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عندما حكموا على س��قراط بالموت ، بتجرعه السم ، قال للمحكمة 
و الجالدي��ن } إن حي��اة ال تنتقد و ال تمتحن غير جديرة بأن تعاش.. 

أنا كالذبابة التي تلسعكم ، وهذه اللسعات لخيركم 
وخير المدينة { .

إن الكلم��ة هي فن نبيل ، ولكن على االنس��ان أن 
يتمك��ن م��ن صياغته��ا كالنح��ات او كالصائغ الذي 
يتفن��ن ف��ي صياغ��ة الحل��ي و المجوه��رات ليبهر 
اصح��اب ال��ذوق ، و كس��ب رضاه��م ، و إقناعه��م 

بالشراء .
و ف��ن الكلمة والكالم هو الذي جعل من ش��هرزاد، 
تش��م الحي��اة، و ت��رزق أيام��ا و ليال��ي ، وكما قال 
الكاتب البرازيل��ي كارلوس فونتس، } عندما كنت 
شابا، كنت أكتب ألعيش. و االن أكتب لكي ال أموت. 
مثل شهرزاد، أستمر في الحياة ما دامت لدي قصة 

أخرى لتروى{.
إن ف��ن الكتابة، هي صناع��ة و موهبة و إحتراف ، 
وه��ي مرآة للكات��ب تعكس ما يج��ول بضميره ، و 
خلجات روحه ، و تبح��ث في الالوعي عن مكنونات 
إختف��ت ع��ن الرؤيا اآلني��ة ، لتظهر عل��ى صفحات 

الكتب و المجالت والجرائد .
و الكات��ب أس��ير فن��ه، و الكتاب��ة س��بيل للبن��اء و 
االزدهار و البقاء، ولم تكن يوما عكس ذلك ، لذلك 
كان��ت العرب تعطي للخطيب منزلة عالية ، وكانت 
المدارس العربي��ة الى وقت قريب تدرس الخطابة 

من��ذ المراحل االولى ، ولك��ن اليوم تراجعت االم��ور الى أن وصلت 
لفق��دان اللغة و الكلمة، معناها االصي��ل، و االنحراف في مفاهيم 

هذا الفن النبيل، أمسى من سمات العصر.

بإسمه تعالى 

الكلمة فن، 
و قولها مرآة تعكس الضمير

فن الكلمة 
والكالم هو 
الذي جعل من 
شهرزاد ، تشم 
الحياة ، و ترزق 
أياما و ليالي 
، وكما قال 
الكاتب البرازيلي 
كارلوس فونتس 
، } عندما كنت 
شابا ، كنت 
أكتب ألعيش . و 
االن أكتب لكي 
ال أموت . مثل 
شهرزاد ، أستمر 
في الحياة ما 
دامت لدي قصة 
أخرى لتروى{

افتتاحية العدد

جمال الدين ال�سهر�ستاين



كتب��ت الش��مري القص��ة القصيرة  والش��عر في 
مقتبل حياتها فقد نش��أت في عائل��ة ادبية التي 
ضم��ت  أس��ماء المعة ف��ي عالم الش��عر امثال الش��اعر 
الدكتور محمد مهدي البصير كما درست االدب االنكليزي 

وتأثرت بهيمنغواي ومارلو وشكسبير.

• عن بدأياتها تحدثت بالقول:
نحن من عائلة ادبية فمن اقاربنا الش��اعر الراحل محمد 
مهدي البصي��ر واالديب عائد خصب��اك ووالدي ايضا هو 
الشاعر حسن الشمري وعادة ما يكون حديث العائلة عن 

االدب والكتابة .
اول قص��ة قصيرة كتبتها كانت  ف��ي المرحلة االبتدائية  
عام 1991 بعنوان )هدى( وهي من تأثير افالم الرسوم 
المتحركة التي كنت اش��اهدها ف��ي التلفزيون ومجالت 
االطف��ال الت��ي كان��ت بحوزتي مث��ل  مجلت��ي والمزمار 

واالصدارات الدورية لدار ثقافة االطفال .
كن��ت اكتب قصصا بس��يطة لالطفال حس��ب مس��تواي 
العم��ري وكان وال��دي يش��جعني على الق��راءة ويقرأ ما 
اكت��ب وينقح��ه وال اس��تطيع ان اس��مي م��ا كن��ت اكتبه 
انذاك بالقصص، بل مجرد س��طور على مجموعة اوراق 

وازينهن برسوماتي .

• هل حاولت ان تكتبي شعرا» ..وما تأثيراختصاصك على 
مسيرتك؟ 

 ش��اركت ف��ي مهرجان باب��ل بقراءة ش��عرية  وحضرت 
مهرج��ان المربد بعد دعوتي إليه كش��اعرة لكني ما زلت 
اعد ما اكتب مجرد خواطر رغم ان البعض يعدها ش��عرا 

 أول قاصة برعت في الخيال العلمي

حصلت على جائزتين في عام واحد 

قد تكون القاصة نبأ  حسن الشمري اول كاتبة في العراق تؤلف قصص 
الخيال العلمي وتبدع فيها ، جنت ثمار جهودها االدبية في عام واحد من 

خالل حصول قصتها القصيرة )حرب قيد االنشاء( على المركز الثالث في 
مسابقة  )الثقافة هي الحل ( كما حصلت قصتها )الحصان( على المركز 

الثالث ايضا في مسابقة الرائدة سافرة جميل حافظ للقصة القصيرة.
�ساجدة ناهي 

قصة 
نجاح

نبأ حسن الشمري..



05 حديثا.
كما ان دراس��تي ل��الدب االنكلي��زي مكنتني م��ن قراءة 
القص��ص والرواي��ات  الكالس��يكية  الت��ي تعلم��ت منها  
اس��اليب الكتابة  مثل رواية الش��يخ والبح��ر ولمن تقرع 
االجراس للكاتب أرنست هيمنغواي  والمسرحيات الرائعة 
للكات��ب االنكليزي مارلو الى جانب االدب الروس��ي الذي 
اعتب��ره  أدبا خالدا ومدرس��ة لكل االجي��ال وكذلك االدب 
الشكسبيري من  شعر و مسرحيات  وكان لهذه القرارات 
تأثي��ر كبي��ر على كتاباتي خاصة ان دراس��تي  كانت في 
زم��ن الحصار وكان من الصعوبة الحصول على قصص 
وروايات الكتاب العراقيين الذين لم اطلع على كتاباتهم 

اال بعد سقوط النظام البائد.

• ماذا عن مجموعاتك القصصية ؟
قصة )  حرب قيد االنشاء ( التي فزت فيها بالمركز الثالث 
مناصفة مع القاص علي الس��باعي في مسابقة الثقافة 
هي الحل  للقصة القصي��رة  عام 2017 وتدور احداثها 
ف��ي عالم خيالي و فكرتها االساس��ية تتحدث عن الحرب 
كموض��وع مط��روق  ولكن بأحداث غريب��ة  تبين تفاهة 
وسخافة الحرب وعبثة الموت فيها وكنت محددة ب 500 

او اقل كلمة .
ام��ا قصة )الحصان( التي فزت من خاللها بالمركز الثالث 
ايضا في مس��ابقة  الرائدة سافرة جميل حافظ  للقصة 
القصي��رة في نفس العام فقد كانت لدي مس��احة  اكبر 
للكتابة الن ع��دد الكلمات ال تقل عن 2500 كلمة  وفي 
هذه الحالة يمكن للكاتب ان يلجأ السلوب السرد والوصف 
المكثف وليس الممل وهو نص مطاط وقصة اجتماعية 
ع��ن صديقات طفول��ة تطرقت  فيها لموضوع الوش��ائج 
التي تربط االنس��ان باالرض وهذه العالقة هي أزلية ال 

يمكن فصمها. 
ان��ا اعتبر عام 2017 الس��نة االبرز في حياتي فلم  اكن 
اتوقع ان اصل الى هذه المرحلة رغم اني و منذ عشرين 
سنة اكتب  القصص واشارك بالمسابقات لكن  حصولي 
عل��ى مراك��ز متقدمة فيها س��اعد ف��ي زي��ادة معرفتي 
بالوسط االدبي  سواء في العاصمة بغداد او في مدينتي 
الحل��ة وجعلني اقف على ارضي��ة صلبة و ثابتة ومكنني 
م��ن ان اطلع على اس��اليب كتاب كبار ل��دى احدهم ربع 
قرن م��ن التجربة على االق��ل فاالط��الع والتقييم اهم  

عندي من الفوز .

• لماذا قصص الخيال العلمي ؟
اخب��ار التكنلوجيا والتطور ال��ذي يحصل في هذا المجال 
جعلن��ي افتح ناف��ذة على المس��تقبل واتخي��ل االحداث 
الت��ي يمكن ان تحصل فيه رغم انها بعيدة عن مجتمعنا 
العراق��ي وتحت��اج  جه��ودا مضاعف��ة  وق��راءة عميق��ة 
للنظري��ات الفيزيائية و التقني��ات الحديثة وقصة العطر 
تتح��دث بصورة عام��ة عن حرب المس��تقبل وهي حرب 
مختلفة تس��تخدم فيها القنابل على ش��كل  عطر س��ام 
و قات��ل لكل من يستنش��قه ، واردت ان اقول من خاللها 

ان الح��رب هي الحرب  والقتلى هم القتلى مهما تطورت 
الحياة سواء كانت االسلحة تقليدية او غير تقليدية وهي 
االق��رب الى قلب��ي النها اول قص��ة خيال علم��ي اكتبها 
وحصل��ت فيها على المركز االول في مس��ابقة النش��اط 

المدرسي التابع لتربية بابل .
 

• هل هناك ادب نسوي وادب ذكوري ؟
نعم هناك أدب نس��وي النني ام��رأة  وال بد ان اكتب عن 
مش��اكل النساء ومتاعبهنَّ  وال استطيع ان اصب نفسي 
ف��ي قالب ذكوري واكتب باس��لوب ال��راوي العليم، رغم 
ان هن��اك كتاب��ا اجادوا في وصف النس��اء بطرقة تخفى 
على المرأة نفس��ها  مث��ل نجيب محفوظ واحس��ان عبد 
القدوس وغيرهم اما انا فاستخدم الرجل كبطل للقصة 

او كشخص مشارك في االحداث فقط .
الكتاب��ة النس��وية بصورة عام��ة غالبا ما تك��ون خجولة 
ومستترة والسبب هو المجتمع او قد يكون الخجل االنثوي 
ولكن رغ��م ذلك فلدينا في الحلة ق��درات كبيرة وكثيرة 
وعل��ى رأس القائمة الكاتبة علياء االنصاري وليلى عيال 
و االعالمي��ة زين��ب البلداوي وزين��ب الربيع��ي والكاتبة 

نضال القاضي أبنة  الحلة التي تعيش في بغداد .

• كتبت القصة والقصة القصيرة جدا ايهما تفضلين؟
  أفض��ل كتاب��ة القص��ة القصي��رة الن مس��احة الكتابة  
فيه��ا اوس��ع ام��ا القص��ة القصيرة ج��دا فهي ف��ن ادبي  
 صع��ب و كتابات��ي فيه مح��دودة  ج��دا النها تحت��اج الى 
تكثي��ف واختزال اضاف��ة الى محدودية الزم��ان والمكان 
والش��خصية الواحدة وه��ي لحد االن غير مس��تقرة في 

عدد الكلمات. 

• مشاريع قادمة؟
س��تصدر قريبا  مجموعتي القصصية االولى وقد اخترت 
له��ا عن��وان قصتي الفائ��زة  في مس��ابقة )الثقافة هي 
الحل( )حرب قيد االنشاء( واستعد حاليا الصدار المجموعة 

القصصية الثانية .

لم  اكن اتوقع ان اصل الى هذه 
المرحلة رغم اني و منذ عشرين 

سنة اكتب  القصص واشارك 
بالمسابقات لكن  حصولي على 
مراكز متقدمة فيها ساعد في 
زيادة معرفتي بالوسط االدبي  

سواء في العاصمة بغداد او في 
مدينتي الحلة وجعلني اقف على 

ارضية صلبة و ثابتة 



وتعترف سها بأن ماتبذله من جهد يومي يرهقها 
كثيرا لكنها اختارته بملء ارادتها فهي لم تقتنع 
باالكتفاء بالش��هادة الثانوية والعمل في معرض لالثاث 
بل قررت اكمال دراستها الجامعية للحصول على شهادة 
ربما تؤهلها مس��تقبال للحصول على وظيفة ، كما انها 
عاجزة عن ترك العمل والتفرغ لدراس��تها الجامعية ألن 
حال��ة اس��رتها المادي��ة التمكنها من ذل��ك وهي بحاجة 
ماسة الى االنفاق على نفسها والمساهمة في مصروف 

البيت ..
م��ن جهته��ا ، اخت��ارت غفران العم��ل في اح��د الموالت 
التجاري��ة لقرب��ه م��ن جامعته��ا األهلية فه��ي تقضي 
النه��ار في الم��ول وتذهب بع��د ذلك ال��ى الجامعة بعد 
ان تس��تبدل مالبس��ها ف��ي حج��رة مالب��س الم��ول ، 
فالدراس��ة الجامعي��ة بالنس��بة لغفران محاول��ة الثبات 

ذاته��ا كما ان العمل بالنس��بة لها ضرورة 
لدفع اقساط الجامعة االهلية التي يعجز 

أهلها عن دفعها ..
أم��ا بس��مة فه��ي متزوج��ة وام لطفلين 

وتعم��ل موظف��ة ف��ي ش��ركة اتص��االت لك��ن انتش��ار 
الجامعات األهلية منحها فرصة اتمام دراستها الجامعية 
مس��اًء على الرغم مما يس��ببه لها ذلك من ارهاق فهي 
التج��د الدراس��ة الثانوي��ة كافية لتحقي��ق طموحها في 
الحصول على وظيفة حكومية لعدم قناعتها باس��تمرار 
عملها في القطاع الخاص أو ترك العمل والتفرغ لشؤون 
المنزل وتربية االطفال ألنها اعتادت الخروج من المنزل 
واالعتم��اد على نفس��ها مادي��ا وتؤمن بأن عل��ى المرأة 
ان تعم��ل حتى وان كانت طالبة لك��ي اليتحمل اهلها او 

زوجها نفقات تعليمها في هذا الزمن الصعب..

فقر ..وتمييز
تش��ير احصائيات قام��ت بها منظم��ات المجتمع المدني 
ال��ى ان تاثي��رات الفقر في العراق تظهر بش��كل واضح 
على النساء أكثر من الرجال ، اذ تؤكد الناشطة المدنية 
النس��وية فريال الكعبي عل��ى ان فرص حصول الرجال 

عل��ى العم��ل ف��ي مجتمعن��ا اكثر من 
، نتيج��ة حري��ة حرك��ة  النس��اء 

الرجل وتن��وع األعمال التي 
بها ،ووجود ظاهرة  يقوم 

التميي��ز على 

بعد انهاء محاضراتها 
في الجامعة ، تتوجه 
سها الى معرض االثاث 
الذي تعمل فيه في 
فترة مابعد الظهر 
لتقضي عدة ساعات 
تعود بعدها الى 
منزلها منهكة لتعتني 
بوالدتها المريضة 
وتنجز شؤون المنزل 
ثم تراجع محاضراتها 
وتتهيأ الستقبال 
يوم جديد مليء 
بالدراسة والعمل ..

طالبات يمارسن مهنا مختلفة 
التمام دراستهن ..

في الجامعات العراقية 

قوارير  تحقيق



أساس 
لجن��س  ا

لدى ارب��اب العمل 
، مايجع��ل مس��توى الفقر عند النس��اء أعل��ى منه عند 
الرجال خاصة مع زيادة عدد النس��اء المعيالت الوالدهن 
او ألنفس��هن بعد غياب الزوج او االب أو االخ في الحروب 
واعمال العنف واالنفجارات ، وهكذا صار يمكننا أن نرى 
العديد من طالبات الجامعة يمارسن أعماال مختلفة سواء 
داخ��ل المن��زل كصناع��ة المعجنات واالكالت الس��ريعة 
والخياط��ة أو خارج��ه كالعمل في المح��الت التجارية أو 

صالونات الحالقة وماالى ذلك 
اما االعالمية ميس��ون البحراني من وزارة الثقافة فترى 
ان المراة العراقية عاشت معاناة كبيرة تمثلت في الصبر 
الالمحدود والتهميش والظلم طوال عقود من الزمن اذ 
كانت مهمشة سياس��يا في عهد االنظمة السابقة وبعد 
ان حصل��ت بع��د التغيير على مقاعد وزاري��ة وبرلمانية 
الزال��ت تعان��ي م��ن االهم��ال الش��ديد بس��بب االزمات 
السياس��ية والظ��روف االمني��ة التي ألم��ت بالبلد طوال 
الس��نوات االخيرة ألنها فقدت ال��زوج واالبن واالخ واالب 
وعان��ت م��ن الفقر والعوز ال��ذي اضطرها ال��ى الخروج 
الى العمل في مختلف المهن وانس��حب ذلك على بعض 
الطالبات الجامعيات غير القادرات على اتمام دراس��تهن 
بس��بب فقدان المعيل مما اضطرهن الى ممارسة مهن 
مؤقتة لحين اتمامهن الدراسة الجامعية فصار يمكن ان 
ت��رى الطالبة الجامعية بائعة في مح��ل تجاري اوعاملة 
في صالون نس��ائي به��دف أن تحصل على المال الالزم 
للحصول على شهادة جامعية على الرغم من ان الشهادة 
الجامعية لم تعد كافية للحصول على عمل بسبب شحة 

الوظائف ...

الزواج هو الحل 
بس��بب ظ��روف الحروب ، ارتفعت نس��بة العنوس��ة في 

الع��راق الى حوال��ي ٨5% لمن بلغن س��ن الزواج ، 
وبس��بب بطال��ة الرجال وتزاي��د صعوبة 

الحياة المعيش��ية ، بات اغلب الش��باب 
يفضلون الزواج من نساء موظفات 

الباحث��ة  حس��ب   – عام��الت  أو 

االجتماعي��ة ) ليل��ى العبيدي( 
من محكمة الكرخ – مشيرة الى ان 
لجوء بعض الفتي��ات الجامعيات الى العمل 
خالل الدراسة الجامعية ماهو اال وسيلة لمساعدة الرجل 
في التعجيل بالزواج بس��بب مايتحمله الشاب من مهور 
مرتفع��ة ومصاري��ف مرهق��ة لل��زواج وبالتال��ي يؤجل 
الزواج وتزداد نس��بة النساء العوانس تبعا لذلك وتكون 
الفتاة ه��ي الضحية لكل هذه العملي��ة ، ألجل هذا كله 
يصبح العمل بالنس��بة للمراة عامال مس��اعدا لالنتصار 

على العنوسة !!
من جانبها ، ترى النائبة البرلمانية ش��روق العبايجي ان 
المرأة العراقية تتمتع بسمات افضل بكثير من نظيراتها 
في دول اخرى وقد ظهرت في العراق شخصيات نسائية 
متمي��زة ،ورغم ان س��نوات الحروب اس��همت في تراجع 
مكان��ة الم��رأة العراقي��ة لكنهاحققت مع ذل��ك انجازات 
مهم��ة على كافة االصعدة ، لك��ن الفكر الذكوري الزال 
يقف عائقا – حس��ب العبايجي- امام حصول المرأة على 
كافة حقوقها ..وتعتقد العبايجي بأن هناك فكرا ذكوريا 
يقف عائقا بين حصول المراة على كامل حقوقها كما ان 
هناك استس��الما كبيرا من قبل بعض النساء واالمهات 
خصوصا في مايخص دراسة بناتهن اذ يعتقدن بان الزواج 
ه��و الحل للفتاة ويظهر هذا جليا في الطبقة الوس��طى 
التي تدهورت مؤخرا وانعكس ذلك على النس��اء فصار 
يمك��ن ان نجد فتيات يغادرن مقاعد الدراس��ة ويتزوجن 
مبكرا ويحدث هذا الزواج بدافع الخوف اوالعرف او الدين 
..بالمقابل ، تعيش بعض النساء العراقيات تحديا كبيرا 
الثبات وجودهن عن طريق اتمام دراستهن والعمل في 
آن واح��د ، فالمرأة العراقية متمي��زة كأم ومربية وامرأة 
عاملة وطالبة وواجهت مالم تواجهه اية امرأة اخرى من 

مصاعب وعوائق ...

المرأة العراقية تتمتع بسمات 
افضل بكثير من نظيراتها في 

دول اخرى وقد ظهرت في 
العراق شخصيات نسائية متميزة 

،ورغم ان سنوات الحروب 
اسهمت في تراجع مكانة 

المرأة العراقية لكنهاحققت 
مع ذلك انجازات مهمة على 

كافة االصعدة
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رسالة السجاد..
مذكرة تشريعية لحق األم

منذ بدء الخليقة وانطالق 
اإلنسان في هذه األرض ، 
ومعرفته بأهداف وجوده 
في الحياة ارتبط ارتباطا 
وثيقا باألم التي مثلت له رمز 
العطاءوالنماء، وقد حظيت 
األم بمكانة سامية في 
االديان وأحيطت باهتمام 
واضح لبيان مكانتها 
وتقدير دورها في تربية 
االبناءوصبرها في رعايتهم 
والعناية بهم والتعلق 
بهم حتى آخر رمق في 
حياتها، فقد بذر اهلل في 
قلبها من الحب وااليثار ما 
يكفي ليغنيها عن التوصية 
والتوجيه لتأدية فطرتها.

درر
اان ا ايميسجادية

تخطيط - آية مؤيد
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ن��ص )ح��ق األم( وف��ق م��ا ج��اء في رس��الة 
الحقوق لإلمام الس��جاد )عليه الس��الم( على 

ما يلي:
)فح��ق أمك أن تعلم أنه��ا حملتك، حيث ال يحمل أحد 
أحدًا، وأطعمتك من ثمرة قلبها ما ال يطعم أحد أحدًا، 
وأنها وقتك بسمعها وبصرها، ويدها ورجلها وشعرها 
وبشرها، وجميع جوارحها، مستبشرة فرحة محتملة 
لما فيه مكروهها، وألمها، وثقلها وغمها حتى دفعتها 
عنك يد الق��درة وأخرجتك إل��ى األرض فرضيَّت أن 
تش��بع وتج��وع ه��ي، وتكس��وك وتع��رى، وتروي��ك 
وتظمى, وتظلك وتضحى, وتنعمك ببؤسها، وتلذذك 
بالن��وم بأرقِها، وكان بطنها ل��ك وعاء، وحجرها لك 
حواء، وثديها لك سقاء،ونفس��ها لك وقاء, تباشر حر 
الدنيا وبردها لك ودونك، فتش��كرها على قدر ذلك، 

وال قدر عليه إال بعون اهلل وتوفيقه(.

لوحة األمومة
تضمن��ت رس��الة الحق��وق لإلم��ام الس��جاد )علي��ه 
الس��الم( مذكرة وافية وش��املة لحقوق األم برس��م 
مالم��ح اإلعجاز اإلله��ي لخلق اإلنس��ان ومكوثه في 
الرحم لتس��عة أش��هر ونموه عن طريق تزوده بغذاء 
أم��ه، وتداعيات ه��ذه الفترة على الصحة النفس��ية 
والجس��دية لها, ومخاضها العس��ير م��ع األلم لتدرك 
اعظ��م هب��ة ربانية، وه��ي حصولها عل��ى صفة أم 
وحملها لهذا اللقب بي��ن كفتي عمرها مناصفة بين 
إحساس��ها بمنتهى السعادة، وش��عورها بأشد حاالت 
التأل��م والوه��ن، وم��ا يلي ه��ذه الفترة م��ن إطعام 
وإرواء وليدها من خالصة عافيتها, فضال عن مجمل 
المصاع��ب والمس��ؤوليات الت��ي تواجهه��ا حتى يبلغ 

ابناؤها أشدهم.

رؤية معاصرة
تش��تكي معظ��م األمه��ات ف��ي وقتن��ا المعاصر من 
صعوب��ة التعامل مع األبن��اء، مع أن الق��رآن الكريم 
وضع قواعد ثابتة لش��كل العالقة بين األم وأوالدها 
من خالل آيات كثيرة تعزز الجانب الحس��ي لإلنسان 
بمنزلة األم فضال ع��ن القصص التي وردت كأمثلة 
لمواق��ف حي��ة تتجلى فيها ش��ريعة األموم��ة، وكما 
ورد ف��ي الس��نة المحمدية فيما يخ��ص هذا المعنى 
باحادي��ث كثي��رة بعضها صارت مقترن��ة بذكر األم، 
وما جاء في رس��الة الحقوق هو حجة قاطعة بأن كل 
ما يقدمه اإلنسان ألمه على اعتبار إمكانية رده جزءا 
م��ن حقه��ا عليه يظل قاص��را ومقصرا ب��ل وعاجزا 
ع��ن إدراك س��ر قدرته��ا وإيثاره��ا وصبره��ا البال��غ 

عل��ى مس��اومة أي موقف صع��ب مع أبنائه��ا بالحب 
والرفق.

ومن المؤسف إننا نحتاج كثيرا من الوعي والمراجعة 
لفلس��فة الحقوق ال س��يما في وقتنا الحالي؛ لتقوية 
جذور اهتمام األبناء باألم وتعضيد س��اق س��لوكهم 
وأفعالهم الذي يتيح لألم بمتابعة رفدهم المزيد من 
ثمار إحس��انها وعطفها عليهم المتمثل بالتربية أوال 

بحكم أنه أهم حقوق األبناء عليها.

حقائق مؤلمة
تختلف إحصائيات القصص المأساوية لجحود األبناء 
م��ن مجتمع آلخر بحس��ب مق��دار الوع��ي والثقافة، 
واأله��م بالق��درة عل��ى التفقه ف��ي تعالي��م الدين 
الصريحة، وال يخفي عن أحد ما أوجبه اهلل س��بحانه 
وتعال��ى من قان��ون يعاقب في��ه المذنبي��ن بجريرة 
عق��وق الوالدي��ن، وبالرغ��م م��ن كل ذل��ك تزدحم 
مس��امعنا بروايات واقعية تخ��دش القلوب عن أبناء 
ل��م يدركوا نعم��ة ب��ر األم وابدلوها باإلس��اءة، وما 
يثبت إن الجنة تحت أقدام األمهات هو مآل الجاحدين 
والمعرضي��ن عن جنة الدني��ا، وتخبطهم في مديات 
الغفل��ة، وع��دم قدرتهم عل��ى اس��تنباط العبرة من 
كم العطاء والحماية والرعاية المقدمة من أمهاتهم 

لهم.
» هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان« ؟ آية قرآنية مباركة 
تجبرنا على طرح س��ؤال على انفسنا في حال ضمنا 
الجواب العتماده منهجا للتعامل مع األم، وقتها حتما 
سيكون الرد برها في الدنيا،ورضاها وشفاعتها في 

االخرة.

«حق األم»

تشتكي معظم األمهات في 
وقتنا المعاصر من صعوبة 
التعامل مع األبناء، مع أن 

القرآن الكريم وضع قواعد 
ثابتة لشكل العالقة بين األم 
وأوالدها من خالل آيات كثيرة 
تعزز الجانب الحسي لإلنسان 
بمنزلة األم فضال عن القصص 

التي وردت كأمثلة لمواقف حية 
تتجلى فيها شريعة األمومة



كم المهر عندكم ؟

يصبح المهر ضرورة 
فقط التمام مراسيم 
ومتطلبات الزواج 
وبالشكل الذي 
يضمن ارضاء العروس 
وعدم ارهاق الشاب 
بمايفوق طاقته 
ويؤدي الى خسارته 
فتاته ..يمكن للفتيات 
أيضا أال يتمسكن بكل 
المظاهر والطقوس 
والمراسيم المبتكرة 
حديثا اال بحدود 
امكانية الزوج

لي��س ه��ذا س��ؤاال اطرح��ه عل��ى الق��ارئ ب��ل ان��ه عن��وان 
لحملة أطلقتها فئات شبابية خليجية اعتراضا على ارتفاع قيمة 
المه��ور في الزواج على اعتبار انه نوع من اطالق )تس��عيرة ( 

للمرأة أو هو صفقة بين عائلتين يحول المرأة الى سلعة...
ف��ي الع��راق ، ارتفع��ت المهور ايضا بش��كل ملح��وظ لتثقل 
كاهل الش��باب على الرغم مم��ا يعانونه م��ن بطالة، فاصبح 
األمر عامال مس��اعدا لزيادة نسبة العنوسة، ولكم أن تصدقوا 
ان هن��اك من طلب مهرا مق��داره 300 مليون دينار في احدى 
المحافظ��ات على أن يدفع الزوج 50 مليون مهرا مقدما و250 
ملي��ون دينارمه��را مؤجال ، والنعرف حقيق��ة ان كان العريس 
من أبناء المس��ؤولين أومن تجار ه��ذا الزمن فمثل هذا المبلغ 

اليقدر عليه غيرهم..
ولك��ن ، هنال��ك مه��ر مرتف��ع وسيس��عى الى تقس��يطه في 
المحكم��ة في ح��ال عدم تمكنه من دفعه بش��كل كامل ، واذا 
كان��ت الزوجة مصرة على الطالق ألس��باب قاهرة فقد تتخلى 
عن المهر مهما كان مرتفعا لتكسب حريتها ، واذن ، فالضمان 
الحقيق��ي ف��ي مثل هذه الحالة هو االنس��ان ذات��ه ، اذ ينبغي 
النظ��ر الى ش��خصية العريس ، تحصيله العلم��ي ، وظيفته ، 
اخالق��ه وس��معته الطيب��ة فض��ال عن احتم��ال وج��ود عالقة 
عاطفية بين��ه وبين الفتاة ، وهنا يصب��ح المهر ضرورة فقط 
التم��ام مراس��يم ومتطلب��ات الزواج وبالش��كل ال��ذي يضمن 
ارض��اء العروس وعدم ارهاق الش��اب بمايفوق طاقته ويؤدي 

الى خسارته فتاته ..
يمك��ن للفتيات أيضا أال يتمس��كن ب��كل المظاهر والطقوس 
والمراس��يم المبتك��رة حديث��ا اال بح��دود امكاني��ة ال��زوج أو 
مش��اركته ومس��اعدته ماديا بتحمل بع��ض النفقات ليتحقق 
له��ا ماتتمناه م��ن تفاصيل صغي��رة في حفلة عرس��ها ولكي 
تضمن امتنان الزوج وتقديره لموقفها ، وبالتالي يتم بناء أول 
لبنة في حياتهما على أس��اس الحب والتع��اون ويصبح الزواج 
مؤسسة تفاهم وليس صفقة قائمة على التباهي والمصالح 

المادية ..
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اعداد / قوارير
من ملفات 
الشعوب

هي دولة تقع بالقرب 
من سواحل الخليج 
العربي عاصمتها 
المنامة ، وهي 
أرخبيل يتكون من 
33 جزيرة صغيرة 
اكبرها جزيرة البحرين 
، وتقع السعودية 
غرب مملكة البحرين 
وتتصل معها عن 
طريق جسر الملك 
فهد ..

ترجع تسمية البالد 
بهذا االسم الى 
وجود الماء العذب 
المتدفق على شكل 
العديد من الينابيع 
تحت سطح الجزر وفي 
قاع البحر، والبحرين 
اسم مثنى منصوب 
لكلمة بحر ، ويشير 
اسم ) البحرين( الى 
كون البالد تحوي 
مصدرين للمياه هما 
عيون المياه الحلوة 
والمياه المالحة في 
البحار المحيطة بها . 

البحرين
لؤلؤة الخليج العربي.. 

وملتقى المياه العذبة والمالحة 



عرف االغري��ق الجزيرة بأس��م )تايلوس ( بينما 
عرف��ت قبيل ظهور االس��الم بأس��م )أوال ( وقد 
س��ميت بذلك نس��بة ال��ى صنم عل��ى ش��كل رأس ثور 
يقع في جزي��رة المحرق الحالية حس��بما تذكر المصادر 
األس��المية ..كما ذكرت في الكتابات المسمارية القديمة 
في بالد الرافدين بأس��م ) دلمون( من وقت مبكر للغاية 

يعود لأللفية الرابعة قبل الميالد ..

لؤلؤ ..وبترول 
قبل اكتش��اف النفط فيه��ا الع��ام 1932 ، احتلت مركز 
الصدارة في الغوص وصيد االسماك ، اذ كان مايستخرج 
من لؤل��ؤ يصل الى 35% من لؤلؤ الخليج العربي لدرجة 
اط��الق تس��مية )لؤلؤة الخلي��ج العربي ( عل��ى البحرين 
لكونها موطن اللؤلؤ ، لكن هذه الصناعة أوشكت على أن 
تندثر نهائيا ، حتى ان القليل من شباب البحرين اليعرف 
اآلن ش��يئا عن صناعته ، ولوال ظهور النفط في أراضيها 
في وقت مبكر نس��بيا ، لتده��ورت الحياة فيها وتعرضت 
ألزم��ات مالية واقتصادية ، أما بعد اكتش��اف النفط فقد 

البحرين  اقتص��اد  عليه بشكل كبير ،فضال اعتم��د 
كمي��ات  امتالكه��ا  احتياط��ي ع��ن  م��ن  كبي��رة 
، وتعتبر  الطبيعي  تجاريا الغاز  البحرين مرك��زا 
العربي  للخلي��ج  ، كما تش��تهر بصناعة مهم��ا 
واألموني��ا اصالح الس��فن وانتاج  االلمني��وم 
والغ��از  ومنتج��ات والحدي��د  الس��ائل 
النف��ط  ..وي��زرع البحريني��ون تكري��ر 
ط��ا  لبطا ا و ر لتمو يعتمد ا والفواكه كم��ا 
عل��ى صيد االس��ماك العديد من سكانها 
 ، مش��روعات والروبي��ان  وتدع��م 
مثل: مش��روع سعف صناعية تقليدية 

النخي��ل ال��ذي ب��دأ ف��ي ع��ام 1991، وتقوم ب��ه المرأة 
البحريني��ة، ومش��روع غ��زل الصوف ونس��جه والطباعة 
على الس��يراميك...وقد س��اهم إنتاج النفط في عمليات 
البناء والتحديث في هذه المش��اريع ..وانعكس أثره على 
الحياة االجتماعية والثقافي��ة والعلمية واالقتصادية في 
البالد.وقد تطورت السياحة أيضا فيها ومن أهم المراكز 
الس��ياحية فيه��ا قلع��ة البحرين وعراد والرفاع ومس��جد 
س��وق الخميس وبيت الشيخ عيسى ذو النمط االسالمي 
وبيت سيادي الذي يمثل نموذجا لبيوت تجار اللؤلؤ ، وبيت 
الجسيرة والمدافن التي يتجاوز عددها 100,000مدفن 
اذ تض��م البحرين أكبر مقبرة في عصور التاريخ القديم 

في العالم ..

المرأة البحرينية 
يعتنق اغلب البحرينيين الدين االسالمي كما يوجد فيها 
س��كان من ديانات اخ��رى لوجود العديد م��ن المهاجرين 
فيها ويتنوع المسلمون فيها بين ) سنة وشيعة( ويمارس 
فيها الشيعة طقوس��هم الدينية بحرية ، واليزال العديد 
م��ن ابناء البحري��ن يحافظون على ارت��داء الزي العربي 

المميز كما تتمسك النساء بارتداء العباءة الخليجية ..
وتعتبر الحركة الثقافية ف��ي البحرين من أكثر الحركات 
الثقافية نش��اطًا في الخليج العربي، فمنذ العش��رينيات 
دخ��ل التعلي��م ، وأخذت ش��رائح المجتم��ع بالتواصل مع 
الثقافة المحيطة، من خالل المجالت والدوريات العربية، 
مما س��اعد على بناء قواعد ثقافي��ة جيدة، ، فهناك كثير 
من المسارح كمسرح أوال وجلجامش والصواري، بجانب 
دور الثقاف��ة كأس��رة األدباء والكت��اب البحرينية، ومركز 
ش��يخ ابراهي��م، والملتق��ى الثقاف��ي األهل��ي، وكذل��ك 
بالنسبة للنشاط الفني سواء في الموسيقى أو الرسم اذ 

تعتبر الحركة الموس��يقية والفنية في البحرين من اكثر 
الحركات نشاطا في دول الخليج العربي ..

ول��م تكن الفت��اة في البحرين بمنأى ع��ن التعليم ، فقد 
س��نحت لها فرص��ة التعلي��م النظامي بعد أن استش��عر 
األهالي بضرورة التعليم للبنات كضرورته للبنين ،فقد 
حرمت الم��رأة البحرينية حتى العق��ود االولى من القرن 
العش��رين من مشاركة الرجل في الحياة العامة ، وكانت 
الع��ادات والتقاليد تف��رض عليها آن��ذاك مالزمة المنزل 
وع��دم الخ��روج منه اال لجل��ب الماء من الغ��دران ، وكان 
موسم الغوص الذي يستمر ألش��هر من أصعب الفترات 
ف��ي حياتها حيث تتكف��ل بتربية االبن��اء ورعايتهم اثناء 
غي��اب أزواجهن ، وبفضل صبره��ا واجتهادها وطموحها 
ودراس��تها ، اصبحت المرأة البحرينية طبيبة ومهندس��ة 
ومحامي��ة واس��تاذة جامعي��ة وصحافية وس��يدة اعمال ، 
االمر الذي يؤكد نجاح مس��يرتها وحصولها على حقوقها 
، خاصة وانها ش��اركت في السياس��ة عندم��ا منحت حق 
التصويت والترشح في االنتخابات الوطنية ألول مرة في 

انتخابات عام 2002 ..

موروثات شعبية 
على الرغم من انتش��ار محالت » الكوفي ش��وب« اال ان 
المقاهي الشعبية في العاصمة المنامة مازالت تستقطب 
المواطني��ن والمقيمي��ن بمختل��ف 
فئاته��م العمرية ، لم��ا تقدمه من 
أجواء تعي��د ذكريات الزمن الجميل 
، االحادي��ث و احتس��اء الش��اي في 

» االس��تكانة ».وم��ن 
أشهر تلك المقاهي ، 
مقهى ) حاجي ( الذي 

يق��دم المأكوالت الش��عبية منذ خمس��ين عام��ا واليزال 
صاحبه حاجي غالم حاجي يش��رف عل��ى اعداد وتقديم 
الوجب��ات للزبائن بنفس��ه ، وهنالك مقه��ى ) البوخلف ( 
الذي يعتبر أقدم مقهى في مدينة المحرق وأحد معالمها 
التراثي��ة اذ تأس��س ف��ي أي��ام الغ��وص والزال يحتفظ 
بنكه��ة الش��اي الش��هير عل��ى الفحم وبخش��ب طاوالته 
العتيق��ة وكونه قبلة لالدباء والمفكري��ن من كافة دول 
الخليج ..وكما تعتبر المقاهي واالماكن التراثية ش��واهد 
عل��ى ثقاف��ة البحري��ن وموروثها الش��عبي ، والى جانب 
ه��ذه االماك��ن التراثية فهن��اك صفات وعادات للش��عب 
البحرين��ي أيضا تتوارثها األجي��ال ، اذ يمتاز البحرينيون 
باك��رام الضي��ف واحت��رام الج��ار واغاثة المله��وف ، أما 
عاداته��م فيمك��ن التعرف عليه��ا في اي��ام األعياد فهم 
يفتح��ون المجال��س ويقدم��ون ) قدوع العي��د( كضيافة 
لجميع المهنئين ، مع وجود الفنون الشعبية مثل رقصة ) 
العرضة( وهي رقصة الحرب واالنتصار ، أما في مناسبات 
الخطوبة وال��زواج فتجتمع النس��اء أوال للتع��ارف ورؤية 
العروس والحصول عل��ى الموافقة المبدئية ثم التوافق 
عل��ى المهر والحف��ل وغيرها قبل االجتم��اع الكبير الذي 
يض��م الرجال ، وكلما كان الحض��ور كبيرا من الطرفين 

كان ذلك تاكيدا على اهمية الزواج ..
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عرف��ت قبيل ظهور االس��الم بأس��م )أوال ( وقد 
س��ميت بذلك نس��بة ال��ى صنم عل��ى ش��كل رأس ثور 
يقع في جزي��رة المحرق الحالية حس��بما تذكر المصادر 
األس��المية ..كما ذكرت في الكتابات المسمارية القديمة 
في بالد الرافدين بأس��م ) دلمون( من وقت مبكر للغاية 

يعود لأللفية الرابعة قبل الميالد ..

لؤلؤ ..وبترول 
قبل اكتش��اف النفط فيه��ا الع��ام 1932 ، احتلت مركز 
الصدارة في الغوص وصيد االسماك ، اذ كان مايستخرج 
من لؤل��ؤ يصل الى 35% من لؤلؤ الخليج العربي لدرجة 
اط��الق تس��مية )لؤلؤة الخلي��ج العربي ( عل��ى البحرين 
لكونها موطن اللؤلؤ ، لكن هذه الصناعة أوشكت على أن 
تندثر نهائيا ، حتى ان القليل من شباب البحرين اليعرف 
اآلن ش��يئا عن صناعته ، ولوال ظهور النفط في أراضيها 
في وقت مبكر نس��بيا ، لتده��ورت الحياة فيها وتعرضت 
ألزم��ات مالية واقتصادية ، أما بعد اكتش��اف النفط فقد 

البحرين  اقتص��اد  عليه بشكل كبير ،فضال اعتم��د 
كمي��ات  امتالكه��ا  احتياط��ي ع��ن  م��ن  كبي��رة 
، وتعتبر  الطبيعي  تجاريا الغاز  البحرين مرك��زا 
العربي  للخلي��ج  ، كما تش��تهر بصناعة مهم��ا 
واألموني��ا اصالح الس��فن وانتاج  االلمني��وم 
والغ��از  ومنتج��ات والحدي��د  الس��ائل 
النف��ط  ..وي��زرع البحريني��ون تكري��ر 
ط��ا  لبطا ا و ر لتمو يعتمد ا والفواكه كم��ا 
عل��ى صيد االس��ماك العديد من سكانها 
 ، مش��روعات والروبي��ان  وتدع��م 
مثل: مش��روع سعف صناعية تقليدية 

النخي��ل ال��ذي ب��دأ ف��ي ع��ام 1991، وتقوم ب��ه المرأة 
البحريني��ة، ومش��روع غ��زل الصوف ونس��جه والطباعة 
على الس��يراميك...وقد س��اهم إنتاج النفط في عمليات 
البناء والتحديث في هذه المش��اريع ..وانعكس أثره على 
الحياة االجتماعية والثقافي��ة والعلمية واالقتصادية في 
البالد.وقد تطورت السياحة أيضا فيها ومن أهم المراكز 
الس��ياحية فيه��ا قلع��ة البحرين وعراد والرفاع ومس��جد 
س��وق الخميس وبيت الشيخ عيسى ذو النمط االسالمي 
وبيت سيادي الذي يمثل نموذجا لبيوت تجار اللؤلؤ ، وبيت 
الجسيرة والمدافن التي يتجاوز عددها 100,000مدفن 
اذ تض��م البحرين أكبر مقبرة في عصور التاريخ القديم 

في العالم ..

المرأة البحرينية 
يعتنق اغلب البحرينيين الدين االسالمي كما يوجد فيها 
س��كان من ديانات اخ��رى لوجود العديد م��ن المهاجرين 
فيها ويتنوع المسلمون فيها بين ) سنة وشيعة( ويمارس 
فيها الشيعة طقوس��هم الدينية بحرية ، واليزال العديد 
م��ن ابناء البحري��ن يحافظون على ارت��داء الزي العربي 

المميز كما تتمسك النساء بارتداء العباءة الخليجية ..
وتعتبر الحركة الثقافية ف��ي البحرين من أكثر الحركات 
الثقافية نش��اطًا في الخليج العربي، فمنذ العش��رينيات 
دخ��ل التعلي��م ، وأخذت ش��رائح المجتم��ع بالتواصل مع 
الثقافة المحيطة، من خالل المجالت والدوريات العربية، 
مما س��اعد على بناء قواعد ثقافي��ة جيدة، ، فهناك كثير 
من المسارح كمسرح أوال وجلجامش والصواري، بجانب 
دور الثقاف��ة كأس��رة األدباء والكت��اب البحرينية، ومركز 
ش��يخ ابراهي��م، والملتق��ى الثقاف��ي األهل��ي، وكذل��ك 
بالنسبة للنشاط الفني سواء في الموسيقى أو الرسم اذ 

تعتبر الحركة الموس��يقية والفنية في البحرين من اكثر 
الحركات نشاطا في دول الخليج العربي ..

ول��م تكن الفت��اة في البحرين بمنأى ع��ن التعليم ، فقد 
س��نحت لها فرص��ة التعلي��م النظامي بعد أن استش��عر 
األهالي بضرورة التعليم للبنات كضرورته للبنين ،فقد 
حرمت الم��رأة البحرينية حتى العق��ود االولى من القرن 
العش��رين من مشاركة الرجل في الحياة العامة ، وكانت 
الع��ادات والتقاليد تف��رض عليها آن��ذاك مالزمة المنزل 
وع��دم الخ��روج منه اال لجل��ب الماء من الغ��دران ، وكان 
موسم الغوص الذي يستمر ألش��هر من أصعب الفترات 
ف��ي حياتها حيث تتكف��ل بتربية االبن��اء ورعايتهم اثناء 
غي��اب أزواجهن ، وبفضل صبره��ا واجتهادها وطموحها 
ودراس��تها ، اصبحت المرأة البحرينية طبيبة ومهندس��ة 
ومحامي��ة واس��تاذة جامعي��ة وصحافية وس��يدة اعمال ، 
االمر الذي يؤكد نجاح مس��يرتها وحصولها على حقوقها 
، خاصة وانها ش��اركت في السياس��ة عندم��ا منحت حق 
التصويت والترشح في االنتخابات الوطنية ألول مرة في 

انتخابات عام 2002 ..

موروثات شعبية 
على الرغم من انتش��ار محالت » الكوفي ش��وب« اال ان 
المقاهي الشعبية في العاصمة المنامة مازالت تستقطب 
المواطني��ن والمقيمي��ن بمختل��ف 
فئاته��م العمرية ، لم��ا تقدمه من 
أجواء تعي��د ذكريات الزمن الجميل 
، االحادي��ث و احتس��اء الش��اي في 

» االس��تكانة ».وم��ن 
أشهر تلك المقاهي ، 
مقهى ) حاجي ( الذي 

يق��دم المأكوالت الش��عبية منذ خمس��ين عام��ا واليزال 
صاحبه حاجي غالم حاجي يش��رف عل��ى اعداد وتقديم 
الوجب��ات للزبائن بنفس��ه ، وهنالك مقه��ى ) البوخلف ( 
الذي يعتبر أقدم مقهى في مدينة المحرق وأحد معالمها 
التراثي��ة اذ تأس��س ف��ي أي��ام الغ��وص والزال يحتفظ 
بنكه��ة الش��اي الش��هير عل��ى الفحم وبخش��ب طاوالته 
العتيق��ة وكونه قبلة لالدباء والمفكري��ن من كافة دول 
الخليج ..وكما تعتبر المقاهي واالماكن التراثية ش��واهد 
عل��ى ثقاف��ة البحري��ن وموروثها الش��عبي ، والى جانب 
ه��ذه االماك��ن التراثية فهن��اك صفات وعادات للش��عب 
البحرين��ي أيضا تتوارثها األجي��ال ، اذ يمتاز البحرينيون 
باك��رام الضي��ف واحت��رام الج��ار واغاثة المله��وف ، أما 
عاداته��م فيمك��ن التعرف عليه��ا في اي��ام األعياد فهم 
يفتح��ون المجال��س ويقدم��ون ) قدوع العي��د( كضيافة 
لجميع المهنئين ، مع وجود الفنون الشعبية مثل رقصة ) 
العرضة( وهي رقصة الحرب واالنتصار ، أما في مناسبات 
الخطوبة وال��زواج فتجتمع النس��اء أوال للتع��ارف ورؤية 
العروس والحصول عل��ى الموافقة المبدئية ثم التوافق 
عل��ى المهر والحف��ل وغيرها قبل االجتم��اع الكبير الذي 
يض��م الرجال ، وكلما كان الحض��ور كبيرا من الطرفين 

كان ذلك تاكيدا على اهمية الزواج ..



لبان / رجا مد يطار
جرح 
رمضان

أج��ل، فطل��وع الفجر على بي��ت اإلم��ام لم يكن 
يعني طلوع الفجر، بل التغلغل في الغياب، وبزوغ 
الشمس الكاسفة الباردة خلف سحب من صديد، لم تكن 

تعني سطوع السناء بل كانت ترثي سقوط السماء .
وم��ع تحرك الحي��اة في الكائن��ات وتحرك الح��ج إلى بيت 

اإلمام، كان المؤمنون يأتون ليتزودوا..
ولكن ،هيهات،... وهل تس��تطيع نظ��رة أن تلمّ بامتداد 
ر  النظر؟! ... أم هل تس��تطيع فكرة أن تحيط بعالم الفكَ
؟! وه��ل تكفي لمحة م��ن العطاء لتع��وض عن عمر من 

الحرمان ؟!...
... ها هم أصحاب اإلم��ام يأتون ويرحلون ، يودّعون وال 

يكتفون ...
ه��ا ه��و »صعصعة بن صوحان« يس��تأذن عل��ى اإلمام، 
ولكن اإلمام يعالج س��كرات الموت، فهو يغشى عليه مرة 

بعد مرة، ويهيب بولده الحسن عند ذلك أن يصرف الناس 
، وأن ال يُدخِل عليه أحدًا بعد ...

وينقل الحس��ن أم��ر اإلم��ام إل��ى أصحابه، فينظ��ر إليه 
صعصعة وقد غلبته العبرة فيقول :

ي��ا اب��ن رس��ول اهلل، أال تبلغ عن��ي أمي��ر المؤمنين هذه 
الرسالة ؟

ولما يلتفت إليه الحس��ن متسائاًل يتابع، وهو يزد غصته، 
إن كان لمثل تلك الغصة الخانقة أن تُزدرد :

ق��ل ل��ه : » يرحمك اهلل ي��ا أمي��ر المؤمنين حي��ًا وميتًا ، 
لق��د كان اهلل ف��ي صدرك عظيم��اً  ، ولقد كنت بذات اهلل 

عليمًا«.
... وأبلغ الحسن أباه بالرسالة، فكان رد اإلمام ولعله رغم 

هول ما به غلبه االبتسام :
ق��ل له : » وأنت يرحم��ك اهلل ، فلقد كنت خفيف المؤونة 

بمناسبة ذكرى استشهاد 
امير المؤمنين عليه السالم

« فجر الغياب»

هي الساعات تجري، والسم في بدن اإلمام يسري ...
هي الساعات تجري وقلوب الوالهين تتفطر ودموعهم تجري  

هي الساعات تجري ، ويراع الحقيقة ينغمس في مداد النجيع ويجري،  وعلى قرطاس 
الوالء يتلوى ويجري، ويستمد من الفكرة نوراً ، يخطها ويطويها عصوراً، ... ويتسلل 

النور من الفكرة إلى القرطاس إلى اليراع إلى األنامل، إلى القلب،... ويسري!
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كثير المعونة !« 
... عل��ى أن »األصبغ بن نبات��ة » رفض أن ينصرف ، لقد 
أخذ مجلس��ه قرب باب الدار، وثوى على األعتاب كالسائل 
الفقي��ر، حتى إذا تناهى إليه م��ن داخل المنزل بكاء ، لم 
يتمال��ك أن بكى ، فخرج إليه الحس��ن ، فلما وجده إبتدره 

يقول مترفقًا : ألم أقل لكم انصرفوا ؟!
خف��ض األصب��غ ناظريه وه��و يجي��ب متأث��راً  ال يمهله 
الب��كاء:ال واهلل ي��ا ابن رس��ول ، م��ا تتابعني نفس��ي وال 

تحملني رجالي أن أنصرف حتى أرى أمير المؤمنين .
... فع��اد الحس��ن إل��ى الدار فغ��اب قليال ثم خ��رج ليدعو 

األصبغ للدخول.
دخ��ل األصبغ على أمير المؤمنين متعث��رًا بأذياله ال يكاد 
يبصر طريقه لشدة شوقه ولهفة سؤاله، وما إن رآه حتى 

تهاوى أمامه مجهشًا بالبكاء من جديد. 
لهفي عليك يا أمير المؤمنين ، لهفي على وجهك الشاحب 
المصفرّ، ال يُدرى أهو أش��د صفرة أم العصابة الصفراء 
التي عُصب بها رأسك  ... موالي ،أين حمرة لونك وتألق 
ال��ورد على وجنتيك ؟!... أين بس��متك وبشاش��ة محياك 

وصفاء خديك ؟!
 انكب األصبغ على األمير يقبله ويزداد بكاؤه . 

إي��ه يا أصبغ، ف��ي أي ناحية من هذا الجس��م الطاهر قد 
طبعت قبلة الوداع والوفاء والشوق والوالء ؟!

أعلى جبهته العلوية وقد خشيت أن تؤلم جرحه ؟!
أم على وجنته الملكوتية وقد بلغت من الحق صرحه؟!

أم عل��ى ي��ده الكريم��ة وه��ي واهي��ة القوى ، تل��ك اليد 
الت��ي طالما قبضت عل��ى ذي الفقار، وقبض��ت به أرواح 

المشركين والمنافقين والكفار ؟ 
أم على قدمه المقدس��ة التي استكانت بعد طول الهجرة 
والمس��ير من مكة إلى المدين��ة ومن المدينة إلى الكوفة 
،وم��ن الكوفة إل��ى ذاك المع��راج الذي بوجوده يس��تنير  
وهي في كل مكان تط��ؤه يتدفق الخير في قلب األرض 
وقلوب البش��ر وكيف ال تفعل ومسك الجنان عطر الكيان 

إذا تحرك في المكان انتشر ؟ 
...وتململ األمير ناظرًا إلى خله الوفي  لعل ابتس��امة ما 
الحت في عينيه ولم تكد تبلغ ش��فتيه المشغولتين بذكر 

ال يفتر وهمس له مواسيًا:
ال تبكِ يا أصبغ  فإنها واهلل الجنة !

ارتفع نحيب األصبغ، ولما تمالك نفسه كان ال بد من الرد 
فهت��ف يناجيه :جُعلتُ فداك ي��ا أمير المؤمنين إني أعلم 
واهلل أن��ك تصي��ر إلى الجن��ة  ولكن إنما أبك��ي لفقداني 

إياك! 
أجل أيها الخل الوفي، وهل هناك شك في الجنة لقسيم 
الن��ار والجنة ؟ وهل بكى كل م��ن بكى إال لفقدان الملجأ 

والمشتكى وفقدان هذه الجنة ؟!



فقهيات



17

الســؤال: هل يجوز النظر لصورة امرأة محجبة 
معروفة ظهرت في الصورة دون حجاب؟

الج��واب: األح��وط ت��رك النظر ال��ى ما س��وى الوجه 
والكفي��ن منها، أما هما فيج��وز من دون ريبة أو تلذذ 

شهوي.
 

الســؤال: هل يجــوز النظر الى صورة فتــاة بالغة ال 
تطابقها؟

الج��واب: إذا كان��ت الص��ورة ال تطابقها وه��ي بالغة 
لتغي��ر اوصافها فال يبعد جواز النظر الى الصورة في 
حد ذاته واما اذا كانت تطابقها فاألحوط الترك , نعم 
النظ��ر الى الوج��ه والكفين من الص��ورة ال مانع منه 

في نفسه.
 

الســؤال: هــل يجــوز النظر الــى صورة فتــاة بدون 
شهوة أو تلذذ؟

الج��واب: إذا كن��ت تعرفه��ا ف��ال يجوز عل��ى االحوط 
وجوبًا.

 
الســؤال: هل يجوز ان تضع المرأة صورة لعينها في 
االنترنــت، مع العلــم بانه هناك الكثير ممن ســيري 

هذه الصورة يعرف هذا المرأة؟
الج��واب: ال يج��وز ان كانت بدون حج��اب وال يجوز اذا 

كانت مثيرة او موجبة للفساد.
 

الســؤال: مــا حكم اذا كنــت متقدمــا لخطبة فتاة 
ورأيت صورتها بدون حجاب؟

الج��واب: إذا أحرزت ب��أن النظرة إلى الص��ورة تجدي 
لالطالع عل��ى كل المعلومات التي تريد معرفتها من 

الخطيبة فال مانع من مشاهدة الصورة.
 

الســؤال: عنــد التقدم بطلب للحصول علي تأشــيرة 
ســفر لبعض الدول االجنبيــة، تطلب ســفارات هذه 
الدول من النســاء المتحجبات صوراً تكشف جزءاً من 
الشعر وكامل االذنين، هل يجوز ذلك عند الضرورة؟

الج��واب: يج��وز التصوي��ر عند ام��رأة ودف��ع الصورة 
للموظف المختص.

 
الســؤال: هل يجــوز النظر إلى صورة بنــت العم إذا 

كنت خاطبها بدون عقد رسمي؟
الجواب: ال يجوز – على االحوط – إن لم تكن محجّبة, 

نعم اذا تحقق العقد الشرعي فهي زوجتك.

استفتاءات في تصوير المرأة

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



وجوه باسمة في اروقتها
مدارس السيدة رقية:

«انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة» وأشار الى إصبعيه الوسطى والسبابة.
هذا كالم سيد الخلق ورسول اإلنسانية محمد )صلى اهلل عليه وآله وسلم( وهو يبين منزلة كافل اليتيم 

عند اهلل, ويشير بتقارب درجة الكافل من االنبياء في الجنة؛ ومن هذا المنطلق؛ فإن مؤسسة اإلمام 
الرضا عليه السالم التابعة إلى مكتب سماحة أية اهلل السيد علي الحسيني السيستاني في النجف األشرف 

وبإشراف سماحة المتولي الشرعي الشيخ الكربالئي تبنت العمل في هذا المجال من خالل االهتمام 
بالجانب التربوي لإليتام, فضال عن توفير اهم احتياجاتهم المادية والمعنوية بمتابعة مستمرة من السيد 

سعد الدين البناء المسؤول عن المدارس وعن كثير من المشاريع اإلنسانية الخاصة باأليتام وعوائل 
الشهداء.

 قوارير
نهج
زينبي

تصوير - رغد العبيدي



مجمع المدارس
زار كادر مجل��ة قواري��ر مدرس��ة الس��يدة رقية 
عليها الس��الم للحديث مع إدارتها ع��ن طبيعة تعاملهم 
ومنهجي��ة العم��ل م��ع طالبه��م )اإليتام حص��را(, حيث 
تضم البناية المعاص��رة من حيث البناء والتصميم أربع 
مدارس وهي كالتالي: مدرس��ة عل��ي األصغر )ابتدائية 
وثانوي��ة( ومدرس��ة الس��يدة رقي��ة لإلن��اث ) طابقي��ن 
للمدرس��ة ابتدائي��ة وطابقين للمدرس��ة للثانوية( ومن 
الجدير بالذكر إن المدرس��ة مزودة بأجهزة تبريد وجهاز 
الداتا شو لكل ش��عبة, وقاعة للحاسوب, ومزودة بنظام 
كاميرات المراقبة للمتابعة واألمان, ولكل مدرسة إدارة 
مختلف��ة وكان لنا ح��وار خاص مع مديرت��يّ االبتدائية 

والثانوية لمدارس اإلناث.

المرحلة االبتدائية
وضحت مديرة المدرس��ة االبتدائية ن��وال جواد لقوارير 
وقال��ت »أنن��ا م��ن أج��ل تطوي��ر العملي��ة التعليمي��ة – 
التربوي��ة، ومن��ذ افتتاحه��ا ف��ي الع��ام 2012م طبيعة 
العمل في المدرسة فاننا نستقبل االيتام فقط, وكوننا 
نتعام��ل مع أعم��ار صغيرة ما زالت تحتاج إلى مس��اعدة 
خاص��ة من قبل األه��ل، بما إننا نرتكز ف��ي عملنا على 
أس��س تربوية وعلمية خاصة, فضال عن تقديم الجانب 
النفس��ي وإعطائه أهمية بالغة لحاجة الفتيات اليتيمات 
إل��ى تعزيز ثقتهن في أنفس��هن من خالل توفير األمان 
والعاطف��ة المفقودة نتيج��ة اليتم, ولذل��ك فإلى جانب 
المنه��ج العلم��ي نق��وم بإجراء نش��اطات دوري��ة داخل 
المدرس��ة ومش��اركات أخ��رى خارجية؛ ضم��ن فعاليات 
تخص مناسبات دينية وثقافية وإنسانية؛ لنضفي على 
جو المدرس��ة روحية التفاعل والمش��اركة واستعراض 
المهارات للطالبات وإعانتهن بطريقة غير مباشرة على 
االس��تقرار النفس��ي والتوازن االجتماعي مع محيطهن 
الخارجي, والتعويض ولو بجزء بس��يط عن دور األب أو 

األم أو كليهما؛ فأن بعض طالباتنا يتيمات األبوين«.
كما ذكرت جواد عن رؤيتها المس��تقبلية بالقول: تسعى 
مدرس��تنا إل��ى خل��ق جي��ل واعٍ ومتعل��م ديني��ا ووطنيا 
ق��ادرا على مواجهة تحديات العصر بكل إباء مس��توعبا 
ل��دوره في بن��اء الوطن ورف��ع مس��توى اإلداء التعليمي 

والتربوي.

المرحلة الثانوية
وعب��رت مدي��رة المدرس��ة الثانوي��ة زكي��ة كاظم، عن  
مدىاإلهتم��ام باإلن��اث في مرحل��ة المتوس��طة وقالت 
»تضم المدرس��ة اربع مراحل دراس��ية تب��دأ من الصف 
األول المتوس��ط إل��ى الراب��ع إع��دادي فف��ي كل س��نة 
تفتح مرحلة جديدة بحس��ب صع��ود الفتيات إلى مراحل 
متقدم��ة«, وتابع��ت كاظم حديثها عن دور المُدرس��ات 
في توفي��ر بعض احتياجات اليتيمات الش��خصية بحكم 
ت��أزم الوضع المادي لبعضهن بس��بب غياب المعيل؛ لذا 
تقوم المدرس��ات بالتبرع بصفة مس��تمرة في صندوق 

خ��اص يؤم��ن توفير اهم األم��ور التي تلب��ي احتياجات 
الطالبات, ويتم ذلك بصورة سرية ال تجرح مشاعرهن, 
وحت��ى األمور التي تحتاج لمتابعة نفس��ية فقد حرصت 
المدرس��ات على توطيد عالقتهن م��ع الطالبات للوقوف 
عل��ى المش��اكل الت��ي تعترضهن س��واء كانت نفس��ية 
)عائلية أو مش��اكل تتعلق بالدراس��ة( أو مشاكل مادية 

والمساهمة في اقتراح حلول واقعية وسريعة.

مشاريع إنسانية مستمرة
وبين س��عد الدين البناء المس��ؤول عن م��دارس االيتام 
استمرارية المش��اريع الخاصة بهذه الشريحة من خالل 
فتح روضة لالطفال باس��م العتبة الحس��ينية المقدسة 
تؤهله��م لدخول المدرس��ة, واالس��تعداد لحج��ز مقاعد 
جامعية للط��الب المتخرجين من مدارس االيتام لتوفير 
فرص مناس��بة تس��اعدهم على رسم مس��تقبل واعد 
ف��ي جامعة وارث االنبياء, كما أن هناك مش��روعا خاصا 
بالعتبة الحس��ينية الفتتاح مدارس أوالد مس��لم لتأمين 
فرص الدراسة لكافة األيتام, وختم السيد البناء حديثه 
بالتأكي��د على حرص األمان��ة العامة للعتبة المقدس��ة 
بمس��اندة اليتيم في كل مراحل حياته حتى فيما يخص 
العالج في المستشفيات التابعة للعتبة, أو إرساله للعالج 

في الخارج إن أستدعى األمر لذلك.
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يعود تاريخ مقام مش��هد الش��مس ال��ى عام 37 
هجري��ة حينم��ا تدخل��ت الق��درة االلهي��ة في رد 
 الش��مس اس��تجابة لدع��اء االم��ام علي بن اب��ي طالب 
)عليه السالم( الداء صالة العصر بجيشه الذي كان عائدا 
من معركة النهروان التي ش��هدت القضاء على الخوارج 
كما تش��ير المص��ادر التأريخية ومنها ما يذكره الش��يخ 

المفيد ) قدس( المتوفي سنة )413 ه�( انه قال:

رد الشمس
 لما اراد االمام علي ) ع ( ان يعبر الفرات بعد عودته من 
معركة النهروان انشغل كثير من اصحابه بتعبير دوابهم 
ورحالهم وصلى ) ع ( بنفس��ه بطائفة صالة العصر فلم 
يف��رغ الناس من عبورهم حتى غربت الش��مس ففاتت 
الصالة كثيرا منهم فتكلموا في ذلك فلما سمع كالمهم 
فيه سأل اهلل تعالى رد الشمس ليجمع كافة اصحابه على 
صالة العصر في وقتها فدعا اهلل تعالى في رد الشمس 
علي��ه وكانت ف��ي االفق عل��ى الحال الذي تك��ون عليها 
وقت العصر فلما س��لم القوم غابت الش��مس فسمع لها 
وجيب ش��ديد هال الناس فاكثروا من التسبيح والتهليل 
واالس��تغفار والحمد هلل على النعم��ة التي ظهرت فيهم 

وسار خبر ذلك في االفاق وانتشر ذكره في الناس .

تقاليد موروثة
 يعد هذا المكان من المزارات المقدسة المهمة في مدينة 
الحلة ول��ه زيارة مخصوص��ة في اخر اربع��اء من صفر 
الذي يمثل نهاية االحزان على استش��هاد االمام الحسين 
عليه السالم واخيه ابي الفضل العباس ) ع ( وهي زيارة 
خاصه بالنس��اء فقط حيث يش��هد المكان حضور اعداد 

غفيرة منهن . وهذه الزيارة هي جزء من تقاليد موروثة 
تقوم فيها النساء باس��تبدال مالبسهن السوداء اللواتي 
اتش��حن بها طوال االش��هر الحرم بمالبس اخرى ملونة 
كما يش��هد المقام تواف��د عدد اكبر من ال��زوار في عيد 
الغدي��ر خاص��ة بالنس��بة للبعض الذين ال يس��تطيعون 
االنضمام الى افواج المحتفلين بعيد الغدير في محافظة 
النجف االشرف.. ترتفع في اعلى المقام مئذنة المسجد 
الذي كان يس��مى بمس��جد الصاعدية والزقورة التي تم 
بناؤها على الطراز السلجوقي بهندسة معمارية بديعة 
و يبل��غ ارتفاعها حوال��ي 25 متر وهي بذل��ك ال تختلف 
في طرازه��ا عن الزقورة الموجودة ف��ي مقام نبي اهلل 
ذو الكف��ل ف��ي منطقة الكفل في الطري��ق المؤدي الى 
مدينة النجف االش��رف او عن زقورة مرقد الس��ت زبيدة 
ف��ي جان��ب الكرخ م��ن بغداد ل��ذا ال يس��تبعد ان الثالثة 
بنيت ف��ي وقت واح��د . وعند زيارتك للمقام س��تالحظ 
الهندس��ة الممي��زة التي بني��ت بها الزقورة م��ن الداخل 
والت��ي بنيت بنوع خاص من الطابوق مزدانة بش��بابيك 
لإلض��اءة والتهوية، وهن��اك أيضا المح��راب الذي صلى 
فيه االمام علي عليه الس��الم . هذا المقام يشهد سنويا 
تدف��ق االف الزائري��ن من كافة بقاع العال��م وتقام فيه 
مختلف المناسبات الدينية وأهمها أحياء ذكرى وفاة أمير 
المؤمنين عليه الس��الم وكذلك االحتف��ال بوالدة االمام 
الحس��ن المجتب��ى بإقامت��ه مهرجان ثقاف��ي يقام بهذه 
المناس��بة في ش��هر رمضان المبارك ويستمر لعدة ايام 
ويتضم��ن فعاليات واماس��ي ثقافية مختلف��ة الى جانب 
تقديم وجبات االفطار المجانية طيلة الشهر الذي يشهد 
توافد العوائل الحلية للمشاركة في المهرجان ولالفطار 

في هذا المكان المبارك .
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مشهد مرد الشمس 

قصة وقدسية وصرحٌ شامخ

قوارير 
 تاريخ 
على طريق حله كربالء وقريبا من مركز مدينة الحلة يقع مشهد امير المؤمنين او رد وتراث

الشمس او مرد الشمس المكان الذي حل فيه االمام عليه السالم بعد عودته من معركة 
النهروان فتوقف فيه وقت الغروب وردت اليه الشمس فاصبح بقعة من بقع الجنة .. قد 

يختلف الرواة في بعض التفاصيل الصغيرة لهذا المكان ولكنهم لم يشككوا أبدا في 
قدسيته وهو لصيق الصلة بنفوس أهالي هذه المدينة الذين تشرفوا بوجود هذا المكان 

في مدينتهم التي يمكنك ان تطالع فيها من بعيد منارة المقام والزقورة المألوفة الشكل 
والحديقة الواسعة والجميلة التي اصبحت المكان المفضل للعوائل الحلية خصوصا في شهر 

رمضان وفي ليالي الصيف الحارة. 



يعود تاريخ مقام مش��هد الش��مس ال��ى عام 37 
هجري��ة حينم��ا تدخل��ت الق��درة االلهي��ة في رد 
الش��مس اس��تجابة لدع��اء االم��ام علي بن اب��ي طالب 
)عليه السالم( الداء صالة العصر بجيشه الذي كان عائدا 
من معركة النهروان التي ش��هدت القضاء على الخوارج 
كما تش��ير المص��ادر التأريخية ومنها ما يذكره الش��يخ 

المفيد ) قدس( المتوفي سنة )413 ه�( انه قال:

رد الشمس
 لما اراد االمام علي ) ع ( ان يعبر الفرات بعد عودته من 
معركة النهروان انشغل كثير من اصحابه بتعبير دوابهم 
ورحالهم وصلى ) ع ( بنفس��ه بطائفة صالة العصر فلم 
يف��رغ الناس من عبورهم حتى غربت الش��مس ففاتت 
الصالة كثيرا منهم فتكلموا في ذلك فلما سمع كالمهم 
فيه سأل اهلل تعالى رد الشمس ليجمع كافة اصحابه على 
صالة العصر في وقتها فدعا اهلل تعالى في رد الشمس 
علي��ه وكانت ف��ي االفق عل��ى الحال الذي تك��ون عليها 
وقت العصر فلما س��لم القوم غابت الش��مس فسمع لها 
وجيب ش��ديد هال الناس فاكثروا من التسبيح والتهليل 
واالس��تغفار والحمد هلل على النعم��ة التي ظهرت فيهم 

وسار خبر ذلك في االفاق وانتشر ذكره في الناس .

تقاليد موروثة
 يعد هذا المكان من المزارات المقدسة المهمة في مدينة 
الحلة ول��ه زيارة مخصوص��ة في اخر اربع��اء من صفر 
الذي يمثل نهاية االحزان على استش��هاد االمام الحسين 
عليه السالم واخيه ابي الفضل العباس ) ع ( وهي زيارة 
خاصه بالنس��اء فقط حيث يش��هد المكان حضور اعداد 

غفيرة منهن . وهذه الزيارة هي جزء من تقاليد موروثة 
تقوم فيها النساء باس��تبدال مالبسهن السوداء اللواتي 
اتش��حن بها طوال االش��هر الحرم بمالبس اخرى ملونة 
كما يش��هد المقام تواف��د عدد اكبر من ال��زوار في عيد 
الغدي��ر خاص��ة بالنس��بة للبعض الذين ال يس��تطيعون 
االنضمام الى افواج المحتفلين بعيد الغدير في محافظة 
النجف االشرف.. ترتفع في اعلى المقام مئذنة المسجد 
الذي كان يس��مى بمس��جد الصاعدية والزقورة التي تم 
بناؤها على الطراز السلجوقي بهندسة معمارية بديعة 
و يبل��غ ارتفاعها حوال��ي 25 متر وهي بذل��ك ال تختلف 
في طرازه��ا عن الزقورة الموجودة ف��ي مقام نبي اهلل 
ذو الكف��ل ف��ي منطقة الكفل في الطري��ق المؤدي الى 
مدينة النجف االش��رف او عن زقورة مرقد الس��ت زبيدة 
ف��ي جان��ب الكرخ م��ن بغداد ل��ذا ال يس��تبعد ان الثالثة 
بنيت ف��ي وقت واح��د . وعند زيارتك للمقام س��تالحظ 
الهندس��ة الممي��زة التي بني��ت بها الزقورة م��ن الداخل 
والت��ي بنيت بنوع خاص من الطابوق مزدانة بش��بابيك 
لإلض��اءة والتهوية، وهن��اك أيضا المح��راب الذي صلى 
فيه االمام علي عليه الس��الم . هذا المقام يشهد سنويا 
تدف��ق االف الزائري��ن من كافة بقاع العال��م وتقام فيه 
مختلف المناسبات الدينية وأهمها أحياء ذكرى وفاة أمير 
المؤمنين عليه الس��الم وكذلك االحتف��ال بوالدة االمام 
الحس��ن المجتب��ى بإقامت��ه مهرجان ثقاف��ي يقام بهذه 
المناس��بة في ش��هر رمضان المبارك ويستمر لعدة ايام 
ويتضم��ن فعاليات واماس��ي ثقافية مختلف��ة الى جانب 
تقديم وجبات االفطار المجانية طيلة الشهر الذي يشهد 
توافد العوائل الحلية للمشاركة في المهرجان ولالفطار 

في هذا المكان المبارك .

21

مشهد مرد الشمس 

قصة وقدسية وصرحٌ شامخ

قوارير 
تاريخ 
على طريق حله كربالء وقريبا من مركز مدينة الحلة يقع مشهد امير المؤمنين او رد وتراث

الشمس او مرد الشمس المكان الذي حل فيه االمام عليه السالم بعد عودته من معركة 
النهروان فتوقف فيه وقت الغروب وردت اليه الشمس فاصبح بقعة من بقع الجنة .. قد 

يختلف الرواة في بعض التفاصيل الصغيرة لهذا المكان ولكنهم لم يشككوا أبدا في 
قدسيته وهو لصيق الصلة بنفوس أهالي هذه المدينة الذين تشرفوا بوجود هذا المكان 

في مدينتهم التي يمكنك ان تطالع فيها من بعيد منارة المقام والزقورة المألوفة الشكل 
والحديقة الواسعة والجميلة التي اصبحت المكان المفضل للعوائل الحلية خصوصا في شهر 

رمضان وفي ليالي الصيف الحارة. 



منى الحسين
من جحيم االرهاب.. 

صنعت ادباً وحياة 

لم تكن منى 
الحسين ناشطة 
في مجال حقوق 
االنسان ،او حتى 
اديبة وال هي 
تابعة الي منظمة 
انسانية، هي 
امرأة عادية 
تعيش في قضاء 
الشرقاط.. بدأت 
مسيرتها االدبية 
مع دخول داعش 
االرهابي الى 
مدينتها، حينما 
ازدحمت االفكار 
والهواجس 
في مخيلتها.. 
فتفجرت منجزا 
ادبيا يروق لكل 
قارئ في زحمة 
االرهاب اللعين 
.. وما تركه من 
مخلفات واوجاع.

قوارير
صناعة 
الحياة
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كتبت اول رواية ) ش��الل في عنق زجاجة( وكان 
)ش��الل( البط��ل الذي تس��رد حكايت��ه قد عاش 

سجينا في نقرة السلمان 
مدون��ات ح��زن او ربم��ا هو الش��قاء اح��رف موجوعة 
وصفحات مدون��ة بالدمع .. ربي��ع طفولتي ياصبابتي 
الت��ي تحولت لمجرى القضبان . أه .. س��كاكين صراط 
ال��رب !!! م��ن هذا الم��كان الموحش وصح��راء تثاءبت 
على لعاب ش��مس خرافية.. تمتد الى ماالنهاية . هكذا 
كانت تش��عر واالرهاب يسيطر على مناطقها وسردت 
كل مايحصل في تلك المناطق تحت سيطرة االرهاب. 
ثماني��ة اش��هر وهي تكت��ب الرواية حت��ى انتهت منها 
ف��ي اخر يوم له��ا حين داهمها اف��راد عصابات داعش 
االرهابية بعد ان علم��وا ان زوجها هرب من قبضتهم 
ليلتح��ق بالمدافعين ع��ن االرض والع��رض، اال انهم 
لم يعلم��وا بانها كانت تمد الق��وات االمنية بمعلومات 
تمركزهم وتواجدهم وأخبارهم ونشرت بعد هروبها 

قصتها الخبرية .

خالص واعمال انسانية
بع��د المش��ادة الكالمية بينه��ا وبين اف��راد العصابات 
االرهابية التي كادت تودي بحياتها لوال رحمة اهلل ، لم 
تكن تفكر ببقائه��م  وامتدادهم، فخرجت عن طريق 
النخي��ب ليوم كام��ل كلما تخلصت من س��يطرة رعب 
تواج��ه االخرى حتى انتهت الى بغداد الس��الم ووصلت 
دار االمان وكانت اكثر ش��وقا لتل��ك اللحظات الممتلئة 
بدموع ف��رح لقاء الوطن فلم يكن وطنا ذاك االس��ير، 
وبعد ش��هر م��ن وصولها مدينة التآخ��ي كركوك بدأت 
مس��يرتها االنس��انية رغم إفالس��ها ماديا لكنها كانت 
مصرة على دورها الريادي تجاه ابناء منطقتها فتعرفت  
على ش��خص س��اعدها ف��ي التواصل م��ع المفوضية 
الس��امية لش��ؤون الالجئين لتس��اعد من خاللها مئات 
االس��ر التي خرج��ت هاربة من االره��اب ومن أوطانها 

لمالذ امن.
 ومع تحرير تكريت بدأت مشوارها مع القرى المتاخمة 
لخط��وط الص��د ف��ي الع��ام 2015 رغ��م الصعوبات 
ورغ��م الوض��ع المزري كان��ت اول ناش��طة من صالح 

الدين تدخ��ل قرية جري��ش الصام��دة، واول من رفع 
التقاري��ر االنس��انية له��ذه الق��رى الى دائ��رة الهجرة 
والمهجري��ن وال��ى المنظم��ات االنس��انية لتنقذه��م 
م��ن وضع اقتص��ادي بائ��س وبقيت تعم��ل على تلك 
الق��رى حتى بدأت مالم��ح تحرير الش��رقاط تلوح في 
االف��ق فكانت عونا الهلها وناس��ها وجمع��ت التبرعات 
وتابع��ت خطوات النزوح ورفعت عش��رات التقارير الى 
المفوضي��ة العليا لش��ؤون الالجئين في كمب س��ايلو 
الحج��اج وتابعت النازحي��ن في الم��دارس والتجمعات 
وكان��ت كل اإلحصائي��ات والج��داول مهتم��ة به��ا، أذ 
ش��غلت منصب عضو المكتب التنسيقي لمكتب اغاثة 
ص��الح الدي��ن  كمتطوع��ه في��ه وكان��ت عض��و خلية 
ازم��ة النازحين ومنس��ق منظمات مجل��س المحافظة 
ومنس��ق عموم المحافظ��ة للمنظم��ات، حصلت على 
االف الحصص من خالل المنظمات االنس��انية الرائدة 
دون اع��الم وكان للس��يدة هال��ه الص��راف دور ف��ي 
اس��تقطابها للناش��طة من��ى الحس��ين لتنفي��ذ برامج 
المشاريع الصغيرة في صالح الدين ساعدت من خالل 
منظم��ة مدخل العراق الصحي 36 مس��تفيدا اعتمدوا 
عل��ى انفس��هم من خالل تلك المش��اريع وم��ع تحرير 
الش��رقاط ..  وج��دت ف��ي رجل االعمال الش��يخ عقيل 
الجميل��ي م��ن الديوانية  ي��دا“ بيضاء في المس��اعدة 
وتخلي��ص الفق��راء والمهجرين من ازمته��م أذ كانوا 

محاصرين اليجدون مايأكلون!!

برامج ومنجزات
حصلت على درع االبداع للمرأة القيادية ومثلت منظمة 
الش��هيدة امي��ة الجب��ارة ونف��ذت برامجها االنس��انية 
والزل��ت تعمل في متابعة ش��ؤون النازحين والعائدين 
وتم��د يد العون للتجمعات من خالل اعتمادها من قبل 
المفوضي��ة العليا لحقوق االنس��ان لتنقذ ماتس��تطيع 
انق��اذه منه��م وعلى ق��در المس��تطاع وكتب��ت رواية 
)ميس��وبوتاميا( العام 2017 وتم النش��ر بدار االبداع 
في تكريت وانتهت من )تقاس��يم هبل( لتبدأ ب� )جحيم 
مؤمن��ة(، املها ف��ي ان تجد حال للمش��ردين وان تاخذ 

القضية حيزا اعالميا واسعا.

حصلت على درع االبداع للمرأة القيادية ومثلت منظمة الشهيدة امية الجبارة 
ونفذت برامجها االنسانية والزلت تعمل في متابعة شؤون النازحين والعائدين 
وتمد يد العون للتجمعات من خالل اعتمادها من قبل المفوضية العليا لحقوق 

االنسان لتنقذ ماتستطيع انقاذه منهم وعلى قدر المستطاع



تناغم الشعور

إن كان من الصعب 
تغيير شكلنا 
الخارجي فأيضا 
من الصعوبة 
تغيير مالمح 
الروح, لكن 
األمر ليس 
مستحيال فكل 
شخص يمكنه 
أن يمارس بعض 
التدريبات الروحية 
لتجميل النفس, 
وتوطين الروح 
على التعرف 
والتعامل مع 
الجمال الداخلي 
بصورة أكثر وعيا 
وإيمانا

كما للوجه مالمح... للروح أيضا مالمح وتقاطيع، قد تكون جميلة توصلنا 
إل��ى حد االفتتان به��ا, أو دميمة لدرج��ة النفور منها؛ وبمعن��ى أوضح: إن 
هيأتنا الخارجية يمكنها أن تترك انطباعا وقتيا لدى اآلخرين قد يتالش��ى 
في مواقف معينة أو يتجذر في أخرى, فالعالقات اإلنس��انية ال تعتمد على 
أش��كالنا بالدرجة األولى, وثمة أدل��ة ال حصر لها على ذلك, تؤكد إن رغبة 
اإلنس��ان في التقارب مع من يش��بهه من البش��ر تكون مبنية على أساس 
التناغم الروحي؛ لذا فأن من أهم العالقات في الوجود تعتمد على المودة 
والرحمة وقائمة فعال على التجانس النفس��ي بين الزوج وشريكه, كونها 
تعتمد على االختيار, وما يعضد هذا القول إن اهلل س��بحانه وتعالى أش��ار 
في كتابه الكريم في آية مباركة توضح هذا المعنى )هو الذي خلقكم من 
نفس واحدة وجعلَ منها زوجها ليس��كن إليها( والسكن هنا يعني السكن 
الروحي واالس��تقرار النفس��ي, وصمام أمان نجاح وديموم��ة هذا الرباط 
المقدس هو االنس��جام العاطفي وآث��اره على متعلق��ات االرتباط وابعاد 

الشراكة.
وبالعودة للتأمل في تقاطيع النفس ووصف ميزاتها, فإن كان من الصعب 
تغيي��ر ش��كلنا الخارجي فأيض��ا من الصعوب��ة تغيير مالمح ال��روح, لكن 
األمر ليس مس��تحيال فكل ش��خص يمكن��ه أن يمارس بع��ض التدريبات 
الروحية لتجميل النفس, وتوطين الروح على التعرف والتعامل مع الجمال 
الداخلي بصورة أكثر وعيا وإيمانا, من خالل محاس��بة النفس وحثها على 
التحلي بصفات المؤمن, كون هذه الصفات تنعكس على تعامالتنا وتوطد 
عالقتن��ا بإنفس��نا أوال ثم باآلخرين, وم��ن المهم أن نقتن��ع  بجدوى ذلك 
التغيي��ر بل بضرورته, أي أن نعتن��ي بدواخلنا كعنايتنا بالمظهر الخارجي 
فالداخل مكمل للخارج بل األساس بحكم إنعكاسه الشديد على المالمح, 
واأله��م قوة تأثيره على األخري��ن وصدارته في ترك انطباعتهم النهائية 

عنا.
ومؤخ��را انتش��رت بش��كل ملح��وظ ورش العم��ل الت��ي تهت��م بصناعة 
ال��ذات والمحف��زة على التغيي��ر والتطوي��ر, إذ تعد هذه ال��ورش من أهم 
اهداف التنمية البش��رية التي تس��عى إلى مس��اعدة اإلنس��ان الكتش��اف 
مهاراته وتطويرها؛ إلداء دوره الرسالي بشكل أفضل, وهي واقعا تصنف 
ضم��ن مراك��ز تجميل ال��روح؛ ألن صفات اإلنس��ان االيجابية س��ر الجمال 

الحقيقي.
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�ساجدة ناهي
نصر اهلل 
والحشد

 النها مرحلة مهمة من تاريخ العراق المعاصر والجل حفظ حقوق دماء الش��هداء الطاهرة خصص متحف 
الحلة المعاصر في محافظة بابل احدى قاعاته لتوثيق بطوالت الحشد الشعبي من بداية الفتوى المقدسة 
ولغاية اعالن النصر ليكون المتحف االول في الفرات االوس��ط الذي أخذ الريادة في تأس��يس قاعة للحش��د 

الشعبي ويأمل القائمون عليها تحويلها في المستقبل القريب الى متحف خاص بهم . 

25
قاعة توثق أمجاد 

ابطال الحشد الشعبي 
في بابل 



عل��ي عب��د الجلي��ل مدي��ر المتح��ف حدثنا عن 
ه��ذه القاعة قائال : جاءت فكرة تأس��يس قاعة 
الحشد الشعبي بعد ان اكملنا مركز توثيق جرائم البعث 
المقب��ور التي هي امتداد لجرائم داعش وقد رفعنا في 

القاعة شعار البعث وداعش وجهان لعملة واحدة .. 

حتى ال تزور الحقائق
واضاف قائال: رغم ان بطوالت الحش��د الشعبي ال تمت 
بصلة للت��راث او التاريخ اال اننا قمن��ا بتوثيق بطوالته 
خوفا عليها من الضياع وهي اليوم موجودة وقد تختفي 
غ��دا وتكون من النوادر وحت��ى ال تزور الحقائق و تجير 

لصالح جه��ات اخرى علم��ا ان اغلب المتاح��ف العالمية 
بدأت في تغيير جزء من هويتها باتجاه المعاصرة لتؤكد 

وثائق تمثل قيمة مادية ومعنوية للزائر. 

انفوغراف المتحف
مدي��ر المتحف كان صاحب فكرة تأس��يس هذه القاعة 
باالش��تراك م��ع الدكتوراس��امة عبد الحس��ن وهو احد 
ابط��ال الحش��د الش��عبي ف��ي محافظة باب��ل و عضو 
مجلس محافظة سابق ترك عيادة جراحة الكسور التي 
كان يعمل بها وترك عمله والتحق بهذا الركب المبارك 
.. وتجس��يدا لذكر اهلل تعالى الصحاب اليمين واصحاب 

القاعة ستكون 
كاشف مؤكد 

لنقل حقائق 
الحشد الشعبي 
بنياتها السليمة 
الطيبة المتمثلة 

بفتوى السيد 
السيستاني 

والعشرين وصية 
التي اوصى 

بها المقاتلين 
واي انسان 

ذو لب وعقل 
عندما يقارن 
هذه الوصايا 

بوصايا داعش 
سيكتشف انسانية 

الحشد وارتباطه 
بالمرجعية 

وبالقيم 
السماوية



27

الش��مال في كتابه الكريم كانت وثائق اصحاب اليمين 
من ابطال الحش��د الش��عبي على يمي��ن القاعة وفيها 
استذكار مهم لشهداء الحشد الشعبي من خالل توثيق 
اس��مائهم وع��رض مقتنياتهم الش��خصية وصورهم 
وسيرهم الذاتية مثل عمامة الشيخ قصي التي سقطت 
في المعركة وهو من محافظة بابل ومن طلبة وفضالء 
الحوزة العلمية في النجف االشرف، فضال عن مقتنيات 
الش��هيد النقيب زي��ن العابدين عماد مهاوش وش��هداء 
اخري��ن .. كما تضمنت هذه القاع��ة ايضا احصاء جميع 
المعارك التي خاضها ابطال الحش��د الشعبي الى جانب 
اسماء الجهات الداعمة والدعم اللوجستي التي قامت بها 
المواكب الحس��ينية والمؤسسات من اجل حفظ حقوق 
كل من اش��ترك في ه��ذه الصفحة المش��رقة .. وعلى 
يس��ار القاعة تقبع وثائق اصحاب الشمال من مجرمي 
داعش حي��ث عرضت اغل��ب اص��دارات الدواعش التي 
توثق الجريمة بش��كل ممنهج اضافة الى مجموعة من 
المناه��ج التي كانت تدرس لطلب��ة المرحلة االبتدائية 
الت��ي تحرض عل��ى الذبح والقتل .. ع��رض ايضا علم 
داع��ش الذي يلفت انتباه الزائ��ر من النظرة االولى الى 
ص��ور الجريمة والس��بي والذبح وقطع ال��رؤس ليكون 
دليال قاطعا على اجرام ه��ذه العصابة، ورغم صعوبة 
الوثائ��ق التي عرضت هنا لكنه تاري��خ ال بد ان تتعرف 

عليه االجيال الالحقة. 

حقائق 
مدير المتحف قال ايضا ان هذه القاعة س��تكون كاشف 
مؤكد لنقل حقائق الحش��د الش��عبي بنياتها الس��ليمة 
الطيبة المتمثلة بفتوى الس��يد السيستاني والعشرين 
وصية التي اوصى بها المقاتلين واي انسان ذو لب وعقل 
عندما يق��ارن هذه الوصايا بوصايا داعش سيكتش��ف 
انسانية الحشد وارتباطه بالمرجعية وبالقيم السماوية 
وابتعاد ه��ذه الطغمة المجرمة الكافرة عن تعاليم اهلل 
س��بحانه وتعالى وعن االنسانية وش��تان ان نجمع بين 
اصح��اب اليمين واصحاب الش��مال .. ه��ذه القاعة هي 
تأكيد حقائق وليس صناع��ة حقائق لذلك والحديث ما 
زال لعل��ي عبد الجلي��ل الذي قال : نف��رح بزيارة طلبة 
المدارس وعوائل الشهداء ونحتفي بهم لسداد جزء من 
هذا الدي��ن الكبير الذي تكبلت به رقابنا من خالل هذه 
الدماء الزكية كما نأمل ان يأخذ المش��روع مدى اوس��ع 
وان يكون جناح مهم وفيه مقتنيات اكثر والمتحف نواة 
لكل ش��ي مهم وه��ذه القاعة نواة تنطل��ق من متحف 
الحل��ة المعاص��ر ونتمن��ى ان تتحول ه��ذه القاعة بعد 
سنوات الى متحف مكرس للحشد يسمى متحف الحشد 

الشعبي .



اله مي�سا
عادات 
وتقاليد

أللق رمضاني متجدد 

عادات وطقوس 
في الشهر الفضيل 

تبدأ العوائل العراقية باالس��تعداد لشهر رمضان، 
إذ تتوج��ه ال��ى االس��واق لتجهي��ز المطب��خ بكل 
احتياجات��ه وق��د يحدث هنا احيان��ا االف��راط والتبذير في 
الش��راء .. فأغلب األسر تتبضع وتخزن المواد الغذائية من 
دون مبرر.. اال انها من التقاليد التي دأبت عليها االس��رة ، 
فضال عما يتركه المطبخ من فوضى جراء تراكم الطعام 
وطبخ��ه بأنواعه الزائ��دة عن الحاجة  .. وه��ذا يكون في 

اغلب العوائل وليس جميعها.

شعائر
وم��ن بين الع��ادات الرمضانية تب��ادل األكالت بين األهل 
والجي��ران، حي��ث تق��وم كل عائلة بإرس��ال طب��ق معين 
م��ن األكالت إلى جيرانها.. والش��يء المميز في العراق أن 
غالبي��ة الناس يلتزمون بشعائرالش��هر الكريم من صيام 
وص��الة وقراءة للق��رآن، أما المس��اجد فتمتلئ بالمصلين 

من مختل��ف الفئات العمرية .. ليجعل��وا منه فرصة طيبة 
لمراجع��ة ال��ذات وتقويم الس��لوكيات ونب��ذ كل مايمحو 
فضائله على الصائمين، واهم االمور التي تعزز اليوميات 
الكريمة فيه هي التواصل االجتماعي بين االهل واالقارب 
.. وتب��ادل الزي��ارات التي فيه��ا طعم المحبة والتماس��ك 

وتمكين صلة الرحم .

فضائل
ه��و  وافراده�����ا  العوائ��ل  ماتتبع��������ه  اغن��ى  وم��ن 
والعام��رة  الغني��ة  رمض��ان  مائ��دة  عل��ى  اجتماعه��م 
باالكالت المتنوعة ، التي تتسم بالحميمية ، أذ تحرص األم 
على هذا االجتماع الذي يضم االس��رة بكاملها في صورة 
هي االجم��ل .. لتعد بمثابة الس��اعات المفعم��ة باالجواء 
الرمضاني��ة الممتعة وم��ا تتخللها من ادعية مش��تركة .. 
تسودها المودة والرحمة لتطيب النفوس وتتلذذ باالفطار، 

في الشهر الفضيل هناك سلوكيات وعادات التستغني عنها العائلة العراقية، وتعد من 
اولويات تقاليدنا بأستقباله.. وفيها نستشعر الفرح والقيمة المعنوية والتربوية لهذا 

الشهر العظيم الذي يفعمنا بالخير واأللفة على مدى ايامه ولياليه ..ابتداًء» من التسوق 
وتجهيز مستلزماته وانتهاء» بأستقبال عيد الفطر المبارك الذي له طقوسه المعتادة ايضا.
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حتى لو بدا بسيطا« عند البعض ، فهو في نظرهم أطيب 
مايكون . وهذا من فضائل الشهر المبارك . 

صحون البركة
من اغنى ما يحمله ش��هرنا من مورثات ش��عبية غاية في 
التراح��م والتواص��ل هي تب��ادل االكالت بي��ن الجيران .. 
فقبيل غروب الشمس وعند اقتراب مدفع االفطار .. تقوم 
ربة البيت بتجهيز صح��ون البركة لتدفعها بأيمان ومحبة 

الى جيرانها او الى المتعففين منهم 
، لت��زداد البركة والخير وتعم الفائدة 
المعنوية .. وه��ي تقاليد دأبت عليها 
العوائ��ل العراقي��ة مستش��عرة فيها 
النفس��ية  والراح��ة  النف��س  صف��اء 
في واالحس��اس بان كل المس��لمين 
سواس��ية ورحماء بينهم .. ولترجمة 
غاي��ة الش��هر الفضي��ل ف��ي معانيه 
السامية التي اوصى بها اهلل سبحانه 
وتعال��ى ونبي��ه الكريم واه��ل بيته 
الطيبين من ايثار ومساعدة وتعاطف 
.. ومن ذلك السلوك الحميمي النبيل 
كانت البركات تتناثر بهدوء واحساس 
ع��ال بم��دى خي��رات مانس��عى ل��ه 
ونطمئن منه.. فضال عن التقرب الى 

اهلل اوال« والى اآلخرين مم��ن حولنا ،وبالتالي فقد حملت 
لن��ا هذه العادات والس��لوكيات الكثير م��ن الفضائل التي 
هي بالتأكيد س��يتعلمها اوالدنا ، بعدما نكون قد غرس��نا 

فيهم قيمتها المعنوية السامية في شهرنا المبارك.

ألق رمضاني
اليمك��ن  بالموروث��ات  غني��ا  الس��حور  وق��ت  ويب��دو 
االس��تغناء عنه��ا .. فه��و وقت مفع��م باألل��ق الرمضاني 
اآلن  ال��ى  ي��زال  ف��ال  المحب��ب، 
المسحراتي او مايطلق عليه شعبيا 
)اب��و الطب��ل( يم��ارس دوره ف��ي 
ايق��اظ الصائمين بكلم��ات جميلة 
التزعجه��م .. ويالق��ي قبوال » من 
الصغ��ار بمرحه��م الطفولي حيث 
واياب��ا« وعل��ى  يرافقون��ه ذهاب��ا 
انغام طبلت��ه العتيدة .. ويبادر هذا 
الش��خص بتذكي��ر وقت االمس��اك 
على االكل والمش��رب .. وبعضهم 
يس��عى لذلك طلبا« لألجر والثواب 
م��ن دون التفكير بم��ردود مادي . . 
واكثر العوائل تجود عليه بالطعام 
لضمان سحوره .. وهي من العادات 

المألوفة لديها.

وقت السحور غنيا بالموروثات 
اليمكن االستغناء عنها .. 
فهو وقتا مفعما باأللق 
الرمضاني المحبب، فالى 

يومنا الحالي فأن المسحراتي 
او مايطلق عليه شعبيا )ابو 

الطبل( يمارس دوره في ايقاظ 
الصائمين بكلمات جميلة 

التزعجهم .. ويالقي قبوال « 
من الصغار بمرحهم الطفولي 
حيث يرافقونه ذهابا وايابا» 

وعلى انغام طبلته العتيدة



ترجمة ترجمة / قوارير
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ماذا يحدث عندما يضع االطفال 
قوانين المنزل؟

 بعد ثالث ساعات فقط شعرت بوزن زائد وصداع 
غري��ب ودوخ��ة وأنا مس��تلقية عل��ى األريكة مع 
أوالدي وأكل الش��وكوال واشاهد التلفاز وليس من قبيل 
المبالغة القول إنني أمل��ك وقت لحياتي.. فللمرة األولى 
منذ ثماني سنوات ونصف وجدت نفسي بدون مسؤولية 
مع االحس��اس الغريب باالس��ترخاء غير المأل��وف تماما 
وهذا ما جعلني افكر ف��ي من اعتدت أن أكون فاالطفال 
هم المس��ؤولين عن البيت في تجربة بدأت في الس��اعة 
الواحدة مس��اًء وال اعرف كيف س��ينتهي هذا اليوم ولكن 

لم يكن هناك شيء غير المرح .
 وقواع��د االطف��ال الجديدة هي )ال للغس��ل في الحمام،  
مشاهدة برامج التلفزيون لوقت غير محدد، ال وقت محدد 
للنوم،  لعب العاب الفيديو في اي وقت،  تناول كميات غير 
محدودة من الحلويات والشكوالته والمشروبات الغازية، 
السماح لنا باللعب بهاتف األم، معارك غير محددة بوقت 
بالماء والوسائد، ال للفاكهة، السماح بالقفز على فراش 
االم . في نفس الساعة هرع االطفال الى الفرن وصرفوا 
عش��رة دوالرات عل��ى صناعة المعجنات قب��ل ان يقرروا 

تن��اول الغ��ذاء ف��ي ماكدونال��د 
وكن��ت مس��تمتعة بغي��اب فقرة 
غس��ل الصح��ون والطبخ وكنت 
م��اذا  لمعرف��ة  ج��دا  فضولي��ة 

سيأكلون للعشاء الحقا . 
تساءلت : ماذا لو يكونوا على حق 
وما ال��ذي كنت افك��ر فيه طيلة 
هذه الس��نوات وماذا كنت افعل 
مجرد اقوم كالش��رطي بتنظيم 
مواعيد نومه��م واجبرهم على 
أكل البروكل��ي ومقارن��ة بباقي 
اولي��اء االم��ور كثي��را م��ا اعتبر 
نفسي عدوانية نوعا ما وال املك 
الوقت والطاقة الكون االم النمر 
او االم الهليكوبت��ر ولك��ن اليوم 
عندما ذاب الضغط اليومي بدأت 

أرى حياتي العائلية السابقة خالية تماما من المرح .

 شعور السالم
عدنا الى المنزل مع مش��روبات غازي��ة بقيمة 52 دوالر 
مع حلوي��ات ومعجنات وجبس حيث وض��ع االطفال هذه 
المشتريات على طاولة المطبخ فتحول مفرش المنضدة 
الى نسيج من الحلويات واطباق الفاكهة بشكل مضحك 
ج��دا .. قضين��ا بمرح أجمل أمس��ية دون انقطاع بس��بب 
طق��وس وق��ت الن��وم او تنظي��ف االس��نان او ترتيب اي 
لعب��ة ول��م يحتاج االطف��ال الى مزيد م��ن الطعام وهم 
يتصرفون كالجراد ويش��قون طريقهم في المنزل تحت 
ظ��ل قوانينه��م الجديدة . .ف��ي الجان��ب االيجابي : الول 
مرة منذ أربع س��نوات ش��عرت بالس��الم لقراءة صحيفة 
ب��ل صحيفتين من صحف يوم الس��بت م��ن الغالف الى 
الغالف فاالوالد كانوا عبي��د حريتهم الجديدة وجزء مني 
يش��عر كذلك فلم يكن علي ان اطب��خ او أؤدي اي واجب 
منزلي . في المس��اء ش��عرت بالغثيان وبألم في معدتي 
التي كانت في صدمة كبيرة وتعاني من كل الس��كريات 
التي تناولتها م��ع االطفال وكان 
كل ما اريد القيام به هو الذهاب 
ال��ى الس��رير م��ع ذل��ك م��ا زال 
اوالدي يعيشون حياتهم الجديدة 
ويصرخ��ون عندما أس��الهم عن 
شعورهم فيقولون ) هذه أفضل 
عطل��ة نهاي��ة االس��بوع ( وف��ي 
حوالي الساعة العاشرة أقنعتهم 
بمش��اهدة الرس��وم المتحرك��ة 
معي في الس��رير فناموا وشكرا 

هلل على ذلك .

عن صحيفة الغارديان
بقلم /ديكا آيتكينهيد 
وسارفراز مانزور وكفلر سترود

ماذا يحدث عندما يسمح لالطفال ان يعيدوا كتابة قواعد المنزل في عطلة نهاية 
االسبوع ، بالطبع سيكون هناك حلويات على الفطور ومعارك ال تنتهي بالوسائد دون 

تحديد اي مواعيد للنوم او ترتيب للغرف وهذا ما حدث عندما سمحت ثالث عائالت 
الطفالها بوضع قوانين المنزل ..

قواعد االطفال الجديدة 
هي )ال للغسل في الحمام،  

مشاهدة برامج التلفزيون 
لوقت غير محدد، ال وقت محدد 

للنوم،  لعب العاب الفيديو 
في اي وقت،  تناول كميات 
غير محدودة من الحلويات 
والشكوالته والمشروبات 
الغازية، السماح لنا باللعب 

بهاتف األم، معارك غير محددة 
بوقت بالماء والوسائد، ال 

للفاكهة، السماح بالقفز على 
فراش االم 



�سعاد البياتي منارات 
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فضال عن المناس��بات التي تبرز فيه��ا  هيبتها ومقدرتها الفائقة 
عل��ى تب��ادل االدوارمع الرجل  لتش��عرك على الف��ور بما تمتلك  
رؤية وابداع متناس��قين في انتقائها الية مناسبة كانت ، ذلك بما جسده 
الفنانون في لوحاتهم ليعطوا انطباعا عنها.. وبما تتميز من روح الجمال 

وحب الحياة .
فكل من خطت ريش��ته مالم��ح ويوميات تلك الم��رأة المتدفقة بااللهام 
والصور كانت تتألق حيوية وتدعو الى الوقوف امامها لتتأمل االم والجدة 
والزوج��ة وصغارها وهم يحملون جميع��ا يومياتهم المتعبة على اكتاف 
الراحة النفس��ية والبيئية طالما كان الزوج واالسرة راضية عنهم وعنها، 
فه��ي تعيش س��عادة صافية وحزن عميق وأس��ى ، لتجم��ع كل الصفات 
الممتلئ��ة بالحي��اة وغيرها ، وذلك كان دافعا اس��مى ليجع��ل الفنان من 
قلم��ه وريش��ته غاية توظيفية ورحلة لعش��ق ذلك الري��ف الجميل وبما 

يختزن من صور ابداعية غنية تحمل بين طياتها ابداع معطاء . 

الحالمة الوديعة 
ويرى الباحثون في تراث وتاريخ الفن العراقي وبالخصوص التش��كيلي 
منه ان الفنان لم يغب عنه تعاطفه وميله مع كل ماهو تراثي وشعبي ، 
لذا كان الفنان يستقي فنه من حضارته وتراثه الثر والمنوع بكل اشكاله 
العريقة ليتمكن من ادواته وليحكم س��يطرته على كل خط من خطوط 
اللوحة التش��كيلية التي جس��دت تلك المرأة الحالمة الوديعة واالنس��انة 
االكثر جدارة في ابراز هويتها الجميلة ، هذه الصور تجسدت في لوحات 
عديدة وكبيرة المعنى والقراءة، ليمنحها اروع الصور التكميلية المبهجة 
عن حياتها الريفية البس��يطة ، والى االن كانت هذه الش��خصية المحببة 
هي الملهمة لكبار الشعراء والكتاب والمهتمين بالشأن الثقافي والشعبي 
فق��د منحتهم دفق المش��اعر وابرزت اليهم ش��خصيتها  رغم ماتواجهه 
م��ن مصاعب الحياة اليومية والعمل الدؤوب في الحقل والمنزل ، اال انها 
ارت��أت ان تكون الش��خصية العتيدة لكل االقالم الت��ي تبحث عن معنى 

الدور المزهو والمطرز بأكاليل الجمال والصبر .

دائما كانت المرأة الريفية مصدر لاللهام الشعراء والكتاب 
والتشكيلين الذين خرجت لوحاتهم بأبهى صورها وخطوطها 
ذلك الن نساء الريف هن بحد ذاتهن يتميزن بالجمال الطبيعي 

والعمل الشاق والصبر الالمحدود.. واللباس القروي بألوانه 
الجميلة المتعددة ، فكان ذلك دافقا معينا وافكارا ملهمة 

للرسام العراقي والكاتب  بكل مواصفاته التي يتمتع فيها من 
امكانية وخيال ، فغذا بذلك حصيلته الثقافية واالبداعية  وغزارة 

انتاجه الفني بتلك االعمال اليومية التي تتبناها المرأة الريفية 
في يومياتها الغزيرة بالعطاء.

المرأة الريفية .. 
غزارة المعنى والتوصيف



هكذا كان.. وهكذا اآلن.. وهكذا سيكون

أثر شامخ يفصح عن حدود الواقعة

التل الزينبي ..

ملف 
اان ايمي العدد

« أخي حسين إن كنت حيا 
فأدركنا وإن كنت ميتا 
فأمرنا وأمرك إلى اهلل» 
بهذا النداء المقدس، 
وعلى ربوة في أرض 
كربالء يقال عنها اليوم 
) التل الزينبي(،وقفت 
الحوراء زينب.. جبال 
من الصبر يرنو إلى 
مشهد النحر المفجع، 
فإلى اليمين من باب 
قبلة اإلمام الحسين 
عليه السالم وأمام باب 
الزينبية ثمة مقام تهفو 
إليه قلوب العاشقين عند 
زيارة سيد الشهداء؛ 
للتزود من عبق الحوراء 
األنسية، حينما أعتلت 
ذلك التل لتقوض جبروت 
الظلم بالجميل الذي رأت.
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تحدث الباحث س��عيد رش��يد زميزم لقوارير: س��نوات طوال مرت بعد فاجعة 
عاشوراء، ولم يكن للتل مالمحا تفصح عنه، أو تبين لوافدي كربالء المقدسة 
منزلة هذا المكان المطهر وس��ر موازاته للمذبح الحس��يني الكائن داخل حرم اإلمام 
الحس��ين عليه الس��الم، لكن في العام 1310 هجرية قام الش��يخ صدر الدين ش��اه 
القاجاري الذي كان ممثال للسلطان االيراني ناصر الدين شاه القاجاري باالشراف على 
تعمير العتبات المطهرة في كربالء، حيث ذكر مجموعة من معمري المدينة المقدسة 
إن الشيخ صدر الدين قد أمر بتشييد جدار في مدخل سوق المخيم من جهة الصحن 
الحسيني تنفيذا لرغبة السلطان القاجاري، حيث تم بناء هذا الجدار الذي كان بإرتفاع 
)3م( وع��رض )3م( وتم تغليفه بالكاش��ي الكربالئي وفي العام 133٨ هجرية قام 
أحد المتبرعين الذي كان يدعى محمد جعفر بصنع شباك من البرونز طوله متر واحد 
وعرضه )٨0س��م( وتم وضعه في منتصف الجدار، وفي مطلع السبعينات من القرن 

المي��الدي الماضي قام أحد تجار 
المدينة المقدسة وهو المرحوم 
بالتبرع  الوكي��ل  الح��اج عب��اس 
مالصق��ة  كان��ت  الت��ي  ب��داره 
للمقام وبعد إكمال عملية التبرع 
ل��دى دوائ��ر الطاب��و ب��ادر عددا 
الدار  م��ن المحس��نين بتهدي��م 
المذكور وضمه للمقام الطاهر، 
وبعد فت��رة زار كبار تجار التمور 
ف��ي العال��م المرح��وم الش��هيد 
عبد الحس��ين جيتا كربالء، وبعد 
التب��رع  بخص��وص  مفاتحت��ه 
إلنجاز عمل توس��عة المقام لبى 
الطلب وقام بتقدي��م مبلغٍ كبيرٍ 
م��ن المال وعليه تمت التوس��عة 
وف��ق طراز هندس��ي رائ��ع كما 
شيدت له قبة سامية، وفي العام 
1996 ميالدي جرى إعادة أعمار 
للمقام على نفقة المتبرع السيد 
ناص��ر ش��بر بتغلي��ف الج��دران 
واالرضي��ة بالمرم��ر، فضال عن 
اإلنارة وفرش��ه بالسجاد الفاخر، 
ومنظوم��ة للتبري��د وفت��ح عدة 
ش��بابيك للتهوية، أم��ا في العام 
2004 تول��ت العتبة الحس��ينية 
اإلدارة،  مس��ؤولية  المقدس��ة 
وإلى يومنا هذا تباش��ر بالتعمير 
والترمي��م والتطوي��ر المس��تمر 
لتوفير الراحة لجم��وع الوافدين 

إلى المقام.

ذاكرة المقام.. 

كان

الباحث سعيد زميزم



يحتضن اليوم التل الزينبي جموع الوافدين إلى زيارة المشاهد واألضرحة في كربالء، السيما وإن مرقد السيدة 
زينب عليها الس��الم ليس في العراق؛ لذا فأن لهفة زيارة مرقدها قد تبرد قليال عند زيارة تلها الش��امخ، ويعد 
هذا المقام ايقونة العفة والطهر لكل إمرأة موالية كونه يحاكي جملة المواقف التي أرستها عليها السالم في 
واقعة الطف وما تالها خالل رحلة السبي األليمة، وكم العِبر التي ما زالت تلوح في سماء كربالء لتظل ماثلة 
أب��د الدهر عن عظمة المبدأ، وكيف يمكن إلمرأة مفجوعة أن تضمد جراح الثكالى وااليتام بقداس��ة عباءتها، 

وتذر جراح الفقد تنزف من روحها دون أن تُحني رأسها في محضر البطش والطغيان.

عباءة كربالء..

اآلن



باشرت الكوادر الهندسية للعتبة الحسينية المقدسة 
من��ذ فت��رة بمش��روع صح��ن العقيلة حيث س��يكون 
مقام التل الزينبي بعد إنجاز هذا المش��روع بمساحة 
)3000( متر مربع ليتس��ع لجموع الزائرين، وقد وجه 
س��ماحة الش��يخ الكربالئي بض��رورة االلت��زام بمدة 
اتمام المش��روع في الوقت المحدد، مع فس��ح المجال 
للزائري��ن للحركة ضم��ن كل المحاور الت��ي تتقاطع 
م��ع العمل، بوضع جس��ور ناقلة لتف��ادي االزدحامات 
فالغرض من التوسعة هو اس��تيعاب االعداد الكبيرة 
م��ن الزائرين الس��يما في فت��رة الزي��ارة االربعينية 
المليونية، هذا وقد أكد رئيس المهندسين في قسم 
المشاريع الهندسية في العتبة المقدسة، بأن مساحة 
التل الزينبي الحالية ال تتجاوز )300( متر مربع ومن 
دواعي الح��رص والمس��ؤولية فأن عملية التوس��عة 
أصبح��ت ضرورة، حي��ث امتثل��ت الكوادر الهندس��ية 
باهتم��ام بال��غ لتوجيه��ات األمان��ة العام��ة للعتب��ة 
الحس��ينية في انشاء المش��روع بتقنية عالية تحافظ 
عل��ى المالم��ح المعمارية الحالية م��ن حيث األقواس 
المدبب��ة، والزخ��ارف البنائي��ة والكاش��ي الكربالئي 
والتصاميم الفنية للمقام وارتفاع التل بالنس��بة إلى 
مش��روع صحن العقيلة اجماال بارتفاع )2م( للحفاظ 

على رمزية التل المقدس.

صحن العقيلة..

37 سيكون



ال عبا� الاهر
قصة 
قصيرة

كيف تكتب القصة القصيرة؟
(الحلقة الرابعة)

العنوان
م��ن بديه��ي الق��ول إن العن��وان ف��ي القص��ة 
القصيرة يعد من عتباتها الرئيس��ية وليست الثانوية، أي 
ال يمكن أن تقوم قصة قصيرة دون عنوان، وقد سبق أن 
أشرنا الى هذا في حلقات سابقة من موضوعنا، وتكمن 
األهمي��ة في هذه العتبة النصي��ة وأقصد )العنونة(، في 
إنه��ا أول ما يالم��س عين القارئ م��ن النص القصصي 

كونه )واجهة(.
وبالتال��ي س��يكون فاتحة م��ا يدغدغ ذائقت��ه ووعيه من 
مرسالت المبدع ومبثوثات النص، بمعنى أدق يعد العنوان 
أول المؤثرات اإلبداعية التي البد من استغاللها على 
أفض��ل وجه؛ أي عتبة الدخ��ول األهم لمحتوى 
الن��ص القصص��ي، ودالة الطريق��ة للكاتب 
في جذب وتوجيه دفة اإلب��داع بهذا االتجاه أو 

ذاك.
وهناك فرق طبعًا بين أن يكون مثل هذا العنوان تقليديًا 
ومباشرا ومستهلكًا أو حديثًا ومثيرًا ومبتكرًا.. أي بمعنى، 
أما ان يكون العنوان سببًا في قراءة النص 

أو تركه في كثير من األحيان. 
فكم من عنوان ج��ذب انتباه القارئ 
دون إرادته تقريبًا؟ وكان الس��بب 
ف��ي ق��راءة النص كام��اًل من 
خالل إثارة فضوله المعرفي 
س��واء أكان ذلك م��ن خالل 
تركيبته اللغوية المبتكرة أو في 

معناه أو في مبناه؟
م��رّ  عن��وان  م��ن  ك��م  الوق��ت  وب��ذات 
الق��ارئ عليه مرور الكرام ول��م يتوقف عنده 

وتجاوزه؟
ولك��ن، وعلى العموم س��يكون العنوان مكوّن إما من 

جملة اسمية أو فعلية أو مجرد كلمة واحدة فقط.
لك��ن الس��ؤال الذي يب��رز هنا ه��و: كيف يمك��ن اختيار 

العنوان ومتى؟
أي آليات يمكن لها التحكم بمثل هذا االختيار للعنونة؟

قبل الجواب على مثل هذا السؤال أود التوضيح بأن ذلك 
يع��ود الى الكاتب نفس��ه، ول�) لطقس��ية الكتابة( عنده؛ 
لكن على العموم هناك طريقتان رئيسيتان � كما أحسب 

� في امكانية اختيار العنوان للقصة القصيرة.
أوالهم��ا: محاولة قراءة وإع��ادة الكاتب لنصه القصصي 
بعد انجازه.. مرة بعد أخرى، حتى ينبثق في ذهنه عنوان 
ما، فيثبته عليه.. من خالل تحسسه لثيمة النص وخطه 

الرئيسي.
ثانيًا: حضور العنوان مسبقًا في ذهنية الكاتب حتى من 
قبل الشروع في الكتابة، أي إن ثيمة القصة تسبق البدء 
بالكتابة، ومن ثم يتم تثبيته واالشتغال عليه لحين انجاز 
القصة القصيرة .. ربما تأثرًا من قبل الكاتب بالموضوع 

الذي يشير اليه العنوان.
لك��ن الطريق��ة األول��ى أحس��بها أق��رب ل��روح الفن من 
الطريق��ة الثاني��ة، وهي الت��ي تأتي بعد انج��از النص، 
ومحاولة انبثاق ماهية العنوان من روحه الفنية من خالل 
المراجعة المتكررة لس��طوره، أي بمعنى أدق إن الكاتب 
اس��تجاب لحالته الش��عورية فقط، دون تفكير مسبق أو 

إرادة واعية عن ماذا هو يكتب؟ ولماذا يكتب؟
 أكثر من استجابته لحالته الذهنية الواعية في الطريقة 
الثاني��ة في اختي��ار العنونة.. في خض��م الحاح الحضور 
الذهني لماهية العنوان مس��بقًا، س��يما وق��دُ ثبت على 
القص��ة القصيرة أو ف��ي الذهن حتى من قبل الش��روع 
بالكتابة، وبالتالي تحسس القيد بضرورية االلتزام به. 

أما كيفية توجيه العنوان في خدمة القصة القصيرة؛ أي 
في تحشيد الزخم اإلبداعي في متن النص القصصي؟ 
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أو كيفي��ة أداء العن��وان لوظيفت��ه اإلبداعي��ة في خدمة 
النص القصصي على أفضل وجه، وأكمل صورة؟

فأقول؛ بأن هذا غير خاضع لمقياس محدد، وليس هناك 
ثوابت يمكننا االرتكاز عليها، ولن ينفع الفرض مس��بقًا 
لمحددات أو أطر  خاصة أو عامة حتى، ومهما تكن واسعة 
وفضفاضة؛ أي إنها من أش��د المسائل الذوقية حساسية 
المستجيبة للتركيبة الشخصية الخاصة بالكاتب نفسه، 
وكما أحس��ب صعوبة التوافق الت��ام على مثل هذا األمر 
الش��ديد الخصوصي��ة، أو ايجاد نقاط مح��ددة يمكن أن 
يجتم��ع عليها كل القصاصين او حتى األغلبية منهم، لذا 
فق��د ال يتفق البعض مع��ي عليها أو قد يتفق، ألن األمر 
أواًل وأخيرًا خاضع أساسًا لعاملين داخل شخصية القاص 

ذاتها وهذه العوامل هي:
أوال : الموروث الثقافي الخاص بالقاص.

وثانية : تأثيرات البيئة المحيطة على قلمه.
 لكن هناك يمكن تأش��ير بعض االتجاهات بشكل واسع 
لمثل ه��ذا األمر وه��ذا االختيار، طبع��ًا دون التأطير له، 
ودون الفرض المس��بق لقيود، أو محددات، أو القول بأن 

هذا الصواب ودونه خطأ، ألن مثل هذا هو الخطأ!
وه��ذه االتجاهات في اختيار العن��وان للقصة القصيرة- 
كما أحس��ب - ستنحصر في: ايهامي، توضيحي، مخاتل، 
معاك��س، غرائب��ي، عائ��م، ص��ادم، فنت��ازي، واقعي.. 

وغيرها.



نظام وتنسيق
الق��اص والناق��د حس��ب اهلل يحي��ى ان  ي��رى 
الم��رأة كائ��ن جمي��ل والجمال صف��ة مكمل��ة ومتوازية 
ومتفاعل��ة ومؤثرة م��ع الكمال والكم��ال ذاته اليصنعه 
ف��ي المجتمع رج��ل لوحده بالت��وازي مع وج��ود المرأة ، 

فم��ن قال بقص��ور الم��رأة وغلب��ة عاطفته��ا ، بل هي 
عل��ى العكس من ذلك يمك��ن أن توظف في اقناع اآلخر 
عق��ال ومنطقا وحجة ..الم��رأة نظافة ونظام وتنس��يق 
وه��ذا كله يدعم ويعزز قوة العقل ، من هنا يرى يحيى 
ان الم��رأة جم��ال وعقل وعاطفة ومثله��ا يجب أن يكون 

ية الهعد
أدبيات 
بحبر مؤنث

كائن جميل ، أم قوة متممة له؟
المرأة في أدب الرجال:

اهتم شعراء العصور القديمة بوصف المرأة وخصصوا لها قصائد طويلة كما تناولتها أعمال الشعراء والكتاب 
كرمز لألمومة والخصوبة ، ودافع البعض منهم عن حق المرأة في التعليم والعمل واألختيار على الرغم من 

كون قضايا المرأة من أخطر المواضيع االجتماعية التي يمكن أن تضع الكاتب بموضع االنتقاد وخاصة في 
مجتمعنا العربي، كما حاول بعض آخر تجنب تحويل المرأة الى ايقونة فاتنة ومالك طاهر أو تصويرها مثاال 

للمكر والخديعة والشهوة فهي كائن بشري قبل كل شيء وتعيش كالرجل في سياق واقع وتاريخ وتتعاطى 
مع الحياة وتتأثر بالبيئة التي تحيا فيها وبقدر ماتكون جميلة وطيبة بقدر مايمكن أن ترتكب األخطاء والخطايا 

تماما مثل الرجل ..وسط هذه المفاهيم ، ..كيف ينظر األديب والشاعر العراقي الى المرأة في كتاباته 
وقصائده ، وهل يراها كائنا جميال وحسب أم قوة مكملة للرجل ؟....

علي عبد اهللا اليوسفي حسب اهللا يحيى كريم جيخور



4
1 الرجل واعيا وجميال في طروحاته وتهذيب منطقه ..

كمال العقل
أما القاص عبد علي اليوسفي فيدرك ان المرأة والرجل 
يشكالن الحياة ويشتركان فعليا في بناء الحياة ، فالمرأة 
في المنزل واماكن العمل بجانب الرجل والتخلو فعالية 
م��ن وجودها بكافة مواصفاتها ، أما في األدب فحضور 
الم��رأة واضح اذ اليخل��و خيال الكاتب م��ن المرأة فهي 
في خيال��ه الفتاة الت��ي يحلم بها وه��و يافع وهي في 
ذاكرته عندما يكبر ويخوض التجارب وهي المرأة غير 
الموجودة أصال لكنه يبحث عنها في ركام األيام ، فهي 
كائ��ن جميل وهي قوة مكملة للرجل وحلم لم يتحقق 
، مشيرا الى ان بطالت قصصه هن النساء المتكامالت 

عقال .

خير شاهد
من جهته ، يعترف الشاعر كريم جخيور انه لوال المرأة 
لما كان هنالك ش��عر  ولما زرع الفالحون الورد ، مؤكدا 
على انه��ا حاضرة في األدب والش��عر على مر العصور 
، لدرجة ان الش��عراء كان��وا يب��دأون قصائدهم احيانا 
بها، وقصيدة ) بانت س��عاد فقلبي اليوم متبول( وهي 
في مدح الرس��ول )ص( خير ش��اهد على ذلك ،ويصف 
جيخ��ور المرأة في ش��عره بانها ليس��ت النصف الثاني 
ب��ل انه��ا النص��ف األول والثان��ي وبدونها التس��تقيم 

الحياة..

هدف وحياة
يعتقد الروائي اسعد الهاللي ان نظرة أي فرد الى المرأة 

ه��ي نظرة الى التمدن والحضارة واالنس��انية ، فليس 
من المعقول ان يتحدث كاتب ما عن التنوير وهو يتبنى 
نظرة دونية الى المرأة، ، مش��يرا الى ان نس��اء رواياته 
جميالت وكل امرأة تحمل مس��حة من جمال ظاهرة أو 
خفية لكنها ليست قديسة وليست محض قطعة حلوى 
معروضة لاللتهام ، انها دوما بين هذا وذاك فيمكن أن 
تكون ش��خصية ايجابية منتج��ة أو عصابية أو مجرمة 
بحس��ب طبيعتها وتربيتها وظروف حياتها والبد له في 
كل رواي��ة من وجود امرأة لها ش��خصية رصينة وارادة 
وه��دف في الحياة ، فمن غير الم��رأة تفقد الرواية كما 
المن��زل وكم��ا أي م��كان في العال��م رونقه��ا ونكهتها 

المنعشة ومغزاها ..

مكملة للوجود
ويرى القاص حس��ين محم��د ش��ريف ان القيمة تذكر 
للرج��ل م��ن دون الم��رأة ، األمر ال��ذي تؤك��ده الوقائع 
التاريخي��ة فبمج��رد م��رور عاب��ر عل��ى س��ير العظماء 
ن��رى ان ثم��ة امرأة كانت تق��ف وراء نجاحه��م ، وفيما 
يتعلق باالدب فان وجود عنصر نس��وي داخل أي س��رد 
مه��م واليخل��و أي عمل أدب��ي تقريبا من وج��ود امرأة 
واحدة على االقل وهذا جزء من متممات الكائن البشري 
ف��ال يخفى علينا وجود النس��اء في الذاكرة االنس��انية 
كآله��ة ورب��ات ومل��كات ، ام��ا ع��ن تجربت��ه الخاصة ، 
فيعتبر ش��ريف المرأة من وظائفه الس��ردية ويعطيها 
مس��احة كبي��رة فهي كالركي��زة للرواي��ة ألنها الصوت 
المعب��ر ع��ن خيبات األمل ف��ي التاريخ مؤك��دا على ان 
الوجود اليكتم��ل بعنصر واحد فالبد من امرأة ليكتمل 

الرجل ..

حضور المرأة 
في األدب واضحا 
اذ اليخلو خيال 

الكاتب من المرأة 
فهي في خياله 

الفتاة التي 
يحلم بها وهو 
يافع وهي في 
ذاكرته عندما 
يكبر ويخوض 
التجارب وهي 

المرأة غير 
الموجودة أصال 

لكنه يبحث عنها 
في ركام األيام

حسين محمد شريف اسعد الهاللي



خشعْت بساجدِة الخـُطى آياتي
 بمقامـِـها الُمـتناسِك الَعـتباِت

وسرْت مع األنفاِس حين توجهْت 
 ِهـبُة البكاءِ بدمعِة القـُرباِت

تـُرســـي بذكراها القلوب مواجعًا
 ُتسقى بداجي الليِل في الصلواِت

ـها تدنو رويدًا والقلوُب تمسُّ
تهويدًة مكسورَة األوقاِت

حتى تؤدِّي فرَض حزٍن سادرٍ
في الوجِد , في اآلالِم , في الميقاِت

ـها يا ِقبلَة حتى السماء تؤمُّ
بزيارٍة مجروحِة الســـجداِت

وحروفـُها قلٌب صغيٌر ساكٌن
شاماِتِه المسكونة الغـُرباِت

كانت » رقيُة » تستدرُّ جروحها
 بالنزِف حين تغوُص بالَسكناِت

كانت حكاياُت الظالم تمدُّها
ذكرى الطفوِف وسورة الرعشاِت

ّلرقية الشام ..

أدبيات بحبر 
ال�سعودية / اأمل الفرجمؤنث



قد أتعبتها النائباُت وروحها
 غرقْت بمسِّ الشوِق والدعواِت 

دون الرؤى عاشت تهاويَم الدجى
 فرأت حســـينًا نازَف النبضاِت 

فمضْت إلى مدِّ اصطبار حنيِنها
تدعو أباها في لظى النبراِت

فتغيُب في حدِّ النشيج وترتمي
بالروٍح فوق الرأِس بالشهقاِت 
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 تبادل االدوار

يقول احد الباحثين 
ان المرأة خلقت 
رجال ويفسر قوله 
بأنها ال تمشي 
على اربع فهي 
اذن من الرجال اي 
من السعاة ومن 
سعى فهو رجل 
ذكر كان ام انثى 
كما يفسر قوله 
تعالى ( الرجال 
قوامون على 
النساء ) بقوله 
ان هذا ال يعني 
الذكور قوامون 
على االناث وانما 
السعاة قوامون 
على القواعد

رأي جمي��ل وغري��ب ايض��ا قد يثير اس��تهجان الرج��ال ويثي��ر ردود افعال 
مختلف��ة، ولكنه بالتأكيد ينصف المرأة وبالتحديد العاملة ويدعو الى رضا 
وغرور جميع معاش��ر النس��اء .. يقول احد الباحثي��ن ان المرأة خلقت رجال 
ويفس��ر قوله بأنها ال تمشي على اربع فهي اذن من الرجال اي من السعاة 
وم��ن س��عى فهو رجل ذكر كان ام انثى كما يفس��ر قول��ه تعالى ) الرجال 
قوامون على النس��اء ( بقوله ان هذا ال يعن��ي الذكور قوامون على االناث 
وانما السعاة قوامون على القواعد ومن قعد في بيته فهو نسه سواء كان 
ذكرا او انثى ومن س��عى فهو رجل والننا في زمن الس��عي و اكثر النس��اء 
فيه تعمل هذه االيام فهي رجل والرجل هو من س��عى وانفق ومن سعى 

فقد رجل وكلمة رجل هنا فعل. . 
وس��واء كان هذا الرأي مقبوال او ال لكنه يقودنا الى االش��ارة الى مجموعة 
كبي��رة من النس��اء التي تتولى مهمام جس��يمة يعجز ع��ن القيام بها في 
بع��ض االحيان اكثر الرجال رغم وجود الزوج في حياة احداهن .. فكم من 
امرأة أختفى خلف ظلها الرجل وس��حبت البس��اط من تحت قدميه لضعف 
ش��خصيته او النش��غاله الدائم عن العائلة فيتبادالن االدوار وتستأثر هي 
بالس��لطة وتتحول المرأة تدريجيا الى رج��ل العائلة وتصبح صاحبة االمر 
والنه��ي في كل ش��يء وقد تتحك��م بمصي��ر عائلتها وتتالع��ب باقدارها 

افرادها فيغدون بيدها دمى بشرية . 
قد تكون مثل هذه الزوجة موضع حس��د غيرها من النساء اللواتي يعشن 
تحت كنف زوج متسلط ألغى شخصية زوجته قبل ان يلغي دورها كزوجة 
وقد يش��بهن زوج هذه المرأة المتس��لطة بأنه مثل ) الخاتم في إصبعها ( 
تحركه حس��ب رغبتها وينصاع ألوامره��ا دون أي اعتراض وال بد ان تكون 
م��ع زوج بهذه المواصفات أس��عد زوجة ف��ي العالم غي��ر ان الحقيقة هي 

خالف ذلك تماما . 
و تاريخ العراق الحديث يحمل قصصًا كثيرة وحكايا عن مثل هذا النوع من 
النس��اء ممن جبلت على حب التسلط والس��يطرة او اجبرت عليها وما زالت 
عوائل كثيرة حملت اسماء لنساء يشار لها بالبنان لفضائل تحصنت بها او 

لمساؤى لصقت بها . 
وما بين هذه وتلك تتخلى المرأة عن أنوثتها امام هشاشة شخصية الزوج 
وقد ال تملك الطاقة لفعل اي شيء لكنها تكون دائما مجبرة على فعل كل 

شيء . 
امثال هوالء النساء تبقى طوال حياتها تعطي وتعطي من وقتها واعصابها 
كثي��را لعائلتها وال تعرف االستس��الم والضعف فهل يا ترى خلقت رجال ام 

ماذا؟.








4
5

 م��ا زال��ت الذاك��رة العراقية تخت��زن كثيرا من 
المش��اهد الجميل��ة التي تأب��ى ان تفارق ذلك 
الزم��ن الجمي��ل والحي��اة البس��يطة التي كان 
يعيشها العراقيين والتي تضطرهم في اغلب االحيان 
ال��ى اعادة تدوي��ر ما لديه��م من م��واد منزلية لغالء 
ائمانها بالنس��بة للوضع االقتصادي الذي كان س��ائدا 
تل��ك االي��ام .. احد هذه المش��اهد هو ص��ورة خياط 
الفرفوري المتجول او خياط الخزف الصيني الذي كان 
يجوب االزقة حامال عدته البسيطة على ظهره ليختار 
لنفس��ه بعده��ا مكانا تحت ظل احد االش��جار او فيء 
جدار احد البيوت القديم��ة المتالصقة فينصب عدته 
في هذا الزقاق او ذاك، لتذهب اليه النسوة بالصحون 
المهش��مة التي ما زلنا نطلق عليها اس��م ) المواعين 
او الماع��ون ( او أباريق الش��اي المكس��ورة ) القوري( 
المصنوع��ة م��ن الخزف الصيني أيض��ا حيث لم يكن 
ش��ائعا تلك االيام استخدام اباريق الشاي المصنوعة 

من مادة )الفافون ( او الستيل.

مهارة  ودقة
هن��ا تأت��ي مهمة هذا الرج��ل الذي يق��وم بتصليحها 
واعادتها الى هيئتها السابقة .. يخرج الخياط ما بجعبته 
م��ن مواد الصقة واس��الك رفيعة ويب��دأ بعمله بينما 
تنظر الي��ه المرأة صاحبة الصحن المكس��وربنظرات 
االعجاب لمهارته ، فيقوم بواسطة مثقب خاص بعمل 
الثقوب، ومد اس��الك رفيعة وهي بمثابة الخيط الذي 

يخيط به الصحن ثم يقوم بلصق االجزاء المكسورة 
باس��تخدام مادة الصقة تتكون وكم��ا يقال من مادة 
النورة المخلوطة بصفار البيض من أجل ضمان عدم 
نف��اذ المواد الغذائية التي س��توضع فيها .. كما يضع 
ابريق الش��اي في قفص من الصفي��ح المعدني بعد 
خياطته ولصقة للحفاظ عليه من الكس��ر مرة اخرى 
واكث��ر أج��زاء ) الق��وري ( المعرضة فيه للكس��ر هي 

)العنق والمقبض وغطاء االبريق(.

تراث يندثر
لي��س لخياط الفرفوري مكان��ا ثابتا وقليل منهم من 
يس��تقر في مدين��ة وفي محل خاص ب��ه وله صيحة 
معروف��ة هي ) خياط فرف��وري ... فرفوري خياط ( و 
أغل��ب أصحاب ه��ذه المهنة هم م��ن المعدمين حيث 
يقوم االهالي في بعض االحيان بأعطاهم المالبس 
والطع��ام بدال من النقود .. يقال أيضا ان هذه المهنة 
جاءت الى العراق من ايران ومن الصين البلد المصدر 
االول لهذه الصح��ون وما زالت بعض البلدان العربية 
تطلق على هذه الصحون اس��م ) الصيني ( كما كانت 
عوائلن��ا العراقية تطلق عليه اس��م ) جينة (.. أختفت 
ه��ذه المهنة تماما من العراق في بداية الس��بعينيات 
م��ن الق��رن الماض��ي واندث��رت بع��د تحس��ن الحالة 
االقتصادية للمجتمع العراقي بصورة عامة واصبحت 

جزءا من تراثنا الشعبي االصيل. .

قواريرفلكلور

 خياط الفرفوري  
اعادة الصحون 

المهشمة 
بأنامل ماهرة



مد اهر السفار
نجمة في 
سماء الشهادة

أم مسلم المجاشعي...
 ترتيلة عند القربان

رغم أن التأريخ لم يكشف 
عن سيرة هذه المرأة 
المؤمنة شيئا بل ولم 
يذكر حتى اسمها, إال 
أن موقفها وشعرها 

يخترقان كل حجب الجحود 
التاريخي ليسطعان على 
جبهات المجد, فالتأريخ 
الحقيقي ليس له تبعية 
جوهرية في مضامينه 

الراقية, والسلطات مهما 
تحكمت واستبدت فإنها 

ال تستطيع أن تضيف 
لنفسها سوى أصوات 

زائفة تخفت أمام صوت 
الحقيقة. 

وضاللهم في ح��رب أمير المؤمنين فوق��ف أمام أصحاب 
الجمل ونشر المصحف الشريف وقال:

��� هذا كتاب اهلل, وأمير المؤمنين يدعوكم إلى ما فيه...
كانت دع��وة حق بالرجوع إلى كت��اب اهلل وهي دعوة من 
ن أنه على حق فيدعو أصحاب الباطل لحكم اهلل وهو  تيقّ
بمقام القدرة وقد انتصر في هذه الحرب وليست كدعوة 
المه��زوم الذي لجأ إلى مؤامرة رفع المصاحف لكي يتقي 
القت��ل, ولكن هل اس��تجاب أصحاب الجم��ل لهذه الدعوة 

التي فيها حقن دماء المؤمنين ومصلحة اإلسالم؟
لق��د رد قائدهم على ه��ذه الدعوة اإللهي��ة باللجوء إلى 
القرآن بالدعوة إلى الحرب فصاح: أشجروه بالرماح, قبحه 
اهلل, فهجموا عليه بس��يوفهم وهو أعزل ولم يكن يحمل 
معه إال القرآن الكريم وقد رفعه بيمينه فقطعوها! ولكنه 
طعت  ل��م يبال به��ا فانحنى والتق��ط القرآن بيس��اره فقُ
أيضًا! وانحنى ثالثة وهو مقطوع الكفين ليلتقط القرآن 
بأس��نانه فالتف��وا حول��ه وطعنوه بالرماح م��ن كل جانب 

وقطعوه بسيوفهم...!!
هذا المنظر الدموي والمشهد المأساوي لهذا الشاب راقبته 
آالف العيون ومن بين تلك العيون عينا أمه..., كانت تنظر 

إلى ما فعلوا به وهي مذهولة وما إن س��قط ابنها شهيدًا 
حتى ركضت نحوه وانحن��ت عليه واحتضنته وهي تبكي 
ثم جرّته إلى معس��كر أمير المؤمنين وس��اعدها جماعة 

من العسكر ووضعوه أمام أمير المؤمنين فقالت:

يا ربِّ إنَّ مسلمًا أتاهْم  
بُمحكِم التنزيِل إْذ دعاهْم

يتلو كتاَب اللِه ال يخشاهْم 
فخّضبوا من دمِه قناُهْم

هْم واقفٌة تراهْم وأمُّ
 تأُمرُهْم بالقتِل ال تنهاهْم

لْت لَحاهْم  فرَّملوُه ُرمِّ

فلما رأى أمير المؤمنين )عليه السالم( الشاب وهو مقطع 
بالسيوف ومثخن بالرماح رفع يديه إلى السماء وقال:

)اللهم إليك ش��خصت األبصار، وبس��طت األيدي وأفضت 
القل��وب، وتقربت إلي��ك باألعمال، ربنا افت��ح بيننا وبين 

قومنا بالفتح وأنت خير الفاتحين(

الح��رب تدق طبولها م��ن جانب واح��د وقد اجتمع 
الناكثون ف��ي البصرة لقتال أمي��ر المؤمنين بعد 
مبايعت��ه, فيما يحاول )عليه الس��الم( جاه��دًا أن ال يكون 
هناك قت��ال, لق��د كان حريصًا على أن ال تس��فك قطرة 
من دم.., ولكن... كان مناديه )عليه الس��الم( يطوف في 
صفوف جيش��ه ويصيح: )ال تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم 
فإنكم بحمد اهلل على حجة وكفكم عنهم حتى يبدؤوكم 
حج��ة أخرى فإذا قاتلتموهم فال تجه��زوا على جريح وإذا 

هزمتموهم فال تتبعوا مدبرًا وال تكشفوا عورة.....(. 
لقد بذل كل ما في وس��عه في إقناع القوم لفضّ النزاع 
ول��م يترك لهم عذرًا أو حج��ة, ولكن القوم قد ردّوا على 
كل طلب للس��لم بأداة للحرب, فكانت السهام تترى على 
جي��ش أمير المؤمنين ولم تبق أم��ام أمير المؤمنين غير 

وسيلة واحدة لحقن الدماء...
أخذ أمير المؤمنين )عليه الس��الم( المصحف بيده وطلب 
م��ن أصحاب��ه من يق��رأ على أصح��اب الجمل ه��ذه اآلية 
الش��ريفة: )وإن طائفتان م��ن المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما فإن بغت إحداهما على األخرى فقاتلوا التي تبغي 

حتى تفيء إلى أمر اهلل(.

فلم يس��تجب أحد له��ذا الطلب غير ش��خص واحد.., كان 
ش��ابًا حدث السن اس��مه مس��لم بن عبد اهلل المجاشعي 
وقد خ��رج من بين صف��وف الجيش وانتص��ب أمام أمير 
المؤمنين ووقف وقفة الرجل الش��جاع مُلبيًا طلبه قائال: 

ها أنا ذا يا أمير المؤمنين, قد احتسبت نفسي عند اهلل.
كبُ��ر هذا الموق��ف العظيم لهذا الش��اب البطل في عين 
أمي��ر المؤمنين ولكنه ف��ي نفس الوقت آلم��ه وهو يرى 
هذا الش��اب حدث الس��ن يعرض نفسه للموت, فأعرض 
عنه ش��فقة عليه, ون��ادى ثانية.. ولك��ن القوم كأن على 
رؤوس��هم الطير س��وى هذا الش��اب الذي أبدى استعداده 
الكامل لتنفيذ هذه المهمة, ولكن أمير المؤمنين أش��فق 
علي��ه ثانية ورأى أن يقوم بمحاول��ة ثالثة لعل من يقوم 
م��ن في الجي��ش غير هذا الش��اب هذا المق��ام ولكن لم 

يستجب أحد!! 
ولم��ا رأى أنه لي��س من يقوم بهذه المهم��ة غيره أعطاه 
المصحف وقال له: امض إليهم واعرضه عليهم وادعهم 
إلى ما فيه.. فتقدم الش��اب بكل صالبة وش��جاعة وثبات 
وه��و على يقين تام بم��ا هو قادم من أجل��ه وأي مصير 
ينتظ��ره بع��د أن رأى إص��رار أه��ل الجمل عل��ى بغيهم 
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دعوة الحق بالرجوع إلى كتاب اهللا وهي دعوة 
ن أنه على حق فيدعو أصحاب الباطل  من تيقّ

لحكم اهللا وهو بمقام القدرة وقد انتصر في 
هذه الحرب وليست كدعوة المهزوم الذي لجأ 

إلى مؤامرة رفع المصاحف لكي يتقي القتل

وضاللهم في ح��رب أمير المؤمنين فوق��ف أمام أصحاب 
الجمل ونشر المصحف الشريف وقال:

��� هذا كتاب اهلل, وأمير المؤمنين يدعوكم إلى ما فيه...
كانت دع��وة حق بالرجوع إلى كت��اب اهلل وهي دعوة من 
ن أنه على حق فيدعو أصحاب الباطل لحكم اهلل وهو  تيقّ
بمقام القدرة وقد انتصر في هذه الحرب وليست كدعوة 
المه��زوم الذي لجأ إلى مؤامرة رفع المصاحف لكي يتقي 
القت��ل, ولكن هل اس��تجاب أصحاب الجم��ل لهذه الدعوة 

التي فيها حقن دماء المؤمنين ومصلحة اإلسالم؟
لق��د رد قائدهم على ه��ذه الدعوة اإللهي��ة باللجوء إلى 
القرآن بالدعوة إلى الحرب فصاح: أشجروه بالرماح, قبحه 
اهلل, فهجموا عليه بس��يوفهم وهو أعزل ولم يكن يحمل 
معه إال القرآن الكريم وقد رفعه بيمينه فقطعوها! ولكنه 
طعت  ل��م يبال به��ا فانحنى والتق��ط القرآن بيس��اره فقُ
أيضًا! وانحنى ثالثة وهو مقطوع الكفين ليلتقط القرآن 
بأس��نانه فالتف��وا حول��ه وطعنوه بالرماح م��ن كل جانب 

وقطعوه بسيوفهم...!!
هذا المنظر الدموي والمشهد المأساوي لهذا الشاب راقبته 
آالف العيون ومن بين تلك العيون عينا أمه..., كانت تنظر 

إلى ما فعلوا به وهي مذهولة وما إن س��قط ابنها شهيدًا 
حتى ركضت نحوه وانحن��ت عليه واحتضنته وهي تبكي 
ثم جرّته إلى معس��كر أمير المؤمنين وس��اعدها جماعة 

من العسكر ووضعوه أمام أمير المؤمنين فقالت:

يا ربِّ إنَّ مسلمًا أتاهْم  
بُمحكِم التنزيِل إْذ دعاهْم

يتلو كتاَب اللِه ال يخشاهْم 
فخّضبوا من دمِه قناُهْم

هْم واقفٌة تراهْم وأمُّ
 تأُمرُهْم بالقتِل ال تنهاهْم

لْت لَحاهْم  فرَّملوُه ُرمِّ

فلما رأى أمير المؤمنين )عليه السالم( الشاب وهو مقطع 
بالسيوف ومثخن بالرماح رفع يديه إلى السماء وقال:

)اللهم إليك ش��خصت األبصار، وبس��طت األيدي وأفضت 
القل��وب، وتقربت إلي��ك باألعمال، ربنا افت��ح بيننا وبين 

قومنا بالفتح وأنت خير الفاتحين(

الح��رب تدق طبولها م��ن جانب واح��د وقد اجتمع 
الناكثون ف��ي البصرة لقتال أمي��ر المؤمنين بعد 
مبايعت��ه, فيما يحاول )عليه الس��الم( جاه��دًا أن ال يكون 
هناك قت��ال, لق��د كان حريصًا على أن ال تس��فك قطرة 
من دم.., ولكن... كان مناديه )عليه الس��الم( يطوف في 
صفوف جيش��ه ويصيح: )ال تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم 
فإنكم بحمد اهلل على حجة وكفكم عنهم حتى يبدؤوكم 
حج��ة أخرى فإذا قاتلتموهم فال تجه��زوا على جريح وإذا 

هزمتموهم فال تتبعوا مدبرًا وال تكشفوا عورة.....(. 
لقد بذل كل ما في وس��عه في إقناع القوم لفضّ النزاع 
ول��م يترك لهم عذرًا أو حج��ة, ولكن القوم قد ردّوا على 
كل طلب للس��لم بأداة للحرب, فكانت السهام تترى على 
جي��ش أمير المؤمنين ولم تبق أم��ام أمير المؤمنين غير 

وسيلة واحدة لحقن الدماء...
أخذ أمير المؤمنين )عليه الس��الم( المصحف بيده وطلب 
م��ن أصحاب��ه من يق��رأ على أصح��اب الجمل ه��ذه اآلية 
الش��ريفة: )وإن طائفتان م��ن المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما فإن بغت إحداهما على األخرى فقاتلوا التي تبغي 

حتى تفيء إلى أمر اهلل(.

فلم يس��تجب أحد له��ذا الطلب غير ش��خص واحد.., كان 
ش��ابًا حدث السن اس��مه مس��لم بن عبد اهلل المجاشعي 
وقد خ��رج من بين صف��وف الجيش وانتص��ب أمام أمير 
المؤمنين ووقف وقفة الرجل الش��جاع مُلبيًا طلبه قائال: 

ها أنا ذا يا أمير المؤمنين, قد احتسبت نفسي عند اهلل.
كبُ��ر هذا الموق��ف العظيم لهذا الش��اب البطل في عين 
أمي��ر المؤمنين ولكنه ف��ي نفس الوقت آلم��ه وهو يرى 
هذا الش��اب حدث الس��ن يعرض نفسه للموت, فأعرض 
عنه ش��فقة عليه, ون��ادى ثانية.. ولك��ن القوم كأن على 
رؤوس��هم الطير س��وى هذا الش��اب الذي أبدى استعداده 
الكامل لتنفيذ هذه المهمة, ولكن أمير المؤمنين أش��فق 
علي��ه ثانية ورأى أن يقوم بمحاول��ة ثالثة لعل من يقوم 
م��ن في الجي��ش غير هذا الش��اب هذا المق��ام ولكن لم 

يستجب أحد!! 
ولم��ا رأى أنه لي��س من يقوم بهذه المهم��ة غيره أعطاه 
المصحف وقال له: امض إليهم واعرضه عليهم وادعهم 
إلى ما فيه.. فتقدم الش��اب بكل صالبة وش��جاعة وثبات 
وه��و على يقين تام بم��ا هو قادم من أجل��ه وأي مصير 
ينتظ��ره بع��د أن رأى إص��رار أه��ل الجمل عل��ى بغيهم 



قوارير
نافذة على 
الطبيعة

النبات المقدس
 نبات ش��جيري ش��ائك، بري وزراعي ينبت في 
الجب��ال والرمال وه��و ذو ورق وثمر عظيمين، ش��وكه 
قلي��ل ال ينث��ر أوراق��ه وتعي��ش الش��جرة حوالي 120 
عام��ا، ظالله��ا وارفة.. وتكث��ر زراعتها للزين��ة والظل 
ف��ي الحدائق والش��وارع، كم��ا تزرع كمص��دات للرياح 
وحماية التربة من االنجراف.. خش��بها قوي جيد متعدد 

االستعماالت.
ويؤكد المتخصصون وخبراء الزراعة أن أش��جار السدر 
تعد من أفضل األشجار المثمرة من الناحية االقتصادية 
فه��ي ال تكلف أصحاب البس��اتين أي جهد، مثل الجهود 
الت��ي يبذلونه��ا ف��ي زراع��ة الحمضي��ات وغيرها من 
األش��جار أو الفواكه، فضال عن قدرتها على التكيف مع 
التغي��رات الجوية والتقلبات المناخية، وش��جرة الس��در 
يمكن أن تزرع في أي وقت من الس��نة أو في أي فصل 
م��ن الفصول، عدا مدة قصيرة وهي اش��تداد البرد في 

طلح منضود.. وظل ممدود
السدرة

عرف السدر منذ آالف السنين 
فهو قديم قدم اإلنسان 

وله عدة أسماء منها، النبق، 
والغسل، واألردج والزفزوف 

والعرج، ويطلق على ثمارها 
أسماء النبق والعبري والجنا.. 
والموطن األصلي للسدر بالد 

العرب وتنتشر في الجزيرة 
العربية ومصر وبالد الشام،في 

العراق لها شارع في كربالء 
يعرف بشارع السدرة وعرف 

في الشرق العربي من أقدم 
العصور، أذ تنمو بشكل طبيعي، 

وتستخدم جميع قشورها 
وأوراقها وثمارها وبذورها.

ُ
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فص��ل الش��تاء، واألهم من ذل��ك أنها تعط��ي ثمارها 
مرتين في الس��نة، مع أواخر الشتاء وبداية الربيع، كما 

يطلق عليها النبات المقدس 
والس��درة..غير متعبة للمزارعين وال تحتاج إلى نفقات 

فهي ال تريد إال الماء والتقليم وبعض السماد
وتختلف ثمار شجرة السدر عن بعضها البعض من حيث 
الحجم والشكل واللون والمذاق، فهناك النوع المعروف 
باس��م »التفاحي« للش��به الكبي��ر بينه وبي��ن التفاح، 
وهن��اك الزيتوني لش��بهه بالزيت��ون ويتمي��ز بحجمه 
الكبي��ر الذي يكون أحيانا أكب��ر من الزيتون، فضال عن 
العدي��د من األنواع وتحظى كلها بإقبال ش��ديد لحالوة 

مذاقها ورائحتها ونكهتها الطيبة.

في القرآن
وقد ورد ذكر »الس��در« في الق��رآن الكريم أربع مرات، 
فه��ي من أش��جار الجنة يتفيأ تحتها أه��ل اليمين حيث 
ْدٍر  َحاُب اْلَيِمنِي. ِف �سِ اأَ�سْ َحاُب اْلَيِمنِي َما  قال تعالى: “َواأَ�سْ
��ُدوٍد” )الواقعة: 27- ْ ��وٍد. َوِظٍلمّ َممّ ن�سُ ��وٍد. َوَطْلٍح َممّ �سُ ْ َممّ

َتاِن  َكِنِهْم اآَيٌة َجَنمّ 30(. وقال تعالى: “َلَقْد َكاَن ِل�َسَباأ ِف َم�سْ
ُكْم َوا�ْس��ُكُروا َل��ُه َبْلَدٌة  ْزِق َرِبمّ ��َماٍل ُكُلوا ِم��ن ِرمّ نٍي َو�سِ َع��ن َيِ
��وا َفاأَْر�َس��ْلَنا َعَلْيِهْم �َس��ْيَل اْلَعِرِم  َبٌة َوَرٌبمّ َغُفوٌر. َفاأَْعَر�سُ َطِيمّ
َتنْيِ َذَواَتي اأُُكٍل َخْمٍط َواأَْثٍل َو�َسْيٍء  َتْيِهْم َجَنمّ ْلَناُهم ِبَجَنمّ َوَبَدمّ
��ْدٍر َقِليٍل” )�س��باأ: 15- 16( وقال اهلل �س��بحانه: “ِعنَد  ن �سِ ِممّ
��ْدَرَة َما  مّ ُة اْلَاأَْوى. اإِْذ َيْغ�َس��ى ال�سِ ��ْدَرِة اْلُْنَتَهى. ِعنَدَها َجَنمّ �سِ

َيْغ�َسى” )النجم 14 – 16(.

فوائده
وعن فوائد ه حسب ماذكرته كتب طب االعشاب ..إنه إذا 
غلي وشرب قتل الديدان وس��حيق ورقه يلحم الجروح 

وينقي البشرة ونواه يجبر الكسور.
وثم��ر النبق نافع للمعدة، فاتح للش��هية، ينقي األمعاء 
وال��دم، ويعي��د الحيوي��ة والنش��اط للجس��م، ويعال��ج 

األمراض الجلدية والتهابات الحلق والقصبة الهوائية.
وأن قدماء المصريين اس��تخدموا الس��در في التحنيط 
من بي��ن المواد الت��ي كان��وا يس��تخدمونها.. واتجهت 
العديد من الدول حديثا إلنتاج العسل من السدر والذي 

يعد أجود وأغلى أنواع العسل.

معتقدات غريبة
السدرة حس��ب المعتقدات شجرة أس��طورية محفوفة 
بالقداس��ة واألس��رار والعوال��م الغيبي��ة، تجتم��ع ف��ي 
كينونته��ا المتض��ادات والق��درات، فه��ي م��كان والدة 
الجن،ومح��ط اس��تراحتهم في الليل، وف��ي النهار ظل 
واوراقها)الس��در( له��م،  لإلنس،وثمرتها)النبق(غ��ذاء 

طيبُ يُغس��ل به موتاهم ودواُء يستحم به مرضاهم 
إذاسُ��حروا أوأصابهم مسُ من الجن، وأغصانها مكان 

حسن لتعليق السحر أو الطب.



فنون �سامر قحطان القي�سي

علياء عبد الكريم العزي تخرجت من كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد قسم الفنون 
التشكيلية ، فرع الرسم عام2003، وأكملت تعليمها في المغرب وحصلت على دبلوم 

عال من المعهد العالي لألعالم واالتصال وعلى دبلوم عال آخر من المعهد الوطني 
للفنون الجميلة ، قسم التصميم بمدينة تطوان المغربية ، واستمرت في مسيرتها الفنية 

والعلمية حتى حصولها على درجة الدكتوراه لتجمع بين الفن واإلعالم ووسائل االتصال 
والعلوم السياسية في آن واحد  .

طائر الفراتين ..
طائر من طيور هذا البلد المعطاء حل في بالد المغرب ليتنفس نسيم محيطها ليغرد مناديا 

بالدي وإن جارت عليَ عزيزة ... وأهلي وإن شحوا عليَ كرامُ
هي التشكيلية  العراقية الشابة علياء العزي.



51 تأثرت علي��اء بطريقة الفن��ان العراقي البابلي 
القديم وهو يرس��م ما يدور حوله من مجريات 
الحياة اليومية  واشكال االشخاص بعيون مدورة كبيرة 
ترتس��م عليها الدهش��ة والوجوه الطويلة المبتس��مة 
الت��ي لطالم��ا تذكرن��ا بطيب��ة العراقيي��ن وحفاوتهم 

باألهل والمحبين. 
عم��دت الفنانة الى عرض ما رس��مته خارج العراق من 
لوحات تنتمي للبيئة العراقية وتراثها العريق ، ويالحظ 
كل متل��ق مطل��ع عل��ى إبداعاتها وم��ن الوهلة االولى 
، اهتمامها بنق��ل التراث العراقي الغن��ي بتقاليده في 
الرس��م ، فاألبنية والنخيل والوجوه في رس��ومها هي 
العمائر والنخيل البابلية والوجوه السومرية عينها التي 
رس��مت على جدران المعابد في بالد سومر وأكد، حيث 
تذكرنا لوحاتها بما ش��اهدناه من رسوم وتحف عراقية 

كانت وما زالت تثري متاحفنا الوطنية  والعالمية .  

لوحات وذكريات 
حرصت العزي على نقل مشاعرها الجياشة تجاه بلدها 
العراق من خالل األلوان التي اس��تخدمتها في كثير من 
لوحاته��ا ، حي��ث االلوان القوي��ة التي تعط��ي انطباعا 
أكيدا بانحدار الفنانة من بالد تميزت بش��مس محرقة 
وظ��الل حادة غير متداخلة ، فضوء الش��مس المباش��ر 
ال يتي��ح أي تداخ��ل للظالل مم��ا يتيح للرس��امة رؤية 
محددة لموضوعاتها وأش��كالها التجريدية التي تعطي 
للمتلقي انطباعا مؤكدا عن طبيعة األشياء المرسومة 
، فالنخيل هو النخيل واألش��جار هي األشجار والعمائر 
ه��ي كما تكون ، حيث تنقلك أمكنة لوحاتها وما توحيه 
م��ن اش��تياق لتقربك ألمكن��ة عزيزة عليه��ا قد تكون 
غادرتها كما تبدو من أيام قليلة فقط ، فهي قد حولت 
جميع ذكرياتها ألشكال والوان عسى ان تدرأ عنها لوعة 

الحنين الى الوطن . 

من القلب
اختط��ت علي��اء طريق��ة مبتكرة ف��ي رس��م لوحاتها ، 
فهي تركز على الش��كل الكلي للوحة ، وما تعطيه من 
إيحاءات لونية وم��ا تركز عليه من رؤية عميقة للتراث 
العراقي بحموالته الفكرية والعقائدية ، فهي تضع في 
كل لوحة مالمح مدينة عراقية تتشكل ببطء في عمق 
اللوحة، وتتس��ع إلى أطرافها التي يغمرها ضوء باهر، 
وألوان حارة تمتد لتشمل اللوحة بكاملها فتصير مدينة 
ببيوتات وابواب متراكبة ونخيل باس��قات ، وفي بعض 
لوحاتها وجوه��ا ألناس ينظرون ف��ي الفضاء وعليهم 
إرتسامات الدهشة الممزوجة بالحيرة ، وكأنهم يبحثون 

عن الحب واألمان ولم يجدوه .

الوان وآمال ..
حاول��ت الفنان��ة اخت��زال الجمالي��ات التراثي��ة بال��وان 
متواضعة وبس��يطة بعيدا عن الغلو في االس��تخدام ، 
لتثير في المتلقي ذلك االحس��اس بالحنين الى الوطن 

وان كان يقطنه ، حيث اس��تطاعت ان تس��تخلص عبق 
جماليات الموروث العربي بأس��لوب معاصر ، والذي بال 
ش��ك يدون كل تفاصيل الحياة من األدوات والهندس��ة 
المعماري��ة الى المن��اخ والطبيعة و األزياء ، والتي على 
غرارها تقاس أصالة األم��م ، وعراقتها بما تمتلك من 

حضارة وتراث إنساني تتوارثه األجيال .
وم��ن الملف��ت لألنظ��ار و ال يخف��ى عل��ى المش��اهد 
المتع��رض للوحاتها ما تعطيه ه��ذه الفنانة من األمل 
الذي يشعره الرائي من خالل استخدامها لأللوان الحارة 
، ولمس��احات الضوء المبهج في كل لوحة ، وما يالحظ 
م��ن تدفق لوني من كل جزء من مس��احة اللوحة التي 
ترس��مها ، كأنها تعيد تركيب ذاكرتها فتملؤها بمالمح 

البيوتات واألزقة العراقية القديمة .

وصف 
في منجز الفنانة علياء العزي يتجلى الش��كل العماري 
اإلس��المي ف��ي وس��ط اللوحة وه��و يضج باألش��كال 
المعماري��ة والزخ��ارف الهندس��ية والنباتي��ة الملون��ة 
وبأش��كال وخط��وط مختلف��ة ، تحدها من جهة يس��ار 
اللوحة نخلة مميزة بألوانها وش��كلها المائل ترتفع في 

فضاء اللوحة .

رحلة بين ثنايا االلوان واالشكال 
تندف��ع الفنانة في لوحتها هذه باتجاه التجريد لتجس��د 
عمق الحداثة وارتباطها بأصالة الموروث ش��أنها بذلك 
ش��أن فنان��ي الع��راق المعاصري��ن واش��تغالهم على 
المضامي��ن ، ابتداء من جي��ل الرواد إلى الوقت الحاضر 
وفق��ًا لمعالج��ات البناء الفن��ي والتقنية في اس��تخدام 

الخط واللون والخامة.
 وفي ه��ذا الس��طح التصوي��ري ابدعت علي��اء تكوينًا 
بنائيًا على مستطيل من االلوان الحارة النارية ، بشكل 
اقرب ال��ى الهرمي وهو يربط بين تكوينات هندس��ية 
وفضاء ح��ر متمثلة بأش��كال حداثوية لبعض اش��كال 
العمائ��ر المس��تقاة من ازق��ة بغداد الجميل��ة ، تعلوها 
اقواس الشبابيك المنيرة لتمثل قمة التكوين ويستقر 
بها المش��هد ويثب��ت ، حيث وزعت مس��احات المش��هد 
وأش��كاله ضمن فضاء واس��ع مُثل بخليط من األلوان 
الحارة المتمثلة باألحمر والبرتقالي وبالوان اخرى باردة 
وحارة مثلت مضمون الشكل وسط اللوحة ، وبتدرجات 
متداخلة لتوحي بشكل متوهج بارز ضمن ذلك الفضاء 
وتعطي  انطباعا واضحًا باإلنارة والظالل ، حيث يزدحم 
الفضاء الوسطي للمشهد بامتالئه باألشكال الهندسية 
المتراكبة المتمثلة بهيئة االبواب الخش��بية والشبابيك 
المش��غولة بحرفي��ة ومس��احات لونية مثلثة االش��كال 
واخ��رى معيني��ة وانص��اف دوائ��ر وتركيب��ات زخرفية 
متنوعة تناثر جزء منها يمين اللوحة بالنسبة للمشاهد 
وبش��كل ضباب��ي تتخلله بع��ض االش��كال والخطوط 
الزخرفية لخلق موازنة في االش��كال وااللوان و ليخرج 

هذا التكوين االبداعي بهذه الهيئة الرائعة.



التقاطات 
فوتوغرافية

مازلنا نفتش في األزقة العتيقة.. عن بقايا أثر لقدم موالنا 
صاحب الزمان ...

إلهي... 
ألي األمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي
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أرواحنا تسبق خطواتنا.. آمنين في ملجأك سيدي يا حسين

حناجر 
تأنقت 

برخامة 
الصوت 
وصدق 

العقيدة.. 
(المحفل 
القرآني) 

في 
الشهر 

المبارك 
وعند 

حرم سيد 
الشهداء.

تصوير - عمار الخالدي



اله مي�سا
حكايات 
االبداع 

 يقول: الرس��م بالنس��بة لي متنفس حقيقي 
يبعدني عن األجواء غير الصحية التي يعيشها 
ش��باب اليوم بين كراس��ي المقاهي ودخ��ان االركيلة 
فأنا مؤمن بأن الحي��اة تعاش مرة واحدة وال بد لنا من 
إس��تثمارها بالمفيد. ويتابع، بدأت الرسم بعمر صغير 
ج��دا ووج��دت الدع��م من قب��ل والدتي ألنه��ا باألصل 
ترس��م فكانت تش��تري لي مواد الرس��م وتش��جعني 
على المتابعة.. وس��اعدتني قنوات تعليم الرسم على 
اليوتي��وب على تقوية خطوط��ي وقدرتي على االبداع 
أكث��ر.. وال زلت في طور التعلم وأمامي وقت كثير كي 

أرسم باحتراف تام.

حكايات تخطيطية
وعن تخطيطاته للوجوه يشير.. أحب رسم الشخصيات 

ال  و  تحدي��دا،  المعروف��ة 
اعتب��ره مجرد رس��م وإنما 

إكتش��اف ما وراء تلك الوجوه، فلكل ش��خصية حكاية 
أكتش��ف من خالل رسمي له مكامنها، ربما هو فضول 
إلكتش��اف اآلخري��ن أكث��ر م��ن كون��ه موهبة رس��م 

إعتيادية.. 
فاالبيض واالس��ود يمنح بعدا أجمل للوحة مس��تخدما 
أق��الم الرصاص تدرجات H , B وأق��الم الفحم وأقالم 
الس��وفت ف��ي لوح��ات االكرلي��ك ، واق��الم الميكانيك 
الرصاص الفاتح للتحديد الدقيق و6 أنواع من المداعك 
التي تس��هل عملية التظليل اما بالنس��بة للورق فيزن 
300 غم اثناء الرس��م بااللوان المائية بينما أستخدم 
ورق A3 االعتيادي في الرس��م بالرصاص او الفحم او 
السوفت ..كما لدي رسمات على الورق االسود و بالقلم 
االبي��ض وه��ي طريقة جميل��ة جدا وتمنح الرس��مات 

تفاصيل ادق.

 يبوح بأسرار شخصياته التشكيلية 

زين العابدين حيدر 

 من يطلع على لوحاته التي تتعدد فيها الوجوه يعلم بأن خلف تلك 
االنامل تكمن موهبة كبيرة تحتاج إلى صقل وخبرة ليكون علما في 

مجال الفن التشكيلي والتصميم، إنه زين العابدين حيدر الشاب ذو 
الثمانية عشر عاما الذي أحب الرسم وكرس معظم وقته له.
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 يمارس زين العابدين الرسم الرقمي فهو يرسم على 
هاتفه النقال باس��تخدام برامج متعددة.. يعده أسلوب 
جدي��د هو أقرب الى ف��ن التصميم ال��ذي يحبه ايضا، 
مبين��ا .. اطمح ألن اكون مهندس��ا معماريا او مهندس 
ديك��ور فقد حاولت ان ابحث ف��ي عالم التصميم ومن 
خالل��ه تعلمت الرس��م الرقم��ي الذي يحت��اج إلى دقة 
متناهي��ة وصب��ر طوي��ل وقد تأخ��ذ الرس��مة الواحدة 

عدة أيام ألنني دقيق في رس��م 
أن  ف��ي  وارغ��ب  الوج��وه 

تكون حقيقية جدا.

 ع��ن مش��اركاته يتح��دث، حقيق��ة ل��م أج��د فرصتي 
الحقيقي��ة حتى الي��وم س��وى المش��اركة بالمعارض 
المدرسية رغم طموحاتي الكبيرة للمشاركة بمعارض 
محلية وعالمية وقد س��معت عن مع��ارض اقيمت في 
العتب��ات المقدس��ة خالل المناس��بات الديني��ة وارغب 
بالمش��اركة فيه��ا مس��تقبال كم��ا اطمح إل��ى تطوير 
موهبتي في التصميم تحديدا الن المس��تقبل العملي 
يحت��اج ال��ى ذلك ويبقى الرس��م مج��رد هواية.. ففي 

بالدنا ال يوجد متذوقين للفن التشكيلي اال ما ندر.
الفنان الش��اب زي��ن العابدين يتمن��ى أن يجد دعما 
حقيقيا للفن التش��كيلي، او ان تؤس��س منتديات 
للشباب من محبي الفنون التشكيلية واستحداث 
دورات لتعليم الش��باب وصقل المواهب كما 
ال بد م��ن اقح��ام اللوحات التي يرس��مها 
الش��باب او التصامي��م المجس��مة ف��ي 
ب��زارات واس��واق خيري��ة كن��وع من 
المعنوي والمادي  التشجيع والدعم 
لضمان االس��تمرارية والستغالل 
الطاق��ات الش��ابة ف��ي اش��ياء 
نافع��ة تبعدهم ع��ن حالة 
الف��راغ واالحب��اط التي 

يعيشونها.



عالم 
األسرة

كثيراً ما يستخدم نافذة الحوار..
التهديد كوسيلة 
تربوية، يحاول من 
خاللها الوالدان 
ضبط بعض سلوكيات 
األبناء، بإجبارهم 
على الطاعة من 
خالله؛ لعمل ما 
يعتقدان نفعه 
دون إدراك األبناء 
لذلك..على اعتباره 
أسلوباً مختصراً يوفر 
الوقت عليهما، 
بدالً من الحوار 
واإلقناع،السيما 
إن كان أحد األبناء 
يحب الجدال، ويتخذ 
منه أسلوباً في 
المواقف المختلفة 
مع الوالدين، أو 
النخفاض التواصل 
بينهما، فضالً عن 
استخدامه مع تكرار 
االبن للسلوك السلبي 
واإلصرار عليه. 
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مم��ا يضط��ر الوال��دان 
اعتبار  على  الستخدامه 
أن التهدي��د والوعيد هما بوابتا 
الطاعة والعقاب الرادع للسلوك 

بحسب وجهة نظرهما.
غير أن الواقع يُثبت عكس ذلك 
تمامًا، فالسلوك اإليجابي إن لم 
يصدر ع��ن قناعة ذاتي��ة، فإنه 
لن يتك��رر مرة أخ��رى، وكذلك 
السلوك السلبي قد يتوقف تحت 
التهدي��د والخ��وف؛ لكن��ه يعود 
بمج��رد غي��اب مص��در الخوف، 
عل��ى  الس��لبية  آث��اره  ويت��رك 
الناحي��ة الس��لوكية والنفس��ية 

واالنفعالية أيضًا.
 فم��ن الناحية الس��لوكية فإنه 
العن��اد،  زي��ادة  عل��ى  يعم��ل 
والعن��ف  الع��دوان  ب��ذور  وزرع 
ل��دى األبن��اء، نتيج��ة إكراههم 
دون إقناعه��م. كم��ا وأن الحالة 
االنفعالية السلبية التي يخضع 
لها األبناء نتيجة كثرة التهديد، 
تدفعانهم  واالرتب��اك  كالقل��ق 
بإن��كار  أو  بالق��ول،  للك��ذب 
الس��لوك والظه��ور باالنضباط 
أم��ام الوالدي��ن م��ع االحتي��ال، 
بفع��ل ما يريدونه ف��ي الخفاء. 
فضال عن الشعور بعدم األمان، 
بأنفس��هم  ثقته��م  يه��ز  مم��ا 
ويجعله��م بحاجة بش��كل دائم 
لمن يوجههم ويعلمهم الصواب 
من الخط��أ، كما ويقت��ل فيهم 
المب��ادرة خوف��ًا م��ن العق��اب، 
ولذل��ك كل��ه أثره الس��يء على 
السوي لشخصياتهم في  النمو 

المستقبل.
ومن المهم أن يستخدم الوالدان 
بدائ��ل تربوي��ة ع��ن التهدي��د، 
تؤت��ي نتائج أفض��ل منه ودون 
آثار س��لبية.. منها أن يجعال من 
الحوار واإلقناع منهجًا حياتيًا في 
مواجهة جميع العوائق التربوية 
تطبي��ق  ليك��ون  األبن��اء؛  م��ع 
الس��لوك أو االمتناع عنه، وفق 

قناعة ذاتية داخلية.



عالم 
األسرة
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ش��هر رمض��ان الكريم م��ن أفضل األي��ام التي 
تمر على األمة اإلس��المية؛ يتراحم فيها الجميع، 
وتتغي��ر الس��لوكيات إل��ى األفضل، لذل��ك يمكن لألم 
اس��تثماره تربويًا لتنمية بعض الس��لوكيات اإليجابية 
ل��دى الطفل، يتعلم من خاللها أن الصوم ليس عزوفًا 
عن تناول الطعام والش��راب فق��ط، بل صيام عن كل 
العادات السيئة، كالكذب والنميمة وغيرها من الصفات 

السيئة
أذ يؤك��د خب��راء االجتماع أن عل��ى األم أن تنبه طفلها 
نه من أن يحسن صيامه،  إلى القيم والعادات التي تمكّ
ف��ي حال��ة قدرته على الصي��ام، فال يك��ذب وال يغتاب 

وال ي��ؤذى أحدًا، ومن هنا الب��د أن يكون الوالدان قدوة 
حس��نة ألبنائهما، ف��ال يجوز أن تنه��ي األم طفلها عن 

قول أو فعل ثم تقوم هي به.
 وينصح��ون أيض��ًا بض��رورة اقتن��اص ه��ذه البيئ��ة 
الطيبة لتربية الصغار على ممارسة العبادات الدينية، 
والتحل��ي بالقي��م األخالقي��ة والروحاني��ة، فالطف��ل 
الصغي��ر كالعود؛ يس��تقيم على ما ع��وّده عليه أبواه 
من��ذ الصغر، ويحس��ن بنا أن نس��تغل ش��هر رمضان 
لنهي��ئ ذهن الصغير لالعتياد على ممارس��ة العبادات 
الدينية، وذلك من خالل خطوات بس��يطة ومحببة الى 

نفسه.

غنيمة االستثمار



عالم 
األسرة

فاألوالد في كل مراحل حياتهم يحتاجون لقدوة يستنس��خون منه 
سلوكياتهم، وأسلوب حياتهم خاصة األوالد الذكور الذين يحتاجون 
أنموذج يماثلهم في الطبيع��ة واالحتياجات ليحذوا حذوه.. ومهما حاولت 
األم ب��أن تُغطي م��كان األب؛ فإنها لن تتمكن من س��د ما يُحدثه غيابه 

على األوالد.
ف��األب مصدر األمان الذي يتوق له األوالد، وإن كانت األم مصدر الحنان، 
ف��األب بجمعه بي��ن الحزم والح��ب هو مص��در األمن النفس��ي والراحة 
النفس��ية، وهم��ا المقومان الرئيس��ان لبن��اء ش��خصية األوالد وثقتهم 

بأنفسهم.
كما ويش��عر الطفل أن أباه هو منبع للعلم، فيحتاج ألن يس��أله عن كل 
ش��يء، ومن عظمته في نظره تكثر األسئلة الموجهة إليه.. ومنه يتعلم 
الكثي��ر عن الحياة والمجتم��ع، ويحب أن يقارن طفولت��ه بطفولة والده؛ 
ليقيم نفس��ه ومس��يرته، ويهتم كثي��رًا ألن تكون صورت��ه جميلة عند 
وال��ده.. ومن هنا تأتي أهمية ال��دور الحازم لألب. فكلمة منه أفضل من 
كثي��ر من الكلمات من األم؛ نظرًا لقربها ووجوده��ا الدائم بينهم، بينما 
غياب األب يعطيهم الشوق له، واالهتمام لما يقوله والرغبة في االمتثال 
لرضاه؛ مما يش��كل انضباطًا لس��لوكياتهم. ويظهر ذلك بش��كل واضح 
عند غياب األب عن األسرة؛ مما يجعل األوالد يخرجون عن المألوف داخل 
األسرة؛ إلحساسهم بغياب القائم على الضبط األسري. فمصاحبته لهم 

ُتشعرهم باالستقرار النفسي والثقة.

االب .. نبع األمان
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عالم 
F A S H I O Nاألسرة

انا في رمضان 
قل��ب الطف��ل صفح��ة بيض��اء يمكن ان 

نس��كب فيها روح االيمان والتق��وى فاطفالنا أمان��ة في اعناقنا، 
لنجعل المالبس احدى االسس التي تبني شخصية أطفالنا. ولنبني لديهم 

آفاق شاس��عة للجمال ورس��م الش��خصية الصافية والهادئة، وش��هر رمضان 
فرصة جيدة للتغيير والتقرب الى اهلل س��بحانه وتعالى بمظهرنا وحجابنا الذي 

يليق بالفتيات في كل وقت.
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عالم 
األسرة

أهمية المكسرات في رمضان
تعتبر المكس��رات عنصرًا مهمًا على موائد ش��هر 
رمضان الكريم،  من خالل إضافتها إلى المشروبات 
وأهمها الجالب وقمر الدين، أو لحشو األطباق مثل الدجاج 
المحش��ي، أو حتى لتزيين األطباق الرئيس��ية والحلويات 
بها. إال أنّ هذه العادة لم تأت من عدم، فللمكسرات منافع 
كثيرة بالنس��بة للصائ��م، إذ أنها تدخل كمي��ة هائلة من 
الفيتامينات والطاقة إلى جسمه، فتساعده على المحافظة 

على صحته خالل يوم صيام طويل. 

• تحتوي المكسرات على معادن وألياف تمد جسد الصائم 
بالطاق��ة الالزم��ة للتخلّص من ع��وارض اإلرهاق طوال 

النهار.

• تس��اعد المكس��رات على تدفّق الدم بطريقة س��ليمة، 
حيث تعوض جس��د الصائم عما خس��ره من البوتاس��يوم 
المطلوب نتيجة نقص الوجبات خالل النهار. لذا، إحرصي 
دومًا على تزيين أطباق األرز مثل الصيادية بالمكسرات، 
معم��ول  م��ن  حلويات��ك  حش��وة  ف��ي  اس��تخدميها  أو 

أو قطايف.
• تحتوي المكس��رات على نسبة من الدهون والفيتامينات 

التي تعمل على تنشيط جهاز المناعة وتقويته حتى يزول 
النع��اس والتعب طوال س��اعات الصيام، ل��ذا ننصحك أن 

تضيفيها بإعتدال إلى حشوات المعجنات والكعك لديك.

الت��ي يحتاجه��ا  • تحت��وي المكس��رات عل��ى النش��ويات 
ف من أض��رار الحرارة المرتفعة  جس��م الصائم ألنها تخفّ
ف��ي النهار وتس��اعد عل��ى تهدئ��ة األعصاب ط��وال هذه 

الفترات.

• إنّ تن��اول المكس��رات عل��ى الس��حور يقلّل من ش��عور 
الصائ��م بالج��وع طوال النه��ار المقبل، نظ��رًا لما تمنحه 

للجسد من طاقة.

• يعتبر البعض أن المكسرات تحتوي على الدهون وكمية 
من الس��كر تؤذي الجسد وتنعكس س��لبًا عليه. لكن، في 
الحقيق��ة، إنّ تن��اول هذه المكس��رات بانتظ��ام وبكميات 
مقبول��ة يس��اعد الصائ��م عل��ى تنظي��م معدّل الس��كر 
المتدّني في جس��ده خالل هذا الش��هر، وينصح بها عادة 
لمرضى الس��كري. يبقى أن عل��ى المريض أن يتأكد من 

الكميات المسموح بها مع طبيبه.
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الحلوي��ات م��ن أهم األطب��اق الت��ي تحضر في 
شهر رمضان المبارك الحتوائها على السكريات 
التي تمد الجسم بالطاقة الالزمة، من أجل ذلك 

)قوارير( تقدم لكم نوع من الحلويات 

المقادير:
كأس من الدقيق األبيض

3 أكواب ماء
بيضة

ملعقة طعام خميرة 
ربع ملعقة شاي سكر

طريقة التحضير:
ت��ذاب الخميرة مع الس��كر في نص��ف كأس من 

الماء الدافيء وتترك جانبا حتي تختمر
يوضع الدقيق في إناء ويتم حفره من المنتصف 

لوضع البيضة ثم يصب عليها الخميرة والماء
وتخف��ق جيدًا حتى تصبح عجينة ش��به س��ائلة 

وتترك حتى تخمر لمدة ساعة على األقل .
تسخن المقالة وتدهن بكمية قليلة من الزيت .
تؤخ��ذ ملعق��ة طب��خ م��ن العجين��ة وتصب في 
المقالة وتفرد قليال وتترك على نار خفيفة جدًا 

حتى
تظهر الثقوب على س��طحها ، ث��م ترفع و تتابع 

العملية حتى تنتهي مقدار العجينة .
تحش��ى بالموز أو اللوز أو القش��طة وتقلى في 
الزيت ، ثم ترش عليها الش��يرة وتصبح جاهزة 

للتقديم

مطبخ رمضان
قطايف



شفرة الروح

ألم يكن في 
مقدور االمم 
المتقدمة ان 
تقطع اشواطها 
في العلوم 
والتربية واآلداب 
ان تحقق ذلك 
اال بعد ان 
انجزت مهامها 
االيجابية في 
البنية المجتمعية 
واجراء تغييرات 
هامة فيها ومن 
بينها تجاوز 
التمييز على 
اساس المعايير 
التقليدية شكل 
المراة ولونها او 
بساطة جمالها اال  
على وفق العمل 
واالنجاز الفعلي

لعل الس��ؤال التقليدي الذي يتبادرالى االذهان ويقابل باجابات متناقضة 
واحيان��ا ح��ادة الى درجة التجريح ، هو هل ان جم��ال  روح المرأة يعوض 
عن ش��كلها المتواضع ام يؤدي الى نفور مجتمعي؟ ما يسبب لها انكسارا 
نفس��يا حادا ليس من الس��هولة رأبه وتكون فرصتها ضعيفة  في الزواج  
كحق مش��روع لها.. بوصفها امرأة لها مش��اعر واحاس��يس تج��اه ابنائها 
المحتملي��ن، النه��ا بطبيعتها تمتلك احاس��يس عاطفية كبي��رة البد من 
ترجمته��ا بش��كل واقعي وصحيح .. فض��ال عن توقها لبناء اس��رة متينة 
خصوص��ا اذا كان��ت تمتل��ك قاع��دة معرفية وثقافي��ة بمش��اركة الزوج 

وايصالها الى بر االمان . 
هذه االحكام التعس��فية ضد ش��كل المراة واالمعان في ايذائها النفس��ي 
النجده��ا اال في البلدان الرازحة تحت انق��اض التخلف واألمية الثقافية ، 
هي بالنتيجة غير مس��ؤولة عن بساطة مظهرها الشكلي، انها صنع اهلل 

سبحانه وتعالى، هوالذي خلقها وسواها وال اعتراض على خلقه   .
من منا فكر بالتوغل في سبر غور المراة المتواضعة الجمال وفك شفرة 
روحها وانبثاق اش��راقتها من اعماق نفس��ها والكش��ف عن جوهرها الثر 
المط��رز بااليم��ان الصادق باهلل وبكل مامن ش��أنه ان يرفع من درجاتها 

عنده؟.
من منا فكر باناقة الكالم وادارة الحوارااليجابي واالصغاء السليم،  الذي 
يمنحه��ا اضافة كبيرة  لش��خصيتها ويمنحها االعتب��ار الرمزي واالعجاب 
الضمني غير المعلن خش��ية اصط��دام المعجبين ب��أراء االحكام المبنية 

على المظاهر الخادعة؟.
أل��م يك��ن في مق��دور االم��م المتقدمة ان تقطع اش��واطها ف��ي العلوم 
والتربي��ة واآلداب ان تحق��ق ذلك اال بعد ان انج��زت مهامها االيجابية في 
البني��ة المجتمعية واج��راء تغييرات هامة فيها ومن بينه��ا تجاوز التمييز 
على اس��اس المعايير التقليدية لش��كل المراة ولونها او بس��اطة جمالها 
اال  عل��ى وفق العمل واالنجاز الفعلي؟ لذلك نرى في الغرب رجال اش��قرا 
وس��يما مرتبطا بزوجة من القارة الس��مراء، وامراة بيضاء مقترنة برجل 
داكن الس��مرة الن كليهما اس��تطاعا تفكيك اس��رار الروح الغنية وحققا 
اخيرا ما خططا اليه .. وعليه يجب تبني األفكارالنقية والتطلعات السليمة 
عل��ى اس��اس الجوهر وليس المظه��ر الذي يخدعنا احيانا بس��بب تراكم 
كمي في المفاهيم المغلوطة والمقاسات الخاطئة  التي نسجت خيوطها 

في دهاليز التفكير المربك . 
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