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اريج 
االفتتاح

جوهر الصداقة 
ــين  ــام الحس ــار االم ــف أنص ــي مواق ــر ف ــن النظ ــا نمع حينم
عليــه الســام فــي معركــة الطــف الفاصلــة بيــن الحــق 
ــامية  ــامية الس ــم اإلس ــن المفاهي ــرا م ــنجد كثي ــل، س والباط
قــد طبقــت أروع تطبيــق وشــيدت بأجمــل صــورة، ومــا أرقــى 
الوصــف الــذي جــاء بحقهــم علــى لســان اإلمــام الحســين)ع( 
ــى وال  ــا اوف ــم أصحاب ــي ال اعل ــد، فان ــا بع ــال: )أم ــث ق حي

ــرا مــن أصحابــي( خي
ونحــن ألجــل ذلــك نريــد ان نســتوحي مــن مواقــف أصحــاب 
الحســين)ع( الذيــن استشــهدوا بيــن يديــه عبــرا خالــدة 
رســمت جانبــا مــن لوحــة الطــف الســامية ،علينــا ان ندقــق 
النظــر جيــدا فــي كل موقف مــن مواقــف هــؤالء المخلصين،.. 
ــد  ــخ مجي ــى تاري ــاهدة عل ــة ش ــم البطولي ــت مواقفه ومازال
المتنــا االســامية، بالرغــم مــن قســاوة القتــال والعنــف الــذي 
ــر..  ــة األم ــي نهاي ــروا ف ــم انتص ــة ، اال انه ــهدته المعرك ش
ــن  ــم حي ــوي والعال ــش االم ــوالت الجي ــك البط ــت تل واذهل
ــك  ــتحضر تل ــرار يس ــي االح ــهاد اب ــرى استش ــي بذك يحتف

ــاج. ــة واالحتج ــة فــي معســكر البطول ــات الحميم الصداق
 ونحــاول ان نســتفيد منهــا قــدر تعلــق الواقــع الحالــي بهــا 

، فعلــى اختــاف قومياتهــم واعمارهــم، اال انهــم حملــوا 
ــه  فــي االندفــاع  ــل ل ــق المثي ــاط وثي ــدة واحــدة وارتب عقي
ــئ  ــذا ينب ــرار، وه ــي االح ــة الب ــا" وكرام ــهادة حب ــو الش نح
ــري  ــادق وجوه ــي ص ــوم اجتماع ــل بمفه ــى محم ــن معن ع
لــم يتزعــزع او يتخلخــل فــي احلــك ســاعات القتــال ، 
ــأ  ــا المعب ــى النقيــض مــن ذلــك مــا نلمســه فــي حاضرن عل
بالمتنافضــات والمتغيــرات الســريعة التــي تركــت لنــا ثقــل 
العاقــات الســطحية والصداقــات الهشــة الفارغــة التــي 
تــكاد  تنهــار بمجــرد حــدث بســيط او مشــكلة صغيــرة 
تصــادف مســار الصداقــة، واغلبهــا مرتبطــة بمصالــح آنيــة 
تنتهــي تلــك المصالــح وتتاشــى معانــي الصداقــة، وهــذا 
اليعنــي خلــو المجتمــع مــن صداقــات حقيقيــة بيــن النــاس 
ــة  ــى جلي ــارة تبق ــد ان االش ــاة.. بي ــتمرت الحي ــا اس واال لم
وعصيــة علــى النســيان ومضربــا" لامثــال هــؤالء الثلــة 
ــع  ــهدوا م ــوا واستش ــدوا وقاتل ــن صم ــاب الذي ــن االصح م
ــه الســام بمنتهــى الصــدق واالخــاص  ــه علي ــد الل ابــي عب
 واالنتمــاء العقائدي،فســجل لهــم التاريــخ ابهــى الصــور 

والمرثيات.

رئيس التحرير
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مآثر 

حينما يترسخ االيمان يكون 
العطاء، فالتباري في خدمة 

ضيوف الله شرف وفخر لكل من 
ساهم فيها واحيا مفرداتها 
بحب وسالم، فشعر بحالوتها 

تقربا" الى الرحمن ، وفي الحج 
واداء المناسك تصادفك العديد 
من الحاالت التي تستدعي عماًل 

تطوعيا وانسانيا" سيما لكبار 
السن ممن اليمكنهم تأدية 

المشاعر بمفردهم والمعاقين 
والمرضى وغيرها من االعمال 

التطوعية التي يبادر اليها 
من اختاره الله جل وعال لهذه 
المهمة االنسانية العظيمة، 
وهيئ اناس يتنافسون في 

فضائل المكرمات، ليتجسد هذا 
العمل ويتألق في واقعة الطف 

مع اصحاب الحسين الذين تطوعوا 
وارتقوا درجات رفيعة في الدفاع 

عن ابن بنت رسول الله والذود 
عنه وقتال المشركين دونه.. 
وبعضهم من تطوع وجعلوا 

اجسادهم دروعا" دون وصول 
سهام الغدر  للحفاظ على ابا 
عبد الله عليه السالم و ارواح 

اخوانهم المسلمين وهم 
منهمكون في اداء شعيرة 

الصالة . 

تنافس في فضائل المكرمات 

خدمات تطوعية 
في رحاب بيت اهلل 
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فهل ترى مظهرًا للدين والحق أصدق من هذا ؟ أفا تحترم الصاة 
وهي حرم الله ؟! أو لم يســمعوا كام الله : ) َواَل َتُقوُلوا ِلَمْن أَْلَقى 

اََم َلْسَت ُمؤِمًنا ( . إَِلْيُكُم السَّ

االنسانية أواًل
وهنا نستعرض بعضا من قصص التطوع التي لمستها في الديار 
المقدســة ومن ارســل لي الكثير منها وعن هذا تحدث الحاج زاهد 
البياتي رئيس لجنة التطوع في الهيئة العليا للحج والعمرة بالقول:   
العطاء وااليثار وكسب الثواب تتجلى بأبهى واسمى معانيها في 
الغربة اقدس البقاع اال وهي الديار المقدســة ، وقد لمسنا العديد 
مــن حكايات التطوع في رحلة الحج غاية في االنســانية والزهو، 
وهو هدفنا االســاس في تسهيل مهمات ضيوف الرحمن والعمل 
علــى راحتهم واداء مناســكهم بشــكل صحيح ومنها يســتأنف 
البياتي فيما كتبه ولمســه من هــذه القصص والحكايات بعد ان 

دونها جميعها في كتاب سيطبع قريبا بعون الله .
ويذكــر: عند صعيد عرفة اصيبت حاجة عراقية ليس معها مرافق 
بالتعب واالرهاق، فقامت المرشــدة حبيبة مــن محافظة كركوك 
برفقتها الى مستشــفى عرفــة على الرغم من كونهــا من قافلة 
اخرى، انها االنســانية بأجمل صورها .. فضا عن تبرعها بمبالغ 
ماليــة لكل مــن فقد امواله او احتاج اليها .. وحبيبة ســباقة الى 
مســاعدة اآلخرين و توفيــر احتياجاتهم من الكراســي المتحركة 

وغيرها. 

اجمل  القصص
وما اجمل ماتطوع به الحاج العراقي وتعامله الرقيق مع كبار السن 
وهي صورة مشــرقة للعراقي الغيور محملة بدالالت كبيرة لسائق 
حافلــة الحاج خالد مــن مكتب كرباء المقدســة  وهو يحمل احد 
الحجاج المســنين خال ســقوط االمطار ايام التشريق، وكذا فعل 
الحــاج احمد نوري اذ قام بنقل عدد من الحجاج على اكتافه خال 

العواصف واالمطار التي هطلت في يوم عرفة . 
والننسى الحاج العراقي محمد صكبان الذي اثار االعجاب في عمله 
التطوعي، اذ قام بمساعدة 13 حاج وحاجة من المسنين والمرضى 

فــي اكمال طواف االفاضة في دفع كراســيهم المتحركة واكمال 
مناسكهم بيسر وعافية . 

وايضا قيام المتعهد الحاج شــكر محمود قهرمان بتســديد مبالغ 
كبيــرة على حجاج قافلتــه ومن خارج قافلته ممــن تعرضوا الى 
فقــدان محفظاتهم  ونقودهم كما تحمل مصاريف تأجير عدد من 
عمال دفع الكراســي المتحركة خال المشاعر لذوي الدخل المحدود 
من المرضى والمســنين من امواله الخاصــة ومع ذلك فهو يتمتع 

بصب الطعام لحجاجه شخصيا .

سباق التطوع
ومن مبــادرات االطباء التطوعية المباركة .. قصة الطبيب باســل 
محمد عباس من كركوك كان باســا ساهرا لخدمة الحجاج من كل 
القوافــل اتفق مع المتعهــد علي ابراهيم اغا شــراء كمية كبيرة 
من اصناف االدوية الضرورية  ســعيا لمعالجــة الحجاج المعوزين 
للعاج ليساهما معا في سباق العمل التطوعي وقد نجحا في هذه 

التجارة في ظل دعاء الحجيج .

اخالص المهمة
مسك ختام بادرات التطوع وهي عديدة ومنوعة وجديرذكرها هي 
للمرشد الديني السيد حســين الجزائري الذي قام بمبادرة تطوعية 
بعد انتهاك مناســك الحج وذلك الســتثمار الوقت المتاح لحجاج 
قافلتــه وتوظيفه في ســبيل كســب المزيد من األجــر والثواب 
دعوتهم الداء مناسك العمرة المفردة الموات واحياء الحجاج الذين 
توفوا ولم يؤدوا مناسك العمرة، وهي ليست من الواجبات الشرعية 
وانما تعد من المستحبات.. فضا عن دور الجزائري الكبير في ارشاد 
ضيوف الرحمن وتوعيتهــم على واجباتهم واقامة صاة الجماعة 
كل يوم وتعريفهم بالمشــاهد التاريخية والدينية، وكان بالفعل 
محتويا" لدوره كمرشد ديني ادلى لحجاج قافلته بمعلومات مفيدة 
ومتكاملة عن كل مايخص المناسك والمساجد التاريخية في مكة 

والمدينة فكان مخلصا" للمهمة.

قوارير
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طبيب

تستعد كوادر مستشفى سفير 
اإلمام الحسين )ع( الجراحي 

التخصصي في كل عام قبل بدء 
زيارة العاشر من شهر محرم 

وزيارة األربعين المليونية 
للقيام بمهامها اإلسعافية 

والطبية على أكمل وجه, 
بحكم قرب هذه المستشفى 

من الحرم الحسيني المقدس 
وكونها الوحيدة داخل قطع 
المدينة القديمة فهي تقع 

أمام باب الرأس الشريف / 
شارع الشهداء, وعلى الرغم 
من كونها مستشفى جراحي 

لكنها تحتوي على صالتين 
لطوارئ الرجال والنساء, 

وعند توافد الزائرين بأعداد 
كبيرة تتضافر كل الجهود من 

أجل تقديم الرعاية الطبية 
لكل الحاالت الوافدة إلى 

المستشفى وتحويل الحاالت 
الحرجة إلى مستشفى 

الحسين العام عن طريق 
سيارات اإلسعاف بأسرع وقت 

ممكن رغم صعوبة النقل بسبب 
اكتظاظ الشوارع المجاورة 
بأعداد غفيرة من الزائرين.

مستشفى سفير  اإلمام الحسين »عليه السالم« الجراحي 

تقدم توصياتها للزائرين!
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الجــراح االستشــاري محمــد عباس علــي مدير المستشــفى يقدم 
توصياته الطبية باســمه وباســم جميــع الكادر الطبــي من أطباء 

وممرضين: 
من جوار اإلمام الحســين)ع( يدعوكم خدمته في مستشــفى سفير 
اإلمام الحســين )ع( من أطباء ومنتســبين إلى أن يكونوا بمســتوى 
يليق بهم كزائرين لســيد الشــهداء وان يكونــوا على درجة عالية 
مــن االنضباط والرقي بما يتاءم مع والئهم ألهل بيت النبوة )ع( 

ويتوجهون لكم بالنصائح اآلتية: 
1 - الحفاظ على النظافة العامة والنظافة الشخصية تجنبًا لحصول 

األمراض االنتقالية وتفشي العدوى.

2 - الحرص الدائم على توخي األكل والشرب من األماكن المعروفة 
واألمينة وتجنب شــرب الســوائل المكشــوفة خصوصا ان الفترة 

الحالية هي الوقت المناسب لظهور مرض الكوليرا.
3 - تجنب التدافع واألماكن المزدحمة وخصوصا بالنسبة لألطفال 

والنساء.
4 - عنــد حصول اي عارض صحي ال ســمح الله لألخــوة الزائرين 
يرجــى التوجه إلى أقرب مفرزة طبية وعــدم االنتظار للوصول إلى 

المستشفيات.
5 - االلتزام بغسل اليدين بصورة مستمرة عدة مرات يوميا للوقاية 
من األمراض ولو بالماء فقط إذا لم تتوفر مستحضرات غسل اليدين 

كالصابون أو المعقم.
6 - عند ماحظة مرور سيارات اإلسعاف او حاملي النقاالت يرجى 

فسح المجال لهم ألنهم في مهمة ألنقاد حياة شخص.
7 - عدم تعاطي واستخدام االدوية وخصوصا المضادات الحيوية 

بصورة عشوائية.
8 - التعــاون مع اخوتكم منتســبي الصحة من أطبــاء وممرضين 

وتذكروا دائما أن الجميع يعمل لخدمتكم.

إحصائية زيارة األربعين  1440
بعــد انتهــاء الزيارة األربعينية في كل ســنة تقدم المستشــفى 
تقريرها إلى دائرة الصحة مشــفوعا باإلحصائية التي توضح عدد 
المراجعيــن في فترة اإلنذار بواقع أحد عشــرة يومًا إذ بلغ مجموع 
الداخليــن إلــى صــاالت الطوارئ خــال فترة اإلنــذار 33,207 
حالة طارئة, بينما اســتقبلت المفارز الطبية التابعة للمستشــفى 
704,952 مريضــًا, في حين تم مراجعة االستشــارية من قبل 
المرضى بعدد 40,250, وتم إجراء 36 عملية جراحية خال هذه 
الفتــرة وهذا العــدد يعد ضمن العمليات الطارئة التي تســتدعي 
دخوال ســريعًا إلى صالة العمليات إلنقاذ حيــاة المرضى, كما تم 
إجراء 1,251 تصوير )أشــعة وســونار(, وأخيرًا المختبر حيث تم 
إجراء تحاليل لـ 3,740 مريضــًا, والمجموع هو 783,436 وهو 
رقم كبير جدًا مقارنة بالطاقة االســتيعابية للمستشفى, في حين 
أكدت إدارة المستشفى على عدم تسجيل أي حالة وفاة خال فترة 
اإلنــذار, ومن النتائــج المتقدمة ُندرك إن أيام الزيــارة األربعينية 
تبيــن بأكثر من دليــل على إنها ايامًا اســتثنائية بكل المقاييس 

الطبيعية.

قوارير

د. محمد عباس علي:
من جوار اإلمام الحسين)ع( 

يدعوكم خدمته في مستشفى 
سفير اإلمام الحسين )ع( من 

أطباء ومنتسبين إلى أن يكونوا 
بمستوى يليق بهم كزائرين 
لسيد الشهداء وان يكونوا 

على درجة عالية من االنضباط 
والرقي بما يتالءم مع والئهم 

ألهل بيت النبوة )ع( 
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تصوير - رغد العبيدي
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درر
سجادية

رسالة الحقوق.. 

مذكرة علٍم موثقة بحق المعلم!

نص حق المعلم وفق ما جاء في رسالة الحقوق لإلمام السجاد )عليه السالم(:
"فأما حق سائسك بالعلم: فالتعظيم والتوقير لمجلسه, وحسن االستماع إليه واالقبال 

عليه, والمعونة له على نفسك فيما ال غنى بك عنه من العلم, بأن تفرغ له عقلك 
وتحضره فهمك وتذكي له قلبك وتجلي له بصرك, بترك اللذات ونقص الشهوات, وان 
تعلم أنك فيما ألقى إليك رسوله إلى من لقيك من أهل الجهل فلزمك حسن التأدية 
عنه إليهم, وال تخنه في تأدية رسالته والقيام بها عنه إذا تقلدتها, وال قوة إال بالله"
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صانع العقول
قم للمعلم وفه التبجيا    كاد المعلم أن يكون رسوال

ــو  ــوقي وه ــد ش ــاعر أحم ــة للش ــدة طويل ــن قصي ــع م ــذا مطل ه
ــع  ــاره صان ــع باعتب ــي المجتم ــه ف ــم وقيمت ــة المعل ــف منزل يص
العقــول وملهــم المعرفــة, إذ أصبحــت أشــبه بالرســالة العالميــة 

ــال. ــي األجي ــي لمرب ــد الحقيق ــزز البع ــي تع الت
ولكــن عنــد التوقــف أمــام رســالة الحقــوق لإلمــام الســجاد 
ــة  ــارات بالغ ــم إش ــق المعل ــص ح ــي ن ــد ف ــام( نج ــه الس  )علي
ــال  ــرعية االمتث ــى ش ــد عل ــامل يؤك ــوي ش ــج ترب ــة ومنه األهمي

اليوم بدأنا نالحظ عددًا من المعلمين 
والتدريسين المتواجدين على مواقع 

التواصل االجتماعي بشكل ربما يجعل 
الطالب ينسى أو يتناسى الفارق العمري 

والمعرفي واألهم فارق الدور والمنزلة؛ 
لذا قد يتسبب المعلم ذاته بتنحية نفسه 

من الدور الحقيقي الذي يفترض أن يؤديه 
بشروطه
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لمــا يتلقــاه المــرء مــن المعلــم, علــى أن يكــون وســط يقيــن تــام 
ــرق  ــتى الط ــه بش ــة ل ــل المعرف ــؤولية نق ــأ مس ــل عب ــه يحم بأن

ــائل. والوس
وإن هدفــه هــو االرتقــاء بالمفهــوم التربــوي والعلمــي إلــى 
ــي  ــذ ف ــو يتتلم ــم وه ــا المعل ــل له ــبق وأن وص ــتويات س مس
ــى  ــة عل ــالة المعرفي ــتمر الرس ــذا وتس ــر.. هك ــم آخ ــة معل مدرس
ــات  ــفوع باإلضاف ــري المش ــل اإلرث الفك ــال لنق ــب األجي تعاق
ــور  ــة, والتط ــات الحديث ــة الدراس ــج نتيج ــل المنه ــي تتخل الت

ــارب. ــاث والتج ــة األبح ــي منظوم ــل ف الهائ

المعلم المعاصر
ــجاد  ــام الس ــوق لإلم ــالة الحق ــح رس ــن نتصف ــاءل ونح ــد نتس ق
)عليــه الســام( التــي كتبهــا قبــل أكثــر مــن ألــف ســنة 
وخصوصــًا حينمــا نتعمــق فــي مفهــوم حــق المعلــم ونطابــق 
المنزلــة التــي أوالهــا اإلمــام للمعلــم فــي زمانــه مــع المعلــم فــي 

ــا؟ ــة ذاته ــة والمكان ــد القيم ــل نج ــي.. ه ــا الحال عصرن
وهــل تتطابــق مقومــات الشــخصية, ومجموعــة المبــادئ, وقــوة 

التأثيــر!!
هنــا علينــا أن نضــع األمــور فــي نصابهــا وال نبخــس حــق 
المعلــم بشــكل عــام, ولكــن البــد مــن اإلشــارة إلــى ضيــاع هويــة 
ــى  ــب الفوض ــي مه ــة ف ــة والعلمي ــن التقديري ــض المعلمي بع
التكنولوجيــة التــي ســاهمت مــن جهــة في تقــدم العلــم, وأدت 
ــددًا  ــا ناحــظ ع ــوم بدأن ــة دورًا ســلبيًا.. فالي ــن الجهــة الثاني م
مــن المعلميــن والتدريســين المتواجديــن علــى مواقــع التواصــل 
ــى  ــى أو يتناس ــب ينس ــل الطال ــا يجع ــكل ربم ــي بش االجتماع
الفــارق العمــري والمعرفــي واألهــم فــارق الــدور والمنزلــة؛ لــذا قــد 
يتســبب المعلــم ذاتــه بتنحيــة نفســه مــن الــدور الحقيقــي الــذي 
ــط  ــع الوس ــاج م ــار االندم ــروطه, ويخت ــه بش ــرض أن يؤدي يفت
الطابــي بدواعــي الصداقــة والتواضــع, ولكــن تؤكــد الدراســات 
النفســية فــي مجــال علــم النفــس التربــوي علــى ضــرورة إبقــاء 
ــن  ــة تؤم ــدود فعلي ــب وح ــم والطال ــن المعل ــة بي ــاحة كافي مس
للمعلــم كامــل صاحياتــه التربويــة قبــل العلميــة الواجــب 
توفيرهــا للطالــب ســبيًا إلداء دوره الرســالي قبــل أي شــيء آخــر.

األسرة التربوية
ــح  ــي تتي ــرة الت ــة األس ــن بيئ ــل م ــال الطف ــة انتق ــي بداي ف
ــاخ المدرســة المشــفوع  ــى من ــى المطلقــة إل ــة أقــرب إل ــه حري ل
باالنضبــاط والمنهجيــة, يصــادف شــخصًا قــادرًا علــى التأثيــر 
فيــه بشــكل كبيــر أال وهــو المعلــم الــذي يــؤدي غالبــًا دوره 
ــى  ــول إل ــرورة الوص ــه بض ــي, لعلم ــدور العلم ــل ال ــوي قب الترب
طمأنــة الطفــل وجعلــه قــادرًا علــى التفاعــل فــي جــو المدرســة 
واالندمــاج المبكــر لكــي يكــون قــادرًا علــى تلقــي المــادة 
العلميــة بشــكل طبيعــي, ومــن هنــا يأتــي الــدور األســري الــذي 
يتفــوق فــي كثيــرًا مــن األحيــان علــى الــدور األســري فــي 
ــية  ــة التدريس ــف الهيئ ــق تكات ــن طري ــون ع ــذا يك ــت, وه البي
ــى  ــر عل ــي التأثي ــة ف ــة والعاطفي ــم التربوي ــتثمار قدراته واس
نفســية الطالــب وتقويــم بعــض الســلوكيات التــي تحتــاج 
ــدأ  ــة تب ــة االبتدائي ــة المرحل ــي بداي ــوي, فف ــل ترب ــى تأهي إل
الشــخصية بالتكويــن بنســبة تفــوق مراحــل االكتمــال فــي عمــر 
المراهقــة.. وهنــا نحــن ال نؤكــد علــى وضــع الطالــب فــي مجمــل 
ــواء كان  ــم س ــع المعل ــى وض ــد عل ــة دون التأكي ــه العمري مراحل
ــى  ــة, وحت ــي الثانوي ــًا ف ــة, أو مدرس ــة االبتدائي ــم للمرحل معل
وهــو أســتاذا جامعيــًا؛ بــل الغايــة األســمى هــي التأكيــد علــى 
 حــق المعلــم علينــا بالتبجيــل والطاعــة واالحتــرام كونــه ينقــل 
بنائنــا  فــي  تســاهم  التــي  والســلوكيات  المعلومــات  لنــا 
ــإداء  ــف ب ــول المكل ــة الرس ــه بمثاب ــي وكأن ــي واألخاق المعرف

رســالته.
ايمان كاظم
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تصوير - عمار الخالدي

فقهيات

أحكام المراسيم العاشورائية

الســؤال: ما حكــم التغّيب عــن العمل لحضــور ليلة ويوم 
عاشوراء؟

الجــواب: إذا ُعّد الحضور نوعًا مــن عدم المباالة بما جرى على أهل 
البيت )عليهم الســام( في اليومين الحزينين، فا يجوز، إال إذا كان 

مضطرًا لكونه موظفًا أو طالب مدرسة.

السؤال: ما حكم لبس الذهب في أيام شهر محرم الحرام؟
الجواب: ال ينبغي ذلك.

الســؤال: نحــن مجموعة مــن الطالب ننــوي اقامة ســفرة 
ترفيهيــة، والتي تصادف قبــل أربعينية اإلمام الحســين 

)عليه السالم( بأيام قليلة، فما رأيكم في ذلك؟
الجواب: ال ينبغي ذلك.

الســؤال: مــا هو حكــم اســتخدام اآلالت الموســيقية في 
المواكب العزائية؟

الجواب: يجوز بكيفية ال تناســب مجالس اللهو واللعب، بشــرط ال 
يكون اســتعمالها بحسب عرف المحل مشــينًا بعزاء سيد الشهداء 

أرواحنا فداه.

الســؤال: ما حكم األدوات التي تدخل في العزاء الحســيني 
من طبل ومزمار، وما حكم االستماع إليها؟

الجواب: ال مانع ما لم يكن غير مناســب لشؤون عزاء سيد الشهداء 
)عليه السام( بحسب ارتكاز المتشرعة.

الســؤال: فــي مأتم النســاء، يعلو في أغلــب األحيان 
صــوت النســاء إلــى خــارج المأتــم؛ وذلك بســبب 
الرجــال  فيســمع  الصــوت،  مكّبــر   اســتخدام 
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المارون في الشارع، فما حكم ذلك؟
الجواب: ال ينبغي ذلك.

الســؤال: ما حكم فتح األماكن التجارية في أّيام تاســوعاء 
وعاشوراء أبي األحرار )عليه السالم( ؟

الجــواب: إذا عــّد نوعًا من عدم المباالة بما جــرى على أهل البيت 
)عليهم السام( في هذين اليومين الحزينين فا بّد من تركه.

الســؤال: ما هو حكم الزنجيل والطبول في مراســيم العزاء 
الحسيني؟

الجواب: ال مانع منه.

الســؤال: ما هو رأيكم حول مواكب العزاء 
الحســيني التــي اخــذت جانــب التطــرُّف 

بعيداً عن أهداف الثورة الحسينية؟
الجــواب: ال ينبغــي التخطــي عــن الطريقــة 
المتوارثة من الســلف الصالح فــي إقامة عزاء 

سيد الشهداء أرواحنا فداه.

األقــراص  بعــض  هنــاك  الســؤال: 
الحسينية )الليزرية( يظهر فيها بعض 
الشــباب دون ارتــداء القميــص، فهــل 
يجوز للنســاء مشــاهدة تلــك األقراص 
)نرجو من ســماحتكم توجيــه نصيحة 
للنســاء حفاظــًا علــى حرمــة المجالس 

الحسينية(؟
الجواب: ال يجوز للمرأة النظر إلى ما ال يتعارف 
النظر إليه من بدن الرجل مثل الصدر والبطن 
ونحوهما. )ننصح االخوات المؤمنات بعدم 
مشاهدة تلك األقراص، كما ننصح الشباب 
المؤمنين بستر ما ينبغي ستره مثل الصدر 

والبطن أثناء أداء الشعائر(

السؤال: من يطبخ الطعام في محرم، الغرض منه أن يجعله 
ثوابًا للحســين )عليه السالم(، هل يكســب الشخص جراء 

هذا العمل أجراً وثوابًا؟
الجواب: نعم، فان إطعام الطعام من المستحبات األكيدة، وللمؤمن 
أن يهدي ثواب األعمال الحســنة إلى من شــاء فيثيبه الله تعالى 
على إحســانه إحســانًا مضاعفًا، ومن أفضل وجوه ذلك اإلطعام 

بثواب اإلمام الحسين )عليه السام( لما أشرنا إليه.

الســؤال: هل يجوز الّلطم على الصدر عند حضور المجالس 
الحسينية؟

الجواب: يجوز، فهو من تعظيم الشــعائر، واظهار الجزع علی ســيد 
الشهداء )عليه السام( وهو مندوب إليه.

الســؤال: هل يجوز عقــد القران فــي المحكمة خالل شــهر 
محرم او صفر ؟

الجــواب: ال ينبغي القيام فيهمــا بما ال يتاءم ومناســبتهما 
الحزينة.

المصــدر: موقــع المرجــع الديني األعلى الســيد علي الحســيني 
السيستاني )دام ظله(

تصوير - رسول العوادي
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قوارير

إتقان هندسي  
يتفنن القائمون على صناعة المشــعل الحسيني او الهودج بابتكارات مميزة ملفته لانتباه 
مــن حيث التصميــم والزينة, ففي الماضي كان يزين بمشــاعل نفطية, وبتقدم الســنوات 
اصبحــت غازية ثم كهربائية, ثم تطورت بعد ذلك وبشــكل تدريجــي حتى عرف )لوكس 

االنارة( وغيرها.
ويحرص صانعي الهودج على تزينه بالريش الملون والدرر الزجاجية المســتوردة، والورود , اذ 
يتم وضع هذه الزينة على هيكل كبير صنع بإتقان هندســي خاص من الحديد او االلمنيوم 
على شــكل ســفينة, وعلى طرفيها رأس تنين، كما تتوسطهما قبة تمثل قبة اإلمام القاسم 
أبن الحســن او قبة االمام الحسين )عليهما السام( اما الشموع فهي تمثل الشهداء، وهو من 

العادات والتقاليد القديمة التي عرفها الكربائيون.

مالمح عاشوراء
يعتبر الهودج أحد مامح عاشوراء المبجلة التي تمتاز به مواكب العزاء الحسيني حيث يتقدم 

في بداية الموكب أثناء تأدية العزاء إلنارة الطريق أمام المعزين آنذاك.
وقد زاول اســافنا هذه الطقوس من ذي قبل, حتى بقــى صدى اثرها ليومنا هذا, على رغم 

تواجد كثيرا من سبل االنارة لمراسيم  مسيرات مواكب العزاء. 

كيفية استخدامه
يمتاز حمل الهودج الحسيني بطرقة خاصة من قبل شخص واحد  وذلك بعد ممارسة وتدريب 
مســبق، اذ يتم تثبيت  الهودج بعمود في وســطه ثم يربطه حامله بحزام قوي على خصره 
ويســير به ويلتف بشكل دائري لبضع دقائق، ثم يناوبه على ذلك أشخاص آخرون, ويتراوح 
وزن الهودج ما بين )100ـ300 كيلوغرام( وهذا الوزن الثقيل يدل على ان من يحمل هودج 
االمام الحسين )عليه السام( ليســت بالقوة البدنية العالية وانما بالروح الحسينية وااليمان 
القــوي, لذلك هناك صلة بين حامل الهودج واالمام اذ يمده بالعزيمة، ويمثل حمل الهودج 
ودورانه بين الحرمين الشــرفين ســام وتحية لإلمامين, وبهذا يبقى الهودج الحســيني الرمز 

الباقي أبدًا ودائما على مر االزمان.

فلكلور

الهودج.. 
مالمح عاشوراء التي لن تغيب 

ما ان يهل هالل محرم الحرام وتتشح شوارع كربالء بالسواد ايذانا 
بالحزن المرتقب لمصاب سيد الشهداء واهل بيته )عليهم السالم( 

حتى تنساب الى الذاكرة مشاهد خلدها التاريخ بأجمل وابهى الصور  
استعدادا  لمراسيم العزاء, ومن جملة تلك المراسيم المشعل 

الحسيني او الهودج.
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الهودج.. 
مالمح عاشوراء التي لن تغيب 

تصوير - رسول العوادي
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تحف 
ونفائس

من كنوز متحف االمام الحسين
تصوير - عمار الخالدي
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طريق 
النور

في منظر مهيب مكلل 
بالخشوع وعلى وقع 

لهفة الحجيج في 
الوصول الى الديار 

المقدسة تبدأ الرحلة 
االيمانية من هنا من 
لحظة صعود الحافلة 

التي توجت بالفتة كتب 
عليها ضيوف الرحمن، 

متوجهة الى صالة 
المطار.

رحلة الحج تبدأ  عادة 
بمشاعر الفرح 

واالطمئنان وبالدعاء 
واالبتهاالت التي 

تسمع وقعها حتى 
في انفاسهم فينسى 

الحجيج تعب السفر 
النهم سيكملون الركن 

الخامس من اركان 
دينهم وقد ظلوا 

طوال حياتهم يتمنون 
فيدخرون له المال 

ليذهبوا لزيارة الكعبة 
والطواف حولها وأداء 

كل اامناسك رغم العناء 
سيما اؤلئك الذين 
تقدم بهم العمر .

رحلة الحج لوحة انسانية حافلة بالتسامح 

مناسك الصفاء الروحي 
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ادوار  مهمة 
فـي كل حملـة يرافقهـا مرشـدا دينيـا  لـه خبـرة ومكانـة علميـة 
فـي التوجيهـات فيمـا يخـص مناسـك الحـج ، ولـه دورا رائدا في 
تسـهيل االمـور الدينيـة وتبسـيطها بشـكل محبـب ، الن الرحلـة 
بحـد ذاتهـا يجملهـا الصبـر وااليمـان واالدعيـة وغيرهـا ، لـذا كان 
لـه مكانـة معززة فـي نفوس ضيـوف الرحمن ، فـكل المتواجدين 
فـي حملتـه ينصتـون اليـه ويسـمعون توجيهاتـه وكأنـه معلما".
عـن هـذا الـدور تحـدث لـ)قوارير( سـماحة السـيد المرشـد حسـين 
الجزائـري بالقـول : لـه دور رئيـس فـي تهيئـة الحجـاج واعدادهم 
علـى االصعـدة كافـة مـن الجوانـب الروحيـة والقلبيـة والعقليـة 
والفقهيـة واالخاقيـة  ، فيجـب علـى المرشـد االحاطـة التامـة 
بالبرنامـج الفقهـي اضافـة الـى معرفـة افـراد الرحلـة مـن عجـزة 
واالحتيـاج  الضعـف  مواطـن  ومعرفـة  ونسـاء ومرضـى وشـباب 

لمعالجتهـا .
وامـا مـن ناحيـة االخـاق والروحانيـة فالحجـاج يعيشـون بأجواء 
روحانيـة مـن بداية الرحلة بدءا بزيارة الرسـول االعظم والمسـاجد 
التـي وطأتهـا اقدام سـيد البشـرية واصحابـه االخيار الـى نهاية 
المناسـك ، ويسـتوعب حجـاج بيـت اللـه البرنامـج الدينـي مـن 
المرشـد االختصـاص عـن طريـق الخبـرات المتراكمـة فضـا عـن 
سـعة الصـدر التـي يتمتع بهـا المرشـد والذهنية العاليـة للتمكن 
النفسـية  والحالـة  الضعـف  مواطـن  ومعرفـة  حلـول  وضـع  مـن 

الحـج  بمناسـك  الخاصـة  الصعبـة  المسـائل  وتخفيـف  للحجـاج 
وشـرحها ببسـاطة يتناسـب وتفاوت العقول والمسـتوى الثقافي 

، والمهـم فـي الموضـوع انسـاني بحـث .
وعـن الجانـب الروحـي تحـدث الجزائـري قائـا : يحـاول المرشـد 

السيد حسين الجزائري:
الحجاج يعيشون بأجواء 

روحانية من بداية الرحلة 
بدءا بزيارة الرسول 

االعظم والمساجد التي 
وطأتها اقدام سيد 

البشرية واصحابه االخيار 
الى نهاية المناسك ، 
ويستوعب حجاج بيت 
اهلل البرنامج الديني 

من المرشد االختصاص عن طريق الخبرات 
المتراكمة فضال عن سعة الصدر التي يتمتع 

بها المرشد والذهنية العالية للتمكن من وضع 
حلول ومعرفة مواطن الضعف والحالة النفسية 

للحجاج
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كل  وشـرح  االدعيـة  قـراءة  خـال  مـن  الروحانـي  الجـو  اضفـاء 
منسـك وارتباطـه بالمـكان ممـا يجعـل الحـاج يتعايـش مـع الجو 

االيمانـي ويرتبـط نفسـيا بالمـكان .

مكة وجبل النور 
علـى وقـع التلبيـة الجماعيـة تتدفـق سـيول الحجيـج البيضاء من 
جبـل عرفـات ومحيطـه متجهـة نحـو مزدلفـة للمبيـت والتقـاط 
االنفـاس والحصـى فـي تكـرار لمشـهد سـنوي آسـر يعـاد فيـه 
تجسـيد رحلـة التوحيـد االولـى التـي اختطنـا نبـي اللـه ابراهيـم 
اللوحـة  تلـك  الحجـة  ذي  مـن  التاسـع  فـي  احيائهـا  ويعـاد 
االنسـانية الناصعـة السـام مـن خـال ركنـه الخامس الـذي حدد 
مناسـكه الرسـول محمـد ) ص( التـي تتكرر تفاصيلهـا لتضم في 

طياتهـا قصصـا واجناسـا واعراقـا بشـرية .
ومذاهبـا توقفـت لوهلـة عـن الجـدال ) الجـدال فـي الحـج( حول 
الخافـات وتوجهـت نحـو السـماء بقلـوب يملؤهـا الرجـاء لنيـل 

العفـو والغفـران .

االجتماع االسالمي االكبر
علـى طريـق مناسـك الحـج ابتداءا مـن طـواف الزيارة وصـوال الى 
طـواف الـوداع ومـرورا بعرفـة يـوم الحـج االكبـر ومزدلفـة ومنـى 
المعبـرة  االنسـانية  المشـاهد  تتوالـى  الثـاث  الجمـرات  ورمـي 

عـن مقاصـد هـذا االجتمـاع االسـامي االكبـر علـى االطـاق الذي 
تشـارك فيـه حشـود من مسـلمي بقـاع العالـم تجـاوز عددهم في 
هـذا الموسـم وفقـا للجهـات الرسـمية السـعودية المنظمـة للحـج 
مليونـي ونصـف حـاج ، تتولـى رعايتهـم وتيسـير امورهـم فـي 
مناسـك الحـج المختلفـة 45 جهـة امنيـة ومدنيـة تتكـون مـن 
اكثـر مـن ربـع مليون مشـارك يقدمـون الخدمات لضيـوف الرحمن 
، ليكـون يـوم عرفـة حالـة تجلـي واتصـال مباشـر بين العبـد وربه 
اذ ترتفـع األكـف بالدعـاء وتتسـامى االرواح مـن علـى حبل عرفة 
حيـث تكتسـي المنطقـة بالبياض وتتعالـى من جنباتهـا التلبية 

واألدعيـة .
وفـي المزدلفـة حيـن يقـف الحجيـج لبرهـة مـن الزمـن متعرضين 
بذنوبهـم  للـه  معترفيـن  قلوبهـم  ليفتحـوا  الشـمس  الشـعة 
متمسـكين بحبـل الرجـاء ليغفـر لهـم ويتجاوز عـن قببـح اعمالهم 

ليعـودوا انقيـاء كأول يـوم هـم فـي الحيـاة. 
صـورا جميلـة للطاعـة والصبـر وااللحـاح فـي الدعـاء والتعايـش  
والتمـازج البشـري فـي ازهـى صـورة وازالـة الفـوارق االجتماعيـة 
المصطنعـة  والحواجـز  الحـدود  وانتفـاء  والعرقيـة  واالقتصاديـة 
 وااللتقـاء فـي فيـض مـن المشـاعر النـادرة التـي اليمكـن البـوح 
والشـهر  الحـرام  البيـت  محدديـن  ومـكان  زمـان  فـي  اال   بهـا 

الديار المقدسة / سعاد البياتي الحرام.
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مرأى الراية

تشير طقوس 
استبدال الراية 
الى الحزن على ما 
جرى البي عبد اهلل 
واهل بيته وصحبه 
في ملحمة الطف، 
وهي لدى آخرين 
قاموس يُذكر 
االحرار في كل 
عام بضرورة الثأر 
لإلمام الشهيد، 
ليس من الذي 
سل السيف عليه 
وعلى اهل بيته 
واصحابه في 
ملحمة كربالء، بل 
من كل ظالم على 
وجه االرض

لطالمــا اســرتني رؤيــة ابــي وهــو يهتــم بهندامــه فــي تلــك الليلــة 
المرتقبــة, ليلــة رأس الســنة الهجريــة التــي يســتقبلها المؤمنــون في 
تجمــع مهيــب ال نظيــر لــه إلحيــاء مراســيمها  فــي الحــرم الحســيني 
المقــدس حيــث تتــم طقــوس اســتبدال الرايــة ايذانــا ببــدء شــعائر 

الحــزن. 
ــة  ــوس المحبب ــك الطق ــي تل ــي ف ــارك اب ــام دون ان يش ــر ع ــم يم ل
لقلبــه, وال حتــى امــي, حيــث كانــت تتجــاذب الحديــث معــه حيــن 
ــي  ــاركت ف ــي ش ــر الت ــط الجماهي ــاهده وس ــم تش ــا ل ــه بانه عودت

ــاز! ــر شاشــة التلف ــال الحســيني عب ــك الكرنف ذل
اوراق ذاكرتــي اســتعداده  الدنيــا وتــرك فــي  ابــي مــن  رحــل 
للمشــاركة فــي تلــك الليلــة.. الليلــة التــي اشــبه بتظاهــرة للحيــاة اذ 
يتوجــه الموالــون نحــو قبلــة عشــقهم ليعقــدوا والئهــم تحــت رايــة 
ــه  ــا تحمل ــر بصــورة اعمــق حــول م ــي افك ــذي جعلن ــر ال الحــق, االم
ــات  ــتبدال راي ــى ان اس ــي, عل ــمى المعان ــن اس ــوس م ــذه الطق ه
المراقــد المقدســة ليــس مجــرد قطعــة قمــاش يتــم تغييرهــا ووضــع 

ــر.  ــون مغاي مكانهــا قطعــة أخــرى بل
فــا بــد مــن ان مــن أســس هــذه الشــعيرة كان يقصــد شــيئا اعمــق 
ــو جردنــا الموضــوع  مــن مجــرد شــيء روتينــي يتكــرر كل ســنة, اذ ل
مــن كونــه تقليــدا طقســيًا متوارثــًا واعطينــاه روح المعنــى, التضــح 
ــأن  ــميا ب ــا رس ــرا وإعام ــات اال تذكي ــرأى الراي ــنا ان م ــل نفوس بداخ
هــال المصيبــة قــد ظهــر واعتــا هالــه ســماءنا، كمــا اعتلــت 

ــا.  ــه قلوبن غصت
وبانهــا تعنــي الكثيــر مــن الــدالالت الرمزيــة والعقائديــة، أذ تشــير 
الــى الحــزن علــى مــا جــرى البــي عبــد اللــه واهــل بيتــه وصحبــه فــي 
ملحمــة الطــف، وهــي لــدى آخريــن قامــوس ُيذكــر االحــرار فــي كل 
العالــم بضــرورة الثــأر لإلمــام الشــهيد، ليــس مــن الــذي ســل الســيف 
عليــه وعلــى اهــل بيتــه واصحابــه فــي ملحمــة كربــاء، بــل مــن كل 
ــت  ــام( دق ــين)عليه الس ــهادة الحس ــه االرض، فش ــى وج ــم عل ظال

جــدران التاريــخ  وتحولــت نشــيد للنهضــة فــي كل مــكان وزمــان.
ــة  ــر وايقون ــا للتغيي ــعيرة منطلق ــذه الش ــاء ه ــون احي ــل ان يك  نأم
روحيــة ايمانيــة تنفــض مــا علــق بأنفســنا مــن غبــار الدنيــا, 
ولنجعلهــا قــدر االمــكان الئقــة ومشــرفة لصاحــب الذكــرى ومقامــه 

ــامي . الس

زهراء جبار الكناني

احلرب
ندى
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ساجدة ناهي ملف العدد

Q  W  A  R  E  E  R مالذ اخلائفني
وحمبي ال البيت

صادق خاطر )المملكة العربية السعودية( السيدة زينب  

الفائز بالميدالية الذهبية في مهرجان خطوة عن المحور الخالق )الصور المخلقة(

مقدمة من الجمعية 
العراقية للتصوير 
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ملف 
العدد

شاءت مشيئة اهلل ان تسبى اليها وتدفن فيها 
مرقد السيدة زينب » ع« في دمشق 

التحفة المعمارية الفريدة
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أول مرة زرت فيها  مرقد السيدة زينب عليها السالم في دمشق كان عام 2006 
ذلك العام الذي كانت فيه الطائفية في العراق في ذروتها وما تبعتها من احداث 

أجبرتنا آنذاك ان نغادر العراق ونرتمي بين احضان بنت رسول الله  نواسيها على 
مصيبتها ونشكو لها همومنا وأحزاننا ونذرف دموع اللوعة والفراق على شباك 

ضريحها المقدس .

 أكثــر كلمــات المواســاة التــي كانــت تؤلــم مــن يســمعها فــي 
ذلــك الوقــت هــي تلــك الكلمــات البســيطة الممزوجــة بالدمــوع 
والتــي تطلــب الفــرج مــن اللــه تعالــى بشــفاعة الســيدة زينــب 
ــمعته  ــا س ــر م ــام واكث ــه الس ــين  علي ــام الحس ــة االم وبمصيب
ــة  ــاء بعفوي ــواه النس ــن أف ــرج م ــي تخ ــك الت ــي تل ــرا  ه تأثي
وهــي ) يــا جبــل الصبــر اعطينــا مــن صبــرك الجميــل ( و )يــا 
ــي  ــة الت ــهر الطويل ــك االش ــي تل ــاء(. ف ــن الغرب ــة ونح غريب
قضيناهــا هنــاك اكتفينــا بأســبوع او عشــرة أيــام الستكشــاف 
مدينــة دمشــق ومــا تضمــه مــن معالــم ســياحية جميلــة ولكــن 
ــب  ــيدة زين ــد الس ــارة مرق ــه لزي ــر كل ــا العم ــن ليكفين ــم يك ل
ــي بــن ابــي  ــار االمــام عل ــة والن ــدة لقســيم الجن ــة الوحي االبن
طالــب )عليــه الســام( التــي كنــا نتشــرف بزيارتهــا يوميــا. 

ــدة  ــي بل ــام( ف ــا الس ــن )عليه ــة الطالبيي ــد عقيل ــع مرق  يق
ــى  ــع عل ــارك تق ــمها المب ــرف اس ــت بش ــرة حمل ــورية صغي س
ــة دمشــق وهــي مــن المناطــق  ــوب العاصم بعــد 10 كــم جن
ذات الكثافــة الســكانية العاليــة والتــي تقطنهــا اعــداد  كبيــرة 
مــن أبنــاء الشــيعة كمــا انهــا  تعتبــر منطقــة ســياحية ودينيــة 
ــدول  ــة ال ــن كاف ــزوار م ــياح وال ــن الس ــات االف م ــا مئ يزوره

ــى مــدار الســنة. ــة آلل البيــت عليهــم الســام عل المحب

الدفن في الغربة
وكثيــرا مــا تســألت عــن االســباب التــي جعلــت الســيدة زينــب 
تدفــن غريبــة ووحيــدة فــي هــذا المــكان النائــي بعيــدا عــن 
مدينــة جدهــا رســول اللــه  صلــى اللــه عليــه والــه وســلم ديــار 
ــرق  ــريعا وتتط ــة س ــي االجاب ــي وجاءتن ــط الوح ــل ومهب االه

الــى احتماليــن .
 يتحــدث االول عــن حــدوث مجاعــة كبيــرة فــي المدينــة 
ــى البحــث عــن مــاذ  ــه عل ــرت ال بيــت رســول الل ــورة اجب المن
آمــن يقيهــم الشــح الــذي أصــاب المدينــة فاتجهــت االنظــار 
ــن  ــه ب ــد الل ــب عب ــك زوج الســيدة زين ــث يمل ــو الشــام حي نح
جعفــر الطيــار ضيعــة ) بســتان او مزرعــة ( فــي الشــام وهنــاك 
مرضــت وتوفيــت ســام اللــه عليهــا فــي الخامــس عشــر مــن 
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ــاك.  ــت هن ــة ودفن ــام 62 هجري شــهر رجــب ع
وهــذا المرقــد  الشــريف ذكــره ايضــا أبــن بطوطــة فــي رحلتــه 
ــى  ــق – عل ــدة دمش ــد اي بل ــي البل ــة قبل ــة : ) وبقري المعروف

ــب  ــي طال ــن أب ــي ب ــت عل ــوم بن ــهد ام كلث ــا مش ــخ منه فرس
عليــه الســام مــن فاطمــة عليهــا الســام وعليــه مســجد كبيــر 

ــه أوقــاف( . ــه مســكن ول وحول
وهنــاك روايــة اخــرى تقــول ان شــريكة الحســين ســيد الشــهداء 
وبعــد رجوعهــا مــن اســر بنــي اميــة الــى المدينــة اخــذت تؤلب 
ــة عمــرو  ــي المدين ــى يزيــد بــن معاويــة فخــاف وال النــاس عل
بــن ســعيد االشــدق مــن قــدرة الصديقــة الكبــرى علــى اشــعال 
ــة  ــن مدين ــا م ــر بإخراجه ــة فام ــي أمي ــم بن ــى حك ــورة عل ث

جدهــا رســول اللــه الــى حيــث شــاءت .
 ويســتدل علــى صحــة وجــود هــذا المرقد الشــريف هــو الصخرة 
الرخــام التــي وجــدت داخــل القبــر الشــريف التــي كتــب عليهــا 
ــي  ــاة بــأم كلثــوم ابنــت عل ــر زينــب الصغــرى المكن ) هــذا قب
بــن ابــي طالــب امهــا فاطمــة البتــول ســيدة نســاء العالميــن 
ابنــت ســيد المرســلين محمــد خاتــم النبييــن صــل اللــه عليــه 

والــه وســلم(. 

يستدل على صحة وجود هذا المرقد 
الشريف هو الصخرة الرخام التي وجدت 

داخل القبر الشريف التي كتب عليها 
) هذا قبر زينب الصغرى المكناة بأم 
كلثوم ابنت علي بن ابي طالب امها 
فاطمة البتول سيدة نساء العالمين 

ابنت سيد المرسلين محمد خاتم النبيين 
صل اهلل عليه واله وسلم(. 
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ملف 
العدد
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حرمها الشريف
15000 متــرا  المبــارك حوالــي  المشــهد  يبلــغ مســاحة  هــذا 
صحــن  مــن  ويتكــون  شــخصا  االف  لخمســة  ويتســع   مربعــا 
ــن  ــذا الصح ــريف وله ــرم الش ــطه الح ــاء يتوس ــوح للفض ــع ومفت واس
ــح بالنحــاس  ــاب مصف ــه ب ــا الحــرم فل ــي وشــمالي وام مدخــان غرب
المزخــرف والمنقــوش وتــم اكســاءه بتزئينــات ونقــوش مــن المرايــا 
ــوع  وفــق تصميــم هندســي بديــع وامــا شــباك الضريــح فهــو مصن
مــن الفضــة الخالصــة وفــي داخــل الضريــح صنــدوق خشــبي مصنوع 
 مــن خشــب االبنــوس الفخــم ومطعــم بالعــاج والذهــب وهــو تحفــة 
فنيــة فريــدة ويقــع فــوق القبــر مباشــرة قبــة يبلــغ ارتفاعهــا 20 مترا 
ــية  ــح نحاس ــارج بصفائ ــن الخ ــائها م ــم اكس ــار وت ــا 10 امت وقطره
ــاع كل  ــان ارتف ــوم مئذنت ــة تق ــي القب ــى جانب ــة بالذهــب وعل مطلي

منهمــا 50 متــرا وقطرهــا 2,5 متــر.
الغربــي  المدخــل  مــن  اليميــن  علــى  وهنــاك حجــرة  خاصــة   
ــي  ــن  العامل ــن االمي ــيد محس ــر الس ــا قب ــور احدهم ــة قب ــه ثاث في
المتوفــي ســنة 1372 هجريــة صاحــب كتــاب أعيــان الشــيعة 
ــنة  ــي س ــي المتوف ــي العامل ــين مك ــيد حس ــه الس ــر الفقي ــر قب واالخ
ــاة  ــي المتوف ــي البهبهائ ــرزا تق ــت مي ــر بن ــع قب ــة م  1397هجري

سنة 1372 هجرية.
ولــدت زينــب الكبــرى عليهــا الســام فــي المدينــة 
ــي  ــادي االول ف ــن جم ــس م ــي الخام ــورة ف المن
العــام الخامــس للهجــرة تزوجــت مــن عبــد الله 
ــار وشــاركت اخاهــا الحســين  ــر الطي ــن جعف ب
عليــه الســام فــي حركتــه الثوريــة  وقدمــت 
ولديهــا محمــد وعــون والبســتهما لبــاس 
ــام  ــا االم ــرة أخيه ــا بنص ــرب وأمرتهم الح
الحســين عليــه الســام وكان لهــا دور بــارز 
فــي احــداث عاشــوراء وقــد حملــت بعــد 
مقتــل أخيهــا  ســبية  مــن كربــاء 
ومعهــا  الكوفــة   الــى  المقدســة 
القــت  اللــه حيــث  بنــات رســول 
خطبتهــا المعروفــة فــي مســجد 
الكوفــة ثــم ســيرت الــى الشــام 
الشــهيرة  خطبتهــا   فالقــت 
فــي مجلــس الطاغيــة يزيــد 
الفصيحــة  لخطبتهــا  وكان 
البليغــة  وكلماتهــا 
ــر  ــدور الكبي والهادفــة ال

ــلطة  ــح الس ــا وفض ــق اهدافه ــينية وتحق ــورة الحس ــود الث ــي خل ف
االمويــة حيــث كانــت ســام اللــه عليهــا بمثابــة وزيــر االعــام فــي 

ــة.  ــورة المبارك ــذه الث ه
 

أسمها ولقبها
ــب  ــر طي ــن المنظ ــجر حس ــم ش ــة اس ــي اللغ ــب ف ــم زين ــي اس ويعن
ــي  ــهرة ه ــا ش ــاب اكثره ــدة الق ــام( ع ــا الس ــا )عليه ــة وله الرائح
زينــب الكبــرى وأم المصائــب وجبــل الصبــر وعقيلــة الطالبييــن 
والصديقــة الصغــرى والعارفــة والعالمــة غيــر المعلمــة وربيبــة الوحي 
ــار والحــوراء المســبية وكعبــة  والقــرآن وأول أبنــة لقســيم الجنــة والن
االحــزان وبطلــة كربــاء والممتحنــة الصابــرة والراضيــة بالقــدر 
والقضــاء وشــريكة الحســين ســيد الشــهداء وغيــر ذلــك مــن الصفــات 

ــنة.  ــوت الحس ــدة والنع الحمي
ولمــا كانــت هــذه الســيدة المباركــة جامعــة لــكل الفضائــل الحميدة 
والصفــات الخيــرة كان البيــان عاجــزا والقلــم قاصــرا عــن ذكــر قليــل 
مــن كثيــر اتصفــت بــه ســام اللــه عليهــا مــن الفضائــل والمناقــب. 
ــام  ــك الع ــذ ذل ــب من ــيدة زين ــروف ان ازور الس ــي الظ ــمح ل ــم تس  ل
ــم  ــي هاش ــة بن ــر وعقيل ــل الصب ــت جب ــنوات ظل ــذه الس ــة ه وطيل
ــدس  ــا  المق ــباك ضريحه ــان ش ــم بحن ــا ويضمه ــتقبل محبيه تس
ــن  ــب ) ل ــبيلها فزين ــي س ــة ف ــاء رخيص ــوا الدم ــود بذل ــة جن ببرك
ــرة  ــي االخ ــا وف ــا زيارته ــي الدني ــا ف ــم ارزقن ــن ( الله ــبى مرتي تس

شــفاعتها.

خلدت الثورة الحسينية بأعالمها البليغ

اسم زينب في اللغة اسم شجر حسن 
المنظر طيب الرائحة ولها )عليها 

السالم( عدة القاب اكثرها شهرة 
هي زينب الكبرى وأم المصائب وجبل 

الصبر وعقيلة الطالبيين والصديقة 
الصغرى والعارفة والعالمة غير 

المعلمة وربيبة الوحي والقرآن وأول 
أبنة لقسيم الجنة والنار والحوراء 

المسبية وكعبة االحزان وبطلة 
كربالء والممتحنة الصابرة والراضية 

بالقدر والقضاء وشريكة الحسين 
سيد الشهداء وغير ذلك من الصفات 

الحميدة والنعوت الحسنة
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عن اللون االسود نتكلم

رغم ان اللون 
االسود ما زال 
يعتبر سيد االلوان 
غير انه كثيرا ما 
ارتبط  بالحزن 
والفاجعة وال 
يلبس عندنا اال 
في مواسم 
الحزن التقليدية 
عند فقد حبيب 
او عزيز و قد 
تتشاءم  منه اكثر 
العوائل وتنفر  
اال ان لهذا اللون 
في عاشور قصة 
اخرى للعشق ال 
يوجد لها اي مثيل 
هي قصة حب 
ووالء لسبط النبي 
المصطفى محمد 
صلى اهلل عليه 
واله وسلم االمام 
الحسين )عليه 
السالم(

يقول البعض ان الســواد ال يعني القباحة والبياض ال يعني 
الجمال فالكفن ابيض والكعبة سوداء وجميلة واالنسان وكما 
يقــال يقاس دوما بأخاقه وقلبــه ومعتقده وليس بمظهره 
... ولكن لكل قاعدة استثناء فقد يتحول المظهر في االشهر 
الحــرم لدينــا الى  قضيــة والء ودليل على صــدق االنتماء 
ومســألة كبيرة تدهش االصدقــاء وتدخل الرعب في قلوب 

االعداء. 
ورغم ان اللون االســود ما زال يعتبر سيد االلوان غير انه كثيرا 
مــا ارتبط  بالحزن والفاجعة وال يلبس عندنا اال في مواســم 
الحــزن التقليدية عند فقد حبيب او عزيز و قد تتشــاءم  منه 
اكثر العوائل وتنفر  اال ان لهذا اللون في عاشــور قصة اخرى 
للعشــق ال يوجــد لها اي مثيل هي قصة حب ووالء لســبط 
النبــي المصطفى محمــد صلى الله عليه واله وســلم االمام 

الحسين )عليه السام(. 
فما قولكم بمدن كبيرة تتشــح  بالســواد ألكثر من شــهرين 
وتتحــول بكل طقوســها الى مأتم كبير حزنــا على ابي عبد 
 اللــه وما بالكــم برضيع يســتبدل قماطه االبيــض باللون 
 االســود فيكــون محطــة طويلة  لدمــوع  تذرف اســتذكارا 
 لعبــد الله الرضيع ونســاء تســتغني عــن الزينــة وااللوان 
 وســحرها االخــاذ  وتصــر علــى التمســك بثيــاب اخــرى 
 بلــون الليل واالســى حزنــا على ســيد الشــهداء ترافقها 
ايضا عــادات وتقاليد ارتبطت بهذه االشــهر الحرام تعيب 
فيها على النســاء التزين او الضحــك او حتى مضغ العلكة؛ 
 فعــن اي حب نتكلــم وما اعظمــه من حزن ومــا اجمله من 

وفاء.
االســود هو لون االلم الــذي يعتصر القلوب التي تســتذكر 
القضية الحسينية بكل تفاصيلها بدءا من واقعة الطف في 
العاشر من محرم حتى مأساة نساء اهل البيت عليهم السام 
الذين جابوا بأقدامهم الشــريفة رمال الصحــراء الحارة في 
ذلك الصيف القائظ واعينهم مصوبة نحو الرأس الشــريف 
والســياط تكوي الظهور والدموع ملئ القلوب و ذكرى االمام 
زين العابدين )ع( وعقيلة بني هاشــم السيدة زينب الكبرى 
والركب المصاحب لها من النساء واالطفال في رحلة السبي 
الشاقة من والى كرباء وليس لهم من نصير ومعين غير الله.

ساجدة ناهي

الواقع من
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تحقيق

شعار رفعوه على لوحات طرزت افق السماء, بلغتهم التي ال يفهمها اال 
الراسخون بالعشق, ساروا بها نحو قبلة ابا االحرار صامتون, اال ان قلوبهم تهتف 

حبا بالحسين, ليجددوا بيعتهم في كل عام من عاشوراء, ويشاركوا في احياء هذه 
الشعيرة المباركة, انهم فئة الُصم الموحد..

رسالة عشق ترجمتها لغة أناملهم
موكب الصم الموحد

موكب الصم ينادي يا حسين
البي الفضل اتينا زاحفين 

ونواسي اليوم زينب
بلسان الوجد ننحب

فأسمعي  سيدتي هذا االنين
واعذرينا ان هتفنا صامتين

ُ
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احتضنتهـم راية الحسـين )عليه السـام( من اجـل تقديم افضل 
هـذه  أجـر  لتشـاركهم  التقتهـم  )قواريـر(  للزائريـن..  الخدمـات 

الخدمـة فـي موكبهم...

سفينة النجاة
اومـأ لنـا احـد منتسـبي المركـز ورئيـس جمعيـة فيـض الحنـان 
للصـم فـي كربـاء صالـح مهـدي حسـين بإشـارات اوضحهـا لنـا 
المترجـم الـذي رافقنـا الجولـة: ان بوابـة سـفينة النجـاة مفتوحة 
هـذه االيـام  ونحـن اجتمعنـا تحـت كنفهـا يربطنـا هـدف واحـد 

وهـي احيـاء نهضـة الحسـين )عليـه السـام(.
واضـاف: ان مهـام الموكـب تنقسـم علـى الجميع حسـب رغبتهم 
اذ نسـعى بالدعـم اللوجسـتي وجمـع كل المشـاركين مـن فئـة 

الصـم للمسـاهمة فـي هـذه الخدمـة المباركـة.
فيمـا شـاركنا الحديـث فـاح صـال خلـف مـن منتسـبي المركـز 
ايضـا ورئيـس جمعيـة اور للصـم فـي ذي قـار تعرفنـا على اسـمه 
مـن خـال المترجـم، اسـتهل حديثـه قائـا: )ومن يعظم شـعائر 
اللـه فإنهـا مـن تقـوى القلـوب ( مـا نقـوم بـه هـو مـن اسـمى 
واجـل شـعائر اللـه الن االمـام الحسـين )عليـه السـام( سـر مـن 
اسـرار الوجـود، وليومنا هـذا لم نعرفه ونكتشـفه، الـكل متأثر في 
قضيتـه مـن كل فئـات االعمـار رجال و نسـاء، والـذي ينتقد هذه 

الشـعائر مسـكين ومسـتكين.
وعـن عملـه فـي الموكـب اوضـح لنـا باإلشـارة: بانـه يسـاهم في 
كل االعمـال كمـا يشـاركه في ذلـك المتطوعين حبـا لخدمة زائري 

الحسـين )عليه السـام(.
ومـن جانـب اخـر بيـّن لنـا المترجـم حديـث قصـي محمد سـاهي 
رئيـس جمعيـة بغـداد للصـم : ان مـا نوضحـه بهذه الشـعائر هو 
بالوصـف القصصـي و العملـي، الـذي يكـون اكثـر تأثيـر واكثـر 
ايقـاع فـي النفـوس، وعلـى سـبيل المثـال ناحـظ ان نبـي اللـه 
ابراهيـم عندمـا حطـم األصنـام  وابقـى علـى واحـد منهـا، سـأله 
اذ  كبيرهـم،  اسـألوا  اجابهـم  بآلهتنـا؟  هـذا  فعـل  مـن  قومـه 
اراد بذلـك بالدليـل العملـي ان يبيـن خطائهـم وبيـان العقيـدة 
الصحيحـة لهـم، فقضيـة االمـام الحسـين )عليه السـام( تتطلب 
الجانـب القصصـي والجانـب العملـي، ولهـذا سـعى اسـافنا الى 
ترسـيخ واقعـة الطـف فـي ذاكـرة التاريـخ مـن خـال المواكـب 

تأسس موكب الصم والبكم عام 2015 م، 
اذ بدأت المساهمة به من خالل تقديمنا 

لمقترح إلى إدارة المركز، بإقامة مجالس 
عزاء في وفيات ووالدات المعصومين 

)عليهم السالم( خاصة بالصم، و الهدف 
منها هو تثقيف األصم بحياة أهل البيت، 

وقد بارك سماحة المتولي الشرعي للعتبة 
الحسينية المقدسة هذه الخطوة، وذلك 

من أجل ترسيخ مفاهيم القضية الحسينية 
الخالدة
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الخدميـة والعزائيـة وغيرهـا مـن الطقـوس.
واعـرب عـن سـعادته بتأسـيس هـذا الموكـب الـذي يعـده خيمـة 
حسـينية جمعـت كل فئـات الصـم ليتوحـدوا بهتاف مـن القلب 

لبيـك يا حسـين.
 

إدارة المركز
الحسـين  االمـام  الوقفـة مـع مديـر مركـز  لقواريـر هـذه  وكانـت 
التخصصـي للصـم خبيـر ومـدرب لغـة االشـارة باسـم العطواني:  
تأسـس موكـب الصـم والبكم عـام 2015 م، اذ بدأت المسـاهمة 
بـه مـن خـال تقديمنـا لمقتـرح إلـى إدارة المركز، بإقامـة مجالس 
عـزاء فـي وفيـات ووالدات المعصوميـن )عليهـم السـام( خاصة 
بالُصـم، و الهـدف منهـا هـو تثقيـف األصـم بحياة أهـل البيت، 
وقـد بـارك سـماحة المتولي الشـرعي للعتبة الحسـينية المقدسـة 
هـذه الخطـوة، وذلك من أجل ترسـيخ مفاهيم القضية الحسـينية 
الخالـدة، فأصبـح الموكـب تحـت إشـراف مركـز اإلمـام الحسـين 
)عليـه السـام( التخصصـي للُصـم وهـو الكفيـل له، كما يشـارك 

مـن خالـه كل الصـم فـي محافظـات العراق.

مشاركة مشرفة
كانـت مبـادرة  العتبـة الحسـينية مـن اسـمى الخطـوات لتسـجل 
هـذا الفئة مشـاركة مشـرفة لمراسـيم العـزاء في قضية عاشـوراء، 

لتعزيـز ذاتهـم وعـدم الشـعور بتهميشـهم مـن قبـل المجتمع.
كمـا كانـت هنـاك مشـاركة مميـزة للعطوانـي بجهـود محفوفـة 

بالـوالء فـي هـذه المراسـيم، وهـي القـاء المحاضـرات وقصائـد 
الرثـاء وغيرهـا، بلغـة االشـارة لجميـع الحاضريـن.

كمـا تولـت العتبـة الحسـينية المقدسـة كافـة التكاليـف المالية، 
التـي يقدمهـا الموكـب مـن خدمـات للزائريـن وخصوصـًا فـي 

الزيـارة األربعينيـة .
يتـم  العطوانـي:  قـال  الموكـب  يتوالهـا  التـي  الخدمـات  وعـن 
تقديـم الخدمات أسـوًة بباقي المواكب الحسـينية، ويتم التعامل 
مـع الزائريـن بلغـة اإلشـارة فضـًا عن وجـود مترجمي لغة إشـارة 

ضمـن خدمـة الموكب .
كافـة  مـن  الُصـم  مـن  كبيـرة  أعـداد  الموكـب  فـي  وُيشـارك 
المحافظـات العراقيـة بـدون اسـتثناء، مـع ثلـة مـن مترجمي لغة 
اإلشـارة وكـوادر مركـز اإلمام الحسـين )عليـه السـام( التخصصي 

للُصـم .
واضـاف: وال تقتصـر المشـاركة بالخدمـة، وانمـا ُتقـام مجموعـة 
مـن مجالـس العـزاء داخـل المركـز، وفـي مواكـب الُصـم القادمين 
مـن المحافظـات، حيـث نذهـب إلـى مواقـع المواكـب وبصحبتنا 
خطيـب مـن قسـم الشـؤون الدينيـة، وال تقتصر المحاضـرات على 
واقعـة عاشـوراء وإنمـا يتـم تعليـم الُصـم بعـض األمـور الفقهية 
مـن االمـور االبتائيـة مثـل ) المطهـرات ، المنجسـات ، أصـول 
الديـن ،....... ألـخ (  ويتـم ايضـا تنظيم موكب عـزاء زنجيل موحد 

للُصـم مـن كافـة المحافظـات العراقية .
زهراء جبار الكناني 
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قصة 
قصيرة
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لبنى مجيد حسين

ركضة الرجاء

الفيتها تكلم الجدران، تسـألها عـن ولدها، مذهولة 
عـن الخلـق, ثـم تعـود لتسـأله عبـر االثيـر "هـا يمة 
مـا تجـي مـا تدخـل غرفتـك، ما تصعـد الـدراج، ما 
اشـوف طولـك"، ... وتلـك األخيـرة جملـة تسـربت 
لهـا مـن شـاعرة العـزاء التـي مـا رحمـت لوعـة ام 
ثكلـى فكانـت تزيد فـي جزعها بدل سـقيها بصبر 

التأسـي.. بمصائـب آل محمـد بولدهـم الحسـين.
بيـن الفينة واألخـرى كانت تصرخ اتصلـوا بأخوته 
ايـن أخوهـم اآلن؟ وهي تقصد ايـن وصل الجثمان 
هـل  عليـه  صلـوا  هـل  زوروه  هـل  شـيعوه  هـل 

دفنوه؟
بسـبب  واسـتعجال  باقتضـاب  يجيبـون  كانـوا   
بألـم  تصـرخ  وكانـت  المراسـيم  فـي  انشـغالهم 

فعلتـم...! ومـاذا  أنتـم  أيـن  أجيبونـي 

مـن يمكنـه مواسـاة هـذا الفقـد بـل مـن يحظـى 
بانتباههـا ليواسـيها وهـي تـدور مـن غرفـة ألخرى 
تعلـل ذلـك )يمـة الولـد يوجـع( ألـم كبيـر تتعـداه 

الكلمـات ولـن تعـود الـى رشـدها بالهيـن.
وعاد المشـيعون ودخـل ولدها األكبر بالبشـرى "يمة 
بالمستشـفى يبتسـم وهـو يحتضـر يبتسـم  ابنـج 

بالمغتسـل يبتسـم".
- "ليش يمة" ؟

"ما ادري اسألي الحسين"-  
هنـا هـدأت ألول مـرة ثـم صاحـت "هـا يـا ابـا عبد 
اللـه ردت وليـدي؟ فـدوة الـك فـدوة الـك فـدوة 

الـك" ثـم خفـت صوتهـا علـى أمـل الحسـين.

من جديد النصر جاء ..  ساعيا نحو باب الرجاء
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الفائز بالمركز الثالث في مهرجان 

خطوة عن محور الخالق )الصور الخالقة(

في الضباب
هادي دهكان بور )ايران(
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روائع 
الشعر

سأَل المخـالُف حيَن أنـهَكـُه العـجب 
 هل للحـسين مع الروافـِض من نسب؟

ال يـنـقضي ذكـُر الحسين بثـغرِهم 
 وعلى امتداِد الدهـِر ُيوِقـُد كالَلّـهب

وكـأَنّ ال أَكــَل الزمـــاُن على دٍم 
 كدِم الحـسين بـكـربالَء وال شــرب

أَوَلْم َيـِحْن كـُفّ البـكاِء فــما عسى 
 ُيـبدي وُيـجدي والحسين قد احــتسب ؟

فأجـبـتـه :ـ ما للـحـسين وما لـــكم 
 يا رائــدي نــدوات آلـيـة الطـرب

إن لم يـكن بين الحــسين وبـيـنـنـــا 
 نـسب فـيـكـفـيـنا الـرثاء له نــسب

ِه  والُحـر ال يـنـسى الجـمــــيَل ورِدّ
 وألن نـسى فـلـقــْد أسـاَء إلى األدب

يا الئـمي حـبُّ الحـسين أجــــــَنـنا 
 واجــتاَح أوديــَة الضـــمائِر واشرأّب

فلـقد تـشـَرَّب في النــخاِع ولم يــزْل 
ـَط في الـرُكــب  سـرياُنه حتى تســـَلّ

من مـثـِلِه أحــيى الكـرامَة حـيــنـما 
 مـاتْت على أيــدي جــبابـرِة الـعـرب

وأفـاق دنـيـًا طـأطـأْت لـوالتـِـــها 
 فــرقى لـذاك ونـاَل عــاليَة الـرتــب

و غــدا الصـمـوُد بإثـِرِه مـتـحفزًا 
 والـذلُّ عن وهـِج الحيـاِة قد احتـجـب

أما الـبـكاُء فــذاك مــصـدُر ِعـزِّنا 
 و بِه نـواسـيـهـم ليـوِم الـمنـقـلـب

نـبـكي على الــرأِس المـــرتـِل آيـٍة 
 والــرمُح مـنـبـرُُه وذاَك هو العـجـب

نـبـكي على الثـغـِر المـكـسـِر ِســنَُّه 
 نـبكي على الجـسـِد السـليِب الـُمنتهـب

نـبـكي على خـدِر الفــواطـِم حــسرًة 
 وعـلى الـشـبـيـبِة قـطـعـوا إربـًا إرب

دْع عْنـَك ذكــَر الخـالـديـن وغـبـطهم 
 كي ال تــكوَن لـنـاِر بـارِئـهـم حــطب

قصيدُة للشاعر العربي نزار قباني 
في حب الحسين )عليه السالم( 

وفضله

الحسين 
في الشعر
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ــرأة  ــن ام ــزوج م ــاس ت ــأن العب ــات ب ــن الرواي ــد م ــر عدي تذك
ــت  ــاس( وكان ــن عب ــه ب ــد الل ــت عبي ــة بن ــي )لباب ــدة ه واح
مــن ســيدات عصرهــا وأفضلهــن نســبًا وطهــارة وعفــة؛ فهــي 
تنتمــي إلــى البيــت الهاشــمي خيــرة اللــه مــن العــرب ، والــذي 

شــّرفه بــأن اختــار منــه خاتــم أنبيائــه. 

 أبوها 
هــو )عبيــد اللــه بــن عبــاس( وكان واليــًا علــى اليمــن مــن قبــل 

اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب )عليــه الســام(، أمــا أمهــا فهــي 
ــة  ــن قــرض الكناني ــد ب ــت خال ــم بن ــة أم حكي الســيدة الجليل
وكانــت مــن أجمــل النســاء وأوفرهــّن عقــًا، وقــد ُفجعــت هــذه 
ــد الرحمــن  ــة بمقتــل ولديهــا الصغيريــن )عب الســيدة الفاضل
وقثــم( مــن قبــل الســفاح )بســر بــن أرطــأ( أحــد قــادة معاويــة 
بــن أبــي ســفيان عندمــا احتــّل اليمــن حيــث لــم يتمكــن عبيــد 
اللــه مــن الصمــود أمــام الجيــش األمــوي األمــر الــذي دعــاه إلــى 
ــه  ــه ألن ــه مع ــن أخــذ طفلي ــن م ــم يتمك ــه ل ــن لكن ــرك اليم ت

بالرغم من وجود عشرات المؤلفات حول بطل الملحمة الكربالئية أبي الفضل العباس )عليه 
السالم( لكن بعض تلك الكتب لم تشر إلى المرأة التي كانت قرينة هذا الرجل العظيم، أو 

أشارت إليها إشارة موجزة، فمن هي زوجة العباس؟ وما هو دورها في معركة العّزة 
واإلباء؟

السيدة لبابة زوجة قمر  بني هاشم

نجمة في 
سماء التاريخ
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كان قــد أرســلهما إلــى الباديــة لينشــئا هنــاك وكان هــذا األمــر 
مألوفــًا عنــد أهــل الجزيــرة العربيــة، لمــا علــم بســر بــن أرطــأ 
بوجــود هذيــن الطفليــن أرســل لهمــا رجالــه وأمــر بذبحهمــا. 

ــر المؤمنيــن )عليــه الســام( دعــا علــى  ولمــا بلــغ قتلهمــا أمي
بســر وقــال : )اللهــم اســلبه عقلــه ودينــه(؛ فلــم تمــِض مــدة 
ــرف  ــه فخ ــى من ــبحانه وتعال ــه س ــم الل ــى انتق ــة حت طويل
وُســلب عقلــه و أخــذ يتصــرف تصرفــات تشــمئزُّ منهــا 
النفــوس حتــى أهلكــه اللــه وأورده النــار وبئــس المصيــر، لقــد 
ــت  ــن البي ــى الصــراع بي ــا عل ــة( عينيه فتحــت الســيدة )لباب
الهاشــمي واألموييــن، وهــو صــراع عقائــدي وكمــا قــال اإلمــام 
زيــن العابديــن ) عليــه الســام (: )نحــن وبنــو أميــة تعادينــا 
فــي اللــه ، قلنــا صــدق اللــه وقالــوا كــذب اللــه (، حتــى بلــغ 
ذلــك الصــراع ذروتــه فــي كربــاء مــرورًا باغتيــال اإلمــام علــي 

ــه الســام(. ــام الحســن )علي ــه الســام( وبعــده اإلم )علي
  

في كربالء 
ــًا  ــاء موقف ــي كرب ــا ف ــع زوجه ــة( م ــيدة) لباب ــت الس  وقف
شــجاعًا ونبيــًا حيــث آزرتــه وســاندته وحّثتــه علــى المضــي 
ويذكــر  الشــهداء,  أخيــه ســيد  مــع  الوقــوف  فــي  قدمــًا 
بعــض المؤرخيــن أن للعبــاس ولــدًا مــن الســيدة )لبابــة ( 
ــه  ــن عيني ــديدًا، وكان بي ــًا ش ــه حب ــدًا( كان يحب ــى )محم يدع
أثــر الســجود ، فلمــا رأى العبــاس حــال أخيــه الحســين )عليــه 
الســام( قــّدم إخوتــه بيــن يديــه، ثــم أتــى بابنــه هــذا وقّلــده 
ــه  ــه ورجلي ــدي عم ــد ( ي ــل )محم ــه فقّب ــتأذن ل ــيف  واس الس
وودع عماتــه، وقاتــل حتــى ُقِتــل، ويذكــرون لــه بطــوالت 
فــّذة، وقــد ذكــره ابــن شهرآشــوب مــن شــهداء الطــف أيضــًا 
ولكــن صاحــب كتــاب )فرســان الهيجــاء فــي تراجــم أصحــاب 
 ســيد الشــهداء( ينكــر وجــود )محمــد( هــذا ويقــول: ال يوجــد 
دليــل تاريخــي علــى وجــود ابــن للعبــاس استشــهد فــي 

كربــاء. 

ما بعد كربالء 
اســتمرت هــذه المــرأة تقــارع الســلطة وتقاســم الســيدة زينــب 
)عليهــا الســام( المصائــب واأللــم ، وصمــدت أمــام تعســف 
ــة  ــات الرســالة رحل أزالم الســلطة وقســوتهم ، وشــاركت عقي
الســبي المؤلمــة مــن كربــاء إلــى الشــام وحتــى العــودة إلــى 
المدينــة المنــورة ، حيــث أكملــن بمســيرهن الثــورة الحســينية 
وكمــا أراد لهــا الحســين) عليــه الســام ( وخّطــط لهــا بحنكــة 
وذكاء؛ وتمكــنَّ بجهادهــن وصبرهــنَّ وتصديهــنَّ للطغــاة مــن 
ســكب قطــرات الســم الزعــاف فــي كــؤوس بنــي أميــة، وقلبــَن 

نصرهــم إلــى هزيمــة وفضحــَن سياســتهم الظالمــة. 
واختلفــت الروايــات فيمــا حصــل للســيدة )لبابــة( بعــد يــوم 
الطــّف ، فهنــاك روايــة تقــول إنهــا لــم تعــش بعد استشــهاد 
ــة  ــذه الرواي ــر ه ــًا ، وتذك ــام ( إاّل قلي ــه الس ــاس ) علي العب
أنهــا توفيــت ســنة 63 هجريــة أي بعــد استشــهاده بســنتين 
فقــط ، وكان عمرهــا وقــت وفاتهــا خمســة وعشــرين ســنة؛ ألن 
ــة  ــل شــدة الصدم ــم تســتطع تحم ــرة ول ــت كبي محنتهــا كان
وعمــق المصيبــة فرحلــت عــن الحيــاة صابــرة محتســبة ، 

وذهبــت إلــى ربهــا راضيــة مرضيــة، بينمــا توجــد روايــة أخــرى 
تقــول إنهــا تزوجــت بعــد أبــي الفضــل مــن زيــد بــن الحســن 
بــن أميــر المؤمنيــن )عليــه الســام( وُرزِقــت منــه بنــت اســمها 

)نفيســة( التــي تزوجهــا الوليــد بــن عبــد الملــك. 
هــذه الروايــة تحتــاج إلــى وقفــة تأمــل، خصوصــًا فــي 
موضــوع زواج ) نفيســة( مــن الوليــد بــن عبــد الملــك؛ وذلك ألن 
األموييــن كانــوا يحاولــون مصاهــرة البيــت الهاشــمي مــن أجل 
ــدث  ــا ح ــؤوم، كم ــم المش ــرعية لوجوده ــن الش ــوع م ــاء ن إعط
ــر(  ــن جعف ــه ب ــد الل ــت عب ــب بن ــة ل) زين ــة معاوي فــي خطب
البنــه يزيــد مــن خالهــا اإلمــام الحســن )عليــه الســام(، 
ــا  ــة، ومم ــة بــكل مبرراتهــا المادي حيــث رفــض اإلمــام الخطب
ــه  ــح الحّييــن، فإنــا عاديناكــم لل ــه بالمناســبة : )وإمــا صل قال
وفــي اللــه فــا نصالحكــم للدنيــا( فــا يبعــد أن تكــون هــذه 
المصاهــرة المزعومــة مــن موضوعــات األموييــن وضعــت 

ــية. ــداف سياس أله

أبناؤها 
تضاربــت الروايــات أيضــًا فــي هــذا الجانــب من حياة الســيدة 
)لبابــة(، ولكــن المشــهور بيــن علمــاء النســب أن للعبــاس 
ــه( وأمــه الســيدة  ــد الل ــدًا واحــدًا هــو )عبي ــه الســام( ول )علي
)لبابــة(، كمــا اتفقــوا علــى انحصــار عقــب العبــاس فيــه مــن 
ولــده )الحســن(، وكان عبيــد اللــه مــن كبــار العلمــاء موصوفــًا 
بالجمــال والكمــال والمــروءة، رّبــاه اإلمــام زيــن العابديــن 
)عليــه الســام( ولــه منزلــة كبيــرة عنــده كرامــة لموقــف أبيــه، 
وزّوجــه ابنتــه، وجمــع لــه معهــا ثــاث مــن الحرائــر مــن بنــات 
األشــراف ويقصــد بذلــك تنميــة نســل عمــه العبــاس، وكان إذا 
رآه رّق واســتعبر باكيــًا ، فــإذا ُســئل قــال: إنــي أذكــر موقــف 

أبيــه يــوم الّطــف فمــا أملــك نفســي. 
 ويــرى بعــض المؤّرخيــن أن الســيدة ) لبابــة ( أنجبــت للعبــاس 
)عليــه الســام( خمســة أوالد وبنتــًا واحــدة ، واألوالد هــم: 
الفضــل، عبيــد اللــه، الحســن، القاســم، محمــد  الــذي ذكــره ابــن 
ــن  ــض المؤرخي ــره بع ــابقًا، وذك ــا س ــا ذكرن ــوب كم ــهر آش ش
تمشــيًا معــه، بينمــا تذكــر مصــادر أخــرى أن أوالد الســيدة 

ــه فقــط.  ــد الل )لبابــة( همــا الفضــل وعبي
ــي  ــروا ف ــاس انحص ــاد العب ــإن أحف ــة ف ــن الحقيق ــا تك ومهم
ابنــه )عبيــد اللــه( وكانــوا كلهــم أجــّاء لهــم المكانــة العاليــة 
ــابين  ــن ونّس ــاء و محّدثي ــن فقه ــا بي ــم م ــاس ؛ ألنه ــن الن بي
وأمــراء وخطبــاء وشــعراء وفصحــاء وأســخياء وزّهــاد وال غرابــة 
فــي ذلــك وقــد أنجبهــم أبــو الفضــل العبــاس مــع مــا يملكــه 

مــن مزايــا ومواهــب نــادرة ال يجــود بهــا الزمــان كثيــرًا 
ــع  ــة(، وم ــيدة الجليلة)لباب ــيرة الس ــن س ــا م ــا َوَصَلن ــذا م ه
ــز  ــا الممّي ــا ودوره ــى عظمته ــوء عل ــي الض ــه يلق ــه إال إن قّلت
ــة  ــخ ويكفيهــا فخــرًا أنهــا اقترنــت ببطــل الملحم فــي التأري
ــن  ــام( وكان م ــه الس ــاس )علي ــل العب ــي الفض ــينية أب الحس
ــرًا  ــًا وخي ــا علم ــألوا الدني ــن م ــاء الذي ــال العظم ــلهما الرج نس

ــة.   وبرك

خديجة أحمد موسى
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الحشد منا..
 شهداء الطف!

صدى 
الطف

رسالة الى كل العالم ... إن " الحسين لم يغب "  وإن " زينب لم تسكت " .. وأن 
"الشهداء بيننا يحتفلون ويرفعون راية العز".

قف أيها العالم بجبروتك وطاغوتك وأسلحتك وعتادك وعقيدتك المحرفة؛ وبكل 
شرورك ...

قف أيها العالم، وأنحني لرجال كتبوا بالدم أجمل ملحمة، وبشرى النصر .
تطهر أيها العالم بعرق األبطال وتوضأ واستقبل رب العالمين؛ رب محمد وبضعته 
وعلي وولده؛ رب الحسين الثائر .. وصلي لربك ركعتي التوبة وسلم بأن الحق كل 

الحق مع محمد و أل محمد.
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تصوير - محمد الصواف
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وهج واقعة الطف
ــد  ــراع ض ــي ص ــو ف ــذه االرض وه ــى ه ــان عل ــد اإلنس ــذ وج ُم
ــا يفقــد األنســان  ــذي لوالهم الشــر مــن أجــل الســام واألمــان ال
ــر  ــار نفســه وســواه, ولعــل أكث ــن يجــد ســبيا إلعم اســتقراره ول
ــي  ــوي والسياس ــدي والترب ــد العقائ ــد البع ــًا ُيعض ــًا تاريخي درس
لهــذا الــكام هــو واقعــة الطــف التــي أزاحــت عــن وجــه التاريــخ 
أي مامــح للــذل والخنــوع لتحــل محلهــا إشــراقة النصــر ولــو 
بلــون الــدم, إذ لــم تقتصــر واقعــة كربــاء العظيمــة علــى البعــد 
ــمل  ــا لتش ــدت أبعاده ــل تع ــب ب ــي وحس ــدي والسياس العقائ
ــرًا  ــًا أحــدث تغيي ــًا كوني ــى اعتبارهــا حدث ــاة عل كل أبعــاد الحي

ــد. ــى األب ــه إل ــن زوال ــًا - ال يمك ــًا - آني تاريخي
فمــا أقــدم عليــه الحســين )عليــه الســام( رغــم جميــع المعطيــات 
التــي ال يمكــن التغاضــي عــن نتائجهــا كان بمثابــة درســًا 
ســرمديًا لتســتقيم مــن خالــه الــذات اإلنســانية ولعــل هــذا أكثــر 
مــا يعضــد تنامــي النهــج التربــوي فــي هــذه النهضــة، وعليــه 
فإننــا يمكــن أن نســتخلص جملــة مــن التوصيــات غيــر المباشــرة 
ــات  ــن هــذه الفاجعــة.. وأهــم هــذه التوصي ــا المباشــرة م وربم
هــي الشــعور العالــي بالمســؤولية إذ أســس اإلمــام الحســين 
)عليــه الســام( لهــذا المبــدأ قاعــدة صلــدة الســيما وإنــه حمــل 
ثقــل رســالة جــده رســول اللــه )صلــى اللــه عليــه والــه وســلم( 
برمتهــا وحفــظ القــرآن الكريــم بدمــه ودم أهــل بيتــه وأصحابــه.
أمــا الوصيــة الثانيــة هــي التمســك بالمبــدأ تحــت أي ظــرف بــل 
بأقســى الظــروف وأكثرهــا حرجــًا فمــا قدمــه ســيد الشــهداء مــن 
ــن  ــى يقي ــه عل ــع كون ــه الرضي ــهاد طفل ــه استش ــن وتقبل قرابي
بــأن هــذه الحــرب سترســم صــورا تعجــز العقــول عــن تصديقهــا 
فكيــف يمكــن أن ُيعقــل أن يكــون رضيعــا طرفــًا بحــرٍب اشــتعلت 

بشــرارة رفــض البيعــة للظالــم!
فضــا عــن مناهضــة الظلــم بالقلــب واللســان واليــد وهــذا أقــوى 
ــاء  ــي تعــزز بن ــم الت ــادئ والقي ــرا مــن المب ــان، وغيرهــا كثي اإليم

اإلنســان تكامليــًا.

 سطوع الحشد
مــن وحــي عاشــوراء وبعــد أكثــر مــن 1334 ســنة عــادت مامــح 
ــعبي  ــد الش ــمه الحش ــر أس ــه آخ ــار بوج ــا األنص ــف ورجاله الط
ــم  ــدس( إذ ت ــد المق ــه )الحش ــًا بقيمت ــه يقين ــق علي ــا يطل أو كم
ــعبان 1435هـــ  ــي 14 ش ــي ف ــاد الكفائ ــوى الجه ــان فت إع
الــذي يقابلــه الثالــث عشــر مــن حزيــران 2014م, عقــب ســقوط 
الموصــل واحتالهــا مــن قبــل جماعــات إرهابيــة يطلــق عليهــا 
)داعــش( هدفهــا األول طمــس الهويــة الدينيــة وتشــويهها 
حقــدًا وبغضــًا بأهــل البيــت )عليهــم الســام( وباتباعهــم 
ومواليهــم وكأن مــا حــدث فــي تلــك الظهيــرة عنــد العاشــر مــن 

ــا هــذا. ــى يومن ــة إل ــداء والضغين ــرم أورثهــم الع مح
ــم  ــوب أعينه ــوا ص ــرفاء وضع ــراق الش ــال الع ــإن رج ــه ف وعلي
قضيــة الحســين )عليــه الســام( وبانهــا لــم تحســم بعــد فــكل 
ــدر, وكل  ــوب بالغ ــف مش ــم, وكل موق ــر الظل ــن مظاه ــر م مظه

ــام الحســين  ــا خــرج اإلم ــه م ــف هــو ذات ــة واســتعباد وعن ضال
ــدة التــي  ــه الســام( لمناهضتــه مــن خــال نهضتــه الخال )علي
مــا زالــت ِعبرتهــا وَعبرتهــا تلــوح فــي عقــل أي إنســان يمتلــك 
ــي  ــات الت ــلة التضحي ــان, فسلس ــي واإليم ــن الوع ــى م ــد أدن ح
ــر  ــمه أكث ــذي رس ــار ال ــوذج اإليث ــة, ونم ــك الواقع ــتها تل عكس
ــن  ــل بالقرابي ــدي المتمث ــي والجس ــاء الروح ــهد, والعط ــن مش م
المهــداة إلــى اللــه ســبحانه وتعالــى قربــة إليــه وســبيا لحفــظ 
ديــن محمــد رســوله وحبيبــه )صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( مــا 
هــي إال حجــج ملقــاة علينــا فــي كل زمــن بــأن ننصــر الحســين 

ــن... ــكل موقــف وفــي كل حي ب

ننصــره بنيــة خالصــة, ننصــره بكلمــة صادقــة, وبكــف مرفــوع 
ــى  ــن عل ــداء الدي ــادى أع ــدم إن تم ــم بال ــق... واأله ــهد للح يش
حرمــة المســلمين ومقدســاتهم, وهــذا مــا أثبتــه حشــد اللــه مــن 
ــكار ســطوعها  ــة ال يمكــن إن ــا قدمــوه مــن صــور واقعي خــال م
فــي ســماء العــراق حينمــا ذادوا عــن حمــى الوطــن وأرخصــوا لــه 
ــا  ــم يذكروه ــرًا لضمائره ــًا وجه ــادون همس ــم ين ــم, وه أرواحه

بــأن هيهــات مــن الذلــة!
ــدام  ــزم واإلق ــذا الع ــكل ه ــم ب ــا مده ــر إن م ــة األم ــي حقيق وف
ــود  ــامع الوج ــي مس ــًا ف ــزل عالق ــم ي ــذي ل ــه ال ــداء ذات ــو الن ه
حينمــا نــادى الحســين )عليــه الســام( نــداءه الصــادح " أال مــن 
ــن  ــنوات م ــاث س ــد ث ــًا بع ــر فع ــم النص ــا" وت ــرٍ ينصرن ناص
حــرٍب طحنــت بيــن أســنَّتها شــبابًا وشــيبًا ورجــااًل وحتــى نســاء 
ــا حشــدنا  ــأن لن ــر ونتفاخــر ب ــوم نفخ ــن الي ــال... وهــا نح وأطف
الــذي أعــاد للعــراق هيبتــه وســيادته, وبأنــه طالمــا لدينــا عقيــدة 
حقيقيــة لــن ُنهــزم ولــو اجتمــع علينــا أهــل األرض فالمــوت فــي 
ــاة األكثــر ســعادة فــي كنــف  ــاة بــل الحي ســاحات الشــرف حي

ــود. الخل

أسس اإلمام الحسين )عليه السالم( 
لمبدأ الشعور بالمسؤولية قاعدة 

صلدة السيما وإنه حمل ثقل رسالة جده 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه واله وسلم( 

برمتها وحفظ القرآن الكريم بدمه 
ودم أهل بيته وأصحابه، وايضا التمسك 

بالمبدأ تحت أي ظرف بل بأقسى 
الظروف وأكثرها حرجًا فما قدمه سيد 
الشهداء من قرابين وتقبله استشهاد 

طفله الرضيع كونه على يقين بأن هذه 
الحرب سترسم صورا تعجز العقول عن 

تصديقها

إيمان كاظم
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اظهرت الدراسـة ان النسـاء الائي تناولن وجبـات غنية بالدواجن 
انخفـض لديهـن مخاطر االصابة بهذا المرض بنسـبة 15 % .

الحمـراء  اللحـوم  اسـتبدال  ان  جديـدة   رئيسـية  دراسـة  وجـدت 
بالدواجـن يمكـن ان يقلـل بشـكل كبيـر مـن خطـر اصابـة المـرأة 

بسـرطان الثـدي .
ووجـد باحثـون مـن المعهـد الوطنـي لعلـوم الصحـة البيئيـة في 
الواليـات المتحـدة انـه فـي حيـن ان  تنـاول المزيـد مـن اللحـوم 
الحمـراء يرتبـط بزيـادة خطر االصابة بسـرطان الثـدي االجتياحي 
فـان تنـاول المزيـد مـن الدواجـن مثـل الدجـاج والديـك الرومـي 

والبـط يرتبـط بانخفـاض خطـر االصابـة بهـذا المـرض .
وقـال الدكتـور ديـل سـاندلر الـذي قـاد الدراسـة التي نشـرت في 
المجلـة الدوليـة للسـرطان )لقـد تـم التعرف علـى اللحـوم الحمراء 
باعتبارهـا مـادة مسـرطنة محتملة وتضيف دراسـتنا ادلة اضافية 
خطـر  بزيـادة  يرتبـط  قـد  الحمـراء  اللحـوم  اسـتهاك  ان  علـى 
اإلصابـة بسـرطان الثـدي فـي حيـن ان الدواجـن كانـت مرتبطـة 

بانخفـاض الخطـر ( .
وللمتابعـة درس العلمـاء ممارسـات اسـتهاك وطهـي اللحـوم لــ 

42012 امـرأة علـى مـدار سـبع سـنوات وتـم تشـخيص  536 , 
1حالـة من سـرطان الثـدي االجتياحي ووجد ان المشـاركين الذين 
تناولـوا اكبـر كميـة من اللحـوم الحمـراء كان لديهم خطـر االصابة 
بسـرطان الثـدي بنسـبة 23 فـي المائـة اكثـر مـن اولئـك الذيـن 

تناولـوا اقـل كمية .
وفـي الوقـت نفسـه كانت النسـاء الاتـي تناولن اعلـى كمية من 
الدواجـن فـي نظامهـن الغذائـي اقـل عرضـة بنسـبة 15 فـي 
المائـة لإلصابـة بالمـرض مـن النسـاء  االتـي لديهـن اسـتهاك 

. اقل 
النشـاط  النتائـج غيـر متأثـرة حتـى عنـد اخـذ عوامـل  وبقيـت 
توجـد  وال  االعتبـار  فـي  الكحـول  واسـتهاك  والسـمنة  البدنـي 
روابـط بيـن الطريقـة التـي تم بها طهـي اللحم ومخاطـر االصابة 

بسـرطان الثـدي 
وهـذه ليسـت المـرة االولـى التـي يرتبط فيهـا اسـتهاك اللحوم 
الحمـراء بزيـادة خطـر االصابـة ففي عـام 2014 وجدت دراسـة  
اجرتهـا كليـة الصحـة العامـة بجامعـة هارفـارد وجـود صلة بين 
االسـتهاك العالـي للحـوم الحمـراء خـال مرحلـة البلـوغ المبكـر 

  دراسة.. استبدال اللحوم الحمراء بالدجاج 
يقلل  االصابة بسرطان الثدي 

ترجمة
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* ترجمة/ ساجدة ناهي 

وزيـادة خطـر االصابـة بسـرطان الثدي .
وقـال الباحثـون ان ارتفـاع تنـاول اللحـوم فـي مرحلـة البلـوغ قـد 
يكـون عامـل خطـر لإلصابة بسـرطان الثـدي وان اسـتبدال اللحوم 
الحمـراء بمزيـج مـن البقوليات والدواجن والمكسـرات والسـمك قد 

يقلـل مـن خطـر االصابـة بسـرطان الثدي.
 وبالمثـل اقترحـت دراسـة اجريـت عـام 2019 من قبـل جامعة 
اكسـفورد ان تنـاول اللحـوم المصنعـة مثـل النقانق وعلـى اربعة 
ايـام فقـط اسـبوعيا يزيـد مـن خطـر االصابـة بسـرطان االمعـاء 
بنسـبة 20 فـي المائـة علـى الرغـم مـن كونـه جيـدا فـي اطـار 

المبـادئ التوجيهيـة الغذائيـة الحكوميـة .
وتوصـي ارشـادات وزارة الصحـة  في المملكة المتحدة اي شـخص 
يتنـاول اكثـر مـن 90 غم مـن اللحـوم الحمـراء او المصنعـة يوميا 

كمعـدل ان يحـاول تقليلـه الـى اقـل من 70 غـم تقريبا  .

عن صحيفة االندبندنت *

Women who ate diets high in poultry showed 15 per cent 
lower risk of the disease
Swapping red meat for poultry could drastically reduce a 
woman’s risk of getting breast cancer, a new major study 
finds.
Researchers from the National Institute of Environmen-
tal Health Sciences in the US have found that while eating 
more red meat is associated with a greater developing inva-
sive breast cancer, eating more poultry such as chicken, tur-
key and duck is linked to a decreased risk of the disease. risk 
of “Red meat has been identified as a probable carcinogen,” 
said Dr Dale Sandler, who led the study published in the In-
ternational Journal of Cancer.
“Our study adds further evidence that red meat consump-
tion may be associated with increased risk of breast cancer 
whereas poultry was associated with decreased risk. For the 
research, scientists looked at the meat consumption and 
meat cooking practices of 42,012 women over the course of 
seven years.
In a follow-up study, 1,536 cases of invasive breast cancer 
were diagnosed.  Participants who consumed the highest 
amount of red meat were found to have a 23 per cent greater 
risk of breast cancer than those who consumed the lowest 
amount.
Meanwhile, women who ate the highest amount of poultry 
in their diet had a 15 per cent lower risk of the disease than 
those with the lowest consumption.
The findings remained unaffected even when factors such 
as physical activity, obesity and alcohol consumption were 
taken into account.
No links were established between the way the meat was 
cooked and breast cancer risks. This is not the first time the 
consumption of red meat has been linked to an increased 
risk of cancer.
In 2014, a study by Harvard School of Public Health found 
a link between a higher red meat intake during early adult-
hood and an increased risk of developing breast cancer.
“Higher red meat intake in early adulthood may be a risk fac-
tor for breast cancer”, the authors said.
“And replacing red meat with a combination of legumes, 
poultry, nuts and fish may reduce the risk of breast cancer.”
Support free-thinking journalism and subscribe to Inde-
pendent Minds. Similarly, a 2019 study by the University of 
Oxford suggested that eating processed meats, such as sau-
sages, bacon and ham, on just four days a week increases the 
risk bowel cancer by around 20 per cent, despite being well 
within government dietary guidelines.
Guidelines from the Department of Health recommend any-
one eating more than 90g of red or processed meat a day on 
average should aim to reduce it below 70g – roughly the UK

REPLACING RED MEAT WITH CHICKEN 
COULD REDUCE CHANCES OF GETTING 
BREAST CANCER, STUDY FINDS



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////44Q  W  A  R  E  E  R

مستشارة 
االسرة
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ــة عشــرة مــن زهــور حياتهــا،  ــم تتجــاوز الثامن ــاة ل ــي فت روت ل
حكايــة أثــارت فضولــي ووجعــي وال أكاد أصــدق أن مثــل هــذه 

األمــور مــا تــزال تحــدث حتــى اليــوم.
ــة لهــا فــي الدراســة اعتــادت أن تتأخــر  ــاة: إن زميل ــت الفت قال
عــن الــدروس اإلضافيــة التــي يحضرنهــا لرفــع مســتواهن 
العلمــي، وفــي إحــدى المــرات انتبــه األســتاذ إلــى غيابهــا عــن 
الحصــة الدراســية.. قالتهــا )حــوراء( بطريقــة مضحكــة بالنســبة 
لــيـ  علــى األقــلـ   إذ توســعت عيناهــا مدهوشــة وارتفع صوتها 
بنبــرة حــادة وكأنهــا تــروي لنــا أحــداث مشــهد بوليســي متخــٍم 
بالتفاصيــل الغامضــة، والحقائــق التــي بــدأت تتكشــف رويــدًا 
رويــدًا. فحــوراء بريئــة المامــح والطبــاع ولــم تواجــه مثــل هــذه 
المواقــف مــن قبــل، كونهــا مــن عائلــة ملتزمــة دينيــًا، كمــا أنهــا 

ورثــت خلقــًا رفيعــًا مــن والديهــا.
وبعــد أن بــدأ الشــك يتســلل إلــى ذهــن األســتاذ، قــرر االتصــال 
بوالدهــا لمعرفــة الســبب وراء غيــاب ابنتــه وتأخرهــا عــن 
الحصــص اإلضافيــة، متســائًا مــا الــذي يمنعهــا مــن الحضــور؟! 
ــتغالها  ــة الس ــة الصيفي ــوى العطل ــك س ــا ال تمل ــة وأنه خاص

ــن المنهــج. ــة م كــي تســتدرك األجــزاء المهم
ــا  ــد رأى زميلته ــراء، فق ــى افت ــًا عل ــتاذ مبني ــن كام األس ــم يك ل
تتســكع فــي الطرقــات مــع شــاب يبــدو علــى هيأتــه أنــه طالــب 
فــي ســنها تقريبــًا أو يكبرهــا بعــاٍم فــي أعلــى تقديــر، شــاهدها 
ــة  ــي الضف ــد وف ــي ي ــية ف ــا الدراس ــل مازمه ــة تحم بالصدف

األخــرى مــن قلبهــا تســير معــه.
ــبة  ــدًا بالنس ــة ج ــدت عجيب ــي ب ــا الت ــا حكايته ــل لن ــم تكم ث
ــع  ــت م ــزل تواصل ــى المن ــا إل ــد عودته ــا وبع ــة: إنه ــا، قائل له
زميلتهــا تلــك لتخبرهــا بقــراره، بيــد أن أســتاذ اللغــة االنكليزيــة 
لــم يحقــق االتصــال بوالدهــا، فأمهــا الحنــون باغتتــه باتصــال 
أســرع، محاولــة منــع مصيبــة علــى وشــك الحــدوث، لــذا أنفقــت 
ــال  ــرة االتص ــن فك ــى ع ــي يتنح ــله ك ــة تتوس ــق المكالم دقائ
بالوالــد، خوفــًا علــى كرامــة ابنتهــا التــي ســتضيع تحــت 

ــب.   ــرب والتأني الض
لكنــه اتصــل أخيــرًا... غيــر آبــه بوالدتهــا وعواطفهــا المشــحونة 
ــة  ــم يســمح لنفســه باالشــتراك بهــذه المهزل بالخــوف، فهــو ل
ــا  ــإذا م ــكال، ف ــن األش ــكل م ــأي ش ــؤولية ب ــل المس ــن يتحم ول
المحاضــرات  أثنــاء غيابهــا عــن  حصــل أي مكــروه للفتــاة 
ســيتحمل األســتاذ الذنــب كلــه، وربمــا قلــب األمــر مــن الجانــب 
األخاقــي واســتفزه ضميــره، فهــو مســؤول بنســبة مــا عــن 
طالباتــه فــي الســاعات الخاصــة بمحاضراتــه علــى أقــل تقديــر.
مــن الخطــأ إخفــاء األم أخطــاء أبنائهــا، وجعــل األب)آخــر مــن 
ــم( بالمشــاكل التــي تعتــرض حياتهــم، وعندمــا تــم جمــع  يعل

االســتبيانات اكتشــفنا أن بعــض األمهــات ال يثقــن بقــدرة 
ــة  ــى حــل المشــكات بالطــرق الصحيحــة، وهــي الفئ ــاء عل اآلب
األقــل فــي الحقيقــة.  وبعضهــن يخشــين مزاجــه الصعــب وردة 
فعلــه القاســية علــى أوالده وبناتــه واتخــاذه قــرارات صارمــة في 
أتفــه المواقــف وهــي الفئــة األكبــر. وبيــن هــذه وتلــك وجدنــا 
مــن تعتمــد نظريــة أن الرجــل ال يجــب أن يعــرف كل شــيء، أي 
أنهــا تعطــي لنفســها الصاحيــة التامــة فــي االطــاع علــى كل 

ــى األب،. ــع القــرارات دون اللجــوء إل ــل واتخــاذ جمي التفاصي

بفضــل الــورش والــدورات التــي يدخلنهــا عــن أســاليب التربيــة 
ــًا  ــيًا هائ ــخ س ــي تض ــل الت ــائل التواص ــر وس ــة، وتوف الحديث
مــن المعلومــات عــن نتائــج الدراســات الحديثــة والتجــارب 
االجتماعيــة والقصــص الواقعيــة الملهمــة للعبــر، لكــن مــع هــذه 
الحالــة المدرجــة فــي قصــة اليــوم تبخــر ظنــي وتغيــرت نظرتــي 
إلــى اتجــاه آخــر. لقــد أدركــت اآلن أنــي غيــر قــادرة علــى أن أعــي 
ــن  ــة ع ــي الزوج ــم تخف ــط, ك ــا بالضب ــكلة وأبعاده ــم المش حج

ــاء ومســتقبلهم؟ زوجهــا أمــورًا تخــص األبن
ــا  ــى م ــريك عل ــاع الش ــدم إط ــي ع ــبابها ف ــي أس ــا ه ــرى م ت
ــور  ــؤزم األم ــح أن األب ي ــل صحي ــرته؟ ه ــك أس ــي فل ــدور ف  ي
ــم  ــرأة تتحك ــل الم ــاد؟ ه ــه الح ــاكل بمزاج ــرة المش ــع دائ ويوس
فــي  بعقانيــة  وتتصــرف  الرجــل  مــن  أكثــر  بأعصابهــا 
ــى  ــة عل ــا العاطفي ــم فطرته ــة رغ ــة والمصيري ــف الصعب  المواق
األغلــب؟ لمــاذا يلجــأ األوالد إلــى األم فــي حــل مشــاكلهم؟ 
أألنهــا تتســتر عليهــم وتجاريهــم فــي األخطــاء أم ألنهــا الجهــة 

األقــرب؟

ما هي أسباب االم في عدم إطالع 
الشريك على ما يدور في فلك أسرته؟ 
هل صحيح أن األب يؤزم األمور ويوسع 

دائرة المشاكل بمزاجه الحاد؟ هل 
المرأة تتحكم بأعصابها أكثر من الرجل 
وتتصرف بعقالنية في المواقف الصعبة 
والمصيرية رغم فطرتها العاطفية على 
األغلب؟ لماذا يلجأ األوالد إلى األم في 

حل مشاكلهم؟ أألنها تتستر عليهم 
وتجاريهم في األخطاء أم ألنها الجهة 

األقرب؟

نغم المسلماني

آخرُ  من يعلم
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استذكار

النجاح في عمل ما 
عليك ان تمتلك القناعة 

وااليمان بما تفعله 
وان يكون التصميم 

واالستعداد حاضرا في 
كل مشروع، فما بالك 

وان المهمة تتعلق بالله 
وبكتابه الكريم الذي مأل 

االرض نورا واستقاما، 
هذا ماحدث للمترجمة 

الروسية )ايمان فاليريا( 
التي اعجبت بالقرآن 

الكريم وعاهدت نفسها 
على ترجمته الى الروسية 
بعد ان وجدت  106 ترجمات 

للقرآن من العربية إلى 
اإلنجليزية، بينما لم يكن 

في اللغة الروسية سوى 
ثماني ترجمات فقط، 

فعملت على تلك البادرة 
الطيبة وانهتها محافظة 
على روعة وجمال كلماته 

ومعانيه ومحتواه، لتذهب 
به الى األزهر من اجل 
الحصول على اعتراف 

بعملها وتوثيقه . 

حافظت على رصانته ومحتواه الثقافي 

ايمان فاليريا ..  
 ترجمت القرآن الكريم بمعانيه االنسانية 

تخطيط - ميس مؤيد
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قبول مشهود
وجمـال  بالوضـوح  األخـرى  الترجمـات  عـن  ترجمتهـا  تميـزت  
الكلمـات التـي حافظـت علـى دقتهـا ومعانيهـا بشـكل مبهـر، 
لـذا حـازت علـى اعتـراف كامـل مـن كبـار المترجميـن فـي روسـيا 
والعالـم فـي تركيزهـا علـى معانـي القـرآن فـي أبعـاده الروحيـة 
والوجوديـة والفلسـفية.. وحرصـت فـي عملهـا علـى أال توحـي 
بتأويـات وتفسـيرات لمفهـوم الجهاد، مما يؤدي إلـى خلق أجواء 
التطـّرف، وتأسـيس التربـة الخصبـة لها، بل هي قدمـت المعاني 
الحقيقيـة لكل آية من اآليات واألسـباب المنطقيـة لنزولها، وتعد 
ترجمتهـا للقـرآن الكريم األفضـل ألنها القت قبواًل مشـهودًا لدى 
المسـلمين الـروس، وهـم مـا يقـرب مـن 6 ماييـن نسـمة. وقالـوا 

إنهـا زادت مـن معرفـة المسـلمين الـروس باإلسـام

ايمان 
تزوجـت فاليريـا بوروخوفـا مـن الدكتور محمد سـعيد الرُّشـد، وهو 
المترجـم المسـاعد والمشـرف العـام علـى ترجمـة وطباعـة وتوزيع 
معانـي القـرآن الكريـم والحديث الشـريف باللغة الروسـية. تعرف 
وهداهـا  األكاديميـة  الدكتـورة  بوروخوفـا  فاليريـا  زوجتـه  علـى 
لإلسـام وسـخر قلمهـا البـارع لخدمـة الفكـر اإلسـامي، واختـارت 
اسـم )إيمـان( لشـدة ايمانهـا باالسـام.. وعاشـت بيـن دمشـق 
وريفهـا أكثـر مـن 10 سـنوات مـع زوجهـا، وقـد اسـتفادت كثيرًا 
مـن هـذه السـنوات التـي وصفتها بـ)أجمـل سـنوات حياتها( أذ 
تعمـق فهمها للغـة العربية، وترسـخت معرفتها بالقـرآن وعلومه 
نظـرًا لوجـود مكتبـة والـد زوجهـا -الشـيخ سـعيد وهـو عالـم مـن 
علمـاء القلمـون- الزاخـرة بتفاسـير القـرآن، والتـي أفادتهـا كثيـرًا 

المتميزة. فـي ترجمتهـا 

اعتناق اإلسالم
ولـدت فاليريـا بوروخوفـا مسـيحية وكانت أمهـا وأبيهـا ينحدران 
مـن أسـرة روسـية معروفة قريبـة من القيصـر، ومعظمهـم هاجروا 
بعـد الثورة من اضطهاد سـتالين، قـرأت فاليريـا بوروخوفا القرآن 
مـع تفسـيراته المتعـددة، لتجد اإليمـان في اإلسـام، وكما تقول: 
لـدي احسـاس بأننـي كنـت مسـلمة طـوال حياتـي، ولـم أعـرف 
اإلسـام إال عندمـا قـرأت القـرآن الـذي أجـاب علـى العديـد مـن 

تسـاؤالتي فـي الحياة.
التـي شـاعت  الخاطئـة  المفاهيـم  علـى  تـرد  أن  مـن  وتمكنـت   
ومـن  آنـذاك،  والتعليـم  المـدارس  أنظمـة  بسـبب  اإلسـام  عـن 
أجـل ذلـك قامـت بالسـفر إلـى منطقـة فولغـا وسـاراتوف وقازان 
وأوليانوفسـك، وهـي معروفـة باعتنـاق اإلسـام، وخاصـة بيـن 
صفـوف الشـباب، وعملـت علـى نشـر اإلسـام ومعانيـه الحنيفـة 
خاصـة بعـد موجات االنحال التي سـادت المجتمعات اآلسـيوية 
وأرادت بشـكل مـن األشـكال أن تعيـد البريق للقيـم األخاقية من 

خـال اإلسـام.
وفـي نظرهـا أن الترجمـة ال يمكـن أن ُتسـمى ترجمـة إال إذا تـم 
ترشـيح  تـم  وقـد  المترجـم.  مـن  أعلـى  شـخص  مـن  تدقيقهـا 
ترجمتهـا للقـرآن لجائـزة أفضـل كتـاب لعـام 1998. وحسـب 
اعتـراف معظـم المترجميـن والمستشـرقين أن المترجمـة فاليريـا 
بوروخوفـا لهـا الـدور األكبـر، ألنهـا صاغـت الترجمـة بأسـلوبها 

وهـذا  البليـغ،  األدبـي 
مـا جعـل ترجمتها تحقق نجاحـًا كبيرًا 

فـي روسـيا، وخاصـة أنهـا أجـادت فـي نقـل اإلعجـاز العلمـي 
القـرآن. وجـاءت ترجمتهـا دقيقـة ألنهـا تعـرف اإلنجيـل  فـي 
ومفرداتـه، مـن أجـل مقارنـة الترجمـة وعـدم الوقـوع فـي سـوء 
الفهـم، وكانـت تؤمـن أن ترجمة القـرآن الكريم ال يجـب أن تعتمد 
علـى معرفـة اللغـة فقط بـل بيئة هـذه اللغة، لذلك عاشـت في 
سـوريا لتكـون قريبـة مـن روح اللغـة، ممـا جعلها تنجو مـن مزالق 

الترجمـة الحرفيـة للقـرآن

ضد اإلرهاب
وحاربـت التطرف المنسـوب إلى اإلسـام زورًا، والمرتبط باإلرهاب، 
ودافعـت عـن اإلسـام باعتبـاره دعوة للسـام وليس للقتـل.. كما 
حاربـت الصـورة النمطية لإلسـام، وخاصـة في ما يتعلـق بالمرأة 

وحقوقهـا، وسـعت إلى إيضـاح جوهر اإلسـام الحقيقي.  

رحيل زاخر 
رحلـت قبـل اشـهر قليلـة  المترجمـة إيمـان فاليريـا بوروخوفا عن 
عالمنـا واإليمـان يمـأل قلبها وروحهـا، وتركت أثرًا كبيـرًا في تراث 
اإلسـام، وهـو ترجمـة القـرآن الكريـم إلـى الروسـية بلغـة جميلة، 
قريبـة مـن القـارئ، ونجحـت فـي مهمـة الترجمـة الحقيقية وهي 
نقـل روح النـص إلـى اللغة التي يترجم إليهـا، أذ قالت دار أمازون 
للقـرآن قامـت بهـا  إنهـا ترجمـة شـاعرية  الترجمـة:  عـن هـذه 
فاليريـا بوروخوفـا بعنايـة كبيـرة، بحيـث حافظـت علـى جمالـه 
أهميـة  أولـت خالـه  نظيـره  قـل  وبأسـلوب  ورصانتـه،  وروعتـه 

كبيـرة لمعانـي القـرآن، ومحتـواه الثقافـي.

سعاد البياتي
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شرفتي

السعادة
!لغز
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ــدور  ــادر أن ي ــن الن ــان، وم ــكل إنس ــروع ل ــدف مش ــعادة ه  الس
حديــث بيــن الرجــال حــول الســعادة،فهم يعيشــون اللحظــات 
الســعيدة دون أن يتحدثــون عنهــا، ولكــن فــي أحاديــث أغلــب 
النســاء بحــث مســتمر عــن الســعادة،وهناك شــعور واســع لــدى 
الكثيــرات بــأن الســعادة مجرد حلــم ال يمكــن تحقيقه،فالمتزوجة 
تتذمــر وتتطلــع وتعلــن أن الــزواج مشــروع ال يوفــر الســعادة بــل 
ــزواج  ــر ال ــا وتعتب ــن حظه ــة تلع ــر المتزوج ــد المتاعب،وغي يزي
هدفهــا فــي الحيــاة مــن أجــل الســعادة،والموظفة تشــكو مــن 
إرهــاق الــدوام و العمــل وقلــة الراتب،وربــة البيــت تصــرخ  فــي 
أعمــاق ســجنها الجميل)أعطنــي حريتــي أطلــق يــديَّ إننــي 

أعطيــت مــا اســتبقيت شــيئا(!
الحقيقــة أن الســعادة شــعور إنســاني عميــق يمنــح الحيــاة 
ــى  ــون فــي تعريــف معن ــف الباحث معناهــا وهدفها،وقــد اختل
ــول  ــاس الط ــل مقي ــعادة مث ــاس للس ــد مقي ــعادة،فا يوج الس
والــوزن والســكر والضغط،وليــس هنــاك اتفــاق بيــن النــاس علــى 
مصــدر الســعادة،هل هــو المــال أم الصحــة أم الحــب أم الوظيفــة 

ــع؟! ــة أم المجتم ــة أم العائل ــة االجتماعي أم المكان
أنــِت  أو  ســعيد  أنــَت  الســعادة؟!..وهل  هــي  مــا  إذن 

؟ ا ذ لما و ، ة ســعيد
الســعادة حســب تعريــف قامــوس أكســفورد هــي )الشــعور 
بالرضا(،تعريــف بســيط جــدًا ويتفــق مــع قيــم الديانــات 
ــد أن  ــذي يؤك ــف ال ــامي الحني ــن اإلس ــا الدي ــماوية وآخره الس
الســعادة هــي حالــة مــن صفــاء النفــس وطمأنينــة القلــب تأتي 
مــن خــال الموازنــة بيــن مطالــب الجســد والــروح، وبيــن الراحــة 
الشــخصّية وراحــة اآلخريــن، وبيــن إعمــار الدنيــا وإعمــار اآلخــرة. 
الســعادة هــي التمســك بالقــرآن وعــدم اإلعــراض عنــه وهجــره، 
ففــي أول ســورة طــه قــال اللــه تعالى:}َمــا أَنَزْلَنــا َعَلْيــَك اْلُقــْرآَن 
ِلَتْشــَقٰى{ ]طــه:2[، والشــقاء عكــس الســعادة }َفِمْنُهــْم َشــِقيٌّ 
ــن  ــَرَض َع ــْن أَْع ــِعيٌد{ وفــي أواخــر الســورة قــال تعالى:}َوَم َوَس
ــْوَم اْلِقَياَمــِة أَْعَمــٰى{  ــُه َمِعيَشــًة َضنــًكا َوَنْحُشــُرُه َي ِذْكــرِي َفــإِنَّ َل
]طــه:124[، فــكأن اللــه يريــد أن يعلمنــا أنــه أنــزل إلينــا هــذا 

القــرآن لنســعد ال لنشــقى،وهو الطريــق والمرشــد والســبيل نحــو 
ــن  ــذة وبي ــن المتعــة أو الل ــاك فــرق بي الســعادة الحقيقية،فهن
الســعادة،اللذة وقتيــة زائلــة وقــد يعقبهــا النــدم والشــعور 
ــس  ــن النف ــا ع ــتمر بالرض ــعور مس ــعادة ش ــن الس ــب لك بالذن

ــن. ــاز ومســاعدة اآلخري ــى اإلنج ــدرة عل ــة والق والقناع
تناولــت مفهــوم  دراســات علميــة نفســية عديــدة  هنــاك 

اآلتيــة: النقــاط  حــول  تــدور  الســعادة،وأغلبها 
الســعادة تعنــي التفــاؤل واألمــل وعــدم القنــوط واالبتعــاد عــن 
الحــزن وتجنــب اليــأس، والمؤمنــون دائمــًا متفائلــون بــأن الخيــر 

أقــرب إلــى نفوســهم مــن الشــر.
ــاج  ــة والجســدية،وعقلك يحت ــط بالصحــة العقلي الســعادة ترتب
ــدك  ــو جس ــن ينم ــي حي ــات المتجددة،ف ــكار والمعلوم ــى األف إل
بالحركــة والنشــاط والعمــل، فالكســالى والخاملــون مــن التعســاء 

فــي الحيــاة.
 النــاس الســعداء هــم مــن يبتســمون دائمــًا حتــى عنــد الشــعور 
بالحــزن أو التعــب أو الخــذالن أو الغدر،والســعداء تشــع مــن 
عيونهــم الطاقــة االيجابيــة التــي تجعــل كل مــن حولهــم ســعيًا 
ــاء!. ــران وحتــى الغرب ــاء، األصدقــاء، الجي مثلهم،الزوجــة، األبن

 د.محمد فلحي 

كل البشر يتمنون السعادة،ولكن أغلبهم ال يعلمون أسرارها،وربما ال 
يعرفون معناها،ولو سألت أكثر من شخص حول معنى السعادة التي 
يريدها لحياته،لوجدت اختالفًا عجيبا في التعريفات والمعاني بين كل 

شخص وآخر،فهناك من يبحث عن السعادة من خالل الحب بين الرجل 
والمرأة،أو محبة العائلة واألصدقاء،وكثير من الناس يعتبر المال هو 

السعادة،فالفقر ال يمنح اإلنسان فرصة إلشباع حاجاته ورغباته،ومن يفقد 
صحته ويعاني من المرض ومراجعة األطباء سوف تكون أقصى أمنياته 

الحصول على العافية، التي تمثل جوهر السعادة!

السعادة حسب تعريف قاموس أكسفورد 
هي )الشعور بالرضا(،تعريف بسيط جدًا 

ويتفق مع قيم الديانات السماوية 
وآخرها الدين اإلسالمي الحنيف الذي 

يؤكد أن السعادة هي حالة من صفاء 
النفس وطمأنينة القلب تأتي من خالل 

الموازنة بين مطالب الجسد والروح، وبين 
الراحة الشخصيّة وراحة اآلخرين، وبين 

إعمار الدنيا وإعمار اآلخرة
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تصوير - عمار الخالدي



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////51 Q  W  A  R  E  E  R

فنون

أن تطور وبلورة القدرات التي تمتلكها الصورة المسرحية تدخل في بناء العرض التي ينبغي ان تعتمد 
في حركتها على تراكيب وصيغ معينة، تحمل خطوطًا يتم نسجها بين االحداث والصور بشبكة كبيرة 

تتمثل بالسينوغرافيا بالطبع.. عبر مواجهة النص على انه محفز يساعد على اكتشاف واظهار ما يكمن 
في الباطن، والتوجه نحو االخر.. 

السينوغرافيا 
والصورة المسرحية المعبرة

السينوغرافيا 
الحلقة والصورة المثلى

الثانية

ان هــذه الجهود في التنظير والتطبيق لمشــروع المســرح الجديد 
كانــت هي الخطــوة االولى والعتبة التي فتحــت االفق امام  فن 
الســينوغرافيا الــى عالمها الرحب. وعبر انتشــار هــذا الفن بدأت 
تتحدد وظائف السينوغرافيا في استحداث دالالته ومهماته التي 
تتركــز حول تنظيم واســتعمال الديكور ومحو الوظيفــة التمثيلية 
للنظم الدالة في العرض المســرحي إلعداد فضاء مســرحي يجمع 

كل هذه النظم المختلفة في تشكيل يعد القوة المحركة للعرض.
ان العمل المسرحي بشكل عام تحكمه القدرة على وضع االحتماالت 
ومناقشتها، وهو مرتبط بإمكانية الفنان على انجاز عوالمه المرئية 
المستقلة بذاتها بما يملكه من تصورات ومفاهيم عن المسرح من 
جهة وعن العناصر والمفردات من جهة اخرى، فالممثل يعد العنصر 
االول في تركيب ســينوغرافيا العرض وان حركته يجب ان تخضع 
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لقانون توافِق بين الزمان والمكان والفراغ على المســرح بمستوييه 
االفقي والرأسي بحيث تقوم االضاءة بتحويل هذا الفراغ الى عالم 
حســي موحد وذلك بجسم الممثل الذي يخلق المكان ويشكل جزءًا 
من الفضاء وهو روح التمثيل وكامه جســم المسرحية، اما الخطوط 
وااللوان فتكون القلب النابض للمشــهد.. وان هــذا الكل الموحد 
يقع تحت ســيادة  الممثل وحركته وتشكياته ومن دونها ال يمكن 
للعناصر االخرى من االشتغال داخل هذه الشبكة الن السينوغرافيا 

وحدها حياة جامدة ال حراك فيها.
اما الديكور فهو ترجمة لما يحمله النص من افكار ومفاهيم، تحول 
الى تصاميم مرئية، فهو تصور ينبع من عنصرين تشــكيليين هما 
النــور والظل من ناحية تصوير الكتل التي تكون ذات مســتويات 
رأسية في الفراغ، اضافة الى حركة الممثل الشخصية التي تعطي 
فرصــة اكبر للتطور، وذلك بتراكيب وصــور تعبر عن درجات اللون 
الواحد بهدف تحقيق رؤية جديدة للعرض بهرمونية بين الصورة 
والصوت لخلق شحنة حركية في ذهن المتلقي- طفًا كان او راشدًا 
- في البحث عن معمــار مغاير لفضاء مؤثث تاثيثًا مختلفًا ومغاير 
للموجود بفن يســمح لإلضاءة والحركة والموسيقى والمكان، بخلق 

جو ســحري محمل بــدالالت، ولهذا فأن فن الســينوغرافيا يهدف 
الى صياغة وتصويــر وتنفيذ مكان العرض، وكذلك لعرض المكان 
الخاص بالعمل الفني المطلوب وتقديمه على المســرح، ومن يقوم 
بتصميم هذا الفن أي الســينوغرافي يجب ان يكون مصممًا للديكور 
على نحــو متباين ومصممــًا لمابس العرض والفضاء المســرحي 
والتعامــل معه من ناحية المظهر، حيث يعتمد الســينوغراف على 
اســتثمار الصورة واالشــكال واالحجــام والمواد وااللــوان والضوء 

تتسع حلقة التطور في المسرح المعاصر 
وتصبح اكثر فعالية وتأثيرًا في العرض، 
من خالل التغير الشامل الذي حدث في 

الفضاء المسرحي من اجل ترويج ثقافة 
بصرية ال كالمية معبرة مؤثرة، من خالل 

اثراء الفضاء بتعدد التراكيب والتكوينات 
بعيدًا عن مادية النص، مما يجعل العرض 

المسرحي مليئًا باإليحاءات والدالالت التي 
تخترق الفضاء ومن ثم نفس المتلقي
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والصوت خير اســتثمار، عبــر امتاك المخرج القــدرة على صياغة 
تكوينات صورية لـــتنظيم وترتيب العناصر في العمل كله وايضًا 
امتاكــه- المخرج- للذكاء المرتبط بالحلــم بمعنى القدرة الحقيقة 
على اختيار الوسائل وتنظيمها وفق تقديرات وتنظيمات لتحقيق 
نتائــج العرض المثلى في فضاء تتزامــن فيه كل عناصر العرض 

المسرحي.
من هذا المنطلق تتســع حلقة التطور في المسرح المعاصر وتصبح 
اكثــر فعالية وتأثيرًا فــي العرض، من خال التغير الشــامل الذي 
حــدث في الفضاء المســرحي مــن اجل ترويج ثقافــة بصرية ال 
كاميــة معبرة مؤثــرة، من خال اثــراء الفضاء بتعــدد التراكيب 
والتكوينات بعيدًا عن مادية النص، مما يجعل العرض المســرحي 
مليئًا باإليحــاءات والدالالت التي تختــرق الفضاء ومن ثم نفس 
المتلقي، باســتحداث فضاءات اخرى داخل فضاء خشبة المسرح 
الهندسي محملة بمجموعة من االنظمة االشارية والداللية المؤثرة.. 
والتي تنقل النص الى قراءة اخرى تبدأ في ذهن المخرج عن طريق 
اقامــة روابط بين الصــور الموجودة في النــص والخزين الذهني 
المتراكــم لديه.. وعبر بلورة قدرة الصورة على التطور.. لكي تدخل 

في تراكيب تعتمد في حركتها على صيغ تحمل خطوطًا منسوجة 
بإتقــان بين االحــداث المراد عرضهــا في المســرحية، عبر خلق 
مواجهة بين النص والمحفزات التي تساعد على اكتشاف واظهار 
الكامــن، ومن ثم التوجه بها نحو االخر المتمثل بالمتلقي والتأثير 
به.. وتلك هي عملية ابداعية لرســم "سينوغرافيا" العرض، وليست 
مجرد عملية اخراج نص مســرحي  من اجل تفســير افكار النص او 
تجســيدها.. ففن الســينوغرافيا  بكل ما يملكه من معطيات، هو 
عرض مســرحي متناســق يحمل دالالت تجعل المشــاهدين على 
اختاف فئاتهم العمرية يقرأون الخشبة كما لو كانت كتابًا يحمل 
اشياء وموجودات ماثله امامهم في ذلك الفضاء  وبمعنى ادق فن 
السينوغرافيا هو الفن الذي يرسم التصورات من اجل معنى مكنون 
في الفضاء من خــال توظيف كل التقنيات المتوافرة لهندســة 
فضــاء العرض فــي تشــكيل الصــورة النهائية لــه، مظفيًا لها 
طاقة اشــارية تساهم في ايصال الرســالة واالفصاح عن المعاني 

واالحداث ودالالت الشخصية والمعنى العام

سامر قحطان القيسي  
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تصوير - صالح السباح

تألق 
العدسة 

شهد الفتالوي )العراق( جميعا نمشي الى كربالء  

مسابقة خطوة للتصوير الضوئي الدولية األولى ألفضل لقطة مصورة رصدتها عيون 
الفنانين من مصوري العالم.

مسابقة تتقدم خطوة.. 
ألف خطوة 

باتجاه اإلبداع 
الفوتوغرافي

المحور )الملون(

الجائزة االولى
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رحيم السيالوي )العراق( صرخة  

مسابقة أطلقتها العتبة الحسينية المقدسة بالتنسيق مع الجمعية العراقية للتصوير 
المركز العام واالتحاد األوروبي للتصوير.

الجائزة الثانية

امير حسين كمالي )ايران( الناجي  
الجائزة الثالثة
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مسابقة اشتركت فيها 48 دولة فجاءت األعمال بواقع 3940 صورة، تم اإلعالن عن 35 
جائزة توزعت بين العراق وتركيا وإيران والبحرين والسعودية وأمريكا.

محور احادي اللون )اسود وابيض(

فاطمة دمير )تركيا( االم والبنت  
الجائزة االولى
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مهدي كاظم الغوراني )ايران( العزاء  
الجائزة الثانية

حسن النجار )العراق( المصيبة  
الجائزة الثالثة
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مسابقة تم التحكيم فيها من عدة دول العراق، مصر، السعودية، 
عمان وإيران.

محور الخالق )الصور المخلقة(

كرار العوادي )العراق( الطريق الى الجنة  

الميدالية الفضية

مقدمة من الجمعية 
العراقية للتصوير 
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احد اصحاب 
االمام 
الحسين

صادق خاطر 
)المملكة 

العربية 
السعودية(

الميدالية 

البرونزية

مقدمة من 
الجمعية 
العراقية 
للتصوير 
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من االعمال المشاركة
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الروضة 
المقدسة

حرم الحسين.. 
ُمالذ األرواح المتعبة

تصوير - رغد العبيدي
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عن االمام الرضا )عليه السالم( انه قال للريان بن شبيب : )يا بن شبيب !.. إْن َسّرك أن تلقى الله 
عزَّ وجلَّ وال ذنب عليك ، فزر الحسين(. لو تابعنا وصية اإلمام المعصوم ألصحابه لالحظنا منه 

)عليه السالم( حثا واصرارا على زيارة االمام الحسين )عليه السالم(.
فهل زيارته تقتصر على دخول مرقده المقدس واداء الصالة وقراءة الزيارة؟.

ــل  ــن الفض ــام( م ــه الس ــه )علي ــا لزيارت ــد م ــى اح ــى عل وال يخف
يجــب  ولكــن  زاره،  مــن  حيــاة  علــى  الكبيــر  واالثــر   العظيــم 
فــي  مــن حقــوق  لهــا  ومــا  الزيــارة  نــدرك معنــى  ان   علينــا 

اعناقنا. 
زيــارة االمــام الحســين حــث عليهــا كل المعصوميــن )عليهــم 
 الســام( فهــي العــروة التــي يتمســك بهــا كل محبــي اهــل 
ــوع  ــى موض ــارة ال ــن االش ــد م ــا الب ــيعتهم وهن ــوة وش ــت النب  بي
هــذا  فــي معرضــي  يعنينــي  وال  الزيــارة؛  آداب  وهــو  اال   آخــر 
هــي  حاجتــي  ولكــن  للزائــر  الماديــة  اآلداب  اســتعرض   ان 
ــه  ــا يتبع ــي وم ــي والروح ــب النفس ــتظهار الجان ــتعراض واس اس
مــن ســلوك منعكــس مــن تأثيــرات االمــام الحســين علــى حياتنــا 

ــخصيتنا. وش
فالزيــارة هــي االســتعداد النفســي والروحي للقــاء االمــام المعصوم 
ــك  ــذي افتــدى الديــن واالنســانية بــكل مــا يمل ــه الســام( ال )علي
واســتعدادنا العميــق لنطــرح بيــن يديــه اآلمنــا وهمومنــا وتطلعاتنــا 
ايمانــا منــا بــأن االمــام الحســين حــي يــرزق عنــد الــه عظيــم وكريم. 
وهنــا يجــب علينــا ان نبــدأ زيــارة االمــام الحســين بخطــوات مهمــة 

وهــي:
ــي  ــة ف ــلبية والمظلم ــب الس ــاء والجوان ــخيص األخط ــى: تش االول
ارواحنــا وانفســنا، فمــن غيــر المعقــول ان نطهــر ثيابنــا واجســادنا 
ــب  ــام, فواج ــه الس ــه علي ــل زيارت ــا قب ــنا واعمالن ــر انفس وال نطه
ــب  ــام ح ــن آث ــه م ــر نفس ــدأ بتطهي ــع ان يب ــب ومتب ــى كل مح عل
الــذات والشــهوات واتبــاع الهــوى والتــردي فــي المكاســب المحرمــة 

ــم النــاس.  وظل
متمســكين  التغييــر  علــى  بالقــدرة  العميــق  االيمــان   ثانيــا: 
ــامة  ــدر وس ــراح الص ــعر انش ــى، وان نستش ــين الوثق ــروة الحس بع
ــات  ــية وانعكاس ــات نفس ــن تبع ــا م ــا له ــرة بم ــى الفط ــروح عل ال

ــة. مادي
ثالثــا: معرفــة فضــل وقــدر وحــق االمــام الحســين )عليــه الســام( 
ومــا لــه مــن حقــوق فــي اعناقنــا كأتبــاع ومحبيــن وهنــا يجــب ان 
ــل  ــا بكام ــخص ان يعلمه ــن ألي ش ــور ال يمك ــذه االم ــم ان ه نعل
اســرارها وآثارهــا حــق معرفتهــا ولكــن كل واحــد علــى قــدر 

ــه. ــه علي ــة الل ــاده وهب ــتعداده واجته اس
رابعــا: توطيــن النفــس علــى مناهضــــــة الذنــوب عنـــــــد الدخول 
ــام وســماعه  ــى حرمــه المقــدس مــن خــال تذكيرهــا بكــرم اإلم إل
ــه ببغــض المعاصــي,  ــران محبت ــن بشــفاعته, وإق ألصــوات اآلملي
ــا  ــن وألنن ــتقامة الدي ــق واس ــل الح ــل إال ألج ــم يقت ــين ل فالحس
مســؤولون أمــام اللــه عــز وجــل علــى أنفســنا أوال قبــل أي مســؤولية 
أخــرى.. فنحــن قطعــًا مســؤولين عــن أداء الزيارة بشــرطها وشــروطها 

والتمســك ببركاتهــا حتــى بعــد مغــادرة مرقــده الشــريف.
وهكــذا فــأن زيــارة االمــام الحســين )عليــه الســام( مقرونــة بأعمالنا 
واجتهادنــا وســيرتنا مــع النــاس ومــا مــن شــيء يبعدنــا عــن اإلمــام 
ويجعلنــا مــن مجافيــه والمبتعديــن عنــه اعظــم مــن الظلــم بجانبيــه 

ظلــم النفــس وظلــم الناس. 
طريقــه  فــي  ومعصيتــه  نفســه  بجهــاد  فــاز  لمــن   فهنيئــا 
ــا بالحســين والبشــرى  الــى الحســين وهنيئــا لمــن بــذل االغلــى حب

لــكل مــن كان مصداقــا لدعــوة االمــام الرضــا )عليــه الســام(: 
)يــا ابــن شــبيب إْن ســّرك أن تكــون معنــا فــي الدرجــات العلــى مــن 
الجنــان، فاحــزن لحزننــا، وافــرح لفرحنــا، وعليــك بواليتنــا، فلــو أن 

رجــا تولــى حجــًرا لحشــره اللــه معــه يــوم القيامــة(. 

د. عدي مجيد حميد نصار

يجب توطين النفس على مناهضة الذنوب 
عند الدخول إلى حرمه المقدس من خالل 

تذكيرها بكرم اإلمام وسماعه ألصوات 
اآلملين بشفاعته, وإقران محبته ببغض 

المعاصي, فالحسين لم يقتل إال ألجل 
الحق واستقامة الدين وألننا مسؤولون 

أمام اهلل عز وجل على أنفسنا أوال قبل أي 
مسؤولية أخرى.. فنحن قطعًا مسؤولين عن 
أداء الزيارة بشرطها وشروطها والتمسك 
ببركاتها حتى بعد مغادرة مرقده الشريف
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نافذة على 
الطبيعة

الخريف .. فصل الجمال المتفرد 
عادة يبدأ فصل الخريف في شــهر أيلول من كل عام، وهي فترة 
االعتدال الخريفي، وتتحدد بدايته الرســمية في منتصف شــهر 
أيلول، واالعتدال هو اليوم الذي تشــرق فيه الشمس بشكل مباشر 
على خط االســتواء، ويتســاوى فيه الليل والنهار تقريبًا، ويحدث 
االعتدال مرتين كل عام، أذ يحدث مرة خال شهر آذار، وهو اليوم 
األول مــن فصل الربيع، ومرة أخرى في شــهر أيلــول، وهو اليوم 
األول مــن فصل الخريف، وعادة ما يحدث االعتدال الخريفي في 

الواحد والعشرين من شهر أيلول أو حول هذا التاريخ.

حقائق
 يتميز فصل الخريف بأمور عديدة، ومنها:يعد نهاية موسم النمو.. 

الفصل الذي يقع بين فصلي الصيف 
والشتاء،أذ تبدأ درجات الحرارة باالنخفاض 

بشكل تدريجي، وتكون بين حرارة فصل الصيف 
وبرودة فصل الشتاء؛ وذلك في خطوط العرض 

المتوسطة والعالية، ويتصف في المناطق 
القطبية بأنه قصير جدًا، ومن الجدير بالذكر أن 

كلمة فصل وتعني "سقوط" وذلك ألنه يشهد 
تساقط أوراق األشجار.

فيه تستريح االرض من اعبائها !!
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ويعرف بموسم الحصاد يتغير لون أوراق األشجار فيه، وذلك بسبب 
توقــف األوراق عن إنتاج مادة الكلوروفيل الخضراء، أذ تمتاز هذه 
المادة بحساسيتها الشديدة للبرد، ويشار إلى أن مادة الكلوروفيل 
الخضراء هي المسؤولة عن التقاط أشعة الشمس، وإنتاج الطاقة.
 يرتبط هذا الفصل الجميل  بالمهرجانات والطقوس، ســيما تلك 
المتعلقة بالطعام؛ أذ تقوم الحيوانات بجمع األطعمة اســتعدادًا 

لقدوم فصل الشتاء.
خــال الخريف تنمو فــراء الحيوانات لتصبح ســميكة، وفي هذا 
الفصل أيضــًا ُتهاجر الطيور إلى منطقة خط االســتواء هربًا من 

انخفاض درجات الحرارة.
 وكذلك تكون إعادة تهيئة األرض واألشــجار لموســم جديد، هو 
فصــل الحياة، لكن بصورة أخرى؛ ففيه تنفض األشــجار أثوابها 
القديمة، لتتهيأ الرتداء أثواب زاهيــة، يانعة، وجديدة، ورغم أن 
معظــم الناس يربطون فصل الخريــف بالكآبة والحزن إال أنه في 
الحقيقة هو فصل الجمال المتفرد، وكأن األرض تســتريح فيه من 
جميع أعبائها، فيهدأ صخبهــا، بعد أن تخرج من زحمة الفصول 
األخــرى، من مطر الشــتاء ورياحه وبرودته القاســية، ومن فصل 
الربيع ومزاجيته وتزاحم زهوره وأوراقه، ومن لســع حرارة الصيف، 

وزحمة قطف الثمار، ليأتي فصل الخريف الوادع الهادئ الجميل، 
الذي ليس فيه برد الســع، وال حرارة ال تطاق، بل فيه جو ال يليق 
إال به. وفــي الخريف، ترتدي أوراق األشــجار ذلك الثوب المتدرج 
بين األحمر واألصفر والشــاحب، وكأنها تتوحد مع ألوان الغروب، 
لتشــكل لوحًة ربانيــًة مذهلة ورائعــًة، تنعكس فيــه األضواء، 
خصوصًا أن شــمس الخريف شــمس خجولة، ال يمكن أن تلسعك 
بحرها الشديد، وال تســمح للغيمات أن تحجبها عنك بشكل تام، 
بل إن الخريف يعري كل هذا لتظهر أغصان األشجار على فطرتها 

وكأنها تعيد تشكيل الحياة من جديد

قوارير
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عالمها 

كيف.. نستعد للعام الدراسي الجديد؟

نفسيا
ا للدراسة حتى ال ينتقل  • يفضل التدرج في تهيئة الطفل نفسيًّ
مــن اللعب إلى المذاكرة مباشــرًة فيزداد ثقلها على نفســه، بما 

يتناسب مع ظروف األسرة.
• ال بــد أن نحرص علــى االنضباط وتنظيم الوقــت لألبناء أثناء 
اإلجــازة حتــى يتعــودوا على ذلك فــي كيانهم بصفــة عامة 
وتعاون المدرِّســات على ضبط األوالد؛ فهي عملية شاقة، خاصًة 
أول العام، وحتى يســتطيعوا تحصيل دروســهم من بداية العام 

الدراسي.
• الهدوء, النظام, عدم المشاكل األسرية.. كل هذه عوامل مهمة 

في بداية الدراسة واالستعداد النفسي من أول العام.
• اســتقرار األســرة وقلة الســفر وعدم كثرة التنزُّهــات قبل بدء 
ا، ويســتعد  ا وذهنيًّ الدراســة بأســبوع حتى يرتاح الطفــل بدنيًّ

للدراسة وُيقبل عليها بحب.
• النــوم مبكًرا واالســتيقاظ مبكًرا قبل بدء الدراســة على األقل 

بأسبوع.
• القصص التي تحبب في العلم وتتحدث عن بعض المتفوقين 
والمجتهدين في الدراسة وفي الحياة بصفة عامة وحبذا لو تمت 

حكاية هذه القصص عند نوم الطفل أو قبله بقليل.
• وقبل دخول االبن للمدرســة ألول مرة يفضل اختاطه بأطفال 
آخريــن وربما كان ذلــك من األهداف األساســية اللتحاق الطفل 
بالروضــة قبل دخوله إلى المدرســة،  وتحدثه األم عن المدرســة 
والمدرِّســات والتاميــذ والكتب بطريقة واقعيــة؛ با مبالغة في 
مدح المدرســة وما بها من مغريات؛ حتى إذا ذهب إلى المدرسة 
ولــم يجد ما قالته له أمــه ال ُيصَدم،  وال بطريقــة التخويف بأن 

المدرسة هي التي ستضبطه وتبعده عنها لتستريح.
• إذا انتقل االبن من مرحلة إلى مرحلة أو من مدرسة إلى مدرسة، 
فــا بد أن يأخــذ عنها معلوماٍت كافيًة؛ حتــى إذا ذهب إليها ال 
يســتغربها أو ينفر منها؛ فلنكن عوًنا له على التأقلم؛ وهو يحتاج 

إلى وقت.
ــل أن تكــون هناك صلــة دائمة من األم مع المدرســة  •  يفضَّ

والمدرِّسات؛ فإن لها تأثيرها النفسي على الطفل.
• وبصفــة عامة علينــا أن نحبِّــب االبن في العلــم واالجتهاد 
والتفوق والمدرســة والمعلمين حتى ينشــرح صدره ويقبل عليها 

بشغف.
 

ذهنيا
• يفضل قبل الدراســة بأســبوعين على األقــل اطاع االبن على 
الكتــب الجديدة للعام الجديد؛ بقراءة فهرســها وعناوين الدرس 

ألخذ فكرة عن المقرر.
• قراءة القصة الخاصة بمقرر اللغة العربية والتربية اإلســامية 
واللغة اإلنجليزية، وكثيًرا ما تكون شــيقة في قراءتها عن المواد 

العلمية البحتة.
• القيام ببعض األنشــطة المحببة لألبناء كرسم بعض اللوحات 
أو القيــام ببعض األلعاب التي تخــدم المنهج التعليمي ، أوعمل 
قاموس خاص به للغة األجنبية التي يدرســها، ال شــك أن ذلك 

يفضل قبل قدوم العام الدراسي  بأيام أن تستعد األسرة وتهِيّئ أبناءها له، وذلك في 
الجوانب اآلتية:

قبل دخول االبن للمدرسة ألول مرة يفضل 
اختالطه بأطفال آخرين وربما كان ذلك من 

األهداف األساسية اللتحاق الطفل بالروضة 
قبل دخوله إلى المدرسة،  وتحدثه 

األم عن المدرسة والمدرِّسات والتالميذ 
والكتب بطريقة واقعية؛ بال مبالغة في 

مدح المدرسة وما بها من مغريات؛ حتى 
إذا ذهب إلى المدرسة ولم يجد ما قالته 

له أمه ال يصدم
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يجعله يستعيد هذه األشياء دون جهد كبير ودون ملل
ا؛ حيث يبدأ بنصف ســاعة ثم ســاعة  • إذا تم ما ســبق تدريجيًّ
في اليوم فإن الطالب بمشــيئة الله تعالى سيبدأ العام الدراسي 

ا، ويســتطيع أن يتجاوب مع المدرِّس  ح عقله تدريجيًّ وقــد تفتَّ
بسهولة، ويمكن أن يكون هذا سبًبا في تفوقه طوال العام.

ل تحديد مكان االســتذكار ومكان وضع الكتب  • يفضَّ
ا من  قبل أن يبدأ في الدراسة حتى ينتظم ويكون جديًّ

أول يوم ويســتطيع متابعة 
المدرسة أواًل بأول، ويشترط 
الضــوء-  المــكان:  فــي 

الهدوء- النظام- النظافة.
 

ماديا 
المدرسي:  للزي  بالنسبة   •
فيمكن خياطته أو شــراؤه 
أو إصاحــه بحيث يبقى 
لعــدة ســنوات، المهــم 
اإلسراف  وعدم  االقتصاد 
مــع عــدم مخالفــة الزي 
المدرســي المطلــوب وأن 
بمظهــر  الطفــل  يظهــر 

حسن.
• الحقائب: إصاحها إذا كانت 

مقطوعــة بالبيت أو عنــد المختص أو 
شراؤها.

• األحذيــة: خياطتها أو شــراء نوع 
جيد ومتين ومناسب.

• شــراء كميات من األدوات المدرسية 
)كراســات- مســاطر- ممحــاة- أقام( 

بالجملــة؛ فهــي أقــل تكلفــًة وتبقى 
بالمنزل وتوفر الخروج لشرائها من آن آلخر 

في حدود ما يحتاجه األبناء.
ال • إخراج بعض المابس والحقائب واألحذية التي 

تصلح للتلميذ مع بقــاء حالتها الجيدة كصدقة 
على التاميذ الفقراء.

 • إخــراج جــزء من المــال الُمقتصــد لمصاريف 
التاميــذ لألطفال األيتام والفقــراء الذين ال يقدرون 

على دفع المصروفات الدراسية.
• االتفاق علــى مصروف االبن مــن أول العام، وعلى 
ا أو  ا أو أسبوعيًّ حســب ســن االبن يكون مصروفه يوميًّ
ا؛ بحيث يوزع على ثاثــة أوجه: صدقة، ادخار،  شــهريًّ

مشترياته ومواصاته.
• حــث التلميذ علــى االجتهاد في الدراســة حتى ال 
يحتاج إلى دروس خصوصيــة، وإن احتاج فالضروري 
فقــط؛ كي يعتمــد على نفســه وال ترهــق ميزانية 

األسرة.

قوارير
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عالمها 

أسباب تدفعك 
لتنـاول الكـرز
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لألكســدة  مضــادة  مــواد  علــى  يحتــوي  كمــا 
بــل  مفيــدة  وهــي  والفافونويــد؛  كالمياتونيــن 
وضروريــة فــي الحفــاظ علــى الصحــة العــام للجســم 
ــار  ــن خــال محاربتهــا ألي التهــاب ومقاومتهــا ألث م
ــك  ــا ل ــد نذكره ــن فوائ ــي م ــا يل ــدا م ــيخوخة، ع الش

ســيدتي الفاضلــة علــى أمــل إفادتــك منهــا. 

ـــــ   بمــا ان الكــرز غنــي بالمــواد المضــادة لألكســدة 
ممــا   ، األحمــاض  وبعــض  ووالبارللــي  كالكيورايــن 
ــه عامــا مســاعدا علــى تحصيــن خايــا الجســم  يجعل
مــن الجــذور الحــرة التــي تســببها بعــض الســرطانات. 

ـــــ   نظــرا الحتوائــه علــى البوتاســيوم ، يصنــف 
ــدم  ــط ال ــة لضغ ــي الدق ــم عال ــه منظ ــى أن ــرز عل الك
مــن خــال آليتــه الدقيقــة بالتخلــص مــن الصوديــوم 

ــم.  ــي الجس ــد ف الزائ

ـــــ   نظــرا الحتوائــه علــى المــواد المضــادة لألكســدة 
كاإلنثوســيانين والســيانيدين ، يســهم الكــرز فــي 
خفــض احتماليــة اإلصابــة بإمــراض القلــب مــن 
الجســم وخفضــه  للدهــون فــي  خــال تخفيضــه 
لنســبة الكولســترول فيــه فضــا عــن قضــاءه علــى داء 

ــقيقة.   الش

ــف  ــه مصــدر مهــم اإلنثوســيانين ، يصن ــا ان  ـــــ   بم
الكــرز علــى أنــه مقــِو مهــم للذاكــرة ومعــزز لوظائــف 
للصحــة  أهميتــه  عــن  فضــا  المعرفيــة  الدمــاغ 
اإلدراكيــة ، إذ ان تناولــه بشــكل مســتمر ومنتظــم 
احتماليــة  مــن  ويحــد  الدمــاغ  اضطرابــات  يمنــع 

بالزهايمــر.  اإلصابــة 

ــون  ــن ) هرم ــى المياتوني ــوي عل ــه يحت ــا ان ـــــ   بم
ــع  ــوم ومان ــم للن ــل منظ ــرز افض ــد الك ــي(؛ ُيع طبيع
ــض ،  ــب البع ــي تصي ــاالت األرق الت ــن ح ــي م حقيق
ــا للجهــاز المناعــي للجســم.  ــه داعم ــك عــن كون ناهي

ــة  ــبة عالي ــاف ونس ــى ألي ــوي عل ــه يحت ــا ان ـــــ   بم
مــن المــاء وبالتالــي انخفــاض ســعراته الحراريــة ، 
يمنــح الكــرز متناولــه فتــرة شــبع أطــول ، ناهيــك 
عــن مســاعدته فــي تقليــل الدهــون وخصوصــا فــي 
منطقــة البطــن، عــدا ان هــذه األليــاف تمنــع حــاالت 

ــاء.  ــة األمع ــهل حرك ــاك وتس اإلمس

ـــــ   وأخيــرا ... أن مــادة األنثوســيانيد الموجــودة فيــه 
تســاعد علــى منــه إشــارات األلــم وتخفــف الشــعور بــه 

خصوصــا الــم العضــات والمفاصــل. 

قوارير

تنتمي فاكهة الكرز الى عائلة الورديات التي تضم 
أخواتها المشمش والخوخ وغيرها ، وللكرز نوعان ؛ 
حلو وأخر حامض ، ويمتاز األخير بصغر الحجم قياسا 

بالحلو منه. 
وللكرز فوائد عديدة ، فباإلضافة الى طعمه اللذيذ، 

له إفادة صحية لما يتمتع به من عناصر غذائية 
كالبيتا كاروتين وفيتامين )A,C,E( فضال عن النحاس 

والمنغنيز والمنغيسيوم والبوتاسيوم والفسفور. 

أسباب تدفعك 
لتنـاول الكـرز 7
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FASHION

عالمها 

كل شخص منا سجل حضوره في البيت المدرسي.. والتزم بالنظام المتبع 
فــي هذا الصرح التربوي ومــن ضمن األمور التي تبيــن االلتزام وتعطي 
للطالب هوية ظاهرية هو الزي المدرسي الذي يوحد جميع الطلبة بملبس 

أنيق ومريح واألهم يعزز الشكل الرسمي للطالب في المدرسة.

أزياء مدرسية 
أنيقة
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عالمها عالمها 

تجنبي روائح المطبخ
من المؤكــد أنِك تعانين من روائح كريهــة في مطبخك، كنتيجة 
طبيعية لحاالت الخزن غير الدقيقة لألغذية او التعامل المهمل مع 

بقايا األطعمة او الحاجيات، فضا عن األوساخ. 
اذا كنت تبحثين عن طرق فّعالة للتخّلص من ذلك وتجنب الروائح 
الكريهــة في المطبخ وربما المنزل بشــكل اعم ، واحة المرأة تقّدم 

إليك نصيحتها بخصوص ذلك: 

ـــــ   تعاملــي مع النفايات واألوســاخ ، وال تتركيهــا تتراكم من 
خال توفير سلة مهمات صغيرة ومحكمة ، مع أخرى كبيرة تجمع 

نفايات السات الصغيرة. 

ـــ   امســحي أماكن غسل األواني او األفرشــة فور إتمامك العمل 
كــي ال تتراكم او تفوح روائحها ، مــع تنظيف المطبخ جّيدًا يوميًا 

بعد الطبخ!
ـــ   أغلقي غرف البيت باستثناء المطبخ ، إثناء الطهي بما يجنبك 

انبعاث روائح المطبخ إلى باقي الغرف. 
ـــ   اســتخدمي المعّطرات والمطيبات  للجــّو خصوصا تلك التي 

لها زر اتوماتيكي 
ـــــ   وأخيرا ّضعي قدح او كوب مــن الخل أو القهوة على الطاولة 
في المطبــخ أثناء الليل ألنه يســاعدك على امتصــاص الروائح 

الكريهة.  
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كنافة 
بالفراولة

المكونات:
ربع كيلو كنافة/ كوب سكر واحد/ كوب ماء واحد

كيلو واحد فراولة مغسولة ومقطعة
كريم شانتيه ) طريقة تحضيره على العلبة الخاصة به( 

طريقة التحضير:
نبدأ بتحضير القطر: يوضع الماء والسكر على نار هادئة ويقلب حتى يذوب السكر ثم نرفع 

درجة الحرارة ويترك الشراب يغلى لمدة خمس دقائق ثم يترك ليبرد.  تقص الكنافة بالمقص 
ثم توضع في قالب فرن متوسط الحرارة )بدون اضافة اي مواد دهنية ( تقلب من حين الى اخر 

حتى يصبح لونها ذهبي.  تترك لتبرد ثم يضاف عليها شراب القطر)الشيرة(.  يحضر إناء من 
زجاج ويغطى القاع ببعض كريم الشانتيه. توضع طبقة من الفراولة ثم طبقة من الكنافة ثم 

طبقة فراولة )من الممكن وضع طبقة أخرى من الكنافة( و تزين حسب الرغبة وتقدم.
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الجندي الصغير!

كيف يكون طفاًل 
بهذا العمر طرفًا 
في الحرب؟.. 
لكنه كان واقعًا 
بدليل إنه ُقتل 
في ساحة القتال 
برمح تم توجيهه 
مع سبق اإلصرار 
والال تردد, ُقتل 
باتفاق ملعون 
لمجموعة من 
قادة جيٍش برهنوا 
على جبنهم 
وخسارتهم بهذا 
القرار المريض 
الذي اقتضى 
بكتم صوت صراخ 
رضيعًا لم يكن 
رافضًا للبيعة بقدر 
رفضه للعطش!

حينمــا ُنقلــب صفحــات التاريــخ نجــد بعــض األحــداث التــي 
ــا, وألن  ــا يــدور حولن ــا المعاصــر لم ــرًا مــع إدراكن ال تتفــق كثي
ــة  ــن الحقيق ــة ع ــة دامغ ــي أدل ــة ال تعط ــات التاريخي الرواي
فنحــن لســنا مجبوريــن علــى التصديــق بشــكٍل مطلــق... لكــن 
فــي قضيــة اإلمــام الحســين )عليــه الســام( ال نحتــاج لقرائــن 
أو وثائــق تؤكــد مــا جــرى فــي ظهيــرة عاشــوراء فصــورة 
ــار أي عقــل,  واحــدة مــن أصــل عشــرات الصــور تكفــي النهي
ولنناقــش القضيــة التــي لــم تتوانــى الســماء التخــاذ موقفــًا 

ــر ذو الســتة أشــهر! ــدي الصغي ــك الجن ــة ذل إزائهــا.. قضي
أ ولم يكن جنديًا؟

نعــم.. فالمنطــق ال يســتجيب لمثــل هــذا الــكام؛ كيــف يكــون 
ــًا  ــه كان واقع ــرب؟.. لكن ــي الح ــًا ف ــر طرف ــذا العم ــًا به طف
بدليــل إنــه ُقتــل فــي ســاحة القتــال برمــح تــم توجيهــه مــع 
ســبق اإلصــرار والــا تــردد, ُقتــل باتفــاق ملعــون لمجموعــة مــن 
ــوا علــى جبنهــم وخســارتهم بهــذا القــرار  ــٍش برهن قــادة جي
ــم  ــًا ل ــراخ رضيع ــوت ص ــم ص ــى بكت ــذي اقتض ــض ال المري

يكــن رافضــًا للبيعــة بقــدر رفضــه للعطــش!
ــن  ــًا ع ــًا مختلف ــز بلباس ــر تمي ــدي الصغي ــذا الجن ــى إن ه حت
ــاٍش  ــف بقم ــاج أن ُيل ــا زال يحت ــو م ــكري, فه ــاس العس اللب
أبيــض كــي ال يفــزع مــن حركــة يديــه.. أ ليــس هــذا الســبب 

ــاط؟؟ ــل بالقم ــف الطف ــي لل المنطق
ــه,  ــن نفس ــه م ــة نفس ــن حماي ــف م ــه أضع ــك؛ ألن ــو كذل ه
ومــع هــذا لــم تمنحــه شــهوره األولــى الحصانــة, ولــم تســتثنه 
ــة  ــر متكافئ ــًا غي ــن حرب ــهداء ضم ــب الش ــاق برك ــن االلتح م
بــكل المقاييــس ولعــل أكثــر المعــادالت خرقــًا لقانــون الحــرب 
ــا شــق  ــك الرمــح ذي الثــاث شــعب حينم هــو مــا اقترفــه ذل
ــو نطــق  ــه ل ــد إن ــه, بي ــار نحــر ضالت صفــوف المائكــة واخت
ــى  ــة عل ــذه الفاجع ــا ه ــا تحثن ــه.. وهن ــًا فعلت ــق رافض لنط
ــذي دعــا جيــش الضــال  ــا ال ــة مــن التســاؤالت: م ــارة نوب إث

ــرة! ــك الظهي ــى ســلخ انســانيتهم فــي تل عل
ــا  ــًا فيم ــل مقنع ــى األق ــافيًا أو عل ــًا ش ــد جواب ــن نج ــا ل ربم
يخــص قتــل الرضيــع؛ إال شــبه يقيــن بأنهــم لــم يكونــوا بشــرًا 

ــرة. بالم

ايمان كاظم 

القلممرفــــــ�أ
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تصوير - عمار الخالدي
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جامعة الزهراء 
)عليها السالم( 

للبنات
العنوان 

كربالء ..طريق بغداد 
_قرب مدينة سيد 

االوصياء.. )7(كم عن 
مركز المدينة

07727328682


