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كــرم اإلســام املــرأة إذ إعــرف بأهميتهــا يف الحقــوق املدنيــة واملاليــة ومل يفــرق يف نظرتــه إىل املــرأة بــل عدهــا 

مســاوية للرجــل فمنحهــا حــق الحيــاة وحــق املســاواة مــع الرجــل يف االنســانية والكرامــة ،ومنحهــا حــق الــرأي، 

ومنــع ويل أمرهــا مــن أن يجربهــا عــى زواج ال تريــده طمعــاً يف مــال يكســبه أو حرصــاً عــى جــاه يحــرزه كــا 

وحــرم وأدهــا ،والتشــاؤم يف والدتهــا ، وفــرض لهــا حصــة مــن املــراث هــي نصــف نصيــب الرجــل )للذكــر مثــل 

حــظ األثنــن( 

ولعــل أهــم مــا منحــه االســام للمــرأة وســبق بــه أي ترشيــع عاملــي إىل اليــوم أنــه أعطاهــا الشــخصية الحقوقيــة 

الكاملــة أي حــق التــرف مبــا متلــك ، وســوى الــرشع بينهــا وبــن الرجــل يف الواليــة عــى املــال والعقــود حتــى 

إجــاز لهــا بعــض  الفقهــاء واليــة القضــاء .                                                                                               

 ولهــذا ميكــن القــول بــأن نصيــب املــرأة يف صــدر اإلســام هــو تحريرهــا مــن املعانــاة وإعطاؤهــا حقوقهــا كاملــة 

،ومبــارشة حياتهــا الخاصــة والعامــة وذلــك داخــل إ طــار مــن العفــة  والحيــاة الهادئــة مبــا يتفــق وروح اإلســام 

وقيمــه ،كــا فتــح اإلســام للمــرأة طريــق الحيــاة والكفــاح واملشــاركة الوجدانيــة مــع الرجــل يأخــذ دوره كيــف 

ال وهــي متثــل نصــف املجتمــع والــذي كان هــدف اإلســام األســايس رفعــة شــأنه وتأكيــد وحدتــه .                                                                                                                                

 لــذا إزداد املجتمــع قــوة ومنعــة باملــرأة ســواء ً أكانــت أمــا أو زوجــة أم اختــاً أم بنتــاً، والتــي فتــح لهــا اإلســام 

األبــواب كلهــا بعــد أن كانــت مؤصــدة معظمهــا أمامهــا .      

ويف العــر األمــوي وعــى الرغــم مــن التصــور الــذي أصــاب املجتمــع العــريب اإلســامي واالختــاط الــذي حــدث 

فقــد احتفظــت املــرأة مبكانتهــا االجتاعيــة، وظهــرت أمــرات تدربــن عــى ركــوب الخيــل وشــاركن يف الســباق 

ــد العجــم أدى إىل  ــد العــرب بتقالي ــاط تقالي ــاين واخت ــد الث ــذي كــر يف عهــد الولي إال أن اتخــاذ الجــواري ، وال

بعــض التهــاون يف أمــر املــرأة ، مــع اســتمرار ظهــور بعضهــن ومشــاركتهن يف مجــاالت الحيــاة كافــة ،فاشــتهرت 

ميســون زوجــة معاويــة باســتقاليتها الواضحــة وفضلــت العيــش يف الباديــة عــى حيــاة الــرف يف القــر الخــايف 

يف دمشــق وظهــرت ســكينة بيــت الحســن التــي جملــت بيتهــا وجعلتــه ملتقــى لألدبــاء والشــعراء 

 ومــن مشــاهر النســاء يف هــذا العــر : عائشــة بنــت عبــد الرحمــن بــن طلحــة الصحــايب املعــروف وأم البنــن 

ــا اســتياؤها مــن الحجــاج  ــد الخليفــة ،واملعــروف عنه ــا عن ــة مبكانته ــن مــروان ،واملعروف ــك ب ــد املل زوجــة عب

وتأنيبــه عــى قســوته .

 ثــم أم الخــر رابعــة العدويــة املشــهورة التــي تعــد أبــرز أعــام املذهــب الصــويف يف اإلســام هــذا إضافــة إىل 

العقائــل الكــر كعــزة وبثينــة وجميلــة وليــى األخيليــة وغرهــن ممــن أعجــب بهــن شــعراء العــزل املشــهورون 

يف العــر األمــوي .

بقلم هاديا 

املرأة يف االسالم
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أوالد املــرأة هــم أســنانها ومخالبهــا 

يف مجتمعنــا وهــم الذيــن يحصنــّون 

األم ويحرســون قيمهــا . يف كل امرأة 

ــا  ــب ،وتّصبه ــة ال تنض ــة أموم طاق

عــى مــن حولهــا مبــن فيهــم الــزوج 

ــئمة  ــه املُس ــو وادعاءات ــور ه املنخ

ــة املتأخــرة تفّصــل  .يف هــذه املرحل

املــرأة زوجهــا عــى طــول رغائبهــا، 

 . عجيبــة  بطــراوة  يســتجيب  و 

وال تــكّل مــن تذكــره كلــا رصن 

ــه  ــه /تنهك ــننه وقوامت بلوائحــه وس

متامــاً/ ال تــكل وال متــل مــن النبــش 

مثــل منلــة قــررت الوصــول وتصــل . 

تشــفق عليــه أحيانــاً ولكنهــا ال توفر 

ــه  مناســبه لتحرجــه وتراجــع وتلزم

مبــا اتفــق مــع حاجاتهــا. متســك 

ــى  ــت ع ــي كان ــكن الت ــس الس بنف

رقبتهــا وتنقلهــا بهــدوء وثقــة عــى 

ــه  ــود مروجات ــا ال تع ــه . عنده رقبت

تثقــل   ، بــيء  تنفعــه  الســابقة 

عليــه بســداد االلتزامــات ال تنتهــي . 

يقــول إنــه مضطــر لخاطــر أوالده أن 

ــي  ــويتها الت ــل س ــا، ويحتم يحتمله

يعتربهــا هابطــة كــا يدعــي . ال ميــر 

ــه  ــق علي ــل ال يضي ــى رج ــت ع وق

ــى  ــدره ع ــل ق ــرأة . ويتقب ــن إم م

أنــه ســيُثاُب عنــد اللــه عــى صــربه 

باعتبارهــا ناقصــة عقــل وديــن ...... 

ليخفــي مشــاعره املرعوبــه أمــام 

ــص  ــْم ويســخر ليمت ــاس ، ويتهك الن

بحدوســها  .املــرأة  معهــا  خيبتــُه 

ــا ،  ــة لصالحه ــذه الخيب ــتثمر  ه تس

ــه  ــاً تورط ــرف ،وأحيان ــه وتت تنخيّ

إذا تــردد ، وتعــرف كــم يؤملــه ويذله 

هــذا الــدور، ويتحايــل كــا قلنــا 

ــا لنكتــه  ويســميها  عــى فاجعتــه ب

ــه مــرة وأســاء  ــا معلمت ســاخراً أنه

أخــرى  متملقــة باســم الدعابة.هــي 

ال تكــف عــن اللــؤم يف هــذه املرحلة 

، وال تكــف عــن نبــش مقارنــات مــن 

ــا الرجــال  ــن . كل مزاي ــاة األخري حي

الذيــن هــم غــر زوجهــا حجــة عليــه 

ــات  ــاء األخري ــاءات النس . وكل خس

حجــة لهــا . تلتــذ بتصغــره ،وإتهامــه 

والعــرف  العقــل  عليــه  وتســن 

ــه  ــا، وتطالب ــا تعفيه ــن . وكله والدي

بالســداد وتعيــد عليــه هــذا املــوال 

وكأنهــا تتوعــده . تســخر يف آخــر 

أيامهــا مــن انتصاراتــه الكاذبــة يف 

ــي . ــا ،وتنت بداياته

عبد العزيز املوىس

خمالب املرأة
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يف  النــاس  مــن  الكثــر  ينظــر 

ــم  ــى أنه ــة ع ــا إىل الرشط مجتمعن

ــد  ــون الفوائ ــي ،وينس ــاز قمع جه

كمجتمــع  عليهــم  تعــود  التــي 

نتيجــة عمــل الرشطــة ، هــذا مــن 

ــاز الرشطــة  ــا األن : فجه ــل ؟ أم قب

يحــاول أن يظهــر يف املجتمــع  عــى 

خــال  مــن  إيجابيّــة  أكــر  أنــه 

تقــّوي  التــي  النشــاطات  بعــض 

يف  باملجتمــع  الرشطــة  عاقــة 

ســبيل تحقيــق مفهــوم الرشطــة 

املجتمعيّــة ، ومــن هذه النشــاطات 

قيــام مركــز رشطــة كفرنبــل بإقامــة 

يف  ومروريّــة  طرقيّــة  لوحــات 

ــة وريفهــا ، ويف هــذا اإلطــار  املدين

ــة  ــطات  املجلّ ــدى ناش ــت إح قام

الحمــود  أســامة  املقــدم  بلقــاء 

رئيــس املركــز وســألته عــن املرشوع  

فأجــاب قائــاً : أميانــاً منــا بــرورة 

مــع  الرشطــة  عاقــة  تقويــة 

املجتمــع  كان لنــا لقــاء مــع أحــدى 

الــرشكات  الداعمــة لعمــل الرشطــة 

يف محافظــة ادلــب ،وتــّم طــرح 

ــل روؤســاء  عــدة مشــاريع مــن قب

ــم  ــا ترمي ــة منه ــز رشط ــدة مراك ع

مقــر رشطــة ، ترميــم مقــر محكمــة 

ــون  ــرت أن يك ــي آث إىل ...... إال أنن

مرشوعنــا مفيــد للمجتمــع أكــر 

ــكل  ــة بش ــد لرشط ــون مفي ــا يك م

خــاص ، واقرحــت تغطيــة منطقــة 

بلوحــات  النعــان  غــرب معــرة 

تــدل عــى املــدن والقــرى ، وأخــرى 

ــون  ــر ك ــت الس ــى أنظم ــدل ع ت

اللوحــات القدميــة معظمهــا إّمــا 

 ، للقصــف  رسقــت أو تعرضــت  

ويشــمل املــرشوع القطــاع التــايل : 

مــن معــرة النعــان رشقــاً إىل قريــة 

ــة معــرة  ــاً ومــن قري ســفوهن غرب

البــارة  قريــة  إىل  جنوبــاً  حرمــة 

شــاالً موزعــة عــى)55( لوحــة 

وتــم األن تجهيــز جــزء منها وســيتم 

بدايــة  قريبــاً  اللوحــات  تركيــب 

ــم  ــن ث ــل وم ــر نب ــة كف ــن مدين م

يف القــرى املحيطــة بهــا ، والهــدف 

مــن هــذا املــرشوع ليــس فقــط 

ــة ،  ــة املنطق ــى جغرافي ــة ع الدالل

ــن االشــتباكات  ــة  أماك وإمنــا ملعرف

املســلحة لــي ال يتعــرض النــاس 

النازحــن   وخاصــًة  املدنيــن، 

لإلصابــة أو القتل . وبإســمي وإســم 

زمــايئ العاملــن يف حقــل الرشطــة 

بالشــكر  نتقــدم  نبــل  كفــر  يف 

ونتمنــى   مزايــا  ملجلّــة  الجزيــل 

ــرآ  ــن تق ــا ،وم ــن العامــات  فيه م

هــذه املجلــة تربيــة أوالدهــن عــى 

احــرام النظــم ،والقوانــن يف ســبيل 

ــون  ــى أن نك ــا ،ونتمن ــر بلدن تطوي

ــع  ــن املجتم ــن ظ ــد حس ــاً عن دامئ

ــكراً . ــا وش بن

بقلم ...ناشطة من كفر نبل 

الشرطة ومشروع قيد اإلجناز
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من األم احلقيقية ....سياسة ام شهاب

ــي  ــألت نف ــوريا ؟! س ــة لس ــن األم الحقيقي م

ــزف ،وهــي  ــك الســؤال ســوريا الجريحــة تن ذل

ــا  ــوار و ي ــا ث ــم ي ــن منك ــوت .فم ــكاد أن مت ت

نظــام األم الحقيقيــة التــي ســوف تتنــازل عــن 

ولدهــا ســوريا لــي ال ميــوت نهائيــاً . لقــد غــاب 

وجــه و مامــح ســوريا الحقيقــي . و تشــوه 

شــامها الرشيــف . و ضاعــت هويتهــا يف زحمــة 

ــت  ــي كان ــة الت ــا الجميل ــراع . هويته هــذا ال

تقــول : أنــا ســوري إن كنــت مســلم أو مســيحي 

ــا ســوري . مــن  أو علــوي أو درزي أو كــردي أن

األم الحقيقيــة التــي ســوف تتنــازل عــن حقهــا 

مــن أجــل أن تبقــى ســوريا حيــة ال متــوت 

الحقيقيــة عــن حقهــا يف  األم  تنازلــت  كــا 

امتــاك ابنهــا عنــد القــايض حــن اختــرب املرأتــن 

ــن  ــروق ح ــد امل ــة للول ــرف األم الحقيقي ليع

قــال لهــا ســوف اقســم الولــد نصفــن نصــف 

ــة  ــت األم األصلي ــا قال ــا عنده ــك و نصــف له ل

ال ...توقــف ... أرجــوك ... ال تقســمه أعطيــه 

لهــا ألنــك إن قســمته ســوف ميــوت فعــرف 

بذلــك أنهــا هــي األم الحقيقيــة .األم الحقيقيــة 

ــي تضحــي يف ســبيل إبنهــا يك يعيــش  :هــي الت

ــة عــى  ــك التضحي ــت تل ــو كان ــأذى و ل ،و ال يت

حســاب مصلحتهــا . مــن األم الحقيقيــة لســوريا 

،و التــي ســوف تنقذهــا مــن تقســيم محتمــل، 

و ضيــاع ســتنقذ ســوريا مــن براثــن مخططــات 

الغــرب ،و تنفيــذ مآربــه بإســتغال الوضــع 

املتدهــور و الــراع القائــم . هــم يحركونــا كــا 

ــه  ــون ب ــذي يلعب يحركــون أحجــار الشــطرنج ال

... يف بدايــة الثــورة قالــوا و رددوا هــذه العبــارة 

و )أيــام األســد بانــت معــدودة ( و هــي عبــارة 

تنطــوي عــى كثــر مــن املكــر و الخبــث و 

ــتمرار يف  ــوار لإلس ــع الث ــا دف ــث كان غرضه حي

الثــورة و عــدم اليــأس اليــوم يــرح أوبامــا مــن 

ــورية  ــة الس ــار املعارض ــه إن إنتص ــد بقول جدي

أمــر خيــايل ،و مســتحيل يف حــن تغــرد الحكومة 

األمريكيــة أيضــاً يف مــكان آخــر بقولهــا )أتفهــم 

بوجــود قــوات إيرانيــة يف العــراق ( مــا هــذا ..؟ 

مــاذا تعتقــدون ؟ و نحــن العــرب و بشــكل 

التــي  كالبلهــاء  العربيــة  الشــعوب  خــاص 

يقودهــا ثائــر ســاذج و قائــد غــر مســؤول 

ــورية  ــورة الس ــة الث ــي نهاي ــذه ه ــت ه إن كان

ــا  ــكا ،و حلفاؤه ــه أمري ــط ل ــا تخط ــذا ام أو ه

ــاً و هــو تقســيم  ــاء، و فع ــه بالخف ،و تعمــل ل

ســوريا و املنطقــة إىل دويــات فنحــن نحتــاج يف 

هــذه الحالــة ألم حقيقيــة مــن الطرفــن الثــوار 

ــكا  ــه أمري ــو إلي و النظــام إن كان هــذا مــا تصب

،ودول الغــرب ســايكس بيكــو ثانيــة فيجــب 

علينــا ونحــن مســؤولون عــى أن نقطــع عليهــم 

الطريــق ،ونوجــد األم الحقيقيــة بــأرسع وقــت . 

لــو كان العــرب قدميــاً قــد ضحــوا ببقــاء بادهــم 

العثانيــة  لكانــت بادنــا األن  الدولــة  مــع 

ــف  ــا أل ــب له ــرة يحس ــة كب ــه وامرباطوري قوي

حســاب . ولكــن ال أفهمكــم يــا بنــي أمــي و يــا 

مــن تدعــون أنكــم تطمحــون لدولــة إســامية . 

ــة إســامية  امل تكــن ســوريا وغرهــا ضمــن دول

كالدولــة الركيــة أو العثانيــة ومل يعجبكــم ذلك 

، فاســتعنتم بالغــرب يك تتخلصــوا منهــا فأخذتــم 

حريتكــم ولكــن تــم عــى أثرهــا تقســيم البــاد 

ــك  ــد ذل ــا ، وبع ــات وأضعافه ــة إىل دوي العربي

أصبحتــم تبكــون عــى التقســيم وتندمــون مــاذا 

تريــدون ؟؟!! أرجوكــم قفــوا للحظــة جميعــاً 

وتســلحوا  التاريــخ  تجــارب  مــن  واســتفيدوا 

بالوعــي قبــل أن تقومــوا بــأي خطــوة وحــددوا 

ــوا  ــائل واعرف ــوا الوس ــرق وادرس ــداف والط األه

مــاذا تريــدون .؟؟؟؟  فالوعــي مطلــوب مــن 

أصغــر طفــل فينــا إىل أكــرب قائــد ،واملصيبــة أنــه 

ــكل مــن  ــره ف ــد محــدد نأمتــر بأم ال يوجــد قائ

هــب ودب نّصــب نفســه قائــد . ونحــن نســاء 

ــط  ــا مرتب ــل نســاء كل ســوريا مصرن ــل ب كفرنب

بالرجــال والرجــال مــن ميلــك زمــام األمــور 

ــن أي  ــر م ــي أك ــلحوا بالوع ــم ألن تتس ندعوك

ــا  ــا ومصــر وطنن وقــت مــى، وتدرســوا مصرن

بعــد أن تجلســوا جلســة واحــداة ،وتناقشــوا 

الحاليــة وتبعاتهــا بجديــة وعقانيــة  األمــور 

خالصــة وبخطــط ومنهجيــة مبتعديــن قــدر 

اإلمــكان عــن العشــوائية والفــوىض محاولن قبل 

ــورة  ــتعينن مبش ــم مس ــد آرائك ــيئ توحي كل ش

علائكــم وقبــل العلــاء مشــورة الحكــاء ممــن 

تثقــون بهــم ،وإال فنحــن تعبنــا مــن الســر 

ــر . ــدون تفك ــم ب وراءك

بقلم أم شهاب
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أمسع كالمك أصدقك .......

بســم الرحمــن الرحيــم )يــا أيهــا 

مــاال  تقولــون  مل  آمنــو  اللذيــن 

تفعلــون كــرب مقتــاً عنــد اللــه إن 

ــه  ــدق الل ــون( ص ــاال تفعل ــوا م تقول

العظيــم . خرجــت يومــاً أبحــث عــن 

معنــى كلمــة جهــاد ، قــررت أوالً أن 

أســأل العارفــن مــن العبــاد فيممــت 

وجهــي نحــو شــيخنا مقــداد . فقــال : 

الجهــاد أن تجهــّز النفــس لاستشــهاد 

ــر  ــا بغ ــن الدني ــك م ــى نصيب ، وتن

ــن  ــال الظامل ــم تذهــب لقت ــاد ، ث عن

مــن العبــاد . بعدمــا تجهــْز يف ســبيل 

ذلــك مــن أنــواع العتــاد . أيقنــت أن 

ــى  ــول ع ــه مقب ــك قول ــل ال ش الرج

يف  كامــه  ووقــع   . األشــهاد  رؤوس 

نفــي موقــع األســياْد . فــكان يحظــى 

كلــا  والتقديــر  باالحــرام  منــي 

ــزة  ــرة وجي ــد ف ــاْد . وبع ــب وع ذه

ــد  ــيخنا ق ــق وإذا بش ــررت’ بالطري م

ــد  ــع أح ــاجرة م ــه يف مش ــا صوت ع

الرجــال . مــا خطبكــم ؟ ملــاذا ترفــع 

صوتــك أيهــا الرجــل يف وجــه شــيخنا 

ــال الرجــل :  ــب .. تعــاْل . ق هــذا عي

ــاْل  ــل هــو محت ــس بشــيخ ب هــذا لي

ــْل  ــه الثقي ــم أطــق ســاع كام ... فل

. حيــث مل يكــن للشــك عنــدي يف 

كيــف  أدر  .ومل  مجــاْل  أْي  شــيخي 

ــا  ــاْل . وعنده ــه م ــو وجه ــي نح كف

وقــع الرجــل عــى األرض  وقــاْل : 

ســوف يكلفــك هــذا العمــل مــن 

يومــاً  تعتقــد  وال   ، الكثــر  العنــاء 

ــك  ــم من ــذا الظل ــى ه أين ســوف أن

أيهــا الرجــل األخْر؟فأطرقــت رأيس يف 

األرض للحظــة مــن التفكــر ثــم قلت 

: هــل كان أحــد قبــي ظلمــك حتــى 

اصبحــت األخــر ؟ قــال : نعــم فهــذا 

ــاق  ــلبني أريض بالنف ــد س ــيخ  ق الش

والتســتر . حيــث حكــم بينــي وبــن 

أقربائــه مــن دون متتــر، وقــى لهــم 

ــه  ــر ، يدفع ــن دون تفك ــا م مبلكيته

يف ذلــك حكــم القرابــة معهــم ناســياً 

ــتهراً  ــر، ومس ــه الضم ــه علي ــا ميلي م

بوضعــي الضعيــف والفقــر . قلــت : 

ــر . ــيخ الكب ــا الش ــاً أيه مه

 هــل مــا يقولــه الرجــل لــه حــظ مــن 

ــة والتقرير ؟ الصح

 فأطــرق ناظــراً  لــألرض مــن دون أن 

ينطــق بحــرف صغــر . فــا كان منــي 

إال أن شــعرت  بالنــدم الكثــر .ملــا 

بــدر منــي تجــاه الرجــل مــن التحقــر 

ــيخنا  ــؤايل لش ــررت س ــم ك ــن ث . وم

عــن معنــى الجهــاد ؟  وهــل إذا مــا 

كان عــن معنــاه قــد عــدْل ، أفهمتنــي 

ــا  ــه ي ــت من ــن أن ــاد فأي ــى الجه معن

رجــْل .  قــال : أحــروا يل حــذايئ 

واختجــْل . قلــت : ال تنــزوي عنــي 

وجــاوب هــل أنــا يف موقــف يقتــي 

ــادى : العجــل .... ــي العمــل ؟ . ن من

ثــم العجــْل ! . قلــت : متهــل ســيدي 

ــس  ــاد واجــب ولي ــي أن الجه أفهمتن

أمــُر مبتــذْل وأنــه محتــم يف كل أمــر 

وارد فيــه خلــْل . ســأطبق الــرشع 

الحنيــف وأنــى كل مــا دخــْل . هيــا 

احــروا يل لجنــًة ومــن القضــاة مــن 

عــدْل . أجــاب إن املجاهــد نفســه هو 

البطــل ...هــو البطــل ... هــو البطــل 

ــه،  ــرر قول ــل ... راح يك ــو البط ... ه

ــع  ــم تاب ــطْل . ث ــر انس ــدة األم ولش

مســهباً، ويف صوتــه بعــض الوجــْل 

. النفــس إن هواءهــا أصعــب مــن 

ثقــل الجبــْل. واعــرف بغلطتــي ... 

مــن صفحكــم عنــدي أمــْل . صحــُت 

إيّل بحلبــة ألكبــل الرجــل املّضــْل . هــا 

قــد توجــب أن أجاهــد ظاملــاً مــن كل 

بــد محتمــل . قــال : املهــْل ثــم املهــْل 

ولشــدة  راكضــاً  يهــرول  فغــدا   ...

ــأن مــن  ــان يل ب الخــوف انحــوْل . وب

تجــارب اإلنســان تولــد املعــاين واملثْل 

. ال ينفــع العلــم إذا مــا حزتــه بــدون 

فعــل مكتمــْل .

بقلم زهرة الجبل
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هي سنارة صيد من صناعة محليه...

رخيصة قابلة لإلنكسار من أول نسمة تهب عليها من الجهة الرشقيه.... 

مجانيه تجارة الكبار، ولعبة بيد الصغار، وحتى ملن ال ميلك عشوة ليله.... 

باتت تجارة علنيه...

معبأة بزجاجات بلوريه تظنها صحيه فروي بها ظأمك القديم لسعادة وهميه.... 

ورسعان ما تدرك بأنها سموم نفطيه بصحتك مرة وغر مواتيه....

ال تحدث فيها وال خاصيه...وال قيمة ماديه أو معنويه.... 

تكرارها أفقدها جال الخصوصيه..

 تقتنص بها فريستك الغبيه... 

وحن تستكمل مرادك منها تعتقها بركلة قويه.... 

هي سلعة مهربة أجنبية وتباع بأسواقنا بالخفاء ويتداولها الناس بريه...

تستويف أرباحها وأضعاف فوائدها وتبخس بعدها لتصبح با مثن وال أهميه... 

ال رسوم عليها ،وال رضائب جمركيه....

 ال تحمل مضمون معناها ،وتتقنع بتزيف حروف األبجديه.... 

ويرعبك ما قد يكون  ورائها خافياً ومخفياً.... 

تسر فوق أضاعنا املكره بحريه، ودومنا ضوابط نفسيه....

تعمى بها البصرة واألبصار وتفقدك حتى الشهيه....  

وتسلبك هنيئ نومك وتتاعب بك بسخف ورويه.... 

ويتدىن مستوى اإلتزان فيك لتسحب من فمك عبارات حجبها حياؤك املرحوم بسخريه... 

وتصبــح ســلعة بائــره ينــادي بهــا الباعــة املتجولــن، وأصحــاب البســطات يســتعرضونها فــوق األرصفــة 

ــراخ وعلنيه...  ب

ويبخس سعرها لتعلن التنزيات عليها مبواسم الصيفيه....

 ثم تكسد، وتبور وتركن باملخازن بسبب إنتهاء مدة الصاحيه....

بقلم دوار الشمس

قيل ما إعراب حببك قلت ...
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ــقن  ــوايت يعش ــاء الل ــن النس ــراً م ــد كث ــي أن نج ــن الطبيع م

كــرة الــكام بفائــدة وبــدون فائــدة ،ألنهــن نســاء ، ولكــن مــن 

غــر الطبيعــي أن نجــد رجــاالً نعــم الرجــال، وبــكل مــا تعنيــه 

هــذه الكلمــة مــن معنــى وقــد تقّمصــوا طبــع النســاء يف كــرة 

الــكام، واألخــذ والــرد ،وفانــه قالــت وفانــه فعلــت  وعلتانــة 

ــؤرش  ــذا..... ويف هــذا م ــان تزوجــت  وهك لبســت وأخــت ف

ــرى  ــا ت ــت عندم ــا يف عكــس االتجــاه ، فأن خطــر يشــعرنا أنن

ــم  ــم أو محاته ــام بيوته ــة أم ــى األرصف ــون ع ــاالً يجلس رج

ــون  ــم ،ويتتبع ــع  أصدقائه ــى يف الســهرات م ــة أو حت التجاريّ

بنظراتهــم الخبيثــة كل مــن ميــي أمامهــم إن كانــت امــرأة أو 

ــا يف عقولهــم  ــدأون  يؤلفــون القصــص والحكاي كان رجــاً ويب

بحســب مايرونــه يف الشــارع ،ومــا أكــر األشــياء التــي تــرى يف 

الشــارع ولكــن عندمــا نســرها عــى بعضنــا يكــون رضرهــا أقل 

بكثــر مــن أن تنــرش بــن الّنــاس بعــد إضافــة امللــح والبهــارات 

عليهــا كاً بحســب مزاجــه ال يوجــد خــوف مــن اللــه، وال 

ــف )وفخــار يكــر بعضــه( أقســم  ــاده املهــم أن تؤل مــن عب

أن رؤيــة هــؤالء الرجــال عــى هــذه الحالــة تشــعرنا باملــرارة 

والحــزن ويخوضــوا يف أعــراض الّنــاس  ويغتابــون وينمــون 

ــال  ــذه االفع ــة يف ه ــن الرجول ــال فأي ــن الرج ــم م ــى غره ع

ــم  ــم ،و عباداته ــو أعاله ــزي أن يرك ــو مخ ــم ه ــوال وك واألق

و عيالهــم ، و يتفرغــوا للجلــوس يف هــذه األماكــن العامــة 

ــون إســراق  ــم يحاول ــع و ليســت له ــك للجمي ــي هــي مل الت

النظــرة الحــرام عــى النســاء اللــوايت يــرن يف الطريــق إن كــّن 

قريبــات او غريبات،ماهــو العــاج لهــذه الظاهــرة التــي نراهــا 

ــة و تــرك الوظائــف  ــاد البطال ــام مــع إزدي بكــرة يف هــذه االي

؟قــد يكــون تــرف هــّوالء الرجــال نــوُع مــن الضجــر و تفريــغ 

لشــحنات الغضــب التــي تكونــت نتيجــًة للظــروف الحاليــة ، 

ولكــن هــذه الظــروف قــد تطــول و ال يجــب اإلستســام لهــا 

بــأن نــرك حياتنــا الســويّة و مصالحنــا لنتبــع الطــرق امللتويــة 

ــول أن  ــد أن أق ــي أري ــام حديث ــنا . يف خت ــن أنفس ــح ع للروي

الرجــل يجــب أن يرفــع عــن هــذه االفعــال التــي تتنــاىف مــع 

رجولتــه و ميــي وقتــه فيــا يــريض اللــه و رســوله .

بقلم حاممة السالم

ــرأة وينتظــره  ــل ،وكل رجــل ،وام ــه كل طف ــم ب ــذي يحل ــوم ال هــو الي

الشــاب واملســن ، ويعشــقه الصغــر والكبــر . فأنــا مثــا : أحــب هــذا 

ــذ  ــدي من ــر عن ــي مل تتغ ــة الت ــس اللهف ــره بنف ــم ،وأنتظ ــوم العظي الي

ــر  ــت أذك ــا زل ــري  .  ف ــن عم ــنوات األوىل م ــة يف الس ــت طفل أن كن

حتــى هــذه اللحظــة كيــف  كانــت والــديت تحــر لهــذا اليــوم ،وكأنــه 

ــة ، فقــد كانــت تنظــف البيــت  ــغ األهمي ــا شــخص بال ســيقوم بزيارتن

بــكل عنايــة ودقــة ، وتقــوم بصنــع الحلويــات واملعمــول ، باإلضافــة إىل 

ــح الــذي مــازال الجميــع يعتــربه أحــد أهــم رمــوز العيــد  الكعــك املال

ــت  ــد كن ــا فق ــا أن ــد . أم ــد العي ــك بع ــك ، وال كع ــا كع ــد ب ــا عي ، ف

ــأيت  ــي ي ــا ل ــأيت موعــد لقصه ــل أن ي ــوم قب أقطــع ورق الرزنامــة كل ي

اليــوم التــايل برعــة ، كــا أننــي ال أكل مــن مطالبــة والــديت  للذهــاب 

إىل الســوق حتــى تشــري يل ثــوب العيــد . هــذا الثــوب الــذي كنــت 

كل يــوم عندمــا أضــع رأيس عــى وســاديت أرســمه يف مخيلتــي ، فــأراه 

ــاندريا  ــذاء س ــبه ح ــض يش ــذاء أبي ــه بح ــم مع ــاً، وأحل ــاً وملون زاهي

ــوع  ــد املصن ــراء والعق ــى ربطــة الشــعر الحم ــل ، وال أن أو ســاندي ب

مــن حبــات اللؤلــؤ . وأذكــر أيضــاً كيــف كنــت أضــع فســتاين  بجانــب 

ــاور  ــجد املج ــوت املس ــاعي لص ــال س ــد ،ويف ح ــة العي ــرايش يف ليل ف

لبيتنــا أرسع إلرتــداء ثيــايب . مــازال صــوت املهلــل يــرن يف أذين ، صحيــح 

أننــي مل أكــن أدرك معــاين الكلــات التــي يقولهــا ويرنــم بهــا ،ولكننــي 

كنــت أشــعر بطــرب يــدق قلبــي وســعادة عظيمــة  تجعلنــي أرسع إىل 

والــدّي ألقبلهــا، وأنتظــر بحيــاء العيديــة ، وأقــول يف نفــي : أكيــد أن 

والــدي ســيكرمني يف هــذا العيــد . آه كــم كان لهــذه الدراهــم القليلــة 

ــواب  ــى األب ــح ع ــد أصب ــد ق ــو العي ــا ه ــاريع . وه ــم ومش ــذة وطع ل

ــب  ــا ذا أراق ــا أن ــة أوالد ، وه ــد أصبحــت أم ألربع ــام ، وق يف هــذا الع

،وأالحــظ وأتســاءل كيــف ســيمر هــذا اليــوم عــى طفلتــي الصغرتــن 

. فلــم أُرتــب كــا كانــت تصنــع والــديت، ومل أنظــف بيتنــا منــذ العــام 

ــح . ومل  ــك املال ــى الكع ــة وال حت ــات املعروف ــع الحلوي ــايض ومل أصن امل

أشــر رزنامــة يف هــذا العــام ألنــه مل يعــد هنــاك فــرق عنــدي بــن أيــام 

ــد  ــاب العي ــي أشــري ثي ــزل إىل الســوق ل األســبوع أو الشــهور. ومل أن

ــرة  ــي الصغ ــع طفلت ــن تض ــعر . فل ــة ش ــذاء أو ربط ــايت ،وال أي ح لبن

ــا  ــن والده ــد م ــة العي ــن تأخــذ قبل ــها، ول ــب فراش ــد بجان ــوب العي ث

ــي  ــد ن ــوم . لق ــى الي ــد حت ــايض ومل يع ــام امل ــذ الع ــب من ــذي ذه ال

ــك أطفــال  ــد، وأن هنال ــه ســيأيت العي ــا أن مــن منعــه مــن العــودة إلين

ينتظــرون مــن آبائهــم ضمــة وقبلــة وعيديــة . كــا نــي الجميــع أننــا مل 

نعــد نســمع يف املــآذن ال تكبــر وال التهليــل إال عنــد اإلنتصــارات  وأنــه 

ــد عليهــم مــرور  ــاك الكثــر والكثــر مــن األطفــال ســوف ميــر العي هن

الكــرام بــدون طعــم أو لــون أو معنــى ...!!؟؟ فيــا تــرى ...؟ بــأي حــال 

ــد...!!!؟؟؟ ــا العي ســتعود أيه

بقلم مها النور

رجال ونساء العيد
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ماهي البشرة اجلافة ...وطريقة عالجها

هــي بــرشة تفتقــد إىل الحيويــة، وتعــاين 

مــن الجفــاف بنســبة أكــرب مــن غرهــا، 

بــارد  عنــد اإلنتقــال مــن جــو  خصوصــاً 

ــة  ــرشة معرّض ــذه الب ــا أن ه ــئ. ك إىل داف

ــرة  ــبة كب ــة بنس ــراض الجلدي ــة باألم لإلصاب

األكــرب  القســم  تفــادي  باإلمــكان  لكــن   ،

ــي  ــا والت ــزة به ــة املرك ــن مشــاكلها بالعناي م

املســتحرات  اختيــار  حــول  تتمحــور 

التجميليــة التــي تامئهــا ، وكرميــات العنايــة 

والرطيــب . ويبقــى الحــل األســايس بــرشب 

ــتمرار.  ــاً وباس ــاء يومي ــن امل ــرة م ــة كب كمي

ــرشة  ــمن. ب ــة إىل قس ــرشة الجاف ــم الب تقس

ــة ناقصــة  ــة ناقصــة املــاء ، وبــرشة جاف جاف

ــي تواجــه  الدهــون ومــن أكــر املشــاكل الت

البــرشة الجافــة . الحكــة الخفيفــة : ســهولة 

تهيــج الجلــد وإجــراءه عنــد تعرضــه لبعــض 

املــواد . خشــونة يف الجلــد قلــة النضــارة 

وبهتــان البــرشة . رقــة الجلــد، وســهولة ظهور 

ــات  ــور عام ــرة ظه ــد الصغ ــض التجاعي بع

التقــدم  بالســن برعــة ،ومــن أهــم أســباب 

ــا  ــوم به ــة يق ــادات خاطئ ــرشة ع ــاف الب جف

النــاس أثنــاء االســتحام باملــاء الحــار ،ولــذي 

ــي  ــة الت ــة الدهني ــة الطبق ــى إزال ــل ع يعم

تغلــف الجلــد التــي مســتوى الرطوبــة فيــه 

. كــا يعمــل املــاء الحــار عــى تبخــر نســبة 

مــن املــاء مــن الخايــا مــا يــؤدي لجفــاف 

البــرشة، وخاصــة عنــد اســتخدام منشــفة 

خشــنة.   ومــن األســباب أيضــاً اســتخدام 

ــة ،والتــي تقــل فيهــا  ــواع الصابــون القلوي أن

ــات . التقــدم بالســن : البــرشة  نســبة املرطب

تقــل قدرتهــا باإلحتفــاظ باملــاء مــع التقــدم 

ــة  ــايل قل ــد ،وبالت ــة الجل ــة رق ــر نتيج بالعم

عــدد الخايــا التــي تحتــوي  نســبة مــن 

كثــرة   أخــرى  عوامــل  وهنــاك  الدهــون 

ــواد  ــرض للم ــمس ولتع ــرض للش ــا التع منه

الكياويــة كمــواد التنظيــف أو ارضابــات 

ــع  ــل م ــة التعام ــذايئ . وبطريق ــام الغ النظ

البــرشة الجافــة ســنذكر بعــض الطــرق إلنهــاء 

ــا .  ــيطرة عليه املشــكلة أو الس

- التعامــل معهــا بلطــف ،وتصحيــح عــادات 

دقائــق   10 املــدة  بتقليــل  االســتحام 

ــار  ــن الح ــدل م ــئ ب ــاء الداف ــتخدام امل واس

واســتخدام  القلــوي  الصابــون  وتجنــب   ،

تجنــب  الجلريــن  أو  املرطــب  الصابــون 

واســتبدالها  الخشــنة  املنشــفة  اســتخدام 

البــرشة  فــرك  بــدون  ناعمــة  مبنشــفة 

،واســتخدام مرطــب بعــد أقــل مــن 3 دقائــق 

ــة  بعــد االســتحام ، اســتخدام املــواد املرطب

وعمــل مســاجات للبــرشة مثــل زيــت اللــوز 

وزيــت الزيتــون اســتخدام قنــاع مرطــب 

مرتــن باألســبوع يحتــوي عــى مــواد طبيعية 

ــورد ،  ــاء ال ــوز وم ــت الل ــل العســل أو زي مث

االبتعــاد عــن التدخــن واملدخنــن ، التقليــل 

ــتخدام  ــة اس ــات الغازي ــاول املرشوب ــن تن م

واقيــات شــمس مناســبة للبــرشة الحساســة.

مــن  خاليــة  تجميــل  مــواد  اســتخدام   -

الخــروات  اكل  والكحــول  العطــورات 

والجــزر  والربتقــال  كليمــون  والفواكــه 

ــاد  ــن مض ــى فيتام ــا ع ــدورة الحتوائه والبن

لألكســدة . تقليــل مــن أكل البطاطــا املقليــة 

ــوة  ــل الشــاي والقه ــة مث ــات املنبه واملرشوب

ولتــي تقلــل نســبة املــاء يف الجســم لتأثرهــا 

املــدر للبــول . مارســة الرياضــة تنظــف 

ــوي عــى  البــرشة بالبخــار املــاء بحيــث يحت

الزعــر،   ، الجبــل  واكليــل  القمــح  زيــت 

ــادم إن  ــدد الق ــا . ويف الع ــج ، وغره البابون

شــاء اللــه ســنأيت بوصفــات وأقنعــة طبيعيــة 

ونتحــدث عــن نــوع ثــاين للبــرشة وهــو 

البــرشة الدهنيــة .

بقلم غالية الرحال
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فوائد اجلبس... البطيخ االمحر
ــو  ــيوم وه ــن البوتاس ــر م ــى الكث ــخ ع ــوي البطي يحت
أمــر مفيــد جــدا مــن أجــل تطهــر الــكى مــن الرســبات 

ــد  ــيوم مفي ــإن البوتاس ــك ف ــى ذل ــاوة ع ــامة وع الس

أيضــا مــن أجــل خفــض تركيــز حمــض البولينــا يف الــدم 

ــكى  ــوع أرضار بال ــرص وق ــض ف ــى خف ــل ع ــا يعم م

وتكــون حصــوات كلويــة , وال يتوقــف األمــر عــى 

ــول  ــدر للب ــه م ــاء يجعل ــن امل ــواه م ــل إن محت ــذا ب ه

مــا يســاعد عــى تنظيــف الــكى أيضــا بجانــب املــواد 

املضــادة لألكســدة فيــه فهــو يعمــل عــى الوقايــة مــن 

ــكى أيضــا.  ــي تحــدث بال ــات الت االلتهاب

ــخ  ــوي البطي ــان: يحت ــخ للرط ــد البطي ــي فوائ 2- ماه

عــى مضــادات أكســدة قويــة تســمى الليكوبــن وهــذه 

املــواد املضــادة لألكســدة لهــا القــدرة عــى تحييــد 

ــن  ــر م ــبب الكث ــن أن تس ــي ميك ــرة الت ــقوق الح الش

األرضار لنــا حيــث أنهــا قــادرة عى أكســدة الكولســرول 

ــة  ــة الدموي ــدران األوعي ــى ج ــبه ع ــبب ترس ــا يس م

ــة ,  ــكتات دماغي ــة أو س ــات قلبي ــا إىل نوب ــا إيان معرض

كــا يعمــل عــى تقليــل رسطــان الربوســتاتا والقولــون 

ــب.  ــراض القل ــك أم ــا وكذل أيض

3- ماهي فوائد البطيخ للضغط: 

مــن  بهــا  بــأس  ال  كميــات  عــى  البطيــخ  يحتــوي 

البوتاســيوم واملانجنيــز حيــث أن هــذان العنــران 

فــإن  وكذلــك  الــدم  خفــض ضغــط  عــى  يعمــان 

الكاروتينــات املوجــودة بالبطيــخ تعمــل عــى منــع 

تصلــب الرشايــن واألوردة مــا يســاعد أيضــا عــى 

خفــض ضغــط الــدم. عصــر البطيــخ يســاعد يف خفــض 

ضغــط الــدم.

4- ماهي فوائد البطيخ لنشاط الجسم: 

  يحتــوي البطيــخ عــى الكثــر مــن فيتامينــات ب 

املركبــة املســئوولة عــن الكثــر مــن إنتــاج الطاقــة 

بالجســم , وهــذا يعنــي أن تنــاول البطيــخ مينحــك 

طاقــة كبــرة , باإلضافــة إىل احتوائــه عــى كميــات 

ــك  ــو كذل ــيوم , وه ــيوم والبوتاس ــن املاغنيس ــة م عالي

ــل  ــرة قب ــة امل ــات الطاق ــن ملرشوب ــي وآم ــل صح بدي

مارســة الرياضــة . 

 5- ماهي فوائد البطيخ للبرشة: 

البطيــخ فعــال جــدا مــن أجــل تخفيــض حــرارة الجســم 

ــن  ــك الذي ــر مــن أولئ ــدم عــى الســواء وكث وضغــط ال

يعيشــون باملناطــق املداريــة يحمــون أنفســهم مــن 

رضبــات الشــمس بتنــاول البطيــخ   , ويحتــوي البطيــخ 

ــن الســيرولن عــن غــره مــن  ــة م عــى نســب مرتفع

بقيــة الفواكــه وهــو أحــد األحــاض األمينيــة التــي 

تســاعد حمضــا أمينيــا آخــر وهــو األرجنــن الــذي 

ــا ,  ــن األموني ــم م ــص الجس ــى تخل ــل ع يعم

6- ماهي فوائد البطيخ للعن:

 رمبــا قالــت لــك والدتــك وأنــت صغــرا عبــارة »الجــزر 

ــك  ــارة ســتؤثر علي يقــوي النظــر« إال أن هــذه العب

ــوي عــى نســب  ــخ يحت مــع كــربك حيــث أن البطي

جيــدة مــن فيتامــن أ وقــد أثبتــت دراســة قــد 

نــرشت يف إحــدى دوريــات طــب العيــون عــى 

أن تنــاول 3 حصــص أو أكــر مــن تلــك الفاكهــة 

يوميــا قــد يقلــل مــن خطــر تلــف الشــبكية بالعــن 

النظــر عنــد  لفقــدان  الرئيــي  الســبب  وهــي 

الكثــر مــن املتأخريــن بالعمــر وقــد وجــدت 

هــذه الدراســة أنــه قــد حــدث انخفــاض 

ــار  ــد كب ــف الشــبي عن ملخاطــر التلي

مــع  مقارنــة   %  36 بنســبة  الســن 

ــن يســتهلكون  ــك األشــخاص الذي أولئ

الفواكــه  مــن  حصتــن  مــن  أقــل 

ــا.    يومي

7- ماهي فوائد البطيخ للتخسيس:

أكــرب فائــدة للبطيــخ يف إنقــاص الــوزن , هــو أنــه 

منخفــض الســعرات الحراريــة , حيــث يحتــوي كل 100 

ــوي  ــا , ويحت ــعرا حراري ــى 30 س ــخ ع ــن البطي ــم م ج

ــارص  ــوي عــى بعــض العن ــاء , ويحت عــى نحــو 92% م

ــن , وهــي  ــل فيتامــن ج والليكوب ــة الهامــة مث الغذائي

مــواد مضــادة لألكســدة تســاعد عــى تخلــص الجســم 

مــن الشــقوق الحــرة التــي قــد تســبب األمــراض مثــل 

الربــو والرطــان والقلــب , كــا أنــه بديــل جيــد 

ــة ,  ــة عالي ــح طاق ــكرية ومين ــة الس ــات واألغذي للحلوي

ــيرولن  ــى الس ــا ع ــض مث ــزء األبي ــوي الج ــث يحت حي

ــة  ــي يســتخدم يف املكمــات الغذائي وهــو حمــض أمين

ــن. ــدى الرياضي ــي ل ــاق العض ــة باإلره الخاص

8- ماهي فوائد البطيخ للحامل:

 يحتــوي البطيــخ عــى فوائــد كثــرة تجعلــه مــن أهــم 

األغذيــة املرتبطــة بالحمــل , فهــو مصــدر جيــد لفيتامن 

ــا  ــو أيض ــيوم , وه ــيوم واملاغنيس أ و ج و ب6 والبوتاس

ــن  ــر م ــواه كب ــة , ومحت ــعرات الحراري ــض الس منخف

امليــاه , والســكريات املوجــودة بــه تســاعدك عــى 

التخلــص مــن الغثيــان وجفــاف الحلــق. و أن الليكوبــن 

املوجــود بالبطيــخ يعمــل عــى خفــض حــاالت تســمم 

الحمــل بنســبة %50. 

9- ماهي فوائد البطيخ ملرىض السكر:

ــه يجــب عــى مــرىض الســكر خفــض  مــن املفــرض أن

ــدث  ــه يح ــذا أن ــى ه ــب ع ــكر , وبرتي ــم للس تناوله

ــا  ــرب بدي ــخ يعت ــك فــإن البطي انخفــاض للطاقــة , ولذل

ــه  ــب أن ــة بجان ــك الطاق ــن أن مينح ــث ميك ــدا حي جي

ــات  ــا أن الفيتامين ــة , ك ــعرات الحراري ــض الس منخف

البوتاســيوم  مثــل  بالبطيــخ  املوجــودة  واملعــادن 

واملاغنيســيوم تعمــل عــى مســاعدة الجســم عــى 

ــخ  ــود بالبطي ــن املوج ــا األرجن ــولن. أيض ــراز األنس إف

يعمــل عــى نشــاط األنســولن.

ماهي أرضار البطيخ.  

ــد البطيــخ, نتعــرض اآلن  ــا مــا هــي فوائ بعــد أن تناولن

ــاً  ــخ آمــن تقريب ــخ. البطي ــة للبطي ــار الجانبي ملاهــي اآلث

يف حــدود الغــذاء الطبيعــي, إال أنــه قــد يســبب بعــض 

أنــواع الحساســية بســبب وجــود بعــض اإلنزميــات 

ــي ميكــن أن تســبب حساســية  املســببة للحساســية الت

ــل  ــاط مث ــية املط ــك حساس ــت لدي ــإذا كان ــاط. ف املط

التــي يســببها تنــاول الخيــار والجــزر, فيفضــل االبتعــاد 

ــا  ــاً مل ــاوت وفق ــية تتف ــراض الحساس ــخ. وأع ــن البطي ع

نــرش يف األرشــيف الــدويل للحساســية واملناعــة بــن 

معتدلــة إىل حــادة ومــن بينهــا التــورم والطفــح الجلــدي 

ــهال.   واإلس

الليكوبــن وهــو أمــر آخــر ميكــن أن يســبب بعــض 

األعــراض النــادرة مثــل تفاقــم مــرض رسطــان الربوســتاتا 

عــى الرغــم مــن أن الليكوبــن قــد أثبــت قدرتــه 

األطبــاء   أن  إال  الربوســتاتا,  مــن رسطــان  الوقايــة  يف 

اإلصابــة برطــان  عنــد  تناولــه  بتجنــب  ينصحــون 

الربوســتاتا.

 البطيخ آمن صحياً تقريباً . 

ــبب  ــن أن يس ــخ ميك ــن البطي ــداً م ــر ج ــاول الكث   وتن

االختــال املناعــي والحساســية ومشــاكل معديــة وتغــر 

لــون الجلــد إىل الربتقــايل, وهــذا بســبب الليكوبــن. أمــا 

ــه يجــب الحــذر  ــاً, إال أن ــن تقريب ــه آم الســيرولن, فإن

ــث يســبب  ــرة. حي ــه بك ــن تناول ــض الحــاالت م يف بع

ــه بكــرة مــع أدويــة  انخفــاض ضغــط الــدم عنــد تناول

والرضاعــة.  الحمــل  فــرة  يف  أو  والقلــب,  الضفــط  

ويجــب استشــارة الطبيــب ملعرفــة أي آثــار جانبيــة 

ميكــن أن يســببها تنــاول البطيــخ مــع حالتــك الصحيــة. 

ــد  ــي فوائ ــى ماه ــر ع ــكل كب ــا بش ــن تعرفن واآلن نح

ــخ.  ــي أرضار البطي ــخ وماه ــر البطي ــخ وعص البطي

بقلم غالية الرحال
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1-أعطنــي قليــاً مــن الرشفــاء وأنــا أحطــم لــك 

جيشــاً مــن اللصــوص املفســدين  والعمــاء .    )جان 

جــاك روســو (

اللــه  فأعزكــم  النــاس  أقــل  كنتــم  أنتــم   -2

ــه   ــزة بغره...ألذلكــم الل ــوا الع باإلســام,فمها تطلب

تعــاىل: )عمــر بــن  الخطــاب   ريض اللــه عنــه(

3- ليســت املشــكلة يف إختــاف الطوائــف املشــكلة 

ــبياً  ــون س ــة ال يعرف ــن يف كل طائف ــود متطرف وج

للتعامــل مــع اإلختــاف إال العنــف :)أحمد شــقري(

4- حــن ســكت أهــل الحــق عــن الباطــل ..توهــم 

أهــل الباطــل أنهــم عــى حــق :)عــي ابــن أيب 

ــب( طال

ــاس يصنعــون األحــداث وهنــاك أنــاس  5- هنــاك أُن

ــا  ــدرون م ــاس ال ي ــاك أن ــا يحــدث وهن ــرون مب يتأث

يحــدث )جــورج برناردشــو(

6- مبــا أن النــاس معــادن...الزم تقابــل بحياتــك  

أشــكال مصديــة : )دمييــري مندليــف (

7-  أبشــع أنــواع امللــل .. امللــل مــن يشء التســتطيع  

اإل ســتغناء عنــه...  كأمنــا متــل مــن نفســك )يوســف 

ادريــس (

كيف أنساها؟؟!!

ويف أجفان العن سكناها 

 كيف أنساها!!

هي الراقدة عى الجبن  

وتحت الضلع ذكراها  

بعبر ها سحر لذيذ  

يجتاحني حن ألقاها.... 

يف كل حرف نائم بن السطور

إختصار جميل فحواها 

هي بلقيس ... زنوبيا كليوبرا 

ملكة بكل الوصوف أهواها

بأنيق حديثها لغزاً 

قتل القلوب وأحياها

لطيفة مثل الفراش 

ورود الدار مرعاها  

بإسمها ذهلت لباب

فهي الحروف انقاها  

ما دمت أذكر حسنها   

فجدير الذكر معناها  

فبكافها ...كنف الحبيب 

وبفائها....فرج يصيب   

وبرائها....رب مجيب 

وبنونها...نر قريب

وبامها... ليل عصيب   

  وبعادها ... صرب عجيب  

وتسأل كيف أنساها ؟؟!!!  

 كفر نبل ألف أهواها .

بقلم كحالء من مزايا

أقوال وحكم

غيابك مجرة تكوي روحي ..

كيف أنساها

ــران شــوقي  ــاء عشــقك الحــروف وأحــرق يف ن ــام. .أســقي مــن ضي ــك ال أن ــا بقرب ــا أمــرة خواطــري ال تنوحــي ،فأن ... ي

الظــروف ..و أ زرعــك  يف صــدر الســاء قمــراً يطــوف ..وأضمــك يف صــدر الغــرام ..وأنــر فــوق شــفاهك عبــري، وأهدابــك 

الخمــى ترســم يل مصــري  وبســمتك الطفلــة تغفــو يف شــعوري .. كــم أعشــق يف عينيــك الــكام ..حبيبتــي الشــوق يغتــال 

أمــي ويبــح الصــدى يف همــي ويجــف النــور يف شــمي ...وأبــات يأكلنــي الظــام ..وأقــول يــا دفء الحريــر حبــي لهــا 

أكــرب مــن كبــر ...فراشــتي توشــك أن تطــر وتركنــي لحــريت و املــام ،أهواهــا وتــذوب يف عينــي  العنــاء وتــرشق شــمي 

يف بــرد الشــتاء ... وتــذوب كنجمتــن يف كحــل املســاء     هــي........ والســام .



Facebook: mazaya.kafranbel
Email: Gmail:mazaya.kafranbel@gmail.com 

Skype: mazaya.kafranbel

كل مقــال يف هــذه املجلــة يعــرب عــن رأي صاحبــه أيــاً كان وال يعــرب بالتــايل 

عــن املجلــة بشــكل عــام مــع اســتقبالنا واحرامنــا لجميــع اآلراء وحريــة الرأي

مجلة مزايا مجلة نسائية مستقلة شهرية تُعنى بشؤون املرأة واملجتمع


