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الطقو�س العراقية الول مولود 
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ا�سابات �سرطانية لطالبات 
اعدادية يف القاد�سية

هو �سني وانا �سيعي
�سباب يطلقون حمالت 

اغاثة ان�سانية

تعرف على �سخ�سيتك

خطوات 
التهجي ال�سليم 



األشراف العام
السيد سعد الدين البناء

رئيس التحرير
سامي جواد كاظم

سكرتير التحرير
حسين النعمة

هيئة التحرير
طالب عباس

علي الشاهر

حيدر عاشور

المراسلون
ضياء االسدي

قاسم عبد الهادي

التصوير
عمار الخالدي

حسن خليفة

حسنين الشرشاحي

األشراف اللغوي
عباس   الصباغ

االرشيف
محمد حمزة

ليث النصراوي

التصميم
منتظر التميمي

حسنين الشالجي

علي المشرفاوي

الخطاط 
سرحان الخفاجي

التنضيد االلكتروني
حيدرعدنان

ت�شدر عن �شعبة الن�شر 
العتبة احل�شينية املقد�شة

معتمدة لدى نقابة ال�شحفيني 
العراقيني برقم 1226 ل�شنة 2012م

من  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  النبي  زواج  يتصدر 
)سالم  املؤمنني  أم  خويلد  بنت  خدجية  السيدة 
اهلل عليها(  اهم احداث شهر ربيع االول ففي 
من  وعرشين  وخلمٍس  الشهر  هذا  من  العارش 
عىل  وآله(،  عليه  اهلل  )صىل  الرشيف  مولده  
رواية، وكان هلا من العمر أربعون سنة وقيل أن 
عمرها أصغر من ذلك، واهنا مل تتزوج من غريه 

)صىل اهلل عليه وآله(.
أما مسألة ان السيدة خدجية )رضوان اهلل عليها( 
قد تزوجت برجلني قبل رسول اهلل )صىل اهلل 
عليه وآله( فهي افرتاء وكذب أراد به االمويون 
مل  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  الرسول  ان  يقولوا  ان 
يتزوج بباكر اال عائشة؟ لكن احلقائق التارخيية 
مل  خدجية  السيدة  الن  ابدا  تغيب  ان  يمكن  ال 
عليه  اهلل  )صىل  األعظم  الرسول  قبل  تتزوج 

واله( وبعدة أدلة منها:
الرسول  تزوجت  ا  »إهنهّ البالذري:  عن  ورد  ما 
عذراء،  وكانت  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل 
وكانت رقية وزينب ابنتي هالة أخت خدجية«.. 
د ذلك املرتىض يف الشايف والبالذري وأبو  وقد أكَّ

القاسم الكويف.
كام يرد االصبهاين: »كانت خدجية امرأة باكرًا«، 
الكويف  االستغاثة،  كتاب  صاحب  ويقول 
زواج  يف  تتمثل  واحلقيقة   ..«  69 ـ   68/1
الرجل املخزومي من هالة أخت خدجية فولدت 
فأصبحت  هالة،  ماتت  ثم   .. ورقية،  زينب  له 
زينب ورقية ربائب رسول اهلل )صىل اهلل عليه 

وآله وسلم(«.

�شهرية -ثقافية -اجتماعية
الزواج الميمون
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الفرصة  هي  املناسبة  فتكون  بينهم،  فيام  يلتقوا  ان  االقارب  او  العائلة  عىل  يتعذر  قد 
السانحة الن جيتمعوا ويستغلوها افضل استغالل من حيث ما يديم العالقة بينهم وما 

يزيد ثقافتهم.
املناسبة وسبب املناسبة يمكن ان تستغل بأمور مل يعتد عليها افراد العائلة كأن يكون 
هنالك تبادل اهلدايا او اقامة جملس لبيان ماهية املناسبة او االستفادة من الدروس التي 
يمكن ان نتعلمها من طبيعة املناسبة مثال والدة معصوم او استشهاد معصوم او بعض 

االعياد.
ويف السرية النبوية كثري من الروايات التي تؤكد عىل احياء هذه املناسبات ومنها مثال 
عندما متر ذكرى وفاة خدجية الكربى رضوان اهلل تعاىل عليها كان رسول اهلل )صىل اهلل 
عليه وآله( يذبح شاة ويوزعها عىل من كانت خدجية حتبهم وحيبوهنا، وهكذا جيب ان 
نكون نحن فمع املناسبة وحتقق اللقاء ان نذكر االخرين سواء كانوا احباء ام فقراء، 

فللمناسبة ثقافتها املهمة يف توعية العائلة.

افتتاحية

املوقع عىل شبكة االنرتنيت 

www.ahrar.imamhussain.com

الربيد اإللكرتوين
al.aaelaa@yahoo.com

العنوان

كربالء/ العتبة احلسينية املقدسة

قسم االعالم - شعبة النرش

07717964640 - 07801112651

المناسبة

قالوا في اإلمام الحسين )عليه السالم(
تعلم االنكليزية والعربية  لبالده  القدس حيث كان والده قنصال  أملايٌن مسيحي نشا يف 
والرتكية ثم الفارسية واالوردية ثم التحق باخلارجية ومثل بالده يف بريوت وطهران ثم 
توىل تنظيم العمل القنصيل يف بغداد ثم مستشارا لوزارة اخلارجية األملانية للشؤون العربية 

ثم وزيرا للخارجية ثم رئيسا للجامعة األملانية للدراسات االسترشاقية.
 يقول عن احلسني )عليه السالم(

مل أشأ أن افرق ما بني النهرين قبل أن أقوم بزيارة ....مدينة كربالء املقدسة، كربالء موقع 
املعركة التي قتل فيها احلسني القديس والشهيد العظيم ابن عيل

فريدرك روزن ) 1272 – 1354هـ(

رئيس التحرير



ال�سوؤال: ما حكم موظف يعمل حماما يف دائرة علما ان 
الق�سية التي يرتافع عنها لي�ست من حق الدائرة ولكنه 
ميلك االدلة التي توهم املحكمة باحلكم ل�سالح الدائرة؟

اجلواب: ال يجوز.

بق�سية  يرتافع  الذي  املحامي  حكم  هو  ما  ال�سوؤال: 
ويدافع عنها بدفاع خمالف الأحكام مذهبه وما هو حكم 

االأموال التي يتقا�ساها؟

اجلواب: عمله حمرم ، واملال الذي يتقا�ساه مقابل ذلك 
�سحت.

تكفي  اأم  حمامني  اىل  ال�سريعة  يف  يحتاج  هل  ال�سوؤال: 
اإقامة البينة؟

اجلواب: ال حاجة اإىل املحامي و لكن ال مانع منه.

ال�سوؤال: هل يجوز للمحامي اأن يرتافع عمن ثبت له اأو 
غلب على ظنه اأنه جمرم على اعتبار اإنها مهنته؟

اجلواب: ال يجوز الدفاع عن الباطل.

ال�سوؤال: هل املحاماة جائزة يف اال�سالم اأم ال؟

اجلواب: املحاماة وكالة يف الدفاع عن الغري و هي جائزة.

يكون  اأن  احلقوق  �سهادة  حلامل  يجوز  هل  ال�سوؤال: 
حمامياً يف بلد غري اإ�سالمي يرتافع بقوانني ذلك البلد 
ك�سب  هّمه  يكون  بحيث  امل�سلمني  لغري  ق�سايا  ويلتزم 

الق�سّية مهما كانت؟

اأو  كذباً،  اأو  حّق،  ت�سييع  ذلك  ي�ستلزم  مل  اإذا  اجلواب: 
حمّرماً اآخر، فال مانع منه.

ال�سوؤال: اأعمل حماما يف القطاع اخلا�ص باأحد املكاتب يف 
البلد و يتلخ�ص عملي يف ق�سايا التاأمينات على املركبات 
والتعوي�ص عن حوادث ال�سري و ق�سايا البنوك التجارية 
حكم  هو  االفراد.فما  ق�سايا  من  بع�ص  و  ال�سركات  و 
العمل الذي اأقوم به هل هو جائز اأم ال، و ما حكم االموال 
التي كنت ا�ستلمها من املكتب الذي اعمل لديه املتمثلة يف 

الرواتب و العالوات خالل عملي لديهم؟

العمل  كان  فيما  املحاماة  مهنة  يف  ا�سكال  ال  اجلواب: 
املوازين  وفق  والعدل  احلق  الإحقاق  كان  اذا  كما  مباحاً 
ال�سرعية، وتطبيق القوانني النافذة �سرعاً، ويحل الراتب 
كله اذا كان العمل كله من هذا القبيل واال حّل فيما كان 
زاد ايل �ساحبه  ارجاع ما  و لزم  ال�سائغ  العمل  يف مقابل 

واهلل املوفق.

�سماحة اآية اهلل العظمى
 ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله(

في المحاماة
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ما التيمم؟ 19

- تتيمم بوجه األرض من تراب أو رمل، أو حجر، أو حىص، أو ما شاكل رشط أن يكون ما تتيمم به 
طاهرا، وغري مغصوب .

- وكيف أتيمم؟
- انظر ايل، فخلع خامتا كان يف يده، ورضب بباطن كفيه )معا( عىل األرض رضبة واحدة، ثم ضمهام 
ليمسح هبام املنطقة الفاصلة بني حد شعِر الرأس، وطرف األنف األعىل، ماسحا بباطن كفيه جبهته 
من قصاص الشعر إىل احلاجبني وحني وصل باملسح إىل طرف األنف األعىل توقف، ورفع كفيه عن 

طرف أنفه ثم مسح بباطن كفه األيرس متام ظاهر كفه األيمن من الزند إىل أطراف األصابع، ومسح
بعد ذلك بباطن كفه األيمن متام ظاهر كفه األيرس من الزند إىل أطراف األصابع.

- وهل للتيمم من رشوط؟
- نعم:

1 - أن تكون معذورا ال تستطيع الغسل أو الوضوء كام مر سابقا.
2 - أن تنوي التيمم قربة هلل تعاىل.

3 - أن يكون ما تتيمم به طاهرا، )نظيفا(، وغري مغصوب، وال ممزوجا بغريه مما ال يصح التيمم به 
كرماد اخلشب مثال إال إذا كان املزيج مستهلكا.

4 – )أن يعلق يشء مما يتيمم به بيديك فال جيزي التيمم عىل احلجر األملس الذي ال غبار عليه(.
5 – )أن يكون مسحك اجلبهة من األعىل إىل األسفل(.

6 - أن ال تتيمم إال مع اليأس من زوال العذر قبل انتهاء الوقت إذا كان تيممك للصالة أو أي واجب 
آخر له وقت حمدد.

7 - أن تبارش التيمم بنفسك قدر اإلمكان.
8 - أن تتابع املسح فال تفصل بني أفعال التيمم بام خيل هبيئته عرفا.

9 - أن ال يكون هناك فاصل أو حائل بني ما متسح به وما متسحه، أي بني كفك وجبهتك مثال.
10 - أن متسح جبهتك قبل كفك اليمنى، وكفك اليمنى قبل كفك اليرسى.

- إذا كنت معذورا من استعامل املاء للغسل أو الوضوء بسبب مريض فتيممت وصليت، ثم راجعت 
الطبيب فسمح يل باستعامل املاء وكان هناك وقت للصالة ؟

- صالتك صحيحة وال جيب عليك إعادهتا إذا كان تيممك مرشوعا كأن تكون قد تيممت مع يأسك 
من زوال عذرك يف الوقت.

وسال حسن والده عن التيمم وبماذا يتيمم فأجابه:
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احل��د م��ن العزوبي��ة هو خام��س اهداف 
ال��زواج؛ ب��ل وم��ن امهه��ا يف االس��الم، 
وع��ىل ضوئه ركزت الرشيعة االس��المية 
الس��محاء بالتأكيد عىل ان امل��رء ال يبيت 
عازب��ًا، وان يبق��ى دائ��اًم مرتبط��ًا بقرين��ه 
ورشيك حياته، وتف��ي ظاهرة العزوبية 
تع��د الي��وم م��ن املش��اكل الواقعي��ة التي 
يصع��ب عالجه��ا فكث��ري كلام ن��رى من 
الش��باب كلام مر هبم العمر وانطوت هبم 
السنني نراهم يعزفون عن الزواج، ويعود 
ذلك ألسباب مجة منها: االنشغال بالدنيا 
ومهها وغمها واالرتب��اط املبارش بالعمل 
يفاج��أ  وبالت��ايل  الس��فر  او  الدراس��ة  او 
االنس��ان ان��ه وصل اىل س��ن ال يؤهله اىل 
االرتب��اط، ففي احلديث ع��ن أيب عبد اهلل 
)عليه الس��الم( قال: »ج��اء رجل إىل أيب 
)علي��ه الس��الم( فق��ال  له: ه��ل لك من 
زوجة؟ ق��ال: ال. فقال أيب: وما أحبُّ أنَّ 
يل الدني�ا وما فيها وأين بُت ليلًة وليست يل 
زوجة، ثّم ق��ال: الركعتان يصليهام رج�ل 
مت��زوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله 
ويصوم هناره، ثّم أعطاه أيب سبعة دنانري، 

وقال ل��ه: تزوج هب��ذه، ثّم ق��ال أيب: قال 
رس��ول اهلل )صىل اهلل علي��ه وآله(: اختذوا 
األه��ل فإن��ه أرزق لكم« )ال��كايف  كتاب 
الن��كاح  ب��اب كراهة العزوب��ة  ج 5 ص 
329 ح 6(، او االعتق��اد اخلاط��ئ عن��د 
بعض الش��باب ب��ان ال��زواج ال يقدم هلم 
ش��يئًا من الس��كن واالس��تقرار والتعايل 
علي��ه، فعن اإلمام الرضا )عليه الس��الم( 
ق��ال: »إّن امرأة س��ألت أبا جعف��ر )عليه 
الس��الم( فقالت: أصلحك اهلل إين متبتل�ة 
فق���ال هلا: وم��ا التبتل عن��دك؟ قالت: ال 
أري��د التزوي�ج أب���دًا، ق��ال: ومِلْ؟ ق�الت: 
ألتم��س يف ذلك الفضل، فق��ال: انرصيف 
فل��و كان يف ذل��ك فضل لكان��ت فاطمة 
)عليه السالم( أحق به منك إنه ليس أحد 
يس��بقها  بالفضل« )البح��ار ج 100 ص 
219  ( او التخ��وف من عدم القدرة عىل 
االنفاق وهو من اكثر االس��باب املعوقة، 
فش��باب اليوم فعاًل فقراء فهم ال يملكون 
اليوم س��يارة فارهة اخر موديل وال ش��قة 
ع��ىل البحر وال يوجد بحس��اهبم املرصيف 
بوظائ��ف  يعمل��ون  وال  دوالر،  ملي��ون 

مدي��ر  او  وزي��ر  مث��ل  رفيع��ة  حكومي��ة 
ع��ام، ولو نظرن��ا اليوم اىل واقع الش��باب 
وس��معت االع��ذار الت��ي يتمس��كون هبا 
لضحكت الثكىل منها، اما االس��الم فقد 
خفف م��ن الصعوب��ات وذللها وش��جع 
عىل ال��زواج عرب آيات قرآني��ة واحاديث 
وروايات عديدة، قال تع��اىل: }َوَأنِكُحوا 
احِلِنَي ِم��ْن ِعَباِدُكْم  َياَم��ى ِمنُك��ْم َوالصَّ اأْلَ
ُ ِمن  َوإَِمائُِك��ْم إِن َيُكوُنوا ُفَق��َراء ُيْغنِِهُم اهللَّ
ُ َواِس��عٌ َعِلي��ٌم{، )النور/32(  َفْضِلِه َواهللَّ
وق��ال رس��ول اهلل ص��ىل اهلل علي��ه وآله : 

احلد من العزوبية
اال�ستاذ عالء الفا�سلي

A
L

-
A

A
E

L
E

H
 

M
A

G
A

Z
I

N
E

6

ي
رت

س
ا



))اخت��ذوا األهل فإنه أرزق لكم«: )الكايف  
كتاب الن��كاح  باب كراه��ة العزوبة  ج 5 
ص 329 ح 6(، ويف حدي��ث اخر عن أيب 
عب��د اهلل )عليه الس��الم( ق��ال: »من  ترك 
التزويج خمافة العيلة فقد أس��اء باهلل الظن« 
)ال��كايف كتاب الن��كاح ب��اب أن التزويج 

يزيد يف الرزق  ج 5 ص 330 ح1(.
واحادي��ث اخ��رى تنصح الش��باب بعدم 
التش��بث هبذه االعذار واللج��وء اىل  بيت 
الزوجية، ومن االعذار الدارجة يف الئحة 
الشباب هي ان الزواج يسلب احلرية منهم 
وان��ه فعال ك��ام يقال ان��ه القف��ص الذهبي 
الذي حيبس��ني، فمجرد الدخول فيه يعني 
عدم الرج��وع اىل احلرية، ومن هنا اس��أل 
الش��باب جمموع��ة م��ن االس��ئلة: هل ان 
مفهوم احلرية ان يبقى االنسان عازبًا، هل 
هن��اك ش��اهد  او مثاًل ع��ىل حالة حصلت 
تفيد ان الزواج مثله كمثل الس��جن، ارى 
م��ن املفرتض ان اعطي فرص��ة للقارئ ان 
يفكر وجييب هو بنفس��ه عىل هذه االسئلة، 
ولك��ن اود االش��ارة اىل وج��ود ن��وع من 
الش��باب ت��راه قويا ام��ام الرج��ال ولكنه 
ضعيفا امام النس��اء، وهو م��ا يدعو للقلق 
خمافة الس��قوط لي��س يف القف��ص الذهبي 

فحسب بل يف )القفص الربونزي(.

عادة ما تكون الظروف هي سبب عزوبية كثريين من الرجال 
والنساء، فربام يسعون إىل إكامل تعليمهم، أو نجاحهم املهني 
مم��ا ال يرتك هلم وقت��اً كافيًا لتطوير عالق��ات، وربام يكونون 
حتت وطأة ظ��روف عائلي��ة كتحمل مس��ؤولية الوالدين أو 

بعض أطفال العائلة أو ربام مل يقابلوا الشخص املناسب.
لك��ن اإلحس��اس بالوحدة ه��و أح��د الرصاع��ات الكبرية 
يف حي��اة الكثريي��ن من الع��زاب، إهنم - بعد ف��رتة من حياة 
العزوبية- يش��عرون باحلاجة إىل التواصل مع شخص آخر، 

خاصة من اجلنس اآلخر.
غالبًا ما حيس العزاب بأهنم مهملون أو منبوذون من املجتمع 
وم��ن املتزوجني، ألن معظ��م املجتمع مصّم��م للمتزوجني 
وللعائالت، فينعزلون أو يشعرون باالنعزال عن اآلخرين.

العزوبية تكون سببا يف خلق إحباطات وضغوطات جنسية، 
نتيجة غياب اإلشباع اجلسدي، وهذا يشكل رصاعًا مستمرًا 

لدى عزاب كثريين وجهادًا ربام يكون يوميًا.
رصاع��ات أخ��رى مثل البح��ث ع��ن اهلوية ضم��ن جمتمع 
املتزوجني وتطوير نمط احلياة وحدهم، دون رشيك وس��وء 

الفهم من العائلة واألصدقاء.

�سلبيات 
العزوبية 
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لكليهام حقوق وواجبات واخللل من 
قبل احدمه��ا يؤثر عىل االخر واالكثر 
امهية ه��ي كيفية التواف��ق بينهام، وقد 
بع��ث الين��ا املواطن حممد مجيل س��امل 
مش��كلته التي يعاين منها ويس��ال هل 
من ح��لِّ مع��ني ملا اع��اين من��ه وهذه 

مشكلتي:
االحي��اء الت��ي تكون��ت بعد س��قوط 
الطاغية اغلبها مل تصل اليها اخلدمات 
االساس��ية من جماري وم��اء وكهرباء 
وتغلي��ف الش��وارع والبع��ض منه��ا 
خمالف لألسس الس��ليمة املعتمدة يف 
االحي��اء النموذجية من حيث عرض 
الشارع والرصيف، وهلذا فان املعاناة 
احلقيق��ة عندما يكون هنالك تش��تت 
وعدم اتف��اق يف الش��ارع الواحد بني 

ساكنيه عىل نظافة ومراعاة احلقوق.
حقيقة انا اعمل جهد امكاين ان اجتاوز 
عاّم يص��در من جاري م��ن جتاوزات 
ولكن املش��كلة ان عائلتي ال تتحمل 
هذه التج��اوزات ففي بعض االحيان 
عند عوديت من العمل أفاجأ بمشكلة 

اغلبه��ا احلق م��ع عائلت��ي ولكنني ال 
اعطيه��م احل��ق جتنب��ا للمش��اكل ويف 
بعض االحيان اخش��ى من املش��اكل 

العشائرية.
م��ن املش��اكل الت��ي اع��اين منه��ا هي 
التج��اوز ع��ىل الكهرب��اء لبي��وت يف 
الف��رع الث��اين بالتع��اون م��ع جارن��ا 
وهذا يؤدي اىل قطع التيار الكهربائي 
باس��تمرار، رم��ي النفايات يف وس��ط 
الشارع، العبث بالسيارة اذا ما تركتها 
امام داري، كثرة الطلبات التي يطلبها 

اجلار والبعض منها غري صحيح.
واما نض��وح انابي��ب امل��اء وأليام يف 
الشوارع التي تصبح وحلة وال يمكن 
امل��رور بس��ببها، فأهنا تبق��ى أليام من 
غ��ري معاجل��ة، ويف بع��ض االحي��ان 
حتمل��ت دفع اجور تصليحها وهي ال 

تعود يل.
ه��ذه االم��ور عندم��ا حت��دث بغي��ايب 
يكون رد اوالدي ويف بعض االحيان 
زوجتي برفض أي طلب ومعاتبة من 
يكون الس��بب يف أي مشكلة من غري 

ان يتجاوزوها.
ال اجلار اس��تطيع ان اقنعه وال العائلة 
تقتن��ع بالس��كوت، وال اعل��م كي��ف 

اوفق بينهام؟
املجلة:

ان  م��ن  بالرغ��م  اهن��ا مش��كلة  نع��م 
االس��الم ذكر عدة رواي��ات لتجنب 
هك��ذا مش��اكل ون��رى ان وجد احد 
من اجل��ريان له نفس رايكم فاألفضل 
التش��اور معه وليكن ردكم سوية عىل 
ما ترونه غري صحيح وبأسلوب هادئ 
وس��ليم، او اذا كان يوج��د جام��ع يف 
املنطقة فيمكن االستعانة بإمام اجلامع 
ان يتطرق اىل هذه االمور يف املحارضة 
التي يلقيها، واخر احللول اللجوء اىل 

املختار لريى ما هو االنسب.
النف��س  العائل��ة فعليه��ا ضب��ط  ام��ا 
وااللت��زام ب��راي رب االرسة لتجاوز 
املش��اكل فلي��س م��ن مصلحتها وال 

مصلحة االخرين خلق املشاكل.

بني جاري 
وعائلتي

حقوق
ا�سرة التحرير
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م��ن خ��الل معايش��ة )جمل��ة العائلة 
املس��لمة( لتعليم املكفوفني يف معهد 
الس��الم(  )علي��ه  احلس��ني  االم��ام 
للمكفوفني وضعاف البرص، وجدنا 
حالة م��ن التفاعل االجي��ايب بني كل 
العاملني يف املعه��د والطلبة وبعض 
اهايل الطلب��ة، وهنا لنقف مع بعض 

اهايل الطلبة.
املعلم��ون اش��اروا اىل ه��ذه النقط��ة 
ي��أيت  واملثم��ر  الناج��ح  فالتعلي��م 
بالتعاون بني املعلم وذوي املكفوف 
بالدرج��ة االوىل ومن ثم العالقة مع 

الطلبة والباحث االجتامعي.
حديثن��ا م��ع ذوي املكفوف��ني ف��ان 
دورهم يف تعليم ابنائهم دور رئييس 
ول��ه االث��ر الواضح، فل��كل طالب 
دفرت مالحظات ي��دون فيه املعلم ما 
قام به الطال��ب وما هو الواجب وما 
املطلوب من تدريسه، وهنا عىل ذويه 
ان يلتفتوا اىل ه��ذا االمر فان املتابعة 
رضورية لتعليم ابنائهم فاذا ما امهل 
هذا االم��ر من قبلهم فان النتيجة قد 
تكون نفسية عىل الطالب نفسه وهو 
ي��رى اقرانه حيصلون ع��ىل درجات 
كاملة ونتيجته��م االول يف الصف، 

فه��ذا ي��رتك اثرا نفس��يا علي��ه نحن 
بأمس احلاجة الن نجنبه هذا االثر.

قد يش��عر البعض منه��م باليأس من 
باعتب��ار اهن��م مكفوفون  تعليمه��م 
وه��ذا خط��أ جس��يم، فكث��ري م��ن 
املواه��ب والعل��امء كان��وا مكفوفني 
اال اهنم ش��قوا طريقه��م بنجاح ولو 
اطلعتم عىل س��بب نجاحهم لرتون 
ان العائلة هل��ا دور مهم يف ذلك، قد 
تك��ون العائل��ة بمس��توى علمي ال 
يس��مح هلا ب��ان تتابع ابنه��ا فيمكنها 
االعت��امد عىل جاره��ا او اقربائها مع 
باملعهد وبمعلمه  املس��تمر  االتصال 
ملعرف��ة ما تري��د ان تعرف��ه من اجل 

ابنها.
وهذه بعض النصائ��ح التي نامل ان 

يلتفت اليها ذوو املكفوفني:
منح ابنه��م الثقة املطلقة بانه   -1
ذكي وينجح وس��تفتخر ب��ه العائلة 

وانه ال خيتلف عن اقرانه واخوانه
االلتفات دائام ملظهر الطالب   -2

وان يكون بشكل انيق
االستفسار منه عن ماذا تعلم   -3

يف املدرسة وماذا فعل مع اصدقائه
4-  ترتي��ب حقيبت��ه وكتب��ه يف 

م��كان يعت��اد علي��ه االب��ن بحي��ث 
يستطيع ان يأخذ ما حيتاجه.

املالحظات  دف��رت  مراجع��ة   -5
باستمرار ويوميا وال باس بان تكتب 
م��ا تس��تفهم عن��ه للمعل��م اذا تعذر 

االتصال به.
االهتامم به اثناء ذهابه واثناء   -6

عودته من املدرسة. 
ملتابع��ة  وق��ت  ختصي��ص   -7
دروسه وتعليمه عىل ذلك بحيث انه 
يعلم متى يس��تطيع مراجعة دروسه 

مع اهله.
تش��جيعه ع��ىل كل م��ا ه��و   -8
جدي��د يرغب ب��ه مث��ال ان حيفظ اية 
او دعاء او نشيدا حتى يمكن تطوير 

قابليته وعدم احباطه ابدا.
الت��رصف مع��ه بطريق��ة ال   -9
تش��عره بانه كفي��ف والترصف معه 

ترصفا خاصا.
اياكم ثم اياكم ان ختفوا عليه   -10
م��ا هو به ب��ان تقولوا ل��ه كلنا مثلك 
فهذه احلالة يكون اثرها س��لبيا جدا 

عىل الطالب. 

ذوي المكفوفين
دوركم االهم في 
تعليم ابنائكم
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التهجي  فكرة  توصيل  يف  كثريا  نعاين 
التي  بالطريقة  االعزاء  االمور  اولياء  اىل 
واليكم رشحا حول  املدرسة  نستخدمها يف 
طريقة التهجي بالطريقة املقطعية )اي تقطيع 

الكلمة اثناء القراءة (
1- قراءة )كل حرف بحركته( حرًفا حرًفا.. 

حتى هناية الكلمة.
من  حرف  كل  قراءة  تكون  أن  البد   -2
التوقف  حالة  ويف  متتالية  بصورة  الكلمة 
للخطأ أو النسيان أو التأخر بسبب التذكر.. 
ويكون  البداية،  من  التهجي  التلميذ  ليعيد 

التهجي متصال دون انقطاع.
3- يف حالة املدِّ يقرأ حرف املد ) ا ، و ، ي 
املمدود(  )احلرف  قبله  الذي  احلرف  مع   )

يقرأمها كأهنام حرف واحد.
الساكن  احلرف  يقرأ  السكون  حالة  يف   -4
الساكن  احلرف  قبله ويوقف عىل  الذي  مع 

)سكتة خفيفة( ثم يكمل التهجي.
تطبيق: قراءة كلامت وفق اخلطوات السابقة

1- الكلامت ثالثية احلركات
َل َل: هتجيها : حَ� / مَ� / َل = َحَ َحَ

نَ�ِدَم: هتجيها : نَ� / ِد / َم = نَ�ِدَم
2 - الكلامت التي هبا مد:

َباِرد هتجيها: َبا / ِر/ د = َباِرد ) نالحظ أننا 

قرأنا املد مع املمدود (
أننا  نالحظ   ( تنِي   = ن   / تِي�  هتجيها:  تنِي: 

قرأنا املد مع املمدود (
توت: هتجيها: تو / ت = توت ) نالحظ أننا 

قرأنا املد مع املمدود (
3- الكلامت التي هبا سكون

نَ�ْد ُرُس: هتجيها: نَ�ْد / ُر / ُس = نَ�ْد ُرُس
)نالحظ أننا قرأنا احلرف الساكن مع ما قبله 

ثم توقفنا سكتة خفيفة ثم أكملنا هتجيها(
عقبات يف هتجيها:

ال  لكن  احلروف  يعرف  الطالب   -1
يقرأ؟

ال  لكن  احلروف  يعرف  طالبا  تواجه  فقد 
املد واملمدود  لو سألته عن  أحيانا  بل  يقرأ؛ 
نفسه  واألمر  لك  الستخرجه  الكلمة  يف 
ال  كله  هذا  مع  ولكنه  الساكن!،  احلرف  يف 
ومعرفته  صحيحة،  بصورة  يقرأ  أن  حيسن 
تلك ال ختوله أن يقرأ قراءة صحيحة ألنه ال 

يعرف خطوات هتجيها السليم..
وفق  القراءة  عىل  بالتدرب  هنا  واحلل 
خطوات التهجي حتى يستوعب اخلطوات 

ويتقن تطبيقها..
2- التوقف أثناء التهجي: 

يقرأ  التهجي  يف  الطالب  يبدأ  عندما  أحيانا 

يتوقف  ثم  قراءة صحيحة،  بحركته  احلرف 
عند احلرف الذي بعده لنسيانه إياه، أو يقرأه 
يعلمه  أو  احلرف  يتذكر  ثم  خمالفة!  بحركة 
لكن  فيقرأه صحيحا.. هذا جيد..  املعلم.. 
املشكلة أن الوقفة التي حصلت يف التذكر..

انقطاعا  أحدثت  الثاين  للحرف  والتعليم 
الثاين!  واملقطع  األول  املقطع،  بني  زمنيا 
مرتابطة  غري  الكلمة  أجزاء  حينئذ  فتكون 
قراءة  الطالب  يستطيع  لن  وبالتايل  املقاطع، 

الكلمة.
اتصل  إذا  احلرف  عىل  التعرف  عدم   -3

بحرف آخر؟
بحركاهتا؛  احلروف  يعرف  الطالب  أحيانا 
كهذه:  جمردة  احلروف  كانت  إذا  فقط  لكن 
(.. )َث(، أما إذا كانت احلروف  ) م َ(.. )َكَ
كهذه  يعرفها  فال  أخرى  بحروف  متصلة 
)�ِم� / �َك� / ��َث( وهنا يكون عالج املشكلة 
بكل  احلروف  فيه  جدوال  التلميذ  بإعطاء 
الثالث  وباحلركات  الكلمة  من  أوضاعها 
مرتبة أوال ثم غري مرتبة فيتدرب عىل ذلك 

أوال كمرحلة أساسية قبل التهجي.
4- عدم إتقان مهارة ما..

للخل  يعود  الصحيحة  القراءة  عدم  أحيانا 
مع  املد  قراءة  يف  كاخللل  املهارات  إتقان  يف 

خطوات 
التهجي 
ال�سليم 

الرتبوي: يحيى احلدراوي
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االقت�سادعّلْم اأبنك ف�سيلة 
أو  الساكن  الوقوف عىل احلرف  أو  املمدود 
أن  بد  ال  فهنا  إلخ،  املشدد..  احلرف  نطق 
يتقن هذه املهارات بشكل مستقل أوال حتى 

يستطيع قراءة الكلمة بخطوات التهجي
إيضاحات:

املقاطع  الطالب  يكرر  التهجي:  تكرار 
حتى  ومرتني  مرة  التهجي  من  احلاصلة 

ترتبط هذه املقاطع فتتكون الكلمة
دا   / ِوْج�  ِوْجَداُن،  لكلمة  التهجي  مثال: 
ُن =  ِوْج� / دا /  ُن ..  ِوْج� / دا /  ُن ..   /

ِوْجَداُن..
بطريقة  لطالبه  الكلامت  املعلم  ويقرأ 
التهجي مذكرا هلم باخلطوات كلام أراد قراءة 
يكون  التلميذ  قراءة  وعند  جديدة  كلامت 
اخلطوات  عىل  عمليا  ليدربه  بجواره  املعلم 

السليمة.
أن  كلمة  التلميذ  قرأ  إذا  مراعاة  املهم  ومن 
مبارشة  يقرأها  وال  عاٍل  بصوٍت  يتهجاها 
يثبت  هذا  ألن  يعرفها(؛  كان  ولو  )حتى 
ذهنه  يف  ويرسخها  لديه  التهجي  خطوات 
بصوٍت  هتجيه  أخرى  جهة  ومن  أكثر.. 
اخلطوات  )يعلمهم  لزمالئه  مفيدة  عاٍل 

ويذكرهم(.
أن  قبل  فليس  القراءة  يف  االسرتسال  أما 
التهجي  يف  التلميذ  قدرة  من  املعلم  يتحقق 

وإتقانه.
متى يبدأ هتجي الكلامت وإىل متى تستمر؟

منذ أن يبدأ الطالب يف معرفة حروف تشكل 
جلدول  خيضع  ذلك  توقيت  فأن  كلمة، 
التامرين والواجبات عىل أن تضاف بعد كل 
جديدة  مهارات  ذات  جديدة  كلامت  مدة 
كلمة  بقراءة  يطالب  فمثال  دراستها،  متت 
حتوي حرفا ساكنا قراءة هجائية بعد دراسة 
حرف الفاء والتاء املربوطة بعد حرف التاء 
وهكذا.. كل ذلك يرتب يف جدول متوافق 

مع دراسة احلروف واملهارات..

ساعد ابناءك عىل اإلحساس بقيمة األشياء، فإذا غادر ابُنك غرفَته وترَك النوَر فيها 
ُمضاًء أو غسل يديه واملاء يتدفق من الصنبور بكل قوة، نبهه إىل أن هدَر املاء، وتضييع 

الطاقة ال جيوز..
وإْن كرَس لعبَته باستهتار فأخربه أنك دفعت ثمنها وأنك تتعب حتى حتصل عىل النقود 

فال يصح إتالفها بغري حق.
وَرْتق  بالتنظيف  والدتِه  بتعب  فذّكره  يلعب  وهو  ثوبه  َشّق  أو  مالبسه  وّسخ  وإذا 

الثوب، وأن تعبها ال يصح االستخفاَف به.
بذلك حتقق بعض مقاصد الدين التي تنهى عن اإلرساف، وتوفر عليك جهدا ومااًل 

أنت َأوىل هبا من الّضياع، اضافة اىل مساعدة ابنك عىل االستمتاع بام يملك.
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حملة انا ح�سيني يطلقها 
�سباب بغداد  يف هيئة 

عا�سوراء )1( 

م�سرحية )اورك�سرتا الوجع( تفتتح 
مهرجان نقابة الفنانني الرابع يف الالذقية

بكامل  نموت  أن  إما  االختيار..  من  »البد 
ما  قبور.. وهذا  بال  نبقى شواهد  أو  قيافتنا 
لن يكون«، هي الرسالة األبرز التي حلتها 
أراد  التي  الوجع«،  »اوركسرتا  مرسحية 
املختار«،  »عدي  العراقي  الكاتب  مؤلفها 
إيصاهلا  غزال«  »هاشم  السوري  وخمرجها 

إىل اجلمهور.
وقال »هاشم غزال« خمرج العمل: »وجدت 
يف هذا النص العراقي للكاتب الشاب عدي 
فقررت  مشرتكا  سورًيا  عراقًيا  مًها  املختار 
بالوجع«..  حمماًل  ألنه  اخراجه  عىل  امليض 

العمل  فريق  يكون  »بأن  أمله  عن  معربا 
تضحيات  مع  يتناسب  ما  تقديم  يف  نجح 

الشهداء«.

أول  هي  املرسحية  ان  بالذكر  وجدير 
نقابة  مهرجان  ضمن  املشاركة  العروض 

الفنانني الرابع يف الالذقية هلذا العام.

عالء البا�سق
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ب�سمة 
امل

بهلول والهدف القاتل

شباب العاصمة يف »بصمة امل« يطلقون محالت لتزين الشوارع
شارك شباب العاصمة بغداد املنضون يف منظمة »بصمة امل« لتزين شوارع مدينة الكاظمية املقدسة، واهنت الكوادر العاملة من تزين ارصفة 

وجدران املؤسسات والدور املمتدة عىل شارع اكد..
ونرش الفريق العامل مجلة من صور نشاطهم هذا عىل مواقع التواصل االجتامعي حتت تعليق »وما زالت جهود منظمة »بصمة أمل« مستمرة 

بتجميل شوارع بغدادنا احلبيبة«.. 

سال جمموعة شباب عن حسن العاقبة كيف 
تكون العاقبة حسنة اذا كان الشخص طوال 
عمره مل يقدم عمال حسنا اال يف اخر ايامه، 
بينام االخر تكون له سوء عاقبة حلياة قضاها 

كلها حسنات.
كرة  مباريات  تتابعون  هل  هبلول:  قال 

القدم؟
قالوا طبعا، قال هل صادفتكم مباراة ان احد 
الفريقني يدافع طوال تسعني دقيقة واالخر 
هجمة  ومن  االخرية  الدقيقة  ويف  هياجم 
ينهي  هدفا  املدافع  الفريق  يسجل  مرتدة 

االعتبار  بنظر  يؤخذ  فهل  بفوزه،  املباراة 
كيف لعب ام اهلدف الذي سجله؟!

قالوا: اهلدف الذي سجله.
العاقبة،  حسن  مثل  هذا  الفوز  هدف  قال: 
أما الفريق االخر الذي استمر تسعني دقيقة 
هياجم ومل حيسن الترصف يف الدفاع، فخرس 

املباراة وهذا مثل سوء العاقبة.
حسن  عىل  مثال  الرياحي  يزيد  بن  واحلر 
عيل  االمام  قاتلوا  الذين  واخلوارج  العاقبة، 
)عليه السالم( يف صفني خري مثال عىل سوء 

عاقبتهم.
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فق��دان أحد م��ن املقربني س��واء األهل 
واألصدق��اء أمر م��ؤمل جدا، أم��ا فقدان 
األب أو األم فه��و مص��اب ألي��م يمكن 
أن يلق��ي بالن��اس إىل دائ��رة االكتئ��اب 
وامل��رض، ل��ذا فهناك دور مل��ن حوله يف 

التخفيف عنه.
ودور الزوجة هو ال��دور األهم يف حياة 
الزوج إذا ما تعرض هلذا املوقف وإليِك 

5 نصائح:
1ـ االحتواء

احتوي زوجك وأغدق��ي عليه بحنانك 
فه��و يف أمس احلاج��ة لذل��ك، وحاويل 
التعامل مع حزن��ه نيء من التفهم وأن 
تس��اعديه ع��ىل امل��رور من ه��ذه األزمة 

بمساندته نفسيا ومعنويا.
2ـ اهلدوء

التزم��ي اهلدوء أثناء عصبي��ة زوجك أو 
مزاج��ه املتقل��ب وال حت��اويل أن تث��ريي 
أعصابه أكث��ر بل عىل العك��س، امتيص 
ه��ذه  تأخ��ذي  ال  و  هبدوئ��ك  غضب��ه 
العصبية عىل حممل اجلد، فهو ال يستطيع 

التحكم يف أفعاله.
3ـ توقفي عن اللوم

ابتعدي ع��ن اللوم وكث��رة العتاب، فهو 
ال يفهمه��ا ع��ىل أهنا ل��وم ب��ل بالعكس 
سيأخذها وكأهنا عبء، فتتجمع أفكاره 
الس��لبية ملواجهة هذا الل��وم بطريقة لن 

ترضيك.

4ـ جتنبي االحتفاالت
ال داعي لالحتفال بمناس��بات اجتامعية 
أي��ا كان��ت أمهيته��ا يف ه��ذه الف��رتة أو 
اخلروج م��ع األصدقاء، إال إذا ابدى هو 
رغبت��ه يف ذلك، ألنك لو ب��ادرت بمثل 
ه��ذه األفعال س��ترتكني انطباعا س��لبيا 

لديه.
5ـ ال تقليل من مصيبته

اهتام��ه بالتهويل أو تكب��ري األزمة جيعله 
ينظر إليك، عىل أنك بدون مش��اعر وال 
تقدرين حالته، وقتها سيحاول اهلروب 
من��ك واللج��وء مل��ن يفهمه وق��د يبتعد 

عنك متاما.

اذا َفقَد زوجك احد والديه.. 
ما هو دورك كزوجة؟
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عندما تش��عرين باجلوع ب��ني الوجبات، 
امضغ��ي الكرف��س ألن��ه حي��رق الكثري 
من الس��عرات، أو تناويل بعض الفاكهة 
النصائ��ح  هب��ذه  وعلي��ك  الطازج��ة، 

الصحية..
• اح��ريص ع��ىل تناول ث��الث وجبات 
يوميا يف نفس الوق��ت، وال هتميل وجبة 
اإلفط��ار ألهن��ا تزيد م��ن مع��دل حرق 

السعرات.
• ح��اويل الوق��وف أثن��اء التحدث عىل 
أن  ك��ام  التلف��از،  مش��اهدة  أو  اهلات��ف 
التحك��م باجله��از دون اس��تعامل جهاز 
التحكم ع��ن بعد )الريمون��ت( جيعلِك 

كثرية احلركة.
املصعد  ب��دال من  الدرج  • اس��تخدمي 

الكهربائي كلام استطعت.
• ابعدي ع��ن ذهنِك فكرة أن التدخني 
ينق��ص ال��وزن إذا كنِت مدخن��ة أقلعي 
ف��ورا ع��ن التدخ��ني وم��اريس رياض��ة 
خفيفة وس��تالحظني الف��رق يف قوامِك 

وبرشتِك.

• اس��تخدمي بدائ��ل احللي��ب واجلب��ن 
قليلة الدسم.

م��رشوب  يعش��قون  مم��ن  كن��ِت  إذا   •
الش��وكوالتة أو ال��كاكاو قوم��ي برشاء 
النوع الذي ال حيتوي عىل س��كر أو مواد 

اضافية.
املعلبة ألهنا  م��ن األطعم��ة  • اح��ذري 
حتت��وي ع��ىل الكثري من الس��عرات ، كام 
أن الصوديوم املس��تخدم يف عملية حفظ 
هذه األطعم��ة يعرقل عملي��ة اهلضم مما 

يسبب السمنة.
• ال تتن��اويل املعكرونة أو األرز إال مرة 
كل أسبوعني ويفضل اس��تبداهلا بالنوع 

املصنوع من الرز األسمر.
األس��مر،  اخلبز  تن��اول  • تع��ودي عىل 
واختار النوع املحتوي عىل النخالة التي 

تساعد يف عملية اهلضم.
الطبيعية غري  املك��رسات  تأكيل إال  • ال 

اململحة.
• اس��تعميل زيت الزيتون املعصور عىل 

البارد فإنه ال يسبب الكولسرتول.

• انتظ��ري ع��ىل األقل ثالث س��اعات 
عند االنتقال من وجبة ألخرى.

• ال تكثري من امللح ألنه خيزن السوائل 
يف اجلسم.

• ارشيب م��ن 6 إىل 10 أكواب من املاء 
يوميا فهي تغس��ل اجلس��م من الس��موم 

والدهون.
• ال تأكيل العلكة ولو دون سكر.

• ال تأكيل الدجاج من جلده فهو خمزن 
للدهون واهلرمونات.

• ال ت��أكيل الليمون مع الربوتينات فهو 
حيي��د إنزي��م »البيبس��ني« املس��ئول ع��ن 

هضم الربوتني.
• ال ت��أكيل يف وق��ت متأخر م��ن الليل 
حتى تتيح للمعدة هضم الطعام بكفاءة.
• استبديل املقليات باملشاوي واملسلوق.
• ابدئي دائام بتناول السلطات اخلرضاء.
التي حتتوي عىل  • احذري الش��وربات 

كريام .

لن اظل �سمينة لبقية حياتي.. 
قررت التغيري
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صّوَر الرساُم تقاطيَع الكفِّ الطاهرِة ، وهي حتَت نحِر رضيِعها النازِف ، املذبوِح غدرًا.. فرتاءت له يدا الرضيِع ؛ ترجتفاِن أملًا .. بعد 
إنفالهتاِم من أرِس القامِط امللفوِف بإحكاٍم حوهَلام ؛ بفعِل اخرتاِق السهِم ...!

ها يف املاِء من أجِل شهقِة هواٍء   وملح شفتي الصغرِي القرمزيتنِي ختتلجاِن عطشًا ، اختالجَتهام األخريَة ... كفِم سمكٍة تنازلْت عن حقِّ
!...

بينام القطراُت تنزُل من املنحِر.. فتتصُل كخيٍط دلٍق ، وقبَل أن تقذَف تلك الكفُّ العلويُة ، برشقِة الدِم املتجمِع فيها ... الطافِح من 
راحتِها نحو األعىل، أمطرِت السامُء ... فاصطبَغت اللوحُة بالدِم ...!

طالب عبا�س الظاهر
 قرباُن الدِم
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مْن نينوى اىل نينوى..
عاَد الشمر أدراجه

بعدما قتل احلسني..
قاطعًا أوداجه

رصنا كلنا حسينًا
والشمر هؤالء..

أحفاده
باألمس ذبحوا كربالء

واليوم تتأوه احلدباء
عيون مآذن العراق..
ترنو لطولك املمشوق

وعىل جوانبه الدم امُلراق
ب� )ال إله إال اهلل(

سندحر الكفر وعناده

مكي كاظم عطا اهلل اجلزائري
مْن نينوى اإىل نينوى

هناك:
ستلتقي نخلٌة كربالئية

بجانب احلدباء..
هلا ُمنقاده

أميطي يا حدباء اللثام
وقّيدي بِه أيدي اللئام

فقد جاءتك:
رياٌح برعود جنوبية

بقلوب حديدية اإلرادة
تزفُر نارًا عىل الِعدى

آن األوان..
وميعاده..

ما عاد اليوم كاألمس
ما عاد اليوم كاألمس

وال نقبُل للحسني ثانيًة..
َج فؤاده أن ُيشَّ

وال نقبل للحسني ثانية..
َج فؤاده أن ُيشَّ
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د. ح�سنني جابر احللو 
متبنيات  عىل  سيطر  الذي  االنفتاح  بات 
العامل العريب واحدا من أهم معامل ختلفها 
وليس تقدمها ، فالبلدان املتطورة تبحث 
البلدان  بينام  لفائدهتا  جديد  هو  عام 
ما هو جديد لقضاء  تبحث عن  املتخلفة 
وشاهدنا  أخر،  بفراغ  فراغها  وقت 
الوضع  يف  الرسيعة  التحوالت  بعد 
أن  فعلية  أبعاد  من  وماله  التكنلوجي 
نتج عنه تقدم خطوة وتأخر  جيسد واقعا 
العريب  الواقع  حال  هو  هذا   ، خطوات 
واقعنا  يف  واليوم  الشديد،  ولألسف 
بعض  ظهرت  ايضا  اجلديد،  العراقي 
من هذه املالمح وكان أمهها، ما أنتجه ) 
الفيس بوك (، من ظهور واختفاء فدائام 
من  حالة  التكنلوجي  العمل  يؤسس  ما 
يريد  افرتايض  ملجتمع  الفعيل  التواجد 
الكل أن يدخل اليه وبمختلف جنسياهتم 
حمددات  حدد  االمر  وهذا  وأعامرهم، 
الشخصية،  ازدواج  أمهها  كان  فعلية 
يف  يكون  أن  عىل  يعمل  البعض  إن  إذ 

العامل االفرتايض ولكن باسم  داخل هذا 
مستعار، وهنا لو سلمنا هذا االمر للنساء 
تقيدية  اخالقية  لرضورات  منه  مانع  فال 
هذا  يكون  ال  أن  ولكن  رشعية،  عرفية 
االمر سبة بالتصيد باملاء العكر، بل البد 
صديقات  النسوة  تلك  تصادق  ان  من 
فقط، ال تذهب اىل اكثر من ذلك فتعمل 
يتمنون  بدورهم  الذين  الرجال  شد  عىل 
وألنه  بأخرى،  او  بصورة  الدور  هذا 
وال  االهل  من  ال  مراقب  غري  متنفس 
 ، مغلوق  متنفس  هو  بل  االصدقاء،  من 
الذين  الرجال  خيص  أيضا  االمر  وهذا 
ولألسف الشديد يتسرتون بأسامء ومهية 
أيضا وبصور ال متت هلم بصلة، بدعوى 
مصابون  هؤالء  جمهول(،  من  )خوفا 
بفوبيا االخر الذي ال يستطيعون مواجهة 
يقفزوا  ولن  مل  االسوار  خلف  دائام  فهم 
السور الهنم غري قادرين عىل ذلك، نقص 
االستعداد ونقص االرادة، وعدم إمكانية 
يبقى  أن  عىل  تعمل  احلقيقية  املواجهة 

لب  وهذا  االخر  عند  جمهولني  هؤالء 
أن يقول احلقيقة ليس  يريد  االزدواجية، 
عىل لسانه ولكن عىل لسان الوجه االخر 
النقمة  هي  وهذه  خالله  من  املتخفي 
ميزان  التي ال يمكن وضعها يف  الكربى 
البحث  ميزان  يف  بل  احلقيقي؛  البحث 
البعيدة  التكوينات  بإطار  املؤطر  اخليايل 
عمله  يعمل  متواصل  جمتمع  خلق  عن 
فتجد  بكليته،  املجتمع  إنجاح  أجل  من 
أيضا بعض الشخصيات تتكلم بأكثر من 
لسان، وأكثر من وجه الن القيود ساقطة 
عنده، وهو غري مكشوف للعيان فيتكلم 
بحرية تامة، مما يسبب االرباك لألخر الال 
موضوعي، الذي ال يستطيع التفريق بني 
الصادق والكاذب وال يمكنه االعرتاض 

عىل جمتمع االفرتاض.

الفي�س بوك وال�سخ�سية  املزدوجة
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�سابرين احل�سيني 
أرى  الصحي،  املجال  يف  عميل  بطبيعة 
مستوياهتم،  بكافة  الناس  من  الكثري 
يف  املفارقات  أالحظ  جيعلني  ما  وهذا 

ترصفاهتم.
أمل،  بخيبة  ويصيبن  الفتيات  مترض  قد 
يعلم  أولياء األمور، من حيث ال  بسبب 
هؤالء. قبل فرتة، جاءت فتاة عمرها 22 
فحص  اجراء  لغرض  أبوهيا،  مع  عاما، 
كفاءة الرئة. وعندما طرحت عليها اسئلة 
ملعرفة حالتها، مل تكن جتيب. ظننت اهنا ال 
عنها،  بدال  جييبان  والداها  وكان  تتكلم. 
اكمل  كي  صوهتا  سامع  عىل  أرصيت 

الفحص، فقالت: »أخاف أن اتكلم!«.
عرفت بعد ذلك أن البنت مريضة بمرض 
الربو منذ فرتة طويلة، وأن والدهيا جاءا 
هبا اىل املستشفى الن حالتها تفاقمت، مما 
يشكل عائقا امام تزوجيها، حيث قالت يل 
نعاجلها  أن  نريد  الفحص،  »اكميل  األم: 
بأقرب  نزوجها  حتى  منها  ونتخلص 

وقت، ال نريد أن يتعطل الزواج بسببها!« 
االستعجال وهي هبذا  »مل  هذا  فسألت: 
انتظروا  األقل  عىل  املتدهور؟  الوضع 
حتى يستقر وضعها الصحي!« لكن األم 
أجابتني: »يسرتها رجل افضل، ما عندي 
ذهويل  وأمام  بالبيت!«،  فندقية  خدمات 
تأكل  بس  سنة،   22 هلا  »صار  اضافت: 

وترشب وماكو فايدة، شعدنا مبقينها!«
اذا كان موقف والدي الفتاة منها، فكيف 
حني  الزوج،  يعاملها  أن  املنتظر  من 
أنه  االرجح،  أهلها؟  عالة عىل  اهنا  حيس 

سيعاملها مثلهم بعدم احرتام وامهال.
إن عدم اهتامم االرسة بالبنت جيعل منها 
هم  فأهلها  ومهمشا،  ضعيفا  شخصا 
احرتام  أن  كام  شخصيتها،  يصنعون  من 
املجتمع هلا، يتأتى من احرتام عائلتها هلا.

أم  زارتني  يومني،  بعد  أنه  املفارقة،  من 
وبنتها وكان عمر البنت 12 سنة، رأيت 
واحرتامها  بابنتها  الكبري  االم  اهتامم 

لرأهيا، رغم صغر سنها، كام أهنا سمحت 
مرضها،  تفاصيل  عن  يل  حتكي  أن  هلا 
أخربتني  البنت،  مع  احلديث  سياق  ويف 
أن والدهيا وفرا هلا مكتبة خاصة، كام أن 
والدها يناقشها بكل كتاب تكمل قراءته.
االرسة  وضع  ان  ايضا  وعلمت 
االقتصادي ليس بذلك الرفاه الذي كنت 
العلم  ارسهتا  هلا  وفرت  هكذا  اتصوره،  
برجل  بتزوجيها  تفكر  أن  قبل  واملعرفة، 

يسرتها!.
األرسة  من  يبدأ  املتوازنة  احلياة  فأساس 
واالحرتام  العناية  توفري  أمهية  تعي  التي 
للبنت لتستطيع يف املستقبل تكوين عائلة 

وجمتمع صالح.

احت�سان االأ�سرة للبنت اأ�سا�س جناحها
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معلمة مدر�سة ابتدائية 
تخ�س�س ح�سة يف اليوم 
لتعليم طالبها ال�سالة

بادرت رابطة شباب اإلبداع للفنون التشكيلية بتنفيذ رسم  
أطول لوحة فّنية يف العراق لواقعة الطف األليمة، وذلك 
عىل طول طريق )لبيك يا ُحسني( مدخل كربالء املقدسة 

والنجف األرشف.   
الرابطة  مديرة  املالكي  حاتم  خالدة  التشكيلية  وقالت 
تنفيذ  من  االنتهاء  اهلل  بحمد  »تّم  العمل،  عىل  وامُلرشفة 
الطف  لواقعة  الرشق األوسط  فّنية يف  لوحة  أطول  رسم 
األليمة«، مضيفًة إن »اللوحة امُلرسومة كانت بطول أكثر 
أبدع  حيث  أمتار،   )3( من  أكثر  وعرض  مرتًا   )50( من 
يف تنفيذها جمموعة رسامني من أعضاء الرابطة وُمشاركني 

آخرين«.

زاده«  حمّمد  »تونزاال  األذربيجانية  الفنانة  أعدت 
حريري  قامش  عىل  الذهبي  باللون  كتبته  ُمصحفًا 

أسود شّفاف.
مرتًا(   50( امُلصحف  إلعداد  الفنانة  واستخدمت 
مليلرتًا(  و)1500  األسود  الشّفاف  القامش  من 
الفنانة  واعتربت  والفضية،  الذهبية  األلوان  من 
إن امُلصحف أثرها الفني األهم الذي حاولت من 
خالله تنفيذ فكرة جديدة بعد سنوات من العطاء 

الفّني.
واستغرق ُصنع امُلصحف من قبل »تونزاال« ثالث 
سنوات، وقّررت إنجازه بعد أن أظهرت األبحاث 
القرآن  كتابة  ألحد  ُيسبق  مل  أّنه  هبا  قامت  التي 

الكريم كاماًل عىل احلرير«.
كتابة  يف  ُمشكلة  من  ما  أّنه  »تونزاال«  واعتربت 

القرآن عىل قامش احلرير الذي ورد ذكره فيه..
أول  إلنجازها  سعادهتا  عن  الفنانة  وأعربت 
وأشارت  العامل،  يف  احلرير  عىل  مكتوب  ُمصحف 
أهّنا مل تلق صعوبة كبرية يف كتابته ألهّنا تعرف  اىل 

احلروف العربية.

فنانة اأذربيجانية       
تنجز اأول ُم�سحف مكتوب على احلرير 

يف العامل

واقعةالطف
 اطول لوحة ت�سكيلية يف العراق

A
L

-
A

A
E

L
E

H
 

M
A

G
A

Z
I

N
E

20

اك
هن

ا و
هن

ن 
م



معلمة مدر�سة ابتدائية 
تخ�س�س ح�سة يف اليوم 
لتعليم طالبها ال�سالة

عدســـــة

ما عالقة الطالق يف العراق مع امل�سل�سالت الرتكية
التي  احلديثة  الدراسات  معظم  تشري 
ذكرت  والتي  العراق  يف  اجريت 
)ذي  جملة  منها  العاملية  املجالت  يف 
بتسجيل  اخذت  والتي  ايكونوميست( 
متتالية  سنوات  لعرش  الطالق  حاالت 
حيث  كمعدل  2014م   -2004 من 
الطالق  جمموع  ان  الدراسة  اوضحت 
املتزوجني  وخصوصا   %20 اىل  بلغ  قد 

اجلدد يف العراق.
حاالت  ايضا  رصدت  املجلة  وان 
بلغت  التي  مؤرشاهتا  وارتفاع  الطالق 
اكثر من 4000 حالة طالق يف هذا العام 
يف  وهي   ، وحزيران  متوز  شهر  وخالل 
تزايد ايضا. ومن االسباب التي ادت اىل 
كام  العراق  يف  الطالق  معدالت  ارتفاع 
املختصني ومنهم علامء  وصفوها بعض 

تبث  التي  الرتكية  »الدراما  ان  االجتامع 
والتي  العربية  الفضائيات  شاشات  عىل 
العائالت  أوساط  يف  كبرية  شعبية  تلقى 
مع  يتعاملون  الرجال  وتصور  العراقية، 
يف  معهودة  غري  برومانسية  زوجاهتم 
املجتمعات العربية، تشكل سببا كبريا يف 

حاالت الطالق«.

العائلة

ادارة متو�سطة يف كربالء 
تبادر بحملة ت�سليح �ساملة 
االحياء  احدى  يف  احلمزة  متوسطة  ادارة  اطلقتها  حلة  بيتنا((  ))مدرستنا   
الشعبية بمحافظة كربالء إلصالح ما خرب من االثاث املدريس ولرتميم 
اجلدران وصفوف املدرسة، بعد ما يئسْت اإلدارة  من مناشدة املراجع حول 

تزويد املدرسة بالرحالت وبعض االمور الرضورية للطلبة.
وحتدث لنا االستاذ حتسني العبادي مدير املدرسة حول احلملة قائال: »بعدما 
والزمالء  انا  قمنا  املدرسة  واصالح  جتهيز  يف  لنا  احلكومة  دعم  من  يئسنا 
إحسان  واألستاذ  الطلبة  شؤون  معاون  صالح  عبود  االستاذ  و  املدرسون 
ثم  ومن  الرحالت  لتصليح  ورشة  بفتح  اخلدمة  موظفي  وبعض  العامري 
املدرسة  بالكامل ومن ثم قمنا بدفن ساحات  املدرسة  قمنا بصبغ جدران 
ذلك  كل  الطلبة  ألبنائنا  املناسبة  األجواء  هتيئة  أجل  من  حديقة  وعمل 

بجهود ذاتية دون اي دعم خارجي«.
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الفنية  بني  نجد  ان  الغريب  من  ليس 
يبادرون  وهم  العراق  شباب  واالخرى 
بأسامء  ميلء  التاريخ  ألن  خريية  بأعامل 
الوطن  يشهده  وما  منهم،  الكثري  وافعال 
بمبادرات شبابية  اليوم من حالت طوعية 

تؤكد استمرار النخوة عىل بعضنا االخر..
ويقيم جمموعة من الشباب العراقي مبادرات 
انسانية حتت تسمية )نخوة عراقية للحاالت 
التواصل االجتامعي  االنسانية( عىل مواقع 
منازل  إلعامر  واتساب(  بوك-  )الفيس 
ومساعدات  مرضاهم  ومعاجلة  الفقراء، 
اخرى تدل عىل سمو النفس االنسانية ورقي 
النوايا الصاحلة، يف العاصمة بغداد وحمافظة 

كربالء املقدسة وبابل..
االنسانية  احلالة  بعرض  الشباب  ويبارش 
مجع  ويتم  املطلوبة  املساعدة  وطبيعة 

التربعات هلا واستالمها بإيصاالت قبض، 
واملبارشة بعامر دار او عالج مريض او سفره 
حاالت  اىل  اضافة  العراق،  خارج  للعالج 
العوائل  بعض  عىل  االحتياجات  توزيع 
شعار  حتت  احلاالت  هذه  مجيع  املتعففة، 

)بإنسانيتنا نتحدى املصاعب(.
رقم  حالة  لقرائنا  نعرض  احلاالت  ومن 
ترقيم  حسب   2016/12/2 بتاريخ   14
دار   بإعامر  اخلاصة  احلالة  وهذه  املبادرون، 

يف حمافظة بابل املواطنة ام احد األرملة والدة 
سنوات،   6 قبل  زوجها  تويف  اطفال،  ستة 
وباتت مهددة  بالطرد من دار االجيار التي 

تسكنها ولدهيا مهلة عرشة ايام ملغادرهتا.
لكن اهل اخلري ال زالوا متواجدين فصري اهلل 
ارض  بقطعة  هلم  تربع  خري  رجل  هلا  تعاىل 
وبنى فيها نصف البناء عبارة عن غرفه مع 
صارت  ذلك  وبعد  الصحية،  ملحقاهتا 
إكامل  األخيار ملساعدهتا يف  تقصد  املواطنة 

»نخوة عراقية للحاالت االنسانية« 
مشروع يطلقه الشباب العراقي

تقرير: ح�سني النعمة
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ا�سابات �سرطانية لطالبات 
اعدادية يف حمافظة القاد�سية

اعدادية  طالبات  من  عدٌد  اصيَب 
مركز  الديوانية  يف  للبنات  الفردوس 
حمافظة القادسية بأمراض رسطانية نتيجة 
تلوث اشعاعي، واخذ هذا احلدث تناميا 
هسترييا لدى طالبات املدرسة وحالة من 
الذعر واخلوف، واالرضاب عن الدوام، 

خصوصا بعد اصابة مديرة املدرسة.
فيه  الديوانية  شهدت  الذي  الوقت  ويف 
واحتجاج  الطالبات  ألولياء  تظاهرات 
احلكومة  يطالب  املدرسة  داخل  من 
بيئيا  آمن  ملكان  الطالبات  بنقل  والرتبية 
فرقا  ترسل  ان  الرتبية  وزارة  بادرت 
اي  عن  املدرسة  يف  للبحث  صحية 

اشعاعات خشية التلوث االشعاعي.
خرباء  جوالت  بعد  الرتبية  واكدت 
املدرسة  يف  والتكنولوجيا  العلوم  وزارة 
بغداد  الطاقة يف  تقارير اخلرباء وهيئة  إن 
من  الفردوس  إعدادية  خلو  أظهرت 

التلوث اإلشعاعي.
وقالت الوزارة يف بيان صادر عن املكتب 
إقبال  حممد  الرتبية  لوزير  اإلعالمي 
املدرسة  زاروا  اخلرباء  »أن  الصيديل، 
يف  املوجود  واملخترب  بنايتها  وفحصوا 

تربة  الرشب وعينات من  املدرسة ومياه 
اإلشعاعي  الفحص  بجهاز  املدرسة، 
الفا،  )كاما،  أشعة  بقياس  واخلاص 
بيتا(، مبينًا أن النتائج أثبتت عدم وجود 
أو مواد كيمياوية يف خمترب  مصدر مشع، 
املدرسة، وان ما موجود فقط هو أمالح 
استبعاد  مع  والصوديوم،  البوتاسيوم 
بالتلوث  الصحي  الرصف  مياه  تأثري 

اإلشعاعي«.
الطالبات  نقل  »تم  أنه  البيان  وتابع 
الفاضالت  مدرسة  إىل  مؤقت  وبشكل 
حفاظًا  الفحص  إجراءات  إكامل  حلني 
قام  الفني  الفريق  وإن  سالمتهن،  عىل 
باملسوحات يف 18 صف وقاعة دراسية 
إىل  باإلضافة  وخمازن  ومكتبة  وخمتربات 

الساحة وبعض األماكن اخلدمية«.
ويف اتصال هاتفي ألحد اولياء الطالبات 
ان »عدد حاالت  تلفزيوين ذكر  لربنامج 
كان  ما  حالة،   )40( عىل  يزيد  االصابة 
من  بناهتم  ومنع  االهايل  بذعر  السبب 
يتحاشى  التي  املدرسة،  بناية  يف  الدوام 

املرور من امامها اليوم املارة«.

بناء الدار.
وانطلق الشباب يف )نخوة عراقية للحاالت 
التربعات  بجمع  حلتهم  ضمن  االنسانية( 
قالئل  ايام  إال  هي  وما  الدار،  بناء  إلكامل 
حتى بدأ العراقيون يتفاعلون مع هذه احلالة 
متربع  بني  منهم  الكثري  فانتفض  االنسانية 
انشائية، وكذلك  بمواد  باملال بني من تربع 
لألرملة  عمل  فرص  بتوفري  ساعد  من 

تساعدها عىل قوت يومها واطفاهلا.
اخريها  وليس  اخرها  كانت  حالة   )14(
اخرى  حاالت  ثمة  لكن  أحد،  ام  حالة 
كعالج الطفلة مريم، احلالة رقم )12( التي 
تطلب عالجها السفر اىل ايران برفقة والدها 
واحد الشباب وحتديدا اىل طهران مستشفى 
بصري الطبي، ويقول نارش اخلرب: »بعد اخذ 
زرع  عملية  اجراء  االطباء  رفض  التحاليل 
بجرثومه  تصاب  ان  خشية  للطفلة،  قرنية 
تدخل اىل العني، وقد تتسبب بوفاة الطفلة، 
دائمية  عدسة  زراعة  البديل  احلل  كان  لذا 
وهي عملية مصغرة لزرع العدسة.. واحلمد 
هلل كانت مطابقة، ويستمر النارش باحلديث 
منوها عن زيادة يف املبالغ اخلاصة بالعملية، 
فقرروا اخذ االذن الرشعي يف رصفها لتوفري 
الطفلة  والد  مريم  ايب  لبيت  منزلية  اجهزة 

وترميم سطح املنزل«.
التي  احلاالت  العراقيني  من  املئاُت  ويتابع 
مقاطع  عرب  الشباب  هؤالء  معها  يتفاعل 
فيديوية وصور فوتوغرافية تنرش عىل مواقع 

التواصل االجتامعي. 
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َفَأهْلََمَها  }الشمس/7{  اَها  َسوَّ َوَما  َوَنْفٍس 
َأْفَلَح  َقْد  }الشمس/8{  َوَتْقَواَها  ُفُجوَرَها 
َمن  َخاَب  َوَقْد  }الشمس/9{  اَها  َزكَّ َمن 

اَها }الشمس/10{.. َدسَّ
السلوكيات  من  جمموعة  الشخصية 
طابعًا  تعترب  والتي  واألفكار  واملعتقدات 
مميزًا للفرد, والتي تشكل دوافعه نحو ردود 
أفعاله, ومنها ما هو غالب عليه ومنها ما هو 

يظهر تبعًا ملؤثرات حمددة«.
التي  الشخصية  هي  السوّية  الشخصية 
طابعًا  لتعطيها  الصفات  ببعض  تتحىل 
مقبواًل من اجلميع, حيث فقدان سمة واحدة 
أو كلها يؤدي إىل خلل يف الشخصية عمومًا 

وتشكل عيبًا يعاين منه الفرد.
ذاته  حول  متمركز  غري  فعال  شخص 

توجهات  ويكتسب  الراشد  دور  ويامرس 
أكثر متركزًا حول املجتمع, ويتصف بالكفاءة 
واالنسجام واملرح, والقدرة عىل االستفادة 
من اخلربة املكتسبة, والتواصل مع املجتمع, 

وقابلية عىل تقييم ذاته«.
يف  السوّية  الشخصية  السامت  إجياز  يمكن 

األيت: 
1- تقبل الفرد لذاته: وهو شعور الفرد 
ذاته وحتى حيقق  وتقبل  نفسه  بالرضا عن 
الفرد هذه السمة لنفسه جيب عليه أن يفعل 

اآليت:
له  تسمح  ال  أشياء  لنفسه  يتمنى  ال  أن  أ - 

قدراته بتحقيقها.
ب - أن يربط قيمه يف احلياة بأهدافه.

التعليمية  ت - أن يشرتك يف وضع اخلطط 

واملهنية لنفسه.
ويعمل  اآلخرين  يكتسب صداقة  أن  ث - 

عىل تنميتها.
اآلخرين  جتاه  مشاعره  عن  يعرب  أن  ج - 

ويتعلم كيفية تقبل مشاعرهم جتاهه.
وتفهمهم  للذات  اآلخرين  تقبل   -2
وحبهم هلا: تقبل اآلخرين للفرد يزيد من 

ثقته بنفسه ويشبع حاجة االنتامء لديه.
3- تقبل الذات لآلخرين: حتى يكسب 
الفرد تقبل اآلخرين له جيب أن يتقبلهم هو 

أيضًا.
األسلوب  باالستقالل:  الشعور   -4
يتحمل  وجعله  الطفل  تربية  يف  املعتدل 
أدائها  عىل  يقدر  التي  األعامل  مسؤولية 
اختاذ  عىل  قادرا  مستقال  إنسانا  منه  جيعل 

تعرف على 
شخصيتك

بقلم: مواهب اخلطيب
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القرار وحسن الترصف.
واالستعداد  العمل  حياة  اختيار   -5
الوصول  اآلباء  عىل  فيها:  والدخول  هلا 
مع أبنائهم إىل قرار سليم بخصوص املهنة 
لكي تكون مالئمة لقدرات األبناء ومشبعة 

مليوهلم.
مواقف  ملواجه  بالكفاية  الشعور   -6
إمكانياته  ينمي  الفرد أن  احلياة: جيب عىل 
احلياة  مواقف  مواجهة  عىل  قادرًا  ليكون 

املختلفة.
بالذنب  الشعور  من  التحرر   -7
واخلوف  بالذنب  الشعور  إن  واخلوف: 
إىل  يؤدي  وقد  بنفسه  الفرد  ثقة  يضعف 
عدم تقبل الذات ويقلل من الشعور بالرضا 

واألمان.
يتم  الواقع:  مواجه  عىل  القدرة   -8
بشكل  الواقع  مشكالت  حل  طريق  عن 

موضوعي واقعي بدون إضاعة الوقت.
واجتاهات  مفاهيم  اكتساب   -9
املوضوعية,  اآلخرين,  آراء  تقبل  مرغوبة: 
املسؤولية,  وحتمل  إدراك  التعلم,  استمرارية 
الشعور  األمانة,  الذات,  احرتام  التعاون, 
اإلصغاء,  حسن  املناقشة,  حب  بالرضا, 

الطموح وغريها.
إذا استطاع الفرد أن يكتسب هذه املفاهيم 
حتقيق  عىل  قدرة  أكثر  يصبح  واالجتاهات 

التكيف والصحة النفسية لذاته. 
صفات الشخصية السوّية هي:

يف  والتحكم  النفس  ضبط  بالنفس,  الثقة 
لآلخرين,  املتقبلة  املرنة  الشخصية  السلوك, 
املتعاونة,  الشخصية  الطموحة,  الشخصية 
الشخصية  واملؤثرة,  الفعالة  الشخصية 
املقدرة للمسؤولية, الشخصية املعتمدة عىل 

الذات.
صفات  تبني  التي  والضوابط  املعايري 

الشخصية السوية:
1. التوازن يف تلبية املطالب بني اجلسد 

والروح:
يلبي  الذي  هو  السوّي  اإلنسان  أن  تعني 
سواء  حد  عىل  واجلسد  الروح  نداءات 
يوجد  أن  يمكن  واالنحراف  الشذوذ  وأن 
أو  اجلسد  حساب  عىل  الروح  إشباع  عند 

العكس.
2. الفطرية:

الفطرية  السنن  مع  السلوك  انسجام  تعني 
كلام  فالسلوك  عليها,  الناس  اهلل  فطر  التي 

تطابق مع الفطرة أو اقرتب منها كان سويًا 
وكلام ابتعد عنها كان شاذًا.

3. الوسطية:
وهي خريية السلوك وفضيلته, أو هي توازن 
يف أداء السلوك ذاته بني اإلفراط والتفريط, 
والتقتري,  اإلرساف  بني  يكون  فاإلنفاق 
والرجاء,  اخلوف  بني  تكون  باهلل  والعالقة 

واالجتاه إىل أحد الطرفني يعد شذوذًا.
4. االجتامعية:

اجتامعي,  وسط  يف  اإلنسان  وجود  وهي 
الوسط, وقدرته  السلوكي مع هذا  وجتاوبه 
اآلخرين.  مع  اإلنسانية  العالقة  إقامة  عىل 
الثانية  بالسمة  وثيق  ارتباط  السمة  هلذه 
إىل  واالجتاه  بفطرته  اجتامعي  فاإلنسان 
يعد  ملجأ  سبب  بدون  العزلة  أو  الفردية 

شذوذًا.
5. املصداقية:

هي الصدق مع الذات ومع الناس, وتطابق 
ظاهر اإلنسان مع باطنه, وكلام اختلف ظاهر 
اإلنسان عن باطنه كلام كان شاذًا وازدوجت 

شخصيته وهو النفاق.
6. اإلنتاجية:

وحتمل  العمل  إىل  اإلنسان  اجتاه  وهي 
املسؤولية بحدود قدراته, فالعمل أو اإلنجاز 
وصحته  اإلنسان  سواء  يف  مهاًم  ركنًا  يعد 
إىل  والسلبية  البطالة  تؤدي  بينام  النفسية, 

االنحراف أو الشذوذ.
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بداي��ة رحلتن��ا كانت مع الس��يدة القابلة 
)أم كريم( والت��ي بادرتنا احلديث وهي 
يف نشوة من الفرح حينام عادت بذاكرهتا 
اىل أكثر من عرشين عاما لتحكي لنا عن 
دور القابلة عند الوالدة، فقالت: »حينام 
تش��عر املرأة احلامل ب��آالم الوالدة، كان 
االهل سابقا يرس��لون بطلب القابلة يف 
املحلة أو املنطقة، ويطلق عليها )الواّلدة 
أو احلبوب��ة(، لتنض��م اىل أف��راد العائل��ة 
س��اعة الوالدة، وتأخذ موضع��ًا منفردًا 

عنهم«. 
 وتابعت أم كريم، »بعد أن تش��تد اآلالم 
ل��دى امل��رأة احلام��ل يف منطقت��ي البطن 

والظهر بني حلظات وأخرى، وتتحسس 
بخروج اجلنني حتى حتني الوالدة، هُتيئ 
القابلة بعض األدوية والعقاقري العشبية 
كورد لس��ان الث��ور والزعف��ران واهليل، 
ويت��م خلطه��ا لترشب��ه امل��رأة احلام��ل، 

فترسع يف إسقاط اجلنني«.
فيام حتبذ أكثر العوائل يف الوقت احلارض 
إرس��ال املرأة اىل مستشفى املدينة وذلك 
دفع��ًا للخط��ورة الت��ي ق��د تص��اب هبا 
وحذرا من انتقال اجلراثيم ولكي تكون 

املرأة ووليدها يف مأمن وسالم. 
ثامن��ون  )أم كاظ��م(  الس��يدة  وحدثتن��ا 
عام��ا، عن حلظة اق��رتاب موعد الوالدة 

)الطل��ق( عند أي م��ن جاراتنا س��ابقا، 
»كانت النساء جتتمع من أقارب وجريان 
يف إح��دى غ��رف املنزل، وخ��الل تلك 
الس��اعات يأيت بامء ورق البطنج للمرأة 
احلام��ل حيث ت��رشب ماءه لتس��لم من 
ارتفاع درجات احل��رارة، ثم ترشب ماء 

الزعفران، وبعدها تتناول البيض«. 
 وتابع��ت )أم كاظ��م( رسد األح��داث 
قائلة: »بع��د ذلك بف��رتة وجيزة ترشب 
النفس��اء لتقوية بدهنا س��بع عرقات من 
الس��وائل املس��تخلصة من األعش��اب، 
وبعده��ا يع��ود ال��دور بباق��ي األع��امل 
األخ��رية للوالدة ع��ىل القابل��ة املأذونة، 

من الرتاث ال�سعبي

رحلة التقاليد واألعراف االجتامعية التي الزالت سائدة يف جمتمعنا ليومنا هذا، ومنها: )مراسيم الوالدة(، حيث تستعد عائلة املرأة 
احلامل خالل الشــهر الســابع من احلمل بتجهيز مالبس الطفل واللوازم املعدة له، والتي تشمل املهد والفراش وغطاء قامش عادة 
ما يكون من امللمل ودوالبا خاصا لوضع لوازم الطفل القادم حسب إمكانية العائلة، وقد تنعدم هذه الوسائل لدى بعض العوائل 

الفقرية. 

تقرير: ح�سني النعمة

مرا�سيم والدة االأطفال
تقاليد وعادات بع�سها ال يزال �سائدا
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وبع��د والدة اجلن��ني تق��وم القابلة بقص 
احلبل الرسي وغس��ل املولود وفيام تكون 
مجيع ه��ذه املراحل حمفوف��ة بالصالة عىل 
حممد وآله، ينادى اىل األب أو اجلد ليكرّب 

ويؤذن يف أذن الطفل وهو من السنن التي 
يتبعها املسلمون ليومنا هذا«.

م��ن طرائف م��ا يك��ون يف ه��ذه املرحلة 
إن األمه��ات يرم��ني القطع��ة املتبقية من 
احلب��ل الرسي والتي تس��قط بعد مخس��ة 
اىل س��بعة أي��ام يف بع��ض احلوانيت لكي 
يصبح الطفل صاحب عمل يف املستقبل، 
أو يف س��احة مدرس��ة لكي يصبح موظفًا 
يف الدول��ة اعتق��ادًا منه��ن بتحقي��ق هذه 

التقاليد.
 ث��م ترم��ى املبال��غ املتع��ارف عليها عىل 
امل��رس، ومنه��ن من كان��ت ترم��ي دينارًا 
واحدًا وأخرى نصف دينار كل حس��ب 
اس��تطاعتها إن كان املول��ود ذك��رًا، وان 
ه��ذه احلالة ال زالت مس��تمرة ليومنا هذا 

يف أكثر البيئات العراقية. 
عق��ب ال��والدة ال زال��ت هنال��ك أعامل 
تق��وم هبا القابل��ة، بعد أن تغس��ل القابلة 
الطفل باملاء الفاتر وصابون الرقي، تدهن 
مفاصل��ه ببع��ض الده��ان وتلف��ه بقطعة 
ق��امش بيضاء تعرف ب�)القامط( وتس��لمه 
اىل أم��ه، وهو ما أخربتن��ا عنه العلوية )أم 

طالل املوسوي(.
وم��ع االبتس��امة الت��ي ُرس��مت عىل حميا 
تابع��ت  بالبس��ملة  واردفته��ا  املوس��وي 
وتعل��و  ال��دار  الفرح��ة  »تع��مُّ  الق��ول: 
العائلة  اهلالهيل والصل��وات، وتس��تمر 
بطب��خ العصي��دة: )خلي��ط م��ن الطحني 
والسكر والسمن(، ملدة ثالثة أيام متتالية 
ُتق��دُم للم��رأة النفس��اء، وتنح��ر بع��ض 
العوائل ما تيرس هلا من األنعام أو دجاجة 
صغرية، أم��ا إذا كان املولود أنثى، كانت 
تش��هد بعض البي��وت نوعا م��ن الضجر 
ألن املول��دة بن��ت، وبع��د إن يصلني عىل 
النب��ي )ص��ىل اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم(، 
خياطب��ن امل��رأة النفس��اء ب�)احلمد هلل عىل 
الس��المة( ث��م يرم��ني عند الطفل��ة هدية 
مالية إن كانت املول��ودة األوىل، ثم تقوم 
القابل��ة بثق��ب أذنيها لكي يلبس��ها أهلها 

األقراط يف املستقبل«.
مم��ا كان وال زال معم��وال به م��ن عاداٍت 
وأع��راف أخربتن��ا عن��ه املوس��وي وهي 
تبح��ث يف حقيب��ة ذاكرهت��ا: »ليومنا هذا 
Aوعند أغلب أهايل كربالء نضع يف سقف 
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فم الطف��ل القليل من تربة الش��فاء )تربة 
اإلم��ام احلس��ني )علي��ه الس��الم((، منها 
للت��ربك ومنه��ا ليمض��غ طع��م األرض 
الت��ي س��يعيش عليه��ا، وُيعَص��ب رأس 
ذاك الطف��ل بعصابة بيضاء أو تلبس��ه أمه 
وش��احا أبيضا صغريا يف رأسه خوفًا من 

إصابته بأي مرض«.
رحلة املولود مع االعشاب، وأول 

سياحة له 
يقول )أبو أس��عد الب��ارودي( 74 عاما، 
وه��و صاح��ب حم��ل عط��ارة أعش��اب 
»كثريا ما تأيت املس��نات لرشاء األعشاب، 
وهنال��ك أعش��اب خاصة يت��م جتهيزها 
لألطفال حديثي الوالدة وكذلك للنساء 

احلوامل«.
ويضي��ف البارودي »م��ن املتعارف عليه 
بع��د س��امع رصاخ الطف��ل، ان تغ��يل ل��ه 
احداه��ن: )زع��رت اهل��وى م��ع الكم��ون 
وال��ورد واضافري اجل��ن(، فيرشبه وهيدأ 
روع��ه«، مش��ريا اىل إن »كث��ريا م��ا كان 
حيصل تعرس ش��ديد أو نزيف قوي لدى 
الوالدة أو عدم عناية القابالت مما يسبب 

موت النساء«. 
ومما نقل��ه أرباب التاري��خ كالدكتور عبد 
كرب��الء(  )تاري��خ  يف  الكلي��دار  اجل��واد 
يف  طعم��ه  آل  ج��واد  س��لامن  وامل��ؤرخ 
)كرب��الء يف الذاكرة( وهو م��ن الطريف 
أيضا: إن »كل من لدهيا طفل رضيع تأيت 
به ساعة الوالدة لكي يشم رائحة كرهية، 
ف��ان مل جتلبه فهي ال تس��تطيع الرتدد عىل 
املرأة النفساء، هذا غري زيارة مقام الطفل 
الرضيع )عيل االصغر )عليه الس��الم( يف 
ش��ارع الس��درة بكربالء، ووضع الطفل 

الوليد يف املهد املوجود يف املقام«. 

النفساء وتقاليد ما بعد الوالدة
هنا مل يتبق  من هذه التقاليد سوى القليل 
وال��ذي حدثتن��ا عن��ه احلاج��ة )أم حيد( 
76 عام��ا، فقالت: »تق��وم القابلة أو أي 
من نس��اء املنزل بدور آخ��ر، حيث تأخذ 
الطفل اىل األس��واق للتجوال به كس��وق 
البزازي��ن والعطارين  القصابني وس��وق 
صب��اغ  دكان  يف  املط��اف  هب��ا  وينته��ي 
املالبس، حيث يلون قطعة قامش ينقطها 
بأل��وان خمتلفة ويضعها ع��ىل وجه الطفل 
ثم تدفع له مبلغًا قدره مائة فلس س��ابقا، 
وتعود به اىل أهله، كام توضع حتت وسادة 
أم الطفل )سكينة ومقّص، وبعضهم كان 
يزيد عليه��ا بأحد االحج��ار الكريمة أو 
لؤلؤة، ملدة 7 أي��ام( دفعًا للرش، كام جيب 
إن ال تبقى األم وحدها يف الغرفة دون أن 
يشاركها ش��خص آخر من أفراد العائلة، 
وذلك لكي ال يمسها اجلن بأذى كام كان 

يعتقد سابقا«. 
وتب��ني أم حيد إن »م��ن املتعارف عليه يف 
األوس��اط الش��عبية إن يبادر أهل الطفل 

)الذك��ر( بختانه قبل يومه الس��ابع فيأتوا 
ب�)احلالق( ويتم اخلت��ان، وتكون العائلة 
مس��تعدة إلعالن األفراح يف ذلك اليوم، 
بعده��ا ت��أيت النس��وة يف الي��وم الس��ابع 
ليأخ��ذن أم الطف��ل اىل احل��امم ويك��ون 
برفقتهن الطفل وعادة القابلة، ويف مساء 
ذات اليوم يرس��ل أهل املولود اىل القابلة 
عش��اء مع مبل��غ ال يقل ع��ن ثالثة دنانري 
يوضع داخ��ل ظرف خاص مع العش��اء 
وه��ذا كان مس��تمرا لنهاية العق��د الثامن 

من القرن املنرصم«. 
ختام هذه العادات كان عندما يبلغ الطفل 
)40( يومًا من عمره حيث يلطخ جسمه 
وأنفه وأذناه ويداه ورجاله بس��بعة أنواع 
من العط��ور لكي ال تؤثر علي��ه الروائح 
الكرهي��ة بعد ذلك حينون ويلبس��ون ثيابا 
جدي��دة، ويكون غ��ذاء الطفل عبارة عن 
ماء حار وس��كر مذاب في��ه، وإذا مل يكن 
ل��دى األم احللي��ب تش��رتي ل��ه العائل��ة 
احلليب وهكذا يس��تمر الطف��ل باحليوية 

والنمو حتى فطامه بعد عامني. 
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يعاين  التي  املزعجة  السلبية  الظواهر  من 
موضوع  االيام  هذه  يف  جمتمعنا  منها 
بالشوارع  واملراهقني  االطفال  شجار 
هذه  وتبدو  املدارس  من  خروجهم  بعد 
الظاهرة جديدة فالتشابك باأليدي ومتزيق 
االنف  من  والدماء  واملالبس  احلقائب 
والوجه من سيامء تلك املشاجرات الرعناء 
التي المتت بصلة للذوق وال لألعراف او 

الرتبية السليمة..
يمكن تصنيف املتشاجرين بفئتني:

االعتداء  يقود  من   هو   : االوىل  الفئة 
املبادرة  زمام  يمتلك  والذي  زمالئه  عىل 

باإليذاء..
وهم  عليهم  املعتدى  وهي   : الثانية  الفئة 
احلقد  من  مايقع  جراء  من  املترضرون 

والغرية..
يتحصنون  الطالب  من  كثريا  ان  ننكر  ال 
اكثر  مستوى  ذات  وتربية  عالية  بأخالق 
الطالب  من  كثريا  ان  حني  يف  جيدة  من 
يعانون من االمهال االرسي وحصتهم من 
االهتامم واالرشاف والرتبية ضعيف لذلك 
جتده يتصيد يف املاء العكر مع طالب الفئة 
بوادر  وتبدأ  االلتامس  حيصل  وهنا  الثانية 
العداء بني الفئتني وحتصل هناك مناوشات 
بسيطة بني الفرص املوجودة بني الدروس 

بعد  الكربى  املشاجرة  ان حتصل  امل  عىل 
االنتهاء من املدرسة..

التي  واحلقد  القسوة  من  كثريًا  استغرب 
ومن  واملراهقون  االطفال  هؤالء  حيملها 
ومن  االجرامية   املهارات  تلك  هلم  اين 
من  اكثر  يذهب  وبعضهم  هبا  اتوا  اين 
اكرب  ادوات جارحةإليقاع  بحملهم  ذلك 
تافهة  واحيانًا  بسيطة  وألشياء  ممكن  اذى 
متفوقا  عليه  املعتدى  الطالب  يكون  كأن 

دراسيًا..
وإلجياد احللول الناجعة هلذه الظاهرة  غري 

السوية  تكون بشقني :
الشق االول وهو البيت اذ يقع عىل كاهل 
الرتبية  مسؤولية  احداهم  او  االبوين 
او  صغريًا  كان  ان  ألوالدهم  والتوجيه 
املنحرفة  سلوكياهتم  من  واحلد  مراهقًا 
واالنتباه اىل مايشاهدونه سواء ان كان من 
وكذلك  فيها  ومايعرض  التلفاز  شاشات 
واقتصار  املوبايل  دور  االهم حتجيم  وهو 
تقنيات العرص عىل االشياء النافعة التي ال 
ترض بكال  الفئتني )االطفال واليافعني(..

عىل  تقع  اذ  املدرسة  وهي  الثاين  الشق 
متمثلة  كبرية  مهام  املدارس  ادارات 
الطالب عىل  لترصفات  االساتذة  بمراقبة 
حد سواء االطفال واملراهقني وخصوصا 

الذين تؤرش عليهم ضوابط خلقية او سوء 
الصف  مراقب  تفعيل  وايضا  سلوكي 
الدرايس  الصف  بني  جرسا  يكون  الذي 
مراقب  تفعيل  وكذلك  املدرسة  وادارة 
كامريا  بمثابة  يعمل  والذي  الساحة 
مراقبة لسلوكيات الطالب ورصد امليسء 
منهم  وردعه بطريقة تالئم  ماأويت به من 
عن  الوقوف  للطالب  يضمن  فعلوبذلك 
حدوده ال يتجاوزها وبذلك تضمن ادارة 
املدرسة تقويم الطالب وهتذيب سلوكهم 
بعد  فيام  ينسحب  ذاك  واذ  املدرسة  داخل 
نضمن  ويذلك  املدرسة  اسوار  خارج  اىل 
املعني  سلوك  حتسن  من   %60 مانسبته 

باملوضوع..
هذه  كلاميت  جتد  ان  قلبي  كل  من  امتنى 
واملربني  اوال  العائلة   نفوس  يف  صداها 
والبيت البديل يف املدرسة ثانيًا حتى يتحقق 
وينعم اوالدنا واخوتنا بنعمة اجواء االمان 
واالبتعاد كليًا عن مظاهر التشاجر وابدال 
التي  التفاهم  صيغة  اىل  والعنف  العصبية 
وبذلك  والسكينة  واهلدوء  املحبة  جتلب 
نكون قد ابتعدنا عن ظاهرة غريبة وعنيفة 
عن جمتمعنا ابعد ماتكون عن ديننا احلنيف 

واعرافنا االجتامعية السليمة.. 

م�ساجرات 
اطفال املدار�س 
اىل اين؟

بقلم: عي�سى  اخلفاجي
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ُبْرُعٌم ّربِيِعّي

كان وردًة يف َوَهج ُنضِجها ومجال نظارها، 
مل يتجاوز الثالثة ع��رشة من عمره، جيلس 
جلس��ة الواثِقني املْطَمئِنني، هكذا كاَن عيلٌّ 
الصغري يف عم��ره، الكبرُي يف عقله، القويُّ 

بعقيدته.
أج��اَب وب��كلِّ حٍب عندما س��أَله ش��اٌب 
جال��ٌس اىل قرب��ه يف احلافلة الكب��رية التي 
كان��ت تقلن��ا اىل ح��رم أيب احلس��ن )عليه 
الس��الم( م��ن أي��ن ت��أيت؟ من كرب��الء.. 
لوح��دك؟ نع��م لوح��دي س��أله الش��اب 
بفض��ول وحمب��ة وه��و حيمل��ق ويدقق يف 
قس��امت وج��ه ع��يل الطيف��ة، مل��اذا اراك 
بمفردك؟ أي��ن والدك؟ فأج��اب والفخر 
يمل��ؤه: أيب اآلن م��ع احلش��د يداف��ع عن 
الوط��ن، أدَهش اجلمي��ع ذاك اب��ن الثالثة 
عرشة من عمره، بعد أن افصح عن س��نه، 
حلظ��ات وطلب م��ن س��ائق الس��يارة أن 
يتوقف لينزل فتوقفت الس��يارة، وبادرُت 
بالن��زول أيضًا لّلَحاِق ب��ه، عّلني أتعلم مما 

ُعّلَم ُرشدا..
ن��زَل ومش��ى رسيع��ا.. خطوات��ه كان��ت 
ُتَش��ّتُت ذهن من يتبعه فهو مل يكن يس��لك 
طريق��ا واح��دًا أتعبني اال أنني اس��تطعت 

أن أوقفه ألبنّي له ش��دة إعجايب بام يفعله، 
لكني تفاج��أت أين اواجه صبي��ا ًبارعًا يف 
التواض��ع ورسع��اَن م��ا أفلت نفي��ه مني، 
عرَب الش��ارع يمينا ثم عاد يسارا حماولة منه 
إلهيامي وبعد ان فقدُته حلظات بني ش��دة 
الّزحام رأيُته جالسًا اىل جانب رشطّي ممن 
يتولون احلامية والتفتيش يف أحد األبواب 
املؤدية للحرم العلوي الرشيف، سارعُت 
اليِه خش��ية أن يس��تغفلني ه��ذه املرة أيضًا 
س��ّلمُت عليه وقلت له: »ال ختف أحببت 

احلديث معك فقط فقال ممتنعا: ال ال..«.
ورسع��ان م��ا أت��ى الرشط��ي وأدخلن��ي 
يف اس��تجواٍب ع��ن رسِّ حلاق��ي بالصبي، 
فرشحت ل��ه رس حلاقي به، وتفهام س��بب 
حلاق��ي بالصبي، فس��ألته بعد أن ش��عرت 
ان قلبه اطمأن: ملاذا فررت مني؟ فتبس��م، 
مِلَ أتي��ت اىل هنا؟ فتفجرت أس��ارير احلب 

عنده فقال: لكي ارى سيدي..
- ومن سيدك؟

السيس��تاين..  الس��يد  املرج��ع  س��امحة   -
اس��تفهمت من��ه، وه��ل تع��رف س��امحة 
الس��يد؟ قال يل حينها: كيف ال وهو أمرنا 
بالدف��اع ع��ن الوط��ن.. أنا احب الس��يد 

واح��ب احلش��د ي��ا خال��ة احبه��م كثريا، 
وأض��اف وابتس��امته ترس��م األم��ل عىل 

حمياه.. 
امتن��ى لقاءه كي ي��أذن يل بلحاق مع ايب يف 
احلش��د الش��عبي، فلم اقاطع��ه وتركت له 
حرية التعب��ري فأردف قائ��اًل: بعد أن رفع 
رأس��ه الذي كان قد طأط��أه عندما تصور 
ش��دة موقف ما خيشاه، جيب علينا يا خالة 
أن نتهيأ ونغل��ق عليهم الطرق.. ليس من 
العق��ل اجلل��وس مكتويف األي��دي.. أمي 
من أرس��لتني! وأيب منذ اشهر ال يزال مع 

األبطال يف احلشد.. 
اس��تجوبته ع��ن رسِّ قّوت��ه فع��اد وأجاب 
ج��واب ناف��ذ البصرية: »س��امحة الس��يد 
رِسّ قوتن��ا أحبب��ُت مالطفت��ه ب��أن التق��ط 
له ص��ورة، أحتِف��ظ هبا ألقرأ قس��امته كّلام 
األمل..  او  الضع��ف  م��ن  يشء  دامهن��ي 
فق��د كان حيمل وجها باس��اًم مل��ؤه النور، 
امتنع ومه��س بصوت خاف��ت خِجل لرد 
طلبي وابتس��امة متأل حمياه خالتي ارجوِك 
اخربت��ك ال احب الش��هرة ان��ا أعمل هلل، 
وامنيتي ان أموت شهيدا ًفهو رشف يل أن 

اكون جنديًا جمهوال.

مرمي اخلفاجي/ مركز احلوراء زينب )عليها ال�سالم( 
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كواكب..  
و�سورة الواقعة

ابتس��امة  وابتس��مت  بعم��ق،  تنفس��ت 
الق��وة،  هب��ذه  اهن��ا  تتوق��ع  مل  االنتص��ار، 
واالرصار، وهي س��يدة بعقدها اخلامس، 
وان اهلل كان معها يف كل خطوة، شعورها 
باالطمئنان جعلها تردد كلامهتا الس��حرية 
التي طاملا اطلقتها امام عائلتها بكل كياسة 
ودماث��ة: ان املرأة تتمتع بصفاء ذهني كبري 
ورسعة بدهيي��ة، مما يس��اعدها عىل حتليل 
االم��ور وتفحصها بدقة وروي��ة وهدوء، 
مف��ردات،  ارب��ع   يف  تكم��ن  قوهت��ا  وان 
وحمبته��ا،  وتفامهه��ا  وحتمله��ا  هدوئه��ا 
والش��عور باالمن بالنس��بة للمراة هو كل 
ما تبحث عنه يف حياهتا...اس��تفاقت عىل 
وضعه��ا، حماولة معرفة م��ا جيول بخواطر 

بمن حوهلا...
ح��ركات  احدث��ن  بقرهب��ا  اجلالس��ات 
واي��امءات، وتس��اءلن ع��ام حص��ل هلا يف 
س��امراء وكيف انقذت نفسها.. من موت 
حمتوم؟ ومل��اذا اطلق عليها املجاهدون من 
احلشد الشعبي واجليش، بطلة سامراء..؟ 
احداهن قالت: دعوها تس��رتجع انفاسها 
فق��د ج��اءت برتاهبا من ح��رب رضوس 
بعد ان عانت، وهي االن ضيفتنا العزيزة، 

واملرأة السامرائية البطلة..!
جلس��تها  يف  اعتدل��ت  »كواك��ب«  لك��ن 
ورش��فت بقايا الش��اي، وبدأ احلزن يعيد 
نش��اطه ع��ىل حمياه��ا حتى اح��رت عيناه، 
وارتف��ع نبض قلبها وكأن��ه طبول تاذن هلا 
بقي��ام جديد، فاردفت قائل��ة: يا خوايت انا 

كواكب »ام ايمن« الشهيد وزوجة الشهيد 
»اكرم« ابو ايمن البطل الذي شاغل وحده 
العصاب��ات وانق��ذ م��ا يمكن انق��اذه من 
ارواح خائفة اغلبها من النس��اء واالطفال 
والش��يوخ من قرية البو حممد قرب س��يد 
حممد أي املس��افة ب��ني القرية والرضيح ال 
تتجاوز العرش دقائق مش��يا عىل االقدام.. 
ان اجت��از االرهاب القري��ة انتهى رضيح 
الس��يد حمم��د، كان اجليش وقته��ا جماميع 
متفرقة تاثرت بتكبريات االرهابني بحرق 
كل يش امامهم والوصول اىل السيد حممد 
وتفجريه وجعل مكانه مأربا للس��يارات، 
ه��ذا االعالن ه��ز رجال ونس��اء القرية.. 
وزوج��ي اك��رم مرابط عىل ثغ��رة متنع كل 
متس��لل اىل رضيح الس��يد حتى استشهد، 
ف��ام كان من امري اال ان اس��ري عىل خطاه 
فجمع��ت نس��اء القرية القوي��ات ورابطنا 
ع��ىل منع التس��لل من جدي��د، وقتها حى 
وطيس القذائف العشوائية واصطدامات 
الش��عبي  احلش��د  رج��االت  ب��ني  قوي��ة 
واالرهاب فعاود تكبريهم باوامر جديدة 
وه��ي ترك س��يد حممد والتوج��ه اىل اخلط 
الرسيع الرابط بني س��امراء وبغ��داد، هنا 
تنفسنا قليال من زخ الرصاص واهلاونات، 
وتقدمن��ا باجت��اه الرضيح ك��ي نحتمي فيه 
كواك��ب  اجله..توقف��ت  م��ن  ونم��وت 
ع��ن احلدي��ث ولك��ن النس��وة مل يمنحنها 
فرص��ة امطروها بوابل من االس��ئلة، هل 

استشهدت نساء القرية؟ جتيب.. نعم 

ه��ل قاتل��ن قتال االبط��ال؟ نع��م.. وهل 
وه��ل.. وهل... حتى انفج��رت كواكب 
باكي��ة, نعم نع��م فقد حورصن��ا مجيعا قبل 
الوصول اىل رضيح السيد وبدأ االرهابني 
التكفريي��ون باالعت��داء علين��ا بالرضب، 
بع��د ان رسقوا من��ا كل يش وقتل النس��اء 
الوايت يلبسن املالبس العسكرية وكنت انا 
واحدة منه��ن.. حينها وضعوين يف برميل 
مع��دين مثقب، وبعد ف��رتة جاءين رجالن 
اخرج��اين من��ه وأم��راين ان اخل��ع ثي��اب 
العسكر وأعطوين عباءة، وقالوا يل اذهبي 
باجت��اه طريق بغ��داد وال تلتفتي اىل الوراء 
مه��ام حص��ل خلف��ك.. اخل��وف متالكني 
واوص��ايل مجيعه��ا ترجت��ف وب��ني نف��يس 
اقول ل��و يقتلونني كي ارت��اح احلق بابني 
وزوج��ي واخ��ي افضل من االحس��اس 
بالعار واملهانة.. فانا ام ايمن واخت سعيد 
وام الكون ورحم الوجود.. انا املراة التي 
هتزُّ املهد بيس��ارها والع��امل بيمينها صانعة 
الرج��ال العظ��امء، ل��ن يمسس��ني احٌد.. 

املوت اهون.. 
ق��ال احده��م.. ال خت��ايف ان��ت يف ام��ان 
ورشف��ك مصان.. كأن��ه قرأ ال��ذي كنت 
افكر في��ه.. دون ان التفت اليهم قلت من 

انتم حفظكم اهلل..
جاء صوهتم مش��رتكا نحن سورة الواقعة 
الت��ي ما انقطع��ت  عنها وان��ت يف الرساء 

والرضاء.. 

حيدر عا�سور
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أتس��اءل .. كي��ف مضت تلك اللي��ايل دون أن 
متت��د إليِك يٌد تكفك��ف بقايا الدم��ع وتزيل ما 
أّرق وجهِك من غبار س��اعات النهار املنِهكة، 
وال يرتد إليِك صوت يقاس��مِك سكون الليل 
املوحش بكل��امِت دافئ��ة تطرد خم��اوف عتمته 

بعيدًا؟! 
وه��ا أنا أق��ف عىل أعت��اب احلقيقة ومش��ارف 
الفردوس، أراقب حلظاٍت مضنية  قد ُأرِسَجْت 
عىل صهوة زوجة مقاتل، تقاسمت مع زوجها 
معركت��ه وجهاده، فأت��م كل منه��ام واجبه عىل 

أكمل وجه وكانا خري شيعٍة وموالني. 
إن��ه املقات��ل البط��ل يعق��وب قاس��م الش��هري 
ب�)ط��ويس(.. وتلك ه��ي زوجته الت��ي بدأت 
ح��واري معها بتس��اؤل عن مش��هد االلتحاق 

األول فقالت: 
كأن��ه حدث للتو.. ال زلُت أرى صورته أمامي 
وه��و يتأه��ب للرحي��ل ويقبل نح��وي حاماًل 
حقيبة مالبس��ه بي��ده الي��رسى، وينحني ليطبع 
عىل جبيني قبل��ة صامتة ويمرر يده اليمنى عىل 
رأس مولودن��ا اجلدي��د، وقته��ا كان خويف عىل 
مصريه املحت��وم يغريني باجلف��اء ويمنعني من 
النه��وض لتوديعه ومؤازرت��ه، حتى كأن النظر 
إليه أصبح مس��تحيال بالنس��بة يل، ألين خشيُت 

أن يكون هذا اللقاء األخري.. 

ع��ىل ه��ذا اجلف��اء ودعّن��ا بعضنا، حي��ث كان 
التحاق��ه األول ملدين��ة )العوج��ة( راب��ط فيه��ا 
مخس��ة عرش يومًا م��رت كأهنا س��نني ثقيلة، ثم 
ع��اد بعدها ف��كان للقاء األول مش��اعر مغايرة 
وحالوٌة غريبة جرفت معها كل ما ترك الزعل 
من صدأ، فلم ترتك بيننا سوى هلفته عىل أطفاله 
وس��عاديت الغامرة بعودته عىل قي��د احلياة دون 

اصابة حتى.
كان رجوعه ساملًا يعلو سقف توقعايت، غري أن 
ذهويل تلك اللحظ��ة مل يدم طوياًل فقد كرست 

قيوده بالعناق ودموع الفرح.
لك��ن حلظ��ات الف��راق متعب��ة.. تركن��ي حني 
كنت بأمس احلاجة لوج��وده، فقد ولدُت للتو 
وتزام��ن التحاق��ه مع حلول أحب األش��هر هلل 
الذي م��ّر دون أن تقر أعيننا بوجوده، فال أذكر 

أنني وطئُت سفرة الرحن يومًا دون دموع..
وكان ي��زداد الضغ��ط النف��يس فأبق��ى أس��رية 
ضغ��وط عدي��دة تق��ض مضجع��ي، حم��ارصة 
بعيون أطفايل الصغار التي تسألني هل سريجع 

والدنا يا أمي أم ال؟ 
أما ساعة اجلزع حانت بعيدًا عن أوطان قلبي، 
وح��لَّ حملها اليق��ني والص��رب!، فاتصلت عليه 
وأخربت��ه »قد نف��د ما يف جعبتي م��ن صرب فإما 
أن تعود الينا أو تأيت ألوالدك تتكفل هبم ألنني 

راحل��ة دون ع��ودة.. س��أعود اىل دار أهيل فلم 
يع��د بإمكاين التحمل س��كت لربهة ثم رصخ: 
اتركيه��م واذهب��ي.. ارحيل وال تع��ودي أبدًا، 
انِت أقرب ايل وعجزِت عن فهمي ومس��انديت 
يف هذه املحنة العصيبة، اذهبي كام تش��ائني فأنا 

لن أساوم بديني!!.
أقفل اخل��ط وتركني لع��ذاب التفكري واحلرية، 
ث��م نظ��رت اىل اطف��ايل ال يمكنن��ي تركهم انام 
أردُت ردعه عن فكرة اجلهاد ليس إال، وأردته 
أن يع��ود لنا س��املًا، فبدأت أفكر بتل��ك املنزلة 
الت��ي أوصلني اليها طويس، وبدأت أس��تدرك 
نفيس وانتش��لها من قصورها وتقصريها بسامع 
خط��ب اجلمعة عن اجلهاد وفض��ل املجاهدين 
ودور امل��رأة الفعال بمؤازرهت��ا للرجل يف هذا 
التكلي��ف الرشع��ي، ومن��ذ ذلك الوق��ت وأنا 
أشاطره جهاده كام أشاطره اخلبز واملاء، أصبح 
ي��أيت ليحدثن��ي ع��ن املواجه��ات والعمليات 
العس��كرية الت��ي يغ��ريون فيها ع��ىل العدو أو 
العكس وأنا أس��مع بقل��ب دافئ عامر باإليامن 
فقد أصبحُت أعي حجم مسؤوليتي وتكليفي.
ومل تنت��ه رحلة الصرب والعزيم��ة وحتمل األذى 
يف جن��ب اهلل تعاىل، بالنس��بة لط��ويس وعائلته 
الت��ي أب��ت إال أن تكون رشيكت��ه يف األجر كام 

يف الصرب.

طو�سي 
وزوجته.. 
�سراكة من 

نوع خا�س
نغم امل�سلماين/ مركز احلوراء زينب )عليها ال�سالم( 

A
L

-
A

A
E

L
E

H
 

M
A

G
A

Z
I

N
E

32

دنا
ش

ح



با�سُم،  وثغرُك  و�ساٌح  ووجهك 
كيف ال ينت�سر هذا البطل الذي 
يدو�س على جرحه وي�سحك يف 

ح�سرة املوت؟

كاأن قلَب اأُمه يراه.. لقد ح�سَل 
واحـــدة..  حلظٍة  يف  كلُّه  هــذا 
كان اأ�سبُعه على الزناد.. يريُد 
يــتــوارى  اأن  ـــدوه قــبــل  قــتــَل ع
منه  قريبًا  كــان  فيما  هــاربــًا.. 
يحميه..  اأن  يــجــب  طـــفـــٌل.. 

وُيخليه �ساملًا..

عيون ت�سهر الأجل ان تنعم عيون اخرى بالراحة
يف الطق�س البارد واملمطر هناك يف القمم واجلبال و�ساحات القتال يف املو�سل 
�سابرين،  �سامدين،  لت�سحياتهم،  اأجالاًل  الهامات  لهم  تنحني  رجال  واطرافها، 

ينتظرون منا الدعاء والت�سرع هلل حلفظهم ون�سرتهم والرجوع بالن�سر.
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انتامئهم  أو  هبويتهم  أفكر  مل  حلظتها، 
بني  املوت  يواجهون  كانوا  املذهبي، 
عربات مدمرة وسيارات حتولت إىل كتل 
إنقاذ  غري  بوسعي  يكن  ومل  اللهب،  من 
حياهتم”، يقول رياض عطية يف إشارة إىل 
فيها أشخاصًا من غري  أنقذ  التي  احلادثة 
طائفته يف تفجري إرهايب مزدوج استهدف 
عام  بغداد  العراقية  العاصمة  أحياء  أحد 

.2009
كان عراقيًا مثيل

أمنيًا  حارسًا  يعمل  كان  الذي  رياض 
بعدما أصيب  فقد ساقه  ملؤسسة شيعية، 
يف التفجري الثاين بعبوات ناسفة يف بغداد، 
عندما كان حياول إنقاذ حياة الذين وقعوا 
يف  ويقول  األول.  االنفجار  ضحايا 
“مكان  صوتك(  )إرفع  ملوقع  حديثه 
االنفجار كان مكتظًا بحركة السري حلظة 
يلجأ  التي  األسواق  من  ألنه  استهدافه، 
إليها الناس من خمتلف املذاهب الدينية”.
العقد  يتجاوز  مل  الذي  رياض  ويضيف 
آخر حلظة حلُت  “بني  الثالث من عمره 
األنقاض  بني  من  آخر  جرحيًا  فيها 
واللحظة التي أفقت فيها وأنا عىل رسير 

يف املستشفى. كل يشء بدا يف أجزاء من 
ساقي.  فقدت  كيف  أتذكر  ال  الثانية. 
عيني  فتحت  عندما  فرحًا  كنت  لكنني 
الذي  الشاب  عائلة  أمامي  ووجدت 
التخفيف  حياولون  وهم  حياته  أنقذُت 

من معانايت باألمل”.
مل يكن هيتم رياض يف أن من انقذ حياته 
يف اللحظات االخرية التي فقد فيها ساقه 
يبتسم  بل  السنية.  الطائفة  أبناء  من  كان 
عبارة  شيعي  وأنا  سني  “هو  يقول  وهو 

خاطئة… لقد كان عراقيًا مثيل”.
منطلق إنساين.. ال طائفي

وإذا سألته ملاذا أنقذت حياة سني وأنت 
كنت  لو  ستترصف  وكيف  شيعي، 
حلظة  إنقاذه  ستحاول  الذي  بأن  تعلم 
ما  كل  أّن  جييب  سنيًا؟  كان  االنفجار 
حل  هو  االنفجار  حلظة  ذهنه  يف  رسخ 
الضحايا وإبعادهم عن النريان. “إن أكثر 
تدرك  التي  تلك  هي  إنسانية  اللحظات 
فيها ألول مرة أنك تتعامل مع اآلخر من 

منطلق إنساين. ال طائفي”.
من  الكثري  ينفي  ال  قد  أنه  إىل  ويشري 
بني  الطائفية  النزاعات  وجود  العراقيني 

هذا  يتناسون  لكنهم  والسنة،  الشيعة 
أحد  فيها  يكون  إنسانية  حلظة  يف  األمر 

الطرفني بحاجة لآلخر.
ويرى أّن الرتبة اخلصبة النتشار الطائفية 
حوادث  خالل  لكن  العراق،  يف  متوفرة 
التفجري التي تقوم هبا التنظيامت اإلرهابية 
والتي ال متيز بني أبناء الطوائف، فإن انقاذ 
نلجأ  الذي  الوحيد  اليء  هو  الضحايا 
إليه يف وقتها، “فال مكان فيه للتفكري يف 

أن هذه الضحية سنية أو شيعية”.
التصدي ملخططاهتا وأطامعها

املتدهور  األمني  الوضع  الشاب  ويعزو   
التي  الدينية  األحزاب  رصاعات  إىل 
أن ما جيري سببه خالفات  الناس  توهم 

مذهبية وطائفية.
ويعتقد أّن مصلحة بعض الساسة تكمن 
ترتبط  ال  بقضايا  العراقيني  شغل  يف 
والفساد  احلاكمة  األنظمة  من  بتذمرهم 

املسترشي.
“الطائفية واحدة من  قائاًل  وخيتم حديثه 
األمور التي تشغل العراقيني عن مواجهة 
ملخططاهتا  والتصدي  األنظمة  هذه 

وأطامعها”.

هو �سني واأنا �سيعي عبارة خاطئة.. 
لقد كان عراقيًا مثلي

بقلم : دعاء يو�سف
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باألم��س خرجت م��ن مغ��اريت بعد دهر 
من غياب، أحل ثق��يل عىل ظهري، يلفح 
وجهي حر اهلاجرة هن��ارًا وصقيع الليل، 

وعدت أبحث عنك.
والس��هول  والق��رى،  املدائ��ن  جب��ت 

واجلبال، أتنسم طيفك القديس، 
أهله��ا،  وقابل��ت  للعل��م  دارًا  دخل��ت 
وس��ألتهم، منه��م من هّز برأس��ه أس��فًا، 

ومنهم من أشاح بوجهه وأجاب:
أع��ن احلس��ني تس��أل؟ وم��ن ال يع��رف 

احلسني؟!
وأشار إىل الكتب املصفوفة فوق الرفوف 
العالية، فألقيت رحيل واس��رتحت، حتى 
إذا مر ع��امٌل يكلمهم فتجاهل��وه، وحاكٌم 
يتمخ��رت أمامهم فلحقوا ب��ه، أدركت أين 

أخطأت، فعدت أتابع البحث.
دخل��ت بل��دًا نظي��ف ال��دروب لطي��ف 
النس��يم، يب��ش أهله ل��كل زائر، س��ألت 

أحدهم وهو يرحب يب:
أتعرف احلسني؟

نظر إيّل، وأش��ار إىل قلبه، فرسرت وقلت 
يف نف��يس، ه��ذا حي��ب احلس��ني، إذا ه��و 

يعرفه.
مرت امرأة س��افرة املفاتن فح��ّدق فيها، 
وأخ��رى تتغنج ب��دالل فس��ايرها، وثالثة 
تضح��ك فامزحه��ا، فتنه��دُت، وع��دت 

أتابع البحث.
أخ��ذ مني التع��ب مأخذه، جلس��ت عىل 

ناصية ألتقط أنفايس، مّر ش��اب قد طأطأ 
رأس��ه وبانت يف مالحمه عالم��ات التقى 
وأرسرت  ب��ه،  فاس��تبرشت  وال��ورع، 
لنف��يس، أن هذا هو بغيتي، ش��اب مل يغره 
الش��باب بقوته، وزهد يف ما هو مباح له، 
فاعرتضت طريقه ألس��اله، فنظر إىل كرب 
س��ني وبي��اض حليت��ي وجتاعي��د جبيني، 
وتأفف معت��ذرًا عن حديثي، فمس��حت 
عرق��ي املتصبب، ومضيُت أجرجُر أذيايل 
بخيبة، أرصد اهلامة الشاخمة املرفوعة فوق 
رمح طويل، أبحث عن الدماء املس��فوكة 
ظل��اًم فوق الصعيد، كان احلس��ني ينادي، 
واألئمة يندبون، كانت األدعية واآليات 

ُتتىل، ولكن أكثر الناس ال يفقهون.
وقبل أن أمللم بقاي��اي اخلائرة، وأعود إىل 
مغ��اريت ألقيض فيه��ا ألف ع��اٍم جديدة، 
اس��توقفني صوت صادر عن كوخ حقري 
ع��ىل مقربة، كان صوت ام��رأة تقرأ دعاء 
الندب��ة، و حوهلا فتيتها ينصتون ويبكون، 
اقشعّر بدين، وشاركتهم الدعاء من طرٍف 
خفي، حتى إذا فرغ��وا اقرتبت، وإذا هبم 
يقبل��ون ع��يّل وق��د اس��تحالت دموعهم 

بسامت متألقة، وحتّلقوا حويل سائلني:
_أق��ادم أنت م��ن مكاٍن بعي��د؟! أجائع 
أنت وظم��آن؟! لدينا من امل��اء والزاد ما 

يكفينا ويكفيك، فأهال بك!
...سألتهم متعجبًا:

مْن أنتم؟ وما هذا املكان؟!

أتاين صوت األم خيرتق الزمان:
هذا بيت احلر، وهؤالء أشباله!

احلر؟.. أي حر؟!
أجابت وهي تنظر للبعيد:

ومن ال يع��رف احل��ر؟! إن��ه ذاك التائب 
الذي أنكر الدنيا والتحق باحلسني، وصل 
إىل ش��فري اهلاوية ولكنه ع��اد عنها، وُخرّي 

بني اجلنة والنار فاختار جنة احلسني!
ولكن احلر استشهد مع احلسني منذ ألف 

وأربعمئة عام!
وه��ل قل��ت غري ه��ذا؟! إن��ه احل��ر إياه، 
صاح��ب بيتي وكل ه��ذه البيوت، ووالد 
ينب��ض  الفتي��ان،  ه��ؤالء  وكل  فتي��اين 
هوائه��م،  م��ع  ويتنش��قون  دمائه��م  يف 
ويتعلمون منه كيف حيبون احلس��ني، ... 
ال م��ال والج��اه يس��توقفهم، ال دنيا وال 
نف��س تغرهي��م، ه��و أبوهم، ع��اش حرًا 
ومات حرا، وعّلمهم عش��ق احلرية، وها 
ه��م يرتلون آياهتا صباح مس��اء، ويبكون 
مع موالهم بدل الدموع دماء، ويتهيأون 

لتلبية النداء!
تبسمُت وقد علمُت أنني وجدُت بغيتي، 
فش��ّمرت عن س��اعدّي وقد اسرتجعت 

مهة الشباب، وأنا أردد:
احلم��د هلل، لن أعود إىل تل��ك املغارة، بل 
س��أبني يل بيتًا هنا، وأنتظر معهم، وأرتل 

يف كل يوم سفر احلسني!

اأتعرفون احل�سني؟!
بقلم: رجاء بيطار
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»من  السالم(:  )عليه  الصادق  االمام  قال 
)اصول   – هلك«  هو  كيف  اهلل  يف  نظر 
عن  النهي  باب  ص148،  ج1،  الكايف: 

الكالم يف الكيفية(.
القاعدة: ال يفكر املحدود يف الال حمدود

جواز  عدم  اىل  الرشيف  احلديث  يشري 
التفكر يف الذات االهلية ملا فيه من اخلطورة 
االهلية  الذات  يف  التفكري  فان  النفس  عىل 
املخلوق  قابلية  عن  خارج  الالحمدودة 
واستعداداته،  منزلته  كانت  مهام  املحدود 
جعفرالصادق  ابو  االمام  قال  ولذا 
اهلل؛  يف  والتفكر  »إياكم  السالم(:  )عليه 
عظمته  اىل  تنظروا  ان  اردتم  اذا  ولكن 
)اصول  خلقه«،  عظيم  عىل  فانظروا 
عن  النهي  باب  الكايف:ج1،ص148، 

الكالم يف الكيفية(.
خلق  يف  »تكلموا  السالم(:  )عليه  وقال 
يف  الكالم  فإن  اهلل  يف  تتكلموا  وال  اهلل 
)اصول  حتريًا«،  إاّل  صاحبه  يزداد  ال  اهلل 

الكايف:ج1 ص147(.
ان  السالم(  )عليهم  كالمهم  من  ويتضح 
من اراد اخلوض يف معرفة الذات فقد أتى 
ااّل  يقود  ال  باطل  أمر  واملحال  باملحال، 
وسيقع  بيء،  ليس  والباطل  الباطل،  اىل 
من  اكرب  األمر  ألن  التهلكة،  يف  صاحبه 

قابلية املخلوق.
واملثال: )كام لو انسانًا اراد ان حييط بالبحر 
البحر  ان  مع  هذا؟  يعقل  فهل  قدح،  يف 
باهلل  املحدود  العقل  حييط  فكيف  حمدود، 
تعاىل الذي هو حميط بكل يشء، فال ينقلب 

املحيط بكل يشء اىل حماط به(.
القاعدة الثانية: االمتناع عن التفكر يف 

صفة اهلل تعاىل برأينا
عن االمام الكاظم )عليه السالم( انه قال: 
يبلغ  ان  من  واعظم  وأجل  اعىل  اهلل  »ان 
نفسه،  به  وصف  بام  فصفوه  صفته،  كنه 
الكايف:  )اصول  ذلك«،  سوى  عام  وكّفوا 

ج1،ص155، باب النهي عن الصفة(.

فمن وصف اهلل تعاىل برأيه هلك..
ويشري احلديث الرشيف اىل ان اهلل تعاىل ال 
يشء،  كمثله  ليس  ألنه  يوصف،  وال  حيد 
فكل من اراد ان يصف اهلل تعاىل فلريجع 
اىل كتاب اهلل تعاىل ولينظر اىل ما وصف به 
نفسه وااّل سيقع يف ضالل وحرية وهذا ما 
اشار اليه االمام ابو احلسن )عليه السالم( 
بعد ان ُسئل عن الصفة بقوله: »ال جتاوز ما 
يف القرآن«، )اصول الكايف:ج1،ص155، 

باب النهي عن الصفة(.
مل  صفات  يف  يفكر  ان  ألحد  حيق  ال  لذا 
يصف اهلل تعاىل هبا نفسه، فيقع يف التجسيم 

او التشبيه.
واملثال: )لو ان انسانًا اراد ان يفكر بصفة 
فيقول:  بفكره  ينتقل  ثم  والبصري  السميع 
»كام انه تعاىل سميع بصري فيمكن ان يكون 
الثام او المسا وهذه من الصفات اخلمس  
فيقع يف التجسيم، كام وقع غرينا فيه عندما 
وصف اهلل تعاىل بأن له جساًم او صورة«(.

قاعدتان يف االمتناع عن 
التفكر بالذات االلهية

بقلم : ال�سيخ علي الفتالوي
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1- ما السور الكريمة املتقابلة يف أسامئها يف القرآن الكريم؟
2- يف القرآن الكريم سوٌر انتهت بكلمة تدل عىل أسمها، فام هي تلك السور؟

3- ما احلرف الذي مل يرد يف اي اسم من أسامء سور القرآن الكريم؟
4- من هو أول ملك فرعوين آمن بالتوحيد؟ ويف عهد أي نبي؟

5- من هو أكثر األنبياء ذكرا يف القرآن الكريم؟ وكم مرة قد ذكر؟
6- ما املقصود بالنجش؟ وهل هو حرام ؟

7- مدرس غاب يوم واحد، وجاء راتبه كامال هل يستحقه؟
8- هل جيوز بيع ورشاء األدوية التي يتم احلصول عليها جمانًا من املؤسسات الصحية ؟

9- هل جيوز النوم يف العمل عىل ان ذلك ال يتعارض مع مصلحة العمل؟

م�سابقة العدد 68

فنان بصري يصنع تحف فنية 
تحاكي عراقة التراث العراقي
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اجوبة امل�سابقة

  دراجة هوائية                   ادوات اأو اجهزة منزلية   م�سوغات ذهبية
لطفا ارفق نسخة من هوية االحوال املدنية وسجل رقم هاتفك اجلوال عىل الكوبون وكذلك املحافظة

و للمشاركة يف املسابقة يرجى مراعاة  جلب الكوبون فقط لشعبة النرش - الكائنة يف جهة باب الراس الرشيف من العتبة احلسينية املقدسة

االسم الثالثي:

املحافظة:

رقم اهلاتف اجلوال:

اربحوا احدى هذه اجلوائز �سهريا 
مب�ساركتكم يف م�سابقة جملة) العائلة امل�سلمة(

التفكري  عند  تراودنا  التي  األفكار  بعض  هناك 
سهلة  وجبة  ألفكار  تلك  وأحد  السمك،  بأطباق 
ال تتطلب الكثري من اخلربة يف حتضريها كام سنجد 

معًا يف السمك )الفيليه املشوي و املقرمش(..
تضاف  نكهة  ألي  باكتسابه  يتميز  امجااًل  السمك 
تعطيه  التوابل  من  معينة  أنواع  هناك  لكن  إليه، 
عند  اخليالية  واللذة  احلقيقية،  القيمة  من  الكثري 

إضافتها إليه
ورغبة منا يف تقديم طبق خفيف غني بالنكهة نقدم 

لكم طبقنا التايل كوجبة تكفي لشخصني:
 15 الطهي:  ومدة  دقائق،   10 التحضري:  مدة 

دقيقة..
املقادير

2 رشحية سمك أبيض سميكة ومتوسطة احلجم- 
أن  املفضل  من   ) بقسامط   ( خبز  فتات  كوب   1

مع  خمفوقة  بيض  حبة   1 حممصًا-  و  خشنًا  يكون 
القليل من امللح و) الفلفل األسود حسب الرغبة(.

1 ملعقة طعام زيت الزيتون- رشة بودرة اخلردل
رشة  قرنفل-  بودرة  رشة  الزنجبيل-  بودرة  رشة 
هبارات  رشة  القرفة-  بودرة  رشة  اهلال-  بودرة 
أسود-  فلفل  رشة  أبيض-  فلفل  رشة  مشكلة- 

رشة ملح 
خطوات التحضري

بمزج  وذلك  املقرمشة،  القرشة  حتضري  أواًل  علينا 
ومن  معًا  وصفتنا  مكونات  يف  التوابل  أنواع  مجيع 
ثم مزجها مع فتات اخلبز املحمص مع القليل من 

زيت الزيتون.
السمك  رشائح  بتغطيس  ستكون  الثانية  املرحلة 
البيض املخفوق، ومن ثم  املاء يف  اجلمدة متامًا من 
وفتات  التوابل  وعاء  يف  بتغطيسها  نقوم  مبارشة 

السابقة. مع  الذي قمنا بتحضريه يف اخلطوة  اخلبز 
تقليب رشائح السمك باستمرار حتى يتم تغطيتها 

متامًا يف مزيج فتاتا اخلبز و التوابل.
خمصصة  صينية  يف  السمك  رشائح  بعدها  نضع 
للشوي يف الفرن ومغطاة بطبقة من ورق األلومنيوم 
ومن ثم نضع الصينية يف فرن ساخن بدرجة حرارة 

240 مئوية ملدة ال تتجاوز 15 دقيقة أو أقل.
ثالث  كل  السمك  رشحيتي  تقليب  جيب  ولكن 
وتكتسب  بالتساوي  تنضج  حتى  تقريبًا  دقائق 

التحمري املتامثل لكل من أطرافها.
الشهي،  الطبق  هبذا  التمتع  إال  اآلن  يشء  يبق  مل 
الذي يكون لذيذ جدا ان قدمناه مع رشحية ليمون.

فيليه �سمك م�سوي مقرم�س
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كلمة الرس مكونة من 
7 حروف لعامل جليل 
يعود نسبه لإلمام موسى 
الكاظم عليه السالم تويف 
يف ربيع االول لسنة 438 
هجرية؟

حل كلمة السر 
للعدد السابق 

ام البنين

- علمتني الرياضيات أن لكل جمهول قيمة، فال حتتقر أحدا ال تعرفه!
- علمتني الرياضيات أن العدد السالب كلام كربت أرقامه، صغرت قيمته. كاملتعالني 

عىل الناس، كلام ازدادوا تعاليا!
- علمتني الرياضيات ان لكل متغري قيمة، تؤدي إىل نتيجة. فاخرت متغرياتك جيدا، 

لتصل إىل نتيجة ترضيك!
الظن  أمنياتكم، وأحسنوا  املصفوفات - صفوا  الرياضيات - يف درس  - علمتني 

بربكم، فأمنياتكم اليوم هي واقعكم غدا

 علمتني الريا�سيات

مل يسأل أحد من أين أتت مفردة )مو( هذه؟!
مو: هي يف احلقيقة من بقايا الرتاث اللغوي السومري وهي أداة اجلملة الفعلية السومرية التي 
 MUتبتدئ هبا أي مجلة اذا ال يمكن جلملة سومرية أن تتكون وفيها فعل إال باستخدام بادئه

اختفت السومرية وبقيت منها مو فقط
ويستخدم العراقيون هذه املفردة كثريًا يف هلجتهم الشعبية، وهناك عدة معان  هلا:

1-مو النافية: بمعنى ليس )انت كرست اإلستكان . ..ال واللـ مو اين(
2-مو الناهية: بمعنى ال )مو تشغل املربدة بال ماي(

3-مو االستفهامية: بمعنى أليس كذلك )عمرنا راح خيلص مولدة لو وطنية. ....مو باللـ؟(
4-مو السببية: بمعنى ألن )األب: ابني ليش جمايب صمون.. اإلبن: يابه مو الفرن معزل 

اليوم(.
5- مو الظرفية: بمعنى عندما )مو تنزل للسوك اشرتهيا بدربك(

6- مو التوبيخية: )مو كتلك جم مرة ال تروح يمهم(
7- مو التحذيرية: مو كتلك نزيزة الكاع.. 

معنى مفردة 

يف اللهجة 
العراقية

) مو ( 

ماهو اكبر رقم يمكن الحصول 
عليه عن طريق رفع عودين 

ووضعهما في مكان اخر؟

داع�سي و�سبايا

A
L

-
A

A
E

L
E

H
 

M
A

G
A

Z
I

N
E

39

حة
وا

ال



3
2

- املتسابقة: جندية ناهي شيحان، من حمافظة القادسية فازت معنا بـ)زوج من االقراط الذهبية(.
- املتسابقة: افتخار جواد كاظم، من العاصمة - الرصافة فازت معنا بـ )أواين تيفال منزلية(.

- املتسابق: باسم كاظم سعدون، من حمافظة القادسية فاز معنا بـ )دراجة هوائية(.
علام ان عدد الفائزين بلغ: )3( من اصل: )32( مشرتكا من مخس  حمافظات هي 

)بغداد - النجف االرشف – كربالء املقدسة – بابل – القادسية(.

اعالن

اسئلة العدد وحلوهلا:
منتصف  يف  تعترب  التي  الكلمة  ما   -

القرآن؟ ويف أية سورة كريمة؟ 
اجلواب: )وليتلطف( يف سورة الكهف

اجلن  هلا  استمع  التي  السورة  هي  ما   -
وقالوا سمعنًا قرآنًا عجبا؟ 

اجلواب: سورة العلق 
سميت  التي  السور  اسامء  عدد  كم   -

بأسامء األنبياء )عليهم السالم(؟ 
اجلواب: ) 6 سور(

برضورة  اجلاهل  إعالم  جيب  هل   -
التقليد يف األحكام الرشعية؟ 

اجلواب: نعم لوجوب إرشاد اجلاهل
- ارتكاب املكروه وترك املستحب هتاونًا 

وعدم املباالة، هل يعترب حمرما؟  
اجلواب: ال حيرم

- هل جيب اخلمس بام يأخذه املوظف من 
املال إزاء سنوات خدمته؟  

وجب  سنته  مؤونة  عن  زاد  اذا  اجلواب: 
فيه اخلمس

عهد  يف  عقد  الذي  احللف  هو  ما   -
اهلل  )صىل  الرسول  عليه  واثنى  اجلاهلية 

عليه واله وسلم(؟ 
اجلواب: حلف الفضول.

- من هي اول شهيدة يف االسالم؟ 
يارس  زوجة  اخلياط  بنت  سمية  اجلواب: 

أم عامر )رمحهم اهلل(.
- ما هو املسجد الذي اسسه املنافقون يف 

قبال مسجد قباء؟ 
اجلواب: مسجد رضار

ال�سيدات وال�سادة 
امل�ساركني يف م�سابقة 

)العائلة امل�سلمة( 
للعدد )65(.. فاز معنا يف هذا 

العدد كل من.. 
1


