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او  الباقر   ( الصادقني  بعض  عن  روي 
الذكر   : قال  أنه  السالم(  عليهام  الصادق 

مقسوم عىل سبعة أعضاء :
 ، والعقل   ، والنفس   ، والروح   ، اللسان 
واحد  وكل   . والقلب   ، والرس   ، واملعرفة 
حيتاج إىل استقامة ، فاستقامة اللسان صدق 
اإلقرار ، واستقامة الروح صدق االحتضار 
 ، االستغار  صدق  النفس  واستقامة   ،
واستقامة القلب صدق االعتذار ، واستقامة 
املعرفة  واستقامة   ، االعتبار  صدق  العقل 
الرسور  الرس  واستقامة   ، االفتخار  صدق 
بعامل األرسار ، وذكر اللسان احلمد والثناء 
، وذكر النفس اجلهد والعناء ، وذكر الروح 
الصدق  القلب  وذكر   ، والرجاء  اخلوف 
 ، واحلياء  التعظيم  العقل  ، وذكر  والصفاء 
وذكر املعرفة التسليم والرضا ، وذكر الرس 

الرؤية واللقاء

الذكر مقسوم على سبعة أعضاء



االإن�شاُن الناجُح البد له من اأن يقتدي ب�شخ�شية ما ويحاول تقم�ص اأ�شلوبها يف احلياة حتى 
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قد غر�ص املفاهيم ال�شليمة للمع�شومني )عليهم ال�شالم( يف عقول االأ�شرة حتى تثمر تربية 
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بالنفس   االعجاب  إىل  تدعو  حالة  وهو 
الفعل   أو  بالقول   ، الغري  عىل  والتعاظم 
 ، اخُللقية  األمراض  أخطر  من   : وهو 
وأشدها فتكًا باالنسان ، وأدعاها إىل مقت 

الناس له وازدرائهم به ، ونفرهتم منه .

لذلك تواتر ذمه يف الكتاب والُسنة :

قال تعاىل : » وال تصّعر خدك للناس ، وال 
الّل ال حيبُّ كل  متش يف األرض مرحًا إن 

ُمتال فخور « ) لقامن : 18 (

وقال تعاىل : » إنه ال حيب امُلستكربين « ) 
لقامن : 23 ( وقال الصادق عليه السالم : 
» إن يف السامء ملكني موكلني بالعباد ، فمن 

تواضع لّل رفعاه . ومن تكرب وضعاه « .

وقال عليه السالم : » ما من رجل تكرب أو 
جترب ، إال لذلة وجدها يف نفسه « .

عليهم  جده  عن  أبيه  عن  الصادق  وعن 
الفاريس  سلامن  بني  وقع   «  : قال  السالم 
له  فقال  وخصومة  كالم  رجل  وبني 

الرجل   من أنت يا سلامن ؟ فقال سلامن : 
أما أويل وأولك فنطفة قذرة ، وأما آِخري 
وآِخُرك فجيفة منتنة ، فإذا كان يوم القيامة   
فهو  ميزانه  ثقل  فمن   ، املوازين  وضعت 

الكريم ، ومن خّف ميزانه فهو اللئيم « 

فمن مساوئ التكرب وآثاره السيئة يف حياة 
الفرد 

 أنه متى استبد باالنسان ، أحاط نفسه هبالة 
األنانية  ، وُجن بحب  الزهو واخليالء  من 
املزيف  امللق  إال  يسعده  فال   ، والظهور 
عن  آنذاك  فيتعامى   ، الكاذب  والثناء   ،
نقائصه وعيوبه ، وال هيتم بتهذيب نفسه ، 
وتاليف نقائصه ، ما جيعله هدفًا لسهام النقد 
، وعرضة للمقت واالزدراء . هذا إىل أن 
املتكرب أشد الناس ُعتّوًا وامتناعًا عن احلق 

والعدل ، ومقتضيات الرشائع واألديان .

ومن مساوئ التكرب االجتامعية 

أنه ُيشيع يف املجتمع روح احلقد والبغضاء  

فال   ، االجتامعية  العالقات  صفو  ويعّكر 
ييسء اىل الناس ويستثري سخطهم ومقتهم  
عليهم  يتعاىل  الذي  املتكرب  يستثريه  كام 

بصلفه وأنانيته .

وجيعله   ، االنسان  ُيشقي  داء  الغطرسة  إن 
 ، والوحشة  العزلة  مرارة  يعاين  منبوذًا 
بصنوف  به  املرتبطني  كذلك  ويشقي 

الروابط والعالقات .

بواعث التكرب 

ذميمة   أو  كانت  كريمة  البرشية  األخالق 
 ، صاحبها  عىل  النفس  انعكاسات  هي 
وفيض نبعها ،فهي ُترشق وُتظلم ، وحيلو 
فيضها ويمّر تبعًا لطيبة النفس أو لؤمها ، 
استقامتها أو انحرافها . وما من خلق ذميم 
أو  النفس  لؤم  أسباب  من  سبب  وله  إال 

انحرافها .

يف  االنسان  مغاالة   : التكرب  أسباب  فمن 
تقييم نفسه ، وتثمني مزاياها وفضائلها ،

ما من رجل تكرب اأو جترب ، اإال لذلة وجدها يف نف�سهالتكرب
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فال   ، هبا  والزهو  االعجاب  يف  واالفراط 
علاًم  نفسه  من  آنس  إذا  إال  املتكرب  يتكرب 
 ، ثراًء ضخاًم  أو   ، رفيعًا  أو منصبًا   ، وافرًا 
أو جاهًا عريضًا ، ونحو ذلك من مثريات 

األنانية والتكرب .

أو  العداء  بواعث  من  التكرب  ينشأ  وقد 
احلسد أو املباهاة ، مما يدفع املتصفني هبذه

 ، والنبالء  األماثل  حتدي  عىل  اخلالل 
 ، عليهم  والتطاول   ، كراماهتم  وبخس 
القولية   أو  الفعلية  االزدراءات  بصنوف 
املتنافسني  ترصفات  يف  ذلك  يتجىل  كام 

املتحاسدين يف املحافل والندوات .

درجات التكرب 

وأبعاده  التكرب  درجات  تتفاوت  وهكذا 
بتفاوت أعراضه شّدًة وضعفًا .

التكرب  َكِمن  التي  وهي   : األوىل  فالدرجة 
يف صاحبها ، فعاجله بالتواضع ، ومل تظهر 

عليه أعراضه ومساوئه .

والدرجة الثانية : وهي التي نام التكرب فيها  
الناس  عىل  باالستعالء  أعراضه  وجتلت 
يف  والتبخرت   ، املحافل  يف  عليهم  والتقدم 

امليش .

التكرب  طغى  التي  وهي   : الثالثة  والدرجة 
فيها ، وتفاقمت مضاعفاته ، فُجنَّ صاحبها 
اجلاه  حب  يف  واالفراط   ، العظمة  بجنون 
والظهور ، فطفق يلهج يف حماسنه وفضائله  
واستنقاص غريه واستصغاره . وهذه أسوأ 

درجات التكرب ، وأشدها َصلَفًا وعتّوًا .

أنواع التكرب 

ثالثة  إىل  باعتبار مصاديقه  التكرب  وينقسم 
أنواع :

1  - التكرب عىل الّل عز وجل :

وذلك باالمتناع عن اإليامن به، واالستكبار 
أنواع  أفحش  وهو   . وعبادته  طاعته  عن 
الكفر ، وأبشع أنواع التكرب  كام كان عليه 
فرعون ونمرود وأرضاهبام من طغاة الكفر 

وجبابرة االحلاد .

 2  - التكرب عىل األنبياء .

واالذعان  تصديقهم  عن  بالرتفع  وذلك 
هلم ، وهو دون األول وقريب منه .

3  - التكرب عىل الناس :

وذلك بازدرائهم والتعايل عليهم باألقوال 
عىل  التكرب  النوع  هذا  ومن   ، واألفعال 
العلامء املخلصني ، والرتفع عن مساءلتهم 

واالنتفاع بعلومهم وارشادهم ، مما يفيض

بحقائق  واجلهل  اخلرسان  إىل  باملستكربين 
الدين ، وأحكام الرشيعة الغراء .

عالج التكرب 

وحيث كان التكرب هوسًا أخالقيًا خطريًا 
ماحقًا ، فجدير بكل عاقل أن يأخذ حذره 
منه ، وأن جيتهد - إذا ما داخلته أعراضه   

يف عالج نفسه ، وتطهريها من مثالبه . 
وإليك جمماًل من النصائح العالجية 

يتصف  وما  واقعه  املتكرب  يعرف  أن   -  1  
فأوله   : والعجز  الضعف  ألوان  من  به 
وهو   ، منتنة  جيفة  وآخره   ، قذرة  نطفة 
والظمأ   اجلوع  يرهقه   ، واهن  بينهام عاجز 
الفقر  وينتابه   ، واملرض  السقم  ويعتوره 
، ال يقوى  املوُت والبىِل  ، ويدركه  والضُّ 
فحقيق   ، املكاره  ورّد  املنافع  جلب  عىل 
ينبذ األنانية  أن   ، الوهن  بمن اتصف هبذا 
تلك   « الكريمة  باآلية  مستهديا   ، والتكرب 

يريدون  ال  للذين  نجعلها  اآلخرة  الدار 
والعاقبة  فسادًا  وال  األرض  يف  علوًا 

للمتقني « ) القصص : 83 (

فأفضل الناس أحسنهم أخالقًا ، وأكثرهم 
نفعًا ، وأشّدهم تقوى وصالحًا .

وحماسنه   التواضع  مآثر  يتذكر  أن   -  2
يف  ترادف  وما   ، وآثامه  التكرب  ومساوئ 
العقل  دالئل  من  الثاين  وذم  األول  مدح 
والنقل ، قال بزرمجهر : » وجدنا التواضع 
مع اجلهل والبخل ، أمحد عند العقالء من 
الكرب مع األدب والسخاء ، فأنبِل بحسنة 
غّطت  بسيئة  وأقبح   ، سيئتني  عىل  غّطت 

عىل حسنتني «   .

 ، التواضع  عىل  نفسه  ض  يروِّ أن   -  3
لتخفيف   ، املتواضعني  بأخالق  والتخلق 
حدة التكرب يف نفسه ، وإليك أمثلة يف ذلك:

اجلدل  احتدام  عند  بالعاقل  جدير   - أ 
والنقاش يف املساجالت العلمية أن يذعن 
 ، بحجته  عليه  ظهر  ما  إذا  باحلق  ملناظره 

متفاديًا نوازع املكابرة والعناد .

ب - أن يتفادى منافسة األقران يف السبق 
إىل دخول املحافل ، والتصدر يف املجالس.

ج - أن خيالط الفقراء والبؤساء ، ويبدأهم 
وجييب   ، املائدة  عىل  ويؤاكلهم   ، بالسالم 
دعوهتم ، متأسيًا بأهل البيت عليهم أفضل 

الصالة والسالم .
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م�ساألة 419: اإذا اّدعت املطلقة 
بائنًا اّنها حامل فان ح�سل 
الوثوق ب�سحة دعواها ا�ستنادًا 
اىل ااِلمارات التي ي�ستدل بها 
على احلمل عند الن�ساء، اأو 
تي�سر ا�ستك�ساف حالها باإجراء 
الفح�س الطبي عند الثقة 
من اهل اخلربة فهو، واإاّل ففي 
وجوب قبول قولها وااِلنفاق 
عليها مبجرد دعواها ا�سكال بل 
منع. ولو انفق عليها ثم تبني 
عدم احلمل ا�ستعيد منها ما دفع 
اإليها، ولو انعك�س ااَلمر دفع 
اإليها نفقتها ايام حملها

املرجع  الديني االعلى
 �شماحة ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين )دام ظله(

منهاج ال�شاحلني
 اجلزء الثالث
  الف�شل العا�شر
 يف النفقات

الزوجية
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الحيض واالستحاضة 
وما يتعلق بهما 12

ما  حلسن  ال��وال��د  ق��ال  احلديث  ب��دء  قبل 
ساحتدث عنه اليوم خيص املراة هلذا سيكون 
نتوسع  ان  عىل  امجايل  بشكل  عنه  حديثي 
من  ترى  امر  عن  االستفهام  اردت  ما  اذا 

الضوري ان تعلمه 
عند  للرجل  اجلنابة  غسل  ول��دي  اعلم 
للمراة  بالنسبة  اما  ذكرنا  كام  املني  خروج 

فاحدى وجوب الغسل هو احليض
حسن: وماهو احليض يا ايب؟

اخلجل  م��ن  يشء  يواكبه  امل��وض��وع  ه��ذا 
هلكذا  التطرق  ولكن  مهم  انه  من  بالرغم 
فيه  االخرين  مع  للبنت  بالنسبة  مواضيع 
يف  يمنعهن  احلياء  والن  االح��راج  بعض 
بعض االحيان من السؤال فيجب ان تتعلم 
لربام  اصدقائك  اىل  تتعلم  ما  تنقل  وان 
يتعرضون ملثل هذه املسألة فالبد ان نتعلم 
طاملا ان املعصومني )عليهم السالم( حيثون 

عىل التفقه بكل امور ديننا 
اقول : - سبب احليض ، خروج دم احليض  
خيرج   ، وتعرفه  النساء  عليه  تعتاد  دم  وهو 
يف فرتات منتظمة كل شهر تقريبا ويوصف 
بأنه ) أمحر ( أو مائل إىل ) السواد ( و )حار( 

و ) خيرج بحرقة ودفق ( .
الاليت  للنساء  معني  عمر  هناك  وه��ل   -

يأتيهن احليض . . ؟
- نعم ، أن تكون قد أكملت تسع سنوات 
قمرية من عمرها ، وأن ال تكون قد بلغت 

ستني عاما قمريا وهو سن اليأس .

- إذن بني 9 - 60 سنة ؟
بلوغها  قبل  الفتاة  تراه  دم  فكل   ، نعم   -
تسع سنوات ولو بلحظة ليس بدم حيض 
وكل دم تراه املرأة بعد بلوغها ستني سنة ال 

تكون له أحكامه .
- وكم يوما يستمر نزول دم احليض ؟

- أقل ما يكون احليض ثالثة أيام تتوسطهام 
ليلتان ، وأكثره عرشة أيام .

- وإذا استمر أقل من ثالثة أيام وانقطع ؟ 
- ليس هذا الدم دم حيض .

وإذا زاد عىل عرشة أيام ؟
- احليض ال يزيد عىل عرشة أيام .

- وإذا أهنت أيام احليض وطهرت ، ثم عاد 
فنزل الدم ثانية بعد تسعة أيام مثال ؟

ألن  حيض  دم  النازل  ال��دم  هذا  ليس   -
الفرتة الفاصلة بني حيضة

أيام  عرشة  عن  تقل  ال  أن  جيب  وحيضة 
دائام.

- متى تعد املرأة نفسها حائضا ؟
الوقتية  عادهتا  وقت  يف  الدم  جاءها  إذا   -
أو  كيوم  قليل  بزمن  عادهتا  وقت  قبل  أو 

يومني.
- وكيف تكون املرأة ذات عادة وقتية ؟

نزل منها دم احليض مرتني يف زمان  إذا   -
خاص من شهرين فصاعدا .

رنني  حديثهم  قطع  الولد  يسال  ان  وقبل 
فقال  ضيوف  جاءهم  حيث  البيت  جرس 

له والده هيا افتح الباب وسنكمل غدا

حوارات فقهية
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بن  النمر  من  سيدة  عبد،  بنت  وهب  أم 
عمري  بن  الل  عبد  زوج��ة  وه��ي  قاسط، 

الكلبي، من بني عليم.
ام  ان  ُيذكر  املؤمنات،  النساء  اع��الم  يف 
وهب بن حباب الكلبي كانت من ربات 
الفروسية والشجاعة واحلمية االسالمية، 
حضت  وقد  املجاهدات،  من  وجماهدة 
ما  وشهدت  عاشوراء  يوم  كربالء  ارض 
جرى عىل آل الرسول من مصائب وحمن 
بن  وهب  ولدها  بعثت  حني  وشاركتهم 
احلسني  امامه  ي��دي  بني  ليقاتل  حباب 
)عليه السالم(، وكانت تشجعه وحترضه 
عىل النرصة، وال ترىض له بدون الشهادة، 
احلسني  االم��ام  يد  عىل  اسلم  أن  وبعد 
وقبل  معه،  ام��ه  كانت  ال��س��الم(  )عليه 
ابن  فانرص  بني  يا  »قم  له:  قالت  يربز  ان 
يا اماه  بنت نبيك«، فأجاهبا: »افعل ذلك 
مجاعة  قتل  ان  بعد  عاد  فلام  اقرص«،  وال 
»ارضيت  سأهلا:  سعد،  بن  عمر  قوم  من 
بني  تقتل  حتى  »ال  فأجابته:  ام��اه؟«  يا 
أخذت  قتل،  فلام  احلسني«،  موالك  يدي 
برأسه الذي بعثه هلا القوم وقّبلته وقالت: 
بشهادتك  وجهي  بيض  الذي  لل  »احلمد 
بني يدي ايب عبد الل«، ثم عادت عىل قاتله 
القوم  اخليمة عىل  بعمود  فقتلته، وشدت 
فقتلت منهم رجلني، حتى ناداها احلسني 
)عليه السالم(: »ارجعي يا ام وهب، فان 

اجلهاد مرفوع عن النساء«، فرجعت كئيبة 
رجائي«،  تقطع  ال  »اهل��ي  تقول:  وه��ي 
فقال هلا احلسني )عليه السالم(: »ال يقطع 
انت وولدك مع  ام وهب،  يا  الل رجاءك 
رسول الل وذريته يف اجلنة«.. ثم كانت مع 

آل رسول الل يف السبايا بعد عاشوراء.
رؤية وحتليل

يتبني من املقدمة التارخيية أن أم وهب هي 
الشباب  عمر  يف  ابنها  كان  نرصانية  امرأة 
)عليه  احلسني  اإلم���ام  ي��د  ع��ىل  وأس��ل��م 
األمور  من  مجلة  نستخلص  كام  السالم(، 
أن  وددن��ا  التارخيي  سياقها  يف  وردت 
لتشكل  متتابعة  نقاط  شكل  عىل  نظهرها 
يوم  اخلالدين  حياة  حلقات  من  حلقة 
يف  الراسية  كاجلبال  وقفوا  الذين  الطف 
مواجهة الباطل وأصحابه يوم عاشوراء.

اواًل: إن أم وهب جتيد الفروسية، وكانت 
احداها  ن��ادرة  بخصال  تتصف  شجاعة 

احلمية والنخوة يف الدفاع عن احلق.
أم وه��ب يف ح��ارضة  اش��رتك��ت  ث��ان��ي��ًا: 
القتال  عىل  ابنها  تشجع  وكانت  الطف، 
وكانت  السالم(،  )عليه  اإلم��ام  ونرصة 
تطلب منه أن يكون شهيدًا يف هذه املعركة 
املرشفة، معتربًة ذلك رشفا لكل من يقف 
اىل جانب اإلمام احلسني )عليه السالم(، 
فقاتل  والدته  لنداء  مطيعًا  كان  وبالفعل 

حتى أستشهد.

الفطرية  بعاطفتها  زوجته  أن  رغم  ثالثًا: 
لكن  القتال،  عن  وَت��ُرده  تثنيه  أن  أرادت 
أمه قالت له إن اجلنة أفضل لك من احلياة 
السالم(..  )عليه  اإلمام  نرصة  يف  الدنيا 
ودعته لتحصيل الشفاعة، وطلبت منه أن 
ال يفرط فيها، فأستجاب هلا وأختار أقوى 
يقاتل  وذهب  نداءها  لبى  إذ  النداءين، 

األعداء حتى نال الشهادة.
الل  أمه  الشهادة محدت  نال  عندما  رابعًا: 
بّيض  قد  ابنها  ان  ووج��دت  وج��ل  عز 
وجهها بني يدي ايب عبد الل، وهذا النمط 
نوع  وهو  ع��ادي،  وغري  نادر  النساء  من 

خاص يفوق ما عليه كثري من الرجال.
خامسًا: أخذت أمه الرأس وقّبلته وقالت 
له: احلمد لل الذي بّيض وجهي بشهادتك 

بني يدي ايب عبد الل.
فقتلته،  قاتله  عىل  أم��ه  ع��ادت  س��ادس��ًا: 
وشدت أم وهب بعد ذلك بعمود اخليمة 
وهي  رجلني،  منهم  فقتلت  القوم  عىل 
بِيعها  يف  اليهود  ان  اشهد  هل��م:  تقول 

والنصارى يف كنائسها خري منكم.
عىل  الشجاعة  املرأة  تلك  إرصار  سابعًا: 
ولدها،  استشهاد  بعد  األعداء  تقاتل  أن 
لذا سارعت لقتل قاتله اواًل وأفلحت، ثم 

قتلت بعمود رجلني آخرين.
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من النساء 
الخالدات أم وهب 
الناصرة والمعينة 

في واقعة الطف 



يشاُر اىل إّن التشّيع يف عرص اإلمام زين 
يواجه  كان  السالم(  )عليه  العابدين 
صعوبات بالغة الشّدة، حيث كان الظلم 
واملقّدرات،  املرافق  كل  عىل  مستوليا 
مقاومة  بأية  القيام  باإلمكان  يكن  ومل 
إجيابية، أو حماولة تغيري الوضع القائم . 

وكانت األوضاع االجتامعية تسري باجتاه 
أساس  عىل  اإلجهاز  خطورة  خطر، 
النهضة، وإمخاد روح الوثبة اإلسالمية، 
هذا  من  تفكري  كل  عىل  القضاء  بل 

القبيل، وتناسيه اىل األبد. 
اإلمامة  أّن  املشكلة،  نموذج هلذه  وأبرز 
كل  من  الباقي  الوحيد  اجلهاز  وهي 
العادلة  اإلسالمية  احلكومة  مرافق 
عن  التنايس  رشف  عىل  أصبحت 
األموي  احلكم  نظام  ألن  األذهان، 
من  اإلعالم  أجهزة  كل  عىل  استوىل 
واشرتى  واملسجد،  واملحراب،  املنرب، 
العام  الرأي  يف  النفوذ  ذوي  كل  ذمم 
وأصبحت  ووال،  وحاكم  قاض  من 
كل اإلمكانات يف قبضة »اخلالفة!« ويف 

خدمة »اخلليفة«! 
أما اإلمام زين العابدين )عليه السالم(، 

فقد بقي وحيدا يف مواجهة املشكالت، 
مع أن اإلرهاب والذعر كان يتحكم يف 

الرقاب، ويستويل عىل النفوس. 
الدعاء«   « الظروف أصبح  يف مثل هذه 
اصبح  بل  ال  ولإلمامة،  لإلمام  ملجأ 
موقعا اّتذه اإلمام زين العابدين )عليه 
صمود  واهلجوم،  للصمود  السالم( 
وذلك  اهلتاف،  وذلك  الفكر،  ذلك 
األموية  الدولة  جّندت  الذي  اإليامن، 
اإلسالمي  العامل  يف  اإلمكانات  كل 
من  متكّنت  سلطة  عىل  واهلجوم  ضّده، 
األمة  من  وسلبت  القدرة،  قواعد  كل 
كل إمكانات املقاومة! فكان الدعاء هو 

سالح النضال..

الدعاُء 
سالُح النضال 
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السرعة

شابٌة فرنسيٌة تعتنق اإلسالم لتعلقها 
بالقرآن الكريم

املسلمني يف مدينة )ليل(  يوم اجلمعة يف احد مساجد  بربرا إسالمها ظهرية  الشابة  أعلنِت 
الفرنسية اثر تعلقها بالقرآن الكريم وحتدثت اىل إحدى املحطات اإلعالمية إهنا كانت تتعبد 

لل األحد وكانت تبحث عن صلة تعزز عبادهتا تكون أفضل وتقرهبا أكثر اىل الل تعاىل.
القرآن  قراءة  أهنا »حاولت  املحطات اإلعالمية عن   معها إحدى  أجرته  لقاء  وكشفت يف 
وكثرية  منطقية  غري  أمورا  ثمة  فوجدت  الكاثوليكية  ثقافتها  عىل  باعتامدها  وفهمه  الكريم 
كانت تعتقدها«، وبينت أهنا »حينام قرأت القرآن ألول مرة مل تستطع متالك نفسها من البكاء 

فشعرت بأهنا متأثرة كثريا بقراءهتا رغم أهنا إنسانة نادرا ما تبكي«.
هبذا  تشعر  وهي  تعاىل  لل  ملكا  تكون  بأن  ساعدها  الكريم  القرآن  أن  بربرا  ورصحت 
اإلحساس كثريا وتعده قوة ال تستطيع أن تستمر بدوهنا مؤكدة أهنا ليست هلا قيمة من دون 

خالقها«.

سألوُه عن سبب وضع صورة طفله عند عداد السيارة فقال: التأين والتمهل جيعلك تنجز أعاملك 
بدقة وصحة وقلام توجد عندك أخطاء... والعجلة تعني الرسعة، واالستعجال الذي يؤدي إىل 

الترسع يف اتاذ القرارات وإنجاز األعامل ما يؤدي إىل أخطاء تكون احيانا جساما... وغالبًا ما تؤدي 
إىل الفشل... والسياقة خري من علمني أن يف التأين والتمهل السالمة من احلوادث، فكلام أرسع أتذكر 

ابني الذي مات بسبب رسعة احدهم.. 

مع خطواٍت مشفوعٍة باالبتهال حتبو نحوه مشكلة فسيفساًء تدبرهتا بإخالٍص القلوُب 
قبل األنامل.. لتستنشق احلياة من أرضحة  القداسة.. فتنثر باقاهتا كفراشات تسعى 

اىل النور، مفتخرًة عىل سائر الزهور بأهنا أجود األنواع وأثمن الورود يف العامل ابتهاجًا 
بحلول ذكرى والدة األقامر املحمدية امليمونة يف شهر شعبان املعظم.

وبأنامل تالمس شغاف القلوب يبارش قسم الزينة والتشجري بنثر الزهور املستوردة التي 
متتاز بزيادة اخلضة واأللوان الزاهية، قطفت من مزارع خاصة شهدت اهتامم مزارعني 
دأبوا عىل إنتاجها بكد وعناية، لتتوج رضيح اإلمام احلسني )عليه السالم( فتنوعت بني 
و)روز(،  و)كاليول(،  اهلولندي(،  و)الورد  و)الزنبق(،  و)األنتوريم(،  )القطف(  زهور 

و)اللة(، و)كاميليان(، و)اجلوري(، و)املحمدي(.

وضعَ صورة 
طفله عند عداد

)عليه السالم(أجودُ الزهوِر وأثمنها عند ضريح سيدي الحسين 
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وقت صالة الظهرين 
حينما يقترب تجد 
طلبة الجامعة 
التكنلوجية  
يتزاحمون الى مسجد 
الجامعة

العائلة

اختتمْت بطولة كأس العراق للشباب يف تنس الكرايس املتحركة يف العاصمة 
بغداد، وأحرز الالعب حممد عيل كريم من حمافظة كربالء املركز الثاين اوملبيا 

بني اكثر من 30 مشاركا من حمافظات وسط وجنوب العراق..

إلقاُء النفايات في األنهار والمبازل

جاهلني  واملبازل  األهنار  يف  والقاممة  النفايات  بإلقاء  يقومون  الناس  فبعُض  لألسِف  يا 
القاممة  تلك  وتتسبب  سيتلوث  فاملاء  البيئة  ضد  حرب  هو  الفعل  هذا  بأن  متجاهلني  او 
بانتشار رائحة غري طيبة واىل سوء اجلانب الصحي للمجتمع وكذلك سيؤدي  والنفايات 
تراكمها اىل اندثار تدرجيي لألهنار واملبازل واىل غلق بوابات نواظم املاء التي من خالهلا يتم 
التحكم بتوجيه املاء اىل األرايض الزراعية، وال يصح إال الصحيح فاألهنار واملبازل ُوجدت 
جلريان املاء فيها ال من اجل إلقاء القاممة فيها عالوة عىل ذلك سوء املنظر والصورة والذي 
ينبع من انعدام الذوق احلسن ويف حال اندثار األهنار واملبازل فان وظيفتها سُتصاب باخللل 
القيام  ثم  أماكن خاصة  اكياس ووضعها يف  والقاممة يف  النفايات  والتعطيل واألوىل مجع 

بالتخلص منها .

عدســـــة

عائقا  يكن  لم  عوُقه 
ليحرز بطولة صعبة
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تقرير : ح�سني النعمة
مل تكِن املهارُة الفنية لدهيم حكرا، ومل جتد األنانية 
سبيال إليهم، كانوا شبابا مبدعني وازدادوا ألقا 
يف احتادهم، ومحلت بنتاجاهتم اإلبداعية كربالَء 
للصورة  الفني  نادهيم  والدة  فكانت  املقدسة 
فرادى  وسافروا  البالَد  فجابوا   ، الفوتوغرافية 
ليجمعهم  العاملية،  الفنية  إبداعاهتم  أوطان  اىل 
لفنهم  برعام غذوه وسقوه بمحبتهم  حلٌم كان 
وانتامءهم هلويتهم الكربالئية، حصدوا العديد 
الذهبية  وامليداليات  واجلوائز  األوسمة  من 
عامليا وال زالت رفوف إبداعاهتم ترتقب حصد 

املزيد من النجاحات.
التي تشري  الثامر  الفوتوغرايف من  نادي كربالء 
نتاجاهتم  جلميل  والتألق،  اإلبداع  أصابع  إليها 
امليدانية  نجاحاهتم  ولكبري  الفنية  وأعامهلم 

ولكثري ما حصدوه من جوائز عاملية.
التصوير  جمال  يف  اجتهدوا  الشباٍب  من  كوكبة 
الفوتوغرايف وشكلوا فريقا صار لديه الطموح 

يف أن يكون مدرسًة ينتفع منها اجليل اجلديد.
بل  ودوليا  حمليا  ونتاجاهتم  أعامهلم  تنوعت 
جمال  يف  كذلك  تألق  من  بعضهم  كان  وعامليا، 
لتعليم  الدينية  املؤسسات  فاستثمرته  التدريب 
الفوتوغرايف، إلقامة  التصوير  يتقنه يف جمال  ما 
الصحفي  التصوير  مبادئ  يف  تدريبية  دورات 
املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  تطويرية  واخرى  
العتبة  يف  املعلومات  لتقنية  الكفيل  ومعهد 

العباسية املقدسة.
سرية أعضاء نادي كربالء الفوتوغرايف

احد  احلسيني  امحد  الفوتوغرايف  الفنان 
عمل   .. الفوتوغرايف  كربالء  لنادي  املؤسسني 
الوكاالت  أهم  احد  لدى  صحفي  كمصور 
للعتبة  رسميا  مصورا   يعمل  واالن  العاملية.. 
كثرية  فنية  مشاركات  لديه  املقدسة،  العباسية 
يف املعارض املحلية والعربية و العاملية وساهم 
ورش  خالل  من  عدة  مصورين  بإعداد 
التدريب يف العراق وتركيا .. كام لديه أرشيف 
ويعد  املقدسة  العتبات  صور  من  جدًا  كبري 
احد أهم املصورين الفوتوغرافيني يف العتبات 

املقدسة يف العراق ..
حيلم  طموح  شاب  املنكويش  حيدر  املصور 
إثبات  من  متكن  قليلة  سنوات  خالل  بالكثري، 
 .. والعاملية  والعربية  العراقية  الساحة  يف  نفسه 

حاز عىل العديد من اجلوائز املحلية والعاملية.
أهم  احد  العيل  أمني  الفوتوغرايف  املصور 
األعضاء املؤسسني لنادي كربالء الفوتوغرايف 
يواكب  أن  من   بسيطة  زمنية  فرتة  يف  متكن 
املحليني والعرب ومتكن من حصد  املصورين 
عام  يف  العاملي  الكفيل  معرض  جوائز  إحدى 
2013 .. شارك يف العديد من املعارض املحلية 

والعربية والدولية ...
باختياره  متيز  يارس  كاظم  الفوتوغرايف  الفنان 
يف  اآلثار  لتوثيق  بإضافة  الناس  حياة  لصور 
حمافظة كربالء املقدسة ويعد احد أهم انجازاته 
عام  يف  العاملية  الكفيل  مسابقة  جائزة  حصاده 
اجلوائز  من  الكثري  حصاد  اىل  إضافة   2013

املحلية يف العراق.

حديثًا  انتسب  عزيز  ضياء  الفوتوغرايف  الفنان 
بتصوير  متيز  الفوتوغرايف  كربالء  نادي  اىل 
ويتوجه   .. الصامتة  احلياة  اليف(  )استيل 
حديثًا اىل تصوير حياة الناس ولديه مشاركات 
يف العديد من املعارض املحلية والعاملية وحصد 
عرشة  وإحدى  واجلوائز  األوسمة  من  العديد 
جائزة عاملية منها: امليدالية الذهبية PSA اجلبل 
ووسام  كرواتيا   PSA رشف  ووسام  األسود 
صالون  رشف  ووسام  رصبيا  صالون  رشف 

ايرلندا ..
حائز  الدين  ضياء  عبدالل  الفوتوغرايف  املصور 
جائزة  عرشة  وسبع  كثرية  حملية  جوائز  عىل 
مسابقه  يف  دولية  انجازات  أربع  منها  عاملية 

مونتينكرو يف رصبيا.
املصّور  الفوتوغرايف  كربالء  نادي  رئيس  أما 
مشاركات  فلديه  الصّواف  حممد  الصحفي 
والعربية  والدولية  املحلية  املعارض  يف  عديدة 
الدولية  اجلوائز  من  الكثري  وحصد   ، والعاملية 
الفضية من  امليدالية   : وتسع جوائز عاملية منها 
من  العديد  حصاده  عىل  عالوة   PSA منظمة 

اجلوائز عىل مستوى العراق.
جوائز النادي :

عىل  النادي  أعضاء  من  شباب  مخسة  حصول 
عرش جوائز عاملية يف مسابقة رسكت يف ايرلندا 
عدد  يصل  وهبذه  األسود  واجلبل  ورصبيا 
 31 اىل  الفوتوغرايف  كربالء  نادي  انجازات 
جائزة عاملية إضافة اىل حيازة ثالثة أعضاء عىل 

جوائز دولية يف مسابقة .

فنانوَن شباٌب 
يحصدونمن كربالَء

 الذهب عالميا 
كاظم يا�سرتي�سري مهديحيدر املنكو�سيحممد ال�سواف�سياء عزيزعبد اهلل �سياء الدين
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رشحية  هي  جدا  قليلة  تكون  وقد  رشحيٌة 
عناية  هلم  تكون  رشحية  هكذا  ومثل  املتفوقني 
الن  سلطة  أدنى  اىل  سلطة  أعىل  من  خاصة 
جمتمعهم  عىل  باخلري  ستعود  تفوقهم  ثمرة 
بعض  املتفوقني  لألطفال  توضع  وعليه 
معهم  التعامل  يف  اخلاصة  االسرتاتيجيات 

وتشمل عدة جهات منها:
املعلم:

عددًا  املعلم  إعداد  برامج  تتضمن  أن  جيب 
بينها سيكولوجية  من  الدراسية  املساقات  من 
املوهوبني وأهداف تعلمهم، وأشكال التعامل 
معهم. وال بد أن يتسم سلوكه معهم بعدد من 
ال  ومرشدًا  قياديًا  يكون  أن  منها:  اخلصائص 
تعسفيًا يف تعامله مع الناشئة ديمقراطيًا وجمددًا 
ال مذعنًا، ال يعمل عىل إعطاء احللول اجلاهزة 
املتواضع أن أهم سمة جيب  لديه، ويف نظري 
املتفوقني  مع  يعمل  الذي  املعلم  هبا  يتحىل  أن 
عن  لنبحث  أعرف،  )ال  للقول:  جرأته  هي 

احلل معًا(.
املنهج:

أساسًا  مبني  مدارسنا  يف  الدرايس  املنهج  إن 
واألغلبية  النخبة  وليس  األغلبية  مسايرة  عىل 

حيث  من  العاديون  أو  املتوسطون  عادة  هم 
واملواهب،  وامليول  واالستعدادات  القدرات 
فهذه املناهج قد حتقق هدفها بالنسبة للغالبية، 
ولكنها تكون أقل أثرًا يف حال التلميذ املتفوق 
ومواهبه..  لقدراته  واستثارة  حافزًا  وأقل 
يتسم  ملا  مسايرة  املناهج  تكون  أن  جيب  لذا 
املناهج  تشمل  أن  سامت،  من  املتفوقون  به 
التفكري  عن  املسؤولة  األساسية  العوامل 
واألصالة  واملرونة  الطالقة  وهي:  اإلبداعي 

والتوسيع. 
أن يتم تدعيم املناهج بمجموعة من النشاطات 
الال صفية مثل زيارة املكتبات وإعداد التقارير 
االجتامعية  واملؤسسات  املتاحف  وزيارة 

واإلنتاجية يف املجتمع. 
أن يتم تنظيم مسابقات يف مناسبات قومية أو 

اجتامعية بني عدة مدارس للمتفوقني
األرسة:

إن للبيئة األرسية أثرها يف رعاية املتفوق 
وبخاصة يف مرحلة ما قبل املدرسة، ومن أهم 
خصائص اجلو املنزيل الذي يساعد عىل إظهار 

التفوق:
االجتامعية  العالقات  وتقبل  احلنان  توفري 
من  األطفال  فضول  وإثارة  اآلخرين  مع 
وتشجيع  متلفة،  مصادر  مع  االتصال  خالل 
االعتامد عىل النفس يف ترصيف شؤونه وحل 
املسؤوليات  يف  الطفل  وإرشاك  مشكالته، 
وتعاون  االجتامعية،  الصفات  لتنمية  األرسية 
يف  األبوين  مهارة  لزيادة  املدرسة  مع  البيت 

رعاية الطفل املتفوق
املجتمع:

الطفل  عىل  بالتعرف  املجتمع  هيتم  أن  جيب 
باخلربات  وإمداده  وإعداده  عقليًا  املتفوق 
وذلك  املختلفة،  النشاط  وأوجه  والتجارب 
عن  هبا  التحاقه  وأثناء  املدرسة،  دخوله  قبل 

طريق ما ييل:
عىل  للعمل  لآلباء  ودورات  أنشطة  إعداد 
تشجيع أطفاهلم املتفوقني والعناية هبم، ووضع 
نمو  إىل  هيدف  األطفال  نشاط  لربنامج  خطة 

القدرات اإلبداعية عند الطفل املتفوق.

المتفوقوَن لهم 
عنايٌة خاصة
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منُذ والدِته تّوجه اهلل 
على بقعة دمائه الزاكيات

بشعبان  السنوية  شموعها  كربالُء  أوقدْت 
اخلري وطاف حول قربه املاليني، وأصوات 
والناس«  »املالئكة  الفرح  مشهد  يتخللها 
بالدموع  فرحها  تغسل  سواء  حد  عىل 
وتسأل مئات األسئلة للجبار العليم، حتت 
وتسجل  ذبحا  للموت  املولود  السبط  قبة 
أسامء  من  حتيص  ما  بالتسجيل  املوكلة 
رأسه  حمراب  حول  الطائفني  الصادقني 

واجلسد..
أهيا القلب اهلائم يف حبه والنابض ألجله.. 
من  كروضة  اسمها  تعلن  أرضه  تقدم 
واحفر  امليعاد،  يوم  قبل  اجلنان،  رياض 
باب  كل  عند  الشاهد  وكن  اجلرم  ثبوت 
نسله  من  األطهار  أبواب  من  تطرق 
جديد  من  يزيد  جنود  وقاوم  الرشيف، 
وعد هلم العدة فأن احلرب القادمة حاسمة 
وصوتيات  البث  وقنابل  األقالم  بحراب 
املنابر وهجوما كاسح عرب مواقع التواصل 
الغرف الرسية والغالب األكثر  وأيقونات 

ثقافة واألعمق فكرا وأركز عقيدة...
البقاء بأرض ملكوته،  اخرتت أهيا القلب 
حلة  وتلبس  للوالدة  نفسها  تزين  وهي 
هيوي  والكون  الرسالة،  بمولد  الفرح 

انه  يعرف  عشقه،  معلن  حقه  عارفا  اليه 
الصابر  وهو  حياته  يف  ما  أغىل  أعطى 
قلبه  شهادة  ومن  الشاكر،  املحتسب 
بالسليقة  فورثوا  لألحياء«  الكون  قال« 
الشهادة فأصبحوا يعشقون املوت باسمه، 

ويفرحون بذكرى يوم مولده... 
مقامه  يف  وتفرس  القلب  أهيا  أكثر  اقرتب 
املخلد، وبعيون زائريه فقد توجه الل عىل 
بقعة دمائه الزاكيات وامتدت سلطانه عرب 
فأصبح  الراسخة  وعقيدته  الثابت  فكره 
امة، بدأ اإلسالم هبا  لسحق جراد األفاعي، 
من  يعلم  تسألوه،  فال  العقارب،  جراد 
يف  الرشيف  ورأسه  امليضء،  الرتاب  خان 
حينا  عليهم  ويرتل  يشاء  من  يكلم  حمرابه 
ويتفقد يف صمت أصوات  آيًا،  الذكر  من 
قبته  حتت  املتوسلة  باسمه  الناطقة  املاليني 
والناثرة الرتاب عىل أجزاء أجسادها طمعا 
يف الشفاء أو حتررا من الفقر، ومن يستجري 
قاطعي  هبا  يغيظ  ماء  فتنحل  رمل  بحفنة 
يف  فيوسع  اجلدد،  الرؤوس  وحاميل  املاء 
مدينته ودولته وأمته ويعمق فيها من يصيل 
هتيئة  واجلزع  الوجع  بحبل  ليتعلق  عليه 

ألمة الفقراء الصاعدين لسفينة النجاة.

عرب  تؤرخ  لعلك  القلب  أهيا  تتوقف  ال 
عينيك تلك األسامء التي حترتق يف مكنون 
وهو  باجلنة،  املبرش  السبط  مع  احلياة  لعبة 
ضياء  يراقب  املحمدية،  سفينته  يف  يبحر 
لذكراه  األرض  بقاع  كل  من  الوافدين 
وانني  الرصخات   وحتارصك  تعزيته،  أو 
يثري  عذب  بصوت  املحكامت  اآليات 
الدهشة حيرك احلواس ويتالعب باملشاعر 
ورهافة النفس، مل متهلك العني الصرب عىل 
يروهيا  مقامات  فالعني  بوجع...  النحيب 
العاشق عرب هدير يورق حني تشاء  الزائر 
ويشهد حني تشاء.. آن للقلب أن يفر ملن 
حافيا  ويتدحرج  مكانه  يف  ويستقر  عذبه 
من  يفوز  بل  وحيلو  القرار  يالمس  حتى 
بفوز  ويؤرش  املحراب  يف  صوته  خيالط 
الصعود عىل ظهر النجاة، وهم يعلمون أن 

احلرف يف حضته له أرسار األلفة.. 

حيدر عا�سور العبيدي 
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فيا قلُب �سفق للوليد مهنئًا
جذوة للدين  جئت  حسني  حبيب 
ُشعلة الح  اذ  ال��غ��ر  َس��ن��اك  ك���أن 
امحد س��ي��امء  اخل��ل��ق  خ��ر  سبط  فيا 
وس��ؤددا فخرًا  الكون  هل��ذا  ُول��دت 
��ٍم ت��ران��ي��م ِع���ز ب��ال��ف��خ��ار.. ُم��ن��عَّ
بفخره ف���اق  ل��ل��خ��ر  م���ول���دًا  وي���ا 
النِسا فاقت  م��ن  ب��ن  ي��ا  سيدي  اي��ا 
فضيلة ك��ل  ُأّس  ي��ا  س��ي��دي  اي���ا 
جمربا سيفا  االح����رار  ب��ك  ف��ع��اَش 
التقى م��ع��دن  ي��ا  ال��ث��وار  كعبة  فيا 
ك��ل كريمة ي��ا ص��ف��و  اي���ا س��ي��دي 
الن���ك اب���ن االك��رم��ني ع��ىل امل��دى
خصاله اح���ّب  فينا  وم���ن  ح��س��ني 
ال��ُدن��ا ب��ه  حسني  ويكفينا  ح��س��نُي 
ه��و االي���ة ال��ك��ربى ع��ىل ك��ل دع��وة
الفدا لك  روحي  االحرار  ابا  حسني 
مهنئا ل��ل��ول��ي��د  ص��ف��ق  ق��ل��ُب  ف��ي��ا 
حروفه ذاع���ت  اهلل  ب��وح��ي  حسني 
اّن���ى ق��د غ��رف��ت فانه ال��ب��ح��ُر  ه��و 
به اخرض عود االرض قامت اصوله
ش��ارق الح  م��ا  اهلل  س���الم  عليك 
ه��ا رسُّ ان���ت  اذ  االي����ام  ل��ك  هنيئًا 

بشائرُه ط��اب��ت  امل��ي��م��ون  ف��م��ول��دك 
عالئمه الح��ت  الكون  فسيَح  أن��اَر 
جوانبه شّعت  املجد  حيث  ت��ن��ّور 
تعانقه ال��وج��ود  تباشر  وراح���ت 
معامله ت  ع����زَّ ل��ل��ن��ور  م���ول���دًا  ف��ي��ا 
خيوط سناء الشمس فاحت روائحه
ب��ن م��ن ع���ّز جانبه ي��ا  أي���ا س��ي��دي 
صاحبه االص��ل  يف  ان��ت  ن��ور  تنّور 
مشارفه ت��زه��و  الكفر  رق���اب  حي��ُز 
واب���ن ال��ع��ىل يف اخل��اف��ق��ني ب���وادره
مفاخره ُت��روى  االي��ام  عىل  ستبقى 
منابته ط��اب��ت  ال��ع��ز  اب���ن  وان����ك 
صاحبُه والنجح  اهلل  ذات  ّحبَّ  فقد 
تباهت وشمُس الكون راحت تشاطره
شامئله ط��اب��ت  كاملختار   ُ ال���ربَّ ه��و 
ف��ان��ت م��ن��ار ال��ع��ز ب��ان��ت م��آث��رُه
نسائمه ُمرهفات  طوبى  نفس  وي��ا 
م��آذن��ُه ��ْت  اهلل ش��عَّ ب����اذن  ح��س��نٌي 
ي���زي���ُد ع���ط���اًء دائ�����امت م��واه��ب��ه
مالحمه شعت  الصبح  وجُه  انداَح  به 
معامله ح��ل��ّو  ال��ع��زِّ  ول��ي��ُد  ف��ان��َت 
ه��ن��ي��ئ��ًا ل��ن��ا االي����ام ه���ذي والدت���ه

�سليم كرمي كرمي�س
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»ليَس كل ما يلمع ذهبا«
الذهُب البرازيليُّ يغزو أسواق الُحلي ويتصدُر 

مبيعات أسواق الذهب

دي
جو

 االأ
يدر

/ ح
�سة

ملقد
الء ا

كرب
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فيثر  األعني،  ُيسحر  األصفر  لونه  بريُق 
بتملكه،  اإلحساس  ونقشاته  بأشكاله 
من  إليه  للنظر  فأكثر  أكثر  منه  ولتقرتب 
حبات  يف  يتألأل  ستجده  الزجاج  وراء 
زيناته  أما  انبهارا  يزيدك  بشكل  األعني  
واألساور  والقالئد  اخلواتم  بني  الزاهية 
فتيات  من  العديد  إلهيام  مثال  خر  فهي 

اليوم لصديقاهتن بأهنن يرتدين ذهبا!!

انفتاح  من  العراق  يشهده  ملا  ونظرا       
واسع عىل األسواق العاملية، ودخول املواد 
وبأسعار  أسواقنا  اىل  التقليدية  التجارية 
اليوم  نرى  األصلية  باملواد  قياسا  مناسبة 
اجلواهر  بني  حارضا  الربازييل  الذهب 

ليصبح من أولويات اقتناء املرأة العراقية.
      جملة »العائلة املسلمة » استطلعت آراء 
الذين  والزبائن  التجارية  املحال  أصحاب 
يرتادوهنا لرشاء هذا الذهب، حيث يعتربه 
البعض زينة ملحدودي الدخل، وامتعاض 

بعضهم من انتشاره يف األسواق املحلية..

اخلام صيني الصنع
)الرشيد(:  صياغة  حمل  صاحب  يقول 
»سمي بالذهب الربازييل ألنه يشبه اىل حد 
الربازيل،  يف  املوجود  األصيل  الذهب  ما 

أما مصدره فهو من الصني«.
تصنيع  »عمليات  أن  رشيد  فارس  ويبني 
اجليالتينية  اخلام  املادة  من  الذهب  هذا 
عبارة  هي  والتي  الصني  يف  تصنع  حتديدًا 
عن حديد او نحاس او براص أي عملية 
الطالء،  لعميلة  تتعرض  ثم  الصياغة، 
متعرضة  السائلة  املادة  طالء  يتم  حيث 

بلون  براقا  لونا  لتعطي  ليزرية  ألشعة 
الذهب«.

للعراق،  الذهب  هذا  دخول  تأريخ  وعن 
يف  اعمل  كنت  أن  »بعد  فارس  يشري 
شديدة  رغبة  وجدت  اهلندي،  الذهب 
عىل  الزبائن  قبل  من  جيدة  إقبال  وحركة 
استورده  فبدأت  الربازييل  الذهب  رشاء 
سنوات«  مخس  حوايل  منذ  به  وعملت 
قائال:  بينه  فيام  االختالف  وجه  موضحا 
»هذا الذهب ال حيتوي عىل عيارات وزنية 
عن  يكون  بينه  فيام  االختالف  وجه  بل 
بعد  قيمته  يفقد  فبعضه  طالئه  قوة  طريق 
أشهر،  ستة  بعد  يفقده  وبعضه  سنتني، 

حسب املواصفات التي تكتبها الرشكة«.
بيعه  وكذلك  تصليحه  »يمكن  انه  مبينا 
شهرين  بعد  ولكن  الزبون  قبل  من  ثانية 
أو ثالثة، يف بعض األحيان حيصل عطب 
بسيط يف املادة املشرتاة نقوم بتصليحها يف 

غالب األحيان جمانا«.

منافس جديد
احليل  أسواق  يف  عليه  الطلب  زيادة  بعد 
احليل  بائعي  أحد  صالح  حسني  خيربنا 
الصناعية ولوازم اإلكسسوارات النسائية، 
ضمن  الربازييل  الذهب  بعرض  بدأ  أنه 
بسبب  عليه،  الطلب  زيادة  بعد  بضاعته، 
األساور  اىل  قياسًا  مدته  وطول  رخصه 
ويضيف  األخرى،  الصناعية  واحليل 
قويا  منافسًا  صار  الربازييل  »الذهب  أن 
فغالبية  والصناعي،  احلقيقي  للذهب 
جيدة  لفرتة  ومقاومته  جلامله  تطلبه  النساء 

بالنسبة للحيل الصناعية االخرى«.

النساء  من  زبائنه  »أغلب  إن  موضحا 
وبنسبة تفوق الرجال ب� 80% يف الرشاء أو 
املشاهدة، وأن غالبية النساء تشرتي حتديدًا 

اخلواتم واألساور«.

ال قيمة له 
بعض أصحاب حمالت الصياغة يعلن عن 
واملزاحم  اجلديد  املنتج  هذا  عن  امتعاضه 
احلقيقي  الذهب  قيمة  أن  بداعي  للذهب 
السنني،  مرور  بعد  تزداد  وربام  فيه  تبقى 
من  العراقية  املراقبة  اىل  خاضع  انه  كام 
قطعة  وكل  متصة  حكومية  جهات  قبل 
أو  العراق  يف  مصّنعة  للبيع  نعرضها 
من  وخاصة  اجلوار  دول  من  مستوردة 
والتدقيق،  للفحص  وتضع  اخلليج  دول 
بقيمتها  متومة  نعرضها  قطعة  كل  وأن 
املعيارية سواء كانت ذهب )12( أو )18( 
أو )21(، فام يعرض هو طالء ليس حتى 

بمستوى الساعات املطلية بالذهب«.

حيل كاذبة
فيام يبني مض أل ياسني تاجر صياغة )ال 
عن  عبارة  الربازييل  »الذهب  أن  ياسني( 
إكسسوارات وحيل كاذبة، وقد أصبح هلا 
وقوالبه  صياغته  بسبب  أسواقنا  يف  رواج 
اجلميلة والرباقة ومتتعه بخفة الوزن جعل 

منه األكثر انتشارا«.
اىل  حيدر  آل  آمال  الدكتورة  تشري   فيام 
أنواع  من  يعد  الذهب  من  النوع  »هذا  إن 
فإنه ال حيقق هدف  الكاذبة وبالتايل  الزينة 
النساء يف الرغبة باقتناء الذهب اخلالص«.
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يفي بالغرض ومقبول 
من جانبها قالت الطالبة )سناء عامر( »هذا 
الذهب يفي بالغرض، أسعاره جيدة وغري 
مكلفة مثل الذهب احلقيقي، وال يؤثر عىل 
املستوى املعييش، ويمكن أن ألبسه يف أي 
يعلم ممن يشاهده  أن  أو مكان دون  وقت 

من زمياليت والناس«.

ال نبايل اذا تعرض للضياع
»اليشء  جعفر(  )زينب  املوظفة  تقول 
الكثري  فيه  وكذلك  سعره  قلة  فيه  اجليد 
يف  املوجودة  غري  والتصاميم  النقوش  من 
بشكل  واجلميلة  احلقيقي  الذهب  صياغة 

جيد«.

ضاع  أو  أنقطع  لو  »حتى  أنه  وتضيف 
الذي  بالذهب  فمبلغه مناسب جدا قياسا 
نحرص عليه بشدة، خاصة يف التسوق أو 

احلضور اىل احلفالت واملناسبات«.

تلبية للرغبة
بعضهن ال يرغبن باقتنائه، وهو ما تؤكده 
هبة املوسوي عضو منظمة نساء )من اجل 
نساء العامل( ، مشرية اىل »حقيقة انا ال أحب 
الذهب سواء كان حقيقيا أم برازيليا، وقد 
املرأة  رأيت تصاميمه اجلميلة، وإذا كانت 
ترغب به كزينة فأرى يف بعض نقوشاته ما 
متعرسا  كان  إذا  خاصة  الرغبة  هذه  يلبي 

عىل املرأة اقتناء الذهب احلقيقي«.

وبحرسة تشري اىل »حقيقة يف أسواقنا بكل 
لغنى  ترتقي  ال  بضاعة  برتويج  صنوفها 
عىل  للحصول  تؤهله  التي  وخرياته  بلدنا 

األفضل ويف كل يشء«.
عىل  النوعية  والسيطرة  الرقابة  غياب  مع 
اىل  تدخل  التي  التجارية  املواد  معظم 
العراق، فأن الذهب الربازييل يغزو وبشدة 
فقد  بالنساء،  اخلاصة  املشرتيات  ساحة 
التنافس  عىل  احلصول  يف  تعويضا  يعتربنه 
فيام بينهن أو الظهور بزينة أمام األخريات، 
وكرسا  كذلك،  وعمره  مقبول  فسعره 
للمقولة أو املثل املتداول، أن )الذهب زينة 
)زينة  الربازييل  الذهب  ليكون  وخزينة( 

ولكن... ليس خزينة(.
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الزواج

حث  والتي  املقدسة  الُسنة  هذه  الزواج 
عليها االسالم يف اكثر من اية وحديث، 
وبالرغم من ان الظروف يف العراق التي 
الرجال  من  عددا  اكثر  النساء  جعلت 
هنالك من ينظر اىل مشاكل احلياة معتقدا 
اهنا تبدا من العائلة هلذا ينأى بنفسه عن 

الزواج.
عباس  والد  عنها  يتحدث  العدد  قضية 
الذي يرفض الزواج، ويقول ابو عباس، 
منهام  تزوج  احلمد  ولل  ابناء  ثالثة  لدي 
الصغريان اما الكبري فانه يرفض الزواج 
وكلام  والثالثني،  اخلامسة  عمره  وجتاوز 
احاول ان اقنعه فانه يرفض ذلك، وهو 
العائلة  يف  هذه  وضعيته  ان  يعلم  ال 
تسبب احراجا لبقية افراد االرسة ولنكن  
فليس  مالبسه  غسل  مثال  رصحيني: 
زوجات  مالبسه  تغسل  ان  املعقول  من 
اخوته، واما امه فال قابلية هلا عىل ذلك، 
حياول يف بعض االحيان ارسال مالبسه 

اىل حمالت الغسل والكوي، وهو يعمل 
بوظيفة جيدة وله امكانية مادية جيدة اال 
املشاكل  يريد  وال  بالزواج  يقتنع  ال  انه 
مستقبال  حياته  سيقيض  كيف  اعلم  وال 

اذا ما رحلنا عنه.
كام انني اخشى عليه من االنحراف وال 
اعلم من الذي رسخ بعقله عدم الزواج 
حمرجة  تكون  قد  بأمور  اصارحه  وكلام 

فانه يتهرب مني.
ال اعلم كيف اترصف معه؟

املجلة :
كراهية  مكروهة  احلالة  هذه  مثل  ان 
احاديث  وهنالك  االسالم  يف  شديدة 
بل  االعزب  عن  املتزوج  تفّضل  كثرية 
حتى الذي يتزوج عند بلوغه سن الرشد 
مع توفر مستلزمات الزواج يكون افضل 

ممن يتأخر بزواجه.
حاول االتصال بأصدقائه ومعرفة راهيم 
يوافقه  من  هنالك  لربام  او  باملوضوع، 
السبب  ملعرفة  عليه  اضغط  الراي،  هبذا 
فاحللول  اجتامعيا  كان  فان  احلقيقي 
فمراجعة  نفسيا  كان  وان  موجودة 
املختصني هبذا املجال، ومهام يكن االمر 
ال تيأس من اقناعه بل استعن بكل من له 

عالقة به ليقنعه بالزواج.
عواقب  وهلا  سليمة  غري  الظاهرة  هذه 
وخيمة عىل الشخص نفسه وعىل العائلة 

وعىل املجتمع.. 

ي�سر على عدم 
ق�سية العدد
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بعالج  السلوكي:  العالج   -1
اضطرابات السلوك والتواصل االجتامعي 

والعاطفي واللغوي والال لغوي.
)التعلم،  التعليمي:  العالج   -2
وتعلم  املقاطع  لفظ  الكتابة  اللغة  النطق، 
والتي  االجتامعية  واملهارات  القراءة 
تتطلبها احلياة اليومية ونظام العائلة وتناول 

الطعام والغسل واالستحامم(.
العالج الطبي:   -3

)لب  التوحد  حقيقة  يغري  ان  يمكن  ال 
العالج  يشارك  أن  يمكن  ولكن  التوحد( 
السلوكي والعالج التعليمي يف تغيري بعض 
واألمراض  الشديدة  السلوك  اضطرابات 
من  تأثريا  أكثر  ويكون  االخرى  الطبية 
أمراض  وجود  حالة  يف  التعليمي  العالج 

عضوية او نفسية ويتضح ذلك يف اآليت:
اىل  حيتاجون  التوحد  أطفال  أ - 
أكثر  األولية  الصحية  الرعاية  خدمات 
)التلقيحات  مثل  األسوياء  األطفال  من 
الفموي  واإلرواء  اإلسهال  وعالج 
ومراحل  التنفيس  جهاز  التهاب  وبرنامج 
وسوء  الكساح  عالج  مثل  اجلسدي  النمو 

التغذية(.
التوحد  أطفال  زيارة  لوحظ  لقد  ب - 

األطفال  ضعف  الصحية  للمؤسسات 
األسوياء.

األمراض املصاحبة للتوحد: ج - 
االختالجات والرصع لوحظ ان   -
 %39 اىل   %11 بني  ترتاوح  اإلصابة  نسبة 
التخلف  زيادة  اىل  يؤدي  بالنتيجة  وهذا 
ل�  واجلسدي  العقيل  النمو  وتأخر  العقيل 
وهناك  بالرصع  املصابني  حالة  من   %40
قبل  املرحلة  بالرصع  لإلصابة  مرحلتان 
السنة اخلامسة من العمر والثانية يف مرحلة 
العالجات  نفس  عليهم  وينطبق  البلوغ 

املتبعة يف األطفال األسوياء.
مشاكل اجلهاز اهلضمي ان %70   -
القبض  من  يعانون  التوحد  أطفال  من 
يف  آالم  مع  التقيؤ  او  اإلسهال  او  املزمن 

البطن.
سلوكي  اضطراب  حدوث  حالة  يف 
مفاجئ مثل احلركة الفائضة وإيذاء النفس 
اهلضمي،  اجلهاز  سالمة  من  التأكيد  جيب 
 %10 إن  احلديثة  الطبية  البحوث  وأكدت 
اىل 30% من األطفال تتحسن حاالهتم بعد 

معاجلة اضطرابات اجلهاز اهلضمي.
األمراض  من  تعترب  النوم  اضطرابات  د- 
الطفولة  فرتة  يف  التوحد  طيف  يف  الشائعة 

النوم،  يف  التنفس  )توقف  سببه  والبلوغ 
اضطرابات اجلهاز اهلضمي، التهاب األذن 
اىل  الطفل  عرض  حيتاج  لذا  الداخلية( 

الطبيب املختص.
هرمون  إفراز  انتظام  عدم  سبب  او 
melatonin يف أطفال التوحد ويكون 
مثل  احلساسية  مضادات  استعامل  عالجه 

لفرتة  الفاليوم(  رشاب  ناو  )الرمي  رشاب 
قد  او  امليالتونبن.  هرمون  لتنظيم  قصرية 

تكون بسبب الكآبة والقلق والرصع..
والسلوكي  العاطفي  التهيج  حاالت   - ه� 
نتيجة  حتدث  قد  النفس  وإيذاء  احلاد 

عالُجا�سطرابات طيف
 )ASD( التوحد األساسية  امليزات  تقليل  عىل  يعتمُد 

للمالمح غر الطبيعية للتوحد وزيادة 
االجتامعية  احلياة  ونوعية  االستقالل 
مع  والتكييف  النفس  عىل  واالعتامد 

طبيب االأمرا�س النف�سية والع�سبية: الدكتور �سيت احمد ح�سنالبيئة املحيطة به ويشمل:

A L - A A E L E H  M A G A Z I N E
20

ذوو االحتياجات



التهاب األذن الداخلية واخلارجية والتهاب 
اللثة وخراج الضس او القبض او التهابات 
املجاري البولية او وجود كرس يف اجلسم هذه 
بمراجعة  الطفل  إخبار ذوي  احلاالت جيب 
مثل  االجتامعية  املشاكل  تعترب  الطبيب، 
األسباب  أهم  من  االم  عن  الطفل  انفصال 

يف زيادة اضطرابات السلوك والعاطفة.
العالج الطبي الدوائي لطيف التوحد يمكن 

استعامله يف احلاالت التالية:
واضطرابات  النفس  إيذاء  	•
السلوك احلادة واحلركات الرسيعة املذكورة 

املحددة.
والقلق  القهري  الوسواس  	•

والكآبة واألرق..
يف   risperidon يستعمل  	•

حاالت احلركة الفائضة جلرعة قليلة جدًا.
استعامل رشاب omegoa3 قد  	•

يساعد يف تقليل احلركة الفائضة.
االضطرابات  معاجلة  يمكن  	•

وكذلك  واملستمرة  املتكررة  السلوكية 
والقلق  واالكتئاب  الطرزانية  احلركات 
مثل  باألدوية  االجتامعي  التكيف  وعجز 

الفلوكستني.

حبُّ االطالِع غريزة موجودة لدى اجلميع ومهام كان التفاوت اجلسدي او الفكري 
قوة  ايضا حيدد  والعمر  قابليته  أكثر من  اطالع  لديه حب  البعض  إن  بل  البرش  عند 
االطالع ، وهنالك من لديه حب االطالع ولكن ليست لديه الوسائل التي تساعده 

عىل ذلك وهنا يكون دور األم او األب وحتى اإلخوة يف مساعدة ابنهم عىل ذلك.
تعترب  التي  اإلشارة  لغة  حلالتهم  اخلاصة  الدراسات  أوجدت  األخرس  او  األبكم 
عاملية ومن خالهلا يتحدث ويستمع اىل اآلخرين باعتامده عىل النظر، فتكون دراسته 

باإلشارة وحواره مع أهله باإلشارة.
ومنها  الرشائح،  ولكل  الوسائل  بشتى  املتلقي  اىل  معلوماته  إيصال  حياول  اإلعالم 
تتفق  اإلشارة برسعة  لغة  تعطي  مهنية  كوادر  فاعتمدت عىل  النطق،  فاقدي  رشحية 
وكالم املذيع ومدة عرض الفلم إن وجد بحيث إن احلركات تتفق والفلم املعروض.
الفضائيات هلا رساالهتا التي توجهها اىل املشاهد والبعض منها هادمة وعليه فالعائلة 
التي احد أبنائها اخرس ليكن األمر بيدها يف اختيار القناة التي تعطي ثقافة سليمة 
سواء أ كانت دينية ام علمية ام غريها ضمن حدود الشارع املقدس، ولتحاول إالم 
مناقشة االبن بعد التقاطه اإلشارات هل فهم ما رأى؟ ومن ثم التوضيح له أكثر إن 

تعرس عليه األمر.

الف�سائية املنا�سبة 
لطفلك االأبكم

اختاري 
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ولذلك  احلامل  هلا  تتعرض  قد  التي  املشكالت  أهم  من  الدم  ضغط  ارتفاُع  يعدُّ 
حيرص األطباء عىل قياس ضغط الدم للسيدة احلامل خالل كل زيارة اىل املراكز 
ما  احلمل، وهو  فرتة  أثناء  ملتابعتهن  للحوامل  األولية  بالرعاية  املختصة  الصحية 
أكدته الدكتورة )عطور حسون املسلامين( أخصائية النسائية والتوليد يف مستشفى 
يقوم  املختص  »الطبيب  إن  مضيفًة  املقدسة،  كربالء  بمحافظة  والتوليد  النسائية 
الرشياين  الضغط  ارتفاع  هي  احلمل،  أثناء  الدم  لضغط  أصناف  أربعة  بفحص 
املزمن أثناء احلمل وهذا يظهر قبل احلمل أو قبل األسبوع العرشين من احلمل، 
الضغط  يرتفع  حيث  العرشين،  األسبوع  بعد  يظهر  الذي  وهو  احلميل  والتسمم 
أو  األطراف  يف  انتفاخ  أو  البول(  يف  )بروتني  الزالل  ظهور  إليه  مضافًا  الرشياين 
كالمها وقد يتطور وتظهر نوبات من التشنج، وارتفاع ضغط الدم الرشياين املؤقت 
أثناء احلمل الذي قد حيدث أثناء أو خالل أربع وعرشين ساعة بعد الوالدة دون 
مصاحبة أعراض أخرى وقد يعود الضغط إىل مستواه الطبيعي خالل أسبوع إىل 
أسبوعني من الوالدة،وحدوث التسمم احلميل فوق ارتفاع ضغط الدم الرشياين 
املزمن حيث تكون السيدة مصابة بمرض الضغط املزمن وحيدث هلا تسمم محل 

ويصعب تشخيصه وقد يكون منذرًا بسوء لألم واجلنني«.  
مبينة إن »املرأة احلاملة ملرض ارتفاع ضغط الدم اخلطر، حتّول للمستشفيات ملتابعتها 
بشكل دوري، ومتابعة صحة األم وصحة الطفل الذي قد يسبب االرتفاع حالة 

د. عطور المسلماني :

ضغُط الدم 
المرتفع 

خطر على 
الحامل

اعداد: �سياء اال�سدي
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تسمم احلمل، إضافة اىل إن ارتفاع ضغط 
الدم قد يصيب أكثر يشء احلوامل البكرية 
بعض  يف  حتى  متشددة  متابعة  ويتطلب 
قبل  احلمل  إهناء  اىل عملية  األحيان حيتاج 
الطفل،  عىل  خطورته  بسبب  فرتته،  انتهاء 
ظهور  بعد  احلمل  إهن��اء  األج��در  ويكون 

التحاليل املختربية والسونار«.
أسباب حدوث اإلصابة بمرض ضغط 

الدم
وتوضح »املسلامين« ان ارتفاع ضغط الدم 
املرأة، وعندما حيدث هذا  ما يصيب  كثريًا 
يطلق  الذي  الدم  ضغط  ارتفاع  من  النوع 
كثريا  به  تتأثر  )الكالرمسيا(  تسميه  عليه 
أعضاء اجلسم منها )اجلهاز البويل، القلب، 
الدماغ( وهو من األنواع التي جيب متابعته 
وبشكل دوري ويتوجب عىل األم احلامل 
املختربية  والفحوصات  السونار  إج��راء 
يشكل  لكونه  منتظم  بشكل  العالج  واخذ 
خطورة عىل األم وعىل اجلنني ومضاعفاته 
مضاعفات  هي  احلمل  وبعد  احلمل  أثناء 

متعددة وكثرية..
كيف نشّخص املرض..؟

املرض  تشخيص  إن  اىل  »املسلامين«  تشري 
احلامل  األم  متابعة  أثناء  يكون  أن  جيب 
من خالل قياس ضغط الدم، ونالحظ إن 
احتامل  فيكون  مرتفعا  الدم  ضغط  يكن  مل 
يف  ب��زي��ادة  احلامل  امل��رأة  إصابة  هو  آخ��ر 
كميات الوزن عن طريق التسارع يف زيادة 
الوزن.. وعن طريق الفحص نرى إن هناك 

زيادة يف الربوتني الذي ينطلق يف اإلدرار، 
ابرز  وهذه  كبرية  بكميات  هذا  والربوتني 
خالهلا  من  ونحدد  للنظر  امللفتة  األشياء 
إصابة املرأة احلامل بضغط الدم وتستدعي 
وتستدعي  أعمق  بشكل  حتاليل  إج��راء 
والسونار  والفحوصات  السونار  إج��راء 
هلذا  الطفل  مستوى  نعرف  لكي  امللون 
املرض والعالج الذي يتم إعطاؤه يف فرتة 
احلمل كون هناك احتامل كبري بأن يتم إهناء 
احلمل  فرتة  تكتمل  أن  قبل  حتى  احلمل 
واحيانًا بسبب املرض، ربام يكون احلمل يف 
الشهر السابع او الثامن لفرتة احلمل.. علام 
املبكرة هي احد أهم األسباب  الوالدة  إن 
طريق  عن  احلامل  امل��رأة  تصاحب  التي 

ارتفاع ضغط الدم.
ما هي ابرز طرق العالج؟

من  العديد  وج��ود  عىل  »املسلامين«  تؤكد 
ارتفاع  لعالج  تستخدم  التي  املضادات 
احلامل،  املرأة  يصاحب  الذي  الدم  ضغط 
يمكن  املختربية،  الفحوصات  وبحسب 
األم  حتمل  بمدى  الطفل  تأثري  مشاهدة 
للحمل وهل ستتأثر يف األيام املقبلة، وبعد 
اخذ عدة استشارات من قبل طبيبة النساء، 
حدوث  عدم  اىل  بحاجة  األم  هذه  كون 
ضغط  ارتفاع  نتيجة  مبكرة  مضاعفات 
الدم اوال حتتاج أثناء فرتة احلمل من خالل 
املعطيات التي تكون موجودة عند األم من 

خالل الفحوصات املختربية والسونار.
تأثري ضغط الدم عىل حياة احلامل

الدم  ضغط  ارتفاع  حالة  إن 
حياة  هيدد  جدًا  عال  بشكل 
فيتوجب  اي��ض��ًا،  ال��ط��ف��ل 
مراجعة  جتري  أن  األم  عىل 
الصحية  املراكز  اىل  مستمرة 
ليسهل علينا يف حال إذا كان 
أم  املرأة  بحياة  مهددا  احلمل 

ال، لنتوقف عند نقطة معينة..
ما هي أسبابه؟

كثرية،  أس��ب��اب  ل��ه  ال���دم  ضغط  ارت��ف��اع 
صاممات  او  القلب  ب��أم��راض  كاملصابة 
قبل طبيبني  املريضة من  توجيه  يتم  القلب 
بعد  القرار  واخذ  والقلبية  الباطنية  طبيب 
أي  يسبب  ال  ال��دم  وضغط  امل��ش��ورة... 
يف  تباطؤا  يسبب  ولكنه  خلقية  تشوهات 
نمو اجلنني داخل رحم أمه، وعدم مواكبة 
كاملة،  غري  بنية  ذات  خي��رج  احلمل  م��دة 
السونار  فحص  له  نجري  نحن  لذلك 
التي تصل  الدم  لنا كمية  يقرأ  الذي  امللون 
اىل اجلنني عن طريق الرشيان االهبر لقياس 
الدم للطفل، ويتم هذا عن  رسعة وصول 
السونار  أطباء  عند  معينة  قياسات  طريق 
طريق  وعن  بذلك،  املوازنة  طريق  وعن 
وصول الطفل اىل برِّ األمان يف عمر معني 

من احلمل..
ننتظر  لن  مهددة  األم  حياة  كانت  حال  يف 
حياهتا،  بتهديد  اآلخ��ذ  الضغط  ارت��ف��اع 
حياة  عىل  للحفاظ   احلمل  بإهناء  وننصح 

األم بالدرجة األوىل..
حضور  تتطلب  األولية  الصحية  والرعاية 
الرابع  الشهر  منذ  الصحية  املراكز  اىل  األم 
منذ احلمل كون مضاعفات احلمل تبدأ يف 
خطورة  أكثر  وتعد  األوىل  الثالثة  األشهر 

عىل املرأة احلامل.
وبعد مرور ثالثة أشهر عىل احلمل نفحص 
عدة أشياء عند املرأة احلامل ومنها السكر 
وعدم  ال��دم  ضغط  وارتفاع  احلمل  أثناء 
نقيس  كام  صحيح،  بشكل  احلمل  تطور 
الناتج من  الدم  فقر  األم وحالة  دائاًم وزن 
احلمل املتعدد واملتكرر، ونأخذ فكرة عامة 
عن ذلك ويتم تصنيفها يف حال كان احلمل 

خطرا ام ال..     
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يقرتب  وهو  وتأن  ببطء  قدماُه  تتحرُك 
الطريق، وكأنه  ُزرعت عىل  من مفخخة 
يعزف عىل أوتار  من ريح وبدقة ومهارة 
يمينا  تتلفتان  صقر  عينا  عيناه  عاليتني، 
الرتاب  ويتنقل  يف  كفيه  يغرس  ويسارا، 
جديد،  صيد  عن  يبحث  األشجار  بني 
تأمل،  واخرى  ترقب  حلظات  وبني 

يصدر منه اإليعاز  : »ماكو يش امشو ا«. 
من  معه  ومن  زينب  أبو  يواصل  هكذا 
عيل  لواء  يف  املتفجرات  معاجلة  فصيل 
للعتبة  السالم(  التابع  )عليه  األكرب 
لتأمني  اليومية  أعامله  املقدسة  احلسينية 
الشعبي،  احلشد  جماهدي  أمام  الطريق 
إما  املصري،  وحدة  يف  الذين  يتشاركون 

العيش بكرامة او الشهادة .  
ابو زينب برفقته سبعة مقاتلني يتقدمون 
ورغم  املعارك،  كل  يف  الشعبي  احلشد 
يواصل  يديه  املتكررة  ورعشة  إصاباته 

هذه  كتابة  حلظة  اىل  العبوات  تفكيك 
الكلامت   

الوقفة األوىل
مع  وقفة  لنا  كانت  صنيديج  منطقة  يف 
تردد  أي  »عن  يقول:  الذي  البطل،  هذا 
تتحدث؟! وهل  يرتدد املرء يف الذود عن 

اإلسالم والعراق؟ ».  
السابق  يف  كانت  أدغال  بني  سوية  رسنا 
كل  يعرف  بنفسه  أّمنها  حمرمة،  أرضا 
اليرسى  يده  وزواياها،  كانت  خفاياها 
موسومة بحقنة كانونة ووجهه يميل اىل 
قد  اخربين  فراس  رفيقه  وكان  الصفرة، 
انه خرج اليوم لتوه من املشفى، ومازال 
حيمل  زال  ما  وظهره  العالج  يتلقى 

شظايا .  
منا  زينب  أبو  يطلب  األثناء  هذه  يف 
منزل  اىل  وصلنا  أن  بعد  عنه،  االبتعاد 
شعر انه مفخخ،  وكأنه يشم رائحة املوت 

منا،  ترقب  حلظات  ومرت  بعيد،  من 
انتهى  املوضوع،  قائال  يده  بعدها  رفع 
 ) )C4�ال بامديت  مفخخا  املنزل  كان 
اللحظات  تلك  يف   ، )TNT(  �وال 
روحه  الرجل  هذا  كيف  حيمل  شعرت 
احتامل  ينقسم  ال  موقف  يف  كفه  عىل 

هنايته عىل أمرين .  

أبو زينب يتحدث إليكم:
ألسمع  استثمرهتا  القلق،  مع  هدنة  فرتة 
سجالت  من  صفحة  يروي  منه، 
او فصيال عسكريا  كنا  حظرية  بطوالته: 
خرباء  من  أفراد  سبعة  من  مكونا 
خبث  مدى  نلمس  كنا  املتفجرات، 
حسابات  أية  هنالك  تكن  ومل   العدو، 
اإليامن  هو  الوحيد  سالحنا  لإلنسانية، 
األول  اليوم  املعركة  يف  دخلنا  بالقضية، 
من  عليها  املسيطر  املناطق  اىل  متسللني 

حكايُة مقاتٍل 
يالعب الموت 

على كفيه
حازم فا�سل
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وكان  اإلرهابية،  داعش  عصابات  قبل 
وتأمني  العبوات  لتفكيك  إضافة   واجبنا 
الطريق، هو اهلجوم عىل عنارص داعش، 
وكذلك االستطالع  وإيصال املعلومات 
للقيادة ، فدخلنا هبمة األبطال أمام فوج 
ال�)20  يقارب  ما  بمسافة  االشرت  مالك 
بعض  بتفكيك  وبدأنا  مرتا ،   )25  -
وبدأوا  األعداء،  بنا  شعر  العبوات، 
قناصة  كمنوا  خالل  من  النار  بإطالق 
الشهيد  بيننا  وسقط  األشجار،  خلف 
احلاج حممد، الذي اجتهت حلمله وهو يف 

رمقه األخري .  
مواقُف حرجة

 بعد حلظات من الذكريات بني الشجون 
أبو  عاود  األحبة،  فراق  من  واألمل 
األخوة  يثِن  ذلك  مل  حديثه:  زينب 
والرد  والتقدم  املسري  واصلنا  معي، 
يأيت  وهنا  قواتنا،  قبل  من  األعداء  عىل 
)توجْه  الكبري  باحلرج  منه  نداء،  شعرت 
يف  وقعوا  فقد  الكتائب  يف  األخوة  اىل 
نحوهم،  سارعت  اخلطى  ألغام(،  حقل 
وما  الصخر،  جرف  ناحية  قرب  وكانوا 
العبوات حتى جاءين  بتفكيك  أن بدأت 
االشرت  فوج  آمر  اىل  )توجْه  آخر   نداء 

»عيل كريم« كونه جلس صدفة عىل عبوة 
ناسفة وبشكل  مبارش(، وبني احلرية بني 
النداءين، شعرت بقيمة الوقت لالثنني، 
األمر  األول  ونفذت  أقرهبم،  فاخرتت 
وبأرسع ما يمكن، ومن ثم توجهت اىل 
عىل  يقوى  ال  ألجده  االشرت  فوج  آمر 
املوقف  الوقوف عىل  رجليه من صعوبة 
وطول االنتظار دون حركة، انتهى األمر 

به ان يقوم بسالم وأمان« .  
اإلصابة األوىل

يقّلب  اذ  القصة عند هذا املشهد،  تنتِه  مل 
ليقص  ذكرياته،  صفحات  زينب  أبو 
عليه،  اشد  قسوة  كانت  أحداثا  علينا 
فيقول: »يف اليوم الثاين بدأنا بدخول مقر 
ناحية جرف الصخر، وال أخفيك كانت 
هناك  إن  بل  بالكامل،  مفخخة   مدينة 
دهاًء شيطانيًا يف نصب فخاخ العبوات، 
منها عبوات  مزدوجة، ترفع األوىل لتجد 
ثانية، وأخرى وضعت حتت  حتتها عبوة 
كريس للجلوس، وثالثة  حتت األبواب، 
وحتت أعالم داعش، واألبنية والشوارع 
كلها مفخخة، رغم هذا مل ُاصب بواحدة 
يف  قناص  أصبت  بطلقة  لكنني  منها 
كتفي، )وهنا يبتسم أبو زينب( مل يستطع 

األطباء إخراجها اىل االن لتبقى ذكرى، 
قاسم  احلاج  مني  طلب  أصبت   وعندما 
مصلح آمر اللواء حينها العودة اىل املقر، 
بعد  وواصلت  القتال،  ذلك،  فرفضت 
باءت  التي  حماوالت تضميد اجلراحات 
مفخختني  سيارتني  افكك  وانا  بالفشل 
وسيارات  كيا  نوع  مهر  وآخريني  نوع 
الطريق  ألفتح  تويوتا  نوع  من  اخرى 
أمام املجاهدين، وهنا تسبب  اندفاع احد 
قام  اذ  فصيلنا،  بني  تفجري  يف  الشباب 
برفع العلم الداعيش، الذي وضعت حتته 
عبوة  ناسفة، ما احدث انفجارا كبريا، ثم 
كانت  والتي  العبوات  تفكيك  واصلنا 

بأعداد كبرية أكثر من )700( عبوة   .
وإصابة ثانية

قائال:  الثانية،  إصابته  حادث  يروي 
»إصابتي الثانية كانت عند دخولنا شعبة 
العبوات  من  عددا  وتفكيكنا   الزراعة 
فيها، هنا أصابنا اإلرهاق والتعب، ويف 
لإلرهابيني،  الفعل  الشيطاين  عن  غفلة 
احد  عىل  تعبه  من  اإلخوان  احد  جلس 
ناسفة،  ما  عبوة  حتته  كانت  الكرايس، 
أدى اىل انفجار شديد، أدى اىل إصابتي 
ساقي  وبرت  عديدة  بشظايا  ظهري  يف 
زمييل كرار  وإصابة زميلنا الثالث سالم  .

انتهت اسرتاحة املحارب
انا  ها  أيام  ثالثة  بعد  زينب:  أبو  خيتم 
العبوات  تفكيك  يف  عميل  أواصل  ذا 
قاتل  وبمن  كان  معي  بمن  فخور  وانا 
النبي  وآلل  للعراق  وبحبي  وبالنرص 
مع  وسأواصل  وآله(  عليه  الل  )صىل 
من  تطوع اىل هذا الصنف الذي ال يقبل 

اخلطأ مرة واحدة لتلبية نداء املرجعية . 
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الغريُة والتنافُس بني اإلخوة واألخوات 
إهنا  بل  األرس  كل  يف  حيدث  طبيعي  أمر 
كبرًيا  طفلك  كان  إن  الوالدة  قبل  تبدأ 
وبمجرد  حامل  أنك  يعرف  عندما 
بمجرد  الصغري  الرضيع  ورؤية  الوالدة 

وصوله.
قبل الوالدة

حني  األطفال  أفعال  ردود  تتلف 
يشعر  فالبعض  األمهات  محل  يكتشفون 
يتفهم  ال  وربام  ال  وبعضهم  بالسعادة 

األمر يف األساس.
بطرح  له  واسمحي  طفلك  مع  تكلمي 
قدر  عىل  له  األمر  وارشحي  األسئلة 
صديقًا  ليكون  طفلك  وشّجعي  عقله، 
له  وقويل  والدته،  قبل  اجلديد  للمولود 
عىل  يديه  ووضع  كلمه  إذا  سيسمعه  انه 

ووالدته  به  محلك  عن  له  وقويل  بطنك، 
فرتة  خالل  بذلك  تشاركي  ذلك.  وغري 
محلك كلها، واطلبي رأيه يف مالبس أخيه 

أو أخته وهكذا.
بعد الوالدة

بمجرد إنجاب املولود اجلديد، قد تتلط 
الشعور  يف  يبدأ  وقد  طفلك  عىل  األمور 
الصغري  هذا  من  واالستياء  بالغضب 
أبويه  اهتامم  عىل  وحصل  قدم  الذي 

وأرسته.
به  العناية  يف  مساعدتك  عىل  شّجعيه 

كإحضار يشء لك ومناولتك إياه.  
اصربي عىل صغريك حتى يرسم عالقته 
بشقيقه، وال تلحي عليه يف شكل العالقة. 
إن وجدتيه يقّبله بشدة أو يقرصه أو غري 
لكن  انتبهت  أنك  تظهري  فال  ذلك، 

أنقذي املسكني الصغري من يديه.
مًعا  ترتكيهام  أال  عىل  احريص  بعد  فيام 
كيف  لطفلك  واروي  متاًما،  وحدمها 
كيف  أو  حتبك  الكربى  شقيقتك  كانت 
احكي  األصغر.  شقيقك  حتبني  كنت 
املعنى  ذلك  عن  وحكايات  قصًصا  له 
كيف  األكرب  لطفلك  بّيني  ذلك.  وغري 
أنه األكرب وأن له حقوًقا أكثر وامتيازات 
أو  بنفسه  ثيابه  خيتار  ترتكيه  كأن  أكثر، 
املولود  خلود  بعد  قلياًل  يسهر  تدعيه  أن 
اجلديد للنوم باعتبارها امتيازات أفضل.

نمو اإلخوة سويًا
بني  املنافسة  شعور  أو  الغرية  تتوقف  لن 
بل  فحسب،  املرحلة  هذه  عند  اإلخوة 
بني  تنشأ  وقد  األطفال.  نمو  مع  تزداد 
اإلخوة الذكور أو بني األخوات اإلناث 

الغيرُة والتنافُس بين اإلخوة.... 
المشكلة والحلول
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اإلزالُة الماديُة 
واإلزالة الروحية

أو ربام بني اجلنسني.
    قد يشعر الصغار بالغرية من امتيازات 
من  بالغرية  الكبار  يشعر  قد  أو  الكبار، 

تدليل اآلباء للصغار.
    العدل واملساواة مها األساس والعالج 
فاألطفال  القضية،  تلك  يف  الناجع 
الظلم  من  نوع  أي  من  يتحّسسون 
استياء  لدهيم  يولد  وقد  هبم  يلحق  قد 

وغضب منك ومن االبن املفضل.
بعدم  األرسي  اإلرشاد  مراكز  وتنصح 
من  طفل  كل  مع  التعامل  مساواة 
أطفالك، ألن كل طفل له خصاله الفريدة 
وله احتياجاته الشخصية. لكن عليك أن 

تساوي بينهم يف احلب واملعاملة الطيبة.
»الشقي«  بألقاب  أطفالك  تصفي  ال      
بلفظ  منه  َتسخري  أو  »املخرب«  أو 
بأنه  ُيشعره  فهذا  تسبيه  وال  »العبقري« 

غري حمبوب.
به  خاصا  وقتا  طفل  لكل  خصيص      
مًعا  هلم  آخر  ووقتا  فيه،  معه  وتواصيل 

لتكون فرصة هلم للتواصل كإخوة.
يف  ببعض  بعضهم  أبناءك  تقارين  ال      

الدراسة أو يف الطباع أبًدا أبًدا.
الكبري  فتعاقبني  بمكيالني  تكييل  ال      
الفتاة  تعاقبني  أو  الصغري  وتدللني 
القوانني  ذلك.  وغري  الفتى  وترتكني 
واحدة يف املنزل والعقاب جيب أن يطبق 

عىل اجلميع.
بني  تقع  مشاجرة  كل  يف  تتدخيل  ال      
اتركيهم حيّلون األمر أحياًنا  بل  اإلخوة، 

بأنفسهم.
    علمي أطفالك أن يعرّبوا عن مشاعرهم 
بالكالم وليس بالضب وكوين قدوة هلم 

يف ذلك.
    أخرًيا اعلمي أن هذا األمر طبيعي متاًما 

لكن جيب التعامل معه بشكل مناسب.

لو فرْضنا إن هنالك اناًء فيه بعض الشوائب واألوساخ وعلقت به بعض األدران 
ماديًا  بإزاحتها  يقوم  الذي  تدرجييًا(  )وربام  املاء  فيه  فسيوضع  إزالتها  وأريد 
وإخراجها من ذلك اإلناء وسيحل حملها املاء الذي يمنح اإلناء النقاء التدرجيي 
اخلطايا  وأدران  واملعايص  الذنوب  من  الشوائب  بعض  فيه  إناء  بمثابة  واملرء   ..
وهي بأمجعها ظلامت شيطانية فإذا عمَد املرُء اىل طردها خارج نفسه فعليه أن يقوم 
بإزالتها روحيًا بنور القرآن الكريم هذا النور املطلق من لدن الل نور السموات 
وِر  ُلاَمِت إىَِل النُّ ِرُجُهْم ِمْن الظُّ ِذيَن آَمُنوا خُيْ ُ َويِلُّ الَّ واألرض، قال عز من قائل : )اللَّ
ُأْوَلئَِك  ُلاَمِت  الظُّ إىَِل  وِر  النُّ ِمْن  ْم  ِرُجوهَنُ خُيْ اُغوُت  الطَّ َأْولَِياُؤُهْم  َكَفُروا  ِذيَن  َوالَّ
، والنور والظلامت  البقرة-  َخالُِدوَن )257(( - سورة  ِفيَها  ُهْم  اِر  النَّ َأْصَحاُب 

ضدان ال جيتمعان فالنور طارد للظلامت.

خالد غامن الطائي
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حياتنا..  إلی  متسلال  يدخُل  كاللصِّ 
السانحة  الفرص  كل  ..منتهزا  بنا  يرتبص 
ويطل  غفلة..  حني  علی  أعاملنا  بني  لينفذ 
برأسه فيرسق منا ما هو أغلی من الدراهم 
وما  اسرتداده  اليمكن  ما   .. والدنانري 
من  متسعا  له  جيد  تعويضه!!  اليمكن 
مكان عند الشباب والعاطلني عن العمل.. 
الكبري  عند  قدم  موضع  له  جيد  ايضا  لكنه 
ويسلك   .. والطالب  والعامل  والصغري 
هذا اللص كل الطرق يف أي زمان ومكان 

لإلغارة علی مايريد..
من  أثمن   .. واملرسوق   .. الفراغ  إنه 
عمرنا  ساعات   !! الوقت  الذهب.. 
ضيعناها  أبدا..  تعود  لن  املرسوقة 
أعطی  من  فنحن   .. والكسل  بالالمباالة 

الضوء األخض هلدر أوقاتنا الضائعة.
نقمة  الی  النعمة  حّول  من  حال  هذا 
واخلارس  الوقت  مع  تعامله  يف  ..واملغبون 

فيها  قوم وخرس  فيها  ربح  األكرب يف جتارة 
من  كثري  فيهام  مغبون  )نعمتان  آخرون  
الناس؛ الصحة والفراغ( كام يقول احلديث 

الرشيف.
كان من املمكن أن حيّول الفراغ الی صديق 
والتعلم  للعمل  يقتنصها  ثمينة  وفرصة 
واملتعة والفائدة، فالفراغ سيف ذو حدين!! 
إما أن نستثمره يف أعامل تعود علينا وعلی 
تنمية مهاراتنا  بالنفع واخلري، ويف  املجتمع 
وبالقراءة  جديدة  فنون  وتعلم  وتطويرها 

واملطالعة.
يعرب  )كام  والفراغ  الوقت  )نقتل(  ان  وإما 
الطائل  بام  شبابنا(  من  الكثري  ذلك  عن 
الفراغ  من  تتولد  التي  وباملشاكل  تارة  منه 
انحراف  والنتيجة..  أحضانه  يف  وتنمو 

وضياع وجرائم تارة أخری.
يدمر  األحيان  من  الكثري  يف  فالفراغ 
الروحي  الفراغ  الی  يؤدي  فهو  اإلنسان 

بيد  سهلة  فريسة  فيصبح  األخطر..  وهو 
الشيطان الذي يودي به الی مهاوي الرذيلة 
شغلتك  باخلري  تشغلها  مل  إن  )فنفسك 

بالرش( كام قيل قديام.
كبري  جزء  يكمن  املشكلة  هذه  وخطورة 
منها بالفئة العمرية التي تعاين منها وهتددها 

علی الدوام وهي رشحية الشباب!!
مرحلة الطاقة واإلنتاج وتأسيس املهارات 

العلمية واملهنية واالجتامعية !!
إلی  املشكلة  سبب  البعض  يوعز  قد 
مسؤولية  احلال  بطبيعة  والعمل  البطالة!! 

الدولة ؟!
من  كبريا  جزءا  تتحمل  ..احلكومة  نعم 
معاجلتها  يف  ايضا  كبري  دور  وهلا  املشكلة 
.. لكننا )ونقوهلا برصاحة( ال نعّول عليها 

كثريا.
باجلد  العمل  علی  احلصول  وبإمكاننا 
عن  التغرب  الثمن  كان  ..وان  واملثابرة 

سارُق 
األعماِر؟!

رقية تاج
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مدينتنا او وطننا ..
يقول اإلمام عيل -عليه السالم-

ببلدة.. وخشيت  الرزق ضاق  وإذا رأيت 
فيها أن يضيق املكسب

طوال  الفضا..  واسعة  الل  فأرض  فارحل 
وعرضا رشقها واملغرب

وتوجد بدائل كثرية يف ملء الفراغ اليومي 
و  واألسبوعية  الصيفية  العطل  خالل  او 
الرسمية .. قد تكون بالعمل غري الوظيفي 
كاألعامل التطوعية، والتعلم غري اجلامعي 
، وممارسة  متنوعة  اللغات وحرف  كتعلم 
،والغوص  واملمتعة  املفيدة  اهلوايات 
العلمية  واملوسوعات  الكتب  بطون  يف 
واألدبية وما أمجلها من متعة!! غفل عنها 

الكثري من الشباب العاطل.
جسور  بناء(  إعادة  )او  ببناء  يكون  وقد 
التواصل مع األهل واألقارب واألصدقاء 
)يف العامل الواقعي او االفرتايض( وبتبادل 
الثقافات مع اآلخرين عرب مواقع التواصل 

االجتامعي، وغريها الكثري من األعامل .
اليومي  جدولنا  نمأل  ان  ذلك  واليعني 

فال   .. املجهد  اجلدي  والعمل  بالعلم 
بأس ببعض الرتويح عن النفس بمشاهدة 
الربامج التلفزيونية والتصفح يف االنرتنت 
مع األصدقاء  الرياضة واخلروج  وممارسة 
يشء  فلكل  املعقول  احلد  ضمن  ،لكن 
عن  زاد  يشء  وكل  له.)  مصص  وقت 

حده.. انقلب ضده(.
بوضعها   .. املشكلة  هذه  يف  احلل  يكمن 
 !! والدين  العلم  ميزان  يف  مشكلة  كأي 
ويتمثل يف تنظيم الوقت وحسن التخطيط 
وانتقاء  الفراغ  أوقات  من  لالستفادة 
عمل  بكل  واهلدفية  مللئه  املفيدة  األعامل 
املجتمعات  بقية  من  واالستفادة  به،  نقوم 

يف كيفية برجمة أوقاهتم.
الغث  الغرب  نستورد من  بتنا  احلمد..  لل 
واملرشب  املأكل  ثقافة  ..منها  والسمني 

واالتيكيت واخر صيحات املوظة..
استغالل  ثقافة  منهم  أخذنا  لو  ياحبذا 

أوقات الفراغ فيام ينفع..
واجلرائد  الكتب  معهم  يصحبون  فهم 
النقل  وسائل  يف  لقراءهتا  مكان  كل  يف 

وساعات االنتظار يف عيادة الطبيب.
أما نحن فنقيض وقتنا بالقيل والقال وتأمل 

الوجوه واالنشغال بفضول السمع!!

ديننا اإلسالمي ترياق حلل كل مشكالتنا.. 
الغرب   السامي  الدين  هذا  سبق  فقد 
أشواطا طويلة يف كيفية التعامل مع أوقات 
مبادئه  يطبقون  احلقيقة  يف  هم  بل  الفراغ 

القّيمة املهملة من جانبنا ..
بالوقت  اهتمت  ووصاياه  تعاليمه  فكل 

واستثامره..
بالوقت  كتابه  يف  ُيقسم  عزوجل  فالل 

والزمن ألمهيته البالغة
إال  خرس..  لفي  اإلنسان  إن   .. )والعرص 
وتواصوا  الصاحلات  وعملوا  امنوا  الذين 

باحلق وتواصوا بالصرب(
عليه  الل  )صىل  الكريم   رسوله  وخياطب 

واله( ويوصيه..
ربك  والی   .. فانصب  فرغت  )فإذا 

فارغب(
فاإلنسان املؤمن ال فراغ لديه..

-عليه  املؤمنني  أمري  يقول  ذلك  ويف 
السالم- :

واعمل  أبدا..  تعيش  كأنك  لدنياك  اعمل 
آلخرتك كأنك متوت غدا.

فالعالج الفعال هو العمل بكل أنواعه..
وانت  لكليهام،  او  لآلخرة  وإما  للدنيا  إما 

جمزى به وحماسب عليه!!
وكام يقول الشاعر..

دقات قلب املرء قائلة له.. إن احلياة دقائق 
وثوان

فهل من جميب؟!                                       
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السلوك  تغيري  ع��ن  نتحدُث  عنَدما 
باملرء نحو االرتقاء  فإّننا ندفع  والعادة، 
يف  له  املناسب  املصري  وحتديد  والتميز 
هباء  يضيع  قد  كالمنا  أّن  غري  احلياة. 
أفكاره،  عىل  املرء  يسيطر  مل  إذا  منثورًا 
فيحارص السلبي منها وُيضعفه، وينمي 
التفكري  خالل  فمن  وينشطه،  اإلجيايب 
يف  أو  وه��ن��اء،  بأمان  العيش  تستطيع 

تعاسة وشقاء.

صبغ  عىل  وحده  قادر  اإلنسان  فتفكري 
إليه.  به  تذهب  ال��ذي  بالشكل  أيامه 
بسيطا  يكون  قد  الفكر  أّن  من  فبالرغم 
حلظات  من  أكثر  الوقت  من  يأخذ  وال 
إال أّن له برجمة راسخة مكتسبة من سبعة 
راسخة  قّوة  منه  جعلوا  متلفة  مصادر 
اإلنسان  يستخدمه  للعقل  ومرجعا 
داخليًا، وخارجيًا، هذه املصادر السبعة 

هي:

اكتسبناها  برجمة  أّول  ال��وال��دان:   -1
وقد  واأُلم.  األب  من  كانت  حياتنا  يف 
الثانية  إليزابيث  امللكة  ذلك  يف  قالت 
من  ال��ق��رد،  يتعلم  ك��ام  تعلمت  »لقد 
مشاهدة األب واأُلم وتقليدهم متامًا!!« 
ومعناها  الكلامت  الوالدين  من  تعلمنا 
اجلسم  وحت��رك��ات  ال��وج��ه  وتعبريات 
ومعنى األحاسيس والسلوكيات والقيم 
واملثل  واملبادئ  الدينية  واالعتقادات 

حاصْر أفكاَرك

دنيا عزب
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العليا وألهّنا أّول برجمة لنا يف هذا العامل 
ومن أهم األشخاص لنا أصبحت برجمة 
راسخة ومرجعا أساسيا يف التعامل مع 

أنفسنا أو مع العامل اخلارجي.
2- املحيط العائيل: بعد الوالدين الحظنا 
العائيل  املحيط  هو  آخر  عاملا  هناك  أّن 
سواء كان من األخوة واألخوات أو من 
واخل��ال ومن  العم  من  أو  واجل��دة  اجلد 
املعلومات  العقل  يربط  وهنا  أوالدهم. 
التي يتلقاها من املحيط العائيل بام تربمج 
الربجمة  أصبحت  وبذلك  قبل  من  به 

أقوى من ذي قبل.
كان  س��واء  االج��ت��امع��ي:  املحيط   -3
أو  البقال  م��ن  أو  اجل���ريان  م��ن  ذل��ك 
أو  املدرسة  سيارة  أو  التاكيس  سائق 
االجتامعي  املحيط  يف  الّناس  يقوله  ما 
بربط  العقل  ويستمر  فيه  نعيش  الذي 
مصدر  أي  من  يتلقاها  التي  املعلومات 
يف  املخّزنة  الربجمة  أساس  إىل  خارجي 
الربجمة  تزداد  وبذلك  الالواعي  العقل 

قوة.
امل��درس��ة  م��ا يف  امل��درس��ة: أخ��ط��ر   -4
متلفة،  فئات  تأثري  حتت  ُتوقعنا  أهن��ا 
فهناك  األمهية،  يف  غاية  تأثريات  ذات 
آخرين  آباء  نعتربهم  والذين  املدرسون 
األصدقاء  وهناك  أخريات،  وأمهات 
نتعلم  ومنهم  العالية،  التأثريية  بقواهم 
وسلوكيات  وأخالقا  وتعبريات  كلامت 
وتأثريها  املدرسة  لقوى  ونظرًا  وفعال، 
نأخذ  أن  السهل  من  كان  علينا،  الكبري 
كانت  س��واء  السلوكيات  ه��ذه  بعض 
برجمتنا  عىل  ونضيفها  إجيابية  أم  سلبية 
العقل  يف  بقوة  راسخة  لتصبح  السابقة 

الباطن.

5- األصدقاء: العامل األخطر واألهم 
نظرًا  الوالدين،  بعد  الذهنية  برجمتنا  يف 
لكون األصدقاء هم اإلنجاز الشخيص 
اخرتناهم  فقد  احل��ي��اة،  يف  لنا  األّول 
الوالدين،  تأثري من  بدون  أمزجتنا  وفق 
واالستقالل  والثقة  بالسعادة  شاعرين 
وال��ت��ق��ب��ل االج��ت��امع��ي. واألص��دق��اء 
البعض  بعضهم  يف  التأثري  عىل  قادرين 
السيئة  فالسلوكيات  وي��رس،  بسهولة 
كالتدخني، واملخدرات، والكحول، أو 
من  وغريها  املدرسة  من  اهلروب  حتى 
وقعوا  من  معظم  اخلاطئة،  السلوكيات 
لذا  أصدقائهم.  من  استمدوها  فيها، 
برجمتنا  وعىل  علينا  األصدقاء  تأثري  كان 

الذهنية أمرا بالغ األمهية والقّوة.
الشباب  معظم  اإلع��الم:  وسائل   -6
تصل  قد  طويلة  لفرتات  التلفاز  يشاهد 
الواحد  األسبوع  يف  ساعة  مخسني  إىل 
أم  سلبيًا  كان  سواء  بأحداثه  يتأثر  فهو 
إجيابيًا. فلو وجد الشاب أو الشابة ممثله 
من  يدخن،  املفّضل  مغنيه  أو  املفّضل 

املمكن أن يتأثر به ويدخن هو اآلخر!!
هذه  ك��ّل  فبعد  )ن��ح��ن(  أنفسنا   -7
من  هبا  َتربجمنا  التي  السابقة  الربجمة 
قيم  عندنا  وأصبحت  اخلارجي  العامل 
أصبح  راسخة  وم��ب��ادئ  واع��ت��ق��ادات 
سلوكيات  إضافة  عىل  القدرة  عندنا 
سلبية  تكون  أن  املمكن  من  جديدة 
باملعلومات  العقل  ويربطها  إجيابية  أو 
السابقة فتصبح برجمتنا راسخة وعميقة 
العامل  هبا  نقابل  وتكيفا عصبيا وعادات 
أو  السبب يف نجاحنا  اخلارجي وتكون 

فشلنا ويف سعادتنا أو تعاستنا.
لديك  تكونت  التي  »أفكارك  واآلن.. 

هي  السبعة،  املعطيات  هذه  خالل  من 
التي  هي  احلياة،  يف  مصريك  د  حتدِّ التي 
واألم��ل  اخل��ري  دروب  إىل  إم��ا  تأخذك 
صخور  عىل  إربًا  متزقك  أو  والتفاؤل، 

السلبية واليأس وضياع اهلدف«.
تتأثر  وال  ح���دود  هل��ا  ليست  الفكرة 
األماكن.  وال  املسافات  وال  بالوقت 
يف  تظهر  أن  ال��ق��درة  عندها  الفكرة 
كانت  مهام  الظهر  أو  املساء  أو  الصباح 
حالة الطقس أو البلد. الفكرة هي سبب 
نتائجنا.  وأيضًا  وترصفاتنا  سلوكياتنا 
أن  ال،  أو  روحانيًا  تكون  قد  بالفكرة 
أن  ال،  أم  صحية  حياة  أسلوب  تتبنى 
أن  ال،  أو  رائعة  ُأّما  أو  رائعا  أبا  تكون 
ممتازا  مديرا  أو  موظفا  أو  عامال  تكون 
أو  وحتققها  ألهدافك  تطط  أن  ال.  أو 
السلبية  األحاسيس  دوام��ة  يف  تدخل 
عنها  قال  وقد  باإلحباط.  تصاب  حتى 
بالتو: »أجداد كّل سلوكياتنا هي الفكرة 
نسعد وهبا  نتأخر، وهبا  نتقدم وهبا  وهبا 

نشقى«.
عىل  إن��س��ان  وك��ّل  وأن��ا  أن��ت  فحقيقة 
إليه  وصلنا  ما  إىل  وصلنا  األرض  وجه 
وسنصل  األم��س  أفكار  بسبب  اليوم 
أفكار  بسبب  الغد  إليه  سنصل  ما  إىل 
أردت  »لو  العلامء  أحد  قال  وقد  اليوم. 
ر  وفكِّ النجاح  أدرس  ناجحًا  تكون  أن 
تكون  أن  أردت  وإن  كالناجحني، 
كالسعداء  ر  السعادة وفكِّ أدرس  سعيدًا 
أنت  صنعك  من  أف��ك��ارك  أّن  وتذكر 
فقبل أن تضع فكرة يف ذهنك قّيمها وإن 
كانت هلا فائدة إجيابية تبناها وضعها يف 

الفعل وكن ملتزمًا ومرنًا«.
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الغموض  يشوهبا  ثقافة  الثانيِة  الزوجِة  ثقافُة 
ناجحة،  تكون  القليلة  والقلة  واملشاكل 
أرسية  تكون  قد  دوافعه  ثانية  من  وللزواج 
األسباب  عن  وبعيدا  اجتامعية،  تكون  وقد 
وغري  طبية  عوارض  او  مشاكل  من  األرسية 
االجتامعية  الناحية  من  إليها  فلننظر  ذلك 
اجلميع  عىل  حتتم  ظروفا  البلد  يعيش  عندما 

إجياد احللول الناجحة هلا.
الزواج  عن  احلديث  عند  أسف  وبكل  بداية 
اجلنسية  األم���ور  ال��ذه��ن  اىل  تتبادر  ال��ث��اين 
األحيان  بعض  ويف  األخالقية،  من  أكثر 
بداية هدم أرسة، وعليه  الثاين  الزواج  يكون 
بالتعاون  ملزم  موقعه  حسب  وكٌل  فاجلميع 
التي تعرتض هذه  املعوقات  تذليل  اجل  من 
الثقافة السيام إن البلد يسري وفق منحدر غري 

سليم بحكم ما يمر به من ظروف.

األوىل  بالدرجة  املعنية  هي  األرام��ل  رشحية 
نسبة  أن  عليها  ويزيد  املطلقات،  اىل  إضافة 
ال��رج��ال،  ع��ىل  كبري  بشكل  ت��زي��د  ال��ن��س��اء 
واحلكومة هي املعنية بالدرجة األوىل يف إجياد 
من  أرسة  بناء  تضمن  قرارات  استحداث  او 
غري هدم أرسة، ومن املؤسف تناقلت بعض 
إحدى  إن  مفاده  خ��ربا  االجتامعية  املواقع 
ملن  تشجيعا  دوالر  آالف  عرشة  متنح  الدول 
الزوج  بلدهم ومهام تكون جنسية  يتزوج يف 

رشط أن تكون البنت من جنسية البلد.
اجلهة املعنية األخرى هي وسائل اإلعالم من 
وحتى  الثقافة  ورج��ال  الدين  رجال  خالل 
متر  التي  الظروف  أبعاد  رشح  يف  الوجهاء 
وقفة  من  لنا  والبد  املطلقات  او  األرامل  هبا 

شجاعة من اجل احتواء هذه الظاهرة.
الثالثة هي النساء ومن له تأثري عليهن  اجلهة 

أن  سليمة  آلية  وف��ق  امل��رأة  تتقبل  أن  جيب 
يتزوج زوجها او تتزوج بشخص متزوج مع 
العاطفية واالجتامعية واملادية  ضامن احلقوق 
هلا وألبنائها من اجل أن تكون الرتبية سليمة.
من اخلطأ الفادح قرار الزواج من غري النظر 
اىل أبعاده وما يرتتب عليه فلربام يفكر الزوج 
املطلوبة  الرتبية  اىل  النظر  دون  ماديا  تفكريا 
املرأة  منه ومثل هكذا زواج يصبح عبئا عىل 
هي  والرتبية  العاطفة  لتكن  املجتمع،  وعىل 
الغاية من الزواج وبقية الغايات لتكن ثانوية 

بالرغم من أحقيتها ومرشوعيتها.
ينرش  ه��ادف  إع��الم  هنالك  يكون  أن  جيب 
ال��وع��ي ل��دى ال��رج��ل وامل���رأة م��ع توضيح 
هذه  ضمن  املجتمع  عليها  التي  املخاطر 

الظروف من غري معاجلة.

هْل انَت مستعد
 للزواج من امرأة ثانية؟
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يف  يشككون  وق��د  يتحريون  الناِس  بعُض 
وظهور  خ��روج  املتضمنة  الروايات  صحة 
الل  )عّجل  احلسن  بن  حممد  املهدي  اإلم��ام 
مريم  بن  عيسى  وص��الة  ال��رشي��ف(  فرجه 
احلجة)عليه  اإلم��ام  خلف  السالم(  )عليه 
منزلة  ارفع  النبوة  أن  ويتصورون  السالم(  
من  والبد  يستشكلون  ولذلك  اإلمامة  من   ً
التوضيح والتبيان بالقول إن نور النبوة ابتدئ 
اىل  وصل  حتى  وامتد  السالم(  )عليه  بآدم 
إبراهيم اخلليل ثم انقسم هذا النور اىل شقني 
األول منهام يف صلب إسحاق)عليه السالم(  
مريم)عليهام  ب��ن  عيسى  اىل  وص��ل  حتى 
األنبياء من نسل )ذرية(  السالم(  وهو آخر 
صلب  يف  والثاين  ال��س��الم(   إسحاق)عليه 
اىل  وص��ل  حتى  ال��س��الم(  )عليه  إسامعيل 
عليه  تعاىل  الل   املطلب)رضوان  عبد  صلب 
يف  األول  شقني  اىل  ذل��ك  بعد  وانقسم    )
  ) عليه  تعاىل  الل   )رض��وان  الل   عبد  صلب 
عليه  الل  )صىل  املصطفى  حممد  ب�  ُختم  ومنُه 
طالب  أيب  صلب  يف  والثاين  وسلم(،  وآل��ه 
اإلمام  اىل  ومنُه  عليه(  تعاىل  الل  )رض��وان 
)َفُقْل  تعاىل:  قوله  بدليل  السالم(  )عليه  عيل 
َتَعاَلْوا َنْدُع َأْبَناَءَنا َوَأْبَناَءُكْم َونَِساَءَنا َونَِساَءُكْم 
 ِ َلْعَنَة اللَّ َفَنْجَعْل  َنْبَتِهْل  ُثمَّ  َوَأْنُفَسُكْم  َوَأْنُفَسَنا 
 ) آل عمران-  – سورة  اْلَكاِذبنَِي )61(  َعىَل 

وآله  عليه  الل  )صىل  األعظم  النبي  وق��ول 
وسائر  واحدة  شجرة  من  وعيل  )انا  وسلم( 
)انا  الرشيف  وقوله  شتى(  شجر  من  الناس 
وعيل صنوا هذه األمة( والصنو معناه يف اللغة 
الشجرتان من منبت واحد، وانتقل النور من 
احلسن  اإلمام  اىل  السالم(  )عليه  اإلمام عيل 
ثم اإلمام احلسني)عليهام السالم(   ثم التسعة 
املعصومني)عليهم السالم(  من ذرية احلسني 
)عليه السالم( والتاسع منهم هو اإلمام حممد 
قال  الرشيف(،  فرجه  الل  )عّجل  احلسن  بن 
ِحنَي  َيَراَك  )الَِّذي  األقدس  نبيه  ماطبًا  تعاىل 
اِجِديَن )219(  َبَك يِف السَّ َتُقوُم )218( َوَتَقلُّ
– سورة الشعراء- ( ومعنى اآلية الرشيفة إن 
الل تعاىل ينقل روحك من عابد اىل عابد من 
األصالب الشامة اىل األرحام املطهرة حتى 
القرآين(  اخلطاب  )بحسب  حممد  يا  كنت 
صفة  وُذك��رت  وسلم(  وآله  عليه  الل  )صىل 
العبودية  الساجدين ألهنا متثل أعىل مرتبة يف 
وهو  رب��ه  اىل  العبد  يكون  ما  واق��رب   ( لل 
ساجد ومعنى القرب هنا القرب املعنوي ال 
لكل  ناسخ   اإلسالمي  الدين  وألن  املادي( 
األديان السابقة له قال عّز من قائل )إن الدين 
عند الل اإلسالم( – سورة آل عمران( وقوله 
ُيْقَبَل  َفَلْن  َيْبَتِغ َغرْيَ اإِلْسالِم ِدينًا  تعاىل )َوَمْن 
 –  )85( يَن  ارِسِ اخْلَ ِمْن  اآلِخَرِة  يِف  َوُهَو  ِمْنُه 

املصطفى  حممد  ودين  عمران-(  آل  سورة 
)صىل الل عليه وآله وسلم( هو امُلهيمن عىل 
كل األديان الساموية والناسخ هلا وكل الناس 
أعىل  واإلمامة   ، اإلس��الم  بإتباع  مأمورون 
املهدي)عليه  اإلمام  فمنزلة  النبوة  من  منزلة 
)عليه  النبي عيسى  منزلة  من  أعىل  السالم(  
السالم(، قال العيل العظيم )َوإِْذ اْبَتىَل إِْبَراِهيَم 
لِلنَّاِس  َجاِعُلَك  إيِنِّ  َقاَل  َفَأمَتَُّهنَّ  بَِكِلاَمٍت  ُه  َربُّ
َعْهِدي  َيَناُل  ال  َقاَل  تِي  يَّ ُذرِّ َوِمْن  َقاَل  إَِمامًا 
أن  بعد   ) البقرة-  سورة   –  )124( امِلنَِي  الظَّ
السالم(  )عليه  إبراهيم  سبحانه  الل  بعث 
بالنبوة اختارُه لإلمامة وهي الزعامة والقيادة 
والدنيوية  الدينية  األم��ور  يف  للناس  العامة 
الل  )عّجل  احلسن  بن  حممد  اإلم��ام  فإمامة 
النبي  من  منزلة  أعىل  الرشيف(  فرجه  تعاىل 
ورد  وقد  السالم(    مريم)عليهام  بن  عيسى 
من  أفضل  أمتي  )علامء  النبوي  احلديث  يف 
)علامء  الرشيف  وقوله  إرسائيل(   بني  أنبياء 
أمتي كأنبياء بني إرسائيل( لذلك يكون نتاج 
تعاىل  الل  )عّجل  املهدي  اإلم��ام  أن  الكالم 
النبي  من  ورتبة  منزلة  أعىل  الرشيف(  فرجه 
احلرية  تنتفي  وبذلك  السالم(  )عليه  عيسى 
)عليه  عيسى  النبي  ص��الة  حيال  والشك 
السالم( خلف اإلمام املهدي )عليه السالم( 

عند ظهوره املبارك.

عليه السالمعجل اهلل تعالى فرجهالمهديُّ 

 خالد غامن الطائي

والمسيُح
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عليه  اعتاد  الذي  النفطي  الطباخ 
الطعام  تسخني  يف  سابقا  اهلنا 
وعمل الشاي احيانا، ال زال الكثري 
وبعض  العراق  جنوب  اهايل  من 
البلد  وسط  يف  واالقضية  النواحي 

يستخدمونه..
وجود  يتطلب  كان  وتصليحه 
كان  الذي  الربميزات(  )مصلح 

يصلح متلف الطباخات وقتها.. 

ملاذا ترتكب الذنوب؟... غدا سأتوب والل غفور رحيم
اليس الطب بقادر عىل عالج جرح بسيط؟ نعم... طيب دعني اجرح يدك  ... ملاذا؟ 
الن الطب يستطيع ان يعاجلك... وملاذا تؤملني؟ ... وملاذا تؤمل رسول الل وتفرح 

الشيطان؟

ابو الفتل

امرر قلمك عىل مربعات الكلامت الواردة يف اعاله..
ورتب من احلروف الباقية كلمة الرس املكونة من )5( حروف، ليشء ال حتب النساء 

عىل اخلصوص وجوده يف املطبخ؟ 

حل كلمة السر للعدد السابق.. هي : 
كولسترول 

كلمة السر
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مشاهد وطنية
 لرجال المرور 

في مناطق 
مختلفة من 

العاصمة
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