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سيد الظمأ 

اريج 
االفتتاح

ــي اضيــف   ــة، ولعلن ــدة فائقــة الروعــة للشــاعر وهــاب شــريف..في وصــف القرب ــات مــن قصي ابي
كلمــات الرثــاء والحــب لهــا ولحاملهــا بعدمــا احدثــت فــي كيانــي خفقــات الرهبــة والشــوق حينمــا 
مــررت بهــا وســقتني مــن رحيــق عذبهــا ذات صدفــة، وهــي تــدور بعذوبــة فــي اروقــة مضيفــك 
ســيدي  يــا ابــا الفضــل، ثمنــت بهــا اقــداري كلهــا فــي كفــة وهــذه الشــربة فــي كفــة الترجيــح 

ــات  ــه حكاي ــاء، والتوازي ــه عط ــذي اليضاهي ــخي ال ــدي الس ــاء المحم ــم العط ــن ادي ــى، فم االول
ــدس  ــس والمق ــك النفي ــن عطائ ــا" م ــش خج ــفتاي ترتع ــداي وش ــا وي ــفت ماءه الوفاء،ارتش

ايتهــا القربــة الســعيدة، كيــف تجــرأت حينمــا اذهلــت فــي حضــرة وجــودك امامــي ولــم 
ــي  ــت تمنحين ــوم الملتهــب؟ وان ــك الي ــي فــي ذل ــن من ــت تقتربي ــك وان اقــف اجــاال ل

ــت  ــا اقترب ــودك اال حينم ــعر بوج ــم اش ــف ل ــهى.. كي ــودك األش ــن ج ــذا م ــا لذي عبق
وشــممت فيــك رائحــة الوفــاء والكبريــاء؟، فلقــد كنــت رفيقــة وانيســة لدعائــي فــي 
حضــرة القمرالهاشــمي،  اراهــا معلقــة فــي فضــاء الشــجاعة والســطوع االلهــي فــي 

ــدو  ــا تع ــد حينم ــن بعي ــِك م ــرِت الي ــدة نظ ــرات عدي ــى.. م ــاقي العطاش ــاب س ب
بــي خطواتــي نحــو بــاب الحوائــج فــي الليــل الهــادئ اال مــن ترانيــم الكلمــات 

الصادقــة اليــك لتحنــو علــيَّ نحــو مجــدك العالــي ســيدي يــا ابــا الفضــل، كيف 
لــي ان اصــف ماتعلقــت بــك عشــقا" واخاصــا" ودربــا" مــن الشــقاء والعــز؟، 
مــن الحيــرة واالقــدام كيــف تازمــت هاتــان الصفتــان فــي اديــم رحلتــك الى 

الله،فــي لحظــات الشــهادة الخالــدة وانــت واياهــا ترســم بخطــوط البســالة 
ــة  ــة الحاني ــك القرب ــي كللتهــا تل ــن الامنتهــي الت ــادرة اســطورة الزم الن

عطــاء" وســخاء" بنــور الكبريــاء ياســيد الظمــأ.   

سعادالبياتي

يا قربة ًلدموع نهري
 من جودها أْضرْمُت فجرِي

حلم ُالترابيّين يوقدُه الندى 
برماد ذعري

وبشارة ُ اآلتين يحرسها األسى 
ويصيح ُ ُمّري

يا قربة ً قدحْت فَم الغيمات
واشتعلْت بصدري

ولسوء حّظ سهامها 
آلن من عيني ّ َ تجري
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القرآن الناطق.. 
مسيرة فلسفة وحكمة  

)رأُسُه الشريف على الرمِح يرتُل القرآَن(..، شعار  كتب على الئحات رفرفت في ليلة التاسع من 
محرم  رفعها شباب مدينة كربالء ليشكلوا مسيرة شبابية  تجسد فلسفة وحكمة نطق رأس 

الحسين الشريف )عليه السالم(.. ، كانوا يسيرون بشكل منظم, يحثون الخطى ضمن سير 
بقية المواكب الحسينية, ما يميزهم  هو هيئتهم ، وحملهم لكتاب الله بين أيديهم  وعلى 

رؤوسهم ، فيما صوت القرآن الكريم يعلو من مكبرات الصوت طول فترة المسيرة, فيبعث ذلك 
الوجود - آليات كتاب الله - الرهبة في األجواء والخشوع في النفوس للصوت الذي انخفضت 

لوجوده بقية األصوات. 

عاشوراء
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والله  هو  العالم  أهل  يا  تنبهوا  يقولون  انهم  يراهم  لمن  يخّيل 
والقرآن من الثقلين الذين لن ينفصا حتى ورود الحوض" وأنه - 
الحسين سام الله عليه - قوال وفعا هو ترجمان لقرآن ناطق لم 
ولن ينفصل عن تاوته والعمل به طول حياته وحتى بعد مماته.
وكأن تاوة رأسه الشريف للقرآن وهو على ذلك الرمح ما هي أال 
آخر توصياته لنا أن عليكم بالقرآن، ألزموه تسلموا ويسلم زمانكم. 
وليؤكد لنا أن ما نقوله - نحن أهل البيت - ونعمل به هو من القرآن 

والقرآن من عند الله.

كربالء تنبض بالحسين
ولتسـليط الضـوء علـى هـذه المسـيرة القرآنيـة التقـت )قواريـر( 
بالشـاب علـي جبار جـودة  منظم وصاحـب الفكـرة ليحدثنا عنها 
قائـا:" تنقـل الروايات قصة ليلة التاسـع عما حدث في معسـكر 
سـيد الشـهداء)عليه السـام( ومعسـكر ابـن زيـاد , حيـث اطفـأت 
مشـاعل النـار وصدحـت اصـوات آل بيـت النبـي عليهـم السـام 
وجميـع مـن كان فـي معسـكره بتـاوة القـران الكريـم للتقرب من 
اللـه تعالـى فـكان دويهـم كـدوي النحـل, فيمـا انشـغل معسـكر 

ابـن زيـاد بقـرع الطبـوع والرقص والعربـدة طـوال الليل.
وحينمـا رتـل رأس ابـي عبـد اللـه )عليـه السـام( القـرآن بسـورة 
الكهـف وهـو مقطـوع مرفـوع علـى الرمـح يسـير مـع ركـب ضعنه 

االسـارى .
ارتأيـت تمثيل تلـك الواقعة لكن بصورة مختلفة وذلك بتجسـيد 
مسـيرة شـبابية تحمـل كتـاب اللـه ومجسـم للـرأس الشـريف مـع 

مكبـرات صـوت بتـاوة القـرآن الكريم لسـورة الكهف.
فكانت هذه المسـيرة في مقدمة الشـعائر الحسـينية شـارك بها 
االطفـال  والشـباب لتكون رسـالة محمدية حملـت بطياتها الكثير 
مـن القيـم  لشـباب سـاروا خلـف نهـج الفكـر و االسـام  ليشـكلوا 
نمـوذج حـي من الشـباب الهـادف الواعـي ولتكون ذخـرا  لألجيال 

فاالمـام خـرج إلصاح امـة جـده ال طالبا لمـاٍل وال منصٍب.
واضـاف جبـر " الهـدف مـن مسـيرتنا نشـر المفاهيـم والقواعـد  
التـي يجـب ان نقرأهـا فـي القران ونطبقهـا علـى أرض  الواقع ال 
ان نهملـه ونركنـه على الرف فالحسـين لم يخرج لنضـرب الصدور 
بذكـره فحسـب, بـل نسـير علـى نهـج جـده محمـد وكتـاب اللـه 
وعترتـه مـن بعـده, فهنـاك طقـوس طفحـت علـى القـاع ال تمت 
الـى واقعـة الطـف كأنها لاسـتعراض فحسـب, وهذا مـا يرفضه 
الحسـين )عليـه السـام( لـذا يتوجـب علينـا ان ندرس  حيـاة هذا 
االمـام و فضائلـه ومـا قدمـه خـال عمـره الشـريف, وألجـل  هذا 

انطلقـت مسـيرتنا برسـالتها االبية". 

خشوع ورهبة
شـموع اوقدهـا الصغار, وشـباب رفعـوا القرآن على رؤوسـهم وفي 
مقدمتهـم مجّسـم كبيـر لـه, ومـن بعده رمح تـألأل في كبد السـماء 
رفـع علـى قناتـه مجسـم آخـر  يرمـز للـرأس الشـريف, ومكبـرات 
صـوت ترتـل سـورة الكهـف كل تلـك الطقـوس تبعـث الخشـوع 
والرهبـة لمـن يصطـف واقفـا ليمـر ذلك الموكـب العظيم فيشـعره  
بـأن  الـراس يتلـو القران فعـا وليس مكبر الصـوت فيعيش واقعة 
الطـف مـن جديـد, وهـي فعا مـن جديد ألنهـا تتجـدد بإحيائها.
المكان  في  السكون  ويعّم  االصوات  وتخفت  الجميع  يصمت 

احتراما للقران الكريم, حيث يكون حضورهم الفتا.
ضمت مسيرة القران الناطق اعدادا متفاوته على مدار ثاث سنوات 
من المشاركين, ففي عامها االول شارك 150, و الثاني  260 
300 شاب, بينهم اطفال وصبيه, و منهم عرب  الثالث  والعام 
واجانب, هاموا بحب الحسين )عليه السام( فلبوا نداءه برحابة 

صدر للمشاركة في حمل كتاب الله للسير به نحو خطى النور.

زهراء الكناني
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رسائل السجاد.. 
مصداق فقه األخوة

حينما ذكر امير المؤمنين 
)عليه السالم( قوله لمالك 
األشتر في كتاب نهج 
البالغة )إن الناس صنفان: 
إما أخ لك في الدين أو 
نظير لك في الخلق( 
فقد اعطي إشارة قوية 
جدا حول مدى االرتباط 
الذي يمنحه الدين للناس, 
وكلمة )أخ( كانت مصداقًا 
لهذه اإلشارة بحكم 
طبيعة هذه العالقة وما 
تشتمل عليه من أبعاد 
مصيرية, وما ترمز له من 
لحمة وتماسك فضال عن 
كم العاطفة التي تتدفق 
من أصل هذه العالقة.

درر
سجادية
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｠حق األخ｟

ــام  ــوق لإلم ــالة الحق ــي رس ــاء ف ــا ج ــق م ــق األخ وف ــص ح ن
الســجاد )عليــه الســام(:

)وأمــا حــق أخيــك فتعلــم أنــه يــدك التــي تبســطها، وظهــرك 
الــذي تلتجــئ إليــه، وعــزك الــذي تعتمــد عليــه, وقوتــك التــي 
تصــول بهــا. فــا تتخــذه ســاحًا علــى معصيــة اللــه، وال عــدة 
ــه  ــه، ومعونت ــى نفس ــه عل ــدع نصرت ــه. وال ت ــق الل ــم لخل للظل
علــى عــدوه، والحــول بينــه وبيــن شــياطينه، وتأديــة النصيحــة 
ــن  ــه، وأحس ــاد لرب ــإن انق ــه، ف ــي الل ــه ف ــال علي ــه، واإلقب إلي
اإلجابــة لــه، وإال فليكــن اللــه آثــر عنــدك، وأكــرم عليــك منــه(.

صلة ال تنقطع
يرتبــط النــاس ببعضهــم بجملــة مــن العاقــات المتباينــة 
فــي قــوة تماســكها وطبيعتهــا وذلــك ألن اإلنســان بطبيعتــه 
كائــن اجتماعــي يحتــاج لآلخريــن؛ كــي يتعايــش مــع مختلــف 
الظــروف, كعاقاتنــا مــع األصدقــاء والزمــاء والجيــران, وتحتــاج 
ــا  ــى ديمومته ــاظ عل ــة للحف ــط قوي ــى رواب ــات إل ــذه العاق ه
التاحــم تظــل مجهولــة  مــن  بلغــت  واســتقرارها, فمهمــا 
ــران,  ــر ألن الرابــط يكــون الســلوك والموقــف وهمــا متغي المصي
أمــا عاقاتنــا التــي توحدنــا برابطــة الــدم وهــو أمــر ثابــت فهي 
ــا تحتاجــه االرتباطــات األخــرى فهــي  ــى م ــاج إل قطعــا ال تحت
ــوي؛ كونهــا  ــرا مــن االســتقرار المعن ــا كثي عاقــة فطريــة تمنحن
تمنحنــا القــدرة علــى الشــعور باألمــان, فمصيــر األخــوة مرتبــط 
إلــى الحــد الــذي يجعلهــم يســتندوا علــى بعضهــم دون الخشــية 
ــة  مــن تبعــات الخــوف مــن المحــذور والوقــوع فــي فــخ األناني
ــة  ــدر فــي بعــض التجــارب األخوي ــا ن ــة إال م ــح الذاتي والمصال
ــة,  ــة واجتماعي ــباب تربوي ــلها ألس ــود فش ــا يع ــا م ــي غالب والت
هنــا قــد تنشــأ بعــض االختافــات وتفقــد العاقــة صبغتهــا 
الفطريــة التــي ترجــح دائمــا مبــدأ التماســك وتعــزز دور العاطفــة 
اإليجابيــة التــي تحــث األخ علــى التقديــر, والحفــاظ علــى أخيــه 

مــن أي مشــاعر ســلبية قــد تنشــأ تبعــا لبعــض المواقــف.

وشيجة متعددة المزايا
ــع  ــخاص م ــض األش ــارب بع ــن تج ــر م ــن كثي ــمع ع ــرأ ونس نق
أخوتهــم, ومنهــم مــن يشــير حيــن الحديــث عــن عاقتــه بأخيــه 
ــه دورا واحــدا فــي حياتــه بــل تمتــد مســاحة  بأنــه ال يمثــل ل
عاقتهــم لتتميــز بطابــع الصداقــة, وفــي بعــض التجــارب 
ــرًا نســبيا تأخــذ  التــي يكــون الفــارق العمــري بيــن األخــوة كبي
طابــع أســمى وأرقــى أال وهــو )األبــوة واألمومــة(, وربمــا هنــا قــد 
يجرفنــا الحديــث إلــى توظيــف تجاربنــا الشــخصية فــي تحديــد 
مشــاعرنا الفعليــة تجــاه أخوتنــا مــن دون إدراك حقيقــي لهــذا 
التوظيــف, ولكــن التجربــة دائمــا تكــون المصــداق األقــرب 
ــى األقــل ثمــة ضــرورة  ــة, أو عل ــة كتابي واألعمــق فــي أي عملي

ــب, وألن  ــا نكت ــع م ــم م ــل والتناغ ــي التفاع ــرى وه ــة أخ مهم
ــة فنجــد أن األخــّوة  ــرآة اإلنســان بانعــكاس الكلم األدب هــو م
أخــذت حيــزا كافيــا فــي نتــاج األدبــاء والمفكريــن كونهــا 
عاقــة متعــددة المزايــا, وفــي صــدد األقــوال المأثــورة والحكــم 
الشــعبية فقــد أكســبت هــذه العاقــة مامــح أنيقــة, وبالعــودة 
إلــى أهــم منظومــة فكريــة ونفســية تمنــح األنســان البعــد 
التكاملــي فــي مســيرته الدنيويــة )القــرآن الكريــم( فقــد وردت 
كثيــرا مــن اآليــات التــي بينــت عمــق هــذه المفــردة -األخــّوة- 
وشــبهت بجملــة مــن اإلشــارات المباشــرة لتعزيــز االرتبــاط 
بيــن المؤمنيــن باســتخدامها, فقــد أعطــت اآليــة الكريمــة 
ــة واضحــة علــى أهميــة الصفــات  )إنمــا المؤمنــون أخــوة( دالل
األخويــة ومزاياهــا الغنيــة وضــرورة توفرهــا فــي العبــد المؤمــن 

ــه مــع اآلخــر. ــاء تعامل أثن

أخّوة ومؤاخاة
لــم يتــرك اإلمــام الســجاد )عليــه الســام( حقــا يعيــن اإلنســان 
ــر  ــزه الواف ــره وتمّي ــه تأثي ــى اداء دوره الرســالي دون أن يمنح عل
ــا يخــص حــق األخ فــأن  خــال كتابتــه لرســالة الحقــوق, وفيم
ــل  ــي مجم ــن ف ــر والتمع ــادة النظ ــب إع ــر يتطل ــا المعاص وقتن
ــه ال  ــرة ألن ــاحة كبي ــغل مس ــا يش ــق األخ ربم ــن ح ــوق, لك الحق
يقتصــر علــى نطــاق األخــّوة الفعلية, فنجــاح عاقتنا مــع أخوتنا 
لــه انعكاســات ايجابيــة علــى قدرتنــا علــى ممارســة الســلوكيات 
 ذاتهــا مــع اآلخريــن بدواعــي أخّوتنــا فــي الديــن, وربمــا 
مــن اعظــم المصاديــق هــو مــا قــام بــه الرســول األكــرم )صلــى 
ــار  ــن واألنص ــاة المهاجري ــاء مؤاخ ــلم( أثن ــه وس ــه وآل ــه علي  الل
ليبــرز البعــد الحقيقــي للتمــازج العاطفــي واألخاقــي بيــن 

األخــوة.

ايمان الحجيمي

يرتبط الناس ببعضهم بجملة 
من العالقات المتباينة في قوة 
تماسكها وطبيعتها وذلك ألن 

اإلنسان بطبيعته كائن اجتماعي 
يحتاج لآلخرين؛ كي يتعايش مع 

مختلف الظروف, كعالقاتنا مع 
 األصدقاء والزمالء والجيران, 

وتحتاج هذه العالقات إلى روابط 
قوية للحفاظ على ديمومتها 

واستقرارها.
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األطفـال صـاروا يعدون األيام لكي يشـهدوا عاشـوراء بكل هيبته 
وإسـتذكاره المؤلم يشـاركون في المواكب السـيارة ويضربون على 
الصـدور ويلقـون القصائـد التـي تجسـد الواقعة األليمـة ويمثلون 
أدوارهـم فـي مواكـب التشـابيه، تدربوا علـى إتقـان أدوارهم في 

هـذه األيـام كما تدربـوا على حب الحسـين )ع(.
فـي أيـام محـرم وصفـر ال تكتفـي النسـاء بإرتـداء السـواد بـل 
ُيلبسـَن أطفالهـن السـواد أيضـا ويكبـر الصغـار وهـم يحفظـون 

كالكبـار. بهـا  ويتأثـرون  القضيـة 

قبل سبعين عاما
ال تـزال الحاجـة أم عمـار تسـتذكر جيـدا حكايات والدتهـا الراحلة 
عندمـا كانـت طفلـة رضيعـة، حدثتنـي والدتـي عـن حـدث أفخر 
بـه عندمـا كنـت طفلـة رضيعـة وبينما كانـت والدتـي تقف بين 
جمـوع النسـاء المحتشـدة باكيـة مولولـة وهـي تشـاهد مواكـب 
التشـابيه فـإذا برجل من بين المواكب يأخذني ويرفعني ألجسـد 
دور عبـد اللـه الرضيـع  ورغـم إنـي ال أذكـر شـيئا عـن هـذا الحدث 
ولكـن يكفينـي شـرفا أن جسـدت دور الطفـل الرضيـع قبـل أكثـر 
مـن سـبعين عاما ممـا يدل على ان شـعائرنا لن تمـوت وتحيا في 

قلوبنـا مـذ كنا أطفـاال وحتـى اليوم.

رقية تنتحب 
ال تخفـى حادثـة إستشـهاد الطفلـة رقية بنت الحسـين )ع( وهي 
تبكـي بعـد أن صعقـت بمشـهد رأس أبيهـا المقطـوع فصـارت 
حديثـا للنـاس منـذ ذلـك الحيـن وفـي كل عـام تشـهد مواكـب 
التشـابيه ومجالـس العـزاء تمثيـل قصـة رقيـة بنت الحسـين)ع( 
، ومـن ضمـن اللواتـي تمرسـن علـى تجسـيد هـذا الـدور الطفلـة 
مريـم ذات الثمانيـة أعـوام والتـي حرصـت ومنـذ عامهـا الرابـع 

تتهادى الخطوات الحزينة، تسير وهي تحمل أثقاال من 
األلم في مواكب تجوب طرقات المدينة القديمة حيث 
كربالء المقدسة التي إحتضنت دماء الحسين والعباس 
والقاسم والطفل الرضيع عليهم السالم وكل من شارك 
في معركة الطف األليمة، أجساد ملتحفة بالسواد حزنا 
 على من نصروا الدين تحت وطأة السيف 
ودموع تتساقط.

الطفولة في عاشوراء 
دموع وإرث تتناقله األجيال

عاشوراء
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علـى تجسـيد هـذا الـدور مـع شـقيقتها التـي تجسـد دور سـكينة 
اظفارهمـا  نعومـة  منـذ  والدتهـا،  تتحـدث  )ع(،  الحسـين  بنـت 
ربيـت بنتـاي علـى حـب الحسـين )ع( وتعلقتـا بقصـة السـيدة 
رقيـة وأبـدت إبنتـي مريـم رغبتهـا فـي أداء دور السـيدة رقيـة 
فـي مجلـس عـزاء كنـت قـد أقمتـه فـي منزلـي عندمـا كانت في 
الرابعـة وبالفعـل قمـت بتدريبهـا وقدمـت هي وشـقيقتها الدور 
متقنـا وبكـت بحرقـة وصدق أبكـى جميـع الحاضـرات ومنذ ذلك 
الحيـن يطلبهـا جميـع معارفـي لتجسـد هـذا الـدور الـذي إتقنتـه 
حبـا للسـيدة رقيـة وتأثـرًا عليها ومـا تعرضت له وهي مـن البيت 

النبـوي الشـريف.
تقـول مريـم، أفكـر لـو كنـت مـكان السـيدة رقيـة وحصـل لـي 
مـا حصـل لهـا فهـل كنـت سـأتحمل ذلـك، شـعرت بمعاناتهـا 
وتعلقهـا بأبيهـا الحسـين )ع( ووجـدت بأن من واجبي ان أجسـد 
دورهـا حتـى أكبـر لمـا تركـه هـذا الدور مـن أثـر بالغ في نفسـي.

مواكب الشموع
فـي أيـام عاشـوراء تنطلـق مواكـب األطفـال مـن اإلنـاث وهـن 
يلبسـن األخضـر أو االبيـض تعبيـرا عـن اطفـال الطـف ويحملـون 
الشـموع سـيرا علـى األقـدام فـي مواكـب منظمـة تنطلـق حتـى 
تصـل إلـى مرقـد اإلمـام الحسـين )ع( لتعكـس صـورة حيـة عـن 
الذكـور  أخـرى تخـص  الطفولـة، فيمـا تنطلـق مواكـب  مشـاركة 
وهـم يلبسـون السـواد ويحملـون الساسـل التـي يضربـون بهـا 
علـى ظهورهـم تعبيـرا عـن حزنهـم لمـا جـرى فـي واقعـة الطـف 
وتبـدأ المشـاركة ألطفـال مـن عمر الثاث سـنوات وصـوال إلى عمر 

المراهقـة فـي مواكـب خاصـة يتـم تنظيمهـا مسـبقا.
خـادم الحسـين والقـارئ أبومحمـد أحـد قـادة المواكـب قـرب تـل 
الزينبيـة يؤكـد بـأن أوالده وأحفـاده وحتى أقاربه قـام بتدريبهم 
أطفـاال للمشـاركة فـي مواطـب العزاء الحسـيني وكبـروا على حب 
األئمـة والمـواالة لهـم ولهـذا تبـدأ التحضيـرات منـذ بداية شـهر 
محـرم بنصـب الموكـب والمشـاركة فـي المواكـب السـيارة فضـا 

عـن خدمـة الزائريـن فتـرى أطفالنـا يحومـون بيـن الـزوار يوزعـون 
الطعام والشـراب ويسـاعدونهم ويسـتقبلونهم في باحة الموكب 
للراحـة ويحاولـون توفيـر كل سـبل الراحـة للزائـر، هكـذا تربينـا 

وربينـا اوالدنـا لنسـير علـى نهـج اإلمـام الحسـين )ع( وآل بيته.

األطفال والنذور
لإليمـان المطلـق لـدى كثيـر مـن النسـاء آثـره البالغ ببـركات هذه 
األيـام ومصـاب اإلمـام الحسـين )ع( ومعانـاة السـيدة زينـب )ع( 
حيـث تسـعى كثيـر مـن النسـاء إلـى طلـب حاجاتهـم مـن اللـه 
سـبحانه وتعالـى فـي حضـرة اإلمـام الحسـين سـيما الحاجـات 
للنسـاء مرادهـن مـن والدة  بالمواليـد وحيـن يتحقـق  المتعلقـة 
والتـي  النـذور  يقدمـن  األطفـال  مـن  المرضـى  او شـفاء  الذكـور 
تقـام  التـي  بالشـعائر  المعنييـن  األطفـال  بمشـاركة  تتلخـص 
خـال عاشـوراء فيلبـس األطفال السـواد ويشـاركون فـي المواكب 
الحسـينية ويقدمـون الطعـام والشـراب للزائريـن وللفقـراء بأيـاٍد 
أطفالهـن وكثيـر مـن العـادات التـي ال مـكان لذكرهـا لكثرتهـا 
ولكـن ملخـص القـول يؤكـد بـأن مدينـة كربـاء المقدسـة تربـي 
أطفالهـا علـى حـب الحسـين )ع( وعلـى إقامـة الشـعائر والحرص 
علـى إدامتهـا على مـدى األجيال لتبقـى خالدة ولتبقى عاشـوراء 

إرثـا يتناقلـه األطفـال ويقدسـونه كمـا آبائهـم.

ميساء الهاللي

في أيام عاشوراء تنطلق مواكب 
األطفال من اإلناث وهن يلبسن األخضر أو 
االبيض تعبيرا عن اطفال الطف ويحملون 
الشموع سيرا على األقدام في مواكب 

منظمة تنطلق حتى تصل إلى مرقد 
اإلمام الحسين )ع( لتعكس صورة حية عن 

مشاركة الطفولة
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عاشوراء..
في الذاكرة

في اليوم العاشر 
من محرم ، كنا 
نتوجه جميعا الى 
مركز المدينة 
ليشارك الرجال 
في )ركضة 
طويريج( وتحجز 
النساء أماكنها 
على سطوح 
المنازل واألبنية 
او على االرصفة 
لمشاهدة 
الركضة..

كان المشهد 
فاجعا بحق.. 
رجال يركضون 
وهم يضربون 
على رؤوسهم 
وصدورهم 
صارخين )ياحسين(، 
ونساء تذرف 
الدموع بسخاء..

ككل الصغار ، كان يفرحني امتاء منزلنا بالضيوف ..رجال ونســاء واطفال 
مــن االقــارب واالصدقاء القادمين مــن المحافظات االخــرى والقرى ..كان 
الطقس يتكرر ســنويا.. وكنا نراقب بجذل مع بقية االطفال كيف تســاعد 
النســاء والدتــي الطعام كل اولئك )الــزوار ( كما كان يطلــق عليهم وهي 
توصينا بهم خيرا ..الشــعوريا، كان الحس الجماعي يغلب على ســلوكياتنا 
ونحن نراقب كيف يخرج الرجال جماعات مشــيا على االقدام الى االضرحة 
المقدســة وكيف تتبعهم النساء بعد االنتهاء من صباغة المابس الملونة 
بصبغة ســوداء في أوان كبيرة ليرتدي الجميــع مابس الحداد اذ كان اغلب 
الوافديــن من االريــاف عاجزين عن شــراء مابس حداد جديــدة لذا تعمد 
والدتي سنويا الى صباغة مايجلبونه معهم من مابس ملونة للمشاركة في 
طقوس التاســع والعاشر من شهر محرم ، ذلك انهم يسهرون حتى الصباح 
في ليلة التاسع من محرم فيشارك الرجال في مواكب العزاء بين الضريحين 
المقدسين في كرباء بينما تقضي النساء ليلتهن في ممارسة طقوس الحزن 

على االمام الحسين )ع( في ليلة استشهاده ..
وفي اليوم العاشــر من محرم ، كنا نتوجه جميعا الى مركز المدينة ليشــارك 
الرجــال في ) ركضة طويريج( وتحجز النســاء أماكنها على ســطوح المنازل 
واألبنية او على االرصفة لمشــاهدة الركضة ..كنت احرص على التمســك 
بكف والدتي أو طرف عباءتها خشــية أن تفرقنا الجموع فاتيه بين الزحام، 
وحيــن كانت تحملنــي على كتفها بالتناوب مع بقية اشــقائي الشــاهد 
مايجــري بوضوح ، كنت أشــعر برهبة شــديدة ..كان المشــهد فاجعا بحق 
..رجال يركضون وهم يضربون على رؤوسهم وصدورهم صارخين )ياحسين( 
، ونساء تذرف الدموع بســخاء..لم أكن افهم لماذا تجتمع كل تلك الحشود 
وتمــارس تلك الطقوس بكل خشــوع وحرارة ..كنت اتلــذذ فقط بما يرافق 
تلك األيام االســتثنائية من اثارة ومشاعر تامس الروح من دون ان أجد لها 

تفسيرا ..
وكبرت ، وعرفت االجابة على ســؤال ) من هو الحسين ؟( الذي كنت اطرحه 
على والدتي فــي صغري فتجيبني بعفويتها وبســاطتها التلقائية :" انه 
المظلوم ..المذبوح" ولم يكن هذا جوابا شــافيا بالتأكيد بل اعترف انه كان 
يفزعني فقد كنت اخشى منظر ذبح الدجاج فكيف يمكن ان يذبح البشر؟!

عندما عرفت الجواب ووجدت تفســيرا لكل ماكان يمارسه أهلي من طقوس 
كانت تبدو مقدسة لديهم ، صرت احجز مكانا لي بين النساء ألذرف الدموع 
علــى االمام الذي جعل من دمه المســفوح نبراســا يضــيء لألجيال دربها 
ويعلمها دروســا في التضحية والشــجاعة والتمســك بالدين والسعي الى 

احقاق الحق حتى لو كان الموت قابعا في نهاية المسيرة ..

عدوية الهاللي 

املجهر
حتت
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من ملفات 
الشعوب

كيف يحيي شيعة الحجاز 
الشعائر  الدينية ...

في شهر عاشوراء :

عندما تدخل الى محافظة القطيف في السعودية خالل شهر عاشوراء ، تستقبلك الرايات 
السوداء المعلقة على المنازل والمحال التجارية والحسينيات ، والالفتات التي كتبت عليها 

عبارات مثل ) الحسين طريق الى الجنة( و )الحسين مفتاح الهدى وسفينة النجاة( و)اني 
لم اخرج اشرا والبطرا ، والظالما والمفسدا، وانما خرجت لطلب االصالح في أمة جدي( ..
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ـــرقية  ـــة الش ـــي المنطق ـــع ف ـــي تق ـــف الت ـــة القطي ـــي محافظ فف
ــة  ــد االغلبيـ ــي تتواجـ ــج العربـ ــة للخليـ ــة الغربيـ ــى الضفـ علـ
الشـــيعية مـــن ســـكانها والذيـــن يشـــكلون عشـــرة فـــي المئـــة 
ـــوس  ـــاء طق ـــى احي ـــنويا عل ـــون س ـــم يواظب ـــعوديين، وه ـــن الس م

شـــهر عاشـــوراء..

دموع أهل القطيف
تأتـــي تســـمية )القطيـــف ( مـــن مفـــردة )قطـــف( وهـــو ماقطـــف 
ـــا  ـــوس( قديم ـــم )كيت ـــف بأس ـــرت القطي ـــا ذك ـــار ، كم ـــن الثم م
ـــن ،  ـــر والبحري ـــرى وهج ـــف الصغ ـــا كالنج ـــرى غيره ـــميات أخ ومس
وســـميت بالنجـــف الصغـــرى لمكانتهـــا العلميـــة التـــي اشـــتهرت 
بهـــا ، وكثـــرة العلمـــاء فيهـــا حتـــى ذكـــر انـــه فـــي احـــدى 
ـــي  ـــا ف ـــا ديني ـــون مرجع ـــا اربع ـــد فيه ـــخ كان يوج ـــرات التاري فت
آن واحـــد ، الـــى جانـــب منطقـــة عرفـــت بكثـــرة خـــروج أهـــل 
ـــق  ـــمية تطل ـــذه التس ـــت ه ـــدارس ومازال ـــى الم ـــا تدع ـــم منه العل
ـــي  ـــدارس الت ـــن الم ـــر م ـــا كثي ـــف فيه ـــن القطي ـــة م ـــى منطق عل

ـــار .. ـــف االقط ـــن مختل ـــم م ـــاب العل ـــا ط ـــل منه ينه
ـــن  ـــة آالف م ـــزل بضع ـــام ، ين ـــن كل ع ـــوراء م ـــهر عاش ـــي ش وف
ـــام الحســـين )ع(  ـــاة االم ـــرى وف ـــاء ذك الســـعوديين الشـــيعة الحي
حفيـــد النبـــي محمـــد )ص( فـــي أكبـــر احتفـــاالت تشـــهدها 
ـــب  ـــى االغل ـــف عل ـــة القطي ـــي محافظ ـــك ف ـــري ذل ـــة ويج المملك
ـــرقية  ـــة الش ـــي المنطق ـــيعية ف ـــرى الش ـــدات والق ـــن البل ـــا ع فض
مـــن المملكـــة اذ يحصـــل الشـــيعة علـــى تعهـــدات مـــن الحكومـــة 

ــر  ــة أكبـ ــة بحريـ ــعائرهم الدينيـ ــة شـ ــم بممارسـ ــماح لهـ بالسـ
ـــذب  ـــين( و) ك ـــوم ياحس ـــا )يامظل ـــب عليه ـــات كت ـــن الفت حاملي
ـــون  ـــواد ويضرب ـــحون بالس ـــم يتش ـــد( وه ـــين مخل ـــوت فالحس الم
رؤوســـهم وصدورهـــم حزنـــا علـــى معانـــاة االمـــام الحســـين الـــذي 
قتـــل فـــي يـــوم عاشـــوراء فـــي كربـــاء ، مالئيـــن المســـاجد خـــال 
الليـــل بصمـــت لـــدى ســـماعهم الخطـــب التـــي تـــروي قصـــة 
ـــة  ـــه ومصيب ـــع مصاب ـــم م ـــن تفاعله ـــر ع ـــم تعب ـــه ودموعه مقتل

ـــه .. أهل
ـــف عـــن حبهـــم لســـيد الشـــهداء بوســـائل  ـــو القطي ـــر مواطن ويعب
متنوعـــة فهـــم امـــا يشـــاركوا فـــي الشـــعائر والممارســـات 
ـــام  ـــي تق ـــدة الت ـــف العدي ـــي المضائ ـــون ف ـــينية أو يخدم الحس
ــاق  ــام لعشـ ــاء والطعـ ــم المـ ــال تقديـ ــن خـ ــة مـ ــي المدينـ  فـ

الحسين ..

في شهر عاشوراء من كل عام ، ينزل 
بضعة آالف من السعوديين الشيعة 
الحياء ذكرى وفاة االمام الحسين 

)ع( حفيد النبي محمد )ص( في أكبر 
احتفاالت تشهدها المملكة ويجري 

ذلك في محافظة القطيف على االغلب 
فضال عن البلدات والقرى الشيعية في 

المنطقة الشرقية من المملكة
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شعائر دينية 
وتشـــهد محافظـــة القطيـــف فـــي كل عـــام أكثـــر مـــن 700 
ــة  ــث االئمـ ــهاد ثالـ ــرى استشـ ــاء ذكـ ــة الحيـ ــة متنوعـ فعاليـ
ــن  ــدة مـ ــه الخالـ ــوراء وثورتـ ــي عاشـ ــين )ع( فـ ــام الحسـ االمـ
أجـــل الحفـــاظ علـــى مبـــاديء الديـــن االســـامي الحنيـــف ، اذ 
ـــينيات  ـــم وحس ـــي مآت ـــوراء ف ـــي عاش ـــف ليال ـــل القطي ـــي أه يحي
المحافظـــة فـــي أجـــواء مهيبـــة وتقـــام المراســـيم فـــي عشـــر 
ليـــال ، والســـيما اليـــوم العاشـــر مـــن محـــرم الـــذي لـــه مكانـــة 
ـــز  ـــة ترم ـــة وأليم ـــرى حزين ـــل ذك ـــه يمث ـــدى الشـــيعة ألن خاصـــة ل
الـــى الظلـــم واالضطهـــاد الـــذي تعـــرض لـــه حفيـــد الرســـول ، 
ففـــي هـــذا اليـــوم قتـــل االمـــام الحســـين وأهـــل بيتـــه بعـــد 
ـــع  ـــة ، من ـــن معاوي ـــد ب ـــش يزي ـــن جي ـــام م ـــدة أي ـــم لم محاصرته
ـــاء عنهـــم ، فقطـــع رأس الحســـين وســـبيت النســـاء .. خالهـــا الم
ـــر  ـــى العاش ـــرم وحت ـــن مح ـــن األول م ـــرة ) م ـــذه الفت ـــز ه وتتمي
ـــود  ـــاس االس ـــداء اللب ـــده( بارت ـــا بع ـــن يوم ـــدة اربعي ـــه ، ولم من
لـــدى شـــيعة الســـعودية ، فهـــي فتـــرة حـــداد، كمـــا يمـــارس 
ـــة فتقـــام المجالـــس الحســـينية  الشـــيعة فيهـــا شـــعائرهم الديني
ـــا  ـــاء ، كم ـــى فيهـــا قصائـــد الرث ـــازل والحســـينيات وتتل فـــي المن
ــور دروس فـــي الديـــن واالخـــاق والقيـــم  تتلـــى علـــى الحضـ
االســـامية ، تســـرد الســـيرة الحســـينية أو قصـــة كربـــاء ، وتنهـــى 
ـــى االمـــام المهـــدي لتعجيـــل فرجـــه  ـــا بالدعـــاء ال المجالـــس يومي

ـــس .. ـــي المجل ـــن ف ـــج الموجودي ـــاء حوائ ـــاء لقض ، وبالدع
ـــوم العاشـــر ، وهـــو يـــوم استشـــهاد االمـــام الحســـين  أمـــا فـــي الي
، فتقـــام المســـيرات التـــي تمثـــل عمليـــة ســـبي النســـاء ، فيبكـــى 
ـــي  ـــي ف ـــا ان المش ـــه ، علم ـــه وأوالده وأخوت ـــى أصحاب ـــه وعل علي
هـــذه المســـيرات يعـــد مـــن الفضائـــل ، ويلقـــى المشـــارك فيهـــا 
ـــد  ـــت ..وبع ـــل البي ـــب واه ـــيدة زين ـــن بالس ـــو يتيم ـــواب ، فه الث

ــام  ــاس وتقـ ــكل النـ ــوت لـ ــح البيـ ــيرات ، تفتـ ــاء المسـ انتهـ
ـــام .. ـــب االم ـــى ح ـــم عل الوالئ

عادات.. وتقاليد 
يقـــوم خـــدم الحســـين بتوزيـــع المـــاء خـــال تلـــك المراســـيم 
بكثـــرة ، فـــي الخيـــم والبيـــوت والمجالـــس ، فالميـــاه لهـــا مدلـــول 
ـــن  ـــه م ـــه واصحاب ـــين وأهل ـــن الحس ـــت ع ـــي منع ـــي ، فه تاريخ
ـــام  ـــرة أي ـــدة عش ـــم لم ـــذي حاصره ـــة ال ـــن معاوي ـــد ب ـــش يزي جي
ـــذي يحضـــر مـــن  ـــاس ال ويقـــدم الشـــيعة الســـعوديون كعـــك العب
ـــا بشـــقيق الحســـين  ـــت ، تيمن ـــن والســـكر واليانســـون والزي الطحي
ـــن  ـــابع م ـــوم الس ـــي الي ـــزل ف ـــذي ن ـــاس ، ال ـــل العب ـــي الفض ، أب
ـــل  ـــو يحم ـــهد وه ـــه استش ـــال ، لكن ـــاء لألطف ـــن الم ـــرم لتأمي مح

ـــه .. ـــت يدي ـــهام وقطع ـــه الس ـــا أصابت ـــاه ، بعدم المي
 كمـــا تطهـــى انـــواع مختلفـــة مـــن الطعـــام فـــي قـــدور 
ــا  ــازل وابرزهـ ــى المنـ ــن وعلـ ــى كل المعزيـ ــوزع علـ ــرة وتـ كبيـ
ـــوم  ـــح واللح ـــن القم ـــب م ـــا الســـيدة زين ـــي أعدته )الهريســـة( الت
ــي  ــدم فـ ــادة تقـ ــت عـ ــا وباتـ ــاء معهـ ــام االوالد والنسـ الطعـ

ــوراء .. عاشـ
ـــة  ـــاهد تمثيلي ـــم مش ـــا تقدي ـــوراء أيض ـــي عاش ـــام وليال ـــهد أي وتش
لواقعـــة الطـــف كمـــا يلطـــخ المشـــاركون فـــي المســـيرات الحســـينية 
ـــات خضـــراء  ـــى جباههـــم عصاب ـــن ويضعـــون عل وجوههـــم بالطي
أو حمـــراء مكتـــوب عليهـــا ) ياحســـين( بينمـــا ترفـــرف الرايـــات 
الســـود فـــي القطيـــف واالحســـاء وكل المناطـــق التـــي تشـــهد 
ـــى  ـــداد عل ـــام الح ـــن أي ـــن ع ـــي الســـعودية لتعل تواجـــد الشـــيعة ف

ـــه.. ـــاء اربعينيت ـــى انته ـــين وحت ـــام الحس االم

عدوية الهاللي 
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التكايا الحسينية..
قدسية وجمال تحاكي واقعة الطف

حكايا وصور تفوح 
منها رائحة القداسة 

والجمال مألت أرض 
مدينة كربالء وانتشرت 

في أروقتها, لتنبئ 
العالم االسالمي 

بحلول شهر محرام 
الحرام,  فتوشحت 

واجهات المحال 
واالعمدة بالسواد 

ورفعت الشعارت 
الحسينة وخطت عليها 

بأنامل الوالء تعازي 
المواليين, صور ترسخت 

بوجدانهم على مرور 
سنيٍن مضت وستبقى.. 
ومن بين تلك الطقوس 
والصور  التي يزوالها  

الحسينيون التكايا 
الحسينية والتي اعتاد 

بتنظيمها أهالي كربالء 
وعدد من الوافدين 

الى المدينة في أول 
يوم من شهر محرم.

عاشوراء
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الثـورة  وشـعارات   وتحـف  ملونـة  بمصابيـح  التكايـا  وتزيـن 
الحسـينية  تحاكـي قصـص واقعة الطـف،  تجبر الرائـي بالتوجه 
نحوهـا وهـي تأسـر عيونهم لمـا تحمله مـن صور وجماليـة  تقدح 

بروائـح القداسـة لتمـأل أركان  المـكان الـذي نصبـْت فيـه.

النبراس الحسيني
اليـوم  فـي  التكايـا  بنصـب  الحسـيني  النبـراس  رحلـة   تنطلـق 
االول مـن عاشـوراء حيـث تتشـح كربـاء بالسـواد حزنـا علـى أبي  
االحـرار وأهـل بيته وتبدأ   بأحياء الطقوس و الشـعائر  الحسـينية 
اسـهاما فـي نصـرة سـيد الشـهداء الـذي أستشـهد  بعدمـا قـارع 
الظلـم والطاغـوت  فتنصـب التكايـا وتعلـق المصابيـح الملونـة 
لمؤاسـاة االمـام الحسـين وعائلته  التـي وصلت الـى أرض كرباء  
فـي اليـوم الثانـي مـن شـهر محرم كمـا اثبتتـه الروايات وتسـتمر 
التكيـات حتـى يـوم تاسـوعا. فـي مسـاء اليـوم العاشـر يطفـىء 
اصحـاب التكايـا  المصابيـح بعـد استشـهاد  اإلمـام  الحسـين 
الفوانيـس  وتسـتبدل  بيتـه   وأهـل   واصحابـه  السـام(  )عليـه 
الملونـة والمصابيـح بالشـموع للتعبيـر عـن الحـزن الشـديد الـذي 

التـف حـول المدينـة بعـد الواقعـة.

مسرح زاخر بالذكريات 
التقت )قوارير( السـيد حسـين عبيس النعيمي من أهالي  طويريج 
الحسـينية  بالذكريـات  زاخـرة  ذاكرتـه  فكانـت  عنهـا,  للحديـث 
منـذ أيـام  الطفولـة فقـال مسترسـا:" منـذ طفولتي كنـت اذهب 
انـا ووالـدي السـيد نعمـة الـى السـوق القريـب مـن بيتنـا ليبتـاع 
التحفيـات والرمزيـات الجميلـة والفوانيـس الملونة  وصـور معبرة 
لواقعـة الطـف األليمـة ليبـدأ رحلتـه بنصـب التكية الخاصـة بنا, 
رائحتهـا تداعـب  التـي مازالـت  البخـور  أعـواد   ويزينهـا ويوقـد 
ذاكرتـي, فتكـون محطـة توقف للماريـن يتأملونها بعمـق, ورأيت 
العديـد مـن النـاس تفيـض دموعهـم لتذكرهـم الواقعـة االليمة. 
فكانـت التكايـا مسـرحًا صغيـرًا يجسـد االلـم والمحـن التـي مـرَّ 
بهـا بيـت النبـوة وصـور التضحيـة واآلبـاء  مـن خـال مـا تزخـر 

بـه التكيـة كانهـا تنقـل صـورًا حيـة بشـخصياتها وتجيـب عـن 
التسـاؤالت التـي تطرح مـن قبـل الوافدين من العـرب واألجانب, 
مراسـيم  وتنتهـي  السـام,  عليهـم  البيـت  أهـل   مصـاب  عـن 
التكايـا فـي اليوم التاسـع حيـث تطفـأ المصابيح الملونـة معلنة 
بـدأ الحـرب وترفـع بالكامـل فـي اليوم العاشـر مسـاء, وتسـتبدل 

بالمواكـب الحسـينية ".

مجسمات رمزية
ال تقتصـر تكايـا الزائريـن علـى جمالهـا اآلخـاذ  فحسـب, بـكل 
هنـاك مـن يضـع بهـا مجسـمات رمزيـة مثـل خيمـة القاسـم, او 
مهـد الرضيـع او قربـة ابـي الفضـل العبـاس , اذا يقـوم الزائرون 
النقـود  مـن  بعـض  ووضـع  المجسـمات  بهـذه  نذورهـم  بعقـد 
داخلهـا, واغلـب مـا يعقـدن النـذور ُهـنَّ النسـاء وبالـذات لمهـد 

الطفـل الرضيـع لطلـب الذريـة.

اشارات توعية 
مـن المعلـوم أن األمـة اإلسـامية  تضـم العديـد مـن القوميـات 
حيـث  مـن  تختلـف  بدورهـا  هـي  التـي  والجنسـيات  واألعـراق 
الموروث الحضاري والثقافي ،فأقامة التكايا والشـعائر الحسـينية  
المسـلوب  الحـق  الـى  لألشـارة  واضحـة  إعاميـة   ممارسـة  هـي 
وتعريـف لتاريـخ أهـل  بيـت النبـوة،  فالشـعائر هـي أشـبه مـا 
تكـون فـي خطابهـا إلـى اللوحـة الفنيـة التـي يسـتطيع الجميـع 
أن يـدرك مـدى روعتهـا و جمـال تعبيراتهـا وإن كان هـذا اإلدراك 
يختلـف بالدرجـة وفقـًا للوعـي الثقافـي. فالبـكاء علـى مصـاب 
الحسـين )عليه السـام( ولبس السـواد والسـير على االقـدام لزيارة 
أبـي األحـرار  كلهـا مـن شـعائر  الله الظهـار الحق الذي استشـهد 
االمـام مـن أجلـه  وإنـكار  الباطـل الذي اظهـره بني أميـة  ، ولبناء  
أسـاس فطـري عقائـدي متيـن  وبنـاء   ، الجديـد  الجيـل  وتوعيـة 

إليه. يسـتند 

فاطمة صالح
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جمعت بين المهنة واالنسانية 
نوران عبد االمير .. كتبت اروع الحكايات الطبية 

مآثر 
النساء

االنتماء للوطن ليس مجرد شعارات ترفع بكلمات، بل بالسلوك االنساني الذي 
يعزز المغزى العميق والواضح لهذا المعنى، هذا الشعار رفعته نوران عبد 

االمير،الطبيبة جسدت االنسانية في مهنتها واضافت رقمًا آخر من ارقام الجهاد 
النسوي وكتبت اروع الحكايات في الصبر ومد يد العون للفقراء والمعوزين حينما 

عًا طبيًا خيريا" لمساعدة األسر  عبرت عن حبها وعطائها للناس عبر افتتاحها مجمَّ
الفقيرة، ومساندة عوائل الشهداء ورعاية القوات األمنية والحشد الشعبي 
مجانا. . لتكون مبادرة خير وأمل لكل المحتاجين لهكذا اعمال خيرية وانسانية .
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زهرة الحياة
 هو اســم المجمع الطبي الخيري، يســاندها كادر طبي متخصص 
للفحوصــات والمعاينــات في كافــة االمور العاجيــة ، فالغاية 
لدى نوران هــو الوطن وان تحيا العوائــل المتعففة حياة" كريمة 
ومســتقرة، وان تســتثمر هــذه الفرصة الطيبة بكســب رضا الله 

والمواطنين ممن اضننتهم الحاجة والظروف الحياتية الصعبة .  
يســتقبل المجّمع بشــكل يومي العشــرات من الحاالت المريضة 
للعاج، كما ويســتقطب الطاقات الشــبابية للخريجين الجدد ممن 
يتطلعون للمبادرات الخيرية عبر المشــاركة في عملها االنســاني، 
وتقديــم الخدمــات العاجيــــة، وهو مــا يوفر مســاحة حقيقة 

الحتضان الشباب فهم امل االمم ومستقبلها الواعد.
 وقالت نــوران ان حفظ كرامة العوائل الفقيــرة لم تتوقف ضمن 
بوتقــة الرقعة الجغرافيــة )لمجمع زهــرة الحياة الطبــي(، وانما 
تجاوزت ذلك عبر جوالت قامت بها مع فريقها الطبي في مناطق 
مختلفة من العاصمة ســعيا لتقديم الخدمــات الطبية والعاجية 

لسكانها.

نبل المهنة 
وتــرى الدكتورة نــوران ان مهنة الطب من أنبــل المهن على وجه 
األرض، والطبيــب بردائه األبيض كمــاك الرحمة للمرضى، وعند 
رؤيته تهدأ النفوس وتطمئن، وكإنساٍن نبيل يبذل الطبيب نفسه، 
ووقتــه، وحياته، ثمنًا لراحة اآلخريــن.. وهوضرورة من ضروريات 
الحيــاة، وال حياة ســليمة دونها، حيث يبــذل قصارى جهده في 
معالجــة المرض، وإدخال الســرور علــى قلوب النــاس، ومن هذا 
المنطلــق ادعو كل اطبــاء العالم ان يكونوا امنــاء على مهنتهم 
القيمــة بعيدا عــن الربح المــادي والتجــاري، وان يقدموا مصلحة 
المريــض وحياته علــى كل اعتبار . الن الطب مهنة شــريفة ولم 

ينالها االشخاص اال بجهد وتعب متواصلين . 

قوارير
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فقهيات

تصوير - حسنين الشرشاحي
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استفتاءات في زيارة المرأة 
لمجالس العزاء الحسينية

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

الجواب: يجوز .

السؤال: ما هو رأي سماحة سيدنا ومرجعنا بصحة الحديث 
الوارد عن اإلمام جعفر الصادق )ع( : 

)من بكى أو تباكى على الحسين )ع( وجبت له الجنة(؟
الجــواب: نعم ورد في أحاديث متعددةـ  جملة منها معتبرةـ  الوعد 
بالجنة لمن بكى على الحســين )ع ( كما في بعضها مثل ذلك لمن 

ابكى عليه أو أنشد شعرًا فتباكى عليه. 

الســؤال: في يوم العاشــر من محرم الحرام بعض النســوة 
يقمن بجّر شــعورهن فهــل يجوز ذلك وهــل تجب عليهن 

الكفارة؟
الجواب: يجوز وال كفارة عليهن.

 الســؤال: هــل يجــوز للحائــض والنفســاء والمســتحاضة 
فــي  أو  )ع(  الحســين  تعزيــة  مجالــس  فــي  تحضــر   أن 
مجالــس ذكريات باقــي المعصومين صلــوات اهلل عليهم 

أجمعين؟
الجواب: يجوز .

 الســؤال: مــا تقولــون فــي بــكاء النســاء بصوت عــال في 
مجالس العزاء في حين يكون المجلس مشــترك من الرجال 

والنساء؟
الجواب: إسماع المرأة صوت بكائها للرجل األجنبي ليس محرمًا في 

حد ذاته.

السؤال: بمناســبة زيارة األربعين لإلمام الحسين )ع( ومرور 
الزائرين على المواكب الحســينية ومكثهم عندها وبسبب 
التعــب فإنهم كثيراً ما ينســون حاجياتهم لدى المواكب، 
وهناك صعوبة تحصيل أصحابها فما هو تكليف أصحاب 

تلك المواكب؟
 الجــواب: مــع اليــأس مــن الوصــول إلــى صاحبهــا يتصــدق 

بها على الفقراء المتدينين.

الســؤال: هناك بعض األقراص الحسينية )الليزرية( يظهر 
فيهــا بعض الشــباب من دون ارتــداء القميص فهل يجوز 

للنساء مشاهدة تلك األقراص؟
الجــواب: ال يجــوز للمرأة النظر إلى ما ال يتعــارف النظر إليه من بدن 

الرجل مثل الصدر والبطن ونحوهما على األحوط.

الســؤال: ما حكــم اســتعمال الطبل والبــوق ونحوهما من 
اآلالت في مواكب العزاء؟

الجــواب: ال مانع من اســتخدامها في مواكب العــزاء ونحوها على 
الطريقة المتعارفة مع كونها من اآلالت المشــتركة وليس من آالت 

اللهو المحرم.

السؤال: هل يجب قطع التعزية )العزاء/الموكب( والمبادرة 
إلــى الصــالة )الظهر مثــاًل( عندما يحيــن الوقــت؟ أو إتمام 

مراسم التعزية؟ وأيهما أولى؟
الجــواب: األولى أداء الصاة في أول وقتها، ومن المهم جدًا تنظيم 

مراسم العزاء بنحو ال يزاحم ذلك.

الســؤال: هل يجــوز لقارئــة العزاء )األناشــيد اإلســالمية( 
إســماع صوتها للرجل األجنبي؟ أو ســماع االجنبي لها بغير 
التعمــد كما لو أقيم مجلس للنســاء عند الجيــران وهو في 

بيته؟
الجواب: يجوز لها إسماع صوتها لألجنبي إذا كان خاليًا عن الترقيق 

والتحسين المهيج له.

الســؤال: هــل يجوز للفتــاة أو المــرأة المتزوجــة أن تذهب 
إلى المســجد لحضور صــالة الجماعة وســماع المحاضرات 
الدينية ومجالس العزاء الحسيني إذا لم يرض األب أو الزوج 

بذلك أم ال يجوز؟
الجواب: أما المتزوجة فا يجوز لها الخروج من بيتها إال بإذن زوجها
وأما غير المتزوجة فإن كان خروجها موجبًا لتأذي أبيها شفقة عليها 

من بعض المخاطر لم يجز لها الخروج أيضا.

المصدر: موقع المرجع الديني األعلى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(
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ضيف 
وحوار

امرأة استثنائية من هذا الزمن تكتب بيد وترسم 
البسمة على شفاه الفقراء باالخرى، حديثها 

)حكم وبصائر من نور( وتحاول )النقش على 
الحجر( بصبر وحكمة أمهات زمان، زاوجت بين 
الفكر واالدب في رواياتها فأتهمت بالتغريد 

خارج السرب.

علياء االنصاري :
 مزجت بين الفكر واألدب بعيدًا عن االيحاءات 

تصوير - حيدر الحيدري
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 قواريـر التقـت الكاتبـة والباحثـة االجتماعيـة والناشـطة المدنيـة 
عليـاء االنصـاري فـكان هـذا الحـوار .

من هي علياء االنصاري ؟ 
 *

امـرأة أربعينيـة يقلقهـا حـال االنسـان والمجتمـع فـي هـذا الزمـن 
وتعمـل الجـل خيـر االنسـان والمجتمع وتأمـل بأن تصـل ذات يوم 

الـى تحقيـق العـدل فـي جميـع مفاصـل الحياة . 

ماذا تعني لك تجربة الكتابة ؟ 
 *

هـي نبـض الحيـاة بالنسـبة لـي، أنـا امـارس اعمـاال كثيـرة ولكنـي 
فـي الكتابـة أنسـى كل شـيء وهـي عالمـي الـذي يمنحنـي القـوة 
ذاتهـا  بحـد  صعبـة  تجربـة  الروايـة  كتابـة  تجربـة  و  لاسـتمرار، 
وخاصـة لمـن يريـد ان يجعـل منهـا ) أداة ( لنشـر افـكاره ومبادئـه 
ورؤيتـه فـي الحيـاة وأعتقـد ان مـن الصعـب ان يحيـك المـرء مـن 
افـكاره روايـة تجذب القـراء وخاصة الشـباب مع ذلـك أعتقد بأني 
نجحـت فـي ان امـازج بيـن الفكـر واالدب وهـذا مـا جعـل كثيـر من 
النقـاد يعترضـون علـى طريقـة كتابتـي للروايـة ويقولـون ان علياء 
االنصـاري تكتـب خـارج النـص او تغـرد خـارج السـرب وربمـا النها 
ال تتحـدث عـن االغـراءات وااليحـاءات االخرى التي يحتويها نسـق 
االشـخاص  وصـف  علـى  تعتمـد  وال  عليهـا  المتعـارف  الروايـات 
واالماكـن وال تنتمـي كمـا يقولـون الـى المـدارس االدبيـة المتعارف 
عليهـا ... أنـا اكتـب بعمـق عـن جـرح االنسـان وهمومـه أكتـب عن 
الحقيقـة التـي بحاجـة الـى عرضهـا بصـدق وأمانة ووضـوح تحت 
الشـمس وأكتـب بكلمات بسـيطة يمكن ان يفهمهـا الجميع الصغير 

والكبيـر والمتعلـم وغيـره .

روايتك االخيرة قصة عبودية أثارت جدال ما السبب 
 * 

برأيك وكيف تنظرين اليها ؟
 روايتـي االخيـرة ) بصائـر ... قصـة عبوديـة ( تحدثـت بشـجاعة 
عـن حقيقـة النفـس البشـرية وعـن فلسـفة الحيـاة ) بصائـر ( هي 
رمـز لـكل انسـان أسـتطاع ان يتحـرر مـن عبوديـة الـه الكـره الـى 
عبوديـة الـه الحـب وتحدثـت بصدق أيضا عـن كيفيـة تربيتنا على 
العبوديـة منـذ الصغـر ومـن ثم يتشـارك العـرف والتقاليـد والنظام 

السياسـي فـي تكريـس تلـك العبوديـة . 

ما الذي جذبك الى االعالم المرئي والى النشاطات 
 *

المجتمعية ؟
االعـام هـو أداة لنقـل االفـكار ورؤيـة الحيـاة والمبـادئ التـي نؤمن 
بهـا كمـا ان وسـائل االعـام الحديثـة قـد تكون أسـرع مـن الكتاب 
فـي نقـل تلـك االفـكار وأكثـر تاثيـرا وأكثر انتشـارا حيـث يمكن ان 
تسـتهدف عـددًا أكبـر بكثيـر من االعـداد التـي تقرأ الكتـاب .. ومن 
خـال عملـي المجتمعـي رصدت كثيـرًا من االحتياجـات كان أهمها 
الشـديد  لاسـف  االسـر  بعـض  ان  االطفـال حيـث  تربيـة  قضيـة 
والسـباب كثيـرة منهـا عـدم وعي االمهـات واالباء باهميـة وأصول 
تربيـة الطفـل نراهـم ال يحسـنون التصـرف مـع ابنائهـم فكانـت 
فكـرة "نقـش الحجـر" ومضـات تربويـة سـريعة تسـاعد االمهـات 
علـى فهـم عمليـة التربيـة والتواصـل مع االبنـاء .. امـا "بصائر من 
نـور"  فكانت تسـتهدف بعـض المفاهيم القرانية وتجسـيدها على 

مفاهيـم الحيـاة اليوميـة فـي محاولـة لتقريـب القـران الكريـم الـى 
النـاس وخاصـة شـريحة الشـباب وتقديـم تلـك المفاهيـم بطريقة 

سـهلة تسـاعدهم علـى فهمهـا وتطبيقهـا فـي الحياة بسـهولة .

هل حققت منظمة بنت الرافدين طموح علياء االنصاري؟ 
 *

منظمـة بنـت الرافديـن عالمـي الخـاص والكبيـر حقـق لـي طموحي 
فـي عـدة جوانـب منهـا أثبـات كفـاءة المـرأة فـي االدارة والعمـل 
وأنهـا قـادرة على ان تكـون قيادية في مجتمعها وأسـرتها فهناك 
العديـد مـن النسـاء والفتيـات العامـات فـي بنـت الرافديـن هـن 
االن قائـدات حقيقيـات علـى مسـتوى أسـرهن ومجتمعهـن كما ان 
تجربـة العمـل فـي المنظمـة أثبتـت ان المـرأة ال يمكـن ان تتكامـل 
فـي الحيـاة اال بوجـود الرجـل معهـا، فعالـم بنـت الرافديـن يضـم 
الرجـال ايضـا  وهـم يعملـون جنبـا الـى جنـب فـي فضـاء نقـي 
وطاهـر ومنتـج . .المنظمـة حققـت طموحـي فـي تغييـر العديد من 
المفاهيـم الخاطئـة التي يؤمـن بها المجتمع فكانت فضـاًء للتغيير 
وااليجابيـة كمـا انهـا حاضنـة لكثيـر مـن النسـاء المسـتضعفات 
نعـم   .. الحيـاة  صعـاب  تخطـي  علـى  وتسـاعدهن  والمهمشـات 
اسـتطعت مـن خالهـا ان احقق كثيرًا مـن طموحاتي ومـا زال منها 

ينتظـر .

مشاريع قادمة مهمة في مجال الكتابة او التلفزيون؟
 *

سـتكون هنـاك برامـج تلفزيونيـة حول االسـرة والعاقـات الزوجية 
الهميـة هـذا الموضـوع الذي قد يسـاهم فشـلها في تشـتت االسـر 
وحصيلـة ذلـك جيـل كامـل غيـر مؤهـل لممارسـة دوره فـي الحيـاة 
ناهيـك عـن االمـراض والعقـد النفسـية التـي يحملهـا فـي داخله، 
امـا في مجـال الكتابة فهناك مشـروع كتاب جديد يجسـد مفاهيم 
القـران الكريـم بطريقـة جديـدة غيـر كاسـيكية لتكـون قريبـه مـن 
الشـباب ليكـون القـران مصـدرا للحيـاة وليـس كتـاب مقـدس فقط 

نتبـرك به فـي المناسـبات . 

كيف تجد علياء االنصاري الوقت لممارسة كل هذه 
 *

المهام وكيف توازن بين عملها ومسؤولياتها البيتية ؟ 
أنـا لسـت مـع مقولـة ) ال يوجد لـدي وقـت ( فالوقت متـاح للجميع 
ومـا نحتاجـه هـو تنظيمـه مـن خـال تحديـد االهـداف واالولويات 
ونبحـث عـن االدوات المسـاعدة في الوصول الى االهـداف، انا لدي 
وقـت للعمـل ومسـؤوليات البيت ووقـت للراحة والخـروج مع اوالدي 
وقضـاء الواجبـات االجتماعيـة ولكـن ليـس لـدي وقـت للمضيعات 

التـي تسـتهلك وقـت كثير من النسـاء وتفسـد عليهـن الحياة.

ساجدة ناهي 

منظمة بنت الرافدين عالمي الخاص 
والكبير حقق لي طموحي في 
عدة جوانب منها أثبات كفاءة 

المرأة في االدارة والعمل وأنها 
قادرة على ان تكون قيادية في 

مجتمعها وأسرتها
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حملة 
)شكو بيها(

أسم قدوتنا 
وموالتنا السيدة 
زينب عليها 
السالم هي أول 
االسماء التي 
طرحت في هذا 
المحفل الدولي 
وما زالت رمزا 
للشرف والكرامة 
والشجاعة ومثال 
المرأة المحنكة 
في السياسية 
واالعالمية 
الواعية التي 
سيقى صدى 
خطبتها هادرا 
الى قيام الساعة 
وقد ظلمت في 
االرض وستبقى 
تلمع في السماء

 مــا زلت أذكــر كيف ان جدتي رحمهــا الله كانت تتحدث عن السياســة 
وكأنها محلل سياسي قدير رغم انها أمية ال تعرف القراءة والكتابة ولكنها 
تملــك الحكمة والمعرفة ببواطن االمور وما زالــت كلمات أمي وتحلياتها 
المستقبلية لما ســتؤول اليه االمور ترن كالجرس في رأسي. ولوال مجتمعنا 
الذكوري الذي يســتهجن وصول المرأة للمناصب العليا و يغيبها ويضعها 
ن  دائما خلف الكواليس لبرزت لدينا اســماء المعة ال تقل شرفا وحكمة عمَّ
كانت رمزا للتضحية والبطولة منها ام قصي التي حصدت جائزة أشــجع 
امرأة في العالم ، فاستحقت وبجدارة لقب طوعة العصر والشهيدة الغيور 
أمية جبارة التي ســجلت موقفا تاريخيا ســتقف له االجيال أحتراما على 
مــدى الدهر وكانت بالف رجــل وما زال صدى صوتها يســمع في ارجاء 

حطام منزلها المدمر وما تبقى من أطال .. 
أســماء كثيرة بقيت فــي ذاكرتي وأنا اتابع فعاليات مؤتمر حملة )شــكو 
بيهــا ( التي تقودها بعثة االمم المتحدة لمســاعدة العراق في العمليات 
االنتخابية والسياسية وصنع القرار في العراق وكنت احد المشاركين فيها. 
جت هذه الحملة لمشاركة المرأه الفاعلة في العملية السياسية وشددت  روَّ
على عدم غياب المرأة العراقية عن الرئاســات الثاث وأنزوائها بعيدا عن 
السياســة وعن كل المحافل االجتماعية والثقافية لذا فعا شكو بيها اذا 
أصبحت المرأة رئيســة جمهورية او رئيســة وزراء فهي بالتاكيد ستحرص 
على الوطن كما تحرص على عائلتها واوالدها و ســتكون با شك حريصة 

على دماء وأموال العراقيين .. 
والمشــرف في هذا الموضوع ان أسم قدوتنا وموالتنا السيدة زينب عليها 
السام هي أول االسماء التي طرحت في هذا المحفل الدولي وما زالت رمزا 
للشرف والكرامة والشجاعة ومثال المرأة المحنكة في السياسية واالعامية 
الواعيــة التي ســيقى صدى خطبتها هادرا الى قيام الســاعة وقد ظلمت 
في االرض وســتبقى تلمع في السماء. طرأت على بالي أسماء لشخصيات 
نسوية مهمة وأبت اال ان تعرف عن نفسها لتقول نحن هنا ونحن صنعنا 
التاريخ واالمجاد مثل المعمارية الراحلة زها حديد العراقية المولد العالمية 
الشهرة ونزيهة الدليمي أول وزيرة عراقية واحدى رائدات الحركة النسوية 
العراقيــة كمــا انها أول امرأة تســتلم منصب الوزارة فــي العالم العربي 
وغيرها كثير من الشخصيات ، اال تستطيع المرأة التي تعيل االسرة وتربي 
االجيال وتحارب االرهاب وتصنع الســام ان تقود المجتمع والباد الى بر 

االمان ... خرجت من المؤتمر وانا أردد فعا شكو بيها ؟!.

ساجدة ناهي

الواقع من
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على مدى ما يقارب األربع سنوات سجلوا في تاريخ صاحبة الجاللة بطوالت وإنتصارات 
سواء بعدساتهم ام بأقالمهم التي نقلت لنا التقارير الحربية بأروع صورها 

ومشاهدها سواء االنتصارات الكبيرة أم لشهداءالشرف ممن شاركوا وقدموا 
التضحيات فظلت ذكراهم شاخصة، وهنا يستذكر لنا مجموعة من االعالميين الحربيين 

دورهم النبيل في نقل االحداث والمواقف التي مروا بها . 

االعالميين الحربيين .. 

تجارب وتضحيات بحجم الوطن

عطر  
الجهاد

مطالبين بأستحقاقاتهم 

االعالمي الحربي محمد زوين



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////24

مهمات متواصلة 
ملحمـة إسـطورية خضناهـا بـكل مـا فيهـا مـن آالم وتضحيـات 
وإنتصـارات أثلجـت قلوبنـا، هكـذا بـدأ اإلعامـي الحربـي أثير رعد 
المراسـل فـي قسـم اإلعـام الحربـي فـي قنـاة كربـاء الفضائيـة، 
مبينـا حجـم المهمـة التـي قـام بتأديتهـا وتشـرف بهـا كإعامي، 
"مواقـف كثيـرة مررنـا بها خـال فتـرة التغطية اإلعاميـة للحروب 
ضـد قـوى داعـش التكفيريـة أذ إلتحقـت منـذ بدايـة إطـاق فتوى 
إلـى كل  الكفائـي بالحـرب وقمنـا كفضائيـة بالوصـول  الجهـاد 
وتـم تغطيتهـا  المعـارك  فيهـا  التـي حدثـت  واألماكـن  النقـاط 
إعاميـا فاإلعـام الحربـي صـار األداة التـي نقلت قصـص البطولة 

إلـى العالـم وأبقـت الشـعب العراقـي والعالـم أجمـع علـى تواصل 
وتمـاس مـع الحـرب ومجرياتهـا.

اإلعامييـن  اصدقائـه   احـد  سـيما  المؤلمـة  المواقـف  ويسـتذكر 
قائـا": الجنـود،  وحتـى  الحربييـن 

 لن أنسـى المصور الشـاب الشـهيد سـجاد نجم وأنا شهدت صعود 
روحـه إلـى البـاري فـي لحظات أشـبه ما تكـون بالحلم حيـث يكون 
أقربهـم معـك وفي طرفـة عين تفقده، لن أنسـى الشـهيد المصور 
قدمـوا  الذيـن  الحربيـون  المراسـلون  هـم  الحربي..كثيـرون  حمـزة 

حياتهـم إلنقـاذ العوائـل النازحـة وتوثيق صـور البطولة.
ويفخـر أثيـر بالوسـام الـذي بقـي فـي جسـده إثـر اإلصابـة التـي 

االعالمي الحربي اثير رعد
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ميساء الهاللي

تعـرض لهـا وهـو يقـوم بتغطية إعامية ألحـدى المعـارك، وبمجرد 
طريـق  ويسـتكمل  بأصحابـه  ليلتحـق  عـاد  صحتـه  تحسـنت  أن 
البطولـة، ويـروي خاصـه مـن المـوت بإعجوبـة فـي موقـف آخـر، 
أصيـب الفريـق الهندسـي الـذي يرافقنـا فخرجنـا لتغطيـة إحـدى 
المعـارك بصحبـة ابطـال قواتنـا االمنيـة وكنا نسـير بحـذر ولكنني 
فجـأة ضغطـت بقدمـي على عبـوة ناسـفة وإلتفت األسـاك حول 
قدمـي وكانـت لحظـة فاصلـة بيـن المـوت والحياة حينهـا توكلت 
علـى اللـه تعالـى وقـرأت سـورة الفاتحـة ألم البنين لتسـهيل أمري 
فـإن كنـت شـهيدا فهنيئـا لـي وإن نجـوت فقـد كتب لـي عمر آخر 
ألسـير فـي نفـس الطريق والحمـد لله تمكـن أحد الجنـود ممن لديه 

بعـض الخبـرة فـي تفكيـك العبـوات مـن تفكيكها.
مـن الجديـر بالذكر أن المراسـل الحربي أثير رعد حصـل على العديد 
مـن الجوائـز منهـا تكريـم مـن قبـل رئيـس الـوزراء حيـدر العبـادي 
والمركـز الثالـث لجائـزة ملبـون التـي أقامتهـا العتبـة الحسـينية 

المقدسـة عـن أفضـل تقريـر صحفي.
التـي سـتكون  الحاليـة  المرحلـة  وفـي ختـام حديثـه يعلـن عـن 
مرحلـة كتابـة التاريـخ وصـور البطـوالت مـن خـال إصـدار الكتـب 
وإعـداد التقاريـر المصـورة واألفـام الوثائقية بعـد التخلص من زمر 

داعـش اإلرهابيـة.

زيف األدعاء
لإلعـام الحربـي دور كبيـر فـي كشـف إدعـاء زيـف إعـام داعـش 
فـي الكثيـر مـن المعـارك ، يقـول المراسـل الحربـي عمـاد الدهش، 
دورنـا كان توثيقيـًا بمرافقـة الحشـد الشـعبي والجيش،ففي إحدى 
المعـارك التـي حوصر خالها نصـف الفريق اإلعامـي بينما تمكنا 
نحـن النصـف االخـر مـن تغطيـة المعركـة حتـى حلول الظـام لوال 
إختـراق شـظية لعدسـة الكاميـرا وإضطرارنـا للعـودة إلـى مواقعنـا 
ليعلـن إعـام داعـش تمكنهـم مـن السـيطرة علـى جبـال مكحـول، 
فمـا كان منـا إال إسـتكمال القتـال فـي اليـوم التالي وفـك الحصار 
عـن إخوتنـا اإلعامييـن وإرسـال التقاريـر التـي تبيـن حجم خسـائر 
داعـش التـي بلغـت أكثر مـن 300 قتيـل وفي موقف آخـر تمكنت 
مـن توثيـق تقريـر عـن سـيارة مفخخـة كانـت تتوجه نحونـا قمت 
لنـا  المفخخـة خلفـي وكتبـت  السـيارة  لتظهـر  إعاميـة  بتغطيـة 

السامة.
ويجـزم أن الحـرب أشـبه برحلـة عابـرة بين الحيـاة والمـوت، تعلمنا 
كيـف نحمـل نعـوش أصدقائنـا ونعـود لنكمـل دورنـا متأهبيـن 

للمـوت، تجربـة صعبـة ولكنهـا رائعـة.
الدهـش أيضـا حصـل علـى تكريـم مـن رئاسـة الـوزراء وفـوز 
بجائـزة ملبـون عـن أفضـل تقريـر صحفـي مناصفة مـع زميله 

رعد. أثيـر 

خطا" فاصال"
لـم تثـن من عزمـي دراسـتي الجامعية عنـد دخول قـوات داعش 

للموصـل وإعـان فتـوى الجهـاد الكفائـي مـن اإللتحـاق بصفـوف 
اإلعـام الحربـي ضمـن قنـاة كربـاء الفضائيـة آنذاك ثـم إنتقلت 
إلـى وحـدة التوثيـق الحربـي، فقـد أعلـن المراسـل الحربـي محمـد 
زويـن أن الحـرب التـي حدثـت بيننـا وبيـن زمـر داعـش اإلرهابيـة 
كانـت خطـا فاصـا في حمايـة باقي المـدن العراقية من دنسـهم 

وتحريـر المدن ومسـاعدة العوائـل النازحة على عبـور أماكن الخطر.. 
ودوري كمراسـل حربـي أشـعرني بأهمية اإلعام فـي نقل المعلومة 
وإحقـاق الحـق لـكل التضحيات التـي قدمها الحشـد والجيش معا.
أصعـب  مـن  قائـا،  العصيبـة  الصـور  مـن  صـورة  زويـن  ونقـل 
المعـارك التـي تعرضنـا لها هي معركـة عين الحصان غـرب تلعفر 
التـي حوصرنـا فيهـا مـن السـاعة الرابعـة عصـرا وحتـى السـاعة 
الواحـدة بعـد منتصـف الليل ولـم يكن ليفصـل بيننا وبيـن العدو 
سـوى مئـة متـر ولكننا تمكنا مـن دحرهـم والنجاة رغـم تقديم عدد 

التضحيات. مـن 
النصـر  وجـرف  والبحيـرات  بغـداد  حـزام  فكانـت  مشـاركاته  امـا 
ومناطـق سـيد غريـب وتكريـت وبيجـي والفلوجـة وهيـت وجزيـرة 
الخالديـة فـي محافظـة األنبـار ومناطـق غـرب كركـوك وتعرضـت 
العـام 2017 لتكـون وسـاما يذكرنـي بمشـاركتي  لإلصابـة فـي 
فـي الدفـاع عـن بلـدي وكرمـت مـن قبـل رئاسـة الـوزراء والعتبـة 

الحسـينية.

حقوق ضائعة
أجمــع المراســلون الحربيــون علــى انهــم لــم ينالــو مــا يســتحقونه 
إذ لــم تقــدم لهــم الحكومــة إزاء تضحياتهــم ســوى بعــض 
ــاركة  ــم أن المش ــملتهم ورغ ــوق ش ــا حق ــة ف ــات الخجول التكريم

كانــت طوعيــة ولكــن كان األجمــل 
لــو قيمــت الدولــة جهــود اإلعــام 

ــل. ــكل امث ــي بش الحرب

االعالمي الحربي عماد الدهش
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ملف 
العدد
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ألق زينبي
ُأســس مركــز الحــوراء زينــب عليهــا الســام التابــع للعتبــة 
الحســينية المقدســة نهايــة عــام )2013( وقــد اهتــم بجانــب 
ــى 20 عامــا،  مهــم، أال وهــو رعايــة الفتيــات مــن الســن 12 ال
فــكان روحــا مــن العطــاء الزينبــي حيــث قــدم نشــاطات تصــب 

ــداع. ــا نحــو ســماء اإلب فــي تأهيلهــن للمضــي قدم
واشــارت المهندســة ســارة محمــد مســؤولة المركــز فــي حديثهــا 
ــاء  ــو اعط ــز ه ــيس المرك ــن تأس ــدف م ــى ان اله ــر( إل لـــ )قواري
ــاء بهــن ألنهــن  اهميــة خاصــة للفتيــات اللواتــي يجــدر االعتن

ــة. ــال القادم ــة االجي ــج مســتقبلية اوســع لتربي ســُيحقق نتائ
ــز المركــز بباكــورة مــن النشــاطات اذا تمثلــت فــي اقامــة     تمي
مســابقات فقهيــة فــي الرســالة الزينبيــة لحفــظ خطبــة الســيدة 
زينــب )عليهــا الســام ( لكافــة اعمــار األنــاث لتشــهد مشــاركة 
واســعة ومنهــا بــدأت انطاقتــه بمشــاركة ) 13360( مــن 

داخــل العــراق وخارجــه  آنــذاك. 
ونظرا"لاقبــال الكبيــر اتســعت المســابقات لتشــمل "الفقهيــة " 
مثــل الخطبــة الفدكيــة للســيدة فاطمــة الزهــراء )عليهــا الســام( 
ــرت  ادارة  ــة ابه ــداد هائل ــاركات بأع ــا المش ــي ازدادت به والت

مركز الحوراء زينب ｠عليها السالم｟
عطاء يرتقي بالمرأة نحو منابع المعارف

حينما يمتزج 
الحلم باإلرادة 

يسمو االبداع في 
االفق ليصنع من 

المستحيل ممكنا.. 
هذا ما سعى إليه 
مركز الحوراء زينب 

)عليها السالم( 
في استقطاب 

الفتيات من اجل 
غٍد اجمل،  فالمرأة 
هي اللبنة االولى 
للمجتمع، استنفر 

المركز كل نشاطاته 
في تأهيلها نحو 

أهداف سامية 
ترتقي بها في 
محطات الحياة.
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المركــز ولجنــة التقييــم.
 بعدهــا كثفــت علــى حفــظ الخطــب التــي تناولهــا اهــل البيــت 
ــدرر التــي تركوهــا ذخــرًا  )عليهــم الســام( لمعرفــة ســر تلــك ال
ــكل  ــة ل ــينية المقدس ــة الحس ــت العتب ــا خصص ــم، كم لمواليه
ــات  ــن رح ــا ع ــة، فض ــة ومادي ــز عيني ــاطات جوائ ــذه النش ه

ــة.  ــد المقدس ــارة المراق لزي

منبع فكري 
الحاســوب  لتعليــم  دورات  منهــا  عديــدة  نشــاطات  للمركــز 
ــدورات  ــة، فضــا عــن ال والخياطــة، واللغــة الفارســية واإلنكليزي
الســنوي  األدبــي، كمــا يقيــم معرضــه  بالجانــب  المتعلقــة 

للمهــارات النســوية تحــت شــعار )بالهــام زينبــي المنبــع .. 
ــال  ــوية واعم ــدارات نس ــن إص ــع( ويتضم ــد تصن ــب ي ــد تكت ي
ــدارس فــي  ــات الم ــة، بمشــاركات واســعة لطالب ومهــارات يدوي
مرحلــة الثانويــة، والمتوســطة، واالعداديــة، وممــن تركــنَّ  مقاعــد 
ــام  ــزاء ســنوي لأليت ــة موكــب ع الدراســة،  ويقــوم المركــز بتهيئ

ــهداء. ــاء الش وأبن
منوهــة ان الــدورات المجانيــة تضمنــت اعمــاال يدويــة الكتســاب 
المشــاركات بمهــن وحــرف ليســتعنَّ بهــا فــي المســتقبل"، 

ــة لهــن..  ــز تحفيزي ــة بجوائ مكلل
ــه  ــعى إلي ــذي يس ــامي ال ــدف الس ــق اله ــى عم ــدل عل ــذا ي وه
الفتيــات  لــدى  الفــراغ  اوقــات  الســتثمار   المركــز،  مؤسســو 
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ــة  ــة الربيعي ــي العطل ــيما ف ــرى، س ــور اخ ــغالهن بأم ــدم انش  لع
والصيفية. 

انطالقة جديدة
ــي  ــدة ف ــة جدي ــع بانطاق ــز توس ــى ان المرك ــارة ال ــت س وبين
ــرا"  ــة،  نظ ــعافات االولي ــة باالس ــاح دورات خاص ــاطه بافتت نش
ــات  ــيطرة الجماع ــان س ــد اب ــا البل ــر به ــي كان يم ــاع الت لاوض
االرهابيــة عليــه، وقــد شــاركت نخبــة مــن النســاء بهــذه الــدورات 
ــت  ــية تضمن ــداد تنافس ــة بأع ــات العراقي ــب المحافظ ــن أغل م
ــرة  ــداد والبص ــف وبغ ــى والنج ــة االول ــاء بالدرج ــة كرب محافظ
وواســط والديوانيــة، وتنوعــت المشــاركات بيــن كــوادر مؤسســات 
ــات  ــة ورب ــات جامع ــية وطالب ــوادر تدريس ــة  وك ــر حكومي ودوائ
ــت  ــل والمبي ــور النق ــة بأج ــة العام ــت االمان ــد تكلف ــوت، وق بي

ــاركات . ــام للمش والطع
وقــد المســت هــذه الــدورات العطــاء الروحــي لإلنســانية بحــب 
التطــوع لــكل مــن تــرى فــي نفســها الجــدارة والكفــاءة، فالكثيــر 
منهــن ســعين بالمشــاركة ايــام الزيــارات المليونيــة فــي شــهري 
ــك لمســاعدة  ــي الجمعــة وذل ــر، وايضــا فــي ليال عاشــوراء وصف

الزائريــن الذيــن يحتاجــون الــى اســعاف مــا. 

إشراقة جديدة
لــم يتوقــف العطــاء الزينبــي هنــا فحســب، بــل حمــل بطياتــه 
 إشــراقة جديــدة فــي تنظيــم )الحملــة المليونيــة للصلــوات( 
ــة نصــرة  ــام )2016( بني ــز فــي الع ــق بهــا المرك ــي انطل والت
العصــر  صاحــب  موالنــا  فــرج  وتعجيــل  الشــعبي   الحشــد 

والزمان. 
وللســبب ذاتــه اقــام حملــة ملياريــة جديدة فــي العــام )2017( 
ــة  ــق حمل ــام )2018( اطل ــي الع ــد، وف ــورة التوحي ــراءة س لق
ــاركات  ــوع المش ــل مجم ــا وص ــي كل منه ــتغفار، وف ــرى لاس اخ

الــى أعــداد مبهــرة مــن داخــل العــراق وخارجــه.
ــرًا مــن عوائــل شــهداء الحشــد المقــدس  وقــد ضــم المركــز كثي
ــا  ــة )عليه ــيدة رقي ــدارس الس ــم لم ــم بالتحاقه ــى اطفاله وتبن
الســام( وتــم صــرف مخصصــات شــهرية لعوائلهــم، و ســاهم 
ــم ان  ــكن له ــر س ــم بتوفي ــة منه ــل المتعفف ــاعدة العوائ بمس
ــي،  ــاث منزل ــر اث ــكنية، او توفي ــاء دور س ــل بن ــر مث ــب االم تطل
ــتعصية  ــراض المس ــض االم ــه لبع ــات عاجي ــا رح ــم ايض ونظ

ــاد.  ــارج الب لخ

ومنهم من ينتظر
تبنــى المركــز ايضا"سلســلة قصصيــة توثــق تضحيــة وبطــوالت 
شــهداء الحشــد المقــدس حملــت عنــوان )ومنهــم مــن ينتظــر(.. 

بهــذا الشــأن ايضــا تحدثــت مديــرة المركــز بالقــول:
بادرنــا بزيــارة عوائــل الشــهداء فــي بيوتهــم او دعوتهــم 
الــى المركــز  لتوثيــق ســيرة حيــاة الشــهيد وصــوال إلــى واقعــة 

استشــهاده وتوثيقهــا .
كمــا شــاركت العديــد مــن الكاتبــات العراقيــات والعــرب بإنجــاز 
ــذا  ــد ه ــس، ويع ــزأه الخام ــل ج ــور ويص ــر الن ــل ليبص ــذا العم ه
المنجــز األدبــي مــن الواجبــات التــي تبــرز دور المــرأة وبصمتهــا 

ــة، ومســيرتها األدبيــة. فــي توثيــق المرحل

زهراء الكناني

ضم المركز كثيرا من عوائل شهداء 
الحشد المقدس وتبنى اطفالهم 
بالتحاقهم لمدارس السيدة رقية 

)عليها السالم( وتم صرف مخصصات 
شهرية لعوائلهم، و ساهم 

بمساعدة العوائل المتعففة منهم 
بتوفير سكن لهم ان تطلب االمر مثل 

بناء دور سكنية
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حبر مؤنث 

المسرح الحسيني ..
أكــدت الناقــدة عاليــة ابراهيــم اهتمامهــا بالنصــوص الحســينية 
فــي دراســتها كنــص أدبــي ابداعــي فقــد درســت كتابــات 
ــة يجــيء  ــي الخفاجــي فــي ) ثاني ــد عل ونصــوص الشــاعر محم
ــت  ــرأس( ، وكتب ــل( ومســرحية ) ال ــن عقي الحســين( و)مســلم اب
ــى  ــاعر يحي ــات الش ــى كتاب ــة ال ــرحيات اضاف ــك المس ــن تل ع
صاحــب فــي مســرحية ) الحســين أبــدا( ،كمــا كتبــت عــن 
مســرحية ) هكــذا تكلــم الحســين( للشــاعر المصــري محمــد 

ــول: ــر.. تق ــي مط عفيف
ــيد  ــيني لتجس ــرح الحس ــوص المس ــدا بنص ــي ج ــب اهتمام  يص
ــي اذ  ــي االدب العرب ــين ف ــام الحس ــا االم ــف وبطله ــة الط واقع
الحظــت اهتمــام عبــد الرحمــن الشــرقاوي وبقيــة االدبــاء بقضية 
الحســين بعــد هزيمــة عــام 1967 بدافــع البحــث عــن البطــل 

المخلــص لتتخلــص االمــة العربيــة مــن آثــار الهزيمــة واالنكســار، 
أمــا فــي فتــرة التســعينات فقــد أخــذ المســرح العراقــي منحــى 
آخــر بعــد انحســار التيــارات القوميــة فبــدأ الكتاب يوظفــون فكرة 
ــام  ــقوط النظ ــد س ــي، وبع ــرح التجريب ــي المس ــز ف ــين الرم الحس
ــن  ــث ع ــدأ البح ــي، ب ــر الطائف ــة التناح ــور قضي ــاد ، وظه المب
القضيــة االنســانية فــي ثــورة االمــام الحســين وليســت القضيــة 
ــب  ــة االدي ــة، فمهم ــك الواقع ــي تل ــت ف ــي حصل ــة الت الدموي
ــة مــن دون  ــد أن يكــون صاحــب قضي ــي الب هــي الفكــر وبالتال
أن يخــرج عــن اطــار الرؤيــة الطقســية ســيما وان االديــب العراقــي 
هــو صاحــب خزيــن فــي الاوعــي لمثــل هــذه الطقوس والشــعائر 
لذلــك تصــب كتاباتــه عــن واقعة الطف فــي حب االمــام وثورته 

العظيمة ومامحها االنسانية ..

في نتاجات االدباء والمبدعين
واقعة الطف.. رمز   ثوري وانساني

نظر العديد من االدباء والشعراء والمفكرين الى واقعة الطف على انها ثورة ضد االضطهاد 
والعبودية ونبراسا للنضال ضد االستغالل والدكتاتوريات ، فاستلهموا منها حروف ابداعهم 

في مختلف المجاالت األدبية ليرسخوا من خالل نتاجاتهم االبداعية ذكرى عاشوراء في 
ضمائر كل الخيرين في العالم وليتركوا لألجيال المثقفة المقبلة سراجا ينير لهم درب 

الطف وماجرى آلل البيت من دون مبالغة أو رتوش بل عبر احساسهم الصادق بها وتأثرهم 
بمعانيها السامية...



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////31

في الشعر والنثر
الخالــدي/ اســتاذ االدب  الدكتــور جاســم  مــن جهتــه، يــرى 
ــت  ــين ترك ــورة الحس ــة ان ث ــة التربي ــي كلي ــث ف ــد الحدي والنق
ــدا،  ــة تحدي ــة والعراقي ــة العربي ــي الثقاف ــرة ف ــعاعات كثي اش
ــدوا بقصائدهــم مــن خــال ثــورة الحســين  وهنالــك شــعراء خل
ومنهــم الجواهــري ومصطفــى جمــال الديــن والشــاعر عبــد الــرزاق 
عبــد الواحــد الــذي كتــب واحــدة مــن اروع القصائــد فــي حــب 
ســيد الشــهداء، كمــا بــرز اثــره فــي قصيــدة النثــر كمــا فــي شــعر 
عبــد الوهــاب البياتــي، وحتــى القصائــد التــي قيلــت فــي عهــد 
النظــام الســابق ، ورد فيهــا مايســتذكر ثــورة الحســين باعتبــاره 
ــى  ــد جســام عل ــد جاســم محم ــد الناق ــا أك ــزا للشــهادة.. فيم رم
ان االدبــاء يجســدون ذكــرى ثــورة الحســين فــي قصائدهــم 
لمــا فيهــا مــن الماحــم العظيمــة والعبــر التاريخيــة، مشــيرا 
ــد  ــاعر محم ــا الش ــف ومنه ــة الط ــن واقع ــت ع ــماء كتب ــى اس ال
أمــا  الخفاجــي وغيرهــم..  آل ياســين ومحمــد علــي  حســين 
ــة التســعينات فقــد شــهدت شــبه انقطــاع عــن المراحــل  مرحل
الفكريــة والشــعرية التــي ســبقتها، اذ كانــت حافلــة باالحــداث 
ــعر  ــام والش ــكل ع ــى االدب بش ــت عل ــي انعكس ــية الت السياس
بشــكل خــاص، فجــاء شــعر تلــك المرحلــة مســتوعبا لــكل تلــك 
ــة..  ــوز الديني ــف الرم ــي خل ــق التخف ــن طري ــن ع ــات ولك المجري
وكانــت واقعــة الطــف شــاخصة بمعانيهــا ومبادئهــا فــي 
شــعر تلــك المرحلــة فــكان اســتحضار الواقعــة مــن أهــم مظاهــر 
ــك  ــرز مــن كتــب عنهــا فــي تل الصــراع السياســي، وكان مــن أب
ــواد  ــد وج ــين القاص ــف وحس ــو رغي ــل اب ــعراء نوف ــة الش المرحل
ــد ووالء  ــق محم ــاعدي وموف ــارف الس ــب وع ــال طال ــل وط جمي
ــر  ــد خضي ــناوي وحام ــام الحس ــري ووس ــدي النهي ــواف ومه الص
الشــمري وغيرهــم، وقد امتــازت القصيــدة التســعينية بـ)عصرنة( 

االمــام الحســين ليحقــق الشــعراء المزيــد مــن البــوح فــي العصــر 
ــن .. الراه

في القصة والرواية 
ــاب  ــن كت ــد م ــام الحســين )ع( وواقعــة الطــف العدي شــغل االم
فــي  كرمــز  الحســين  معنــى  فاســتخدموا  والروايــة  القصــة 
نصوصهــم الســردية ومنهــم القــاص الكبيــر محمــد خضيــر الــذي 
اســتعرض انعــكاس الواقعــة علــى الــذات االنســانية مــن خــال 
اقامــة الطقــوس الحســينية فــي قصتــه ) الشــفيع( داعيــا القاريء 
ــة  ــات ديني ــا باغ ــة ب ــك االجــواء الروحي ــى تل ــى الدخــول ال ال
أو وعظيــة أو فهــم شــعبوي بســيط.. وهنــاك القــاص حميــد 
المختــار الــذي تنوعــت واقعــة الطــف فــي العديــد مــن قصصــه 
بطريقــة غيــر مباشــرة اذ تمكــن مــن خالهــا مــن توظيــف 
ــام  ــم والظ ــوى الظل ــة ق ــة ولمواجه ــز للحري ــين كرم ــام الحس االم
فــي عهــد الدكتاتوريــة ، كمــا تكــررت الثيمــة فــي روايتيــه 
)صحــراء نيســابور( و)المســالك والمهالــك(. امــا القــاص جمعــة 
ــع  ــم م ــة تتناغ ــه الزم ــف لدي ــة الط ــت واقع ــد امس ــي فق الام
ــل  ــه )مــن قت ــه وافــكاره فاســتخدمها فــي روايات رؤاه وتوجهات
حكمــة الشــامي( و)اليشــن( )مجنــون زينــب( ..ولــم يفــت القــاص 
والناقــد الكربائــي األصــل جاســم عاصــي أن ياخــذ علــى عاتقــه 
مهمــة توثيــق الواقعــة وتوظيفهــا فــي أعمالــه بطريقــة صوفيــة 
وصــوال لمــراده فــي تأســيس روايــة كربائيــة خالصــة كمــا فــي 
مجاميعــه )ماقبــل ومــا( و)ســامرة الميــاه( ، بينمــا أعــاد الكاتــب 
كمــال الســيد صياغــة الواقعــة بطريقتــه الخاصــة وبلغتــه 

ــك هــو الحســين(. ــم ذل ــه )أل ــر روايت ــة عب الشــعرية الصافي

عدوية الهاللي

عدسة - حسن خليفة
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شعر
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في حب الحسين 

يا عشق طّهر بالهيام نجيعي 
 واسكب من الفردوس بحر دموعي

فالقلب ُأسِكر في الهوى و أجّنه 
 عشق الحسين و منهل التشريع

و اللحن في دّقاته جْمٌع به 
 دمع و فخر خافق بضلوعي

و الّطرف حن إلى مواطن غربٍة 
 حيث الجراح نوازف الترويع

ال الدمع يكفي و ال اآلهات ِبُمْسِعفي 
 فالجرح نزف خافق للشيعي

عا  إن كان عشقي للحسين َتَلوُّ
 زدني ُهياما و استقي تلويعي

لبنان/ فاطمة مشيك 

عدسة - حسن خليفة
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في بحور االدب
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)الحلقة السادسة(

كيف تكتب القصة القصيرة

الَحبكة والبناء
إن الحبكـة فـي القصـة القصيـرة، تعـد كأحد عناصـر أو وحدات 
القـص المنفصلـة والمتفـردة بذاتهـا عـن غيرهـا مـن الوحـدات 
وإن  السـيما  األدبيـة،  والتبويبـات  النقديـة،  التصنيفـات  فـي 
الحديـث عـن الحبكة غالبـًا ما يتـم تناوله بمعزل عـن البناء على 
وجـه الخصـوص، كـون البنـاء أيضا عنصـر أو وحدة مـن وحدات 
وقائمـة  ومنفـردة  منفصلـة  تكـون  كذلـك  القصيـرة،  القصـة 
والنقديـة  األدبيـة  والتصنيفـات  التبويبـات  بذاتهـا فـي ذات 

المشـار اليهـا اعاه. 
أقـول، رغـم كل ذلـك، إال إنـي أحسـبهما وحدتيـن متداخلتيـن 
فيما بينهما بشـكل يتعذر - كما أحسـب - في كثير من األحيان 
الفصـل بينهمـا بسـهولة.. لتداخـل الخصائـص والمهـام لـكل 
وحـدة منهمـا مـع األخـرى .. إذ انهمـا يشـتركان فـي الكثيـر من  
والواجبـات الفنيـة الملقـاة علـى كل واحـدة منهمـا.. بتداخـل 
أدبـي دقيـق، لـذا حاولـت الجمع بينهمـا في موضـوع واحد هنا.
 ولـو حاولنـا أن نتنـاول تعريـف الحبكـة وهـو: " مصطلـح أدبـي 
تتكـون  التـي  والمتسلسـلة  المتتابعـة  األحـداث  بـه  يقصـد 
منهـا قصـة مـا، مـع التأكيـد علـى عاقـة ) تشـابك( األحـداث 

ببعضهـا..". 
وأمـا أصـل الكلمة لغويـًا، فهو من حبكة )بفتـح الحاء( من َحبك 
َحبـكا أي الشـد الوثيـق، وفـي مختار الصحـاح عن ابـن األعرابي: 

“إن كل شـيء قد أحكمته وأحسـنت عمله فقـد )احتبكته(". 
أمـا البنـاء؛ فهـو سـيمثل بنيـة أو الهيـكل الخارجـي المتنامـي 
فـي سـرد القصـة القصيـرة، وطريقـة َحبـك بنائهـا، وسـيكون 
ذلـك بأسـلوب تصاعـدي أو تنازلـي ضمـن الوحـدات األرسـطية 
الثـاث: )بدايـة منتصف ونهايـة(، أو بالعكس فـي حالة البناء 
التنازلـي؛ أي مـن نهايـة الحكايـة فـي القصـة القصيـرة الـى 

بدايتهـا.
وهنـاك أيضـًا مـا هو خـارج أطار هذين األسـلوبين فـي التبويب 
األدبـي.. إذ يمكـن القاص َحبك قصته أنّى شـاء وكيفما يشـاء.. 
بماهيـة  أو  البـدء،  بكيفيـة  عليـه  الفـرض  يملـك حـق  أحـد  ال 
القـول علـى  االنتهـاء.. باقتـراح قوالـب جاهـزة، كمـا اسـلفنا 
سـبيل المثال األرسـطي في ترتيـب الوحدات اآلنفـة الذكر، لكن 

يبقـى المهـم في الحبكة أن تكـون مقنعة ومؤثرة فـي المتلقي. 
وعليـه فسـوف يكـون العمـل فـي حبكـة القصـة القصيـرة، كما 
فـي النسـج اليـدوي للسـجاد الفاخـر كمـا أحسـبه، وهـي عمليـة 
دقيقـة تحـاول قيـادة الخيوط أو نسـج خطوط القصة الرئيسـية 
وحسـن  سـرديًا،  تداخلهـا  خـال  مـن  بينهـا  فيمـا  والثانويـة 
عاقتهـا فنيـًا فيمـا بينها لونيـًا وهندسـًا، ومحاولة مـزج األلوان 
لتلـك الخطـوط.. كما في حياكة السـجاد، ويقابل ذلـك )الصراع 
فـي القصـة(، من أجل تشـكيلها لوحة من صور أو رسـوم نباتية 
أو غيـر نباتيـة أو أشـكال هندسـية متناسـقة فيما بينها بشـكل 
رائـع.. سـواء فـي األطـوال او المقاسـات أو األشـكال، وإلظهارها 
أخيـرًا بتلـك الزخـارف المحكمـة األبعـاد.. المتناسـقة األشـكال 

جماليًا. واأللـوان 
مـا سـبق مـن حديـث فـي المثـال كان عـن صميـم عملية حسـن 

تناسـق الحبكـة فـي القصـة القصيرة.
أمـا هنـا سـأتناول فيمـا يخص البنـاء، فأقـول.. إنه مع ما سـبق 
الحديـث عنـه فـي متطلبـات الحبكـة، لكن هنـا سـيضاف اليها 
وعيـًا فنيـًا متقدمـًا مـن اجـل تنميـة الحـدث، أي تصاعـده نحـو 
الحـل فـي ختـام  او  النهايـة  الـى  االنحـدار  ثـم  ومـن  الـذروة، 
القصـة، اضافـة الـى ذلـك، يتطلـب المقـام هنـا هـو التنامـي 

الرئيسـية. للشـخصية 
حياكـة  ..عمليـة  العمليـة  ذات  فـي  بسـيطًا  مثـااًل  وسـأضرب 

التالـي: التسـاؤل  طـرح  خـال  مـن  المثـال  وسـأبدأ  السـجاد، 
هـل هنـاك خطـة منظمـة فـي عمليـة الحياكـة؟ وهـل هنـاك 

للهـدف؟  للوصـول  واألوان  األشـكال  تنسـيق 
الجـواب سـيكون بالتأكيـد نعـم، الهدف سـيكون أواًل الفـراغ من 
حياكـة السـجادة، وثانيـًا احـكام تشـكيل الصـور والزخـارف في 

الداخلي.  نسـيجها 
حتـى فـي عمليـة النسـج هنـاك بدايـة ووسـط ونهايـة، لعلـه 
دائمـًا النهايـة هـي ذاتهـا البدايـة فـي نسـيج السـجاد، ولكـن 
فـي بنـاء القصـة القصيـرة أيضًا سـيكون مـن الضـروري العودة 
الـى البدايـة، لكـن هنـا بوضـع الحـل لمـا تـم تناوله سـرديًا في 

البدايـة.. بضربـة القفلـة النهائيـة.

طالب عباس الظاهر



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////36

التقاطات 
فوتوغرافية

أرضك 
تهفو 
اليها 

االفئدة 
لتطوف 

وتسعى 
فتحظى 

 بلذة 
 القرب 

في جنتك

كيف اكون 
في حرمك 

دون ان 
اخشع؟ 

وانت من 
خشعت 
لترتيل 
آياته 

مالئكة 
السماء

تصوير - حسن خليفة
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ومازالت 
أقدامنا 

تحث 
الخطى 

صوب جنتك 
ما دمنا 

حسينيون..

وليل 
العاشر...

حزن
وشموع ...

وأرواح 
مسافرة...

هنيئا للعيون التي اغتسلت بزمزم البكاء عليك يا قتيل 
العبرة

تصوير - حسنين الشرشاحي
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لقياهـا،  بعطـر  وتنفـس  محياهـا،  بنـور  الفجـر  توضـأ  سـيدٌة، 
ثناياهـا. عنـه  وانفرجـت 

سـيدٌة، أصلهـا تفاحـٌة فاحـت مـن جنـة اللـه، لتتكـّون نطفـًة 
نبويـًة طاهـرًة فـي رحـٍم مطهـر، ُتحـّدث وتذُكر مـذ كانـت جنينًا، 
وتسـتقبل الدنيـا بوجههـا األزهـر ومسـكها األذفر وقلبهـا األنور، 
فتزيـح الغمـة عـن قلب نبـي األمة، فهـي أحلى وأغلى مـا أعطاه 

إيـاه الخالـق  وقّدر.
حتـى إذا تفاخـرت مائكـة السـماء وتطّيبت حـور الجنـان واّزينت 
لقدومهـا أروقـة األكـوان، هبـط الـروح القـدس على قلـب المختار 
فاستبشـر، وافتـّر ثغـره بمـا أوحى بـه الرب األكبـر، ورّتلـت نبراته 

الملكوتيـة قرآنـًا ُيتلـى وُيذكر:

" إنا أعطيناك الكوثر"
للوفـرة،  ووفـرٍة  للكثـرة،  كثـرٍة  الكوثـر... صيغـة  مـا  أدراك  ومـا 
فـأي عطـاء هـذا الـذي وعده اللـه المّتقيـن إن رشـفوا مـن كوثرها 

قطـرة؟!
حوريـة إنسـية؟! ... بـل إن الحـور تتسـابق لخدمتها حمـدًا للباري 

وشكرا.
قدسـها  عبـق  مـن  يتنّشـق  الطهـر  إن  بـل   ... طاهـرة؟!  بتـول 

طهـرا. طيبهـا  مـن  ويسـتمّد 
ثة أيضًا، .. ثة؟! بل محدِّ  محدَّ

همسـاتها األولـى كانـت تخاطـب قلب والدتهـا خديجـة الكبرى، 
وسـمعها وروحهـا، فتنتعـش قلبها..

صّديقـة؟! بـل أم كل صّديـٍق توالـى بعدهـا، من نسـلها ونسـل 
صنوهـا حيدرة..

أم األئمـة كلهـم.. خـا مـن صـار لهـا بعـًا بأمر ربهـا، ولـواله لما 
وجـد لهـا كفـٌؤ بين الـورى..

بضعـة المصطفـى، جـزؤه، بل كلُّـه، فهي قلبه الـذي بين جنبيه، 

ذاك القلـب الـذي اسـتقبل الوحي ونقل األمانـة ورّددها ذكرا.
أم أبيها، وكفى بهذه المكرمة العظمى لنا بها فخرا.

وتقتـرن  بالنبـوة  تحيـط  وتسـكن،  وتضـم  وتحضـن  ترعـى   ، أمٌّ
فدهـرا. دهـرًا  وتغّذيهـا  مهدهـا  وتهـّز  باإلمامـة 

فمـن حسـٍن وحسـيٍن، إلـى تسـعٍة مـن صلـب الحسـين، عاشـوا 
يسـتلهمون مـن صبرهـا صبـرا، واستشـهدوا وأرواحهـم تـردد آي 

صبرهـا ذكـرا.
حجٌة هي عليهم، وهم حجج الله على البرايا..

فهـل ذكـر التاريـخ أنثى غيرهـا كانت حجـًة على الحجـج، وزوجًة 
ألبـي الحجـج، وأمـًا وابنًة وبضعـًة لمن اختـاره الله وختـم به كل 
نهـٍج ُينَتَهـج، ووالدًة لكل سـيٍد ُفـرض على المؤمنيـن طاعته، من 

المجتبـى حتى صاحـب الفرج؟!
بلـى.. وال لفـظ يفـي وصفها مهمـا تضّوع بـاألرج، .. هـو القلب، 
يسـجد عنـد حرفهـا، وبنبضـه يقتفـي خطـو وهجهـا، حتـى إذا 

المـس النـور تسـامى وعرج..

نجمة 
في سماء التاريخ

｠عروج قلب｟

لم يعرف التاريخ أنثى قبلها وال بعدها مثلها، وهي التي أحبها البشر عبر السنين.
وال عهدت لحظاته وثوانيه قلوبًا تمردت على كيانها، وحّلقت في فضاء تحنانها، كما 

فعلت قلوب أولئك المحبين.
أطهر ما في األرض وأقدس ما في السماء من عشق، عنوانه سيدٌة من بني آدم 

وحواء، هي سيدة كل النساء، "فاطمة الزهراء".

رجاء محمد بيطار

هل ذكر التاريخ أنثى غيرها 
كانت حجًة على الحجج، وزوجًة 
ألبي الحجج، وأمًا وابنًة وبضعًة 

لمن اختاره اهلل وختم به كل 
نهٍج يُنتَهَج، ووالدةٍ لكل سيدٍ 
ُفرض على المؤمنين طاعته، منذ 

المجتبى حتى صاحب الفرج؟
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مالمح الطف 

نحن كموالين 
آلل بيت الرسول 
نحرص على 
شعائرنا وإحياء 
ذكرى الطف التي 
ال ولن تموت في 
قلوبنا ولكننا 
نحتاج أيضا إلى 
تطوير أفكارنا 
والتعمق في 
ماهية تضحيات 
اإلمام الحسين )ع( 
وآل بيته والصور 
البطولية والعبر 
المستقاة من تلك 
الملحمة التاريخية

تنطوي األيــام وتعود من جديد ذكرى ثورة لم يعهد التاريخ مثيا لها 
بددت كل مســميات األنانية ونادت بالتضحية ساحا للظفر بالدين 
بعد ان حاول الوصوليون تبديده وتسييسه حسب أهوائهم، إنها ثورة 
الحســين )ع( الشــهيرة التي تعود كل عام وبعد مرور أكثر من 1400 
عــام لتذكرنا بأن رجا من آل بيت الرســول إختار التضحية بنفســه 

وعائلته ألسمى هدف في الوجود وهو نصرة الدين وإنقاذه.
رجل وجد لذة في طعنات الســيوف لجسده الطاهر طالما تصب تلك 
الطعنــات في مصلحــة الدين وطالما ســتحمل الســنوات التي تلت 

إستشهاده ختم دمائه التي سالت على أرض الطف.
ولكن مــا حمله فكر ثورة اإلمام الحســين)ع( ليس لمجــرد الرغبة في 
إســتذكار الواقعة بكل حذافيرها وتمثيلها سنويا والمغاالة في إغراق 

الباد في شعائر قد يكون بعضها هجينا.
فنحن نحتــاج إلى نهضة فكرية مســتلهمة من توصيــات مراجعنا 
العظام في أهمية التركيز على فكرة اإلستفادة من واقعة الطف كثورة 
تنــادي بمحاربة الفســاد ونصرة الدين والشــعور بالمظالم ال أن تكون 
مجرد إســتعراض سنوي تقوم به بعض العشــائر من خال اإلستزادة 
من طبخ الطعام الذي يكون من حصة ذوي البطون المتخمة بينما يقف 
الفقير متفرجا في طابور طويل قد ال يحصل منه سوى على القليل من 

الطعام وقد ال يحصل.
نحــن كموالين آلل بيت الرســول نحرص على شــعائرنا وإحياء ذكرى 
الطف التي لن تموت في قلوبنا ولكننا نحتاج أيضا إلى تطوير أفكارنا 
والتعمــق في ماهية تضحيات اإلمام الحســين )ع( وآل بيته والصور 
البطولية والعبر المستقاة من تلك الملحمة التاريخية، نحن نحتاج إلى 
البحث عن مامح الطف في تلك الشــعائر التــي أصبح البعض منها 
يعكس صورا ســلبية من خال فئات أدخلوا شــعائر جديدة رفضتها 
المرجعية أيضا ألنها تنتقص من عظمة واقعة الطف، ليفهم الجميع 
أن ثورة الحســين )ع( ثورة إنســانية يجب التركيز على نواحيها التي 
تدعو إلى اإلصاح ونصرة الفقير والوقوف في وجه الظلم والمســاواة 
بين الناس ويبدو أن الوقت قد حان للقيام بكل ذلك للعودة إلى الفكر 

الحقيقي لثورة اإلمام الحسين)ع(.

حلظة
�صراحة

ميساء الهاللي 
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بئر    زمزم 
 قصة ماء تروي معجزة ربانية

مرايا 
الماضي

دعوة ابراهيم المجابة وأولى الثمرات التي اعطاها الله لخليله عندما رفع يديه للسماء قائال: 
)ربنا أني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم (، شربه شفاء لالسقام وغذاء 

لالجسام ُيغني فأوجب الدعاء بعد الفراغ من شربه مما ترجى اجابته ..
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 وأنـا وأنتـم نتطلـع الـى شـربة ماء مـن زمـزم ال نظمأ بعدهـا ابدا 
وال نسـقم حيـث يقـول نبينـا الكريـم محمد صلـى الله عليـه واله 
وسـلم ) مـاء زمـزم لمـا شـرب لـه ( والمـراد هـو حصـول بركـة ماء 
زمـزم حسـب نيـة الشـارب لـه فان شـربه للشـبع اشـبعه اللـه وان 
شـربه لاستشـفاء بـه شـفاه اللـه فهـو ايـة كبرى مـن ايـات الله 
البينـات فـي بيت اللـه وحرمه وهو سـيد المياه وخيرها واشـرفها 
. وهـو أغلـى هديـة يمكـن ان يجلبهـا الحـاج اوالمعتمـر الهلـه 
واصدقائـه حيـث جـرت العـادة ان يقـدم فـي اقـداح صغيـرة 
للضيـوف المهنئين بعودة الحاج بسـعي مشـكور وذنـب مغفور... 
الروحانيـة  باالجـواء  الضيـف  يشـعر  رؤيتـه  مجـرد  او  وشـربه 
البعـض  يكتفـي  ال  وقـد  الميـاه  بهـذه  تحيـط  التـي  المقدسـة 
بالقـدح الصغيـر فيطالـب بقنينـة مـن هـذه الميـاه امـا للتبـرك 
او لشـفاء مريـض ولهـذا يعتبرمـن اعظـم المنافـع التي يشـهدها 
الحجـاج والمعتمريـن فـي حـرم اللـه حيـث يشـربون منـه وينالون 

مـن خيراتـه وبركاتـه .

 تأريخ ومعجزات
 ال يبعـد بئـر زمزم عن الكعبة الشـريفة اال عشـرين متـرا فقط وهو 
البئـر االطـول عمرا على سـطح هـذه االرض أذ يبلغ عمـر هذه البئر 
المباركـة أكثـر مـن خمسـة االف عـام منـذ ان تدفـق بيـن قدمـي 
النبـي اسـماعيل عندمـا كان رضيعا وأمه هاجر تبحـث وحيدة في 

ذلـك الـوادي المقفـر عـن شـربة ماء تـروي بهـا ظمأه بيـن الصفا 
والمـروة فاصبحـت بقـدرة اللـه التـي تقـول للشـيء كـن فيكـون 
تـزم المـاء بيديهـا حتـى تجمعـه فـي مـكان واحـد وهـي تقـول 
زم زم اي )تجمـع باللغـة السـيريالية( وعـن ذلـك قـال رسـول اللـه 
صلـى اللـه عليـه والـه وسـلم )انـه لـوال ان فعلـت لكان نهـرا من 
انهـار مكـة( لكنـه اصبـح نبعـًا ال ينقطـع ماؤه الـى يـوم القيامة 
وال تـزال هـذه الميـاه تـروي الحجاج منـذ ان أذن نبي اللـه ابراهيم 

تفيد الدراسات ان عمق بئر زمزم 
يبلغ قرابة الـ 30 متر وان المصدر 

الرئيسي لمياهه هو الجبال 
المحيطة بمكة المكرمة وهو 

يجري من تحت الحجر االسود وتضخ 
العيون المغذية للبئر ما بين 11 

الى5 .18 لترا من الماء في الثانية 
وهو لم يسلم من أبحاث العلماء 

التي تحاول جاهدة سبر اغوار هذه 
المعجزة الربانية
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فـي النـاس بالحـج فـي وقـت ال يتجـاوز فيـه عمـر االبـار العادية 
السـبعين عامـا . هـذا البئـر اندثـر ذات مـرة فـي العصـر الجاهلي 
ولـم يعـرف لـه مكانا اال حالمـا تحول الـى حقيقة عندمـا رأى عبد 
المطلـب جـد رسـول اللـه )ص( فـي المنـام مـن يدلـه علـى مكان 
البئـر فاسـتيقظ وركـض مهـروال الـى جانـب الكعبـة وحفـر فـي 
المـكان الـذي رأه في المنـام فتحققت رؤيا الصالحيـن . ولبئر زمزم 
ومائهـا أسـماء عديدة ترجع الـى الصفات المتعلقـة بالماء والبئر 
ذكرهـا أبـن منظـور في لسـان العرب وياقـوت الحمـوي في معجم 
البلـدان منهـا ) زمـم ومكتومـة ومضنونـة وشـباعة وسـقيا الـرواء 
وركضـة جبرائيـل وشـفاء سـقم وحفيـرة عبـد المطلـب ( وغيرهـا 

 . كثير

منافع ربانية 
تفيـد الدراسـات ان عمـق بئـر زمـزم يبلـغ قرابـة ال30 متـر وان 
المصـدر الرئيسـي لمياهـه هـو الجبـال المحيطـة بمكـة المكرمـة 
وهـو يجـري مـن تحـت الحجـر االسـود وتضـخ العيـون المغذيـة 
للبئـر مـا بيـن 11 الـى5 .18 لتـرا مـن المـاء فـي الثانيـة وهـو 
لـم يسـلم مـن أبحـاث العلمـاء التـي تحـاول جاهـدة سـبر اغـوار 
هـذه المعجـزة الربانيـة اال ان الشـيء الغريـب الذي تم اكتشـافه 
بعـد اخـذ عينـات مـن المـاء مـن داخـل المصـادر التـي تأتي من 
اتجـاه الكعبـة للتحليـل ان هـذه العينـة ال يوجـد فيهـا اي نـوع 

مـن الميكروبـات الموجـودة فـي الميـاه العادية فلم يسـبق الحد 
شـرب هـذه المياه الربانية ان اشـتكى من أثر مياهـه على صحته 
وذلـك الحتوائهـا علـى فلوريدات مضـادة للجراثيم بشـكل عالي 
الفعاليـة وهـذه المياه أيضـا تنعش الحجـاج المتعبين الحتوائها 
علـى نسـبة عاليـة مـن أمـاح الكاليسـيوم والمغنيسـيوم فهو اذن 
منحـة مـن اللـه انعـم بهـا علـى الحجيـج القادميـن مـن اقاصـي 

الدنيـا لهـذه االرض الصحراويـة 

صفات مباركة
الروحيـة  زمـزم هـو أشـهر بئـر علـى وجـه االرض لمكانتـه  بئـر 
المتميـزة وارتباطـه فـي وجـدان المسـلمين عامـة و يعتبـر سـيد 
مكـة  وحيـاة  لعمـران  سـبب  وهـو  االرض  ميـاه  وأنقـى  الحيـاة 
المكرمـة و بـه غسـل قلـب النبـي المصطفـى أكثر من مـرة وبارك 
فيـه بريقـه الشـريف وفيـه شـفاء مـن كل داء وشـفاء مـن الحمى 
ويذهـب الصـداع ويجلـو البصـر والنظـر اليـه عبـادة وهـو ال يفنى 
علـى كثـرة االستسـقاء كمـا ان مـاء زمـزم لـو حفـظ سـنين طويلة 
ال يتغيـر وال يفسـد فيبقـى كمـا هو فـي كل مكان حتـى لو حفظ 
مـدة طويلـة مـن االزمـان وصدق رسـول الله صلـى الله عليـه واله 

وسـلم عندمـا قـال ) خيـر مـاء علـى وجـه االرض مـاء زمـزم (.

ساجدة ناهي
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فنون

بفرشاتها حلقت في فضاء االلوان

سحر الجابر .. 

ابحار في عالم الطبيعة والواقعية 

يقول الرسام العالمي المعروف سلفادور دالي ان الرسم خدعة 
بصرية، وبعض االحيان يرى الرسام أشياًء في اللوحة ال يراها غيره، 

وهو يجسد كل انفعاالته او يوميات مدينته وعالمه وكل مايصادفه 
في لوحة وريشة ولون.. وهذا ماتجسد في أعمال الفنانة 

العراقية التي امتزجت لوحاتها مع الطابع الريفي والمدني 
واجادت ريشتها االبداع منذ البداية بتخطيط اول لوحة تشكيلية 

كانت مكنونة في ذاتها.. انها الفنانة البصرية التي والتي ترعرعت 
في مدينة الديوانية وانشغلت في عالم االسرة فترة لم تنسيها حبها 
للرسم فإنطلقت في هذا  المجال الواسع لتصبح خالل عامين من أفضل 

وأمهر الرسامات في العراق.
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تبدأ الجابر حديثها وهي تسير بين لوحاتها مغتبطة وقائلة :
منـذ صغـري كنـت أمسـك بالقلـم وأرسـم مـا يحلـو لـي، اال ان 
الـزواج واألوالد اخذنـي بعيدا"عـن عالـم الفـن رغـم عدم نسـياني 
لهـا، وحلمـت بمعهـد الفنـون الجميلـة ولـم اوفـق فـي الوصـول 
اليـه، فعوضـت ذلـك بفنون أخـرى كاألشـغال اليدويـة والخياطة 
والتصويـر الـذي سـاعدني كثيـرا علـى صقـل موهبتـي مـن خال 
أعـود  أن  قـررت  عاميـن فقـط  وقبـل  ولكننـي  بالصـور  التاعـب 
وأسـطر كل مـا أراه مـن جمـال فـي بلـدي وهمـوم فـي الشـارع 

ومشـاعر داخليـة علـى لوحاتـي.
وسـعت كمـا ذكـرت لفنـان تشـكيلي متمكـن إسـتمر 
بتلقينهـا أهـم قواعـد فن الرسـم ومدارسـه على مدى 
سـتة أشـهر وكان يدربها وترسـم ويصحـح أخطاءها، 
زلـت أحتفـظ بلوحاتـي خـال  مؤكـدة بالقـول: مـا 
فتـرة التدريـب حتـى تخرجـت علـى يـده وإنطلقـت 
إلـى العالـم من خـال معرضـي األول الذي ضـم اكثر 
مـن 95 لوحـة تنوعـت موضوعاتهـا بيـن الواقعيـة 
وأميـل  الروسـي  والبورتريـه  الفرنسـي   واإلستشـراق 
إلـى  األقـرب  فهـي  الواقعيـة  المدرسـة  إلـى   جـدا 

قلبي.

في عامين
فـي البداية كنت أجـد صعوبة في ممارسـة موهبتي 
لصغـر عمـر أطفالـي وحاجتهم لـي وكان أغلب وقتي 
مكـرس لهـم مـع محـاوالت بسـيطة ولكنهـم كبـروا 
وأصبحـوا فـي أعمـار تتيـح لـي التعبيـر عـن رؤيتـي 
بـل  منهـم  إزعـاج  أي  دون  كامـل  وبشـكل  الفنيـة 
بالعكـس أكثـر مـا يسـعدني أنهـم يشـاركوني فـي 
فـي  بآرائهـم  ويدلـون  أفكارهـم  ويطرحـون  الرؤيـا 
لوحاتـي وهـم المشـجع األول لـي ألكـون أمـا ناجحـة 

وفنانـة ناجحـة أيضـا.
معارضهـا  عـدد  عـن  تعلـن  وهـي  الجابـر  إبتسـمت 
وسـط دهشـتي، نعم تمكنت من اإلشـتراك في عشـر 
معـارض خـال عاميـن فقـط منها معارض شـخصية 
عـدد  وبلـغ  آخريـن  فنانيـن  مـع  مشـاركات  وأخـرى 
لوحاتـي حتـى اليـوم 300 لوحـة متعـددة المدارس 
والطـرق حيث تمكنت من إسـتخدام األلوان واإلكرليك 

والتظليـل وكافـة األدوات المتاحـة بالنسـبة لـي.

موهبة ومهنة
فـي عالمنـا يعيـش الكثيـر مـن الفنانيـن وهـم غيـر 

قادريـن علـى ترجمـة واقـع لوحاتهـم بيـن أيـدي المتلقيـن مـن 
النـاس العادييـن ولكنهـم يبحثـون عـن النخبـة وسـحر الجابر هي 
األخـرى إتخـذت مـن الفـن هوايـة ومهنـة أيضـا تعينهـا ماديـا.
عـن ذلـك تبيـن.. ليـس مـن العيـب أن نمتهـن شـيئا وهبنـا اللـه 
ومـا دمـت أرسـم وبشـكل جيـد فـا ضيـر فـي أن تـدر مهنتـي 
مـردودا ماديـا بـل أشـجع أي امـرأة تجـد فـي نفسـها أيـة موهبة 
وال تمتلـك وظيفـة أن تسـتغل موهبتهـا وتعمـل وتربـح ماديـا 
ألنهـا ستشـعر بمقـدار السـعادة وهي تبيع شـيئا مـن صنع يدها 

أكثـر مـن الوظيفـة التقليديـة ولكن ال زال الفن التشـكيلي يشـكو 
مـن شـحة المتذوقين وكذلـك الرقعـة الجغرافية التـي أعيش في 
حدودهـا ال تجـد إستسـاغة للفـن إال مـا ندر لـذا أحاول المشـاركة 

فـي معـارض خـارج المحافظـة أيضا.

الفن هو آخر الهم
التشـكيلي العراقـي لـم يجـد الفـرص المناسـبة والكافيـة  ليثبت 
نفسـه كمـا في الدول األخـرى التي تدعم الفن وتسـتثمرالطاقات 

أقدامنـا  تثبيـت  لنحـاول  كفنانيـن  نحبـو  نـزال  وال  والمواهـب، 
وبشـدة ونحتـاج فقـط إلـى االنطاق عالميـا" بمشـاركات خارجية  
اوسـع اشـمل ليعـرف العالـم بأن العـراق بلـد الحضـارات والفنون 

والمبدعيـن .
وزارة  األمـل فـي  مـن  أن تجـد فسـحة  أخيـرا  وتتمنـى ضيفتنـا 

الملتـزم. العراقـي  الفنـان  لدعـم  الفـن  متذوقـي  أو  الثقافـة 

قوارير 

احدى لوحاتها
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استذكار

منذ سبعة 
سنوات وتحديًدا 
عام 2009 كتبت 
فتاة مدونة 
مجهولة عن 
وضع الحياة تحت 
سلطة منظمة 
طالبان اإلرهابية 
في شمال غرب 
باكستان، وسرعان 
ما اكتشفت 
هوية الفتاة 
التي تدعى "مالال 
يوسف زاي" لتتم 
محاولة اغتيالها 
من قبل مقاتلي 
التنظيم لكن 
القدر شاء لها أن 
تنجو لتكون أصغر 
من يفوز بجائزة 
نوبل بحصولها 
على جائزة نوبل 
للسالم.

مالال يوسف .. 
فتاة تحدت االرهاب بقوة صوتها

نالت جائزة نوبل للسالم 
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غـرب  شـمال  مينغـورا  منطقـة  فـي   1997 عـام  مـاال  ولـدت 
الملهـم  هـو  زاي  يوسـف  زياديـن  مـاال  والـد  ويعتبـر  باكسـتان 
األساسـي ألفـكار ابنتـه، حيـث كان يديـر مدرسـة خاصـة لتعليم 
الفتيـات واألطفـال فـي منطقتـه وكان يحض ابنته علـى التعلم 
والتكلـم بحريـة ونصحها باكتسـاب كل ما تسـتطيع من المعرفة 
وهنـا يتضـح كيـف وضـع الوالـد بـذرة حـب المعرفـة والعلم في 
أفـكار ابنتـه، وهكـذا تعرض زياديـن لتهديـدات باالغتيال وقتل 
عائلتـه بسـبب إصراره علـى إبقاء أبـواب المدرسـة مفتوحة لكل 
مـن يرغـب بالتعلـم، ولـم يعلـم أن الوحشـية سـتصل باإلرهـاب 

لمحاولـة قتـل فتـاة عمرهـا 12 عاًمـا.

المبدأ ينتصر 
اال ان المنعطـف المفصلـي فـي حياة مـاال كان محاولـة اغتيالها 
بسـبب دعوتهـا لحمايـة حـق الفتيـات فـي التعليم، حيـث أطلق 
عليهـا مقاتـل الرصـاص في رأسـها بهـدف قتلهـا ولكنها نجت 
بأعجوبـة ممـا منحهـا تعاطًفا عالمًيـا وارتفعت الدعـوات إليقاف 
الظلـم الـذي تتعـرض لـه فتيات باكسـتان تحـت قمـع اإلرهاب، 

وتـم نقلهـا إلـى بريطانيـا لتمـر بمرحلـة عاجيـة طويلـة وصعبة 
لتخـرج منهـا بسـام وتسـتمر فـي دفاعهـا عـن حقـوق اإلنسـان 

والفتيـات خصوًصـا فـي التعليـم والحرية والمسـاواة.
فـي العـام 2013 أصـدرت مـاال كتابها األول باسـم "أنـا ماال" 
ولعـل أجمـل مـا قالته فـي كتابها الجملـة التي تقـول "لم ندرك 
أهميـة أصواتنـا إال عندمـا أجبرنا على الصمت" وأكدت أن السـاح 
قـد يسـتطيع إجبـار اإلرهـاب علـى التراجـع لكـن العلـم والتعليم 
هـو الوحيـد القادر على إنهائه بشـكل تـام ، وتقـول "التعليم هو 

أقوى األسـلحة فـي العالم.

راعية وسفيرة
كل ذلـك النضـال تـوج بفـوز مـاال بجائـزة نوبـل للسـام عـام 
 100 أكثـر  مـن  كواحـدة  تايـم  مجلـة  صنفتهـا  كمـا   2014
شـخص تأثيـًرا فـي العالـم لثاثـة أعـوام علـى التوالـي عـدا عـن 
اليـوم  وهـي  المـرأة  لحقـوق  بوفـوار  دو  سـيمون  بجائـزة  فوزهـا 
لرعايـة  الخاصـة  منظمتهـا  وافتتحـت  الحسـنة  للنوايـا  سـفيرة 
شـؤون اإلنسـان والمـرأة وتدعـى "مـاال فانـد"، كمـا أعلنـت مـاال 
دعمهـا لمنظمة "هي فور شـي" التي أسسـتها الممثلـة البريطانية 
إيمـا واتسـون والتي تعنـى بحماية حقـوق المـرأة وتوعيتها حول 

دورهـا فـي المجتمـع.
مسـيرة طويلـة مـا زالـت أمام مـاال يوسـف زاي لمنح حـق التعليم 
لصديقاتهـا في باكسـتان الاتي يعانين مـن القمع واالضطهاد، 
لكـن األمـر يبدو غير مسـتحيل بالنسـبة لفتـاة لم تتجاوز السـابعة 
عشـرة وتحـدت المـوت واإلرهـاب لتقف علـى منصة أهـم جائزة 

فـي العالـم لتقـول للجميـع: " أنا مـاال ومن حقـي أن أتعلم".

سعاد البياتي

المنعطف المفصلي في حياة مالال 
كان محاولة اغتيالها بسبب دعوتها 

لحماية حق الفتيات في التعليم، حيث 
أطلق عليها مقاتل الرصاص في رأسها 

بهدف قتلها ولكنها نجت بأعجوبة 
مما منحها تعاطفا عالميا وارتفعت 

الدعوات إليقاف الظلم الذي تتعرض له 
فتيات باكستان تحت قمع اإلرهاب

اثناء تسلم الجائزة
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فلكلور

｠الربل｟ 
وسيلة للنقل استقلها الملوك والعامة

" عربــة الربــل" صــورة مــن صــور الحيــاة قديمــا حينمــا كانــت 
الوســيلة المفضلــة والراقيــة فــي نقــل المواطنيــن، أذ اســتقلها 
الملــوك واالمــراء والــوزراء ووجهــاء بغــداد، وعامــة النــاس، 
كمــا انهــا كانــت مظهــرًا مــن مظاهــر الحيــاة البغداديــة 
القديمــة ووســيلة نقــل مريحــة واجورهــا مناســبة قياســا بأجــور 

ــذاك. ــيارات ان الس

الــذي  )العربنجــي(  والحــوذي  وخيولهــا  صورتهــا  والتــزال 
ــكان  ــي م ــس ف ــو جال ــي(، وه ــوط )القمج ــده الس ــا وبي يقوده
مرتفــع مــن مقدمــة عربــة الربــل بلباســه البغــدادي التقليــدي 
)الصايــة أو الزبــون( ويعتمــر فــي رأســه )الجراويــة( أو الكوفيــة، 
ــه.. تعيــش فــي  ــه خيول ــذي يخاطــب في ــه الغاضــب ال وصوت

ــذب. ــا الع ــى زمنه ــن ال ــة والحني ــرة العراقي الذاك

يظل الموروث الشعبي خالدا" في الذاكرة وفي االحاديث التي تدخل من 
باب االستذكار واالستمتاع والحسرة على السنوات الخوالي التي تشع 

بالحياة الكريمة والبساطة والجمال . 
وفي كل عدد من اعداد "قوارير" نسلط الضوء على هذا التراث بمبادرة 

التخلو من احياء الماضي الجميل .

من  جمال الماضي العذب

لوحة للفنانة سحر الجابر
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صناعتها
هــذه العربــة التــي يســميها العراقيــون بـ)الربــل( كانــت 
ــى  ــاء يغط ــا غط ــبي وله ــدوق خش ــة صن ــى هيئ ــة عل مصنوع
الشــتاء  المطــر فــي فصــل  الراكبــون ليحفظهــم مــن  بــه 
ــان  وحــرارة الشــمس فــي فصــل الصيــف، وفــي بعــض االحي
تكــون مكشــوفة وهــي مغلفــة بالجلــد وعليهــا نقــوش بديعــة 
مرســومة بدقــة متناهيــة ، وتســير العربــة بأربــع عجــات 
ــل  ــان يفص ــا حصان ــر( ويجره ــادة )التاي ــرة بم ــبية مؤط خش
بينهمــا مــا يســمى بـــ)االوخ( وتوضــع فــي فــم كل حصــان مــا 
ــن  ــل الحرفيي ــن قب ــع م ــواد تصن ــذه الم ــة( وه ــمى )قنطرم يس
الشــعبيين )الســّراجة( والمتخصصيــن بصناعــة المــواد واالداوت 

ــذاك. ــات ان ــا الرب ــي تحتاجه الت
وعــن تاريــخ دخولهــا، يوضــح الباحثــون فــي الشــأن التراثــي 
انهــا دخلــت بغــداد بعــد دخــول القــوات البريطانيــة الغازيــة 
ــة  ــا انكليزي ــدن( لكونه ــة لن ــمى بـــ )عرب ــت تس ــراق وكان للع
ــة  ــاك وســائل نقــل قديم ــت هن ــل دخولهــا كان ــع، وقب الصن

ــقة  ــوي، والبرش ــكاري، والترام ــل ال مث

العمل مبكرا" 
ومنــذ منتصــف الثمانينــات اختفــت ولــم يعــد لهــا وجــود اال 
نــادرا فــي بعــض المناطــق الشــعبية فــي بغــداد والمحافظــات، 
ــا  ــة( وجمعه ــمى )الطول ــل تس ــات الرب ــت عرب ــر ان  لمبي ويذك
)طوايــل(، يعمــل فيهــا اناســا متخصصــون فــي رعايــة الحصــن 
وتهيئــة الربــات صباحــا مقابــل اجــور تدفــع لهــم، ومــن عــادة 
هــذه )الطوايــل( ان تفتــح ابوابهــا فــي وقــت الفجــر، ألن اغلــب 
)العربنجيــة( يخرجــون للعمــل مبكريــن صباحا،ســيما ايــام 

االعيــاد والكســات اي ايــام العطــل 
فــي  كان  بغــداد  شــوارع  الــى  للربــل  دخــول  واول   امــا 
العــام 1920 عندمــا اســتورد تاجــر عراقــي انــذاك عشــرة 
ربــات مــن الهنــد .. وفــي العــام 1940 بــدات صناعــة 

الربــات فــي بغــددا بشــكل مشــهور .. 
ــاب  ــرقي وب ــاب الش ــن الب ــا م ــل راكبيه ــات تنق ــت الرب وكان
ــى  ــرخ ال ــب الك ــن جان ــم م ــًا بنقله ــوم أيض ــا تق ــم كم المعظ

ــم تكــن  جانــب الرصافــة وبالعكــس عابــرة جســر الشــهداء ول
ــوس . ــى )3( فل ــوب عل ــرة الرك ــد اج تزي

نظام مروري
الربــات لنظــام مــروري صــارم فــي عهــد  لقــد خضعــت 
االحتــال البريطانــي للعــراق،أذ عينــت ســلطات االحتــال 
البريطانــي انــذاك الجنــدي االنكليــزي ) ابوديــا( ليقــوم بواجــب 
شــرطي المــرور لتنظيــم ســير الربــات فــي شــارع الرشــيد حيــث 
ــن ،  ــى المتجاوزي ــات عل كان ياحــق اصحابهــا ليفــرض الغرام
وكانــت المخالفــات التــي يعاقــب عليهــا صاحــب الربــل هــي: 
ــف او إذا حمــل  ــر مــن اربعــة اشــخاص فــي الخل ــل أكث اذا حم
شــخصًا الــى جانبــه فــي االمــام وتكــون العقوبــة أشــد اذا لــم 

ــا .. ــه لي ــى جانبي ــوس( عل ــزودًا ب ) الفان ــل م يكــن الرب
ــة  ــم الجميل ــم تقاليده ــات ان له ــاب الرب ــف اصح ــن لطائ وم
ــى  ــه حت ــام االخــرون بمســاعدة عائلت ــرض أحدهــم ق ــاذا م ف

ــة  ــم الجميل ــم أهازيجه ــا أن له ــفائه كم ش
)ويبقى الربل رمزا تراثيا كبيرا وخالدا (.

قوارير
خضعت الربالت لنظام مروري 

صارم في عهد االحتالل 
البريطاني للعراق،أذ عينت 
سلطات االحتالل البريطاني 

انذاك الجندي االنكليزي 
)ابوديا( ليقوم بواجب شرطي 

المرور لتنظيم سير الربالت 
في شارع الرشيد حيث كان 

يالحق اصحابها ليفرض 
الغرامات على المتجاوزين
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التحاليل المختبرية.. وأسرار أجسامنا؟!

يعاني الناس من مختلف 
األمراض سواء المزمنة 

أو االنتقالية, وكلما تطور 
العلم ساهم أكثر في 
اكتشاف امراضا لم تكن 

معروفة تشخيصيا, وفي 
نفس الوقت يستنفر 

الباحثين في الشأن الطبي 
جهودهم لمعرفة أسباب 

األمراض واألهم إيجاد 
العالج الناجع, وفيما يخص 

التحليالت المختبرية فقد 
سهلت الكشف عن كثير 
من األمراض وساهمت 

في معرفة أسباب اإلصابة, 
كما تساعد بشكل كبير في 

تحديد العالج لكل مرض 
ومراحل استجابة الجسم 

للعالج.

تغريدات تنمويةطبيب

منابع النور 
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 كادر قواريــر التقــى بالدكتور محمــد صادق الموســوي – دكتوراه 
اختصاص أمراض الدم – للحديث عــن التحاليل الدورية وأهميتها 

للصحة العامة:
 

1 - ما هــي أهم التحاليل الدورية الواجــب اجراءها للحفاظ 
على سالمة الصحة العامة؟

هنــاك عدد من التحاليــل التي يوصى بإجرائها بيــن فترة واخرى 
كجزء مــن المحافظة على صحتنا, وعادة ما ننصح الجميع بإجرائها 
بــدءا من حديثي الوالدة واالطفال دون ســن البلــوغ وما بعده، أي 

جميع األعمار دون استثناء.
ومنهــا 
صــورة 
م  لــد ا

 cbc  الشــاملة وتعد من أهم التحاليل التي يطلــق عليها اصطاح
إذ تحتوي على نسبة الدم, ونســبة لزوجة الدم, وشكل كريات الدم 
الحمراء, وكذلك عدد كريات الدم البيضاء نســبة الكريات الحوبيبية 
والكريات اللنفية وكذلك نســبة االقراص المسؤولة عن تخثر الدم او 

ما تسمى بالصفائح الدموية.
أما االختبار االخر فهو فحص وظائف الكلى, وفحص نســبة فحص 
االمــاح التي قد تتجمع في الكلى او المفاصل او ما يســمى بأماح 

داء النقرس )يورك أسد(.
وايضــا تحاليل الدهون والتي يفضل ان تجرى واالنســان في حالة 
صوم او ممتنع عن االكل ماعدا شرب الماء لمدة 12 الى 14 ساعة, 
والتي تبين نسبة الدهون الصلبة او ما يسمى بالكولسترول والدهون 
الثاثية, والدهون المفيدة للجســم وبعض انــواع الدهون الضارة, 
كذلك جزء من التحاليل التي تجرى بصورة دورية هو قياس نســبة 
الســكر سوى على صيام او عشوائي هذا مهم جدا لاكتشاف المبكر 

لمرض السكري. 
ومــن التحاليل الدوريــة المهمة التي ينصح باجراهــا ولكل االعمار 
هــو اختبــار تحليــل االدرار وتحليل الخروج الشــامل وهــذه مهمة 
جدا الكتشــاف التهابــات المجاري البولية ان وجــدت او التهابات 

وطفليات الجهاز الهضمي.
كذلك من التحاليل المهم اجرائها هو فحص وظائف الغدة الدرقية 
ألن فشل او قصور او زيادة بإفرازات الغدة الدرقية واحد من االمراض 
الشائعة ولكا الجنسين وعند النساء اكثر نوعا ما؛ لذا يفضل اللجوء 

إليه كأجراء احتياطي وبصورة دورية.
ومن االختبارات االخرى المهمة هو اختبار نسبة بعض الفيتامينات 
وخصوصــا فيتامين)d3( النه باآلونة االخيرة يتداول الحديث عنه 
كثيرا لدوره الكبير كوســائل حماية للجســم من االمراض السرطانية 
واالمــراض االخرى كاإلصابــة بالوهن واالصابة بهشاشــة العظم 

وغيرها.
كذلــك الفحوصات التي يوصى بإجرائها للمحافظة على الســامة 
العامة فحص وظائف الكبد وكذلك قياس نســبة الكالســيوم الذي 
يعتبــر واحد مــن االختبارات الضروريــة لألطفال دون ســن البلوغ 
باعتبــار هذه االختبارات هــي ضرورية جدا لقياس مســتوى النمو 

ومتابعة نمو االطفال.

2 - هــل هنــاك أعــراض معينة تســتدعي إجــراء التحاليل 
الدورية؟

اكيد هناك عدد مــن االختبارات التي يوصى بها عند ظهور بعض 
العامات مثا الشــعور بالغثيان والدوار والشــعور بالتعب السريع 
فهذه تكــون مدعاة الختبار قياس نســبة الــدم او تحديد نوع 
الدم بواســطة اختبار ال cbc او صورة الدم الشامل, او قد يأتي 
المريض يشــكو اضطراب دقات القلب وهنا تقتضي الضرورة 
ألجــراء فحوصــات وظائف الغــدة الدرقية ألنــه في بعض 
االحيان ارتفاع افرازات الغدة الدرقية تزيد معدل دقات القلب 
فضا عن اعراض الشعور بالتوتر وتعرق المستمر وارتفاع حرارة 
الجســم, او العكس فبرودة االطراف والخمــول وتورم العينين 
تدعو كذلك إلى فحص الغدة الدرقية ألنه قد تكون مؤشــر إلى 

ايمان الحجيمي هبوط افرازات الغدة الدرقية.

أفكارنا هي ضيوف عقولنــا ، نحيكها برغبتنا جاعلين منها 
واقعاً  نعيــش داخله ولكن أكثرنا نخطُئ في مكونات هذه 
الحياكة ..ما يجعل صورة الحقيقة مخفية وغير جميلة مليئة 
بالوهم والتشــويه وهذا هو ما يفســد الواقــع الذي نعيش 
فيه ، لذلك يجب علينا أن نملك مهارات وســبل للعودة إلى 
حياة جميلة وصحيحة التي من خالها نجذب األشــياء شيئًا 

فشيئًا..
من الضروري أن نكــون واعين باألفكار التي تراودنا أي نعلم 
أنها قد تكون أفكاراً  ســلبية لها أثرها السيء على نفسيتنا 

وطاقاتنــا وحتى يصــل األمر في بعض االحيان إلى ســوء 
عاقتنا باآلخرين فعندما نشــعر بذلك نخبر أنفســنا بأنها 
أفكاراً  ســلبية قد تسللت إلينا مما ناحظ إن الكآبة التابعة 

لتلك األفكار قد بدأت تتضاءل بداخلنا إلى أن تنتهي .
ونحــاول  تحويل األفكار الســلبية إلــى إيجابية، ألن طبيعة 
ميل إلى األفــكار اإليجابية ويقربها  العقل البشــري دائماً  يَّ
إلينــا ألنها تدخــل البهجة والســرور إلى العقــل والنفس 
ويرفض األفكار الســلبية ألنها تجعله وسط األلم والمعاناة 
وألن األشــياء واألفــكار اإليجابية لها قــوى تضاهي آالف 
المرات األفكار السلبية وقواها لذا كلما واجهتنا أفكاٌر سلبية 
علينــا أن نقوم بتحويلها إلى شــيء إيجابــي ، مثاً  موقف 

مفرح أو سفرة سعيدة أو لقاء بشخص تحبه 
كــن ممتناً  وشــاكراً  وفرحاً  بحياتك ومــا فيها، وبحث عن 
األشــياء الجميلة التي تكمن بداخلــك وإن واجهت صعوبة 
في البداية ، إســتمر ألنك حتماً  ســوف تجد أشــياءً  وليس 
شيئاً  جمياً  بداخلك فكل هذا له الحق أن تعطيه إهتماماً  
وإستحقاقاً  أكثر مما تعطي لتلك األفكار والوساوس السلبية 
وتسمح لها بالســيطرة عليك ففي النهاية عليك أن تقتنع 
بأن تعيش بعقل شــاكرٍ مقــدرٍ  ونفسٍ  راضيةٍ  فإذا وصلت 
إلــى هذا فســتجد منبع النــور يضيء حياتــك وتعثر على 

األشياء الجميلة فيها .
ولم يقف علم النفس عاجــزاً  في إنارة الدرب لعلمائه لكي 
يجــدوا لنا طرقاً  أخــرى للتخلص من أفكارنا الســلبية التي 
تراودنا بين الحين واآلخر ومن تلك الطرق هي تمرين يعلمنا 
كيــف أن نتحرر من تلك األفــكار التي تقودنا إلى مشــاعر 

سلبية :
قوموا بشهيق ٍ عميق ........ثم أخرجوا الزفير )كل الهواء( .

أرخوا أجسادكم 
ثم قولوا ألنفسكم إني أريد أن أتحرر 

إني أتحرر من التوتر 
إني أتحرر من كل قناعاتي القديمة    

إني أشعر بالهدوء 
إني في وفاق مع نفسي 

إني في أماااااان .
كــرروا هذا التمرين ثاث مرات وعندما يبدوا لكم أنكم 
تتواجــدون في وضعٍ  صعب كرروا ألنفســكم هذه 
الجمل وعندها ستصبح جزءاً  منكم وستعودون إلى 
طبيعتكــم لدرجة أن كل التوتر والصراع الداخلي 
سيتاشى تدريجيا ً ، اســترخوا .. وفكروا بشيء 
جيد فــإن أفكارنا ال تملك أي ســلطة علينا إال 
إذا ســمحنا لها بالســيطرة فاألفكار بحد ذاتها 

ال قيمة لها فنحن من نكسبها تلك القيمة ..

نور عبد الرزاق 
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التحاليل  المختبرية.. وأسرار   أجسامنا؟!

يعاني أغلب الناس 
من مختلف األمراض 

سواء المزمنة أو 
االنتقالية, وكلما 

تطور العلم ساهم 
أكثر في اكتشاف 

أمراٍض لم تكن 
معروفة تشخيصيا، 
وفي نفس الوقت 

يستنفر الباحثون 
في الشأن الطبي 
جهودهم لمعرفة 

أسباب األمراض 
واألهم إيجاد العالج 
الناجع, وفيما يخص 
التحليالت المختبرية 
فقد سهلت الكشف 
عن كثير من األمراض 

وساهمت في معرفة 
أسباب اإلصابة, كما 

تساعد بشكل كبير 
في تحديد العالج لكل 

مرض ومراحل استجابة 
الجسم للعالج.

طبيب

 كادر قواريــر التقــى بالدكتور محمد صادق الموســوي – دكتوراه 
اختصاص أمراض الدم – للحديث عن التحاليل الدورية وأهميتها 

للصحة العامة:
 

 1 - ما هي أهم التحاليل الدورية الواجب اجراؤها للحفاظ 
على سالمة الصحة العامة؟

هنــاك عدد من التحاليل التي يوصــى بإجرائها بين فترة واخرى 
كجزء من المحافظة على صحتنا, وعادة ما ننصح الجميع بإجرائها 

بــدءا من حديثي الوالدة واالطفال دون ســن البلوغ وما بعده، أي 
جميع األعمار دون استثناء.

ومنهــا صورة الدم الشــاملة وتعد من أهــم التحاليل التي يطلق 
عليهــا اصطاح  cbc إذ تحتوي على نســبة الدم, ونســبة لزوجة 
الدم, وشكل كريات الدم الحمراء, وكذلك عدد كريات الدم البيضاء 
نسبة الكريات الحوبيبية والكريات اللنفية وكذلك نسبة االقراص 

المسؤولة عن تخثر الدم او ما تسمى بالصفائح الدموية.
أمــا االختبــار االخر فهو فحــص وظائف الكلى, وفحص نســبة 
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فحص االماح التي قد تتجمع في الكلى او المفاصل او ما يسمى 
بأماح داء النقرس )يورك أسد(.

وايضا تحاليل الدهون والتي يفضل ان تجرى واالنســان في حالة 
صــوم او ممتنع عن االكل ماعدا شــرب الماء لمــدة 12 الى 14 
ساعة, والتي تبين نسبة الدهون الصلبة او ما يسمى بالكولسترول 
والدهون الثاثية, والدهون المفيدة للجســم وبعض انواع الدهون 
الضــارة, كذلك جزء مــن التحاليل التي تجرى بصــورة دورية هو 
قياس نســبة الســكر سوى على صيام او عشــوائي هذا مهم جدا 

لاكتشاف المبكر لمرض السكري. 
ومــن التحاليل الدورية المهمة التــي ينصح باجراها ولكل االعمار 
هــو اختبــار تحليل االدرار وتحليــل الخروج الشــامل وهذه مهمة 
جدا الكتشــاف التهابات المجاري البولية ان وجدت او التهابات 

وطفليات الجهاز الهضمي.
كذلــك مــن التحاليل المهــم اجرائها هو فحــص وظائف الغدة 
الدرقية ألن فشــل او قصور او زيادة بإفرازات الغدة الدرقية واحد 
من االمراض الشائعة ولكا الجنسين وعند النساء اكثر نوعا ما؛ لذا 

يفضل اللجوء إليه كأجراء احتياطي وبصورة دورية.
ومــن االختبــارات االخــرى المهمــة هــو اختبــار نســبة بعض 
الفيتامينــات وخصوصــا فيتاميــن)d3( النه باآلونــة االخيرة 
يتداول الحديث عنه كثيرا لدوره الكبير كوسائل حماية للجسم من 
االمراض السرطانية واالمراض االخرى كاإلصابة بالوهن واالصابة 

بهشاشة العظم وغيرها.
كذلك الفحوصات التي يوصى بإجرائها للمحافظة على السامة 
العامة فحص وظائف الكبد وكذلك قياس نســبة الكالسيوم الذي 
يعتبــر واحد من االختبــارات الضرورية لألطفال دون ســن البلوغ 
باعتبــار هذه االختبارات هي ضرورية جدا لقياس مســتوى النمو 

ومتابعة نمو االطفال.

2 - هــل هنــاك أعراض معينة تســتدعي إجــراء التحاليل 
الدورية؟

اكيد هناك عدد من االختبارات التي يوصى بها عند ظهور بعض 
العامات مثا الشــعور بالغثيان والدوار والشــعور بالتعب السريع 
فهــذه تكون مدعــاة الختبار قياس نســبة الــدم او تحديد نوع 
الدم بواســطة اختبار ال cbc او صورة الدم الشــامل, او قد يأتي 
المريض يشــكو اضطــراب دقات القلب وهنــا تقتضي الضرورة 
ألجراء فحوصات وظائــف الغدة الدرقية ألنه في بعض االحيان 
ارتفاع افــرازات الغدة الدرقية تزيد معدل دقات القلب فضا عن 
اعراض الشــعور بالتوتر وتعرق المســتمر وارتفاع حرارة الجسم, او 
العكــس فبرودة االطراف والخمول وتورم العينين تدعو كذلك إلى 
فحص الغدة الدرقية ألنه قد تكون مؤشر إلى هبوط افرازات الغدة 

الدرقية.
ومن العامات االخرى زيادة في التبول او الشعور بالعطش الشديد 
او زيادة شــرب الماء كل هذه ممكن ان تترافق مع نســبة ارتفاع 
نســبة الســكر لذلك عند ظهور هكذا اعراض يفضل اجراء فحص 

السكري سواء العشوائي او على صيام. 
كما أن الحرقة في التبول واالم البطن او االســهال واالمساك كل 

هذه تدعو االنسان ان يجري فحص االدرار, أو إجراء فحص الخروج 
الشامل.

3 - العامل الوراثي واحتمالية اإلصابة باألمراض الوراثية 
هل تتصدر األسباب التي توجب إجراء التحاليل؟

الجانب الوراثي يتدخل في حياتنا الصحية بشكل كبير ففي حال 
وجود مصاب في العائلة )احد االبوين( بمرض السكر فهذا يكون 
عامًا مؤهبًا لإلصابة الن مرض الســكري أنواع ومنه النوع الوراثي, 
ويساهم الفحص العشوائي والتراكمي في هذه الحالة بشكل كبير 

على الكشف المبكر.
كمــا أن فقر الــدم الوراثي )فقر دم البحر المتوســط( الثاســيميا 
بأنواعها او )فقر الدم  المنجلي( يدعو الى انه افراد العائلة عليهم 
ان يقومــوا باختبــار صورة الدم الشــامل او احيانــا نجري فحص 
الترحيــل الكهربائــي لخضاب الدم من اجل البدء  بالتشــخيص 
المبكر لهذا المرض الوراثي وهذا يشمل حتى االطفال من بعد عمر 

ستة اشهر يفضل اجراء هذا الفحص.
االمثلــة  في هــذا المجال كثيرة, مثا االمراض الســرطانية ففي 
حالة مرض ســرطان الثدي وسرطان المبايض وسرطان عنق الرحم 
توصلت الدراســات إلى ان هناك عاقة كبيــرة بالجانب الوراثي 

النتقال هذا المرض بين افراد العائلة.

4 - ماهــي نصيحتــك العامة للســيدات ، وهــل تختلف 
المرأة عن الرجل في سجلها المرضي ؟

نصيحتي الطبية في مجال إجــراء الفحوصات المختبرية الدورية 
بــأن توجه لكا الجنســين ولــكل األعمار, إذ يعد معدل متوســط 
األعمار في الغرب أعلى من متوسط األعمار لدينا بحكم اكتشافهم 
المبكر لألمراض وهذا ال يتحقــق دون إجراء الفحوصات المختبرية 

بصفة دورية.
 كما أوجه السيدات إلى فحص مهم جدا وليس تحليل وهو فحص 
الثــدي بجهاز الماموغرافــي الكتشــاف أي ورم أو اي عقدة حيث 

يساهم الكشف المبكر في العاج بشكل فعال وناجع.

ايمان الحجيمي 

د. محمد صادق الموسوي

نصيحتي الطبية في مجال إجراء 
الفحوصات المختبرية الدورية بأن 

توجه لكال الجنسين ولكل األعمار، 
إذ يعد معدل متوسط األعمار في 

الغرب أعلى من متوسط األعمار 
لدينا بحكم اكتشافهم المبكر 

لألمراض وهذا ال يتحقق دون 
 إجراء الفحوصات المختبرية 

بصفة دورية
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ترجمة
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االيس كريم ...

رغم أننا اليوم يمكننا وببساطة تذوق آآلف النكهات من االيس كريم من طعم الخيار 
الى نكهة الفانيال بسعر بخس جدا، اال انها عندما صنعت الول مرة عام 1828 كانت حكرا 

على اصحاب الثراء الفاحش وتباع بما اليقل عن الخمسين جنيها استرلينيا،  ولكن هل 
يخطر ببال احد ان االنسان قد يموت من تناول االيس كريم ؟! 

والحقيقة انها قبل مائة عام تقريبا قد تفعل ذلك 
حيث تــم حظر تناولها وبيعها عام 1926 لدورها 
في نشــر مرض الســل حيث كانت تباع في أواني 
 Penny Licks زجاجيــة رخيصة معروفــة باســم
والتــي نادرا ما كانت تمســح للزبائــن ناهيك عن 
غســلها ومع ذلك يبدو ان المذاق الحلو لايس كريم 
يســتحق المجازفة لذا فأن عالم االيس كريم الرائع 
بادواته وأوانيه القديمة ونكهاته المتنوعة أصبحت 
موجــودة االن والول مــرة في المتحــف البريطاني 

لاغذية في لندن .
 أدوات االيس كريم من القرنين السابع عشر والثامن 
عشــر عرضت في هــذا المتحف فــي وقت كانت 
فيه حكرا على االثريــاء وكانت رمزا 
للمكانة العالية على الطاولة كما 
ذهبوا  الحلويــات  اصحاب  ان 
الى أبعد الحدود ولم يترددوا 
في دفع الرشوة للحفاظ على 
التجارية، واذا كنت  أسرارهم 
تعــرف كيف تصنــع االيس 
كريم في ذلك الوقت فكأنك 
تحصل على تذكــرة طعام مدى 

الحياة.. وكان صانعو االيــس كريم حريصون على 
أخفــاء مدى بســاطة عملية صنعــه والتي تقتصر 
على عدد قليل مــن المكونات وبعض الثلج والملح 
وقليا من شــحوم الكوع الذي بواسطته يستطيعون 
 صنــع االف النكهات ومع ذلك ما زال طعم الفانيا 
االكثر شــعبية حتــى وقتنا الحاضر حيــث ما زالت 
مبيعاتهــا تصل الى تســعة من اصل عشــرة من 
طلبات البيع النها ببساطة نكهة جيدة جدا لايس 

كريم. 
ومهمــا كانــت النكهة التــي تفضلهــا اال انه من 
الســهل جدا االفراط في تناوله ،وهــي تجربة من 
المرجح ان تؤدي الى ما يسمى بتجميد الدماغ والذي 
يسببه التبريد الســريع للشريان االمامي للدماغ مما 
يــؤدي الى تمــدده وتعقده،  ولحســن الحظ عاجه 
بســيط للغاية ويكفي وضع لســانك على ســطح 
فمك للمساعدة في تدفئة االعصاب قبل ان تقوم 

بتناول المزيد من االيس كريم .
 

عن صحيفة االندبندنت

ترجمة / قوارير

 تاريخ قصير  وبارد من نكهة الخيار الى الفانيال
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اسعافات أولية

ـ أواًل الجهة التي بها القطعة الغريبة.
ـ اضغطــي برفق على المنخر واجعلــي الطفل ينفخ في األنف 

برفق إلخراج الجسم الغريب.
ـ األســراع للذهــاب إلى المستشــفى حال عدم إخراج الجســم 

الغريب.
• اســعافات بلع جســم غريب )هذه الطريقة تجــدي أكثر مع 

الصغار أو الضعاف(:
- يمكنك مساعدة طفلك وهو في وضع الجلوس، عليك بالوقوف 
خلفه، ثمَّ ضعي ذراعيك على شكل دائرة حول الخصر، احكمي 
قبضة إحــدى اليدين ويكــون إصبع اإلبهام ألعلــى، أي تكون 

القبضة على شكل عقدة.
- وضع هذه العقدة )قبضة اليد( فوق السرة أو الحجاب الحاجر 

مباشرة ثمَّ الضغط باليد األخرى على القبضة وينبغي أن تكون 
ة ألعلى حتى يتم طرد أي جســم غريب  الحركات ســريعة وقويَّ
ويستطيع الطفل بعدها التنفس بسهولة )وإذا لم يطرد الطعام 
خارج الفم عليك بالتقاطه بيديك لتجنُّب رجوعه مرَّة أخرى في 

ممرات الهواء عند التنفس "الشهيق"
- ولتجنب حدوث أي إصابات للضلوع )كسور(، عليك باستخدام 
األيدي عند مســاعدته وليس الذراع، وال تحاولي حضن المصاب 

بقوة.
ـ وإذا كان ابنك في وضع استلقاء على األرض، عليك التأكد من 

رفع الوجه عاليًا. مع ممارسة الضغط للداخل ثم ألعلى.

الزالة جسم غريب من األنف

قوارير
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عالمها 
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مــن االمور التى ترغب فيها العديــد من ربات البيوت، ولكي تصلي الى هذه 
المرحلة مــن االحترافية في نواح عدة في عالمك الخاص البد من توافر عدد 
من الصفات لكي تســتمعي مع افراد عائلتك وتتخلصي من التعب واالرهاق 

الذي تتسبب به اعمال المنزل على اختافها :
ابحثي عن كل ماهو لذيذ وصحي الفراد عائلتك ســواء كان من خال البحث 
على االنترنت او من خال استشــارة احدى قريباتــك او صديقاتك لتكوني 

محترفة في الطبخ والتقديم
اجعلي مــن نظافة المنــزل من اولوياتك حيــث ان نظافة المنــزل ورائحته 
المنعشة يجعل منه نقطة جذب لزوجك وابنائك الى جانب نظافة مابسك 
ومابس زوجك واوالدك كون االهتمام بمظهرهم يعكس مدى اهتمامك بهم
جدولي اعمال المنزل اليومية واالســبوعية لتنظيم اعمالك بدون تعب وارهاق 
وحتى ال ينعكس على نفســيتك ونفســية زوجك واوالدك واســتغلي فترة 

خروجهم النجاز اعمال تتطلب ساعات اطول من المعتاد 
تحدثي مع زوجك عن األمور التي تريدان القيام بها وناقشي معه تلك األمور 

بجدية وعلى كل منكما احترام الرأي اآلخر و اتخاذ القرارات معا.
اجعلي لنفســك رأيًا فيما يرتديه زوجك من مابــس وابدي رأيك في طريقة 
تســريحة شــعره وعطره ولكن بطريقة راقية ومحترمة، كذلك اســتمعي جيدا 

لزوجك، الزوجة الجيدة تستمع إلى ما يقوله لها زوجها.

االحترافية 
ل 

منز
ي ال

ف
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عالمها 

خوف الطفل بعمر السنتين يختلف عن خوفه بعمر العشر سنوات.
فمن عمر الوالدة إلى سن السنتين يخاف الصغير من سماع األصوات العالية أو من الغرباء 

أو غياب أحد الوالدين، وتعتبر هذه مخاوف طبيعية.
أما من عمر ثالث ســنوات إلى ســت ســنوات فيخاف  من أشــياء خيالية مثل األشــباح، 

الوحوش والنوم وحيدًا.
ومن ســن ســبع ســنوات إلى خمسة عشر ســنة فأنه يخاف من 
أشــياء أكثــر واقعية كالخــوف من اإلصابــة بمرض، 

التعب، األداء المدرسي أو الموت.
ويكمــن عالجــه فــي التدريــب يُمكن أن يٌشــعر 
األطفــال بالراحة عندما يعيدون مشــاهدة مواقف 

كانت تخيفهم.
كمــا ان مكافأة الشــجاعة خطوة ايجابيــة كتقديم 
الجوائــز لــه، كما يجــب علــى األم أن تتقبل خوف 
طفلها وعدم االستســالم له..والتغلب على المثيرات 
المخيفــة بالنســبة إليه، فال يجــب إقحامه فجأة في 
المثيــر أو الموقف المخيف فأن التغلب على الخوف ال 
يكــون باإلجبار أو اإلكراه، فاتباع أســلوب "الصدمة" 

يؤدي إلى ظهور نتائج عكسية ويزيد من خوفه.

مثيرات الخوف
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عالمها 

F A S H
 I O

 N
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جميعنــا نحب رؤية  األطفال لما يمتلكون من البراءة والنقاء فهم 
من بين أحــب مخلوقات الله  كما يضفون على حياتنا من بهجة 
وحيوية ، فمشــاهدة االطفــال تعطينا االمل بالحياة ويشــعرنا 
بالســعادة حيث نتذكر معهم أيام الطفولة والشقاوة ونسترجع 

معهم ذكرياتنا . 
ومــع تطور الحياة والموضة أصبح أهتمام االهل بالمظهر الخاص 
لصغارهــم وأناقتهم مــن اولويات مايســعون اليها ســيما وان 
تعليم الطفل على االختيار المناســب للبيئة وللمناسبات الخاصة  
وللمدرسة من شأنه ان يعزز شخصيته وثقته بنفسه، واالختيارات 
بالنسبة لمابسهم فيها مساحة واســعة القتناء االجمل بأناقة 

فائقة. 

اناقة فائقة 
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عالمها 

فوائد 
القرنفل

الوقاية من اإلمساك: 
يحتــوي القرنفــل علــى األليــاف التــي تســاعد علــى منــع 
حــدوث اإلمســاك، وإعــادة الجســم إلــى حالــة انتظــام حركــة 

ــاء. االمع

تعزيز جهاز المناعة: 
يعمــل فيتاميــن )C( الموجــود فــي القرنفــل علــى دعــم 

وتقويــة جهــاز المناعــة.

الحفاظ على صّحة العظام: 
ــاض  ــن انخف ــم م ــي العال ــّنين ف ــن المس ــن م ــي المايي يعان
ــا  ــج عنه ــد ينت ــة ق ــة مرضّي ــي حال ــة؛ وه ــة العظمّي الكثاف
حــدوث هشاشــة العظــام، وبالتالــي التعــّرض لخطــر اإلصابــة 
بالكســور والتمّزقــات. وعلــى الصعيــد العاجــي فــإن القرنفــل 
ــام،  ــن العظ ــي تكوي ــل ف ــذي يدخ ــز ال ــى المنغني ــوي عل يحت
ويلعــب دورًا مهّمــًا فــي الحفــاظ علــى صّحتهــا، حيــث أظهرت 
ــل  ــر القرنف ــات تأثي ــى الحيوان ــت عل ــة ُأجرَي ــات أنبوبّي دراس
ــّوة  ــن ق ــد م ــا يزي ــة، مم ــة العظمّي ــادة الكثاف ــز وزي فــي تعزي
العظــام وصّحتهــا. وكذلــك فــإّن احتــواء القرنفــل علــى كمّيــة 

مــن الكالســيوم يضيــف إليــه فائــدة أخــرى للعظــام.

تخفيف قرح المعدة: 
الحيوانــات  علــى  إجراؤهــا  تــم  التــي  الدراســات  بعــض 

ــن  ــه زاد م ــل وزيت ــتخلصات القرنف ــتخدام مس ــرت أّن اس أظه
إنتــاج المخــاط المعــوي، والــذي يعمــل بــدوره كحاجــز يســاعد 
علــى منــع تــآكل بطانــة المعــدة بفعــل األحمــاض الهضميــة، 
ــّن  ــدة، لك ــي المع ــرح ف ــدوث الق ــن ح ــا م ــي حمايته وبالتال
ــات  ــة إلثب ــزال مطلوب ــى البشــر ال ت ــد مــن الدراســات عل المزي

ــك. ذل

تنظيم السّكر:
 اإلنســولين هــو هرمــون مســؤول عــن نقــل الســكر من الــدم إلى 
خايــا جســم اإلنســان، ولهــذا فــإن عمــل اإلنســولين بشــكل 
ــة  ــتويات ثاب ــى مس ــاظ عل ــًا للحف ــرًا ضروري ــّد أم ــليم ُيع س
للســكر فــي الــدم، وقــد ُوِجــد مــن خــال بعــض الدراســات أّن 
ــاج  ــز إنت ــى تعزي ــات تســاعد عل ــى مرّكب ــوي عل القرنفــل يحت

ــدم. ــل مــن قــراءات الســكر فــي ال اإلنســولين، وُتقّل

تحسين صّحة الكبد:
 أظهــرت الدراســات احتــواء القرنفــل علــى مرّكبــات تســاعد 
علــى تعزيــز صّحــة الكبــد، أهمهــا مركــب األوجينــول المفيــد 
ــت دراســة تــّم فيهــا إطعــام  ــر، ققــد ُأجرَي ــد بشــكل كبي للكب
الفئــران المصابــة بالكبــد الدهنــي مزيجــًا يحتــوي زيــت 
القرنفــل أو مرّكــب األوجينــول، وقــد عمــل كا المزيجيــن علــى 
تحســين عمــل الكبــد، وتقليــل االلتهابــات، وتقليــل اإلجهــاد 

ــك. التأكســدي كذل

يحتوي القرنفل على األلياف، والفيتامينات، والمعادن، التي تجعل من إضافته 
لألغذية أمرًا مفيدًا للصّحة، سواء أكان بشكله الكامل أم المسحوق. وباإلضافة 

إلى كونه يحتوي على عناصر مهّمة للحفاظ على صّحة الجسم، فهو قليل 
السعرات الحرارية كذلك. وفيما يلي بعض الفوائد الصحّية التي يمتاز بها القرنفل:
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عصير   
الفواكه
 المجففة 

المقادير 
 حليب : نصف لتر 

- الفواكــة المجففة : ربع كيلو )تين، تمر، مشــمش، زبيب، 
قراصيا( 

- مكسرات : نصف كوب )لوز، وجوز، أو حسب الرغبة( 
- العسل : 2 ملعقة صغيرة 

طريقة التحضير
1. في الخاط الكهربائي ضعي الحليب، الفواكة المجففة 
)مع االحتفــاظ ببعضهــم للتزيين(، المكســرات، وقومي 

بخلطهم معًا، ثم أضيفي العسل وأعيدي الخلط.
2. اسكبي العصير بأكواب التقديم، وزّيني الوجه بالفواكة 

المجففة، والمكسرات.
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الصالة األخيرة..

هل نحن كما 
أرادنا الحسين؟ 
وهل صالتنا 
ستصل بنا إلى 
النجاة؟ ربما علينا 
أن نتساءل في 
موسم األحزان 
ونتأمل أعمالنا 
ونجدد العهد 
بقلبنا وسلوكنا 
وأعمالنا, عهدا 
بأننا لن نستمر في 
غفلتنا ولن تأخذنا 
الدنيا بعيدا ولن 
تغرينا لتوقعنا 
في قاع زينتها

مــاذا وهبنــا عاشــوراء؟ أي درس ذاك الــذي قدمــه لنــا الحســين 
)عليــه الســام( فــي أرض لــم ينتــزع الزمــن منهــا أثــار ســجدته 
ــه  ــا لوج ــق خالص ــرض العش ــؤد ف ــم ي ــو ل ــا ل ــرة؟! ربم  األخي
ــو  ــا ه ــوم كم ــا كان الي ــه م ــن بجراحات ــو مثخ ــى وه ــه تعال  الل
كلمــا  لتذكرنــا  النســيان  غبــار  نفضــت  فالســنين  اآلن, 
ــه  ــل وقدرت ــابات العق ــا لحس ــر خاف ــر وأكث ــن أكث ــدم الزم  تق
علــى التذكــر والقلــب وقابليتــه علــى التأثــر, فــكل شــيء 
فــي حضــور عاشــوراء يلبــس روح الحــداد لتــردد ذواتنــا همســا 

ــرا..  وجه
ــا  ــره لن ــذي ادخ ــج ال ــزاء(, فالنه ــى الع ــي عل ــا )ح ــرا وجزع صب
الحســين بــن علــي حينمــا خــرج ال أشــرا وال بطــرا كان ألنــه أراد 
لنــا أن نســتقيم حتــى نلقــى اللــه بوجــوه بيضــاء, فالظلــم لــم 
ــارغ  ــاره بف ــر انتص ــيطان ينتظ ــادام الش ــي م ــن ينته ــه ول ينت

ــى اإلنســان.  المكــر عل
فهــل نحــن كمــا أرادنــا الحســين؟ وهــل صاتنــا ســتصل بنــا 
ــزان  ــم األح ــي موس ــاءل ف ــا أن نتس ــا علين ــاة؟ ربم ــى النج إل
ونتأمــل أعمالنــا ونجــدد العهــد بقلبنــا وســلوكنا وأعمالنــا, عهدا 
بأننــا لــن نســتمر فــي غفلتنــا ولــن تأخذنــا الدنيــا بعيــدا ولــن 
تغرينــا لتوقعنــا فــي قــاع زينتهــا, فالســفر إلــى ظهيــرة يــوم 
ــاوة  ــروح وح ــع ال ــة م ــة مصيري ــي مواجه ــا ف ــوراء يجعلن عاش
ــا ؟  ــز منه ــن أع ــألناها: م ــر أن س ــد, ال ضي ــي الجس ــا ف بقائه
ربمــا تجيــب شــغفا بمــن حولهــا األبــن.. الــزوج.. األخ..... أو قــد 
تعتــرف بــأن ال شــيء أعــز منهــا عليهــا, هنــا فلنردعهــا بســؤال 
آخــر: مــاذا تقوليــن عــن رجــل لــم تهمــه روحــه وهانــت عليــه 
ــا  ــل أن نهبه ــا أجم ــه وم ــد الل ــن عن ــروح م ــدرك أن ال ــه ي كون
للــه مــرة اخــرى دون خشــية مفارقتهــا لجســد لــن يتوانــى عــن 
كشــف كل مــا اخفينــاه ســرا فــي يــوم لــن نتمكــن مــن الوقــوف 
فيــه دون شــفاعة؟! واســئلة أخــرى ملحــة نحــاول العثــور علــى 
نصــف اجاباتهــا حتــى نفقــه مــا تعنيــه حقــا صــاة الحســين 

ــرة! األخي

ايمان الحجيمي 

القلممرفــــــ�أ
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بعد الصالة األخيرة
تصوير / عمار الخالدي
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عدسة / حسنين الشرشاحي

كل القرب تحمل ماء..
اال قربة العباس حملت سلسبيل الوفاء


