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آللئ 
االقمار

هنيئًا لشيعة الله هنا وفي كل ثرى
هنيئًا لشيعة الله كل ليل قد أتى 

هنيئًا لشيعة الله في كل فجر وضحى 

ياشهر النبي فأنظر الى األقمار 
فيال جمال حسنهم 

ــار  ــعبان والدة االقم ــهر ش ــماء ش ــر س تني
ــل  ــة اه ــهر فرح ــمي بش ــة ..وس المحمدي

ــام. ــم الس ــت عليه البي
وشــاءت ارادة اللــه جــل وعــا ان تتجســد 
ــة  ــانية مجتمع ــل  االنس ــم والفضائ القي
فــي ايــام متتاليــة مــن والدتهــم عليهــم 
ــجاد(  ــاس.. والس ــين.. العب ــام )الحس الس
عليهــم الســام  لنعدهــا ايــام خيــر وبركــة 

وفرحــة لــكل محبــي آل البيــت .
فبهــم تتمثــل لنــا كل القيــم والنبــل 
ــائل  ــار والرس ــخاء وااليث ــجاعة والس والش
المعطــرة بحقــوق االنســانية جمعــاء .. 
ــي والدتهــم  ــى ف ــت البشــائر تتوال فكان
والكــون يغــرق بشــعاع انوارهــم  العبقــة .
العظيمــة  المفرحــة  المناســبة  وبهــذه 
العالــم  فــي  المســلمين  لــكل  نبــارك 
ــت المصطفــى   بالحــدث  الميمــون آلل بي

عليهــم الســام.
ومجلــة ) قواريــر( بــكل كادرهــا االعامــي 
ــن  ــود وم ــماء الج ــو س ــع  نح ــز  ترف الممي
ــاء  ــن كرب ــود  م ــهادة والخل ــق الش منطل
ــمى  ــرة  بأس ــات معط ــز  كلم ــر والع النص
ــوج بعــض صفحاتهــا   ــزاز وهــي تت االعت

ــهادة . ــع الش بربي

رئيس التحرير

اريج 
االفتتاح
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منُذ سنين خلت
بــدأت الحاجة أم فاطمة حديثها عن بداية تأســيس هذا الموكب, 
أو ما وصفته ببيت الخدمة, إنها منذ تســع ســنوات خلت انضمت 
لهــذا الموكب الذي بدأ فعليا عقب ســقوط نظــام الطاغية بتوزيع 
وجبــات من الطعام والماء لزائري كربــاء, وكان يتخذ من جوار التل 
الزينبي مكانا له, لكنه أنتقل قرب الحديقة بســبب مشــروع صحن 

العقيلة )عليها السام(؛ وحط رحالُه أخيرًا في نهاية شارع الشهداء 
فــي زقــاٍق منزٍو يطــل مدخله على منفــذ دخول وخــروج الزائرين 
القادمين من مختلف محافظات العراق ومن أحياء كرباء المقدســة, 
اســتأجروا بيتَا متعدد الغرف ويســتوعب عددهم كونهم يجتمعوا 
فيه من مناطق مختلفة من بغداد كمنطقة الكاظمية والشــعب ومن 

محافظات أخرى كمحافظة بابل.

بيت البركات..  يفتح نوافذه كل خميس

عطاء 
حسيني 

أكف مرفوعة بالدعاء, 
وأخرى تالمس قداسة 

الضريح, وجوه مستبشرة 
تجوب أزقة المدينة, 

وأصوات تتعالى بنشيد 
الخدمة )أهال بالزائرين(, 

وأقدام تحث خطاها من 
أقاصي المدن ساعية 

صوب الوصول, حدث مميز 
رغم تكراره أسبوعيًا... هذا 
مشهد من يوم الخميس 

في كربالء.
"قوارير" صادفت بيتًا 

تسكنه الحاجة أم فاطمة 
كل يوم خميس مع ثلة 

طيبة من عشاق الحسين؛ 
إلعداد وجبتي الغداء 
والعشاء لزائري أبي 

عبد الله الحسين )عليه 
السالم( الوافدين إلى 
كربالء من مدخل شارع 
الشهداء, تابعنا معها 

تفاصيل هذه الخدمة 
التي أقل ما توصف إنها 

كرامة ال يتلقاها إال ذو حٍظ 
عظيم.

الحاجة ام فاطمة
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حب الحسين
 جرت  العادة وبالفطرة إنك حينما تســأل جمعا من العاشــقين عن 
قيم تمثــل الكرم واإلنســانية والعطــاء يكون الرد )حب الحســين 
 يجمعنــا( وهــذا تحديــدا ما قالتــه أم فاطمــة حين وردها ســؤال 
 عــن الصدفة التي جمعت أكثر من خمســة عشــر مواليا في خدمة 
 أهــل البيــت )عليهــم الســام( أســبوعيا وتحــت ســقف خدمة 
 واحــدة وبعزم وعطاء منقطــع النظير "إنه حب الحســين الذي خلق 
 تلــك الصــدف؛ لنكــون عائلة واحــدة تجمعهــا رابطــة العقيدة 

والوالء.
ومنــذ فتــرة طويلة ونحن ثابتــون على هذه الخدمــة رغم صعوبة 
الظــروف أحيانا, وتعرض بعضنا لوعــكات صحية أو ظروف طارئة 
لكن ثمــة تســديدات إلهية تحول بيــن كل ما ذكــرت وبين تلكؤ 
الخدمة؛ ألننا وبفضل الله سبحانه وتعالى لم نفوت خميسًا دون أن 
نكون متواجدين هنا ودون أن نقدم للزائرين ما أعتدنا على تقديمه 

كل أسبوع.

قصتي مع المرض
توحي قســمات وجه الحاجة إن لها قصة مع اإلمام الحسين )عليه 
الســام( وهذا ما أكدته بنفسها حينما أشــارت لقصتها مع مرض 
الســرطان وكيف واجهته بإيمانهــا المطلق بأن مــن يخدم اإلمام 
الحســين ال ينبغي أن يخشى من مرض أو من أي ظرف صعب, وفعا 

بعــد فترة من قرار طبيبها المعالج بإجراء عملية جراحية إلزالة الورم 
قررت الحاجة تأجيل العملية لبعد فترة زيارتها لألضرحة المقدســة 
في كربــاء والكاظمية والنجف األشــرف, وحيــن عودتها خضعت 
للعملية وكلها إيمان بأنها ســتتخلص من هذا الورم اللعين, لكن ما 
حــدث كان عابرًا للتوقعات فخال العملية لم يجد الجراح أي اثر له, 
وأنهى العملية دون أي استئصال, وحينما أخبرها بحقيقة ما حصل 
لم يفاجئها األمر ألن من نذر نفســه لخدمة أبي عبد الله يتوقع من 

كرمه المزيد.

قوارير

 حب الحسين الذي خلق 
تلك الصدف؛ لنكون عائلة واحدة 

تجمعها رابطة العقيدة والوالء، ومنذ 
فترة طويلة ونحن ثابتون على هذه 

الخدمة رغم صعوبة الظروف أحيانا، لكن 
ثمة تسديدات إلهية تحول بين كل ما 

ذكرت وبين تلكؤ الخدمة؛ ألننا وبفضل 
اهلل سبحانه وتعالى لم نفوت خميسًا 

دون أن نكون متواجدين هنا
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شيء من الوجع
رضخـت الفتـاة لحكـم القـدر لتعيـش فـي دوامـة الوجـع تبحـث 
فيهـا عـن محطـة زاخـرة باألمومـة فـي كنـف زوجـة ابيهـا التـي 
رفضـت رعايتهـا بعـد وفـاة والدهـا, وظـل ارتحالهـا عبر سـنوات 
القهـر واأللـم, اذ لـم يتكفـل احـد بمصاريـف تعليمهـا فتركـت 
مقعـد الدراسـة بعـد عيشـها فـي احـد بيـوت االقربـاء, كبـرت 
وأوالده  أسـرته  مـع  بقاءهـا  االب  يحبـذ  لـم  صبيـة,  واصبحـت 
الشـباب خصوصـا بعـد إن رفضـوا االقتـران بهـا, كانـت موجعة 
كلمـة الرفـض حينمـا تسـمعها فتأوي الـى فراشـها لتتدلى دموع 

حزنهـا علـى وسـادة وحدتهـا.
واتـى اليـوم الموعـود لتـزف عـروس لرجـل يكبرهـا بسـنين يقطن 
فـي قرية شـبه نائيـة على أطـراف المدينـة, لتعيش حيـاة ُاخرى 
لـم تخترهـا بملـئ إرادتهـا, حيـاة قـد وارت بهـا أحـام الصبـا 

الغضـة وشـيئا مـن الوجع.

فرح طوقه الحزن
ُتعتبـر دور األيتـام مؤسسـة خيريـة مهمـة, إذ تحمـل مسـؤولية 
كبيـرة وأمانـة فـي إنشـاء جيـل مـن حيـث رعايتهـم واالهتمـام 
بـكل تفاصيـل حياتهـم, والعمـل علـى دعمهـم نفسـيًا لتعزيـز 
ثقتهـم بذاتهـم وتوفيـر جـّو مـن اأُللفـة والمحبة لهـم, فضا عن 
الـدور اإلنسـاني, ولكـن هـذا لـم يقتـل شـعور النقـص داخلهـم, 
واالقسـى ألمـًا حينمـا يـدرك الطفـل رفـض والديـه له وهمـا على 
قيـد الحيـاة, اذ ترفضـه األم النفصالهـا عـن والـده واقترانهـا 
برجـل اخـر, ويرفضـه االب الن زوجتـه الجديـدة ترفـض رعايتـه, 

فيكـون الـدار المـاذ الوحيـد الحتوائـه ليفـرح بـه غيـر ان فرحـه 
مطـوق بالحـزن.

وبهـذا الجانـب كانـت )للقواريـر(  جولـة اسـتطاعية حـول دور 
رعايـة األيتـام فـي مدينـة كربـاء المقدسـة.

حلم الطفولة
صعـب للغايـة وصف شـعوري إِزاَء مـا مررت به, حينمـا رأيت امي 
جثـة هامـدة بعـد إن تآكلـت النيـران جسـدها النحيـل, وأنـا الوذ 
خلـف البـاب اواري وجـه ُاختـي عـن مشـاهدة  بشـاعة المنظر, لم 

يكـن بمقـدوري اسـعافها آنذاك لِصغـر عمري .
وبعـد وفاتهـا بذلـك الحـادث, وعيـش ابـي فـي بيـت زوجتـه 
الثانيـة التـي رفضتنـا, وعجـز جدتـي المسـنة لرعايتنـا مع رفض 
المقربيـن بتكفلنـا, عمـدت جارتنـا التـي كانـت صديقـة ألمـي 
إدخالنـا لـدار رعايـة االيتام اال انهـم رفضوا شـقيقتي ألنها فتاة 
والـدار مخصـص للذكـور, ولكونهـا صغيـرة كان البـد ان ُتدخلهـا 
دار الطفولـة فـي مدينـة الناصريـة, رفضـت ذلـك ولكونهـا لـم 

تـرزق بالذريـة قـررت التكفـل برعايتهـا .
توالـت االيـام وأنـا أالن فـي المرحلـة االخيـرة للثانويـة, تلقيـت 
رعايـة ملؤهـا المـودة, وبرغـم  بلوغـي السـن الـذي يؤهلنـي لترك 
الـدار غيـر إنـي قـررت المكوث بـه حتى ُانهـي دراسـتي الجامعية 

ألحقـق حلـم الطفولـة وُاصبـح طبيبًا.

بيئة غير صالحة
وفـي لقائنـا مـع  مديـر العمـل والشـؤون االجتماعيـة فـي كرباء 

تحقيق

ليل اليتيم.. 
عناقيد حزن تتدلى على وسائد الوحدة

كانت تمتلئ غيظًا من حب ابي لي, تكرهني وتغار حتى من جدائلي الشقراء, لقد قصتها اكثر 
من مرة ولوحت بها في الهواء فتناثرت كأشعة شمس منتحرة حزينة .

تغار من وجنتي المتوردتين دائما, رغم وسائل التجويع التي تمارسها, كانت تضربني وترشقني 
ببصاقها المر, فيجف على وجهي البريء منه حبيبات كريهة ال اجرؤ على مسحها بكم ثوبي, 

وعندما ارجحتني قصدت قتلي حتى ال ارث في بيت ابي, فعلت والقت بي من االرجوحة الى 
االرض المكتظة بالحجارة والمسامير الصدئة, لكن عمرًا جديدًا تحداها وعشت ألحمل جروحي 

وحدي, تلك الجروح التي علمتني كم الحياة قاسية بدون األبوين.
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قالـت:  االمـوي  ثـورة  الخاصـة  االحتياجـات  لقسـم  المقدسـة 
تأسسـت دار البراعـم ودار الزهـور لرعايـة االيتـام سـنة ) 1968( 
اذ حملـت آنـذاك أسـم آخـر وهـو االحـداث ثـم دور الدولـة, اال ان 
العـرف االجتماعـي كان لـه دور فعـال مـن عـدم التحـاق الفتيات 
فـي دار الزهـور لإلنـاث  ممـا جعـل بعضهـن عرضـة لاضطهـاد 
فـي ترك الدراسـة والـزواج المبكر من قبـل ذويهـم, فأغلقت الدار
واشـارت بقولهـا : ان دور رعايـة االيتـام بيئـة غيـر صالحـة, لهذا 
لـم يعمـل بهـا عالميـا اذ  يسـتعين االختصاصيون بأسـرة بديلة 

تكفـل رعايـة الطفـل اليتيم.
وذلـك خوفـا مـن االضطهـاد النفسـي الـذي يتعرض لـه األطفال 
فـي بدايـة حياتهم المبكرة لحرمانهم مـن األم أو األب أو كليهما, 
والتـي تـؤدي إلـى إصابتهم بحاالت مـن االكتئـاب، وإلى ضعف 
عاقتهـم االجتماعيـة مـع اآلخريــن، وربما يصل األمـر إلى جنوح 
بعضهـم, لهـذا سـعت المنظمـات االجتماعيـة العالميـة بالعمل 

البديلة. وفق االسـرة 

العواقب  
واضافـت االمـوي: ولهـذا األمـر عواقـب وخيمـة اذ يولـد شـعور 
دفيـن لدى بعضهـم بالحرمـان االجتماعي والعاطفي والشعــــور 
بالوحـدة, كمـا يرتفـع مسـتوى الضغـوط النفسـية لديهـم, منها 
نقـص التركيـز، واضطرابـات النـوم  والتبـول الا إرادي, والسـلوك 
واالضطرابـات  والعنـاد,  الغضـب  مـن  نوبـات  مـع  العدوانـي 

السـلوكية والتـي مـن أهـم مظاهرهـا التبلـد االنفعالـي.

خدمات الدار
يلتحـق  اذ  سـنوات  السـت  بعمـر  الطفـل  البراعـم  دار  تسـتقبل 
بالمدرسـة اسـوة بغيـره, وعمد المسـؤولين بتشـكيل كادر متكامل 
وفـق ضوابـط معمـول بهـا بتوجيـه اختصاصيين يهتمـون بكل 
احتياجـات االطفـال, وتوفيـر كل مـا يلزم مـن الكسـوة والتغذية 
وغيرهـا, وتنظيـم رحـات ترفيهيـة لزيـارة المراقـد المقدسـة او 

الذهـاب بسـفرات مدرسـية.
دينـار  الـف  )خمسـون  قـدره  شـهري  راتـب  لهـم  ُخصـص  كمـا 
عراقـي( ينفـق نصفـه كمصـروف يومـي والمتبقـي يوضـع فـي 
المصـرف بدفتـر توفيـر خـاص لـكل طفـل, ويتـم صـرف المـال 

لهـم حيـن تخرجهـم مـن الـدار بعمـر ثامنيـة عشـر عامـًا.

شكر وامتنان
و وجهـت االمـوي شـكرها وامتنانهـا لدعـم ومسـاندة العتبتيـن 
والمتمثلـة  تحصـى  ال  التـي  الدؤوبـة  لمسـاندتهم  المقدسـتين 
بـاإلدارة لألمانـة العامـة, اذ اهتموا بشـكل كبير بشـريحة االيتام, 
فـي تقديـم يـد العـون مـن خـال توفيـر كل مـا ينقصهـم مـن 
احتياجـات فـي دور رعايـة ذوي االحتياجات الخاصة بشـكل عام
وأثنـت علـى المشـروع القائـم تحـت اشـرافهما فـي تأهيـل دار 
إيوائـي لهـذه الشـريحة, وأكـدت بأنـه سـيكون مشـروعًا ممتـازًا 

يسـاعد علـى انتشـال هـذه الشـريحة مـن الضيـاع والتشـرد.

زهراء جبار الكناني
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الدكتورة فاتن خليل اختصاصية النســائية واالطفال تحدثنا عن 
هذا المرض قائلة : 

مرض ابــو صفار  هو ارتفاع في قيمة مــادة البيليروبين وهو الذي 
ينتجه جسم االنســان بشــكل طبيعي والناتج من تحطم الكريات 
الحمراء وبعد ذلك يقوم الكبــد بالتقاط هذه المادة لياخذ كفايته 
منها ثم  يلفظها عن طريق القناة الهضمية لتكون ضمن البراز ومن 
خــال هذه العملية الطبيعية تكون قيــم البيليروبين في الدم عند 
الطفل ضمن الحــدود الطبيعية وال يظهر اللون االصفر على الطفل 
وخاف ذلك عند اية زيادة في قيم مادة البيليروبين في الدم تظهر  

الصفرة على الطفل . 
وتضيف عادة يصاب غالبية االطفال حديثي الوالدة بالصفرة وهو 
المســمى بابو صفار اما اليرقان فهو حالة مرضية خاصة تستدعي 
استشارة طبيب االطفال دون تاخير كونه يخفي خلفه امراضًا اخرى 
واكثر حــاالت  ) اليرقان ( والتي تحدث في اليوم الثاني او الثالث 
للوالدة تسمى باليرقان الفسيولوجي وهو يعني انه سيزول بسرعة 

وليست هناك خطورة ما على حياة الطفل . 

اعراض المرض 
 على االم ان تاحظ باســتمرار لون عينــي طفلها في االيام االولى 
لوالدته وتطلب مستشــفيات الوالدة من االم مراجعة المستشــفى 
في االســبوع االولى من والدة الطفل لمراقبــة ظهور ابو اصفار من 
عدمــه ، يبدأ االصفرار من قمة الراس وصــوال الى اصابع القدميين 
ولكن اللون االصفر يظهر بوضوح في بياض العينين وتحت االظافر 
، وللتاكــد من وجود ابو صفــار من عدمه على االم ان تضغط برفق 
على جلد الصغير باصبعها فعند رفع االصبع فاذا كان الجلد يميل 
الــى اللون االصفر فمن المحتمل ان يكون الطفل مصابا بمرض ابو 

صفار . 

االسباب 
 ارتفــاع قيم الخضــاب عند االطفال يعد من اهم اســباب المرض  
او عند محاولة الجســم التخلص من كمية الكريــات الحمراء الزائدة 

والتــي  ينجم عن تحطمها مادة البيليروبين المســؤولة عن الصفرة 
) اليرقــان ( ، اضافة الى عدم  نضــوج وظائف الكبد عنده، بحيث 
ان الكبد ال يســتطيع التخلص من كمية البيليروبين الزائد في الدم 
كذلك زيادة انتــاج البيليروبين في هذه الفترة  وزيادة امتصاصه 
مــن امعاء الطفل يؤدي الى ظهور اللــون االصفر في الجلد واول ما 
يظهــر اللون  علــى الوجه   ثم يتجه نحو االســفل ونحو الصدر ثم 

البطن واخيرا القدمين . 

انواع الصفرة 
هنــاك نوعان من امراض الصفرة  حســب الدكتــورة فاتن ..وهما 
النوع الفسيولوجي والنوع المرضي , فاالول يظهر عادة في اليومين 
الثاني والثالث بعد الوالدة وهي حالة شائعة عند حديثي الوالدة، 
كما ال تعد صفرة الفســيولوجي مرضا بل حالة أذ يحتوي دمه على 
نســبة كبيرة من البيليروبين الناجمة عن تكســر خايا الدم الحمراء 
ويقــوم الكبد بالتعامل مع البيلروبين ويتم التخلص منه عن طريق 
البــراز ، لكن كبــد الطفل المولود حديثا ال يقــوى على التخلص من 
مادة البيلروبين بسرعة لذلك تكون الصفراء الفسلوجية شائعة بين 
االطفال حديثي الوالدة فعندما يصل مســتوى البيلروبين الى 61 
والى 81 مليجرام في كل دســيلمترمن الدم فهذا يعني ان الطفل 
بحاجة الى العاج وبما ان كبــد حديث الوالدة يكون غير قادر على 

النهوض بهذه االعباء يحدث المرض . 
والنــوع الثاني من مرض الصفــراء المرضية هي نادرة واخطر كثيرا 
من الفســيولوجية حيث ترتفع نسبة اليليروبين بشكل خطير 25 /
ديسلميتر وقد يؤدي ذلك الى تلف المخ او مشاكل في النمو ، اال ان 
الوصــول الى هذه الحالة قليلة جدا وغير شــائعة ، وتختم الطبيبة 
حديثهــا بتطمين االم الى ان مرض ابــو صفار ليس خطيرا وعليها 
ان تراجع طبيبة االطفال اذا ما وجدت ان نشــاطه غير طبيعي وانه 
ال يتقبل الرضاعة بشــكل مستمر وان الصفرة في جسمة ال تذهب 

بسرعة  . 

سهى الشخيلي

طبيب

ابو صفار..  شائع بين االطفال حديثي الوالدة 
ليس خطيرا 

تحزن االم وتقلق عندما تجد ان وليدها البالغ من العمر يومين قد تبدل لونه ومال بياض عينيه 
الى االصفرار وكذلك بقية انحاء جسمه ، وعندما تخبرها الطبيبة ان طفلها مصاب بمرض اليرقان 

او ) ابو صفار ( تصاب االم بالهلع تنسيها فرحتها بالمولود الجديد الذي ربما طال انتظاره ،  
فما هي االسباب لظهور هذا المرض  وما هي االعراض وما هو هذا المرض الذي يصيب اغلب 

المواليد في بداية حياتهم.
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فقهيات
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ســؤال: ما هو المقصود بالحداد الواجــب على الزوجة عند 
وفاة زوجها ؟

الجــواب:  المقصود به تــرك ما يعّد زينة لها ســواء في البدن أم 
فــي اللباس، فتترك الكحل والطيب والخضــاب والحمرة والخطاط 
ونحوها كما تجتنــب لبس المصوغات الذهبيــة والفضية وغيرها 
من أنــواع الحلي، وكذا اللباس األحمر واألصفر ونحوهما من األلوان 
التــي تعد زينة عند العرف، ورّبما يكون اللباس األســود كذلك أما 
لكيفيــة تفصيله أو لبعــض الخصوصيات المشــتمل عليها مثل 
كونه مخططًا، وبالجملة عليها ان تترك في فترة العّدة كل ما يعّد 
جتماعي الذي تعيشــه، ومن المعلوم  زينة للمرأة بحســب العرف االِ
اختافه بحســب اختاف األزمنة واألمكنة والتقاليد، وإما ما ال يعد 
زينة لها؛ مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم اإلظفار واالِســتحمام 
وتمشــيط الشعر واالِفتراش بالفراش الفاخر والسكنى في المساكن 

المزينة وتزيين أوالدها؛ فا
بأس به  

الســؤال: هل هناك فرق في وجوب الحداد بين المســلمة 
والكتابية ؟

الجواب:  ال فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والكتابية   

السؤال: هل يجب على الصغيرة والمجنونة الحداد أم ال ؟
الجــواب:  قوالن، أشــهرهما الوجوب، بمعنى وجوبــه على وليهما 
فيجّنبهما التزيين ما دامتا في العّدة، وفيه إشكال بل ال يبعد عدم 

وجوبه عليهما

السؤال: هل الحداد شرط من شروط صحة العدة ؟
الجــواب:  الظاهر ان الحداد ليس شــرطًا في صحــة العّدة بل هو 
تكليف استقالي في زمانها، فلو تركته عصيانًا أو جهًا أو نسيانًا 
في تمام المدة أو في بعضها لم يجب عليها استيفاؤها، أو تدارك 
مقدار ما اعتــّدت بدونه فيجوز لها التزوج بعد انقضاء العّدة على 

كل تقدير 

الســؤال: هل يحــرم الخروج مــن البيت او تغيير المســكن 
للمرأة التي في العدة والحداد ؟

الجواب:  ال يجب على المعتدة عّدة الوفاة ان تبقى في البيت الذي 
كانت تسكنه عند وفاة زوجها، فيجوز لها تغيير مسكنها واالِنتقال 
الى مســكن آخر لاِعتداد فيه، كما ال يحرم عليها الخروج من بيتها 
الذي تعتد فيه إذا كان لضرورة تقتضيه، أو ألداء حق أو فعل طاعة 
أو قضــاء حاجة، نعم يكره لها الخــروج لغير ما ذكر، كما يكره لها 

المبيت خارج بيتها على األقرب.

آداب الحداد

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

علينا أن نسعى 
لتحقيق مسألتين 
لتسير الحياة 
بشكل افضل.. 
أولهما أن نتحكم 
قدر اإلمكان 
بردود أفعالنا وال 
نحمل أحدا سبب 
األحداث التي 
جعلتنا بمزاج 
سيء, والثاني 
واألهم هو تقبل 
ما يصدر من 
اآلخر بحسن نية.. 
من خالل تذكير 
أنفسنا دائما 
بأننا معرضين 
لمنخفضات 
مزاجية دون 
استثناء

ــًا أن نكــون علــى مقربــة مــن الســعادة وال نشــعر بهــا إال  ليــس غريب
بعــد عبورهــا مســافة االقتــراب...

أو نســتهلك يومنــا بضحــكاٍت.. وفــي الغيــب تتأرجــح ورقــة غيــاب 
أحدهــم لُتســقط الحــزن فــي قلبنــا فجــأة!

ــوف  ــف محف ــي موق ــا ف ــول دموعن ــع هط ــدًا أن نمن ــًا أب ــس غريب لي
ــرح. بالف

وقد تمر علينا لحظات نفقد فيها شهيتنا للحياة.
وأخرى تجعلنا نلتهم حتى التفاصيل الصغيرة رغم مرارتها.

هكذا نحن نتعقب مزاجنا دون إدراك لسبب تقلبه.
نعــم.. بــات اليــوم الــكل يشــتكي مــن تقلــب مزاجــه, أو مــن صعوبــة 
التعامــل مــع تقلبــات منــاخ اآلخريــن النفســي, وبالتالــي مــا يتركــه 
ذلــك مــن تأثيــرات علــى طريقتهــم فــي التعامــل مــع بعضهــم, ولــو 
أردنــا معرفــة األســباب لهــذه المطبــات اليوميــة, فإنها حتما ســتكون 
نتائــج طبيعيــة لمجمــل الظــروف المحيطــة بنــا والتــي تمــارس علــى 
غالبيتنــا ســطوتها علــى شــكل ضغوطــات نفســية وتوتــر.. ال يمكــن 
تحديدهــا بشــكل مباشــر؛ لــذا فقــد تحــدث بعــض األزمــات العائليــة 
أو فــي محيــط العمــل تــؤدي إلــى زيــادة حــدة المــزاج وال تحــل شــيئًا 

ســوى إنهــا تعقــد تفاصيــل حياتنــا اليوميــة أكثــر.
ــرم  ــف نحت ــا, وكي ــم بمزاجن ــا أن نتحك ــف يمكنن ــا كي ــاؤل هن والتس
عــدم فهــم اآلخريــن لرغباتنــا الخاصــة, وعــدم قدرتهــم علــى 
ــا بشــكل مفاجــئ,  ــذي يعترين ــر ال ــاط والضج ــن أســباب االحب تخمي
أو العكــس فــي حالــة مغايــرة بــأن نفــرض عليهــم بعــض الدعابــات 
فــي أوقــات ربمــا ال يكونــون فيهــا مهيئيــن الســتام أي شــيء منــا 

ــزاح. ــا بالم ــل معن والتفاع
ــف فــي طريقــة  ــا نختل ــة متعــددة األوجــه كونن ــا تكــون اإلجاب ربم
ــب  ــببة لتقل ــور الُمس ــن األم ــر م ــرف وكثي ــاف الظ ــع اخت ــر م التفكي
ــاة  ــير الحي ــألتين لتس ــق مس ــعى لتحقي ــا أن نس ــا علين ــزاج, وهن الم
بشــكل افضــل.. أولهمــا أن نتحكــم قــدر اإلمــكان بــردود أفعالنــا وال 
ــا بمــزاج ســّيئ, والثانــي  ُنّحمــل أحــدا ســبب األحــداث التــي جعلتن
ــن خــال  ــة.. م ــن اآلخــر بحســن ني ــا يصــدر م ــل م واألهــم هــو تقب
تذكيــر أنفســنا دائمــا بأننــا معرضــون لمنخفضــات مزاجيــة دون 

ــتثناء. اس

ايمان الحجيمي 

القلممرفــــــ�أ
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ملفات 
الشعوب

نأخذكم برحلة مدهشة بمعلومات رائعة نجول عن سلطنة ُعمان البديعة، التي تعد من المدن 
الجميلة في كل تفاصيلها وأجوائها المناخية وعالمها االجتماعي .  تختلف سلطنة ُعمان عن 

المشهد الخليجي العام من حيث المنظر الحضري.. فأفق مدنها يخلو من ناطحات السحاب 
والعمارات الزجاجية الحديثة الشاهقة العلو، فقد حافظت ُعمان على طرازها المعماري التقليدي 

وأيضًا على تقييض إرتفاع مبانيها.

سلطنة عمان ..
اكثر الدول جمااًل في العالم

تخلو من ناطحات السحات 
والعمارات الشاهقة 
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العربيـة  الجزيـرة  لشـبه  الشـرقي  بالقسـم  ُعمـان  سـلطنة  تقـع 
وتتمتـع بتضاريـس خياليـة الجمـال تجعلهـا واحـدة مـن أكثـر 
الـدول جمـااًل فـي العالـم أجمـع، فهـي مليئـة بالتنـوع الطبيعـي 
كالصحـاري والمـروج والوديـان والواحـات والجبـال وأيضـًا بعـض 
الجـزر والخلجـان، ولهـا ِصلـة مميـزة مـع الحيوانـات البحريـة التي 

تعيـش مـن حولهـا كالدالفيـن والسـاحف. 

عالمها الجغرافي 
تقـع سـلطنة عمـان غـرب قارة آسـيا وجنـوب شـرق شـبه الجزيرة 
العربيـة، حيـث تعتبـر السـلطنة ثالث أكبـر دول في شـبه الجزيرة 
العربيـة بمسـاحة تبلـغ ما يقارب ثـاث مائة وعشـرة آاللف كيلو 
متـر مربع، يحد سـلطنة عمان مـن الجهة الغربيـة المملكة العربية 
السـعودية ومـن جهـة الجنـوب الغربي تقـع دولة اليمن الشـقيق 
ويحدهـا فـي الشـمال الغربـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة 
بينمـا يحدهـا فـي المنطقـة الشـمالية الشـرقية الخليـج العربـي 
والمنطقـة الجنوبيـة بحـر العرب، وتشـترك فـي حدودهـا البحرية 
مـع كل مـن إيران والباكسـتان واإلمارات العربيـة المتحدة واليمن، 
الكبيـرة جـدًا  المسـاحة  الـدول ذات   وتعتبـر سـلطنة عمـان مـن 
عـدد  نسـبة  بلغـت  حيـث  جـدًا،  قليـل  سـكانها  عـدد   ولكـن 
السـكان فـي هـذه الدولـة مـا يقـارب األربعـة ماييـن ونصـف 
أي   ،2015 العـام  إحصائيـات  حسـب  وذلـك  نسـمة  المليـون 
كثافـة سـكانة تقـدر باثنـي عشـر شـخصًا لـكل كيلومتـر مربـع، 
وهـذه النسـبة قليلـة جـدًا بالمقارنـة مـع قطـاع غـزة والـذي تبلغ 
نسـبة الكثافـة السـكانية فيهـا مـا يقـارب األربعة آالف شـخص 

لـكل متـر مربـع. 
تتمتـع سـلطنة عمـان بمناخ جاف وشـبه جـاف طيلة أيـام العام، 
حيـث ال تقـل درجـة الحـرارة فيها عن خمـٍس وأربعـون درجة في 
أيـام الصيـف وفـي أيام الشـتاء ال تهبـط درجة الحـرارة فيها إلى 
أقـل مـن عشـرين درجـة، وذلـك بسـبب وقـوع أغلـب مسـاحتها 

علـى مـدار السـرطان، وتكون نسـب األمطـار فيها متفاوتـة وذلك 
المناطـق  فـي  خاصـة  الجويـة  للمنخفضـات  تعرضهـا  حسـب 
هـذه  فـي  األمطـار  نسـبة  تتـراوح  حيـث  والجنوبيـة  الشـمالية 

المناطـق مـا بيـن مئـة إلـى مئـة وخمسـين مليمتر سـنويًا.

 معالم تاريخية
تمتلـك سـلطنة عمـان العديد مـن المواقـع التاريخيـة التي قامت 
الحكومـة العمانيـة بترميمهـا وإدراجهـا ضمـن منظمة اليونسـكو 
للتـراث العالمـي، ومـن أشـهر هـذه المواقـع حصـن بهـاء ورأس 
الحمـراء ووادي دوكـة ومدينة البليـد التاريخية وموقـع عين حمران 
وغيرهـا مـن المواقـع التـي تحتـوي علـى العديـد مـن الحصـون 
والقـاع التاريخيـة، أمـا حديثـا فتعتبـر مدينـة مسـقط عاصمـة 
السـلطنة العمانيـة مـن أشـهر المـدن الموجـود فـي شـبه الجزيرة 
وفنـادق علـى  وبنايـات  بمناظـر خابـة  تتمتـع  والتـي  العربيـة 
الطبيعيـة  المحميـات  علـى  باإلضافـة الحتوائهـا  عالمـي  طـراز 
التـي تحتـوي علـى كائنـات حية مفترسـة مثل الصقـور والذئاب 

والكائنـات األليفـة مثـل البـط وغيرهـا.

 الديانة واللغة
 الديـن اإلسـامي هـو الديـن الرسـمي للبـاد، واللغـة العربية هي 
اللغـة الرسـمية للسـكان، إلـى جانـب  اإلنجليزيـة التـي ُيتقنهـا 
معظـم السـكان، وهنـاك بعـض األقليات الذيـن يتحدثـون اللغة 

البلوشـية واألورديـة واللهجـات الهنديـة.
تتبـع السـلطنة نظـام الحكـم السـلطاني الوراثـي علـى الّرغـم من 
أّن الدسـتور الُعمانـي ال يسـمح بتكويـن األحـزاب السياسـية إاّل 
أّن حـق االنتخـاب الختيـار أعضـاء مجلـس الشـورى مكفـوٌل لـكل 
مواطـٍن ُعمانـي بلغ مـن العمر الواحد والعشـرين.. ومدينة مسـقط 
هـي العاصمـة الرسـمّية لسـلطنة ُعمـان، حيـث تعـّد المركـز علـى 
الصعيـد السياسـي واالقتصـادي واإلداري للسـلطنة.. وأّن الريـال 
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العمانـي هـو العملـة الرسـمية التـي يتعامـل بهـا سـكان البـاد 
وتتعامـل بهـا الدولـة عالميا.ً

ألوان العلم 
تقسم ألوان علم الّسلطنة الُعمانية إلى ثاثة ألوان وترمز إلى:

اللون األخضر : يرمز إلى الزراعة والخصب في الباد.
 اللـون األحمـر : يشـكل هـذا اللـون أكبـر نسـبة موجـودة فـي علم 
سـلطنة ُعمـان ويرمـز إلى المعـارك التي خاضها الشـعب الُعماني 
عبـر تاريخـه الطويـل لطـرد الغـزو األجنبي وهو مسـتمد مـن العلم 

العمانـي القديم.
 اللون األبيض : يرمز إلى السام واالزدهار.

السياحة 
يعـد الجبـل االخضـر مـن افضـل االماكن السـياحية في سـلطنة 
عمـان حيـث المعالـم الطبيعية السـاحرة المتمثلة بالقـرى الجبلية 
والوديـان المنحـدرة بشـدة، فـإذا ماكنتـم مـن عشـاق استكشـاف 
بحـد  متعـة  تعتبـر  المنطقـة  هـذه  فزيـارة  والمغامـرة  الطبيعـة 
ذاتهـا ال سـيما الصعـود الـى قمـة الجبـل واالسـتمتاع بالمشـاهد 

البانورميـة. 
صالـة عـروس السـياحية التي تقـع على السـاحل الجنوبي للباد 
فهـي مـن اجمـل مـدن عمـان وتتميـز بكثـرة المناطـق الطبيعيـة 
السـاحرة فيهـا مثـل وادي دربات وشـاطئ المغسـيل اضافة الى 

وجـود العديـد مـن المعالـم التاريخية .

صحراء وهيبة
مـن اجمـل االماكـن فـي سـلطنة عمـان لمحبـي التخييـم والسـهر 

فـي اجـواء مثيـرة تحـت السـماء المليئـة بالنجـوم.

عادات وتقاليد
مهمـة  قاعـدة  األصيلـة  العمانيـة  والتقاليـد  العـادات  تشـكل   
وعامـًا مسـاهمًا فـي تكويـن المجتمـع ويظهـر ذلـك مـن خـال 
المناسـبات الوطنيـة والدينيـة ومنهـا شـهر رمضـان المبـارك، ألن 

مفهـوم التاحـم والتراحـم هـو مـا دأب عليـه العمانيـون.
ويمتـاز المجتمـع العمانـي بعـدد مـن التقاليـد التـي تمـارس فـي 
الشـهر الفضيـل وتختلـف من والية ألخـرى ويمارسـها المجتمع أو 

األسـرة بشـكل منفـرد داخـل المنـزل أو خارجه.
كمـا يشـترك المجتمـع العماني مـع المجتمعات األخرى في شـهر 
رمضـان المبـارك ببعـض العـادات مثـل: صلـة األرحـام وتبـادل 
التهانـي بمقـدم الشـهر واصطحـاب األطفـال إلى المسـاجد ألداء 
الصـاة بعد شـرٍح نظـري واٍف ويتم التطبيق عمليًا اسـتنادًا لهدي 
النبـي )صلـى اللـه عليـه وآلـه وسـلم( والمحافظـة علـى حلقـات 
وفضائـل  الكريـم  بالقـرآن  المتعلقـة  الدينيـة  والـدروس  الذكـر 

الشـهر الفضيـل والـدروس المسـتفادة منه.
ومـن العـادات العمانيـة التي ال تـزال تمارس في الشـهر الفضيل 
أيضًا اإلفطار الجماعي سـواء في المسـاجد أو تجمـع أفراد العائلة 
فـي بيـت أكبرهـم سـنًا، كمـا ان بعـض القـرى مـا زالـت تحافـظ 

علـى افطـار جماعي بمـا يعرف بــ )السـبلة( أو المجلس.
وتظهـر بعـض األكات العمانيـة الشـعبية فـي الشـهر الفضيـل 
مثـل: الهريـس والعرسـية والثريـد وتكـون حاضـرة فـي مائـدة 

اإلفطـار إلـى جانـب التمـر والمـاء واللبـن.

قوارير
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هي 
واالبداع

جمعهما حب قراءة الكتب تحت سقف واحد، فحوال عشهما الصغير الى مكتبة كبيرة 
بعناوينها وكتابها فكانت فرصة عمل جميلة للشابة اطياف قيس جاسم التي يئست من 

الوظيفة الحكومية لتعمل عبر وسائل التواصل االجتماعي في الترويج للكتب وتمارس 
هوايتها الجميلة في القراءة عبر مكتبة اطلقت عليها اسم مكتبة ورد. 

أطياف قيس تحدثت عبر هذا الحوار القصير فقالت:

تروج للكتب واالصدارات عبر شبكات التواصل 
أطياف قيس:  

حولت متعة القراءة الى عمل

بعـد انهاء دراسـتي الجامعية وحصولي على شـهادة البكالوريوس 
فـي الهندسـة الزراعيـة فتشـت عـن فرصـة عمـل حكوميـة  دون 
جـدوى ففكـرت فـي انشـاء  مكتبـة الكترونيـة امـارس مـن خالها  
القـراءة هوايتـي المفضلـة واعـرض فيها كل ما يصلنـي من كتب 
مـع كتابـة موجـز عـن كل كتـاب او اقتبـاس وصـورة للكتـاب او 
الكاتـب وفـي نفـس الوقـت اسـاعد زوجـي واكـون قـرب أسـرتي 

وكانـت فكـرة ناجحـة نوعـا ما.
 

*ما هو مقدار االقبال على شراء الكتب عبر وسائل التواصل 
االجتماعي ؟

بالتأكيـد هـو ليـس بمسـتوى الطمـوح وذلـك  ألسـباب منهـا آليـة 
اختيـار الكتـاب وذوق القـارئ ونوعيـة العناويـن المنتشـرة .

زبائنـي رجـاال ونسـاء ومن مختلـف االعمـار ولكن الفئـة االكبر هي 
النسـاء و نسـبة  70 % منهـن شـابات فـي مقتبـل العمـر كذلـك 
االطفـال السـيما بعـد افتتاح قسـم خـاص باألطفال يحتـوي على 
القصـص ووسـائل فكريـة وتعليميـة .. امـا اكثـر الكتـب مبيعـا 

زبائني رجاال ونساء ومن 
مختلف االعمار ولكن 

الفئة االكبر هي النساء و 
نسبة  70 % منهن شابات 
في مقتبل العمر كذلك 

االطفال السيما بعد افتتاح 
قسم خاص باألطفال 
يحتوي على القصص 

ووسائل فكرية وتعليمية
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ساجدة ناهي 

فهـي الروايـات االجنبيـة المترجمة.  

*ماذا اضافت لك مكتبة ورد ؟
فكـرة ممارسـة هوايتـك كعمـل هـي المتعـة بحـد ذاتهـا و كونك 
محاصـرًا بهـذا الكـم الهائـل مـن الكتـب واستنشـاق عبقهـا كل 
صبـاح هـي منتهى غايـات القارئ كذلك احسسـت بأنني صاحبة 
هـدف مهـم اذ اعتبر نفسـي مسـؤولة عـن تعريف النـاس بالقراءة 

وتشـجيعهم عليهـا فالهـدف ليـس ربحيا فقـط وانمـا تثقيفيا. 

*هل يشاركك زوجك متعة القراءة ؟
زوجـي هـو الداعـم االكبـر والمشـجع الوحيـد ولـه فضـل كبيـر فـي 
مسـاعدته  عـن  المسـتوى فضـا  لهـذا  وايصالهـا  المكتبـة  دعـم 
الفعليـة فـي تثبيت الركائـز االولى للمكتبة وال يـزال صاحب الدور 
االكبـر فـي اسـتمرارها فضـا عـن ارتقائهـا لهـذه السـمعة الطيبة 

ليـس فـي محافظـة بابـل بـل في عمـوم العـراق.
 

*ماذا يستهويك من الكتب ؟
علـى االغلـب اقـرأ روايـات لكتـاب عـرب وتعجبنـي 
تسـتهويني  كمـا  العتـوم  ايمـن  روايـات 
كتابتهـا  وامـارس  النثريـة  النصـوص 
واجدهـا تعبـر عـن ذاتـي ولـدي 
صفحـة خاصـة علـى الفيـس 
انشـر  بـوك 

فيهـا كتاباتـي الشـخصية والخواطـر فيمـا يقـرأ زوجـي الروايـات 
والاتينـي  الروسـي  واالدب  عامـة  بصـورة  المترجمـة  االجنبيـة  
بصـورة خاصـة ولديه شـغف  كبيـر بالقراءة  ووقت فراغ  يسـتغله 

فـي قـراءة 6 او 7 كتـب تقريبـا  فـي الشـهر  .

*كيــف تجديــن وقتــًا للقــراءة امــام زحمة المســؤوليات 
البيتية ؟

احـاول دائمـا ان انتـزع وقتا للقـراءة دون ان انتظر وقـت الفراغ الن 
وقـت القـراءة  هـو الـذي يفـرض نفسـه  واقـرأ فـي اي وقـت دون 

تحديـد سـاعة معينة .
واحصـل علـى الكتـب مـن المطابـع واصحـاب الجملـة فـي شـارع 
المتنبـي وانـا وزوجـي نشـترك فـي تحديـد قائمـة العناويـن وقـد 

اقـوم انـا بشـرائها او هـو حسـب الظـروف. 

*ما هي آلية عرض الكتب في صفحة المكتبة ؟
مـن المسـتحيل ان اجـد الوقـت لقـراءة كل هـذه الكتـب وال يعنـي 
عـرض اي كتـاب انـي قرأتـه فهنـاك كتـب ال تسـتهويني مثـل 
كتـب الفلسـفة والسياسـة والكتب العلميـة  ولكني اكتـب ملخصًا 
لهـا  ملخصـات  عـن  ابحـث  االخـر  والبعـض  منهـا  البعـض  عـن 

وانشـرها مرفقـة مـع صـور للكتـاب واقتباسـات منـه. 

*طموحك ؟
لـدي طمـوح بتوسـعة دائـرة القـراءة والمطالعـة مـن خـال افتتاح  
مكتبـة علـى ارض الواقـع مـع قسـم لألطفـال والوسـائل التعليمية 

دون االكتفـاء بصفحـات التواصـل االجتماعـي. 
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درر
سجادية

رسالة الحقوق.. 

صالة في محراب النجاة
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｠حق الصالة｟

عالقة روحية
نجــد فــي رســالة الحقــوق لإلمــام الســجاد )عليــه الســام( مجمــل 
ــأى  ــه فــي من ــاة اإلنســان، بــل وتجعل الحقــوق التــي تنظــم حي
عــن الخطيئــة، ولعــل أهــم خطــوة ترفــد اإلنســان بالحصانــة مــن 

ارتــكاب الزلــل، هــي الصــاة.. 
فهــي االرتبــاط الروحــي بيــن العبــد وربــه، كونهــا طقســًا عباديــًا 
ــي  ــع يأت ــذا التوزي ــات، وكأن ه ــِة أوق ــى خمس ــًا عل ــًا موزع يومي
بهــذا الشــكل ليكــون محطــات للراحــة مــن فوضــى الحيــاة 
الدنيــا المشــحونة باللهــاث وراء األهــواء، والمتزاحمــة باألحــداث 
الدمويــة، فعنــد الوقــوف فــي أتجــاه معيــن علــى مســاحة 
طاهــرة، مســبوق ذلــك بطهــارة روحيــة متمثلــة بالنيــة والوضوء، 
 فــإن هــذه الوقفــة تمثــل حرفيــا المثــول بيــن يــدي اللــه، 
وهنــا تتصــل الــروح ببارئهــا؛ لتأديــة أهــم واجــب فرضــه اللــه 
والــذي جعلــه ســبيا لحمايــة العبــد مــن ارتــكاب الفاحشــة 

ــر. والمنك

رياضة البدن والنفس
ــوم، أال إن  ــم الي ــه العال ــل إلي ــذي وص ــل ال ــور الهائ ــد التط بع
أغلــب الدراســات الحديثــة توصلــت لحقائــق مذهلــة وردت فــي 
القــرآن الكريــم، ومــا ورد فــي رســالة الحقــوق أيضــا بــدأ يعتمــده 
ــة  ــن جمل ــرد، وم ــلوك الف ــم س ــة تنظ ــه منهجي ــى إن ــرب عل الغ
ــإن  ــا يخــص الصــاة ف ــه األبحــاث مؤخــرا فيم ــت إلي ــا توصل م
لهــا فوائــد صحيــة للجســم فضــا مــا تمنحــه للنفــس مــن هــدوء 
وســكينة، ومــن ضمــن هــذه الفوائــد الصحيــة فقــد ثبــت علميــا 
أن التماريــن الرياضيــة ال تتحقــق فائدتهــا القصــوى إال إذا كانت 
علــى مــدار اليــوم وهــو مــا تحققــه الصــاة بالحــركات النموذجيــة 
فيهــا، كمــا إن حركــة الســجود والركــوع المتواليــة تقــي اإلنســان 
ــال  ــي المج ــاء ف ــد العلم ــداع، ويؤك ــواع الص ــة بأن ــر اإلصاب خط
القابضــة  العضــات  جميــع  تحــرك  الصــاة  بــأن  الطبــي 
ــي  ــا يق ــي م ــوع وه ــاء الرك ــة أثن ــل الفقري ــطة والمفاص والباس
خطــر أمــراض الظهــر وأشــهرها األمــراض المتعلقــة بالفقــرات، 
ــي  ــودة ف ــلبية الموج ــة الس ــجود الطاق ــة الس ــص حرك ــا تمت كم
الجســم فضــا عــن امتــاء الشــرايين بالــدم وهــذا مفيــد لتحفيــز 

ــدورة الدمويــة. عمــل ال

اإلخالص في الصالة
 يتعلــم اإلنســان كل شــيء فــي الحيــاة بصــورة تدريجيــة، 
والصــاة مــن ضمــن الواجبــات التــي نتعلمهــا بعمــر مبكــر 
ــر  ــن الذك ــف م ــن التكلي ــغ س ــا البال ــف به ــة ُيكل ــا فريض كونه
واألنثــى، لــذا فــإن دور األبويــن فــي زرع حــب الصــاة فــي 
نفــوس ابنائهــم، وحثهــم علــى اإلخــاص فــي تأديتهــا أهــم 

ــها. ــاة نفس ــزاء الص ــم ألج ــن تعليمه م
 أقســام الصــاة وحفــظ الســور القرآنيــة التــي تذكر فــي الركعات 
وكل مــا يتعلــق بهــا تظــل مــادة نظريــة يمكــن اكتســابها مــن 
أي شــخص قائــم علــى تعليــم هــذه األمــور للصغيــر، لكــن المــادة 
ــاص  ــتقرار واإلخ ــوع واالس ــي الخش ــاة وه ــي الص ــة ف العملي
ومعرفــة عظمــة الموقــف الــذي يكــون فيــه العبــد حاضــرا أمــام 
اللــه ســبحانه وتعالــى بجســمه وروحــه وجوارحــه؛ فهــذا تدريــب 
يكتســبه األبنــاء أثنــاء رؤيــة آبائهــم وهــم فــي محــراب الصــاة، 
ومــن خــال حديثهــم عــن الرحمــة النازلة علــى نفــوس المصلين، 
واآلثــار المترتبــة علــى قاطــع الصلــة بينــه وبيــن ربــه، كـــغياب 
التوفيــق، وغيرهــا كثيــرا مــن اآلثــار الدنيويــة فضــا عــن عقوبــة 

تــارك الصــاة فــي القبــر ويــوم القيامــة.

حب العبادة
ربما يتساءل بعض المؤمنين هل يتساوى المصلون باألجر!؟

ــر  ــا أن نتدب ــل أن نتعمــق فــي طــرح هكــذا تســاؤالت، علين وقب
ــا  ــاء تأديتن ــا أثن ــي حبن ــاوى ف ــل نتس ــي ه ــة وه ــألة مهم مس

ــادات؟  العب
هل نفقه قيمة الصاة؟ 

ــاة  ــه الص ــرض الل ــا ف ــي بموجبه ــة الت ــة اإللهي ــي الغاي وماه
ــلم؟ ــى المس عل

ومــا الفــرق بيــن تأديــة الواجــب باللســان وحســب.. وبيــن عقــد 
اللســان بالحضــور القلبــي؟ 

وغيرهــا كثيــر مــن التســاؤالت التــي تشــحذ التأمــل والتدبــر فــي 
ــة  ــى هيئ ــواب عل ــي بعدهــا ســيصلنا الج ــا، والت ــادة ذاته العب

رحمــة وســكينة.

ايمان الحجيمي

نص حق الصالة وفق ما جاء في رسالة الحقوق لإلمام السجاد )عليه السالم(
)فأما حق الصالة فأن تعلم أنها وفادة إلى الله، وأنك قائم بها بين يدي الله، 

فإذا علمت ذلك كنت خليقًا أن تقوم فيها مقام الذليل، الراغب، الراهب، الخائف، 
الراجي، المسكين، المتضرع، المعظم من قام بين يديه بالسكون واالطراق 

وخشوع األطراف، ولين الجناح، وحسن المناجاة له في نفسه، والرغبة إليه في 
فكاك رقبتك التي أحاطت به خطيئتك، واستهلكتها ذنوبك، وال قوة إال بالله(  
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فلكلور

تصوير - رغد العبيدي
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مهنة المخاطر
ــة، هــذه التســمية التــي   )الصاعــود(  اي امتطــاء ظهــر النخل
تطلــق علــى مــن يمتهــن هــذا العمــل  وهــي مهنــة ال تخلــو 
مــن المخاطــر لمــا تكتنفــه مــن صعوبــة اثنــاء الصعــود، وبرغم 
ــل و  ــن يمارســون هــذا العم ــن الفاحي ــر م ــا زال الكثي ــك م ذل

يكــون غالبــًا مصــدر رزقهــم الوحيــد.
ــط بهــذا  ــل المرتب ــن النخي ومــن اســباب حــوادث الســقوط م
العمــل هــو ارتبــاك )الصاعــود( وذلــك ان رأى حشــرة او افعــى 
ــة، او ســقط شــيء فــي عينيــه، او اكتشــف  علــى جــذع النخل
عيبــًا مــا فــي طريقــة ربطــه  للتبليــة، فيحــاول اعــادة ربطهــا 
ــارة  ــى مه ــاج ال ــذا يحت ــل، وه ــر قلي ــاع غي ــى ارتف ــو عل وه
كبيــرة  وشــجاعة ايضــا وعــدم ارتبــاك ليتمكــن مــن الســيطرة 

حتــى ال يعــرض حياتــه للخطــر.

اجور زهيدة
ــن افرادهــا لكســب  ــة بي ــداول هــذه المهن ــاك عوائــل تت هن
ــا  ــة اال ان اجوره ــذه المهن ــة ه ــم صعوب ــى رغ ــم، وعل رزقه

ــا. ــي خطورته ــدا ال تضاه ــدة ج زهي
كمــا هنــاك مــن يصعــد النخيــل كهوايــة وليــس عمــًا 

البســتان. اصحــاب  مــن  كانــوا  ان  وخصوصــا 

كيفية صناعتها
وتتــم  الســفينة  اولهــا   جزأيــن،  مــن  )التبليــة(  تتكــون 
ــن  ــال م ــن حب ــارة ع ــي عب ــل، وه ــف النخي ــن لي ــا م صناعته

الليــف مبرومــة بعنايــة كبيــرة ومحاكــة بشــكل دقيــق.
والجــزء االخــر هــو الطــوق، يتكــون مــن ســلك معدنــي قــوي 

ــن. ــن الجانبي ــفينة م ــك بالس ــن ومتماس ومتي
يبــدأ ) صاعــود( النخيــل بتســلق النخلــة بحــركات متناســقة 
ــل  ــن نق ــن م ــذع ليتمك ــوب الج ــمه ص ــدم جس ــة، فيق دقيق
ــه  ــة( لـــ )كربــة( أخــرى، مــع ماحظــة رفــع قدمي )زنــد التبلي

ــا. ــي تليه ــة( والت ــن )كرب ــب بي بالتعاق
ــط،  ــد، واللواكي ــل الصواعي ــن قب ــه( م ــتخدم )التبلي ــا تس  كم

ــم. ــب تخصصه ــم حس ــاز اعماله ــرض انج ــي لغ والمكربج

لم تجاريها التقنية
 الشــك ان هنــاك عــدة تســاؤالت حــول هــذه اآللــة البدائيــة 
لعــدم اندثارهــا ليومنــا هــذا، ولــَم لــم تتطــور بالشــكل الــذي 
يائــم روح العصــر الحديــث، فمــا زالــت  تمتــاز بحضــور الفــت 

لكثــرة اســتخدامها.
لقــد اوضــح اصحــاب اختصــاص هــذا العمــل واصحــاب 
ــة  ــة المكنن ــتعانة بآل ــم االس ــد ت ــه ق ــا، بان ــاتين ايض البس
الزراعيــة ولكنهــا اصطدمــت بعــدة معوقــات، اهمهــا حجمهــا 
الكبيــر فــا يمكــن دخولهــا للبســاتين بســهولة والعمــل بحرية،  
 اذ ان اشــجار النخيــل مغروســة بشــكل غيــر منتظــم وهــذا 
الــى  باإلضافــة  كثيــرا،  اآلالت  هــذه  عمــل  يقيــد   مــا 
ــا  ــة،  فض ــع التبلي ــة م ــدا بالمقارن ــة ج ــر بطيئ ــا تعتب انه
ــا  ــة مم ــط الترب ــى ضغ ــؤدي  ال ــذي ي ــل ال ــا الثقي ــن وزنه  ع
ــي ارض  ــات ف ــبة للنبات ــرة بالنس ــاكل كبي ــي مش ــبب ف يتس

ــتان. البس
و يــرى المزارعــون ان التبليــة الميكانيكيــة  بــدت تنتشــر 
ــة المصنوعــة  ــن تنافــس التبلي بشــكل  تدريجــي،  اال انهــا ل
ــر، وان  ــدى الكثي ــًا ل ــتخدامها دارج ــيبقى اس ــًا وس ــا يوم يدوي
ــة. ــر ضيق ــل أط ــتكون داخ ــة س ــة الميكانيكي ــت التبلي نجح

اصل التسمية
عجــزت التكنلوجيــا  الحديثــة عــن منــح التبليــة تســمية  اخــرى 
مــن بــاب التغييــر،  فبقــي اســمها  لليــوم كمــا كان عبــر 

ــروي. ــي والق ــع المحل ــي المجتم ــل، ف ــا الطوي تاريخه
ــرت  ــرين  تكس ــادي والعش ــرن الح ــا الق ــروس تكنلوجي وكأن ت

ــرون. ــد  لعــدة ق ــذي يمت ــام هــذا االرث ال ام
ــردة أتــت مــن  ــأن هــذه المف ــا يذكــره المؤرخــون ب وبوفــق م

ــو(. ــم ) تابلي ــمى لديه ــت تس ــن وكان البابليي

زهراء جبار الكناني

رغم طوفان التطور الصناعي الذي يكتسح العالم برمته, مازالت )التبلية( اآللة 
البدائية المخضرمة  تفرض وجودها  لدى الكثير من اصحاب البساتين وحتى 
البيوت, الذين يزرعون النخيل حصرا, فهي آلة مخصصة لتسلق النخيل إلنجاز  

بعض اعمالها وجني ثمارها )التمر(.

｠التبلية..｟ 
 آلة بدائية تستحضر أصالة الماضي
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*ما قصة دخولك عالم الكتابة .. ومتى؟
ال يوجـد زمـان معيـن يمكننـي أن أشـير إليـه،  فـكلُّ مـا أتذكـر أني 
كنـت اكتـب منـذ صغـري.. البدايـة كانـت مـع كتابـة مواضيـع 
مدرسـية ثـم بالتدريج تأليـف قصص ومسـرحيات أو برامج لإلذاعة 
المدرسـية، وهكـذا وجـدت نفســي انشـر - فـي عمـر مبكـر- عـدة 

قصـص فـي مجـات محليـة، 

*هل التخصص يتيح فرصة افضل لالبداع؟
تخصصـي ليـس في مجـال األدب، ولكـن بالطبـع التخصص يتيح 
مجـاال أوسـع لابـداع. صحيـح أن اإلنسـان لديـه بالفطـرة بعـض 
الملـكات ونقـاط قـوة فـي مجال ما،  أكثـر من آخـر، إال أن ذلك كله 
ال يصقـل إال بالتعلـم المسـتمر والممارسـة، اي الكتابـة او الخـوض 
فـي المجـال الـذي يسـتهوي الشـخص .. فكلمـا تعمق فـي التطلع 

في قصصها حزمة مفاهيم اخالقية 

فاطمة اللواتي ..
براعة في نسج حكايات الطفولة 

رسالة انسانية نسجت خيوطها في ركن العطاء وخدمة تعليم الموهوبين،  ناقدة وكاتبة 
و مدربة في مجال أدب االطفال، باحثة  تربوية تمنح الجمال الروحي اينما وجد لتوظفه 

قصصا" تداعب افكارهم الغضة وتغذي االبداع بطاقات جادة.. في اسلوبها القصصي 
حزمة من المفاهيم والقيم األخالقية، وهي ترى العالم من منطلق البراءة التي تصوغها 

قصصها بأمتياز وتفرد.. سيرتها الذاتية مكتنزة بآفاق تربوية غاية في الدهشة .. انها 
األكاديمية والقاصة العمانية الدكتورة فاطمة انور اللواتي ..التقيناها في رحاب سيد 

الشهداء لننعطف معها في عالم الحروف والكتابة وكان هذا الحوار.     

ضيف 
وحوار
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الـى هوايتـه سـواء الكتابيـة او المهنيـة كلمـا ازدادت خبرته ونجح 
فـي تكوين اسـلوب جـاد وخـاص به.   

*بماذا يختلف ادب الطفولة عن غيره ؟
أنـا ال أراه مختلـف بـل أراه يحمـل خصائصـه وتفـرده كأي أدب 
آخـر.. هنـاك الكثيـر مـن المشـتركات في األمـور األدبيـة خصوصا 
سـواء  القصـص  فكتابـة  القصصـي،  البنـد  تحـت  تقـع  حينمـا 
روايـات أو قصـص قصيـرة أو قصـص لألطفال كلهـا تحمل بعض 
السـمات المشـتركة، وفـي نفـس الوقـت كل واحـدة منهـا لديهـا 

سـمات تميزهـا عـن األخـرى.
 يجـب علـى الكاتـب فـي مجال ادب الطفـل أن يدرك انـه يخاطب 
طفـا فـي مرحلة عمرية معينة، وأن لـكل مرحلة عمرية خصائصها 
وتفردهـا وهـذا يجـب ان يكـون واضحـا لديـه. عند الكتابـة للطفل 
أرى ان واحـدا مـن األمـور المهـم ادراكـه هـو أن يحـاول الكاتـب أن 
يحيـي ذلـك الطفـل الذي فـي داخلـه – أي داخل نفسـه – ليتمكن 

مـن التواصـل مـع األطفال الذيـن هم فـي الخارج. 

*مــا الذي يمكــن ان نقدم لهم لبناء مســتقبل واعد وفكر 
يرتقي بهم نحو النجاح ؟ 

األدب طريـق سـهل وجميـل وممتع يسـتأنس بـه الكبيـر والصغير، 
المهمـه  الرسـائل  مـن  الكثيـر  نحمـل  ان  نسـتطيع  األدب  عبـر 
إال أن عمليـة التوصيـل ال بـد ان تكـون راقيـة ومسـؤولة.. الرقـي 
التمسـك  هـو  أولهمـا  مهميـن  أمريـن  فـي  تبـرزان  والمسـؤولية 
باالخـاق، ومـا اقصـده هـو تمسـك الكاتـب باألمانة بعدم سـرقة 
بحيـث  ومهاراتـه  قدراتـه  تنميـة  اآلخـر  واألمـر  االخريـن،  أعمـال 
تتناسـب مـع خصائـص األطفـال.. هنـاك عدد مـن األمـور االخرى 
لكـن هذيـن األمريـن مهمـان جـدا، ولكـن مـع األسـف، إننـا نعاني 

مـن فقدهمـا عنـد بعـض الكتـاب فـي عالمنـا العربـي.

*ماهي رســالتك األدبيــة واالعالمية للمجتمع ولالســرة 
بصورة خاصة ؟ 

اإلبـداع.. إننـي أدعـو إلـى محاولـة إخـراج أي عمـل بدرجـة معقولة 
داخلهمـا  يضمـران  واألصالـة  واإلبـداع  واألصالـة.  اإلبـداع  مـن 
الكثيـر مـن العناصـر التـي أحـرص أن أضمنهـا فيمـا أكتـب، فإلى 
جانـب اإلبـداع واألصالـة، االهتمـام بالعمـل مـن الناحيـة اللغوية 
واإلخراجيـة )قـدر اإلمـكان(. وعبـر تقديـم عمـل مبدع فنحـن نقدم 
رسـائل كثيـرة لصغارنـا وأهلنـا والمجتمـع أهمهـا .. قيمـة اإلتقان 

العمل فـي 

*حدثينا عن إصداراتك وهل أنت راضية عنها ؟                           
بشـكل عـام أنـا ال أصدر شـيئا إذا لـم أكن راضيـة عنـه.. لكنني قد 
أكتشـف بعـد فتـرة أنـه كان األفضـل لـو اسـتخدمت هـذه الجملة 
بـدل تلـك، أو أننـي أضفـت هـذا بدل ذلـك.. وهـذه األمـور دائمة 
ألن  كثيـرا،  بذلـك  أسـعد  وإننـي  يتطـور..  اإلنسـان  ألن  الحـدوث 

العمـل الـذي يأتـي بعـده يكـون أفضـا بـإذن الله.

*مالفرق بين الكتابة للكبار والصغار ؟  
الفروقـات تقـع فـي قـدرة الكاتـب فـي اسـتحضار الطفـل الـذي 

بداخله ليسـتطيع فهـم وادراك احتياجات الطفـل الحقيقي والتي 
تختلـف عـن الكبـار.. أيضـا، أسـلوب توصيـل الفكرة إلـى األطفال 
وطريقـة طرحـه وعمـق الفكـرة وبعـض األمـور التقنيـة التـي يجب 
مراعاتهـا فـي الكتابـة بشـكل عـام ، وهـي تختلف مـن جنس إلى 

آخـر بدرجـات معينة.

*مالعمــر الــذي يمكــن نقــدم لهــم جرعــات مــن األدب 
اإلسالمي للطفل ؟ 

أدبـا إسـاميا وهنـاك أدب غيـر إسـامي.  أؤمـن أن هنـاك  أنـا ال 
اإلسـام ليـس دينا مركونـا في جانب مـن جوانب حياتنا. اإلسـام 

ديـن متحـرك يحمـل كل القيـم اإلنسـانية.
 فحينمـا نكتـب عـن العلـم فنحن نكتب عـن أدب إسـامي، وحينما 
نكتـب عـن الطموح فنحـن نكتب عـن أدب إسـامي. وحينما نكتب 
عـن األخـاق فنحـن نكتـب عـن أدب إسـامي.. اإلسـام فـي كل 

! تنا حيا

حاورتها/ سعاد البياتي 

سيرة 

- مديـرة مركـز ابجد للبحـوث والدراسـات والنمو 
المهني.

- مؤسسة ومديرة مياسين للنشر. 
التدريـس  وطـرق  المناهـج  فـي  دكتـوراه   -

.) يـكا )امر
- ماجسـتير فـي التنميـة األسـرية واألنسـانية 

)امريـكا(. الطفولـة  تخصـص تربيـة 
- بكلوريوس علوم انسانية .

- نشـرت عـددا" مـن قصـص االطفـال ولديهـا 
كتـب مطبوعـة عـن عالـم الطفولـة .

)مذكـرات  تربـوي  ادبـي  كتـاب  لهـا  صـدر   -
تلميـذ(.

- رواية )الصيحة( 
- كتـب ومقـاالت واعمـدة تربويـة فـي عدد من 

الصحـف والمجات 
- محاضـرة وتدريسـية ومستشـارة فـي عدد من 

الـدول العربيـة والغربية .
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رفقا بالطفولة 

بأي حق يستغل 
بعض من اصحاب 
النفوس الضعيفة  
حاجة وعوز 
بعض النازحين  
والمشردين 
وااليتام ويجعل 
من هذه الطفولة 
البائسة أداة 
للمتاجرة بهذه 
البضائع الرخيصة 
وبأعمال أخرى 
قد تسرق 
طفولتهم وتزرع 
في عقولهم 
ونفوسهم مبادئ 
الغش والخداع  
في هذه السن 
المبكرة

رضخت امام توســات طفل صغير ال يتجاوز السابعة من العمر اشعث 
الشــعر رث الثياب  ووجه لوحته الشــمس حتى تحول الى لون االرض 
والتراب وقــف امامها مرتبك الخطى يحمل صندوقــا كارتونيا واخرج 
منها قطعة شــوكوالتة قائا ) خالة نســتلة بألــف ( وجعلها الجوع 
فــي لحظات قصيرة تلتهم جزءا كبيرا منها ولكن  ما ان تذوقته حتى 
احســت بطعمها المر الاذع واكتشفت ان ما يحمله البائع الصغير هي 
مواد منتهية الصاحية وانه يبيع هذه السموم بكل حرية دون حسيب 

او رقيب.
بعد استجواب قصير عرفت ان الطفل يشتري هذه االنواع من الشكوالتة 
من احد اصحاب المحال التجارية بسعر بخس جدا وهو واحد من جيش 
من الباعة المتجولين  االطفال والشــباب الذيــن يزاولون هذه االعمال 
البســيطة في االسواق الشــعبية وفي تقاطعات المرور الكثيفة الزخم 
لكســب لقمة عيش قد تســاهم في اخراجهم من دائــرة الفقر غير ان 
عملهم بسبب هذه البضائع المنتهية الصاحية اصبح اشبه بالتوسل 
واقرب الى التســول مما يســبب نفور معظم المواطنين من بضاعتهم 

الرخيصة .
فبأي حق يســتغل بعض من اصحــاب النفوس الضعيفة  حاجة وعوز 
بعض النازحين  والمشردين وااليتام ويجعل من هذه الطفولة البائسة 
أداة للمتاجــرة بهــذه البضائع الرخيصــة وبأعمال أخرى قد تســرق 
طفولتهــم وتزرع في عقولهم ونفوســهم مبادئ الغــش والخداع  في 

هذه السن المبكرة.
ورغم ان عمالة االطفــال مناقضة التفاقية حقوق الطفل الدولية التي 
يحتفل بها العراق ســنويا والتي تحرم استغال االطفال في اعمال ال 
تناســب اعمارهم وتنتهك طفولتهم مع  ذلك تبقى  مشــاهدة هؤالء 
االطفال يوميا  من اكثر المشــاهد المؤثرة التي تكشــف عن محروميه 

الصغار من أدنى مباهج الحياة. 
فالطفل نبتة يجب علينا ان نســقيها بالحــب والحنان واالهتمام لكي 
يصبح شجرة مثمرة ومواطنًا صالحًا وهم بالتالي عماد مستقبل العراق، 
لذا فــأن التحديات امامنا كثيــرة وعلى الحكومة اعــادة هيكلة وبناء 
المجتمــع من خال اصــدار القوانين والتشــريعات التي تحمي الطفل 
وتحفــظ حقوقه،  وعلــى الجهات الرقابية  ايضــا متابعتهم للحفاظ 
على ســامتهم اوال وسامة المواطنين ولمنعهم من االنزالق في هاوية 

الفساد واالنحراف.

ساجدة ناهي

الواقع من
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ربيع الشهادة
ملف خاص 
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ملهم اإلنسانية..
 منار لألمم واصالح للقيم

في سياق تطور المفاهيم اإلنسانية ثمة ثوابت شامخة ال تتغير, وألن اإلمام الحسين )عليه 
السالم( أثبت بدمه إن ال حياة دون كرامة؛ فقد أينع من ذلك الدم الطاهر ربيعًا دائمًا يمثل 

االستقامة والحق الذي قاتل من أجله وقتل, وانطالقا من هذا المبدأ العظيم فإن األمانتين 
العامتين للعتبتين الحسينية والعباسية المقدستين تستثمر كل الجهود من اجل إقامة 

مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي كل عام.

ملف 
العدد
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ــم  ــس قس ــلطان رئي ــم س ــي كاظ ــاج عل ــت الح ــر( التق )قواري
ــة  ــة الحســينية المقدســة ورئيــس اللجن النشــاطات فــي العتب
التحضيريــة؛ ليوضــح تفاصيــل فعاليــات مهرجــان ربيــع 
الشــهادة المتزامــن مــع ذكــرى والدة األئمــة األطهــار )األقمــار 
ــل  ــان وعم ــة بالمهرج ــرات الخاص ــن التحضي ــعبانية( وع الش

ــة. ــة والفرعي ــان التحضيري اللج

استعدادات مبكرة
ــع الشــهادة  ــدورة الرابعــة عشــرة لمهرجــان ربي ــام ال بعــد خت

تحــت شــعاره الــذي ال ينســى )باألمــام الحســين ثائــرون 
ــة  ــة التحضيري ــوى منتصــرون( اســتنفرت رئاســة اللجن وبالفت
للنســخة  المنهجيــة  الخطــة  ووضــع  لاســتعداد,  كوادرهــا 
ــن  ــه المهرجــان م ــا يتضمن ــك لم ــي ذل الخامســة عشــرة, ويأت
ــي  ــي والعرب ــار المحل ــر اإلط ــه يعب ــا, وكون ــة علي ــة ثقافي قيم
ــون  ــة أن يك ــؤولية والمهني ــاة المس ــن مدع ــة, وم ــى العالمي إل
نجــاح  تضمــن  مدروســة  خطــة  علــى  قائمــًا  المهرجــان 
المهرجــان وعكــس صــورة حقيقــة للجهــود المبذولــة لمختلــف 
ــة خاصــة  ــى ســت لجــان فرعي اللجــان التــي يتــوزع عملهــا إل
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قوارير

ــة, إذ  ــة التحضيري ــل اللجن ــن عم ــا ع ــوي فض ــب النس بالجان
تتكــون اللجــان الفرعيــة مــن اللجنــة العلميــة, واإلعاميــة, 
والثقافيــة, ولجنــة اإلرشــاد واألســرة, واللجنــة الماليــة, ولجنــة 
ــة  ــي فاللجن ــاص والنوع ــا الخ ــة عمله ــكل لجن ــات, ول العاق
العلميــة أطلقــت مســابقة للبحــوث النســوية بضوابــط وشــروط 
خاصــة, بينمــا أعلنــت اللجنــة الثقافيــة عــن تبنيهــا مســابقة 
ــى عاتقهــا  ــة عل ــة اإلعامي ــرة, واتخــذت اللجن للقصــة القصي
تهيئــة التغطيــة اإلعاميــة والتنســيق مــع بقيــة اللجــان, 
ــراف  ــت إش ــويا تح ــرا نس ــوية مؤتم ــات النس ــتضم الفعالي وس

ــرة. ــاد واألس ــة اإلرش لجن

النسخة الخامسة عشرة 
تحــت شــعار )اإلمــام الحســين منــار لألمــم وإصــاح للقيــم(, يرفع 
المهرجــان هويتــه الحســينية بدورتــه الخامســة عشــرة, مســتثمرا 
لــكل اإلمكانيــات والجهــود لجــذب أنظــار العالــم وتوضيــح 
ــى  ــادي عل ــة اإلعــام المع ــت ماكن ــي دأب الصــورة المشــرقة الت
تشــويهها بشــتى الطــرق, بهــدف زعزعــة الثقــة الكبيــرة التــي 
ــام الحســين  ــى شــخصية اإلم ــن يتعــرف عل ــع بهــا كل م يتمت
)عليــه الســام( عــن قــرب, فبمجــرد تصفــح التاريــخ والوقــوف 
عنــد عرصــة كربــاء والرجــوع إلــى أحــداث واقعــة الطــف, 
ســيتلقى العاقــل درســا تفصيليــا يوضــح قيمــة اإلنســان, 
وعظمــة المبــدأ, ومــا هــي العبــر التــي عكســتها تلــك الواقعــة 
والسياســية,  والثقافيــة,  اإلنســانية,  أبعادهــا  جميــع  مــن 
ــق  ــان المطل ــدة واإليم ــو العقي ــم ه ــد األه ــة.. والبع واالجتماعي

ــل. ــف والتضلي ــن التزيي ــامي م ــن اإلس ــة الدي ــرورة حماي بض

ضيوف الربيع
فربيــع  المهرجــان,  علــى ضيــوف  نطلــق  أن  علينــا  هكــذا 
العاشــقين هــو موســم والدة األئمــة األطهــار )عليهــم الســام(, 
الضيــوف  تنــوع  هــو  المهرجــان  هــذا  فــي  الافــت  ومــن 
وتوافدهــم مــن مختلــف أنحــاء العالــم, فقــد زار المهرجــان فــي 
ــت  ــة تنوع ــخصية عالمي ــارب 60 ش ــا يق ــابقة م ــخته الس نس
ــن  ــن اعاميي ــكان, وبي ــل الفاتي ــيح كممث ــن مس ــال دي ــن رج بي
عالمييــن, وممثليــن عــن األمــم المتحــدة, وزعمــاء مذاهــب, 
ــرأي  ــاب ال ــرة واصح ــخصيات المؤث ــن الش ــة م ــن نخب ــا ع فض

ــم. ــي باده ف

عبق الشهادة
معــرض دائــم للكتــاب, وأمســيات قرآنيــة, وجلســات شــعرية, 
ســتحتفي  كثيــرة...  فعاليــات  ومســابقات,   ومؤتمــرات 
بهــا أيــام المهرجــان؛ ليتضــوع مــن حــرم اإلمــام الحســين 
ــذ ســقط الحســين  ــم بأســره من ــذي مــأل العال ــق الشــهادة ال  عب
ــع  ــة؛ لترتف ــذه األرض المقدس ــى ه ــهيدا عل ــام( ش ــه الس )علي
معــه كل القيــم والمبــادئ اإلنســانية, وإلــى يومنــا هــذا مــازال 
هــذا اإلمــام العظيــم يرفــد الوجــود بشــذا دمــه الزكــي مــع بقيــة 

الدمــاء الطاهــرة التــي ســقت الرمضــاء لتزهــر منهــا الحيــاة.
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دوحة 
التعلم

الزمان والمكان

سأتنــــاول  الجديـدة  الحلقـة  هـذه  فـي 
وحدتـي الزمـان والمـكان معـًا  فيما يسـمى 
الوحـدات  مـن  كونهمـا  )الزمكانيـة(  بــ 
المتازمـة التـي ال يمكـن فـكاك احديهمـا 
حقيقـة  فيـه  شـك  ال  وممـا  األخـرى..  عـن 
دائمـًا  مندمجـة  الزمـان  عـن  الفكـرة  كـون 
بفكـرة المـكان والعكـس بالعكـس صحيـح 
أيضـًا، كصورتين فنيتيـن متداخلة إحداهما 
ثـم  ومـن  تحايثيـة،  بعاقـة  باألخـرى 
الكـون  بوجـود  أصـًا  المتصـل  بوجودهمـا 

األساسـية. ركائـزه  كإحـدى  واألشـياء 
معـًا  يعمـان  والمـكان  الزمـان  إن  بيـد 
كوحـدة  ديناميكيـة  وظيفـة  ويؤديـان 
متصلـة فـي القصـة القصيـرة، إذ ال يمكـن 
التخيـل  مـا، دون  أو تصويـر حـدٍث  تصـور 
أو  الفعلـي،  أو  المحتمـل  حدوثـه  لمـكان 
اسـتيعاب زمـن منفلت عـن أطـره المكانية، 
وعائـم خـارج محيـط واقعه فـي التصورات 
الذهنيـة للمتلقيـن، وال نعنـي بالواقـع هنـا 
طبعـًا ضـرورة أن يكـون مثـل هـذا الواقـع 
علـى األرض، فربمـا يكـون في أعمـاق البحار 

أو علـى سـطح القمـر.
الوحيـد  بمنظـوره  الواقعـي  المـكان  إن  إذ 
المفتـرض  المـكان  عـن  يختلـف  السـاكن 
فـي القصـة، وإن اسـتند إلـى نفـس ذلـك 
ذا  سـيكون  هـذا  إن  إال  الواقعـي..  المـكان 
يعكسـها  فنيـة  بمسـحة  جديـدة  أبعـاد 
وعـي القـاص بجماليـة المـكان، وتصورهـا 
المدلـوالت  تحسـس  علـى  العاليـة  قدرتـه 

المكانيـة مـن خـال ارتبـاط القـاص بذلـك 
الواقـع واالنطـاق منـه، وبمـا يحويـه مثـل 
ذلـك الواقـع مـن دالالت إيحائيـة، رمزيـة، 
مـن  ذلـك  الـى  ومـا  تاريخيـة..  تصويريـة، 

الت. ال د
وان تلـك بمجموعهـا سـتنبئ عـن فضاءات 
المنظـــــور المعرفـي لاسـتلهام الفنــــي، 
وتعكـــــس الرؤيـة الفلسـفية للقــــــاص 

المبـدع فـي جماليـة المـكان.
بعديـن:  علـى  فنيـًا  ينقسـم  المـكان  إن 
الفعلـي  المـكان  إن  إي  وسـردي،  واقعـي 
وهمـا  وصفيـًا،  تصويـره  ومـكان  للحـدث 
األولـى  واحـد،  لواقـع  صورتـان  بالطبـع 
جماليـة..  واألخـرى  فوتوغرافيـة  جامـدة.. 
إذ  للزمـن  بالنسـبة  الحـال  حّسـية، وكذلـك 
عـادة  تخضـع  الزمنـي  النظـام  تقنيـة  إن 
والتاعـب  اإلدارة   وقـدرة  القـاص  لمهـارة 
تقنيـات  اسـتخدام  عبـر  بمفرداتـه..  فنيـًا 
السـرد الحديث، كالقطع وهـو عملية اختزال 
الزمـن، ومن ثـم القفز والتداعـي، أو االنثيال 
الحـر، والرجـوع بالزمن فيما يسـمى )الفاش 
فـي  مـا سـيكون  وهـو  االسـتباق  أو  بـاك( 
المسـتقبل رغـم عـدم امكانيـة بلوغـه فـي 
ضمـن  وارد  لكنـه  الطبيعيـة،  المقاسـات 
التقنيـات  مـن  وغيرهـا  الفنيـة،  السـياقات 
األخـرى، لذلـك فـإن ما يؤخـذ علـى المنحى 
الكتابـة  فـن  فـي  القديـم  الكاسـيكي 
فـي  الواقـع  يحاكـي  كونـه  القصصيـة، 
الكثيـر مـن أسـاليبه ويتقيد بها، ويقلد سـير 
الزمـن العـادي )الميقاتـي( دون االسـتفادة 
مـن تقنيـات القـص الحديـث، وإمكانياتـه 
الهائلـة كفـن قائـم بذاته، حيث اسـتحالة 
قيـاس الزمـن آليـًا، ألنه يختلف من شـخص 
آلخـر، إذ انه غيـر خاضع لمجـرد العاقة بين 
الزمـن والحـدث.. الرتباطـه بقضيـة الشـعور 

أصـًا. المتحركـة 
إن الزمـن الواقعـي )الفيزيائـي( غيـره فـي 
عمليـة السـرد األدبي في القصـة القصيرة.. 
بـل إنهمـا فـي الواقع زمنـان، زمـن الحكاية 

الحلقة الثامنة 

كيف تكتب القصة القصيرة

ما يميز قصة عن أخرى 
وقاصًا عن آخر.. عبر 

المقدرة في محاولة 
التحكم الفني، ومدى 
التوفيق بقيادة الخيط 
الزمني الدقيق وربطه 

بخيط المكان في النسيج 
الداخلي للقصة )البناء(، 

ومن ثم شد جميع 
تلك الخيوط الزمكانية 

المتلونة بشعور القاص 
نحو الخاتمة.. بالتخليق 
ألشخاص وأحداث تنبض 

بالحياة، لتتشكل في 
النهاية من خالل سردية 

القصة القصيرة..
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طالب عباس الظاهر

وزمـن السـرد، فزمـن الحكايـة منطقي يسـير 
الماضـي  مـن  الطبيعـي  تسلسـله  وفـق 
يمكـن  فـا  المسـتقبل،  إلـى  الحاضـر  نحـو 
التاعـب بـه خـارج أسسـه التراتبيـة، كونـه 
زمنـًا جامـدًا رغـم كل الحيويـة الكامنـة فـي 

حـدوده الذاتيـة كزمـن متحـرك أصـًا.
أمـا زمـن السـرد فهو مختلـف تمامـًا وحيوي 
ومدهـش ومفاجـئ، فقـط ألنـه متحـرر مـن 
يطفـو  بـل  الواقعيـة..  القيـم  تلـك  جمـود 
فوقهـا، وفـي ذلك تكمن إحدى أهم األسـرار 
ودهشـته،  وسـحره  القـص  جماليـات  فـي 
إذ انـه يكسـر رتابـة التتابـع الممـل لمسـير 
الزمـن وبطئـه وتسـويفه في إعطـاء النتائج 
وعـدم  بـل  وضوحهـا،  عـدم  أو  لألحـداث 
النهايـات  تلـك  لمثـل  للجوابـات  اإلعطـاء 
سـيكون  بينمـا  األحيـان،  مـن  الكثيـر  فـي 
العكـس فـي السـرد القصصـي مـن خـال 
اإلثـارة التـي تخلقهـا فـي الوعـي منطقيـة 
فالحيـاة  عليـه،  المترتـب  واألثـر  السـبب 
بأسـرها عبـارة عـن أسـباب وآثـار ونتائـج، 
تحديـد  يمكـن  فـا  منظـورة..  غيـر  لكنهـا 
نقطـة معينـة خاضعـة لوعينـا ليبـدأ منهـا 
الزمـن أو ينتهـي إليهـا ـ كمـا فـي القصـة 
متداخلـة..  واآلثـار  فاألسـباب  ـ  القصيـرة 
يمكـن  ال  حتـى  مختلطـة،   متشـابكة.. 
بيـن  مـن  بعينهـا  واحـدة  حادثـة  فـرز 
بـكل  الحـوادث  مـن  الهائـل  الكـم  هـذا 
 مابسـاتها، ليتـم الربط بينها وبين سـببها 
المحفـزة،  المثيـرة،  النتائـج  إلـى  للوصـول 
أو  الفضـول  نهـم  إلشـباع  المفاجئـة، 
النفـس  فـي  والمعرفـة  االسـتطاع   حـب 

البشرية.
وذاك بالحقيقـة مـا يميـز قصـة عـن أخـرى 
وقاصـًا عـن آخـر.. عبر المقـدرة فـي محاولة 
بقيـادة  التوفيـق  ومـدى  الفنـي،  التحكـم 
الخيـط الزمنـي الدقيق وربطـه بخيط المكان 
فـي النسـيج الداخلـي للقصة )البنـاء(، ومن 
الزمكانيـة  الخيـوط  تلـك  جميـع  شـد  ثـم 
الخاتمـة..  نحـو  القـاص  بشـعور  المتلونـة 
تنبـض  وأحـداث  ألشـخاص  بالتخليـق 
بالحيـاة، لتتشـكل فـي النهايـة مـن خـال 
ذهنيـة  لوحـة  القصيـرة..  القصـة  سـردية 

رائعـة. 
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وقفة بين األدب والصحافة 

في بحور االدب

 قبل أن نطمح إلى وقفة جدليَّة ساخنة بين األدب والصحافة في عالمنا العربي؛ دعونا نطرح 
 هذا السؤال: هل األدب في خدمة الصحافة أم الصحافة في خدمة األدب؟ أم كالهما 

 يخدم اآلخر بالقدر الذي يجسد نفسه فيه، وبتكافؤ تتطلُبه حركة الوعي الثقافي العربي 
في منطقتنا المنكوبة؟.

ــة  ــة المأزوم ــاد العاق ــة ألبع ــرح صريح ــة ط ــال محاول ــن خ  م
ــس  ــر تلم ــة، وعب ــن األدب والصحاف ــان- بي ــم األحي ــي معظ -ف
مواضــع االهتــزاز فــي الوشــائج القائمــة بينهمــا، يمكــن لنــا أن 
ــن الصحافــة  ــى الخافــات أو االختافــات بي ــا عل نضــع أيدين
ــة  ــب األدبي ــام والمواه ــة واألق ــن جه ــبوعية م ــة واألس اليومي
ــر الصحافــة  ــة عب ــى الســاحة الثقافي ــي تطــرح نفســها عل الت

مــن جهــة أخــرى.
إال أن نظــرة اســتطاع عابــرة ال تفــي بالغــرض، وال تكفــي 
لرصــد الواقــع الجدلــي بيــن التوجهــات الصحفيــة والطموحــات 
ــارئ  ــث الق ــة، حي ــة العربي ــة الثقاف ــار حرك ــة فــي مضم األدبي
العربــي يظــل الضالــة المشــتركة المنشــودة، الــذي حتمــًا 
ســيتأثر ســلبًا بــأي تبايــن أو خــاف يقــع بيــن رجــال الصحافــة 
ــه  ــائل إيصال ــه ووس ــه لغت ــرف ل ــث كل ط ــال األدب، حي ورج

ــه. الخاصــة ب
ولإلجابــة عــن الســؤال ســالف الذكــر، علينــا قبــل كل شــيء أن 
ــد أن نســتثني  ــم؛ إذ الب نحــاذر مــن الوقــوع فــي شــرك التعمي
بعــض الصحــف العربيــة التــي جعلــت الصحافــة واألدب 

ــة. ــل التجزئ ــدة ال تقب ــة واح ــة وإبداعي ــالة توعوي رس
ــم  ــي معظ ــت ف ــا زال ــا م ــي بادن ــة ف ــة األدب بالصحاف عاق
ــادم  ــة الخ ــل عاق ــف تمث ــن الصح ــد م ــي العدي ــان وف األحي
بمخدومــه؛ فالصحافــة العربيــة بمثابــة ســوق عــكاظ محــدودة 

ــل. المداخ

خادم ومخدوم  
ــاء  ــض األدب ــا لبع ــت أبوابه ــي فتح ــي الت ــف ه ــك الصح وتل
ــة  ــت مظل ــب تح ــم فحس ــا نتاجه ــروا فيه ــن ال لينش المبدعي
الصحافــة األدبية؛ بــل ليدخلــوا إدارات التحريــر ويتولوا مناصب 
قياديــة فيهــا، فــكان دخولهــم بمثابــة نفــي للتناقــض بيــن 
الصحافــة واألدب، ورد اعتبــار لمكانــة األديــب فــي مجتمــع 
الصحافــة الحافــل بأضــواء الظهــور والشــهرة، التــي غالبــًا مــا 

ــة. ــى حــد النجومي تصــل إل
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فكــم مــن أديــب رفعــت مــن قــدره الصحافــة، وكــم مــن أديــب 
ــا،  ــن قدره ــع م ــا فرف ــة وإثرائه ــر الصحاف ــي تطوي ــهم ف أس
وأعطــى الصحيفــة دفعــة معنويــة وإعاميــة إلــى األمــام، فــكان 
عطــاؤه انتصــارا لــألدب واألدبــاء، إذ لــم يعــد فــي هــذه الحالــة 
ــر  ــدة نش ــن ناف ــل م ــا يدخ ــا أو نقدي ــعريا أو قصصي ــا ش نص
ــاء  ــاري ولق ــن إعــان تج ــع دوره فــي النشــر بي ــة، أو يضي ضيق

فنــي مــع مطــرب فــارغ الصــوت والمضمــون.
ــة األدب  ــى أن عاق ــول إل ــي الق ــة ف ــن دون مبالغ ــص م نخل
ــان وفــي  ــت فــي معظــم األحي ــا زال ــا م بالصحافــة فــي بادن

ــه. ــادم بمخدوم ــة الخ ــل عاق ــف تمث ــن الصح ــد م العدي
ــر  ــوءا أخض ــة ض ــم األدبي ــم بإبداعاته ــاج دخوله ــا يحت وغالب
ــد  ــب وتحدي ــم األدي ــى تحجي ــص عل ــد تن ــول ق ــيرة دخ أو تأش
القصيــرة.  أو قصتــه  لقصيدتــه  بهــا  المســموح  المســاحة 
وذلــك يتــم -فــي األغلــب- دون أدنــى اعتبــار للحركــة األدبيــة 
ومتطلبــات تنشــيطها وتطويرهــا وإثرائهــا، لتكــون حركــة 

ــي. ــع العرب ــي المجتم ــة ف ــة فاعل تنويري

هموم أدبية
فهنــاك مــن يكتــب وهنــاك مــن يعمــل علــى النشــر، واإلرســال 
واالســتقبال يســير بشــكل طبيعــي يبعــث علــى التفــاؤل 
واالرتيــاح، وال حاجــة للتبــرم والشــكوى؛ فالخطــوط األدبيــة 
ــان تكــون  ــو أنهــا فــي بعــض األحي -فــي رأيهــم- ســالكة، ول
ســالكة بصعوبــة بســبب زحمــة المــواد األدبيــة المقدمــة 

ــي. ــرر الثقاف للمح
ال بــد مــن التأكيــد أن الرؤيــة بنصــف العيــن، أو بعيــن واحــدة 
ــات  ــن منخفض ــو م ــب ال يخل ــس متقل ــي طق ــر، ف ــى األكث عل
ــة  ــى العاق ــطحية عل ــرٍة س ــاء نظ ــى إلق ــي إال إل ــة ال تكف جوي
الجدليــة المأزومــة بيــن األدب والصحافــة، وال تمكننــا مــن وضــع 
اليــد علــى حجــم وطبيعــة المشــكلة التــي يكتنفهــا الكثيــر مــن 
ــة وزخمهــا  ــة القائم ــاز الحال ــع واالدعــاء باكتن الفبركــة والتلمي
الموهــوم، وغيــر الظاهــر للعيــان عنــد أصحــاب النظــرة المتأنيــة 

الثاقبــة.
فــي الحقيقــة، هنــاك أكثــر مــن هــمٍّ أدبــي معلــق علــى 
الصحافــة العربيــة، وال بــد مــن طــرح هــذه الهمــوم ومعالجتهــا 
إذا أردنــا بشــكل جــاد أن نصــل إلــى وضــع تكافلــي تكاملــي 
بيــن الصحافــة واألدب يقــود إلــى وضــع حضــاري متقــدم يوفــر 

ــا مكانــًا الئقــًا تحــت الشــمس. لن
ال يتســع المجــال هنــا لتعــداد هــذه الهمــوم األدبيــة، ونكتفــي 
باإلشــارة إلــى الهــم الرئيــس الــذي ينطــوي علــى طمــوح بفتــح 
بــاب حــوار دائــم بيــن األديــب والصحفــي علــى مائــدة الحلــم 
ــة تنصــف األدب  الثقافــي المشــترك بإحــداث نقلــة نوعيَّ
وتحفــظ للصحافــة دورهــا الــذي تضطلــع بــه فــي عصــر انفجــار 

المعرفــة وفيضــان اإلعــام. 

علي الحسن

عالقة األدب بالصحافة في بالدنا ما 
زالت في معظم األحيان وفي العديد 

من الصحف تمثل عالقة الخادم 
بمخدومه؛ فالصحافة العربية بمثابة 

سوق عكاظ محدودة المداخل.
وتلك الصحف هي التي فتحت أبوابها 

لبعض األدباء المبدعين ال لينشروا 
فيها نتاجهم فحسب تحت مظلة 

الصحافة األدبية؛ بل ليدخلوا إدارات 
التحرير ويتولوا مناصب قيادية فيها
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شعر

  ديوان
»بيت بفيء الياسمين«

ضريح الياسمين 
ال تقيموا الرخام 

زينة للزائرين 
دعوا مسافات القلب قائمة 

بيننا وبينه 
دعوا القبر مفتوحًا ليتنفس 

رائحتنا 
ال ضير من سماعه لوعتنا 

وأشواقنا 
رشوا تربته بماء المحبة 

واسمحوا االخضرار ينصع من 
قلبه 

التقيموا الرخام 
فلو نحَيتم قليل المشموم 

ونبشتم أقل التراب 
سترون الساق على الساق 

في سروال أبيض 
ورأسًا يضج باألحالم 

أرخ الرأس هنيهة على جنبه 

األيمن 
غفا عن كتاب الزال مفتوح 

الفؤاد 
لكنه يسمعكم 

يستأنس حسكم 
ربما ينشد الهدأة اآلن 

ربما امتدت قلياًل إغفاءة 
الظهيرة 

لم يمت والشاهد شاهد 
فالمكان هائل بهالته 

والجدار وجوهه وقصائد 
عرسه 

لقد حل ضيفًا على فاطمة 
سالم الله عليك أيها الضيف 

الجليل 
حللت روحًا في الملكوت 

روحا حالمة 
مازالت تتلو المجد 

قصيدة تلو قصيدة

هي التجربة األولى للشاعرة البحرينية فضيلة 
الموسوي، وال شك انها ظلت سنوات تختمر في روحها، 
كوني منذ سنوات وأنا اقرأ لهذه الشاعرة بعض النصوص 

المنتشرة في وسائل اإلعالم الصحفية وما يلحقها من 
مواقع النشر للنص الشعري. وبعد انتظار طويل اتفاجأ 

باصدارها األول الذي جمع الكثير من قصائدها، وال اشك 
في انها تجربة جاءت بعد النضوج، وفي رسم خطواتها 

األولى نحو تأثيث البيت الشعري.
حمل الديوان ما قارب على 56 نصًا، احتوت ظل بيت سكنت 
فيه الروح، وتوزعت بين حجراته ذاكرة خضراء نمت فوقها 

حكايات لم تعرف الموت.
ومن الديوان نقتطف هذا النص 
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بفنه المعماري ورائحة ثواره

خان العطيشي.. معلم خارج التغطية !! 

أثر من الماضي

حين يمر المرء في ناحية الحسينية وسط غابات النخيل فان الطريق سياخذه حتما الى منطقة 
العطيشي التي تبعد 12 كم عن كربالء هناك يصطدم بصره بأثر عاند الزمن وبقي شامخا 
بهيكله المغطى بالغبار وكانه يعلن نفسه انه أحد عالمات التاريخ التي مرت في العراق.

خان العطيشي هو االسم الذي يطلق عليه وسمي بالعطيشي نسبة للقائد العربي  
المدفون قريبا منه )عطيش بن شبرم بن شباب( حسب الدكتور حسين المسعودي، مبينًا :

دار  او  فندقــا  كانــت  التــي  الخانــات  كل  نســتذكر   هنــا 
اســتراحة للمســافرين يــوم لــم تكــن هنــاك وســائل نقــل حديثــة 
فــكان الطريــق طويــا ومتعبــا فكانــت الخانــات وســيلة اســتراحة 
ــام العهــد  ــة اي ولكنهــا فــي الوقــت نفســه كانــت اماكــن للمراقب

العثمانــي.

شكله الهندسي 
خــان العطيشــي بشــكله المربــع يعطــي للناظــر إليــه لمحــة بصريــة 
عــن الفــن المعمــاري يقــال انــه بنــي فــي عهــد الوالــي العثمانــي 
ــكله  ــزوار، وبش ــتراحة لل ــة اس ــام  1774 كمحط ــي الع ــليمان ف س
ــر  ــد بئ ــة توج ــات المقوس ــط االيوان ــي تتوس ــاحته الت ــع وس المرب



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////37 Q  W  A  R  E  E  R

قوارير

مــاء يشــرب منــه المســافرون جدرانهــا ســميكة تزيــد علــى 5 امتــار 
ــه بابــان..  وفــي كل ركــن مــن اركانــه االربعــة قاعــات دائريــة ول
ــة والبــاب  ــة الحل البــاب االول باتجــاه الغــرب حيــث مدخــل مدين
الثانــي باتجــاه الشــمال حيــث مدخــل المدينــة مــن بغــداد،   امــا 
الغــرف فهــي تمتــد علــى الجانبيــن ويوحــي بناؤهــا بانــه بغــدادي 
ــاحة  ــرف بمس ــط الغ ــكل تتوس ــتطيلة الش ــاحه مس ــه س ــم ول قدي
6×6 فضــا" عــن احتــواء الخــان علــى اســطبل لتربيــة وترويــض 

الخيــول الخاصــة بالجندرمــة انــذاك . 

مقراً للثوار
خــان العطيشــي هــو واحــد مــن 99 خانــًا تبــدأ مــن مدينــة طــوس 
االيرانيــه وتنتهــي فــي مدينــة النجــف االشــرف، ارتبــط بالثــورات 
ــي،   ــرن الماض ــات الق ــي بداي ــي ف ــعب العراق ــا الش ــي فجره ألت
وكان واحــدا مــن المواقــع التــي وحــدت صفــوف الشــعب.. وتقــول 
المصــادر التاريخيــة ان الشــيوخ  المنتفضيــن فــي ايــام ثــورة 
ــن  ــذوا م ــي  ليتخ ــان العطيش ــة خ ــى منطق ــوا ال ــرين انتقل العش
ــع  ــورة العشــرين بالتنســيق م ــادة ث ــزا لقي ــرا لهــم ومرك الخــان مق

ــم. ــوار وقياداته الث

معالم خارج التغطية  
ومــن المفارقــات المؤلمــة هــو تحــّول خــان العطيشــي بعــد العــام  
2003 إلــى مخفــر للشــرطة ثــم إلــى مخــزن لتجميــع التمــور التــي 
ــت  ــة إذ كان ــاتين القريب ــاب البس ــل أصح ــن قب ــويقها م ــم تس يت
ــيد  ــي ُش ــك األرض الت ــا تمل ــارة ألنه ــوزارة التج ــدة ل ــه عائ ملكيت

عليهــا.

وألحقــت هــذه الممارســات أضــرارًا جســيمة بالمــكان وتهــّدم 
جــزء كبيــر مــن ســياجه الخارجــي بســبب ســقوط األمطــار الغزيــرة 
فــي كانــون الثانــي مــن العــام الماضــي دون أن تحــرِّك الجهــات 
ــي. ــاخص التاريخ ــذا الش ــّم به ــاكنًا وتهت ــة س ــة المعني الحكومي

فــي اآلونــة األخيــرة تمّكــن ناشــطون وإعاميــون مــن حــث الحكومــة 
المحليــة علــى التحــرك المتــاك األرض التــي يقــع عليهــا الخــان 
والحفــاظ عليــه وبالفعــل خاطبــت الحكومــة المحليــة وزارة التجــارة 
وطلبــت منهــا التنــازل عــن ملكيتهــا للخــان ونجحــت فــي تســوية 

الموضــوع بعدمــا خصصــت أرضــًا بديلــة لــوزارة التجــارة.

عطر الثورة
وللخــان معالــم أثريــة تســر الناظــر لوقتنــا هــذا.. ونطمــح ان يكــون 
لــه دور فــي اســتقطاب الســائحين والــزوار لمــا لــه مــن أثــر معلمــي 
ــماء  ــه الس ــي جمع ــددة ف ــة  مح ــة تاريخي ــم بنكه ــل ويتس جمي
ــم  ــة مقاومته ــت رائح ــن مازال ــرين الذي ــورة العش ــي ث ــن ف الثائري

ــخ المعاصــر  للمحتــل تفــوح فــي ارجــاء الكتــب والمــدن والتاري
ــراث  ــذا الت ــى ه ــاظ عل ــو الحف ــه ه ــات الي ــن االلتف ــل مايمك واق

ــار !!ا ــاع واالندث ــن الضي ــي م الغن
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السيدة زينب بنت أمير المؤمنين )ع(.. 
سيدة الصبر

ثالث ريحانة للمصطفى تفوح في بيت علي، وأول حفيدة للنبي أنجبتها الزهراء، غمرت بيت الوحي 
الفرحة بمولدها، ورافقت حياتها الدمعة حتى فاضت روحها الطاهرة إلى بارئها، أشرق نورها في 

السنة الخامسة من هجرة جدها )ص(, وغابت شمسها في السنة الثانية والستين, وما بينهما 
كانت زينب... دمعة لم ترقأ .. وأّنة لم تهدأ .. وحسرة لم تخفت .. ولوعة لم تسكن .. وحرقة لم تبرد

كما كانت.. جذوة ال تطفأ .. وشعلة ال تخمد .. وصرخة ال ُتسكت .. وقّمة ال ُتطال. 

نجمة 
في سماء التاريخ

ــة,  ــر اإلمام ــي حج ــت ف ــوة, وترعرع ــان النب ــي أحض ــأت ف نش
ونهلــت مــن معيــن الوحــي, وتغــّذت مــن علــوم وآداب أصحاب 
الكســاء, ولبســت كســاء الحــزن عليهــم طــوال عمرهــا الشــريف 
ــم  ــا )ص(, ث ــاة جده ــة وف ــى فاجع ــا عل ــذ طفولته ــت من وع
ــا  ــم رأت أخاه ــا, ث ــهادة أبيه ــم ش ــا, ث ــاة أمه ــهدت مأس ش
الحســن )ع( وهــو يــوّدع الدنيــا مســمومًا شــهيدًا, وأخيــرًا 
ختمــت حياتهــا وهــي تشــاهد مقتــل أخيهــا ســيد الشــهداء, 

ــاء. ــي كرب ــم ف ــا وأبنائه ــي عمومته ــا وبن ــل أخوته ومقت

صوت الحق
حضــرت يــوم عاشــوراء, وعاشــته بــكل تفاصيلــه الداميــة, فلم 
ــي  ــم وه ــود األش ــت كالط ــات, ووقف ــك النكب ــا كل تل تزعزعه
تجمــع بنــات الوحــي وربائــب الرســالة وخطبــت خطبتهــا 
الخالــدة التــي شــابهت كام أبيهــا ســيد البلغــاء والمتكلميــن 
فــي الكوفــة، فقرعــت بخطبتهــا رؤوس النــاس بالتقريــع واللوم 
ــه ورجوعهــم  ــة وخذالن ــى قتلهــم ســيد شــباب أهــل الجن عل

ــى بنســختها األمويــة . ــة األول ــى الجاهلي إل
األموييــن  أكاذيــب  ليدحــض  )ع(  زينــب  صــوت  انطلــق 
وإعامهــم الضــال المضــل بتشــويه صــورة الثــورة الحســينية 
المقدســة وتزويــر أهدافهــا العظيمــة ليؤكــد للــرأي العــام علــى 
أن هــذه الثــورة هــي تجســيد لإلســام المحمــدي وامتــداد لمنهج 
ــا  ــرر صوته ــاد وتك ــاد واإلفس ــة الفس ــي محارب ــي )ص( ف النب

ــة األســر. )ع( فــي كل المراحــل التــي مــرت بهــا فــي رحل
ــا  ــال خطبته ــن خ ــة م ــي الكوف ــا )ع( كان ف ــوت له وأول ص
ــي  ــراء الت ــة النك ــاعة الجريم ــا بش ــت فيه ــي بّين ــة الت العظيم
ــل  ــدر أه ــه وغ ــول الل ــبط رس ــم س ــون بقتله ــا األموي ارتكبه
الكوفــة بــه وفيهــا مــن التقريــع لهــم مــا أجــج فــي النفــوس 
ــا )ع(  ــكان لصوته ــد, ف ــى يزي ــب عل ــخط والغض ــاعر الس مش
ــى  ــخط عل ــب, وس ــوم, وغض ــتفاقة, ووج ــج, واس دوي, وضجي

ــذات:  ــد لل ــس, وجل ــع للنف ــر, وتقري ــب للضمي ــلطة, وتأني الس
ــة ويقــول بعضهــم  ــاس مــن كل ناحي فارتفعــت أصــوات الن

ــون . ــا تعلم ــم وم ــض هلكت لبع
ــت  ــد وقف ــا فق ــت عليه ــي كان ــاوية الت ــة المأس ــم الحال ورغ
ــي  ــاد وه ــن زي ــة اب ــام الطاغي ــة أم ــجاعة والصاب ــك الش بتل
ــا  ــا أخيه ــب ثناي ــث بالقضي ــو ينك ــه وه ــرت إلي ــيرة فنظ أس
تشــفيًا وانتقامــًا فلــم تمنعهــا شــدة الحــزن مــن التصــّدي لــه 

ــاد: ــن زي ــألها اب ــا يس ــه, فعندم ــوف بوجه والوق
ــ كيف رأيت صنع الله بأهل بيتك ؟؟ 

تجيبه بكل شجاعة
ــــ مــا رأيــت إال جميــًا .. هــؤالء قــوم كتــب اللــه عليهــم القتــل 
فبــرزوا الــى مضاجعهــم, وســيجمع اللــه بينــك وبينهــم، 
فتحــاج وتخاصــم فانظــر لمــن الفلــج يومئــذ .. ثكلتــك أمــك 

ــا ابــن مرجانــة . ي

درس التحدي
ــف  ــن أن تق ــاقة م ــة الش ــول الرحل ــرها وط ــا أس ــم يمنعه ول
فــي مجلــس يزيــد وتصــدع بالحــق وتفضــح الظالميــن بتلــك 
الخطبــة المدويــة التــي زلزلــت عــروش األموييــن وبقيــت 
ــي  ــًا ف ــًا فكري ــت انقاب ــاد وأحدث ــي الب ــوب ف ــا تج اصداؤه
ــد  ــده وق ــام ض ــرأي الع ــت ال ــد, وألب ــد يزي ــاس ض ــان الن أذه

ــه  ــه وأتباع ــى رواد مجلس ــعة حت ــه البش ــتنكر جريمت اس
لقــد لقنــت الطاغيــة يزيــد درســًا فــي الشــموخ والتحــدي 

ــه ــا ل بقوله
ــيَّ الدواهــي مخاطبتــك, فإنــي ألســتصغر  ــــ ولئــن جــّرت عل

ــك!  ــتكبر توبيخ ــك, وأس ــتعظم تقريع ــدرك, وأس ق
لقــد كانــت صفعــة قويــة توجههــا بنــت علــي لهــذا الطاغيــة 
األحمــق الــذي ظــّن بأنــه يخاطــب امــرأة عاديــة ثكلــى مســبية 
ــة  ــّس كأن صاعق ــأة أح ــكل، وفج ــا الث ــر, وأذهله ــا األس أذله
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نزلــت علــى رأســه مــن وقــع هــذه الكلمــات, بــل إن الصاعقــة 
كانــت أهــون عليــه منهــا, وأدرك أنــه قــد نســج نعــش دولتــه 

بيــده بقتلــه الحســين.
انبثــق مــن  الــذي  الحــق والحقيقــة الصــوت  كان صــوت 
النبــوة, إنــه صــوت بنــت علــي   صــوت الســماء ودعــوة 
تســطع  الحقيقــة  شــمس  هــي  وهــا  ومحمــد,  والزهــراء 
 وســط الظــام, هــا هــو لســان الثــورة الحســينية الهــادر, 
بنــي هاشــم,  وعقيلــة  اإلمامــة,  وســليلة  النبــوة,  وربيبــة 
 تخطــب فــي مجلــس عــدو اإلســام وعــدو نبيــه, فأحالــت ســرور 
والخــوف,  الهلــع  مــن  حالــة  إلــى  الحســين  بقتــل  يزيــد 
وأطــارت فعــل الخمــر مــن رأســه, وأحدثــت انقابــًا فــي الــرأي 
ــه  ــى التنّصــل مــن جريمت ــد إل  العــام ضــده حتــى اضطــر يزي
وإلقــاء تبعتهــا كلهــا علــى المجــرم ابــن زيــاد ولكــن ذلــك لــم 

ينفعــه .
هكــذا جــّردت عقيلــة الطالبييــن الســلطة األمويــة الجائــرة مــن 
ــا  ــوا به ــا وخدع ــاس به ــوا الن ــي أوهم ــرعية الت ــة الش الصبغ
ــول  ــق آل الرس ــراء بح ــم النك ــت جريمته ــام, وفضح ــرأي الع ال
ــل  ــية بقت ــم الوحش ــت أعماله ــت وبّين ــاء, وأوضح ــي كرب ف
الحســين وأهــل بيتــه وأصحابــه وهــم ِظماء, وأســرهم وســبيهم 

بنــات الرســول والطــواف بهــن مــن بلــد إلــى بلــد.

تقول الدكتورة بنت الشاطئ:
 كانــت زينــب عقيلــة بنــي هاشــم فــي تاريــخ اإلســام وتاريــخ 
ــهيد، وأن  ــا الش ــأر ألخيه ــتطاعت أن تث ــة، اس ــانية بطل اإلنس
تســلط معــاول الهــدم علــى دولــة بنــي أميــة، وأن تغيــر مجــرى 

التاريــخ( .1(
ــت  ــي كان ــة الت ــيدة العظيم ــذه الس ــتطاعت ه ــد اس ــم لق نع
)تفــرغ عــن لســان أبيهــا ســيد البلغــاء( أن تزلــزل عــروش 
األموييــن بخطبهــا ورثائهــا لســيد الشــهداء, لقــد أدت زينــب 
)ع( دورهــا العظيــم علــى أتــم وجــه, وأثبتــت لألموييــن إنهــم 
اســتطاعوا قتــل الحســين ولكنهــم ال يســتطيعون قتــل صوتــه 

الــذي لــم ولــن يمــوت .
ــريعة  ــوع رّوى ش ــرأس المقط ــذا ال ــن ه ــه لك ــوا رأس ــد قطع لق
ــة بتضحياتــه ودمــه.. اإلســام التــي ســتبقى مشــعة ومضيئ
ــة  ــوب الحري ــا ث ــا الدني ــه كس ــه ورداءه لكن ــلبوه ثوب ــد س لق

والكرامــة ..
لقــد داســوا علــى صــدره بحوافــر الخيــول لكنــه زرع فــي الصدور 
ــيبقى  ــتبداد, وس ــر واالس ــم والتجّب ــض الظل ــاء ورف ــى اإلب معن

صرخــة مدّويــة إلــى األبــد بوجــه الظلــم والجبــروت. 
بعــد رحلــة شــاقة مليئــة بالمشــاق والدمــوع وصلــت زينــب مــع 

قافلــة الســبايا إلــى المدينة. 
ــا حياتهــا باألحــزان والمآســي والمصائــب,  ــرت الدني ــد غم لق

ــر.  ــذل والخي ــر والعطــاء والب فغمرتهــا بالصب
وجابهتهــا الدنيــا بظلمهــا وظامهــا, فشــّعت عليهــا بإيمانها 

ويقينهــا ونورهــا النبوي. 
ال  راســخًا  شــامخًا  جبــًا  فوجدتهــا  بزعازعهــا,  وواجهتهــا 

األهــوال تثنــه  وال  األعاصيــر  تزعزعــه 
1 ـــ موسوعة آل النبي في كرباء ص 765

محمد طاهر الصفار
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استذكار

تخطيط - ميس مؤيد
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بـرزت فـي عراقنا الحبيب شـخصية آثارية غايـة بالنبل والرقي، 
كرسـت حياتهـا بعـد التخرج فـي التنقيب والبحث ..احساسـها 
بالتاريـخ كان عاليـا" جـدا" انهـا  )لمياء الكياني (ولـدت  العام 
شـهادة  عـل  حصلـت  عراقيـة،  وأكاديميـة  أثاريـة   ،1931
البكالوريـوس فـي اآلثـار مـن كليـة االداب جامعة بغـداد العام 
1957 بتفـوق وعلـى شـهادة الدكتـوراه في االثـار من جامعة 

كامبـردج فـي بريطانيا العـام 1966.
اتمـت دراسـتها االبتدائيـة والثانوية في بغـداد، ودخلت كلية 
اآلداب جامعـة بغـداد فـي قسـم اآلثـار، وبعد تخرجهـا غادرت 
زمالـة فـي جامعـة كيمبـردج فـي  علـى  العاصمـة لحصولهـا 
بريطانيـا لدراسـة اآلثـار لتعـود إلى بغـداد العـام 1961 كأول 
امـرأة عراقيـة درسـت اآلثـار فـي الجامعـات الغربيـة.. وعملـت 
فـي المتحـف العراقي الـذي كان يديره في تلـك الفترة اآلثاري 
العراقـي فـرج بصمجـي، الـذي كلفهـا بعمـل يحتـاج إلـى بـذل 
الكثيـر مـن الجهـد والصبر، فقد تكدسـت في المتحـف العراقي 
آالف األختـام االسـطوانية، فكلفـت الكياني بفرزهـا وتبويبها 
وتصويرهـا فوتوغرافيـا لغـرض أرشـفتها، ممـا ولد في نفسـها 
عشـقا سـيتطور الحقـا إلـى دراسـة اكاديميـة، بعـد ذلـك تولى 
إدارة المتحـف أحـد أشـهر آثاريـي العـراق وهـو طـه باقـر، الذي 
كان ذا عقليـة متفتحـة فيمـا يخـص التعامـل مـع المـرأة فـي 
حقـل اآلثـار، وقـد ابتـدأت حينهـا أعمـال التنقيـب فـي موقـع 
قـرب بغـداد، ممـا وفر فرصة مناسـبة للدكتـورة لميـاء الكياني 
أعمـال  فـي  تشـارك  عراقيـة  أول  كانـت  وبذلـك  للمشـاركة، 

التنقيـب عـن اآلثـار العراقية.

الهوية العراقية 
شـاركت فـي اعمال تنقيب فـي محيط بغداد فـي تل الضباعي 
القريـب مـن تل حرمـل فكانت اآلثاريـة المتفردة التي تشـارك 
فـي اعمـال التنقيـب، و حصلـت علـى شـهادة الماجسـتير مـن 
جامعـة ادنبـرة وكان موضـوع اطروحتهـا )األوانـي السـومرية 
الفخاريـة الطقسـية(، ثـم اكملـت رحلتهـا العلميـة فـي جامعة 

لنـدن حيـث حصلت علـى درجـة الدكتـوراة وكانـت اطروحتها 
المتحـف  فـي  لسـنوات  وعملـت  االسـطوانية(،  )االختـام  عـن 
العراقـي ودرسـت فـي العديـد مـن الجامعـات والفت وشـاركت 
فـي تأليـف عدد مـن الكتب، كما شـاركت في مؤتمـرات عديدة 
والقـت العديـد مـن المحاضـرات عـن آثـار العراق في عـدة مدن 
العالـم، ومنهـا محاضـرة حـول االستكشـافات  وعواصـم فـي 
اآلثاريـة وبعثـات التنقيـب فـي العـراق فـي التاريـخ الحديـث، 
العراقـي فـي النصـف  وأخـرى تحـت عنـوان "قصـة المتحـف 
األول مـن القـرن العشـرين"، والتـي تطرقـت فيهـا إلى تأسـيس 
المتحـف ومـن تعاقب عليـه من اآلثارييـن ومحتوياتـه وما جرى 
الحفـاظ علـى  المتحـف فـي  لهـا فـي فتـرات مختلفـة، ودور 

العراقية الهويـة 

قيمة اآلثار 
كانـت الكيانـي ممـن عـادوا إلـى العـراق بعـد العـام 2003، 
اآلثـار  مـن  إنقـاذه  أمكـن  مـا  إنقـاذ  فـي  المسـاعدة   بهـدف 
مـن النهـب والتدميـر، وقـد تطّرقـت فـي محاضـرات ومقـاالت 
اآلثـار  هـذه  بهـا  ُنهبـت  التـي  الكيفيـة  إلـى   مختلفـة 
 .. العالـم  دول  مختلـف  مـن  منهـا  مجموعـة  ُأعيـدت   وكيـف 
تألمـت كثيـرا" حينما دمـر داعش االرهابـي آثار الموصـل ومرقد 
لـكل  تبكـي  االخرى،وكانـت  اآلثاريـة  والمراقـد  يونـس  النبـي 
ماتشـاهده مـن صـور الدمـار والسـرقات آلثـار العـراق.. النهـا 

تـدرك قيمتهـا. 
رحلـت الكيانـي فـي كانـون الثانـي  2019 فـي عمـان ..وقد 
دفنـت فـي بغـداد وشـيعت بموكـب خاص مـن متحـف العراق 
صعبـة  الخسـارة  هـذه  اخبـار  كانـت  و  األخيـر.  مثواهـا  الـى 

بالنسـبة لجميـع عائلتهـا واصدقائهـا وزمائهـا.
 فاعتمدنـا علـى نافـورة حكمهـا ومعرفتهـا العميقـة بالعـراق 

وعلـم االثـار فـي بـاد مـا بيـن النهريـن.

مسيرة وطنية حافلة باالنجاز

لمياء الكيالني: آثارية من طراز   نادر

قوارير

تعد اآلثار في اي بلد الدليل المادي على وجود الشعب واحقيته بأرضه التي 
يقيم فيها، ولوالها لما بنيت الحضارات والثقافات المتعددة التي تحمل هوية 
الوطن، ولوالها ايضا لما عرفنا الحقب التاريخية القديمة وطبيعة االجيال، فضال 

عن ربط الماضي بالحاضر والمستقبل، ليمكنه من صياغة مستقبله بالشكل 
الرصين، فجاء االهتمام باآلثار وقيمتها التاريخية وصار الدارسون يولون اهتمامًا 

كبيرًا لها .
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استنارات 

من 
أقوالهم

من اقوال النبي »صلى الله عليه واله وسلم« 
*العلــم وديعة الله في أرضــه، والعلماء أمنــاؤه عليه فمن عمل 
بعلمــه أدى أمانته، و من لم يعمل بعلمه كتب في ديوان الله من 

الخائنين.
*أنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخاقكم

من اقوال االمام علي عليه السام
*قطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل

*باء اإلنسان من اللسان

*العافية عشــرة ]أجزاء[ تســعة منها في الصمــت إال بذكر الله، 
وواحد في ترك مجالسة السفهاء

من اقوال االمام الحسين بن علي عليه السام -
*إن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم فا ]تملوا[ النعم

*إن أجود الناس من أعطى من ال يرجوه
*وإن أعفى الناس من عفا عند قدرته

*وإن أوصل الناس من وصل من قطعه
*اللهم ال تستدرجني باإلحسان وال تؤدبني بالباء

تصوير / عمار الخالدي
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شاب كربالئي جمع التفوق 
العلمي والنشاط اإلنساني 
والرسم في شخٍص واحد.. 

زين العابدين علي عبد 
الحسين )زين الطائي( تخرج 

من السادس العلمي بمعدل 
99.86 اواًل على العراق وفي 

الوقت الحالي هو طالب 
في المرحلة األولى في 

كلية الطب/ جامعة بغداد, 
يرسم بريشته وجهًا أكثر 

إشراقا لألمل بواقٍع أفضل عبر 
شعوره بأن التغيير اإليجابي 

هو مهمة اإلنسان الواعي... 
إيمانه كبير جدًا بأن له دورًا 

كبيرًا ضمن هذا المجتمع، 
يعمل جاهدًا على التوفيق 

 بين اهتماماته المتعددة 
و توجهه في هذه الحياة.

حوار 
المبدعين

طبيب المستقبل 
يرسم للحياة إنسانًا جديدًا
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وألننا نتطلع إلــى اإلبداع والتميز بعين اإلعجاب والتقدير كان لنا 
معه هذا الحوار:

*ما هو تعريفك للنجاح, وكيف تصف )اإلبداع(؟
في نظري, النجاح هو قصة ال يمكن ان تكتمل ما دام االنسان حيًا، 
فهو يبقى يصوغ نجاحًا تلو االخر إلى أخر لحظة في حياته، وبعد 
ذلك يتحدد مدى نجاحه بمقدار ما تركه من أثر ايجابي في حياته 
و بمقــدار ما نفع مجتمعــه و بمقدار اخاصه في عمله و تضحيته 
بوقتــه و جهده و كل ما يملك من اجــل تحقيق هدفه و ايصال 

رسالته االنسانية. 
أمــا )اإلبداع( كما افهمــه، هو ان تنتج فكرة جديــدة ذات قيمة 
و فائــدة، باالســتعانة بأفكار أخــرى او ان تعرض هــذه االفكار 
بأســلوب جديد و مشوق, واالنســان المبدع هو الذي ينظر لألشياء 

دائمًا بنظرة مختلفة، فيستطيع مثًا ان يبرز الجمال في كل شيء 
أو ان يعرض االشــياء المألوفة بطريقة غير مألوفة تجعلنا ننشــد 

لها و نركز و نستمتع فيها. 

*من ساند زين في رحلة تحقيق طموحه؟
في كل الخطوات و في كل تفاصيل هذه الرحلة التي لم تكتمل 
بعد، كنت اشــعر بأن الله معي دائمًا، نعم فالتوكل على الله كان 
و ال يزال اكثر ما يجعلني واثقًا و مطمئنًا، كما قال تعالى "و توكل 

على الله و كفى بالله وكيًا ".
و ال انســى ابــدًا ما ألبي و أمــي من دور مهم و لعلــه الدور االكبر 
في مســاندتي معنويًا و ماديًا ابتداًء من التربية والنصح واالرشاد 
والتنبيه والتشجيع وصواًل الى توفير كل االحتياجات, فأفضالهم 

بكل تأكيد ال تعد وال تحصى. 
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كمــا ان للبيئة المحيطــة دورًا كبيرًاً جدًا في التأثير في االنســان، 
فالمدرســة والمعلمون واالخوان واالصدقاء كان لهم اثر كبير جدًا 
في تغيير حياتي و في وصولي إلى ما انا عليه, لذا أنا ممتن أشد 

االمتنان إليهم جميعًا و عاجز عن شكرهم. 

*تحقيق الذات معادلة صعبة في زمننا المعاصر بســبب 
فوضى األحداث, ما هي نصيحتك ألقرانك الشباب؟

"من رحم الصعوبات ، يولد االبطال" هذه المقولة هي التي يجب 
ان نتخذها انا و اقراني شــعًارًا لنا، نعم فكلما كان تحقيق الذات 
اصعــب و كلما كانت الظروف واالحداث صعبــة و معقدة، كلما 
يجب ان نكون اقوى وان ندرك بأن من مســؤوليتنا ان نكون دائمًا 
فــي خدمة هذا المجتمــع ألن مجتمعنا يحتاج إلينــا؛ لذلك يجب 
علينا ان نملك ذلك االســتعداد للتغييــر وان ال نفقد االمل ابدًا و 
ان نبذل كل جهودنا في ســبيل ان نكون واعين  وناشرين للوعي 

ضمن هذا المجتمع. 

*الرســم موهبة تضاف إلــى جانب سلســلة اإلمكانيات 
الرائعة التي تتحلى بها, ارســم لنــا بالكمات عن عالقتك 

بالرسم؟
إيماني بأن الفن هو جزء ال يتجزأ من حياتنا، هو ما يجعلني ارسم، 
نعم فحينما ال نســمح لمشــاغل الحياة اليومية ان تسلب منا هذه 
الروح والذائقة الفنية، حينما نهتم بالفن و نستمتع بالتركيز على 
تفاصيله، فإننا نرتقي الى اعلى مستويات االنسانية... فعاقتي 
بالرسم هي عاقة انسان يهرب من تفاصيل الحياة الروتينية الى 

عالم االبداع و الفن ليرسم لوحات يستمتع بها و يستمتع بها كل 
من ينظر اليها، مع حرصه الشــديد علــى ان تحمل تلك اللوحات 

رسائل انسانية من واقع هذا المجتمع. 

*مصطلح )ناشــط مدنــي( له أكثــر من داللــة وأداء, كيف 
تؤدي دور الناشط المدني في مجتمعك؟

ايمانًا مني بدور الشــباب في مجتمعهم، وألن العمل الجماعي هو 
افضل وسيلة إليصال تلك الرســالة, فقد بدأ نشاطنا المجتمعي 
منذ منتصف العام 2016 و ال يزال مســتمرًا تحت شعار " انسان 

 " New Human جديد
فنحن مجموعة مــن "المتطوعين" الذين نســعى بكل جهدنا الى 
خدمة مجتمعنا بشــتى الوســائل, فقــد كانت بدايتنــا بأعمال 
ثقافية وفنية متنوعة مثل معارض الكتب والمهرجانات الثقافية  
واالعمال الخدمية واالنسانية في كرباء وفي عدد من المحافظات 
ومــن ثم اقامة ماراثون كرباء الخيري االول و الثاني الذي شــارك 
في كل منهما ما يقارب 500 متســابق دعمًا للنشــاط الرياضي 
والخيــري حيث جمعــت كل عائــدات الماراثون و تــم تقديمها 
للمؤسســات الخيرية ومــا زلنا مؤمنيــن بهذا الدور وبمســؤوليتنا 

ونعمل بكل جهدنا لتحقيق ما هو افضل في المستقبل ! 
6 - قناة علــى التلكــرام )Speak Up – English( لتعليم اللغة 

اإلنجليزية، هل هي مشروع أم حلم؟
 Speak up هي جزء مــن برنامج )Speak Up - English( قنــاة
الذي يتضمن جلســات حوارية اسبوعية باللغة االنكليزية تهدف 
الى توفير بيئة مناســبة للشباب للتحدث باللغة االنكليزية بدون 
اي احراج او خوف وســط جمهور شــبابي يهتم لما يطرحونه من 
افــكار، فبرنامــج speak up يتضمن حاليًا جانبــًا واقعيًا متمثًا 
بالجلســات الحوارية وجانبــًا افتراضيًا متمثًا بقنــاة التلكرام و 
صفحات الفيســبوك و االنستگرام, و نحن نعمل جاهدين لتطوير 
هذا البرنامج و تأســيس مشــروع تعليمي متكامــل لتقديم اكبر 

فائدة للشباب.

حاورته/  إيمان كاظم
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المرأة في 
التاريخ

 وبمثــل ما أجرته المــرأة في التاريخ من اســتنادها في انتاج 
األفعــال المعرفيــة عبر التأكيد علــى البنية الفكريــة المنتجة 
لصورة الحيــاة واطراد تقدمهــا إلى األمام بصــّور جديدة. إذًا 
نحن إزاء صّور للعطاء نأخذ منهــا عّينات بخصائصها الذاتية 

والمّوضوعية .
 وهــي بالتأكيد تزحف على مجمل مــا أنتجته األزمنة بتفاوت 
فــي القيمة ، ســواء في المجــال اإلبداعي ، أو مجال ممارســة 
الكتابــة باعتبارها عنصرًا يؤكد على الوجود اإلنســاني بعامة، 

 ووجــود المرأة بخاصــة . كما وأننــا نؤكد فــي مداخلتنا هذه 
عن دور المرأة الســردي في التاريــخ المعاصر ، ألنه ذو حموالت 
فكريــة. بمعنى أن المــرأة الكاتبة والمؤلفة لســرديات التاريخ 
المعاصــر ، ال تنفــك عن طرحــه وفق امكانيــات ورؤى فكرية 
خالصة ، ألنها أساســًا ومعرفيًا تؤمن بجدلية الثقافة والمعرفة 
في بناء الحياة ، شــريطة أن تكون طروحات متناسبة مع حركة 
التاريــخ وجدليتــه . وهذا يتطلب توســيع الــرؤى باتجاهات 

مختلفة .

لعلنا ال نبتعد عن محور ما ابتدأناه سابقًا عن دور المرأة في التاريخ ؛ بأن نقدم توصيفًا عن دور 
المرأة المعاصرة . مؤكدين على أن الجينات المعرفية تترحل عبر األجيال . فال غرابة أن ينتج الواقع 

المعاصر كاتبات عراقيات معاصرات ، مارسَن فعل السرد باعتباره فعاًل اغوائيًا معرفيًا .

سرديات اإلخصاب
الحلقة الثانية

تصوير - عمار الخالدي



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////47 Q  W  A  R  E  E  R

مالمح فكرية
 ولنأخذ الكاتبة العراقية )لطفية الدليمي( مثًا ، مستندين على 
كّونها تتصدر المشهد السردي بإمكانيات ذاتية وافرة وحيوية،  
ونصوصها الســردية متمســكة بمســألة تبئير حيثيات النص 
وفــق جدلية حراكه الداخلي والخارجــي .. أي عاقاته النصية، 
وعاقاتــه بمحيطه دون الســير ضمن اغراءات ســحر )كابوس( 
الواقع الذي ال يمنح ســوى االنحياز المبِدْد ألشــكال وبؤر الطرح 
اإلبداعي . فلو تصفحنا كتبها ، الستوقفتنا عناوينها وفق مثل 
هذا التصّور للنص )عالم النســاء الوحيدات / سليل المياه / من 
يرث الفــردوس/ بذور النار / يوميات إبراهيم الُكتبي/ ســيدات 
ُزحل ( وغيرها . ولنتّوقف عند هذه العناوين ، لنســتدرج بناها 

الفكرية التي كانت بمثابة الدالة المتواصلة في النصوص. 
ففي نصوص كتاب )عالم النســاء الوحيدات( تتمثل الكاتبة 
أدق األحاسيس عن المرأة ، ولكن بأساس فكري خالص . بمعنى 
حين تضــع المرأة) األم ، الزوجة، األخت( ال ُتخضها لواقع فيه 
عناصــر احبــاط مثًا ، فهي ال تتوســل بالرجل لقوة ســلطته 
اأُلســرية واالجتماعية ، بقــدر ما تواجه واقعــه بمامح فكرية 
يقينية . تنطلق من إيمانها األكيد والدائم بهذا المنطلق. وفي 

هذا تحقيق للوجود اإلنساني للمرأة.
وفي نص )ســليل الميــاه( نجد ثمة اتســاعًا لعالمها الفكري ، 

الذي يكون منطلقًا من الماء والنهر في نموذجها) أيوب النهري( 
فهي تدخل مدخًا فلســفيًا بتوظيفها النهــر والمياه ، اللذين 
حباهما الله باألرجحية في كتابه المجيد) وجعلنا من الماء كل 
شيء حّي ( من هذا المنطلق يمارس نموذجها دوره في صياغة 

رؤاه ، الذي هو أساسًا ينطلق من رؤية المرأة حصرًا .
النماذج فــي رواية)بذور النار( ال تختلف عن بنيتهم في النص 
الســابق، لكنها تختلف في الكيفية التي تؤكد المبنى الفكري. 
فكاهما) المرأة والرجل( ينتميان إلى حقل واحد هو الهندســة، 
وهــو علم يّوســع األفق اإلنســاني ، والســير وفقه ُيعــزز بناء 

الشخصية، خاصة المرأة ودورها في الحياة.
ويكون نموذج )إبراهيم( في روايــة )يوميات إبراهيم الكتبي( 
واضحــة من الثريــا هذه  وهــو ذو داللة علــى المعرفة وعالم 

الكتب، وللمرأة فيها دور واضح أيضًا. 
أما نمــاذج رواية )ســّيدات ُزحل ( فهو دور مركــزي ، خاصته 
الغوص والدفــاع عن الحياة ما بعد االحتــال العام 2003 ، 
ومراقبة ما طرأ من تغيير أساسي وسلبي ، ومنها إشاعة الجريمة 
والقتــل والتطاول علــى ملكية الغير ، واالســتحواذ على وجود 
اإلنســان ، وتبعثر ُأســس الحياة، كل هذا استطاعت الكاتبة أن 

ُتعززه برؤى فكرية متمكنة وقوية.

محاكمة الواقع
مــن كل هذه األمثلة مــن حيثيات تأليف النــص الروائي عند 
هذه الكاتبة ، وفــق مامح واضحة فكريًا، فهي ال تبدو طارحة 
لحكاية استلتها من واقع الحياة ، وإنما طرح واقع يحتمل الجدل 
والمفارقة فــي الرؤى والنظرة، أي أنها تحاكم الواقع وال تجاريه 
علــى عاته، وهــذا ما يؤكد حقيقــة ما طرحناه مــن أن المرأة 
المعاصرة اتخذت من الجينات المعرفية لمن ســبقها من الرموز 
النســائية قدّوة من أجل ابتكار الكيفيات الجديدة والمناســبة 
دة)لطفية الدليمي(  لواقع األزمنة . وهذا ال يعني أيضًا أن الســيّ

وحدها من يتصدر المشهد . 
فهناك )ميسلون هادي ،صبيحة شّبر ، دنى طالب، هدية حسين، 
ارادة الجبوري، َكليزار أنّور ،نضال القاضي، انعام كججي، أســراء 
محمد ســليمان بيك، فليحة حســن، علياء األنصاري، الهام عبد 

الكريم(.

جاسم عاصي

المرأة الكاتبة والمؤلفة لسرديات 
التاريخ المعاصر ، ال تنفك عن طرحه وفق 

امكانيات ورؤى فكرية خالصة ، ألنها 
أساسًا ومعرفيًا تؤمن بجدلية الثقافة 
والمعرفة في بناء الحياة ، شريطة أن 

تكون طروحات متناسبة مع حركة التاريخ 
وجدليته . وهذا يتطلب توسيع الرؤى 

باتجاهات مختلفة
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شرفتي
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ــة محصــورًا فــي  ــر الرجــل فــي هــذه المرحل ويكــون تفكي
الرغبــة فــي معرفــة جنــس الجنيــن، ذكــرًا أم أنثى،وســرعان 
ــر  ــوًا إذا ُبّش ــح مزه ــر يقين،فيصب ــونار( بخب ــا يأتيه)الس م
بالذكر،وحزينــًا كظيمــًا إذا ُبّشــر باألنثى،وذلــك بســبب 
ــي  ــل والمرأة،وه ــن الرج ــز بي ــي تمي ــع الت ــراف المجتم أع
ظاهــرة متوارثــة مــن عصــور الجاهليــة، التــي عرفــت بــوأد 
البنــات، أي قتلهــن وطمرهــن فــي التراب،أشــار اليهــا 
ــَر  القــرآن الكريــم فــي قــول البــاري عــز وجــل:" إَِذا ُبشِّ
ا َوُهــَو َكِظيــٌم )58(  ــٰى َظــلَّ َوْجُهــُه ُمْســَودًّ نَث أََحُدُهــم ِباأْلُ
ــُكُه  ــِه ۚ أَُيْمِس ــَر ِب ــا ُبشِّ ــوِء َم ــن ُس ــْوِم ِم ــَن اْلَق ــَواَرٰى ِم َيَت
ــَراِب ۚ أَاَل َســاَء َمــا َيْحُكُمــوَن  ــُه ِفــي التُّ َعَلــٰى ُهــوٍن أَْم َيُدسُّ

ــل(. ــورة النح )59(")س
انقرضــت تلــك الجريمــة الغابرة،لكــن العقــل الجمعــي مــا 
يــزال يختــزن بعضها،مــن خــال ســوء معاملــة األنثــى في 
المجتمعــات المتخلفــة الفقيرة،فــي حيــن فتحــت الحضارة 
المعاصــرة فــرص العلــم والتعليــم والعمــل واإلبــداع أمــام 
الجنســين،وتفوقت كثيــر مــن النســاء فــي مياديــن الحيــاة 
المختلفة،وهنــاك كثيــر مــن اآلبــاء يفخــرون اليــوم بالبنات 

مثــل البنين،وربمــا أكثــر فــي بعــض األحيــان!.
ــد  ــع ق ــي المجتم ــف والجهــل والتعصــب ف ظــروف التخل
ــم المــرأة مرتيــن فــي الحيــاة، أوالهمــا عنــد والدتهــا  تظل
وهــي تــرى النــور ألول مرة،فــي مواجهــة مــع الدنيا،ليســت 
مخيــرة فيهــا ولكنهــا اإلرادة اإللهيــة  قــد وضعتهــا فــي 
زمــان ومــكان وعائلــة معينة،وثانيتهمــا عندمــا تصبــح أّمــًا  
فتنجــب اإلناث،فتســمى )أم البنــات( رغــم أن نــوع الجنيــن 

ليــس مــن اختيارهــا أيضــا!ً
ــي  ــب الرجال ــت التعص ــة دحض ــة الطبي ــق العلمي الحقائ
وأنصفــت المــرأة وعّبــرت عــن الحكمــة القرآنية،فقــد ثبــت 
أن بويضــة المــرأة محايــدة، ليســت مذكــرة أو مؤنثــة، وأن 
نطفــة الرجــل التــي تلتصــق بتلــك البويضــة هــي التــي 
تحمــل مفتــاح الذكــورة واألنوثة،فيكــون الرجــل هــو مــن 
ينبغــي أن يكــون المتهــم، رغــم أن القــدرة الربانيــة فــوق 

الجميــع، والخيــر فــي مــا يختــاره اللــه تعالــى.
أغلــب الرجــال أصبحــوا يعرفــون هــذه الحقيقــة الســاطعة 
مــن خــال األطبــاء والثقافــة الصحيــة المنتشــرة فــي 
عصــر المعلومات،لكــن بعضهــم مــا زال يتغاضــى ويكابــر 
ويعانــد ويظلم،وقــد وجــد العلمــاء الحــل، فأصبــح التدخــل 
المختبــري الطبــي يتيــح للزوجيــن تحديــد  موعــد اإلنجــاب 

وجنــس الجنيــن وهــل يريدانــه مفــردًا أم توأمــًا؟.
ــر،  ــذا العص ــي ه ــكلة ف ــو المش ــود ه ــوع المول ــد ن ــم يع  ل
ــكل  ــد جديد،ب ــتقبال ولي ــة الس ــرة مهيئ ــل األس ــن ه ولك
مــا يمثلــه مــن ثقــل المســؤولية المعاشــية والتربويــة 
واألخاقية،وهــل ظــروف العائلــة تســمح بمجــيء إنســان 
جديد،وهــل المجتمــع قــادر علــى توفيــر ســبل الحيــاة 
المــأكل  الجديد،مثــل  اإلنســان  هــذا  أمــام  الكريمــة 
والمســكن والملبــس والتعليــم وغيرهــا مــن متطلبــات 

الحيــاة الضروريــة؟.
ثــم بعــد ذلــك نقــول أهــًا بالوليــد الجميــل الغالي،ســواء 
كان ذكــرًا أم انثــى، الــذي ســيمأل البيــت ُحّبــًا وحنانــًا 

ــى. ــاة أحل ــم الحي ــون طع ــًا، فيك ــوًا وضجيج وله

 د.محمد فلحي 

الوليد المنتظر  !؟

ال تضاهي فرحة الزوجين في يوم فرحهما وزفافهما 
سوى بشارة المولود المنتظر، الذي سيكون ثمرة الحب 
الجميل، وتكوين أسرة جديدة، واستمرار مشروع الحياة، 

جياًل بعد جيل، ويكون شعور األم، في األغلب، أمام 
انتظار موعد اإلنجاب والوالدة، مزيج من الخوف والقلق 
واأللم والفرح، في حين ينتاب األب شعور بالمسؤولية 

والتمني واألمل.
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تألق 
العدسة 

في احدى قصائد الشاعر الكبير ابي تمام ابيات رائعة عن 
جمال الربيع وموسم الحصاد .. اقتطفنا منها : 

صنع الذي لوال بدائع صنعه
ما عاد أصفر بعد إذ هو أخضر

خلق أطل من الربيع كأنه
خلق اإلمام وهدُيُه المتيسر

    

دي
عبي

 ال
غد

- ر
ير 

صو
ت
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ويظل الربيع يحكي للعالم 
الف حكاية وقصة تفيض 

بالعطاء والبهجة والفرح 
الذي يغمر قلوبنا ويعيد 

فينا األمل والحياة من 
جديد.. بعد ان نزع الشتاء 

ثوبه الثقيل والمحمل 
بالمطر والصقيع والبرد 

الجميل! ساردا" في 
لياليه العبقة سيرة فصل 
اعددناه زائرا"خفيف الظل 

وبارعا" في نسج الذكريات 
وتأجيج المشاعر الكامنة 

خلف خضرته وضحكاته 
التي رسمت على وجوه 

المزراعين والمكافحات 
ممن اتخذن من الحقل 

فسحة مسرة لضحكاتهن 
واريجهن المتسابق مع 

وقع اقدامهن في حشائش 
الخير.    

دي
خال

 ال
مار

 ع
ر -

وي
تص
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- عصيان األوامر وعدم اتباع التعليمات 
أذ يعتقـد الكثيـر مـن األبنـاء أن عصيـان األوامر، يـدل على قوة 
الشـخصية، لكـن األمـر مختلـف تمامـًا عـن ذلـك. ينبغـي علـى 
جميـع األبنـاء طاعـة أوامـر األهـل، والتصـرف بالطريقـة التـي 

يتوقعونهـا منهـم.

- التذمر أو الشكوى 
باألعمـال  قيامـك  حيـال  الغضـب  أو  بالتذمـر  شـعرت  كلمـا 
المنزليـة، تذكـر أنـه مـن الرائـع أن يكـون لديـك عائلـة، ومنزل، 
وتدفئـة  كهربائـي  وضـوء  ومـاء،  غذائيـة،  ومـواد  ومابـس، 
وتبريـد  فـي عالـم يعانـى فيه الماييـن من المراهقيـن من عدم 

امتاكهـم لهـذه األشـياء.

- المماطلة وعدم الرد على أسئلتهم 
فـي بعـض األحيـان، قـد نرغـب فـي البقـاء بمفردنـا بعـض 
الوقـت.. هـذا األمـر قـد يثيـر قلـق األهـل علـى أبنائهـم ممـا 
يدفعهـم لسـؤالك عمـا بـك، ال تماطـل أو تلـزم الصمـت وعـدم 
الـرد علـى األسـئلة. فـإذا كنـت مكتئبـًا وتريـد البقـاء بمفـردك 
قـل لهـم: "أنـا آسـف، أنـا ال أشـعر برغبـة فـي الحديـث اآلن، 
يمكـن أن نتحـدث فـي وقـت الحـق. لسـت غاضبـًا، أنـا فقـط 

بحاجـة إلـى أن أكـون بمفـردي.

- عدم االعتذار عند ارتكاب خطأ ما
يشـعرون  واألمهـات  اآلبـاء  تجعـل  التـي  األشـياء  أكثـر  مـن 
باالسـتياء عـدم االعتـذار عنـد ارتكاب األخطـاء. عندمـا ترتكب 
خطـأ مـا، أو تخذلهـم ألي سـبب كان، بسـهولة شـديدة اعتـذر 
لهـم بصـدق مـن خـال اسـتخدام الكلمـات كأن تقـول: "أمـي 

اعتـذر لـم أقـم بترتيـب حجرتـي.

- مناداتهم بدون ألقاب أو بطريقة غير الئقة
نتخطـى  ال  أن  علينـا  واألمهـات،  اآلبـاء  مـع  التعامـل  عنـد 
الحـدود والحواجـز، مهمـا بلغـت درجة قربهـم منـا، لذلك يجب 
مناداتهـم بشـكل الئـق باسـتخدام األلقـاب التـي تـدل علـى 

الحـب واالحتـرام، مثـل: أبـي، وأمـي. 
احتـرام،  دون  لتناديهمـا  عليـك  اآلخريـن يضغطـون  تـدع   وال 
واسـتخدام  وأمـي،  بأبـي  لهمـا  مناداتـك  كان  لـو   كمـا 
أو  محـرج  عمـل  الحقيقيـة،  المـودة  علـى  تنـم  التـي  األلقـاب 

نـي. صبيا

-عدم اإلفصاح عن مشاعرك
 تذكـر أن إخفـاء المشـاعر وعـدم مشـاركتها مع اآلخريـن، يؤدي 
إلـى البـرودة والعزلـة، بـل أكثـر مـن ذلـك الشـعور باإلحبـاط 
تحـدث  واألمهـات.  اآلبـاء  يتمنـاه  مـا  آخـر  وذلـك  والوحـدة، 
اإلثـارة،  الحنـان،  السـعادة،  )مثـل:  اإليجابيـة  مشـاعرك  عـن 
والتعاطـف، إلـخ( والسـلبية )مثـل: الغضـب، الخـوف، الحـزن، 

واإلحبـاط(. بالوحـدة،  الشـعور 
كذلـك حـاول أن تقضـي وقتـًا أكبـر مـع عائلتـك، وال تجعـل 
 األصدقـاء هـم خيـارك األول واألخيـر، عندمـا تريـد أن تشـكو 

من مشكلة ما أو تخرج في نزهة ما. 
الوقـت  فـي  المنـزل  إلـى  والعـودة  لعائلتـك  وقتـا  خصـص 
العـودة  مـن  منعـك  شـيء  هنـاك  كان  وإذا  عليـه.   المتفـق 
لهمـا  واشـرح  بهمـا  باالتصـال  قـم  المحـدد،  الوقـت   فـي 

األمر .
 ال تكـذب وقـل الحقيقـة دائمـًا، حتـى يمنحـوك المزيـد مـن 

الثقـة والحريـة كلمـا تقدمـت فـي العمـر اخيـرًا.

َأخطاء يقع فيها المراهقون 

خالل فترة المراهقة تتدهور العالقة بين اآلباء واألبناء بشكل كبير، ربما يعود األمر إلى 
اختالف وجهات النظر، طبيعة المرحلة نفسها، أو غيرها من األمور األخرى. لكن علينا أال 
ننسى أن اآلباء واألمهات جزء أساسي من األسرة، يغمروننا بالحب والرعاية، حتى وإن 

كانوا في بعض األحيان يصرخون علينا أو يغضبون منا. لذلك، علينا نحن أيضًا أن نعاملهم 
بشكل جيد احترامًا وتقديرًا لهم ومنها حسب دراسة قامت بها مركز البحوث والدراسات.

قوارير
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دمية باربي
ترجمة

منذ صناعة اول لعبة ) باربي ( عام 1959 من قبل شركة )Mattel( ببشرة بيضاء وشعر 
اشقر وقياسات غير واقعية للجسم تطورت  باربي على مر السنين لتصبح اكثر تمثيال 

للنساء الحقيقيات.

كما حصلت  اللعبة باربي على مهن ناجحة حيث تم صناعتها 
كطبيبة ومهندســة حاسوب وطبيبة بيطرية وهي ال تزال شقراء 
وذات بشــرة بيضاء رقيقة مع ذلك  صنعت ايضا كفتاة سوداء 
متعرجــة الشــعر واخرى طويلــة وفخورة بالنمــش الذي يغطي 

وجهها.
وتواصل الشركة تحقيق خطوات واسعة من خال اطاق عرائس 
باربي الجديدة بكرســي متحرك و بســاق صناعية  ايضا حيث 
اعلنت شــركة ) ماتيل ( عن االضافــات الجديدة موضحة انها 
تأمل ان تســاعد المجموعة الجديدة من دمى باربي في توسيع 

المعرفة بالجمال.
وقالت الشــركة في بيان لها ) يمكننا رفع الحرج حول االعاقات 
الجسدية من خال تضمينها في خط االزياء لدينا لعرض المزيد 

مــن النظرة متعــددة االبعــاد للجمال والموضة كمــا ان هذه 
االضافات الجديدة هي اســتجابة مباشرة لطلب المستهلك 
حيث سنقوم بإدخال دمية في كرسي متحرك ودمية اخرى 
تمثــل اعاقات جســدية ولديها طرف صناعي وســيكون 
هنــاك احجــام اضافية للجســم وهــي اكثــر العناصر 

المطلوبة عبر خطنا االستهاكي... 

من المهم ان نستمع لمستهلكينا 
كما كشــفت الشركة انها عملت مع فريق من جامعة 
كاليفورنيا وبمساعدة الفتاة  جوردان ريفز التي تبلغ 

من العمر 12 عاما ولديها ذراع صناعية لمساعدتهم على 
جعل الدمــى الجديدة واقعية بقدر االمــكان وقد قوبل هذا 
االعان بالثناء على وســائل التواصل االجتماعي وقد علق 

احد االشــخاص على هذه الخطوة قائا ) اعتقد ان باربي 
بالكرســي المتحرك رائعة جدا وهذا سيســاعد على ازالة 
وصمة العار بســبب االعاقة ( واضــاف اخر ) ان باربي 
الجديدة مثال حقيقي من الحــب والتنوع وهي مصدر 
الهام للبنين والبنات للتغلب على اي عقبة ... احسنتم.

عن صحيفة االندبندنت

ترجمة / ساجدة ناهي 

بكرسي متحرك واطراف صناعية 
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نافذة على 
الطبيعة

عالم مليء النحل .. 
بالعمل والغرابة  

علــى الرغم من وجود الكثير من الحشــرات في هذا العالم إال أّنه ال 
يوجد واحدٌة قدّمت خدماٍت مفيدة للبشــرية بقدر نحلة العســل. 
لقروٍن عديدة قــام مزارعو النحل بتربية هذه الحشــرات للحصول 
على العســل واعتمدوا على نشــاطها ورحاتهــا المتكررة للحقول 
لتلقيــح المحاصيل، حيث يقّدر أّن ُثلــث المحاصيل الزراعية التي 

نستهلكها تّم تلقيحها بواسطة النحل.
فالعمــل الذي تقوم به النحات ليس ســهًا علــى اإلطاق ولذلك 
يتطّلــب األمر وجود عدد كبير من األفراد/ وهذا العدد الكبير يتراوح 
بين 20 ألف و60 ألف نحلة في الخلية الواحدة. تحتوي كّل خليٍة 
على ملكٍة واحــدٍة وآالف النحات العامــات ولكن ال تقوم جميع 
تلــك العامات بالعمل ذاتــه، حيث يقوم قســٌم منها باالهتمام 
بالصغار، وقســٌم آخر يعمل على خدمة الملكة وتنظيفها وتقديم 

الغذاء لها.
 علــى باب الخليــة هناك عدد مــن الحراس الذيــن يحرصون على 
عــدم دخول المتطفلين إلى داخل الخلية، أما عامات البناء فتقوم 
ببناء أساســات الخلية المصنوعة من الشــمع والتي تســتخدمها 
الملكــة من أجــل وضع البيض وتســتخدمها العامــات من أجل 
 تخزين العســل. هناك أيضًا عاماٌت تقوم بإخــراج النحل الميت 
مــن الخليــة وعامات تقــوم برحات متكــررة من أجــل جمع ما 
 يكفي من حّبات الطلــع ورحيق األزهار إلطعام جميع أفراد الخلية، 

ويحتاج ذلــك إلى 12 نحلًة عاملًة من أجل إنتــاج ملعقٍة واحدٍة 
من العسل.

قــد يبدو لك األمر غير منطقي ورّبما ســوف تبــدأ بالتفكير في أّن 
إنتاج العســل في هذه الحالة مستحيل ولكن ال تنسى وجود عدٍد 
كبيرٍ من األفراد في كّل خلية، بشكٍل تقريبي ومن أجل غذاء يكفي 
الخليــة في فصل الشــتاء يجب على النحــل أن يقوم بإنتاج 24 
كيلو غرام من العســل خال فصلي الربيع والخريف، وهذه الكمية 
الضخمة من العســل هي حصيلة العمل الجماعي لعشرات اآلالف 

من النحات.

حياة الملكة
تعيش ملكة النحل لمدٍة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات ولكّن حياتها 
تســير بشكٍل أســرع مما قد تتصوره، فبعد أسبوٍع من خروجها من 
بيتها الملكــي تطير الملكة العذراء خارج الخليــة لتقوم بالتزاوج، 
ويجب أن تحصل عملية التزاوج خال العشــرين يومًا التالية، فإذا 
لــم تتمكن من القيــام باألمر في هــذه الفترة فهو لــن يتّم أبدًا 
وستخســر قدرتها على التزاوج، ولكــن إن نجحت في مهمتها فلن 
تحتاج إلى القيام بالتزاوج مرًة ثانيًة في حياتها فهي سوف تقوم 
بتخزين النطاف في قابلتها المنوية، واســتعماله لتلقيح بيوضها 

التي تنتجها خال حياتها

ا َيْعِرُشوَن *  َجِر َوِممَّ َك ِإَلى النَّْحِل َأِن اتَِّخِذي ِمَن اْلِجَباِل ُبُيوًتا َوِمَن الشَّ يقول تعالى: )َوَأْوَحى َربُّ
ُثمَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َفاْسُلِكي ُسُبَل َربِِّك ُذُلاًل َيْخُرُج ِمْن ُبُطوِنَها َشَراٌب ُمْخَتِلٌف َأْلَواُنُه ِفيِه ِشَفاٌء 

ُروَن( )النحل: (69 َيًة ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ ِللنَّاِس ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَ
كل كلمة من هذه الكلمات اإللهية معجزة تستحق التفكر
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خلية النحل
بعــد مرور يومين فقط على تزاوجها تبدأ الملكة في عملها الجديد 
الذي سوف يستمر حتى موتها وهو إنتاج البيوض، بمعدل 1500 
بيضة تقريبًا، وإنتاج البيوض يســتهلك كامــل وقت الملكة مما 
يعني أّنها ال تملك الوقت للقيام بأّي عمٍل آخر مثل تناول الطعام، 

ولذلك تقوم العامات بتنظيف الملكة وتأمين الغذاء لها. 
يمتلــك النحل أكثر لغة إشــارة معقدة مســتخدمة للتواصل بين 
األفراد ضمن المملكة الحيوانية خارج صنف الرئيســيات، وتمتلك 
هذه الحشــرة مليون خليــٍة عصبيٍة متجّمعٍة فــي دماغها الصغير 

الذي يبلغ حجمه ميليمتر مكعب واحد.
يجب على النحلة العاملة القيام بأدوارٍ مختلفة خال حياتها، وهذه 
األعمال تحتاج إلى قدراٍت عقلية كبيرة، على ســبيل المثال يجب 
على النحات التــي تقوم بجمع الغذاء البحث عــن الزهور وتقييم 
كمية الغــذاء التي تعثر عليها وتحديد الطريق للرجوع إلى الخلية، 
وبعدها القيام بمشاركة المعلومات التي تحصلت عليها مع بقية 
النحات الجامعــة للغذاء، لكل نوع من النحــل هدف واحد يعمل 
على تحقيقه، وبالنســبة للذكور من النحــل هذا الهدف هو تأمين 
النطــاف الازمة لتلقيح الملكة العذراء. بعد مرور أســبوع من الزمن 
علــى خروجها من بيوتها، تصبح ذكــور النحل قادرًة على تحقيق 
هذا الهدف، وبعد قيامها بتلقيح الملكة تفارق الحياة على الفور.

خــال فصل الصيف تقوم النحات بتحريــك الهواء ضمن الخلية 
باســتخدام أجنحتها لحماية الملكة والبيوض مــن ارتفاع درجات 
الحــرارة، وإن اقتربــت من الخلية خال فصــل الصيف يمكنك أن 
تســمع بوضوح الطنين الناتج عــن قيام تلك النحــات الصغيرة 

بتهوية الخلية.

شمع العسل
إنتاج الشــمع تختص بها العامات اليافعــات من النحات التي 
تقــوم ببنــاء الخلية، ينتج الشــمع من ثمانية غــدد موجودة على 
القســم الســفلي من بطن النحلة ويكون على شكل قطرات سائلة 

تتصّلب عند تعّرضها للهواء وتصبح على شكل رقائق. يجب على 
العامات حينها القيام بتليين الشــمع بأفواهها ليصبح مناســبًا 

لاستخدام في بناء الخلية.
تقــوم النحلة بجمع حبوب الطلع مــن 50 إلى 100 زهرة قبل أن 
تتوجه من جديد إلى خليتها، طوال اليوم تقوم النحلة بتكرار رحلة 
الذهــاب والعودة مــن أجل جمع حبوب الطلع وهذا من شــأنه أن 
يجهد جســدها الصغير، بالتالي فالنحلة الجامعــة لحبوب الطلع 
تعيش لمــدة ال تتجاوز الثاثة أســابيع تقطع خالهــا ما يقارب 

800 كليومتر .          
إذا حدث أمٌر ما تســبب بفقــدان الخلية للملكة يمكــن للخلية أن 
تنتج ملكًة احتياطيًة بشــرط قيام الملكة بوضع البيض في األيام 
الخمســة األخيرة قبل موتها، وذلك من خــال تغيير نوع الطعام 
الذي يتم تقديمه لبعــض اليرقات فتقوم العامات بالتخلص من 
خبز النحل والعسل المقّدم لليرقات وإطعامها الهام الملكي فقط 

المقدم للملكات .

عالم انثوي
ذكور النحل التي تتواجد فــي الخايا تأتي من البيض غير الملقح 
وتبلغ نســبتها حوالي %15 من المســتعمرة فقــط، على الرغم 
مــن أّن ذكور النحل ليس لها دور في الخلية ســوى تقديم النطاف 
للملكة العــذراء من أجل التــزاوج إال أّن وجودها فــي الخلية يعّد 
 أمــرًا جيدًا، فهو يعني أّن الخلية لديها مــا يكفي من الغذاء،حتى 
مــع كون الغــذاء متوفــرًا فذكور النحــل يطردون بعيــدًا لكونهم 
يستهلكون موارد الخلية، فكّل ما يقومون بفعله هو تناول الطعام 

والتزاوج.
خــال رحلتها من أجل التزاوج، تقــوم الملكة بالتزاوج مع عدد من 
الذكــور يتراوح بيــن 12 و15 ذكرًا وذلك من أجــل تأمين التنوع 

الجيني الذي يضمن أن تكون الخلية سليمًة في المستقبل.

قوارير
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عالمها 

هل أنت 
أم واثقة من نفسها؟

أعدننا هذا االختبار، وعليك اإلجابة بينك وبين نفسك عن األسئلة الخاصة بتربية طفلك، 
وليس من الخطأ أن تعرفي التصرف الصحيح فتابعي معنا

*هل تعطين طفلك 
تعليمات أم تصرخين عليه 

حين يخطئ؟

إذا كنت تعطينه أوامر وتعليمات؛ فأنت 
أم ليست واثقة من نفسها على 
اإلطاق، ولن يستجيب لك طفلك 

إال بدافع الخوف.

*هل 
تصرخين على 

طفلك حين يكتب على 
الحائط وتقولين له مثاًل: أنت 
قذر؛ ألن الحائط أصبحت قذرة؟

إذا كنــت كذلــك فأنــت غيــر واثقة من 
نفسك، والتصرف الصحيح أن تقولي له: 

تعاَل لنرسم على دفتر الرسم، وعليك 
تنظيف الحائــط ليبقى نظيفًا 

مثل باقي البيت

*طفلك يلقي ما 
تبقى من طعام على األرض، 

وأنت تصرخين عليه وتقولين 
له: سوف يحرمك اهلل من النعمة؟

أنت أم تفتقر لثقتها بنفسها
الحل الصحيح: ضع الباقي في حاوية 

حفظ الطعام لكي يأكله الحقا.ً
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*طفلك 
قام بقص شعر 

شقيقه الصغير، تصرخين 
عليه وتعاقبينه بالضرب على 

يده التي قص بها كما تفعل كل 
األمهات

والصحيح قولي له: 
هذه ليست مهمتنا، فالحاق هو الذي 

يقص شــعر الصغــار والرجال 
مثل بابا

*طفلك يترك 
صنبور الماء مفتوحًا، 

تتعصبين عليه وتقولين له: 
أنت غبي ألنك تترك الصنبور 

مفتوحًا في كل مرة

والصحيح أن تقولي له:
 الماء نعمة من الله يجب أن 

نحافظ عليها

*طفلك يحصل على 
عالمات متدنية وأنت توبخينه 

باستمرار

هذا ليس حًا 
والحل هو: تعاَل لنذاكر سويًا ونراجع 

ما أخطأت فيه في االمتحان

واآلن إذا كنت قد تصرفت 
التصرف األول فأنت 

يجب أن تضبطي نفسك 
وتراجعي ثقتك بنفسك 
قبل أن توجهي صغارك
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عالمها 
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 يتعامل معظم األزواج مع زوجاتهم بطريقة غير الئقة، وتتطور فيما بعد ألســوأ 
وضــع يمكن أن يتوصــل إليه زوجان تحت ســقف واحد، من المفترض أن يســود 
بينهما مشاعر التواصل والمودة والرحمة، وما أجمل أن يكون بالتبادل ال التفاضل 
بين الزوجين، وأجمل منه وأعلى وأســمى عطاء، أن يكون الحب صادقا ونابعا من 

قلب محب ال ينتظر المقابل، فاالحترام فضيلة .
تقول الباحثة في علم االجتماع وداد الحسيني  في هذا المجال أن مظاهر االحترام 
المتبادل بين الزوجين كثيرة، وقاسمها المشترك مراعاة المشاعر، فمنها: )مظاهر 
داخلية( بين جدران عش الزوجية، من خفض جناح، ولين جانب، وحســن إنصات، 
وأدب فــي الحــوار، وتحفظ من إظهار حدة أو شــدة أمام الصغــار، حيث إن مراعاة 
وجود الصغار بين الزوجين يجب أال نغفله، حتى ال يترك الشــجار أثرا ســيئا على 

نفسية الصغار.
امــا )المظاهر الخارجية( فتتمثل في حســن الخلق وكــرم النفوس، لدرجة ال نرى 
الزوجة مثال تذكر زوجها في مجالس النســاء إال بخير، وال تراه يذكرها ِبدوره لدى 
اآلخريــن في مجالس الرجــال إال بخير؛ فإذا اجتمعا في مكان واحد مثل بيت عائلة 

أحدهما أشرق االحترام من كل منهما لآلخر في أبهى صورة.
ومن أهم األشــياء الواجــب مراعاتها، والتي تكتمل وجهة نظــر االحترام المتبادل 
بين الزوجين، هو حفظ غيبة كليهما لآلخر، في المال والنفس والعرض واألوالد، 

ألن المسئولية متبادلة أيضا بينهما.
وحــول االحتــرام المتبادل بين الزوجين، يجب أن يحيط كلٌّ منهما اآلخر بمشــاعر 
الحــب واإلحترام، أمام الغرباء، وأن يكون في المقدمــة من حيث االهتمام، وأهم 
شخصية في الحاضرين، عندمايكون هناك حفالت عائلية، أو تواصل بين األقارب، 
حيث يؤكد ذلك مشــاعر الود المتبادل بين الزوجين، مما يحفظ حياتهما في إطار 

من السعادة الدائمة.

االحترام بالتبادل
ل

ض
فا

الت
ال ب
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عالمها 

فــي فصل الربيع تنتعش ازياء األطفال وتزدان باأللوان الزاهيــة والخامات الخفيفة .. لذلك تركز التصاميم 
على الموديات العصرية، لتضفي تداخات األلوان الفاتحة  والمزركشة ظالها على األطفال بجاذبية وتألق.

ازياء الربيع .. جاذبية األلوان

FASHION
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عالمها 

الطفــل فــي هــذا العمــر يعيــش مرحلــة عمريــة انتقاليــة إلــى 
حــد مــا، لذلــك البد مــن االلتــزام ببعــض الخطــوات التمهيدية 
ــى عناصــر  ــه؛  فهويحتــاج إل قبــل وضــع الجــدول الغذائــي ل
ــذا ال  ــب، ل ــدر المناس ــده بالق ــب وح ــا الحلي ــة ال يوفره غذائي
ــى  ــه عل ــن إقبال ــل م ــا يقل ــب مم ــى الحلي ــد عل ــه يعتم تجعلي

الطعــام.

ــدًا لفطــام  ــوم تمهي ــات فــي الي ــك ثــاث وجب *قدمــي لطفل
الليــل، واحرصــي علــى تقديــم عشــاء مشــبع وحليــب طبيعــي 
أو صناعــي قبــل النــوم، وإن اســتيقظ فــي الليــل وطلــب 
الرضاعــة فقدمــي لــه المــاء أو امشــي بــه قليــًا، أو أي شــيء 

ــوم. ــى الن ــى العــودة إل يســاعده عل

لطفلــك  تقدمــي  وال  الفشــار،  تقديــم  عــن   *ابتعــدي 
اختناقــًا؛  لــه  تســبب  ال  حتــى  صحيحــًا  العنــب  حبــات 
المشــروبات  تقديــم  عــن  وتوقفــي  أرباعــًا،  قطعيهــا 
ــرة، وامنعــي  ــات كبي ــة والشيبســي والشــوكاتة بكمي  الغذائي

المقالي والشاي والقهوة.

*احرصــي علــى تقديــم الطعــام لطفلــك قبــل الرضاعــة -وهــو 
ــمل كل  ــًا يش ــًا، متوازن ــذاًء متكام ــون غ ــى أن يك ــع- عل جائ
ــاول  ــى تن ــه عل ــة، وال تجبري ــة فــي كل وجب العناصــر الغذائي
الطعــام إن رفــض، ولكــن اســتمري فــي عــرض الطعــام عليــه 

ــرة. كل فت

ــهيته، وال  ــح ش ــة تفت ــكال جميل ــك بأش ــق طفل ــي طب *زين
تصــري علــى أن ينهــي طعامــه إذا شــعر بالشــبع؛ حتــى 
ــن  ــد م ــك، والب ــى ذل ــاد عل ــرة فيعت ــه كبي ــي معدت ال تجعل

متابعــة وزنــه وطولــه كل فتــرة واتفاقــه مــع العمــر.

تتعــدى  ال  فتــرات  علــى  الطعــام  يقــدم  أن   *يفتــرض 
ــات  ــم الوجب ــى أن تنظ ــل، عل ــوم الطف ــن ي ــاعات م الـــ3 س
بكميــات  وتعطــى  لذيــذة،  لتكــون  والخفيفــة  األساســية 

مناســبة.

غذاء الطفل بعمر عام ونصف العام
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المقادير إعداد عجينة للدونات 
كوبان ونصف من الدقيق األبيض 

ملعقتان صغيرتان من الخميرة
ربع ملعقة كبيرة من الملح.

ربع ملعقة كبيرة من البيكنغ باودر.
ربع كأس من السكر األبيض الناعم.

بيضة كبيرة.
نصف ملعقة كبيرة من خاصة الفانيا.
ست ماعق صغيرة من السمن األبيض.

ربع ملعقة كبيرة من برش قشور البرتقال.
رشة من القرفة الناعمة.

ثاث أرباع كأس من الحليب الفاتر.

 طريقة التحضير
نضع الدقيق األبيض المنخول، والملح، والخميرة، 
والبيــض، والســكر، والســمن، والقرفــة، وبرش 
البرتقــال، والحليب في الوعــاء الخاص بالخاط 
الكهربائي، ثم نثبت المضرب الخاص بالعجين، 
ونشــّغله على ســرعة متوســطة، وذلــك حتى 

نحصل على عجينة طرّية وناعمة. 
نحضر طبقــًا عميقًا مدهونــًا بالقليل من الزيت 
النباتي، ثم نضع العجينة فيه مباشــرة، وندهن 
ســطحها بالزيــت، ثــم نغّلفه بواســطة ظرف 
من النايلــون، ثم نتركه في مــكان دافئ حتى 
يتخّمر ويزيــد حجمه، لمّدة ال تقل عن الســاعة. 
نرّش القليــل من الدقيق على ســطح رخامي أو 
خشبي، ثم نضع العجينة عليه، ونفرده بواسطة 

الشوبك، وبالسماكة التي نرغب بها. 
نقّطــع العجينة باســتعمال القطاعــة الخاصة 
بالبســكويت إلــى قطــع دائرية كبيــرة الحجم، 
وقطع أخرى دائرية في منتصف القطع الكبيرة. 
نختار طبقًا كبيرًا، ونرش عليه القليل من الدقيق 
األبيــض، ثم نرّتــب فيه قطــع الدونات بحيث 
تبعــد عن قطعة عــن الثانية بمســافة قصيرة، 
ونغّطيــه بقطعة مــن النايلون، ثــم نتركه في 

مكان دافئ لمدة ربع ساعة. 
نضع الزيت النباتي في مقــاة كبيرة ومجوفة، 
ثم نضعها على نار متوسطة حتى يسخن الزيت. 
نضع قطع الدونات في الزيت الساخن، ونستمّر 
بتقليبه بواسطة ملعقة كبيرة ذات ثقوب، حتى 

يصبح لونه ذهبيًا من جميع الجوانب. 
ُنخــرج الدونات المحّمرة مــن الزيت، ثم نضعها 
علــى أوراق المطبخ، ونتركها جانبــًا حتى تبرد. 
نزيــن الدونــات بالزينــة التي نرغــب بها، ثم 

نقدمها مباشرة.
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سجايا القارورة 

اي قيمة لوجه 
جميل وقوام 
رشيق خال من 
الطباع الراقية 
المؤمنة 
والمطمئنة بأن 
اهلل جل وعال 
منحنا كل الصفات 
وأراد منا التحلي 
بروح طيبة ولسان 
لهج بذكره 
وصافي بتعامله 
مع اآلخرين، هي 
متواجدة في كل 
البشر، فمنهم 
من يحسن التعامل 
بها ومنهم 
من اليعيرها 
اهتمامًا رغم 
علمه بنتجائجها 
المدهشة في 
حياتنا!

ُسئلت سيدة عجوز يفيض وجهها بالحيوية: أي مواد التجميل تستخدمين؟
فقالت: أســتعمل لشــفتي الحق، ولصوتي الصاة، ولعيني الرحمة والشفقة، 

ولبدني اإلحسان، ولقوامي اإلستقامة، ولقلبي الحب
فكل ســيدة وفتاة فــي حاجة الى أن تزين نفســها وتجمــل هيئتها بتلك 
الصفات العظيمة من أجل النضارة والحيوية والجمال والنشاط الدائم المتجدد 

والصحة والعافية على الدوام
فكل امرأة لديها هاجس في ان تكون فاتنة وجذابة !

األ ان الِسؤال : ما هو الجمال ؟ 
هل هو المكياج المثير والكحل والمابس االنيقة البراقة ؟ 

هل هوطبيعة الشــعر وســحر العيون وشــكل األظافر ؟  وغيرها مما يعلق في 
عقلها انها مايجب ان تكون عليه المرأة في هذا العصر المتناقض !!

و تنسى ان كل هذا زائل وغير مجٍد بعد سنوات 
فالجمال الحقيقي هو ماحة الشخصية .... و حاوة السجايا و طهارة الروح

وهــو النفس الفياضة بالرحمــة و المودة و الحنان و االمومــة .... هي النفس 
الجميلة 

العفيفة، عفة اللســان و اليد والقلب والخيال ، و الخلق الطيب الحميد،و الطبع 
الصبور الحليم المتسامح، وكلها درجات للجمال 

فاي قيمة لوجه جميل وقوام رشــيق خال من الطباع الراقية المؤمنة والمطمئنة 
بأن الله جل وعا منحنا كل الصفات وأراد منا التحلي بروح طيبة ولســان لهج 
بذكــره وصــاٍف بتعامله مع اآلخرين، هــي متواجدة في كل البشــر، فمنهم 
من يحســن التعامل بها ومنهم من اليعيرها اهتمامــا" رغم علمه بنتجائجها 

المدهشة في حياتنا!  
اذا اردت ان تحكــم علــى جمال امــرأة ال تنظر اليها بعينــك و انما انظر اليها 

بعقلك.
فالمــرأة كتاب عليك ان تقرأه بعقلك اوال و تتصفحه دون ان تنظر الى غافه، 

قبل ان تحكم على مضمونه.
انا لســت ضد اهتمام المرأة بجمالها الخارجي، و لكــن االجمل ان تهتم اكثر 
بجمال شــخصيتها و خلقها، وان تحتوي زوجها وافراد اسرتها بقلبها الحنون 
وتنمي فيهم تعاليم ديننا السامي وروح المحبة والطباع الحسنة، لتكون حتما" 

القارورة التي وصفها بها الله سبحانه وتعالى . 

سعاد البياتي  

 م�سك 
لكالم 
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ربيع الطفولة قصة حلم، وقصيدة أمل..
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امرأة من االهوار
عدسة - خضير العتابي


