وعال .. ولمجرد رؤية هذه 
المرأة الصبورة وإلقاء التحية عليها تجدها تبسم 
وت��رد التحي��ة ب��كل ود واحت��رام بلس��ان الطيبة 

والدعاء .

ملكة
هي تستحق الثناء والتكريم بكل ماتقوم به بدال 
من التس��ول والذل .. هي ام��رأة عراقية من هذا 
الزمن تضحي بالكثير من وقتها وصحتها وراحتها 
لتحصل على لقمة العيش الحالل 
بعرق جبينها وعلى اس��تعداد تام 
للتضحي��ة ف��ي س��بيل عائلتها و 
مس��اندة زوجه��ا المري��ض الذي 
تؤك��د ان��ه بأم��س الحاج��ة ال��ى 
عملي��ة بع��د ان أنهك��ت جس��ده 
أمراض العظ��ام والروماتزم مما 
جعل اوالدها يفخرون بها وبعملها 
الش��ريف ومقدرين م��ا تقوم به 
م��ن اجل ضمان مس��تقبلهم وأم 
حس��ن تؤكد انه��ا تش��عر وكأنها 
ملكة عندما تسمع كلمات االطراء 
للجمي��ع  اثبت��ت   .. اوالده��ا  م��ن 
ولنفس��ها اوال ان المرأة يمكن ان 
تكون كوكبا يس��تنير ب��ه الرجل 
وبهذا تحولت هذه المرأة المعطاء 
ف��ي ظل ظروف غير تقليدية الى 
رمز للعط��اء والتضحية و محطة 

فخر لكل العراقيات .

 بابتســامة ال تفــارق محياهــا وبطيبة وبســاطة األمهات العراقيات تقف أم حســن 
مســاء كل يــوم خلف عربة بيــع البلبــي والباقالء التــي تمكنت من خاللها رســم 
مالمــح مســتقبل أســرتها بنفســها، لتكــون ضمــن النســاء العراقيــات اللواتــي 
قهــرن الظروف الســيئة فــي المعيشــة وتحصيل الــرزق الحالل، لتعمــل في هذه 
المهنة وترســم ضحــكات األمل الســرتها ولكل من يبحث عن المســتحيل ســبيال« 

لمواصلة الحياة بشرف العمل!

هي امرأة عراقية 
من هذا الزمن تضحي 

بالكثير من وقتها 
وصحتها وراحتها 
لتحصل على لقمة 

العيش الحالل بعرق 
جبينها وعلى 

استعداد تام للتضحية 
في سبيل عائلتها 
و مساندة زوجها 

المريض الذي تؤكد 
انه بأمس الحاجة الى 
عملية بعد ان أنهكت 
جسده أمراض العظام 
والروماتزم مما جعل 
اوالدها يفخرون بها 

وبعملها الشريف



موهبة بالصدفة

حينما نتحدث عن 
لحظة اكتشاف 
الموهبة فغالبا 
ما تكون محض 
صدفة، قد نلتفت 
لهذه الصدفة 
ونتمعن في 
أمكانيات شخصٍ 
ما في أتقان 
جانب فني معين 
أو حرفي وحتى 
فكري

م��ا يش��ير له عن��وان العمود ق��د يب��دو للوهلة األول��ى إنه ليس 
منطقي��ا، فحينما ذك��رتُ هذه العب��ارة ذات مرة وأن��ا أتحدث عن 
الس��بل الناجع��ة لتنمي��ة المواهب، جوبهت باس��تغراب مش��فوع 
بانتقاد ح��ول دقة هذه العبارة، وألني حريص��ة على أن ال أتبنى 
أي فك��رة غير متحصنة بالدليل لج��أت إلى دليل تجربتي في هذا 
الخصوص ألضع نفس��ي مثاال حيا لتوضي��ح معنى العبارة كوني 
معني��ة بالدفاع ع��ن أفكاري وكلمات��ي وإال لن أتمك��ن من إثبات 

الشق األول من العنوان وهو وجود الموهبة.
ال أختل��ف م��ع أحد ب��أن الموهبة تولد مع الش��خص ف��ي بواكير 
حياته وربما يدخل عامل الوراثة كمحرك رئيسي النطالق بعض 
المواه��ب من الطفولة، وقد تنش��أ مواهب أخ��رى نتيجة لبعض 
الظروف النفس��ية واألجتماعية واالقتصادي��ة أي بعوامل التأثر، 
ولكن حينما نتحدث عن لحظة اكتش��اف الموهبة فغالبا ما تكون 
مح��ض صدفة، قد نلتفت له��ذه الصدفة ونتمعن ف��ي أمكانيات 
ش��خٍص ما في أتق��ان جانب فني معي��ن أو حرّفي وحتى فكري، 
وتميزه إلى الحد الذي يجعله يكرس وقتا ال بأس به لممارسة هذا 
األمر وهو في حالة من الهدوء النفسي المقترن بالرضا عن ادائه، 
بينم��ا في بعض األحيان ال تحظى الكثير من المواهب باالهتمام 
والعناية بها وتحويل صدفة اكتشافها إلى واقع مدروس لصقلها 

وتعزيزها بالممارسة والمران.
وبالعودة إلى تجربتي الذاتية التي جعلتني أحظى بشرف الموهبة 
هو صدفة اكتش��اف عائلتي لمالمح اهتمامي في أكثر من مجال، 
فم��ا بين حب الرس��م والرغبة ف��ي الكتابة واهتمام��ات أخرى لم 
يتمكن��وا من تحديد موهبت��ي الحقيقية، وبعد فت��رة طويلة من 
القطيعة عن ممارس��ة أي نش��اط فني أو فكري باستثناء القراءة 
عدت بصدفة أخرى ذكرتني بشغفي الغافي على الورق والملتحف 
بالقلم، ألجدني أنتفض لمصافحة موهبتي وأعبر لها عن ش��دة 
أس��في كوني لم أعتن بها جيدا, ووعدتها بأني س��أنقل تجربتي 
لكل موهوب يتهاون مع موهبته؛ ألخبره بأن يحترم تلك الصدف 
العاب��رة الت��ي تلوح له بحضور الموهبة ويهت��م بها جيدا فبعض 

الصدف ال تتكرر مرة أخرى. 







مفعمة بالطقوس والغرائب والثروات
تونس الخضراء..
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اعداد / قوارير
من ملفات 
الشعوب

اطلق عليها الشعراء 
لقب ) تونس الخضراء( 
لما فيها من طبيعة 
جميلة وساحرة يراها 
زائروها في غابات الزان 
والزيتون في الشمال، 
ففي تونس وحدها 
حوالي 65 مليون شجرة 
زيتون ، ولذلك تعتبر اكبر 
غابة زيتون في العالم، 
كما ان واحات النخيل 
تنتشر في جنوبها عالوة 
على ان مساحات خضراء 
كثيرة منتشرة داخل 
المدن التونسية تزيدها 
بهاء وروعة وجماال على 
جمالها... وهي بلد زاخر 
بالمنتجعات السياحية. 



باستمرار عائدات السياحة التونسية لما توفره اسواقها 
من منتوج��ات تقليلدية أصيلة مثل الس��جاد والنحاس 

والخزف ..
وتعد البل��د األول عربيا في مؤش��ر الديمقراطية وفي 
حري��ة الرأي والتعبير ، خاصة بعد » ثورة الياس��مين » 
عام 2010 تضامنا مع الشاب )محمد البوعزيزي( الذي 
ق��ام باض��رام النار في جس��ده تعبيرا ع��ن غضبه من 
مصادرة الش��رطة لعربته التي كان يبيع فيها الخضر ، 
كما انها اول دولة عربية شرعت في استخدام االنترنت 

عام 1991  ..
ويعد » قصر الجم الروماني » في تونس أكبر مس��رح 

في العالم بعد مس��رح » كولس��يوم 
روم��ا« ، المصنف من عجائ��ب الدنيا 
الس��بع ، ويقع هذا األثر التاريخي في 

مدينة الجم الساحلية ..

عادات االعراس 
المجتم��ع  الزال   ، انفتاح��ه  رغ��م 
التونسي متمسكا بتقاليده المتوارثة 
وخاص��ة في االفراح واالت��راح ، ففي 
أه��ل  اخت��ص   ، صفاق��س  مدين��ة 
المدينة بعادة طريفة تتمثل في قفز 
العروس مرات متتالية على الس��مك 
طلب��ا للحظ الس��عيد لزواجه��ا ، وفي 
مدين��ة بنزرت تربط س��مكة بس��اق 
الع��روس لتجره��ا بضع��ة أمت��ار ثم 
تقفز فوقها س��بع قفزات وتكون أول 
من يأكل منها بعد طهيها دفعا للعين 

الشريرة..
وف��ي الجنوب التونس��ي طالء بيضة 

بالحن��اء لتصبح خضراء ، ثم تتولى العروس كس��رها 
ليلة زفافها على واجه��ة منزل زوجها قبل دخولها اليه 

كف�أل خير وحياة سعيدة ..
وف��ي جزي��رة )قرقنة( بالق��رب من مدين��ة صفاقس ، 
تحم��ل العروس من بي��ت والدها الى بي��ت زوجها في 
ه��ودج يس��مى ) الجحف��ة( ويوضع بعد انته��اء حفالت 
الزفاف على س��طح المنزل لحين انجاب الطفل األول ، 
وفي مدينة )الحامة( يحمل العروس خالها أو ش��قيقها 
م��ن داخل منزل األس��رة الى الهودج عل��ى كتفيه ، ثم 
من اله��ودج الى بي��ت زوجها ..وهنال��ك ايضا يوم من 
أي��ام االحتف��االت يدعى ي��وم ) العالقة( وال��ذي تحمل 
في��ه النس��اء س��لة مصنوع��ة يدويا 
من س��عف النخيل تمأ بمستلزمات 
التقليدية للعروس كالسواك  الزينة 
والكح��ل والحنة ، وبعد ملء الس��لة 
تتم خياط��ة فتحتها تحملها النس��اء 
ال��ى بي��ت الع��روس وه��ن  هدي��ة 
يزغ��ردن ، ول��دى وصوله��ن توضع 
الس��لة ام��ام الع��روس لتم��د يدها 
وتخرج أول ش��يء تصادف��ه ويكون 
دائم��ا قطعة من الس��كر استبش��ارا 

بحياة زوجية حلوة وسعيدة ..
أم��ا في مدين��ة قاب��س ، فالعروس 
تقيم في منزل اح��دى صديقاتها او 
قريباته��ا قبل ثالثة ايام من العرس 
في عادة تس��مى ) الهروب ( ثم تعود 
الى منزل والديها في موكب بهيج ..

وفي قرى الساحل التونسي ، يسمى 
العريس طيلة ايام العرس ) سلطانا( 

واصدقاؤه وزراء.

تاريخ ..واستقالل 
ش��هدت مدينة قرطاج  التي تأسست سنة 814 
قبل الميالد ازده��ارا حضاريا وتجاريا ما جعلها مطمعا 
لتوس��ع االمبراطورية الرومانية..وكان سقوط قرطاج 
في أيدي الرومان في أواسط القرن الثاني قبل الميالد 
بداية للهيمنة الرومانية التي امتدت 700 سنة ، وازدهر 
اثناءه��ا العم��ران والزراع��ة  ..وتقوم المواق��ع االثرية 
العديدة المنتش��رة على التراب التونس��ي شاهدا على 
المكان��ة المتميزة التي كان��ت تحظى بها تونس ضمن 
االمبراطوري��ة الروماني��ة ..وخالل القرني��ن الخامس 
والس��ادس بعد الميالد تقلصت الهيمن��ة الرومانية ثم 
فتحها المس��لمون في القرن السابع الميالدي وأسسوا 
فيه��ا مدين��ة القيروان وه��ي واحدة من اع��رق المدن 
االس��المية واكثرها اجالال بفضل جامعها الذي أسسه 

الصحابي عقبة بن نافع ..
تطور العمران وازدهرت الحياة االقتصادية واالجتماعية 
والفكرية ..وتميزت هذه الفترات التاريخية بعدة احداث 
هام��ة منها بناء جام��ع الزيتونة، والجامع��ة الزيتونية 
بتونس هي أول جامعة تأسس��ت في العالم االسالمي 
وظه��ور العديد من العلماء واالدباء والمفكرين ومنهم 

ابن خلدون المؤرخ الشهير ورائد علم االجتماع ..
وفي عام 1881 بس��طت فرنس��ا حمايتها على تونس 
مااث��ار رفضا ش��عبيا عنيفا ف��ي أنحاء البالد، واس��تمر 
نضال الشعب التونسي لحين حصولها على االستقالل 
في عام 1956، ثم جالء الفرنسيين تماما عن اراضيها 

عام 1963 ..

في عاشوراء 
 لعاش��وراء ف��ي تونس نكهة خاص��ة فبالرغم من قلة 
عدد الش��يعة في ه��ذا البلد إال أنه يحتف��ل بهذا اليوم 

كع��ادة ولي��س كعب��ادة، فيتم في ه��ذا الي��وم توزيع 
الصدقات عل��ى األقارب واألهل واليتامى والمس��اكين 
وم��ن العادات األخ��رى ذبح الدجاج وزيارة النس��وة إلى 
القبور.. أما العادات الغريبة في هذا اليوم التي اندثرت 
ف��ي الوقت الحالي مع التطور بالرغم من تمس��ك كبار 
الس��ن بها أن النس��اء ال يغ��زل  وال يغس��لن الثياب وال 
يخطبن وال يحنين بالحناء وال تقع فيه األعراس .. وهو 

تقليد متوارث .

ثورة الياسمين
يتسم الشعب التونس��ي بالطيبة والسماحة والتدين ، 
وعلى الرغم مما تعرض ل��ه من غزو ثقافي خصوصا 
من فرنس��ا اال انه متمس��ك بدينه االس��المي ..ويعتبر 
األمازيغ اول من س��كن تونس لكن المحطة االبرز في 
تاريخ تونس القديم تتمثل في وفود الفينيقيين الذين 
قاموا بتأس��يس قرط��اج ، ومن اهم المدن التونس��ية 
باالضاف��ة الى تون��س ، صفاقس ، سوس��ه ، بنزرت ، 
باحة ، قاب��س ، القفصة ، القصري��ن وغيرها ، وعلى 
الرغم من ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية للسكان 
االانه��م يتكلمون اللجة التونس��ية الدارجة وهي لهجة 
مفرداته��ا عربي��ة وتح��وي عل��ى العديد م��ن الكلمات 
الخليط كالتركية وااليطالية وبدرجة كبيرة الفرنسية، 

واالمازيغية والمالطية ..
 ام��ا اش��هر االكالت التونس��ية فه��ي كموني��ة ومرقة 
البروكول��و والعصب��ان الت��ي تعتب��ر م��ن أكالت العيد 

وكذلك المعقودة والسلطة المشوية ..
وتعتمد على الس��ياحة كمورد اقتص��ادي، ففيها متنزه 
قرط��اج ومحط��ة ياس��مين الحمامات وت��وزر وطبرقة 
حيث الش��واطئ الرملية والصخري��ة والغابات ..وتعتبر 
الصناع��ات التقليدي��ة م��ن أه��م المجاالت الت��ي تعزز 
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باستمرار عائدات السياحة التونسية لما توفره اسواقها 
من منتوج��ات تقليلدية أصيلة مثل الس��جاد والنحاس 

والخزف ..
وتعد البل��د األول عربيا في مؤش��ر الديمقراطية وفي 
حري��ة الرأي والتعبير ، خاصة بعد » ثورة الياس��مين » 
عام 2010 تضامنا مع الشاب )محمد البوعزيزي( الذي 
ق��ام باض��رام النار في جس��ده تعبيرا ع��ن غضبه من 
مصادرة الش��رطة لعربته التي كان يبيع فيها الخضر ، 
كما انها اول دولة عربية شرعت في استخدام االنترنت 

عام 1991  ..
ويعد » قصر الجم الروماني » في تونس أكبر مس��رح 

في العالم بعد مس��رح » كولس��يوم 
روم��ا« ، المصنف من عجائ��ب الدنيا 
الس��بع ، ويقع هذا األثر التاريخي في 

مدينة الجم الساحلية ..

عادات االعراس 
المجتم��ع  الزال   ، انفتاح��ه  رغ��م 
التونسي متمسكا بتقاليده المتوارثة 
وخاص��ة في االفراح واالت��راح ، ففي 
أه��ل  اخت��ص   ، صفاق��س  مدين��ة 
المدينة بعادة طريفة تتمثل في قفز 
العروس مرات متتالية على الس��مك 
طلب��ا للحظ الس��عيد لزواجه��ا ، وفي 
مدين��ة بنزرت تربط س��مكة بس��اق 
الع��روس لتجره��ا بضع��ة أمت��ار ثم 
تقفز فوقها س��بع قفزات وتكون أول 
من يأكل منها بعد طهيها دفعا للعين 

الشريرة..
وف��ي الجنوب التونس��ي طالء بيضة 

بالحن��اء لتصبح خضراء ، ثم تتولى العروس كس��رها 
ليلة زفافها على واجه��ة منزل زوجها قبل دخولها اليه 

كف�أل خير وحياة سعيدة ..
وف��ي جزي��رة )قرقنة( بالق��رب من مدين��ة صفاقس ، 
تحم��ل العروس من بي��ت والدها الى بي��ت زوجها في 
ه��ودج يس��مى ) الجحف��ة( ويوضع بعد انته��اء حفالت 
الزفاف على س��طح المنزل لحين انجاب الطفل األول ، 
وفي مدينة )الحامة( يحمل العروس خالها أو ش��قيقها 
م��ن داخل منزل األس��رة الى الهودج عل��ى كتفيه ، ثم 
من اله��ودج الى بي��ت زوجها ..وهنال��ك ايضا يوم من 
أي��ام االحتف��االت يدعى ي��وم ) العالقة( وال��ذي تحمل 
في��ه النس��اء س��لة مصنوع��ة يدويا 
من س��عف النخيل تمأ بمستلزمات 
التقليدية للعروس كالسواك  الزينة 
والكح��ل والحنة ، وبعد ملء الس��لة 
تتم خياط��ة فتحتها تحملها النس��اء 
ال��ى بي��ت الع��روس وه��ن  هدي��ة 
يزغ��ردن ، ول��دى وصوله��ن توضع 
الس��لة ام��ام الع��روس لتم��د يدها 
وتخرج أول ش��يء تصادف��ه ويكون 
دائم��ا قطعة من الس��كر استبش��ارا 

بحياة زوجية حلوة وسعيدة ..
أم��ا في مدين��ة قاب��س ، فالعروس 
تقيم في منزل اح��دى صديقاتها او 
قريباته��ا قبل ثالثة ايام من العرس 
في عادة تس��مى ) الهروب ( ثم تعود 
الى منزل والديها في موكب بهيج ..

وفي قرى الساحل التونسي ، يسمى 
العريس طيلة ايام العرس ) سلطانا( 

واصدقاؤه وزراء.

تاريخ ..واستقالل 
ش��هدت مدينة قرطاج  التي تأسست سنة 814 
قبل الميالد ازده��ارا حضاريا وتجاريا ما جعلها مطمعا 
لتوس��ع االمبراطورية الرومانية..وكان سقوط قرطاج 
في أيدي الرومان في أواسط القرن الثاني قبل الميالد 
بداية للهيمنة الرومانية التي امتدت 700 سنة ، وازدهر 
اثناءه��ا العم��ران والزراع��ة  ..وتقوم المواق��ع االثرية 
العديدة المنتش��رة على التراب التونس��ي شاهدا على 
المكان��ة المتميزة التي كان��ت تحظى بها تونس ضمن 
االمبراطوري��ة الروماني��ة ..وخالل القرني��ن الخامس 
والس��ادس بعد الميالد تقلصت الهيمن��ة الرومانية ثم 
فتحها المس��لمون في القرن السابع الميالدي وأسسوا 
فيه��ا مدين��ة القيروان وه��ي واحدة من اع��رق المدن 
االس��المية واكثرها اجالال بفضل جامعها الذي أسسه 

الصحابي عقبة بن نافع ..
تطور العمران وازدهرت الحياة االقتصادية واالجتماعية 
والفكرية ..وتميزت هذه الفترات التاريخية بعدة احداث 
هام��ة منها بناء جام��ع الزيتونة، والجامع��ة الزيتونية 
بتونس هي أول جامعة تأسس��ت في العالم االسالمي 
وظه��ور العديد من العلماء واالدباء والمفكرين ومنهم 

ابن خلدون المؤرخ الشهير ورائد علم االجتماع ..
وفي عام 1881 بس��طت فرنس��ا حمايتها على تونس 
مااث��ار رفضا ش��عبيا عنيفا ف��ي أنحاء البالد، واس��تمر 
نضال الشعب التونسي لحين حصولها على االستقالل 
في عام 1956، ثم جالء الفرنسيين تماما عن اراضيها 

عام 1963 ..

في عاشوراء 
 لعاش��وراء ف��ي تونس نكهة خاص��ة فبالرغم من قلة 
عدد الش��يعة في ه��ذا البلد إال أنه يحتف��ل بهذا اليوم 

كع��ادة ولي��س كعب��ادة، فيتم في ه��ذا الي��وم توزيع 
الصدقات عل��ى األقارب واألهل واليتامى والمس��اكين 
وم��ن العادات األخ��رى ذبح الدجاج وزيارة النس��وة إلى 
القبور.. أما العادات الغريبة في هذا اليوم التي اندثرت 
ف��ي الوقت الحالي مع التطور بالرغم من تمس��ك كبار 
الس��ن بها أن النس��اء ال يغ��زل  وال يغس��لن الثياب وال 
يخطبن وال يحنين بالحناء وال تقع فيه األعراس .. وهو 

تقليد متوارث .

ثورة الياسمين
يتسم الشعب التونس��ي بالطيبة والسماحة والتدين ، 
وعلى الرغم مما تعرض ل��ه من غزو ثقافي خصوصا 
من فرنس��ا اال انه متمس��ك بدينه االس��المي ..ويعتبر 
األمازيغ اول من س��كن تونس لكن المحطة االبرز في 
تاريخ تونس القديم تتمثل في وفود الفينيقيين الذين 
قاموا بتأس��يس قرط��اج ، ومن اهم المدن التونس��ية 
باالضاف��ة الى تون��س ، صفاقس ، سوس��ه ، بنزرت ، 
باحة ، قاب��س ، القفصة ، القصري��ن وغيرها ، وعلى 
الرغم من ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية للسكان 
االانه��م يتكلمون اللجة التونس��ية الدارجة وهي لهجة 
مفرداته��ا عربي��ة وتح��وي عل��ى العديد م��ن الكلمات 
الخليط كالتركية وااليطالية وبدرجة كبيرة الفرنسية، 

واالمازيغية والمالطية ..
 ام��ا اش��هر االكالت التونس��ية فه��ي كموني��ة ومرقة 
البروكول��و والعصب��ان الت��ي تعتب��ر م��ن أكالت العيد 

وكذلك المعقودة والسلطة المشوية ..
وتعتمد على الس��ياحة كمورد اقتص��ادي، ففيها متنزه 
قرط��اج ومحط��ة ياس��مين الحمامات وت��وزر وطبرقة 
حيث الش��واطئ الرملية والصخري��ة والغابات ..وتعتبر 
الصناع��ات التقليدي��ة م��ن أه��م المجاالت الت��ي تعزز 

تعد البلد األول 
عربيا في مؤشر 

الديمقراطية وفي 
حرية الرأي والتعبير، 

خاصة بعد »ثورة 
الياسمين« عام 2010 

تضامنا مع الشاب 
)محمد البوعزيزي( 

الذي قام باضرام النار 
في جسده تعبيرا عن 

غضبه من مصادرة 
الشرطة لعربته التي 
كان يبيع فيها الخضر



اقام��ه للمرة الرابعة قس��م رعاي��ة الطفولة في 
العتبة الش��ريفة ،أذ تسعى دائما عبر مهرجاناتها 
ومعارضه��ا الى خدمة النش��ئ الجدي��د  وتوضيح صورة 
الغ��د له��م عب��ر وس��ائل ج��ادة ومنهجية بعد ان س��عت 
الجه��ات المغرض��ة الى قتل االب��داع وزعزع��ة براءتهم 
الغضة بش��تى الوس��ائل الداكنة ، النه مس��رح حقيقي 

بكل مفرداته وعناصر عمله.
وقال المش��رف العام على القسم س��عد الدين البناء من 

مبدأ الريادة الفكرية في المنظومة المس��رحية، ودورها 
الفاعل في نش��ر الوعي والثقافة بين شريحة األطفال؛ 
نظمنا ه��ذا المهرج��ان وللس��نة الرابعة عل��ى التوالي، 
مؤكدا أن العروض المس��رحية تبعث رس��ائل إنس��انية 
وديني��ة واجتماعي��ة وتربوي��ة دعا إليها اإلمام الحس��ين 
)عليه السالم( وتحاكي عقلية الطفل بطريقة المسرح. 
المهرج��ان  ه��ذا  م��ن  اله��دف  ان  ايض��ا  بي��ن  البن��اء 
الجي��ل  بوصفه��م  االطف��ال  بش��ريحة  االهتم��ام 

ثماني فرق مسرحية من مدن مختلفة شاركت في مهرجان الحسيني الصغير الرابع 
لمسرح الطفل تحت شعار » بنهج الحسين نبني االجيال »  الذي انطلقت فعالياته 

على قاعة قصر الثقافة والفنون في كربالء المقدسة بعروض صباحية واخرى 
مسائية وبحضور عربي ودولي ركزت على التحديات التي تواجه الطفل العراقي الذي 

ينشأ في بنية تتسم بالحروب واعمال العنف ..

مهرجان الحسيني الصغيرالرابع 
يوضح صورة الغد

بأتجاه مسرح ناضج وواع

لغة 
قواريرالمسرح
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اج��ل   ،وم��ن  المس��تقبل  ف��ي  علي��ه  يع��ول  ال��ذي 
الهجم��ات  ل��كل  ومتص��د  وواع  مثق��ف  طف��ل  بن��اء 
م��ن  الي��وم  ل��ه  نتع��رض  م��ا  م��ع  الخارجي��ة الس��يما 
هجم��ة ثقافي��ة وافدة غي��ر واضحة المعال��م تهدف الى 
طمس معالم الدين االسالمي وتحريفه يركز المهرجان 
على الموضوعات  التربوية السيما في ما يرتبط بالحشد 
الش��عبي والق��وات االمنية وم��ا يقدمونه م��ن تضحيات 

بطولية كبيرة لحماية الوطن والمقدسات

تنافس االعمال
مدير المهرجان محمد الحس��ناوي ومسؤول قسم رعاية 
الطفول��ة اوضح الهدف من المهرجان بالقول: لبث القيم 
التربوية واالخالقية عن طريق وس��يلة المس��رح كونها 

ذات تأثير كبير على االطفال..
عل��ى  اعم��ال  بتناف��س س��تة  تمي��زت  ال��دورة  وه��ذه 
جوائز المهرجان فضال عن العرضين التشريفيين وعرض 
الختام.. ولتس��ليط الضوء على القضية الحس��ينية من 
نافذة المسرح الملتزم ومن بوابة الطفولة الثراء المكتبة 
المسرحية بنصوص جادة وهادفة يستوعب فيها الصغار 
كل المفاهي��م التربوي��ة واالخالقي��ة مثمنا ب��دوره هذا 
التوج��ه الذي س��يتيح للطفولة معالم فني��ة ذات اهمية 

وهدف .
بط��رس  بمس��رحية  عروض��ه  المهرج��ان  واس��تهل 
والملك فطرس، وهو عمل من انتاج قسم رعاية وتنمية 
الطفولة في العتبة الحسينية المقدسة يسعى الى الدمج 

بين رؤية س��ريالية تعكس الصراع السرمدي بين الحق 
والباطل، أذ تمزج من خالل طرحها الواقع الراهن المؤلم 
الذي المّ بسكان العراق خالل السنوات القليلة الماضية، 
مقتبسة من شخصية االمام الحسين عليه السالم صورة 

مشرقة لنهاية الظلم الذي يكتنف العالم.
كم��ا ان هذا الع��ام يختلف عن الس��نوات الماضية اذ انه 
يش��تمل على مسرح الدمى والمسرح التربوي فضال عن 
المسرح الحسيني بعد ان كان يقتصر عليه في السنوات 

الماضية.

خطوة رائدة
الدكت��ور  العراق��ي  المس��رح  رائ��د  بي��ن  جانب��ه  م��ن 
وخاص��ة  ض��رورة  المس��رح  ان  الحمي��د  عب��د  س��امي 
مس��رح الطف��ل، فه��و يبن��ي ذائق��ة الطف��ل وثقافت��ه 
المعرفي��ة  ثقافت��ه  م��ن  ويزي��د  س��لوكياته،  ويش��ذب 
وان ه��ذه الخط��وة ه��ي خط��وة رائ��دة بع��ودة مس��رح 
الطف��ل ف��ي الع��راق، وان��ا س��عيد بتكريم��ي م��ن قبل 
جمه��وري  وأع��د  المقدس��ة  الحس��ينة  العتب��ة  ادارة 
اني سوف استمر بعطائي حتى اخر رمق لي في الحياة.

فيما بينت الدكتورة فاطمة اللواتي عضو لجنة التحكيم 
من س��لطنة عمان: ان المهرجان هذا العام اكثر تنظيما 
من دورت��ه الثانية التي ش��اركت فيها، وانا س��عيدة جدا 
بزيارة العراق ومش��اركتي في هذا المهرجان الذي يدل 
على االهتم��ام بالطفولة والثقافة بش��كل عام اهتمام 

جاد.

تصوير - خضير فضالة



قوارير فلكلورفلكلورفلكلورفلكلورفلكلور

تصوير / رغد العبيدي

العباءة العراقية 
جزء من حياة النساء 
قديما وحديثا في 
معظم المحافظات 
الجنوبية على وجه 
الخصوص ومازالت تنبض 
بالقيمة المعنوية 
واالجتماعية والمادية 
ايضا ، ولها انواع 
من الجودة والمنشأ 
واالسماء ، كما ان لها 
خياطاتها الماهرات 
والمعروفات في بعض 
المناطق ، فهي تبرع 
في ترتيبها ودرزها 
واعدادها بالشكل 
المطلوب والمناسب ، 
ولها سوقها المميز ، 
لذلك تعد هوية المرأة 
العراقية  وميزتها ومن 
الموروث الشعبي الزاخر 
بالجمال والهيبة . 

لباس يفيض بالهيبة  
العباءة العراقية .. 
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اصالة وجودة 
يعد سوق النجف الكبير من 
االسواق الزاخرة بأنواع فاخرة من 
العباءات التي تجذب النساء وحتى 
الزائري��ن م��ن البل��دان االخرى ، 
لم��ا لها من ميزة ول��ون حتى انها 
تس��مى بالعباءة االصيلة، النساء 
النجفي��ات والكربالئي��ات وحت��ى 
في اغلب مناطق الجنوب تس��عد 
المرأة وتفرح حينما تقتني عباءة 
جديدة النها من اساس��يات زينتها 
ووقاره��ا حينم��ا تخ��رج  لزي��ارة 
االولياء او الداء واجب اجتماعي او 
منزل��ي  وهن يبحثن عن االصيل 

والمميز منها في كل مناسبة، 
النجف��ي  الس��وق  كان  قديم��ا 
بالعب��اءة  مكتظ��ا«  والكربالئ��ي 
العراقية المنش��أ ، لذا كان الطلب 
عليه��ا كبي��را فتعد رم��زا واناقة 
ل��كل الس��يدات والفتي��ات، اذ لم 
يك��ن ف��ي ذل��ك الوقت اس��تيراد 

له��ا، فأخ��ذت العب��اءة العراقي��ة مكانته��ا الراقية .. 
الخياط��ات  اي��دي  عل��ى  خياطته��ا  تت��م  والزال��ت 
القديمات من نساء الصنعة ومهارتها المتقنة عندهن 
، أذ كان��ت تأتين��ا م��ن مدين��ة البص��رة وم��ن الزبير 
عل��ى وج��ه التحدي��د ، ام��ا االن فاننا نحص��ل عليها 
م��ن اي��ران او االم��ارات العربي��ة وج��زء منه��ا يأتينا 
م��ن اس��واق الش��ورجة وهي مس��توردة ايض��ا ..اما 
اس��عارها فتت��راوح بي��ن 500  أل��ف دين��ار الى 50 
ال��ف دينار وتبعا لنوعيتها ومنش��ئها ، وتبقى العباءة 
العراقي��ة ج��زءًا اليتج��زأ م��ن زي الم��رأة العربي��ة  
الكريم��ة التي تبحث عن الوق��ار والهيبة دائما. .وفي 
الع��راق له��ا تاريخ عريق جدا لما له��ا من خصوصية 
عند المرأة العراقية السيما في مدن الجنوب والفرات 
األوسط حيث مازالت أكثر هذه المدن ترتدي نساؤها 
ه��ذه العباءة لما لها من ارتب��اط بالجذور او الموروث 

العراقي العريق  .

ايحاء بالقوة
الزالت العباءة  جزءًا  من اهتمام النس��اء،ولها أسماء  
كثي��رة ومختلف��ة  )الصوف ، الوبر ، الحبر ، الش��ال ، 
التت��رون، الجرجيت، الحرير( اال انها  تأثرت بموديالت 
حديث��ة دخلت الس��وق العراقية منه��ا الخليجية التي 
نافستها بش��كل كبير، وانتشرت بين اوساط النساء 
ف��ي بغداد خصوص��ا وتعد منطقة  النج��ف وكربالء 
والكاظمية  اشهر مناطق تجارة العبي، وجاءت شهرتها 

بسبب وجود مراقد االئمة عليهم 
الس��الم الت��ي يزوره��ا ماليي��ن 
االش��خاص م��ن كال الجنس��ين ، 
وتع��د ايض��ا المناط��ق الجنوبية 
من اكثر مدن الع��راق ارتداًء لها 
لطبيعتها العشائرية المحافظة .. 
وقد توارثت مهنة تجارة العباءات 
من الذين مارسوها قديما وكانوا 
يجلبونها من مدن عدة كأقمش��ة 
متميزة ولها ش��هرة ف��ي الجودة 
وتعد المراة الت��ي ترتدي العباءة 
غالي��ة الثم��ن م��ن ال��ذوات ومن 

نساء العشائرالكبيرة. 
وم��ن الجدي��ر بالذك��ر ان المرأة 
الريفي��ة العراقية قد اس��تخدمت 
العب��اءة بش��كل اخ��ر ي��دل على 
قوتها وتحمله��ا للمصاعب، حيث 
تلفها على وسطها وتترك الجزء 
العل��وي منها نحو االس��فل وهذا 
الش��كل ترتديه في االغلب اثناء 
الع��زاء وخ��الل عملها  مراس��يم 
ف��ي الحقل، ومن هنا جاء االحس��اس بأنهما يوحيان 

بالقوة.

كلبدون 
ام صبي��ح عمل��ت ف��ي خياط��ة العبي لم��دة ثالثين 
فاغل��ب  ج��دا   واس��عا  عليه��ا  اإلقب��ال  وكان  عام��ا 
الزبون��ات يطلب��ن عم��ل كت��ف العب��اءة أي فيه نوع 
م��ن التمي��ز ام��ا )ش��د ال��ورد( او )س��ن الف��ار( و قد 
يك��ون به��ذا االس��م ن��وع م��ن الغراب��ة اال ان��ه م��ع 
العم��ل يكون بش��كل جميل عند التنفي��ذ وله منظر 
ملفت ، حتى ان البعض منهن س��يما النساء الراقيات 
والثري��ات يطلبن خياطته��ا بهذا النوع م��ن الخيوط 
،ملفتة الى ان اغلبهن يطلبن خياطة العباءة بخيوط 
ذهبي��ة تس��مى » الكلبدون« نظ��را لغالئه��ا ولونها 
الذهب��ي ال��ذي يبرز رق��ي الت��ي ترتديه��ا واخريات 
يضع��ن بعض السالس��ل الذهبية فيه��ا تتدلى منها 
بش��كل يثير الدهش��ة والنظ��ر ، وكل واح��دة منهن 
نتعامل معها حسب وضعها المادي ، وتبين ام صبيح 
الى ان خياطة العبي لها مردود اقتصادي جيد السيما 
وان النس��اء يفضل��ن ارت��داء العبي في المناس��بات 
الدينية والزيارات  وهي الى االن ماضية في خياطتها 
وتتعامل ايضا مع نساء يتقلدن مسؤوليات حكومية، 
كما تهتم ايضا بش��راء االقمشة الخاصة بالعباءة، اذ 
تأتي الكثير منهن الختيار االنس��ب له��ن ويثقن بها 

في ذلك.

أخذت العباءة 
العراقية مكانتها 
الراقية .. والزالت 
تتم خياطتها على 

ايدي الخياطات 
القديمات من نساء 
الصنعة ومهارتها 
المتقنة عندهن ، 
أذ كانت تأتينا من 

مدينة البصرة ومن 
الزبير على وجه 

التحديد ، اما االن 
فاننا نحصل عليها 

من ايران او االمارات 
العربية وجزء منها 

يأتينا من اسواق 
الشورجة وهي 
مستوردة ايضا



قواريرقوارير

قدوة  ومنهاج 

تاج اعتلى رؤوس 
زهرات التسع سنوات 

النه يختلف عن بقية 
االحتفاالت في موضوعه 

ومناهجه.. فقد اتخذ 
صبغة جميلة وعطرة 

مما افرز من صور 
بهيجة تفوح منها 

رائحة الفرح التي 
الحت من عيون الفتيات 

واالمهات ابتهاجا 
بتتويج مجموعة من 

زهرات المستقبل 
بالحجاب االسالمي 

..فتياتنا اللواتي بلغن 
تسع سنوات تزامنا الروع 
مناسبة يشهدها العالم 

االسالمي وهي والدة 
الزهراء عليها السالم.
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اقيمت االحتفالية المباركة في مدرس��ة السيدة 
رقي��ة عليها الس��الم لاليتام التابعة لمؤسس��ة 
االمام الرضا عليه في محافظة كربالء المقدسة والتي 
تش��رف عليها المرجعي��ة العليا .. لتتوي��ج الفتيات بعد 
بلوغهن س��ن التكليف الش��رعي .. اقيم��ت خاللها عدة 
فعالي��ات منه��ا تتوي��ج وتكريم أكثر من خمس��ين فتاة 
وعرض تمثيل��ي حول دور الفت��اة المحجبة، فضاًل عن 

افتتاح سوق خيري.
المدرسة تحتفي س��نويًا بهذه الفعالية التي تهدف الى 
غ��رس روح االيم��ان وتعاليم الدين االس��المي وس��نن 
رس��ولنا الكري��م )صل��ى اهلل علي��ه وآله( ف��ي الحفاظ 
على الفتاة وجعلها انموذج��ا يحتذى به، وقدوة تقلدها 
االخريات ممن يعن اهتماما لهذه القضية المهمة،  وتم 

توزيع الهدايا المتمثلة بالقرآن الكريم وسجادة الصالة 
والترب��ة الحس��ينية والمس��بحة، كم��ا بين��ت المعلمات 
والقائمات على هذه المدرسة المباركة األمور الفقهية 

الواجبة على الفتاة في هذا السن.
وقال المش��رف العام على مدارس االيتام س��عد الدين 
هاش��م البن��اء ..الحفل ج��اء بمبادرة من قبل مدرس��ة 
الس��يدة رقي��ة وبإش��راف مؤسس��ة الرض��ا وبالتعاون 
مع مركز الحوراء زينب عليهم الس��الم، والذي يس��عى 
دائم��ا إلقام��ة النش��اطات الخاص��ة باأليت��ام وعوائ��ل 

الحشد. 
والهدف من اقامة هذا النش��اط هو ألش��عار االيتام بأن 
هناك من يسعى لرعايتهم ويقدم لهم يد العون وانهم 

غير مهملين.

تصوير - خضير فضالة
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الطف��ل المب��دع ليس م��ن الصعب اكتش��افه 
وتميزه، ب��ل يجب عدم تجاهل��ه أو إحباطه إذا 
م��ا أراد إظهار ش��خصيته المميزة.. وعلى األس��رة أن 
تتيح البنه��ا مجااًل واس��عًا للتعلم، من خ��الل مصادر 
المعلوم��ات داخل وخارج البيت، والب��د من المحافظة 
على دافعيته لينمي موهبته وهذه مس��ؤولية األسرة 

بالدرجة األولى.
بداي��ة يجب أن يكون هناك ثقة بينه وبين أمه وأبيه، 
ث��م عليهما أن يالحظا إبداعاته ومهاراته، وأين يتميز 
ع��ن اآلخرين، يج��ب أن تكون متابع��ة الطفل دائمة، 
نالحظ من خاللها سلوكه، ونعمل على تنمية السلوك 
اإليجاب��ي الذي ينم عن موهبة أو إبداع علمي أو أدبي 
أو فن��ي وتعزيزه، هن��اك بعض الس��لوكيات التي قد 
ال تك��ون إيجابية في ظاهرها، لكنه��ا تنم عن طاقة 
وإبداع ويجب تحويلها إلى س��لوك إيجابي، باستخدام 
عدة أس��اليب، كالكالم والماديات وهنا تظهر موهبته 
وإبداعاته، كما أن المدرس��ة ق��د تفاجئ األهل بإبداع 

طفلهم إذا اكتشف ذلك في نشاطات المدرسة.
من أهم سمات الطفل المبدع أنه يتعلم  القراءة مبكرًا 
ليك��ون لدي��ه ثروة مف��ردات كبي��رة، كما أن��ه يتعلم 
المهارات األساسية أفضل من غيره وبسرعة، ال يأخذ 
األم��ور على عالتها، غالبًا ما يس��أل كثي��رًا، فالمبدع 
يتمي��ز بأن��ه كثير األس��ئلة، وه��ذا دليل ممت��از على 
التفكي��ر اإلبداعي، ويتمتع بطاقة غي��ر محدودة، كما 
أنه  يكره األنظمة والقوانين الصارمة التي تحكمه، ال 
ييأس وال يستس��لم بس��هولة، ولديه استعداد لتكرار 
التجربة، كما أنه خيالي يستمتع بالحكايات والقصص 

الخيالية، ويحب سردها واإلضافة عليها.

اثراء الموهبة 



عالم 
األسرة

مبارك يا ابنتي

تخطيط - آية مؤيد



61

حقيق��ة إن دور األم الفعل��ي ال يبدأ في ه��ذه المرحلة. إنما 
يس��بقها بمراح��ل، وذلك بفتح ب��اب الصداق��ة والمصارحة 
بينهم��ا؛ لتكون الفتاة قريب��ة من أمها، وتس��تطيع التواصل معها. 
فض��اًل عن حاجة األم لذلك، لتس��تطيع أن تقدم التهيئة المناس��بة 
البنته��ا قبل مرحلة البلوغ، لكس��ر أي حواجز نفس��ية ق��د تعيقها 
ع��ن أن تصبح المرجع األول لها لتقدم لها ما تحتاجه من معلومات 
بش��كل ميسر يناسب عمرها.. ولتصحح لها ما اختلط من مفاهيم 

حول هذه المرحلة.
فاألم الواعية لمتطلبات الفتاة في هذا العصر تدرك الحاجة الماسة 
لتوعية ابنتها بالمعلومات الصحيحة المناسبة؛ حتى ال تبحث الفتاة 
عن إجابات لتساؤالتها من أماكن قد تمدها بما يضرها وال ينفعها.. 

فليس اليوم كاألمس.
ولتب��دأ األم البداي��ة الصحيح��ة بع��د مصاحبته��ا ابنته��ا، عليها أن 
تتح��رى الوقت المناس��ب وغالبًا ما يكون في س��ن العاش��رة للفتاة 
أو عند مالحظ��ة التغيرات الجس��دية لها، وأن تبدأ من منطلق حب 
االستطالع البنتها واستفسارها عن سبب التغيرات الفسيولوجية، 
فتنته��ز الفرص��ة بتقدي��م معلوم��ات ميس��رة عن ه��ذه التغيرات 
الطبيعية في هذه المرحلة بش��كل حوار لطيف متقبل ، وما يجدر 
باألم أن تشير إليه هنا: هو أن تجمع بين التهيئة واالستبشار البنتها 
بقرب البلوغ، كونه بوابة لعالم األنوثة الكاملة الذي يزيدها جمااًل 
ونضج��ًا، مما يجعلها تترقب األحداث بش��وق بالغ كونها س��تصبح 
أقرب ألمها وأكثر شبهًا.. خاصة عندما تثير األم شوق ابنتها باختيار 
ن��وع الهدية التي تحب أن تس��تقبلها في ذلك الي��وم؛ ليكون وقعه 

كحدث سعيد، ال كارثة طبيعية.
ويمكن لأم أن تروي البنتها ما حدث معها في نفس المرحلة.

ث��م تبدأ بالتدرج فيما يتوجب عليها بع��د البلوغ، من واجبات دينية 
كالص��الة والصي��ام والحجاب وغيرهم��ا، وتوضح أنه��ا قد أصبحت 
مكلفة ومحاسبة عليهم أكثر من ذي قبل، على الرغم من تعودها 

على القيام بهم من صغرها.
كما يجب عليها تعليمها ما تحتاجه األنثى في هذه المرحلة؛ لتكون 
نظيف��ة نض��رة.. ولتتعلم الطهارة وه��و مطلب أساس��ي. ويمكن 
االس��تعانة ببع��ض الكتيب��ات التي تقدمه��ا األم البنتها كوس��يلة 
تعليمية ذاتية تزيدها علمًا وثقًة بنفس��ها. على أن تكون الكتيبات 
ميس��رة بطريق��ة تناس��ب س��نها. باإلضاف��ة إل��ى تعليمه��ا طرق 
المحافظ��ة على نفس��ها؛ لحمايتها من االس��تغالل ف��ي كل مكان. 

فدائمًا الوقاية خير من العالج.
إن اجتياز هذه المرحلة بس��الم له من األهمية البالغة؛ ألن مرحلة 
البلوغ هي جس��ر يربط مرحل��ة الطفولة بالنض��ج. فكلما أحكمنا 
هذا الجس��ر، كلما كان الوصول للنضج أكثر سالمًا وأمنًا وأبعد عن 

المشكالت النفسية.

بين الحزن والفرح تمتزج مشاعر األمهات، في قبول أن ابنتها على وشك الدخول في مرحلة 
البلوغ.. فمنهم المرحب، والمستاء، وهنا يطرح سؤال نفسه، بما أن األم هي المسؤول األكبر 

في العملية التربوية، فما هو دورها في هذه المرحلة؟
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حينم��ا ترتدي طفلتك مالبس جميلة و أنيقة تعلم تمام أن له��ذه الطفلة الرائعة أم مثلها أنيقة 
وجميلة ليس هذا فقد لكن كما نؤكد دائما عندما نتحدث عن مالبس األطفال أن هذا له اثر كبير 
على نفسيته وش��خصيته.. سيما وانت تحببين اليها ارتداء المالبس المحتشمة ومزينة بالحجاب 

االنيق.
ليمنحه��ا الثق��ة  بالنفس و قوه الش��خصية و لذا يجب عليك الدقة في اختي��ار المالبس لها.. وان 
معرفة  األلوان التي تناس��ب لون بش��رتها حتى تظهر بمظهر مش��رق و رائع و اختيار أجود أنواع 
القم��اش و يفض��ل ان يكون ناعم��ا ويمنحها الش��عور بالراحة و الحرية ف��ي الحركة و يوجد من 
مالب��س األطف��ال الخاص بالبنات أش��كال و أنواع  كثيرة و رائعة س��واء كن��ت مالبس صيفية أو 
ش��توية  و لكن نحن اليوم س��وف نتكل��م عن المالبس الصيفي��ة و التي تتميز بكث��رة األلوان و 
اإلش��كال و من األفضل لطفلتك في الصيف أن ترتدي الفس��اتين ألنه��ا أفضل اختيار في  وقت 
ارتف��اع درجات الحرارة.. وان نعودها على ارتداء الحجاب المناس��ب الذي يجعلها تقبل عليه وهي 

راضية ومتمسكه به. 

حجابك
ق 

اني



عالم 
األطف��ال قوقعة الخجل ..األسرة م��ن   العدي��د 

الخج��ل،  م��ن  يعان��ون 
وبق��در ما هو أمر محبط رؤية 
طفل��ك هادئ��ًا وصامت��ًا ف��ي 
مواق��ف عدي��دة، إال أن��ه ليس 
بالض��رورة أمر منه��ك .. فهو 
جزٌء م��ن م��زاج الصغي��ر في 
كثير م��ن األوقات، وهذا يعني 
أن��ه س��لوك فط��ري، ويمكن 
أن يكون ج��زءا م��ن التركيبة 
الجينية، أو نتيجة لتعرضه إلى 
صدمة ف��ي طفولته، أو يكون 

مكتسبا من األهل..
ل��ذا يج��ب أن تك��ون تصرفات 
اآلب��اء م��ع أطفاله��م متأنية، 
وبخط��وات إضافي��ة تس��اعده 
عل��ى الخ��روج م��ن قوقعته.. 
الس��يما عندم��ا يتعل��ق األمر 
التغيي��ر مث��ل  بالتعام��ل م��ع 
الجديد..  الدراسي  العام  بداية 
فاالطفال الخجولون يحتاجون 
إلى المزيد من الرعاية والحب، 
ولكن ليس باستطاعتك البقاء 
بجان��ب طفلك ط��وال الوقت.. 
ف��إذا كان طفلك يص��ل لحالة 
هستيرية إذا جلس لوحده في 
بيئة جدي��دة، فال يج��ب تركه 
يبك��ي . ولك��ن يمكن��ك تركه 
تدريجيا إل��ى أن يهدأ وتبدئين 

بعدها بالتسلل إلى الخارج.
واحرص��ي دائما على تش��جيع 
االلعاب  طفلك على ممارس��ة 
ال��ذي  النش��اط  أو  الرياضي��ة 
يك��ن  ل��م  ل��و  حت��ى  اخت��اره 
جي��دا.. ف��إن التش��جيع الدائم 
والمكافأة س��وف تساعده على 
االستمرار في هذه األنشطة..
يمي��ل  ال  طفل��ك  كان  وإذا 
، فيمكن تش��جيعه  للرياض��ة 
لالنخراط في نشاطات أخرى، 
وكذلك التس��جيل ف��ي دورات 
مث��ل:  المج��االت،  مختلف��ة 
األعم��ال اليدوية، ومش��اركته 
الس��فرات واالخت��الط مع  في 

اآلخرين والتواصل معهم.



65 بسكويت 
البطاطس

المقادير 
 نصف كوب من السكر

� نصف كوب من الماء الساخن
 كوب من البطاطا المطبوخة والمهروسة

� 1 كوب من الحليب
� ⅔ كوب من السمنة مذابة

� 2 بيضة مخفوقة
�  ملعقة صغيرة من الملح

� 4 ونصف كوب من الطحين
ملعقة خميرة 

طريقة التحضير
اخلط��ي الخمي��رة م��ع ملعقة صغي��رة من 
الس��كر والم��اء. اتركيه��م يس��تقر لمدة 5 

دقائق أو حتى تتشكل فقاعات.
اخلطي الس��كر المتبقي، البطاطا، الحليب، 
الس��منة، البي��ض، والمل��ح. ث��م أضيفيهم 
لخلي��ط الخميرة. حركيهم جي��دًا ثم  ضعي 
2 كوب من الطحين مع التحريك ..  أضيفي 

الطحين المتبقي ليتشكل عجينًا ناعمًا.
ضعي العجين على س��طح مرش��وش عليه 
طحي��ن، واعجني��ه لم��دة 10 دقائ��ق حت��ى 
يصبح ناعمًا ولزج��ًا.. بعدها انقلي العجين 
إلى وعاء مدهون بالزبدة وحركيه ليتغطى، 
ثم غطي��ه واتركي��ه ليتضاع��ف حجمه في 

لمدة ساعة.
شكلي كرات من العجين 3,5 سم، ورتبيهم 
عل��ى صواني مدهون��ة بالزب��دة أو الزيت، 
متباعدين مس��افة 2,5 س��م عن بعضهم. 
غطيه��م واتركيهم ف��ي م��كان دافئ حتى 

يتضاعف حجمهم لمدة ساعة
اخبري البسكويت على درجة حرارة  200.



ثنائية الفرح والوجع

سجلت 
المحاكمات 
الجائرة 
واالعدامات 
الفورية مشاهد 
حية وبشعة 
لدموية نظام 
البعث تقدمت 
المرأة العراقية 
في ميدان 
المواجهة 
وأسهمت في 
صياغة نسيج 
الرفض والتحدي 
وسطرت قصص 
شعبانية غاية في 
االيثار والتضحية 
في انتفاضتها

يفخر اي كاتب ان يمأ صفحاته بما يديم قلمه صعودا الى مراقي احالمه.. 
وحينم��ا يتوقف عن��د المواضيع والس��طور التي ولدّها بري��ق حبر افكاره، 
ويترقب بتمعن كل ماتمليه ، يكون قد نجح نوعا ما في توظيف مناسباته.. 
والي��وم ايضا امتزجت في بحر عددنا العاش��ر مناس��بات يفخ��ر لها التاريخ 
والقلم عزا« وش��رفا« لمدياتها في رس��م لوحات االف��راح وكذلك الذكريات 

االليمة..
فش��هر شعبان امتأت ايامه االولى بوالدة اقمار اهل البيت عليهم السالم..

ب��كل ماتتركه من مس��رات في النف��وس المؤمنة تش��عرنا بذلك االرتباط 
الروحي معهم ..لما يمثلون لنا من عزة وس��مو ونحن نرفل بأديم بركاتهم 

الوارفة وتحت ظالل مقاماتهم العبقة.
ولنس��تذكر ايضا ماجرى في ش��عبان من حوادث اليمة تركت آثارها دهرا« 
من االنين وااللم .. االوهي االنتفاضة الش��عبانية ومارافقها من انتكاسات 
لعراقنا الجريح ..فالش��واهد والمحن والمذكرات مح��اوالت توثيقية لوقائع 
اليمكن ان تنس��ى في صفحات االرث ، والرصيد لنساء العراق المضحيات.. 
وثائ��ق وادانات ل��كل المتثائبين في محكمة التاريخ، وكن فيها نس��اء آثرن 

الموت عزا على الحياة ذال .
ه��ن نم��اذج نس��وية رائدة و الص��راع مع الم��وت ومع الجالوزة في اش��رف 
المعارك واالنتفاضات من تاريخ العراق .. وقد عشن جراح االنكسار ورسمن 
قصص البطول��ة والتضحيات ، اننا بحق امام بطوالت فريدة حري بالكاتب 
المنصف ان يدون مشاهداته وذكرياته المرة عنها.. ومن قلب الوقائع التي 
سجلت وقوفهن بوجه الطغاة . . لذلك سجلت المحاكمات الجائرة واالعدامات 
الفورية مش��اهد حية وبش��عة لدموية نظام البعث تقدمت المرأة العراقية 
في ميدان المواجهة وأسهمت في صياغة نسيج الرفض والتحدي وسطرت 
قصص ش��عبانية غاية في االيثار والتضحية في انتفاضتها.. فالنساء كنّ 
يحرضن ابناءهن للمش��اركة فيها وفي تل��ك المحنة .. حتى علقت البعض 
ارواحهن امام الجالدين دفاعا عن ش��رف االرض والكرامة وصارت الشهامة 
مغنم��ا المغرم��ا وص��ارت التضحي��ة مطال��ب تتس��ارع اليها، لذل��ك صارت 
دماؤهن وثيقة لبربرية البعث .. لترتبط المناسبات وتصوغ لنا شهرا« امتأ 
بالمس��رات واالحزان في آن واحد«.. انه الش��عب العراقي الذي يعيش دوما 
هكذا ينسى اويتناسى .. يفرح ويحزن الدامة الحياة.. فرسم بالفعل لوحات 

ملونة بالورد والدماء. 








بشموع الفرح .. ينمو االمل 
بأنتظار بهاء قدومك وجالل قدسك



عدسة / جمال الدين الشهرستاني


