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هيباتيا السكندرية  370 -415  م  ، عاملة الرياضيات و الفلسفة و الفلك ، من أتباع املدرسة 
االفالطونية ، ولدت يف االس��كندرية بعد امليالد املس��يحي ، حيث كانت االسكندرية تعترب 
ح��ارضة مرص ، وكانت مكتبة االس��كندرية من اضخ��م املكتبات عىل م��ر العصور قبل أن 
حيرقه��ا الروم��ان، علام أن مكتبة االس��كندرية حرق��ت مرتان بصورة مفجعة و قاس��ية املرة 
االوىل حرقه��ا الرومان بأم��ر ملكهم والثانية حرقها عمر بن الع��اص بأيام عمر بن اخلطاب 
عند فتح مرص وكانت  »هيباتنا«  تلتهم العلوم يف هذه املكتبة حتى ذاع صيتها كعاملة يف الفلك 
و الفلس��فة والرياضيات وهلا نظريات خاصة كام ان طالهبا كانوا قد انترشوا يف مرص ، حيث 

ادى ذلك اىل انتفاض الطبقة احلاكمة بمساعدة أسقفية االسكندرية .
حي��ث دعى أحد األس��اقفة باإلس��كندرية ويدعى »س��رل« برضورة التنكي��ل والفتك ملنع 
عمل النساء، ورضورة عودة املرأة وبقائها يف املنزل وحظر عملها بالتدريس أو الفكر وعدم 
االس��تامع إليها، بل والتحريض عىل قتل »هيباتيا« كوهنا »س��احرة« ابتكرت نظريات علمية 

تسعى إىل تضليل البرشية .
وفعال س��عى االسقف » سرل« أس��قف االس��كندرية بالقبض عىل »هيباتيا« وجتريدها من 
مالبس��ها استعدادا حلرقها يف الساحة . وتذكر كتب التاريخ أن »هيباتيا« قتلت بوحشية وتم 

التمثيل بجثتها من متزيق للجسد وحرق لألشالء .
و هك��ذا إنتهت حياهتا بالقتل و احل��رق ، ألهنا ارصت عىل نرش علمها يف مرص والتدريس و 
حماربة اجلهل و التخلف الذي كان من س��امت ذلك العرص ، وانتهت كل املس��ميات يف ذلك 

الزمان ولكن مازال إسمها يذكر ويكتب و يشار اليه بالبنان .
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زين��ب املوس��وي طالبة يف كلي��ة الط��ب املرحلة 
الرشيف��ة  األحادي��ث  هب��ذه  اقت��دت  الثالث��ة، 
واستضاءت بنورها، فس��جلت اسمها يف سجل 
حفظة الق��رآن، ونال��ت رشف تعليم��ه وتعلمه. 
كان��ت يف عمر الزهور عندما خف��ق قلبها الصغر 
عىل صوت القرآن، فهامت بحبه وتعلقت بدراسته 
والتجأت إليه، وهي حتتض��ن يف روحها النقية وقلبها 
املطمئ��ن باإلي��امن ني��ة احلف��ظ وتعل��م أحكام��ه وجتويد 
كلامت��ه ف��رتدد صوهتا بآيات��ه كرتانيم مالئكية حتي��ط الوجود 
بالرمح��ة والرضا. بدأت رحلتها مع الق��رآن وهي يف الثالثة عرشة 
م��ن عمرها فرحلت إىل ربوعه، وامتدت رحلتها لثامِن س��نوات حفلت 
باملسابقات القرآنية، وأثمرت دراستها بالعديد من اجلوائز التقديرية التي نالتها عن 
جدارة واس��تحقاق بعد جهد جهيد يف املواكبة عىل حفظ القرآن الكريم ودراس��ته وهي 
تش��عر باأللطاف االهلية والتس��ديد من اهلل يساير رحلتها فتحظى باملراتب األوىل وحتث 
عرب مسرهتا القرآنية زميالهتا وقريباهتا وأختها التي شاركتها نعمة حفظ القرآن الكريم 

ليحظني هبذه األلطاف اإلهلية بربكة القرآن الكريم..

منهج عظيم
 املوس��وي حتص��د اليوم جائ��زة املركز الثالث ملس��ابقة حف��ظ القرآن الكري��م العاملية 
بمش��اركة )83( دول��ة، بع��د أن تأهل��ت يف املس��ابقة الوطنية بحصوهلا ع��ىل املركز 
األول عىل مس��توى العراق يف حفظ القرآن الكريم, حيث أقيمت املس��ابقة الدولية 
يف اجلمهورية اإلس��المية اإليرانية, وضمت هذه املسابقة حافظني وحافظات من 
خمتل��ف الدول وخمتلف املذاهب، فحملت زينب رس��الة القرآن التي تدعو إىل 
الوحدة اإلس��المية ونبذ التطّرف يف ظل هذه الظروف التي تش��ّن فيه املاكنة 
اإلعالمية املعادية لإلس��الم محالهتا ضده مس��تهدفة قيمه النبيلة ومفاهيمه 
الس��محاء بالتش��ويه والتزييف والتضليل نتيجة الفكر الوهايب التكفري 
الضال الذي زرع الرعب واإلرهاب باسم اإلسالم، فإن أفضل ما جيب 
أن نتبع��ه يف ه��ذا الوقت وكل وقت هو منهج الق��رآن الكريم ومفاهيم 
محل��ة القرآن �� أه��ل البيت �� فهم س��بيلنا للفوز والنج��اة يف الدنيا واآلخرة. 
الق��رآن الكريم ه��و أفضل طريق لتحقي��ق النجاح عرب االهت��داء بنوره يف 
ظ��ل هذا املعرتك الصعب والواقع املظلم وهو املحجة البيضاء والرصاط 

القويم.
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لوحة الكرامة 
الق��رآن  هب��دى  زين��ب  اس��تضاءت   
وهنلت م��ن معينه وتغذت من تعاليمه 
الق��رآن  أه��ل  فأحب��ت  الس��محاء، 
وبغض��ت أعداءه الذي��ن حرفوا كلمه 
وش��وهوا تعاليمه وزرع��وا اإلرهاب 
يف البالد اآلمنة باس��مه، فحينام ُسألت 
ع��ن ش��عورها باجلائزة وملن س��تهدي 
هذا التكريم قالت بلغ��ة الواثق: )بأن 
ال ش��عور يوازي فرحة النرص وتطهر 
أرض الع��راق م��ن آخر آث��م جترأ عىل 
حرمة الوط��ن، وأن ه��ذا الفوز هتديه 
إلم��ام زماهنا املنتظر )عج��ل اهلل تعاىل 
فرجه الرشيف( ولرجال احلش��د وإىل 
أرواح ش��هدائنا األبرار(. كام ومل تنَس 
أن تذك��ر أكث��ر هدي��ة المس��ت قلبها 
وأشعرهتا بالسعادة وهي هدية والدهتا 

الت��ي كانت عب��ارة عن خ��وذة مقاتل 
فوضع��ت اخل��وذة إىل اليم��ني اعتزازًا 
هبا واجلائ��زة إىل اليس��ار لتلتقط معهام 
ص��ورة تذكاري��ة؛ ف��إذا هبا ترس��م ال 
ش��عوريًا لوحة الكرام��ة والنرص املبني 
بالق��رآن الكري��م. مل تن��َس زينب تلك 
الفت��اة التي حتلت بخصال نس��اء أهل 
البي��ت يف العفة وااللت��زام والتهذيب 
دور معلمتها الت��ي رافقتها يف رحلتها 
حلف��ظ الق��رآن فع��ربت ع��ن امتناهن��ا 

الكبر لدوره��ا املهم يف حياهتا والذي 
أوصلها إىل ما وصلت إليه حيث كانت 
هلا معلمة وأخت وصديقة وش��اركتها 
م��ا حباه��ا اهلل ب��ه م��ن عط��اء ق��رآين 
ووعي إنس��اين وهذه املعلمة وامللهمة 
ه��ي  مس��ؤولة وحدة التعلي��م القرآين 
يف ش��عبة التبليغ الديني النس��وي التي 
ترعاها األمانة العامة للعتبة احلس��ينية 
املقدس��ة والت��ي تس��تقطب وحتتض��ن 
خمتل��ف  يف  واملوهوب��ني  املبدع��ني 
املج��االت الدينية والعلمية وتؤس��س 
جليل واعد يس��تمد فكره من هنج أهل 
البيت )عليهم الس��الم( فكانت زينب 
إحدى ثمرات شعبة التبليغ لنرش ثقافة 

القرآن والتحيل بأخالقه وأدبه.
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مس��ؤولة امل��رشوع  إعت��امد الي��ارسي 
حتدث��ت »لقواري��ر« بالق��ول : كان��ت 
البداي��ة يف من��زيل منذ إطالق س��امحة 
السيد عيل السيس��تاين دام ظله لفتوى 
اجله��اد الكفائ��ي فك��رت يف الكيفي��ة 
التي يمكنني من خالهلا املش��اركة مع 

احلش��د الش��عبي من موقع��ي فبدأت 
بدعوة النساء وبعد دراستي يف احلوزة 
العلمية من أجل دعم احلش��د الشعبي 
عن طريق صنع الطعام الذي ال يتلف 
وإرساله إىل املقاتلني يف جبهات القتال 
بدأنا بألف صحن ومن ثم توس��عنا يف 

العمل بدعم مبارش من سامحة الشيخ 
عبد املهدي الكربالئي،وكان املرشوع 
يدر خ��ر وبركة بفض��ل الدعاء ومهة 

النساء العامالت معنا لتطويره .
ك��ام ان العامالت يف امل��رشوع يعملن 
الطع��ام  أن��واع  خمتل��ف  صن��ع  ع��ىل 

حتقيق
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وتباع عىل املواطنني بأس��عار تنافس��ية 
ومنه��ا تغطي��ة املناس��بات كاألعراس 
واملجالس احلسينية واملناسبات العامة 
وتلبي��ة الطلبي��ات وف��ق املواصف��ات 
املطلوب��ة وتقس��م أرباح امل��رشوع إىل 
مس��اعدات مادي��ة للحش��د الش��عبي 
وروات��ب للعام��الت ونثريات العمل 

وتطويره أيضا من الواردات.
 اسعار تنافسية

يف صالة املطعم يب��دو التنظيم واضحا 
فهن��اك موائ��د الطع��ام ويف ركن آخر 
يقع املعرض اخلاص باألدوات املنزلية 
وركن البيع املب��ارش للطعام اجلاهز يف 
الربادات وهو إس��تثامر جي��د لأليدي 
النس��وية العامل��ة الت��ي مل جت��د جم��اال 
وظيفيا حكوميا مؤكدة بأن هذا املكان 
ضم نس��اء من خمتلف املدن وبعضهن 
نزحن يف أح��داث الطائفي��ة واحلرب 
الداعش��ية م��ن مدينة نين��وى واألنبار 
ليلتحق��ن  الس��اخنة..  امل��دن  وباق��ي 
بفريق العمل وتكون هلن فرصة جيدة 

العالة ارسهن.
وبينت بركان أمحد  مسؤولة العالقات 
بالعتبة احلسينية ومديرة مدرسة اإلمام 
احلس��ني)ع(  ب��أن املرشوع س��اهم فيه 
نخبة من النساء ماديا ومعنويا واهلدف 

من��ه جتهيز الطع��ام للمقاتل��ني وجتهيز 
املواطن��ني بأن��واع خمتلفة م��ن الطعام 
بأس��عار مناس��بة، فض��ال ع��ن توف��ر 
فرصة عمل للنس��اء اللوايت بحاجة اىل 

اعالة عوائلهن السيام النازحات .  
وهبذا الصدد ايض��ًا حتدثت ندوة أمحد 
حمم��د، النازحة من مدين��ة نينوى عن 
جتربته��ا يف العم��ل بالق��ول، »نزحن��ا 
إىل كرب��الء بع��د األح��داث املعروف��ة 
يف مدينتن��ا ووف��اة إبني ف��كان الطريق 
س��الكا إىل ه��ذا امل��رشوع ع��ن طريق 
أح��دى أق��اريب التي كان��ت تدرس يف 
احلوزة النس��وية هنا وأخربتني بحاجة 
املطع��م إىل عام��الت فكان��ت البداية 
الت��ي أفخ��ر هبا بس��بب وج��ودي مع 
جمموعة من األخوات مل يشعروين يوما 
بأنني غريبة أو نازحة بل حصلت عىل 
الدعم ال��الزم وطورت نفيس بالعمل 
هن��ا واج��د س��عادة كب��رة يف تقدي��م 
الع��ون للمقاتلني يف احلش��د الش��عبي 
م��ن موقعي فال بد من املش��اركة حتى 
ولو بيشء بس��يط وهذا املرشوع الذي 
يعم��ل عىل م��د املقاتلني باملس��اعدات 
املادي��ة والطعام يعترب ن��وع من اجلهاد 
واملش��اركة املعنوي��ة يف املعرك��ة ض��د 

اإلرهاب«. 

فخر بالعمل
م��ن جهته��ا ع��ربت س��لوى حس��ني 
العاملة يف املرشوع والقادمة من مدينة 
الفلوج��ة ع��ن فرحتها الكب��رة وهي 
تس��اعد يف اجلهاد املعن��وي فضال عن 
الدعم ال��ذي حصلت عليه من خالل 
عمله��ا والذي س��اعدها ماديا بعد أن 
نزح��ت من مدينتها نح��و كربالء طلبا 
لألمان، تقول حس��ني، »أنا من مواليد 
1994 وأم ألربعة م��ن األطفال جئنا 
م��ن مدينة الفلوج��ة وكان��ت معاناتنا 
كب��رة حتى حصلت عىل ه��ذا العمل 
الذي س��اعدين ماديا ورفع محال كبرا 
عن عائلتي«. وأخرا فقد أش��ارت ام 
مرتىض إىل مش��اركة ودعم النساء من 
خمتل��ف املحافظ��ات أثن��اء الزي��ارات 
وم��د  تطوع��ي،  وبش��كل  املليوني��ة 
الزائري��ن بالطعام وخدمتهم عىل مدار 
أي��ام الزيارات فضال عن زيارة خمتلف 
الوف��ود للم��كان لإلطالع ع��ىل واقع 
العم��ل النس��وي ملن يس��تغرب عمل 
املرأة املحجب��ة واملنقبة ونفخر بإنتامءنا 
إىل ه��ذا امل��كان الذي كان ل��ه الفضل 
الش��عبي  للحش��د  الدع��م  تقدي��م  يف 

والعوائل النازحة«.

حتقيق
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طبيب قوارير
التقين��ا بأخصائي األم��راض الداخلة 
واملفاص��ل الدكتور ع��امد الدين زيود 
ليوض��ح لن��ا تفاصي��ل امل��رض وأهم 
النصائ��ح الت��ي تس��اعد ع��ىل الوقاية 

والعالج: 
_  ماه��ي العوام��ل املؤهب��ة لإلصابة 

بالتهاب املفاصل عند النساء؟
_ مرض التهاب املفاصل ش��ائع عند 
النس��اء بس��بب جمموعة م��ن العوامل 

وأمهها 
انقط��اع  )مرحل��ة  الي��أس  س��ن   .1
ال��دورة الش��هرية( : بس��بب انقط��اع 
س��ن  يف  الس��يدات  عن��د  الطم��ث 
يرتاوح ما ب��ني 45 -55 ونفاد خمزون 
املس��ؤولة  البويض��ات  م��ن  املباي��ض 
عن إف��راز هورم��ون ) االس��رتوجني 
م��ن  إن  حي��ث  والربوجس��ترون( 
وظائ��ف هورم��ون االس��رتوجني هو 
تثبيت الكالس��يوم عىل العظام ونقص 
هذا اهلرمون يس��بب ترقق العظام عند 
الس��يدات, وس��هولة حدوث الكسور 
الصدم��ات  لبع��ض  التع��رض  عن��د 
املتوسطة القوة, وارتفاع معدل اإلصابة 

هبشاشة العظام .
2. ليونة األربطة : يرافق ليونة األربطة 
عن��د النس��اء مش��اكل تتمث��ل يف عدم 
ثب��ات املفص��ل وبالتايل تأث��ر املفصل 
بالرض��وض والوثي )االلت��واء( وارد 

اكثر .
3. البنية الترشحيية للركبة : عند النساء 
يكون مكان االرتكاز الرباط الصليبي 
األمام��ي ع��ىل العظ��م ضي��ق وصغر 
تتع��رض  هل��ذا  الرج��ل  م��ع  مقارن��ة 

لإلصابة اكثر عند لوي الركبة.
 : احل��وض  وع��رض  اتس��اع   .4
بس��بب الدوران الزائد لعظ��م الفخذ 
واتس��اع احلوض  القدم��ني  وتس��طح 
عند الس��يدات فيس��بب ذلك عبأ عىل 

الركبة والرضفة مما يؤدي إىل خش��ونة 
وحتبب يف )الصابون��ة( خصوصا عند 

اليافعات.
الرياضة عالج

وأض��اف الدكتور زيود ح��ول ارتفاع 
نس��بة اصاب��ة الته��اب املفاص��ل عند 
السيدات احلوامل بأن زيادة الوزن هو 
املؤثر الرئييس الرتفاع احتاملية االصابة 
بمش��اكل املفاصل خصوصا يف منطقة 
الركب��ة واحلوض واس��فل الظهر ألن 
نقص الكالس��يوم عند األم احلامل أو 
املرضع يمكن تعويضه بتناول أقراص 
وم��ن   ..  D3 viوال الكالس��يوم 
االم��ور التي يمك��ن اتباعه��ا ملواجهة 
وتقلي��ل ح��دة الته��اب املفاصل ال بد 
م��ن أن متارس املرأة النش��اط الريايض 
بش��كل منتظم ألن الرياض��ة تزيد من 
تنش��يط الدورة الدموي��ة وبالتايل فلها 
قدرة عىل تقوية العض��الت, واالبتعاد 
عن ارت��داء الكع��ب الع��ايل, وختفيف 
الوزن عام��ل مهم للوقاي��ة من خماطر 
االصاب��ة بأمراض املفاص��ل حيث إن 
أي زي��ادة بالوزن تكون عامل خطورة 

يؤهب لظهور مش��اكل صحية وأمهها 
السوفان, كام أن للتغذية اجليدة واعتامد 
الس��يدات ع��ىل مص��ادر الكالس��يوم 
واحلديد يف الطع��ام دور فاعل يف رفد 

حاج��ة اجلس��م منه,م��ع رضورة جتنب 
التدخ��ني واملرشوب��ات الغازية للحد 
من نقص الكالس��يوم يف اجلسم, كام أن 
التعرض للشمس املبارشة يمد اجلسم 
بفيتامني الD3  الذي يساعد يف تقوية 
العظ��ام, ك��ام يمك��ن اس��تخدام بعض 
الكامدات الباردة للتس��كني والساخنة 
لإلرخ��اء للتخفيف من ح��دة األمل أو 
تن��اول بع��ض املس��كنات ومضادات 
أع��راض  ع��ىل  للس��يطرة  االلته��اب 

املرض وآالمه.
فيتامينات 

اما نصيحته لكل سيدة دخلت يف سن 
اليأس وهي الطريق��ة الناجعة للوقاية 
من اإلصابة هبشاشة العظام وتداعياهتا 
يفضل أن تتناول كالسيوم 1200 ملغ 
يومي��ا وفيتام��ني D3 2000 وح��دة 
يوميا حتى تعوض اجلس��م عن حاجته 
وال س��يام إن هذه اجلرعة ال تشكل أي 

أثار جانبية .
ويف ختام معرض رده عىل التساؤالت 
أعرب دكتور زيود عن ش��كره لكادر 
قواري��ر الهتاممه��ا بالش��أن الصح��ي 
وتواصلها مع مستشفى زين العابدين 
)عليه السالم( لغرض مقابلة جمموعة 
م��ن األطباء وتن��اول أه��م األمراض 
التي تصيب السيدات أو افراد عائلتها 

ومعرفة طرق الوقاية والعالج .
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تاريخ وتراث
اللقاء الضوء عىل ه��ذا املعلم اجلميل 
كان ال ب��د م��ن البحث ع��ن اجلوانب 
ب��ه  ترتب��ط  الت��ي  واملهم��ة  التارخيي��ة 
)قواري��ر( حط��ت اوراقها يف مفتش��ية 
آثار وتراث كربالء املقدس��ة لتس��تقي 
وتل��م بمعلوم��ات اثراه��ا لن��ا عباس 
محودي مهدي الدجييل مدير املفتش��ية 

والذي أخربنا عن املنارة قائال:
س��ميت منارة موج��دة )موقدة( وهي 
كلمة حملي��ة من إيقاد النران إلرش��اد 
املرتامي��ة  الصح��راء  يف  الضال��ني 
األط��راف وعن��د رؤي��ة املاري��ن م��ن 
هن��اك للنار املس��تعرة والت��ي ترى من 
مسافات بعيدة ليال تتجه إليها القوافل 
واملس��افرين  أذ تقع املن��ارة عىل هضبة 
عالي��ة يف منتص��ف الطريق ب��ني خان 
 )10( عنه��ا  يبع��د  ال��ذي  العطش��ان 
ك��م جنوب��ا وب��ني حص��ن اإلخي��رض 
ال��ذي يبع��د عنه��ا )15( ك��م ش��امال 
وهي ت��كاد تكون مرتبط��ة تارخييا مع 
هذين الرصح��ني فالواصل إليها ايقن 

بالوصول إىل إحداها«
وعن تاريخ هذه املن��ارة أكد الدجييل، 
تاري��خ بناءها يعود إىل ف��رتة بناء خان 
العطش��ان إلرش��اد احلجاج ولتش��ابه 
م��ادة بناءه��ا م��ن الطاب��وق الف��ريش 

والن��ورة مل��ا يف اخل��ان واصفا ش��كل 
املن��ارة عىل اهنا إس��طوانية تس��تند عىل 
قاع��دة مربع��ة ط��ول كل ضل��ع منها 
)10( م والقاع��دة مزين��ة بمحني��ات 
زخرفية تنته��ي بعقود نصف دائرة من 
اآلجر بواقع ثالث��ة حنايا يف كل ضلع 
.. اما الش��كل اإلس��طواين فيب��دأ بعد 
القاع��دة املربعة ويمت��د إىل أعىل املنارة 
اال ان��ه خمتلف يف الزخ��ارف اآلجرية 
التي تزين كل قس��م.. فالقس��م األول 
وعىل إرتفاع 2 م يكون مصمتا وخاليا 
من الزخارف ثم يبدأ اإلفريز الزخريف 
الثاين وهو عىل شكل سكرات متعاقبة 
وبارتف��اع 2م ثم رشي��ط زخريف ثالث 

من تداخ��ل وخروج الطابوق والتفنن 
يف بناءه ثم قمة املنارة وهي عىل ش��كل 
منحني��ات إىل الداخ��ل وفيه��ا مزاغل 
لرمي الس��هام تنتهي بعقود إس��طوانية 

مشاهبة ملا موجود يف قاعدة املنارة.

 تراث عالمي 
  ارتفاع املنارة احلايل يبلغ تسعة امتارأذ 
توج��د بعض األج��زاء املتس��اقطة من 
قمته��ا، في��ام داخله��ا س��لم حل��زوين 
يبدأ باإلرتقاء إلي��ه من القاعدة املربعة 
وص��وال إىل أعىل املن��ارة التي ترى منه 
مناظر خالبة إلمتداد الصحراء يف كل 
جانب.   مؤك��دًا عىل رضورة ترميمها 
وصيانتها وذلك ألن القاعدة والسطح 

بدأت بالتآكل.
وتس��عى اجلهات املس��ؤولة اىل ضمها 
ج��ادة   خط��وة  يف  العامل��ي  لل��رتاث 
المهيتها التارخيية وما سيضيفه هذا إىل 
املدينة من ش��هرة عاملية لتش��يط حركة 
الس��ياحة، ونأمل خرا يف تفعيل أعامل 
الصيان��ة للمنارة وس��واها م��ن اآلثار 
املوج��ودة يف املدين��ة والت��ي حتتاج إىل 
ادامتها  من أج��ل الوصول إىل اهلدف 
األه��م وهو ج��ذب الس��ياح وجعلها 
ضمن الرتاث العاملي أسوة باألهوار. 
وعام إذا كانت املنارة تشهد زيارات من 
قبل السياح قال، »ال يوجد زوار حاليا 
ألن املن��ارة تق��ع عىل بع��د 15 كم مرت 
يف عمق الصح��راء واملنطقة أصبحت 
مليئ��ة بالثكنات العس��كرية ولكن فيام 
لو متت أعامل الصيانة وضم كربالء إىل 
الرتاث العاملي سيتغر الوضع بالتأكيد 

وستنشط حركة السياحة التارخيية«.
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  كن��ا أطفاال ، كان��ت الدمية ال تفارق أصابعن��ا الصغرة وإن مل 
نمتلكها إبتكرناها من اي يشء فقط كي نلعب ، كانت األرجل الصغرة 
تقذف الكرة ، ولعبة شد الورد تزيد من تآرص أيادينا مع بعضها البعض ، 
كانت مادتنا األرض والسامء ، مل نطالب باملزيد ، فكانت طفولتنا بريئة.. 
ولكن فجأة،،غرقت الدمية اإلسفنجية يف عقر أحالمنا ، فرغت جيوب 
الصبية من ) الدعابل ( . مل تعد أصابعنا متش��ابكة بعد ان تفرقت ش��دة 
الورد وتاهت اغصاهنا وجرحتنا اشواكها . فغدت الطفولة اليوم نسيجا 
آخر ال يمت بصلة لرباءة األمس . أصبحت طفلة اليوم إمراة مصغرة ، 
فهي ترتدي مالبس النس��اء ،يف ذات الوقت حتولت لعبة العدو الرسيع 
وإكتشاف االلوان واألحالم معا إىل أسلحة تتالقفها األيادي الصغرة ، 
ماذا جرى للطفولة يا ترى ؟ ومن هم الواقفني خلف هذا التغير اليسء 
الذي طال أجيالنا اجلديدة . ملاذا غابت معاين الرجولة وأس��تعيض عنها 
بآخر رصعات الترسحيات الرجالية املغرورقة بأنواع مثبتات الشعر .ملاذا 
ضاقت مالبس اخللق حتى كادت ان تتفتق وتعلن إنسحاهبا من حرضة 
اجلس��د الذي جيربها عىل االنحشار داخلها . سنوات قليلة ولكن فعلها 
كان كبرا نخرت عمق املجتمع وغرت طباع قادة املس��تقبل ، وأفرغت 
عقوهل��م من كل املثالي��ات ، نحن بحاجة إىل اإلنتباه قليال ونس��يان كل 

مشاغلنا فلربام نلملم بقايا ما تبعثر من القيم واملثل القديمة.



ترجمة واعداد :عدوية الهاللي 

حينام فتح املسلمون جزيرة ايربيا سنة ) 39ه-711م( ، وصل االسالم اىل اسبانيا واتى الفتح 
بنتائ��ج رائعة ، وبعد ثالثني عام��ا ، حتول الفاحتون اىل مهاجرين واس��توطنوا البالد ، وادخل 
الع��رب يف ايربي��ا التي اطلق عليها اس��م )ب��الد االندلس( زراع��ة املدرج��ات اجلبلية ومدوا 

شبكات الري املعقدة وادخلوا حماصيل جديدة وحتولت البالد اىل مشعل للحضارة ..

 ويضم القاموس األس��باين مفردات 
من العربية، وتقدر اآلثار اإلس��المية 
فيها بأكثر من مليارين من الدوالرات 
، لكن حكم العرب يف إس��بانيا انتهى 
بسقوط غرناطة يف س��نة ) 898 ه�- 
1492 م ( ..ورغ��م ه��ذا التاري��خ، 
املس��لمون  ل��ه  تع��رض  م��ا  ورغ��م 
والع��رب من إب��ادة، إال أن أعدادهم 
الس��نوات  يف  تزاي��دت  إس��بانيا  يف 
األخ��رة حتى أصبح��وا جالية كبرة 
هل��ا مكانته��ا اذ بل��غ عدد املس��لمني 
اإلس��بان 1.2 مليون مسلم. ونظرا 

للزي��ادة املس��تمرة يف أعداده��م فقد 
بدأ االهتامم بإقامة املساجد ومدارس 
تعليم اللغ��ة العربية وحتفي��ظ القرآن 
الكري��م ألبناءه��م.. ه��ذه الظاه��رة 
تعترب جديدة عىل إسبانيا الكاثوليكية 
التي كانت منذ سقوط غرناطة وقيام 
دول��ة إس��بانيا املوح��دة حت��ت التاج 
امللك��ي الكاثوليك��ي ال تع��رتف بأي 
دين آخ��ر غرالكاثوليكية،. وقد ظل 
ه��ذا الوض��ع قائ��اًم حتى ف��رتة قليلة 
قب��ل موت اجلن��رال فرانك��و وحتوهلا 
إىل النظ��ام التع��ددي الديمقراط��ي، 

وحتول��ت إىل دول��ة علامني��ة ال ديني��ة 
طبقا لدس��تور ع��ام 1978، وبدأت 
باالع��رتاف بحري��ة ممارس��ة ش��عائر 

الديانات األخرى.
معالم اسالمية 

كاتدرائية جامع قرطبة 
كان��ت مس��جدا يف عه��د احلض��ارة 
عامل��ي  ت��راث  وه��ي  اإلس��المية 
لليونس��كو. تتميز الكاتدرائية بتامزج 
فن العامرة اإلس��المية واملس��يحية.و 
تض��م حديق��ة مجيلة ذات فن��اء فخم 

مليئة باألشجار الصغرة..
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قصر الحمراء
يقع يف مدين��ة غرناطة  وهو قلعة تطل 
ع��ىل املدينة، وتتواجد في��ه العديد من 
اآلثار اإلس��المية التي تقف بني املعامل 
املائي��ة اجلميلة والس��احات  املتس��عة. 
تتج��ىل العامرة اإلس��المية بوضوح يف 
أبنية القرص من خالل الزخرفة الرقيقة 
يف الس��جاد وكتاب��ة اآلي��ات القرآني��ة 

واألدعية..
مسجد األندلس

يقع يف مدينة مالقا. تتواجد يف املسجد 
صومع��ة يبل��غ طوهلا مخس��ة وعرشين 
مرتا..بن��اه امللك فهد ب��ن عبد العزيز. 
وه��و م��ن أك��رب املس��اجد يف أوروب��ا 

بمساحة تبلغ 4 آالف مرت..
القصبات األندلسية في مالقا

هي ثكن��ات عس��كرية أمازيغية بنيت 
إبان احلكم اإلسالمي لألندلس. وقد 
أقامها املس��لمون يف املدن األندلس��ية 
الك��ربى ، والغرض منه��ا الدفاع عن 

املنطقة واملناطق املجاورة هلا.
جنة العريف في غرناطة

ه��و ق��رص يق��ع ق��رب ق��رص احلمراء 
للنزه��ة  مكان��ا  كان  بغرناط��ة. 
واالس��تجامم ملل��وك غرناط��ة. املكان 
النق��وش  م��ن  بالعدي��د  مزخ��رف 

اإلسالمية التي تم طمسها فيام بعد..

قصر الجعفرية
ويتمي��ز   . رسقس��طة  مدين��ة  يف  يق��ع 
تعك��س  الت��ي  الدائري��ة  بأبراج��ه 
خصوصيات القصور العربية الرشقية 
واملغربية. امل��كان ال زال قابعا كمعلم 
إسالمي برسقس��طة جيلب العديد من 

السياح..
قنطرة قرطبة:

هي معلم إسالمي يقع عىل هنر الوادي 
الكب��ر لقرطب��ة ويبلغ طوهل��ا أربعامئة 
م��رت تقريبا وعرضها أربعني مرتا وعىل 

ارتفاع ثالثني مرت..
قلعة شريش في إشبيلية

جممع دفاعي ومعلم إسالمي. مكامن 
غني��ة بالثقاف��ة اإلس��المية م��ن حيث 
محاماهت��ا وخمتل��ف قاعاهت��ا، وس��جل 
البن��اء معلام تارخييا منذ س��نة 1931. 
القلعة قريبة من مدينة اشبيلية  وقادس 

وهلا أمهية جتارية وإسرتاتيجية..
مسجد المنستر ال ريال

يقع املعلم اإلسالمي »منستر ال ريال«  
يف مدين��ة املنس��تر ال ري��ال وبني عىل 
أنق��اض معبد قديم. وس��جل كمعلم 
تارخيي سنة 1931 وله قيمة تارخيية و 
فنية عريقة، حيث إنه املس��جد الوحيد 

الذي حافظ عىل بنيته األصلية..
 مراحل االدب 

كتب��ه  ال��ذي  ه��و   االس��باين  االدب 

االس��بان او املكتوب باللغة االسبانية 
او )القشتالية ( ويمكن ان يشمل ايضا 

ادب امريكا اجلنوبية ..
االدب  كان  الوس��طى   العص��ور  يف 
االسباين يتعامل مع املواضيع املسيحية 
مع وجود تاثر قوي للثقافة االسالمية 
واليهودي��ة ، وكان عب��ارة عن قصائد 
غنائي��ة قص��رة تالها ظه��ور املالحم 
الش��عبية التي يؤدهيا )اجلوكالر( وهم 
الذين يمتدحون  املنش��دون االس��بان 
املل��وك والفرس��ان ، ث��م ق��ام املل��ك 
الفونس��و العارش بتحويل قش��تاله اىل 
مرك��ز ثقايف ومق��ر للمنافس��ة الفكرية 
ع��رب دعوة العل��امء املس��لمني واليهود 
بداي��ة  ..وم��ع  لبالط��ه  واملس��يحيني 
القرن اخلام��س عرش ، تم مجع مالحم 
الفروس��ية يف جمموعة )رومانس��رو( 
ترافقه��ا  الت��ي تض��م قصائ��د مغن��اة 
بع��ض  قي��ام  اىل  ، اضاف��ة  املوس��يقى 
الكت��اب والباحثني بتاليف دراس��ات 
انس��انية ونحوية ....وب��دءا من القرن 
الس��ادس ع��رش ، س��يطرت اس��بانيا 
عىل ج��زء كبر م��ن اوروبا وس��ميت 
 ) الذهب��ي  الف��رتة ب)الع��رص  تل��ك 
اذ اش��تهر فيه��ا ادب الرواي��ة احلديثة 
واخليال ومتيز فيه��ا الكاتب رسفانتس 
بروايته الش��هرة )دون كيشوت( التي 
اعقبها تطور الرواية العاطفية والشعر 

االسباين .

عادات وطقوس
ختتل��ف ع��ادات ال��زواج االس��بانية 
من منطق��ة إىل أخرى. ولكن التقليد 
املّوح��د يكُم��ن يف اس��تخدام أزهار 
الربتقال بكثرة نظ��رًا إىل ما ترمز إليه 
من مج��ال ورومانس��ية. ك��ام ترتدي 
النس��اء لباس الفالمينكو أو فساتني 
زف��اف مس��توحاة م��ن ه��ذا اللباس 
م��ع إرث  لل��رتاث ومتاش��يًا  إحي��اًء 

املوسيقى االسبانية العريقة.

بع��دة  اإلس��باين  الش��عب  وينف��رد 
طقوس وعادات جتعله يستقبل العام 
اجلديد عىل طريقت��ه اخلاصة. وعادة 
أكل العنب ليلة رأس السنة امليالدية 
هي واحدة من أبرز العادات املتأصلة 
يف إس��بانيا، ، إذ يعتقدون أهنم بذلك 
يضمنون احلظ اجلّيد للشهور القادمة 

من العام اجلديد.
وتش��تهر رياضة مصارعة الثران يف 
اس��بانيا والتي تتم فيه��ا املواجهة بني 

الثور واملصارع يف حلبة امام اجلمهور 
وهي من الرياضات اخلطرة ويسبقها 
اطالق الثران لتص��ل اىل احللبة بينام 
جي��ري الن��اس امامها وه��م يرتدون 

اللون االمحر الذي يثر الثران ..
ومن اغ��رب العادات االس��بانية ان 
ت��رص االم اطف��ال رض��ع يف رسير 
عىل الرصيف ويق��وم الرجل بالقفز 
فوقهم  ظنا من االمهات باهنن جيلبن 

احلظ الوالدهن ...
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هذه الظاه��رة انترشت بص��ورة كبرة 
مؤخ��را يف املستش��فيات الت��ي تتعامل 
م��ع حاالت العق��م ، ونت��ج عنها بعد 
التلقيح الصناعي او مايس��مى بأطفال 

االنابيب والدة التوأم .
النس��ائية  قس��م  يف  الطبيب��ة  توض��ح 
والتوليد والتي رفضت الكش��ف عن 
اس��مها  أن املنشطات تعطي للسيدات 
ال��اليت يعانني من ضع��ف يف البويض 
ومن املالحظ أن اس��تجابة كل س��يدة 
للمنشطات ختتلف من واحدة الخرى 
وبالتايل البد أن يتم متابعتها والفحص 
ال��دوري هل��ا ، ه��ذا ان التزم��ت ه��ي 

بذلك !
وهن��اك العديد م��ن النس��اء العقيامت 
اطف��ال  عملي��ات  اىل  يلج��أن  ب��دأن 
االنابي��ب ليحصل��ن ع��ىل جن��ني من 
ل��ه حي��اة داخ��ل  املمك��ن ان يك��ون 
احش��ائهن بقدرة اهلل س��بحانه وتعاىل 
..واحلال��ة يف طريقها لالنتش��ار حينام 
اثبت��ت قدرهتا ع��ىل النج��اح وحصل 
ان رزق��ت العائل��ة بت��وأم ، وتكررت 
كثرا يف هذا اجلانب  .. ماحدا بالنساء 
الل��وايت حرمن من االنج��اب اللجوء 
اىل اطف��ال االنابيب لض��امن االنجاب 

وكل��ه بمش��يئه اهلل ..  وم��ن اجلان��ب 
االخ��ر فاحلمل بت��وأم يمكن ان تكون 

وراثية عىل اغلب مامتعارف عليه .
يومي��ات غريب��ة وس��لوكيات للت��وآم 

وذوهيم نكشفها يف هذا التحقيق 
مل تكتش��ف ) حنان( اهن��ا حامال بتوأم 
اال بع��د اش��هر متقدمة م��ن احلمل،اذ 

محل اخلرب دهشة العائلة ورسورها 
وع��ن يومياهت��ا بوجود توأم��ني تقول 
اهنا تعرضت يف بداية االمر اىل متاعب 
عديدة الس��يام قلة النوم واالضطراب 
يف وجب��ات الطع��ام اذ كث��را ماتفوهتا 
وجب��ة االفط��ار الن طفليها يصحوان 
مع��ا وال يدعاهن��ا اال و أخ��ذ الوق��ت 
يمروق��د تناس��ت احتياجاهت��ا.. فكل 
ش��ئ جي��ب حتض��ره ع��ىل عج��ل من 
طعامهام  اىل تبديل مالبسهام وتنظيفهام 
اىل ف��رتة النوم التي تع��د صعبة للغاية 
فهام ينامان يف حلظة واحدة ويصحوان 
كذل��ك اللحظ��ة ذاهت��ا .. ت��روي من 
طرائفهام اهن��ام بعد ان كربا ب��دأ يتعلق 
احدمها باآلخر لدرجة اهنام اليتفارقان 
والب��كاء ويف كل  واللع��ب  الن��وم  يف 
يشء..  و رغ��م متاعبها الكثرة معهام 
تشعر باالطمئنان والرسور حينام تنظر 
اليه��ام ومها يلعبان مع��ا بصمت وهذا 
ماوفر هلا الوق��ت، كذلك تروي كيف 
يتعرض��ان لنفس امل��رض واالعراض 
الصحية االخ��رى، وغرها الكثر من 
املواق��ف التي ترسنا ون��رى فيهام عاملا 
آخر من املتعة ومها يكربان معا ليشكال 

ثنائيا لطيفا يف حياتنا.

صداقة 
) راضية ومرضية  ( توأمان يف العارشة 
م��ن العم��ر .. تتمي��زان بخف��ة ال��دم 

واجلاذبي��ة مرتبطت��ان بعالق��ة صداقة 
متينة مع بعضه��ام فهام تفضالن ارتداء 
املالبس ذاهتا وترسحية ش��عر متش��اهبة 
لكليه��ام، متيالن اىل ان تكونا منفردتني 
يف العاهبام وهوايتهام املشرتكة اذ جتيدان 
الرسم عىل الورق وختطيط       احلروف 
والكلامت بدقة عالية متشاهبتان يف كل 
والترصفات..متحابت��ان   احل��ركات 
لدرجة كبرة يرتديان املالبس نفس��ها 
بطل��ب منه��ام ، فض��ال ع��ن متيزمه��ا 
يف  ال��دروس تؤك��د والدهت��ام اىل اهنام 
تش��عران ب��ذات الش��عور.. ففي احد 
املواقف تعرضت »مرضية« اىل سقوط 
مفاجئ من علو قليل االرتفاع وقعت 
عىل اثرها عىل االرض فأصيبت عيناها 
وجبينه��ا ببع��ض ال��ورم والكدمات، 
وكان��ت راضي��ة يف م��كان آخ��ر ليس 
بعي��دا عنه��ا، س��معنا بعده��ا رصاخ 
وبكاء راضية حينها ارسعنا اليها لنجد 
اهنا شعرت بمدى االمل الذي تعرضت 
اليه شقيقتها،  مما حدا هبا اىل مشاركتها 
بكائه��ا!! وكانت ترافقه��ا اينام حلت 
ومه��ا تش��كالن ثنائيا يف غاي��ة الروعة 

والصداقة .
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عدساتهن وثقت شجاعة المقاتلين
المراسالت الحربيات .. 

بطوالت وتحٍد
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اهنا املراسلة احلربية التي كانت كامرهتا 
األح��داث  لب��ث  املتنق��ل  س��الحها 
وتوثيق إالنتصارات ومعاناة اجلنود يف 
س��احات القتال وهم يواجهون العدو 
األرشس ع��ىل اإلط��الق . ل��ذا إنضم 
عدد م��ن النس��اء إىل صفوف احلش��د 
الشعبي كمراسالت حربيات أسقطن 
لباس الرتدد وإرتدين لباس الشجاعة 
ملامرسة عملهن اجلهادي يف نقل صورة 

حية عن ساحات املعارك. 
قواري��ر كان��ت هل��ا جول��ة ميدانية مع 
املراس��الت احلربيات الستذكار محى 
املع��ارك ودوره��ا يف نق��ل  االحداث 
قواتن��ا  وانتص��ارات  احلربي��ة  املرئي��ة 

هناك.
ظروف استثنائية

تقول رؤى الش��مري املراسلة احلربية 
يف قناة الوالء الفضائية، عملت بصفة 
مراسل امني يف القناة منذ العام 2008 
ومنه��ا إىل قن��اة البغدادية ثم عدت مع 
بداية إطالق فتوى اجلهاد الكفائي ضد 

داعش إلكون مراسلة حربية مع اللواء 
اخلام��س املهامت اخلاصة ب��در اجلناح 
العس��كري..  بداية رصدت يف ناحية 
العل��م عملي��ات التحري��ر وأع��ددت 

الكثر م��ن التقارير وتغطيات إعالمية 
لسلس��لة من املعارك يف خمتلف املناطق 
حت��ى أضطررت يف بع��ض املرات إىل 
أن أعمل بمفردي كمراسلة ومصورة 
ومونتر ومهندس بث ألن الظروف مل 
تكن متاح��ة ومؤهلة ويف نفس الوقت 
كنت أق��وم بمونتاج للامدة وتس��جيل 

الصوت و ملدة 25 يوم.
يف  املوص��ل  عملي��ات  يف  ش��اركت   
اجلانب الغريب يف مناطق تل طيبة وتالل 
عطش��انة وت��ل البن��ات وعني س��ليامين 
ويف الفلوجة ش��اركت يف منطقة الليفية 
وفيها حدث موق��ف معي أثناء التغطية 
اإلعالمي��ة إذ أصبت يف بطني وس��اقي 
بسبب ش��ظايا س��الح )45(..تعافيت 
بعده��ا اللتحق مع اخ��واين املقاتلني يف 

نقل صور البسالة والنرص .
ع��ن اس��تذكارها لبع��ض األحداث، 
تشر«أذكر املرة الوحيدة التي شعرت 
بخوف حقيقي عندما إهنالت اهلاونات 
علين��ا م��ن كل جان��ب يف صح��راء ال 
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يوجد م��ا نحتمي به فال منازل وال جدران وال أش��جار ومل 
اكن قد س��معت صوت سقوط اهلاونات قبل ذلك فشعرت 
باخلوف ولكنني جتاوزته وتعودت عىل مواكبة كل الظروف.

أخت رجال/ 
تش��عر رؤى بالكث��ر م��ن الفخر وه��ي تتح��دث عن دعم 
املقاتلني هل��ا، فتذكر«عندما أش��ارك معه��م حياولون إزاحة 
اخلوف من قلبي فيبادرون إىل تش��جيعي بكلامت مثل )هال 
بأخت رجال هال بالشجاعة(، املقاتلني يتعاملون معي ومع 
زمياليت بشكل أخوي بحت وحياولون محايتي وتوفر األمان 
يل«. وعن موقف العائلة تتحدث الشمري، »مل تتقبل والديت 
الفكرة بسبب خوفها فهي أم أوال وأخرا واألمهات خيشني 
عىل أوالدهم الرجال من س��احات احلرب فكيف بالنس��اء 
ولكنن��ي أقنعتها أما والدي فقد ش��جعني ألنه باألصل كان 
سجني سيايس ومطارد من قبل النظام املقبور واخوايل أيضا 

ل��ذا فإن النضال ضد الظلم يف عائلتنا من األش��ياء الطبيعية 
كام وإنني وضعت نصب عيني فكرة واحدة وهي أن النساء 
واألطفال يف املناطق املحتلة بإنتظاري وبالفعل كانت النساء 
يش��عرن باإلطمئن��ان عندما يرون إم��راة يف صفوف اجليش 

حتاول نقل معاناهتم إىل العامل.
جهاد في نقل االحداث

مروة رش��يد ش��ابة  مراس��لة حربية آمنت ه��ي األخرى بأن 
احلي��اة جي��ب ان نعيش��ها بكرام��ة ،وان دوره��ا اليق��ل عن 
اخيه��ا املقاتل .. لبت ن��داء املرجعية وإلتحق��ت مع مقاتيل 
احلشد الش��عبي ضمن فيلق اإلعالم احلريب كمراسلة تغطي 
األح��داث الس��اخنة وكانت قبلها ناش��طة يف جم��ال حقوق 
ضحاي��ا اإلرهاب واملكون��ات واألقليات، تب��ني ،رغم إين 
موظف��ة يف كلي��ة اإلمام الكاظ��م األهلية إال إنني مل أس��تطع 
من��ع نفيس من اللحاق بركب املجاهدين من مقاتيل احلش��د 



20
17

21

3

عدد
ال

نصر من اهلل و احلشد

الش��عبي ملامرس��ة عم��يل اإلعالمي، كان��ت البداي��ة صعبة 
واجه��ت الكثر م��ن اإلنتقادات من قب��ل املجتمع الذي مل 
يتقبل وجودي كامرأة ضمن صفوف اجليش اال اهنم غروا 
الفكرة بعدما الحظوا عميل اجلاد والس��عي من أجل حتقيق 
هدف واحدة وهو املشاركة يف اجلهاد الكفائي حتى لو كان 

بنقل احلدث ألنه واجب وطني. 
تس��تذكر املعارك،بالق��ول »ش��هدُت مرحلة س��قوط مدينة 
نين��وى ومن ث��م حتريرها ، م��ررت بأحداث صعب��ة للغاية 
ونج��وت من امل��وت بإعجوبة لع��دة م��رات، جتربة صعبة 
ولكنه��ا أضافت يل الكثر وأش��عرتني بأن امل��رأة هلا دورها 
حت��ى يف س��احات القت��ال  فالدع��م الذي حصل��ت عليه 
م��ن قبل قي��ادات ومقاتيل احلش��د الش��عبي ش��جعني عىل 

اإلس��تمرار يف أداء مهمت��ي فكانوا يش��جعونني ويعاملوين 
بكل إح��رتام وتقدير وش��عرت بالس��عادة وأنا أس��اهم يف 
إنقاذ النس��اء واألطفال من براثن الدواعش، كام أن تشجيع 
عائلتها كان س��ببا يف إس��تمرارها وإرصارها ولكنها مل جتد 
التش��جيع يف م��كان عملها الفعيل لذا فقد مارس��ت عملها 
كمراس��لة حربي��ة أثن��اء العط��ل واإلج��ازات الت��ي كانت 
تستقطع من راتبها. وتستنكر املراسلتني رؤى ومروة بعدم 
تس��ليط الضوء عىل دورمها يف االعالم  وتطالبان بحقوقهام 
وحقوق زميالهتام إذ إتفقن عىل أن نقابة الصحفيني مل تدعم 
املراس��لة احلربية  و برضورة حفظ حقوقهن ألهنن يامرسن 

عملهن عىل خط النار«.
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  ه��ل احتجت يوما إىل اللجوء إىل واح��ة »الصفاء« ...تلك الواحة 
الت��ي تلجأ اليها النف��س هربا من القنابل النووية املس��امة بالبرش... قد تضم 
فنجان قهوة وديوان شعر وقد ترافقها املوسيقى، لكنها يف كل االحوال متثل 
حلظ��ات فرار حقيقية من عامل مدجّج باخلرائب ومن نفوس صدئة تعيش يف 

غابة من التوحش الالنساين..
امج��ل م��ا يف تل��ك الواحة ان اإلنس��ان قد يعي��ش فيها حلظ��ة املصارحة مع 
النفس فال جيامل أو يبالغ يف اظهار عواطفه ملن ال يستحقها ويوبخ ذاته عىل 
اخطائه��ا الن امجل ما يف تلك االخطاء اهنا تس��عد اآلخرين وليس عىل املرء 

ان يسعد اآلخرين بام يقلل من شأنه!!
مجيعن��ا باعتق��ادي نحت��اج إىل زي��ارة واحة »الصف��اء« تلك منس��لخني عن 
مش��اغلنا ومهومنا اليومية وال هيم ان كان أمامنا فنجان قهوة أو قدح عصر 
أو ان نس��تمع إىل موزارت أو فروز أو يوس��ف عمر!.. املهم اكثر ان نطارد 
اجل��امل يف نفوس��نا وان نصط��اده ونتعايش معه ومن خالل��ه نطلق عواطفنا 
بمصداقية ونتخلص من هواجس الشك التي ترهق قلوبنا وعقولنا باحثني 
ع��ن مناطق مرشقة ننظ��ر اليها بعيون جديدة الن عيوننا ل��ن تؤملنا اذا نظرنا 
إىل اجلان��ب املرشق من احلياة ام��ا اذا واصلنا التحدي��ق يف عيوب االخرين 
ونسجنا مش��اعرنا حوهلا واقمنا س��دودًا من املجافاة بيننا فقد تصاب اعيننا 
بعم��ى احلقد الذي ال ش��فاء منه وعندئذ، س��نفقد الكثر.. مل��اذا ال نحاول 
اللجوء اذن إىل واحة »ألصفاء« ففيها س��نلتقي بنفوس��نا العارية وقد نخرج 
من الواحة اذا كنا صادقني يف مس��عانا وقد كس��ونا نفوسنا بدثار سميك من 

احلب..
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ملف العدد

أذ تشر االحصائيات والبحوث امليدانية والدراسات التي اعدهتا املنظامت 
بش��أن ابتعاد املرأة عن التعليم اىل ان نس��بة الطالبات املترسبات يف املرحلة 
االبتدائي��ة  كب��رة وت��زداد النس��بة ارتفاع��ا يف الري��ف واالحياء الش��عبية 
واملناط��ق التي يدور فيه��ا القتال وايضا املدن االخ��رى .. وهذا بحد ذاته 
مؤرشا خطرا عىل ازدياد نس��بة االمية واجلهل يف البيت العراقي س��يام وان 
الكثرات فضلن الزواج عىل االلتحاق بالدراس��ة ، او تقاعسن عن الدوام 

بحجج عديدة منها الوضع االقتصادي وربام االمني .
مسوؤلية وحقوق

الدكتوررض��ا عبد املهدي اس��تاذ القانون  يرى ان م��رشوع تعليم الفتيات 
وحقهن يف مواصلة الدراس��ة مس��ؤولية يتحمل وزرها االهل والقائمون 
ع��ىل العملية الرتبوية لوض��ع ترشيعات وقوان��ني تلزم الفتي��ات بالتعليم 
وتش��جعهن ع��ىل ذلك   ، وه��ذا اليتم اال بمش��اركة واس��عة وعلمية من 
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مرشوع��ات  وخ��روج  اجلمي��ع  قب��ل 
اص��الح التعليم م��ن الزواي��ا الضيقة 
اىل دائرة واس��عة  بمؤسس��ات وقوى 
املجتم��ع  ومنظ��امت  ووطني��ة  ديني��ة 
امل��دين وال��وزارات املعني��ة ، ووض��ع 
ح��د للت��رسب امل��دريس ع��ىل ش��كل 
قانون ونظام حيافظ عىل هيبة املدرس��ة 
والتعلي��م .. مؤكدا  ان هن��اك تراجعا 
حاص��ال يف مواصل��ة الدراس��ة ل��دى 
الفتي��ات ، اذ انخفض ع��دد املتعلامت 
بس��بب  الظروف االجتامعي��ة اىل اقل 
م��ن 50 باملئة .. ك��ام ان االحصائيات 
تش��ر اىل تزاي��د اع��داد املترسبات من 
الدراس��ة لع��دم وجود قان��ون الزامية 
التعليم ملفتا اىل اىل ان اس��باب تراجع 
الفتيات عن الذكور تعود اىل العادات 

والتقاليد الس��يام يف الري��ف ونظرهتم 
املتخلف��ة لتعليم الفتي��ات ، فضال عن 
ال��زواج غر املتكافئ الذي يس��ترشي 
يف املجتم��ع والتي تضعة الفتاة واهلها 
بديال عن الدراسة وتراه مستقبل الفتاة 

اوال واخرا .
ضع��ف  يف  تكم��ن  مش��كلة  وهن��اك 
التعلي��م وتأخر طب��ع الكتب  وتاليش 
املخت��ربات وقلة اهتامم بعض املعلمني 
بأداء ماعليه بص��ورة صحيحة وجادة 
، ففي الزمن امل��ايض كنا نرى املدرس 
حيرص بقوة عىل اداء رس��الته التعليمة 
بمنته��ى الدق��ة وااللت��زام ، ومل تك��ن 
لل��دروس اخلصوصية امهي��ة انذاك.. 

عكس مانلمسه االن .

قصة طريفة
اس��باب تده��ور التعلي��م  والت��رسب 
النظ��رة  بطبيع��ة  يتعل��ق  ال��درايس  
االجتامعي��ة املتخلف��ة ل��دور امل��رأة يف 
احلياة وكذلك ضع��ف يف بنية التعليم 
نفس��ه وقيود العادات االجتامعية التي 
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ت��زداد صع��ودا من اط��راف املدينة اىل 
نواحي الريف العراقي ، اال اهنم غفلوا 
ان االم العراقي��ة امي��ة بفطرهت��ا لكنها 
ليس��ت جاهلة هذا مابدأ به االعالمي 
قاسم موزان حديثه) لقوارير( واصفا 
حكاية طريفة ومهمة عن ذلك بالقول
والدلي��ل عىل ذل��ك ان وال��ديت  تفهم 
بأم��ور الط��ب واالم��راض والتداوي 
ش��اهدت  اذ   ، وغره��ا  باالعش��اب 
ذات مرة مس��اعدهتا اىل جارنا املثقف 
واملتعل��م ملعاجل��ة واغاث��ة طفلت��ه من 
وعك��ة اصابتها فهي تتقن كل مايتعلق 
بالط��ب والت��داوي واتق��اء االمراض  

دون دراسة .. فهل هي جاهلة ؟
مثل ه��ذه االم حس��ب تعب��ره تتمتع 
ب��ادراك وحس عالي��ني ، متطرقا ايضا 
يس��يطر  ال��ذي  امل��دريس  العن��ف  اىل 
ع��ىل اجلان��ب التعليم��ي وب��دأ بأخ��ذ 
اش��كاال عدة وبالت��ايل ادى اىل عزوف 
الكث��رات ع��ن ال��دوام بع��د حاالت 
اخلطف والتهديد الذي طال الطالبات 
واملدارس  ، فضال عام حتتاجه الدراسة 
من مس��تلزماهتا  اخلاص��ة والرضورية 
يف بدء التعليم من املالزم والقرطاسية 
واج��ور التدري��س اخلص��ويص الذي 
ارهق كاه��ل االرسة وجعلها ترتدد يف 

ارسال بناهتا اىل املدارس .
المرأة اسرة

عن امهي��ة تفعيل قانون الزامية التعليم 
ومكافحة االمية عربت الرتبوية حنان 
مصطف��ى  عن قلقه��ا ل��رداءة التعليم 
يف الع��راق وع��دم اهت��امم املس��ؤولني 
يف العملي��ة الرتبوية مؤك��دة بأن  اوثق 
وسيلة لقمع اي ش��عب من الشعوب 
ه��و تعلي��م الرج��ال وامه��ال النس��اء 
.. ف��اذا علم��ت رج��ال فق��د علم��ت 
ف��ردا ..لك��ن اذا علم��ت ام��رأة فق��د 

علم��ت ارسة بكامله��ا والبيئ��ة غ��ر 
االمن��ة هل��ا تأثر ع��ىل الفتي��ات داخل 
الص��ف اذاصبح��ن يرضخ��ن حت��ت 
ضغوط قرسية و قوي��ة جمربة عىل ترك 
التعليم حت��ى وان وصلت اىل مراحل 
متقدمة منه .. كذل��ك ظروف النزوح 
والتهجر ، و املعيش��ية الصعبة كان هلا 
تأثر مبارش عىل ذل��ك .. ولو اعطيت 
للعملي��ة الرتبوية حقها واس��تحقاقها 
م��ن قبل املس��ؤولني ملا آل��ت اليه حال 
بعض فتياتنا من العزوف والتذمر من 

الدوام .
نطم��ح ان يع��اد النظ��ر ب��كل ماخيص 
التعليم ومايتعل��ق بالترسب الدرايس 
للفتيات .. بتوفر بيئة تعليمية مناس��بة 
ك��ي النفقد اجلي��ل ال��ذي كان يمكن 
ان يكون مدرس��ة حينام يع��د من االم 
والفت��اة املثقف��ة املتعلم��ة الت��ي تدرك 

حقوقها وواجباهتا .

رأي الدين االسالمي من تعليم الفتاة 
ومنحه��ا فرصة اك��امل تعليمها حتدث 

الشيخ مهدي السعدي بالقول: 
العل��م فريض��ة واجبة عىل كل مس��لم 
ومل حي��دد أن يكون ذكرًا فقط، بل لكل 
مس��لم ومس��لمة، وخص��ص مكان��ة 
بإعطاءه��ا حقه��ا يف  للم��رأة  كريم��ة 
العلم واكتساب كافة املعارف النظرية 
التطبيقي��ة واحلصول عىل  وامله��ارات 
أع��ىل الش��هادات وطلبه��ا م��ن أبع��د 
األماك��ن، وفض��ل مكان��ة املتعلم��ني 
عىل غره��م وأعطاه��م مكانة خاصة 
، وه��و   م��ن أبرز وأه��م احلقوق التي 
جي��ب منحه��ا لإلنس��ان بغ��ض النظر 
عن جنسه، ويش��مل ذلك فئة وجنس 
النس��اء والفتيات، وال يق��ل أمهية عن 
تعلي��م الرج��ل عىل اإلط��الق، حيث 
إن��ه يعتم��د يف تعليم��ه ع��ىل أم��ه قبل 
املدرس��ة، وظهر ذلك يف قول الشاعر 
»األم مدرسة إذا أعددهتا أعدت شعبًا 
طيب األعراق «، ومن هنا تكمن أمهية 
تعليم الفتيات ، الن ذلك عىل يكسبها 
وامله��ارات  واملعلوم��ات  املع��ارف 
التعليمية  األساس��ية الت��ي متكنها من 
بأنش��طة حياهتا ومس��ؤولياهتا  القي��ام 
الكبرة اليومية واملس��تقبلية عىل أكمل 
وجه..ك��ام يع��زز العل��م وع��ي الفتاة 
ويعمل عىل تنمي��ة قدراهتا مما ينعكس 
إجيابًا يف التعامل مع أطفاهلا مس��تقباًل، 
وتربيتهم وتنش��ئتهم التنش��أة السليمة 
القائمة عىل األسس العلمية والرتبوية 
، وبالتايل خترج عىل يدها أجيااًل مثقفة 
واعية ق��ادرة عىل النه��وض باملجتمع 
املس��تقر اخلايل من املش��اكل واجلرائم، 
وينم��ي وعيها حول االهتامم بنفس��ها 
وبعائلته��ا، مما يضمن هل��ا حياة صحية 

سليمة إىل أقىص حد ممكن . 
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نزل��ت اآليات وصارت ترشيعا يف االس��الم يف امرأة من األنصار ، من 
اخلزرج و اسمها خولة بنت خويلد )عن ابن عباس(.

و قيل؛ خولة بنت ثعلبة عن قتادة و مقاتل و زوجها أوس بن الصامت 
و ذلك أهنا كانت حس��نة اجلس��م فرآها زوجها س��اجدة يف صالهتا فلام 
انرصف��ت أراده��ا فأبت عليه فغض��ب عليها و كان ام��رءا فيه رسعة و 
مل��م فقال هلا أنت عيل كظهر أم��ي، ثم ندم عىل ما قال و كان الظهار من 
ط��الق أهل اجلاهلية. فقال هلا ما أظنك إال و قد حرمت عيل فقالت ال 
م( فاس��أله .  تقل ذلك حتى ائت رس��ول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وس��لّ
فقال إين أجد أين أستحيي منه أن أسأله عن هذا. قالت فدعني أسأله . 
فقال سليه فأتت النبي )صىل اهلل عليه وآله وسّلم( و عائشة تغسل شق 
رأس��ه فقالت يا رس��ول اهلل إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني و أنا 
ش��ابة غانية ذات م��ال و أهل حتى إذا أكل مايل و أفنى ش��بايب و تفرق 
أهيل و كربت س��ني ظاهر مني ، و قد ندم فهل من يشء جيمعني و إياه 

الظهار ؛ اس��لوب تعس��في استفزازي يس��تخدمه الرجال 
ضد زوجاتهن في الجاهلية منعه االس��ام منعا باتا ، بل 

وفرض عليه كفارة باهضة ، جاء في قوله تعالى:

محسن عبد وهيب
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فتنعشني به.

 فق��ال )صىل اهلل عليه وآله وس��ّلم( 
م��ا أراك إال حرم��ت علي��ه فقالت 
يا رس��ول اهلل و الذي أن��زل عليك 
الكت��اب ما ذك��ر طالق��ا ، وأنه أبو 
. فقال  ول��دي و أح��ب الن��اس إىلَّ
)صىل اهلل عليه وآله وسّلم( ما أراك 
إال حرمت عليه و مل أومر يف شأنك 
بيشء . فجعلت تراجع رس��ول اهلل 
م( . و إذا  )صىل اهلل عليه وآله وس��لّ
قال هلا رس��ول اهلل )ص��ىل اهلل عليه 
وآله وس��ّلم( حرمت عليه هتفت و 
قالت أشكو إىل اهلل فاقتي و حاجتي 
و ش��دة ح��ايل ، الله��م فأن��زل عىل 
لس��ان نبيك، و كان هذا أول ظهار 
يف اإلس��الم. فقامت عائشة تغسل 
ش��ق رأس��ه اآلخر فقال��ت أنظر يف 
أم��ري جعلني اهلل فداك ي��ا نبي اهلل 
. فقالت عائش��ة أقرصي حديثك و 
جمادلتك أما ترين وجه رس��ول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله وسّلم( . وكان 
)صىل اهلل عليه وآله وسّلم( إذا نزل 
عليه الوحي أخذه مثل السبات فلام 
قيض الوح��ي قال ادع��ي زوجك. 
فتال عليه رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآل��ه وس��ّلم( » قد س��مع اهلل قول 
التي جتادل��ك يف زوجه��ا « إىل متام 

اآليات.
 قال��ت عائش��ة تبارك الذي وس��ع 
س��معه األص��وات كله��ا إن امل��رأة 
لتح��اور رس��ول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآله وس��ّلم( و أن��ا يف ناحية البيت 
أس��مع بعض كالمه��ا و خيفى عيل 
بعض��ه إذ أن��زل اهلل » قد س��مع « . 
فل��ام تال عليه ه��ذه اآلي��ات قال له 
ه��ل تس��تطيع أن تعتق رقب��ة؟ قال 

إذا يذه��ب مايل كل��ه و الرقبة غالية 
و أين قليل املال فقال فهل تس��تطيع 
أن تص��وم ش��هرين متتابعني؟ فقال 
و اهلل ي��ا رس��ول اهلل إين إذا مل آكل 
ثالث مرات كل برصي و خش��يت 
أن تغش��ى عيني. قال فهل تستطيع 
أن تطعم ستني مس��كينا؟  قال ال و 
اهلل إال أن تعينني عىل ذلك يا رسول 

اهلل . فقال إين معينك بخمسة عرش 
صاعا و أنا داع ل��ك بالربكة فأعانه 
رس��ول اهلل )ص��ىل اهلل علي��ه وآل��ه 
وسّلم( بخمسة عرش صاعا فدعا له 

الربكة فاجتمع هلام أمرمها .
سنواصل مواضع رفع العسف عن 
امل��راة التي حيكيها القران الكريم يف 

اآليت من احللقات ان شاء اهلل.



تصوير: رسول العوادي
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تنافس  التي  البرصة  سمة  الشناشيل 
اجلاملية  اهلوية  عىل  الداللة  يف  النخيل 
للمدينة . .  وغدت من معاملها الرتاثية 

وارث ابداعي اليندثر   
 فالرشفات اخلش��بية املزخرفة املتميزة 
اب��راز  بدق��ة صنعه��ا، وتعتم��د ع��ىل 
واجه��ة الطاب��ق الث��اين بأكمل��ه فه��ي 
زخارف هندسية متناسقة فائقة الذوق 

والتشكيل .
قصائد وقصص

األص��ل  فارس��ية  مف��ردة  الشناش��يل 
مركبة من ) شاه نشني ( التي تعني حمل 
جل��وس الش��اه ، »وحس��ب ماذكرت 
املص��ادر أن��ه من الب��رصة انتق��ل هذا 
الط��راز إىل بغ��داد ومازال��ت بع��ض 
الحي��اء الش��عبية متت��از هبذا الش��كل 
اهلنديس اجلمي��ل، وكذلك باقي املدن 

العراقية .
الراح��ل  الب��رصي  الش��اعر  وكت��ب   
ب��در ش��اكر الس��ياب عن الشناش��يل 
ابن��ة  )شناش��يل  املش��هورة  قصيدت��ه 
اجللبي( ووردت يف  كثر من القصائد 

واللوح��ات  والرواي��ات  والقص��ص 
الفوتوغرافي��ة  والص��ور  التش��كيلية 
لألدباء والفنانني البرصيني والعراقيني 

عموما.
طابع خاص

وهن��ا اليمكن جتاهل ال��دور املعامري 
الب��رصي وتعديالته وإضافات��ه الفنية 
الس��احرة للوصول بالشناش��يل إىل ما 
وصلت اليه يف هذا املعامر وعمدوا إىل 
إغنائه بالعديد من النقوش والتزجيج 
امللون مما اكس��بها خصوصي��ة عراقية 

بحتة.
تنوعت  يف الشكل واملحتوى وجاءت 
متطابقة مع الذوق العام ، بسبب حرية 
احلركة يف اخلشب ، وسهولة الترصف 
فلق��د حافظت عىل طابعه��ا اخلاص ، 
فه��ي مطعمة بالزخ��ارف املتناظرة مع 

الفسيفساء .
رابطة حميمية 

يف  تنح��رص  ال  الشناش��يل  أمهي��ة 
خصائصه��ا الفني��ة فقط ، ب��ل تتعداها 
إىل أمهي��ة اجتامعي��ة أيض��ا ، إذ جاءت 

اخلش��بية  املش��بكات  ذات  الش��بابيك 
الب��ارزة ع��ىل ص��ورة مثلث��ات مس��ننة 
متباينة ومتوافقة م��ع القيم االجتامعية 
املحافظة ، فشكل الشبابيك املطلة عىل 
األزقة والشوارع تسمح ألهل الدار ان 
ينظروا إىل اخلارج ، أي الزقاق ، بينام ال 

يستطيع املارة ان يروا ما يف الداخل . 
ومتنح احلميمية مع اجلران ، فوجودها 
يف الطاب��ق العل��وي م��ن املن��زل أدى 
إىل تق��ارب س��كان بيوت الشناش��يل 
، بحي��ث يس��مح للعوائ��ل ان تتب��ادل 
التحايا واالخبار وشتى األحاديث من 

خالهلا .
لألزق��ة  املتقابل��ة  الشناش��يل  وف��رت 
البرصية مظلة كبرة تق��ي املارة حرارة 
الصيف ، ه��ذا التقاب��ل جيعلها بمنأى 
عن أش��عة الش��مس ، فضال عام تؤلفه  
يف الزقاق الواحد من نسق معامري ذي 
ابع��اد هندس��ية مجيلة؛ ألهن��ا يف ارتفاع 
واحد سواء عن مستوى ارض الزقاق 

ام عىل مستوى إطاللتها اخلارجية.
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 1 � االس��تفزاز اإلجيايب: وهو ما حُيرك 
اآلخرين للعط��اء واإلب��داع والتفوق 

واإلنجاز.
2 � االستفزاز الس��لبي: وهو ما يكون 
بني��ِة إث��ارة الط��رف اآلخ��ر وإزعاجه 

فتفاعله ال هيمه إال ذاته.
3 � االستفزاز التقليدي: وهو ما يفعله 

االبن تقليدًا ألقرانِه، أو حتديًا هلم.
وعىل األبوي��نِ أن يتعامال مع كلِّ هذه 
األنواع ب��كل إجيابيٍة وفه��ٍم ووعٍي ملا 
تطلب��ه  املرحلة، وإلي��ك هذه النصائح 
يف تعامل��ك م��ع ابنك حت��ى ال يضيع 

منك فتخرسيه:
1 � إنَّ أه��ّم وصيٍة ُيمكن أن نويص هبا 
يف هذه املش��كلة هو« الفه��م والتفاهم 
» : أن َيفه��م األب��وان طبيع��ة املرحلة 
م��ا  كل  و  وخصائصه��ا،  العمري��ة، 

حتتاجه.
2 � الص��رب ث��م الص��رب حتى مت��ر هذه 
التغررُّ  املرحلة بس��الٍم، وس��تالحظني 

عند انتهاء املرحلة.
3� ومن األساليب الناجحة  أن تلتزمي 
بالصمت؛ ف��إنَّ الصمت عالج هادئ 
ومؤثر، ولكنَّه حيت��اُج منِك ان تتمتعي 

بقوِة حتمل كبرة.
أس��لوب  توظف��ي  أن  يمكن��ك   �4
االستفزاز اإلجيايب لديك؛ بأن تعكيس 
األمر علي��ه، وذل��ك بتحدي��ِه بطريقٍة 
اس��تفزازيٍة ألن يكون أكث��ر عطاًء، أو 
أفضل تفوقًا يف دراس��تِه، أو إنجاز أمٍر 
ض القوى الكامنة لديه،  ما، فهذا حُي��رِّ
ُم أحسَن ما لديه. فيشعر بالتنافس فُيقدِّ
وتعليامت��ِك  مبادئ��ك  ع��ىل  اثبت��ي   �5
وحذاِر أن ترتاجع��ي وختضعي لعناده 
واس��تفزازِه ول��و مل��رة واح��دٍة، فإنَّ��ه 
سيس��تغل هذا الرتاجع من��ِك ويعرف 

نقطة الضعف.
هوايات��ه  ممارس��ة  ع��ىل  حثي��ه   -6
واالنشطة التي يرغب هبا مثال ممارسة 
لعب��ة  الق��دم او الدخ��ول يف ن��وادي 

الكشافة  وغرها.
7- عندم��ا يطلب يشء م��ا , ال تقابليه 
دائام بأس��لوب الرفض فه��ذا يزيد من 

حدة املشكلة .
8- ال تصفيه باأللقاب غر جيد ألهنا 

مدمرة لشخصيته .
7 � كوين مستمعة جيدة لكل ما يقول، 
وناقش��يه بمنطقي��ة وإقن��اٍع؛ فإنَّه وإن 

أبدى معارضًة لكالمِك ولكنه سيعوُد 
ويناق��ش األف��كار بين��ه وب��ني نفس��ِه 

ويرجُع إىل احلق.
8 � حافظ��ي ع��ىل أرسارِه واحرتم��ي 
خصوصّياته، وعدم  التش��هر به  أمام 

اآلخرين.
9 � اش��عريه باحلنان واحل��ب ، فاالبن  
يف ه��ذه املرحل��ة بحاج��ٍة كب��رٍة جدًا 
إىل احلب والعط��ف واحلنان، وغري 
أس��لوبك معه؛ ب��دل العق��اب امنحيه 

احلب واالحرتام والعطف .
9- ال تطلب��ي من��ه تنفي��ذ مطالبك��م  
البيتي��ة او الش��خصية  يف اوق��ات غر 

مناسبة بالنسبة له .
10 � حثيه عىل  مفهوم اإليامن باهلل تعاىل 
ومراقبت��ه، وحب��ِه وطاعت��ِه واملحافظِة 
عىل الصلوات وبر الوالدين، وحس��ن 

اخللق وغر ذلك.
 اختي العزيزة : كوين مطمئنة وخاصة 
أنَّ��ه كام ذك��رِت يبك��ي الحق��ًا ويندم 
عىل ما فعل، فه��ذا دليٌل عىل أنَُّه طيُب 
القلِب، وأنَّه قد أحسَّ بخطئِه و سوف 
يتج��اوز هذه املرحلة بس��الم  ان ش��اء 

اهلل.

وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته: 
 اخت��ي العزي��زة : ال خيف��ى عليك أن ابن��ك الذي يبلغ من العمر 14 س��نة أنَُّه يف مرحل��ٍة عمريٍة هلا 
وضعها اخلاص وهي » مرحلة املراهقة »، فهو ُيريُد إثبات ش��خصيتِه واس��تقالليتِه بأيِّ طريقة، وال 
خيفى أنَّ هذه الفئة العمرية حتدث فيها الكثر من التغرات  ، وتؤثر كثرًا عىل السلوكيات، فتصدُر 

من االبن يف هذه املرحلِة عدة ترصفاٍت متناقضٍة، ورسعاَن ما يندُم عليها، أو يتامدى فيها.
وإن االس��تفزاز ُيعترُب وسيلة من وس��ائل احلواِر بقصِد إثارِة الطرف اآلخر، واالستفزاز يكون عىل 

ثالثة أنواع:



جمال الدين الشهرستاني

من��ذ إن غ��ادر إبراهي��م اخللي��ل عليه 
و ع��ىل نبين��ا أفضل الصالة والس��الم 
الع��راق مرتقبا خائف��ا ، فاضت أنواره 
الرباني��ة ع��ىل الع��امل ، وم��ن يومه��ا ، 
يغادرن��ا العل��امء و العظ��امء و العراق 
أبن��اءه يبدعون يف اخل��ارج ، و أغلبهم 
بني أهلهم وأبناء جلدهتم غر مؤهلني 
الفرص��ة  يمتلك��ون  ال  أو  لإلب��داع 

للظهور و التألق .
مهب��ط  و  احلض��ارات  مه��د  الع��راق 
آدم علي��ه الس��الم ، يتوالد في��ه النبوغ 
و االب��داع كام جت��ري االهن��ار فيه منذ 
اخلل��ق االول و اىل آخر ي��وم ، وهناك 
أس��امء و أع��الم لعراقي��ني وعراقيات 
ملئوا الدنيا وش��غلوا الن��اس أكثر من 
املتنب��ي ، ومنه��م الق��ارورة العراقي��ة 
املبدعه املهندس��ة ) زه��ا حديد ( ومن 
كتب إس��مها باأللف املقصورة خطأ ، 
واالسم كان له وقعا كبرا عليها وعىل 
إنجازاهت��ا ، فكان��ت متالزمة االس��م 
عنوان��ا لإلبداع والتأل��ق، يف الزهو أو 

القوة يف احلديد .
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امل��ع��رف��ي��ة  امل���وس���وع���ة  يف  ج����اءت 
)ويكيبيديا( عنها . 

االس��م : زها بنت حممد بن حسني بن 
حديد اللهيبي

 / م   1950  /  10  /  31  : املوالي��د 
بغداد

  /  . م   2016  /  3  /   31  : الوف��اة 
ميامي ، الواليات املتحدة االمريكية 

رياضي��ات   بكالوري��وس   : الش��هادة 
 . ب��روت  االمريكي��ة  اجلامع��ة  م��ن 

وبكلوريوس هندسة معامرية . 
 جائزة بريتزكر ، جائزة سترلينغ  ،

 Structural Steel 
Design Awards
  Glamour Award for 
The Architect-In-
Chief

إنتهى .....
وكان��ت زها حدي��د ت��رأس أكثر من 
400 موظف ينت��رشون يف 41 دولة، 
متخصص��ة  قيم��ة  مؤلف��ات  ولدهي��ا 
يف اهلندس��ة والتصمي��م  . م��ا جعلها 
املعروف��ة           العاملي��ة  اجلائ��زة  تس��تحق 
الت��ي   ،  )Pritzkrr Prize(
تع��ادل قيمتها جائزة نوبل ، فأمس��ت 
بذل��ك أول مهندس��ة معامري��ة تف��وز 
هب��ا ، بل و أصغر من حازها س��نا عىل 
كل الف��رتات التي أق��رت هبا اجلائزة .  
و قد ف��ازت بأرفع اجلوائ��ز العاملية يف 
اهلندسة املعامرية و التصميم .  حازت 
عىل وس��ام االمرباطورية  الربيطانية و 
الوسام االمرباطوري الياباين 2012، 
وامليدالية الذهبية امللكية ضمن جائزة  
ريب��ا للفن��ون اهلندس��ية ع��ام 2016 
لتصب��ح أول إمرأة حتظ��ى هبا . نفذت 

950 عمال هندس��يا يف ما يقارب 45 
دول��ة ، ومتتاز أعامهلا باخليال الواس��ع 
وامللفت و غر املتوقع ، ومن املعروف 
باملدرس��ة  تلت��زم  كان��ت  أهن��ا  عنه��ا 

التفكيكية احلديثة . 
يف إح��دى لقاءاهت��ا قال��ت كنت أمتنى 
أن اش��ارك يف وضع التصاميم للمدن 
العراقي��ة ، ك��ام يف لق��اء هل��ا م��ع أحد 
مس��ؤويل العتب��ة احلس��ينية املقدس��ة، 
وتنفي��ذ  لتصمي��م  مس��تعده  قال��ت 
بانوراما واقعة الطف يف مدينة كربالء 
املقدس��ة وبرعاية االمانة العامة للعتبة 
احلس��ينية املقدس��ة  ، ولك��ن ش��اءت 

وشاء اهلل ، فانتقلت اىل رمحته تعاىل .
وجاء يف لقاء معها مع أحد الوس��ائل 

االعالمية : 
س : مَل اخرتت بروت آنذاك؟

ج :- كان��ت ب��روت املح��ور الثقايف 
واألكاديم��ي يف املنطق��ة. وقع��ت يف 
حب هذه املدينة ذات الرتكيبة العجيبة 
وأنا ال أمّل من زيارهتا. السنوات التي 
أمضيتها هنا طبع��ت يف خميلتي الكثر 
وش��كلت مصدر وحي لتصاميمي يف 
ما بعد. ال شك يف أنني تأثرت هبيكلية 
الطبقة.  املتداخل��ة واملتع��ددة  بروت 
إهن��ا مدين��ة مذهل��ة وش��عبها يعان��ق 
احلياة بش��غٍف مل أر له مثياًل س��وى يف 

الربازيل!
إىل  باس��مك  قف��ز  : أي تصمي��م  س 

العاملية؟
ج :- كان ذل��ك ع��ام 1981، ح��ني 
ش��اركت يف مس��ابقة دولية ح��ول ناٍد 
كان م��ن املقرر بن��اؤه يف هونغ كونغ . 
ضمت املسابقة معظم األسامء الكبرة 
يف ع��امل اهلندس��ة املعامرية آن��ذاك بمن 
فيه��م أس��اتذيت. كنت يومها مدّرس��ة 
, فجّن��دت ع��ددًا م��ن ط��اليب  ش��ابه 
لتش��كيل فريق عمل. أذك��ر متامًا أهنم 
شاطروين الشعور نفسه وهو اكتشايف 
هنج��ًا جدي��دًا غ��ر تقلي��دي يف ع��امل 

اهلندس��ة املعامري��ة. التصمي��م ال��ذي 
وضعت��ه كان جتريدي��ًا للغاي��ة وغ��ر 
عادي وقد فزت به يف املنافسة، مما أثار 
دهش��ة اجلميع. أما اجلائزة املالية التي 
ربحتها فقد أنش��أت بواس��طتها مكتبًا 

يل يف لندن.
س : هل لعبت جذورك العربية دورًا 
م��ا يف حيات��ك املهني��ة، أكان س��لبًا أم 

إجيابًا؟
- ج : لألس��ف، غالب��ًا م��ا ش��كلت 
جنس��يتي عائق��ًا كان ع��يّل اجتي��ازه، 
ناهيك بالعائق الث��اين املتمثل يف كوين 
ضخام��ة  ختي��ل  يمكن��ك  ال  ام��رأة! 
، وال ي��زال  احلاج��ز ال��ذي كان ع��يلَّ
أحيان��ًا، مواجهته فق��ط لكوين عربية. 
إم��رأة... وعربي��ة! هك��ذا كن��ت كلام 
املش��كلة  لتخط��ي  جاه��دة  عمل��ُت 

األوىل، انتصبت يف وجهي الثانية...
س : م��ا هي املش��اريع األخ��رة التي 
نفذهت��ا رشكتك، وم��ا أبرز املش��اريع 

التي تعملني عليها حاليًا؟
: أكملن��ا أخ��رًا مرك��ز حي��در  - ج 
علييف يف باك��و )أذربيجان(، متحف 
س��ول  يف  للتصمي��م  ديم��ون  دون��غ 
)كوري��ا(، وب��رج اإلبت��كار يف هون��غ 
كون��غ. نعمل حاليا ع��ىل أكثر من 40 
مرشوع��ا يف خمتلف أنحاء العامل، بام يف 
ذلك املرسح الكبر يف الرباط والستاد 
الوطن��ي اجلدي��د يف طوكي��و، فض��ال 
ع��ن مش��اريع ك��ربى يف بك��ني، بلباو 
)إس��بانيا(، اسطنبول وس��نغافورة... 
من دون أن ننسى املؤسسات الوطنية 

كالبنك املركزي يف العراق.[
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ول��دت يف بغداد عام 1923  درس��ت 
اللغ��ة الالتيني��ة يف جامع��ة برس��تن يف 
الواليات املتحدة األمريكية و درس��ت 
اللغ��ة الفرنس��ية واإلنكليزي��ة وأتقنت 
األخرة وترمجت بعض األعامل األدبية 
عنها، ويف عام 1959 عادت إىل بغداد 
بع��د أن قضت عدة س��نوات يف أمريكا 
لتتج��ه إىل انش��غاالهتا األدبي��ة يف جمايل 

الش��عر والنقد، والتحقت عام 1954 
بالبعثة العراقية إىل جامعة وسكونس��ن 
لدراس��ة األدب املقارن، وقد ساعدهتا 
دراستها هذه املرة لالطالع عىل اخصب 
لتمرس��ها  فإضاف��ة  العاملي��ة،  اآلداب 
ب��اآلداب اإلنكليزي��ة والفرنس��ية فقد 
اطلعت عىل األدب األمل��اين واإليطايل 

والرويس والصيني واهلندي. 

اش��تغلت بالتدري��س يف كلي��ة الرتبية 
ببغ��داد ع��ام 1957، وخ��الل عامي 
59 و1960 ترك��ت الع��راق لتقيم يف 
ب��روت وهناك أخذت بن��رش نتاجاهتا 
إىل  ع��ادت  ث��م  والنقدي��ة،  الش��عرية 
الع��راق لتدرس اللغ��ة العربية وآداهبا 

يف جامعة البرصة .
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ريادة
تكاد تكون نازك املالئكة رائدة للشعر 
احلديث، بالرغم من إن مس��ألة السبق 
يف »الري��ادة« مل حتس��م بع��د بينها وبني 
بدر شاكر السياب، ولكن نازك نفسها 
تؤكد عىل تقدمها يف هذا املجال عندما 
تذكر يف كتاهبا »قضايا الشعر املعارص« 
بأهنا أول من قال قصيدة الش��عر احلر، 
وهي قصي��دة »الكولرا« عام 1947. 
أما الث��اين -يف رأهيا- فهو بدر ش��اكر 
السياب يف ديوانه »أزهار ذابلة« الذي 
نرش يف كانون األول من السنة نفسها. 
لن��ازك املالئك��ة العديد م��ن املجاميع 
الش��عرية والدراس��ات النقدية منها ما 
ضمها كتاب ومنها ما نرش يف املجالت 

جماميعه��ا  أم��ا  األدبي��ة،  والصح��ف 
الشعرية فهي عىل التوايل: 

عاش��قة الليل 1947، ش��ظايا ورماد 
1949، ق��رار املوجة 1957، ش��جرة 
احلي��اة وأغنية  القم��ر1968، مأس��اة 
اإلنس��ان »ملحم��ة ش��عرية« 1970، 
البح��ر1977، وللصالة  ألوان��ه  يغر 

والثورة 1978. 
مواقع ابداعية

ليس��ت ش��اعرة مبدع��ة حس��ب، بل 
ناقدة مبدع��ة أيضًا، فآثاره��ا النقدية: 
املع��ارص1962(،  الش��عر  )قضاي��ا 
احلمراء1965(  والرشف��ة  )الصومعة 
و)س��يكولوجية الش��عر 1993( تدل 
ع��ىل إهنا مجعت بني نوع��ني من النقد، 

نق��د النق��اد ونق��د الش��عراء أو النق��د 
ال��ذي يكتب��ه الش��عراء، فه��ي متارس 
النقد بصفته��ا ناقدة متخصصة. وهي 
األستاذة اجلامعية التي يعرفها الدرس 
ومتارس��ه  معرف��ة،  ح��ق  األكاديم��ي 
بصفته��ا مبدع��ة منطلق��ة م��ن موق��ع 
إبداعي ألهنا ش��اعرة ترى الشعر بعدًا 
فني��ًا حرًا ال يعرف احل��دود أو القيود. 
لذل��ك فن��ازك الناق��دة، وم��ن خالل 
آثارها النقدية تستبطن النص الشعري 
وتس��تنطقه وتعي��ش يف أجوائ��ه ناقدة 
وش��اعرة ع��ىل ح��د س��واء بحث��ًا عن 
أصول فنية أو جتس��يدًا ملقولة نقدية أو 
حتديدًا خلصائص شعرية مشرتكة هلا : 

شجرة القمر:-

َنْوَبْر  على قّمٍة من جبال الشمال َكَساها الصَّ

وغّلفها أُفٌق ُمْخمليٌّ وجوٌّ ُمَعْنَبرْ  

وترسو الفراشاُت عند ُذَراها لتقضي الَمَساْء 

َماْء  وعند ينابيعها تستحّم نجوُم السَّ

هنالَك كان يعيُش غالٌم بعيُد الخياْل 

إذا جاَع يأكُل ضوَء النجوِم ولوَن الجباْل 

ويشرُب عْطَر الصنوبِر والياسمين الَخِضْل 

ويمأل أفكاَرُه من َشَذى الزنبِق الُمْنفعْل 

وكان غالًما غريَب الرؤى غامض الذكرياْت 

َبى وَصَدى األغنياْت  وكان يطارد عطر الرُّ

وكانت خالصُة أحالِمِه أن يصيَد الَقَمْر 

ويودَعُه قفًصا من نًدى وشًذى وَزَهْر 

ي المساَء يحوك الشباَك وَيْحُلْم  وكان يقضِّ

يوّسُدُه ُعُشٌب بارٌد عند نبع مغمِغْم 

ويْسَهُر يرُمُق وادي المساء ووْجَه الَقَمْر 

وقد عكسْتُه مياُه غديٍر َبُروٍد َعِطْر 

وما كان يغفو إذا لم َيُمّر الضياُء اللذيذ 

على َشَفتيِه ويسقيِه إغماَء كأِس نبيْذ 

وما كان يشرُب من منبع الماء إاّل إذا 

َذى أراق الهالُل عليه غالئَل سكرى الشَّ
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تصوير: حسن خليفة
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ان قست ايام عمري ال يمكن اال ان اخترصها بتسعة ايام حورصنا فيها بني نارين نار داعش ونار املحررين.. تقول كنا عدة 
عوائل يف بيت فينا االطفال والنس��اء والش��باب والكهول.. وكان الدواعش يعتلون سطح البيت ويشاركونا دواخله كانوا 
حاقدي��ن علينا وكأننا نحن من جلب اجليش ليحارصهم ويزهق ارواحه��م.. روائحهم النتنه تزكم االنوف ونظراهتم عىل 
رغم اخلوف ترقبنا بني طمع وحقد.. كالمهم يربزه اهلل ومل نشهد يف افعاهلم صورة اهلل.. وكنا كلنا ننتظر وصول اقوام لسنني 
كرهناهم ملا سمعنا عنهم من اهنم اليمتلكون دين.. يزداد القصف ويزداد خوف الدواعش ويقرتب املنا بان ننجوا يتعاىل 
الرصاخ باخلارج بني من ينادي اهلل اكرب ووجهه ليس فيه نور اهلل وبني صيحات يازهراء غر مألوفة لدينا .. تعلو الصيحات 
وتتعطر الش��وارع بروائح مل نعتدها يعم اهلدوء ونحن يطوينا خوف املصر... ونس��مع بني فينه واخرى تلك الصيحات.. 
حتى يفتح الباب ونش��اهد ش��مس اهلل قد اقبلت.. شباب سمر رائحتهم مثل رائحة املس��ك ينادون ال ختافوا نحن حمررين 
نح��ن اوالد ع��يل!!! عيل... تقول ال اعلم ماذا حدث.. قادتني قدم��اي وانا اعدوا اىل الباب واصيح ياعيل واحتضن ذالك 
اجلنويب االسمر والثم وجهه بقبله وكانني اقبل وجه ايب يف حلم وهو ميت مل تفارقني الدموع وانا اشاهد رمحة هؤالء الذين 
يفرحون بخدمتنا.. خرجنا اىل احلريه تقول اقس��م مل ار قبل اليوم ش��مس اهلل هبكذا ضياء فكل خطوه اخطوها يس��قط مني 
ذنب .. بني من اماتنا بأس��م اهلل ، ومن احيانا بصوت عذب يردد يازهراء ..نقول اوالدك يابنت حممد... ليتنا عرفنا ان اهلل 
له طريق س��الكه ورجال يمش��ون حتت ظله.. اتو الينا عرب الزمن ليخلصونا من ظلم اتباع اهلل الزائفني بكلامت لن انس��اها 

ماحييت... فلم اسمع اعذب من حريه وهبت لنا بأسمك يازهراء .

أدبيات حبرب مؤنث
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ع����ل����ى ����ض���ف���ت���ي���ك �ل�����������ض�����وُء �أجن��������ز وع��������َدُه
و�أث������م������ر ع����ن����ق����وُد �لأم�������������������اين م�������ض���اف���ح���ًا 
ك�����ب�����ٌر وح����������ريف ������ض�����اغ�����ٌر ك����ي����ف ح��ي��ل��ت��ي 
ت���ع���ال���ي���ت رغ�������م �ل������ري������ح �����ض����وت����ك ه�������ادٌر

ت����ع����ال����ي����َت ي�����ا �أح�����ل�����ى ن�������ض���ي���ٍد ���ض��م��ع��ت�����������ه 
م��ق��د���ض��ًا حل����ن����ًا  �لإ�������ض������ام  يف  �ل���ط���ه���ر  �أرى 

وم�������ض���ة  �ل����ق����ل����ب  روؤى  يف  لم�����������سْ  حم����م����د 
دم�����ي يف  ل�����ل�����ج�����م�����اد�ت  و�ه�������م�������ز  حم�����م�����د 

ي���ل���م���ن���ي  روؤ�ك  م��������ن  خ������ي������ٌط  حم�����م�����د 
م�����ض��ى �ل��ع�����ض��ر و�ل���ع�������ض���رون و�ل���ط���ه���ر ن��ا���ض��ك

م������اأن������ا ������ض�����ال �ل����ف����خ����ر ح����ت����ى ت���ن���اث���رت 
 ورت���������ل ف���ي���ن���ا �����ض����وت����ك �حل��������������رُّ �آي���������������ًة 
مل�������ض���ت�������ض���ع���ف���ّي �لأر�������������س �أر������ض�����ل�����ت م��ل��ه��م��ا  
ث���اق���ب���ًا  �لأ������ض�����اط�����ر  ك����ه����ف  يف  زل�������ت  ول 
ف���ي���ا م����ن ط���ل���ب���ت �مل�������ض���ط���ف���ى ب���ع�������س ح��اج��ة

جم�����ده �أدرك  �جل����������������وز�ء  د�رِة  ويف 
ورده �ل������ك������ون  ي�������ض���ت���ه���ي  ع����ط���������ٍر  ي����ن����اب����ي����ع 
وه������ل ي�������ض���ُر �ل�������ض���ع���ُر �مل���ه���ل���ه���ل ُب���ع���������������ده؟ 
ي����ع����ي����د ل����ف����ج����ر �ل����ن���������ض����ر و�حل�����������ق وع�������ده 
و�أج�������م�������َل �����ض����ح����ٍر ي�������ض���م���ُت �ل����ق����ل����ب ع���ن���ده
ب����ع����ده؟  و  �ل���������ض����ع����ور  ه�������������������ز  ق���ب���ل���ه  ف����م����ن 
وك���������ن ب���������رق �أح��������������ام �خل�������ي�������ال ورع���������ده 
ل�����ت�����وق�����ظ م�������ن ل�����ي�����ل �مل������ت������اه������ات ����ض���ه���ده 
ل���ي�������ض���ل���ح ث����ق����ب �ل������������روح ك���ي���م�����������ا ي�������ض���ده
ه  ع������دَّ �ل������ن������ب������وء�ت  حت���������ض����ي  ل  ووح������ي������ك 
و��������ض�������ّب ق������ط������اف �ل�������ع�������ّز ل�����ل�����ك�����ون ����ض���ه���ده
ج���ن���������������ده ي���ن�������ض���������������ُر   و�هلل  م����دّوي�������������������ًة 
ك����م����ا �ل����ب����ح����ر ل����ل����ب����ي����د�ء ي���ر����ض�����������ُل م���������������ّده 
وق���������ده ن����ط����ل����ُب  �ل����ع����م����ُر  م����ن����ا  ������ض�����اع  �إذ� 
ر������ض�����ده �مل������ت������اه������ات  دن������ي������ا  يف  وت�����ط�����ل�����ب 
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غب��ار  ع��ن روحه��ا  تنف��ض  راح��ت 
الذكري��ات الت��ي ل��ن تع��ود... حت��ى 
الصور، بدأت تزعجها... ألهنا تروي 
بصمت تفاصيل مالحمها، وختربها عن 
ش��باب حيتجزه املايض، وغ��دى اآلن 
جمرد صور وذكريات شاحبة الوجوه يف 
ألبوم الذاكرة!. ي��روق هلا الصمت... 
ف��كل يشء تغ��ر من حوهل��ا، خطوط 
العمر املؤملة ص��ارت تفرتش مالحمها، 
وتزاحم ابتس��امتها الت��ي لطاملا كانت 
رس مجاهل��ا، لتنذرها بأن العمر يترسب 
كرمال ناعمة تنس��اب من بني أناملها؛ 
فالزمن ال يتوقف ليستجيب لرغباتنا، 
وال يرح��م غفلتن��ا... يس��ر بن��ا دون 
التفات، ويغر بنا ما يستطيع تغيره... 
إدراكنا... مشاعرنا... رغباتنا، وحتى 
إشكالنا. أجل، كل يشء خيضع لعامل 
الوق��ت، مل ت��درك ه��ذا حين��ام كان��ت 
ترف��ض الزواج ألس��باب رب��ام تتعلق 
بالغرور وحب الذات وأش��ياء اخرى 
مل تس��تطع ادراكها رغ��م كل حماوالهتا 
اخلائب��ة، كان يغرهي��ا الرف��ض ملج��رد 
الرفض!، وتش��عر بأن فارس أحالمها 
سيأيت حامال شهادة جامعية، ورصيدا 
ال يستهان به ومنزال، وربام قرصا و... 
و... و...  وكأهنا بطلة قصة أسطورية، 
ليصل س��قف طموحها ملديات بعيدة، 
وينه��ي متردها... ولك��ن أحيانًا يظلم 
امل��رء من��ا نفس��ه، ويعتق��د أن احلي��اة 

ترتبص به، وإنه الحظ له وبأنه خلق 
ليش��قى! م��ع أهن��ا جلبت 

الش��قاء لنفسها، 

بعدم��ا قّطعت خي��وط األمل، ورمت 
نفس��ها يف أحضان الوحدة املوحش��ة، 
ق��د ال تعن��ي الغربة أن نعي��ش يف غر 
وطنن��ا أو مع أش��خاص ال تربطنا هبم 
رابطة دم، فقد نعيش غربة حينام نفشل 
يف أجي��اد نصفنا اآلخ��ر أو حينام يتعذر 
علينا التواصل م��ع أقرب املقربني لنا، 
ألن��ه ببس��اطة ال يفهمن��ا، ورب��ام حني 
نحكم عىل أنفس��نا أن نعي��ش يف عزلة 
عن عاملنا. ليست الوحدة والغربة أشد 
ما أوجعها، فكان شعورها بالعجز أن 
تك��ون أم، هو األكث��ر وجعًا ... حيث 
كانت مؤمنة بأن امل��رأة خلقت لتكون 
وت��ؤدي  األموم��ة  مت��ارس  وأن  أم��ًا، 
الرس��الة، ولكن بعض األمور نفهمها 
متأخرًا جدا بعد فوات األوان. كل ليلة 
كانت تتح��دث مع وس��ادهتا وهتمس 
هل��ا بأن. » بعض األح��الم تتحقق، أما 
املعج��زات فال... لن أك��ون أم يف يوم 
من األيام... ه��ا أنا جتاوزت األربعني 
عامًا ونيف... » كانت تعاقب نفس��ها 
هب��ذه الكل��امت, ولك��ن م��اذا يعني أن 
تقس��و عىل ذاهت��ا؟ هي لن تغر ش��يئًا! 
وبوحها للوس��ادة لن يسمعه أحد وال 
حتى من تنتظره يف أحالمها. أصبحت 
ت��ذرف الدموع بس��خاء، حينام توايس 
أحدهم تتحني الف��رص لتطلق حزهنا 

ي��روي  مط��رًا 

صحراء روحها اجلرداء... تتحرس عىل 
عناده��ا وغفلتها وعن أش��ياء رسقت 
أشياء... معادلة صعبة لن يفهمها أحدًا 
غرها... مل تعرتف أبدًا بخسارهتا أمام 
أي ش��خص حتى املقرب��ني منها، ترص 
ع��ىل أن تكابر، وبأهنا جوه��رة ثمينة مل 
جتد م��ن يصوهنا أما أم��ام مرآهتا، فلها 
ل��وم وعت��ب وحتى غض��ب وحديث 
طوي��ل ينتهي بحرسة. تنق��م من كلمة 
عان��س، وتك��ره عب��ارات وصفه��ا بام 
معنى أن قط��ار احلياة تركها ومىض ومل 
يتوقف يف حمطته��ا، وأي يشء يرد هبذا 
املعنى...هي تعرف تفسر نظرات من 
حوهلا جي��دًا، وتفه��م التلميحات وما 
ب��ني الس��طور وه��ذا هم آخ��ر يضاف 
هلمومها يف مواجهة الناس، والتعايش 
مع نظرات الش��فقة... وأحيانًا اخلوف 
منه��ا ال عليه��ا. مل حتس��ن الترصف... 
فكانت ضحية هوس��ها بنفسها أرادت 
أن ت��رصخ يف وج��ه كل فت��اة لتجنبه��ا 
الغفل��ة، وختربه��ا ع��ن قس��اوة احلياة 
ب��دون أم��ل، لعله��ا تّكفر ع��ن ذنبها، 
وتوايس نفس��ها يف وحدهت��ا ... حيث 
أصبحت كزهرة ذابل��ة نبتت يف أرض 
ماحلة! وما تعلمته أخرًا، هو أن احلياة 
مثل الدرس  عليها أن تفهمه جيدًا قبل 
االمتح��ان... وإال ل��ن تنج��ح ولكنها 
أدركت هذا الدرس بعدما فش��لت يف 

أهم اختبار هلا يف احلياة.
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أستفتاءات

الس��ؤال: هل من املمكن أن تصبح امرأة مس��يحية مس��لمة ؟ وماذا جيب عليها أن 
تفعل من أجل ذلك؟ 

اجل��واب: بمجرد التش��هد بالش��هادتني جتري عليه��ا أحكام املرأة املس��لمة يف كل 
األمور.

 الس��ؤال: رب��ام تنطق املرأة غر املس��لمة الش��هادتني لغرض ال��زواج دون احتامل 
معتد به عند س��امعها أهنا قد أمنت باإلس��الم حقا، فهل يرتتب عليها سامعها آثار 

املسلمة؟ 
اجلواب: نعم يرتتب.

 الس��ؤال: ما رأي سامحة السيد يف امرأة مس��لمة تزوجت برجل من اهل الكتاب 
وتّم عقد الزواج يف الكنيس��ة عيل مراسيم املسيحية، يف حكم نكاحها، وهل حيكم 

بارتدادها، وهل يمكن تفريقها منه، وهل يستقر املهر هلا؟
 اجلواب: نكاح املسلمة من غر املسلم باطل بال إشكال، ولكن ال حيكم بارتدادها 
بمجرد ذلك، فيفرق بينهام وال تس��تحق ش��يئًا من املهر قب��ل الدخول مطلقًا وكذا 
بع��ده ان كان��ت عاملة هبذا احلكم او م��رتددة فيه حني الدخول هب��ا، وإما ان كانت 
جاهلة به وقاطعة بصحة الزواج فالوطء شبهة فتستحق مهر املثل، واذا كان قبوهلا 
بالزواج من غر املس��لم ناش��ئًا من إنكارها هلذا احلكم ال��رضورة بحيث رجع اىل 
تكذي��ب النبي صىل اهلل عليه وآله وس��لم يف إبالغه هذا احلك��م عن اهلل تعايل فهي 
مرت��دة تتخذ عليه��ا اإلجراءات املعروفة من احلبس وغره ولكن ال حيكم بفس��اد 

نكاحها ما مل ترجع عن ارتدادها ويثبت هلا املهر املسمي.



اس��توقفني أح��د املش��اهد التلفزيونية ذات ي��وم والذي كان يع��رض بصفة مادة 
اعالنية تربوية موجهة لبناء األرسة, وباختصار شديد كان املشهد عبارة عن عائلة 
جتتمع يف أحدى غرف املنزل وكان األب جيلس الهيا عن صوت األذان وحرمته 
كون��ه يتصفح هاتفه الذك��ي )يف تدمر العقول املغيبة( بصوت صاخب ووس��ط 
ذهول عائلته من ترصفه وربام اس��تنكارهم الصامت الذي قادين لسؤال ال يمكن 
ال��رد عليه دون اعتبار وع��ربة , وهو إن أخطأ القدوة فهل حياس��ب ابناءه فيام بعد 

خلطأ التصق يف خميلتهم حلظة نسخهم منه لذلك الترصف؟!!
اجل��واب دائام يأيت موجع وخميب لآلمال , حيث إن كل ترصف س��لبي يصدر من 
ق��دوة األرسة ل��ه تداعيات حتمي��ة عىل بقية اف��راد األرسة, فال��دور البنائي للرمز 
الذي من املفرتض أن يكون عىل قدر كاٍف من املس��ؤولية وتقدير لألمور بش��كل 
حكيم ال بد من أن يأخذ جمراه نحو تكامل أرسته دون أن يؤس��س جهال ملفاهيم 

وسلوكيات خاطئة.
ولذلك فأن الس��لوكيات التي تصدر من قدوة البيت س��واء من األب أو األم أو 
حتى األخ األكرب متثل سلس��لة من االنعكاس��ات الرتبوية املؤثرة عىل بقية األفراد 
وقد ال تظهر هذه االنعكاس��ات بصورة استجابة رسيعة بل تأخذ حيز من الوقت 
لتع��ود وتتكرر يف مواقف أخرى غالبا يتم االعرتاض عليها  من قبل األب واألم 
ولك��ن هنا الس��ؤال يع��ود ليطرح نفس��ه بصيغة أكث��ر هتكمية وه��ي كيف تلغي 
الصورة التي رس��ختها يف ذهن أحدهم وتطالبه بتصدير صورة معتدلة لصورتك 

املقلوبة؟!
ومن هنا فأن حياتنا املعارصة تتعقد بش��كل كبر وتس��ر بنا نحو هوة سحيقة من 
االفرتاض والتغييب ولألس��ف أن ضحايا هذا االنحسار الرتبوي ال يشمل جيل 
الش��باب فقط بل بات له تأثرات عىل األجيال الواعية وهو ما ينبأ بكارثة حقيقية 
فالقدوة حينام خيطأ يؤسس جليل يرى اخلطأ صوابا  وأن تم تصحيح اخلطأ بتوجيه 
مم��ن اخطأ قبل ذلك يف ترصف مماثل ملوقف ما؛ فعند ذلك الوقت تظهر مش��اكل 
أكث��ر تعقي��دا بحكم تزمت جيل الش��باب بأفكارهم التي يظن��ون جهال إهنا عني 

الصواب. 
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يوميات امرأة

)قواري��ر( التقتهن للحدي��ث عن ذلك 
املشوار الطيب .

الس��نني  صقلته��ا  ام��رأة  أم��ر..  ام 
والظ��روف الصعب��ة الت��ي احاطت هبا 
بع��د وفاة زوجه��ا ..أذ مل يعد امامها اال 
العمل واعالة ارسهتا .. عملت يف مهن 
بس��يطة متعددة ، لتعم��ل اخرا يف مهنة 

البناء ..
.. تقول ام امير  

ت��ويف زوجي وانا ش��ابة يف مقتبل العمر 
وت��رك يل اربعة اطفال وكنت اعيش مع 

اهل زوجي يف اح��دى القرى النائية يف 
حمافظ��ة الديوانية و بس��بب عرس احلال 
كرب��الء  حمافظ��ة  اىل  انتقل��ت  والع��وز 
للبحث عن عمل يوفر يل عيشًا كرياًم مع 
اوالدي وفع��اًل عمل��ت يف مهن عديدة 
اال اين مل استمر فيها بسبب كثرة البطالة 
واملنافس��ة من قبل بعض النساء اللوايت 
يمتلكن الش��هادة واخلربة ، مما اضطرين 
للبحث عن عمل اخر وبعد عناء ويأس 
كبرين طلبت من جاريل يعمل يف مهنة 
بناء الدور وغرها ان اخرج معه للعمل 

وبالفع��ل ب��دأت العم��ل يف التنظي��ف 
االع��امل  م��ن  وغره��ا  امل��اء  رش  او 
البس��يطة إال انن��ي رسع��ان ماتعلمته��ا 
واتقنتها ،وبدأت اعمل بمفردي واقوم 
باستئجار عامل من الرجال ليساعدوين 
يف اعامل البناء ..يف بداية االمر وجدت 
صعوبة كبرة بس��بب طبيعتي البدنية و 
اس��تهجان املجتمع هلذه احلرفة بالنسبة 
للمرأة اال انن��ي واجهت االمر بصالبة 
وارصار واصب��ح يل م��وردا مالي��ا م��ن 

عميل واصبحت )اخللفة ام امر(
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كربالئية بامتياز
امني��ة حممد ع��يل طالب��ة جامعي��ة.... 
امتهنت  صناعة االكسس��وارعن ذلك 
تشر.. كانت يل رغبة وهواية فيها منذ 
نعوم��ة اظافري إال انن��ي متيزت بعميل 
كوين اس��تخدمت خملفات بعض املواد 
يف البيت مث��ل العل��ب الفارغة وقطع 
األكسسوار املتكرسة والتحف القديمة 
كمواد اولية اصنعه��ا واعيد تصميمها 
م��ن جدي��د لتك��ون بحلة جدي��دة مع 
اضافة بعض اللمس��ات الفنية اخلاصة 
يب كام اقوم بتصميم قاعات املناس��بات 
االع��راس ولكن  بحف��الت  اخلاص��ة 
بش��كل مميز ال يتداول��ه الكثرين وقد 
ب��ازارات خري��ة يف  اش��رتكت بع��دة 
خصص��ت  وبغ��داد  كرب��الء  جامع��ة 
ريعها لدعم احلشد الشعبي وعوائلهم 
وبالتعاون م��ع بعض منظامت املجتمع 
املدين طموح��ي ان احصل عىل فرصة 
دعم معنوي ولوجس��تي من مؤسس��ة 
او ش��خص ما ك��ي اس��تطيع ان اطور 
عميل واكون اس��اًم المعًا يمثل كربالء 
والغ��ريب  الع��ريب  الع��امل  يف  والع��راق 

ألكون كربالئية بأمتياز
 ذكاء وفن 

خرجي��ة   .... الكاظ��م  عب��د  زه��راء 
التصوير  امتهنت  األدارة واالقتصاد.. 
وال��ذي ه��و بعي��دًا ع��ن اختصاصه��ا 
االكاديم��ي.. مبينة ان مهن��ة التصوير 

حتت��اج اىل ذكاء وفن و ذوق وهي مهنة 
يعتق��د البعض اهنا س��هلة وممكن ألي 
ش��خص ان يؤدهيا وانا يل رأي خمتلف 
يف ذل��ك حيث انه ف��ن وعلم حيتاج اىل 
دراس��ة وتركيز ألن الصورة اذا كانت 
فوتوغراف او فيديو هي تعرب عن حالة 
او ش��كل معني مطلوب منا ان نعرضه 
بش��كل مغاي��ر وق��د يكون م��ن زاوية 
حم��ددة وخمتلف��ة مثاًل تصوير ش��خص 
وهو جالس ع��ىل قارع��ة الطريق يبيع 
يف اج��واء حارة او باردة وله نظرة مميزة 
اىل القادم الذي يأمل ان يبادر ويشرتي 

منه.
 كامريت ترصد هذه الصورة وتلتقطها 
بحي��ث  حت��دث م��ن يش��اهدها وتؤثر 
يف احساس��ه هبا.. تقول زه��راء اتقنت 
عميل بش��كل جيد وق��د ابدعت به ويل 
طموح ان اعم��ل مصورة تلفزيونية او 
سينامئية ويف اعامل تتحدث عن مدينتي 
املقدس��ة وامهيته��ا احلضارية  كرب��الء 

والسياحية يف العامل .
فالحة ومربية 

 رزيقة )ام مح��زة ( مل ترتدد  يف احلديث 
حول عملها كفالحة ومربية يف حقول 
دواج��ن يف احدى قرى قض��اء اهلندية 
فه��ي تدير مزرعة زوجها الش��هيد بعد 
ان تركها م��ع ابنتيها ووالديه الطاعنني 
بع��د  رازقي��ة....  تق��ول  الس��ن...  يف 
استش��هاد زوجي اضطررت للعمل يف 
حق��ل الدواجن العائد لن��ا مع املزرعة 
املشيد عليها وبالفعل )شديت حزامي( 
حسب تعبرها شغلت حقل الدواجن 
ومل اكت��ف بذل��ك ب��ل قم��ت بزراع��ة 
واحلم��د  املحاصي��ل  بان��واع  األرض 
هلل اس��تطعت ان اكس��ب عيش��ًا كري��اًم 

يل ولبن��ايت فض��ال عن انني اس��تطعت 
اوالدي وذك��رى  ارث  احلف��اظ ع��ىل 
اسم زوجي بني عش��رته و اهله وهذا 
حلم حققته بفضل اهلل وحققت حلمي 

باحلفاظ عىل اريض.
قديسة صابرة

 ) ام خال��د( س��يدة تبل��غ م��ن العم��ر 
س��تني عاما متل��ك عربة صغ��رة تضع 
فيها مواد خمتلف��ة ومتنوعة وتقريبا كل 
ماحتتاجه النس��اء و العائل��ة وهي مواد 
كث��رة ق��د الختط��ر ع��ىل بال اح��د اال 
عندم��ا حيتاجه��ا.... مايمي��ز مهنة ) ام 
خال��د(.. اهن��ا تتج��ول بعربتها وحتت 
اشعة الش��مس الالهبة يف احياء املدينة 
وه��ي تع��رض بضاعته��ا... اجابتن��ي 
عندما سالتها عن صعوبة عملها وهي 
هبذا العمر ...عميل مقدس عندي النه 
يمنحن��ي االم��ان والثقة ب��اين الزلت 
بامكاين العطاء باالضافة اىل انه يشعرين 
الصح��ة ومااحصل  بالق��وة ويعطيني 
عليه من ارب��اح ورزق اهلل تعاىل يطرح 
به الربكة ويكفيني وربام من هذا الرزق 
اس��اعد غري ومن هو حمتاج ....وهنا 
اقول والتكفيني كل الكلامت لتعرب عن 
احرتامنا واجاللنا اىل كل ماقدمته املرأة 
العراقية من تضحيات ونتاج نفتخر به 
فه��ي القديس��ة الصاب��رة املجاه��دة..
عندما قدمت فلذة كبدها ليكون قربانا 
م��ن اج��ل الوط��ن واملقدس��ات وهي 
السند يف االيام العصيبة وهي االم التي 
ربت وسهرت ونظمت احلياة من اجل 

حتقيق غاية اهلل يف خلق االنسان.
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كل��امت نورانية ألم��ر البلغاء االم��ام عيل عليه 
الس��الم ختت��رص الطريق ام��ام طالب��ي النجاح 

والراغبني يف التميز .
م��ن اهم ركائ��ز بلوغ االه��داف ه��و ان يتمتع 
االنس��ان بصفة الرفق واللني وه��ي ما يتعارف 
عليه��ا يف عن��ارص النجاح بكلم��ة )املرونة( اي 
وضع البدائل املتعددة لتحدي العقبات امُلتوقع 
اعرتاضه��ا لطريقنا واالس��تفادة م��ن اخلربات 
الس��ابقة وكل خطوة كان هب��ا نوع من االخفاق 

او التعثر .
والرف��ق ايض��ًا حييطن��ا هبال��ة من االش��خاص 
املحبني واملساندين ليدعموا خطواتنا بالتحفيز 
املس��تمر ولنا يف رس��ول اهلل اس��وة حسنة حيث 
ق��ال اهلل تعاىل عنه » لو كنت فظ��ًا غليظ القلب 
ألنفضوا من حولك » فقد كان يتسم باملرونة يف 
التعامل مع من حوله رغم قس��وهتم عليه وهبذا 

استطاع كسب قلوب الد اعدائه .
لنب��دأ بتنمية بذور الرفق يف قلوبنا لتكرب وتورق 
حمبة وتسامح لكي يعم ويشع السالم من بيوتنا 
وينت��رش يف مجي��ع ارج��اء املجتمع ونك��ون امة 
متحاب��ة يف اهلل  تبحث عن مواطن اخلر وتغض 

الطرف عام سواه .

اغم��ض عيني��ك ال تفك��ر ب��يشء .. أبتس��م . أفت��ح 
ذراعيك وضم نفسك .. ضم نفسك بقوة للحظات. 

ثم استشعر احاسيسك )بامذا شعرت ( ؟
ه��ذه الضمة ه��ي لذاتك ضمة ح��ب و احتواء اذا مل 
حتب نفس��ك فل��ن حتب أح��دًا يف العامل اب��دًا .. وأن 
قبولك لذاتك هو املنطلق لقبولك لالخرين و حبهم 

أنه انعكاس من الداخل اىل اخلارج .
تش��ر اآلية الكريمة )َربِّ اْغِف��ْر يِل َولَِوالَِديَّ ( نوح 
28 اذًا ال ب��د لك أن تبدأ بنفس��ك اوال فالش��خص 
ال��ذي تراه دائام متذمرًا  غاضب��ًا و ناقاًم عىل العامل هو 
يف االساس ناقم عىل نفسه و ليس لديه قبول و رضا 
للذات كام أن الكثر من حاالت ش��عورنا بالرضا او 
عدمه تعود اىل كيفية مقارنه انفسنا باألخرين فعندما 
نقارن حالنا بمن هم افضل نشعر باالستياء و عندما 
نقارهنا بمن هم اسوء حاال نشعر بالرضا عىل الرغم 
م��ن حقيق��ة ان حياتنا هي ذاهتا يف كلت��ا احلالتني  اال 
ان ش��عورنا ق��د تغر بش��كل هائل بناء ع��ىل املقارنة 
الت��ي عقدناها لذلك عليك ان تقارن نفس��ك بأمثلة 
ذات معنى جتعلك تشعر بالراحة مع من تعيش وفيام 

متلك.
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ما إن يلمع نجم أحدهم يف س��احات العمل حتى يرمى بحجار الغرة واحلس��د يف حماولة إلطفاء نوره أو تثبيط مس��رته 
التصاعدية .

إن مثل هذه املحاوالت تنضوي حتت مسميات حتمل أسامء اجيابية كالتنافس ..... متناسني الفرق الشاسع بني االثنني .
فالتناف��س احلقيقي هو الوقود الذي يدفع باالنس��ان لألمام للوصول إىل املرات��ب الرفيعة , واألهداف التي حتمل يف طياهتا 

اخلر للجميع , وقد يكون الدافع وراء التنافس حتقيق الذات ضمن أطر وضوابط رصينة .
فال يسعى املنافس إىل عرقلة تقدم اآلخرين يف الطريق أو وضع األشواك يف طريقهم .

وعكس ذلك تكون الغرة املذمومة واحلسد املنهي عنه , وهي املشاعر التي تقود املرء إىل اتباع األساليب امللتوية يف تسقيط 
اآلخرين وس��حب البس��اط من حتت أقدامهم , وهي مش��اعر تتأجج يف نفوس الذين مل يبذلوا قصارى جهودهم للوصول 
إىل ما تصبو له أحالمهم , فيخطئون أكثر يف صب هذا اجلهد القتناص اي فرصة سانحة لتحطيم اآلخر والتقليل من شأنه 

, وقد يصل األمر عند البعض إىل جرائم حقيقية بعيدة عن اإلنسانية يف سكرة الغرة أو حتت تأثر احلقد .
فليس عجبًا  يف زمننا أن ترى انجازًا لك حيمل اسم ) أحدهم ( , أو تسمع بمن يقوم بتقليد عملك املتقن الفريد و أفكارك 

اجلديدة ناسبًا لنفسه الفضل كله.
فخالصة القول ان التنافس يرفعك إىل مصاف النخبة األوائل فيام تضعك غرتك يف أسفل درجات االنحطاط .

 فليس عيبًا أن حتقق ذاتك وترتك بصمة واضحة يف جبني التاريخ , ولكن ذلك ال يتم لك إال بالطرق الس��وية كي ال تقف 
عىل شفا جرف هار فينهار بك ال حمالة .

هل وجدِت مكان عملِك بيئة مناس��بة للنجاح واالبداع ام انه يش��عرِك بالتوتر واالحب��اط ؟ هل تواجهني صعوبة يف أداء 
االعامل لسبب جتهلينه سوى انِك غر مرتاحة يف مكان عملك ؟!

إن ما تش��عرين به ليس��ت هواجس بل ما يس��مى ب� ) الطاقة املكانية ( عىل حد تعبر خرباء التنمية، ذلك أن املكان ومدى 
ارتياحِك فيه وانس��جامِك مع بيئته ش��ديد التأثر عىل انجازاتِك ومدى نجاحِك وفشلك، فلكل  مكان خصوصية وتأثر 
خمتل��ف عن غ��ره، وبام أن املنزل هو من صن��ع املرأة وانعكاس تام لذوقه��ا فهو غالبًا ما يكون مملكته��ا التي هتبها الراحة 

واألمان .
ولكن ماذا بالنسبة ملن تبدأ مشوارها املهني بمكان يشعرها بالقلق ويمدها بالطاقة السلبية  ؟  

يف ه��ذه احلالة خرباء التنمية أوجدوا بعض االمور البس��يطة التي من ش��أهنا جعل بيئة العم��ل اكثر راحة وملهمة للنجاح 
واالنجاز وهذه األمور هي : 

-احلفاظ عىل تنظيم جيد لغرفة العمل .
-ال تضعي عىل مكتبِك إال ما تقومني به االن او ما حتتاجيه خالل اليوم. 

-تأكدي من ترتيب الكتب واالوراق بشكل جيد .
-رتبي ادواتِك يف مكاهنا املناسب

-ضعي ملس��ة من ذوقِك عىل املكتب او اجلدران أو يشء مميز يكون له تأثر  اجيايب بالنس��بة لِك كهدية من زوجِك مثاًل أو 
يشء ما يبعث يف نفسِك التفاؤل.
-وجود سلة املهمالت هام جدًا.

اذا كان هناك يشء مل نذكره يمكنِك اضافته يف حال شعرِت أنه سيمدِك بطاقة اكرب لالنطالق والعمل  .



فنان��ة حاول��ت اخت��زال مالم��ح 
جمتمعها االصيل ورس��م احالمها 
ك��ام حت��ب .. فأختط��ت لنفس��ها 
طريق��ة مبتك��رة يف رس��م لوحاهتا 
بتجري��د االش��كال وحماول��ة عتق 
بإحي��اءات  م��ن صمتها  احل��روف 
لوني��ة حامل��ة .. تل��ك هي س��يدة 
احل��روف الفنانة العراقي��ة الرائدة 

مدحية حسن حتسني .  
ولدت سيدة احلروف عام 1908 
املعل��امت  دار  م��ن  وخترج��ت 
الربيطانية يف ب��روت عام 1933 
، اطل��ق عليها اس��م مدحي��ة عمر 

بعد ارتباطها  بالدبلومايس ياس��ني عم��ر .. عادت إىل بغداد 
لتامرس دورا رياديا يف الدفاع عن حقوق املرأة يف املس��اواة ، 
وكانت حتمل ولعًا ش��ديدًا للفن مما دفعها إىل دراس��ته متنقلة 
ب��ني الدول االوروبي��ة والغربية وصوال لع��ام 1949 حيث 
أقامت معرضها الش��خيص األول يف واش��نطن ، والذي عّد 
من املحاوالت املجازية االوىل والناجحة يف اكتش��اف الصلة 
بني احلروف باعتبارها كيانات جتريدية وبني الكائنات احلية .
ح��رف الع��ني .. ه��و عن��وان الح��دى املنج��زات احلروفية 
للس��يدة مدحية عمر،  وقد نفذت هذه االحالم الرائعة بتقنية 
الزي��ت عىل ق��امش الكانفاس بأبع��اد مقرتبة االط��وال تبلغ 

71سم×81سم .
مثل��ت الفنانة هذا التكوين الرائع وس��ط أجواء لونية تش��به 
أل��وان الفض��اء اخلارج��ي ، ليأخ��ذ ش��كاًل مس��تطياًل قريبًا 
م��ن املربع وبخلفية من األل��وان الزرقاء املعتم��ة التي تضج 
باخلط��وط واالش��كال املختلفة ، فق��د  اس��تخدمت  الفنانة 
األس��لوب التجري��دي معتمدة عىل اخلط بش��كل أس��اس ، 
فشكلت خطوطها البيضاء واخلرضاء املنسابة بحركات مرنة 
يف فض��اء املنجز موضع القوة ، لنراها تس��ر وبكل هدوء يف 
ذلك الفض��اء موحية بحركات إيامئية تتكرر بش��كل أقواس 
حتتض��ن بينها أقواس��ًا اخ��رى متك��ررة ، فهي ق��د اختارت 
وحدات صورية تشبه الكائنات املجهرية لتدخلها مع النسق 
العام للحروف ، ذلك الن احلرف العريب ذا مرونة وطواعية 
تس��مح له بالتشكيل كيفام يش��اء مبدعه  ، والفنان احلذق هو 
من يس��تطيع استقصاء ش��كل احلرف املقروء ويعيد صياغته 

من جديدة ويعزز صورته الرمزية عرب عالقته باأللوان . 
   وزعت الفنانة أش��كاهلا عىل مساحة املشهد بشكل عشوائي 
، حيث بدت األشكال البيضاوية وكأهنا تتدحرج فوق جرس 

من احلبال  معلق يف الفضاء 
، مثلته الفنانة بشكل يتخلل 
األش��كال الت��ي تداخل��ت 
لتعط��ي  بألوان��ه  ألواهن��ا 
إحساس��ًا بالتناغ��م الل��وين 
واحلركة واالستمرارية التي 
تبوح هب��ا وحدات املش��هد 
مش��كلة ايقاعًا برصيًا يمنح 
األشكال قيمة مجالية ُمثىل .     
  ومتث��ل الس��يادة يف األلوان 
الني��يل  األزرق  لل��ون 
ودرجات��ه ، حيث نراه يمأل 
اجلو العام للمنجز بام يش��به 
شكل الفضاء اخلارجي ، ومحل هذا اللون دالله رمزية مهمة 
فالل��ون األزرق عن��د الكثر من املس��لمني يمثل لون النفس 
وهو اقل درجة من اللون األخرض، وقد اس��تخدمت الفنانة 
الل��ون األبي��ض يف حتديد أش��كاهلا  ، فضاًل ع��ن نثر الفضاء 

بنقاط دقيقة هلا أشعة بيضاء المعة كأهنا النجوم  .
   وظفت مدحية احلرف )ع( كرمز عريب اس��المي يف اللوحة 
، فهو كباقي حروفنا اجلميلة  حيمل مضمونًا روحيًا وقدس��يًا 
يس��تمده من اللغة الت��ي نزل هبا القرآن الكري��م ، فضاًل عن 
مجالية ش��كله وانس��يابيته يف الكتابة ، كام وظفت  األش��كال 
البيضوي��ة التي تق��رتب بش��كلها  من حريف ن��ون ملتصقني 
م��ن ناحية ال��رأس ، وما هلذا احل��رف ايضًا م��ن داللة دينية 
قدسية ومجالية  ، فالفنانة استخدمت احلروف ضمن قوالب 
زخرفية عربت فيها عن قيمتها اجلاملية والرمزية ، كام عربت 
م��ن خالل االش��كال البيضوية ع��ن االس��تمرارية واحلركة 
الالهنائية للحروف عرب الزم��ن من خالل تكرارها يف فضاء 
املنجز ، فاحلروف ولدت بشكل جمرد ، ثم استكملت مالحمها 
بالنقاط ومن بعدها احلركات لتس��تمر يف تطورها سائرة مع 
الزمن وهي تتحرك ضمن الفضاء الروحي لإلنسان املعارص 
الذي يعيش أزمة الرصاع ما بني املوجود و العلم  وتقنياته  .
وجدي��ر بالذك��ر يف ه��ذه اللوح��ة ان الفنانة مدحي��ة عمر قد 
استلهمت ش��كل القبة ووضعته وبشكل صغر قرب حرف 
الع��ني ليلتص��ق به هالهل��ا الرباق مظيف��ة عليه دالل��ة رمزية 
إسالمية اخرى ، لتستمر يف الولوج اىل عوامل غريبة بحثًا عن 
عاملها املثايل الذي يكون فيه احلرف ذا قيمه روحية عليا وبعد 

روحي  منقطع النظر .
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هل جاء االسالم بفكرة مرحلية ام انه دستور حياة حتى قيام الساعة، وهل ان املرأة 
ظلمت قبل االسالم ام بعده، ومتى اصبحت تعاليم السامء افكار قديمة بحاجة اىل 
حتديث، وهل اصب��ح القيمة للمرأة وِعلمها وَعملها اال يف ح��ال ابرازها ملفاتنها، 
وهل ومتى وكيف واين وتس��اؤالت اخرى تطرح يومي��ا عىل صفحات االنرتنت 

ومواقع التواصل االجتامعي.
فاذا كانت احلكمة تقول إذا فس��د التعليم انترش اجلهل وإذا فس��د القضاء عم الفقر 
واذا فسد الطب تفشى املرض، ثالوث ينذر هبالك أي أمة : اجلهل والفقر واملرض!! 
هذه احلكمة ام املقولة ام املعادلة تفتقر المر مهم وتسائل اسايس مفاده اذا سقطت 
امل��رأة ماذا حي��دث؟!، وبطبيعة احل��ال ان املرأة تعد ركن اس��ايس يف اي جمتمع وان 
س��قوطها يؤدي اىل فساد املجتمع واهنياره، وبالتايل القيمة الصالح ذلك الثالوث 

يف جمتمع فاسد و بناه التحتية اصاهبا االهنيار.
ولع��ل الغرب عرف جيدا من اين ي��ؤكل كتف العرب، فرتك لغة الرصاص وتأثر 
املدفع وس��خر ادوات  التطور االلكرتوين للدخ��ول اىل عامل املرأة حتى اصبح خر 
جلي��س هلا يف كل حلظة وزمان ومكان ليش��د انتباهها باف��كاره وطروحاته املناغمة 
ملشاعرها واملحركة برفق مطارق االوتار احلساسة مستثمرا الفوىض اخلالقة اجتامعيا 
فتارة ينادي بحرية املرأة مس��تغال العادات والتقاليد واالعراف القبلية وتارة اخرى 
يطالب برضورة حتررها من قيود احلجاب وتعاليم االس��الم، مستفيدا من عالقتها 
الوثيقة بشاش��ات التلفاز التي اظهرت املرأة عىل اهنا كيان اليمكن االس��تغناء عنه 
بل اهنا سلعة اقتصادية تتداول يف رشكات اإلشهار، وأصبح ظهورها مع منتجات 

معينة يتسم بلمسة سحرية، ليدغدغ انوثتها وحيرك عواطفها ويستفز غرهتا.
ولع��ل من البدهيي ان تكثيف الرس��ائل االعالمية يف موضع مع��ني يلني له احلديد 
الصل��ب وليس القلب املتقلب فانتزع احلجاب بلغ��ة احلداثة وتغر مضمونه حتت 

اسم العرصنة وافقد حمتواه بدعوة املودرن. 
ل��ذا الب��د ان تعي املرأة ه��ذا اخلطر املحدق هب��ا وبمجتمعها وتبح��ث عن املوقف 
احلقيقي لالس��الم من امل��رأة وكينونتها ودوره��ا يف املجتمع والتفري��ق بني االناقة 
واالثارة، والتنخدع بالش��عارات الرباقة ألهنا لو أمنت هبا ستتحول الشعارات من 

20كيان اىل سلعة تباع وتشرتى بابخس االثامن.
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يف اوروبا ، هناك ام��رأة حامل واحدة 
بني كل مخسة نس��اء تعاين من زيادة يف 
ال��وزن، ك��ام ان 2% منه��ن يعانني من 
الس��منة املفرطة ، وتتزايد هذه النس��بة 
باس��تمرار، والخيلو هذا م��ن عواقب 
عىل صح��ة الطف��ل بالتاكي��د ..وتزيد 
بدانة االمهات من خط��ر البدانة لدى 
االطفال قبل سن الرابعة بنسبة 5 %...
وتناولت دراسات عديدة يف الواليات 
املتح��دة العالق��ة بني البدان��ة واحلمل 
والت��ي اقلق��ت االطب��اء يف س��ويرسا 
واوروبا أكثر من غرهم ملا يرتتب من 
زيادة الوزن والس��منة من نتائج س��يئة 
ع��ىل صح��ة االم والطف��ل كاالصابة 
وام��راض  احلم��ل  س��كري  بم��رض 
القل��ب واالوعي��ة الدموي��ة واجله��از 
التنف��يس ومضاعفات ال��والدة وامليل 
اىل الس��منة لدى االطفال ، فضال عن 
احتامل اجراء عملية قيرصية للحوامل 
بنس��بة 30% بني النس��اء البدينات مع 
ماينتج عن ذلك من خماطر ومصاعب 

تتعلق بالتخدير ..
ووفقا لنتائج دراسة امريكية نرشت يف 
جملة )طب االطفال ( وتابعت حاالت 
24000من االمه��ات واطفاهلن عىل 
م��دى ع��رشة أع��وام ، ف��ان 50% من 
االطفال ول��دوا من امهات س��يعانني 
من الس��منة وس��يكون لدهين مشاكل 
صحية يف السنوات االوىل من حياهتن 
وينس��حب ه��ذا ع��ىل اطفاهل��ن ، ب��ل 
ويش��مل حتى االطفال الذين يولدون 

باوزان تعترب طبيعية ..
ويتفاقم هذا اخلطر اكثر لدى االمهات 
اللوايت يصبن بمرض س��كري احلمل 
خ��الل ف��رتة احلمل ، ك��ام يتطور لدى 
احلوام��ل  النس��اء  ماب��ني   %  15-10

ويرتبط بالعادات الغذائية وباس��لوب 
احلي��اة ، اذ يمكن أن ي��ؤدي اىل مرض 

السكري من نوع 2 لدى األم ..
وحس��ب الدراس��ة االمريكي��ة ، ف��ان 
30% م��ن ه��ؤالء األطف��ال يمكن ان 
يعان��ون م��ن خماط��ر التط��ور يف زيادة 

الوزن خالل مرحلة الطفولة ..
 المشكلة في المصدر 

دراس��ة  ح��ذرت   ،  2012 ع��ام  يف 
س��ويرسية ح��ول صح��ة االم والطفل 
من هذه الظاهرة ، مش��رة اىل ان نس��بة 
االطفال املترضرين من هذه املشكلة يف 
سويرسا وحدها يعادل طفل واحد من 
بني كل ثالثة اطف��ال يعانون من زيادة 
يف ال��وزن ، وطفل واحد من بني س��تة 
اطفال يعان��ون من البدانة ، واذا كانت 
س��ويرسا ق��د حافظت ع��ىل معدالت 
االشخاص البدينني منخفضة باملقارنة 
مع الدول االخرى لكنها سجلت أعىل 
معدل للبدانة يف عام 2012 ، ذلك ان 

23% من النساء كن يعانني من زيادة يف 
الوزن و9% يعانني من السمنة املفرطة 
، ومل يتوقف املعدل عن التزايد منذ عام 

 ...1992
وتقول النتائ��ج الصادرة عن متخصني 
يف الط��ب بانه الجي��ب أن ننتظر والدة 
االطف��ال لنقل��ق م��ن القضي��ة ولكن 
يمكنن��ا ان نعم��ل ع��ىل تطوي��ر برامج 
الوقاية التي تستهدف النساء البدينات 
من اللوايت خيططن النجاب االطفال..
يف عام 2006 ، اجريت دراس��ة رائدة 
يف مرك��ز االموم��ة يف موس��رتلنغني يف 
سويرسا حول العالقة بني زيادة الوزن 
واحلم��ل ..واش��ارت الدراس��ة اىل ان 
ع��دد النس��اء اللوايت يعانني م��ن زيادة 
ال��وزن خالل فرتة احلمل واالمومة قد 
تضاعف��ت اىل اعىل م��دى واهنا كانت 
متث��ل 9و15 م��ن جمم��ل عدد النس��اء 
مقاب��ل   ،  1986 ع��ام  يف  العام��الت 

1و30 % يف عام 2004...
يف املتوس��ط ، فان زي��ادة الوزن خالل 
احلم��ل قد يمك��ن أن ت��زداد من 116 
كل��غ يف ع��ام 1986 اىل 148يف ع��ام 
2004 مايعني اهنا ق��د تتجاوز املعدل 
الطبيع��ي املوىص ب��ه من قب��ل املنظمة 
العاملي��ة لصح��ة امل��رأة ..ام��ا بالنس��بة 
اعتباره��ن  يمك��ن  الل��وايت  للنس��اء 
بدينات فأن زيادة الوزن خالل احلمل 
جي��ب اال تتجاوز 7 كلغ،ك��ام ان هناك 
مش��كلة تبدو أكثر تعقيدا وهي ان عىل 
االمهات املس��تقبليات أال يتبعن نظاما 
غذائي��ا لتخفيف ال��وزن خالل احلمل 
والذي يمكن ان يؤثر تأثرا خطرا عىل 
الصحة وخصوصا عىل ذهن الطفل...
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س��يدة من س��يدات الش��يعة الفاضالت 
م��ن الل��وايت عرف��ت بوالئه��ا اخلالص 
ألمر املؤمنني )عليه الس��الم( وس��ارت 
ع��ىل منه��ج احل��ق ووقف��ت إىل جنبه يف 
صفني وهي تثر النفوس وتشحذ اهلمم 
بخطبها وأشعارها عىل قتال الفئة الباغية 
وطواغي��ت  معاوي��ة  رأس  فأمط��رت 
األموي��ني بصواع��ق لس��اهنا فكانت من 

اللوايت قال فيهن اهلل تع��اىل: )َوْامٌلُْؤِمُنوَن 
َوامْلؤِمَناُت َبْعَضُهْم َأْولِيآُء َبْعٍض َيأُمرُوَن 
بِامَلْع��روِف َوَيْنِهوَن َعِن امْلُنَك��ِر َوُيِقيُموَن 
الَص��الَة َوُيْؤُت��وَن ال��ٌزكاَة َوُيِطيُعون اهلَل 
ُهم اهلُل إن اهلَل  َوَرُس��ولُه ُأْوَلئِ��َك َس��ٌرمَحُ

َعزيُِز َحِكيُم(. 
أم اخل��ر بنت احلريش بن رُساقة البارقية 
جس��دت النم��وذج األع��ىل للم��رأة يف 

مبدئه��ا وصالبته��ا وثباهت��ا ع��ىل دينه��ا 
بموقفه��ا العظيم يف صفني وقد وصفتها 
املص��ادر يف ذلك اليوم ب��ام نصه: )كانت 
يف ذلك الي��وم وعليها برد زبيدي كثيف 
احلاش��ية وهي عىل مجل أرمك � أي بلون 
الرم��اد � وق��د أحي��ط هبا وبيدها س��وط 
وه��ي كالفح��ل هيدر يف شقش��قته وهي 

تقول: 
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يو
)ي��ا أهي��ا الن��اس اتق��وا ربك��م إن زلزلة 
الس��اعة يشء عظيم، إن اهلل )عز وجل( 
ق��د أوضح احل��ق، وأبان الدلي��ل، ونّور 
الس��بيل ورف��ع العل��م، فل��م يدعكم يف 
عمي��اء مبهم��ة وال س��وداء مدهلمة فأين 
تري��دون رمحك��م اهلل ؟ أف��رارًا عن أمر 
املؤمن��ني ؟ أم ف��رارًا م��ن الزح��ف ؟ أم 
رغبة عن اإلسالم ؟ أم ارتدادًا عن احلق 
؟ أما س��معتم قول اهلل س��بحانه وتعاىل: 
��ى َنْعَلَم امْلَُجاِهِديَن ِمنُكْم  َوَلَنْبُلَونَُّكْم َحتَّ
ابِِريَن َوَنْبُلَو َأْخَباَرُكْم }حممد/31{  َوالصَّ
ث��م رفع��ت رأس��ها إىل الس��امء وقالت: 
)الله��م إن��ه قد ِعي��ل الص��رب، وضعف 
اليق��ني، وانت��رشت الرغب��ة، وبي��دك يا 
رب أزم��ة القلوب بأمجعه��ا اللهم امجع 
الكلمة عىل التق��وى وأّلف القلوب عىل 
اهل��دى، واردد احل��ق إىل أهل��ه، هلم��وا 
رمحك��م اهلل إىل اإلمام الع��ادل والريض 
التق��ي والصدي��ق ال��ويص، إهن��ا إح��ن 
بدرية وضغائن جاهلي��ة وأحقاد أحدية 
وثب هبا معاوية عن��د الغفلة، ليدرك هبا 

الفرصة من ثارات بني عبد شمس(. 
ث��م قال��ت: )فقاتلوا أئم��ة الكفر إهنم ال 
إيامن هل��م لعلهم ينتهون، ص��ربًا معارش 
املهاجرين واألنص��ار قاتلوا عىل بصرة 
من ربكم، وثبات من دينكم، فكأين بكم 
وقد لقيتم أهل الش��ام كحمر مس��تنفرة 
ف��ّرت من قس��ورة ال تدري أين يس��لك 
هبا م��ن فج��اج األرض، باع��وا اآلخرة 

بالدنيا واشرتوا الضاللة باهلدى، وباعوا 
البص��رة بالعمى، وعام قلي��ل لتصبحن 
نادم��ني حني حتل بك��م الندامة فتطلبون 

اإلقالة والت حني مناص
إن��ه واهلل م��ن ض��ّل ع��ن احل��ق وقع يف 
الباط��ل، ومن مل يس��كن اجلنة نزل النار، 
أهيا الناس إن األكياس اس��تقرصوا عمر 
الدنيا فرفضوها، واستطالوا مدة اآلخرة 
فس��عوا هلا س��عيًا، وابتاعوا بدار ال يدوم 

نعيمها وال تترصم مهومها. 
أهي��ا الن��اس إن��ه ل��وال أن يبط��ل احلق، 
الظامل��ون،  ويظه��ر  احل��دود،  وتعط��ل 
وتقوى كلمة الش��يطان، ملا اخرتنا ورود 
املنايا عىل خفض العيش وطيبه، فإىل أين 
تري��دون رمحكم اهلل عن ابن عم رس��ول 
اهلل )صىل اهلل عليه وس��لم( وصهره وأيب 
س��بطيه ؟ ُخل��ق واهلل من طينت��ه، وتفرع 
م��ن نبعت��ه، وخصه ب��رسه، وجعله باب 
مدينته، وأبان ببغضه املنافقني وعم بحبه 
املس��لمني، فلم يزل كذلك حتى أيده اهلل 
بمعونت��ه، يميض عىل س��نن اس��تقامته، 
ال يع��رج لراح��ة اللذات، ه��ا هو مفلق 
اهل��ام، ومكرس األصنام، ص��ىل والناس 
خمالف��ون  والن��اس  وأط��اع  مرشك��ون، 
مرتاب��ون كاره��ون، فل��م ي��زل كذل��ك 
حتى قت��ل مب��ارزي ب��در، وأفن��ى أهل 
اح��د، وهزم اهلل به األح��زاب، وقتل اهلل 
به أهل خيرب، وفرق ب��ه مجع هوازن، فيا 
هل��ا من وقائع زرعت يف قلوب قوم نفاقًا 
وردًة وش��قاقًا وزادت املؤمنني إيامنا. قد 
اجتهدت يف القول وبالغت يف النصيحة 
وباهلل التوفيق والسالم عليكم ورمحة اهلل 

وبركاته(
وبع��د استش��هاد أم��ر املؤمن��ني )علي��ه 
الس��الم( كت��ب معاوي��ة إىل عامل��ه عىل 
بن��ت  اخل��ر  أم  ل��ه  أن حي��رض  الكوف��ة 
احلريش بن رساقة البارقية وحني يصلها 
اخل��رب تقول: )أما أنا فغ��ر معتلة بكذب 
ولق��د كن��ت أحب لق��اءه ألم��ور ختتلج 
يف جم��رى النف��س مني يغيل هب��ا صدري 
كغيل املرجل يوقد حتته بجزل الس��مر يف 

الصيف(! 

فال ختش��ى أم اخلر لقاء ه��ذا الطاغوت 
وهي ع��ىل أش��د والئها ألم��ر املؤمنني 
عيل ب��ن أيب طالب )عليه الس��الم(، وملا 
ح��رضت عنده قال هلا: ي��ا أم اخلر واهلل 
ما أردت هبذا الكالم إال قتيل ولو قتلتك 
مل��ا حرجت يف ذلك.  فقالت له: واهلل إنه 
لي��رسين أن جيري اهلل قت��يل عىل يدي من 

يسعدين اهلل بشقائه!
اهلل أكرب إن هذه املرأة تستهني باملوت بل 
ت��رّس بقتلها عىل يد معاوي��ة! وهل أروع 
من هذه الش��جاعة والصالبة والتفاين يف 

التضحية من أجل احلق ؟ 
لق��د صع��ق معاوي��ة هب��ذا ال��رد ومل جيد 
جوابًا فأدار دفة احلديث عن عثامن فقال 
هل��ا: ما تقولني يف عثامن فقالت: لقد قتله 
املس��لمون وهم له كاره��ون. وكان هذا 
دي��دن معاوي��ة فكل��ام حرض عن��ده أحد 
من ش��يعة عيل وأفحمه باجلواب يس��أله 
ع��ن رأي��ه يف عث��امن. وكأن عث��امن ه��و 
مقياس اإليامن؟ ويستمر يف حواره معها 
وومضات الس��يوف التي أوقدها لسان 
ام اخلر عليه يوم صفني تلتهب يف عينيه 
وصليلها يق��رع يف أذنه لكن ه��ذه املرأة 
الش��جاعة كانت تلقمه عند كل س��ؤال 
حجرًا، فلم تتزحزح عن موقفها الثابت 
والصلب فيه ورأهيا بكفره وانحرافه عن 
اإلسالم، كام مل ترتاجع عن والئها ألمر 
املؤمن��ني )عليه الس��الم( رغم هتديدات 
معاوية بالقتل بل زادهتا إرصارًا ومتسكًا 

بعقيدهتا ومبدئها.
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وصي��د االس��امك م��ن أكث��ر أنواع 
الصي��د اجلائ��ر انتش��ارًا، إذ يرتب��ط 
بكمياهت��ا الكب��رة وبغ��ر املواس��م 
املخصص��ة لصيدها، مم��ا يؤدي إىل 
موهت��ا، وتقلي��ل عدده��ا، والقضاء 
ع��ىل أنواعها، وعادًة يق��وم بالصيد 
البحري صي��ادون غر رشعيون ال 
حيمل��ون أية وثائق رس��مية تس��مح 
هل��م بالصيد، وهيتمون بالبحث عن 
أنواع األسامك النادرة، وذات الثمن 
املرتفع، والتي ُتباع لتجار الس��مك 
حتى يتم تسويقها يف أسواق جتارية 

معينة. 
وهن��اك  مناط��ق عدي��دة تكث��ر هبا 
عملي��ة الصيد وبس��احات مفتوحة 
ووع��رة وطرق غر معب��دة وتكون 
فرص��ة ل��ذوي النف��وس الضعيف��ة 
الذين يس��تخدمون تلك األساليب 
التي حرمها الرشع لذا جيب  ووضع 
احلل��ول املناس��بة للحد م��ن تلوث 
البيئة والصيد العشوائي الذي هيدد 
انقراض انواع متعددة ونادرة منها .

مردود اقتصادي 
االقتصاد واملحليون حذروا  خرباء 
من عواقب التدهور يف قطاع الثروة 
السمكية بس��بب نقص أعدادها يف 
املي��اه العراقية، مش��رين إىل ظهور 

أنواع جديدة من األس��امك وصفت 
اقتصادي��ًا(.. املجدي��ة  )غ��ر  ب��� 
فالث��روة الس��مكية يف الع��راق تعد 
من أه��م الركائز االقتصادية، لتوفر 
عنارصه��ا األولية م��ن هنري دجلة 
ومس��تنقعات  وأه��وار  والف��رات 
اجلن��وب الت��ي متّثل البيئ��ة الطبيعية 

لتكاثرها. 
موصني برضورة منع الصيد اجلائر 
لألسامك حفاظًا عىل هذه الثروة من 
االنق��راض، وتكثي��ف الدوري��ات 
النهرية وقيام الدولة بدعم املنتجني، 
مطالبني بتوحيد اإلجراءات اخلاصة 
بمن��ح املوافق��ات إلنش��اء أقفاص 
خاص��ة بإكث��ار األس��امك العراقي��ة 
ومحايته��ا من االنقراض ،وإش��اعة 
ثقافة احلفاظ عىل الثروة السمكية ملا 
هلا من مردود اقتصادي كبر السيام 
أهنا تش��كل أحد املكّونات الرئيسة 
يف النظام املائي وتس��هم بدور مهم 
يف حف��ظ التوازن البيئ��ي ورضورة 
العم��ل ع��ىل تنظيم تربية األس��امك 
يف األقفاص العائمة واس��تخدامها 
بطرق صحيحة وضمن املحددات.

خشية االنقراض 
ك��ام ان القوان��ني الدولي��ة املدعومة 
م��ن املنظ��امت العاملي��ة الت��ي هتت��م 

ع��ىل  حت��رص  الس��مكية  بالث��روة 
التع��رض  م��ن  احليوان��ات  محاي��ة 
قواع��د  بوض��ع  اجلائ��ر،  للصي��د 
قانونية متن��ع الصيد البحري ألنواع 
األس��امك النادرة، أو التي ال ُيسمح 
حم��دد  موس��م  يف  إال  باصطياده��ا 
خ��الل الع��ام الواح��د، للمحافظة 

عليها من االنقراض.
اال ان قي��ام البع��ض هب��در الث��روة 
احليواني��ة وع��ىل اخلص��وص املائية 
منها بحجة ان الرشع ال حيرم ذلك، 
ه��ذا خمال��ف للواقع، فاالس��الم ال 
حيرم صيد االسامك اذا خرجت من 
املاء حي��ة ولكن  قد حي��رم من عدة 
ابواب اذا كان ذل��ك خمالفا لقوانني 
البل��د او اذا كان الصي��د بوس��ائل 
االب��ادة لباقي احليوان��ات مما يؤدي 
اىل ه��در االقتص��اد الوطن��ي وهذا 
م��ا ال يقبل��ه اي عاق��ل وه��ذا كل��ه 
حمرم من الدول��ة فضال عن مراجع 
الدين، والجل ان ننش��أ ثقافة بيئية 
صحيحة البد من اجراءات قانونية 
حتس��م الصيد اجلائر ومتنعه خش��ية 
انقراض االس��امك النادرة عىل وجه 

اخلصوص. 
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منذ س��نوات عديدة وه��ي ترزخ حتت 
هذا العذاب عىل امل ان يايت يوم ويقدر 
تضحياهتا ويكف عن ذلك اال ان االمر 
بدا يس��تفحل فبع��د ان كان ذلك  جيري 
داخل البي��ت اصبح الش��ارع هو حلبة 
املصارع��ة الت��ي يس��تعرض فيه��ا ذلك 
العت��ي فنون��ه القتالية وي��امرس فحولته 
البغيض��ة عىل انثى ال ح��ول هلا وال قوة 
فلم يكن بوس��عها اال الس��كوت اىل ان 
وصل االمر عن طريق اجلران اىل  ابيها 
ال��ذي ال يعلم  ماذا س��يفعل فال قانون 
حيميه��ا وال عدال��ة تنصفه��ا  خصوصا 
وان » سيدها » حممي بموجب القوانني 
والترشيع��ات الرش��يدة !! م��ن خالل 
إباح��ة افع��ال العن��ف وال��رضب التي 
تقع من��ه عمال بحق��ه يف تأديب زوجته 
وه��و ما نص��ت عليه امل��ادة 1/41 من 
قانون العقوبات العراق��ي النافذ بقوهلا 
» الجريم��ة اذا وق��ع الفع��ل اس��تعامال 
حل��ق مق��رر بمقت��ىض القان��ون ويعترب 
اس��تعامال للح��ق : 1- تأدي��ب ال��زوج 
زوجت��ه ...يف ح��دود ماهو مقرر رشعا 
او قانون��ا او عرف��ًا ....« .أي أن افعال 
ال��رضب والعنف التي يامرس��ها الزوج 
جت��اه زوجته واس��تنادًا لل��امدة املذكورة 
تعد من قبيل اس��تعامل احلق والذي يعد 
بدوره سببا من أسباب اإلباحة ، والتي 
بمقتضاه��ا ال يمك��ن مس��اءلة ال��زوج 
جزائي��ًا وال مدنيا ع��ام يوقعه من إعتداء 
ع��ىل زوجت��ه مادام ق��د اس��تخدم حقه 
املنصوص علي��ه قانون��ا بموجب املادة 

السابقة الذكر . 
موقف القانون العراقي 

ان ن��ص هذه امل��ادة والتي اش��ارت اىل 
استخدام العنف بكل انواعه والرضب 
واش��رتطت ع��ىل ان يك��ون يف ح��دود 

املق��رر عرف��ا ً ورشع��ًا وقانون��ًا ،وهذا 
يعن��ي ان��ه اذا  اطلقن��ا ح��دود الس��امح 
الع��ريف » طبقا للامدة القانونية » س��نجد 
ان هن��اك اع��راف تعت��رب رضب امل��رأة 
بالس��ياط واخلش��ب واحلديد وتقييدها 
باحلبال فضاًل عن قس��وة استخدام اليد 
وااللف��اظ البذيئ��ة م��ن ضم��ن حدود 
م��ا يس��مى بالتأديب وحق��وق الزوج ، 
وال اريد ان اذكر  االضطهاد اجلس��دي 
واجلنيس وغ��ره ،هل ان حدود العرف 
أن��ى اختلفت ازمنة املجتم��ع وتنوعت 
يس��بغ  عالقات��ه االجتامعي��ة واالرسية 
عليه القانون ذلك ويعتربه استعاماًل حلق 
طبق��ا للع��رف ،نعم ان الع��رف مصدر 
من مصادر القان��ون لكن العرف الذي 
يمن��ح االس��تقرار واملصداقية يف رس��م 
ح��دود مدنية ومادي��ة وطريق��ة تعامل 
ام��ا ان يس��تقر الع��رف ع��ىل ان تك��ون 
لل��زوج س��طوته ويبيح رضب��ه للزوجه 
وجرحه ملشاعرها االنسانية فذلك غر 
منطقي وغ��ر مقبول وال يعترب مصدراً  
من مصادر القانون،إن ما اش��ارت اليه 
امل��ادة اع��اله  إنام ه��و مس��ايره ملنظومة 
الفهم الذكوري وتكريس للفهم القبيل 
والعش��ائري الذي ينظ��ر اىل املراة نظرة 
دوني��ة ... كام ان مفردة )التاديب ( بحد 
ذاهتا قاسية جدًا عىل كيان انساين يرتبط 
م��ع االخر بعقد مق��دس اعرتف االخر 
به عىل انه رشيك يف حياة مش��رتكة وهو 
اهاًل ليكون وعاء المتداده البرشي فهي 
حتمل يف طياهتا منطق الرؤية العش��ائرية 
والقبلية املتخلفة ونظ��رة الديني الراكد 
يف حدود نصوصه الت��ي يقلبها دون ان 
ينظر اىل رحاب افق النص الديني ، ،ثم 
ان القان��ون وم��ن باب التأكي��د لفكرته 
اعترب املرأة قارصًا ش��أهنا يف ذلك ش��أن 

االطفال القرص والتالميذ الذين يتلقون 
الرتبي��ة يف مقتبل حياهتم  ومع ذلك فان 
ال��رضب  االخ��رة فطن��ت واعت��ربت 
والتعنيف الرتبوي غ��ر جائز ويعرض 

مرتكبه اىل العقوبة االدارية...
 ان ن��ص هذه امل��ادة ويف فقرهتا )1(هو 
خمالف��ة واضحة لنص الدس��تور الدائم 
يف امل��ادة )14( فام ه��ي افضلية الرجل 
وهي تنص عىل ان المتييز بني العراقيني  
بس��بب الدي��ن او الطائف��ة او اجلن��س، 
فحني يقول الدستور بان ال متييز بسبب 
اجلن��س فانه يعطي املس��اواة بني الرجل 
واملراة كأفراد متس��اوون يكونون نسيج 
املجتم��ع ، والع��راق كبلد يس��عى لبناء 
جمتم��ع مدين ق��ادر عىل اجي��اد منظومته 
القانوني��ة التي ه��ي االس��اس املهم يف 
والواجب��ات  احلق��وق  ح��دود  رس��م 
طاب��ورًا  تش��كل  أن  القوان��ني  ،فع��ىل 
خل��ف الدس��تور واي قان��ون ينحرف 
عن حمتوى وهدف الدس��تور س��يكون 
مصره )الالدستورية ( أي عدم االلزام 
واالحرتام واخلضوع الحكامه ومل ينس 
امل��ادة  يف  واعتربه��ا  االرسة  الدس��تور 
)29( أس��اس املجتم��ع وع��ىل الدول��ة 
املحافظ��ة ع��ىل كياهن��ا وقيمه��ا الدينية 
واالخالقية والوطنية ولعل االهم جدًا 
م��ا تضمنته الفقرة رابع��ًا التي تضمنت 
)متنع كل اش��كال العنف والتعسف يف 

االرسة واملدرسة واملجتمع ( 
 وه��و خمال��ف ايض��ا  بش��كل رصي��ح 
وواضح اىل قانون االحوال الش��خصية 
ويف امل��ادة )3(الت��ي اعت��ربت ال��زواج 
عق��دًا ومن غر املنطق��ي ان تكون املراة 
طبقا للعقد منح��ت الطرف االخر حق 

تاديبها الهنا بحاجة احيانًا للتاديب !! 
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كثر م��ن الناس يعتقدون أن الرتبية 
ه��ي األوام��ر والنواه��ي، أن يطيع 
اإلبن أبويه دون نقاش وال معارضة 
أو أن يك��ون األبوي��ن مس��يطرين، 
مق��دار  ه��ي  احلقيق��ة  يف  ولك��ن 
التواصل ب��ني اإلبن واألهل ، فعيل 
قدر العالقة الطيب��ة وخمزون احلب 
والتعاطف عيل قدر ما يكون حسن 
السلوك إضافة إيل أن الرتبية هي أن 
يطبق اإلبن قواعد وأس��س األرسه 
أمامهم وم��ن ورائه��م دون وجود 
أي رقيب من البرش بل يكون عقله 
وقلب��ه مها املحرك األس��ايس لعمل 
الص��واب دون اخل��وف من عقاب 

وال رغبة يف إرضاء االخرين.

كش��فت دراس��ة  حديث��ة، أن إنجاب 
اإلناث يزيد متوسط عمر اآلباء بنحو 
س��تة أش��هر مقابل كل أنث��ى ينجبها، 
بين��ام ال يؤث��ر إنج��اب الذك��ور ع��ىل 
أعامره��م وأش��ارت  إىل أن إنج��اب 
اإلن��اث، يضي��ف “مج��اال” إىل حياة 
األب، ويمث��ل دفعة ملس��رته املهنية، 
ويطيل من عمره وجيعله زوجا أفضل 
وأوضح��ت ايض��ا أن ش��عور األب 
بال��دفء والرق��ة لدى محل��ه رضيعه 

يزداد عندما تكون أنثى..
وأعط��ي أكثر م��ن 50 وال��دا أجهزة 
تسجيل رقمية، لرصد انفعاالهتم مع 
أطفاهلم الذكور واإلناث، وتوصلت 
الدراس��ة، بعد حتليل البيانات، إىل أن 
اآلباء الذين أنجبوا إناثا يمضون وقتا 

أطول بنس��بة 60% م��ع بناهتم مقارنة 
بأوالدهم كام  أن اآلباء يعيش��ون فرتة 
أطول يف حال إنجاب إناث، مش��رة 
الع��امل إىل  إىل أهن��م حياول��ون تغي��ر 

األفضل.
وبحسب الدراس��ة  فإن متوسط عمر 

الرجل يزيد بواقع س��تة أش��هر مقابل 
كل أنث��ى ينجبها، يف ح��ني أن إنجاب 
الذك��ور ال يغ��ر ش��يئا، وم��ع ذل��ك، 
فإن األمهات يفقدن س��بعة أش��هر من 
أعامرهن مقابل إنج��اب ذكر أو أنثى، 
وذلك بسبب تأثر التعب البدين عليه.



20
17

59

3

عدد
ال

عامل االسرة



20
17

60

3

عدد
ال

عامل االسرة

فوائ��د اجت��امع األرسة ع��ىل الطع��ام ال تقت��رص ع��ىل تقوية 
الروابط العائلية، وتعزيز روح املش��رتكة بني اآلباء واألبناء، 
ب��ل تتعداها إىل فوائد غذائية وصحية أيضا فقد أكد دراس��ة 
حديث��ة بأن األطف��ال الذين يعيش��ون يف بي��وت جتتمع فيها 
األرسة بانتظام ح��ول مائدة الطعام يميلون للطعام الصحي 
وأكل فواك��ه وخ��رضاوات أكثر من أولئك الذين ينش��ؤون 
يف بي��وت ال تركز ع��ىل أوقات األكل املعت��ادة، كام أهنم أقل 
احتامال لزيادة الوزن ممن ال يتناولون الطعام يف جّو أرسي..
كام أن األطفال الذين يتناولون الطعام يف جو أرسي يميلون 
إىل االهت��امم أكث��ر بواجباهت��م املدرس��ية وإن اآلب��اء الذي��ن 
يبذلون جهدا يف االجتامع عىل الطع��ام أكثر ترجيحا لتقديم 
املايكرويف وإعطائه للطفل وهو جالس أمام التلفاز.طع��ام أفضل ألبنائهم بدال من جم��رد حرش يشء ما يف جهاز 

عندما نس��تمع للقص��ة فإننا نكون يف أق��ىص حاالت الرتكيز 
والتفاع��ل مع أحداثها وكلنا ش��وق ملعرفة هنايتها، وهلذا فإن 
أثر القصة يف النفس والذاكرة أقوى من أثر املعلومة املجردة، 
ومن يتأم��ل القرآن الكريم جيد أن ثلث��ه قصص، ألن القصة 
مادة تربوية مهمة تؤثر يف سلوك اإلنسان ومعتقده، وخاصة 
إذا كان فيه��ا عن��رص إثارة أو موقف فكاه��ي أو أهنا ختاطب 
خيال املستمع وعقله الالواعي، ولو طلبت من القارئ اآلن 
أن يذكر لنا قصة تأثر هبا وهو صغر وما زال يتذكر تفاصيلها 
لذك��ر لنا قصصا كثرة، لذلك ال تغفلوا أمهية قصص القرآن 

والسنة يف تربية أطفالكم.
وم��ن كثرة أمهية هذه القصص ق��ال علامؤنا )احلكايات جند 
م��ن جن��ود الرمحن يثبت هب��ا م��ن يش��اء(، ألن يف القصص 
عربا وحكام تتس��لل لعقل السامع ونفس��ه فيتأثر هبا ويرشب 
أفكارها م��ن حيث ال يدري، ويقول د. جاس��م املطوع هبذا 
الشأن: “كام حيدث يف األفالم واملسلسالت من غرس للقيم 
لدى املشاهد فتتحول هذه القيم لعقله ويرتمجها سلوكه، ولو 
حللنا أي فيلم أو مسلس��ل لوجدنا أن أساسه قصة كتبت ثم 
حتولت ملادة إعالمية، ل��ذا نقرتح عىل الوالدين رسد جمموعة 
م��ن القصص  القرآنية لنس��تثمرها يف توصي��ل قيم وأخالق 

مهمة ألطفالنا. 
فالطف��ل يف مراحل��ه األوىل م��ن والدت��ه وحت��ى عمر تس��ع 
س��نوات حيب احليوانات كثرا، سواء بالنظر إليها أو باللعب 
واحلديث معها أو باإلستامع لقصصها، فيسبح خياله الواسع 
م��ع تفاصيل القص��ة التي يس��معها ويعيش أحداثه��ا وكأنه 
أح��د أبطاهلا، وهناك ثالث قصص تربوية مهمة هلذه املرحلة 
العمرية وهي )قصة يونس واحلوت( و)قصة موسى واحلية( 
و)قصة س��ليامن واهلدهد(، وفيها قيم مهمة يكتس��بها الطفل 

مع اإلستمتاع أثناء رواية القصة له.
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عامل االسرة

املكّونات 
أربع��ة أكواب م��ن احلليب الس��ائل، 
وإذا مل يتوفر يمكن استخدام احلليب 
اجل��اف، حيث نض��ع أربع��ة أكواب 
م��ن امل��اء وثامنية مالعق م��ن احلليب 

اجلاف. 
ك��وب م��ن الس��ميد الناع��م أو 10 

مالعق سميد ناعم. 
ربع كوب من السكر. 

ملعقة من ماء الورد. 
ملعقة من ماء الزهر. 

علبة من القشطة. 
نصف كوب فستق حلبي مطحون أو 

لوز للتزيني. 
فانيال )اختياري(. 

مقادي��ر القط��ر: ملعق��ة م��ن عص��ر 
الليمون احلامض. 

كوب من السكر. 
كوب وربع من املاء. 

مالحظة: جيب أن يكون القطر جامد 
أو قوام��ه ثقي��ل مثل العس��ل ويمكن 

استبداله بالعسل الطبيعي إن توفر. 
طريقة التحضر

 يوضع احلليب مع الس��ميد واملستكة 
يف وع��اء عىل نار هادئ��ة ويتم حتريكه 

بشكل خفيف. 
يوض��ع الس��كر، وم��اء ال��ورد، وماء 
الزهر، والفانيال فوق اخلليط ويستمر 
يف حتريكه ع��ىل نار هادئة حتى يصبح 
اخلليط ذو قوام سميك، لكن إذ مّرت 
20 دقيق��ة ومل يصب��ح ق��وام اخللي��ط 

سميكًا فأضيفي ملعقة من النشا. 
جيهز اخللي��ط عىل النار ث��م يوضع يف 
وعاء التقديم، ويفرد بش��كل مستوي 

حتى ي��ربد ويمكن وضع��ه خارج أو 
داخل الثالجة. 

توض��ع علب��ة القش��طة ف��وق اخلليط 
البارد وتفرد عىل وجه اخلليط. 

يرش الفستق احللبي عىل وجه اخلليط 
وإن مل يك��ن متوفر الفس��تق يمكن أن 

يرش اللوز. 
يوضع امل��اء والس��كر والليمون عىل 
الن��ار يف وع��اء إلعداد القط��ر، وبعد 
جتهيزه من األفض��ل أن يوضع القطر 
ع��ىل كل قطع��ة يمك��ن أن تق��دم من 
حل��وى لي��ايل لبن��ان حس��ب حاج��ة 

الضيوف للقطر عليها. 
توزع القطع ع��ىل أطباق أو صحون، 
وهب��ذا تك��ون جاه��زة متام��ًا وتق��ّدم 

للتناول.
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 بحث��ت يف ارج��اء املنزل عن ابنتي الصغرة مريم فلم اجده��ا وبعد البحث املتواصل 
وجدهت��ا جالس��ة يف الباب اخلارج��ي لبيتي وكاهنا مرتقب��ة بعينيه��ا الزرقاوتني لقدوم 
احده��م من اخ��ر الطريق اس��تغربت وس��ألتها عن س��بب جلوس��ها....اجابتني...
بص��وت حزين وعيون مغرورقًة بدموع الرباءًة ونق��اء القلب والرسيرًة ....اهنا تنتظر 
قدوم العيد ثم التفت ايل وس��ألتني .....متى س��يايت العيد ياامي ....وهل س��يايت لنا 
فعال..حممال باالفراح واهلدايا ومتعة اللقاء باألهل واألحبة الذين أبعدهتم عنا قس��وة 
احلياة وصخبها وتابعت متس��ائلة..هل س��يايت العيد ليدق الباب عىل )عباس( جارنا 
الطفل اليتيم الذي تركه أباه الشهيد يف احلشد الشعبي يف معارك حترير ارضنا املغتصبة 
ليعطي��ه هدية العيد والعيدية؟؟؟؟ وهل س��يايت ليس��لم عىل )أم حس��ني( التي تقيض 
يومها مفرتش��ة االرض يف الس��وق تبيع العلك واهليل وقد احرقت يدهيا السمراوتني 
الش��مس الالهبة عىل أمل ان جتمع ماال لرشاء مالب��س العيد ؟ لبناهتاالصغرات ....
وهل س��يايت العيد ليض��ئ بيت احلجي )آبو حممد( بعد ان تركه أوالده وحيدا فريس��ًة 
للوح��دًة واخلوف من املوت يف َاي حلظًة، ..اجل ياصغريت أنا معك اس��أل أيضا متى 
سيايت عيدًك ياوطني؟ متى ستنعم بعيد السالم واألمن واالمان .. متى سيوحد حب 
ش��عبك بكل اطيافه ش��يعي ....سني...مس��يحي....صابئي...أيزيدي متى ستنجيل 
ّعن س��امءك غاممة ااٍلرهاب التي أمطرت املوت والقت��ل واخلوف عىل أبناءك....متى 
ياوطني يرحل عن ارضك من باعوا ذممهم ودينهم من ادعياء االنتامء لك ومن أباحوا 

ورسقوا ورشدوا وعاثوا يف ارضك وحرثك فسادا؟
...نعم ياوطني نعم س��يايت عيدك ...اكراما لكل الرشفاء من محاتك مرجعية وش��عبا 
وإكراما لدموع اليتامى واألرامل واالمهات الثكاىل ....س��يايت من اجل الدماء الزكية 
التي س��الت عىل ارضك وروهتا بكل شجاعة وبس��الة من اجل ان نحيا احرارا كراما 
... نعم يامريم ....س��يايت عيدنا فهذه بش��ائر النرص قد صدحت.باصواهتا عىل مأذن 
صالح الدين والرمادي واملوصل وهاهي سواعد أبناءك ياوطني من املقاتلني األبطال 
جيش��ا وحشدا مقدس يف س��وح الوغى قد أعادوا لك العز والرشف والرفعة وأذاقوا 
أع��داءك ذال وهواننا ....س��لمتم يامن أعدت��م عيدنا ورفعتم رايتن��ا وحررتم أرضنا 

وصنتم عرضنا ...عيدكم نرص وعزكم  مبارًك .



تصوير: حسن خليفة
حوار: قاسم عبد الهادي
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ليكن الوفاء والعرفان اليوم لكل عراقية ش��جاعة اري��ق دمها دفاعا عن رشف 
الوط��ن ، واخ��رى جاه��دت الطفاهلا اليتام��ى ومنحته��م رشف االنتامء الب 
ش��هيد ..والتي حبتهم بالرعاي��ة ، وثالثة محلت رشف مش��اركة فعلية يف نطاق 
آخ��ر عونا الخواهنا املقاتلني كتقدي��م الطعام والطبابة وغرها ..فلكل ام زفت 
ش��هيدا واهدت��ه اىل ت��راب الوطن ، ول��كل زوجة صربت عىل ف��راق رشيكها 
الش��هيد وحتملت مصاعب العيش والرتبية .. نكتب س��طور اخلجل والعرفان 
هل��ن ،فالش��هيدات  واالمهات اللوايت س��طرن بط��والت خال��دة يف مناطقهن 
وك��ن يرهبن االعداء بام حيملن من بس��الة عىل مقارعة العدو يف س��احات العز 
والش��هادة ، كانت هلن ص��والت مع اخواهنن االبطال وابناء عش��رهتن قاتلن 
ب��رضواة ونل��ن رشف الش��هادة واخلل��ود .. واخريات رصن مثاال لكل نس��اء 
العامل يف احلب والتضحية الجل ان يس��مو الوطن رغم املآيس واليتم !! ورغم 
تعكزات الطريق الذي مل خيلو من العثرات .. اال ان اهلل سبحانه وتعاىل منحهن 

املقدرة واالرادة ليكونن وتدا حيمي خيمة البيت من الرياح 
اسامء سطرت يف صفحات التاريخ بحروف من نور وملعت بطوالهتن يف سوح 
الوغ��ى يقارع��ن أعداء االس��الم والديمقراطية ،  اهبرن الع��امل بأمكانياهتن  يف 
نجاح املعركة والنرص عىل االعداء ، وهن هيزجن وحيثثن املقاتلني عىل التصدي 
ليكملن مش��وار النداء املقدس بفخر وثب��ات .. قدمن التضحيات وابني اال ان 
يكن يف مقدمة مس��رة االيامن والعقيدة ،  ،فأس��تحققن التكريم واالستذكار..
والرفعة برؤوس ش��اخمة، ونفوس تأبى اال ان تردد  بفخر اهنا ام شهيد وزوجة 
ش��هيد واخت شهيد ، انه لقب س��امي وياله من وسام اليستحقه اال من حباها 
اهلل بظله ورشف نالته كل امرأة عراقية غطت قدمها تراب املعارك العطر بأريج 

االستبسال .. هذه هي املرأة العراقية التي متيزت  بطراز خاص .. 



مخيم الالجئيين
تصوير: حسنين الشرشاحي



للسيدة  المنسوب  الصندوق  من  مستنسخة  نسخة 
فاطمة الزهراء عليها السالم .

األصلي معروض في متحف طوب قابي في اسطنبول .
تصوير: قاسم العميدي


