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من الـنساء من تـسعـد بعطـر وزهرة وأخـرى بسلـة خضـروات تعـد منهـا طعـام األسرة بيـنمـا تثمن
عـنوية اخـريات الكالم بـالود واالحتـرام  هدايـا تعيـد الصـلح  اذا ما حل اخلصـام. عن الهـدايا ا
عنوية تـعيد احلب وترفع غبار السن ان حدثت ثغرة واالخـرى غالية الثمن قلن لـ (الزمان) ان (ا
او هفـوة بينـما تلك الـتي حتمل ماركـات غاليـة الثمن سـتعلق عـلى جدار الغـرفة وصاحـبها اصبح

من اسالف العصر غائبا).
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االثــمــان) واضــافـت ان (الــهــدايــا الــتي
تـــشـــتـــرى ســـيـــأتـي يـــوم وتـــســـتـــرجع
الصحابـها كما حلـظات الطالق والفراق
ومــا الى ذلـك من اخلــصـــام ولن يـــبــقى
مـنـها سـوى اغراض عـلى رفـوف الغـرفة
واصحـابـها من أسالف الـعـصر غـائـب
بينمـا تكون الكلمـات واالساليب الراقية
ـا او بـاالحـرى كــفـيـلـة لـتـنـقـذ هـدايـا ر
االثـــنــ من الـــغــرق والــعـــوم في بــحــر
الفراق لـيعـلوا بـلحـظة نـسيـان اخلصام
والـعـودة كـطـيور احلـب بل اجـمل مـنـها

بكثير) .
ـواطـنـة ام مـرتـضى الى بـيــنـمـا لـفـتت ا

ـعنى الذي ال زوال هـنا تكـون القـيمة وا
له مــــهـــمـــا دارت االزمـــان فــــهي هـــديـــة
مـعـنـويـة يـقـيـمـهـا مـنـزل اسـرة ولـيـست
غرضـا فرديـا لشخص مـا فقط) واشارت
الـشـابـة خــمـائل مـنـعم الى احلب قـائـلـة
(قـد يـقـال بـأن احلب لـيس بـالـهـدايـا وال
يـقـاس بــهـا لـكـن من وجـهـة نــظـري فـأن
ــعــقـول أال الــرجل اذا عــشق من غــيــر ا
يـهــديـهــا ولـو وردة أو زجــاجـة عــطـر ..
حـ يـحـبـهـا فـقط .. يـكـون مسـؤوال عن
سـعــادتـهــا وغــالـبــا مـا يــفـكــر بـإشــبـاع
عـاطـفتـهـا يـحنـو عـليـهـا بـعشق وكـأنـها

طفلته).
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اضي واحلاضر ذاكرة احارب ا على ذلك الكرسي اخلشبي أجلس أنا 
مشوشه بالـوجع .. رغم سني الصـغير مـقارنة بأخـوتي لكن لم انس تلك

الرصاصة والدماء على ذلك الشرشف االبيض..
العرق يـصب على جـبهـتي والدمـوع تنحـصر في مـقلـة عيـني وبركان من
ــوحش كـانت جتــري خـيـانـة ـنـزل ا فـي هـذا ا نـار يـشــتـعل في صـدري 
والدتي .. كـان ابي يعمل فـي احدى الوزارات الـتي تتـميـز بالـعمل اجلاد

فرطة لكن رغم ذلك كان حنون معنا. واجلهد والعصبيه ا
تـزوج من والـدتي وهي تـصــغـره بـعـشـرين سـنــة الزلت اتـذكـر مالمـحـهـا
الصـافـيه وابـتـسـامتـهـا الـبـريئـة لـكن تـغـيرت فـجـأة تـأمـرنا ان نـنـام عـند

الساعة السادسة مساءاََ تطفئ االضواء تقبلنا وتغلق الباب ..
بطبيعة عمل والـدي يغيب ايام عديدة لـكن تلك الليلة عـاد مبكراََ على غير

عادته.
يدخل والـدي غـرفتـنـا نـحن الثالثه نسـمع صـراخ يـعلـو فـيعـلـو ضجـيـجـاََ

ة .. يأمرنا بالنهوض لنشاهد فلم الرعب على مسرح اجلر
أمي تتـوسل ان يـعـتق رقـبتـهـا وان تـستـغـفـر عن ذنـبهـا لـكن لم يـبال الى
غفره وال كلمات االعتذار فقد سبقت الرصاصة الى رأسها من كلمات ا
ثم تـوجهت الـى عشـيـقـهـا.. مـاهي اال حلظـات اواذا بـأابي يـخـرج ويـعود
معهُ الشهود على تلك اخليانة اتصل ابي بـجدي ليخبره خيبته هو ايضاََ
ولـيـسـتـلم جــثـتـهـا.. سـارت االمـور طــبـيـعـيـة لم يـغــيـر والـدي مـنـزلـنـا وال
نام عـلى تلك الوسادة وذلك السرير كبرنا مدارسنا وال حتى غرفة نومه 
ـكان . تـزوج والدي بـعد تـلك اخليـبة بـشهر ورائحـة امي في كل ارجاء ا
واحـد لكن لـم تتـحـمل شـرطهُ بـأن التـنـجب أطـفـال تـزوج مـرة اخرى من
مامـا رحـمة وكـانت اسم عـلى مـسمى كـأنـهـا رحمـة الـسمـاء نـزلت علـيـنا
اعتنت بـنا نحن الـثالثة غـمرتنـا باحلب والعـطف كذلك تـغير والـدي نحو
االحــسن.. لــكـن تــلك الــشــضــايـــا نَــمت داخــلــنــا واصـــبح من الــصــعب
اسـتــأصـالــهـا.. حــلت بــنـا الــفـاجــعه اصــيـبت مــامـا رحــمـة بــالـســرطـان
واصبحت حالتهـا ميؤوس منها ,توفيت بعد عـام واحد اما اخوتي .. آية
تزوجت من رجل اعمال حـسن عشق مهـنة والدي واصـبح يعمل في تلك
الـوزارة وقـريـبـاَ يـتــزوج من فـتـاة يـحـبـهـا.. امــا انـا فـأن عـقـارب الـسـاعه

تتحرك  وشمال في رأسي عند حلول الساعة السادسه مساءاَ
زوجـه مع بعـضها الـبعض جسـدي هنـا وعقلـي وقلبـي هناك الـى دماء 

على تلك االرضية نعم انها دماء الشرف.

 الـكل مـنـا يـعـلم ان االطـفـال يـحـتـاجـون الى مـعـيل الى احـد يـتـحـمل
مـسؤليـتهم ويـكون مـعهم فـي كل خطـوة وكذلك كـبار الـسن يحـتاجون

الى رعاية والى احد يهتم بهم ويلبي احتياجاتهم....
ولكن عنـد البعض قـديختلف الـوضع فكبار الـسن ينجـبون فيأتي ذلك
الـطـفل الى هـذه الـدنـيـا فـيـرى نـفـسه مـسـؤول عن نـفسـه وعن انـسان
عـاجـز يـحـتـاج الى رعـايـة واليـعـرف مـاذا يـفـعل فـيـبـدأ بـتـربـيـة نـفـسه

بنفسه ويتخلى عن والديه...!!
ماذا نستنتج من ذلك..??

فرد جديد باجملـتمع تربيته ذاتيه يـفعل مايحلو له يـعيش كما يريد فال
ن يـخاف فالبن الذي يـأتي على كـبر في كـثير من حسـيب والرقيب 
االحــيـان يــكــون مــدلل او مــعـنف فــفي احلــالــتــ يـؤدي الــوضع الى
ـتـعـارف عـلـيه في اجملـتـمع انـحـراف الـفـردوسـلـوكه مـسـلك يـخــالف ا
فلـذلك سوف نـحصل عـلى ولد عـاق مسـتهـتر يـفعل كل شيء مـخالف
يـحـاول بشـتى الـطـرق ان يبـني ذاته حـتى وان سـلك الـطـريق اخلاطئ
وفي الـكثـيـر من االحـيان يـؤدي به االمـر الى ضـرب والديه اوالـتـخلي
عنـهمـا وطردهـما فهـو يرى انـهم سبب كل مـاهو فـيه وانهم مـقصرون
اجتـاهه حــتى وان فـعــلـوا كل شـيء الجـله فــهـو اليــرى بـهم الــوالـدين
ثالي فيؤدي ذلك الى انتزاعهم من حياته كي اليكونوا سبب خجله ا
ـتـلكـون ابـاء وامهـات في مقـتـبل العـمـر ويلـبون كل ن  امـام اقرانه 

احتياجاتهم وحامل مسؤلياتهم عكسه تماما
ناهيك عن اخملـاطر الصحـية التي يسـببها االجناب بـعد سنّ األربع
رأة يتضـمن العديـد من اخملاطر الصـحية وذلك نـتيجة أن بـويضات ا
ـا يزيـد مـن مـخـاطر في هـذه الـسن تـكـون قـد خـزنت لـفـتـرة طـويـلـة 
ــشـاكل الــكـرومــوسـومــات الــتي تـســبب األمـراض إصـابــة اجلـنــ 

نغولي اجلينية مثل متالزمة داون أو الطفل ا
وبـالتـالي احلـصـول على فـرد من ذوي االحـتـياجـات اخلـاصة

يتحمل شتى انواع العذاب وااللم... 
يــجب ان يـلـتــفت الـقـانــون والـدولـة واجملــتـمع الى هـذه
ـتسـيب الـذي يأتي الـكارثـة الـبشـريـة الى ذلك الفـرد ا
نــتــيــجـــة ذلك الــغــلط مـن االبــاء واالمــهــات او الــفــرد
ريض الذي يتـعذب بانواع االلم ووضع قـانون يحد ا
من االجنـاب بـعــد سن مـعـ يـكـون فـيه االبـوين غـيـر
قــادرين عــلى رعــايـة طــفل بل هـم في حـاجــة الى من

يرعاهم...

حـبـهـا لـلـمـنـزل قـائـلـة ان (زوجي حـيـنـما
يـطل عليـنا وهو عـائد من الـعمل وحامال
بــيــده خـبــزا وخــضــروات العـد الــطــعـام
إلسـرتي اعـدهـا من اجـمل الـهـدايا النـني
ـطـبخ فـضال عن انـني اضع من عـشـاق ا
ــا يـكـون قـد دخل بـهــا كل حـبي لـهم ور
عـلي وهـو حــامال مـزهـريـة مـا او غـرضـا
كــنت افـتـقـر له اعـدهــا من اثـمن الـهـدايـا
بــرغم انه حـيـنـمـا يــأتي بـهـا ال يـقـول لي
هــديـتك بل يـسـارع بـعــد اخـذ قـسـطـا من
الراحة على فـتح العلبة ونصـبها فأشعر
بـسعـادة كـبيـرة النه قـد جاء بـهـا تفـكـيرا
ـنزلـنا وحـيـنمـا يـكون الـشيء مـشتـركا
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قـالت في رسـالـتـها الـقـارئـة حنـان جـبر
اء عالج لكل االمراض هل صحيح ان ا

التي يتعرض لها االنسان?
اجاب الـطبـيب عماد
الـــــنـــــقــــاش
مــــــــديـــــــر
الـــثــقــافــة
التـغـذوية
فـي مــــــعــــــهـــــد
بحوث التـغذية قائال:
ـــاء عـالج لـــكل صــــحـــيـح ا
االمــــراض الـــتـي تـــصــــيب
االنسـان وهذا مـا اكتـشفته
اجلـمـعـيـة الطـبـيـة اليـابـانـية
ئـة كـعالج اكـيد وهذه نـاجـحة  100بـا

اجـاب الـطـبــيب احـمـد الــسـبـتي قـائال:
الـلـيزر مـجـرد تقـنـية مـتـطورة وحـديـثة
بــرزت فـي الــعــالم مـع تــطــور مــفــردات
الـطب والـعالج لكن يـبـقى مجـرد جـهاز
قـد يــحـقق نــتـائج جــيـدة او يــفـشل في
ـسائل الـتجمـيلـية في الوجه معـاجلة ا
او غــــيـــره مــــثال الــــكــــلف واثــــار حب

الشباب وغيرها..
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قـالت في رسـالـتــهـا الـقـارئـة ثـائـرة 56
سـنـة (اعـاني منـذ سـنـة من طـن االذن
رغم انـي ال اعــــــاني مـن الــــــضــــــغط او
الــســكـري ولــله احلــمـد فــهل لــسـمــاعـة
ـوبـايل تـأثـيـر عـلى االذن واصـبح هو ا
وسـيـلــتي لـلـتـسـلــيـة بـعـد تـقـاعـدي.. ال
اسـتطـيع النـوم مـالم تكن الـسمـاعة في

ـفاصل ـرضيـة.. الـصداع ا لـلحـاالت ا
ضــربــات الــقــلب الــســريــعــة الــصـرع
ــفــرطـة الــسـمــنــة الـتــهـاب الـبــدانـة ا
الــقـــصــبــات الـــسل الــربــو الـــتــهــاب
الــســحــايـا امــراض الــكــلـيــة اجلــهـاز
البـولي االسهـال البواسـير الـسكري
امــراض الـــعــيــون وهـي ان تــشــرب 4
اقـداح في الـصـبـاح قـبل الـفـطـور وبـعد
50 دقــيـقـة تــفـطـر وكـذلك  4اقـداح قـبل
الوجـبات االخـرى وبعد سـاعة تـتناول

الطعام.
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تسـأل القارئـة فاتن محـمد في رسالـتها
ـــشـــاكل (هل جــــهـــاز الـــلـــيـــزر يــــحل ا
الـتـجــمـيـلـيـة لـلــوجه لـلـمـرأة او الـرجل

خملتلف االعمار)?
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{ بـــاريس  –وكـــاالت - كــــثــــيـــرا مــــا جتـــذب
تصاميم دار شـانيل الفرنـسية النجـمات لتخرن
منـها مـا ينـاسبـهن  وخالل فعـاليـات الدورة الـ
 23حلفل توزيع جوائز اختيار النقاد (سي

سي اي) الـذي أقـيم قـبل بـضـعـة أيـام في لوس
أجنلوس تألـقت جنمات من إبـداع شانيل مثل
أليساندرا مـاستروناردي التي ظـهرت بفستان
حريري أبـيض بحمالـة كتف واحدة من تشـكيلة
كروز لعام .2018كما تـألقت الـنجمـة مارغوت
روبي  بفسـتان حريـري مخطط ومـزود بطيات
بالـلون األسـود والبـيج ومزود بحـزام مزخرف
من تشكـيلة كـروز لعام .2018كما تألـقت كلتا
يز لهما من إبداع شانيل. اكياج  النجمت 

يكـون من خالل الـهـدايـا فـقط  والـرجال
كـمـا هـو مـفهـوم انـهم ال يـحـمـلـون قدرة
على الـتعبيـر عن مشاعرهم بـرومانسية
بل بـشـكل اكـثـر عـمـلي فـأنـا عـلى سـبيل
ـثـال حدثت مـشادة بـيـني وب زوجي ا
ــا وقــد قــسى عـــلي بــالــكالم اجلــارح 
دفــعـني الى ان اخــاصـمه والســيـمـا انه
مـنــعــني مـطــلع الــشـهــر اجلـاري من ان
احــتـفل بــرأس الـســنـة مع أهــلي فـبـادر
ــنــزل وهــو بـــدوره حــيــنــمــا عــاد الى ا
يحمـل كعكـة وعصـائر مـتنـوعة وقـدمها
لي من دون كالم بــإبــتــســامــة خــجــولـة
وكأنه قـد اعتذر بعـدها عبـر عن مشاكله
ــر بــهــا احــيــانــا والــعــصــبــيــة الــتي 
وبـالتـالي قـبلت بـعذره بـرغم انه لم يقل
اسف لـكـنه اعـتـذر بـإسـلـوب مـغـايـر عن

اجلدية التي يتمثل بها  بالعادة).
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ـواطـنـة ام عـبـد الـله (حـيـنـمـا  وقـالـت ا
كـــنت في بــدايــات زواجي كــنت احــســد
اخـواتي حـيـنــمـا يـتـحــدثن عن الـهـدايـا
الـتي يـهـديـهـا لـهن ازواجـهن فـضال عن
الــسـفــرات والــرحالت حــتـى مـر الــزمن
واكــــتـــشــــفت ان احلب ال يــــعـــبــــر عـــنه
بالـهدايا بل هو مـشاعر في  الـتصرفات
األخــــرى ودالئل كــــثـــــيــــرة عــــلى احلب
واالهــــــتــــــمــــــام والــــــرعــــــايــــــة
ـــســـؤولـــيــة  فـــلـــيس من وا
عقول ان أحاسبه ألنه ال ا
يــــقـــدم لي هــــدايـــة وهـــو
ـلــكــة فـأن يــعـامــلــني كــا
ـعـنــويـة اكـثـر الـهــدايـا ا
قــيـمــة وتـأثــيــرا من تـلك
الــتـي تــشـــتــرى بـــأغــلى

اذني).. اجــابت طـــبــيــبــة االنف واالذن
واحلـنـجـرة هـنـد عـبـد احلـسـ قـائـلـة:
وضع الـــســــمـــاعـــة فـي االذن ســـاعـــات
لـالسـتـمـاع الى االغـانـي وغـيـرهـا الـتي
تسعد الشخـص دقائق تاركة طنة ورنة
الـتي غـالـبـا مــا يـكـون ارتـفـاع ضـغــــط
الــــدم لـه دور فـــيــــهــــا ويـــعــــرف عــــنـــد
الــتـــشــخــيص الــطــبي (بــطــنــ االذن)
ويعـني تلف النـهايات الـدقيقـة للعصب
السمعي.. سببه الصوت العالي فكثرت

اسـتــخـدام الــسـمــاعـة لــهـا
تأثـير اكـيد عـلى ضعف
الــــســـمع وطــــنـــيـــنه
الـــــــضــــــــرر واضح
اتــركي الـســمـاعـة
حـــتى ال تـــفــقــدي

سمعك.. 

كونات / ا
دجــاجــة مــتــوسـطــة احلــجم.ثـالثـة
اقداح من الرز حبة بـاذجنان كبيرة
احلـجم.حــبــتـان من الــبـطــاطـا ذات
ـــــــتــــــوسط.جــــــزرتــــــان احلــــــجم ا
كــــــبـــــــيـــــــرتــــــان.رأ س واحـــــــد من
الــــــقـــــرنـــــابــــــيط.نـــــصـف رأس من
الـثوم.بـصـلة كـبيـرة احلـجم.عصـير
نـصف ليـمونة.مـلعـقة خل.مـلعـقتان
مـن الــفــلــفل األســـود.مــلــعــقــتــا من
الـــكـــمـــون.مـــلـــعـــقـــتـــان من بـــهـــار
الـــدجــاج.مـــلــعـــقــة صـــغــيـــرة هــال
مــــطـــحـــون.مــــلح.مـــلـــعــــقـــتـــان من

الكركم.زيت نباتي.
/ لــلـزيــنــة: لـوز مــحـمّــر. بــقـدونس

ناعم.
/ طريقة التحضير:

قــومي بـتــقــطـيع الــدجــاج لـثــمـاني
ــاء قــطع ثمّ نــظّـــفــيــهــا جــيــداً بــا
ــلـح و انـــزعي اجلـــلـــد عـــنـــهــا وا
والـدهن مـنــهـا ثم انـقــعي الـدجـاج
ـدّة ساعة ـلح  باخللّ والـليـمون وا
عـلى األقل قـبل الطـبخ.يـتم إحـضار
األرز وغسله جيداً ثمّ أضيفي إليه
ـاء الـسـاخن اضـافـة الى الـكركم ا

20 ـــــــدّة  و يــــــــجب ان يــــــــنــــــــقـع 
دقــيـقــة.افــرمي الــبــصل عـلـى شـكل
جــوانح وضــعــيــهــا في مــقالة مع
الـقـلـيل من الـزيت الـنـبـاتي الى ان
تذبل ثم ضـعي قطع الـدجاج بدون
ــزيج ــاء عــلى الــبــصل وقــلّــبي ا ا

حــــتى يــــتــــغــــيّــــر
لـــونه.ثم اضـــيــفي
الــفـــلـــفل األســود
ـلح والـكـمّـون وا
وبهـارات الـدجاج
ـطـحون والـهـال ا
و غـــطّي الــــوعـــاء
ـدّة خـمس دقـائق
مـع الــتـــحــريك من
وقـت الـى آخــــــــــر
ـــــاء أضــــــيــــــفـي ا
الـــــــــســــــــاخـن الى
الــدجــاج واتــركـيه
ــدّة ســاعــة حــتى
يــنــضـج بــنــســبــة
 ?%80وفي هــــذه
األثـــــنــــــاء قـــــومي
بــــــتــــــحـــــضــــــيـــــر
اخلــضــار. قــشّـري

الـــبــاذجنـــان والــبـــطــاطـــا  ضــعي
ـــــلح ثمّ قـــــطّــــعي الـــــقــــلــــيـل من ا
(الــقــرنـبــيط) الـى قـطع مــتــوسّــطـة
احلـجم ثمّ قـشـري اجلـزر وقـطـعـيه
حــــلـــــقـــــات دائــــريـــــة وأضــــيـــــفي
ــلح.ضـعي الــزيت عـلـى الـنـار ثم ا

قومي بقـلي البطاطا بـحيث تُصبح
شـــقــــراء الـــلـــون ثـم الـــبـــاذجنـــان
والـقــرنــبـيط أخــرجي الــدجـاج من
ــــرقــــة ثم قــــومي بــــتــــحـــمــــيـــره ا
.ضعي ربع كـمية األرز في قدر قليالً
الــطـبـخ غـيــر الالصــقـة لــكي يــبـدو

ــقـلــوبــة جــمـيال. ثـم نـضع شــكل ا
الــدجــاج فــوق األرز ورشّـي عــلــيه
ـــلـح والــقـــلـــيل من الــقـــلـــيل من ا
الـــبــهـــارات ثم ضــعـي الــبـــطــاطــا
ـــلـح ثم الـــبـــاذجنــان وأضـــيـــفي ا
واجلــزر و الـقــرنـبـيـط اضـافـة الى
ـلح والـبـهـارات  وبـعـدهـا ضعي ا
ـتـبقـية من األرز.اضـيفي الـكمـية ا
مــرقـــة الــدجــاج الـى األرز بــشــكل
هــاد ضـعــيــهــا عـلى نــار قــويـة
حـتـى تـغـلي ثم خـفـفي الـنـار الى
درجــة حــرارة مـتــوســطــة الى ان
يــــــنــــــضج الــــــطـــــعــــــام بـــــشــــــكل
جــيـد.أحــضـري صــيــنـيّــة كـبــيـرة
ويُفضّل أن تكون دائرية ثم قومي
قلوبة وهي بالقدر بالضغط على ا
بـحـيث تــرصّـيـهـا جــيـداً بـواسـطـة
مــلـعـقــة كـبــيـرة ثم إقـلــبـيــهـا عـلى
الـصـيـنـيـة واسـحـبي الـقـدر بـشـكل
بــطيء لــتــخــرج عــلى شــكل قــالب
مـــتــمــاسك. ضــعـي الــلــوز احملــمّــر
والبـقدونس عـلى الوجـه وقدّمـيها
ســـاخـــنـــة مـع ســـلـــطـــة اخلـــضـــار
شـكلـة وسلطـة اللـ مع اخليار ا
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من بـ منـازل كل العـالم كان هـناك
مــنـزل في بــغـداد  عــائـلــة جـمــيـلـة
لطفلة صـغيرة تعج باالمان واحلب
كـانـوا يـعـيـشـون بـبـسـاطـة وروت
أيـامهم ال يـحـدث علـيهِـا الـكثـير من
التغيير كانوا يجلسون معاً دائما
يتحـدثون كيف تـزوج االب بزوجتهِ
احلنونه ألطفـالهِ كانـوا يضـحكون
عـلى تــلك األيـام الــتي يـتــمـنـون ان
تـعــود بـهـم لـكن هـم اآلن سـعــيـدين
جـداً لـديــهـمـا طــفـلـتـان  مـرت تـلك
االيـام وفي ذلك الـصـيف الـذي قـلب
عــالي حـيــاتـهـم الى سـافــلـهــا حـ
خرجت هـذهِ الطفـلة مع أختـها لكي
يــلـعـبــا مـعـاً في 10حـزيـران 1990
لـكن كـانت لـعــبـتـهـا مـعـطـلـة بـعض
والـدها كـان يـهم بـاخلروج الـشيء 
لـكـنـهـا لم تـودعه حـتـى يـصلـح لـها
يـحبـهـا لذا لم يـرفض لـها لـعـبتـهـا 
ـنزل مع أي شيء دخـلوا حلـديـقة ا
أخــتــهـــا األصــغــر.  االب:ســاجــلب
األدوات كي أصــلــحــهــا لكِ."يــطــرق

وفــجــأة صــوت مــرة مــرتــان ثالث 
أنفجار!!"

أصـبحت فـتـحت الـطـفـلـة عـيـنـيـها 

ــــــنـــــزل بــــــحــــــر من حـــــديــــــقــــــة ا
شـاهـدت أبـاهـا يـدهُ قـطـعت الــدمـاء
وأختها بغيـر مكان وهي تنزف دماً

كـــانت مـــصـــدومـــة لم تـــعـــلـم مــاذا
خرجت أمها مسرعة نحوهم حصل
وجــــمـــيع الــــنــــاس الـــذين كــــانـــوا

يسكنون بجوار البيت.
بـــهـــذهِ الــــلـــحـــظــــة أنـــتـــقــــلت إلى
لم يــكن هــنــالك عالج ــسـتــشــفى  ا
ألبيـها وأنتـقلت مـرة أخرى وأخرى
حتى بترت سـاقها! وأبيـها وأختها
مرا بفترة عالج طبيعي طويلة جداً
طفلة .وهي في السابعة من عـمرها
لم تـــعـــلم مـــاذا يــحـــدث لـــهـــا ومــا
مع ذاك كـانت تُـخـبىء احلـيـاة لـهـا 
قـويــة جـداً أكـمــلت دراسـتــهـا وهي
تـســيـر عـلى عـصــا تـسـنـد نــفـسـهـا
ــدرســة عــنــدمــا تـــخــرج من ا بـــهــا
تـذهب ألبـيهـا وتـتلـكم وتـقول لهُ (ال
أستطيع أن أجري مع صديقاتي يا
يشتد احلـزن لدى أبيها لكن أبتي )
مع ذلـك كــان قــويــاً وقـــال ألخــتــهــا
تعـالي إلى هنا أضربـيهـا بالـعصا
وهي ضحكت ونـست األمر وأخذتهُ
في تـسلـيـة لهـا. هي الـوحيـدة التي
تسـير عـلى العـصا  أصبـحت فتاة

واجــهت كل كــبــيــرة جــمــيـلــة جــداً
مـصاعب احلـيـاة واآلالم الـتي مرت
ــسـتــشـفى لم يـذق بــهـا في داخل ا
طــعــمــهــا إلى مـن ذاق مــعــانــاتــهـا
واجـهت أيــضــاً اجملـتــمع لـتــخـرج
وتـــكــون كـــأي إنـــســان يـــخــرج من
كــان اجلــمـــيع يــنــظــر لــهــا مــنــزلهِ
ويـقـولـون: مـتى حـصل هـذا وكـيف
سـوف تـتـــــــزوجـ لــكـنــهـا فــتـاة
ــا صــارمـــة وقـــويــة  وال تُـــبـــالي 
وأكمـلت مشـوارها يـتكـلمـون عـنهـا
الـــــــدراسـي فـي بـــــــلـــــــدان أخــــــرى
وأصـبحت صـيـدالنيـة تفـتـخر أنـها
وأنسانه قادرة عملت شيء لبلدها 
عـلى أن تـتـقـبل الـكالم من اجلـمـيع

أنها معاقة !!
سـاهــمت في تـوعــيـة اجملــتـمع (أن
ـعـاق لهُ حيـاتهُ حتـبني الـشخص ا
أهالً بك وأن لم حتبني شيء عاديّ
بـــالـــنـــســبـــة إليّ) واصـــلت حـــتى
تــغــلــبت عــلى األمــر  وهي اآلن لم
تـــكــتــمـل إال بــاالعــاقـــة... هــذهِ هي

الشابة زينب العقابي.
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ـواطـنـة غـادة رحيم (في  الى ذلك قـالت ا
بــدايـــات عــام جـــديــد عـــزمت عــلـى غــلق
صــفـحــة مع زوجي والــبـدايــة بــصـفــحـة
جـديــدة والسـيــمـا ان  اهــله قـد تــدخـلـوا
ـاضي كــثــيـرا في حــيـاتـي خالل الـعــام ا
وكــانـوا ســبــبـا فـي انـفــصــالي عـنـه لـكن
احلـمد لله بـعد شـهرين عاد نـادما وطلب
يـــدي مـن جـــديـــد حــــتى عـــدت الى داري
وطـفـلـي الـوحـيـد الـذي حـرصـنـا عـلى ان
يـتـربى بــ احـضـان ام واب ال يـفـتـرقـان
لذلك هـديتي لزوجي سـتكون بـنسيان كل
مـا فـات ولن اتعـامل مع اهـله بالـعداء بل
العـكس من ذلك ستكـون الورقة الـبيضاء
بـدايـة حـيـاة من اجل طـفـلي كي ال يـنـمـو
ــشــاكل من كل وسط عــائــلـة تــشــوبــهـا ا
جـــــانب) واضــــافـت ان (الــــهــــدايــــا بــــ
الـزوجـ مــطـلـوبـة,وهي أحـد مــقــايـيس
احملـبـة بـيـنـهـمـا حـتى ان كـانـت بـسـيـطة
ـرأة قنوعة لـلغايـة بإمكان اي رجل ان فا
نزل حتى لو كان يشتري الـسالم داخل ا
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واوضحت ان (احملـبة والـوفاء والـتعامل
بـالــراقي واخلـوف عـلى بــعض ومـراعـاة
ظروف الـطرف االخر وعـدم التثـقيل عليه
رء اال وقت السكون تعد لـغزا ال يفهـمه ا
لـــذلك فـــأن الـــصـــمت يـــرسل رســـائل
احلب والـود كـهــدايـا اجـمل من
تــلك الــتي حتــمل مــاركـات
ـيـة وبـأثـمـان غـالـية عـا
الــثـــمن) فــيـــمــا قــالت
الشـابة عـهود حـميد
ان (الـــتـــعــبـــيــر عن
ــشــاعـر ال احلـب وا


