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دموع القلوب 
هجر الحب قلوب البرش 

وأصبحت القلوب مغارة مظلمة
مظلمة و باردة و فارغة

نعيش يف زمن غريب يسوده الحزن
كل يوم ترحل عنا قلوب نقيه

ترحل بسبب قلوب سوداء
ربيعنا أصبح بال زهر و بال امل 

يف صباح يوم خريفي هادئ
عال صوت الغدر 
و هناك دم سال 

عم الصمت و بكت القلوب 
وحلقت األرواح 

و اصبح للقمر يف السامء اصدقاء
مع كل روح تسقط 
هناك نجم يدمع آملا

ومع كل قطرة دم تسيل
هناك زهرة تذبل قهرا 

و عيون نامت حزناً
ننتظر ربيع القلوب

و موعد الحزن اصبح عنوان السامء
والخوف ّسطر حروف البقاء

مرض االرهاب هو داء بال دواء
األنبياء حملوا كتب السالم 

و كتبوا حروف الحب والوئام
القرآن و اإلنجيل و التوراة

هي رسائل من الله لنا 
لنبحر يف بحور االميان 

و لتنري لنا دروب الظلامت 
و لتزهر األرض بزهر الحب والحنان

أنا أحلم بيوم قادم 
نعيش يف دفئ 

نعيش يف عامل واحد
تغنى لنا الطيور 

و تنرث العطر لنا الزهور
أحلم بيوم

يصبح البرش كنجوم السامء 
نعانق بعضنا البعض 

ونذرف دموع الحب والفرح
ونكتب اشعار االمل و السالم
احلم بيوم تصبح قلوبنا نقيه
كنقاء الندى يف وجه الصباح 

الظالم سوف ينجيل 
والنور سوف يعم األرض والسامء

اهداء اىل ضحايا الغدر 
يف أمريكا وكل العامل 

-اسامة هركل

دموع القلوب 

الترحيل...
دعيني أمارس طقوس حبي

يف عينيك...
علميني كيف أغرق يف ملاك...

ظميني وعانقيني فأنا تأئه بني
لهيب شفتيك...

أصارع أشواقي وحنيني يف 
ليل سامك...

كلميني هاتفيني...بعرثيني ان 
شئت او أعتقيني من هواك....
فأنا أحببتك منذ عصور وكنت

كل حكايايت...
دعيني احبك بألف طريقة ...

فأنا متيم الأعشق سواك.. 
علميني كيف احبك مليكة 

عشقي...

اقتحمي قلبي وتلحفي شغايف
وتوسدي جفوين وأطبعي قبلة

الصباح عىل جبيني...
فالعمر انت والروح انت وحبك 

كل يقيني...
وان كنت قد عزمت الرحيل !!!

التدعيني وحيدا يف لييل الطويل
مع اهايت وشجوين...

أعديل عن قرارك ففي رحيلك 
مويت وانتحاري...

التودعيني فالوداع نار ومرار...
الترحيل....

فغدا يأيت الربيع.....
ويذوب الجليد...

 الترحيل....الترحيل...
-الشاعرة ليىل الحسيني 

الترحيل 

واحة الشعر

املشبك

وصفات الطعام

املكونات 
٣/٤ كاسة سميد خشن  

١/٢ كاسة طحني (يفضل ماركة كولد)
١ ملعقة لنب 

١ ملعقة نشاء
١ ملعقة زيت 

١/٤ كاسة صغرية خمرية 
٣/٤ كاسة ماء 

سكر لعمل القطر (سكر مع املاء)
زيت للقيل 

طريقة العمل
القطر: 

نقوم بعمل القطر (محلول السكر مع املاء) 
والذي يتم عمله من خالل خلط السكر مع 
املاء عىل النار وتحريكه حتى يذوب السكر، 
وميكن اضافة القليل من ملح الليمون لجعل 

املحلول كثيف، بعد ذلك يتم تركه جانبا ليربد 
وتعترب الخطوة االوىل. 

الخليط:
ونبدأ بعدها بخلط املواد مع بعضها السميد 

والطحني والخمرية واللنب والنشاء واملاء ونرتكه 
للتخمري مدة ترتاوح مابني ٣٠ إىل ٤٥ دقيقة.

القيل:
 بعدها نقوم بصب املزيج يف كيس خاص 

بعمل املعجنات، ثم تبدأ عملية القيل بضغط 
الكيس ونعمل الشكل الذي نريده يف الزيت 
وبعد ذلك يضاف فوقه القطر الذي أعددناه 

مسبقا.
-سامح القصاب

املصور حسام العبيدي

الكبة املقلية

املكونات 
٪ دهن   باوند لحم بقري  ٥

٪ دهن للحشو ٢ باوند لحم بقري ٢٥
١ كيس برغل ناعم (٢ باوند) 

نصف باون صدر دجاج من غري عظم
مع القليل من الجوز للحشو او الصنوبر

٢ بصل
ملح

فلفل اسود
فلفل احمر
زيت للقيل

طريقة العمل
نغسل الربغل جيدا واكرث من مرة ثم نرتكه 

رطبا ملدة ترتاوح ما بني نصف ساعة أو ثالثة 
أرباع الساعة بعد النقع ونضيف له القليل 

من امللح والقليل من الفلفل االسود والفلفل 
االحمر ونصف بصلة ثم نفرمه باملكنة بعد 
الخلط وعندما ننتهي تكرر العملية مع فرم 

اللحمة (الهربة) و دعكها جيدا مع بعضها 
البعض حتى متتزج جيدا. واخريا نعمل 

االشكال التي نحب ان نصنعها مع حشوة 
هذه العجينة باللحمة  والبصل والفلفل 

االسود واخريا نقوم بالقيل حتى تأخذ اللون 
الغامق. 

إدخال إصبع املؤرش لعمل فتحة. أضف 
الحشوة إىل الفتحة مبلعقة وأغلق النهاية.

الحشوة:
لحمة حمراء مفرومة ناعمة مع كمية بصل 
كبرية , نفرم البصل ناعم ثم نقلبه عىل نار 

هادئة لياخذ اللون الزهري الفاتح ثم نضيف 
ملعقة فلفل اسود وملح الن تنضج.

-اسامء دياب

املصور حسام العبيدي
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شوارع الثقافة

حني  يذكر الشاعر ابو الطيب املتنبي يذكر العراق وحني يذكر العراق تذكر 
بغداد وحني تذكر بغداد يذكر شارع املتنبي كأحد معاملها الثقافية.

هذا الشارع الواقع يف قلب بغداد ويف جانب الرصافة منها واملمتد بني شارع 
الرشيد وضفاف نهر دجلة حيث يعود تاريخه اىل العرص العبايس واشتهر منذ 

ذلك الزمان بازدهار مكتباته واحتضانه الهم دور النرش الثقافية , وظل اىل 
اليوم مصدرا رئيسا للباحثني حيث يجدون فيه كل ما يبحثون عنه من مصادر 
البحاثهم. كان هذا الشارع يعرف سابقا درب ”زاخا“ حتى العام ١٩٣٢ يف عهد 
ملك العراق فيصل االول اطلق عليه اسم شارع املتنبي تخليدا لشاعر الحكمة 

والشجاعة أبو الطيب املتنبي.
لقد كنت محظوظا حني عملت يف هذا الشارع بائعا للكتب للفرتة منذ عام 

١٩٩٥ لغاية ٢٠٠٤ فاختزنت يف ذاكريت الكثري من الذكريات الجميلة عن 
هذا الشارع. كان وال يزال يوم الجمعة من كل اسبوع ميثل ذروة نشاط هذا 

الشارع، فرتى الباعة ينرشون كتبهم عىل جانبي الشارع متالصقني، وترى 
الجمهور منذ ساعات الصباح االوىل يتزاحمون وكل يبحث عن ضالته. 

فكنت اشاهد املتبضع محتضنا كتبا او مجموعة من الكتب وعىل وجهه 
عالمات الرضا والرسور وكأنه قد فاز بجائزة قيمة وهو خارج من الشارع 

مبتعدا عن زحمته.
الزالت تصدح يف سمعي اصوات الباعة العذبه وهم يعلنون عن أسامء الكتب 

الجديدة التي يعرضونها ومنها ترنيامت البائع ابو ربيع الشطري معلنا عام 
لديه من جديد ويختمها بعبارة( وخري جليس يف الزمان كتاب).

ولهذا الشارع ميزة اخرى حيث يقع يف أحد أركانه مقهى الشابندر الشهري 
والذي يعترب منتدى ثقايف والذي يرتاده أعالم الثقافة والفن يف العراق واتذكر 
انني كنت حريصا يف كل يوم جمعة عىل ارتيادي لهذا املقهى بعد انتهاء فرتة 
عميل يف السوق الكون بني هؤالء النخبة ليضاف إىل مخزونه املعريف شئ مام 

يدور بينهم من نقاشات وحوارات ثقافية.

تعد ملوية سامراء من االثار القدمية والعريقة وأحد معامل العراق املميزة 
حيث بنيت يف األصل منارة للجامع الذي أسسه املتوكل بالله العبايس عام ٢٣٧ 

هجرية يف الجهة الغربية من مدينة سامراء وهي من أكرب املساجد يف العامل 
اإلسالمي آنذاك.

وجائت تسميتها من شكلها الحلزوين و بنيت من الطابوق الفخاري حيث يبلغ 
ارتفاعها الكيل ٥٢ مرت وتتكون من خمس طبقات تتناقص سعتها باالرتفاع.

ويحيط بها من الخارج سلم حلزوين يلتف حول املئذنة بعكس اتجاه عقارب 
الساعة ولجاملها وأهميتها اعتربت من أهم املراكز السياحية التي يرتادها 

السياح من جميع أنحاء العامل. 

كام اتخذها سكانها األصليني كمكان ترفيهي يرتاده العوائل للرتفيه عن النفس 
ملا تحتويه من جامل املنظر والطبيعة الخالبة ومن هنا جاءت تسمية سامراء 

(رس من رأى).
ونظرا لكرثة السياح فيها بدأت املدينة تنتعش اقتصاديا واجتامعيا وأصبحت 

من املدن العريقة.
وعندما كنا نزور األقارب يف سامراء كانت امللوية من األماكن املهمة التي 

نزورها ولجاملها تأثري عن النفس. 
-فضاء طارق عيل

لشارع املتنبي األثر الكبري يف نرش الوعي 
لدى الناس ومنه الوعي السيايس حيث ومام 

تحفظه ذاكريت من ذكريات ملا شهده هذا 
الشارع يف ظل الحكم الدكتاتوري السابق يف 
العراق حيث كنا نرصد اجهزة النظام االمنية 

واالستخبارية وهي تجوب الشارع بحثا عن كل 
ما يصدر من مؤلفات ومنشورات متس النظام 

السابق ورموزه لتطارد وتعتقل كل من يبيع 
ويتداول هذه املنشورات ألنه كان عارفا ألثر 

الكلمة يف اهتزاز نظامه.
واىل االن فان لهذا الشارع األثر الكبري يف رصد 

فساد وقمع النظام الحايل يف العراق حيث 
كانت بوادر الرشارة االوىل من التظاهرات التي 

تحدث االن يف العراق قد انبثقت من هذا 
الشارع ومن خالل مثقفيه مناديتا بتغيري هذا 

النظام الفاسد.
وهكذا هي بغداد وشارعها الثقايف كانت وال 

زالت مصدر اشعاع ومنربه ألصحاب الرأي 
الحر وبيارق العلم واملعرفة، لذلك كانت عرضة للطغاة والجاهلني وكام حدثنا 
التاريخ ابتداءا من هوالكو عند اجتياحه لبغداد قبل ٨٠٠ عام وعمل الخراب 
والدمار فيها وكام يذكرون فقد اصطبغت مياه نهر دجلة بالوان أخبار الكتب 

لكرثة ما ألقي منها يف النهر. وكام يقال فإن التاريخ يعيد نفسه فقد تعرض 
الشارع يف آذار ٢٠٠٧ اىل هجوم بربري قام به اإلرهابيون احفاد هوالكو وذلك 
بتفجري عجلة مفخخة وسط الشارع راح ضحيته الكثري، وبقيت سحب الدخان 

تغطي سامء بغداد الكرث من يومني نتيجة النريان التي التهمت الكثري من 
املكتبات فيه. 

-محمد العراقي 

شارع املتنبي

ملوية سامراء

٣ Friends, Peace, and Sanctuary Journal parabicnews@gmail.com Spring 2020

صورة ملوية سامراء مقدمة من فضاء طارق عيل

صورة شارع املتنبي من املصور بكر مجاهد

يا شمسنا الجميلة
تريثي ال ترتدي الكامم

وال تخايف من فريوس صغري حقري ال يشكل شيئا يف عمر الزمان 
دعي قلبك املشتعل يتوهج نورا وربيعا 
فان كرتنا االرضية الرائعة الزالت خرضاء

تتهادى يف ربوع الكون الفسيح 
هي بحاجة إىل عامرها البرش 

املعمدين مباء اإلله وطاقته التي ال ينالها النضوب 
ليصنعوا لك فجرا يطل كل صباح 

عىل الوهاد والجبال والزهور 
خلفاء الله عىل هذه األرض 

مل تزل قلوبهم تتوفر عىل شئ من الحب 
بعد كل تلك التواريخ القدمية والحديثة

من الكراهية والحروب 
بعد كل تلك األوراق التي جفت و اسقطتها الرياح

مل يزل هناك بقية من أغصان خرضاء 
بانتظار عودة الربيع 
والربيع عائد بال شك 
مبشيئة الخالق املدبر.

- كاظم شنايت

شمس الربيع
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مراحل تطور الخط 

 ١- مرحلة الرموز
تعترب أول الكتابات التي تم

 التعرف عليها يف بالد وادي 
الرافدين (Mesopotamia) مابني ٨٠٠٠ -٣٠٠٠ ق. م. وكل رمز او شكل يعترب 

داللة لشئ فمثال كان املخروط أو الكره رمزا للحبوب
٢- الكتابة التصويرية

يرجع بداية الكتابات التصويرية لبالد مابني النهرين ومرص قبل٣٠٠٠ ق م 
وهي متثيالت تصويرية ورمزيه لألشياء

٣- الكتابه االيديوغرافيه
وهي رشح الكتابه بشكل مجرد وتقليدي حيث مل تستطع من متثيل الرموز يف 

النظام
٤- الرسوم املعنوية

الرموز املعنوية (logo graphic) والتي تتكون من رموز واحرف تحمل معاين 
بشكل اوضح من أنظمة الكتابة التي سبقتها ومن األمثلة عليها لغة املاندرين 

الصينية 
٥- مرحلة األبجدية

بدأت هذه املرحلة حوايل ١٥٠٠ ق م وتعترب املرحلة الرئيسية الثالثة يف الرشق 
األدىن القديم والتي نشأت يف منطقة لبنان حاليا وقد اطلق عليها األبجدية 

االبتدائيه (proto sinaitic) وكان عدد حروفها ٢٢ حرفا كل حرف يرمز 
لصوت واحد

 الخط العريب
إن الخط العريب من اإلنجازات العظيمة للعرب يف مجال الفنون الجميلة التي 

قدموها للعامل أجمع
١- الخط العريب قبل اإلسالم

فن الخط العريب قبل اإلسالم يعترب من الفنون والنقوش التي وصلت كانت 
عبارة عن نوع من الخطوط الكوفية 

وانتقال الكتابات القدمية ملرحلة الحرف تعود إىل الدولة الفينيقية منذ أكرث 
من ثالثني قرن حيث تفرعت الخطوط الفينيقية اىل أربعة فروع 

أ- العربية 
ب-اآلرامية 

ج- الحمريية 
د-اليونانية 

هـ-الرسيانية: ونشأ عنه خطني الحمريي و النبطي الذي تطور فيام بعد اىل 
الخط العريب

الخط العريب بداية االسالم
عند نزول القرآن الكريم وبدأ تدوينة عىل خط الجزم (الخط امليك) 

وكانت أول مدرسة للكتابة يف اإلسالم بعد معركة بدر عندما طلب من 
االرسى املرشكني تعليم صبيان املدينة املنورة الكتابة، وبذلك انترش الخط 

املوزون(املستوى) وكان وقتها بداية اإلسالم نوعني من الخط. 
١- الخط الحجازي

الذي كان يسمى الخط الدارج ألنه يستخدم يوميا لليولنته وكان يكتب بشكل 
عشوايئ لعدم خضوعه ألي قواعد ثابته لذلك مل يتم كتابة املصاحف به 

٢- الخط الكويف 
الذي يعد أساس الخطوط العربيه كلها و سمي بالكويف النه ظهر يف مدينة 

الكوفة يف العراق ويقوم عىل أساس الخطوط املستقيمة الحادة والقاسية وكان 
كتاب الوحي يكتبون به عىل سعف النخيل بدون همزات أو تشكيالت او 

نقاط
الخط العريب يف العرص األموي

تطور الخط يف هذا العرص تطورا نوعيا حيث قام الصحايب الجليل أيب األسود 
الدؤيل بوضع الحركات اإلعرابية والنقاط عىل الحروف لتمييزها واعتربت 

النقطة جزء من الحرف العريب.
 الخط العريب يف العرص العبايس

تطور الخط العريب يف هذا العرص وتفرع اىل أحد عرش نوًعا سموها آنذاك
الديباج - السجالت - الزنبور - الجليل - العهود - األسطوحات - الخرفاج - 

املدمرات - القصص - املفتح
أهم أنواع الخطوط العربية

- الديواين  ٦ * ١-الكويف ٢- الثلث ٣- النسخ ٤- الفاريس ٥- الرقعة 
* الكويف سمي هذا الخط بالكويف ألنه من اخرتاع أهل الكوفة يف العراق

* الثلث وهو سيد الخطوط العربية ويكتب عىل ثالثة أنواع ال محل هنا 
لتوضيحها ويستخدم يف تزيني األبنية اإلسالمية واملساجد

* النسخ. وهو الخط املستخدم يف الطباعة امليكانيكية والنصوص 
* الفاريس. وهو أصال خط عريب اصيل ويسمى النستعليق ويستخدمه 

اإليرانيون يف كتاباتهم 
* الرقعة. وهي نوعني الرقعة العراقيه والرقعة املرصية ويف الرقعة املرصيه 

تكون نهاية الحروف ممدودة وتستخدم يف الكتابة اليدوية عامة
* الديواين.  وهو خط يستخدم يف دواوين األمراء والسالطني لكتابة الكتب 

والرسائل إىل األمراء يف الواليات األخرى وينقسم الديوان اىل قسمني 
* الديواين - والجيل ديواين 

* وهناك خطوط أخرى استحدثت فيام بعد مثل خط اإلجازة - خط الرسم - 
خط الحديث وغريها

املصدر: انواع الخطوط ألعربيه، تأليف:  مها احمد عبدالله
املصدر: مراحل تطور الخط العريب، تأليف: غاده الحاليقه

-عبد الكريم عواد

عمل فني - خط عريب الخطاط عبد الكريم عواد
الصوم وأثره يف تهذيب وصحة النفس البرشية 

يف كل عام يستقبل املسلمون هالل  شهر رمضان بالفرح والرسور، وتبدأ 
االستعدادات مبختلف الوسائل واألساليب الجميلة وكل مجتمع يقوم بالتحضري 

الستقبال هذا الشهر حسب عاداته وتقاليده التي يتبعها، وكلها تدل عىل 
مظاهر البهجة والفرح والرسور بقدوم هذا الشهر الفضيل، ان قدوم شهر 
رمضان هو استهالل موسم الخري واملغفرة من رب العاملني ونزول الرحمة 
والربكة يف السموات واألرض. فيبادر املسلمون إىل الصيام رغبة يف تطبيق 
تعاليم الرشيعة السمحة لهذا الركن األسايس من أركان الرشيعة االسالمية 

وتحصيل الثواب الكبري من الله سبحانه وتعاىل.
علامً أن الصيام قد فرضه الله سبحانه وتعاىل يف رشيعة موىس عليه السالم 

واملسيح عليه السالم .
كام وأن الرخصة يف عدم الصيام والتي أعطاها الله سبحانه وتعاىل للمريض 

واملسافر وكبري السن والحامل والتي ترضع طفلها هي من أجمل صفات هذا 
الشهر املبارك.

أن الصيام يعطي دروساً عملية متعددة يف تهذيب النفوس وتطهري القلوب 
وينمي الصفات الحميدة يف النفس البرشية مثل الصرب وتحمل املشاق 

واإلخالص يف العمل واحرتام العالقات االجتامعية مثل الصرب عىل أذى اآلخرين 
وكف اللسان عن الكالم يف غري الحاجة وعدم االساءة اىل الناس والصدق يف 

التعامل.
ومن فوائد الصوم تحسني الحالة الصحية لإلنسان مثل زيادة الوزن وأمراض 
السكر والقلب ألنه يزيل من الجسم الشحوم الزائدة ويحسن نشاط الدورة 
الدموية وينصح العديد من األطباء املرىض بالصيام من أجل تحسني الوضع 

الصحي للمريض كجزء من خطة العالج. 
ويلعب الصيام دوراً فاعال يف التأثري النفيس للصائم حيث أنه يبعث روح 
التعاطف بني أبناء املجتمع من مختلف الطبقات فعندما يحس الصائم 

بالجوع والعطش يقوده شعوره اىل املبادرة يف مساعدة الفقراء واملحتاجني، 
ومن ال ميلكون الطعام فهذا العمل النبيل يكون سبباً يف دخول الفرح والراحة 
عىل نفوس هذه الرشيحة من املجتمع وبهذا تتحقق مقاصد تقوية العالقات 

االجتامعية ومتاسك الروابط بني مختلف الرشائح من األغنياء والفقراء. 
ومن خالل شهر رمضان نكون قد حققنا مبادئ العدالة واملساواة بني أبناء 

املجتمع حيث ال فرق بني غني وال فقري وال تفاضل بني فرد وآخر إال بالعمل 
الصالح ومساعدة اآلخرين بأعامل الخري النافعة للمجتمع والتي تحقق 

األهداف االيجابية من زرع روح املحبة والتعاون وتآلف القلوب. 
ويف الختام أن الصيام له أثر كبري يف رفع النفس البرشية من مستوى عادي اىل 

مستويات أرقى يف الحياة ويف النفس والتعامل يف املجتمع والتفكري االيجايب 
الذي يخدم الجميع ويحقق السعادة واالزدهار.

-عيل محمد العبيدي

يف بداية األمر من املفروض ان نتحدث بشكل واضح ورصيح الن هناك الكثري 
من العقول الواعية واملتعلمة التي ستطلع عىل ماهو مكتوب. ويف الحقيقة 

أحب أن ابدأ بأن أتحدث عن رشيحة مهمة يف املجتمع ويف األساس ومن 
وجهة نظري انها كل املجتمع وليس نصفه. ولكن سوف اتطرق هذا اليوم اىل 
هذه الرشيحة بطريقة مختلفة حيث انني سوف انوه عن فئة عمرية معينة 
وهي فرتة املراهقة عند النساء. وساحاول ان اتحدث بشكل مختلف عام هو 
مذكور يف العديد من الكتب واملقاالت والحاالت الخاصة والقصص الحقيقية، 

نعم سوف أتحدث عنها ولكن من جانب مختلف من وجهة نظري انا 
شخصيا. ولكن يف البداية دعوين أوضح ما هو مختلف يف مقالتي لهذا اليوم، 
سوف اتناول ضمن املقال فئة املراهقات املغرتبات ومبعنى أوضح املهاجرات 

من الدول العربية اىل الدول األوروبية وإىل الواليات املتحدة االمريكية 
تحديدا.

ملاذا تناولت هذه الرشيحة بالذات، النها رشيحة مهمة جدا يف مرحلة عمرية 
خطرية حيث هناك اصال تحوالت يف حياة الفتاة من الطفولة اىل البلوغ 

واملراهقة واكتشاف الذات، ويف هذا العمر تحدث الكثري من االخطاء الن 
الفتاة تشعر بأنها تعرف وتعلم كل شئ وكل ماتحتاج اليه هو الحرية. لن 

اتطرق لهذا الجانب تحديدا االن ولنأخذ عىل الجانب اآلخر حيث هناك فتاة 
عمرها ١٣ عاما عىل سبيل املثال نشأت يف بيئة معينة ولها عادات وتقاليد 

ولغة معينة وفجأة من دون مقدمات نتيجة الحروب والظروف االجتامعية  
تجد نفسها يف بلد آخر ذو بيئة أخرى و تقاليد وعادات أخرى تعد مختلفة 

متاما ال تعلم عنها اي شئ و عليها أن تتأقلم مع هذا الوضع وتفعل املستحيل 
لتقاوم مغريات الحرية املتاحة لها، فتجد نفسها مضطرة للذهاب إىل مدرسة 

جديدة ولنتحدث قليال عن صعوبة هذا االمر النك عندما تنتقل من مكان 
اىل اخر داخل بلدك تشعر بالحزن لرتكك املكان واألشخاص الذين تجمعنا 

بهم ذكريات كثرية، فام هو الحال بفتاة ترتك كل حياتها وبدء حياة جديدة 
وهي يف عمر املراهقة وعليها التعلم والتعرف اىل مجتمع جديد كليا عنها 

وعليها أيضا تكوين العالقات مع اقرانها يف الصف لتكون فتاة طبيعية وغري 
ذلك معاناتها يف اللغة وكيفية تعلمها مع شعور بانها اقل من الجميع. حيث 

يكون هناك اختالف كثري بني ما عاشت عليه من قبل وما سوف تعيشه 
فكيف سيكون األمر؟ وكذلك هل لألهل دور مهم يف هذه املرحلة من حياتها؟ 
برصاحة ارى الكثري من األهايل يلجئون اىل التدريس يف البيت او عدم اإلهتامم 

نهائيا بهذا الجانب فال ميد البيت يده إليها ليدلها اىل الطريق الصحيح وهل 
عليها ان تكمل او متحي كل ذلك وتبدأ من جديد كام تريد هي حيث أن 

املجتمع والقانون يف جانبها ولها الحق حتى يف ترك أهلها. وكيف لها ان تحمي 
نفسها من الوقوع يف الخطأ وما هو الصحيح وهل ميكن ان تكون ارادتها 

اقوى من انفتاح املجتمع؟ وهل من املمكن عندما تتعرف اىل اصدقاء يكون 
من الصحيح أن تفعل كام يفعلون رغم اختالف العادات والتقاليد وهل 

تعلم اللغة بالنسبة لها يعترب منفذ لها لتعرب عن رأيها كام تريد أم أن عليها 
االستفادة من التطور يف مجال التعلم وتقوم بتطوير نفسها والعمل عىل بناء 

ذاتها بالشكل الصحيح ام ان عليها تقبل األمر كام هو عليه.
وهل ان متابعة األهل لها يعترب تقييدا لحريتها ام ان من الجيد لهم فعل ذلك 

وما الذي سوف يتغري يف نفسية الفتاة خالل الفرتتني. 
أسئلة كثرية ومهمة جدا لكثري من العوائل املغرتبة ولكن سيتم االجابة عنها 

بشكل واضح ودقيق من خالل االطالع عىل اراء اهايل الفتيات املراهقات 
اللوايت مرن بهذه املرحلة يف أعداد قادمة.    

-شهرزاد

مراهقات عربيات يف الغربة

لوحة بالخط الكويف القديم - حفر عيل الحديد - معروضة يف متحف جامعة بنسلفانيا

  خط عريب يف مدرسة يف مدينة فاس، املغرب - تصوير نورا املرزوقي
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صحيفة فصلية تعنى باملجتمع العريب واملهتمني باللغة 
العربية يف مدينة فيالدلفيا وضواحيها 

كل ما ينرش من مقاالت ومساهامت وصور تخص الكتاب أنفسهم 
والصحيفة غري مسؤولة عنه، صحيفتنا منرب حر للجميع. 

Friends, Peace, Sanctuary Journal

Are you interested in advertising? Do you have an event that 
you want to cover or news to share with the community? 

Send an email to parabicnews@gmail.com 

Volume 1 • Issues No. 1 • Spring 2020 السنة ١ • العدد ١ • ربيع ٢٠٢٠

عادة ماتكون الصحف بانواعها ألورقية وأاللكرتونية أدوات مهمة لنرش االخبار 
املتنوعة وكذلك الفكر والوعي والثقافة ويف أبواب متعددة يجد القارئ ما 

يلبي رغبته وما يريد معرفته يف مختلف املجاالت الثقافية والفنية والعلمية 
والرياضية واالرسة واملجتمع وغريها الكثري من ابواب املعارف.

ويف وقتنا الراهن ميكن القول ان الصحافة االلكرتونية تتقدم مبسافة معينة 
عن الصحافة الورقية وذلك تبعا للتقدم التكنولوجي الحاصل يف مجال االتصال 
والتطبيقات االكرتونية التي احدثت ثورة هائلة يف عامل الصحافة والتعبري عن 

الرأي وتبقى للصحافة الورقية متعتها ورونقها كام هو الحال يف الفنون الرقمية 
التي تستهوي الكثريين يف حني ان فئة اخرى تتذوق الفنون الحرفية التي 

تتجىل فيها اساليب الفنانني ومهاراتهم. 
يذكر لنا التاريخ مايسمى بسوق الوراقني وهو السوق املخصص للكتب 

والكتابة و جاءت التسمية من كلمة ورق وهذا يعكس اهتامم العرب بالكتابة 
والكتب كوسائل مهمة للتوثيق ونرش املعارف والعلوم , كذلك فان عواصم 

املدن العربية زاخرة بشوارع متثل ايقونات ثقافية مميزة كونها تهتم بالكامل 
بالكتب والطباعة وهي تستوي الكثريين  خالل ايام نهاية االسبوع وتكون 

زاخرة باملطبوعات يف االيام االعتيادية.

الصحيفة أداة لبناء املجتمع
أن صحيفة أصدقاء، سالم، مالذ آمن تايت يف هذا الوقت لتكون وسيلة للتعبري 

عن املجتمع العريب يف مدينة فيالدلفيا وهي محاولة جادة لتكون تعبريا 
حقيقيا ومرتكزا ثقافيا يعكس الثقافة العربية للقراء العرب واملهتمني باللغة 

والثقافة العربية وهي وسيلة تفاعل وتواصل وكذلك هي محاولة صادقة 
لتكون املنرب واملنتدى الذي تستطيع من خالله الجالية العربية ان تقول ما 

يريدافراد املجتمع قوله وايصاله لالخرين يف مجتمعهم الجديد يف مدينة 
فيالدلفيا وضواحيها.

كذلك فأن الصحيفة وسيلة للتواصل ومشاركة الروئ واالفكار ووجهات 
النظر املختلفة وزيادة التفاعل الحضاري بني املجتمعات املختلفة عن طريق 
اللغة وما يرتبط بها من مواضيع ادبية وثقافية ورياضيى وفنية , وتستخدم 

الصحيفة نظرية نرش الثقافة عن طريق ايجاد املشرتكات.
أن للفن قوة كبرية ومؤثرة يف بناء العالقات االجتامعية الرصينة واملميزة، 

فالفن يعترب اللغة العاملية التي يفهمها الجميع عىل اختالف مستويات الثقافة 
والتعليم لالفراد فالكلمة والصورة رسالة مهمة وقيمة فنية مهمة يف تعزيز 

التواصل والرتابط بني املجتمعات املختلفة.
-يعرب  العبيدي

  يعرب العبيدي مع كورتني بولز يكتبون العقد املجتمعي ملرشوع األصدقاء، السالم و 
املالذ اآلمن- تصوير سوزان سيسمن

https://lebanesestudies.omeka.chass.ncsu.edu/items/
0=cv&0=s&0=m&0=c?#14814/show

أهمية التصويت خالل العام
االنتخابات التمهيدية يف بنسلفانيا

 يف ٢ حزيران\يونيو
تُجرى االنتخابات األولية حتى يتمكن الناخبون من اختيار املرشحني يف كل 
حزب، والذين سيواجهون بعد ذلك االنتخابات العامة يف الخريف. يف والية 

بنسلفانيا، ال ميكنك التصويت إال ضمن الحزب الذي انتسبت إليه عند 
التسجيل للتصويت. ولكن يف االنتخابات العامة يف نوفمرب ، سيتمكن جميع 

الناخبني من اإلدالء بأصواتهم، بغض النظر عن االنتامء الحزيب.
ستقام االنتخابات التمهيدية يف والية بنسلفانيا يف ٢ يونيو. إذا مل تكن مسجالً 
للتصويت، يجب عليك القيام بذلك بحلول ١٨ مايو للتصويت يف االنتخابات 

التمهيدية يف بنسلفانيا. ميكن فقط ملواطني الواليات املتحدة املقيمني يف 
بنسلفانيا التصويت. ميكنك التسجيل للتصويت عرب اإلنرتنت من خالل زيارة:

https://www.pavoterservices.pa.gov/Pages/
VoterRegistrationApplication.aspx

سيصوت الناخبون يف حزيران / يونيو املقبل للمكاتب التالية عىل االقرتاع 
األسايس لعام ٢٠٢٠:

• رئيس الواليات املتحدة
• جميع مقاعد السلطة الفلسطينية الـ ١٨ يف مجلس النواب األمرييك

• جميع املقاعد ال ٢٠٣ يف مجلس النواب بنسلفانيا
• الدوائر ذات األرقام الفردية يف مجلس الشيوخ الذي يتألف من ٥٠ مقعًدا

• النائب العام ومراجع الحسابات العام وأمني الخزانة يف بنسلفانيا
ميكن لجميع الناخبني، مبا يف ذلك أولئك الذين ال ينتمون إىل حزب، التفكري يف 

أسئلة االقرتاع. أسئلة االقرتاع لهذا العام هي:
السؤال ١: إنشاء قسم جديد للعمل

هل يتم تعديل ميثاق القاعدة الداخلية لفيالدلفيا إلنشاء وزارة العمل، برئاسة 
مدير عىل مستوى مجلس الوزراء، إلنفاذ قوانني املدينة التي تحمي عامل 

فيالدلفيا ؛ لإلرشاف عىل عالقات العمل ،مثل املفاوضة الجامعية، مع القوى 
العاملة النقابية يف املدينة ؛ للتحقيق يف االمتثال لحامية العامل املنصوص 
عليها يف عقود املدينة ؛ وإدارة الربامج املتعلقة مبوظفي املدينة ؛ وإنشاء 

مجلس معايري العمل ملراجعة القضايا الناشئة عن مثل هذا العمل والفصل 
فيها؟

السؤال ٢: مراجعة قواعد األنشطة السياسية ملوظفي املدينة خارج العمل
هل يجب تعديل ميثاق فيالدلفيا للحكم املحيل ملراجعة القواعد املتعلقة 
باألنشطة املحظورة لضباط املدينة واملوظفني املعينني، للسامح بشكل عام 

لهؤالء الضباط واملوظفني بالتطوع يف الحمالت السياسية عىل مستوى الوالية 
والحكومة الفيدرالية خارج وقت العمل وبدون استخدام موارد املدينة ؛ 

االستمرار يف حظر املشاركة يف أي حملة سياسية ملكتب مدينة أو مكتب تابع 
لوالية فيالدلفيا ؛ وتنقيح أحكام العقوبات املتعلقة بهذه القيود واألنشطة 

املحظورة بشكل عام؟

التصويت حق مثني. اجعل صوتك مسموًعا!
-سايل بركة

أن بداية أالصدقاء، السالم واملالذ اآلمن كمرشوع فني اعتمد عىل إعادة 
تفعيل وتوظيف االرشيف الخاص املحفوظ يف كلية سوارمثور يف وقتنا الحارض 

وذلك لربط التاريخ و الذكريات املعارصة عن موضوعتي النزوح واللجوء. 
بدأ املرشوع مبساهمة خمسة فنانني، اربعة منهم امريكان وفنان من مرص، 

ومبشاركة متميزة وفاعلة من خمسة عرش عائلة من العراقيني والسوريني 
املقيمني يف مدينة فيالدلفيا والهدف هو التعرف عىل قابلية وامكانية الفن 
يف بناء الشعور بالتعاطف وكذلك بناء الشعور العميق باالنتامء. لقد كان 

للمعارض والفعاليات التي تخللت املرشوع والتي أقيمت يف مدينة فيالدلفيا 
مع معرض يف مدينة نيويورك األثر العميق يف نفوس املشاركني والحضور عىل 

حد سواء مام أثار املشاركني عىل مواصلة عملية نرش الثقافة واالمكانيات 
األدبية والفنية التي ميتلكونها لبناء الجسور بني املجتمعات املختلفة وايضا 

تواصل عملية الحضور الواضح واملعروف.
وهنا يتبادر سؤال مهم مفاده، ما هو أفضل طريق لتحقيق الحضور الواضح يف 

مدينة فيالدلفيا افضل من إيجاد صحيفة تعرب عن املجتمع؟
 وكام تفاعلنا بشكل كبري مع الوثائق االرشيفية املحفوظة يف كلية سوارمثور 

واملتحف العريب االمرييك يف ميشيغان وجدنا أن أول صحيفة عربية مطبوعة 
تأسست يف مدينة فيالدلفيا عام ١٨٩٨ وتم توزيعها يف جميع أنحاء الواليات 

املتحدة األمريكية وكانت تسمى (جريدة الهدى). كانت جريدة الهدى مبثابة 
وسيلة تنسيق بخصوص موضوع استقالل لبنان يف حينها وتعمل عىل أن يكون 

املواطنني يف الشتات عىل علم ودراية مبا يحصل يف بلدهم االم، وبرغم ان 
الجريدة انتقلت اىل نيويورك سنة ١٩٠٢ اال انها استمرت يف الصدور والتوزيع 
يف الواليات املتحدة األمريكية حتى العام ١٩٧٢. ويف وقتنا الحارض توجد عدد 

من الصحف العربية يف عدد من األماكن مثل واليتي ميشيغان وكاليفورنيا 
نظرا لكثافة السكان العرب يف تلك الواليتني عىل مستوى الواليات املتحدة. ان 

 ٦ والية بنسلفانيا ليست ببعيدة بالنسبة لعدد السكان العرب مبا يقارب ٩,٤٢٢
نسمة ممن ميثلون الجالية العربية استنادا اىل بيانات معهد العرب األمريكيني 

تعترب مدينة فيالدلفيا خامس أكرب مدينة تسكنها الجالية العربية يف الوالية 
بعدد يقارب ٨٠٠٠ نسمة. ومن خالل مواجهتنا للتأثريات املتعلقة باالشاعات 

السلبية  أحيانا بخصوص العرب يف عموم البلد فنحن نعلم بعضنا البعض 
بشكل جيد وال يوجد تخوف او توجس فيام بيننا لذلك فنحن منتلك وسيلة 

مهمة ملكافحة اإلشاعات السلبية من خالل إعطاء الصورة الصحيحة. نأمل ان 
تذكرنا هذه الصحيفة باللغة العربية اننا منثل مجتمع فعال ومنظور يف مدينة 
فيالدلفيا وكذلك فالصحيفة تذكرنا دامئا اننا منثل أعضاء مهمني يف مجتمع أكرب 
هو مدينة فيالدلفيا إليجاد مالذ آمن للجميع. يجب أن يكون إمياننا ثابتا دوما 
اننا مهمني ومؤثرين وذو قيمة كبرية ولدينا مساحتنا املناسبة واملالمئة للعيش 

ضمن هذا املكان  ولدينا القابلية للتواصل مع األصدقاء. ان انشاء صحيفة 
ورقية باللغة العربية ميثل تحديا كبريا يف زمن الصحافة االلكرتونية ووكاالت 

االنباء ورمبا تكون فكرة غريبة ولكن التذكري باهمية الصحافة الورقية اوال 
واالحساس بها ميثل احد اهدافنا وان تكون الصحيفة عمال فنيا و منصة للتعبري 

عن املجتمع بحد ذاتها. كذلك رمبا يكون الكثريين مل يالحظوا بشكل كبري ان 
هجرة العرب اىل الواليات املتحدة االمريكية بدأت يف العام ١٨٨٠ وهذا كان 

سببا مهام يف اصدار اول جريدة باللغة العربية يف العام ١٨٩٨ وعليه فان 
اصدار صحيفة باللغة العربية يف وقتنا الراهن يعترب سببا مهام يتناسب مع 

أعداد العرب املقيمني يف مدينة فيالدلفيا يجعلنا نؤمن بشكل كبري اننا قريبون 
أكرث من بعضا البعض  كذلك للتواصل مع الناطقني واملهتمني باللغة العربية 

من غري العرب. 
-نورا املرزوقي

البداية

هل لديك إعالن؟ مناسبة أو أخبار ترغب مشاركتها مع اآلخرين؟ مساهمة، 
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