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اشراق خاتم النبوة

اريج 
االفتتاح

ونحــن نحيــا ذكــرى والدة نبــي الرحمــة واالنســانية صاحــب مــكارم االخــاق العظيمــة كمــا وصفــه البــاري عــز 
وجــل "وانــك لعلــى خلــق عظيــم" وبمــا يحمــل هــذا اليــوم مــن معانــي الفــرح والغبطــة والنــور الــذي مــأ اركان 
الدنيــا واضــاء الكــون بوجــوده العظيــم، فحــري وواجــب علــى اقامنــا ان تســطر فــي حبــه واجالــه ووالدتــه 
الميمونــة كلمــات الحــب ممزوجــة بالتهانــي لامــة االســامية حينمــا اســتقبلت قبــل الــف واربــع مئــة ســنة 

تقريبــًا حبيــب اللــه وصفيــه فــي صبــاح الســابع عشــر مــن شــهر ربيــع االول.
 ففــي هــذا اليــوم امتــأت الدنيــا خيرهــا  والحيــاة نظارتهــا  واالرض نورهــا واالمــة االنســانية حينمــا اهــدى 
رب الجالــة لنــا رســولها االعظــم ومنقذهــا مــن الظلمــات  وهاديهــا الــى الصــراط المســتقيم  ومثالنــا االقــدس، 
ورحمــة للعالميــن، فالنبــي العظيــم حــرر لنــا دســتورا غزيــرا ومتكامــا فــي الشــريعة والتعاليــم والوصايــا الثريــة 
التــي هــي نظــام متكامــل للحيــاة والبشــرية جمعاء،ناشــرا تعاليــم الســماء بأمانــة وصــدق رغــم ماالقــى مــن 
االذى والســطوة علــى رســالته االســامية التــي لــم يحــد عنهــا ابــدا حتــى لــو ملكــوه الشــمس والقمــر والدنيــا 
ومافيهــا ، فهــذا رســولنا االعظــم بــه نقتــدي وبــه وبــآل بيتــه صلــوات اللــه عليهــم تنتظــم اخاقنــا وســلوكنا 
فمحبتــه مــأت القلــوب وبذكرهــا تنتعــش النفــوس وتــزدان صفــاًء وبهجــة ، وبيــوم والدتــه حــري بنــا  والعالــم 
االســامي وكل المؤمنيــن ان يحيــوا هــذه الذكــرى الباهــرة والعطــرة بآكاليــل الحــب والبهجــة وهــم يباركــون 
للعــراق العظيــم انتصاراتــه علــى العصابــات االرهابيــة ، فبذكــر محمــد وآلــه تطمئــن قلــوب المقاتليــن وتندفع 
نحــو مقارعــة العــدو بــكل بســالة واقتــدار وهــم يحملــون رايــة االســام ورايــة اللــه اكبــر معــززة ومســددة مــن 

اللــه وبهــم ،ونعــم الكلمــات للشــاعر حســان بــن ثابــت الــذي قــال :
وأكمُل منك لم تَر عين واجمُل منك لم تلد النساُء. 

سعادالبياتي

غير الصالة مع السالم السرمدي  ماذا اسطرفي ثنائك سيدي   
اني بغير محمد لن اقتدي  قلبي واشعاري وافكاري حكت  
والشعر ابحر في غرام محمد  الشوق حركني بغير تردد  
فبذكره تكفى الهموم ونهتدي شرف اللسان بذكر احمد سيدي 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////04

مالمح كهلة.. تخفي عقوق أبنائها

دار المسنين في كربالء المقدسة

ــن  ــروي م ــاء لت ــنين بكرب ــي دار المس ــا ف ــت اوراقه "قوارير"حط
هنــاك، حكايــات العقــوق.. وتفاصيــل األلــم واحســاس المــرارة، 
لتبقــى الذكريــات انيــس وحدتهــم تضــئ جانبــا مــن حياتهــم 

التــي فقــدت بعضــا مــن حاوتهــا.
ــامة  ــك ابتس ــذي امتل ــر، ال ــد االمي ــين عب ــي حس ــول الثمانين يق
ــر تعرضــي لحــادث  ــا أث ــذ 12 عام ــدار من ــى ال ــت ال هادئة..اتي
ــددت  ــداد، ه ــي بغ ــلحة ف ــات مس ــل عصاب ــن قب ــاف م اختط
ــى داري،  تركونــي  ــق ســراحي وان الاعــود ال ــا اطل بالقتــل حينم
خائفــا وجــا لفتــرة طويلــة، اتصلــت بزوجتــي فلــم تجــب 
ــم تتــرك لــي  علــى مكالماتــي، فعرفــت انهــا غــادرت البــاد ول
عنوانهــا، جئــت الــى كربــاء لــدار المســنين عســى ان أجــد مكانا" 
لــي فيهــا ، فلــم اســتطع اللحــاق بهــم لســوء حالتــي الصحيــة، 
ــح  ــكن المري ــث الس ــن حي ــدار م ــي ال ــه الكبيرف ــيدا بارتياح مش

وتلبيــة احتياجاتــه كاملــة مــن ملبــس ومــأكل ورعايــة صحيــة.
 لــم يتوقــع )محمــد ناجــي( 70 عامــا أن يقضــي مــا تبقــى مــن 
حياتــه فــي دار المســنين بعــد أن عــاش مــع أســرته حيــاة هادئــة 
وخاليــة مــن المشــاكل، اذ كان يشــغل مركــزا مرموقــا فــي احــدى 
المؤسســات الحكوميــة، اال ان االمــور اخــذت تتغيــر حينمــا تقاعــد 
ــا  ــة، مم ــيخوخة المزمن ــراض الش ــرض الم ــدأ يتع ــل وب ــن العم ع
اهمــل مــن عائلتــه ســيما بعــد وفــاة زوجتــه التــي تركــت فراغــا 
كبيــرا، لــذا كان يقضــي جــل ايامــه فــي بيــت ابنتــه التــي هــي 
االخــرى جزعــت مــن رعايتــه لتنضــم الــى قائمــة العقــوق، وبعــد 
ــى ايداعــه فــي دار المســنين،  التشــاور مــع شــقيقها اتفقــوا عل
ــزره  ــم ي ــه حســب ادعائــه، ولحــد اللحظــة ل ليتخلصــوا مــن عبئ
أحــد منهــم، لتكشــف هــذه القصــة جحــود االبنــاء بشــكله 

المقيــت.  

قد يكون الحديث ذا شجون في ذلك المكان الممتلئ بالمرارة والوحدة  
يشعرك حينما تحط رحالك فيه انه يختزن قصصا" مؤلمة من الوجع المكنون 
خلف القلوب الرحيمة آلباء وامهات كانت المحطة االخيرة في حياتهم حزنًا 

كثيفًا وذكرياٍت تسترجع الماضي بتفاصيل شتى.

تحقيق
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فــي ردهــات النســاء وجدنــا حــاالت عديــدة لكبيــرات فــي الســن 
تــرك الزمــن خطوطــه علــى مامــح وجوههــن الســمحة، والوجــع 
غــزا قلوبهــن التعبــة مــن هــول العقــوق التــي جــاءت بهــن الــى 
هنــا رغــم ارتياحــن فيــه، اال انهــن يتمنيــن العيــش فــي منازلهــن 
برفقــة االوالد واالحفــاد وهــم مــن حولهــن فــي صــورة عائليــة 

بهيجــة تعيــد الصــورة الحيميــة لهــن.
ــي  ــل حوال ــا قب ــدث له ــا، ماح ــي( 68 عام ــاة راض ــروي ) نج ت
ثاثــة اعــوام حينمــا تعرضــت لحــادث دعــس افقدهــا الحركــة، 
ــل  ــم تتكل ــوض ل ــر الح ــد كس ــة بع ــة جراحي ــا عملي ــت له اجري
ــارت  ــرك وص ــي المتح ــا بالكرس ــت حياته ــذا ارتبط ــاح، ل بالنج
تعانــي مــن آالم مســتمرة ، وشــيئا فشــيئا ضاقــت الدنيــا فــي 
ــدة والمتزوجــة والتــي  ــا احســت ان ابنتهــا الوحي عينيهــا حينم
كانــت ترعاهــا قبــل الحادثــة قــد ســئمت مــن توفيرالمســتلزمات 
الطبيــة المهــا والعنايــة الغذائيــة بهــا، كمــا انهــا حســب 
ــاد  ــارج الب ــى خ ــا ال ــفرمع عائلته ــى الس ــت عل ــا عزم األم انه
واليمكنهــا الســفر معهــم .. فجــاؤوا بهــا الــى هنــا بعــد ان 
وجــدوا فيــه مكانــا جيــدا لهــا.. بعدهــا انقطــع االتصــال بهــم 

ــم. ــمع اخباره ــد تس ــم تع ول
ــذ  ــر قصتهــا مــع العقــوق بالقــول: من ــة اخــرى روت لقواري نزيل
ــي زوجــي واوالدي  ــع عائلت ــت اســكن م ــد كن ــس بالبعي ــن لي زم
ــي  ــَق ل ــم يتب ــزوج اوالدي كلهــم ول ــي .. توفــي زوجــي وت وبنات
ــي االصغــر، أذ كل واحــد منهــم اســتقرفي بيــت مــع  ســوى ابن
عائلتــه، ومنــذ ذلــك الحيــن وانــا اعانــي مــن امــراض الشــيخوخة 
ــي  ــن يعينن ــد م ــم اج ــري، ل ــن عم ــبعين م ــزت الس ــد ان اجت بع
ــي  ــي .. اجبرون ــكن مع ــض الس ــكل يرف ــي ، فال ــى احتياجات عل
ــي  ــروا ل ــم يعي ــورث، فل ــيم ال ــة وتقس ــت العائل ــع بي ــى بي عل
ــرض،  ــدة والم ــن الوح ــرا" م ــت كثي ــك .. عاني ــد ذل ــا بع اهتمام
ــقفا"  ــك س ــذي اليمل ــي ، فال ــي حيات ــوأ ف ــة األس ــي المحط وه
ــاؤوا  ــي، ج ــد ازمات ــي اش ــا ف ــي وان ــوا عن ــا".. تخل ــك وطن اليمل
بــي الــى دار المســنين بعــد ان جردونــي مــن ابســط ممتلكاتــي 
ولــم اعــد اراهــم حتــى اللحظــة، ابكــي طــوال الوقــت مــن شــدة 

ــم !!  ــتياقي له اش

الرعاية والتقييم 
مديــرة الــدار ) احتشــام مجيــد حميــد الهــر( اســتقبلتنا موضحــة 

الخدمــات التــي تقدمهــا الــدار قائلــة: 
ــن  ــوع م ــّية كن ــة النفس ــع الرعاي ــة م ــة الصحّي ــج الرعاي ــم دم ت
رعايــة المســنين، مــع وجــود خدمــات أخــرى كاإلســّكان، والرعايــة 
ــد  ــة، وتعتم ــئة االجتماعّي ــج التنش ــى برام ــل عل ــة والعم المنزلي
معظــم الــدور علــى التقييــم الشــامل الــذي هــو عبــارة عــن 
تجميــع للتقييمــات الفردّيــة ومعلومــات ديمغرافّيــة مــع التاريــخ 
الصحــّي، واالجتماعــي، والقانونــي، والمالــي، كمــا تهتــم الــدور 
ــذاء،  ــامة ، والغ ــر، والس ــات )المخاط ــن التقيم ــد م ــل العدي بعم
ــات  ــة درج ــي ومعرف ــى المش ــدرة عل ــم، والق ــاب، واألل واالكتئ

ــب. ــدم، والقل ــط ال ــس، وضغ ــض، والتنف ــرارة، والنب الح
ــة ،  ــرزة طبي ــآت ، مف ــة منش ــدار حماي ــم ال ــر" تض ــت اله وأضاف

موظفيــن يبلــغ عددهــم )75( يعملــون بــدوام ثاثــي وخفــارات 
ــدار)  ــوي ال ــاوب ويح ــمية وبالتن ــل الرس ــام العط ــي أي ــى ف حت
ــة  ــات منفصل ــي رده ــًا ف ــرأًة و)20( رج ــنًا )25( ام 45( مس
تقــدم الرعايــة واالهتمــام لســاكنيه مــع ثــاث وجبــات رئيســية 
مدعومــة بالفاكهــة ومراعــاة مرضــى الضغــط والســكري والقلــب، 
ــن  ــن باحثي ــد كادر م ــة، أذ يوج ــة االجتماعي ــن الرعاي ــا ع فض

ــن  ــاء خدميي ــن واطب اجتماعيي
 وختمــت حديثهــا باالمتنــان الــى وزارة العمــل والشــؤون والــى 
وزارة الصحــة لمــا تقدمــه مــن خدمــات وتســهيات للــدار، 
ــا  ــة ، بكونه ــينية المقدس ــة الحس ــى العتب ــر ال ــا الكبي وامتنانه
الســباقة فــي تقديــم افضــل الخدمــات والمســاعدات لنــزالء الدار 
فــي المجــال الصحــي واالجتماعــي ومــن اقامــة برامــج ترفيهيــة 
عديــدة ســيما الزيــارات لمراقــد االئمــة )عليهــم الســام( ســواء 
فــي كربــاء او النجــف األشــرف والضيافــة المتميــزة فــي مضيف 
أبــي االحــرار االمــام الحســين) عليــه الســام( مــع تقديــم الهدايــا 
والجوائــز المحفــزة لموظفــي الــدار لجهودهــم المبذولــة فــي 

خدمــة النــزالء.

رؤية نفسية
مــن  المســنين  دار  بــأن  أوضحــت  الحســناوي  نــور  الباحثــة   
ــون  ــث تك ــامي حي ــع اإلس ــى المجتم ــة عل ــات الدخيل المؤسس
رعايــة االب او االم بعــد وصولهــم لمراحــل متقدمــة مــن الســن 
ــا منهــم وردا لاحســان لكــن لاســف  ــاء عرفان ــى عاتــق األبن عل
ــرد الجميــل فيــودع  ــم يكونــوا اهــا ل ــاء ل الشــديد ، بعــض االبن
ابــاه او امــه دونمــا تأنيــب ضميــر تــاركا ايــاه فــي كبــت 
ــات  ــن الخدم ــم م ــه فبالرغ ــه فــي موت ــا يعجــل ل ــان كأنم وحرم
ــن  ــه م ــوض حرمان ــا ال تع ــن اال انه ــا المس ــتفيد منه ــي يس الت
ــرد  ــة بمج ــم الصحي ــورت حالته ــم تده ــرا منه ــه وكثي ــر ابنائ ب
وصولــه الــى الــدار وان كانــت هنــاك ايــٍد رحيمــة يبقــى عقــوق 
االبنــاء فــي اواخــر عمــر الرجــل الكبيــر والمــرأة المســنة الهاجــس 
المخيــف الــذي يقلقهــم وينظــرون فــي عيــون ابنائهــم نظــرة بــر 

ــل. ــان الجمي ــم بالعرف ــوا عمره ــان ليختم وحن

فاطمة صالح 

دار المسنين من المؤسسات الدخيلة على 
المجتمع اإلسالمي حيث تكون رعاية االب 

او االم بعد وصولهم لمراحل متقدمة 
من السن على عاتق األبناء عرفانا منهم 
وردا لالحسان لكن لالسف الشديد ، بعض 

االبناء لم يكونوا اهال لرد الجميل فيودع 
 اباه او امه دونما تأنيب ضمير تاركا 
 اياه في كبت وحرمان كأنما يعجل 

له في موته
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رسائل السجاد.. لسان ناطق بالحق 

يفصح اللسان عما 
نفكر به، يترجم 

مشاعرنا، هو 
المتسرع الذي غالبا 

ما يجعلنا نندم، 
وأحيانا يغير مجرى 
حياتنا نحو األفضل، 

وألن اإلمام السجاد 
)عليه السالم( أراد 
برسالته الحقوقية 

أن يضع دستورًا 
أخالقيًا لتنظيم حياة 

اإلنسان وتسييرها 
نحو التكامل؛ ترك 

لنا نصا يفصح 
عن حقيقة ما 

يحمله اللسان من 
مسؤولية عظيمة 

إذ يكاد أن يكون 
هوية حقيقية تعبر 
عن دواخل اإلنسان 

بغض النظر عن 
شكله الخارجي، 

وفي جميع األحوال 
والظروف التي 

تستلزم استمالة 
اللسان ألداء دوره.

درر 
سجادية
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لإلمام  الحقوق  رسالة  في  جاء  ما  وفق  اللسان  حق  نص 
السجاد )عليه السام(.

الخير،  على  وتعويده  الخنا،  عن  فإكرامه  اللسان:  )وأما حق 
والمنفعة  الحاجة  لموضع  إال  واجمامه  األدب،  على  وحمله 
للدين والدنيا، واعفاؤه من الفضول الشنعة القليلة الفائدة، 
التي ال يؤمن ضررها مع قلة عائدتها، وبعد شاهد العقل 
والدليل عليه، وتزين العاقل بعقله حسن سيرته في لسانه(، 

وال قوة إال بالله العلي العظيم

شهادة ال تقبل النقض
أورد اإلمام زين العابدين )عليه السام( جملة من حقوق النفس 
أنفسنا  بجعل  أحرارا  لسنا  بأننا  لنا  ليوضح  اإلنسان؛   على 
سهلة  فريسة  وتركها  معها  متهاونين  أو  للخطأ  ُعرضة 
منح  من  البد  ولحفظها  أمانة،  فالنفس  والملذات،  لأهواء 
جوارحها مساحة مستقيمة لتأدية ممارساتها اليومية دون 
اإلخفاق والتعثر في مديات الغفلة، ومن األدلة التي تجعل 
بل يخشى ظلمها هو  الجوارح  بحقوق هذه  يتدبر  اإلنسان 
في  وعا  جل  الله  ذكر  حيث  القيامة،  يوم  عليه  شهادتها 
كتابه الكريم بأن اللسان ينطق بحقيقة ما قال ويشهد بكل 

كلمة وإن كّذب اإلنسان قوله!.

فلسفة األخالق
إنسانا  يطابق  الكونية  المنظومة  إنسان في هذه  يوجد   ال 
آخر في الشكل أو الروح أو السلوك، فكلنا نختلف عن بعض 
ننشأ  التي  الظروف  لمجمل  تبعا  بيننا  فيما  تتراوح   بنسب 
على  قدرته  هو  سواه  عن  الشخص  يميز  ما  وأكثر  عليها، 
أبسط  وبعبارة  الفكري،  خطابه  خال  من  نفسه  تمييز 
عبارات  من  ينتقيه  ما  خال  من  لآلخرين  نفسه  تعريف 
عنا  تعبر  التي  األداة  فهو  جليا،  اللسان  دور  يأتي  وهنا 
الفاسفة  اهتم  لذا  للفرد،  الداخلي  المكنون  وتعكس 

بمن  وعاقته  اإلنسان  طبيعة  بدراسة  االجتماع  وعلماء 
هذه  يعضد  ما  وأكثر  سلوكياته،  على  ذلك  وتأثير  حوله 
عن  األفراد  من  لمجموعة  المباشر  التعبير  هو  الدراسات 
اجتماعية  عاقات  تربطهم  ممن  سواهم  وعن   أنفسهم 
الحياة،  أمور  من  آخره  وإلى  واالنتماء  والدين  الظواهر  وعن 
وتفاعله  العقلي،  نضوجه  درجة  الفرد  لسان  يوضح  حيث 
 - فلتاته  تبرز  وربما  ذاكرته،  وخزين  والعاطفي،  الحسي 
خاصة  عند االنفعال حقائق يحاول اإلنسان إخفاءها إما 

لسلبيتها أو لعدم قدرته باإلفصاح عنها.
في  اإلنسان  على  حكومة  للسان  فإن  تقدم  ما   ووفق 
الشخص  يحكم  كثيرة  أخرى  مواضع  في  ولكن   مواضع، 

لسانه.

أناقة وبلسم
كما يهتم اإلنسان ويسعى لتحسين مظهره الخارجي، عليه 
أن يجتهد بأن يكون أنيق اللسان، فثمة جملة من الكلمات 
وهناك  المؤمن،  اإلنسان  بطبيعة  تليق  ال  التي  واأللفاظ 
تراكيب وعبارات أخرى تقترن ببعض النوايا السيئة والتي 
ايضا ال يجب إيرادها على اللسان كالغيبة، وبعض الكلمات 
وشهادة  الشرك  كألفاظ  التهلكة  إلى  صاحبها  تستدرج 
 الزور والتجني على األخرين وخدش حيائهم بكلمات نابية، 
النفس  ومع هذا فاللسان يمكن تطويعه بالعمل وترويض 
ُتهدي  الطيبة  فالكلمات  جارحا،  كونه  بدل  بلسما  ليكون 
فإن  واألهم  العمر،  من  بلغ  مهما  يأفل  ال  جماال  صاحبها 
التأثير  وقوة  الحياة  مسار  تحديد  في  الفصل  الكلمة   له 

باآلخرين.

الصمت.
اللسان واالعتماد   البد من اإلشارة إلى )الصمت( وهو ترك 
النفس  وحوار  والتأمل  والتدبر  التفكير  في  العقل   على 

الداخلي.
حيث تساعد إراحته عن التكلم على تجنب الوقوع ببعض 
تحت  تندرج  االحاديث  بعض  أن  كما  والهفوات،  الذنوب 
مسمى )الثرثرة( وهو كام با طائل ودون جدوى وال يتعدى 
كونه تعبئة ألفكار خاطئة وتناقل أخبار غير صحيحة غالبا، 
لذا فإن من حق اللسان علينا أن نعقده بالمنفعة، ونعينه 
على الحكمة من خال حضور العقل، واألهم تعطيره بشذا 

الكلمة الطيبة، وتحصينه من الخبث والسيئات.

ايمان الحجيمي

حق اللسان

اللسان يمكن تطويعه بالعمل 
 وترويض النفس ليكون بلسما 

بدل كونه جارحا, فالكلمات الطيبة 
تُهدي صاحبها جماال ال يأفل مهما 

بلغ من العمر, واألهم فإن له الكلمة 
 الفصل في تحديد مسار الحياة وقوة 

التأثير باآلخرين



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////08

في منتصف ليل الشتاء المعتم والقارس بردًا وفي اوج دفء السرير الذي يصعب 
مغادرته ، احس احمد بألم  حاد أسفل البطن وصعوبة في اإلدرار وأعراض أخرى 

دعته للذهاب إلى المستشفى على مضض، لكن شعوره بقساوة ما ألم به في 
هذه الساعة اجبرته  لمعرفة سبب األلم واألهم سبيال للتخلص منه, وبعد إجراء 

عدة فحوصات سريرية ومختبرية تبين وجود حصى في مجرى الحالب وتحتاج 
إلى تداخل جراحي سريع, وحينما تم إخراجها طلب الطبيب نقلها إلى مختبر خاص 

لمعرفة طبيعة المادة المتكونة منها؛ مما يساعد الحقا في تجنب الشخص 
للتعرض إلى تكون حصى في الكلى

طبيب

حصى الكلى.. 
اسبابها وطرق عالجها
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)قوارير( ألتقى بالطبيب عدي مجيد نصار اختصاصي مســالك 
بوليــة في مستشــفى الســفير الجراحي لمعرفة أســباب تكون 

الحصى, وأنواعها, واألعراض, وما هو جهاز تفتيت الحصى.
تعد امراض حصى الكلى من االمراض المهمة التي تحتاج إجراء 
ســريع من قبل الطبيب المختص لما تحمله من مضاعفات على 
المريض، ولما تسببه في بعض الحاالت من آالم  ويعتبر العراق 
من الدول التي يكثر فيها امراض حصى الكلى ألســباب بيئية 

ووراثية وغذائية.

ما هو حصى الكلى وكيف يتكون ، وماهي انواعها؟
هي اماح موجودة في الجسم ومكتسبة من الغذاء يتم تصفيتها 
من الدم عن طريــق الكليتين, فعندما تقوم الكليتان بالتصفية 

تحول هذه االمــاح الى اماح ذائبة في االدرار فإذا 

تحولــت الى اماح غير ذائبة تجمعت مؤدية الى تكوين الحصى 
داخل الكلية.

اما انواعها .. هناك تقســيمات كثيرة ومنها حســب مكونات 
الحصــاة مثــل )حصــى الكالســيوم و االوكســاالت و حصى 
الفوســفات وحصــى حامــض اليوريــك وحصــى االلتهابات 

Struvateٍ( وغيرها.
وهناك تقسيم آخر بناًء على رؤيتها باألشعة السينية ان كانت 

معتمة او شفافة.     

ما  اعراضها ؟
تعتمد على عــدة عوامل منها : مكان وجود الحصاة, وحجمها ، 
ولكن اجماال ..األلم , التقيؤ, فقدان الشهية, حرقة االدرار, التبول 

الدموي, الحمى وغيرها.

 ما التحاليل الواجب اجراؤها ؟
- تحليــل اإلدرار العام : وذلــك للتأكد من وجود الدم او االلتهاب 

في اإلدرار
- السونار: وهو ضروري جدا لتحديد حجم ومكان وجود الحصاة

- االشعة الســينية )KUB(: لمعرفة مكان الحصاة و ما اذا كانت 
شفافة او معتمة

- المفــراس الحلزونــي والرنين المغناطيســي: وهــي فحوصات 
اشعاعية متقدمة يتم اجراؤها لتحديد عمل الكلية ومكان الحصاة 

وغيره.
اما كيفية عاجها فيتم بناء على حجمها ومكانها. فالحصى التي 
تكون اصغر مــن 8 ملم يتم عاجها باألدوية , اما اذا كانت اكبر 
فقد يلجأ الجراح ألجراء التفتيت بموجات الصدمة )جهاز تفتيت 
الحصى( او احيانا يلجأ  ألجراء تداخل جراحي الستخراجها اذا ما 
ســببت انسدادا او ادت اللتهابات متفاقمة ، وهذا الجهاز يعتمد 
في عمله علــى مبدأ موجات الصدمة والتي تقوم بالتفتيت 
داخل الكليــة دون الحاجة لتداخل جراحي، ويتراوح 
حجم الحصــاة التي يمكن تفتيتها من 15-7 
ملم فــي معظم الحــاالت, ويحــدد مكانها 
اعتمــادًا علــى نوعها ان كانت شــفافة او 

مرئية باألشعة السينية.
لذلــك حرصت مستشــفى ســفير االمام 
الحســين )عليه الســام( على توفير جهاز 
تفتيــت الحصــى كواحد مــن اهم طرق 
العــاج,  ومــن احســن المناشــئ 
 piezolith 3000( العالميــة 
plus-Wolf( و االحدث عالميًا من 
حيث دقــة اصابة الحصى وبأقل 
اثار جانبية يشعر بها المريض كشعوره 
باأللــم أثنــاء عملية التفتيــت ومضاعفات 
أخرى ربما ترافق عملية التفتيت, حيث ســجلت 
المستشفى نسبة ممتازة لمرضى تخلصوا من الحصى 
بهذا الجهاز, ومع أن هذا ال يلغي ضرورة التداخل الجراحي 
في بعض الحاالت, لكن البد من االمتنان للثورة الطبية ال ســيما 
في مجال تطوير األجهزة التي تساعد بعض المرضى على تجاوز 

معاناتهم بأقل التأثيرات وبآالم أخف.

ايمان الحجيمي 

د. عدي مجيد نصار

هناك تقسيمات كثيرة 
ومنها حسب مكونات 

الحصاة مثل )حصى 
الكالسيوم و االوكساالت 

و حصى الفوسفات وحصى 
حامض اليوريك وحصى 
 )Struvate ٍااللتهابات

وغيرها.
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ثقافة الطفل تغريدات تنموية
المنهج واألسس التربوية 
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 ممــا يّولد  حالة يوعزوا من خالها ــ ومن بعد عجز الوســائل على 
تافيها ــ كــون الطفل مصاباً  بالتخلف ، ونقص في قدرته على 
االســتيعاب . وهذه النظرة تـُــرشح عجزها تماماً  ، إذا ما قيســت 
بالمســتوى العلمي التربوي الذي توصل إليه علماء النفس والتربية 
وعلماء فسلجة الدماغ .من استحالة والدة طفل غبي بالتمام ،وإنما 
منذ تشــكله ووالدته وهو يحمل عوامل نموه وطبيعته الفســلجية  

التي تؤهله للتمّيز في هذا الجانب أو ذاك .
وهذا ما أثبتته اكتشــافات)العالم  بافلوف والدكتور نوري جعفر( 
فــي مجال فســلجة الدماغ . وهــذا وغيره من الكشــوفات تقودنا 
بطبيعة الحال إلى االمســاك بمقولة )الصفحة البيضاء( منتبهين 
إلى الوســائل التي من شــأنها إدراك األهداف عــن طريق تأدية 
الوظائف على أحســن صورة ممكنة، معتبرين أن العملية التربوية، 
ما هي إال رســالة دائمة، يتوجب على المربي االســتعداد لها على 

طــول الزمــن ، دون أن تؤثر على 
ذلــك الظروف المحيطة ، خاصة 
ظروفنا السياســية واالجتماعية 
التــي عانــت من االنتكاســات 
والويــات ، ممــا أدى إلى ســوء 
المستوى  وتدني  التربوي  الواقع 
العلمي. ولو دققنا في مثل هذه 
الظاهرة ، لتوقفنا على مجموعة 
عوامل ذاتية وأخرى موضوعية . 
ففي المجال الموضوعي ، نرى أن 

التقلبــات آنفة الذكر كان لها دور أساســي فــي حدوث مثل هذا 
التدهــور . لكننــا إذا ما أردنــا التطلع  من منظــور ذاتي ، معتبرين 
قــول المصطفى )أطلب العلم من المهد إلى اللحد( و )اطلب العلم 
ولــو في الصيــن( و )من علمنــي حرفاً  ملكني عبــداً ( وغيرها من 
مأثور القــول، مما يؤكد على جانبين في المؤثــر الذاتي . أولهما : 
المنهــج، وثانيهمــا : األداة "المعلم". فقد اعتدنــا ومنذ حقب من 
ـ في المناهج . كذلك عدم وضع  ـ الترقيعـ  الزمن على اعتماد حالةـ 
اســتراتيجية خاصة ودائمــة ال عداد المناهج ، ثــم إحداث إرباك 
دائم في تغيرات مفاجئة لها عاقة باألحداث كالحرب ، وإضافة 
األســماء كأسماء رجال السياســة أو غير ذلك من االرتباكات . األمر 
الذي يضّيع حالة االســتقرار التربوي ، واســتحالة الســير الطبيعي 
لتطبيــق المناهــج . وإذا ما حدث تغيير فــي المناهج ، فأن وحدة 
اإلعــداد والتدريب في مديريات التربية ُتســارع إلى إقامة دورات 
تطويــر ســريعة في زمن يربك االســتمرار الطبيعي فــي المدارس 
بســبب التفرغ الجزئي للمعلم . ُيضاف إلى ذلك اضطراب اإلعداد 
لمثل هذه الدورات في جميع النواحي .الذي هو األداة التي تتجاوز 
كل االخفاقات المترتبة والسابق ذكرها ، ألنه يحمل مشعل التنوير 
ـُطلق جزافاً  ، بقدر ما كشفت عن   )قم للمعلم...( فهذه المقولة لم ت

طبيعــة الوظيفــة اإلنســانية للمعلم ، والمتجســدة في الرســالة 
التربوية.

حراكا تربويا
ســقت هذا من بعد ما قمنا بزيارة روضة تمّيزت بإمكانيات ذاتية 
وموضوعية . وكان لهذا الكشــف مبرراته في الوقوف على مستوى 
االهتمام بثقافة الطفل ، ومحاولة ربط المرفق التربوي هذا أو سواه 
بالمؤسسات الثقافية كدار ثقافة الطفل مثاً  ، أو المؤسسات ذات 
الوظيفة المزدوجة كدار األيتام أو بيوت األطفال ذوي االحتياجات 

الخاصة . كل هذا يجري لهدف توفير مرفق ثقافي للطفل. 
ولعل الوســائل كثيرة ، ابتداء من الدوريات كالمجات والساســل 
القصصية والعلمية ، والكتب المصّورة وعرض األفام ذات الصبغة 
التربوية والعلمية والمســلية . ثم االســتفادة من إقامة عاقة مع 
لتقديــم   ، الفنانيــن  نقابــة 
بســيطة  مســرحية  عــروض 
الطفل  ملكــة  لنمو  وموجهــة 
وإثراء حافظتــه الثقافية . إن 
التنسيق هذا يّولد حراكا تربويا 
ـُحدثه  ً، ألنه يمأ الفراغ الذي ت
األنمــاط فــي األداء التربوي ، 
حيث أنهــا ُتحث عقل الطفل 
على االبتــكار ، بما تتركه من 
خزيــن في ذاكرتــه. وهو نوع 
من النقش على الحجر . إن انفتاح المؤسســة التربوية  على مرافق 
الثقافة يعني توسيع دائرة العمل. وبالتالي إثراء للعملية التربوية 

، ألنها تستكمل رسالتها بسعة وشمول . 
إننا هنا بصدد معالجة مســألة مهمــة في الحياة التربوية ، وذلك 
بمتابعــة الجــذور األولى لثقافــة الطفل، حيث باإلمــكان خلقها 
ابتداء من رياض األطفــال، والعمل على ماحقتها وتنميتها على 
أســس علمية في المراحل االبتدائية والمتوســطة. يرفد ذلك نوع 
مــن االهتمام والتكميل مــن خال تبني ثقافة موجهة ، ســاعية 
إلــى تنمية الملكة العقلية، واســتنهاض الموهبــة الموروثة التي 
هــي بمثابة جينــات وراثية يمكن العمل علــى تصعيد طبيعتها 
عن طريق خلق المناخات المائمة والمناســبة إلطاق االمكانيات 
المضمرة . وفي الجاني اآلخر ، حث الذي لهم قدرة على االستقبال 
للعادات القرائية المكتســبة ، ال لتوجيه مواهبهم فحســب ، وإنما 
للكشــف عن قدراتهم الذاتية أيضاً  أســوة بــذوي المواهب . إننا 
جميعاً  بإزاء رسالة إنســانية كبيرة ودقيقة ، البد من اختيار أنجع 

الطرق والوسائل لتنفيذ برامجنا التربوي . 

يجب متابعة الجذور األولى لثقافة الطفل، 
حيث باإلمكان خلقها ابتداء من رياض 

األطفال، والعمل على مالحقتها وتنميتها 
على أسس علمية في المراحل االبتدائية 

والمتوسطة. يرفد ذلك نوع من االهتمام 
والتكميل من خالل تبني ثقافة موجهة ، 

ساعية إلى تنمية الملكة العقلية

ال شك إن المربين التربويين وعلماء النفس، حين ذكروا ؛ إن عقل الطفل عبارة عن 
صفحة بيضاء ، لم يجانبوا الحقيقة التي ُعنيَّ من خاللها التكّون الفسلجي لدماغ 

الطفل والتباين الُخلقي . ونبهوا إلى خطورة ما يترتب على هذه الصفحة من التطور 
أو التشويه واإلرباك و االعوجاج ، الذي يصعب عالجه . السّيما لو استمر هذا العامل 

في إحداث تراكم الخطأ ،

جاسم عاصي
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استفتاءات في الدعاء

فقهيات

الســؤال: ما هو رأي سماحتكم في دعاء السمات والعشرات والسيفي الصغير 
المروية في كتاب مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي ؟

الجــواب: هي أدعية مأثورة عــن األئمة المعصومين )عليهم الســام( فا بأس بقراءتها 
وقارُئها مأجور وُمثاب إن شاء الله تعالى.

الســؤال: هل يجــوز للحائض التقرب الى اهلل بالدعاء من دون غســل واالكتفاء 
بالوضوء ؟

الجواب: يجوز لها ذلك ويســتحب لها ان تجلس في مصاهــا اوقات الصلوة وتذكر الله 
تعالى بمقدار الصاة.

السؤال: هل يجوز للمؤمن الدعاء الى اهلل سبحانه وتعالي من دون أّية وسيلة ؟
الجواب: يجوز ذلك. اال ان اقتران الدعاء بالتوســل بالنبي )ص( واهل بيته )ع( مما يقّرب 
اجابتــه كما ورد الحث للمذنب علــي ان يذهب الي النبي )ص( ليســتغفر له حيث قال 
تعالى )ولو انهم اذ ظلموا انفســهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا 
الله تّوابًا رحيمًا( وليس ذلك عن حاجة له ســبحانه الى تقديم الوســيلة في ذلك. ولكنه 

مما اقتضته حكمته البالغة تقديرًا منه لعباده الصالحين.

السؤال: هل تجوز قراءة االدعية بدون وضوء؟
الجواب: نعم، تجوز.

الســؤال: اريد التقرب الى اهلل عز وجل في الدعاء علمًا أني مواظب على صالتي 
وهلل الحمد فكيف اقرأ الدعاء ومتى ؟

الجــواب: يمكن لك قراءة بعض أدعية الصحيفة الســجادية، الواردة لطلب الحاجة، ومن 
األوقات المفضلة للدعاء وقت الســحر وال ســيما من ليلة الجمعة نسأل الله تعالى تيسير 

أمورك وبالله التوفيق.

السؤال: هل الدعاء لألرحام يكفي كأقل واجب يقوم به االنسان ألرحامه و هل 
يعتبر صلة لهم و هل يجزي ذلك ؟

الجواب: ال تتحقق به الصلة الواجبة.

الســؤال: هل يجوز التضرع الى اهلل من دون وسيلة اعتقادا بان المنعم هو اهلل 
و ال يحتاج الى وسيلة ؟

الجواب: يجوز ذلك اال ان اقتران الدعاء بالتوســل بالنبي و اهل بيته )عليهم السام( مما 
يقرب اجابته كما ورد الحث للمذنب على ان يذهب الى النبي )ص( ليستغفر له حيث قال 
ولو انهم اذ ظلموا انفسهم... وليس ذلك عن حاجة له سبحانه الى تقديم الوسيلة تعالى 

عن ذلك و لكنه مما اقتضته حكمته البالغة تقديرا منه لعباده الصالحين.

المصدر: موقع المرجع الديني األعلى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(
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من ملفات 
الشعوب

سوريا.. بالد الشام.. 
الهالل الخصيب

تسميات مختلفة.. وبيوت مزخرفة 

اسمها الرسمي 
)الجمهورية 

العربية السورية(، 
عاصمتها مدينة 

دمشق وتقع ضمن 
منطقة الشرق 

االوسط في غرب 
آسيا ، يحدها شماال 
تركيا وشرقا العراق 

وجنوبا االردن ، 
وغربا فلسطين 

ولبنان والبحر 
االبيض المتوسط، 

تبلغ مساحتها 
)185180( كم مربع، 

ومناخها متراوح 
بين متوسطي 

وشبه جاف ..
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 أصل التسمية 
وتختلف ســوريا التاريخية عن الدولة الســورية الحديثة، اذ تشير 
األولى الى باد الشــام ، او الهال الخصيب... وقد اشــتق اسمها 
من آشور ، اذ سميت نسبة الى االمبراطورية اآلشورية التي أسست 
حضارة وثقافة واسعة في الهال الخصيب، مع ابدال حرف الشين 
بالســين ، وهو امر مألوف في اللغات السامية، ويقال انها سميت 
نســبة الى صور الواقعة على شاطئ البحر االبيض المتوسط ، وقد 
عرفها االغريق بهذا األســم نتيجة العاقــات التجارية المزدهرة 
بيــن الطرفين ، اما العرب فقد اطلقوا عليها اســم الشــام ، على 
اعتبار انها منســوبة الى ســام بن نوح ، وتقول بعض النظريات 
ان الشام في العربية تعني اليســار وبالتالي وانطاقا من الموقع 
الجغرافي للحجاز سميت اليمن نسبة الى اليمين والشام نسبة الى 
اليسار ..أما الكتابة الرسمية السم سوريا فهي سورية ، ويعود ذلك 
للتأثر باللغة التركية العثمانية التي استخدمت االبجدية العربية 

وكتبت اسماء العلم بالتاء المربوطة ..

لغات وآثار متنوعة 
يتكون الشعب السوري من سبعة عرقيات مختلفة ، وتسع طوائف 
باعتبار الكنائس المســيحية طائفة واحدة ، وعلى مســتوى الدين 
فان االســام هــو االكثر انتشــارا بين الســوريين بحوالي %74، 
وينص الدســتور على انه الدين الرئيسي للدولة ، وتشتهربارتفاع 
نســب " االقليات" في مناطق معينة وتشــكيلهم الغالبية فيها ، 
وكانــت اللغة الســريانية هي لغة التخاطــب اليومي حتى القرن 

الثاني عشر ، ثم انتشرت اللغة العربية كلغة تخاطب مع تأثيرات 
تركية وفرنسية محدودة كونت بمجملها اللهجة السورية المحلية 
، كما تســتخدم االقليــات اللغات الكردية والســريانية واالرمنية 
والشركســية والتركية ، وتفرض المناهج الدراســية تعلم اللغتين 

االنكليزية والفرنسية ..
وتعتبر مدينة دمشــق أقــدم مدينة في العالــم ، اذ وجدت فيها 
آثار بشــرية تعود الى العصر الحجري ، وازدهرت الباد في العصور 
القديمــة لخصوبة تربتها وبوصفهــا طريقا للقوافــل التجارية 
أو الجيــوش، كمــا قامت فيهــا امبراطوريــات متعاقبــة قوية ، 
كاالمبراطورية السلوقية والرومانية والبيزنطية ، ثم الدولة االموية 
والعباســية ، وخضعت بعدها لامبراطورية العثمانية واالحتال 
الفرنسي ، كما قامت فيها ممالك مزدهرة مثل يمحاض ، ومملكة 

تضم سوريا العديد من المتاحف أهمها 
المتحف الوطني بدمشق، فضال عن آالف 

 المواقع االثرية، ويرتدي السوريون 
في السابق الشروال والجلباب مع 

العمامة أو الطربوش وقد يحملون 
خنجرا ،بينما ترتدي النساء المالبس 

الزاهية مع عباءة طويلة داكنة مطرزة 
ووشاح يعصب الرأس
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ماري ومملكة ايبا ومملكــة اوغاريت ومملكة كانا ، ودخلت ضمن 
االمبراطوريــة االكدية والكنعانية ثم البابليــة قبل أن تمر بفترة 
العصور المظلمة ، وتوالت على حكمها امبراطوريات هندواوروبية 
ومصرية قديمة وآشــورية وفارسية وآرامية قبل ان يقوم االسكندر 
المقدونــي بفتح الهال الخصيب، حيث ظلــت انطاكية عاصمة 
للبــاد حتــى تم نقلها الى دمشــق  وهو ماشــكل لهــا هويتها 
الحضاريــة ولغتها الخاصة بها بعد ان مرت عليها انواع مختلفة 
من االداب والقيــم االجتماعية والفنون والتجارة والعمارة والعلوم 
وخصوصــا الهندســة والفلك، وقد ظّلت أنطاكيــة عاصمة الباد 

حتى تم نقلها إلى دمشق في زمن الدولة األموية ..
 

حكواتي ..  
عرفت ســوريا ازدهارا ثقافيا خــال المرحلة االخيــرة من الحكم 
العثماني ، وكان تأســيس المطابع ودور النشر والمجات والصحف 
والمــدارس الوطنية واالجنبيــة والجامعات والجمعيــات الوطنية 
السياســية والعلمية أحد أبرز وجوهه، والتــزال آثار العمارة قائمة 
ممثلة بالقصور والحمامات والمســاجد والخانات واألسواق وغوطة 
دمشــق وســوق الحميدية ومرقد الســيدة زينب وغيرهــا.. وتجمع 
البيوت العربية في سوريا بين سعة المكان والنور الطبيعي ووفرة 
العنصر المائي، مع كثير من الزخرفة والتطعيم في قطع األثاث..

أما األدب الشعبي فكان يقوم أساسا على الزجل واالمثال الشعبية 
وســير الحكواتي ، بينما برز عدد من األدباء السوريين على مستوى 
األدب العربي وترجمت اعمالهم للغــات مختلفة من بينهم )نزار 

القباني، أدونيس، محمد الماغوط، زكريا تامر ، كوليت خوري، سعد 
الله ونوس وحنا مينه(، وفي مجال الفلســفة ، كان األشهر يوحنا 
الدمشــقي والفارابي وأبو العاء المعري من القرون الوســطى ورزق 

الله حسون من مرحلة النهضة العربية ..
وتضم سوريا العديد من المتاحف أهمها المتحف الوطني بدمشق، 
فضا عن آالف المواقع االثرية ، ويرتدي الســوريون في الســابق 
الشــروال والجلباب مع العمامة أو الطربوش وقــد يحملون خنجرا، 
بينما ترتدي النساء المابس الزاهية مع عباءة طويلة داكنة مطرزة 

ووشاح يعصب الرأس.

اشتهار ودمار
 يشــتهر المطبخ الســوري باعتماده على البقول في أكات الفتة 
والفــول والفافل مع تميــز اصناف أخرى مثل الكبة والمناســف 
والمحاشي والكباب والمقبات كالفتوش والتبولة والحمص فضا 
عن الحلويات الشــامية الشهيرة بالفستق الحلبي ..وفي االعراس 
والمناســبات، يتم تقديم مناســف اللحم والبرغل أوالهريســة مع 

انواع الكبة المختلفة والحلويات..
وتعيش ســوريا منذ سنوات أبشــع فترة من تاريخها بعد وقوعها 
ضحيــة للحرب مع داعش ومع المعارضــة اذ تم تدمير العديد من 
مدنها ولجأت اعداد كبيرة من ســكانها الى العيش في مخيمات 

بائسة أو النزوح الى خارج البلد..

عدوية الهاللي 
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رأي ثالثي 
االبعاد

في العراق تشهد ظاهرة التشرد تزايدا ملحوظا حتى ال يخلو تقاطع في شارع أو 
حديقة أو سوق من المتسولين والمتشردين، وإطالع وسائل اإلعالم على تجارب البعض 

منهم، أبرزت حالة هؤالء ممن كان يحظى بعضهم بأسرة وسكن وقد يكون بعضهم 
من المشاهير من الفنانين او األدباء ولكن الشيخوخة والعجز عن العمل في ميادينهم 

إضطرتهم لقبول تلك المعيشة البعيدة عن االستقرار.

التشرد.. واقع مفروض ال إختيار
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رأي علم االجتماع
اختصاصــي علــم اإلجتمــاع والنــوع اإلجتماعي 
خريجة جامعة ســانت ماري في كنــدا د. عواطف 

تركي. 
ومنسقة برامج العنف القائم على النوع اإلجتماعي 
فــي صنــدوق األمم المتحــدة للســكان، بينت ان 
التشرد حالة إجتماعية مرتبطة  بعدة عوامل تؤدي 
إلــى مضاعفات وتعقيدات نفســية مثــل الكآبة 
اإلنفعاليــة والذهــان والشــرود الذهني والشــعور 
باإلضطهــاد والحرمــان وفقــدان الشــعور باألمان 
واألمن وسرعة الغضب والقلق والتردد وعدم القدرة 

على إتخاذ القرارات
ينتج التشــرد بســبب فقدان فرص العمل والمأوى 
والتكافــل اإلجتماعــي وتعــذر الدولة عــن توفير 
مساكن شعبية وفرص عمل تمتص البطالة وتساهم 
في تخفيض مســتويات الفقر ومعــدالت البطالة، 
ومــن ناحية أهم فإن إنخفــاض فرص اإلناث في 
التعليــم يؤدي إلى زيادة نســبة المشــردات منهم 

لعدم قدرتهن على توفير مأوى لهن وألطفالهن
 الفتة إلــى ان هنــاك ســببًا مهمًا للتشــرد أيضا 
وهــو العنف األســري القائــم على أســاس النوع 
اإلجتماعي مما يؤدي إلى هروب النســاء خوفا من 
القتل وتفاديــا لوصمة العار ولكن الســبب األهم 
يكــون متعلقا بالجانب اإلقتصادي ســيما إذا كان 
إقتصــاد البلــد قائما علــى اإلســتهاك أكثر من 
اإلنتــاج فهــذا يؤدي إلــى تقليص فــرص العمل 
وزيــادة العاطلين وبالتالي إضطــرار البعض منهم 

إلى التشرد 
مؤكدة على ضــرورة تغيير سياســة الحكومة فيما 
يخص برامــج التكافل اإلجتماعــي وتوفير فرص 
العمــل واإلتجاه إلــى فتح المعامــل المغلقة وزج 
هؤالء في ميادين العمل إلبعادهم عن شبح التشرد 

ميساء الهالليالذي يرفع بدوره معدل الجريمة.

رأي الشرع
الشــيخ الخطيب علــي الدراجي يدعو إلى ضرورة إيجــاد إحصائيات دقيقة لتتمكن 
الجهات الشــرعية من مســاعدة المتشردين، مشــيرا إلى أن موضوع التشرد متشعب 
وعميق والمكاتب الشــرعية ومكاتب وكاء المراجع والمراجع أنفســهم يعملون على 
البحث عن العوائل المتعففة ومساعدتهم بكل ما يمكنهم من قدرة ولكن مهما يكن 
مــن أمر يبقى الموضوع مرهونا بمســاعدة وتعاون بين الحكومة والجهات الشــرعية 
إلنتشــال هؤالء المتشــردين من الشــارع وتوجيههم الوجهــة الصحيحة فضا عن 

اإلرشاد النفسي والديني لهم وتصحيح مساراتهم التي غيرتها دنيا الشارع
وشدد على ضرورة رجوع الناس إلى تعاليم الدين اإلسامي الحقيقية التي لو إلتزموا 
بها لما وجد فقير أو مشرد في الشارع حيث تعتمد تلك التعاليم على توزيع الثروات 

بالتساوي من خال كفالة اليتيم ومساعدة الفقير والخمس والزكاة.

رأي القانون
العميــد خالــد المحنة مدير الشــرطة المجتمعيــة فــي وزارة الداخلية 
يوضــح دور الجهات األمنية في ذلك قائا، أن أجهــزة الدولة األمنية 

ومنها الشــرطة المجتمعية 
تســعى وبشــكل مســتمر 
إلــى إيجاد الحلول للحد من 
والتســول  التشــرد  ظاهرة 
واآلخــذة باإلزديــاد فــي 
 العراق، حيث تتوافر البيئة 

المائمة.
مشــيرا إلى ضرورة مفاتحة 
لغــرض  اإلقامــة  دائــرة 
اإلقامــات  فــي  البحــث 
الممنوحة لأجانب ممن بدأ 
بعضهم في ممارسة مهنة 

التشرد والتسو.
مخاوفــا  المحنــة  وأبــدى 
الجريمــة  إزديــاد  اتجــاه 

المنظمة بســبب تصاعد ظاهرة التشــرد وخاصة بين األطفال والنساء 
وإســتغالهم من قبل عصابات منتفعة وتهديدهم المستمر، ودعا إلى 
عدم دعم المتشــردين ماديا وإيجاد حلــول بديلة من قبل تعاون دوائر 
الدولة المختصة ألن مســاعدتهم ماديا ستسهل عملية الربح با تعب 
وبالتالــي تتفاقم تلك الظاهرة بينما يمكــن أن نعمل متكاتفين على 

التقليل منها من خال إيجاد حلول جذرية.
 و كجهــة أمنيــة إجتماعية تعنــى بالنصح واإلرشــاد قبــل الترهيب 
 فنقــوم على التعامــل مع تلك النماذج نفســيا ونحــاول إيجاد حلول 
 مناســبة لهــم والبحــث فــي مشــاكلهم قبــل إتخــاذ اإلجــراءات 
 القانونيــة بحقهــم ألنهــم أوال وأخيــرا لــم يختــاروا هــذه الحيــاة 
وفرق الشــرطة المجتمعية تحاول من خــال عملها أن تجد حلوال بديلة 
لهؤالء ولو تضافرت جهود جميع الجهات المختصة ليتم القضاء على 

هذه الظاهرة.
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في الوقت الذي يعاني فيه عدد 
متزايد من الشباب من مشاكل في 
النوم نتيجة الستخدامهم شبكات 

التواصل االجتماعي، اصبح من 
الصعب ايضا اقناع الطفل بالذهاب 

الى النوم في ساعة معقولة 
كما اصبح من الصعب فرض حظر 

على االجهزة الرقمية اال ان هناك 
عددا من الطرق يمكن للوالدين 

االستفادة منها لمساعدة االطفال 
على النوم المبكر في الليل منها 

تحديد اوقات نوم صارمة وتجنب 
االطعمة السكرية . 

واليكم خمس نصائح أدلى بها 
الخبراء لمساعدة االطفال على 

النوم .   

كيف توفري نومًا هادئًا لصغيرك؟  

ترجمة
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ال لألجهزة االلكترونية 
أرتفـع عـدد الشـباب الذيـن تقـل اعمارهـم عـن 16 عامـا وتـم 
تشـخيص اصابتهـم باضطرابـات فـي النـوم بشـكل كبيـر فـي 
السـنوات القليلـة الماضيـة واحـدى الطـرق التـي يمكـن للبالغين 
اسـتخدام  عـدم  مـن   التأكـد  هـي  تصحيحهـا  فـي  المسـاعدة 
االطفـال لأجهـزة االلكترونية قبـل ان يصلوا الـى الفراش  حيث 
اكـد خبيـر النـوم نيـل روبنسـون  ان الضـوء االزرق المنبعـث مـن 
شاشـات هـذه االجهـزة يمكـن ان يكون لـه تأثير سـلبي على نوم 
طفلـك ألنـه يؤثر علـى مسـتويات المياتونين لذلك يجب انشـاء 
بيئـة  خاليـة مـن التكنلوجيـا قبـل 30 دقيقـة مـن وقـت النوم .

انشاء منطقة مالئمة 
يمكـن ان تؤثـر االضـاءة فـي غرفة نـوم الطفل ايضا علـى نوعية 
نومهم وحسـب قول سـارة اوكويل سـميث مدربـة  ومؤلفة كتاب 
النـوم اللطيـف ان مـن الحكمـة شـراء ضـوء ليلـي تـم تصميمـه 
بطريقـة علميـة لمسـاعدة االطفال على االسـتغراق في النوم فقد 
يمنـع اطفـاء االضواء االخـرى في غرفهـم ليا اطـاق المياتونين 

وبالتالـي يمنـع الطفـل من النوم بسـهولة .

النوم الصارم 
مـن المهـم وضـع روتيـن نـوم ليلـي  حيـث تؤكد جـوي ريتشـاردز 
اختصاصيـة النـوم الروتيـن هـو الجـزء االكثـر اهميـة فـي نمـط 

الطفل. حيـاة 
االبـاء يضعـون  ان بعـض  اوكويـل سـميث  كمـا تؤكـد منظمـة 
اطفالهـم فـي السـرير أبكـر ممـا يحتاجـون اليـه وهـي توصـي 
بالنـوم مـا بيـن  9 الـى 16 سـاعة خـال 24 سـاعة لأطفـال 
الصغـار ومـن 8 الى 14 سـاعة نـوم لمرحلة ما قبل المدرسـة و 7 
الى 13 سـاعة نوم لعمر 11 سـنة و6 الى 12 سـاعة للمراهقين 
وأفضـل شـيء يمكن للوالديـن فعله هو محاولة فهـم احتياجات 
النـوم البيولوجيـة الحقيقيـة فـي كل عصـر والتأكـد مـن انهـم ال 

يحاولـون جعـل طفلهـم ينـام لفترة طويلـة جدا .

خلق بيئة سليمة 
احـدى الطـرق التـي يمكنـك مـن خالهـا تهيئـة بيئـة سـليمة 
لطفلـك هـي تشـجيعهم على اسـتخدام خيالهم قبـل النوم وهذا 
بـدوره قـد يسـاعدهم علـى االنغمـاس فـي نـوم هـادئ  ويؤكـد 
او  خبـراء صحـة االسـرة  )اسـأل طفلـك عـن عطلتـه المفضلـة 

مكانـه المفضـل فهـذا سـيخلق لديـه ذكريـات سـعيدة ومشـاعر 
ايجابيـة حالمـا تطفـأ االضـواء وتغـادر الغرفـة ( 

هنـاك طريقـة اخـرى يمكنـك القيـام بهـا وهـي عن طريـق جعل 
طفلـك يقـوم بأنشـطة مهدئـة مثـل الحصـول علـى حمـام مريح 
حيـث  يمكـن للحمـام قبـل النـوم ان يشـجع الطفـل علـى النـوم 

بسـبب انخفـاض درجـة حـرارة  الجسـم.

 كن حذرا 
الخفيفـة  الوجبـات  ان يتنـاول االطفـال  المستحسـن  ليـس مـن 
السـكرية قبـل وقـت النـوم الن ذلـك يـؤدي الـى ارتفـاع مفاجـئ 
فـي مسـتويات الطاقـة لديهـم ومع ذلك فـأن االطعمة السـكرية 
ليسـت هـي االنـواع الوحيـدة التـي مـن االفضـل تجنبهـا قبـل 
النـوم حيـث  ان تنـاول الجبن يمكن ان يؤدي الـى احام وكوابيس 
مزعجـة ويوصـي روبنسـون بالسـماح لأطفـال بتنـاول الوجبـات 
الخفيفـة مثـل الخبـز المحمـص الكامـل او التفـاح او البسـكويت 
قبـل 45 دقيقـة مـن النـوم كي ال يذهبـوا للنوم وهـم جائعون او 

مفرطـو النشـاط .

المفتاح 
اذا كان طفلـك يعانـي من مشـاكل متكـررة في النـوم اثناء الليل 
فقـد يكـون السـبب في ذلك هو الفـراش وقد يختلف نوع السـرير 
الـذي يحتاجـه  مـن اجـل تحقيـق ليلـة نـوم مريحـة  ومـن المهم 
ايضـا ماحظـة سـمك غطائـه ألنـه قـد يشـعره بنـوم غيـر مريـح 
ويقترح روبنسـون  شـراء وسـائد واغطية ال تسـبب الحساسـية اذا 

كان طفلـك يعانـي مـن الحساسـية التي تعيـق نومه. 

ترجمة / قوارير

تؤثر االضاءة في غرفة نوم الطفل 
ايضا على نوعية نومهم وحسب قول 
سارة اوكويل سميث مدربة  ومؤلفة 

كتاب النوم اللطيف ان من الحكمة 
شراء ضوء ليلي تم تصميمه بطريقة 

علمية لمساعدة االطفال على 
االستغراق في النوم
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فلكلور

｠صابون الرقي｟.. مازال يتربع على عرشه

تسميته ارتبطت بمدينته

العديد ممن يستخدمونه اليعرفون مصدر تسميته، ويكاد اليخلو منه بيت عراقي منذ ان عرف والى 
اآلن، وله فوائد جمة في تنقية الشعر وتطهير الجسم من الشوائب،ويتمتع بنكهة خاصة يكاد 

يعرفها القريب والبعيد، لذلك تعد صناعته من الحرف المرتبطة بتراث مدينة الرقة  ومن هنا سمي 
)بالرقي( نسبة الى المدينة التي تصنعه؛ اال ان الحلبيين يحافظون على إنتاجه بالطرق التقليدية 

منذ 1200 عام، ويعدونه من أدوات التنظيف المستخدمة حاليًا لم تتفوق عليه ايه مادة اخرى، وان 
المفضل لدى النساء في غسول الشعر حسب وصف البعض .
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هوية تاريخية
اســتخدم الرومــان الصابــون وكذلــك الفينيقيــون والغــرب 
األوروبــي، وُيقــال إن الملكــة المصريــة كليوباتــرا والملكــة 
زنوبيــا فــي ســوريا حرصتــا علــى اقتنــاء صابــون الرقــي، 
ــاد وكان  ــر للمي ــث عش ــرن الثال ــي الق ــه ف ــدأت صناعت ــا ب كم
ال يســتطيع شــراءه إال األغنيــاء بســبب ارتفــاع الضريبــة عليــه 
حتــى العــام 1853 عندمــا ألغيــت الضريبــة وأصبحــت أســعار 

ــع. ــاول الجمي ــون بمتن الصاب
ويعــود أصــل تســميته إلــى شــجر الغــار دائمــة الخضــرة 
المعروفــة بفوائدهــا وأهميتهــا منــذ القديــم، وقــد ُذكــر 
شــجر الغــار فــي الحضــارة اليونانيــة واإلغريقيــة، فقــد كانــوا 
ــت  ــا زال ــر، وم ــل للنص ــار أكالي ــجر الغ ــان ش ــتخدمون أغص يس
أوراق الغــار ُتســتخدم فــي الطبــخ إلــى يومنــا هــذا،  أمــا زيــت 
ــت  ــو زي ــًا وه ــار يدوي ــجار الغ ــار أش ــن ثم ــتخرج م ــار فُيس الغ
ــت  ــى زي ــة إل ــون باإلضاف ــة الصاب عطــري يدخــل فــي صناع

ــون الزيت

طقوس الصناعة
ــي  ــون الحلب ــة الصاب ــة صناع ــدأ عملي ــتاء تب ــل الش ــي فص ف
ــان  ــهر نيس ــة ش ــون األول لغاي ــهر كان ــة ش ــن بداي ــار( م )الغ
مادتيــن  مــن  ويتكــون  الصيــف..  فصــل  فــي  وتتوقــف 
مــادة  وتضــاف  الزيتــون،  وزيــت  الغــار  زيــت  أساســيين 
ــا  ــة، أم ــواد صلب ــى م ــائل إل ــج الس ــل المزي ــودا” لتحوي “الص
ــن  ــارة ع ــي عب ــى” وه ــادة “القل ــتخدم  م ــت ُتس ــًا فكان قديم
ــًا  ــتغرق وقت ــا تس ــة لكنه ــي البادي ــو ف ــي ينم ــات حشيش نب

ــل ــة التحوي ــي عملي ــول ف أط
ُيغلــى المزيــح علــى درجة حــرارة عاليــة تصــل )200( مائوية، 
ثــم ُيضــخ علــى أرضيــة مســتوية، ويحتــاج مــن )-6 9( أشــهر 
حتــى يجــف الخليــط وتصبــح األلــواح قاســية جاهــزة للتقطيــع 
علــى شــكل مكعبــات، وتنتهــي عمليــة صناعــة الصابــون فــي 

ختــم اســم المصنــع علــى كل قطعــة صابــون
ــب.  ــة حل ــورة قلع ــم ص ــل الخت ــان يحم ــض األحي ــي بع وف
ــتخدام  ــزة لاس ــي جاه ــون الرق ــة صاب ــح قطع ــا تصب بعده

ــى  ــدة، إذ تبق ــر تصنيعهــا ســنوات عدي ــى عم ــو مضــى عل ول
محافظــة علــى جودتهــا دون أن تفقــد رغوتهــا الكثيفــة 

ورائحتهــا العبقــة. 
ــواع  ــن أن ــره م ــن غي ــي  ع ــاراو الرق ــون الغ ــون صاب ــف ل يختل
ــي،  ــر ذهب ــون أصف ــة ذات ل ــة خارجي ــود طبق ــون بوج الصاب
ــود  ــوم يع ــي العم ــع، وف ــر فاق ــل أخض ــي الداخ ــه ف ــا لون أم
اختــاف اللــون أصفــر أو أخضــر بســبب تأكســد الصابــون 
مــن العوامــل الجويــة المحيطــة بــه، فاللــون األصفــر للصابــون 
يــدل علــى ِقدمــه، أمــا اللــون األخضــر فدليــل علــى حداثتــه، 
ــه  ــار في ــت الغ ــى نســبة زي ــًا إل ــون تبع ــة الصاب ــزداد تكلف وت
التــي تتــراوح بيــن )2 – %40( فكلمــا زاد كميــة زيــت الغــار 
ازدادت جودتــه، بينمــا يحتــوي علــى مــا نســبته )60-98%( 
ــا  ــق عليه ــواع ُيطل ــض األن ــاك بع ــون.. وهن ــت الزيت ــن زي م

ــار. ــت الغ ــن زي ــه م ــو تركيبت ــدي” وتخل “البل

اصل التسمية 
وال تقتصــر قيمــة صابــون الغــار فــي التنظيــف ورائحتــه 
ــو  ــدة، فه ــد عدي ــار فوائ ــون الغ ــل لصاب ــب، ب ــرة فحس العط
تغذيتهــا  علــى  ويســاعد  البشــرة  ويرطــب  للجلــد  معقــم 
ونضارتهــا كمــا ُيؤخــر ظهــور التجاعيــد، ولــه دور فــي القضــاء 
علــى أمــراض الحساســية، و يؤخــر ظهــور الشــعر األبيــض 
ــي  ــار ف ــون الغ ــد صاب ــن فوائ ــه، وتكم ــل من ــيب( ويقل )الش

احتوائــه العديــد مــن الفيتامينــات والمعــادن.
ــتخدامه  ــي باس ــعب العراق ــام الش ــى اهتم ــارة إل ــدر اإلش وتج
واالقبــال عليــه بكثــرة، ويطلقــون عليــه صابــون )الركــي(
واغلبهــم اليعــرف مصــدر التســمية والتــي جــاءت مــن اصــل 

ــورية .  ــة الس ــة الرق ــي مدين ــه ف صناعت

قوارير

ال تقتصر قيمة صابون الغار في التنظيف 
ورائحته العطرة فحسب، بل لصابون 

الغار فوائد عديدة، فهو معقم للجلد 
ويرطب البشرة ويساعد على تغذيتها 
ونضارتها كما يُؤخر ظهور التجاعيد، 

وله دور في القضاء على أمراض 
الحساسية، و يؤخر ظهور الشعر األبيض 

)الشيب( ويقلل منه، وتكمن فوائد 
صابون الغار في احتوائه العديد من 

الفيتامينات والمعادن
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تصوير - حسنين الشرشاحي

ذئاب وعقارب 

الزواج يخضع 
لقانون القسمة 
والنصيب وان 
المشاكل التي 
يتجنبها الكثيرون 
هي  في اغلب 
االحيان كالغبار 
الذي يكون على 
الليرة الذهب 
وهو سرعان ما 
يذهب وتعود 
الليرة الى بريقها

منذ عدة أشــهر وهي تبحث عــن زوجة البنها المقبل علــى الزواج تحت 
مواصفات نستطيع ان نقول انها نوعا ما مقبولة وعادية , فالجمال نسبي 
والشهادة أصبحت تعلق على جدران االمنيات وأحام الوظيفة قد تذهب 
مع الريح مع أول فرصة زواج مع مكانة اجتماعية  تســتطيع معها االم ان 
تتباهــى بها بين االقارب التي رفضــت ان تختار من بينهم زوجة البنها 

الوحيد.
فشــرط االم الرئيســي الذي ال تريــد ان تتخلى عنه  أبــدا  هو ان ال تكون  
مــن االقارب وهي تعلل ذلك بما يتردد من أخبــار وما تصلنا من قصص 
مؤلمة تكون بطلتها دائما زوجة االبن واكثر المقربين من العائلة وتنتهي 
بعد أشــهر قليلة ال تتعدى اصابع اليد الواحدة فتكون احد الملفات التي 

تعرض في اروقة المحاكم. 
كما تفضل االم العثور على فتاة من  خارج الســرب العائلي ال خذ فسحة 
مــن الحرية في توجيه الفتــاة وربما توبيخها ان خرجــت عن طوع الزوج 

والعائلة. 
فهــل فعا ان االقــارب عقارب وهل الغريب ذئب حقا كما ســمعناه من 
جداتنا ام انه أصبح اليوم الدجاجة التي تبيض ذهبا مع العلم ان االمثال 

تضرب وال تقاس وهي في أحيان كثيرة تظلم من قيلت بحقهم. 
في حين ما زال البعض االخر يرفع شــعار )الشــين الي تعرفه احسن من 
الزين الي ما تعرفه( ويتمســك بهذا المثل الشــعبي الدارج  في موضوع 
الــزواج ويعتبر ان زواج االقارب يديم صلة الرحــم و التواصل االجتماعي 
رغم ما عليه من مؤاخذات تتســبب االلحاح عليــه والتقوقع حوله امراضا 
وراثية نعتقد ان مجتمعنا في اشد الغنى عنها متناسين ان الزواج يخضع 
لقانون القســمة والنصيب وان المشاكل التي يتجنبها الكثيرون هي  في 
اغلب االحيان كالغبار الذي يكون على الليرة الذهب وهو سرعان ما يذهب 

وتعود الليرة الى بريقها. 
قد يتصــور البعــض ان االقارب قد يتحولــون الى عقــارب مميتة تخرج 
ســمومها مع أبسط المشــاكل وغيرهم هم ذئاب مخيفة تفترس الزوجين 
الشــابين في أقرب فرصة ولكن يبقى الود واالنســجام والتسامح وقبلها 
طبعا حســن االختيار هو الفيصل بين العقارب والذئاب وتسميات أخرى 
ما أنزل الله بها من ســلطان ولنا في رسول الله صلى الله عليه واله أسوة 
حســنة وهــو الذي ال ينطق عن الهوى بل هو وحــي يوحى حيث قال في 

حديثه الشريف )أختاروا لنطفكم فأن العرق دساس(.

ساجدة ناهي

الواقع من
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مرايا 
الماضي

لدالالته الروحية وعبقه التاريخي 

مقام النبي ساري 
يستقطب الزائرين والسياح

في بقعة 
مباركة على 
ارض جبلية  
يرتفع مقام 
صغير بحجمه, 
كبير بشأنه 
ومكانته عند 
الناس, اذ 
يقصده اهالي  
القرية والقرى 
المجاورة, 
لعقد نذورهم 
والتبرك به 
واقامة الصالة 
بين اركانه 
الرخامية التي 
تبعث السكينة 
والخشوع لما 
تحمل جدرانه 
الحجرية من 
اصالة التاريخ 
وروحانية 
المكان.
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بين السياحة والعبادة
مـن الجهـة الشـرقية لمنطقـة عدلـون بيـن مدينتـي صيـدا وصور 
فـي بيـروت يقـع مقـام النبـي سـاري )عليـه السـام( حيـث بنـي 
والوافديـن  القريـة  اهالـي  انظـار  علـى صخـرة شـاهقة تجـذب 
اليهـا, فجمـال المـكان اآلخـاذ يسـتقطب الماريـن فيجمـع بيـن 

والعبـادة. السـياحة 
التقـت )قواريـر( المهنـدس حسـين شـميس المسـؤول عـن مقـام 
سـاري  النبـي  مقـام  احتـل  قائـا:  عنـه  ليحدثنـا  سـاري  النبـي 
روحانيـة خاصـة لـكل مـن قصـده مـن الزائريـن, فضـًا  لجمـال 

اطالتـه لمـا يحيـط بهـا فجعـل منـه مكانـًا للسـياحة ايضـًا.
وكلمـة "سـاري تعنـي المسـير أو السـير الن سـاري هـو السـائر اي 
)الماشـي( فـي االرض والنبـي سـاري سـار فـي االرض وانتقل من 
مـكان الـى اخـر مـن اجـل تبليـغ رسـالة معينـة، وقـد عـرف هـذا 
المقـام اكثـر مـن 200 سـنة, ولـم يذكر التاريخ شـيئا عـن المقام 
فـي رحلـة بحثنـا الطويلـة للمراجـع التاريخيـة, فربمـا يكـون مـن 
اوليـاء اللـه الصالحيـن فقـد  وجدنـا فـي المراجـع اربعـة رجـال 
يحملـون نفـس االسـم منهـم قـادة  حـروب واحدهم  احـد احفاد 
االمـام  الصـادق )عليـه السـام( اال ان الذاكـرة الشـعبية للمقـام 

كانـت كفيلـة بـأن نسـعى لاهتمـام به. 

مرحلة التوسيع
المقـام علـى عاتقـه  المهنـدس شـميس عمليـة توسـيع  حمـَل  
واالهتمـام بـه بعدما كان عبـارة عن حجرتيـن صغيرتين ال تتجاوز 

60م. مسـاحتهما 
التوسـيع  واجريـت عمليـة  الذاتيـة  بالجهـود  التبرعـات  جمعـت 
سـنة)2005( حتـى سـنة )2010( واسـتغرق هـذا الوقـت الن 
البنـاء كان علـى مراحـل متتاليـة ويعـود السـبب للوضـع المـادي 

وجدنا في المراجع اربعة رجال 
يحملون نفس االسم منهم 
قادة  حروب واحدهم  احد 

احفاد االمام  الصادق )عليه 
السالم( اال ان الذاكرة الشعبية 

للمقام كانت كفيلة بأن نسعى 
لالهتمام به
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والمجهـود العضلـي للمتبرعيـن, غيـر ان الوقـت اثمر بمكان اشـبه 
بجوهـرة عباديـة تسـر الرائـي فاصبـح  كمنـارة للثقافـة والعلـم 

وااليمـان.
عمـد شـميس ومسـاعدوه بمرحلـة بناء مشـابه للطـراز  ذاته وذلك 
تراثيـة  علـى  الحفـاظ  اجـل  مـن  المناسـبة,  االحجـار  باحضـار 
المـكان, فتـم  توسـيع الحجرات وتشـييد قاعة للصـاة, وملحقات 
للمقـام مـن حمامـات ومراكـز للوضـوء وقاعات وسـاحات خارجية 

وحدائق. ومواقـف 
المـكان  لينـال  مطعـم  تشـييد  المسـتقبلي  مخططهـم  ووفـق 
اكثـر جاذبيـة مـن السـياح والزائريـن لكسـب الراحـة الروحانيـة 

والجسـمانية.

طقوس وعادات
و لمقـام النبـي سـاري عليـه السـام طقـوس وعـادات, اذ يرتقـي 
المنبـر كل يـوم شـيخ مختلـف, إلقامـة الصـاة والقـاء محاضـرة 
, والعبـرة مـن ذلـك هـو طـرح االفـكار وبحثهـا بـرؤى مختلفـة 

للمصليـن والوافديـن الـى المقـام.
وفـي ايـام عاشـوراء وليالي القدر من شـهر رمضان المبـارك تكون 
هنـاك طقـوس خاصة يتخذهـا  القائمون على المقـام في احياء 
تلـك الليالـي وااليـام المباركـة مـن الدعـاء والتضـرع الـى اللـه, 

ويكـون اقبـال الناس عليـه اكثر.  
ولقدسـيته مكانـة خاصـة عنـد النـاس اذ يقصـده الكثيـر, لعقـد 
وقـد  مرادهـم  ينالـون  حينمـا  بهـا  االيفـاء  ثـم  مـن   نذورهـم  
القريـة  اهالـي  تناقلهـا  التـي  الكرامـات  مـن  الكثيـر   سـجل 

والزائرون.

زهراء الكناني 

كلمة "ساري تعني المسير أو 
السير الن ساري هو السائر اي 
)الماشي( في االرض والنبي 
ساري سار في االرض وانتقل 

من مكان الى اخر من اجل تبليغ 
رسالة معينة، وقد عرف هذا 

المقام اكثر من 200 سنة, ولم 
يذكر التاريخ شيئا عن المقام 

في رحلة بحثنا الطويلة للمراجع 
التاريخية
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دستور األعشاب.. 

طب 
االعشاب

منذ الِقدم ولطب االعشاب حضور الفت في االسواق, اذ ما زال يزاوله 
اصحاب الخبر العريقة وهم يمتهنون هذه التجارة من اسالفهم, وعلى 

رغم ما يكتسحه الطب من حداثة اال ان الكثيرين يرومون للتداوي 
بها, لكن الدخالء على هذه المهنة تسببوا بأثارة الشك 

للزبائن حول مصداقية هذا الطب العريق  
مما اثار امتعاض اصحاب المحال من 
ذوي الخبرات.. ) قوارير( اجرت هذه 

الجولة االستطالعية حول هذا 
الموضوع..
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 زهراء الكناني

انعدام الثقة
انعدمـت ثقـة عبد االمير حنون بطب االعشـاب فيـرى ان المعالجة 
باألعشـاب فـي العراق مهنة من ال مهنة له بسـبب غياب القانون 
وقلـة ثقـة النـاس باألطبـاء والمستشـفيات التقليديـة, فأصبـح 
بإمـكان اي احـد خلـط عـدد مـن النباتـات الصحراويـة وتغليفهـا 

وبيعهـا للمرضـى علـى انهـا العاج الشـافي مـن كل العلل.
علـى  الدخـاء  مـن  الكثيـر  عمـل  بانتشـار  االعـام  سـاهم  وقـد   
المهنـة مـن خـال برامـج ممولة واالكثر مـن ذلك بدأ خلـط الدجل 
والشـعوذة مـع طـب االعشـاب ويتـم مـن خالـه االحتيـال علـى 

النـاس بصبغـة دينيـة.
مضيفـا: بأنـه لـم يذهـب او يتعامـل مـع اي عشـاب  لقلـة ثقتـه 
بـه, , لكـن مـا يـراه ان اغلـب مـا يعطيـه العشـابون مـن عـاج هو 
علبـة عسـل مع كبسـولة تحتـوي  على عشـبة مطحونـة , والصادم  
فـي الموضـوع ان هـذا العـاج نفسـه يعطـى للعقـم وفقـر الـدم 

والمصابيـن بضغـط الدم.
ايـام صغـره:  تحليـات  مرتضـى خضيـر خريـج قسـم  يتذكـر  و 
فـي صغـري ذهبـت برفقـة امـي الى العشـاب الـذي كان معشـبه 
الصغيـر فـي تـل الزينبيـة حيـث ناولهـا وصفـه عشـبيه حـول 
القضـاء علـى الديـدان والتـي عانيـت منهـا آنـذاك, فـي تلـك 
االن  امـا  والعشـاب  الزبـون  بيـن  متبادلـة  الثقـة  كانـت  الفتـرة 
اصبحـت تتاشـى, فالبعـض ال يعـرف شـيئًا عـن عالـم االعشـاب 
وهـو يتبـع وصفات خاصة مـن االنترنيت لقضاء طلبـات الزبائن 

وامـا تصيـب او تخيـب.
ويضيـف مرتضـى: ان القانـون ال يحمـي المغفليـن, لذلـك يجـب 
علـى المواطـن ان ال يقـوم بشـراء االعشـاب مـن العشـاب الـذي ال 
يعرفـه وان يتأكـد مـن انـه مجاز من قبـل الصحة حمايـة لصحته. 
مبينـا: ان هنـاك قانونـا يحاسـبهم مثلمـا يحاسـب الصيدليـات 
الوهميـة والمذاخـر غير الرسـمية ، اذن من االفضـل ان تكون هناك 

توعيـة للمواطنيـن وحثهـم علـى الحذر.
وحدثتنـا انـوار النـواب موظفـة:  طـب االعشـاب  طـب معـروف 
وقـد  اسـتخدمته فـي عـدة وصفـات حيـث القيـت تحسـنًا كبيـرًا 

وملموسـًا مـن خالـه, اال انـه بطـيء االسـتجابة .
مشـيرة: اال ان فـي كل مجـال عمـل, يجتمع نقيضـان طالما هناك 
مكسـب مالـي,  لهـذا نجد الكثيـر امتهن هذه المهنـة وهو ال يمت 

بصلة. لها 
امـا انـا فمـا زلـت ازور العشـاب الملقـب هاشـمي الـذي امتهـن 
المجـال حيـث اعطانـي  مهنتـه مـن اجـداده, وهـو خبيـر بهـذا 

المفاصـل آلالم  خاصـة  وصفـة 
بشـكل  حرمـل(  زنجبيـل,  دارسـين,   , سـودة  من)حبـة  تتكـون   
مسـحوق وتضـاف ملعقـة طعـام مـن كل مـادة وتخلـط وتضـاف 
للمخلـوط كميـة مـن زيـت الزيتـون ومزجهـا ووضعهـا علـى مكان 

االلـم وقـت النـوم الـى الصبـاح, مـع مراعـاة لفهـا بلفـاف.
 كمـا اكـدت  :ان هـذه الوصفـة قـد حسـنت من وضعهـا الصحي 
كثيـرا, وبـأن  الوصفـة تفيـد ايضـا الـى النفسـاء لكـن تضيـف 
بـدل زيـت الزيتـون الدبـس لتدلك جسـدها بـه فيعطيها نشـاطًا 

للجلد. ونعومـة 
واتجهـت )قواريـر( الـى العشـاب عمـاد عبـد الرسـول الملقـب ابن 
الهنـدي ليحدثنـا عـن تاريـخ مهنتـه وتفاصيلهـا اسـتهل حديثه 
قائـا: عالـم االعشـاب  عالـم  سـاحر لمـا نجـده فـي ابحاثنـا عنه 

لهـذا هنـاك الكثيـر مـن االعشـاب تدخـل بصناعـة االدوية.
يقـارب  مـا  اذ  اسـافي  مـن  المهنـة  هـذه  ورثـت  لقـد  مضيفـًا: 
120 سـنة يتعاقبهـا االجيـال  حيـث اصبـح لنـا اسـم معـروف 
يقصـده اهالـي المدينـة رجـااًل ونسـاًء وايضـا مـن المحافظـات, 
وقـد اكتسـبت خبرتـي مـن اجـدادي  اضافـًة لاطـاع والتعمـق 
بدارسـة  الخاصـة  والكتـب  المراجـع  خـال  مـن  حيثياتـه  فـي 
االعشـاب لوصـف وخلـط العاجـات المناسـبة لبعـض االمـراض 
كالحساسـية والبواسـير وفقـر الـدم والديـدان وغيرهـا, وهنـاك من 
ندخـل فـي تحضيرهـا بعـض المسـتحضرات  مـن اجـل سـهولة 
الزيـوت, وتصـل  او نـوع مـن  المرطـب  او  االسـتخدام كالفازليـن 
لنـا هـذه االعشـاب عـن طريـق االسـتيراد مـن الهنـد تركيـا ايـران 
وايضـا توجـد منهـا فـي باديـة العـراق اذ يقـوم تجـار مختصـون 
علـى العمـل باسـتيرادها والتوريد لنـا, اما ما يخص مسـتحضرات 
التجميـل باألعشـاب فهنـاك منتجـات تكـون خاضعـة للرقابـة 
الصحيـة وهـي ذات فائـدة ان كانـت مـن منشـأ جيد مثـل تايلند 
او سـنغافورة , وهنـاك المضـرة و التـي يتـم  خلـط مـواد كيماوية 
معهـا تؤثـر سـلبا على بشـرة المسـتهلك, وذلك يعـود لقلة خبرة 
العشـاب, او لعدمهـا علـى االطاق, وهـذا ما يثيـر امتعاضنا نحن 
كتجـار معروفيـن, وبمـا يخـص مقولـة ان االعشـاب اذ لـم تنفـع 
فـي العـاج ال تضـر, فهـذا غيـر صحيـح, فهنـاك اعشـاب تكـون 
ضـارة وخطـرة , كالحلبـة او الحناء اذا تناولتها الحامل يسـبب لها 
اجهاضـا, وهنـاك اعشـاب تكون حـارة الطعم كالزنجبيـل وغيرها 
تسـبب ارتفـاع ضغـط الـدم, والكثيـر من االعشـاب تعطـي نتائج 

سـلبية ال يسـع المقـام ذكرهـا.
وتابـع: وكثيـرا مـا يقصدنـي زبائـن لحـاالت ال املـك لهـا عاجـا 
مناسـبا, فانصحـه بزيـارة طبيـب معيـن لعـرض حالتـه, وهـذا ما 
يجعـل الكثيـر يثـق بـي ويرتادني, وال اسـتطيع نكران بـان هناك 
الكثيـر مـن العشـابين تسـللوا الـى هـذه  المهنـة خلسـة، لجنـي 
المزيـد مـن االرباح على حسـاب صحـة المواطـن. فالمتعارف عليه  
ان لـكل مهنـة دخـاء وعلـى السـلطات الرقابيـة متابعتهـم للحد 

مـن هـذه الظاهرة.
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رصد خارج 
الحدود

زوجات عدن للوطن 
بأجنحة مكسورة

بين الغربة واالغتراب 

للغربة ثمن ومن 
ضمن األثمان 

التي دفعها بعض 
المغتربين هو 

التفكك األسري 
سواء بإنفصال 

الزوجين أو تمرد 
األوالد وألسباب 

مختلفة تصب 
غالبيتها في رافد 

الفهم الخاطئ 
للحرية في دول 

الغرب.
قوارير بحثت 

اليوم في 
ملفات المغتربين 

وقصصهم 
وسمعت من أبطال 

تلك القصص مآٍس 
عائلية كانت الغربة 

سببا لها.



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////29

انفصال بعد الجحود
غــادرت ســمر إلى زوجهــا المغترب فــي أرض بعيدة المســافة 
والعــادات، وصلــت وحلمت ان تكون البداية جميلة وعاشــت مع 
الزوج لعدة أشــهر حياة مســتقرة كانت تمني نفســها منذ زمن 
ليــس بالقصير وهي التي بلغت  اكثر مــن ثاثين عاما،  في يوم 
دعــا زوجي عددا مــن أصدقائه على العشــاء وقمت بواجبي في 
تحضير عشاء مميز وتركت زوجي مع أصدقائه يتسامرون الى حد 
الثمالــة، ولم اكن ادرك قبلها انه ادمن احتســاء الخمر وان حياته 
انقلبت خال هذه الفترة.. وجدته انسانا آخر غير مكترث لصحته 
وحرمة ســلوكه ولم يتقبل نصائحي وخشيتي عليه ..  وانا بدوري 
 لــم اتحمل ذلك، غادرت بــاد المهجر عائدة الــى موطني وقلبي 

منكسر .  

قضية معكوسة
وال تختلف قصة إيهاب عن سمر كثيرا إال إنها معكوسة إختصرها 
لنا قائا، شــجعتني زوجتي على الهجــرة وقالت بأن أقاربها في 
أوربا سيســاعدوننا، وبالفعل هاجرنا بعد عناء طويل وســكنا في 
المخيمــات وبعد الحصــول على اإلقامة فوجئــت بزوجتي وهي 
تخلــع حجابها وتخــرج فصرخت بها إلى أيــن؟ فقالت هنا أريد 
إســترداد حريتي فا طاقة لي بإرتــداء الحجاب في بلد ال يعترف 
به،  وعندمــا حاولت منعها عن الخروج أخــذت تصرخ حتى جاء 
رجال الشرطة وإقتادوني إلى السجن لتقدم شكوى ضدي باإلعتداء 

والضرب.
طلبت الطــاق بعدها وكان لها مــا أرادت وتعهدت أيضا بعدم 
التعرض لها ولكنها وقعت في شــر أعمالهــا ألنها إنطلقت إلى 
عالم الحرية بشــكل خاطئ وتخبطــت كثيرا حتى عادت بعد عام 
واحــد نادمة باكية تريــد العودة، اال اني أكتفيت بحق العشــرة 
وشهامتي كرجل شرقي عراقي وساعدتها في إيجاد سكن مناسب 
وعمــل جيد يكفي قوت يومها بعد أن رفضــت العودة إلى الباد 
خوفا مــن بطش عائلتها ولــم أتقبلها كزوجــة ألنها باعت كل 

األعراف والتقاليد تأثرا بعادات غريبة عنا.

سفر صادم 
وتصف اقبال حامد يومياتها في المانيا بانها خالية من المعززات 
الروحية واالجتماعيــة، قاصدة في حديثها عــن العزلة المقيتة 
التي تعيشها هناك بعيدا" عن االهل واالقارب .. فهي قد غادرت 
الوطن قبل سنتين لالتحاق بزوجها مع طفليها، أذ صعوبة كبيرة 
حصل الزوج على موافقة لم الشــمل، والى ان اكتملت وســافرت 
تمنت ان تعود ال بلدها حينما وجدت الحياة هناك مختلفة تماما 

في كل شيء.
 وان الســاعات اليوميــة صــارت تشــعر بثقلهــا بعــد ان تبين 
ان الــزوج يعيــش حياته بمنتهــى الحريــة والترفيــه، ولم يعد 
يعيــر اهتماما" لوجودهــا، يغيب عنهــا لســاعات طويلة بحجة 
العمــل واالصدقــاء .. وكان يصطحب اوالدها معه في ســفراته 
 وســهراته .. فتبدلت كل المفاهيم لديهم وبــدءوا بالتمرد عليها 
وغيرها من االشــياء الســيئة والمحزنة بعد ان استطعموا مجاالت 
الترفيــه والحريــة هنــاك.. كل ذلــك واكثر مما لم يســع الوقت 
للحديــث عنه، لذا طلبت منه العودة الى بلدها، بعد ان وافق على 

االنفصال.

حملة توعوية 
يتحدث د. أســعد اإلمارة رئيس قسم اإلرشاد النفسي في جامعة 
واســط والذي عاش ودرس ودّرس في جامعات الســويد ألكثر من 
ثاثين عاما عن بعض سلوكيات العوائل المهاجرة وتغيير انماط 

حياتها بالقول: 
 تعتمــد قوانين الغربة والســيطرة علــى العائلة الشــرقية فيها 
 علــى الرجــل أوال إذ يجــب اإلتفاق مســبقا مع زوجتــه واوالده 
علــى نمط العيش هناك وال بد من اإللتــزام الديني أوال من خال 
 عــدم نســيان تأدية الفروض وحضــور المناســبات الدينية التي 
تقام في الجوامع في الدول الغربية والتنبه إلى إختيار األصدقاء 
ألنهم خير وســيلة لتمــرد األوالد ورغم كل ذلك وانــا الرجل الذي 
عشــت في الغربة لســنوات طويلة أكاد أجزم بان نصف العوائل 
خرجت عن الســيطرة وأصبحت غير قادرة على إيقاف حالة التمرد 

لدى األوالد.
 أما األزواج فلأســف هناك من قدم إلى الدول الغربية وهو يمني 
النفــس بحرية تنافــي تربيتنا فترى الزوجة تتمرد بإســم الحرية 
والزوج قد يســلك طرقا ملتوية تحت نفس المســمى بينما يبقى 
الحل األمثل في حســن التوجيه في مراكز التوجيه األســري التي 
يجب أن يلجأ لها األزواج عنــد إنتفاء الحيل في اإلصاح والبحث 
عن حالة من اإلستقرار وال نبالغ إن قلنا بأن زعزعة العائلة تسربت 
إلى العالم الشرقي والعائلة الشرقية عموما مهددة اليوم باإلنهيار 
وليســت العوائل في دول الغرب وهــذا يحتاج إلى حملة توعوية 
كبيرة يقودها رجال الدين والباحثون اإلجتماعيون إلنقاذ األســرة 

العربية من الضياع.

ميساء الهاللي

تعتمد قوانين الغربة والسيطرة 
 على العائلة الشرقية فيها 

على الرجل أوال إذ يجب اإلتفاق 
 مسبقا مع زوجته واوالده 

على نمط العيش هناك وال بد 
من اإللتزام الديني أوال من خالل 

عدم نسيان تأدية الفروض وحضور 
 المناسبات الدينية التي 

تقام في الجوامع في الدول 
الغربية والتنبه إلى إختيار األصدقاء 

ألنهم خير وسيلة لتمرد األوالد
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فنون

 نالت جوائز عالمية 

فاطمة العبيدي:
فرشاتي تقص حكايات النساء
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أبـرز  عـن  خالهـا  مـن  حدثتنـا  معهـا  وقفـة  لقواريـر  كانـت 
مشـاركاتها ونظرتهـا العامـة للفن التشـكيلي في العـراق ومقدار 

الدعـم لهـذا الفـن قائلـة:
الفـن التشـكيلي فـي وجدانـي منـذ الصغـر فقـد كنـت وال زلـت 
أعشـق ألـوان الربيـع وأسـتمتع بحركة الفرشـاة بين الـورود وكنت 
أمسـك أقامـي الملونـة وأرسـم كل ما تقـع عليه عيني وما سـاعد 
علـى صقـل موهبتـي عمي الفنان محمـود العبيدي شـيخ الفنانين 
علـى  مطلعـا  كان  والـذي  كركـوك  محافظـة  فـي  التشـكيليين 
موهبتـي فبـدأ بإرشـادي وتوجيهـي لتعلـم الرسـم ومـزج األلـوان 

الفرشـاة. وحركة 
فـكل موهـوب فـي بداياتـه يرسـم كل ما يـراه من طبيعـة وواقع 
فيميـل إلـى الواقعيـة ولكـن فـي مرحلـة النضـوج الفنـي يكـون 
عارفـا بالمدرسـة التـي يميـل إليهـا واألسـلوب األقـرب إلـى قلبه 
وأنـا عمومـا أميـل إلى المدرسـة الواقعية مـع اللجوء إلـى الحداثة.

المرأة تحرك لوحاتي.
محـور لوحاتهـا المـرأة فهـي تمثـل العطـاء المتكامـل بالنسـبة 
لهـا محاولـة ترجمـة هـذا العطـاء في صـور مختلفة ألنهـا صمام 
الحيـاة وفـي الفـن اخـذت حيـزا كبيرا فـي لوحـات الفنانيـن وأنا 

منهـم أحـاول أن أبـرز معاناتهـا وهمومهـا مـن خـال الفرشـاة!
متأسـفة علـى حالـة الفـن التشـكيلي في العـراق فهو جـزء مهم 
فـي الحـراك الثقافـي فـي أي بلـد وقـد تأثـر بالظـروف واألزمات 
التـي تعرضـت لهـا البـاد وهـذا بـدوره أثـر علـى الثقافـة ومنها 
العـراق  فـي  الجـذور  عميـق  يعـد  ذلـك  ورغـم  التشـكيلي،  الفـن 
وتمتـد أصولـه إلـى الحضارة السـومرية واآلشـورية والتي صمدت 
وقاومـت لتنهـض بعـد كل عثـرة وتبقـى متربعة علـى قمة هرم 

الفـن التشـكيلي العربي.

مشاركات وجوائز
عرفـت العبيـدي بوجودهـا الزاخـر فـي كافـة المحافـل المحليـة 
والدوليـة التـي تختص بجانب الفن التشـكيلي ومشـاركاتها تلك 
أهلتهـا لحصـد العديـد مـن الجوائـز والتكريمات على مسـتويات 
مختلفـة، ومنهـا أكثـر من خمسـين مشـاركة دولية فعليـة حضورا 
وعشـرات المشـاركات المحليـة، ونالـت العديـد مـن الجوائـز التي 
اعتـز بـه ولكـن األقـرب إلى قلبـي تبقـى جائـزة التمثـل الذهبي 
الـذي حصلـت عليـه فـي مهرجـان سـلوفاكيا الدولـي فـي العـام 
)2014( مـع لقـب سـفيرة السـام مـن خـال الفـن، فضـا عـن 
مهرجـان  بينالـي  مـن  خاصـة  ذهبيـة  ميداليـة  علـى  حصولـي 
فلورنسـا الدولـي فـي إيطاليـا العـام 2015 كما كرمـت من قبل 
مجلـة آرت تـور األميركيـة فـي نيويـورك بتمثـال ولقـب رسـول 

السـام للعـام 2018.
موجهـة عتابا" الـى وزارة الثقافة العراقيـة التي قصرت في دعم 
الفنـان العراقـي فـي كافة المجاالت بسـبب حالة التقشـف التي 
تمـر بهـا البـاد ويقتصـر دورها علـى إقامـة المعارض التشـكيلية 
فـي أروقـة الوزارة، وتشـدد علـى ان  التشـكيلي يعاني من تقلص 

عـدد قاعـات العرض وضعف فـي إقتناء األعمـال الفنية. 

لوحة ذهبية
وعـن تأثلـر الفنـان بمحيطـه تبيـن ..النـه إنسـان حسـاس فمـن 
الطبيعـي أن تأخـذ أي أحـداث محيطـة بـه حيـزا من أعمالـه تخلد 
ذكـرى مـا يمـر بـه بلـده أمثـال لوحـة الجورنيـكا لبيكاسـو والتـي 
خلـدت مأسـاة الحـرب فـي أسـبانيا بينما كنـت انا أرسـم الجانب 
اإليجابـي ومـا كنـت أتمنـاه أن يعيـش اطفـال العـراق فـي عالـم 
ملـيء بالسـام والمحبـة، واللوحـة التـي عرضتهـا فـي بينالـي 
فلورنسـا الدولـي العـام 2015 والتـي أسـميتها )صـراع الخيـر 
والشـر( وهي كانت السـبب فـي منحي ميدالية ذهبيـة وخاصة!!
فـي نهاية المطاف ال أبد أن نتعرف على الطموحات المتسـقبلية 
لضيفـة قواريـر واألمنيـات التـي لـم تتحقـق بعـد، بعـد حسـرة 
أطقلتهـا فاطمـة العبيـدي ونظرة فـي الفضاء ترجمت مـا تتمناه 
وتشـعر بـه، أوال وقبـل كل األماني أتمنى السـام الكامـل واألمان 
الشـامل لبـادي التـي ال تسـتحق مـا يحـدث فيهـا وإن شـخصت 
إمنياتـي الخاصـة فتتلخـص في أمنيتي فـي أن أوفـق وأنا أمثل 

بلدي فـي المحافـل الدولية.

ميساء الهاللي

الفنان إنسان حساس فمن الطبيعي 
أن تأخذ أي أحداث محيطة به حيزا 

من أعماله تخلد ذكرى ما يمر 
به بلده أمثال لوحة الجورنيكا 

لبيكاسو والتي خلدت مأساة الحرب 
في أسبانيا بينما كنت انا أرسم 

الجانب اإليجابي وما كنت أتمناه 
أن يعيش اطفال العراق في عالم 

مليء بالسالم والمحبة

كانت الفرشاة رفيقتها منذ الصغر ، فدأبت على رسم أحالمها وتلوينها بألوان 
الحياة ، حتى خطت طريقها بعناية بين صفوف عمالقة الفن التشكيلي في 
العراق لتحصد الجوائز وتبرز على الساحة بفنها التشكيلي المرموق ، إنها 
فاطمة العبيدي التي طرزت إسم العراق في الكثير من المحافل الدولية 

ونالت جوائز متفردة في فنها .
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ضيف 
وحوار

زينب عيسى: رسالة الحقوق لالمام السجاد)ع(
منحت المرأة مايعزز  وجودها  األنساني المتكامل  

تصوير - رغد العبيدي
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في ضوء مهرجان تراتيل سجادية الخامس الذي اقامته العتبة الحسينية المقدسة، 
التقت قوارير أحد ضيوفه، وهي الباحثة والشاعرة في شؤون اهل البيت الدكتورة 

زينب عيسى،التي حملت هموم المرأة ومعاناتها في ظل العولمة واالفكار 
المعاصرة التي تهدم من وجهة نظرها كيان النساء،ودعت الى تغيير واقعهن من 

خالل التمسك بالقيم العليا للشريعة االسالمية وترجمتها عمليا" لصون كرامتهن 
وافراد اسرهن من الضياع.   

فماذا قالت في هذا الحوار..

*ماذا منحت رســالة الحقوق للمجتمــع وللمرأة في الوقت 
المعاصر.

في ظل العولمة نشــهد توجهــا كبيرا لطمس الهوية االســامية 
وتراث اهل البيت عليهم السام، فطرح رسالة الحقوق في مهرجان 
مخصــص لهذا الغرض  مهم جدا للمحافظة على تراث اهل البيت 
وتراث االمام علي السجادعليه السام، والعتبة الحسينية المقدسة 
دائما مايوجهون الدعوة للنســاء، وهذا مهم ايضا  لما تتعرض له 
المرأة في ظل العولمة بحيث تغيرت صورتها الحقيقية الى صورة 

جسد في االسواق وفي االعان وفي الواقع التجاري.
فرسالة الحقوق منحت المرأة كل مايقيم حياتها واسرتها ويعدها 
كأنســانة لها حقوق وواجبات، كما عززت موقعها وحافظت على 
حمــل التعاليم المحمديــة لتربية االجيال واالســرة وهي حاضرة 
في ســماع النهج وهي امتداد.. تبقى المرأة على وعي والتزام بما 

تتمسك به ليخدم حياتها ومستقبل عائلتها .

 -كيــف نحافظ على تــراث اهل البيت في ظــل الصراعات 
االجتماعية الدائرة حولنا؟ 

تراثنا االســامي زاخر بالمعلومات والوقائــع والكنوز التي اليمكن 
ان يندثر، وكل المحاوالت لمحوه باءت بفشــل ذريع بمشــيئة الله 
ســبحانه وتعالى، واهل بيت المصطفى هــم الذين حافظوا على 
التــراث واول من حافظ عليه علــي بن ابي طالب في نهج الباغة 
والحسن وبعده الحســين واالئمة االخرون  عليهم السام، وماتركه 
النبي االعظم هو الدستور االمثل لانسانية، اما السيدة زينب وعلي 
بن الحسين عليهما السام هم بالدرجة االساس ممن حافظوا على 
هذا التراث من الضياع في خطبتها المباركة في قصر يزيد ورسالة 

الحقوق للسجاد عليه السام .

- جنابك رئيسة جمعية السيدة زينب الخيرية،مااالهداف 
المناطة بها؟ 

المحافظة على رســالة اهل البيت دون تفرقة لوصول رســالة اهل 
البيت لجميهع الطوائف. الجمعية اسستها والدتي رحمها الله  منذ 
30 عاما، وهي تعنى بشــؤون الفقراء وتثقيف النســاء وتدريبهن 
على مايخدم وجودهن في الحياة لتعزيز دورهن، وتوزيع مساعدات 
خيريــة وتدريــب المــراة لاعتماد على الــذات وتنويرهــا والقيام 
برســالتها التي شرعتها لها الســماء. ونحافظ على اقامة مجالس 
عاشــوراء، وعقد محاضرات للمرأة ودورات ثقافيــة وحفظ للقرآن، 
استلمت رئاستها بعد رحيل والدتي واتبعت المنهج ذاته، وهكذا 

واصلت عملي في التأليف منذ الصغر والى اآلن . 

- ما هي مشاركتك في مهرجان تراتيل سجادية الخامس؟ 
هــي ليســت المرة االولــى، طلب منــي المتولي الشــرعي للعتبة 
الحســينية المقدســة تأليــف كتــاب عن االمــام الســجاد عليه 

استفدت من دراستي لعلم النفس 
والتحليل على مستوى نفسي واجتماعي 
في كتبي حول اهل البيت الن رسالتهم 

موجهة على المستوى الثقافي الرسالي 
االجتماعي الديني البنيوي على االنسان 

ان يكون ملما بهذه االمور وهو الذكاء 
االجتماعي في علم النفس الحديث وعلي 
بن الحسين السباق في نظرية  علم النفس 

االجتماعي قبل 1400 عام
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الســام،فكتبت كتابي )انســان عيني االمام علي بن الحســيني (
واشــرفت على طباعته العتبة الحسينية.. من انا لتطبع لي العتبة 
كتابــي؟ من انا  اال انها نعمة اقســمت التحدث بها اينما اكون.. 
كذلك شاركت ببحث عن االمام السجاد وقراءة قصيدة من تأليفي.. 
والحضور هنا بحد ذاته شــرف وكرامة يغبطني بها القائمون على 

المهرجان، الوجه لهم جزيل امتناني وتقديري .
بعدها وصــل االمر الى ان كتبت الديناميــة التبادلية لامام علي 
بن الحســين  وتفاجؤوا انها عن رسالة الحقوق، فكتبت )الدينامية 
التبادلية  في رســالة الحقوق( وقمت باجراء مقارنة ودراسة علمية  

على المستوى النفسي االجتماعي واالقتصادي.
استفدت من دراســتي لعلم النفس والتحليل على مستوى نفسي 

واجتماعــي في كتبــي حول اهل البيــت الن رســالتهم موجهة 
على مســتوى الثقافي الرســالي االجتماعي الدينــي البنيوي على 
االنسان ان يكون ملما بهذه االمور وهو الذكاء االجتماعي في علم 
النفس الحديث وعلي بن الحســين السباق في نظرية  علم النفس 

االجتماعي قبل 1400 عام .
 

- ماوجه المقارنة بين رسالة الحقوق لالمام زين العابدين 
واالعالن العالمي لحقوق االنسان ؟ 

لقد كشفت المقارنة عن وجود مقاربات بين رسالة الحقوق واالعان 
العالمي بالمساواة اقر في مواده احترام االنسان وحرياته واحترام 
الصداقــة وتعزيزها  بين االمم والفئات العنصرية والدينية  وهذه 

من مؤلفاتها

لماذا زينب
العباس بن علي
علي بن الحسين

محمد الباقر
سكينة بنت الحسين

حب الحسين
إني فاطمة

محمد الجواد
على الهادي

الحسن بن علي
موسى بن جعفر
مجموعة شعرية

اإلعاقة والعدوانية

نبذه عنها 

زينب عيسى )1959 - (، كاتبة ومؤلفة لبنانية من جبل 
عامل )جنوب لبنان( لها العديد من الكتب اإلســامية، 

باإلضافة أي كونها شاعرة وأديبة.

والدتها

ولــدت زينب عيســى فــي العــام 1959 ميــادي في 
 بلــدة حداثــا وهي إحدى قــرى جبل عامل فــي الجنوب 

اللبناني.

مع رئيسة التحرير
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ركائز ايجابية اال ان رسالة الحقوق شكلت رؤية عميقة في الغوض 
باالعماق النفس االنســانية ووضع احكام وتشريعات وتوجهات 
الزامية تحفظ لانسانية كرامتها وحقوقها على كافة المستويات 
العقائدية والفكرية والتبادلية  وصوال الى العدالة االجتماعية في 

كافة مناحيها وحرياتها.
االعان العالمي اشــتمل عل 30 مادة تضمنت سلسلة من الحقوق 
والحريــات توزعت في اربع فئات اساســية، لتبين المقارنة ايضا 
بعدًا جوهريًا غفل عنه االعان العالمي  ليشــكل ركنا اساسيا"  في 

رسالىة الحقوق وايدلوجيا نفسيا  وهو )حق الله(.
كمــا ان هناك حقوقًا غفل عنها وهي حق النفس والجوارح وايضا 
حقوق االفعال لم يتطرق لها.. وهي تشكل اركانا اساسية ومهمة  
في الدينامية التبادلية بين االنســان وربه وبينه وبين ذاته وبينه 

وبين دائرته.

- هل هو مقصود بنظرك؟
هم يهتمــون للتبادل الدولي كثيرا" وهنــاك فروقات في التوجه 

والنظرة الرسالية.
وفي الوقــت الحاضر في اوروبا وامريكا مــن ينادي بهذه الحقوق 
ويطالــب بتغييرها واعــادة صياغتهــا بما يتوافق انســانيتهم 
وتوجههــم ووعيهم لمــدى حصولهم على الحقــوق كاملة ، اذ ان 

العديد من فقرات االعان العالمي ادرجت ضمن افعال الغير.  
رسالة الحقوق توجهت الى بناء قاعدة من النظام والوعي المعرفي 
واالســتبصار والــى تأصيل الشــخصية على المســتوى التفاعلي 
التبادلــي وكلها توجيه اســامي كونــه حقوقًا للــه وهي عامة 

معرفية.

- االسالم هو السباق في اعالن حقوق االنسان.. اتوافقيني 
الرأي؟ 

نعم .. هذا في قمة المعلومات الحقيقية،  هو االسبق بالفعل في 
اعان حقوق االنسان في مفاهيمه الواسعة على كافة المستويات 
الدينيــة والبنيويــة  بضماناتها الملزمة  قبــل 15  قرنا وحماية 

شــخصية االنســان  من االنحال، كما وكفل االســام 
لاســام حماية شــخصيته الروحية بعيدا عن 

االنحــال االخاقــي،  في كفالتهــا وازن بين مصلحــة الفرد في 
صيانة حقوقه االنســانية وبين مصلحة الجماعة ولعل في خطبة 
حجة الوداع ووصايا امير المؤمنين ورســالة الحقوق للســجاد  اعمق 

داللة على حفظ كرامة االنسان. 
اخيرا" وبدموع الحنين والعرفان للبذرة التي شــمخت شجرة معطاء 
طلبت الدكتــورة زينب الحديث عن والدتهــا رحمها الله من باب 
وفائها لتلك الســيدة العظيمة التي اسست مؤسسة السيدة زينب 
في لبنان وغرســت شــعلة المعرفة والتأليف فــي ابنتها فقالت 

بحزن: 
والدتــي الحاجــة فاطمة ابــو رضا هي اســاس البنــاء لتجربتي 
الوجوديــة بعد اشــراقاتها المليئــة بالتضحية والعطــاء، وبدأت 
بتنفيذ وبناء حســينية السيدة زينب للنســاء في قريتها بجنوب 
لبنان قضاء بنت جبيل العام 1968، وتوجهت الى نشــر الوعي 
الثقافــي في المجتمع النســائي على كافة المســتويات،وبعدها 
انشأت جمعية الســيدة زينب الخيرية التي تعنى بالفقراء واقامة 
المجالس الحســينية والدورات القرآنية والتثقيف الديني .. والتي 

استلمتها انا بعد وفاتها رحمها الله.

 حاورتها/ سعاد البياتي 

كشفت المقارنة بين رسالة الحقوق 
لالمام زين العابدين واالعالن العالمي 

لحقوق االنسان عن وجود مقاربات 
بين رسالة الحقوق واالعالن العالمي 

بالمساواة اقر في مواده احترام االنسان 
وحرياته واحترام الصداقة وتعزيزها  بين 

االمم والفئات العنصرية والدينية
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 فصــارت الحلــة فــي عهدهــم عبــارة عــن جامعــة علميــة كبيــرة 
ــامية،  ــاد اإلس ــن الب ــاء م ــاء واألدب ــاء والفقه ــتقطبت العلم اس
ــة التــي ُتعــد مــن أهــم مراحــل  ــك النهضــة العلمي فأحيــت تل
تطــور الفكــر الشــيعي التــراث اإلســامي وكانــت عامــًا مهمــًا من 
عوامــل التجديــد فيــه، كمــا تركــت آثارهــا علــى مراحــل عديــدة 
بعدهــا، وتركــت آثارهــا أيضــًا علــى بعــض المــدارس الشــيعية 
األخــرى وخصوصــًا المدرســة العلميــة فــي كربــاء التــي أسســها 
ــي  ــة ف ــة العاملي ــي والمدرس ــد الحل ــن الفه ــيخ اب ــة الش العام
لبنــان، وال زال صــدى تلــك المدرســة مؤّثــرًا فــي الحيــاة العلميــة، 
ــات  ــن المؤلف ــًا م ــًا هائ ــًا ثقافي ــة كّم ــك النهض ــت تل إذ أنتج
والمصنفــات فــي شــتى مــوارد العلــم ومصــادره والــذي ال يــزال 
بعضــه ُمتــداواًل إلــى اآلن ســوى مــا ضــاع أو أضيــع وأتلــف بأيــد 

ــة.  السياســات المعاديــة، ومــا ضيعتــه األهــواء العصبي
ــة  ــت الحل ــد أنجب ــال فق ــى الرج ــة عل ــذه الحرك ــر ه ــم تقتص ول
ــزم مــن النســاء الاتــي بقيــت آثارهــن ترفــد  أعــام األدب الملت
ــة  ــام األديب ــاء األع ــؤالء النس ــن ه ــع األدب, وم ــال بروائ األجي

العلويــة أســماء بنــت العامــة الســيد الميــرزا صالــح ابــن العامــة 
ــي. ــه الحجــة الســيد مهــدي القزوين الفقي

نشأة ومنزلة
ــة ســنة )1283ه ـــ( ونشــأت  ــدت الســيدة أســماء فــي الحل ول
بيــن ينابيــع العلــم ومــوارد األدب ومصــادر الشــعر حتــى تبرعــم 
فكرهــا وتصلــب عودهــا علــى العقيــدة الصلبــة واألدب العالــي 
والفكــر الثــر اشــتهرت باســم )ســومة( للتحبــب، وكان عمهــا أبــو 
ــا ب   ــنة )1335هـــ( يخاطبه ــى س ــد المتوف ــيد محم ــز الس المع
)أســماء( كمــا عرفــت باســم )الحبابــة( وهــي مــن أســماء التكريــم 

والتبجيــل.
ولــم يقتصــر نشــاط هــذه الســيدة العلويــة علــى ميدانــي العلــم 
ــب  ــى الجان ــداه إل ــل تع ــائية ب ــس النس ــة المجال واألدب وإقام
االجتماعــي فــكان لهــا منزلــة كبيــرة فــي أوســاط النســاء 
والمجالــس النســوية فكانــت تســعى جاهــدة لحــل التنــازع 
والتنافــر بيــن العوائــل واألســر وتنــزع عــن القلــوب أغــال الكــره 

نجمة في 
سماء التاريخ

العلوية أسماء القزويني.. 
قيثارة الشعر الحلي

عاشت الحلة عصورًا 
فكرية وأدبية ذهبية 

تزّعمت بها هذه العوالم 
وقدمت كنوزا من التآليف 

والتصانيف وقدمت 
للعالم اإلسالمي حضارة 

فكرية شاملة منذ أن 
مصّرها المزيديون )402 

هـ/1012م ـ545هـ/1150م( 
حيث عاشت في عهدهم 

حركة علمية وفكرية 
وأدبية كبيرة لم يشهد 

تاريخها مثلها.
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والبغضــاء وتخلــق لهــا أجــواء الصفــاء والتســامح والحــب 
ــام.  والوئ

تزوجــت العلويــة أســماء القزوينــي مــن ابــن عمهــا الميرزا موســى 
ابــن الميــرزا جعفــر القزوينــي وكان ثمــرة زواجهــا ابنتهــا )ملوك( 
التــي كانــت تــروي شــعر أمهــا وأخــذت هــي أيضــًا مــكان أمهــا 
فــي قلــوب النــاس بعــد أن ورثــت عنهــا حــب النــاس وإصــاح 
ذات البيــن إلــى جانــب وراثتهــا عنهــا األدب والشــعر, ولــم 
تخــرج )ملــوك( عــن أجــواء األســرة المفعمــة بالعلــم واألدب فقــد 
تزوجــت مــن ابــن خالهــا الســيد باقــر الســيد هــادي القزوينــي 

المتوفــى ســنة 1333 ه . 
أمــا شــعرها فلــم يصــل إلينــا منــه ســوى النــزر اليســير نقــل منــه 
فــي ترجمتهــا الســيد جــواد شــبر فــي كتابــه )أدب الطــف( ج9 
ص 86 ومنــه قولهــا مــن قصيــدة فــي رثــاء جدهــا اإلمــام أبــي 

عبــد اللــه الحســين )عليــه الســام(:
وإنَّ قتيًا قد قضى حقَّ دينِه

تِه ِنسرا اِء همَّ وزاحَم في شمَّ
فذاَك لعمري ال توّفيِه أعيني

وإن أصبحْت للرزِء باكيَة عبرى

للنثر نصيب
ــلوب  ــن واألس ــن الف ــاٍل م ــتوى ع ــى مس ــت عل ــا فكان ــا نثره أم
ــي  ــه ف ــًا علي ــا كان متعارف ــر كم ــن أو أكث ــا ببيتي ــد صدرته وق
ذلــك الوقــت وقــد آثرنــا أن نعــرض منــه أنموذجــا للداللــة علــى 
أســلوبها واســتكماال للفكــرة عــن أدبهــا تقــول الســيدة أســماء 

ــاة والدتهــا:   ــة لهــا بوف فــي إحــدى رســائلها تعــزي صديق
ــَد  ــُر عن ــا   *   شــيُم الكــراِم الصب ــاِن وإّنم ــَوِب الزم ــى ِن ــرًا عل صب

ــِل الُمعض
ال تجزعي ّمما ُرزِيِت بفادح

فالله عّوَدِك الجميَل فأجملي
ــل,  ــا المفاص ــد منه ــة ترع ــل, ورزي ــاٌب هائ ــازل, ومص ــٌب ن خط
وتــذرف منهــا الدمــوع الهوامــل، وينفطــر منهــا الصخــر, وال 
ــد, وال يفتــدى فيهــا  ــر، ويشــيب منهــا الولي يحمــد عندهــا الصب
بالطــارف والتليــد, وعّمــت كل قريــب وبعيــد، غيــر أن الــذي 
 أطفــى لهيَبهــا, وســّكن وجيَبهــا التســليم للقــدر والقضــاء، 
ــة,  ــت البقي ــن أن ــد َم ــم تفتق ــى، فل ــن مض ــف عم ــك الخل وأن
 ولــم تذهــب َمــن فيــك شــمائلها والســجية، فذكراهــا بــك 
 لــم تــزل مذكــورة, وكأنهــا حيــٌة غيــر مقبــورة، فــا طرقــت 
 بيتــك الطــوارق وال حّلــت بســاحة ربعــك البوائــق، وُدمــِت 

برغم أنف كل حقود, ال نرى فيك إال ما يغيظ الحسود.

1 رجب المرجب 1322 هجرية
الداعية العلوية أسماء 

ــة  ــا مكان ــت له ــا كان ــالة أن صديقته ــال الرس ــن خ ــدو م ويب
ــن  ــة لك ــة وعلمي ــة اجتماعي ــا مكان ــك له ــا وكذل ــة عنده قريب

ــرأة  ــذه الم ــي ه ــن ه ــا م ــجل لن ــم يس ــخ ل التاري
وهنــاك رســالة ثانيــة أرســلتها إلــى أخيهــا الســيد هــادي بعــد 
أن نجــا مــن حادثــة كاد أن يقتــل فيهــا فــي قضــاء )الهنديــة( 
عندمــا دعــاه أحــد شــيوخ العشــائر إلــى وليمــة ليــًا، فلبــى 
ــة  ــن وجماع ــيد حس ــه الس ــر وأخي ــيد باق ــده الس ــع ول ــوة م الدع
مــن أصحابــه وقــد جلــس الجميــع فــي الفضــاء قــرب المضيــف 
بســبب حــرارة الجــو وفجــأة تعالــت أصــوات الرصــاص مــن كل 
ــه بعــض  جانــب وكان يقــف قــرب الســيد هــادي رجــل أصابت
ــل كان  ــل رج ــا قت ــه كم ــا قرب ــقط ميت ــل وس ــات فقت الرصاص
ــيد  ــا الس ــا أم ــم جريح ــقط بعضه ــوف وس ــاء للضي ــقي الم يس
هــادي فبقــي محافظــا علــى هدوئــه ولــم يتحــرك مــن جلســته..
وكان ســبب هــذا الهجــوم المباغــت حســب مــا رواه الســيد محمــد 
رضــا بــن هاشــم الموســوي )1311 ــــ 1365هــــ / 1893 ــــ 
ــل  ــوال األفاض ــي أح ــان ف ــر والعي ــه )الخب ــي كتاب 1946م( ف
واألعيــان( ص ٦٤ فــي ترجمــة الســيد باقــر ابــن الســيد هــادي 
ــأر مــع شــيخ  المذكــور هــو إن بعــض العشــائر كانــت عندهــا ث
العشــيرة الــذي أقــام الوليمــة وقــد وقعــت هــذه الحادثــة ســنة 

)1328هـ (. 
فكتبــت الســيدة أســماء إلــى أخيهــا رســالة تهنئــه فيهــا علــى 

ســامته وهــي مــا نصــه
أ )هادي( دجى الظلما بنورِ جبينِه

وأحسا به يجلوه إن أظلَم الخطُب
لقد أضرَم األعداُء ناَر حقوِدهم

وما علموا في رشِح جوِدَك قد يخبو
غمــام جــود الواقديــن إذا أمحــل النــادي, وشــمس صبــاح الســارين 

ــا )الهادي( وبدره
حفظــك الرحمــن مــن طــوارق األســواء بمحمــد )صلــى اللــه عليــه 

وآلــه( النجبــاء.
ــرور  ــي الس ــا ف ــا زلن ــال, وم ــه المتع ــد الل ــن بحم ــد فنح ــا بع أم
ــم,  ــرف قدي ــن ذوي ش ــرح م ــث ف ــورود حدي ــيما ب ــزال، س وال ن
ــد  ــه ق ــم, يشــعر أن الل ــن ذوي فضــل عمي وخصــوص مســرود م
ــة, ونجــاك  ــة, وخّصــك بســامته الكافي ــه الوافي ــاك بنعمت حي
ــى  ــه عل ــا الل ــة، فحمدن ــن قارع ــا م ــا له ــة, في ــذه الرائع ــن ه م
ــد  ــة المج ــت مقل ــك, وإال لترك ــا هنال ــى م ــكرناه عل ــك, وش ذل
عبــرى, ومهجــة الفخــر َحــّرى، وأحنيــت علــى وجــد منــا الضلــوع, 

ــوع. ــود والهج ــب الهج ــا طي ــن عيونن ــت م ومنع
ــة  ــها الحل ــقط رأس ــي مس ــي ف ــماء القزوين ــيدة أس ــت الس توفي
ــهورا  ــا ش ــرض الزمه ــع م ــاة م ــد معان ــنة )1342هـــ( بع س
ــث  ــرف حي ــف األش ــى النج ــر إل ــا الطاه ــل جثمانه ــدة وحم عدي

ــرة. ــا األخي رقدته

محمد طاهر الصفار

لم يقتصر نشاط هذه السيدة العلوية 
على ميداني العلم واألدب وإقامة 

المجالس النسائية بل تعداه إلى 
الجانب االجتماعي فكان لها منزلة 

كبيرة في أوساط النساء والمجالس 
النسوية فكانت تسعى جاهدة لحل 

التنازع والتنافر بين العوائل واألسر
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هي 
واالبداع

زينب ساطع 
كاتبة من طراز 
خاص منحتها 
فرصة السفر 
الى مختلف بقاع 
العالم ان تدون 
كل مشاهداتها 
في واحٍد من 
أجمل انواع االدب 
)ادب الرحالت ( وقد 
تحولت فيها الى 
رحالة وثقت كل ما 
صادفها من مناطق 
ومناظر جميلة 
ووصفتها  بشكل 
دقيق بأسلوب  
ادبي شيق. 

زينب ساطع:
ادب الرحالت عالم زاخر   بالواقعية والمعارف 

الفائزة بجائزة تراتيل سجاديه للقصة القصيرة
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• عــن بداية  مواهبهــا االدبية  وتطور أســلوبها في أدب 
الرحالت تقول : 

انـا بفضـل اللـه اكتـب منذ سـنوات طويلـة اال اني لم أفكـر يوما 
ان أطبـع مـا اكتـب حتـى حـان موعـد تقديـم اوراقـي للدكتـوراه 
ببضعـة أشـهر، فكـرت بتعزيـز أسـلوبي لتكـون ورقـة االجابـة 
لامتحـان التنافسـي مقبولـة ومقنعـة ووجـدت ان أفضـل شـيء 
لزيـد  قراءتـي  فكانـت  بالشـعرية   تميـزوا  لكتـاب  اقـرأ  ان  هـو 
الشـهيد وهـو مثلـي االعلى وكانـت لكتبـه ال 27 أكبـر االثر في 

تعزيـز مـدادي.

• أول قصة كتبتها زينب ساطع؟
 منـذ 15 عامـا كتبت شـيئا بعنوان )وقع خطوات أقـدام( اي في 
طـور المراهقـة وافكـر بعد سـؤالك الجميل هـذا ان أعيـد  كتابتها 
امـا أول قصـة كتبتهـا وحظيـت وقتهـا بقـراءة معمقـة واعجاب 
النقـاد فهـي قصـة )تمـرد كاتـب( ونشـرت فـي جريدة السـماوة 

والزمـان والمنار والنجوم االسـترالية
 

• كيف بدأت هذا النوع من االدب ؟
اول مـا كتبتـه فـي ادب الرحات كان بناًء على نصيحة مشـرفتي 
األسـتاذة شـيماء فخـري باختيـار موضـوع اطروحة الدكتـوراه عن 
أدب الرحـات  وحتى نتحدث عنه بشـكل يفيـه حقه قمنا بحصر 
الرحلـة مـا بين العاميـن 2003 – 2017 وتطلـب ذلك ان اقوم 
بجمـع الرحـات فسـافرت الـى بغـداد وقابلـت االعامـي توفيـق 
التميمـي رئيـس مسـابقة ناجـي جـواد السـاعاتي ألدب الرحات 
وحيـن عـرف انـي قضيـت عاميـن فـي ماليزيا  قـال بشـكل عابر 
)لمـاذا ال تكتبيـن رحلتك( كان نصحه كشـعلة فـي خاطري راحت 
تكبـر سـريعا فـكان كتابـي االول )عامـان فـي الفـردوس رحلتـي 
الـى ماليزيـا( الذي شـاركت  به في المسـابقة وفـزت فيها بالدرع 
الخـاص ألدب الرحـات فـي وقـت لم يسـبق فيه  المـرأة ان تفوز 

بهـذه الجائـزة منذ ان بدأت المسـابقة العـام 2009 .

• بماذا يتميز هذا النوع من االدب  ؟
متخيـًا  وليـس  واقعـي  ألنـه  جـدا  جميـل  شـيء  الحـات  أدب 
كالروايـة والقصـة والمسـرحية وهـو يحـاول ان يصف ثاثـة امور 
مهمـة جـدا، االول حـول المكان والثانـي حول العـادات والتقاليد 
المتعلقـة بالـزواج والتربيـة والعاقـات بصورة عامـة والثالث هو 
المقارنـة بيـن البلديـن وليـس شـرطا انتقـاد تصـرف مـا او نقـد 
حالـة  سـلبية ببلـد الكاتـب او انمـا هـي مسـألة تاقـح ثقافـات 
سـعة  علـى  الرحالـة  كان  وكلمـا  ومعـارف   معلومـات  وتبـادل 
بالمعلومـات وكثيـر السـفر وغزيـر القـراءة فـأن نتاجـه الكتابـي 
سـيكون غنيـا بالمرجعيـات الثقافيـة والجمـل الشـعرية العذبـة 
ولهـذا انـا احـب هذا النوع مـن االدب وارجـو من اللـه ان يوفقني 

مسـتقبا لكتابـة رحـات كثيـرة.

• وهل أنت كثيرة السفر؟ 
سـبق لـي ان سـافرت الـى ماليزيا لمصاحبـة زوجي اثناء دراسـته 
الماجسـتير فـي الهندسـة الكهربائيـة  فـي جامعـة ) \اليونتيـن 
ولبنـان  وايـران  لزيـارة مصـر  الفرصـة  لـي  كمـا سـمحت  تناغـا( 

وسـوريا اضافة رحلتي الى السـعودية ألداء مناسـك العمرة ووقد 
كتبـت عـن كل هـذه االماكـن وبالطبع لم أنـَس ان أكتب عن مدن 

السـماوة وأربيل والسـليمانية
 

• كاتب تأثرت به؟
ال يوجـد شـخص يكتـب بضعـة سـطور وهـو لـم يتأثـر بكاتب ما 
وكان لوالـدي مكتبـة كبيـرة نهلـت منهـا الكثيـر وباألخص كتب 
اجاثـا كريسـتي ونجيـب محفوظ وطه حسـين وغيرهـم الى جانب 
المتنبـي  لـذا كان  22 جـزء  التـي كانـت ب  الزرقـاء  الموسـوعة 
الشـاعر االول الـذي تأثـرت بـه يشـاطره الجواهـري مـن المحدثين 
ونجيـب محفـوظ وطـه حسـين وغيرهم ولدينـا في السـماوة ايضا 
الشـهيد وحامـد فاضـل  زيـد  كتـب كتبتهـا عقـول نيـرة مثـل 

وسـعدية السـماوي وغيرهـم 

• فزت بجائزة مسابقة مهرجان  تراتيل سجاديه للقصة 
القصيرة التي نظمتها االمانة العامة للعتبة الحســينية 

المقدسة ماذا عنها ؟
حيـن وصلنـي اعـان المهرجـان وشـروط المسـابقة فيـه خفـت 
كثيـرا من المشـاركة ألني اخشـى الخطـأ في االمـور الدينية لكني 
بفضـل اللـه اسـتجمعت قـواي وكتبـت قصـة )  رحـى الشـوق ( 
ولكونـي احـب أدب الرحـات فضلـت ان أنقـل كربـاء والحسـين 
عليـه السـام الـى البلـد التـي أخترتهـا ان تكـون مسـرحا للقصة 
مـن مجـازر بشـرية ضـد  مـا جـرى فيهـا  أرمينيـا متخـذة  وهـي 
االنسـان فـي قضيـة مشـابهة لحـال واقعـة الطـف وفاجعتهـا 

االليمـة العامـرة بالدمـوع واالسـى.

• كيف توفقين بين مسؤولياتك الدراسية والمنزلية ؟
المسـؤوليات بحـد ذاتهـا هـي فضائـل ونعـم مـن رب العالميـن 
فالعائلـة نعمـة والوظيفـة والدراسـة نعمـة وان اقصـر بحقهـم 
فهـذا يعنـي انـي اديـر وجهـي لنعمـة رزقني اللـه بها لكـن ذلك 
ال يعنـي انـي ال ابـذل قصارى الجهـد واالجهاد في سـبيل اعطاء 
كل شـيء حقـه وهنـاك ابـي وامي وزوجـي يسـاعدونني دوما لذا 

محـال ان أصـل لنجـاح مـا دون قربهـم وأسـنادهم لي .

ساجدة ناهي 

ال يوجد شخص يكتب 
بضعة سطور وهو 
لم يتأثر بكاتب ما 

وكان لوالدي مكتبة 
كبيرة نهلت منها 

الكثير وباألخص كتب 
اجاثا كريستي ونجيب 

محفوظ وطه حسين 
وغيرهم الى جانب 
الموسوعة الزرقاء 

التي كانت ب 22 جزء
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طعم  األربعين

عمر يبدو لمن 
يردده للوهلة 
األولى قارس 
البرودة موحش 
بالنسبة إلمرأة 
في بلد ال تتنفس 
فيه النساء 
الصعداء إال حين 
يكبر األوالد 
وتكون قد تخطت 
األربعين بسنوات 
فال تعرف بأن 
سنواتها الغضة 
قد غادرت إال 
وهي تتفحص 
بعض الخطوط 
الرفيعة التي 
توزعت على 
تفاصيل وجهها 
المجهد

تكاد الســنوات األخيرة تمر بسرعة فائقة لتشطر بقايا الذكريات بكل ما 
فيها من ســعادة وألم فتنكفئ العيون على ســر واحد تخبِّئه النساء في 

صدورهن وهن يتخطين عامهن األربعين
عمر يبدو لمن يردده للوهلة األولى قارس البرودة موحش بالنســبة إلمرأة 
في بلد ال تتنفس فيه النســاء الصعداء إال حيــن يكبر األوالد وتكون قد 
تخطت األربعين بســنوات فــا تعرف بأن ســنواتها الغضة قد غادرت 
إال وهي تتفحــص بعض الخطوط الرفيعة التــي توزعت على تفاصيل 
وجهها المجهد، وتعتلي ميزانها لتشــهق صاعقة بزيادة وزنها فتنتبه 
حينهــا بأن العمر أصبح في كفة ميزان بين الشــباب والشــيخوخة وهنا 
فقط تبرز إرادة المرأة وتشــبثها بالحياة الشابة، فتباغت بعضهن األيام 
بضربــة قاضية لتعيد كومة من األشــياء التي غــادرت مع تقدم العمر ، 
الحيويــة والمظهر الشــبابي وحب الحيــاة واإلقبال عليها واإلحســاس 
بقيمتهــا وعدم فقدان األمل والســعي لتحقيق األحــام المؤجلة، بينما 
تستســلم أخريات لقطار العمر الراحل فتبدو امرأة ســتينية وهي لم تزل 

تخط سنواتها األربعين.
هنا فقط يبرز التساؤل الذي تخافه جميع النساء والذي إقترن بسن اليأس، 

ما هو سن األربعين؟
خلتــه مخيفا نافذا رافضا للحياة ولكنه عمر وردي آخر مضاف إلى أعمارنا 
ويمكننا كنساء أن نصبغه بصبغة زهرية اللون أو سوداء فالعمر في عداد 
النساء في الدول المتقدمة محض رقم يضاف إلى أرقام السنوات ال يضر 
وال ينفع فالطموح واألحام ال تتوقف إال بالموت، بينما تسعى المجتمعات 
الشــرقية إلى تقييد المرأة في كل عمر بأفعــال ومظهر معين حتى تجد 

نفسها مجبرة على التماشي مع المجتمع حتى ال تتهم بالتصابي.
ولكنني هنا فقط أملك رأيا شــخصيا، فاألربعين ليس مخيفا إذ فيه يزهر 
العمــر من جديد وتكون المرأة فــي أوج عطائها ونضجها، تعيش بعقل 
يعي معنى الحياة والعائلــة واألصدقاء، حتى العبادة في األربعين لها 
طعم مختلــف حين تكتمل الصورة عن خفايا الدين وجماليته، فا داعي 
للخشــية من عمر يقســم حياتنا إلى نصفين في متوسط ما بين الشباب 
والكبــر، ولنقبل عليه بكل حيوية ســنواتنا الراحلة ونبــدأ فصا آخر من 

حياتنا ونحن نشعل الشموع بدال من إطفائها.

حلظة
�صراحة

ميساء الهاللي 
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قضية 
للمناقشة

ادمان ...وحاالت طالق ..وشجارات
لعبة ) البوبجي ( االلكترونية

يمكن أن تمر ساعات على 
جلوسهم في مكان واحد 

وعيونهم مصوبة الى 
هواتفهم الجوالة وكل 
تركيزهم منصب عليها ، 
كما يمكن أن تسمعهم 

وهم يتحدثون مع أشخاص 
آخرين وكأنهم يخوضون 

قتاال شرسا تستخدم فيه 
األسلحة وتسيل فيه الدماء 

..انهم مدمنو لعبة ) 
البوبجي( االلكترونية التي 

تعتبر الشغل الشاغل مؤخرا 
العداد كبيرة من المتابعين 

من جميع االجناس والفئات 
العمرية والمهن ، وهي 

عبارة عن لعبة فيديو أكشن 
قتالية تنقل الالعب الى 

أجواء الحرب الميدانية 
وحرب العصابات، ماجعل تلك 

اللعبة من اكثر تطبيقات 
الهواتف التي يتم تحميلها 

في أكثر من مائة دولة.
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)قواريـر( اسـتطلعت عـدة آراء فـي هـذا المجـال وناقشـت اثارها 
لسلبية   ا

خطر االنتحار 
لـم تكـن لعبـة ) بوبجـي( هـي الوحيـدة التـي اجتذبـت عشـاق 
االلعـاب االلكترونيـة فقـد انتشـرت علـى شـبكة اإلنترنـت فـي 
بعضهـا  كثيـرة،  مجانيـة  إلكترونيـة  ألعـاب  األخيـرة  السـنوات 
األلعـاب  هـذه  جذبـت  اذ   نتصـور،  ممـا  أكثـر  خطيـرة  كانـت 
اهتمـام الكثيـر مـن األطفـال والمراهقيـن الباحثيـن عـن التسـلية 
والمتعـة، وانتهـت بهـم إلى القتـل واالنتحار من خـال تعليمات 

افتراضيـة اثـرت بهـم 
هـذا مـاورد علـى لسـان خبيـر االنترنـت عامر حميـد الـذي أوجز لنا 
الحديـث عـن االلعاب االخرى التي اسـتأثرت باهتمـام المتابعين 

فـي مختلـف انحـاء العالـم وتسـببت بحـوادث اثـارت الذعـر في 
أخطـر  مـن  تعـد  التـي  األزرق(  الحـوت   ( لعبـة  ومنهـا  النفـوس 
االلعـاب االكترونيـة الحاليـة فـي العالـم والتـي ظهـرت العـام 
2015 واثـارت جـدال واسـعا ألنهـا تسـببت حتـى اآلن بانتحـار 

مايفـوق ال100 شـخص عبـر العالـم اغلبهـم مـن االطفـال ..
انتشـرت فـي  واالثـارة وقـد  بالغمـوض  ) مريـم( تتميـز  ولعبـة 
علـى  والمراهقيـن  االطفـال  لتحـرض  خصوصـا  الخليـج  دول 
االنتحـار، ولعبـة ) بوكيمـون غو( التـي ظهرت فـي العام 2016 
واسـتحوذت علـى عقـول الماييـن عبـر العالـم وهـي مسـلية جدا 
لكنهـا تسـببت بالعديـد مـن الحـوادث المميتـة بسـبب انشـغال 
الاعبيـن بهـا حتـى خـال سـيرهم فـي الشـارع ..وهنـاك لعبـة 
)جنيـة النـار ( التـي تشـجع االطفـال علـى اللعـب بالنـار ألنهـا 
توهمهـم بأنهـم تحولـوا الـى مخلوقـات ناريـة وتدعوهـم الـى 
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اسـتخدام الغـاز لحـرق انفسـهم وأن يكونـوا بمفردهـم ليتحولـوا 
الـى جنيـة نـار مـا تسـبب بوفـاة اغلـب االطفـال حرقـا ..كذلـك 
لعبـة ) تحـدي شـارلي ( التـي تسـببت فـي عـدة حـوادث انتحـار 
بيـن تاميـذ المـدارس ..عـدا ماتقـوم بـه تلـك االلعاب مـن ابتزاز 
الكترونـي لمتابعيهـا بتهديدهـم بفضحهـم بيـن ذويهـم وهـو 

االمـر الـذي يدفعهـم الـى االنتحـار 
  

طالق ..وآثار نفسية 
لـم تسـجل االحصائيـات العراقيـة حـدوث حاالت انتحار بسـبب 
تلـك االلعـاب الخطيـرة ، لكـن المحاكـم العراقيـة سـجلت مؤخـرا 
اكثـر مـن 14 حالـة طاق خـال االشـهر الماضية بسـبب االدمان 
حسـين  القضائـي  الخبيـر  حسـب    -  ) البوبجـي   ( لعبـة  علـى 
العبـودي – فهنالـك ازواج لـم يتحملـوا انشـغال زوجاتهـم بهذه 

غربـاء خـال  اشـخاص  مـع  وحديثهـن  لفتـرات طويلـة  اللعبـة 
اللعبـة ، وخافـات عائليـة كبيرة افرزهـا انشـغال االزواج باللعبة 
وتخليهـم عـن مسـؤولياتهم العائليـة وعقـد صداقـات مع نسـاء 
مـن دول مختلفـة ، فضا عن حدوث طاق بسـبب اسـتعانة فتاة 
باحـد الاعبيـن لمسـاعدتها وانقاذهـا خـال اللعبـة وهـو األمـر 

الـذي اسـتفز خطيبهـا ودفعـه الـى فسـخ خطبتـه منهـا..
مـن جهته، اشـار عادل ابراهيم / مدير مدرسـة الـى ان هذه اللعبة 
بـدأت تؤثـر علـى الطلبـة فهـم يتغيبـون عـن الـدوام الدمانهـم 
علـى ممارسـة هـذه اللعبة طـوال الليل، ويمارسـها بعضهم خال 
الـدوام مادفـع اغلب مـدراء المدارس الى سـحب الهواتـف النقالة 
مـن الطلبـة وتسـليمها لهـم بعـد نهاية الـدوام لضمـان تفرغهم 
للـدروس واذا كان مـدراء المـدارس قادريـن علـى معالجـة هـذه 
المشـكلة فاألمـر اكثـر صعوبـة فـي الدوائـر الرسـمية ألن هنالـك 
موظفيـن عديديـن يمضـون اوقـات الـدوام الرسـمي فـي ممارسـة 
لعبـة )البوبجـي( ومثلهـم أصحـاب المحـات والمهـن المختلفة .
امـا اطفـال المـدارس االبتدائيـة فقـد باتـوا يطبقـون خطـوات 
اللعبـة العنيفـة فـي العابهـم الطفوليـة مايـؤدي الـى اصابتهم 

بجـروح وكدمـات .
وتـرى الدكتـورة أزهـار العبوسـي / اختصاص علم النفـس التربوي 
ان البطالـة والفـراغ الـذي يعيشـه الشـباب العراقـي دفعـه الـى 
االدمـان علـى اللعبـة خاصة مـع وجود اصدقـاء حقيقييـن يمكن 
التواصـل معهـم ضمـن اللعبـة ، فضـا عـن السـمة العسـكرية 
التـي تتميـز بهـا اللعبـة والتـي تتناسـب مـع ميـل الشـباب الـى 
العنـف والنزعـات القتاليـة بعـد مروره بسلسـلة حـروب ونزاعات 
وميولهـا  العراقيـة  البشـرية  النفـس  سـيكولوجية  علـى  أثـرت 
..وتحـذر العبوسـي مـن تطبيـق المراهقيـن لتكتيـكات اللعبة في 
الواقـع ألنهـا تقـوم على القتـل واالغتيـاالت وحـرب العصابات 
وتكتيـكات القتـال وقـد تغرس في نفوسـهم الرغبة فـي تطبيق 
تفاصيـل اللعبـة علـى أقرانهـم فـي حالـة حـدوث شـجار بسـيط 

بينهم 

عدوية الهاللي 

هنالك ازواج لم يتحملوا انشغال 
زوجاتهم بهذه اللعبة لفترات 

طويلة وحديثهن مع اشخاص غرباء 
خالل اللعبة ، وخالفات عائلية كبيرة 

افرزها انشغال االزواج باللعبة 
وتخليهم عن مسؤولياتهم العائلية 

وعقد صداقات مع نساء من دول 
مختلفة
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حبر مؤنث

كربالئية تفوز بجائزة سعيد فياض لالبداع
مسار الياسري: 

تؤثث فراغ الحياة بازدحام المعنى الجميل 
وسراج الكلمة الحرة

شاعرة من 
كربالء أدهشت 

القوافي 
بقصائدها..  

حاكت اإلنسانية 
والجمال في 
أبياتها, وألن 

صدفتها تركت 
أثرا أحمر.. 

تم تكريمها 
بالجائزة األولى 

عن ديوانها 
الموسوم 

بعنوان " أحمر 
على شفاه 

الصدفة " في 
لبنان ضمن 

مسابقة سعيد 
فياض لإلبداع 

الفني.. قوارير 
لم تصادفها 
ألنها التقتها 

بموعد ليكون لنا 
معها حديث :
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- بدءا من هي مســار ومن الذي ساندها لتحقق نجاحاتها 
في مسيرتها الشعرية؟

هـي الشـمعة التـي أوقـدْت في نوفمبـر وظلـت متقدًة رغـم انِف 
الغرْق.

اجتهـاد مسـار  تعّكـز  عليهـم  بهـا  آمنـوا  وأصدقـاء  ومعلـم  أب 
إليـه. مـا وصلـت  الـى  الشـخصي فوصلـت 

- للشعر بحور وعوالم, بمن تأثرِت من الشعراء؟ وهل ثمة 
شاعر تعدينه ملهما لِك؟

إني طرقُت بحور الشعر فاحترقت
كل البحور وكيف الشعُر يحترُق

لنزار قباني اثر في صقل موهبتي منذ صباي.

- مــا هــي التحديــات التــي تواجهها الشــاعرة فــي عبور 

المسارات الصعبة سبيال للتألق؟
اذكـر  ال  لكـن  المنـال  بعيـدة  الشـعر  وسـماء  كثيـرة   التحديـات 
لتسـتقر  يومـًا  السـماء  اسـتأذنت  السـاطعة  النجـوم   ان 

فيها )لكل مجتهد نصيب(.

- ما قيمــة الجائزة معنويــا في تجربتــِك األدبية, وكيف 
تصفين حلمِك المرتقب؟

دراسـة  بعـد  تمنـح  بالـذات  النهـا  الكثيـر  لـي  تعنـي  الجائـزة 
وتحليـل الدواويـن المقدمـة مـن قبـل المشـاركين . وانـا سـعيدة 

. الشـاعرة  االرواح  جـدًا الن ترجمـان مشـاعري قـد المـس 
احامـي ال حـدود لهـا لـذا ال يمكـن وصـف القـادم لكنـي اطمـح 

الشـمس. لمعانقـة 

- صفي لنا أجواء حفل توزيع جائزة ســعيد فياض لإلبداع 
الفني, واألهم لحظة إعالنِك األولى؟

فـي الحقيقـة عانقـت سـماء بيـروت بدعـوة مـن القائميـن علـى 
حفـل توزيـع الجائـزة.

أمـا عـن لحظـة إعاني االولـى فتلك لحظة لن أنسـاها مـا حييْت. 
كنـُت خـارج البلـد وفـي وقـت متأخـرٍ مـن الليـل وردتنـي رسـالة 
فيهـا نبـأ فـوزي مـن صديـق رائـع و شـاعر اعتـدُت ان يشـاركني 
كل جميـل . كانـت لحظـاٍت عظيمـة تلقيت الخبـر واختلطت علّي 
المشـاعر بيـن ضحـكات وفـرح وبين دموع حيـن اسـتذكرُت اوقاتًا 
صعبـة مـرت على )مسـار( فـي مشـوارها الطويل . شـعرت حينها 

انـه قـد آن األوان لحصـاد ثمـاري بعـد مواسـم الجهـد الجهيد .

- )أحمــر علــى شــفاه الصدفــة( هــي مجموعتــِك الفائزة 
بالجائزة التقديرية, ماذا كان قبلها؟ وهل تعدينا بصدفة 

أخرى قريبًا؟
مـا كان قبلهـا هـو أحمـٌر يسـعى للوصـول الـى شـفاه الصدفـة 

فيجملهـا لتمنـح الحيـاة لونـًا آخـر يليـق باإلنسـان .
مـا الحيـاة اال محـض مصادفـاٍت تتأرجـح نهاياتهـا بيـن فـرح و 
حـزن . سـيكون القـادُم صدفـًة تختلقهـا مسـار الياسـري لتؤثـث 

فـراغ الحيـاة بازدحـام المعنـى الجميـل وسـراج الكلمـة الحـرة .

- )شاعرة تقتلها وتحييها قصيدة( عنوان دارِك في العالم 
األزرق, برأيــِك مــاذا أضافت مواقــع التواصل االجتماعي 

للشعراء؟
عبـارٌة اختصـرت الكثيـر مـن القـول ، وأجابـت عـن الكثيـر مـن 

االسـئلة
هجرُت االسهاب في القول فأوجدت

معناَي 
هكـذا عّرفـُت نفسـي لـكل مـن تسـاءَل فسـأل ولمـن طـرق بابـي 

ليعـرف سـاكن الـدار
مواقـع التواصـل االجتماعـي  سـيف ذو حديـن لكـن مـن حيـث 
وجههـا االيجابـي فقـد لعبـت دورًا مهمـًا فـي نشـر القصيـدة 

وايصال الرأي وتبادل الثقافات.

قوارير 

لحظة إعالني االولى فتلك لحظة لن 
أنساها ما حييتْ. كنتُ خارج البلد 
وفي وقت متأخٍر من الليل وردتني 

رسالة فيها نبأ فوزي . كانت لحظات 
عظيمة تلقيت الخبر واختلطت عليّ 

المشاعر بين ضحكات وفرح وبين دموع 
حين استذكرتُ اوقاتًا صعبة مرت على 

)مسار( في مشوارها الطويل
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استذكار

مريم نرمة.. 
رائدة الصحافة النسوية في العراق
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اسمها الكامل »مريم نرمة رفائيل يوسف رومايا« المولودة في بغداد 
في الثالث من نيسان عام 1890 ميالدية، اول صحفية عراقية وهي رائدة 

مهنتها.. أحبت الصحافة وكانت تكتب في مجلة "دار السالم" لصاحبها االب 
انستاس الكرملي . وفي 6 مايس سنة 1937 اصدرت جريدة )فتاة العرب( 

وجعلت شعارها بالد العرب للعرب.. ومما جاء في ترويستها انها كانت مجلة 
ادبية انسانية اجتماعية غايتها خدمة الفتاة العراقية. 

المـرأة ووجـوب تثقيفهـا، فانهـا  ان كل كتاباتهـا عـن  ورغـم 
كانـت محجبـة .. توفيت سـنة 1973 أمـا مجلتها فقد تعرضت 
للخسـارة الماليـة، فاضطـرت الـى ايقافهـا بعـد سـتة أشـهر من 

صدورها.

اهتمام ديني وتاريخي
نرمـة التـي تعني بالفارسـية لطيفـة ،انهت المدرسـة االبتدائية 
وعمرها)12(عاما،وبـدأت الولـوج فـي عالـم الصحافـة بنشـرها 
الصحـف  فـي  واالنسـانية  االجتماعيـة  المقـاالت  مـن  العديـد 
يمنعهـا  االولى،ولـم  العالميـة  الحـرب  بعـد  االولـى  العراقيـة 
زواجهـا وهـي فـي عمر)23(عاما مـن ترك ولعهـا الصحفي،على 
الرغـم مـن محـاوالت والدتهـا باشـغالها وترغيبها بفـن الخياطة 
والتطريز،لكنهـا ذهبـت مـع الصحافـة علـى الرغـم مـن كونهـا 
متدينـة وتطمـح ان تكـون راهبـة ومـا يـدل علـى ذلـك مكتبتهـا 
التـي اهدتهـا الـى معهـد دينـي كهنوتـي حيـث تشـير اغلـب 
عناويـن تلـك الكتـب الـى الدينـي والتاريخـي وكتـب االنجيـل 
وخطـب االمـام علـي)ع(، واول نشـرها كان فـي مجلة دار السـام 
االحـد  ونشـرة  المصبـاح  جريـدة  فـي  وكذلـك   ،1921 العـام 
الذائعـة فـي ذلـك الزمن،ثم اسـتقلت في عملهـا الصحافي بعد 
ان قامـت باصـدار جريدتهـا )فتـاة العـرب( العـام 1937 التي 
تخصصـت بمخاطبـة المـرأة والمطالبـة بزيـادة وعيهـا وثقافتها 

للحصـول علـى حقوقهـا.
كانـت مريـم نرمـة فـي مقدمـة الداعيـات الـى نهضـة المـرأة 
مجلـة  فـي  مقـاال   1924 سـنة  كتبـت   ، وتعلمهـا  العراقيـة 

)المصبـاح( البغداديـة بعنـوان العيشـة الزوجيـة ، قسـمتها الـى 
قسـمين - هنيـة وشـقية- وقالـت إن العيشـة الهنيـة ترتكـز على 
الحـب والطاعـة والعفـة والصفـات الحميـدة واألخـاق الحسـنة 
وقالـت إن سـعادة الـزواج تكـون بالمحبـة واتحـاد الزوجين بقلب 
واحـد ونفـس واحـدة وصاحـب األخـاق الراقيـة يجـب أن يكون 
إلعالـة  ويجتهـد  يجـد  لزوجتـه  نشـيطا  ومديـرا  حاذقـا  معلمـا 
زوجتـه وأوالده ،وارتـأت أن تكـون الزوجـة تلميـذة ذكيـة فطنـة 
أعمـال  بجميـع  وتقـوم  أوامـره  وتنفـذ  زوجهـا  نصائـح  تسـمع 
منزلهـا وتربـي أوالدهـا خيـر تربيـة وتمـارس االقتصـاد لتكـون 
زوجـة صالحـة وأما فاضلة ،ووصفت الشـقاء الزوجـي وما ياقيه 
مـن القسـوة والشراسـة والعجرفـة، السـيما العوائـل التـي قامت 
علـى الـزواج طمعـا بالمهـور العاليـة او شـغفا بالجمـال الزائـل 
والمحبـة الفاسـدة ، ولـم تبخـل في نهايـة االمـر بنصائحها في 
الـزواج وتكويـن األسـرة الصالحـة القائمـة علـى االخـاق والحب 

والفضيلـة.

رسالة االصالح
صـدر مـن جريدتهـا )فتـاة العـرب(25 عـددا فـي سـتة اشـهر 
وبقيـة  16 صفحـة  بــ  االول منهـا عـددا ممتـازا  العـدد  وكان 
 ، اجتماعيـا  الجريـدة  طابـع  وكان  صفحـات  بثمانـي  األعـداد 
لغـرض اإلصـاح واإلرشـاد للمرأة العراقية فهـي اول امرأة طالبت 
بحقـوق المـرأة العراقيـة وكانت تحرص على انتقـاد الفتيات من 
اجـل إصاحهـن وكتبـت مقـاال فـي مجلة)نشـرة االحـد( عنوانه 
"حلـم الربيـع"  كان بـ 11 صفحة انتقدت فيه مدرسـة الراهبات 
مخطوطـة  مذكـرات  ولهـا  العصريـة  األزيـاء  طالباتهـا  الرتـداء 
فـي)250(  مجلـد  كل  مجلديـن  فـي  وكانـت  للطبـع  جاهـزة 
صفحـة، االول يتضمـن مذكراتهـا العائليـة والسياسـية واالدبية 
والثانـي رأيهـا بالصحافييـن العراقييـن وكانـت تسـكن منطقـة 
الشـرقية فـي بغـداد وقـد وضعـت لوحـة علـى بـاب  الكـرادة 
دارهـا كتـب عليهـا فتاة العـرب، كرمتهـا وزارة الثقافـة واالعام 
العراقيـة سـنة1969 كونهـا مـن رائـدات الصحافـة النسـائية 
وذلـك اثنـاء االحتفـال لمناسـبة مـرور مائة عـام علـى الصحافة 

العراقيـة وصـدور جريـدة الـزوراء.

قوارير

صدر من جريدتها )فتاة العرب( 25 عددا 
في ستة اشهر وكان العدد االول منها 
عددا ممتازا بـ 16 صفحة وبقية األعداد 

بثماني صفحات وكان طابع الجريدة 
اجتماعيا ، لغرض اإلصالح واإلرشاد 

للمرأة العراقية فهي اول امرأة طالبت 
بحقوق المرأة العراقية وكانت تحرص 
على انتقاد الفتيات من اجل إصالحهن
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انفوغرافيك

كيف تكون ناجحا

ال أحــد يمتلــك حيــاة مثاليــة، ومن 
األفضل ترك األعذار تجاه الصعوبات، 

والتركيز على التعلم وتنمية الذات. 

المبادئ واألخاق، شــيئان ربما يبدوان 
معدومين في مجتمع اليوم، لكن، يجب 
تحديد المبادئ التي تقود الشخص في 
العصيبة،  واألوقــات  الجيدة  األوقات 

والمحافظة عليها مهما تطلب األمر. 

ينهضــون  ال  الناجحــون  األشــخاص 
إنهــم يكافحــون مبكــرًا  متأخريــن، 
وفــي كل يوم، من أجــل الوصول إلى 
أهدافهم. الحفاظ على النشاط: إبقاء 
الجســم نشــيطًا من خــال التمارين، 
يســاعد على زيادة التركيــز والحفاظ 

على النشاط واالنتباه. 

عدم اختالق 
االعذار:

التقيد 
بالمبادئ:

النهوض 
باكرا:
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يتســاءل العديد من االشخاص إذا ما 
كانت أحامهم أو طموحاتهم ســوف 
تتحقق، لكن االشخاص األقوياء يكون 
لديهم إيماٌن قوي بأن ما يفعلونه هو 

الصواب. 

مــن المدهــش معرفة أنَّ األشــخاص 
الذين يحملون طموحًا للنجاح، يكونون 
راغبين بإثبات شــيء ما لآلخرين، من 
المهــم أن يمتلك المرء قوًة دافعًة من 
أجل استمرار طموحه، وأن يكون الفشل 

خارج االحتماالت. 

إنَّ مفتاح التفوق على أي نظام )عمل، 
دراســة( يكمن في معرفتــه أو فهمه، 
الدراســة بجدية هي المفتاح في حال 

أردت أن تنجح.

األشــياء المادية )المال مثــًا( هي جزء 
مهم من الطموح، لكنه ليس كل شــيء، 
ألنَّ األشــخاص الناجحيــن بالفعل في 
الحياة، هم أولئــك الذين أحدثوا تغييرًا 
فــي حياة اآلخرين وليــس في حياتهم 

فقط. 

الثقة 
بالنفس: 

امتالك 
السبب: 

الدراسة 
الرصينة:

عدم التقيد بالمادة: 
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عالمها 

كيف تتعامل 
مع المسنين نفسيــــــــــــا

يجب على كل من يتعامل مع المسنين أن 
يشعرهم بأهمية وجودهم وأن لهم دورا 
هاما في حياتنا،و بأنهم ليسوا عبئا وال 
حما زائدا وأن يحافظ على كرامتهم وأال 
يجرح مشــاعرهم ألى سبب من األسباب 
،فليس ألنه ال يستطيع اآلن أن يقضي 
بعض أمــوره لنفســه أن تعامله بانك 
المتحكم فــي أموره وشــؤونه، ومراعاة 
الوجدانية والنفســية من  احتياجاتهم 
خــال اســتيعابهم واحتوائهم وعدم 
االبتعاد عنهم والنفور منهم.. وأن يرفه 
عنهم في المناسبات واألعياد ويضفى 
علــى حياتهم جوا مــن البهجة والمرح 
لكي يشــعروا بــأن حياتهــم مختلفة 
وليســت رتيبة يملؤها الملل.. ويقدم له 
االحتــرام والتوقير الكافي له ليشــعره 
بمدى أهميتــه، وايضا توصيل شــعور 
الجو األسري من أهم متطلبات المسنين 
الذيــن يشــعرون مــن خالــه بالراحة 
واألمان.. يجب على كل من يتعامل مع 
المســنين تقوية الجانــب الديني لديه 
ألنه بتقربه من ربه يســتطيع تحســين 
حالته بشــكل عــام، وكذلــك االبتعاد 
كل البعــد عن الشــجار معهم والخاف 
والنقاشات الحادة ألنهم ليسوا مؤهلين 
لمثــل هذه األمور فــي فئتهم العمرية 

تلك. 
اما على الصعيد الصحي فمن الضروري 
توفير الرعاية الصحية الدورية والكاملة 
لهم ألنهــم بحاجة إلى مراجعة صحية 
مســتمرة.. كما ان االبتســامة في وجه 
المســن تشــعره بأهميتــه ومقبوليته 

وحسن تواجده مع اآلخرين. 
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يعمــل ماء الورد كمرطــب ومهدئ ومضــاد للبكتيريا، لذا 
فإنه يعمل على تنظيف البشــرة من الشــوائب ومعالجة 
المســام الكبيرة، كما أنه يساعد على تهدئة االلتهابات 
في الوجه من خال مسحه  بواسطة قطعة قطنية مبللة.. 
يناسب الشعر الجاف حيث إنه يمنحه لمعانًا ورائحة الورد 
الرائعة، كما أن استعماله بشكل منتظم على فروة الرأس 

يساعد على الوقاية من االلتهابات
وعند اســتخدامه ينبغي التأكد مــن أنه منتج نقي وخال 
مــن أي إضافات، مثــل الكحول أو مــواد حافظة. ويمكن 
الحصــول على ماء الورد النقي مــن الصيدليات. كما يلزم 

استشارة الطبيب قبل استخدامه لتجنب الحساسية .

لماء الورد اســتخدامات متعددة الفوائــد،  فله تأثير 
مبرد ومهدئ للجســم وهو يساعد في حاالت التهاب 
الغشــاء المخاطي للفم، كما يســتخدم ماء الورد بعد 
حروق الشمس ولدغات الحشرات، ومضاد لالتهابات، 
فضــًا عن أنه يفيــد في مواجهة تقلصــات المعدة 

واالسهال وإزالة السموم من الجسم. 

ماء الورد 
وفوائده الرائعة
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عالمها 

F A S H
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الطفلــة االنيقة جميلة المظهر والثياب هي عنوان أناقة واهتمام 
والديهــا، وخاًصــة والدتها، لذلــك تحتار األم كثيــًرا في اختيار 
مابس االطفال التي تناســب ابنتها الصغيرة الجميلة، وتحرص 
علــى أن  تكون طفلتهــا أنيقة ومريحة في نفــس الوقت، حتى 
تستطيع التحرك بسهولة والتنقل بحرية، دون أن تشعر بالضيق 
او القيود، كما تريد الطفلــة الصغيرة احياًنا اعتماد اجمل االزياء 
الرائجة مثل والدتها، وهذا ما حققته بعض دور األزياء العالمية، 
كما قدمت الماركات الشــهيرة تصاميم جذابة ومتنوعة لاطفال 
عاًمــة و للبنات الصغيــرات خاًصة، والتي تناســب برد األجواء 
الشــتوية، والتي تجعل من طفلتك الصغيــرة فتاة أنيقة وتزيد 

من جمالها وتميزها.

طفلتي 
في الشتاء 
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عالمها 

فوائد 
الشوكوالته 

يتــم  التــي  الغذائيــة  المــواد  مــن  تعــد 
تناولهــا بشــكل كبيــر بيــن جمــوع النــاس، 
الــكاكاو  هــي  األساســية  ومكوناتهــا 

الشــوكوالته  فوائــد  أهــم  ومــن  والســكر، 
الدمويــة،  الــدورة  تحســن  انهــا  الداكنــة، 
وتقلــل مــن مخاطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب 
والشــرايين، كمــا انهــا تخفــف مــن حــدة 
التوتــر وتصلــب الشــرايين، كمــا انهــا تســاعد 
فــي إزالــة التعــب واإلجهــاد، وتعطــي شــعورًا 
بالســعادة، تحتــوي علــي مضــادات األكســدة، 
والتــي مــن شــأنها ان تحســن صحــة الجهــاز 
ــاول الشــوكوالتة  المناعــي فــي الجســم .. فتن
بشــكل مفــرط يــؤدي إلــي زيــادة وزن الجســم، 
ــار  ــترول الض ــبة الكوليس ــن نس ــد م ــا تزي كم
ــد  ــه يزي ــأنه ان ــن ش ــذي م ــم، وال ــي الجس ف
الدماغيــة  للســكتات  التعــرض  خطــر  مــن 
ــة  ــد فــرص األصاب ــا انهــا تزي ــة، كم المفاجئ
ــدم، وذلــك ألحتوائهــا  بمــرض الســكر فــي ال

ــكريات. ــن الس ــرة م ــبة كبي ــي نس عل
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كرات 
الدجاج 
بالجبن

المقادير 

- الدجاج : 500 غرامًا )مفروم ناعم( 
- فلفل أسود : ملعقة صغيرة 

- ملح: ملعقة صغيرة 
- جبن: مكعبات 

- بقسماط : كوب 
- األعشاب اإليطالية : ملعقة كبيرة 

- البيض : 2 حبة )مخفوق مع رشة ملح 
وفلفل أسود( 

- طحين : كوب 
- الزيت : 2 كوب )غزير / للقلي(

طريقة التحضير

بوعاء  المفــروم  الدجــاج  ضعي 
الخلــط، ثــم أضيفــي الفلفــل 

األسود، والملح

قســمي خليط الدجاج المفروم ألجزاء 
بمكعبات  واحشيها  الحجم،  متوسطة 

الجبن

الدائــري  بالشــكل  الحبــات  وشــكلي 
مرري كرات الدجاج بالطحين، والبيض )أقراص(

المخفوق، و فتات الخبز  )البقسماط(

جهزي المقاة، 
وسخني الزيت، 

ابدأي بقلي 
كرات الدجاج 
حتى يتحول 

لونها للذهبي، 
وقدميها 

ساخنة أو 
دافئة

)البقســماط(  الخبــز  فتــات  اخلطــي 
باألعشــاب اإليطالية، واخفقي البيض 

بالفلفل األسود والملح

1

2

3

4

5

6
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أنا اسأل..!

ال يصح أن يرد أي 
استفسار دون 
جواب خصوصا 
أسئلة األطفال 
والمراهقين 
حتى وأن كنا ال 
نمتلك أجوبة على 
بعضها, فمن 
الممكن تأجيل 
الرد بطريقة 
دبلوماسية 
تقنعهم بضرورة 
البحث والتعمق 
أكثر ألهمية ما 
أثاروه من محاولة 
لفهم أمر معين

تــدور بعــض تســاؤالتنا فــي دائــرة مفرغــة, إذ ال أجوبــة ذاتيــة 
تســعفنا, وال ردود شــافية تقنعنــا إن بحثنــا, وقــد تبــدأ دوامة األســئلة 
ــر العمــر فبعــض األطفــال ينطلقــون فــي وضــع عامــات  ــذ بواكي من
االســتفهام علــى أغلــب مــا يصادفونــه خــال يومياتهــم, ولأســف 
ــر  ــذا األم ــا, وه ــى طرحه ــخ عل ــد والتوبي ــا بالص ــه بعضه ــد ُتجاب ق
قــد يســبب ضمــورا فــي التأمــل والبحــث فيلجــأ البعــض إلــى حــوار 
ــي  ــرة والوع ــاف الخب ــبة اخت ــة ونس ــروق الفردي ــع إن الف ــس, م النف
ــادل  ــم تب ــر قــد يؤســس لوعــي نوعــي فــي حــال ت فضــا عــن العم
األســئلة واتســعت دائــرة البحــث, لــذا مــن الــوارد أن تطــرح األســئلة 
ــدود  ــن ح ــم ضم ــر تجعله ــق البش ــة خل ــتويات فطبيع ــتى المس بش
ــبب  ــاعر وس ــير المش ــياء, وتفس ــا وراء األش ــة م ــى معرف ــرار عل اإلص
إحساســنا بهــا بشــكل مختلــف مــع اختــاف المواقــف واالشــخاص, 
واســئلة مهمــة تــدور فــي فضــاء الخالــق تتمحــور فــي كيفيــة خلــق 
المنظومــة الكونيــة الهائلــة, وقــد تتصاعــد فــي عمــر النضــوج بغيــة 

ــق. ــر عــن الخال ــل اكث معرفــة تفاصي
كل هــذه األســئلة وغيرهــا كثيــرا.. التــي مــن الصعــب حصرهــا 
وإيرادهــا هنــا توضــح أن الســؤال أمــر طبيعــي وحــق مشــروع, ال يصــح 
أن ُيــرد أي استفســار دون جــواب خصوصا أســئلة األطفــال والمراهقين 
حتــى وأن كنــا ال نمتلــك أجوبــة علــى بعضهــا, فمــن الممكــن تأجيــل 
ــرد بطريقــة دبلوماســية تقنعهــم بضــرورة البحــث والتعمــق أكثــر  ال
ألهميــة مــا أثــاروه مــن محاولــة لفهــم أمــر معيــن, وغالبــا مــا تأخــذ 
الــردود المنطقيــة مســاحة واســعة فــي ذهــن وذاكــرة المتســائل, كمــا 
ــات  ــن المعلوم ــن م ــه, وخزي ــن فلســفة خاصــة ب ــى تكوي ــه عل تعين
يؤهلــه علــى االســتجابة وســهولة التلقــي, والحقــا تشــكل لــه قاعــدة 
ــة فــي التنقيــب عــن المعرفــة  ــى مزيــد مــن الرغب بيانــات تحثــه عل

وتحديــد اتجاهــات ميولــه البحثيــة.
ــه دون أن يخشــى مــن طــرح  ــى طبيعت وألجــل أن يكــون اإلنســان عل
ــي  ــا ف ــح معرفي ــا, ونتاق ــئلة دائم ــادل األس ــا أن نتب ــؤال علين أي س
أي جلســات؛ حتــى العائليــة منهــا وجلســات الدراســة والعمــل ومــع 

ــاء. األصدق

ايمان الحجيمي 

القلممرفــــــ�أ
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Q  W  A  R  E  E  R

مذكرات االربعني

تصوير - حسن الشرشاحي

ملحق خاص بزيارة اربعين االمام الحسين )ع(
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عطاء 
حسيني

رحماء بينهم..
 فريق يشارك مالئكة الرحمة الخدمة والعطاء 

شعبة التدريب والتطوير النسوي التابعة لقسم تطوير الموارد البشرية اطلقت 
مشروع )رحماء بينهم(  يتم من خالله اسعاف الحاالت المرضية العاجلة في الزيارات 

الكبيرة داخل الصحن الحسيني المقدس وعلى مدار الساعة.
يتضمن الفريق مسعفات خضعن للتدريب الكامل بخصوص آلية التعامل مع مختلف 

اإلصابات,  ما  يميزه هو وجود عدد من العضوات  يمتلكن مهارة التحدث  بعدة لغات 
ومنها, اللغة الفارسية, واللغة االنكليزية, والتركمانية, باإلضافة الى لغة االوردو.. 

ُ
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خلــود البياتــي, مســؤولة شــعبة التدريــب والتطويــر النســوي فــي 
حديثهــا  لـــ )قواريــر( اشــارت: المشــروع ريــادي فــي االســعاف 
ــو  ــنوات, وه ــس س ــذ خم ــعبة من ــه الش ــدأت ب ــذي ب ــي, وال األول
ــن كادر  ــد تضم ــراق, وق ــي الع ــة ف ــات المقدس ــي العتب األول ف
ــعبة  ــن الش ــبة م ــع )17( منتس ــة, م ــعفات )23( متطوع المس
النســوية, قــد تدربــن فــي دورات تأهيليــة فــي مجــال اإلســعاف 
األولــي, لغــرض التهيــؤ لهــذا المشــروع الــذي انطلــق منــذ زيــارة 

النصــف مــن شــعبان مــن العــام ) 1435هـــ(.
اذ تضمنــت الــدورات فــي كيفيــة أداء اإلنعــاش القلبــي الرئــوي 
ــاق والزحــام  ــاء حــوادث االختن ــذي قــد تحتاجــه المصابــة أثن ال
الشــديد، والجــروح البســيطة وحــاالت صعبــة كالصــرع والتشــنج 

واالغمــاء.

عطاء آخر
لــم يتوقــف عطــاء فريــق رحمــاء بينهــم عنــد هــذا الحــد 
فحســب, بــل ســاهم بالدعــم النفســي للمصابــة اثنــاء اســعافها 
ــر  ــاك والتوت ــار اإلرب ــا, باعتب ــة داخله ــا, وزرع الطمأنين لتهدئته
ــم  ــى تفاق ــؤدي إل ــن أن ي ــن الممك ــف وم ــدة الموق ــن ح ــد م يزي

ــة. ــة اإلصاب حال
ــا  ــت تغطيته ــي تم ــل الت ــاحة العم ــأن مس ــي ب ــت البيات وبين
مــن قبــل الفريــق, شــمل الصحــن الحســيني, والحائــر الحســيني, 

ــرداب. ــي الس ــك منطقت ــريفين, وكذل الش
ــع  ــروع بتوزي ــذ المش ــرة تنفي ــال فت ــت خ ــعبة قام ــا ان الش كم
اســتبيان علــى مجاميــع مــن الزائــرات, والمصابــات المســتفيدات 
مــن المشــروع, وبعــض األخــوات العامــات داخــل الحــرم, الاتــي 
كــّن علــى التمــاس مباشــر مــع المتطوعــات, لمعرفــة مــدى 
ــادة  ــى اإلف ــًا إل ــرات, فض ــا الزائ ــت عليه ــي حصل ــدة الت الفائ
مــن الماحظــات الهادفــة لتقويــم الســلبيات لتكــون الخطــوات 
ــوع  ــاب التط ــا ان ب ــع ، علم ــر أوس ــرة التأثي ــوى, ودائ ــة أق القادم
مفتــوح للراغبــات فــي االنضمــام للفريــق االســعافي, بعــد 
ــعبة  ــا الش ــي تقيمه ــة, الت ــعافات األولي ــدورة االس ــاق ب االلتح
واجتيــاز االختباريــن النظــري والعملــي،  ويضــم الفريــق متطوعات 

ــدل  ــدول المجــاورة, وهــذا ي ــى ال ــف المحافظــات وحت مــن مختل
ــروع. ــا المش ــي يحمله ــانية الت ــالة االنس ــق الرس ــى عم عل

فالمتطوعــة جيهــان مــن مصــر,  التحقــت بالــدورة التــي اقامتهــا 
شــعبة التطويــر التــي ال قــت بهــا كل الترحيــب,  لتســاهم 
بإســعاف زائــري الحســين )عليــه الســام( واعربــت عــن ســعادتها 
الن مســاعدة االخريــن هــو عمــل خيــر بحــد ذاتــه, فكيــف ان كان  

الشــخص مريضــا, ومــن زائــري االمــام
ــة  ــي  كلي ــة ف ــة, طالب ــة الناصري ــن مدين ــن م ــر رس ــا كوث  بينم
المعــارف اإلســامية  انضمــت  الــى الفريــق االســعافي مــع 
ــت:  ــا قال ــات مدينته ــن بن ــاء م ــن االعض ــدة م ــة جدي مجموع
انهــا لــم تكــن تحلــم فــي يومــا مــا بهــذه الخدمــة وهــذا الشــرف 
العظيــم الــذي شــملها, لتكــون ضمــن اعضــاء فريــق يخــدم 

ــانية  ــة انس ــام( بخدم ــه الس ــين )علي ــام الحس ــرات االم زائ
ــان ناظــم الخفاجــي فتقــول: ال اخفــي ان هــذا  امــا البابليــة حن
النشــاط يمثــل لنــا ســعادة مــن  نــوع اخــر,  وال يمكــن شــرحه او 
ــارات, الن مــن يمــارس هــذا العمــل ويقــدم الخدمــة  وصفــه بعب
داخــل الصحــن المقــدس, يعيــش ســعادة ال ينالهــا اال ذو حــظ 

عظيــم

آالء طاهر الالمي

الشعبة قامت خالل فترة تنفيذ المشروع 
بتوزيع استبيان على مجاميع من الزائرات, 

والمصابات المستفيدات من المشروع, وبعض 
األخوات العامالت داخل الحرم, الالتي كنّ 

على التماس مباشر مع المتطوعات, لمعرفة 
مدى الفائدة التي حصلت عليها الزائرات, فضاًل 

إلى اإلفادة من المالحظات الهادفة لتقويم 
السلبيات لتكون الخطوات القادمة أقوى, 

ودائرة التأثير أوسع
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ناشطة مسيحية 
من ايرلندا تعمل 
في مجال حقوق 
اإلنسان , شاهدت 
منذ زمن في إحدى 
المحطات التلفزيونية 
فيلما وثائقيا يوضح 
ما جرى في كربالء 
المقدسة من احداث 
خالل فترة االنتفاضة 
الشعبانية في العام 
1991م, واستوقفتها 
الممارسات الوحشية 
التي جرت بحق 
المدنيين العزل 
واألماكن الدينية، 
السيما االعتداء اآلثم 
الذي تعرض له مرقد 
 اإلمام الحسين 
)عليه السالم(.

ضيوف 
الحسين

بالرغم من التشويش والتضليل االعالمي 
تارا اوغرادي: 

رحلتي الى كربالء 

كشفت مكنونات ثورة الحسين

تصوير رسول العوادي
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اوغــرادي جــاءت مــن مطــار النجــف األشــرف لتلتحــق مــع صفوف 
الســائرين إلــى جنــة الحســين )عليــه الســام( ســيرا علــى األقــدام 
ــت  ــا طرح ــا حينم ــف زوجه ــب وص ــون حس ــة جن ــرف نوب لتقت
عليــه فكــرة ســفرها إلــى العــراق ألداء زيــارة االربعيــن والتقــرب 
مــن الحســين وادراك تلــك القضيــة العظيمــة التــي تجــذب 
اليهــا ماييــن البشــر مــن مختلــف بقــاع االرض، لتعــي اخيــرا" أن 

فكرتهــا منتهــى العقــل! 
)قواريــر( التقــت الزائــرة االيرلنديــة لمعرفــة مايــدور فــي خلدهــا 

اثنــاء الزيــارة؟   
 

- ماذا يمثل لِك الحسين )عليه السالم(؟
- هــو إمــام المظلوميــن, هكــذا أنــا عرفتــه, وهكــذا قــرأت ســيرته 
ــرورا  ــق, م ــاق الح ــل إحق ــن أج ــهاده م ــوم استش ــى ي ــوال إل وص
بشراســة مــا تعــرض لــه وعائلتــه وجمــع مــن إتباعــه مــن ظلــم 
ــرؤوس(, وهــذه الممارســات  ــل بالجثــث )قطــع ال وســبي و تمثي
محرمــة دوليــا وإنســانيا, لهــذا وألســباب أخــرى ربمــا ال يســعني 
إيرادهــا بالتفصيــل قــررت أن ابحــث أكثــر فــي شــخصية ســيد 
الشــهداء, ومعرفــة ســر تعــرض أتباعــه إلــى العــداء والظلــم إلــى 

يومنــا هــذ.ا

- كيــف وجــدت طريق ياحســين من النجف االشــرف الى 
كربالء المقدسة ؟

- لــم أتخيــل كل مــا صادفتــه خــال ســيري مــن مدينــة النجــف 
وصــوال إلــى كربــاء, وقبــل أن أتحــدث عــن مــدى انبهــاري 
ــة  ــجيل ماحظ ــن تس ــد م ــت, الب ــي رأي ــة الت ــاهد العجيب بالمش
بعــض  وتضليــل  المتعمــد  التشــويش  وهــي  جــدا  مهمــة 
الفضائيــات المغرضــة والتقصيــر فــي نقــل وقائــع هــذه 
ــا  ــا ويراه ــا أراه ــة كم ــل الحقيق ــه نق ــام ال يمكن ــارة, فاألع الزي
ــة, إذ  ــيرة العماق ــذه المس ــاء له ــرف االنتم ــى بش ــن يحظ كل م

وجــدت انعتاقــًا تامــًا للخدمــة لدرجــة إنــي خجلــت فــي بعــض 
المواقــف مــن فــرط الضيافــة التــي تصــل حــد التوســل للتــزود 
بوجبــة طعــام أو نصيحتنــا بأخــذ قســط مــن الراحــة وأمــور أخــرى 
كثيــرة لــم أرهــا ولــن اراهــا فــي غيــر هــذا الطريــق الرائــع بــكل 
ــعوري  ــدر ش ــب بق ــعر بالتع ــم أش ــي ل ــب إن ــه, والغري تفاصيل
براحــة نفســية وشــوق يحثنــي علــى الســعي ألقتــرب أكثــر مــن 

ــام( ــه الس ــين )علي ــام الحس ــه اإلم ــد في ــذي يرق ــكان ال الم

-  شــاهدنا لِك مقطعا فيدويا انتشــر بشــكل واســع من 
داخل مبنى األمم المتحدة, ما قصته؟

ــد  ــرطان بع ــرض الس ــة بم ــي مصاب ــرة إن ــل فت ــفت قب - اكتش
سلســلة فحوصــات خضعــت لهــا أكــدت تعرضــي لهــذا المــرض 
اللعيــن,  وكنــت حينهــا فــي طــور البحــث والمتابعــة عــن 
ماهيــة استشــهاد ابــي عبــد اللــه، فأخذتنــي العاطفــة والتفكيــر 
بالتوســل بــه ُقربــة إلــى اللــه كــي اتخلــص مــن مرضــي واتماثــل 
للشــفاء, الســيما وأن كثيــرا مــن األمــور فــي حياتــي لــم انجزهــا 
بعــد وأهمهــا القضايــا اإلنســانية التــي نــذرت نفســي للدفــاع 
والمضطهديــن  بالمظلوميــن  يتعلــق  فيمــا  عنهــا خصوصــا 
ــزة  ــرة وجي ــة, وبعــد فت ــة والعقائدي بســبب انتماءاتهــم الديني
ــي  ــا الت ــن نتائجه ــأت م ــدة تفاج ــات جدي ــت لفحوص خضع
ــن  ــة م ــة بمنزل ــي مؤمن ــع إن ــفاء, وم ــام للش ــي الت ــت تماثل بين
توســلت بــه إلــى اللــه, لكنــي إلــى اآلن أحــاول أن أكــون جديــرة 
بتلــك الرحمــة اإللهيــة ألســتوعب إنــي فعــا معافــاة جســديا 
واألهــم روحيــا, ولهــذا الســبب تحديــدا قمــت بتســجيل قصتــي  
بالفيديــو مــن داخــل مبنــى األمــم المتحــدة لتصــل رســالتي إلــى 
كل العالــم, ليدركــوا إن اإلمــام الحســين )عليــه الســام( هــو إمــام 

االنســانية جمعــاء.

ايمان الحجيمي
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التقاطات 
فوتوغرافية

كالجمر 
تستعر 

القلوب 
حينما 

تستحضر 
مصابك.

علقنا 
آمالنا 

وحاجاتنا 
عند شباك 

ضريحك 
المقدس

عدسة مصوري العتبة الحسينية المقدسة
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مقبلين 
إليك..

مدبرين 
عنك..

لن نكون 
سوى 

 عشاقك 
يا حسين

في كل 
خطوة 
لنا مع 

االنتظار 
وعد 

وعهد

في الزحام يتوه البشر، إال في زحام األربعين كٌل يجد 
نفسه.
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لوال الحسين 
لضاع دين المصطفى

كتب االديب اليمني عبد الجليل الرفاعي، قصيدته المشهورة )لوال 
الحسين لضاع دين المصطفى( حينما لم يتمكن من الحضور الى كربالء 

في العشرين من صفر الداء زيارة االربعين.. وهذه بعض من ابياتها : 

أصبحُت يوم األربعين حزينا

إذ لم أزر قبر الحسين سنينا

أتمرُّ ذكرى األربعين ولم أكن

في كربالء لكي أزور حسينا

لهفي على سبط الرسول وليتني

أصبحُت في َحَرم الحسين قطينا

إني أكاد ُأجنُّ من فرط الجوى

وأنا الذي ما جاوز الخمسينا

هول المصيبة في اإلمام وما جرى

جعل ابن عشر يبلغ التسعينا

من كان يؤمُن بالرسول ونهجه

أضحى بيوم األربعين حزينا

قصيدة
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قصة

وقفت أمامي في الموكب .. 
اليزيد عمرها عن 7سنوات وقالت 

عمو ...أريد لفتين...
أجبتها: إثنينهن إلك عمو لو أحد وياك؟ 

ــا ويســاًرا ثــم أشــارت علــى رجــل  إلتفــت يميًن
يجلــس علــى األرض بيــده عصــا ويضــع علــى 

عينيــه نظــارة ســوداء .. 
ثم قالت ..آني وذاك بابا وياي ..

مازحتها ...شكد عمرك وجايه للزيارة ..؟ 
أجابت: عمو آني باألول إبتدائي ..

عمــو لعــد ليــش بابــا دزك تجيبيــن لفــات وهــو 
كاعــد بمكانــه ..شــنو تعبــان ..؟!

ال عمــو بابــا مايشــوف وجابنــي ادليــه الطريــق؛ 
إنفجــرت عليــه عبــوة قبــل ســنتين بالزيــارة 

وكام مايشوف ...
العام اجت وياه أمي للزيارة ..
وهاي السنه آني إجيت وياه..

فقلت لها: عمو لعد ماما وين؟! 
ماتــت  مامــا  قالــت:  ثــم  عيناهــا  دمعــت 
بأالنفجــار مــال الســوك ]الســوق[ اللــي يمنــا ..
ــة  ــة فاطم صــاح والدهــا بصــوت عــال: فاطم

ــة .. فاطم
فقالت له: نعم بابا اجيت ...

إقتربت من الرجل سلمت عليه ..
رحــت  ممكــن  كان  حجينــا  للرجــل:  وقلــت 
ــة  ــوف والبني ــا تش ــك م ــا ان ــيارة خصوًص بس

... صغيــرة 
ــو شــنو  ــرة بغضــب وعتــب: عم فــردت الصغي

ــك ليــش تكــول هيــج؟!!!  آنــي ِشــكيت ل
بينمــا رفــع الرجــل نظارتــه ومســح دمعــه وقال 
ــرى  ــى واليس ــي اليمن ــد قدم ــا أفق ــي: عندم ل

ســأذهب بســيارة 
أما عيوني  فدوة لعيون العباس ..

وبعدين ألم نقرأ للحسين ..
)إنــت حبيبــي و نــور العيــون حســين.. نــور 

العيــون(
الحسين هو نور عيني

اخذتني دقائق افكر عن هذا العشق والسر
ــيء  ــن اراد ان ُيس ــره م ــى بصي ــون واعم  مجن
لــزوار االمــام الحســين او ينتقدهــم او مــن ينكــر 
ــوء  ــي  س ــع ف ــد وق ــو ق ــن فه ــاره االربعي زي

ــه. عاقبت

سر العشق 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////67
تصوير / حسنين الشرشاحي
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حياة تنبض بالعمل والرضا..
تصوير - خضير العتابي


