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بينــت إحــدى األخــوات يف العــدد الســابق حــال املــرأة يف ظــل اإلســام وكيــف كرمهــا رب العاملــن ورفــع مــن مكانتهــا، لكــن لــكل مــن يحــاول دحــض 

هــذه الحقائــق لــِك يبــن بــأن وضعهــا كان أفضــل لــدى األمــم ســابقا وهــم مــن دعــاة حريــة املــرأة وربطهــا بعــامل آخــر زاعمــن بأنــه أفضــل.

سنبن لكم كيف كان وضعها لدى األمم السابقة وهي مازالت إىل يومنا هذا يف كثري من البلدان تشكو من نفس االضطهادات.

لقــد كانــت املــرأة لــدى اليونانيــن تســمى رجســاً مــن الشــيطان وهــي بنظرهــم بعيــده عــن رحمــة اللــه تعــاىل ألنهــا تحمــل خطيئــة أمهــا العليــا، 

وحرموهــا مــن حقوقهــا املدنيــة كالبيــع واإلجــارة والرشكــة وغــري ذلــك... وُحرمــت مــن حــق اإلرث مــن أي مــن أقاربهــا ألنــه عندهــم يقــف عــى 

ــل نجــم الحضــارة  ــث منحوهــا بعــض الحقــوق كاالتصــال بالرجــال أف ــاء حي ــان القدم ــام اليون ــاً يف أواخــر أي ــا قلي ــا تحســن وضعه ــور، وعندم الذك

ــة. اليوناني

أمــا عنــد الرومــان: فالنظــام كان أبــوي وكان هــذا النظــام صعــب عــى كل مــن الرجــل واملــرأة معــاً ألنــه ســلطة مطلقــة وال أحــد يشــاركه، لكــن بفــارق 

بســيط أن االبــن األكــر يتحــرر مــن هــذه الســلطة بوفــاة الوالــد ليصبــح هــو ســيد األرسة التــي تضــم أبنائــه وبناتــه أمــا هــي تبقــى ســجينة هــذا 

الظلــم إىل األبــد.

أمــا يف رشيعــة حمــورايب: فقــد نزلــت املــرأة إىل الحضيــض ألنهــا تشــبه املاشــية مــن ناحيــة مركزهــا االجتامعــي ويف رشيعتهــم مــن يقتــل ســيدة يجــب 

أن يقــدم )بنتــاً ( بــدالً عنهــا أو يقــدم قيمتهــا فتخيلــوا معــي أعزكــم اللــه.

أمــا املــرأة لــدى الهنــود: تبقــى بنظرهــم قــارص طــوال عمرهــا وليــس لهــا حــق يف تقريــر يشء يف حياتهــا وحقوقهــا وأموالهــا بيــد زوجهــا هــو يتــرف 

بهــا،  والعجيــب أنــه مبــوت الــزوج يحكــم عليهــا باإلعــدام وتحــرق معــه وكأنهــا قطعــة منــه وهــذا يــدل عــى التبعيــة املطلقــة للرجــل.

ومل يكــن حالهــا أفضــل عنــد اليهــود فهــي لعنــة ويجــب االنتبــاه منهــا واالبتعــاد عنهــا حتــى أنهــم ال يطلعونهــا عــى أي رس مــن أرسارهــم وأمورهــم 

ألنهــا غــري جديــرة بذلــك وغــري أمينــة.

ولــدى املســيح: مل تكــن أفضــل مــن الســابقة فهــي بدورهــا تحمــل لعنــة أمهــا العليــا حــواء إىل يــوم القيامــة وجــاء التحذيــر منهــا يف نصــوص دينيــة 

كثــرية.

ويف القــرن الخامــس عــرش امليــادي اجتمــع \مجمــع مــا كــون \ للبحــث يف ] هــل املــرأة مجــرد جســم ال روح فيه[وبعــد البحــث قــرروا] أنهــا خلــو 

مــن الــروح الناجيــة مــن عــذاب جهنــم ماعــدا أم املســيح[. والقانــون االنكليــزي املســيحي الروتســتانتي حتــى عــام 1805م كان يبيــح بيــع الزوجــات.

أما الثورة الفرنسية التي تفخر فيها أوربا فاعترت املرأة إنساناً قارصاً هذا أقىص ما وصلت إليه املرأة املسيحية من حقوق.

أما املرأة لدى العرب يف الجاهلية:

فهي بدورها مل تكن بأفضل حال من األخريات ، ألنها كانت محرومة من حق اإلرث مطلقاً فهو قارص عى الرجال فحسب.

وكان الرجل يطلق زوجته متى شاء وليس هناك عدد معن للطلقات وله الحق أن يراجعها يف أي وقت وليس لها هي هذا الحق.

ومل يكن هناك عدد معن للزوجات فيجوز للرجل أن يتزوج بعرش أو عرشين أو أكرث من ذلك.

وكانــت املــرأة تعتــر مــن إرث زوجهــا أو تركتــه فــإن مــات ورثهــا أبنــاؤه مــن غريهــا مــع تركتــه ولهــم الحــق بعــد ذلــك أن يتزوجوهــا أو يزوجوهــا متــى 

يشــاؤون وقــد نهــى ســبحانه وتعــاىل ذلــك بقولــه ] ال يحــل لكــم أن ترثــوا النســاء كرهــاً[.

وكانــت ظاهــرة وأد البنــات منتــرشة يف كثــري مــن القبائــل الجزيــرة العربيــة وذلــك خشــية العــار أو الفقــر وذكــر القــرآن ذلــك وحرمــه:] وإذا املــوءودة 

ســئلت بــأي ذنــب قتلــت[.

وإذا بــرش أحدهــم بــوالدة البنــت اســود وجهــه وتــوارى عــن العــرب مــن الخجــل ومــن الســوء وذكــر ذلــك القــرآن ] وإذا بــرش أحدهــم باألنثــى ظــل 

وجهــه مســوداً وهــو كظيــم يتــوارى مــن القــوم مــن ســوء مــا بــرش بــه، أميســكه عــى هــون أم يدســه يف الــراب أال ســاء مــا يحكمــون[

وكان عندهــم نــكاح االســتبضاع، ويكــون بإرســال الــزوج زوجتــه بعــد اســترائها اىل أحــد زعــامء القبائــل املعروفــن بالشــجاعة والقــوة ومــكارم األخــاق 

لتحمــل منــه ثــم تعــود إىل زوجهــا تخيلــوا وذلــك حتــى تلــد ولــد نجيــب بزعمهــم.

وعمــوم نــكاح الشــغار بينهــم وهــو مــا يعــرف بزماننــا باملقايضــة وهــو أن يــزوج الرجــل ابنتــه مــن آخــر عــى أن يزوجــه ذلــك الشــخص ابنتــه مقابــاً 

أو أختــه بأختــه فتكــون املــرأة مهــراً لزوجــة أبيهــا أو زوجــة أخيهــا وتكــون بذلــك ســلعة وهــو محــرم أيضــاً.

وأخرياً نحن أمة أعزنا الله باإلسام والحمد لله رب العاملن.           

 بقلم أم البيلسان

عذرِك انِك أنثى
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مــن املألــوف أن الفــارق الثقــايف بــن الرجــل 

املمنوحــة  الفــرص  حجــم  يف  يكمــن  واملــرأة 

للرجــل وتوســع ثقافتــه ومداركــه ،دون املــرأة 

واألوالد. واملطبــخ  البيــت  حبيســة 

متــاح للرجــل الســفر ومعــارشة النــاس ومجالســة 

املهــن  وتعلــم  واملــدارس  والتعليــم  الخلــق 

والحــرف، يحــر أنديــة، ويســتمع ملشــاورات 

ويتخــذ قــرارات.

ــا  ــه .إال م ــرأة من ــرم امل ــه، وتح ــى ل ــه معط وكل

ارتبــط بتناقــل عواطــف منقــة ،وأحاديــث تافهــة.

الحــال كذلــك منــذ القديــم. ومنــه اعتمــدت 

إليهــا  اإلهتــامم  تشــد  بديلــة  املــرأة وســائط 

وتلفــت النظــر ،أخــص مــا تتجــى هــذه الوســائط 

يف إحــداث خلخلــة يف الصوت)مــروش( خاخيــل، 

ــري  ــذاء إىل غ ــب الح ــة كع ــاور، طق ــة أس وسوس

ــك. ذل

اللــون: هــو األكفــأ يف شــد االهتــامم ملــرأة ممنوع 

أن تقــول أو تعــر باعتبــار الزواجــر والنواهــي 

تحارصهــا مــن كل صــوب.

األلــوان هــي التــي تقــول وتــرخ بالنيابــة عنهــا، 

وأكــرث مــا يعــر ألــوان فاقعــة صارخــة، وهــو 

ــابقاً،  ــات س ــاء الريفي ــاب النس ــن ثي ــراه م ــا ن م

والبدويــات حتــى اآلن.

ــوب  ــن ث ــرث م ــار، أك ــة ن ــه صب ــوب كأن ــون الث ل

كلهــا ترهــج، األحمــر بالــذات لــه حــظ وافــر 

أو  رؤيتــه  ميكــن  املفتوحــة  املناطــق  يف  ألنــه 

ــل  ــدة مث ــن مســافات بعي ــي تلبســه م ــة الت رؤي

أحمــر  يكــن  مل  إذا  األحمــر،  الســيارة  ســتوب 

بالكامــل فعليــه ورود حمــراء، وغالبــاً ورود كبــرية 

زاهيــة، ثيــاب فاقعــة حــارة صارخــة وهــو املهــم 

ــق فراشــات  رصرصة عــى الصــدر واألكــامم، تعلي

ملاعــة وورود معدنيــة عــى الصــدر، خيــوط مــن 

الحريــر وبــرق يــوج ويلمــع مــع الحركــة، أســاور 

تخــش وحلــق وخواتــم تبــص وزنانــري ملاعــة وبرق 

ــة  ــة رأس مقبب ــة وأغطي ــب وأحذي ــريات ذه أو ل

بالــرق أو الــورود فضــاً عــن أصبــاغ عــى الوجــه 

ــة ال  ــوان وعجق ــة أل ــوش ... زحم ــر والرم واألظاف

ــت. ــا وال تلتف ــر به ــك أن مت ميكن

غالبــاً تحــاول التعبــري عــن نــداءات مكمومــة  

تاريخيــاً.

ــة  ــذه الزحم ــن ه ــال ع ــع الرج ــكت مجتم ويس

باعتبارهــا مل تقــل شــيئاً حتــى اآلن، املهــم األلــوان 

هــي التــي تقــول لــكل مــن يلتقيهــا، أنــا هنــا، أال 

تاحــظ، التفــت.

أو  تهمــة  دون  االلتفــات  عمليــة  متــر  وقلــام 

ســحب عــي أو اتهــام للرجــل الــذي التفــت 

ــا  ــرأة رجــاً ميــر به بوقاحــة، لكــن ال تســامح ام

وال يلتفــت، إهانــة يف أعامقهــا وألنوثتهــا.

عــدم االلتفــات هــو احتقــار لهــا. وهــذا ال تــّرح 

بــه امــرأة وال تعــرف بــه أصــاً.

كلــام أتيــح ملــرأة قســط مــن التعلــم وتوســعت 

ــرودة والكمــود .  ــا لل ــوان ثيابه ــت أل ــا مال آفاقه

مالــت لانســجام والبســاطة إذا هــي قــادرة عــى 

نقــل وجهــة نظرهــا أو رأيهــا للطــرف األخــر.

ــم  ــى الفه ــدرة ع ــر للق ــد النظ ــول ش ــا يتح هن

ــة. ــز البيولوجي ــس الغرائ ــر ولي ــل والفك والتحلي

هــو الفــارق الــذي نلمســه بــن ثيــاب الريفيــات 

املــدن،  بنــات  وثيــاب  الرهيجــة  والبدويــات 

البســيطة الكامــدة.

باعتبارهــا أوفــر حظــاً يف املشــاركة والــرأي وإبداء 

وجهــة نظرهــا والتعلــم والســفر مــن غريها.

مــا يحــدد هويــة املــرأة ومســتواها الفكــري 

ــا عــى  ــا وقدرته ــة املمنوحــة له ومســتوى الحري

ــار  ــى اختي ــا ع ــو يف قدرته ــري ه ــري والتفك التعب

ــة  ــار وجه ــون هــو اختي ــار الل ــا. اختي ــون ثيابه ل

ــس. ــة بالنف ــري وثق ــتوى فك ــر ومس نظ

هويــة  يعطــي  الــذي  هــو  اللــون  وســمت 

ــة التــي  ــذي يعــّن البيئ اإلنتــامء للمــرأة وهــو ال

تعيــش فيهــا وســعة فتحــة الحريــة التــي تتمتــع 

ــا  ــوان ثيابه ــال أل ــن خ ــدها م ــم تجس ــا ويت به

األخــرى. وخياراتهــا 

عبد العزيز املوىس

لباس املرأة وفكرها ...
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مل نســمع قبــل اليــوم عــن اعتقــال فتــاة مــن 

ــص  ــف القص ــاطة نأل ــكل بس ــا ب ــا، ألنن مدينت

والحكايــات الخياليــة عليهــن - يقــال أن بنــت 

فــان اختطفــت مــن قبــل جامعــات مجهولــة 

أو شــبيحة-  اللــه أعلــم رمبــا كانــت عــى 

ــت برضاهــا. ــم وذهب موعــد معه

- يقال أن زوجة فان اعتقلت.

ــع  ــد م ــى موع ــت ع ــا كان ــم رمب ــه أعل - الل

رجــل وهربــت معــه إىل بلــد آخــر. هــذه هــي 

ــا. ــيناريوهاتنا يف مجتمعن س

- أتــت إىل مركــز مزايــا بوجــه كئيــب وعينــان 

مكســورتان محمرتــان مــن البــكاء املتواصــل.

ــذا  ــد يف ه ــد أح ــل أج ــم، ه ــام عليك - الس

املركــز مســؤول عــن حــل قضيتــي ومصيبتي؟! 

ألتكلــم معــه.

- تفضيل يا خالة.

تلــك  مــن  باســتغراب  املركــز  كادر  جلــس 

املــرأة املســنة ومظهرهــا الــذي عكــس جفــاف 

ــا .  حياته

-كيــف حالــك يــا خالــة ؟.تذكرتــك ذهبــت مرة 

إىل بيتــك عندمــا زوجتــي ابنتــك الكــرى، ومــا 

إن انتهيــت مــن كامــي حتــى رجفــت شــفتها 

ويداهــا  مكفهــراً،  وجههــا  ،وبــدا  الســفى 

ــد  ــاً ق ــا أن مكروه ــت حينه ــان أحسس ترتجف

حصــل لتلــك العائلــة مل تســتطع الــكام حتــى 

بكــت، ثــم بــدأت كامهــا مــع التنهــدات.

ــان  ــي الكــرى عــى مرعي - نعــم زوجــت ابنت

والصغــرى عــى ديــر ســنبل هــل تتذكرينهــا؟!

قالتها وقد بدا بياض عينها الواسع املحمر.

- السمراء الصغرية؟! 

- نعــم مل تعــد صغــرية، فبعــد زواج أختهــا 

الكــرى بثــاث ســنوات، زوجتهــا لرجــل يعمل 

ــاً مــن ديــر ســنبل. لــدى النظــام رشطي

- تذكرتهــا كانــت خجولــة ونشــيطة جــداً، 

ســمراء نحيفــة.

- لقد ربيت بنايت عى األخاق واألدب.

أنــت تعلمــن أن زوجــي رضيــٌر، وســمعه 

ــن  ــل م ــه إال القلي ــل ،ولســانه ال ينطــق ب ثقي

األحــرف.

- كل الضيعــة تشــهد لبناتــك بالربيــة الحســنة 

ولكــن مــا الــذي حــدث؟!

- هــي ســبب حــزين وهمــي ومــريض وشــقايئ، 

الثــورة  بعــد  النظــام  عــن  زوجهــا  انشــق 

ســنبل  بديــر  ،وســكنوا  يزيــد  أو  بســنتن 

ــا للذهــاب إىل  ــان اضطــر زوجه ــا طف ،ولديه

معــرة النعــامن يك يــأيت بالــدواء البنــه الصغــري، 

الرسفيــس  أوقــف  الطريــق   منتصــف  ويف 

وقــال  الــركاب  ،وأنــزل  )طيــار(  حاجــز 

ــم  ــد منه ــرب إىل واح ــش، اق ــم تفتي هوياتك

ــه  ــاً  من ــق ،ظن ــك منش ــه: إين زميل ــس ل وهم

ــف كان  ــن لألس ــر لك ــش الح ــن الجي ــم م أنه

الحاجــز للنظــام، اعتقلــوه وذكــر أنهــم أخــذوه 

ــام. ــام بالش ــجون النظ ــن س ــجن م إىل س

ــًة أن  ــا آمل مل تكــف عــن البحــث عــن هويته

تذهــب وتــزوره باملعتقــل ،ولكــن هويتهــا 

ــه  ــى اعتقال ــهور ع ــي ش ــد م ــة ،وبع ضائع

ــا. ــد حامته ــرأة لعن ــت ام أت

وقالــت: لقــد ذهبــت منــذ يومــن لزيــارة 

زوجــي بالشــام، -وهــل ســمحوا لــِي بزيارتــه؟

ــرشح  ــرأة ت ــدأت امل ــهولة، ب ــكل س ــم وب -نع

ــا. ــارة زوجه ــتطاعت زي ــف اس ــن كي له

وذهبــت ابنتــي مرسعــة إىل حقيبــة اليــد 

وفرشــت مــا بداخلهــا، وكأنهــا تذكــرت وجــود 

ــة. ــة الضائع ــكان الهوي م

ــارة  ــي ســأذهب غــداً لزي لقــد وجــدت هويت

ــا. ــردت حامته زوجــي ف

- إذن اذهبــي مــع زوجــة أخــي علها تســتطيع 

أن تــرى زوجهــا أيضاً؟!

وســافرن  الازمــة،  األوراق  جهــزن  وفعــاً 

ــاء،  ــد األقرب ــت أح ــد بي ــن عن ــام ونزل إىل الش

ــن  ــاح ذه ــم ويف الصب ــل عنده ــن اللي وأمض

لتســيري املعامــات للحصــول عــى بطاقــة 

زيــارة، ومــررن عــى كل حواجــر التفتيــش 

،وصلــن إىل فــرع األمــن وهنــاك اختفــن هــي 

ــدأ البحــث عنهــام،  ــا، وب وزوجــة خــال زوجه

ولكــن دون جــدوى مل يخــروين عــن اعتقالهــا 

ــا. ــل إيجاده ــى أم ــن ع ــن الزم ــرة م لف

ولكــن دون جــدوى، لقــد ذهبــت حامتهــا إىل 

املحامــن فأغلبهــم اعتــذر عــن اســتام القضية 

معــروف،  بجــامل  زوجهــا  قرابــة  بســبب 

والقلــة اآلخــرون نصابــون يأخــذون املــال وال 

يحــددون مــكان وجودهــا، فهــي مفقــودة 

ــهور. ــذ )9(ش من

-ملاذا مل تتكلمي منذ زمن؟

مجتمعنــا  هــو  كــم  ابنتــي  يــا  تعلمــن   -

قــايس ،وال يرحــم ويضــع الذنــب عــى عاتــق 

املظلــوم وال تجديــن غــري اللــوم واالنتقــاد، إن 

أباهــا يســأل عنهــا دومــاً، فأقــول لــه بصــوت 

مرتفــع: لقــد ذهبــت إىل لبنــان هــي وزوجهــا، 

ــرة  ــا وم ــن أخواته ــزاً ع ــاً ممي ــا حب كان يحبه

أخــرى بــدأت وكأنهــا تتمنــى شــيئاً مســتحياً 

بصــوت مرتجــف: ليتنــي أعلــم أيــن هــي أنــا 

ــوت  ــت، فامل ــا مات ــت أنه ــزن إذا علم ــن أح ل

حــق ،أو أعلــم أنهــا موجــودة بــأي ســجن 

ــا  ــم بأخوته ــتطيع أن أهت ــا ال أس ــا فأن ألزوره

،وهــي مفقــودة لقــد أصبحــت حيــايت ســوداء 

ــة. ــة وحزين مظلم

وبــدون أن نشــعر ،بــدأت دموعنــا تنهمــر منــا 

ونحــن محدقــات بهــا وبــدون صــوت للبــكاء.

ونحن أيضاً عاجزون عى تقديم املساعدة.

ــح  ــن مس ــز ع ــأرسه عاج ــامل ب ــعرت أن الع ش

ليســت  ابنتهــا  ،فــإن  املــرأة  تلــك  دمعــة 

ناشــطة ،وال هــي مــن األقليــة حتــى يتبادلــون 

ــة يك  ــا ،وليســت مــن الطبقــة الغني األرسى به

تســتطيع دفــع املــال الكثــري لتعلــم أيــن هــي 

ــا!!! ــذة كبده فل

متســاعد  متفهــم  مبجتمــع  هــي  وليســت 

ملســاعدتها!! الجميــع   يســعى  متحــاب، 

وبعــد أن أنهــت حديثهــا قلــت لهــا: لــو عجــز 

كل مــن حولــك  بإتيانــك مبعلومــة عــن ابنتــك 

فــإن اللــه لــن يعجــزه يشء) لــِك اللــه يــا 

ــظ.(  ــي فهــو خــري حفي خالت

بقلم ناشطة من كفر نبل

قصة فتاة معتقلة من  ريف كفرنبل
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هاألوالد  كربوا  و متردوا ...  ليش يا ترى؟!

يغــدو  ملــاذا  األهــل:  يتســاءل 

الطفــل اللطيــف واملطيــع واملؤنــس 

ــاً عــى نفســه  ــاً ومنطوي فجــأة نزق

ــغ  ــا يبل ــه عندم ــع والدي ــاً م ووقح

الثالثــة عــرشة أو الرابعــة عــرشة 

مــن عمــره ، ودون أن يحــدث يشء 

عــى غــري العــادة يف األرسة؟!.

طبعــاً ال يشء يحــدث دون ســبب، 

فالكبــار ودون وعــي فهــم يخلقــون 

يصفــوا  يك  مــا(  ألبنائهم)مصفــاة 

بهــا بيئــة أبنائهــم وبناتهــم ، وهــم 

أنهــم يفهمــون  مقتنعــون متامــاً 

أوالدهــم  مــن  أفضــل  الحيــاة 

ويــرون  منهــم  أكــرث  ويعرفــون 

األمــور أبعــد مــام يراهــا أطفالهــم، 

اقطــع  البنهــا  األم  تقــول  مثــاً 

يعــرف  ال  فهــو  بفــان  عاقتــك 

كيــف يتــرف. اتخــذ فانــاً صديقــاً 

ــد(. ــخص جي ــو ش ــك فه ل

االنتقــادات  األب  يوجــه  أن  أو 

ــت  ــاً: )أن ــاً مث ــه قائ ــة البن الدامئ

تضيــع األشــياء أو ال تقــرأ هــذا 

الكتــاب ألنــه غــري مفيــد أو أنــت ال 

تعــرف كيــف تســتفيد مــن وقتــك 

ــرف  ــف تت ــرف كي ــت ال تع أو أن

وغريهــا(.

ــزداد  ــد أن املشــكات ت ومــن املؤك

يف نهايــة املطــاف يف 

أيــة أرسة تقــدم فيها 

ــر  ــذه األوام ــل ه مث

ــح الصارمــة،  والنصائ

النتقـــــــــادات  وا

مــــــا  إذا  الاذعــة 

ســـــــلطة  قيــدت 

ــن، أو خنقت  الوالدي

الناشــئ  االســتقال 

للطفـــــــل، ســينمو 

الطفـــــــل عندئــٍذ 

ويصبــح مــع الزمــن 

مراهقـــــــاً ضعيــف 

اإلرادة. 

الثقــة  إىل  يفتقــر 

بالنفــس وغــري قــادر 

قــرار  اتخــاذ  عــى 

خــاص بــه ألنــه ضحــى بنفســه 

ورغباتــه  وبحاجاتــه  باســتمرار، 

العاقــات  تشــويه  مــن  خوفــاً 

الجيــدة مــع والديــه، ويف هــذه 

الحالة تعــد الطاعة خضوعــاً إلرادة 

اآلخريــن ،وهــذا مينــع تشــكل الفرد 

ــل  عــى نحــو ســليم، والحــل األمث

ــة هــو أن يتوفــر  ملثــل هــذه الحال

لــألوالد تفاهــم تــام ومتبــادل مــع 

األهــل عــى كل يشء واألهــم مــن 

عــى  املســتمر  التدريــب  ذلــك 

تســويات  إىل  والتوصــل  الصــر 

دون  تنــازالت  وأحيانــاً  معقولــة 

خــوف مــن إظهــار الضعــف....  ألن 

ــوة  ــيتحول اىل ق ــف س ــذا الضع ه

ــة  ــوة العاق ــر الســنن.... ق عــى م

ــة  ــة والودي ــري األناني ــة غ الصحيح

بــن الوالديــن واألبنــاء.

بقلم هاديا
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أّمن فيها

الحالــة اإلقتصادية ســاءت، وال تحتمل 

ــهاب  ــو ش ــور أب ــاح ملوت ــب مصب تركي

ــر(  ــنفور )مهره ــور الس ــح املوت وأصب

ــببهام  ــذان كان س ــان الل ــد الحادث بع

مصبــاح الضــوء األمامــي، ولكــن أتــت 

ســليمة أمــا الحــادث الثالــث مل يكــن 

الســبب فيــه أبــو شــهاب !!

عــى  معزومــن  اليــوم  شــهاب:  أم 

ــا  ــرف بيته ــي، وتع ــد أخت ــاء عن العش

ــد ال نســتطيع الذهــاب  ــار وبعي بالعي

ــياً. مش

أبــو شــهاب : ســأذهب وأضــع لــر 

بعــض  وأربــط  باملوتــور،  بنزيــن 

واضبــط  منــو  النازلــة  الغــامزات 

. الفــرام  و  الــرشاق 

فرشــت أم شــهاب العــدة للتصليــح 

واســتغرق يف تصليحــه ســاعتان يعنــي 

الوقــت  وقــارب  شــكازي(  )شــكزو 

عــى أذان املغــرب.

أبو شهاب: هايت البيل معك.

لشو البيل؟؟؟

-ألن املصبــاح محــروق بقــا بتضويــيل 

عــى الــدرب إذا رجعنــا بالليــل.

 أرسعــت أم شــهاب وأتــت بالبيــل 

وأحّســت أنهــا تحملــت مســؤولية يف 

ــور. ــادة املوت قي

وســامة،  بخــري  الجامعــة  وصلــوا 

وبعــد أن اســتمتعوا بالطعــام ،وأكلــوا 

الفواكــه واقــرب وقت آذان العشــاء... 

أبــو شــهاب : عــن إذنكــم يــا جامعــة 

عــيّل الذهــاب أللحــق صــاة العشــاء 

ــع. بالجام

أختــي  عنــد  اتركنــي   : شــهاب  أم 

تأخــذين.  الصــاة  بعــد  ،وبرجــع 

ألنــك  أســتطيع  أل   : شــهاب  أبــو 

ســتضيئن يل الطريــق بالبيــل ،واليــوم 

ــوء  ــو ض ــى ل ــا يف حت ــهر م ــة ش عتم

ــر. قم

ــة  ــهاب مطيع ــم أم ش ــرف ك ــا نع كلن

،وال تخالــف أوامــر زوجهــا حملــت 

ــايب. ــت جن ــل وركب البي

أبــو شــهاب: ضعــي البيــل عــى كتفــي 

،وأضيئــي أمامــي .

ــا  ــت يده ــة  ووضع ــتعدت للمهم اس

عــى كتفــه وأضــاءت طريقــه ،ومــا أن 

ــدأت  ــى ب قطعــوا مســافة قصــرية حت

أم شــهاب تلــوح يف البيــل )شــامل 

وميــن ( ،وكل مــا مــرّت ســيارة بتضوي 

ــا  ــاد( ، وكل م ــوف)من ه ــا لتش عليه

مــرّت مــن حــد نســوان بتضــوي عــى 

وجهــن بدهــا تعــرف )مــن هــود(

صــاح أبــو شــهاب : ليــش عــم تحطــي 

ضــوء البيــل عــى الرايــح والجــاي !!؟؟

حطــي عــى كتفــي وضويــيل عــى 

الطريــق أمامــي كنــت هــورت. 

- بــدي شــوف مــن هــود إيل قاعديــن 

عــى الرصيــف.؟

- كرة غلبتك كانت هورتنا. 

ــك  ــي همل ــرة غلبت ــو ك ــه م - ال والل

للموتــور. ليــش مــا حطيتلــو ضــوء 

ــان؟! ــن زم م

- إنتــي بتعــريف إين غريتلــو  15 ضــوء و 

ينحرقــو .هلــق ضــوي قدامــي مشــان 

نوصــل بخــري وســامة وال بقــا تحــريك. 

وبعــد فــرة قصــرية مــن الزمــن أىت 

ــامن  ــام ،وك ــن األم ــارت( م ــور )ب موت

ماعنــدو ضــوء، وضعــت أم شــهاب 

ــرف  ــل لتتع ــه الرج ــل بوج ــوء البي ض

عليــه وقالــت : مــن هــذا الرجــل ؟؟؟ 

ــاره  ــذ مس ــور واتخ ــار املوت ــرّي مس تغ

باتجــاه موتــور أبــو شــهاب، إصطــدم 

بــه ،قفزت أم شــهاب مــن وراء زوجها، 

ومــا كان أمــام زوجهــا إال الحفــة عــى 

الطريــق لينصــدم بحجارتهــا ،والرجــل 

ــه. ــق بجانب ــة الطري ــى حاف األخــر ع

تجمــع النــاس : يــا لطيــف يــا لطيــف 

أوقفــوا ســيارة لننقلهــم إىل املشــفى. 

مكســورة  شــهاب  أبــو  بقــدم  وإذا 

أيضــاً. األماميــة  ،وأســنانه 

-اللــه يصلحكــن ليــش مانــك حاطــط 

ضــوء للموتــور؟؟

أبــو شــهاب وهــو يصيــح مــن األمل: أنــا 

مــا هــّورت ألن مــا يف ضــوء !!

أنا هّورت  ألن أّمنت فيها.

بقلم أم شهاب
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)إن كيدكــن عظيــم (هــذه العبــارة الشــهرية التــي ال يــكاد 

أحــد إال وعرفهــا العبــارة التــي قبلــت عــى لســان العزيــز 

ملــك مــر يف ذلــك الزمــان القديــم يف حــق زوجتــه التــي 

ــف  ــه مل يق ــام ،ألن ــه الس ــف علي ــه يوس ــي الل كادت لنب

ــذي  ــراءة ســيدنا يوســف ال ــد ب ــك بع ــا ،وذل ــد رغبته عن

ــى  ــى ع ــث ال يخف ــا ،حي ــام زوجه ــة أم ــه بالخيان تهمت

أحــد نــص القصــة ،ولكــن الســؤال املهــم هــو ملــاذا اتخــذ 

النــاس هــذه العبــارة مــن القــرآن الكريــم شــعاراً لهــم يف 

اتهامهــم املــرأة بالكيــد وتدبــري املكائــد والكــره والخبــث 

ألنهــم خصــوا ذلــك باملــرأة فقــط ،ويف هــذا ظلــم . ألنهــم 

مل يفكــروا بكيــد الرجــال يف أول صــورة يوســف حــن 

كاد أخــوة يوســف ألخيهــم الــذي هــو مــن أبيهــم كيــداً 

ــاده  ــه ،وابع ــص من ــوا للتخل ــروا وخطط ــن دب ــامً ح عظي

مــدى الحيــاة عــن أبيهــم حتــى ولــو كانــت نهايتــه موتــه 

ــال  ــث ق ــه  حي ــده يحب أو تدمــريه .ال يشء ســوى ألن وال

ــه الســام ،)ال تقصــص  ــوب ليوســف علي ــه يعق ــي الل نب

ــد  ــدا (فكلمــة كي ــك كي ــدوا ل ــك فيكي ــاك عــى إخوت رؤي

ذكــرت أيضــاً يف حــق أخــوة يوســف ،مــع أن الكيــد 

الذكــوري أشــد مــن حيــث التوصيــف وأعظــم مــن الكيــد 

األنثــوي الــذي تعــرض لــه نبــي اللــه يوســف عليه الســام 

مــن قبــل امــرأة العزيــز ،ألنــه تجــرد مــن مشــاعر النبــل 

والواجــب اتجــاه مــن تربطهــم بــه صلــة القرابــة مــن ِقبل 

األخــوة، وغريهــم، وهــذا مــا أعطــى لقصــة يوســف طابعا 

مؤثــراً ألنهــا تنتقــد، وتــرشح حــال النــاس الذيــن يقدمــون 

ــا كيــف  ــة ولقــد راين ــات للمشــاعر اإلنســانية النبيل طعن

أن اللــه ســبحانه وتعــاىل بــرأ نبــي اللــه يوســف مــن التهم 

والظلــم املوجــه اليــه ، نحــن ال نــرر بكامنــا )هــذا كيــد 

النســاء (،ولكــن ال ننــى أيضــا كيــد الرجــال الــذي ســبق 

بالســورة الكرميــة كيــد النســاء وأن الكيــد ليــس محصــوراً 

بجنــس دون اآلخــر.              

بقلم هيا العيل 

سأحدد حيايت...

وانهزامي..

وانكساري ...وأحزاين .. وضعفي ..وهفوايت..

وسأنسخ ذاكريت وأستذكر غايل ُمحيايك 

ــق  ــا واث ــامً، وأن ــودك رغ ــم وج ــن وه ــتفيق م وأس

إراديت ،ومبلــئ 

وتطويــر  قــرارايت  لســالف  تحديــث  وســأجري 

اعتقــادايت..

 وســأُبرم إتفاقيــة مــع ذايت بــأن ال تخــل وتلتــزم 

ــوان  ــت عن ــئ تح ــو آيت .. ساُنش ــا ه ــى م ــري ع وتس

مجهــول حافظــة تســتوعب جــل تحديــدايت ..

وأحفــظ بهــا إهانــايت وســوءأفعايل وكل مــا مــر عــى 

بحيــايت...

ــل  ــاً بفع ــة تلقائي ــرة ومرمج ــا الذاك ــا بثناي وأخفيه

ذايت...

ــرة  ــري ذاك ــا غ ــرورال تعزفه ــة م ــا كلم ــص له وأُخص

ــايت.. دي

وأُطالعهــا خفيــة وبرسيــة ، وبــدون قــرس يجــر 

رفــي ،ويلغــي حريــة انعتاقــي...

ــي  ــم مبحيط ــب بتواجده ــن ال أرغ ــا م ــأخبئ فيه س

،ومواقــف أثــارت غبــار إهانــة أحطــت مــن كرامتــي 

..

سأكون عكس رغبايت ..

ولــو بحثــت عنــي بداخلــك ، لــن تجــد ملفــي الحافل 

... بانهزامايت 

ــا  ــذر باســتعدادي لحذفه ــا إشــارة تن  وســأضع عليه

وبكبســة زر ســأرميها دون عــودة أو تحــذف بســلة 

مهمــايت...

بقلم بلقيس

قرارالرجل
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ــا عنــد مدرســة البنــات وعــى ســبيل  ــايئ, وصلن ــارة أهــيل برفقــة أحــد أبن ــام كنــت يف طريقــي لزي يف يــوم مــن األي

الصدفــة كان موعــد انرافهــن إىل البيــت . ألول وهلــة ظننــت أن فصــل الربيــع بألوانــه الزاهيــة، ورائحتــه العطــرة 

هــو مــن ميــي عــى الطريــق... طبعــاً هــذا غــري صحيــح إن مــن كان ميــي عــى الطريــق هــن بنــات املدرســة اللــوايت 

ــا  ــة والقصــرية بألوانه ــت الفســاتن والشــاالت والقمصــان الطويل ــة عــى حــدى وكان ــة أو أربع ــن ميشــن كل ثاث ك

الزاهيــة.

أهــم يشء يلفــت االنتبــاه, واألجمــل إن كل فتــاة منهــن كانــت ترتــدي ألــوان الثيــاب بتطبيــق عجيــب وجميــل يف 

األلــوان وبانســجام مــع لــون الحــذاء والحقيبــة, براحــة ، وبــكل بســاطة أنــا تفاجــأت بذلــك وحدثــت نفــي: هــل 

يــا تــرى هــؤالء البنــات خارجــات مــن املدرســة أم مــن صالــة لألفــراح!؟؟

ال أدري ملــاذا أحسســت باالنزعــاج  والغضــب مــام رأيــت مــن حــال لبــس البنــات؟ وانتابنــي شــعور الغــرية عــى بنــات 

بلــدي والحــزن. ومتنيــت أن أقــول لهــن :

أننت  جميات بالثقافة التي تكتسبنها من املدرسة ،ورائعات بدون األلوان الزاهية 

نريــد الحديــث بجديــة أكــرث. فأنــا ال أضــع اللــوم عــى البنــات فقــط فغالبــاً هــذه الفــرة مــن عمــر الفتــاة غــري قــادرة 

عــى التمييــز بــن الائــق وغــري الائــق.

ــام  ــؤوليته. ف ــن مس ــام م ــة ألن النظ ــه املدرس ــر، وموج ــى مدي ــاً ع ــرث، وأيض ــل أك ــى األه ــوم ع ــل الل ــا نحم ولكنن

ــة ،وتدهــور النظــام العــام للمــدارس، ولألفــراد  ــم الخاطئ ــى ازدادت املفاهي ــا هــذه األحــداث حت أن عصفــت ببادن

واملجتمــع.  قبــل الثــورة كان اللبــاس موحــد ومنظــم أكــرث، وكان يوجــد هنــاك عقــاب معــروف ملــن يخالــف النظــام يف 

ــاس أو أي يشء آخــر. املدرســة ســواء يف اللب

ــاب  ــخاص إذا غ ــم كأش ــاذا ال ننتظ ــاب أي يشء ،مل ــدون حس ــه ب ــى مزاج ــرف ع ــان يت ــح كل إنس ــن اآلن أصب ولك

ــم ؟؟ ــام الحاك النظ

لذلك يجب علينا أن نعيد النظر بكثري من األمور الخاطئة والتي اختلطت أوراقها بأوراق واقعنا الحايل.

ومنهــا أن نحــاول اســتعادة الهيبــة ألقــدس مــكان ننهــل منــه العلــم وهــو املــدارس واملعاهــد, ويجــب علينــا أن نتذكــر 

أن الحريــة ال تعنــي التحلــل مــن الضوابــط النظاميــة وتشــويه معــامل العلــم ، بــل العكــس 

ــذا  ــد ه ــدارس, بع ــاس امل ــزام بلب ــط واإللت ــوا الضواب ــهولة أن يرجع ــكل س ــدارس ب ــدراء امل ــع م ــايل م ــكان األه وبإم

ــاس املنظــم و املوحــد، وتذكــري  ــاة تخالــف اللب ــذي حصــل ، وأن يتخــذوا قــرارات صارمــة بحــق كل فت التســيب ال

عزيــزيت الطالبــة أنــك القنديــل الــذي بــيء الكــون بعلمــك وثقافتــك وهيبتــك وكونــك أم املســتقبل ،متســي  بحبــل 

العلــم حتــى يكــون لــي العصمــة مــن الجهــل والعــادات الخاطئــة

بقلم أم غالب

بنات أحلى من زهر الربيع ولكن.....
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ما فوائد الشاي وما أضرارها

ــا  فوائــد الشــاي: بــات معظمنــا يعــرف مزاي

الشــاي, خصوصــاً األخــر, لكــن الخــراء 

ــباب  ــدة أس ــك ع ــدون أن هنال ــوا يؤك مازال

يجــب أن تجعلنــا أكــرث إقبــاالً عى اإلســتمتاع 

ــوم,  ــاي يف الي ــان ش ــن فنج ــرث م ــرشب أك ب

ــا. ــر منه ــرية نذك ــة كث ــد صحي ــك فوائ وهنال

يحتــوي الشــاي عــى نســبة عاليــة مــن 

ــم  ــي الجس ــي تحم ــد, الت ــادات التأكس مض

مــن زحــف  والبــرشة خصوصــاً,  عمومــاً, 

التلــوث. الزمــن وتأثــريات 

يخفــف مــن مخاطــر التعــرض للجلطــات 

ونوبــات القلــب, ألنــه ينظــف الرشايــن 

أكــدت دراســة طبيــة أن  واألمعــاء وقــد 

ــل  ــرية أق ــة خط ــة قلبي ــرض لنوب ــبة التع نس

ــون  ــن يتناول ــك الذي ــدى أولئ بنســبة 70%  ل

الشــاي األســود كل يــوم مقارنــة ملــن ال 

يتناولهــا.

يحمــي العظــام, إن الذيــن يرشبــون الشــاي 

ملــدة10 ســنوات أو أكــرث، يتمتعــون بعظــام 

قويــة حتــى عندمــا يكــرون بالســن يعطــي 

ابتســامة حلــوة جميلــة عــى غــري اإلعتقــاد 

الســائد بأنــه يؤثــر عــى األســنان ســلباً, 

الخطــر الــذي ال يكمــن فيــه بــل كميــة 

الســكر املضافــة إليــه أمــا الشــاي نفســه 

ــك  ــض التني ــد وحم ــى الفلوراي ــوي ع فيحت

مــواد مــن شــأنها تبعــد شــبح التســوس 

،طبعــاً اىل جانــب تنظيــف األســنان كل يــوم.

يحتــوي عــى نســبة أقــل بكثــري مــن الكافين 

ــذا اذا كان رشب القهــوة  ــة بالقهــوة, ل مقارن

يســبب لــك بعــض التوتــر أو صداع الــرأس أو 

يؤثــر عــى نومــك أو قــد ال يوافــق معدتــك, 

فاســتبدلها بالشــاي.

يعــزز جهــاز املناعــة ويســاعد الجســم عــى 

ــت  ــة أجري ــب دراس ــوث. حس ــة التل محارب

عــى21 متطوعــاً اختــار نصفهــم رشب مــاال 

يقــل عــن خمســة أكــواب مــن الشــاي, 

النصــف الثــاين مــن القهــوة ملــدة أربــع 

أســابيع, النتيجــة كانــت مبهــرة, وتبــن مــن 

خالهــا أن جهــاز املناعــة يكــون أقــوى لــدى 

ــام. ــاي بانتظ ــرشب الش ــي ت ــة الت الفئ

ــادات  ــل مض ــان بفض ــن الرسط ــي م يحم

ورغــم  فيــه,  املوجــودة  التأكســد 

غــري  املجــال  هــذا  يف  الدراســات 

ــداً. ــر أب ــه ال ي ــة, إال أن تناول جازم

يســاعد عــى ترطيــب الجســم وعــدم 

تعرضــه للجفــاف.

ال يحتــوي عــى أي ســعرات حراريــة, إال إذا 

ــه, وكل  ــل علي ــكر أو العس ــة الس ــم اضاف ت

متتبــع نظــام حميــة بهــدف التخســيس 

يعــرف أن إنقــاص 250 ســعرة حراريــة يف 

اليــوم يعنــي إنقــاص كيلــو غــرام خــال 

أســبوعن تقريبــاً, وهنــا يــأيت دورالشــاي بــن 

ــات. الوجب

الخايــا,  وتجــدد  األيــض  عمليــة  يــرسع 

ــئ  ــن بط ــكون م ــاس يش ــن الن ــد م فالعدي

األيــض لديهــم, مــام يجعــل عمليــة االنقــاص 

ــاي  ــد أن الش ــد تأك ــاً, وق ــم صعب ــن وزنه م

ــا  األخــر, ميكــن أن يســاعد عــى حــرق م

بــن 70اىل 80 ســعرة حراريــة فقــط بتنــاول 

ــوم. ــر بالي ــاي أخ ــواب ش ــة أك خمس

ــاي  ــوي الش ــي, يحت ــاز التنف ــراض الجه أم

عــى منشــطات ثاثــة ،و الجميــع لهــا تأثــري 

ــة. ــات الهوائي ــة والقصب عــى األوعي

الشــاي  أن  إىل  تشــري  الحاليــة  الدراســات 

ــض ملســتوى الكوليســرول يف  ــل كمخف يعم

ــدم. ال

يدر البول مينع تراكم السوائل يف الجسم.

املــواد القابضــة يف الشــاي لهــا تأثــري مضــاد 

للفريوســات.

يزيد الشاي من إفراز العرق يف الجسم.

أرضار الشــاي: إذا تــم اإلفــراط يف تناولــه 

يســبب قرحــة يف املعــدة واالثنــي عــرش.

ــه  ــول لون ــث يتح ــرياً بحي ــه كث ــم غلي إذا ت

إىل اللــون البنــي الغامــق, حيــث يســبب 

وإمســاك  القلــب  عضلــة  يف  اضطرابــات 

وكســل يف الجهــاز الهضمــي.

ــارشة,  ــام مب ــة طع ــد وجب ــه بع ــم رشب إذا ت

حيــث يســبب عــرس للهضــم لذلــك يفضــل 

ــاول األكل. ــه بعــد ســاعة مــن تن رشب

ــون  ــث تك ــق: حي ــى الري ــه ع ــم رشب إذا ت

طبقــة تســمى) كيتينييــة( عــى الغشــاء 

مينــع  مــام  واألمعــاء,  للمعــدة  الداخــيل 

ــاك  ــبب إمس ــم بس ــارات الهض ــروج عص خ

وعــرس الهضــم.

الــكى ومــرض القرحــة  مــرض حصــوات 

املعديــة أو قرحــة االثنــي عــرش.

ومن أرضار الشاي.

ــن األفضــل  ــك م ــة لذل ــاً خلقي يســبب عيوب

تــرك رشبــه مــن قبــل الحوامــل بســبب 

قبوضــة املعــدة.

يزيد من افراز أسيد املعدة.

والشــاي األخــر أفضــل مــن الشــاي األســود 

ألنــه ال يخضــع لعمليــة االختــامر,

نتمنى لكم الصحة والعافية.

من االنرتنت
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البشرة الدهنية

يعــاين أصحــاب البــرشة الدهنيــة مــن عــدة 

مظاهــر مثــل:

1-ملعان الوجه

2- بهتان البرشة

3- ظهور رؤوس ذات لون أبيض وأسود

4- ظهــور حــب الشــباب يف بعــض األحيــان       

5- فســاد املكيــاج بعــد عــدة ســاعات مــن 

. وضعه

الدهنيــة  البــرشة  أصحــاب  ويفتقــدون 

مــن نضــارة البــرشة وبهتانهــا وتتوســع 

ــن  ــات م ــراز الدهني ــة إف ــاماتها نتيج مس

الدهنيــة. الغــدد 

وتتواجــد الغــدد الدهنيــة يف الوجــه ويف 

ــن. ــف والذق ــة واألن الجبه

العناية بالبرشة الدهنية:

هنالــك إرشــادات معينــة تســاعد عــى 

التغلــب عــى مشــاكل البــرشة الدهنيــة يف 

الوقــت نفســه ال يائــم البــرشة أن تتخلــص 

ــري  ــذا غ ــام ألن ه ــكل ت ــون بش ــن الده م

ــرازات  ــرشة عــى أن تكــون االف صحــي للب

ــة. ــة معتدل الدهني

-  التنظيف املستمر:

بســبب لزوجــة البــرشة الدهنيــة فإنهــا 

الغبــار  الســتقرار  مــكان  تكــون  دامئــاً 

والجراثيــم التــي تســبب مشــاكل حــب 

الشــباب والبثــور الســوداء وغريهــا... 

صحيــة  البــرشة  عــى  وللحفــاظ 

إتبــاع  مــن  البــد  الوقــت  طــوال 

اإلرشــادات التاليــة لتنظيــف البــرشة 

بشــكل صحيــح:

1- تنظــف البــرشة مبنظفــات خاليــة 

مــن املــواد الكيامويــة ،أو اســتخدام 

ــاي  ــت الش ــل زي ــة مث ــواد طبيعي م

عــى  يســاعد  الــذي  االســرايل 

التخلــص مــن الدهــون .كــام يعمــل 

عــى تطهــري البــرشة وإعــادة النضــارة لهــا 

ــامات ــض للمس ــري قاب ــا تأث ألن له

2- اســتخدام صابــون خــايل مــن القلويــات 

،ويفضــل  الزيــوان  يتكــون  ال  حتــى 

الطبــي. الصابــون  اســتخدام 

ــاث  ــن ث ــرث م ــه أك ــل الوج ــدم غس 3- ع

مــرات بالصابــون واســتخدام املــاء الســاخن 

مــرة يف حــال البــرشة الدهنيــة الزائــدة 

ــن  ــف الدهــون م ــادرة عــى تنظي ــا ق ألنه

ــامات. ــق املس عم

ــادة  ــذي يســبب زي ــام ال ــاه للطع 4- االنتب

املرشوبــات  مثــل  الدهنيــة  االفــرازات 

مثــل  الدهنيــة  واملأكــوالت  الغازيــة 

الشــوكوالتة.

5- االبتعــاد عــن التوتــر: ألنــه يزيــد يف 

الدهنيــة. اإلفــرازات  عمليــة 

6- إزالــة املكيــاج: دامئــاً قبــل النــوم 

مــن  خــايل  مرطــب  واســتخدام 

الزيــوت.

ــايل  ــمس الخ ــي ش ــتخدام واق 7- اس

ــات. ــن الدهني م

8- اســتخدام مكيــاج عــى شــكل 

بامتصــاص  يســاهم  ألنــه  بــاودر 

الدهــون.

مرتــن  البــرشة  لتقشــري  القنــاع  عمــل 

امليتــة. الخايــا  إلزالــة  أســبوعياً 

- األقنعة الطبيعية للبرشة الدهنية. 

املكونات: سكر – ليمون 

طريقــة االســتخدام: يعــر الليمــون وتبــل 

بالســكر  ثــم  الليمــون  بعصــري  القطنــة 

وتدهــن البــرشة بشــكل دائــري مــرري 

ــرات  ــدة م ــرشة ع ــل الب ــة عــى كام القطن

ــواع تقشــري البــرشة بشــكل  ،وهــذا مــن أن

طبيعــي , الســكر هــو مــادة رائعــة لتقشــري 

البــرشة والليمــون ينظــف ويعطــي للبــرشة 

ملعانــاً ونضــارة ويقبــض مســامات البــرشة.

- قناع عسل النحل والليمون.

ــف  ــي + نص ــل نق ــة عس ــات: ملعق املكون

ــة  ــاض بيض ــون + بي ــري الليم ــة عص ملعق

ــم. ــطة الحج متوس

املكونــات  متــزج  االســتخدام:  طريقــة 

وتوضــع عــى الوجــه بــدون حــول العينــن 

،التــي يوضــع عليهــا قطــن مبلــل مبــاء 

ــاء  ــل بامل ــم يغس ــق ث ــدة 10دقائ ــورد مل ال

ــورد. ــاء ال ــم يعطــر مب ــون ث ــر والصاب الفات

بقلم غالية الرحال
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- مــن أســباب الهيبــة قلــة الــكالم، ومــن أســباب الجــال كــرة 

االبتســامة، فكــن جميــالً ذو هيبــة.

- تفضــل املــرأة أن ميــوت الرجل)فيهــا( أوالً، وأن ميــوت )منهــا( 

بعــد ذلــك!!

- نحــن مجانــن إذا مل نســتطع أن نفكــر، ومتعصبــون إذا مل نــرد 

أن نفكــر، وعبيــد إذا مل نجــرؤ عــى التفكــر.... )أفالطــون(

ثالثة ال تعرف إال بثالثة:

- ال يعــرف الحكيــم إال عنــد الغضــب، وال الشــجاع إال يف الحرب، 

وال أخــوك إال عنــد الحاجــة إليه....)لقــان الحكيم(

ــال  ــت  وج ــان: بالصم ــال اللس ــر وج ــل: بالفك ــال العق - ج

الوجــه: باالبتســامة وجــال الفــؤاد: باالســتقامة وجــال الــكالم: 

بالصــدق

- أصعب االشياء يف الحياة:

1. أن تتعود عى شخص وفجأة يغيب.

2. أن ال تجد من يفهمك أو يحس بك.

3. أن تحب إنسان ومستحيل أن تراه.

4. أن ميوت بعنيك إنسان وهو حي.

5. أن تحب شخص وأنت بحياته ليس لك مكان.

6. أن يكذب أحدهم وأنت تعلم ولكن تصدقه ألنك تحبه.

7. أن تبتسم ودموعك عى وشك االنهار.

8. أن يجربك الزمن عى يشء أنت ال تريده.

- أم الشــهيد أســطورة خالــدة، تقــرأ عــى صفحتهــا قــدرة 

اإلنســان عــى العطــاء.

- ليــس حــراً مــن يهــان أمــام النــاس وال يشــعر باإلهانــة. 

مانديــال( ...)نيلســون 

ــوىل  ــم تت ــا، أفعاله ــن األشــخاص يف قلوبن ــب أماك - نحــن ال نرت

ذلــك.

ما بيني وبينك يشء ال يشبه األشياء ...

ــك  ــي وبين ــن الرجــال والنســاء ، بين ــذي ب ليــس كال

ــه الســامء ... ــال ال تطال ــاق صــدق وخي ميث

ــاٌء وال  بينــي وبينــك إحســاس عذوبــة ال يدركــه أحي

أمــوات ...

بينــي وبينــك متــرد وعصيــان واســتكانة ورضــوخ 

وثــورة ليــس لهــا رادع وال أوليــاء ...

مــا بينــي وبينــك بحجــم مــا بــن هــذه االرض 

... الســامء  ...وتلــك 

بيني وبينك ...ريح ورعد ..

بيني وبينك ..ظلم وعهد وأحكام وأقدار ...

بينــي وبينــك ..فجــوة وأبحــر وأقطــار ...وعبــادة 

ــار .. ــا اعتب ــم له ــارة وقي ــاة وطه وص

وجمل ومفردات وأسطر وأفكار ..

تعجــب  ..وعامــات  ونقــاط  وأجــزاء  وفواصــل 

..واســتفهام..

واستفسار ..وبعد. .واقراب وقطيعة ووصال ...

ــذاب  ــرى ..وع ــتعذار ..وذك ــذار ..واس ــذار ..واعت وأع

..واســتعذاب ..ودمــوع ..واكتــآب ..وأوجــاع ..ولهــا ال 

يغيــب االســتذكار ...

أقوال وحكم

ذكريات حمرتقة

ما بيين وبينك 

ــف  ــن له ــي م ــقي عروق ــا ، وتس ــان عينيه ــيل يف أحض ــهر لي ــت اس ــة كن ــاردة لفراش ــات الب ــذه اللحظ ــتاق ،يف ه ــا مش ــن ملَ أن ــو تعلم ل

ــق  ــي بأل ــل روح ــان ،وأكح ــى الذوب ــا حت ــت أهواه ــدفء ...كن ــامل ال ــا إىل ع ــوق أجنحته ــي ف ــامتها وتحملن ــل بابتس ــها....كنت أظ أنفاس

طيفها....كــم نامــت دموعهــا فــوق كتفــي ، وكــم نســجُت أمنيــايت مــن خصــات شــعرها...كنا نســهر حتــى يودعنــا الليــل ،وتبتســم لنــا 

خيــوط الفجــر ... نــودع بعضنــا ونغمــض أجفاننــا، وعيــون قلبــي ســاهرة بقربــك ال تنــام ...ومضــت الشــهور ولعبــت بنــا األيــام ، ومضينــا 

ظلــن مــن أوهــام .. خافاتنــا املضحكــة تنــزف فــوق جحيمهــا األحــام ... ضاعــت يــدك الصغــرية مــن يــدي وأصبحنــا أيتــام ....وحروفنــا 

التــي كانــت تشــعل أحداقنا...باتــت ككحــل الــكام ،وتــرخ ذكرياتنــا مــن جــرح دموعنــا هــذا حــرام.... أنــا مل أنــى يومــاً طفلــة أمطرتنــي 

هيــام ....ســآيت بثــوب زفافــك عــى أجنحــة الحــامم ...وأحضــن صــدرك مــن جديــد يف ابتســام ..لــوال أن كنــا نحــن وكان الغرام...حــامِك اللــه 

يابــادي ودفُء حروقــي ونبــُض إحســايس والســام....

بقلم بنات مركز مزايا
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كل مقــال يف هــذه املجلــة يعــر عــن رأي صاحبــه أيــاً كان وال يعــر بالتــايل 

عــن املجلــة بشــكل عــام مــع اســتقبالنا واحرامنــا لجميــع اآلراء وحريــة الرأي

مجلة مزايا مجلة نسائية مستقلة شهرية تُعنى بشؤون املرأة واملجتمع


