
 االفتتاحية

 عزيزتي 

الشهرستانيالدينجمال

ومحمداجمعينالخلقأشرفعلىوالسالمالصالةافضلوالعالمينربهللالحمدتعالىبإسمه

الجديدإصدارناأيديكمبيننضعالقارئوعزيزيالقارئةعزيزتيالطاهرينالطيبينآلهعلى

وتعسبحانههللافضلهاالتي،األنثى،الحياةعطرقارورةإهتماموإنتباهيجذبأنيحاولوالذي

اوالمؤمنينأميرموالناووسلموآلهعليههللاصلىاالكرمالرسولوصيةوكتابهمحكمفيالى

فبمواضعهاالمشككينرغمفينانافذايزللمالتكريموهذا،أجمعينالسالمعليهمولدهمنالئمة

هللافجعلها،متواترقائمعليهوالدليل،االنسانيةووالعائليةالمجتمعيةالحقوقوالحياتيالسلمي

سبحانهوتعالىنجاةمنالناروهيطفلة،وجعلهانصفالدينوهيزوجة،وجعلالجنةتحت

قدمهاوهيأموالعرفالعامفيالمجتمعيناالسالميوالعربي،جعللهاالنصيباالوفر،في

االحتراموالداللواالهتمام،منالرجل،مكماللماجاءتنامنأحاديثشريفة،وجعلأهميةق

المثفيوجاء،لهماثالثالوعليهماتبنىالخليقةبلالمجتمعإنحيثللرجلومكملةلهاصوى

للجميالبيانواضحةدالالتلهالمثلوهذا،جسرالمرأةتكونبحرالرجلكانإنالعربيل

العربيالحكمةفيكما،االنثىقيمةمنتقللالالمتوارثةالعربيةالحكمواالمثالمعظموفيع

فا،كنزالفاضلةفالمرأةجوهرةالجميلةالمرأةكانتاذاالمواضعكلفيوضعهاتبينالتية

فلذلالمجتمعقواريرمنقارورةأيعنهاتتنازلالالتي،عناوينهامنعنوانالجمالولفضيلة

و،الفائدةونيل،منكمومنكنالرضابكسبأملنا،المتواضعالسفرهذاأيديكنبيننضعكلهك

المسابعضومطبخ،أنكنعلىيصوركنأنالغربيحاولكمافلستن،االنتفاعإلعمامتنوعه

إوتقييماونشرااالصداربهذامعنيون،كلكنو،كلكمالقارئوالمتلقيالجميعتعاونوحيق

القصدوراءمنوهللاعتناءا



  فدك..

 فسيلة ألف 70 من أكثر تضم نخيل مزرعة
المعاليأبوفائزالمهندسالمقدسةالحسينيةللعتبةالتابعةللنخيلفدكمزرعةمشروعمديركشف

انالمزرعةستضمأكثرمنألففسيلةمنالنخيلمنأصنافعربيةاستوردتخصيصالل

عراقيةوأخرىمزرعة

 منطقة في وتقع المقدسة، الحسينية العتبة أطلقتها التي االستثمارية المشاريع أهم من المزرعة وتعد

 كربالء. زراعة لمديرية الشمالي األخضر الحزام مقابل الرزازة سدة

 بواقع مقاطع خمسة الى قسمت دونم، (2000) تبلغ للمشروع الكلية المساحة» إن المعالي أبو وقال

 «.الواحد للمقطع دونم 400



 نخلة، ألف (13) من أكثر يستوعب والذي األول المقطع زراعة هو حاليا   الجاري العمل» وأضاف

 وميراج والكتوم كالبرحي فسيلة 6500 من رأكث زراعة تمت وقد نادرة وعراقية عربية بأصناف

 «.وغيرها واالخالص والمجهول

 «بأقلمة» يقوم اإلمارات دولة في يعمل فرنسي مشتل من استوردت العربية األصناف» وان

 «.الفسائل

 والسدر والزيتون والرمان كالتين الفواكه بأشجار النخيل صفوف بين المسافات زراعة ستتم» مبينا  

 المزرعة لري حديثة منظومة النجاز متخصصة شركة مع التعاقد تم كما أخرى، وأشجار )النبق(

 «.بالتقطير

 باإلضافة كربالء في الزراعي الواقع وتنمية الصحراوية األراضي واستغالل عاملة أيد تشغيل» هو

 االنقراض من العراقية التمور من والنادرة الجيدة األنواع على الحفاظ وهو االستراتيجي الهدف الى

 «.التمور من جديدة نوعيات وإنتاج

 أطلقتها التي الزراعية المبادرة مشروع ضمن الزراعي المصرف قرض من  المشروع يمول

 سابق. وقت في العراقية الحكومة

.................................................................... 

 عالية بتقنيات صممت

 الدموية واألوعية القلبية لألمراض «األنبياء خاتم» مستشفى ..
القلبيلألمراضاألنبياءخاتممستشفىتشييدمناألولىالمراحلالمقدسةالحسينيةالعتبةانجزت

الطبيالمجالفيعالميةبتقنياتكربالءفيالدمويةواالوعيةة

 لـ يسع والذي مربع متر الف (36) مساحة (%50) اآلن حتى منه انجز الذي المبنى ويشغل

 للعمليات. صاالت (4) و  المرضى لرقود سرير (100)

 المهندس» المقدسة الحسينية العتبة في واالستثمارية االستراتيجية المشاريع قسم رئيس وقال

 على المتخصصة الطبية الصروح وأجمل احدث من تعد المستشفى» إن ،«حسن فؤاد مناف

 «.الطبي المجال في حديثة عالمية تقنيات من المبنى يضمه ولما واإلقليمي المحلي المستوى

 والعوامل المقدسة المدينة خصوصية االعتبار بعين أخذ المستشفى تصميم» أن وأضاف،

 للتطور مؤشرا   الخارجي التصميم يكون أن مراعات مع اخيةوالمن واالجتماعية الثقافية االخرى

 الناحية من المشروع إكمال» إلى مشيرا   «الصحية المنشئة لهذه الكبير والطبي التكنولوجي

 االنجاز ونسبة للبناية، الكهروميكانيكية اإلعمال وهي المرحلة  على العمل ويجري اإلنشائية

 «.%50 الى تقريبا   تصل الحالية

 الكلية والمساحة مربع متر 3300 الرئيسي للمبنى السطحية المساحة أن، أوضح التفاصيل وفي

 متر 1200 بمساحة خدمات بناية من يتكون المشروع أن إلى مشيرا   مربع، متر الف36 بحدود

 رقود - والسادس والخامس الرابع - منها طوابق ثالثة المستشفى، وهي رئيسية وبناية مربع

 الطوارئ على فتحتوي السفلى الطوابق واما االطباء، لسكن والثامن السابع كوني فيما للمرضى،

 والصيدليات الصغرى العمليات صاالت اما الثاني، الطابق في للعمليات صاالت أربعة اضافة

 األول. الطابع في فستكون

 تسع شفىالمست إن «ياسر شاكر ميثم المهندس» االنبياء خاتم مستشفى مشروع مدير  أكد ذلك إلى

 لتوفير تخصصية جهات مع والتعاقد الطبية االجهزة استيراد حاليا   ويجري للرقود سرير 100 لـ

 عالمية. مناشئ من المطلوبة المعدات

 كوادر الى نحتاج وقد المستويات اعلى على متخصصة طبية كوادر توفير يتم سوف» وأضاف،

 «.المشروع اكمال بعد البلد خارج من



 األوسط الفرات في نوعها من األولى تعد القلبية لألمراض األنبياء خاتم شفىمست أن إلى يشار

المستشفيات. ببناء المتخصصة الكندية (CCI(شركة بنائها على ويشرف





الحاج سنا الناشطة

وفكربعكازالحياةمصاعباخترقتامرأة

 الخاصة االحتياجات ذوي ألنصاف خطوات
 بصمتها تضع حينما التميز ذلك عنوان هي المرأة تكون وغالبا وعنوان دليل للتميز

 طريق في قدما للمضي تستحقها التي الحقوق كافة يمنحها لم ربما مجتمع في االستثنائية

 يضاعف فذلك بالقارورة المرأة شبه ( وسلم وآله عليه هللا صلى) هللا رسول وألن . اإلبداع

 دور يوازي الذي ودورها كأنثى كينونتها بين مزيج آخر ببعد قوتها عن ويعبر نجاحها

 . الحياة مجاالت شتى في الرجل

 سنا الدكتورة اإلرادة بمنتهى اإلعاقة حجر وتجاوزت وواثقة ملهمة فهي اإلنسانية بها تحتفل مميزتنا

 السنة عمر في وهي األطفال شلل بفيروس أصيبت لبنان. - 1965 أغسطس 4 مواليد من الحاج

 خطواتها اثقلت التي اإلعاقة بين الصعاب فيها كابدت التي رحلتها ، اليوم ذلك منذ اإلعاقة لتالزمها

 بعيدة صغيرة دائرة في ينزوي أن المعاق على تفرض التي المجتمع نظرة وبين طفولتها وأرهقت

 المعاقين حقوق بضمان المطالبة مجال في ناشطة منها جعلت طبيعية بصورة حياته سةممار عن

 وجاءت لبنان في المديريات بعض إلى عمل أوراق تقديم الجانب هذا في رسالتها شملت حيث

 األطفال قصص في الجمال «و » والواقع الحقوق بين اإلعاقة وذوي االجتماعي األعالم » العناوين

  » وتطلعات تحديات الخاصة االحتياجات ذوي قضايا في اإللكتروني األعالم» و » اإلعاقة ذوي

 جسدية بإعاقة المصابين سواء عامة بصورة المعاق ألنصاف الحثيث وسعيها نداءاتها بذلك فتعددت

 المكفوفين. أو والبكم الصم أو األطراف كشلل

 شهادة على وحصولها التميز لهذا وصولها في كبيرة أهمية الحاج حياة في األهل لدور كان

 دائرة )رئيس مرموق ثقافي منصب اليوم تشغل فهي المهنية الحياة في نجاحها عن فضال الدكتوراه

 اإللكترونية الصفحة تحرير عضو وهي ،  لبنان( - بيروت األعالم وزارة في والدراسات البحوث

 كونه العلم وهو أال اإلعاقة لتجاوز عليه تعتمد منهاج حياتها بواكير في لها وضع فوالدها للوزارة.

 به يؤمن أن يحتاج  بل إلعالة يحتاج المعاق أن عن يعبر مفهوم اي يدحض الفكر سالمة بأن مؤمن

 لألطفال قصة للدكتورة وصدر . تام بوعي ونفسيا معنويا يدعموه وأن بقدراته يثقوا وأن اآلخرون

 » والدين الفلسفة في تكامله وعوامل اإلنسان ةماهي » بعنوان وكتاب » الشمس تأكل ماذا » بعنوان

 عنوان مجرد العبارة هذه تكن لم التي » يعيقني الشيء » مجموعة ضمن من العيد في عكازة وقصة



 تميزها سر بأنها إعاقتها عن تعبر فهي عليها. اعتمدت أساسية ركيزة كانت بل قصصية لمجموعة

 في المتألق حضورها إحراز على تعقها لم الجسدية هاإعاقت وأن عادية ستكون األمور كانت ولوالها

 يألف ال وعمل بسعي الصعاب تذلل ملهمة شخصية بهكذا أحدنا يلتقي وحينما واألدب. الثقافة ساحة

 حضورها في التوقف من البد تنموي لمنهج خالله من تؤسس دافع اإلعاقة من وتتخذ التراجع

 والزهو المهنية الحياة في بدورها بالفخر ريمهاوتك التميز خطى على والسير منجزها وتوثيق

 . اإلنساني بدورها

...................................................................................... 

   شخصي وانفاق ذاتية بجهود

 خضراء حدائق الى النفايات حولت اإلنسان ارادة
 الخدمات تلك وابرز الخدمات، تقديم في كبير تراجع من المباد النظام سقوط منذ العراق يعاني

 أعداد تزايد بين الطردية فالعالقة واألوبئة، األمراض من خالية آمنة بيئة توفر التي هي المفقودة

 المناطق ومنها مهمة تحتية بنى توفير تتطلب السكنية المناطق مساحات واتساع السنوية السكان

 لصد المدن بمحيط ينشأ الذي األخضر الحزام وكذلك منطقة كل في تنشأ ان يجب التي الخضراء

 .واألتربة العواصف

خضراءحدائق

 تقصير جراء للنفايات مكبات الى أحيائهم في الفارغة المناطق تحول من شاهدوه ما آلمهم مواطنون

 كتل ليحولوا ذاتية وبجهود فانبروا اخرى، جهة من الناس وتجاوز جهة من الحكومية المؤسسات

 صابر علي المواطن واستراحة حديقة األجواء. وتنعش الناظرين تسر خضراء حدائق الى المناطق

 في وخاصة األسواق أمام تقع ساحة في النفايات برمي بدأوا واألطفال النساء ان يؤكد أسواق( )صاحب

 من وتكثر البيئة ستدمر التي السلبية الحالة تلك انهي ان فقررت للنفايات، مكب الى تحولت حتى الليل،

 بتنظيف وقمت وسيارة عمال فاستأجرت بروائحها، اإلنوف وتزكم والحشرات القوارض وجود

 حديقة الى وحولها حدائق، منسق مع اتفقت ثم حديدي، بسياج بتسييجها وقام حداد وجلبت الساحة

 ويؤكد: العائالت، من للكثير مالذا فأصبحت ومضالت مقاعد ونصبت لها المياه وأوصلت خضراء

  البيئة. على وحافظت والناس هللا رضا كسبت أني إال  مادي انفاق من بلغ مما بالرغم

جماعيعمل

 من صادرة مياه بسبب تحولت والمدارس بيوتهم تتوسط فارغة أرضا إن» «:نجم أبو» يؤكد جانبه من

 الحشرات فيه ثرتك نتن مستنقع الى المنطقة في الساكنون يرميها ونفايات وأنقاض األهلي المولد

 فضال   إليها، والقوارض الحشرات تلك دخول بعد البيوت على خطرا   يشكل وأصبح والفئران والجرذان

 مقابل تقعان اللتين االبتدائيتين المدرستين طلبة من والبنين البنات من باألطفال تلحق التي المخاطر عن

 منا كل تحمل على الجيران نحن فقناات» «:نجم أبو» ويضيف «.الفارغة المناطق وتفصلهما بيوتنا

 وقمت داري أمام يقع المستنقع ألن جيراني قبل العمل فبدأت وتنظيفها، لداره المقابلة المنطقة مسؤولية

 واستأجرت والنفايات، والطين اآلسنة المياه ورفع التنظيف بعمليات للقيام وأوالدي أنا كبيرة بحملة

 من شاحنات أربع حمولة اشتريت ثم األصلية، األرض الى لللوصو منها طنا   25 نحو ورفعت آليات

 أن وبعد للزراعة، قابلة التربة لجعل أنابيب مد لمشروع أهلية شركة تنفيذ مستغال   «الحر الطين»

 المستنقع بدل خضراء حديقة وأصبحت الطبيعي بالثيل زرعتها للزراعة جاهزة األرض أصبحت

 «.العفن
 أقراني من السن كبار الستضافة مكانا   ليكون والطاوالت الكراسي عووض المكان بتسقيف قمت كما 

 لطلبة مكانا   الحديقة فأصبحت الصباح في أما المساء، عند األمور من كثير في والتشاور للتسامر

 الى دخولهم قبل االمتحانات أيام أو العادية الدراسة أيام في دروسهم ومراجعة فيها للجلوس المدرستين



 تسر وخضراء نقي وهواء مريحة أجواء في وطلبتهن المعلمات استراحة عن ضال  ف المدارس،

 لالستفادة والريحان والفجل والكرفس الرشاد فيها زرعت أخرى مساحة خصصت : مبينا «النفوس

 للعائلة. المائدة مكمالت من كونها منها

زراعيةمنتجات

 قام الذي فالحية عائلة من ينحدر كونه حسين محمد لجارهما الزراعية بالخبرات متعلق مختلف أمر

 فصل في الظالل لتوفير الكالبتوس أشجار زراعة في له المخصصة األكثر المساحة باستغالل»

 وال للزراعة قابلة العراقية األرض أن الى مشيرا ،«واللوبياء بنوعيها الباقالء زراعة وكذلك الصيف،

 بمحاصيل المخصصة المساحة زراعة على العزم عقدت وقد المستلزمات، من القليل الى إال تحتاج

 محاصيل زراعة قرر أنه» مؤكدا : ،«األسبوعية العائلة نفقات تقلل لمواد ومنتجة خضراء لتكون عديدة

 الذي الذرة محصول وكذلك والبطيخ، والرقي األخضر والفلفل والبصل والباذنجان والطماطم الخيار

 جميع» أن مبينا «.الزراعية خبرته مستغال   للطعام، خدميست وناتجا للحديقة أخضر سياجا   يعطي

 المالية باألزمة لعلمهم عملها قاطع ضمن مناطقهم تقع التي البلدية دائرة جهود على يعتمدوا لم جيرانه

 الى بحاجة نحن» يستدرك: لكنه ،«الحكومية الدوائر لجميع اإلنفاق وتقليص البالد منها تعاني التي

 البلدية خرائط حسب خصصت مربع متر ألفي زراعة في أسهمنا ألننا به، تزويدنا ونتمنى فقط الماء

 أمل فسحة «.خضراء ومناطق حدائق الى وحولناها ونفايات أنقاض مكبات وأصبحت تشجير كمناطق

 مشتركة جهود تقديم على وعزمهم الجيران بين التعاون روح» أن فبين: «جمال أبو» جارهم أمام

 الى واألنقاض بالنفايات ومملوءة جرداء مناطق تحويل عبر المنطقة وألهالي ئالتهملعا الخدمة لتقديم

 ،«اليومي التعب عناء من ويرتاحوا فيها ليجلسوا الناس لجميع مفتوحة وحدائق خضراء مناطق

 عن بعيدة أماكن في واالستجمام للعب أمكنة إيجاد في الجيران وأطفال ألطفاله أمل فسحة أنها موضحا  

 «.الخطف أو االعتداء أو الدهس لخطر تعرضهم قد التي والشوارع اراتالسي

 والمساجد األضرحة في اإلنارة تاريخ
 السرج من كبيرة مجموعات (عنو)اريدو )اور( الرافدين وادي في االثرية التنقيبات كشفت      

 من مصنوعة مسرجة على ق.م(عثر2450) اور ملوك أحد قبر وفي ق.م(، 4000) الى تعود

 الداخل من ومزخرفة مختلفة بأشكال الحيوانات صدف من مصنوعة انواع على عثر الفضة،كما

 ايضا التنقيب فرق اكتشفت وقد ، ق.م الثالث االلف من الثاني النصف الى تاريخها يعود والخارج

 تطور على يدل وهذا امرأة شكل على او حصان رأس شكل على بمقابض ونحاسية فخارية مسارج

  . العصور تلك في الرافدين وادي انسان يد على الصناعة هذه وازدهار

 تصنع االغنياء سرج وكانت الميالد قبل الثالث االلف اوائل منذ السرج عرفت فقد النيل وادي في اما

 الدينية الطقوس كانت حيث الفراعنة قبور في منها كبيرة مجموعة على عثر وقد الغرانيت حجر من

 االنارة وسيلة المشاعل كانت فقد االغريق ،اما اآللهة الى المشتعلة السرج بتقديم تلزمهم للفراعنة

 وفي الطرق إلضاءة استخدمت الصمغية االشجار اغصان عن عبارة هي والتي عندهم الوحيدة

 فنية بطريقة بتطويرها وقاموا فصنعوها بعد فيما السرج عرفوا الدينية،ثم واألعياد ناسباتالم

 ،وكذلك االغريق أيدي على فعال تم   قد السرج صناعة تطور ان على الباحثون أجمع حتى ابداعية

 واالحتفاالت الدينية المناسبات في المشاعل حمل هي عندهم السائدة العادة كانت فقد الرومان

 بزخارف وزخرفوها فطوروها السرج صناعة اليونانين من اقتبسوا والمهرجانات،ثم الرياضية

  . الروماني الفن ورقي تطور على دليال بعد فيما اصبحت حتى بديعة

موكبيةشموع

 اهتمامهم زاد االسالم،ثم قبل االخرى االنارة وسائل مع بالسرج اهتمامهم ابدوا العرب،فقد أما

 العبادات فيها تقام اذ بالمصلين العامرة هللا بيوت اضاءة الى ماسة الحاجة كانت يثح االسالم بعد

 في والنحاسية،ويوجد الفخارية السرج انواع فيها توقد فكانت والتدريس، الوعظ وجلسات

 في الجامع المسجد منها اسالمية مواقع في عليها عثر السرج من مجموعات العراقي المتحف



 والحيرة والكوفة البصرة في مسارج وجدت والنحاس،كما المزجج لفخارا من ومعظمها واسط

 العهد الى المسارج استخدام امتد وقد العراق. شمال داقوق في القديم المسجد وفي وسامراء

 يتكفل الذي هو السلطان وكان والمملوكي الفاطمي العهد حت ى السواء على والعباسي األموي

 أول كان  هـ 219 سنة المعتصم أن ذُكر وقد المدارس. و ينيةالد والمؤسسات المساجد بإضاءة

 المسارج جانب الى استخدموا الوقت ،وبمرور  عرفة. طريق في المأزمين بين وأسَرجَ  أنار من

 ماكانت وغالبا المساجد في الشمع من كمية اكبر ايقاد على يحرصون الوالة معظم وكان الشمع

 فيه بيت الجامع قرطبة مسجد في كان انه شمع،ويذكرال لخزن المساجد في تلحق غرف تخصص

 يطلق نوع رمضان،وهناك من 27 ليلة في اليقادها والفضية الذهبية الشمعدانات مئات

 المهمة، هذه بهم تناط اشخاص قبل من تحمل هائلة وباعداد ضخمة تكون الموكبية( عليه)الشموع

 خاصة والشام ومصر العراق اهل بين معالش ايقاد في ومفاخرات منافسات تحدث ماكانت وغالبا

  الحرم. االشهر في

فاخرةهدايا

 كانت حيث الموصل مدينة ومنها االسالمية المراكز بعض في الشمعدانات صناعة ازدهرت وقد

 تتضمن الكوفي بالخط مكتوبة اشرطة باضافة والمزخرف بالفضة المطع م البرونز من تصنع

 او دعاء او اهداء وعبارة صنعه وتاريخ بزخرفته قام نم او صنعه ومن الشمعدان صاحب اسم

 الخلفاء من ثمينة هدايا العراق في والمساجد المطهرة األضرحة الى ترد كانت وقد مديح.

 والذهب الفضة من شمعدانات منها وغيرها والهند وايران تركيا في والمماليك والسالطين

 الذهب من شمعدان والسالم الصالة يهعل علي االمام خزانة في النفائس تلك ومن الخالص

 الملك نظام بن برهان الشيخ اسم مع السالم عليه لالمام ودعاء قرآنية آيات عليه نقشت الخالص

 عبد العثماني السلطان اهداهما الذهب من كبيران شمعدانان  وكذلك ، هـ945االهداء وتاريخ

  السالم. عليه الحسين االمام ضريح الى المجيد

قناديل

 من )المشاكي(المصنوعة أو أو)المشاعل( القناديل الى والمساجد األضرحة اضاءة تطورت قدو

 تكاليفها، بسبب للناس مبذولة تصبح لم القناديل ولكن والكتابة النقوش مع بالمينا المموه الزجاج

 بالمدينة النبوي المسجد في القناديل عدد ان ويذكر والميسورين العبادة دور بها فاختصت

 هـ336 عام ففي ، كهدايا وردت وذهبية فضية قناديل المقدسة العتبات ..وتحتوي قنديال284نكا

 التي الهدايا ضمن من وكان السالم عليه الكاظم االمام ضريح بناء البويهي الدولة معز اعاد

 ابو صانعه اسم عليه نقش االحمر النحاس من قنديل عمارته تجديد بعد الضريح على توالت

 اوج القناديل صناعة بلغت وقد   ايضا، وشاعرا صفارا كان الذي هللا عبد بن يعل الحسن

 المطهرة العلوية العتبة ضريح الى ارسلت هـ838 عام ففي ، الصفوي الحكم ايام في ازدهارها

 جوهة بن شاه من وقف عليها كتب الكريمة باالحجار مرصعة كبيرة ذهبية قناديل ثالثة

 الكاظم ضريح ماقصد واول بغداد فاتحا صفوي اسماعيل الشاه دخل هـ914 عام سلطان،وفي

 الشاه ابنة اهدت كما والذهب، الفضة قناديل بينها من النفيسة بالهدايا فأغدق السالم عليه

 الى سم100 محيطه يبلغ واللؤلؤ والشذر بالياقوت مرصعا الذهب من قنديال الصفوي طهماسب

 باالحجار مرصع ذهبي قنديل ايضا المقدسة لعلويةا الحضرة في ع،ويوجد علي االمام ضريح

 الصناعية المراكز استمرت العصور مر وعلى مثقاال. 56 وزنه يبلغ خانم( )مير اهدته الكريمة

 وسائل وماتحتاجه والمعدنية الزجاجية القناديل بأنواع والمساجد األضرحة تزود االسالمية

 والمساجد األضرحة إلى الهدايا إرسال على العثمانيين السالطين معظم حرص مع االضاءة

 حسين السلطان كذلك الكاظمية للحضرة مشكاتين اهدى الذي خان المجيد عبد السلطان امثال

 االمام ضريح إلى والياقوت واللؤلؤ بالزمرد مرصعة ذهبية قناديل اربعة هـ1113 عام أهدى

 السالم. عليه الحسين



.....................................................................................

...... 

 الشقيقة..

 الرجال!! من اكثر النساء يصيب مرض

 سببا   اليومي الحياة نمط اختالف .. لقوارير زهيرة بشار الطبيب

 النوبة لظهور
 بعض عن فضال نابض نصفي صداع يسبب العصبي الجهاز امراض من مزمن مرض الشقيقة

 بعض وفي الضوء من والخوف القيء أو الغثيان ومنها الصداع لنوبة المرافقة األعراض

 النوبة هذه ومدة الرأس جانبي ليشمل معينة جهة من الصداع ينتقل وقد التوازن فقد الحاالت

 دقيق تصنيف إلى العلم يتوصل لم . اإلصابة شدة حسب ساعة 72 إلى ساعتين بين ما تتراوح

 تتنوع الجسم في الهورمونات معدالت وتبدل والوراثية البيئية العوامل بين فما المرض هذا لسبب

 أضعاف ثالثة بمعدل المرض لهذا البلوغ مرحلة بعد النساء وتتعرض . اإلصابة حدوث أسباب

  . الرجال له يتعرض مما

 اوضح العابدين زين اإلمام شفىمست في عصبية امراض اختصاص زهيرة نجدت بشار الدكتور

  : الشقيقة وعالج وأسباب أعراض عن أكثر تفاصيل
  ؟ له ناجع عالج هناك وهل الشقيقة مرض ماهو بشار دكتور        
 بالرغم اآلن لحد شاف   عالج لها يُكتشف لم التي المزمنة األمراض من هو الشقيقة مرض أن        

 بعض هناك ولكن نهائيا المرض هذا من للتخلص ثوري عالج عن للبحث العلم مواصلة من

 نوبة بين الزمنية الفترة وتباعد الصداع حدة من للتخفيف المصاب يعتمدها أن يمكن التي العالجات

 وباقي األلم تجاوز على المريض تساعد التي للمسكنات كثيرة بدائل وجود عن فضال وأخرى

  . األعراض
  ؟ لذلك سبب هناك فهل المرض لهذا عرضة اكثر النساء أن المعروف من        
 مرحلة في أنه مع الرجال عند اإلصابة معدل مع مقارنة النساء عند ترتفع اإلصابة نسبة نعم         

 بسبب هذا ويفسر اإلناث من اكثر الفتيان عند اإلصابة معدل فيكون ذلك عكس األمر البلوغ قبل ام

 من يعانين المرض بهذا المصابات النساء إن الملفت ومن السيدات لدى الهورمونات وتبدل اختالف

 بشكل تنخفض وا الحمل فترة اثناء نوباته من يعانين وال الشهرية الدورة أثناء األقل على واحدة نوبة

 تبعا بالشقيقة االصابة اثار تختفي السيدات عند اليأس( )سن الشهرية الدورة انقطاع وعند كبير

  . لالنقطاع
  ؟ الصداع لتجنب عنها االمتناع او اعتمادها يمكن امور هناك هل        

 االختالف ألن قرمست حياة نمط على باعتماده الصداع نوبة يتجنب ان الشقيقة لمريض يمكن          

 غير على متأخرة لفترات والسهر السفر مثل النوبة ظهور أسباب اكثر من اليومي الحياة نمط في

 يسبب مهم عامل أيضا الفطور وجبة تناول عدم أن لذلك يضاف الجسدي او النفسي الجهد و العادة

 وفرط كوالتهوالشو والموز والجبن المكسرات عن االمتناع المريض على يجب كما . الصداع

 يساعد المرضى بعض هناك ان أي آلخر مريض من يترواح طبعا وهذا والكوال الحلويات تناول

  . األخرى الممنوعات دون الصداع نوبة حدة على الممنوعة االطعمة من نوع
  ؟ للصداع أخرى أسباب هناك وهل الشقيقة مرض تشخيص يتم كيف         
 أن المريض من نطلب فنحن لذلك المختص للطبيب واضحة نتكو الشقيقة أعراض عادة        

 للصداع يؤدي قد المناطق هذه في خلل أي ألن واألذن األنفية والجيوب للبصر فحوصات يجري

 ما أو ورم وجود عدم من للتأكد الحلزوني المفراس لفحص نتوجه سليمة الفحوصات كانت وأنة



 دقيق التشخيص يكون وعندها باألجمال المريض أعراض مع الفحوصات نطابق وبعدها شابه

  . ونهائي
  ؟ الشقيقة نوبة ينهي أن يمكنه مسكن أو عالج هناك هل          
 حقنة لكن دقائق غضون في النوبة تقطع أن يمكنها ألتي األدوية من مجموعة هناك           

 عموم استخدام فرط من يحذر أن المريض على لكن فورا الصداع نوبة تخمد أن يمكنها الفولتارين

 لذا االستخدام من فترة بعد جانبية أثار على يحتوي ال دواء يوجد ال ألن والمعالجة المسكنة األدوية

 قائمة وتجنب اليومية الحياة نمطية على باالعتماد الشقيقة مرض مع المصاب يتعامل بأن أنصح فأنا

 نوبة يستشعرون المرض بهذا مصابينال بعض ألن بدايتها وفي النوبة ظهور حال وفي الممنوعات

 أن للمريض يمكن وحينها والحسية البصرية االضطرابات بعض طريق عن الهجمة قبل الصداع

 . ملحوظة بصورة النوبة يخفف أن يمكن فذلك وهادئة مظلمة غرفة في النوم من قسطا يأخذ

...................................................................................

... 

 الحلم ثمن
 الظاهر عباس طالب

تراجيدياليست،يونانيةودراماليستإغريقية،ومأساةليست،هنديةإنهاعراقية

عراقية

(1) 

 الماكينات، ضجيج وسط عمله، في انهماكه رغم القلق، عالمات النس اج سعيد وجه تقاطيع على تبدو

 الدراجة وشراء أيمن، النابه الوحيد طفله حلم تحقيق بكيفية يفكر الرافعات، عمال وصرخات

 امتحان في كما صفه، على األول بالترتيب نجاحه تكرار  عليه اشترط بعدما بها، وعده التي الهوائية

 بأن جيدا ، يدرك وهو األولى، الدراسية سنته وإنها السيما ... بتفوقه أبدا   يشك يكُ  فلم السنة، نصف

 وطبع العمل، إلى خروجه قبل بذلك الطفل ذكـ ره بعدما المدرسية، الشهادات استالم موعد هو اليوم

 الثالثة، وللمرة جيوبه تفقد إنه الإ ... بالنسيان التهرب سبيل عليه فقطع البريئة، توسله قبلة خده على

 في الشهر ومازال شيئا ، الدراجة ثمن من تفي ال فقط، آالف بضع على سوى تحتوي ال فوجدها

 منتصفه.

 رجل فهو باألمر، الصوفي والنسيج الغزل معمل مدير صاحب حجي مفاتحة قرار إلى ركن أخيرا ،

 راتبه تسليمه منه ويطلب إليه، ويتقدم ليتشجع هنفس مع ذلك قال كما ثرائه، رغم القلب رحيم طيب...

 حاجته شرح ما إذا خاصة هذا، طلبه يرفض سوف بأنه يعتقد فال استثنائية، كحالة مقدما   الشهري

 الخاطر. لهذا كثيرا   وارتاح المتضاربة، هواجسه ما، حد   إلى فهدأت شهرية، مكافأة منحه له...وربما

(2) 

 إلى األعلى من )العشرات( بتوالي وفخورا   بنجاحه، فرحا   يركض هوو المدرسة من أيمن الطفل عاد

 مشفوعة األزرق، اإلدارة وختم األخضر، المدرسة مدير بتوقيع ذي لت وقد شهادته، في األسفل

 مبروك(. ألف األول...ألف بالترتيب ولدكم بنجاح )نهنئكم األثيرة: بالعبارة

 يمتطي نفسه متخيال   جناحيه، للريح يفرد طائر كأنهو قدميه، حركة على السيطرة يستطيع أن ودون

 الريح كبساط برشاقة وتنساب بسرعة، به تعدو وهي طويال ، بها حلم التي الهوائية الدراجة صهوة

 عليه تنثال ملونة وزهور الفرح، ويشاركه حوله، يحوم مزقزق عصافير وسرب الطريق، فراغ في

 كالفراشات.

 الطريق جانب على مركونة كانت ، حديثة حمراء سيارة من ترجال ملثمان، رجالن استوقفه فجأة

 السيارة إن إال مرتعبا ...وصرخ..! الطفل بوحشية...فصرخ داخلها إلى به وقذفا فحماله األيسر،

 مجهول. مكان إلى وانتهت بجنون، انطلقت ما سرعان تلك،



(3) 

 وحركته جنينها، برفسة تأحس   حينما الكبيرة، بطنها على بحنان كفها باطن األم مسحت

 رغم المنزل، شؤون تلبية في الدائبة حركتها على االحتجاج من نوع بأنه تتصور وهي واضطرابه،

 المتكرر ذهابها ثم الحمل..ومن من الخطرة المرحلة هذه في نفسها أجهاد بعدم الدكتورة تحذيرات

 إلى ثقوبه إحدى من هاونظر منها، كامل وعي دون حتى الخارجي الباب إلى المرات لعشرات

 عبر مشاعرها، أديم على البطيء الزمن زحف وطأة ومن االنتظار، ألم من تعاني وهي الشارع،

 بكرها، تفوق نبأ بوصول العزيزة، البشرى عن ليسفر البيت، باب انفتاح لصوت مرير ترقب

 صفه. على األول بالترتيب ونجاحه
 ثم قلبها، في خفيف بوخز شعرت إنها إال الراحة، من قسطا   ألخذ سريرها، على مستلقية فراحت 

 بدل لكنها عنوة، كيانها تقتحم كدر وموجة حياتها، سماء تغطي أن تحاول الحزن من بغمامة أحس ت

 وهي ببنت، ترزق أن وحالمة هواجسها، تناسي محاولة حالمة، غيبوبة شبه في راحت االستسالم،

 كانت ممن ، األسماء من مجموعة خاطرها في فتمر   ،ورفيقة صديقة لها لتكون أيضا ، األب رغبة

 بها..عفاف..ندى..عذراء..و..و...! سميت قد ذاتها هي تكون أن تتمنى
 نحو فزعة فقامت مدرسته، قرب رغم البيت عن المعقول غير أيمن تأخر خاطر بقسوة صفعها فجأة 

 سريعا   فيستدعي أمومتها، بلهف رحمة أكثر يكون أن تستنجده وكأنها به، الئذة خلفه ووقفت الباب،

    معا . باالثنين فاجعتها سيشهد كونه عن غافلة .. كبدها فلذة إليه

(4) 

 بدت وقد السكرتير، فدعاه أيمن، التلميذ والد طالبا   المعمل، إدارة غرفة في الهاتف جرس رن  

 عةسما عبر الخشن الصوت صاحب قايضه مواربة ودون القلق، عالمات وجهه على واضحة

 وأسمعه مذبوحا ، إبنه تسلـ م أو )دفتر!( جدا   ضخم مبلغ دفع أما لهما، ثالث ال خيارين مابين الهاتف

 .......!! بـــ با... بابا...بابا... المريرة: استغاثاته تالشي حركته...عبر شل   الذي وبكاءه أبنه، صراخ

 سعيد المناقشة...ظل بلتق ال حاسمة وبلغة قاطع، بشكل فقط، أيام ثالثة الصوت فأمهله

 المعمل...هائما   من خرج وبذهول إليها، ينتبه أن دون السماعة يده من فسقطت مشدوها ...ومندهشا ،

 شيء. على يلوي ال وجهه، على

(5) 

 فقد زنده، على أخرى وقبضت كتفه، على كف بنزول شعر كبيرة، بمسافة بيته إلى سعيد وصول قبل

 بحيرة: يتساءل وهو قافه،إي يحاول أحمد أبو جاره، كان

 نجدك!. فلم المعمل إلى ذهبنا ومرارا   مكان، كل في عنك بحثنا لقد الصبح؟ منذ رجل يا أنت أين ـــ

 بي...وكلموني.  اتصلوا أعرف...لقد ـــ

 المستشفى؟ من ـــ

 الجحيم!. من ال... ـــ

 تتحدث؟! عمن كلموك؟ ـــ

 اإلرهابيون. ـــ

 الدم من المزيد إلى تحتاج لكنها احمد، أم ومعها خطرة، حالة في المستشفى في زوجتك كال...إن ـــ

 اإلسقاط!. نزيف بسبب

 إسقاط؟! نزيف... ... خطرة ؟ ماذا ـــ

 من يتمكنوا فلم كثيرا ، لتأخره وفاتها، نبأ صدمه مباشرة، المستشفى إلى وصوله وبعد إنه بيد

 إنقاذها!.

(6) 

 الجدار قرب مرميا   ، طحين كيس على لعبهم، أثناء بالصدفة األطفال عثر أيام، بضع مضي بعد

 حضنه وفي مذبوحا ، أيمن الطفل داخله وفي والنفايات، األوراق أكداس وسط للمدرسة، الخلفي

 ال ويوم ) باألخطاء جدا ...مليء ركيك  بخط أعالها في كتب وقد بدمه، ملطخة المدرسية شهادته

 بنون!(. وال مال ينفع



 أشعث القدمين، والطرقات...حافي واألزقة الشوارع يجوب وهو النس اج، سعيد شوهد يومها ومن

 نغمة مقلدا   فمه من أصوات ويطلق وهمية، دراجة يمتطي وكأنه وممزقها، الثياب قذر الشعر،

 فيرجمونه )مخبل...مخبل!(، يتصارخون وهم خلفه...وتالحقه، تركض األطفال وجوقة المنبه،

 لقاذورات.وا الحجارة من بسيل
....................................................................... 

  الشعوب ملفات من

 غريبة وعادات عريقة حضارة .. الهند
الهالليعدويةواعدادترجمة

 المساحة حيث من بلد أكبر سابع تعتبر .آسيا جنوب في تقع دولة... الهند جمهورية رسميا   الهند،

 بالسكان ازدحاما   األكثر الديموقراطية الجمهورية وهي السكان، عدد حيث من والثانية الجغرافية،

 من البنغال وخليج الغرب، من العرب وبحر الجنوب، من الهندي المحيط يحدها .العالم في

 الشمال، من وبوتان نيبال، الشعبية، الصين وجمهورية . الغرب من باكستان تحدها الشرق،

 افغانستان مع وكشمير جامو حدود ان الهندية الحكومة تعتبر كما .الشرق من وميانمار بنغالديش

 . وكشمير جامو على الهندية السيطرة نتيجة الواقع االمر بحكم وذلك الهند دولة حدود ضمن هي

 .الهندي المحيط على واندونيسيا المالديف وجزر سريالنكا، من بالقرب الهند تقع

 االمبراطوريات، من والعديد التاريخية التجارة طريق ومنطقة السند وادي حضارة مهد الهند تعد

 وقد الطويل. تاريخها من كبيرة لفترة والثقافية التجارية بثراوتها معروفة الهندية القارة شبه كانت

 في والسيخية، والجاينية والبوذية الهندوسية هي رئيسية أديان أربعة الهندية االراضي على نشأت

 وشكلت الميالدية األولى األلفية في إليها وصلوا واإلسالم اليهودية،المسيحية الزرادشتية، ان حين

 فيدرالية جمهورية الهند تعد االداري الصعيد على للمنطقة. الثقافي التنوع والثقافات الديانات هذه

 الهندي ديموقراطي.االقتصاد نيبرلما نظام وجود مع اتحادية أقاليم وسبعة والية 28 من تتألف

 اقتصاد الى المستندة االصالحات وبعد شرائية. قوة أكبر وثالث العالم في اقتصاد أكبر سابع هو

 ضمن تصنف أنها كما  نموا العالم اقتصادات أسرع من واحدة الهند أصبحت ،1991 عام السوق

 التغذية وسوء والفساد الفقر دياتتح تواجه البالد زالت ما ذلك، رغم . الجديدة الصناعية الدول

 إقليمية عسكرية قوة الهند تعد العسكري الجانب في العامة. الصحية الرعاية أنظمة كفاءة وعدم

 اكبر ثالث أنه على تصنيفه يتم الهندي ،الجيش النووية لالسلحة المالكة الدول ضمن تصنف كما

 للكثافة نظرا   الدول. بين العسكري اإلنفاق في السادسة المرتبة الهند تحتل حين في العالم في جيش

 والهند األعراق ومتعدد اللغات متعدد أنه كما الديانات، متعدد مجتمعا الهند الهائلة.تملك السكانية

 المحميات. من عديدة بأنواع البرية الحياة في التنوعات موطن هي أيضا
 األكبر الديانة هي الهندوسية تعد ،الدينية والممارسات المعتقدات بتنوع الهند في الدين يتميز 

 الديانات باقي اما %1.7 والسيخية %2.3 والمسيحية %14.2 ويليهااإلسالم %79.8 بنسبة

 .%22 والمجموعات

تاريخاألدبالهنديالحديث

 للتأثير غيرهم وقبل مبكر وقت في المؤلفون تعرض حيث البنغالي األدب في الحداثة تجلت

 الوليدة المبراطوريتهم ادارايا مركزا لتصبح البريطانيين قبل من البنغال اختيار بسبب الغربي

 المدارس اولى تأسيس شهدت والتي ، 1912 عام حتى البريطانية للهند عاصمة كالكوتا واختيار

 الذين الكتاب من عدد عنها انحدر التي الجديدة الهندية النخبة نشأت وهنا ، الغربي التعليم تقدم التي

 الحر الشعر ، السوناتا ، )القصيدة منها جديدة ادبية واشكال بأفكار بحقنه البنغالي االدب نسيجددو

 .. ( القصيرة والقصة الرواية الى ،اضافة



 وتمكن ، متميزا أدبا البنغال الكتاب امتلك ، اللحظة هذه وحتى عشر التاسع القرن نهاية في

 منه عانت التي واالجتماعي الفكري الهياج بعد الغربية الصيغ تدجين من وشعراؤها روائيوها

 حقق حين االبعاد متعددة مهمة مثال طاغور واجه ..لقد الحداثة قوى مع صراعها في القديمة البالد

 في لآلداب نوبل جائزة بمنحه توجت والروحانية العلمانية بين ، والعالمية الهند بين التقاء نقطة

 .... البنغالية( النهضة )عصر تسميته كنيم لما الرئيسي المؤسس فهو ، 1913 عام

 عشر التاسع القرن اواخر في كالكوتا في العليا البرجوازية الطبقة من المنحدر طاغور وكان

 وجهة عن بالبنغالية عبر مسرحيا وناقدا وكاتبا وروائيا شاعرا كان اذ البنغالية النهضة لهذه رمزا

 قصيدة شاعر اصبح ..وهكذا العالمية على مذهل انفتاح مع ثقافته في الجذور عميقة نظر

 ..1913 عام لآلداب نوبل جائزة على الحصول واستحق العالمي األدب في نجما ( )غيتانجالي

 النسائياالدب

 على المحافظة مع العقول فأحيت الهند انحاء مختلف على التجديد رياح هبت ، التالية المرحلة في

 تركت متألقين كتابا وانتجت االستقالل منذ المالمح هذه وظهرت ، األدبية وقيمها األساسية لغاتها

 كاماال ، مورثي )انانتا المؤلفات هؤالء ..ومن األخيرة الخمسين السنوات خالل عميقا أثرا اعمالهم

 االجنبي النسائي االدب على انفسهن فرضن (اللواتي فيرما نيرمال ، ديفي ماهاسويتا ، داس

 والءهم تقاسموا الذين ( تشاتيرجي ،ابامانيا ثارور )شاشي االنكليزية غةبالل الناطقين الى اضافة

 .. البنغالية النهضة عصر يجسده الذي الحديث والعالم القديمة الهند بين التهجين لتقليد العميق

تقاليدوعادات

 الهند في ىتر والتقاليد،و العادات من الخاصة سماته له بلدا   اسيا قارة في تقع التي و الهند تعد 

 الذرة عصر في أصبحنا أن بعد و اآلن حتى بها يؤمنون كيف يعجب المرء تجعل غريبة معتقدات

 خطبة عادة الهندوس،منها لدى عنها الخروج يمكن ال التي و القوانين بعض فهناك والتكنولوجيا.

 اآللهة، حددتها التي الطبقات تداخل من القوانين هذه تمنع ،كما الميالد أو الطفولة منذ للبنت الولد

 العكس يحدث أن يمكن ال ولكن منه، أقل طبقة من فتاة عليا طبقة من رجل يتزوج ألن يسمح فقد

 عملية أما مقيدة الدنيا الطبقات ولكن تشاء، ما تفعل أن العليا للطبقات يسمح القانون إن حيث

 عن شاب خرج وإذا والفتاة، الشاب من كل عائلتي بين تفاهم على فتقوم الهنود السيخ عند الزواج

 ليس ولكن التقاليد، بهذه أكثر يتمسكون السن وكبار اآللهة، لغضب سيتعرض فإنه القاعدة هذه

 ... الطبقية للفوارق أهمية هناك
ا الهندوس عند العرس يكون   للمطربين، مسجلة هندية أغاني فيه تبث سرادق تقام حيث ضخم 

 المخصصة بالحناء أيديهم ويطبقن  األساور و العقود والمعارف األقارب من المدعوات وتضع

 وأخواتها أمها وتقوم بالداخل تكون فإنها العروس أما الحريري. الساري الفتيات ترتدي كما لذلك،

 والدتها وتبدأ بالحناء، والقدمان اليدان تطلى االستحمام فبعد العريس، وصول قبل بتجهيزها

 الرجلين في والخالخيل واألذن األنف في األقراط تضع ثم لها، المكياج ووضع الساري بإلباسها

 وعقد طاووس ريش و زمردة مقدمتها في خاصة عمامة مرتديا   مزين حصان على العريس ويأتي

 فرقة الموكب مقدمة في وتكون النسل، الستمرار كرمز يضعه صغير طفل وأمامه رقبته حول

 العريس يقترب حتى وأصحابه أقربائه بعض تضم رقص حلقة العريس حصان وأمام موسيقية،

 من هو العروس والد فإن وكذلك ، خصيصا   له وضعت منضدة على فينزل السرادق، من ببطء

 المرء يتمكن حتى الطعام تناول البيت لوازم كل ومعها العروس يتسلم فقط والعريس المهر يقدم

 في الموجود للمحراب الطعام مليح حيث اآللهة، تباركه أن من بد فال الهند في الطعام تناول من

 الجو، لتطيب مشتعل وبخور مشتعلة شموع وحوله األسرة إله يمثل تمثال فيه يوجد والذي المنزل

 فإنهم للراحة اإلله هذا احتاج وإذا اليوم، مدار على المنزل حماية هو اآللهة هذه دور ويكون

 ويحمل دقائق عشر بعد ويعود الفرد يخرج لإلله الطعام يقدم أن وبعد فيه، لينام آخر لمكان ينقلونه

 .. اللقيمات بعض منه وأكلت باركته قد اآللهة تكون فحينها المائدة، لغرفة الطعام



ظواهر

 ما البلد هذا في يوجد حيث االفاعي؛ انتشار كثرة هي الهند في المرعبة الغريبة الظواهر ومن

 جهة من الريح هبت فإذا ،«تاكا» أرض في توجد األنواع هذه أخبث منها،و نوعا 3120 يقارب

 إليها يعودون ثم الريح، هبت إذا أيام بضعة أهلها يهجرها لذلك به؛ تمر من الحيات قتلت «تاكا»

 النار وإشعال األخشاب وسط وضعه يتم شخص وفاة ،عند الجثث حرق عادة ..وهناك ذلك بعد

 والء إلثبات فإنه األمر في العجيب و عندهم، للميت تكريما   ريعتب وهذا الجثة فتحترق فيها،

 معه.. حرقها يتم )األرملة( الزوجة

..................................................................... 

 : الكريم القران في المرأة

 االولى: الحلقة

 الكريم القران نزول قبل المرأة

  عبد وهيب محسن



 وظلم قهر

 والرواية القصيرة القصة في كتبت . األدبي المجال في طويل باع لها كويتية وناقدة كاتبة

 رؤية من وأكثر دراسات أيضا كتبت " الكويتية األنباء " صحيفة في وعمود مقاالت ولها

 محطتها ومازالت كانت والطفولة .العربي المجتمع صميم تخص مهمة مواضيع حول نقدية

  :فقالت "قوارير "لتلتقيها  مؤخرا الطفولة مهرجان هامش على كربالء زارت . األهم

الحجيميكاظمإيمانحاورتها

 السابقتين الدورتين في حضور لي كان لو وتمنيت المهرجان هذا وتميز لفعالية جدا سعيدة أنا بدءا »

 األنشطة يخص فيما ملحوظ، بتطور وينبئ للفخر مدعاة الدورة هذه في رأيته ما أن ،اذ المقارنة لغرض

 الخاص الكتاب معرض وكان آخر نشاط في كربالء زرت . ذلك في المسرح وأخص بالطفل الخاصة

 .  قصص مجاميع فيه ُعرضت حيث بالطفولة،



 كانت الثقافي البيت مسرح خشبة على قدمت التي العروض وهل للمهرجان  ماتقييمكم   

 ؟ التأمالت بمستوى

 الضيوف واختيار فالتنسيق . المهرجان هذا إقامة على العاملين جميع جهود على أثني        

 محدد وقت في العروض من عدد أكبر وتغطية  واالستضافة  والنقد  المسرحي العمل في المتخصصين

 وهناك عليه.. للقائمين واالعتزاز بالشكر دعمي توجيه من والبد التفاصيل بكل لإلعجاب نييدفع

 التأمالت. مستوى فاقت وربما ومميزة رائعة عروض

 ؟ التوجيه أم الترفيه األهم رسالته وهل الطفولي ودوره المسرح أهمية ما    

 المسرح فأجواء . وغيرالمباشر باشرالم العرض مع تفاعلية لغة وهو تواصل أداة المسرح          

 الجانب أن ومع .. فهمه حسب تصورات عليه يبني لذا واقعيا، مشهدا يشاهد كأنه تجعله للطفل بالنسبة

 التي والرسالة التوجيهي الدور ويبقى العرض مع الطفل فعل ردة في وضوحا أكثر يبدو قد الترفيهي

 اكثر المواقف ترجمة على قدرته لتوكن تنمذجهو ذاكرته في فتخزن . العرض غاية وهي له وجهت

 . كوميدي اطار في كانت وإن تفاعلية

 المجال؟ هذا في يعمل لمن توجهينها التي الرسالة وماهي الخبرة  ماخالصة    

 مازلنا ألننا نهائية بخالصة يخرج لن إنه اال واسعة وخبرته طويلة الكاتب تجربة كانت مهما          

 الك تاب وبعض كثيرة مجاالت في العمل حول وتصور رؤية هناك  ، كثيرة أمورا ونكتشف نتعلم

 نفسه الكاتب جدي المجاالت هذه ممارسة وبعد النهاية في لكن األدبية، الكتابة فروع مجمل في يكتبون

 بالنسبة . آخره وإلى الشعر أو الروائي السرد في أو القصيرة القصة كتابة في يكون قد معين جانب في

 أوجهها التي الرسالة وبخصوص . األطفال وقصص المسرحية الكتابة في الطفل مع نفسي وجدت لي

 ، التاريخ ، السياسة ، األدب في شيء كل في ويقرأ قراءاته دائرة يوسع أن هي األدب مجال في للكاتب

 . به خاصة رؤية الكاتب لدى تشكل الواسعة فالقراءات الدراسات

 المنجز لنجاحات يشير ملحوظ تطور هناك وهل . الحالي وقتنا في  العربية بالكاتبة رأيك ما    

 ؟ النسوي األدبي

 كاف   قدر وعلى كاتبة كانت إن فكيف المجتمع، تصويب في جدا مهما رقما ومازالت كانت المرأة         

 يتعرض وما العربي الوطن مستوى على المستقرة غير السياسية الظروف رغم .. والثقافة الوعي من

 بنجاحاتها تلوح وأن دورها تبرز أن استطاعت المرأة أن اال وسياسية، نفسية ضغوط من الكاتب له

 الغرب دول إلى العرب من الكثير ةهجر سببت السياسية فالظروف . وخارجه العربي الوطن داخل

 األسماء من الكثير فنجد المرحلة، تتطلبه وما العربي للمشهد ودقة عمقا أكثر تكون الرؤية وهناك

 . الغرب دول في حتى المميزة بصمتها وضعت التي النسوية
 إقامة في الحثيثة جهودها على العراق في المقدسة الحسينية العتبة إدارة أشكر بدوري         

 فهم على قادر جيل إلعداد المجاالت شتى في الكبيرة والمشاريع والمنجزات والمسابقات المهرجانات

. ازبامتي إنسانية وبأهداف ملتزم اطار في التطور وتحقيق للتكامل المجتمع وتصويب دوره

  غوتة..

  لالسالم المنصفين االدباء من

  الرسول وبسيرة الكريم، بالقرآن  اهتم



 بها واثروا ما بطريقة منطقتهـم ثقافة عن للتعبيــر خرجوا مبدعـون هناك امة او حضارة كل في

 إطارها خارج ، العالم مناطق اغلب الى انتشرت كتبوا ما ترجمات ان كما ، كبير بشكل

 ..الجغـرافي

 واالبداع الكتابة رحلة واصلوا وكيف والعلماء الكتاب اشهر تراث نقل الباب هذا في ارتأينا

 اروع لنا اخرجت غريبة او مألوفة تفاصيل .. وطقوس متغيرات من االدبية حياتهم ومارافقت

 . والعالمية العربية االسماء من اسم على الضوء نسلط سوف عدد كل وفي .. وانضجها المؤلفات



 : غوتة
 عن فضال ، هائال وفلسفيا  وثقافيا ادبيا أثرا ترك  المانيا، في المتميزة االدبية اشهراالسماء من

 التي الخالدة بأعماله يتذكره األدبي التاريخ ومازال  االثر بالغة اشعاره من العالمية المكتبة مازخرت

 والشعر المسرحية الكتابةو الرواية بين ما غوته أدب تنوع وقد ثرواتها، من كواحدة تقتنيها  مازالت

 مقبال   األفق واسع فكان الكتب من العديد على واطلع الشرقي واألدب بالثقافة واهتم منهم، كل في وأبدع

 دراساته. في متعمقا   العلم، على

 شتى في األلمانية الثقافة لنشر معهد أشهر على اسمه إطالق تم غوته مثلها التي األدبية للمكانة ونظرا  

 يمتد الذي االتحادية ألمانيا لجمهورية الوحيد الثقافي المركز يعد والذي «غوته معهد» وهو عالمال أنحاء

 التماثيل. من عدد له نحتت كما العالم، مستوى على نشاطه

 والدته:
 ميسورين والداه كان بألمانيا، فرانكفورت بمدينة م1749 العام آب من والعشرين الثامن في جوته ولد

 تدرج العيش من سعة في العائلة جعل الذي األمر فندقا ، تملك فكانت جدته أما حائكا   عملي جده  الحال،

 الحقوق. كلية من وتخرج المحاماة درس حتى المختلفة التعليم مراحل في

 مؤلفاته:
 المسرحيات من فرتر، الشاب أالم مؤلفاته: من نذكر والمسرحية والقصيدة الرواية بين مؤلفات تنوعت

 بروميتيوس، قصائده ومن ، تاورس في إفيجينا ، ايجمونت كالفيجو، المتواطئون، عاشق، ةنزو نذكر

 حياتي..الشعر من بعنوان ذاتية وسيرة الرومانية، المرثيات ،«جزأين من شعرية ملحمة» فاوست

 يوالذ «والشرقي الغربي الديوان » وهي أعماله أروع من واحدة قدم كما المختارة األنساب ، والحقيقة

 ديوان بتأليف يقوم أوروبي شاعر أول هو ولعله واإلسالمي، والفارسي العربي بالفكر تأثره فيه ظهر

 الحضارتين. بين والتفاهم التسامح قيم مجسدا   والشرق الغرب عن

 باالسالم: عالقته
 المهتمين من وكان العظيمة، القيم من الكثير يحمل كدين لإلسالم وتقديره باحترامه غوته عرف

 على باإلطالع فأهتم ،«والسالم الصالة وآله  عليه» الرسول وبسيرة الكريم، والقرآن اإلسالمب

 المعجم الكريم، للقرآن األلمانية الترجمة منها نذكر والتي والشرق، اإلسالم عن صدرت التي المؤلفات



 كانت كتبال هذه كل الشرق كنوز محمد، حياة المحمدية، الديانة الشرقية، المكتبة التاريخي،

 وقد ورسوله اإلسالم على للتعرف لجوته الهامة المراحل إحدى وشكلت أجانب ومفكرين لمستشرقين

 قام حيث م،1770 العام ستراسبورج بمدينة هيردر مع لقائه خالل من الكريم بالقرآن عالقته بدأت

 فجاءت رداته،ومف معانيه في وتمعن كثيرا   به أعجب وقد القرآن، من مترجمة نسخ على باإلطالع

 القرآن بوصف وقام أشعاره، في وأوردها منها بعض باقتباس قام كما القرآنية، باآليات متأثرة كتاباته

 وآله علية الرسول بشخصية معجبا   وكان النبوية، السيرة على اطالعه عن فضال  «الكتب كتاب» بأنه

 بث مجرد على حياته يقصر ولم ،اإلسالمي والدين الفكر تأسيس من به قام لما نظرا  الصالة افضل

 وأعماله أشعاره، خالل من الكريم وبالرسول اإلسالمي بالدين الشديد إعجابه ظهر وقد الدينية التعاليم

 فصلين. إلى أنقسم الذي الكتاب هذا «محمد تراجيديا» منها نذكر والتي األدبية

 يجر الذي العظيم بالنهر مشبهه ة،طويل مدح بقصيدة  وآله عليه هللا صلى» االعظم الرسول اختص كما

 الشرقي الديوان الشعري ديوانه في اإلسالم في قاله ومما  البحر إلي طريقه في والسواقي الجداول معه

 . جميعا   ونموت نعيش اإلسالم فعلى هلل، أمرنا نسلم أن معناه اإلسالم كان إذا »

 أسلم؟: هل
 اإلسالمي بالدين لشغفه هذا رجع وربما غوته؟ أسلم هل الكثيرين لبال شاغال   حائرا   السؤال هذا ظل

 كاترينا األلماني األدب أستاذة قالته ومما بها، وتعمقه اإلسالمية للشريعة ودراسته  الكريم والقرآن

 أنه على تدل الشواهد فكل حياته، في للدهشة مدعاة ظاهرة الكريم ونبيه باإلسالم عالقته إن » مومزن

 لها سؤال وفي ،«الكريم القرآن آيات من عشرات يحفظ كان وانه باإلسالم، ماماالهت شديد أعماقه في

 يكن كان أنه وترى اعتنقه أنه بالضرورة يعني ال باإلسالم إعجابه إن : قالت أسلم، قد كان إذا ما حول

 إليه. تحول قد يكون أن تنفي ولكنها لإلسالم تعاطفا  

.......................................................................... 

 والفكري الثقافي الغزو تأثير

 والشباب المراهقين عقول في
 مجتمعنا عن غريب وهو شئ كل في به ويتأثران شخصا يقلدان وهما إبنك أو بابنتك تتفاجأ أن

 شبابهم من مرحلة يتذكروا أن بد ال اليوم وأمهات وآباء ،  المألوفة األمور من أصبح وعاداتنا

 الحين ذلك في كرست التي الجنوبية أمريكا دول من الوافدة الدراما التلفاز شاشات إجتاحت عندما

 بسبب جدا كبير يكن لم تأثيرها ولكن باألعجوبة أشبه وقتها في كانت التي المفاهيم من الكثير

 الدول بعض قبل من كبيرة هجمة نواجه فنحن اليوم أما حينها، التكنولوجي التطور محدودية

 إستعراض سنحاول الملف هذا وفي اليوم شباب عقول في كبير تأثير ذات وهي وغيرها اآلسيوية

  . وحلولها إيجابية أم سلبية كانت سواء اآلثار

 ميساء الهاللي

  الدراما غزو

 جميع الى زمن ومنذ دخل التلفاز ألن الشباب عقول في األول المؤثر هي التلفزيونية الدراما تبقى

 من يفوتك وما التلفزيونية القنوات مئات على المتنوعة البرامج متابعة الصعب من يعد ولم البيوتات

 التي النقالة الهواتف على متعددة تطبيقات على مشاهدته يمكنك مسلسل او برنامج ألي حلقات

 .  للرقابة تخضع ان دون الجميع متناول في صارت

 قناة تخلو تكاد فال اليوم حياتنا في كبيرا حيزا التركية اماالدر تأخذ» جامعية، طالبة )سجى( تقول

 لما التركية المسلسالت متابعة أحب شخصيا وأنا مختلفة مفاهيم الينا ينقل تركي مسلسل من عربية

  «.الرومانسية الحياة وتصوير حياتنا في متعب واقع عن إبتعاد من فيها



 كالدراما للمشاهد جديدا هما تحمل وال خفيفة لتركيةا الدراما» لتقول، أحمد( )نور زميلتها وتدخلت

 يخفف شيء أي عن نبحث فنحن لذا هما يزيدنا ممل بشكل اليومية المشاكل تناقش التي العربية

 «.فقط والمراهقين الشباب وليس بأكملها العائلة لدى رواجا تلقى التركية الدراما بأن وأعتقد متاعبنا

  الكوري الغزو

 نعرف كنا فقد العربي للمجتمع الكوري الغزو ظاهرة األخيرة السنوات في إنتشرت الوقت ذات في

 تلبية في عليها واإلعتماد والصناعات التكنولوجيا خالل من لنا غزوها والصين اليابان أو كوريا عن

 الشباب إهتمام خالله من استقطبت جديد باب من أخيرا كوريا دخلت ولكن العربي السوق حاجات

 المشوقة، والبرامج الغنائية والفرق التلفزيونية الدراما أسلوب اعتمدت اذ كبير بشكل قينوالمراه

 للشباب ونافع جديد شيء الكورية الثقافة أضافت وهل ؟ بهم تحديدا المراهقين ولع وراء السر فما

 العربي؟

 » فراغ، من يأت لم بالكوريين التأثر بأن المتوسطة المرحلة في طالبة وهي حيدر( )فدك تعتقد

 فمن جميل مجتمع فهم الجديدة العصرية الحياة مظاهر من مظهرا لنا بالنسبة يمثلون فالكوريون

 على يحفزوننا بأنهم وجدت المسلسالت او األغاني سواء الفنية من اخبارهم على اطالعي خالل

 تقليد يف الفتيات بعض رغبة مثل الصور بعض يعكسون انهم ،اال الذات وتطوير بالنفس الثقة

 ان يمكنها ال االنثى وإن يريده ما كل تحقيق على قادر إنه على الشاب عرض خالل من الشباب

 اغلب ظهور هو اآلخر والشيء شاب أي مثل العيش تجربة خالل من اال الشاب يحققه ما تحقق

 . فردهمبم للعيش المراهقين من الكثير لدى رغبة ولد مما بمفردهم فيعيشون أيتام المسلسالت ابطال

 لدرجة بالكوريين طالباتها قبل من الكبير التأثر هذا مدرسة مديرة «رحيم نوال» الست تستنكر بينما

 روابط تشكيل عن فضال والفنانين يحبونها التي الكورية الفرق أسماء المدرسة جدران على الكتابة

 من سلبا يؤثر الغزو هذا أن ترى وهي الصفوف جدران على أسمائهم وتسجيل الكوريين لمحبي

 المستوى هبوط وأولها وتصرفاتهم به تأثرن اللواتي من المدرسة طالبات على تراه ما خالل

  واإلنعزالية الدراسي

  جادة  تجارب

 كربالء. جامعة في والمعلومات والتكنولوجيا التعليم جودة مجلس رئيس نائب الجبوري عباس د.
  قائال: سنوات لخمس فيها اقام التي الكورية التجربة عن تحدث  

 بعد المسيحية إلى قليل إنصياع مع منهم للبعض البوذية سوى إله أو دين بأي يؤمنون ال انهم

 الوقت ذات في ولكنهم اآلباء إحترام مثل جيدة عادات لديهم ربما ، األمريكي المجتمع مع إندماجهم

 مبرمج هو العربي للعالم والفني والثقافي الفكري الغزو بأن القول فيمكن ولهذا مباحة حياة يعيشون

 بهم المجنون الهوس زرع من تمكنوا وبالفعل والمراهقين الشباب أدمغة لغسل أمريكية سياسة وهو

 بشكل بأفكارهم مؤمنين أصبحوا أنهم حتى عاما العشرين دون هم ممن تحديدا المراهقين خالل من

 واإلختالط الغربية باألفكار المطلق واإليمان الدين عن اإلنحراف مثل لمجتمعهم ورافضين كامل

 تريده ما كل بتحقيق لها يسمح ال مجتمعها أن باعتبار شاب الى بالتحول الفتاة ورغبة الجنسين بين

 في لمسناه ما وهذا الكوري المجتمع لدى المثلية على التشجيع نشاهد بينما ذلك على الشباب فتحسد

 «.اإلناث ويقلدون الرجولة معالم عن يستغنون صاروا ممن العربي العالم في المراهقين من الكثير

  وتوعية مراقبة
 على اطالعهم وتحديد ابنائهم اتجاهات على السيطرة في االمور اولياء مهمة على أكد الجبوري  

 الخصوصية عن وأبعدنا اآلخرين امام مباحة حياتنا من جعل بوك الفيس فمثال الحديثة التكنولوجيا

 نسمح أن الضروري من وليس والمراهقين واألطفال الشباب تضر أن يمكن رةكثي ألفكار ويروج

 للهاتف األوالد إستعمال تحديد الضروري فمن كاليوتيوب األخرى التطبيقات كذلك بدخوله ألوالدنا

 والمراهقة الطفولة خالل شخصياتهم بناء بعد بهم الوثوق الممكن ومن فيهم سلبا يؤثر ال كي النقال

 «.تزمت بدون الديني الوعظ مع مستمر بشكل ومتابعتهم

 مراقبة ضرورة» على، كوريا من الماجستير شهادة على الحاصلة جعفر سالم زينب شددت بينما

 كونه العسكري الغزو من خطرا اشد يعتبر الغزو هذا ألن الفتيات سيما ال منهم والتقرب األوالد



 الشباب عقول تدمير إلى تهدف منظمة أمريكية إسرائيلية خطط وهي بأكمله، جيل على يقضي

 وغرس الشرقي ومجتمعهم وحياتهم دينهم عن إبعادهم خالل من أدوات إلى وتحويلهم والمراهقين

 «.المباحة الحرية مفاهيم

 السلبيات من الكثير وجدنا الكوري المجتمع في» سالم، تقول كوريا في الشخصية تجربتها وعن

 شخصية حرية بأنها ويصورون والمثلية للشذوذ يروجون وهم ناثاإل تقليد الى ميال أكثر فشبابهم

 طريقة دينك تختار ، المجتمع أو األهل قبل من تدخل أي بدون تريدها أنت كما حياتك تختار أن

 والبرامج الغنائية الفرق طريق عن الكوريين إكتساح خالل من لمسناه ما وهذا مظهرك، عيشك

 يبالي وال والتحدي القرار حرية يملك الكوري الشاب بأن يناومراهق لشبابنا وصورت والمسلسالت

 شهدنا هنا ومن األهل آلراء اإلنصياع وعدم التام البرود على وشجعهم أخرى عوارض بأي

 طريقة في الكوريين تقليد يحاولن وهن منهم الفتيات سيما ال المراهقين لدى حدثت التي المتغيرات

 الملحدين يرتديها التي واإلكسسوارات المالبس ارتداء تقليدو اآلخر الجنس الى والميل الملبس

 سمعنا وقد كوريا الى الذهاب في المشترك الحلم عن فضال دارجة موضة باعتبارها الشيطان وعبدة

 الكوري بالمجتمع تأثر حاالت وعن كوريا الى هربتا اللتين السعوديتين الفتاتين عن حاالت بعدة

 الميل من ويكثرن دينيا ملتزمات بأنهن فتياتنا الى أوحين الكوريات الفتيات بعض إن حتى مباشرة

 «.للواقع مخالف وهذا اإلسالمي الدين الى

 له ويروجون يعرضونه ما بأن العلم تمام يعلم الكوري المجتمع في لفترة يعيش من» وأضافت،

 تعيش كي فقط عملال مكان عن النظر بغض للعمل المراهقة الفتاة تخرج فهناك فيه هم لما مخالف

 كما عالقة كل بعد فترمى الشرعية غير العالقات تعدد الى الفتاة تتعرض وهناك لذلك األهل يهتم فال

 ولم غلفها حين المرأة كَرم اإلسالمي الدين بأن نعرف هنا ومن تناولها بعد الحلوى غالف يرمى

 المسنين بعض يضطر إذ بينهم فيما أسري تالحم يوجد ال كما ، ودب هب من لكل عرضة يتركها

 مع يتناسب ال عمل أي في يعمل مسن رجل ترى وقد رعايتهم أجل من ألوالدهم المال دفع الى

 «.عيشه ليؤمن عمره

  رأي لهم

 الموجه اإلعالم من يبدأ القيم تغيير إن» بين  واسط جامعة في النفس علم أستاذ اإلمارة د.أسعد

 بعض وحتى الالتينية امريكا ومسلسالت نديةواله والكورية التركية المسلسالت وخاصة

 رب من إستئذان إلى تحتاج ال والمسلسالت الدخيل، الفن تقليد نحو تتجه بدأت العربية المسلسالت

 يرون اإلجتماعي النفس وعلماء ،«.بسهولة الناس إتجاهات وتغير العائلة تخترق أن فيمكن األسرة

 األسس عن فضال المجتمع أفراد بين وتفاعالت تنشئة ونتاج إجتماعي – ثقافي نتاج هي القيم أن

 . وتأثيره واإلعالم الحكومية غير اإلجتماعية والمنظمات والمدرسة األسرة وهي بتكوينها األولية

 والتحكم الماليين شد الى يهدف فهو عشوائيا وليس موجه الفكري الغزو هذا» إن، الى االمارة ولفت

 خالل من وحتى والمواهب الواقع برامج خالل من بل الدراما لخال من فقط وليس الجمعي بالعقل

 الرياضة بهوس نسميه ما وهو اإلنكليزية واألندية مدريد ولاير كبرشلونة الرياضية باألندية الهوس

 ،  فقط بالدعاء وليس بالمواجهة الواقع مشكالت ومعالجة المجتمع قيم ترتيب اعادة  يتطلب .لذلك

 الدين ومنها اإلجتماعي الضبط ومؤسسات والمدرسة األسرة من تبدأ يقيةحق لمواجهة نحتاج نحن

 تماما.. جديدة بأساليب ولكن

 دور لالعالم
 األجنبية المسلسالت» بأن، البيت أهل جامعة في الصحافة قسم رئيس الدعمي غالب د. أفاد 

 الشباب لدى القيمية المنظومة في التأثير إلى تؤدي العربية القنوات بعض تعرضها التي المدبلجة

 وكما بعضها وتسفيه جديدة قيم على التأكيد طريق عن والعراق العربية المنطقة في والمراهقين

 لنشر خطيرة رسائل فهي ، المحرمة العالقات تصوير على تركز التي المسلسالت بعض في يحدث

 عرضها. ومنع هبالتوجي الظواهر.. هذه من الحد في اإلعالم وسائل إستثمار ويمكن الوجودية

.......................................................................... 



 باستحقاق العالمي التراث الئحة على أدرجت

 خالبة وطبيعة .. خالد سحر االهوار..
 والخيال والشفافية البساطة وهي اخرى، مناطق في التتواجد وصفات بطبيعة العراق اهوار تمتاز

 التدفئة ومصدر البيت تبني التي وهي النباتات وحب الجاموس وخاصة والحياة الحيوان وحب

 الماء علي طافية جزر مجموعة األهوار إن كما الوحيدة النقل واسطة المشاحيف الصناعة ومركز

 لنا كان ولو العالم( بقاع كل من اآلالف يؤمها التي ايطاليا في )مدينة البندقية من أجمل أصال   وهي

 بين التمازج وهناك الدنيا عجائب أحدى األهوار لكانت  الناجحة السياحة ومقومات سياحية رعاية

 فيها. نعيش التي الودودة الدمثة اإلنسان طبيعة وبين الخالب وسحره المكان جمالية

 متقاربة منها وقسم قتالية حقب في كثيرة ومناطق قبائل من له جاءوا )عرب( األهوار أهل أصل 

 والطيور األسماك صيد أو الجاموس لتربية طلبا   أهله ومن العراق من ولكنهم متباعدة وأخرى

 . والعيش لإلقامة مكانا وجعله الهور في استوطن من ومنهم أهله إلى رجع من ومنهم

 سكان تفرد األولى الهور سمة  فهو ، والمشحوف القصب بيوت هو االهوار مايميز ابرز عن اما

 المياه ذات المستنقعات في بسهولة التحرك على بقدرتها تمتاز القدم، منذ صناعتها في األهوار

 األخرى،.ويدخل القوارب من انسيابية أكثر تجعلها بطريقة مصممة الوزن خفيفة ألنها الضحلة

 إلى مكان من والنقل واالسماك طيورال لصيد فهو االهوار، سكان حياة مفاصل جميع في المشحوف

 غالبية لكن المردي.. يدعى ودفعه لتحريكه طويل خشبي بعمود المشحوف ويقترن آخر..

 إلى الحاجة تتراجع لم ذلك ومع بالوقود، تعمل حديثة بمحركات مجهزة أصبحت اليوم المشاحيف

 المردي.

 وخيال دهشة

 وزخرفية فنية بطريقة المياه فوق شيدت وقد والبردي  القصب بيوت ترى وانت بعيدا الخيال يأخذك

 قاطنيها وجدت ان اال المكان هذا في العيش كيفية عن فيها بقيت التي الدهشة ورغم ، مبدعة

 الفجر ساعات منذ فراشهن يهجرن والنساء ، صعوبته رغم طبيعي بشكل  اليومية حياتهم يمارسون

 يكون الذي الصباح فطور وتهيأ الجاموس تحلب فهي ، الشاق العمل من مضنية رحلة لتبدأ ، االولى

 في للرحيل تستعد كذلك ، الوقت هذا قبل تعدة الذي الحار والخبز الخاثر او الحليب من عادة

 من الطبيعة عليها وماتجود والحشائش البردي لتحصد البحر سكون يشق كي الصغير مشحوفها

 رحلة في البيت الى لتعود .. ايضا منه تبتاع وطيور سمكا وربما للعائلة طعاما ليكون نهري قرز

 . اخرى

 سنوات سبع فيه أقام الذي ثيسجر الفريد ومنهم والباحثين، والمؤرخين الرحالة سحر االهوار فعالم

 وكتب «سويلماك كالفن المستشرق زاره كما ،«العراق أهوار عرب إلى رحلة» اسماه كتابا وألف

 القصب. مملكة» اسم المنطقة على وأطلق حوله، شهيرا مؤلفا

 



 من واسعة مساحات وتجريف العالي القصب وقطع االهوار مياه تجفيف على المباد النظام أقدم

 مالذا العصور، وعبر دائما، كانت فالمنطقة قيل.. كما عسكرية مهمات لتسهيل األراضي

  .السلطات على والثوار للمنتفضين

 الخضيري من انواع الطيور من ففيها  وفيرا وخيرا سحرا االهوار بيئة على وتعالى سبحانه هللا انعم

 الطيور من أخرى وآالف السمك وصقر والنورس والبرهان والبجع والوز الماء ودجاج  والبط

 أوقات في لوترح أوقات في تأتي والتي والمهاجرة منها الباقية والمغردة الصامتة الصغيرة الملونة

 سمك وهو والخشني والصبور والشلك والبني والشبوط الكطان هي األسماك وأنواع الفصول من

 وأما الماء وكلب والذئاب آوي وابن الجاموس أهمها والحيوانات  الزواحف من آالف وهناك صغير

 الدور ناءب كذلك للجاموس غذاء مصدر النبات وهذا القصب وأهمها جدا   كثيرة فأنواعها النباتات

 غذاء وهو الجوالن نبات وهناك اللوتس وردة كأنه النبات هذا الورود ونبات األهلية والصناعات

 . واألبقار البط ويأكله للجاموس أيضا  

 

 التراث قائمة في إدراجها عن اإلعالن لدى العراق، في األهوار منطقة اليونسكو منظمة وصفت

 ووفق «النهرين بين ما حضارة لمدن تاريخي وموقع وجيبايول تنوع مالذ» بأنها مؤخرا، العالمي

 أربعة العالمي التراث الئحة إلى دخلت التركية، اسطنبول مدينة في أعلن الذي المنظمة، قرار

ار وهور الوسطى األهوار هي: العراق جنوب في أهوار ار وهور الغربي، الحم   وهور الشرقي الحم 

 والبصرة. وميسان ارق ذي محافظات بين تتوزع التي الحويزة
 األهوار هي: العراق جنوب في أهوار أربعة العالمي التراث الئحة على ادرجت

 الحويزة وهور الشرقي الحّمار وهور الغربي، الحّمار وهور الوسطى

........................................................................ 

 البديري محمد

 انطيهن والساك مستورات..الجف تنامن حتى



 محمد قاسم

 جميع في العراق، في تخصصت وكأنها وبطوالتها وتضحياتها بعنفوانها كربالء تتجدد يوم كل في

 بالحزن اطرافه ويفقد يصاب الذي المقاتل يشعر والمعارك الحروب اغلب وفي المعمورة بلدان

 العراق في اال معاق، شخص الى سوي لرج من يحوله جسده من لجزء فقدانه على والحسرة واليأس

 جسده من اطراف او حياته وبلده ومالة وارضه عرضه عن والمدافع هللا سبيل في المقاتل يفقد حيث

 في بانه المرض سرير في وهو اليه الناظر يشعر وال اقرانه ويشجع ويهزج بل وفرح، مفتخر وهو

 اليد فاقد يهزج ومرة الردهة، تمأل هفم وقهقهات الفرحة وجهه تعلو عرس زفة في بل مستشفى،

 تتوكأ عجوز تشاركه واخرى «حسين لدم فدوة انطيهن والساق الجف «بنشوة محمد المقاتل والساق

 بأهزوجته وهو «مستورات تنامن حتى انطيهن والساق الجف «اقرباءه من عمرها سنين عصا على

 واحد العدو الن مختلفة، واقليات رادا  واك عربا ومسيحيين مسلمين وسنة شيعة العراق نساء كل يقصد

 صوره. تنوعت وان واحد الحق وصاحب

 لالبطال...نبت والدة ارض فالعراق االخير وال الوحيد ليس المقاتل هذا من المشرف الموقف هذا ان

 وهو كفوفه فقد الذي العباس الفضل بابي وتشبه كربالء، ابطال من سالت التي الزكية الدماء من لحمهم

 عز الباري وصدق الرحمة، يعرف ال عدو من والنساء العيال على وخشيته التضحية قلة على ريتحس

 الرجال. نفس والرجال االرض نفس فاالرض «الناس بين نداولها االيام تلك» بقوله  وجل

 العقيلة مواقف من رضعن نساء العراق في الن ابطال هكذا نرى ان الصعب او المستحيل من وليس

 العدو ومواجهة والفداء والتضحية الصبر دروس «السالم عليهن «الزهراء امها هرةوالطا زينب

 البطولية. والقصص المالحم اروع يسطرون ومازلوا سطروا ابطاال   فولدن بااليمان، عامرة بصدور

 والئية رؤية

 حواء عصرنا  الى
 الصفار والء

بظالله لم يكتب لهه الديوووهو واالنترهاو لهوال االسالم الذي ختم هللا به دياناته والزال العالم يتنعم 

ووقف وجهد اووأة اال وهي السيدة خديجهو لييهها السهالمت  تهد وود لهب النبهي و وهد  هيد هللا 

وفهي « وا قام وال استقام ديني إال بريئيب: وال خديجهو وسهيف ليهين بهب أبهي  الهب »لييه واله 

لهذا فهاب ههذل الوهوأة لهم تكهب «. ال خديجو وا نفعني واٌل ق  وثيوا نفعني و»ووود اخو جاء لنه 

 بيسو الداو بل كانت تواوس التجاوة واختاوها وسول االنسانيو زوجو لهت  تد انه لاش وعهها 

( لاوا ولم يتزوج في  ياتهها اكواوها لهها ت بهل سهوي العهام الهذي توفيهت فيهه بعهام )ال هزب( 25)

ا السهالم فنننها نقهف ليهد التهاب ودوسهو لكثوة  زنه لييها. و يب وووونا بالسيدة الزهواء لييه

لظيوو ووتنولو ووتجددة في كل ل و وزوابت ولعل وا كرفه ُكتاب التاويخ  هديثا بهاب السهيدة 

الزهواء لييها السالم ليد الوغم وب ق و لووها فننها انفودت بكتابو التهاويخ وتدوينهه وأجوه  

ق هو االن هالو والنرهوة والتكهويب وب ت دث لب تاويخ االوم والرعوب بانها انفودت بترهخي  ن

 ليخيق .

كوا اب ال ديث لب ثووة االوام ال سيب لييه السالم في واقعو ال ف التهي تعهد الظهم  هدث فهي 

التاويخ نجهد اب لرهقيقو الو نهو السهيدة زينهب لييهها السهالم دوو وارهف وكبيهو فهي ت وهل البهاء 

ا اسهتعوا  وواقهف النسهاء وخ و ها ال ويو االلالويو لتيه  الثهووة ونرهوها.. ولعينها لهو اودنه

نساء اهل البيت لييهم السالم والنساء اليواتي ت ويب الباء  فظ الوذهب والدفاع لنه فنننا ن تاج 

الد اب ن وغ وب الب او ودادا لتدوينها. وفهي الختهام اال تكفهي النوهاذج الهالل لتكهوب خيهو قهدوة 



بوب ووونا بسيوتهب الع وة فرال لهب  واسوة ل واء ل ونا ليخووج وب لنق القوقم واالقتداء

 الرواهد االخوى لنوى وجتو  نسوي نووذجي.

................................................................................ 

 بدووانه الزوب تخ اها

 والصبر العطاء من رحلة .. المحلة خي ّاطة
 يروين الملونة، الجميلة المالبس من والطفالهن لهن مايحلو لخياطة الحي نسوة تجتمع بيتها ففي

 عن خجلة بضحكات ويتهامسن الجيران، وفتيات والطبخ واالهل االزواج عن الخاصة الحكايات

 يحملن التفكير بسيطات نساء مع الملونة والخيوط واالقمشة الماكنة غرفة في المباحة الخصوصيات

 ويشعرن  الكالم في ضالتهن هناك يجدن أذ ، منهن واحدة كل مع  النية بصدق والتجاوب الثقة

 كل االسماع المقص صوت ،ليخترق االشياء اغلب في روحيتهن تتشابه الذي النسوي الجمع بحميمية

 والسيرة والبازة الهمايون ) انذاك النساء عليها تتهافت التي القديمة االقمشة الوان ويغازل حين،

 خياطتهن مع الحبايب تجمع واشكال الوان خاصا، سحرا يحمل يالذ المالئكي( والدانتيل والقطيقة

 . االن نفتقدها مشاهد في العتيدة

 وجمال بساطة

 فكل ، الجاهزة النفانيف( و) االزياء محالت اسمة شيء التعرف العراقية العوائل كانت الماضي في

 الصغار مالبس اما ، طهتخي بما زبائنها تسعد التي المنطقة خياطة ومزاج ذوق الى يخضعون افرادها

 ليرتديها وكبيرة ايضا عريضة ماتكون غالبا التي القطعتين والبجامة المقلمة الدشداشة تتعدى فال

 المحلة خياطة تتفن للصغيرات بالنسبة وكذلك ! االمهات طلب على بناء ايضا المقبلة السنة في االوالد

 ، والفرح بالسعادة يغمرنا كان كله هذا ، جميلة انها اال بسيطة بموديالت الصبية جمال ابراز في

  . لذلك االعذار تختلق وال ابدا المالبس تسليم عن التتأخر كانت فخياطتنا

 وابداع خبرة

 يكون حيث المدارس افتتاح وفي الدينية والمناسبات االعياد ايام في ينتعش كان زمان الخياطة موسم

 صيت ذات تكون حينما سيما اخرى محالت من اليها يأتين اللواتي النساء اللتقاء محط المتواضع بيتها

 الدقة أدواتهاو الصبر مالها رأس مهنة وهي ،  فنية ومهارة وابداع خبرة ولديها ومعروف، واسع

 الصيت ذات المهن من واحدة المالبس وخياطة األلوان.. وترتيب بالجمال اإلحساس وشروطها

 وتلعب ودقة، وصبر عالية لمهارات تحتاج بساطتها برغم  المجتمعات، كافة في والمحترم الطيب

  الزبائن، جذب في كبيرا دورا فيها الخبرة

 التفنى صداقة

 بنا رحبت التي امجد( ام ) االنحناء ظهرها على وبان عمرها افنت لواتيال القديمات خياطاتنا من

 احتفظت التي اليدوية العتلة ذات القديمة ماكينتها رؤية الى ودعتني ، الذكريات خزانة لفتح واستأنست

 : زمان ايام على متحسرة وقالت برقة بكت ، بها واعتزازا حبا االن الى بها

 بألحاح ، ثمنها استدان ان بعد والدي لي اشتراها التي الماكينة هذه مع قوية صداقة صغري منذ عقدت

 على واحرص الموديالت انواع تجيد التي المحلة خياطة وصرت وعشقتها الخياطة تعلمت ، مني

 بيد الماكينة ونحرك الواحد الثوب خياطة في مضنية جهودا نبذل كنا اننا مع ، اوقاته في تجهيزه

 بسيط. بساط على جلوسا االخرى باليد الثوب ونمسك

 ومحاباة مداراة

 عاتقها على تأخذ كانت فالخياطة ، والتجهيز المعاملة في خاص اسلوب لها الجدد والمواليد العرائس

 كل ترابط وامها فالعروس ، الرفيع والذوق الفن يكمن ففيه اسابيع في وتعد كامال العرس جهاز خياطة

 تسعد حالمة وبطريقة والنوم البيت ودشاديش فساتين من عرسها ازجه لمتابعة الخياطة غرفة في يوم



 لتهوية بالمهفة تمسك واحيانا المميز الطعام لها تعد الزواج على المقبلة الفتاة وام وامها، العروس

 . والمحاباة المداراة من نوع وهو ابنتها مالبس عمل في لتبدع الحر، اوقات خياطتها

 ولفائف واغطية مالبس من الطفل والدة مستلزمات كل تهيء ه آنذاك ياطةفالخ الجديدة المواليد اما

 تهيئها قطعة كل في حاضرة الجدة تكون عليه ، خياطته يوجب مما وغيره والقماط الرأس ومشدات

 ايدي من اكراميتها لتنال .. ذلك عن المسؤولة فهي ، صدر رحابة بكل تتلقاها واوامرها  الخياطة

 بيد تبركا واالقمطة اللفائف داخل النقود واضعات ، وسليمة سهلة لوالدة لمباركاتوا المحبات النسوة

  . المقبل طفلهما جهاز جهزت التي الخياطة

.................................................................................. 

 لفتاوى طبقا  

 ظله( السيستاني)دام علي السيد العظمى هللا آية
 أم للوضوء مانع يعتبر هل الوجه على موضوع يزال ال والمكياج الوضوء حكم ما السؤال:

 ال؟

 الوضوء. قبل ازالته فتجب البشرة الى الماء وصول من منعه احتمل اذا الجواب:

 الوضوء؟ في عازال   المالبس او المكياج في الموجودة اللمعة تعتبر هل السؤال:

 عازال. كونه بعدم وثقت اذا اال ازالته تجب الجواب:

 المكياج؟ تضع ان قبل وضوء على كانت انها العلم مع بالمكياج المرأة صالة حكم ما السؤال:

 صحيحة. الصالة الجواب:

 والتربة؟ الجبهة بين حاجزا   المكياج يشكل هل السؤال:

 كثيفا . إذا إال   كال، الجواب:

 الصالة؟ في المكياج يحرم هل السؤال:

 للوضوء. مانعا كان ان االزالة تجب و االجنبي نظر عن ستره يجب لكن و حرمي ال الجواب:

 العين؟ في الكحل مع الوضوء يبطل هل السؤال:

 الوضوء. يصح   فال البشرة الى الماء وصول عن مانعا   يشكل كان اذا ولكن كال، الجواب:
  

 مبطال   يعد الجسم( اعضاء بعض على )بالرسم الناس عند المتعارف الوشم هل السؤال:

 الوضوء؟ اعضاء على كان اذا للوضوء

 الداخل. من يحسب لم اذا نعم الجواب:

 الوضوء في للبشرة الماء وصول من يمنع حاجبا   وكان الجلد فوق الطالء كان إذا السؤال:

 ازالته؟ يجب فهل

 الزينة، من كان إذا األجانب أمام إظهاره يجوز ال ولكن نفسه، حد   في ذلك يجوز الجواب:

 فيجب الوضوء في للبشرة الماء وصول من يمنع حاجبا   وكان الجلد فوق الطالء كان وإذا

 إشكال. به الطالء جواز ففي ذلك يتعذ ر كان وإن الوضوء، عند إزالته

 الوضوء؟ ناحية من الطبيعية االظافر لتطويل الصناعية االظافر لصق حكم ما السؤال:

 اللصق. موضع الى الماء وصول من تمنع ألنها معها الوضوء يصح ال الجواب:

 أثناء يبقى الشعر هذا بأن علما   المرأة لتجميل الطبيعي الشعر تركيب حكم ما السؤال:

 الصالة؟

 تركيبه. عدم فاألحوط ثانية ينفصل ال بحيث الزرع بنحو كان اذا الجواب:



 هذا يؤثر فهل السودا باللون ولحيتهم شعرهم يخضبون والنساء الرجال من كثير السؤال:

 الغسل؟ او الوضوء على

 يمنع لم العرفي النظر في الشعر علي جرما   يترك ال الذي بالصبغ الخضاب كان اذا الجواب:

 من المقدم الربع شعر من كان اذا الوضوء في عليه المسح فيجوز اليه الماء وصول من

 الراس.

 والغسل؟ الوضوء في شرةالب الى الماء وصول من االظافر صبغ يمنع هل السؤال:

 ازالته. وتجب يمنع نعم الجواب:

 متفرقة حبات بشكل الطبيعية الرموش بين تركيب رموش يضعون النساء بعض السؤال:

 قريبا. اسبوع لمدة العينين علي مركبة وتكون العين رموش علي

 والصالة؟ الوضوء حيث من الرموش وضع حكم ما

 عذر هناك يكن لم ما االحوط علي ذلك يجوز فال ء،والوضو بالغسل ذلك يضر نعم الجواب:

 االحوط. علي سترها وجب زينة عدت ولو مثال ، شديد حرج كدفع شرعي
 

 تجربتي

 الرافدين قوارير

 الشبيبي شذى

 وأنا مرت كثيرة أحداث .. طويل انقطاع بعد للورق أعود وأنا يعتريني بالسعادة اليوصف شعور

د فلقد ، العزوف ألـم يعاني الحبيب قلمي أرى  غير وبلهفة اليوم وهاهو السطور يراقص أن تعو 

 أرض على وجدت أينما العراقية المرأة مجلة )قوارير( بوالدة محتفيا منتشيا حروفه ينثر معهودة

د المالك ذلك .. الرافدين  بأشرعتها مضت ، المرير والصبر الدافئة والدموع الشجي بالمجد المعم 

 والمآسي الحروب تقاذفته بحر في وشجاعة وشهامة بقوة واالنتظار والحزن بالحب المثقلة

 لتلقي البابلي العهد منذ يالحقها بات الذي والتهجير والحصارات والثورات واالضطرابات

 صدرها في تكسرت غصة تكتم وهي السرمدي والحزن الطويل الصبر واطئش على بمرساتها

 بصوراألبناء المزدحمة ذاكرتها لتسقي ندى كعنقود شفتيها بأطراف انزوت مؤجلة بسمة وتمسك

 شموخ ذاكرتها في تستعرض وهي بعيدا تنزوي ثم ، عنها غابوا او تواروا الذين واألخوة واألحباب

 بطون من قادمة وعناوين ألمجاد شاهقة لوحة ولترسم السالم ليهماع الحوراء وبطولة الزهراء

 األفذاذ الهاشميات عند وقوفا واكد وسومر وآشور بابل نساء ، واالنحناء االجالل تستحق التاريخ

 الخبز رائحة منهن تفوح والقصب الطين بيوت من البازغات العشرين ثورة براعيات مرورا

 خوف بال وقفن ممن الوطن وشهيدات مناضالت أسماء تعتليه يالقاس الزمن الى وصوال والغبش

 ومعها االعوام آالف ميراث حاملة علينا تطل   العراقية المرأة )قوارير(مجلة هاهي  . الطغيان بوجه

 وطن في سليم جيل وتنشئة سعيدة أسرة لبناء يدها على يشد   وقدراتها بانسانيتها المؤمن شريكها

 العراق. اسمه معافى

....................................................................... 

  وتأمالت تطلعات الجامعيين الطلبة هموم

 المتوازنة العراقية الشخصية صناعة في يسهم الذي االهم والمصنع الحاضنة الجامعات تعد

 الحظنا ذلك جلالو المتقدمة، الدول مصاف الى به واالرتقاء الوطن بناء على والقادرة

 واقتصادية واجتماعية أسرية وأخرى دراسية  بين ،تتوزع ومختلفة جمة مشكالت وجود

 «قوارير» التقت المشاكل هذه على وللوقوف.وعاطفية ونفسية منها بدنية صحية ومشكالت



 المشروعة ورغباتهم وطموحاتهم مشاكلهم الى واستمعت والطالبات الطالب من بعدد 

 .وشباب كطلبة

 سلمان جنان

 المسافة بعد مشكلة عن تحدثت والثالثة الثانية المرحلة واالقتصاد اإلدارة كلية طالبات من مجموعة

 في الطلبة رغبة عدم الى يؤدي مما اإلنسانية العالقة وتوتر والطالب األستاذ بين والنفسية الفكرية

 او المحاضرة حضور ان يعتقدون ألنهم المحاضرات من التسرب الى واللجوء المحاضرة حضور

 .  لالمتحان نقرأها موجودة المالزم النهاية وفي شيئا لهم يضيف ال حضورها عدم

 وعلم فن

 عدم وهي مشابهة مشكلة عن تحدثوا الحياة علوم قسم التربية كلية من .علي( العابدين )محمد.زين

 وعنوانه العالي هوعلم خبرته من الرغم على الطالب إلى المادة توصيل على األساتذة بعض قدرة

 للطالب المعلومة إيصال فان لألسف لكن وتواضعهم العالية األساتذة أخالقية ورغم العلمية. ومكانته

 لنا يضعون الدراسية المواد بعض صعوبة ورغم األساتذة وبعض تدريسي كل فيه ينجح ال وعلم فن

 في وال المحاضر، لقيهاي التي المحاضرات في ال جوابها موجود وغير الصعوبة في غاية أسئلة

 وال علمية موادنا ان علما امرنا من حيرة في يضعنا مما الدراسية والكتب المناهج في وال المالزم

 واالستنباط. االجتهاد تحتمل

 باإلحباط الشعور

 مثل وجفافها المواد بعض صعوبة من يعانين االنكليزية اللغة قسم من .( ..طيبة ..زهراء )زينب

 وطالبة طالبا (120) ان عن فضال هذا مرونته وعدم التدريس وصعوبة والشعر( ةالقصير )القصة

 من العدد هذا على األستاذ سيطرة وعدم لهم المعطاة المعلومات من استفادتهم تقلل واحدة قاعة في

 في الطالبات جميع اتفقت آخر جانب ومن االمتحانات. في األحيان بعض الغش عملية يسهل الطلبة

 باإلحباط يشعرون وأنهم الالزمة، والتدريسية اللغوية الخبرة تعطيهم ال الجامعية الدراسة إن القسم

 في المكثفة ودراستهم تعبهم وان لغتهم تطوير بمعاهد االستعانة أو دورات إلى بحاجة وسيكونون

 الجامعيين، الطلبة معظم حال وهذا فقط البكلوريوس على والحصول النجاح لمجرد هي الكلية

 عمل. فرص على الحصول من يائسون وانهم صاخصو

 شبابية مهرجانات

 اليه يصغي من يجد وكان اإلعدادية في طالبا كان منذ الشعر يكتب كان انه قال شاب اديب )ياسين(

 مهرجان اي الطلبة ينظم لم سنوات ثالث قبل الجامعة دخل منذ واالن احتفالية او مهرجان في

 تعارف حفلة في واحدة قصيدة غير يلق ولم فيه يكتب ان يمكن مكان او نشرة اي واليوجد شعري

 اي تنظم ال الحاضر الوقت في  : زمالئه من ومجموعة ياسين ويضيف األولى. المرحلة في الطلبة

 سفرات او شبابية مهرجانات حتى او شعر مهرجانات او رسم معارض من طالبية نشاطات

 هواياتنا الى تتطرق ال وهذه الجامعة تقيمها التي ةوالبحثي العلمية المؤتمرات ماعدا طالبية،

  واهتماماتنا.

  السياسية الصراعات

 تنظم طالبية اتحادات او تنظيمات وجود عدم أكدوا الرابعة الى األولى المرحلة من الطلبة معظم

 او التدريسية والهيئة الطلبة بين وصل حلقة وتكون ومشاكلهم مصالحهم وترعى الطالبي العمل

 وفرقان، )يقين، لسان على جاء كما مهماته تتلخص والتي الشعبة بممثل عنها ويناب الجامعة ادةعم

 تطوع عن الشعبة ممثل اختيار ويتم الغير، والمالزم المحاضرات طبع او االمتحان بتأجيل واحمد(

 كاوىش بتوصيل الشعبة ممثل يقوم ما ونادرا الطلبة قبل من عليه الشفهي االتفاق ويجري احدهم



 بتوصيل الطلبة من مجموعة تقوم قد ولكن المعين األستاذ او اإلدارة الى معاناتهم او الطلبة

 تفهم. وال تسمع ال األغلب وعلى اإلدارة إلى شخصيا أصواتهم

 الجامعية رابطة

 تحرر ان :2003 العام بعد الطالبية الحركة تاريخ تستعرض وهي الكاظمي( )ينب التدريسية 

 الجامعة ومنحتنا الحر الطلبة اتحاد بتشكيل قمنا اذ الوطني( )باالتحاد يسمى ما وةسط من الطلبة

 منحنا ذلك وبعد واجتماعية ثقافية بنشاطات وقمنا بالطلبة خاصة مكتبة وأسسنا بنا خاصة غرفة

 لمدة كثيرة ونشاطات انجازات وحققنا الجامعية الطالبة رابطة وأسميناها للطالبات إضافية غرفة

 سنوات. ثالث أو أربع

............................................................................................ 

 والمجتمع المرجعية تؤرق ظاهرة

 ! زحفه يوقف من الطالق
 واالسرية االجتماعية الشؤون في والمهتمين المسؤولين يؤرق الطالق هاجس كان لطالما

 والتخفيف الحد على جاهدة تعمل الرشيدة مرجعيتنا فهاهي ، المجتمع احوال على والقائمين

 الهادفة والندوات واالرشادات الجمعة خطب خالل من المجتمع على الخطيرة الظاهرة من

 مداياتها اخذت اذ وعالجها، واسبابها المشكلة لدراسة  المقدسة مؤوسساتها في تعقدها التي

 كشفت بعدما ، مسبباتها على الوقوف من والبد آخر بعد يوما تتفاقم واصبحت بالتوسع

 وهذا ، زواج حاالت ثالث تقابلها طالق حاالت عشرة فكل اعدادها زيادة  المحاكم سجالت

   ..بالذات العائلة وعلى المجتمع على سلبيا مردودا له

  القصص تشابه

 عليها زوجها غضب  اسابيع، اال زواجها يدم لم عمرها.. من عشر السابعة تتجاوز ال عروس نور

 بين وتافهة سطحية  مشاكل بسبب طلقت  وليلى اهلها.. لبيت اليومية زياراتها تكرار  بسبب

 وضعف بخله زواجهما بعد اكتشفت حيث اليستحقها، رجل زوجها ان ترى  ولمياء االسرتين..

 بسبب زوجته طالق على اصر اآلخر هو وعماد الخاصة.. قرارته كل على والده سيطرةو شخصيته

 او الشرعية المحاكم ابواب امام والكثيرون الكثيرات وهناك ..  وصفه حسب ، معه المستمر عنادها

  اجراءات الكمال فيها يتواجدون وهم اسبابها في المتشابهة القصص نفس لهم التنفيذ دوائر  اروقة في

                                                                                                    الطالق. بقرار تتعلق

 المبكر الطالق

 عن تنجم قد  بانه المبكر الطالق حاالت تزايد اسباب على تعلق العطار( الحميد عبد )ردينة المحامية   

 ذلك الى المنشود،يضاف العائلي االستقرار فقدان ينتج وبالتالي توافقهما وعدم الطرفين تفاهم عدم

 الحياة على بالقضاء لةكفي االسباب تلك ان العطار وتعتقد الطرفين، من االهل تدخالت في المبالغة

 ان دون الشباب قبل من السيما الزواج في والمزاجية االمر في  التسرع عن فضال وانهائها..  الزوجية

 يكون ما غالبا المبكر الطالق قرار الن  الخصوص وجه على ومادية ونفسية فكرية بحصانة يتمتع

ُ  انفعاليا    المشكالت لحل المطلوبة لمساعيوا الممكنة الطرق الزوجين بذل قبل يتخذ متسرعا



 ماديا الرجل فشل بسبب الجسدي للعنف يتعرضن متزوجات اربع بين من واحدة بأن بينهما،موضحة

 الحياة معاناة التتحمل  الزوجة كذلك لزوجته، الموجهة واالهانات بالعنف ذلك لتعويض  يضطره مما

 ودون بسرعة شيء كل تريد النها وير،للتغييروالتط  لزوجها فرصة التعطي وهي تجاربها قلة بسبب

 مسدود. طريق الى ويأخذها الزوجية الحياة مايعقد وهذا صبر..

  هذا عيوب اهم من الطالق ظاهرة

  اصالح لجنة

 على تعليقه الموسوي(  القاضي)سالم به مابدأ هذا خطيرة، اجتماعية بكارثة يهدد قراره ان اذ العصر

 االجتماعية البنية في والمتسارعة الالحقة التطورات مع تتزامن ظاهرة عدها اذ ، الموضوع

 لهذه انتشـارا   الدول اكثر من العراق ويعد االخرى.. المجتمعات في هي كما للمجتمع واالقتصادية

 هيئة او لجنة تشكيل مقترحا   والتعليمي والصحي واالجتماعي الديني الوعي غياب ظل في الظاهرة

 الزمن من الكافية الفرصة تعطي اذ والوجهاء، الدين رجال بها تكفلي االسري االصالح لجنة تسمى

 . بذلك قانون يصدر  ان على الدعوى اقامة لمرحلة سابقة مرحلة وتكون النظر وجهات لتقريب

  االمثل االختيار

 العالقات ان على المشكلة هذه على وللوقوف الظاهرة، اسباب تحديد في واالجتماع الدين علماء يتفق 

 االختيار على تحرص العوائل والمحصنة،واغلب المتينة بروابطها تتسم كانت سابقا جتماعيةاال

 حديثة في قائال النطف بأختيار يوصينا الكريم رسولنا وان السيما ، الطرفين لكال والمدروس الصحيح

 على رأةالم تنكح بالقول اختيارالزوجة على منبها وكذلك دساس( العرق فان نطفكم تخيروا الشريف)

 لما توضيح ذلك وفي ، الدين بذات ،وعليكم ونسبها وحسبها ، جمالها و ، دينها و مالها، على :  أربع

 في هللا تخشى فهي ، الضياع من االسرة كيان على لتحافظ والتزامواخالق ورع من الدين ذات تحمل

 ما كل في صحيحة تماسكةم قوية العائلة فتنشأ االسالم تعاليم على اوالدها وتربي تصرفاتها كافة

  . بدوامها يتعلق

 او فالفتاة عليه، تكن مهما حاالتها وتقدير االسرية بالعالقات االلتزام لعدم بسهولة الطالق يحدث لذلك

 او ابنتها على تخشى اليوم العائلة كذلك سريعة.. قرارته فتكون االن الحياة مصاعب اليتحمل الفتى

 سوء ان كما الصعبة.. الحياة بمسؤولية جديرين غير وهم االرتباط الى فتدفعهما العنوسة من ابنها

 فهي االقتصادية االسباب اما ايضا.. سببا تعد الزوجية المعاشرة بأصول الكبير والجهل االختيار

 القناعة عدم ان كما المسؤولية.. من تخلصا  فتياتها تزويج الى تتجه بدأت الفقيرة االسر فأكثر معروفة

 غالبا والتي المشاكل يولد مما للزوج االقتصادي للوضع متفهمات غير الزوجات لتجع والرضا

  االسباب. من الكثير وغيرها االتفاق بعدم ماتنتهي

 اتفــــاق

 سيؤدي الذي والوظيفي االستقرارالبيئي هو الظاهرة هذه تحجيم على القائمين نظر وجهة من الحل

 الحكومة قبل من اليها االلتفات من البد كبيرة متطلبات لها فالمرحلة االقتصادي.. االستقرار الى

 تغيير في للشباب اكثر فرصة سيعطي الذي الجيد والتعليم باالمن واالرتقاء العمل فرص توفير السيما

 والعائلة العشيرة في والتثقيفية الفكرية الندوات واقامة المرموقة، القيم نحو الفكرية اتجاهاتهم

 بمبادئ وااللتزام الديني االتجاه على الشباب وحث المدني المجتمع ومنظمات التعليمة والمؤوسسات



 الناجحة التربية اساس هي التي العامة والثقافة ، المجتمعي الهدم وسائل وراء االنجرار وعدم االسالم

.  

...................................................................................................... 

 .. سليم نزيهة

 الفن باب تطرق عراقية أول
 القيسي قحطان سامر 

 والمعرفة بالثقافة مهتمة   عائلة   َكنَف   في نشأت .. ذكور إخوة سبعة بين وحيدة ابنة سليم نزيهة فاطمة

 الحركة بنية تشكيل في ساهموا الذين أوائل من الموصلي علي سليم محمد الحاج فوالدها .. والفنون

 الفنون على وإطالعه استانبول في العثماني الجيش في عمله خالل من العراق في التشكيلية الفنية

ي  استانبول مدينة في (1927) عام سليم نزيهة الرائدة الفنانة ولدت . الفنية وملكته وثقافته معارفه لينم  

 مع أس سوا الذين سليم ونزار جواد و سعاد للتشكيليين أخت وهي موصليين عراقيين أبوين من التركية

 في المميز وبأسلوبه جواد أخيها بفن فاطمة تأثرت د.بع فيما الحديث للفن بغداد مدرسة آخرين فنانين

 والرموز الموروث ومن العراقية اليومية الحياة واقع من استمدها التي للمواضيع وتناوله الرسم

رت أنها إال ، اإلسالمية  في الواقعية من القريب الفني إلسلوبها خاصة بمالمح لتأتي االساليب تلك طو 

ر دعاة من سليم نزيهة كانت المميزة. اللونية الجاتهاومع األشكال هيئة من الفن  العراقية المرأة تحرُّ

 مبكرا   تقديمها في ساهم الذي الثقافية بيئتها مناخ هو نحوالتحرر التوق هذا نحو دفعها من أن ويبدو

 حركةال في ساهمن اللواتي الفنانات طالئع من سليم كانت فقد ، وجدية بقوة العراقية التشكيلية للساحة

 القرن أربعينيات مطلع في . العشرين القرن من األربعيني العقد بداية في تزدهر بدأت التي التشكيلية

 إلى تسافر عراقية امرأة أول وكانت فرنسا إلى دراسية بعثة في للذهاب سليم نزيهة انتدبت المنصرم

 الفنان يد على باريس في )البوزار( الجميلة الفنون مدرسة في وتتلمذت آنذاك الفن لدراسة أوروبا

 إلى وعادت الفني اسلوبه محاكاة وحاولت به وتأثرت عالميا   التشكيلي الفن رموز أحد ليجيه فرنارد

 انطلقت التي الفنية الجماعات إلى وتنظم الجميلة الفنون أكاديمية في الفن لتدرس الخمسينات في بغداد

عها تمي زت والتي العراق في  ترك إلى سليم نزيهة الفنانة عمدت . الفنية منجزاتها ةوفراد اإلسلوبي بتنو 

 واقع من المستمدة القضايا من الكثير عالجت فقد والعربي العراقي التشكيل ساحة في الخاصة لمستها

 الحياة مجريات من وغيرها الطفولة وبراءة والعمل المرأة كقضايا لوحاتها في العراقي المجتمع

 عن يعب ر خاص بأسلوب تناولتها التي الجميلة العراقية الطبيعة إلى إضافة العراقي الشارع في اليومية

 ال مبهرة فنية أشكال   على الفنانة حافظت المميز فبإسلوبها .. الواقع مع يتوافق بما وشخصيتها مزاجها

 ، االجتماعية والموضوعات الطبيعة رسم في المدروسة الدقيقة مالحظاتها عن الخيال فيها ينفصل

 العملية إثارة في حجتها أو برسمها للشروع األولى الشرارة هي اللوحة فكرة أن معروف هو فكما

 بحالها يُعنى ما وكل العراقية المرأة مع تعاطفها هي سليم لنزيهة األولى الشرارة وكانت ، اإلبداعية

 تناولته الذي الموضوع وهو ، والعمل والبيت السوق في معاناتها وحتى وعاداتها بطقوسها واحتفائها

 أعمال تتركه الذي اإلنطباع إن . التشكيلية تجربتها في وإستلهاماتها الفنية معالجاتها أغلب في الفنانة

 وما تستخدمها التي الفن بمواد أناملها إحتفاء من آت   أنه يبدو المتلقي نفس في سليم نزيهة التشكيلية

 للعمل أساسية قيمة ذات لديها الرسم بةتجر تبقى حيث وتكوينات لونية ومساحات خطوط من تجسده

 يبقى أنه يبدو واألخير األول فحبها ، بالعمل للشروع الحجة فهو الفكرة أو الموضوع أما ، اإلبداعي

ل المشاهد لعين الدوام على ومريحة مستقرة اإلبداعية أعمالها يجعل مما واإلبداع الرسم لفعل  لها المتأم  

 لتندرج بصريا   مبررة تكون لديها المنجزاإلبداعي وحدة أن سليم للوحات لالمتأم    يجد المنطلق هذا من .

 فقد وجدت، إن سياسية حتى أو نفسية او إجتماعية رغبات من به يبوح وما الموضوع تبعات بعدها

 إلرث اإلنسانية الفنون معطيات من فنها مفردات واستلهمت الكثير الشئ التراث من نزيهة استوحت

 المجتمع معطيات شك لت إذ المعمارية بمعالمها والقرية المدينة برسم ايضا   مهتمة وكانت نالرافدي بالد



 من الكثير في سليم نزيهة الفنانة شاركت . تفكيرها وطريقة ألعمالها أساسيا   منطلقا   ومفرداتها والبيئة

 وخارجه العراق لداخ باإلنجازات الحافلة الطويلة الفنية مسيرتها خالل الفنية والمعارض المحافل

 من الكثير على وحازت إليها تنتمي نزيهة كانت التي الحديث للفن بغداد جماعة معارض معظم وفي

 مع طويل صراع بعد (2008) عام المنية وافتها حتى الفنية إبداعاتها في واستمرت التقديرية الجوائز

 أحداث من العراق على مر ما بسبب ليلةالق القلة إال   الفنية أعمالها من يبق لم الشديد ولألسف ، المرض

 يمثل والذي سليم نزيهة للفنانة اإلبداعية المنجزات سلسلة من أعاله المشهد . (2003) عام مؤلمة

 كلية صورة إزاء المشاهد يجعل برمته فهو العراقية والطبيعة بالموروث الوثيق وارتباطها تأثرها

 المعالجات تبدو حيث العراقي الفنان عند لمختزنةا للصور العودة لمنطق خاصة تشكيلة في تنبعث

 المصاحبة العمليات إلى انتمائهما بفعل والذاكرة اإلدراك لتحرير مسوغا   اللوحة في لألشكال البسيطة

 ، بعيد حد   إلى به مرتبط وهو المتخي ل بالمدرك وطيدة عالقة ذا هنا نزيهة تبتغيه الذي فاإلدراك ، للعقل

 التأويل بسعة خاللها من الصور تتمت ع أن يمكن مدى أي إلى تقرر فهي للذاكرة بةبالنس الحال وكذلك

 باألشكال تأتي إدراكية اتصالية منظومة وفق هنا اللوحة تشي د إذ بالخيال. ارتباطها لمناهج وفقا  

 جمعت قد الفنانة أن لوجدنا النظر أمعنا فلو .. الهدوء يسوده ذاته مع منسجم بعالم بعضها مع المترابطة

دة األحجام على نزيهة اعتمدت إذ ، لونيا   األشكال  فضال   ، عليها األخضر اللون وطغيان لألشكال المجر 

 تعميق بغية المنجز أجزاء كل في اللونية والدرجة الكثافة بنفس بالباردة الحارة األلوان مزج عن

 معظم يسود الذي األخضر اللون إن بالذكر الجدير ومن . العراقية األهوار طبيعة جمالية التعبيرعن

 التي تلك وخصوصا   األخرى األلوان مع للعالقة فكرية أبعادا   ليشك ل جاء اللوحة مساحة في األشكال

 جاءت الذي الجذاب السماوي ولونه األفق عن فضال   الغامقة بالمساحة اللوحة خلفية من بعضا   شغلت

مَ  الفنانة به  . الفني للعمل العام التكوين لحركة يوالزمان المكاني التحديد ليتم  

........................................................................................................ 

 ... القلم مرفأ

 قـــــــــراءات

 الحجيمي كاظم إيمان

 قراءته، وربما مضمونه استيعاب على جدا صغيرة كنت كتاب، أول فيه لمست الذي اليوم ذلك أنسى ال

 استغراق أرى حينما القراءة ألجواء فمحاكاتي غريب نحو على شدتني اللحظة تلك القراءة طقوس أن اال

 بنسبة عليها حصلت التي بالمتعة المحفوف العالم ذلك غور سبر احاول جعلني معين كتاب في والدي

 أن لدرجة بسرعة أكبر أكثر قرأت كلما أني واكتشفت قراءاتي وتوالت بالمزيد اطمع وصرت يسيرة

اء أنهم أفسره كنت للعمالقة تخيلي  من اسرع نموهم معدل ويكون الكتب في ما يبتلعون نهمين قر 

 ما كل اصدق وال ةالسطحي التفسيرات مع اتماشى وال حولي يدور ما كل افلسف كنت هكذا اآلخرين،

 القراءة بها قطعت التي الفترة وفي تصادفني، ظاهرة لكل حصري فهم اجد أن على جاهدة واسعى يقال

 دائما األعذار وألن للقراءة، إهمالي مع سالب طردي وبتناسب تدريجيا يضيق بدأ األفكار أفق شعرت

 الملحة ورغبتي لطموحي ججاتح كنت الوقت وبداعي تقاعسي بتبرير كثيرا نفسي أشغل فلم حاضرة

 كأنه الداخلي المخزون تحرك لحظة هي بل بالصدفة وصفها عن أحجم أن ينبغي لحظة وفي لالكتشاف،

 مرحلة يجتاز ان للبرعم يسمح ال متماسك طيني وجه على وتبرعم الرتابة تخترق أن لها آن بذرة

 ال وبرعمي  ومثمرة ضخمة أشجار على تحتوي أنها أال نعم واسعة األرض أن وجدت بسهولة، اإلنبات

 مبكر قطاف من البرعم على واحافظ أروي أن قررت أن وبعد صغيرة، توت ورقة بحجم كونه يعدو

 خبرته ما فبعد بعمق أقرأ أكن لم أني واكتشفت للقراءة وعدت بوعي، ليستند متينة جذور له أمد صرت

 موسم على وأقبلت الذاكرة مرفأ في اتنيف ما استودعت منها عقود ثالثة تجاوزت أن وبعد الحياة من

 . بتدبر القراءة عنوان تحت واالنتظار بالصبر المشروط الحصاد

................................................................................................ 

  واحدة لدقيقة اب



 الوسيلة تكون أن دون الصواب إلى يرشدونهم كيف ، االوالد تربية في صعوبة اآلباء معظم يواجه

 تطبيق  فحاولي  ذلك في مشكلة بوجود  تشعرين كنت أو أبنائك، تمرد تعانين كنت فإذا خاطئة،

 يشعرون جعلهم على يعتمد األبناء تربية في حديث أسلوب وهو تربيتهم، في الواحدة الدقيقة أسلوب

 واحدة؟ دقيقة في ذلك يتم فكيف أنفسهم، نع بالرضا ولكن الخاطئ، تصرفهم عن الرضا بعدم

 بأنه تطبيقه بداية في تشعر ربما «:الواحدة الدقيقة أب» كتابه في جونسون سبنسر الدكتور يقول

 طبيعي. بشكل وتمارسه ذلك بعد سترتاح ولكنك غريب، أسلوب

 وأنه البيت، في متسلطة تكوني أن تريدين وال ، عليهم السيطرة تريدين ال بأنك أوال أبناءك أخبري

 الخاطئ، تصرفهم عن الرضا بعدم يشعرون أبناءك دعي التأديب، لطريق جديدة بداية هناك ستكون

 أنفسهم. عن بالرضا ولكن

 يأخذ أن دون باختصار فعله ما عليه وأعدي مباشرة، عينيه في انظري ،  ما خطأ ابنك ارتكب إذا

 في به تحس بما يشعر ودعيه فعله من ضبةغا أنك بعدها  أشعريه معدودات، ثوان إال وقتك من

 ، به يشعروا أن جدا   المهم ولكن التأنيب، االبنة أو االبن يتلق ى أن يكفى فال الدقيقة، من األول النصف

 يؤنب أن يريد أحد من فما منك، باالنزعاج إحساس ذلك يرافق وقد فعل، ما يحب ال بأنه يشعر دعه

 نصف في وجهه إلى انظري ثم النفسي، بالهدوء واشعري ك،ذل بعد عميقا   نفسا   خذي يوبخ، أو

 سلوكه تحبي ال ولكنكي تحبيه وأنك ضده، وليس جانبه إلى أنك يشعر تجعله بطريقة الثاني، الدقيقة

 النك اال التأنيب وما افعاله، عن راضية لست ولكنكي عنه، راضية وأنك طيب، ولد أنه أخبريه فقط،

 انتهى قد ذلك بأن تشعريه حتى بقوة صدرك إلى ابنك ضمي تحبيه،

 أنك مثلما يحسن حينما بالسعادة يشعر فاجعليه المدح، يستحق بعمل ابنك قام إذا دقيقة في امدحيه

 الذي الحسن السلوك لهم وحددي التصرف، يحسنون حينما أبناءك الحظي أساء، حين وبخته

 المدح. عليه استحقوا

............................................................................................ 

 الميالد قبل ما الى تاريخها يمتد

  الطار كهوف

 عراقية ايدي نحتتها
 الطريق باتجاه المدينة مركز عن كم 40 مسافة وعلى كربالء لمدينة الغربية الصحراء قلب في

 إلى كم (15) مسافة وعلى .. الطار( )كهوف أطالل شاخصة تقف .. الرزازة بحيرة إلى المؤدي

 ، كم (80) مسافة بابل القديمة العاصمة غرب تقع أنها كما االخيضر. قصر من الشرقي الشمال

 في مهما   موقعا   يحتل وواحات، وديان بعدة والمحاط الكهوف مجموعة من المركب التكوين وهذا

 من لذلك الغرب. من والجزيرة الشرق من بابل بين تقع حيث العربية؛ الجنوبية العراقية الجزيرة

 الغرب في ينتقلون كانوا الذين القديمة لألقوام مرور محطة القديمة العهود في تكون ان جدا   المحتمل

  الشرق. جهة إلى الجنوب أو

 كهف 400

 قبل ما إلى تمتد المؤرخون صنفها حسبما فهي .. عامة العراقية اآلثار أقدم الكهوف هذه تكون وربما

 .. فيها فأبدعت السنين آالف قبل العراقي االنسان أيدي نحتتها كهف 400 عددها ويبلغ ، ميالدال

 . مربع متر 2×2 على الواحدة الغرفة مساحة تزيد ال متجاورة صغيرة غرف عن عبارة وهي

 تاريخي جذر
 كل إن عرفنا ما إذا خاصة حينذاك وسكانها المنطقة مواطني إلى تعود فربما ( الطار ) تسميتها أما 

 أو نهرية مناطق باعتبارها سابقا معروفة األرض هذه أن كما ( طارا ) يسمى األرض في مرتفع



 جذر لها ( الطور ) كلمة بأن نذكر أن بمكان ومهم وجودها من جزءا الفيضانات وتشكل بحرية

 . ( الجبل ) تعني الطور كلمة القديمة اللغة وفي .. الكريم قرآنال من مشتق تاريخي

 وجود هو والدليل .. بالحياة زاخرة كانت أنها على االجماع يمكن األطالل لهذه سريعة بمشاهدة

 العام الطريق على بالسيارة يمر من كل يراها للعيان ظاهرة شبابيكها تبدو متجاورة صغيرة غرف

 لها ارتفاع وأعلى .. كربالء غرب إلى لتصل النجف مدينة من تمتد خريةالص المرتفعات وهذه ..

 من الزمان ذلك في للناس منقذا أو طارا لتسمى كاف ارتفاع وهو .. البحر سطح عن م 65 يبلغ

 وغيرها. الفيضانات كوارث

 على عديدين، خبراء يد على واألوركولوجية الجيومورفولوجية الناحية من التنقيب ملتقطات وتؤكد

 متر. (300×100) تتراوح بمساحة الصخور من عينات هي الموقع هذا من المستحصلة القطع ان
 ( التاريخ عبر كربالء موسوعة ) كتابه في ( المطيري رباط مهنا ) السيد األثرية المنطقة هذه وذكر 

 هذه تاريخ وإن .. الفرات نهر من اليمنى الضفة على تقع كهف مئة من أكثر )الطار( في إن أكد الذي

 . األول اإلنسان عصر إلى يعود الكهوف

 تنقيب بعثات

 الموقع هذا في الماضي القرن منتصف في يابانية بعثة أجرته الذي والتحري التنقيب خالل ومن

 : طبقتين شكل على مبنية الطار كهوف أن إلى القاطع وبالدليل توصلت

 مترا ارتفاعها يبلغ للدخول فتحة كهف ولكل .. لها المجاور الوادي عن مرتفعة كهوف هي األولى -

  . المتر ونصف

 من وعمرانا  تطورا أكثر وهي ... ثانية طبقة مكونة األولى الكهوف فوق كهوف فهي الثانية أما -

 . والتصميم البناء حيث

 اهمال
 البائد النظام زمن في كانت فقد العكس على بل المتعاقبة الحكومات باهتمام تحظ لم الطار كهوف 

 واتخذت األمريكية القوات جاءت النظام سقوط وبعد احد. منها االقتراب يستطيع ال عسكرية وحدة

 لصنع اآلثارية المواقع من التراب ينقلون الجنود فكان أيضا عسكريا   موقعا   المنطقة هذه من

 لها. كمعسكر المنطقة هذه االحتالل قوات تخدمتاس فقد وهكذا والمتاريس المواضع
...........................................................

....... 
 سجادية... تراتيل مهرجان

  البشرية عرفتها للحقوق رسالة واعظم ابرز عن يكشف
 الصفار والء

 عن بعيدا العالمية الى الدولية من االولى نسخته منذ سجادية تراتيل مهرجان انطلق

ُ  المحلية  صدرت للحقوق رسالة واعظم اكبر عل الضوء لتسليط منظميه من سعيا

 االهية مرجعية من سنة ( 1375 ) قبل     السجاد الحسين ابن علي االمام بأمضاء

 .االمثل بشكلها االنسان حقوق مبادئ تناولت

 العبيد لشراء اموال من يملكه ما جمع من تمنعه لم مؤلمة احداث من حياته سني شهدته وما مرضه

 العلمية اثاره الزالت الذي السالم عليه السجاد االمام ..انه عتقهم بعد علماء منهم ليجعل واالماء

 تراتيل لمهرجان التحضيرية اللجنة رئيس مع حوارا اجرت )قوارير(  المختلفة، للعلوم منهال

 ورسالته. المهرجان فكرة على الشهرستاني(..للتعرف الدين )جمال السيد العالمي سجادية



 ؟ سجادية( )تراتيل مهرجان الطالق دفعتكم التي االسباب ماهي قوارير:        
 الشرعي والمتولي العليا الدينية المرجعية ممثل توجيه على بناء جاءت المهرجان فكرة          

 السالم، عليه السجاد االمام وتراث فكر الحياء الكربالئي المهدي عبد الشيخ المقدسة الحسينية للعتبة

 مبادئ تناولت رسالة واكبر اعظم تعد التي الحقوق رسالة على الضوء تسليط ضرورة عن فضال

 حقه الوجود في كائن لكل يضمن الذي االسالمي المنظور وفق االمثل بشكلها االنسان حقوق

 لهذا منطلقا واعتبره الكربالئي الشيخ سماحة استوقف االهمية غاية في امر وهنالك عي،الطبي

 باحضار هللا لعنه يزيد أمر حينما الشام في السالم عليه السجاد االمام موقف في يكمن المهرجان

 كالمل استماعه بعد االمام ان اال السالم، عليه الحسين االمام مساوئ عن الناس ليخبر وخطيب منبرا

 وولده معاوية تقريظ في واطنب السالم عليهما والحسين علي باالمام الوقيعة اكثر الذي الخطيب

 حينها: وقال الخالق، بسخط المخلوق رضا شراء عن ونهاه الخطيب على رده فجاء هللا، لعنهما يزيد

 اجر فيهن جلساءال ولهؤالء رضا فيهن هلل بكلمات فأتلكلم االعواد، هذه اصعد حتى لي ائذن يايزيد

 وتغيير الزور لحديث وظيفة تجعله ولم المنبر وظيفة اختصرت اعاله الصورة ان مبينا وثواب،

الجلساء(. وفائدة المخلوق، )رضا بامرين وظيفته حددت بل العام الرأي
 فعالياته؟ ابرز وماهي المهرجان اطلق متى )قوارير(          
 ايام ثالثة لمدة ويستمر الحرام محرم شهر من والعشرين الرابع في سنويا يطلق المهرجان           

 24) في االولى بنسخته اطلق حيث السالم، عليه السجاد االمام شهادة ذكرى مع تزامنا متتالية

 لإلمام الحقوق رسالة )) شعار تحت م(2014 الثاني تشرين19 الموافق هـ1436 الحرام محرم

 ومن واجنبية عربية دول من الباحثين من عدد فيه شارك دستور((و منهج السالم عليه العابدين زين

 افضل لتأليف ومسابقة للكتب، ومعرض مسرحية عروض عن فضال متعددة، وطوائف ديانات

 السجاد. االمام عن كتاب
 اليس المحلية، عن بعيدا العالمية الى الدولية من االولى بنسخته المهرجان انطلق )قوارير(           

 مجازفة؟ هذه
 تعد مهرجان الي االولى النسخة في العالمية الى الدولية من االنطالقة ان الحال بطبيعة          

 مجاميع دخول مع تزامن ولاال عامه في المهرجان ان خصوصا صعبة وانطالقة كبيرة مجازفة

 بالحضور االعتذار وتقديم الباحثين من كبير عدد بعزوف تسبب مما للعراق االرهابية داعش

 طريق عن وقته في المؤتمر انعقاد على اصرت التحضيرية اللجنة رئاسة ان اال والمشاركة،

 بوقته المهرجان قبانطال االلهي التوفيق فجاء الباحثين، من عدد اكبر ومفاتحة جهدها مضاعفة

 كان الذي الغربي واالعالم لداعش القاسية بالرسالة اشبه كانت فاعلة دولية وبمشاركة المحدد

  العراق. في الحياة قتل يحاول
 للمهرجان؟ عالمة القطني الكيس صورة اختيار سر ماهو )قوارير(          
 قديمة خشبية باب على معلقا   قطني( )كيس عن عبارة المهرجان شعار يكون أن فكرة وردتني         

 )عليه السجاد اإلمام يقصدها كان البيوت تلك ان الى اشارة وهي الدار، ذلك ساكني فقر على تدل

 عبارة وهويردد ومؤونة طعام على يحتوي كيسا   عليها ل يُعل  ق الليل انتصاف بعد خفية   السالم(

 معادي(. ليوم زادي )حملت
........................................................ 

  الطفل شخصية لتعزيز
 إلى تؤدي كثيرة عوامل هناك لكن و الطفل، مع يولد ال الشخصية ضعف أن على التربويون اتفق

  أهمها الشخصية هذه مثل تطور
 لتقديم بقربه البقاء مع حوله من األشياء الختيار الفرصة الطفل يعطى أن  وهي االختيار: حرية 

 والتعرف النقود، مع والتعامل بنفسه البسيطة أشيائه شراء يتعلم كأن إليها، احتاج إذا له المساعدة

 بعض في رأيه عن للتعبير الفرصة الطفل إعطاء ضرورة إلى باإلضافة بنفسه، أصدقائه على



 التي الغداء وجبة اختيار أو العطلة، يوم إليه للذهاب مكان اختيار مثل البسيطة، العائلية المواضيع

  اليوم ذلك في سيتناولونها
 عليهم والتعرف اآلخرين مع التعامل وأساليب الذات تأكيد مهارات مثل : الحياتية المهارات تعليم 

 األطفال لتعليم األساليب من الكثير استخدام ويمكن القرار، اتخاذ ومهارات المشكالت حل وطرق

  الخ. التمثيل.. الكارتون، أفالم الدمى، القصص، مثل يحتاجونها، التي المهارات

 التعرف مهارات مثل للطفل، الضرورية المهارات من العديد تشمل أن يجب الحياتية: هاراتالم

 وتبدأ الخطوات هذه تسلسل شرح خالل من للطفل تعليمها يمكن خطوات عدة من مكونة وهي

 طريقة استخدام ويمكن العالقة.. متابعة بالحديث، البدء اإلصغاء، الذات، تقديم السالم، إلقاء بتعليمه:

 الطفل، هذا احب ان وتسأله متجهم، بوجه السالم فتلقي السالم، يلقي طفل انها األم تمثل كأن التمثيل

 مثال: ويقول نفسه في سيفكر التكرار ومع النهاية وفي مخيف، او غاضب مثال ألنه ال، لها يقول فقد

 هذا عن الطفل يعبر وقد مني. يخافون وهم متجهم دائما فوجهي مني، يقترب احد ال السبب لهذا ربما

  أحدا يخبر أن دون تصرفه فيغير يعبر ال وقد هكذا، انه لها يقول بأن ألمه األمر
 الخطوات من وتتألف رأيه عن التعبير كيفية الطفل تعليم على الطريقة هذه تعتمد الذات: تأكيد 

 أشيائي عملتست )ألنك الشعور: هذا سبب ثم بالغضب(، اشعر )أنا شعوره: الطفل يصف التالية:

 من لشيء تحتاج عندما مني تستأذن أن )أرجو اآلخر: الشخص من المطلوب وصف ثم أذني(، دون

 ومن تحتاجه(، ما عندها )سأعطيك المطلوب: تنفيذه حال في اآلخر الطرف تعزيز ثم أدواتي(،

 فيه نيكو الذي الوقت أي الحديث، هذا لمثل المناسب الوقت اختيار الطفل نعلم أن أيضا المهم

 المختلفة الفعل لردود الطفل تهيئة أيضا المهم ومن للسماع، استعداد وعلى مرتاحا اآلخر الطرف

 باإلمكان يعد لم أو تابع مجرد يعد لم بأنه يرون عندما إحباطه اآلخرون يحاول فقد لذاته، تأكيده حول

  استغالله
 ماذا مثل: به المتعلقة األمور في القرار ذاتخا كيفية الطفل تعليم هنا المهم من القرار: اتخاذ مهارات 

 التالية: الخطوات بتعليمه ذلك ويتم معه، التعامل وكيفية للتردد وتهيئته ادخرها؟ التي بنقوده يشتري

 . األنسب اختيار ثم ومن خيار كل وايجابيات سلبيات دراسة ثم المتاحة، الخيارات تحديد أوال
...........................................................

..... 
   االول البنك بذرة الطفولة حصالة

 التي الفارغة المعدنية الحليب علبة فكانت بي، خاصا صغيرا بنكا لنفسي اعمل ان حاولت صغيرة وانا

 من أتقاضاه الذي اليومي، مصروفي من أقتطعه لما ادخار مكان ، مافيها كل نفذ حينما والدتي رمتها

 ثقلها بأن واحسست نقودا حصالتي في وضعت كلما بالسعادة اشعرني السلوك وهذا ، والدتي او والدي

 وبدأنا .. بها رحبن اللواتي صديقاتي الى الفكرة تسريب الى اسعى جعلني ما وهذا ، فشيئا شيئا يتزايد

  ك.ذل في التسابق

 حاجياتي من جزء الحصالة صارت ، عمري من العشرينيات في وانا االن الى رافقتني الطريقة هذه

 مبدأ بي زرعت اذ ، اهتماماتي احدى هي كانت الدراسة في تدرجت حينما حتى ، بها اعتز التي الثمينة

 مدخراتي الاجد حصالتي اخرجت المدرسي الدوام وبداية كاالعياد ما مناسبة اتت فكلما المالي، االكتفاء

 كنت ، اهلي اضايق فلم ، نظري في كبير انه اال صغير المبلغ ان ورغم  اليه مااحتاج كل سدت قد المالية

 اشياء! منه فحصدت مفيدا شيئا زرعت التي المثالية البنت بي يرون وهم والبهجة الرضا عيونهم في ارى

 نفس اتبع اليوم وانا ! لذلك فرصة وجد كلما رالصغي بنكي في النقود بعض وضع الى بوالدي حدا ما

 لي. وليس السرتي ادخاري لكن المنزل شؤون تدبير في وزوجي اوالدي مع الطريقة

  جاذبة وسائل



 الكريم كتابه في هللا ذكره التبذير وعدم ، الظروف اصعب يواجه ان على قادر الشخص يجعل االدخار

 والتبسطها عنقك الى مغلولة يدك تجعل وال ) تعالى وقوله ن(الشياطي اخوان المبذرين )ان تعالي بقوله

  العظيم. هللا محسورا(صدق ملوما فتقعدن  البسط كل

 يجب وسليم صحيح بشكل لالوالد افضل مستقبل تأسيس اجل من تقول: االقتصادي بالشأن خبيرة

 يرغبون جاذبة ائلبوس اغراءهم خالل من تشجيعهم طريق عن وذلك الصغر منذ االدخار على تعويدهم

 ما يدخروا ان بعد وذلك والمسلية المفيدة االشياء من وغيره ترفيهية سفرة او حاسوب جهاز كشراء بها

 البلوغ. الى معهم سيستمر السلوك هذا فان بذلك االمور اولياء نجح واذا ابائهم، من عليه يحصلوا

 بشكل دخلها تنظم العائلة يجعل فهو سلوكو ثقافة هو االدخار بأن تفهم ان اوال االسرة على ان مؤكدين

 طرق عدة وهناك المستقبل وتوقعات المقبلة الحياة متطلبات وبين االساسية حاجياتها بين وتوافق صحيح

 لميزانية التخطيط منها بعثره دون مورد من لها يدخل ما على الحفاظ لتستطيع اتباعها لالسرة يمكن

 اشخاص مع جمعية بأنشاء تقوم ان ممكن كذلك الضرورية، غير االشياء شراء عن والتخلي االسرة

   للزمن. مدخالتها من البعض على االسر تحافظ بهذا مقربون

.................................................................................................. 

 االبداع لتنمية

 االطفال لدى           
أوقاملءخاللمنالصغر،منذوذكائهم،األبناءإبداعتنميةيمكنهماالوالدينأنالدراساتاثبتت

عبربأنفسهمثقتهموتعزيزمعينة،زمنيةلفترةيومياجديدشيءكتعلممفيدة،بنشاطاتفراغهمت

التحدثمع،اآلخرينوالسماحلهمبالتعبيرعنمشاعرهمبصراحة

منلديهم،واالبتكاراإلبداعلتنميةألبنائهممساحةواألمهاتاآلباءبعضتركأناألطباءويؤكد

الحركيحجمالذيالخجليعالجالشعروكتابةالقصيرةالقصصوقراءةالرياضةممارسةخالل

اآلخرينمعالتكيفوعدمالنفسمعالتوحدباتجاهويحركهموالفكرة

  سلبي عطاء
 أهمها عدة، وسائل خالل من األبناء ذكاء تنمية على أقدر األم إن اشاروا، النفسية الصحة خبراء

 تلبية في األمومة مشاعر خلف االنجراف عدم مع ، والدينية التعليمية القصص بقراءة لهم السماح

 بالعطاء ىيسم ما وهذا تنفيذها، جراء عليهم تعود التي الفائدة معرفة دون األبناء، رغبات جميع

 أمام األبناء مكانة من االنتقاص أن ويضيف المطلوب، التربوي المسار عن والحيدة السلبي

 بعدم ويشعرون بأنفسهم، الثقة يفقدهم ذلك ألن لديهم، اإلبداع مستوى تدني أسباب أحد أصدقائهم

                   . يفعلونه ما جدوى

  تدعيم
 إليهم والتحدث اآلخرين، مع التحاور كيفية على األبناء يبتدر ومنها كثيرة، الذكاء تنمية طرق

 والقيم المبادئ عن التخلي دون معها، التوافق وكيفية التفكير أنماط ومعرفتهم راق، بأسلوب

 أمام بجرأة وأفكارهم تصوراتهم بطرح ذاتهم عن التعبير في قدرتهم تدعيم عن فضال الشخصية،

 . لديهم والذكاء اإلبداع تنمية خطوات أول جديدة أعمال على ناءاألب تشجيع أن على وتؤكد اآلخرين.

..................................................................................... 

 العقاب ستراتيجية

 ألن بديلة، أو فرعية طريقة اإليجابي العقاب استراتيجية تكون أن ينبغي ال االطفال طب بحسب

 وحيدة تربوية كطريقة اإليجابي العقاب األبوان يستخدم فعندما الطفل شخصية يؤذي السلبي العقاب



 العمل اختيار على ذلك وسيساعده الوحيد، المسار هو الجيد السلوك أن الصغير يفهم الطفل لمعاقبة

 نفسه. تلقاء من التالية المرات في الحسن والسلوك اإليجابي

 النظام، ضد يكون أن إلى السيطرة عليها تغلب بيئة في تنشئته تتم الذي الطفل يميل أخرى ناحية من

 متاحة السلوك إساءة خيارات أمامه يجد عندما مالئمة غير بطريقة للتصرف عرضة أكثر ويكون

ي  الجيدة، خياراته على تكافئه المحيطة البيئة بأن القناعة الطفل شخصية في اإليجابي العقاب ينم 

 به المحيطين وأن اإليجابي، المسار هذا إلى إعادته ستتم الجيد الطريق تياراخ يستطع لم وإذا

 ويقدرونه. اإليجابي سلوكه يالحظون

..................................................................................... 

 ( لكربالء واختياره الحسين )االمام  

 العوادي محمد د.     متجدد بنظرة
 أمر إلى االنتباه تستدعي التاريخي بعدها في األكرم النبي سبط و الجنة أهل شباب سيد نهضة قراءة أن

 الصور أن يصح و عقائدي، بجانب يرتبط ألنه الخطورة مستوى إلى يصل بل األهمية، في غاية

 عنقها حول التف التي القضايا من هي كربالء نزوله و ( السالم عليه ) الحسين اإلمام لهجرة المشوشة

 حمراء خطوط بل المسلمات من باتت حتى . كربالء ملحمة زمان عن تماما متأخرة تاريخية صناعة

 يجد التاريخي النص في المدقق أن و العقائدية، بالثوابت مس يكون قد عليها االعتراض أن حد إلى

 و بمصيره يرتبط ما و فيها لسالم(ا عليه ) الحسين اإلمام نزول و كربالء بأمر تخبر متواترة روايات

 في حتى و المسلمين عامة عند بل المذهب أهل من الخاص عند ليس األمر بل ، استشهاده حتمية

 ) قال: ، جعدة بن سالم عن بسنده ( هللا رحمه ) الصدوق الشيخ روى حيث النصارى و اليهود روايات

 ال و يقتل، هللا رسول محمد ولد من رجال إن كتابنا في أن يقول يهوديا كان و - األحبار كعب سمعت

 ( السالم عليه ) الحسن بنا فمر العين. الحور فيعانقوا الجنة، يدخل حتى أصحابه دواب عرق يجف

 األحبار كعب و . ( نعم : قال ؟ هذا هو : فقلنا السالم( عليه ) الحسين بنا فمر : ال قال ؟ هذا هو : فقلنا

 الفكرية المنظومة تولى و أسالمه حسن و اسلم أن بعد إليه سندها يف ترجع المسلمين روايات نصف

 بعينها الكوفة قاصدا رواية األثير ابن وذكر . عنده مقدما أثيرا كان و الثاني الخليفة لحكومة اإلعالمية

 أن بدليل الكوفة أراد السالم( عليه ) األمام إن مطبقة الروايات حين في ؟ كربالء الحقيقي الهدف أم

 بكتيبة بعث قد كان ( السالم عليه ) عقيل بن مسلم اإلمام سفير على قضائه بعد و زياد ابن الكوفة اكمح

 نزل حتى غربا التوجه إلى أضطره مما الكوفة مدينة الحسيني الركب دخول عرقلت و منعت قد

 جده به تنبأ ما و أخبارها جميع استحضر هنا و اسمه عن اخبر و المكان عن سأل عندها و كربالء

 ترد هنا و وقته حان قد المحتوم مصيره أن تيقن و استرجع عندها ( سلم و اله و عليه هللا صلى ) النبي

  : منها تساؤالت عدة

 تلك أهل إلى السفير مسلم مهمة كانت هل و ، ابتداء الكوفة استهدف ( السالم عليه ) اإلمام هل -أوال:

 الحكم تقويض و السيطرة فرض و ( السالم عليه ) حسينال سيده الستقبال التهيؤ اجل من المدينة

 بن مسلم فشل الن ، خاطئ فهم أول هذا و التاريخية النصوص ظاهر على تماما فشل قد و فيها األموي

 هذا و ، نفسه القائد من القرار صنع صحة عدم إلى ينسحب األمر األسباب، كانت مهما و حاشاه عقيل

 و ( السالم عليه ) الحسين اإلمام هو ( السالم )عليه لمسلم السفارة بهمة التكليف صاحب الن محال

 الكوفة احتالل يكن لم الكوفيين تكليف و مسلم مهام أن بالتالي و المعصوم من العبث يصدر ال عقائديا

 حالة إلى عقيل بن مسلم أتباع من أالف سيطرة قلب الذي دهائه و الحاكم سطوة لمجرد فشلوا أنهم حتى

 فلم ، المكان عن سأل حتى كربالء يتذكر لم بل قهرا إليه الوصول على الذي خاصته مع نهياراال من

 نزوله حتى اإلمام نسي بل المؤمنين أمير عن ال و األكرم الرسول عن المتواترة الروايات جميع تنفع

 يكن لم لمسيرا ذلك أن و ( السالم )عليه أبيه كتائب لبعض قائدا هو و صفين إلى المسير أيام كربالء

 بين الزمنية المسافة و سرا يكن لم و حرب إلى توجه و كتائب اجتماع و دموع فيه حيث صيد رحلة في

 بعد إال تذكرها يتم ال و الحادثة و المكان تناسي يتم حتى السنيين من العقدين تتجاوز لم صفين وقعة

 بها المساس دون عليه هي ما على اياتالرو قبول أما -أمور: عدة إلى التنبه يجب هنا و . عنها السؤال



 عليه ) المعصوم مقام يناسب فيما إال قبولها عدم أو احمر خطا   إليها التعرض و حصانتها درجة إلى

 على حديثنا أعرضوا ) -قال: عندما نفسه المعصوم وضعها قد ضابطة إلى نخضع بالتالي و ( السالم

 فما يوجد ال و ( الحائط عرض به اضربوا خالفه ما و هب خذوا وافقه فما هللا رسول سنة و هللا كتاب

 عنق حول ملتفا و للوعي مغيبا و مخالفا كان و إال تاريخا عنه يصح ما في العباسي التراث من ورثناه

 اإلمام اتخذه أجراء بكل الطعن غايتها تاريخية صورة صناعة و تعمدا هناك تقدم فيما و ، العقيدة

 سير في اإلرباك لصناعة فراغ منطقة ترك أو الحدث اجتزاء خالل من ذلك و ( السالم عليه ) الحسين

 يقابلها  حدوثها قبل كربالء بأحداث تنبأ التي الروايات نقبل أن فأما ، المتناقضات جمع و األحداث

 حنكة و تدبير يقابله األتباع قلة و الخذالن و العزلة نتيجته األحداث سير عن معزل في مربك أجراء

 زياد ابن يفرق عندما السيما األعجاز إلى يكون ما اقرب بصورة النصرة ألسباب اصطياد و يةسياس

 بن مسلم أتباع من ألف عشر ثمانية من اإلمارة قصر في محاصر هو و خاصته من خمسين معه و

 في المحتوم المصير و النبوءة حكايات من نسج ما أصل نرفض أن أما الخطورة تكمن هنا و عقيل

 أي دون حتفه إلى يسير كان العباسي التاريخ من به يتعبد ظاهرما على و اإلمام أن السيما ءكربال

 كمعارض اإلمام قبول أو ، الملموس الواقع في النبوءة لمفهوم تسخير دون حتى تدبير و تخطيط

 أو ، ىجر ما كل في للنبوءة شأن ال و األمور زمام على السيطرة فقد لكنه و الجور حكام لتسلط رافضا

 اإلحباط صور كل رفض و تخطيطه و اإلمام حنكة و النبوءة قبول بين تجمع مشرقة صورة أعطاء

 يناسب بما قراءتها إعادة و األحداث خفايا كل كشف و ( السالم عليه ) الحسين اإلمام بمسير الملصقة

 خيار ال و األول ( السالم عليه ) اإلمام خيار كربالء أن منه التوثق يمكن ما أذن ، عظمته و اإلمام مقام

 ) مسلم مهمة صميم في األمر هذا و توجيهها و شيعته طاقات تسخير بقدر بالكوفة له شأن ال و غيره

 ألن سالما أمنا كربالء إلى اإلمام وصول لتسهيل الكوفة حكومة أشغال و جبهة فتح بل ( السالم عليه

  فشل ما هذا و األكرم الرسول نبوءة يضرب وصوله عدم و النبوءة صميم في هو وصوله

 إلى الوصول من ( السالم عليه ) الحسين اإلمام تمنع التي القوة أسباب كل معه فقدوا و أمية بني به

 . كربالء

.................................................................................. 

 المجهر تحت

 شخصية! حرية
 الهاللي عدوية

 مؤسسة تناولت والتربويين..اذ اآلباء نفوس في الذعر » منتل تقرير » اسم حمل تقرير اثار ، طانيابري في

 اقل ارقام الى متوصلة للماكياج المراهقات الفتيات استهالك حجم لها مسحية دراسة احدث في منتل

 (.. )خطيرة انها به ماتوصف

 لمستحضرات المراهقات استهالك في مسبوقال غير االرتفاع هذا وراء االسباب بعض التقرير ويورد

 التي الكمال حالة الى الوصول ومحاولة الفنانات تقليد او العائلة نساء او االم محاكاة ومنها التجميل

 . واالفالم الصور في بها يظهرن

 بحث اجراء حاولنا اذا االمر يكون فكيف بريطانيا في كبيرة تربوية فعل ردود اثار التقرير هذا كان اذا

 ستكون ؟ المدرسة او االهل من حقيقية رقابة دون لدينا الماكياج يستخدمن اللواتي المراهقات عدد حول

 خطورة ستؤكد  منها خروجهن وقت في للفتيات مدرسة اية مراقبة ان ذلك شك دون محبطة النتائج

 وعندها ، المدرسة من خروجهن االبعد المساحيق استخدام على اليجرؤن اغلبهن وان سيما المشكلة

 تواجد ذلك يرافق ، مناسبة غير أزياءا او عاليا كعبا يرتدين او المساحيق يضعن مراهقات مشاهدة يمكن

 عصرية الغان عالية اصوات منها لقتنط حديثة لسيارات منهم البعض واستخدام المدارس قرب الشبان

 .. المتبرجات الفتيات يتابعون وهم

 يجهلون لكنهم المدارس ادارات تدخل رافضين شخصية( )حرية بناتهم ماتفعله االهالي بعض يعتبر قد

 اضرار من يطالهن عما فضال ، وتقاليده المجتمع عادات على التمرد فرصة الفتيات يمنحون بذلك انهم

 .. للمساحيق المبكر االستخدام نتيجة صحية



 لألمهات يمكن ، كله والمجتمع والتربويين لألهل مرعبا حدا وتصل الظاهرة هذه تتفشى ان وقبل ، لذا

 تقديم ليسهل صداقتهن وكسب منهن التقرب محاولة مع ، سرا حقائبهن ويفتشن لبناتهن ينتبهن ان ببساطة

 األهل من مايتطلب التمرد الى وتميل النصيحة الفتاة ترفض ، المراهقة سن ففي لهن، والنصح االرشاد

 الترسمه الحقيقي الجمال بأن الفتيات القناع تربوي أسلوب اتباع مع خفية رقابة ممارسة والمدرسة

 .... وجذابة ملونة وأغلفة علب في الخطر أدوات لهن يقدم مستقبل من ولحمايتهن المساحيق

........................................................................................................ 

 الحديثة التكنولوجيا ووسائل الشباب

 اإلدمان وفخ .. باألمان اإلحساس بين
 الجبوري فاضل عباس د.

  معظم تدعو عموما ، والشباب المراهقين حياة على المختلفة بنواحيها التكنولوجيا تأثير زيادة مع

 أنهم إلى مشيرين الحديثة، التكنولوجيا عن مؤقتا ، االبتعاد،ولو إلى الشباب هؤالء الحديثة اساتالدر

 الطبيعة الحياة بممارسة واالستمتاع روحهم الستعادة واآلخر الحين بين قصيرة استراحة إلى بحاجة

 في بـالضياع أشبه وجياالتكنول عالم في االنهماك أن اإللكتروني. الفضاء عن بعيدا   الواقع إلى والعودة

 والمحادثة. واأللعاب اإلنترنت عالم في يضيع فالمرء الفضاء،

 مساحات لنفسها وأوجدت والكبار الصغار حياة في بقوة وملحقاتها الحديثة التكنولوجيا دخلت لقد

 في لها الحدود إمكانات من تمتلكه لما نظرا   ينكرها، أن أحد يستطيع ال حقيقة وهذه حياتنا في كبيرة

 توجد أنه إال لإلنسان االجتماعية الحياة أساس هو التواصل كون من الرغم وعلى التواصل. خلق

 التكنولوجية الوسائل هذه استخدام إدمان جراء من للشباب االجتماعية الحياة على سلبية تأثيرات

 يؤثر تحديدا ، منها االتصالية الحديثة، التكنولوجيا وسائل استخدام على الشباب إدمان إن الحديثة.

 للتفاعل بديال أصبح االنترنت الشباب.فاستخدام لهؤالء االجتماعية الحياة على مباشر غير بشكل

 استكشاف في الطويلة الساعات قضاء الشاب هم وأصبح واألقارب الرفاق مع الصحي االجتماعي

 االستخدام يعزز بما لألفراد ةاالجتماعي القيم منظومة في تغيرا   يعني مما المتعددة، االنترنت مواقع

 فرص من يقلل بما للوحدة، والميل الرغبة ويعزز االجتماعية القيم من بدال الفردية القيم المفرط

 تقوم ،فهي«المقرب الوحيد الصديق» إلى الوسائل هذه لتحول نظرا   االجتماعي والنمو التفاعل

 الحديثة الوسائل هذه من كبير جزء وأن ةعندهم،خاص والوحدة الفراغ أوقات وتسد يوميا   بمصاحبتهم

 كثرة مع الشباب فيه يتحول االنترنيت( على الدردشة خاص)األلعاب، افتراضي عالم بناء فكرة يعتمد

 إلى تقوده حراك، دون مكانه في جاثم وهو الوهمي ة المسافات معه تقطع لآللة عبد مجرد إلى االستخدام

  «.مكانه وحيدا   جالسا   يزال ال أنه ويرى الحقا   غفوته من وليصح الوهمية والشخصيات الخيال عالم

 ثورة أن النفسي، للطب العالمية الجمعية رئيس سارتوس نورمان الدكتور أعدها حديثة دراسة تؤكد

 منها عديدة نفسية أمراضا تفرز والفيديو والجوال واإلنترنت الحاسوب وظهور الحديثة التكنولوجيا

 عالقته وإنهاء وانطوائه اإلنسان عزلة في لدورها وذلك العصبية ضطراباتواال والقلق االكتئاب

 األسري. وترابطه

 األجيال بين الفجوة تقوية في مساعدا   عامال   أصبح الواسعة الحياة مجاالت في التكنولوجيا دخول إن

 يتمتعون ال لذينا الناس من الكثير أن بل الخارجي..ال العالم مع واالتصال الحوسبة بثقافة يتعلق فيما

 نموذج تطوير على يساعد مما والغباء بالتخلف لالتهام عرضة أصبحوا الوسائل هذه استخدام بميزة



 األبناء أو والكبار الصغار بين أو المجتمع شرائح أو األجيال بين والثقافي االجتماعي الصراع من

 ،«واآلباء

 إن الحديثة التكنولوجيا وسائل من أي عن ناءاالستغ استحالة على اليوم يجمع وجميعنا العمل ما ولكن

 حد في لمشكلة مثارا   والستاليت واالنترنت الموبايل يكون ال بالمزيد؟؟؟؟ربما يطالب يكن لم

 الغير االستخدام كثرة مع تحولنا الوسائل،التي هذه مع التعامل طريقة في تكون قد المشكلة ذاتهم،وإنما

 دورنا على للحفاظ والتعقل الحكمة من يكفي ما نمتلك لمدمنين.فه وأشباه مهوسين إلى موظف

مين  هي؟؟!!!!... تتملكنا أن قبل نحن التكنولوجيا كمستْخدَمين،فنمتلك وليس كُمستَْخد 

....................................................................................... 

  السويد في

 الكهرباء تخزن بطارية إلى وردة حولوا
 النبات خالله يقوم سويدي علمي مشروع بفضل ممكنا ذلك صار للطاقة! مخزن إلى النبات تحويل

 للكهرباء. موصلة هالمية مادة إلى اللدنة المادة هذه وتتحول للكهرباء. موصلة لدنة مادة بامتصاص

 عن ،2015 وفمبرالثاني/ن تشرين في وزمالؤه، بيرغرين ماغنوس السويدي الباحث أعلن عندما

 قد واآلن العالم. مستوى على جدل وثار العلمية األوساط اندهشت للكهرباء، موصل لنبات تطويرهم

 مجلة في االثنين اليوم دراستهم نتائج السويدية، نورشوبينغ بمدينة لينشوبينغ جامعة من الباحثون،

 للعلوم. األمريكية لألكاديمية التابعة «بروسيدنجز»

 في المشاركين أحد غابريلسون، روجير طور حيث جذري، بشكل النظام هذا حس نوا أنهم وأكدوا

 المادة عن أفضل بشكل الكهرباء توصل إنها يقول «ETE-S» اسم عليها يطلق لدنة مادة الدراسة،

 بل الوعائي للنظام األنبوبي الجزء في فقط تبقى ال ETE-S مادة أن كما السابق. في استخدموها التي

 النسيج إجماال عليه يطلق ما وهو بينها الموجودة الثنايا وفي النباتية الخاليا جدران في أيضا تنتشر

 الخشبي. الوعائي

 اللدنة المادة وتصل ،ETE-S لمادة مائي محلول في ساعة 24 نحو التجريبي الوردة مشروع يظل

 الماء. مع الغذائية المواد من وغيرها المعدنية العناصر الوردة به تمتص الذي الشكل بنفس للوردة

 مادة أي هيدروجيل، إلى وتتحول جزيئاتها وتندمج هناك كثافتها تزداد للوردة المادة هذه وصول وبعد

 الماء. في للذوبان قابلة غير ولكنها الماء على تحتوي مبلمرة

 في تساعد للنبات دفاعية آلية أن التصوير طرق باستخدام مراقبة لياتعم خالل من الباحثون واستنتج

 ويكون المادة. هذه بلمرة تدعم التفاعلية األكسجين بأنواع يعرف ما إن حيث البوليمرات تكون عملية

  الجروح. حاالت في للنبات دقيقة أحياء تسلل لمنع األصل في الجزيئات هذه النبات

 في الموجودة البوليمرات جدائل الباحثون استخدم )بطارية( للطاقة مخزن إلى الوردة ولتحويل

 على تحتوي مادة أي وهي كهرل أو كإلكتروليت ETE-S مادة و كهربية كأقطاب الكبيرة األوعية

 شحن استطعنا حيث» البطارية عمل طريقة يشبه ما وهو للكهرباء ناقال وسيطا تشكل حرة أيونات

 الباحثين كبيرة ستافرينديو، إليني أوضحت حسبما طاقتها من أي انفقد دون المرات مئات الوردة

 لينشوبينج. جامعة عن بيان في بالدراسة، قاموا الذين

 وأكد الكهروكيميائية. الفائقة المكثفات قوة تقارب البطارية لهذه األسية القيمة إن الباحثون وقال

 أو أيون مضخة لتزويد بطارية إلى المحولة الوردة هذه استخدام بالفعل اآلن الممكن من أنه الباحثون

 الدراسة أن مانياألل يوليش أبحاث مركز من أوفنهويزر أندرياس ورأى بالطاقة. مختلفة حساسات

 واستبعد «.لذلك النهائي الهدف اآلن حتى أعرف ال ولكني» متينة علمية أسس على وقائمة أصلية

 الطاقة. إلنتاج النبات لدى الضوئي التمثيل عملية الستخدام ما يوما اإلنسان يلجأ أن أوفنهويزر

............................................................................................ 



 .. سامراء

 العالم في مقدسة قبة اكبر احتضنت مدينة
 بغداد، شمال كيلومترا 125 مسافة وعلى دجلة نهر ضفاف على األثرية سامراء تشمخ

 نفوذها بسطت والتي باهلل، المعتصم عهد في اإلسالمية العباسية الدولة عاصمة مقر وكانت

  .آسيا وسط إلى تونس من الممتدة األرض على

 ثالثة فيه فأقام عراقيين، لنصارى الموضع هذا وجد عاصمته، لبناء موضع عن يبحث  المعتصم جاء

 في وأخذ درهم، بخمسمائة الدير أرض واشترى هواءه، واستطاب فاستحسنه مالءمته. من ليتأكد أيام

 قواته مع انتقل المدينة بناء تم أن وبعد رأى(، من )سر سميت التي مدينته بتخطيط هـ( 221) سنة

 عهد وفي شاهقة. مباني فيها وشيدوا الناس قصدها حتى قليل زمن إال يمض ولم إليها، وعسكره

 مئذنته ومنارة الكبير الجامع وشيد المتوكلية مدينة بنى م( 859 هـ/ 245) سنة العباسي المتوكل

 األثرية. المدينة معالم أحد تعد التي الملوية الشهيرة

 في المباني أغلب تعرضت  عاما، 58 من تقرب فترة العباسية للخالفة عاصمة سامراء مدينة بقيت لقد

 حال هو كما الحقا والصفوي م( 1258 - هـ 656 عام )في المغولي الغزو أثناء للتدمير سامراء مدينة

 الشاهقة. ومبانيها اسوارها هدمت ولقد بغداد، مدينة

 

 تاريخية أثرية مواقع من تضمه لما والزائرين السائحين يستقطب مركز بأنها سامراء مدينة تتميز

 وللضريح ،«ع» العسكري والحسن الهادي علي اإلمامين ضريح ةالمدين تضم . أهمية. ذات ودينية

 أئمتهم من عشر الحادي واإلمام العاشر اإلمامين يعدونهما فهم عشرية، االثنا الشيعة عند دينية مكانة

 اإلمام أم نرجس والسيدة الهادي علي اإلمام أخت حكيمة السيدة اضرحة إلى باإلضافة

 االئمة فيه عاش الذي السرداب الضريحين بجوار يوجد كما .. الشيعة عند «عج«المنتظرالمهدي

 الف 72 وبها مترا 68 محيطها يبلغ اذ العالم في ذهبية قبة اكبر وتحت والمهدي.. والعسكري الهادي

 ودفنا م 873 و 868 عامي في استشهدا الذين «ع» العسكريين االمامين ضريح يقع مذهبة طابوقة

 عام القاجاري شاه الدين ناصر السلطان جاء حتى فوقهما ويكبر يرتفع البناء وظل عادية قبور في

 البديع. الملون بالقاشاني والمآذن االبريز بالذهب القبة وغشى الضريحين شباك بتجديد فأمر م 1868

 عدد نسمة،ارتفع الف 190 سامراء سكان عدد كان م 2013 العام التخطيط وزارة إحصائيات حسب

 العام نسمة 190,000 من أكثر إلى الخمسينات بداية في نسمة 15,000 من سامراء مدينة سكان

 من نسمة 250,0000 حوالي سكانه عدد فيبلغ واألرياف( المدينة) سامراء قضاء أما م. 2013

  السنة. العرب

 العصر في جريمة اكبر أرهابيون مجموعة ارتكبت 2006 شباط 22 األربعاء يوم صباح في

 عبوتين بزرع وقاموا الخمسة الحماية شرطة أفراد وقيدت المرقد اقتحمت عندما الحديث

 لحظات بعد بالضريح الخاصة القبة انهيار إلى أدى مما ، وفجروها الضريح قبة تحت ناسفتين

 على لالحتجاج وحوله بالمرقد المحيطة احةالس في سامراء مدينة أهالي من اآلالف تجمع

 في محفوظة كانت التي ودرعه وسيفه الهادي علي اإلمام عمامة يحملون وهم اآلثم االعتداء

 على كبير عسكري هجوم االرهابي داعش تنظيم شن 2014 العام وفي المرقد.. سراديب أحد

 فتوى صدور بعد كنول الدين صالح محافظة مدن أغلب على سيطرته بعد سامراء مدينة

 هزيمة الى أدت كبيرة معركة حدثت سامراء منها المقدسات عن للدفاع «الكفائي الجهاد»



 عمليات وتستمر المحافظة، باقي على العرقية والقوات الشعبي الحشد سيطرة وتوسيع التنظيم

 دينيةال المرجعية من ومباركة باشراف وساق قدم على العسكريين االمامين ضريح بناء إعادة

 الرشيدة.

....................................................................................................................................................

....... 

 الديكور في هامه اسس
   ذوق و علم يتطلب ناجح ديكور على الحصول أن الناس من كثير يعتقد

 عن المزيد لمعرفة بالكتب االستعانة أو الديكور في متخصص بشخص االستعانة البعض يفضل قد

 .. التزيين أساسيات

 هذه و فيه خاصة أيضا   أساسية عوامل التجربة و اإلطالع و الخبرة أن نغفل ال أن يجب أنه إال

 تطبيقها عند مرضية نتائج تعطي أن يمكن خبرة أصحاب لكم سطرها مختصرة قواعد و معلومات

...  

  معينا لونا اختيارك فإن لذلك . المزاجية وحالتنا سلوكنا على قوي تأثير لأللوان

 يسبب ما المستخدمة األلوان نسبة تحديد يكون قد لكن . معه بالراحة شعورك مدى عليه سيتوقف

  األلوان توزيع يتم أن يفضل لذلك للكثيرين حيرة

  يشغل : بحيث

  الغرفة مساحة من 60% الرئيسي اللون

  الغرفة مساحة من  30الثانوي% اللون

 أن باألعتبار األخذ ..مع اختيارهما تم اللذين السابقين اللونين إبراز علي يساعد عادة الثالث اللون

 واألسقف ،اتساعا أكثر تبدو تجعلها حيث الضيقة، و الصغيرة الغرف تالئم الفاتحة األلوان

 الكبيرة الغرف في الداكنة األلوان تستخدم ،ذلك من العكس وعلى ،ارتفاعا أكثر تجعلها المنخفضة

   . المرتفعة األسقف أو

 لكن  تميز و جمال أكثرها ليست لكنها الطرق أسهل من تكون قد النمطي التنسيق طريقة  التنسيق/

 تكون ارتكاز نقطة إيجاد حاول لذا ،البيت في الفوضى تعم أن بالضرورة يعني ال النمطية تجنب

 تضم أن على كذلك احرص و ، التلفاز أو مثال   كالمدفأة حولها األثاث تنسيق يتم للغرفة مركز بمثابة

  النفس. و للعين مريح و متوازن بشكل لكن مختلفة وأطوال ارتفاعات ذات أشياء الغرفة

.......................................................................................................... 

 للتنحيـف  وصفــات
 ممارسة وصعوبة الريجيم فترة خالل الغذائي بالبرنامج اإللتزام صعوبة من النساء أغلب تعاني

 في متواجدة وجميعها التنحيف على تساعد وسريعة سهلة طرق هناك ولكن الرياضية التمارين

 وهي: منها اإلستفادة ويمكن المنزل

 اوراق من وعدد القشر مع واحدة ليمونة عصير عن عبارة وهو الطازج والنعناع الليمون *عصير

 والقولون. المعدة عمل وتنظيم الدهون حرق على يساعد وسوف وجبة كل بعد يشرب النعناع

 الطبيعية والمواد األعشاب بيع محالت عند موجود وهو المر العلك نسميه ما أو الذكر *العلك

 لمدة بالماء المنتصف حتى ملئ كأس في نقعه أو المر طعمه على والتعود كعلكة تناوله ويمكن



 كما الجسم وشد الهادئ والنوم الشحوم تذويب على يساعد فهو المنقوع وشرب مالنو قبل ساعتين

 للبشرة. طبيعي بكوالجين أشبه ألنه البشرة على منقوعه إستخدام يمكن

 بعد المعدنوس عصير شرب فيمكن الدهون حرق وصفات من أيضا ويعتبر المعدنوس *عصير

 حرق في وسيساعد أوقات لثالث الشاي ماك وشربه غليه او الماء من القليل مع بالخالط خلطه

 الجسم. وتنحيف الدهون

............................................................................................................................ 

 مطبخية معلومات
 ماهرة طباخة كنت   فمهما المطبخ في تنفعنا ان الممكن من التي المفيدة المعلومات من الكثير عنا تغيب

 للفائدة. هنا سنعرضها التي األمور بعض عن تغفلين فسوف

 لزجة. تبقى ال حتى الليمون قطرات بعض ضعي الباميا طبخ .عند1

 جدا. حادة وستصبح فيها خشن ملح إخلطي حادة خالط شفرات أردت   .اذا2

 دقائق عشر لمدة وإتركيه الحار بالماء مبللة نشفةم على القالب ضعي بالقالب الكيك إلتصق .إذا3

 بسهولة. الكيكة تنزع وسوف

 ستتحمر خبزها وعند أبيض ولونها طرية تصبح سوف خل ملعقة عجين أي العجين مع وضعت   .اذا4

 أطيب. وتصبح

 الزيت. على الفانيال بودرة رشي القوية القلي رائحة تبقى ان بدون السمك قلي في رغبت   .إذا5

 الطبخ. بداية في أضيفيه للثوم خفيف مذاق أردت إذا.6

 ثم ومن الملح تمتص فسوف البطاطا من قطع ضعي المرق في الزائدة الملوحة على .للقضاء7

 المرق. من أخرجيها

 الفرن؟ في شيها عند الوسط منطقة في الكيكة هبوط أسباب هي ما تعلمين .هل8

 صغير القالب يكون أن اما -1

 العالية الفرن رهحرا بسب أو -2

 الشي. عملية من االول النصف اثناء فتح الفرن أن او -3

 بسهولة. يقشر وسوف دقيقة عشرين لمدة الورد بماء أنقعيه سهل بشكل اللوز تقشير أردت   إذا .9

 قوية. لمعة على تحصلين وسوف بالخل قماش قطعة بللي الخشب تنظيف .عند10

 ينزع وسوف ليبرد أتركيه ثم دقيقة لمدة المغلي الماء في ضعيه الدجاج جلد نزع في رغبت   اذا .11

 بسهولة.

.......................................................................................................................... 

 الرجولة كفة في هن..
 زوجها عنها نام إذا المرأة

 المالئكة تلعنها باتت غاضب وهو

 العكس كان لو كيف لكن

 .. المسجد لشيخ زوجته رجل شكى حيث طبيعي غير شيء حدث الجمعة خطبة في

 ! المأل أمام



 الكثير للرجل كان وإن فحتى المرات مئات الرجل من أكثر وتصبر تتحمل المرأة بأن الشيخ عليه ورد

 وأكبر أعظم الزوجة صبر فإن المصائب من

 كي رجليها على وتقف وأطفالك تحملَتك له: قال عندما الزوج على الشيخ صوت نبرة ارتفعت وقد

 تحترمها؟ أن حقها من ليس أو بذلك وسلم( وآله عليه هللا )صلى الرسول أوصى وقد قوتك لك تصنع

  حاجة؟ أو «قوتا عليها تنقص وال تقدرها؟

 خطوة كل في له يكتب هللا إنف حزينة إياها «تاركا «راحال عنها وقفى زوجته «زوجا أغضب لو هللا فو

 نصفها ليلة كل في جمرة ألف عينيها من دمعة كل من له ويكتب عافيته من ويقلل رزقه عنه ويبعد لعنة

 اآلخرة. في اآلخر والنصف الدنيا في

 قال:

 لكانت حشرة خلقت ولو « غزالة » لكانت حيوانا   خلقت ولو « طاووسا   » لكانت طائرا   المرأة خلقت لو

 وجه على للرجل نعمة وأجمل رائعة، وأما   وزوجة حبيبة فأصبحت « بشرا   » خلقت ولكنها « شةفرا »

 األرض

 الجنة. في المؤمن بها يكافئ حورية « للا   » جعلها لما جدا   عظيم شيء المرأة تكن لم فلو

  أعجبتني: حقيقة

 ( ! تقتلها وكلمة ترضيها، وردة أن لدرجة «تعامال وأصعبها الكائنات أرق ) المرأة

 تتعالى لكي رأسك من وال عليها لتمشي قدمك من ليس ضلعك من خلقت فهي الرجل أيها «حذرا كن

  تحبها كي قلبك جانب ومن بجانبك تكون كي ضلعك من خلقت ..ولكن عليها

  األُنثى هي رائعة

 الجنة في «بابا ألبيها تفتح طفولتها في

 ،، قدميها تحت الجن ة تكون أمومتها وفي زوجها دين تُكمل شبابها وفي

........................................................................................................................................... 

 

 المحتوى عشق
 سعاد البياتي 

 الجاذبية تلك اتحسس اقطعها كنت طريق مسافة ،وكل ابدا الينقطع كربالء نحو وزحفي سنوات منذ

 ( الطفية صور)الواقعة من صورة على عيني وقعت كلما قلبي الشامخة،يتوجع الذهبية القباب نحو

 جوارحي، بكل اليه انجذب مكان في والجمال النبوة عطر اشم وانا التضحية عمق ،اتحسس الخالدة

 شرف ونلت المقدسة العتبة حضرة في والمواضيع المقاالت من العديد كتبت الصحفي عملي وبحكم

  الشهادة رحاب في عشتها لحظة كل في ،تمنيت النبوة بيت آلل والوالء الحب بأتجاه قلمي توظيف

 الخبر ليأتيني االيام وتمر .. المقدس المكان خدمة في هذا من اعمق قربا يمنحني ان ادعوهللا كنت

  وانتابتني  الكريمة الدعوة مسامعي تصدق لم ، النسوي االعالم في لللعم اختياري مبلغا السعيد،

 فرحا. دموعي لتنساب ساخنة شهقة

 في مكانا والتردد للتفكير ادع ولم الشهداء! سيد رحاب في ، هناك وهدفي راحتي وجدت طالما 

 شرف. مابعده شرف انه الدعوة، قبول لحظة احسستها االلهية فالنعمة ، وجداني



 الظروف كل وكانت ، وممتع جميل ، الحسيني االعالم مجال في فالعمل ابدأ، حتى طويال انتظر لم

 وبحس بعمق تعمل بدأت  المميزة االقالم قوارير، مجلة النجاز العمل فريق مع لالبداع مهيئة

 خطوة اتقدمن وكلما ، السليم الطريق على ووضعها المجلة نهج تعمق  ناضجة افكار النتاج المسؤولية

  المتمثلة االعالمية جهتها بحجم  وعميقة متجددة برؤية و وابداعا نضجا اكثر االخرى الخطوات اتت

 واعطتنا االساس لنا ووضعت والطويلة العريضة الخطوط لنا رسمت التي  المقدسة الحسينية بالعتبة

 الكبرياء مدينة خدمة في سأكون انني يكفي اقول قلبي كل ومن لذا .. واهتمام بثقة االخضر الضوء

 وحشدا جيشا البواسل مقاتلينا سطرها التي التضحيات لكل حبره سيوظف وقلمي ،  الحسيني والشمم

 بين نضع  السامية.. التسمية شرف نالت واخت وزوجة واب ام ولكل والعز الكرامة جبهات في  مقدسا

 ابداء ويشرفنا رضاكم المطبوع ينال ،وان والسداد  التوفيق هللا نسأل الذي المطبوع هذا ايديهم

  . وااليمان بالحب تعبق سليمة اسرة لبناء الجميع يخدم بما لتطويرة ومقترحاتكم وارائكم مالحظاتكم

  مسابقة اعالن

 القصيرة القصة
 االنسانية بالمفاهيم المفعمة القصيرة، القصة جنس من الملتزم االدبي بالمنتج الثقافية للساحة رفدا

 يسرُّ  للقصاصين المبدعة لألقالم وتشجيعا السالم(، )عليه السجاد اإلمام ارساها التي قوقوالح النبيلة

 مسابقتها في للمشاركة دعوتكم السنوية فعالياته وضمن سجادية تراتيل لمهرجان التحضيرية اللجنة

 القصيرة. للقصة االول

 عشرة ألفضل تقديرية هاداتش مع االوائل، الثالثة للفائزين مجزية مالية جوائز خصصت انه علما

 والتقييم. للفحص الخبراء لجنة حددتها التي العامة للشروط مستوفية قصص

 هي: للمشاركة العامة الضوابط

 على وترسل كلمة، (1500) على تزيد وال كلمة (500) عن القصصية المشاركة تقل ال ان -1

 التالي: االيميل

ALSEGAD1439@YAHOO.COM  لمهرجان القصيرة القصة )مسابقة بوك: الفيس صفحة عبر او 

 سجادية(. تراتيل

 الفصيحة. العربية باللغة مكتوبة تكون ان -2

 رؤيا وفق السالم( )عليه اإلمام ارساها التي (50الـ) الحقوق رسالة من حقا القصة تستلهم ان -3 -3

 معاصرة. فنية

 اخرى. مسابقات في مشاركة او منشورة تكون ال ان على -4

 واحدة. قصيرة بقصة المشاركة ونتك -5

 القصص في قصصية مجموعة إلصدار مناسبا تجده ما ترشيح المقدسة الحسينية للعتبة يحق -6

 المهرجان. مطبوعات ضمن واصدارها والمميزة الفائزة

 .15/8/2017 يوم المشاركة القصص الستالم موعد اخر -7

 العام. نفس   من العالمي سجادية تراتيل مهرجان فعاليات ضمن بها خاص حفل   في النتائج عن يعلن -8

 القصصي. السرد في وخبراء اساتذة من نخبة من مؤلفة لجنة المشاركة النصوص فحص تتولى -9


