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اغتنام الفر�صة 
في قول ألمير المؤمنين عليه السالم: )اْلُفْرَصُة َتُمرُّ 
َحاِب..(، ما أريد اإلشارة إليه هنا تحديدًا، هو  َمرَّ السَّ
الخسارة والندامة في تفويت العبد المؤمن للفرصة 
المتاحة.. ألنه������ا فرصة لعمل الخيرات واإلقبال على 
الطاعات، بل وامكاني������ة نجاحه في اغتنامها بالتوبة 
واإلنابة ال������ى اهلل تعالى، الس������يما حينما تكون مثل 
هذه الفرصة هي فرصة األداء لفريضة مثل الصيام، 

وفي شهر اهلل تعالى العظيم.  
نع������م، إنها فرصة س������انحة الغتنام ه������ذه المضاعفة 
العظيمة لألجر والثواب، وقد ال تتكرر هذه السانحة 
للكثير منا، حيث إن ش������هر رمضان الكريم بال ش������ك 
س������يعود، ولكن ربما نكون نحن في عداد الراحلين، 
وحيث إن أبواب الس������ماء مفتحة والشياطين مغلولة 
لقبول الصيام والقيام.. بالقبول الحسن سواء لصبر 
الصائمي������ن نه������ارًا على الجوع والعط������ش، أو لجهد 
قيامهم أثن������اء الليل بالصل������وات واألدعية.. رغبة في 

االستزادة من خيرات هذا الشهر الفضيل.
الش������ك فإن لهذا الشهر الكريم المبارك في هذا العام 
م������ع األزمة العالمية لوباء في������روس كورونا أكثر 
من داللة  كونية، وإشارة اعجازية.. للتنبيه اإللهي 
على ضعف هذا اإلنسان مهما بلغ، وعجزه عن نفع 
نفس������ه أو دفع الضرر عنها، ب������ل وقلة حيلته وفقره 
هلل تعالى، رغم غروره الفارغ.. حيث إن قدرات العالم 
أجمع وب������كل ما وصل������ت إليه من تط������ور تكنلوجي 
وعلمي؛ عجزت عن الوقوف بوجه فيروس خفي ال 
ي������رى بالعين المجردة؟ فكيف س������يكون حالها إن حلَّ 

بها األكبر واألعظم؟! 

حديقة الكتب

طبيبك انا

الواحة



مركز  من   %)70( إنجاز  عن  املقدسة  احلسينية  العتبة  أعلنت 
العاصمة  يف  الفرات  مستشفى  يف  بتنفيذه  تقوم  الذي  الشفاء 
مواجهة  يف  الكرخ  بغداد  صحة  دائ��رة  جهود  لدعم  بغداد، 

فريوس )كورونا(.
التنسيق والتأهيل  اهلندسية يف قسم  الصيانة  وقال مدير شعبة 
الرتبوي املهندس حممود جميد: إن »وترية العمل جارية بشكل 
إلنجازه  الزمن  مع  نتسابق  وأننا  الشفاء،  مركز  يف  متسارع 
من  أكثر  بلغت  االنجاز  »نسبة  ان  مبينًا  قياسية«،  فرتة  خالل 

)70%( لغاية اآلن«.

وأضاف، »تبلغ مساحة املركز )650 مرتًا مربعًا(، ويقع ضمن 
مستشفى الفرات العام يف جانب الكرخ يف بغداد، ويتم تنفيذه 
النفيس  الضغط  لتخفيف  مجالية  وذات  خاصة  تصاميم  وفق 
عىل املرىض«، مشريا إىل إن »السعة الرسيرية للمركز تبلغ )24 

رسيرًا(.
ونّوه جميد إىل أن »العتبة احلسينية املقدسة تعمل عىل إنشاء مركز 
آخر يف مستشفى ابن اخلطيب الذي يقع يف جانب الرصافة يف 

بغداد«.

)الشفاء(، يف  مركز  املقدسة  احلسينية  العتبة  انشأت  أن  وسبَق 
حمافظة كربالء، بعد حتويل األرض املخصصة ملعرض كربالء 
الدويل، إىل مركز طبي أنجز خالل فرتة قصرية جدًا )15 يومًا( 
وبجهود عالية، مع جتهيزه بكافة األجهزة الطبية التي حيتاجها 
املرىض املصابون بفريوس )كورونا(، وليكون هذا املركز دلياًل 

قائاًم عىل حرص العتبة املقدسة يف مواجهة األزمات.
الكوادر  دعمت  املقدسة  احلسينية  العتبة  ان  بالذكر  واجلدير 
الطبية التي كانت يف اخلط االول ملواجهة فريوس )كورونا(، 
من  كل  وهي  هلا  التابعة  الثالث  الزائرين  مدن  وضعت  فيام 
–بغداد(  )كربالء  طريق  عىل  تقع  التي  االوصياء  سيد  مدينة 
بابل(  )كربالء-  طريق  عىل  تقع  التي  احلسني  اإلمام  ومدينة 
طريق  عىل  تقع  التي  السالم(  )عليهم  احلسن  االمام  ومدينة 
الصحة  وزارة  ترصف  حتت  االرشف(  النجف   – )كربالء 
العراقية كام عملت عىل توفري املساعدات الطبية للمستشفيات 
واملراكز الصحية خالل األزمة، فيام تعمل اآلن أيضًا عىل إكامل 

إنشاء مركز للشفاء يف النجف األرشف.

في بغداد لمواجهة )كورونا(

العتبة الحسينية تنشئ مركز الشفاء )الثالث( 
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بعد التحذيرات التي أطلقتها االمم املتحدة.. اليمن تسّجل أول حالتي وفاة بفريوس )كورونا(.
وزارة احلج والعمرة السعودية تؤكد عىل أمهية االلتزام باإلجراءات االحرتازية لعودة األوضاع الطبيعية.

ويل عهد بريطانيا، يرسل رسالة احرتام إىل العاملني املسلمني يف القطاع الصحي الربيطاين الذين قدموا حياهتم بمواجهة كورونا. 
رفع صوت األذان بالسامعات اخلارجية ألول مرة يف تاريخ مدينة مينيابوليس األمريكية، بالتزامن مع شهر رمضان املبارك.

)زاد الشفاء(.. وجبات إفطار

 للمصابين بـكورونا والكوادر الطبية

أطلقت إدارة مدينة اإلمام احلسني )عليه السالم( للزائرين عىل 
)طريق كربالء – بابل(، التابعة للعتبة احلسينية املقدسة، مبادرة 
للمصابني  طعام  وجبات  إعداد  تضمنت  التي  الشفاء(  )زاد 
بكورونا والكوادر الطبية يف ردهة احلميات )احلياة( بمستشفى 
الطبية يف كربالء، وذلك  مدينة اإلمام احلسني )عليه السالم( 

تزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم.
للزائرين  السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  مدينة  مدير  وق��ال 
احلسني  اإلم��ام  مدينة  مضيف  »ك��ادر  إن  ط��ه:  األم��ري  عبد 
وجبات  بإعداد  الشفاء(  )زاد  مبادرة  نّفذ  السالم(  )عليه 
احلميات  ردهة  يف  الطبية  والكوادر  بكورونا  للمصابني  طعام 
)احلياة( بمستشفى مدينة اإلمام احلسني )عليه السالم( الطبية 
يف كربالء«، مبينا أن »املبادرة ُنفذت يف أول أيام شهر رمضان 

املبارك«.
وجبات  بتجهيز  سابق  وقت  يف  قام  »املضيف  أن  وأوض��ح 
الراقدين  )كورونا(  بفريوس  املصابني  عىل  وتوزيعها  الطعام 
كام  الطبي،  الكادر  أيضا  التوزيع  وشمل  احلميات،  ردهة  يف 
املدينة  يف  املستضافني  للوافدين  مجاعي  إفطار  وجبة  إقامة  تم 

والكوادر الطبية واألمنية املرشفة عليهم«.

وحرس  العراقي  واجليش  الشعبي  احلشد  قّوات  انطلقت 
باجتاه  عكاشات  صحراء  لتطهري  مشرتكة  بعملية  احلدود 
احلدود )العراقية السورية( من عصابات داعش اإلجرامية.
)أمحد  الشعبي  للحشد  االنبار  عمليات  قائد  معاون  وقال 
لتطهري عدد  ان »عملية )رمضان األوىل( هتدف  نرص هلل(: 
من املناطق الواقعة خلف عكاشات؛ بعد وصول معلومات 
التابعة   النائمة   اخلاليا  نشاط  بإعادة  تفيد  استخبارية 

لعصابات داعش اإلجرامية يف تلك املناطق«.
وأضاف، أن »هناك تنسيقًا عاليًا بني اجليش واحلشد وحرس 
احلدود للقيام هبذه العملية«، موضحًا أهنا »تستهدف مناطق 

تعد رخوة أمنيًا وسيتم العمل عىل تأمينها«.
التابعة   )13-19-17-18( ألوية  فيها  شاركات  العملية 
لعمليات االنبار للحشد ولواء )4( الفرقة االوىل يف اجليش 
كام  العراقية،  احلدود  حرس  من   )15 ولواءا)4-  العراقي 

اشرتكت املديريات الساندة التابعة هليئة احلشد الشعبي.
باقي  لتطهري  بالتقدم  مستمرة  »العملية  أن  نرصاهلل،  واكد 
االنبار  ملحافظة  الغربية  صحراء  يف  املتواجدة  املناطق 

املرسومة وفق خطة العملية«.  

انطالق عملية )رمضان األولى( 
لتطهير صحراء األنبار 

عيٌن على العالم

*

*

*

*
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قواعد  فقهية

للطهارة والذكاة  املسلمني  أمارية سوق  هو  القاعدة:  معنى 
عند الشك فيهام بالنسبة إىل البضائع التي توجد يف أسواق 
املسلمني، من اللحوم واجللود وغريمها فإن نفس كوهنا يف 
سوق املسلمني يكفي للطهارة واحللية وإن كان من يعرضها 
حلكومة  التذكية،  عدم  ألصالة  جمال  وال  احل��ال،  جمهول 

القاعدة عليها وعىل االستصحاب. 
قال السيد احلكيم )قدس رسه(: لو كانت يد املسلم مسبوقة 
بالد  من  األزمنة  هذه  يف  املجلوبة  اجللود  يف  كام  الكافر  بيد 
ملا  واحللية(،  )للطهارة  أيضا  أمارة  كوهنا  فالظاهر  الكفار 

تقتضيه اطالق كلامهتم. 
مطلق  املسلمني(  )س��وق  السوق  من  امل��راد  أن  خيفى  وال 
باملعنى  السوق  ال  املسلمني  سيطرة  يف  تكون  التي  األمكنة 
يف  األفراد  أغلب  كوهنم  هو  املسلمني  من  واملراد  اخلاص، 

املنطقة.
)عليه  الصالح  العبد  عن  عامر،  بن  إسحاق  صحيحة  ويف 
السالم( أنه قال: ال بأس بالصالة يف الفراء اليامين وفيام صنع 

يف أرض اإلسالم، قلت: فإن كان فيها غري أهل اإلسالم؟
املسلمني فال بأس، واألمر كام  الغالب عليها  إذا كان  قال: 

أفاده مستمسكا بالنص الشامل.
املدرك: يمكن االستدالل عىل اعتبار القاعدة بام ييل:

منها  األب��واب،  ال��واردة يف خمتلف  ال��رواي��ات: وهي   -  1
صحيحة احللبي قال: سألت أبا عبد اهلل )عليه السالم( عن 
)اشرت  السالم(:  )عليه  فقال  السوق،  يف  تباع  التي  اخلفاف 
وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة(، دّلت عىل أن سوق املسلمني 

أمارة الطهارة والذكاة.
ومنها صحيحة فضيل وزرارة وحممد بن مسلم أهنم سألوا 
أبا جعفر )عليه السالم( عن رشاء اللحوم من األسواق وال 

يدري ما صنع القصابون، فقال: )كل إذا كان ذلك يف سوق 
إمارية سوق املسلمني  املسلمني وال تسأل عنه(، دّلت عىل 

بالنسبة إىل تذكية اللحوم املجهولة.
ومنها صحيحة أمحد بن حممد بن أيب نرص عن الرضا )عليه 

السالم( يف اخلفاف، الدالة عىل املطلوب داللة كاملة.
عىل  القطعية  املسلمني  س��رية  استقرت  قد  السرية:   -  2
والذكاة  الطهارة  إىل  بالنسبة  اإلسالمي،  بالسوق  االعتامد 
وغريمها، كام جاء أن »اعتبار السوق هو الذي جرت عليه 
البائع  كفر  عن  السؤال  منهم  يعهد  مل  ألنه  املسلمني،  سرية 

واسالمه يف شئ من أسواقهم«، واألمر كام أفاده. 
وفيه ثالثة فروع:

التي  األشياء  إىل  بالنسبة  السوق  أمارية  يف  شك  ال  األول: 
تكون يف معرض ترصف املسلمني وأما إذا كان شئ خارجا 
عن ذلك كاجللد الذي كان مطروحًا يف الصحارى - داخل 
بالد االسالمية - فهل يكون من موارد القاعدة أو ال؟ قال 
السيد اليزدي )رمحه اهلل(: ما يؤخذ من يد املسلم من اللحم 
تذكيته  يعلم  مل  وإن  بالطهارة  حمكوم  اجللد  أو  الشحم  أو 
وكذا ما يوجد يف أرض املسلمني مطروحًا إذا كان عليه أثر 
االستعامل لكن األحوط االجتناب، والتحقيق عدم قصور 
الدليل عن شمول املقام كام يستظهر من صحيحة إسحاق 

بن عامر املتقدمة وأما االحتياط فحسنه واضح.
ثانيًا: قال السيد اليزدي )رمحه اهلل(: ما يؤخذ من يد الكافر، 
أو يوجد يف أرضهم حمكوم بالنجاسة، إال إذا علم سبق يد 

املسلم عليه.
من  أو  املسلمني،  أيدي  من  اجللود  من  يؤخذ  ما  الثالث: 
أسواقهم حمكوم بالتذكية، وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد 

امليتة بالدبغ.

قاعدة السوق 



استفتاءات شرعية

صوم المريض

السؤال : متى جيوز للمريض االفطار ؟
يف  للمريض  االف��ط��ار  جي��وز   : اجل���واب 

احلاالت التالية :
اصابة  اىل  ي���ؤدي  ال��ص��وم  ك��ان  اذا   �  1
له  ك��ان��ت  س���واء  م��ا  ب��م��رض  الشخص 

اعراض فعلية كاحلمى والصداع ام ال .
2 � اذا كان الصوم يتسبب يف شدة مرضه.

اذا كان الصوم يؤدي اىل تأخر شفائه   �  3
منه.

4 � اذا كان الصوم يؤدي اىل اصابته بمرض 
آخر او اىل ظهور اعراض مرضه احلايل او 

اىل زيادهتا كاالرتفاع يف درجة حرارته.

قطرة  وضع  للصائم  جيوز  هل   : السؤال 
االنف ؟

ينزل  ال  بأنه  وثقت  اذا  جي��وز   : اجل��واب 
اجلوف .

 

قطرة  وضع  للصائم  جيوز  هل   : السؤال 
العني ؟

اجلواب : ال بأس للصائم تقطري الدواء يف 
الطعم  أو  اللون  أثره من  لو ظهر  العني و 

يف احللق .

السؤال : اذا صام املكلف معتقدًا بترضره 
منه ثم تبني انه كان خمطئا فهل حيكم بصحة 

صومه ؟
اجلواب : نعم اذا توفر لديه قصد القربة كام 
اذا كان جاهاًل بان املريض ممن ال يرشع يف 
حقه الصيام فصام قربة اىل اهلل تعاىل، وأما 
الصوم يف حّقه  بعدم مرشوعية  يقطع  من 
فال يمكنه ان ينوي التقرب بصيامه فيبطل 

من هذه اجلهة .

االف��ط��ار يف شهر  : ه��ل جي��وز  ال��س��ؤال 
السكر  هلبوط  نوبة  يل  حدثت  اذا  رمضان 
او  اغ��امء  تسبب  قد  النوبة  ان  العلم  مع 
مضاعفات اخرى بسبب اخذ االنسولني. 
النوبة يف  اذا حدثت يل  فام جيب عيل فعله 
هنار رمضان. وما حكم اخذ االنسولني يف 

النهار ؟
اجلواب : جيوز لك االفطار يف هذه احلالة 

وأخذ االنسولني ال يكون مفطرًا .

السؤال : املرأة التي لن تستطيع صوم شهر 
رمضان بسبب مرض السكري ماذا جيب 

عليها ؟

اجلواب : إذا استمر هبا املرض حتى شهر 
رمضان القادم كفاها أن تفدي عن كل يوم 

)750( غرامًا حنطة وال جيب القضاء .

السؤال : هل جيوز الصوم مع ظن الرضر 
؟

ال  مما  الرضر  كان  إذا  يصح  ال   : اجل��واب 
للموت  موجبًا  ك��ان  وإذا  ع��ادة  يتحمل 

ونحوه فالصوم حرام .

التهاب  مرىض  صيام  حكم  ما   : السؤال 
او  الكىل  يف  وال��رم��ل  واحل��ى  القولون 

املثانة ؟
اف  اجلواب : اذا كان الصوم يرّض هبم او خيخٌ

منه الرضر جاز هلم االفطار . 

ال��س��ؤال : ه��ل ي��ص��ح ص���وم امل��ص��اب 
باحلساسية يف االنف ؟
اجلواب : نعم يصح .

 إعداد: محمد حمزة جبر



األحرار/ عالء الشاهر

الشيخ عالء كاشف الغطاء

الدينية  املرجعية  أطلقت  األمس،  ففي 
عيل  السيد  اإلمام  بسامحة  املتمثلة  العليا 
الوارف(  ظله  )دام  السيستاين  احلسيني 
فتوى اجلهاد الكفائي ضد داعش حلفظ 
واليوم  واملقدسات،  العرض  و  األرض 
االجتامعي،  التكافل  فتوى  أطلقت 
عاشها  ال��ت��ي  الوبائية  األزم���ة  خ��الل 

العراق والعامل، لتؤكد دائاًم أهّنا عىل متاس 
خريهم  فيه  وب��ام  الناس  بحياة  مبارش 
مفادها  رسالًة  ولتوصل  وصالحهم، 
والسالم.  املحبة  دين  هو  اإلس��الم  أن 
التكافل  لفتوى  االوىل  اللحظات  ومن 
مكتب  ممثلية  ب���ارشت  االج��ت��امع��ي، 
املرجعية الدينية العليا يف كربالء املقدسة 

لألحداث  للتصدي  عمل  خطة  بوضع 
املصاحبة جلائحة كورونا، وضامن إدامة 
زخم العمل لفتوى التكافل االجتامعي، 
الشيخ  فضيلة  )األح��رار(  إلتقت  حيث 
ممثلية  م��س��ؤول  الغطاء  كاشف  ع��الء 
املكتب الذي  قال: »قمنا بتهيئة االخوة 
املساعدات  توزيع  لغرض  املعتمدين 

»الحُب في اهلل )سبحانه وتعالى( يوّحد وال يفّرق، ويجمع وال يشّتت«، بهذه العبارات حّدثني أحد 
أهالي كربالء المقّدسة، ممن شملتهم عناية المرجعية الدينية العليا خالل انتشار فيروس 

)كورونا(، وليضيَف عليها قائالً: »كل هذا ناشئ عن اإليمان العميق باهلل تعالى ورسوله 
الكريم )صلى اهلل عليه وآله(«.

ريبورتاج 

المرجعية الدينية وفتوى التكافل االجتماعي 

تقديم مساعدات عينية ومالية 
ألهالي كربالء خالل أزمة )كورونا(
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كاشف الغطاء: المعونات والمساعدات جرى تقديمها خالل فترة أقل 
من شهر من انطالق فتوى المرجعية العليا بالتكافل االجتماعي ونؤكد 

استمرارنا بمّد يد العون ألبناء البلد 

العوائل  الغذائية واملالية والدوائية عىل 
التجوال،  حظر  من  واملترضرة  املتعففة 
امل��ع��ت��م��دون يف  االخ���وة  ب��ارش  حيث 
حمافظة كربالء املقدسة بتوزيع أكثر من 
)15.000( سلة غذائية والتي شملت 

)البقوليات والرز و اللحوم والدواجن 
املواد  من  وغريها  واملعجون  والبيض 
حتتاجها  ال��ت��ي  الرئيسية(  الغذائية 
كميات  توزيع  اىل  باإلضافة  العوائل 

كبرية من مادة الطحني«.    
مبالغ  بتوزيع  ايضًا  »قمنا  وأض��اف، 
حظر  من  املترّضرة  العوائل  عىل  مالية 
توزيعه  تّم  ما  جمموع  وبلغ  التجوال، 
عراقي(«،  دينار  مليون   40( من  أكثر 
للتطورات  »مواكبتهم  إىل  م��ش��ريًا 
والتواصل املبارش مع العوائل الفقرية، 
 20( ال�  تعّدى  مايل  مبلغ  توزيع  تم  إذ 

العوائل  ع��ىل  ع��راق��ي(  دي��ن��ار  مليون 
املتعففة«.

شمل  قد  »التوزيع  ان  بالقول،  وزاَد 
اإلمام  منها )احلر،  مناطق وأحياء عدة 
الفارس،  ملحق  الفارس،  العسكري، 
حي  التعليب،  دور  الريموك،  العامل، 
املعملجي،  النضال،  الغدير،  رمضان، 
ال���ش���ه���داء، ش���ه���داء س��ي��ف س��ع��د، 
العسكري،  اإلسكان  امليالد،  الوفاء، 
االنتفاضة، اإلطارات، األمن الداخيل، 
امل��ه��ن��دس��ني، ال���زه���راء( ف��ض��اًل عن 
التمر  مناطق فرحية وعون وقضاء عني 

وغريها«.
ويلفت كاشف الغطاء إىل أن »املعونات 
خالل  تقديمها  ج��رى  وامل��س��اع��دات 
فتوى  انطالق  من  شهر  من  أقل  فرتة 
االجتامعي«،  بالتكافل  العليا  املرجعية 

العون  يد  بمّد  »مستمرون  أهنم  مؤكدًا 
ألبناء البلد، وبمتابعة شخصية من قبل 
سامحة  العليا  الدينية  املرجعية  معتمد 
الشيخ عبد املهدي الكربالئي؛ لغرض 

سّد احتياجات العوائل الفقرية«.
حديثه،  الغطاء  كاشف  الشيخ  واختتم 
الرشيف  النبوي  باحلديث  مستشهدًا 
)من مل يشكر املخلوق مل يشكر اخلالق(، 
يتقدمون  املعتمدين  »األخوة  أن  مبينًا 
بالشكر اجلزيل والثناء اجلميل للعتبتني 
ومجيع  املقدستني  والعباسية  احلسينية 
احلقوق  وأصحاب  املتربعني  االخ��وة 
معنا  وتعاونوا  سامهوا  الذين  الرشعية 
سائلني  الكريمة،  عوائلنا  دع��م  يف 
املوىل )عز وجل( ان يوفقهم لكل خري 
ويسّدد خطاهم وان حيفظ بلدنا وشعبنا 

انه سميع جميب«. 
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يعّد مشتل العتبة الحسينية المقدسة الكائن في منطقة )الحافظ( 
على بعد )3 كيلو متر( عن مركز مدينة كربالء المقدسة، واحدًا من 

أهم األماكن الترفيهية في محافظة كربالء، فقد أنشئ في عام )2009م( 
بمساحة تصل الى الـ)4 دونمات(، ليتوّسع بعدها بسبب كثرة نزوح 

العوائل طوال العام، ليصل اضافة الى االماكن الخاصة بزراعة الزهور 
وحديقة الحيوانات والصحيات وما يشابهها الى ما يقارب الـ)20 دونمًا(. 

األحرار: حسنين الزكروطي - تصوير: مرتضى االسدي

مشتل العتبة الحسينية المقدسة..

استقبال العوائل على مدار العام 
وخلق أجواء ترفيهية مناسبة
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وملعرفة املزيد عنه حتدث عباس املوسوي، رئيس قسم الزينة والتشجري 
: إّن »العتبة مل تكتِف هبذا املرشوع لتأيت  يف العتبة احلسينية املقدسة قائاًلَ
بآخر وهو »مرشوع زهور القطف«، حيث تعد العتبة احلسينية املقدسة 
هي اجلهة الوحيدة يف العراق التي متتلك هكذا نوع من الزهور، واملتمثل 
يف )الروز ، اجلربرا( وانواع اخرى، حيث يتم إنتاج هذه االنواع النادرة 

من الزهور لتزيني اعىل احلرم املقدس«.
وتابع حديثه، »متتاز هذه الزهور بطول مدة االحتفاظ هبا بعد القطف، 
والتي ترتاوح بني األسبوعني إىل شهر يف حال توفري األجواء املناسبة هلا 
اقتطافها«،  قليلة من  بعد ساعات  تتناثر  التي  الزهور االخرى  بعكس 
تستورد من هولندا،  املشتل  املوجودة يف  القطف  »زهور  اّن  اىل  مشريا 
كادر  ولدينا  النبتة(،  او  )اهلرش  صغرية  فالتر  شكل  عىل  تأيت  حيث 
اىل  »املشتل  ان  إىل  منوهًا  اإلنتاج«،  ملرحلة  وايصاهلا   لرعايتها  خمتص 
جانب وظائفه املتعددة فقد وقع عىل عاتقه تزيني مدن الزائرين واملواقع 
زيني  حسن  الشهيد  وشارع  زيني  أمحد  الشهيد  شارع  بينها  االخرى 

وباب القبلة ومناطق أخرى«. 
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املقدسة  احلسينية  العتبة  »مشتل  ان  امل��وس��وي:  وب��ني 
تشهد  حيث  الكربالئية،  العوائل  جلميع  متنّفسًا  أصبح 
األيام االعتيادية توافد الكثري بسبب توفر اماكن ترفيهية 
االس��واق  من  اقل  بأسعار  للمبيعات  بركن  مصحوبة 
ترس  متنوعة  حدائق  عن  فضاًل  بالعوائل  يكتظ  املحلية 
الناظرين، وما يميز املشتل انه حيتوي عىل اشجار ونباتات 
يف  موجودة  غري  كانت  منها  اصنافًا  ادخلنا  حيث  نادرة 
العراق وهناك تعدد كبري لألصناف والزهور املوجودة«.

املجانية  اخلدمات  من  ع��ددًا  »وفرنا  حديثه،  وأكمل 

للعوائل ومنها ألعاب األطفال وحديقة حيوانات، وحتى 
توفري  تم  كام  للعوائل  جماين  بشكل  يكون  املشتل  دخول 
مصىل نموذجي ومنشآت صحية، لذلك فهي جتد راحة 

واطمئنانًا عند زيارة املشتل«.
وعن اخلطط املستقبلية للمشتل حتدث قائاًل: »عملنا اآلن 
ادخال  تم  الرشيف حيث  احلرم  تزيني  فقط عىل  مقترص 
خاصة  بدورات  القطف  زهور  عىل  العاملني  املهندسني 

عباس الموسوي
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مانشيت

الموسوي: مشتل العتبة 
الحسينية المقدسة أصبح متنّفسًا 

لجميع العوائل الكربالئية، حيث 
تشهد األيام االعتيادية توافد الكثير 

بسبب توفر اماكن ترفيهية 
مصحوبة بركن للمبيعات بأسعار 

اقل من االسواق المحلية يكتظ 
بالعوائل فضالً عن حدائق متنوعة 

تسر الناظرين

A h r a r w e e k l y

13



وتم بذل جهود استثنائية لتطوير العاملني هبذا اجلانب، وان 
التطلعات واخلطط املستقبلية تتضمن تصدير زهور القطف 
جلميع حمافظات العراق، حيث هناك تنسيق مع دول اخرى 
ولكن  ومتطورة  عالية  بتكنولوجيا  للزهور  بيوت  إلقامة 
بسبب االوضاع االمنية التي رافقت البالد خالل السنوات 

السابقة تم تأجيل العمل هبذا املوضوع«.
بلدية  ملديرية  التابعة  احلدائق  شعبة  برفد  »قمنا  وأضاف، 
جتربة  ننقل  ان  ونطمح  موسمية  شتلة   )5000( ب�  كربالء 
وحسن  زيني  أمحد  )الشهيدين  شارعي  وترتيب  زراع��ة 

زيني( اىل االماكن االخرى«.
بمساحة  اضافية  حديقة  املشتل  »يتضمن  حديثه:  يف  وجاء 
بجانبها  تقع  اخرى  حديقة  عن  فضاًل  مربع(  مرت   1100(

للمشتل  الكلية  املساحة  من  مربع(  مرت   3500( بمساحة 
البالغة )20 دوناًم( والتي ال تكفي الستيعاب االعداد الكبرية 

من الزائرين حيث نطمح إلضافات وتوسعة مساحات اكرب 
الستيعاب اعداد اكرب من العوائل والزائرين«. 

وتابع املوسوي، »حيتوي املشتل عىل حديقة حيوانات هبدف 
عىل  حتتوي  احلديقة  وهذه  واألطفال،  العوائل  عىل  الرتفيه 
النادرة مثل الطاووس االبيض وهو شبه  بعض احليوانات 
الصقور والنسور  انواع من  اىل عدة  العراق اضافة  نادر يف 
وتكاثرت  تكونت  وقد  والنعام،  واألس��ود  اجلبيل  واملاعز 
الرعاية والطعام اجليد  نتيجة  داخل احلديقة، فمثاًل الطيور 
تكاثرت واصبح عددها باملئات ونحن نحاول جهد إمكاننا 
عام  بشكل  واملشتل  للحيوانات،  املناسبة  االج��واء  توفري 

يضم ما يقارب ال� )26 نوعًا( من الطيور واحليوانات«.
اللقاحات  توفري  يف  مشكلة  »يواجهون  أهنم  إىل  ويلفت 
الطعام  توفري  وك��ذل��ك  باهظ  ثمنها  ألن  للحيوانات، 
لديه  يكون  عندما  حيوان  أي  وان  املختلفة،  للحيوانات 
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املحتمل  من  ألنه  جدًا  خاصة  رعايته  تصبح  تكاثر 
ونتيجة التزاحم بني احليوانات األخرى قد يتعرض 
أن  مبينًا  معها«،  االختالط  عدم  فيفضل  للدهس 
وأيضًا  اشبال،  أربعة  والدة  مؤخرًا  شهد  »املشتل 
والدات  وكذلك  الوالدة  ابواب  عىل  اجلبيل  املاعز 

القطط الشريازية وأصناف اخرى«.
الزائرة  العوائل  حديثه،  ختام  يف  املوسوي  وطالب 
باحلفاظ عىل الزهور وعدم قطفها من قبل االطفال 
من  وجد  الذي  املشتل  مجالية  من  يقلل  ذلك  »ألن 

أجل خدمتهم«.
أنجزت  املقدسة  احلسينية  العتبة  أن  بالذكر  اجلدير 
العديد من املنشآت واملرافق السياحية العرصية التي 
ترتفع واقع املدينة املقدسة، وتكون يف خدمة األهايل 

والزائرين عىل حٍد سواء.

المشتل يضم حديقة حيوانات 
بهدف الترفيه على العوائل 

واألطفال، وهذه الحديقة 
تحتوي على بعض الحيوانات 
النادرة مثل الطاووس االبيض 

وهو شبه نادر في العراق 
اضافة الى عدة انواع من 

الصقور والنسور والماعز 
الجبلي واألسود والنعام..
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ثقافة حسينية

بقلم/ إيمان صاحب

شهيٌد وابُن شهيد
عىل  رشحت  التي  املاء،  قطرات  لتمسح  اجلداِر  عىل  اتكأت 
الالهب،  الصيف  وح��رارة  التنور،  ح��رارة  اثر  ِمْن  جبينها 
وعادت مرسعة إىل التنور لتخرَج ما بِه ِمْن ُخبز لكي الحيرتق 
منها  يشرتي  أحد  فال  وإال  األرغفة  بكِل  تعتني  أّن  بَد  فال 
اخلبز لكوُنه مصدر رزقها الوحيد بعَد اعداِم زوجها عىل يِد 
جالوزة النظام البائد ال ليشء إال لكونه إنسانا متدينًا وملتزما 
باملجالِس احلسينية وباخلصوص سريه إىل كربالء يوم أربعني 
اإلمام احلسني عليه السالم فقد رحَل وبرحيله ارتاح من هم 

الدنيا وبقيت أرملته تواجه املتاعب برتبية ابنتني وولد صغري 
مل تشُك إىل  أحد ما تعانيه من احلاجة إىل املال لسد احتياجاهتم  
بام يليق هبم سوى إىل اهلل تعاىل فهو وحده اعلم باحلاِل  كانت 
جتلس أمام صورة زوجها املعلقة عىل اجلدار، وهي ختاطبُه، 
سوف  أوالدك،  برتبية  ظنك  أخيَب  لن  اهلل  شاء  إّن  اجمد  أبا 

اجعلهم كام كنت تتمنى أّن يكونوا مثاًل باألخالق واألدب.
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أمي  ينادهيا:  بأجمد  وإذا  الصورة  ُث  حت��دّ هي  وبينام 
فأجابتُه:  شيئًا؟  تريديَن  هل  صديقي  مع  ذاهب  أّنا 

والدموع متأل عينيها، ال ياولدي ولكّن ال تتأخر.
أجمد: شكرًا أمي... مع السالمة.. قّبلها وذهب مرسعًا 
وبعدما أغلق الباب رفعت يدها نحو السامء وهي تردد 
دعاء )اهلي احفظ ولدي من كِل سوء وارجعه بسالمة 
بحِق حممد واله األطهار.. هكذا كانت كلام خرج اجمد 

من البيِت تتوجه إىل الدعاء وال.. تطمئن إال بعودته.
برتكه  تفاجأت  سنة  عرشة  اثنتي  أجمد  بلغ  وعندما 
فتأملت  السيارات  تصليح  بمحل  والعمل  املدرسة 
النقود  كثريًا عندما اتى بنقود وهو يقول: خذي هذه 
واشرتي ماتشتهيه من الطعاِم أو الثياب أنِت وأخوايت 
فمنُذ شهر وأّنا امجعها ِمْن أجلكم، لكّن أمه مل تأخذها 
تركَت  :ملاذا  قائلة  تبكي  وهي  خده  عىل  صفعتُه  بل 

املدرسة؟هل طلبت منك ذلك؟هل قرّصُت بيشء؟.
حاول أّن هيّدئ من روعها بكلامٍت وقبالٍت  قائاًل : 
أمي يؤملني وقوفك  الطويل عىل التنور وجلوسك ِمن 
الفجِر لعجِن الطحني  ونُحن  نيام ، أمي من اليوم أريُد 

أّن ترتكي  بيع اخلبز واالعتامد عيّل بمرصوِف البيت.
ال  احلنون  فقلبها  بمرارة  الواقع  األمر  األم  تقبلت   
واللوم  بالعتاِب  احلبيب   ولدها  تقسو عىل  اّن  يرىض 
ّثم أهّنا فعلت مايريد فقد تركت بيع اخلبز ملّا قام أجمد 
بتلبية احتياجات البيت من عمله ، وشيئًا فشيئًا حتّسن 
وضعهم املعييش وراحت األيام مرسعة تتبعها السنني  
وإذا بنداء املرجعية الدينية العليا يمأل سمع أجمد وحيثه 

عىل الدفاع عن تراِب الوطن. 
وبالفعِل سجَل يف أحِد مراكز التطوع وتَم قبوله رغم 
ومل   ، عليه  الشديد  وخوفها  بالذهاِب  أمه  معارضة 
يرتاجع أجمد عن قراره بالذهاب إىل جبهة القتال ، وأتى 
ذلك اليوم  الذي يغادر به أجمد البيت ليلتحق برفاقه،  
أّن تودعه بحرسة وبكاء....قّبلته  امه إال  ِمْن  وماكاَن 

وقبلها وضمته إىل صدرها ، بعدما هّم باملغادرة وقَف 
قرب الباب ببدلته العسكرية ليلتقط مع أخواته وأمه 
صورة تذكارية ، وإذا بصديقه من خلِف الباب  يناديه 
بعربته  خمنوق  بصوٍت  فاجابه  نتأخر،  :أجمد...سوف 
الباب  أّن يغلق  :نعم ...اّنا قادم، ومحَل حقيبته وقبَل 

التفت إليها قائاًل: أمي  ساحميني ...وداعًا.
التي  أمه  أنظار  السيارة وغاب عن  ركب مع صديقه 
أخذ قلبها خيفُق برسعة بعدما سمعت غرابًا ينعق... 
تعوذت باهلل ِمْن الشيطان وراحت تقرأ القرآن الكريم 
الغروب ألنه يكون هبذا  أّن حَل  إىل  بأجمد  تتصل  ومل 
صوتُه  سمعت  أّن  وما  مكانه،  إىل  وصل  َقْد  الوقت 
بعدة  أوصتُه  معه  الكالم  طول  وبعَد   ، قلبها  اطمأّن 
أيام  مخسة  مرت  اهلاتف،  وأغلقت  وّدعتُه  ثّم  وصايا 
فكلام  ابنها  عن  شيئًا  تعرْف  ومل  االتصال،  ذلك  بعد 
اتصلت  بِه وجدت جهازُه مغلقا ويف  اليوِم السادس 
رجل  بِه  وإذ  الباَب  أجمد  أم  ففتحت  الباب  ُطرقت  
يرتدي الزي العسكري وبيده حقيبة  فبادرها بالسؤاِل 

هذا بيت أجمد؟.
أخربين  أمه..  وأّنا  بيته  هذا  نعم  الفوِر:  عىل  فأجابتُه 
وهو  دموعه  مسَح  م��ك��روه...  ول��دي  أص��اب  هل 
يقول:سقَط أجمد شهيدا بانفجاِر عند أداء الواجب ومل 

يبق مّنه إال هذه احلقيبة وجهاز اهلاتف.
باَم  املدهوشة  الوالدة  قلِب  عىل  كالصاعقة  اخلرُب  نزَل 
يده  َمْن  احلقيبة  وتأخذ  تتامسك  أّن  فحاولت  َحصَل 

وإذ هبا تسقُط عىل عتبة الباب قبَل أّن متسك هبا .
إليه  وإن��ا  هلل  إّن��ا  ت��ردد  وه��ي  النهوض  حاولت  ث��ّم 
راجعوَن، وما أّن رآها صديُق أجمد انحّنى إىل األرِض 
اهلل  أعظم   : قائاًل  إياها  مواسيًا  القياِم  عىل  ليساعدها 
لِك األجر وأهلمك الصرب خالتي.. ال جتزعي وارفعي 
رأسك عاليًا، فأجمد ذهَب إىل اجلنة ليكوَن شهيدًا وابن 

شهيد... وهذا فخر لنا ولِك.
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األدبية

A

في ذكرى 

حسن الصباغ الكعبي

مولِد االماِم الحسن المجتبى 
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�����ُك ال���ق���ل���م���ا ن���������ص����ٌف ي����غ����ّن����ي ون�����������ص�����ٌف ُي�����������صُ
������ْدَو ال����ق����ل����وِب ع���ل���ى اأغ�������ص���ان���ه���ا ازدح����م����ا �������صَ
ك�����ال�����ط�����ي�����ب�����اِت �������ص������ام������ًا ت��������رَف��������ُع ال���ع���ل���م���ا
ح����ت����ى ال���������ص����واق����ي َب�����������َدت ل����ل����ن����ور ُم���ت���دم���ا
ب����اُب����ه����م����ا اهلِل  ب����������اب  ه������ا�������ص������َم  اآل  م�������ن 
����َن ال�����ن�����ب�����َل م������ن األ������ط������اف������ه ���ص��ي��م��ا ل����ت����ح���������صُ
ُم���ق���ت���ح���م���ا ح�������ّي�������اك  اإذ  ال����ب����ن����ف���������ص����ج  ل���������ون 
ح����ت����ى ال������ذي������ن ب�����غ�����وا اأو�����ص����ع����ت����ه����م ك����َرم����ا
ومب������ا اأح���������زان���������ه���������ا  يف  ������َب  ت�������������ص������بَّ مب���������ن 
اأمل�������ا ت���������ص����ت����ك����ي  ال  وري�����������ص�����اُت�����ه�����ا  ع�������������اَدت 
ب���ال�������ص���م���ع وال����ط����ي����ِب األ������وان������ًا ف���ق���ل���ُت َوم��������ا..؟
ن���َغ���م���ا ت������ك������ْن  مل  ان  اح������ادي������ث������ه  ي����ن���������ص����ى 
ال�������ص���ق���م���ا حت�����م�����َل  ال  اأن  اأم��������������ران  ك�����ف�����اك 
َن����ِه����م����ا ت�����ق�����دي�����������ص�����ِه  ع�����ل�����ى  ت�������ك�������وَن  وان 
ع���ِل���م���ا ل������و  ال�����ق�����ل�����َب  َم�������������سَّ  ال������ك������واك������ِب  اأيُّ 
وال����ك����ل����م����ا االآَي  ف������ي������ِه  رُب��������������َك  اأذاَب 
���م���ا ب�����������اأْن ت������ك������وَن ل��������دى ال���������داري���������ِن ُم���ب���ت�������صِ
َب������َرم������ا زاَده  ون�����������ص�����ٌف  ي�����غ�����ّن�����ي  ن�����������ص�����ٌف 
اأ������ص�����غ�����وا اإل�������ي�������َك م�����������اذًا ت����ط����ف����ُئ احِل���م���م���ا
ف�����ك�����م َت��������لَّ��������َك اأم�������������َر ال��������ق��������وِم ف����ان����ه����زم����ا
وَي������ق������ُت������ُل ال�����ف�����ه�����َم واالن�������������ص������اَف وال���ه���م���م���ا
ب����ع���������سٌ ي������زّك������ي وب�����ع�����������سٌ ي����ن����ك����ُر ال���ق�������ص���م���ا
ال����ذمم����ا ت�������ص���ت���ح�������ص���ر  وال  ال�����ع�����ه�����وِد  ح�����ف�����ِظ 
وم����������ا رم������ي������ت ول��������ك��������ْن ُم���������ت���������داك َرَم����������ى
ل���ي���ن���ت���ق���م���ا ال  �������ل�������ٌم  ��������صِ �������ص������م������رك  ويف 
ع�����ن�����د ال������ع������ب������ور ف�������ح�������اَل امل��������������وُج ب���ي���ن���ه���م���ا
ِح����ك����م����ا ط�����وق�����ت�����ه�����م  وان  ي�����ع�����ق�����ل�����ون  ال 
وم��������������اُء ب�������ح�������رَك َدف�����������������اٌق وم����������ا ُرِدِم��������������ا
ل������ك������نَّ ب�������رُع�������َم�������ٌه و�������ص������ط ال�����������ص�����ق�����اق َن�����ا
ع��ظ��م��ا اأو  ط���������اَل  وك������ي������ٌد  ال�������������ص������راِب  دن�����ي�����ا 
وان�����������َت ف����ي����م����ا ن��������رى �����ص����ي����ٌف ح����ف����ظ����َت َدم������ا

ق������ل������ٌب اأط�������������لَّ ع�����ل�����ى ذك���������������راَك ف���ان���ق�������ص���م���ا
ل����رى ال������ه������وى  ا������ص�����ج�����ار  ال�������وج�������ِه  م���ب���ت���ل���ة ُ 
ذاه��������ب��������ةٌ  م�����������������راآَك  اإىل  وال��������زاك��������ي��������ات 

روع�����ت�����ُه ال����ظ����ل����م����اِء  اىل  اأه�����������دى  وال�������ن�������وُر 
����ص���ان���ع���ه���ا َج�����������لَّ  وروٌح  اجل�������م�������ال  م�������������اأوى 
ع�����ص��ق��وا م�����ن  ان����ف����ا�����سُ  ُح���������ص����ِن����ِه  اىل  �����ْت  َح�����نَّ

اإل�������ي�������ك ت����������رى ب������ه������ذا ال�������ي�������وم ح�����ام�����ل�����ة ً
وم����ي���������ص����رٍة ُع�����������ص�����ٍر  يف  اأك��������رم��������َت  اأك�������رم�������ت 

م����وا�����ص����ل����ة ً اأه������������وى  وال  ال��������دي��������اَر  اأه������������وى 
اأمل م�������ن  غ������ّن������ْت������َك  ال������ت������ي  ال�����ط�����ي�����ور  اإّن 

م�����م�����ل�����ة ً اط����������ي����������اًف  ال�������ل�������ي�������ايل  اأرى 
ق������ال������وا ن�������ص���ي���ت وم��������ا األ�������ه�������اك م������ن رج������ٍل
����ُه م������ّت������ع ف����������������وؤادك وادف��������������ع م�������ا ي����ن����ّغ���������صُ
ل���ه ب��������دي��������َل  ال  ُح�������������ٍب  مب������و�������ص������ع  ع�������ل�������ٌم 
�������ص������ي������رُك ال������ق������م������ُر امل�������ح�������ب�������وُب م����ن����زل����ه
ه��������ذا ال���������ص����ي����اء ������ص�����ي�����اُء امل����ج����ت����ب����ى ح�������ص���ٍن

خ���������ُر االأح���������ب���������ِة م�������ن اأح�����ب�����ب�����ت�����ُه اأم�����������ا ً
ق������ل������ٌب اأط��������������لَّ ع�����ل�����ى ال��������ذك��������رى ف�������اأرق�������ُه
اأب�������������ا م�������م�������َد ي��������ا م��������ن غ��������������������ادروَك وم�����ا
والدت����������ه يف  ������ص�����ق�����ي�����ٌم  ال�������ب�������ط�������وِن  راأي 
خم���ال���ب���ه���م ُي�����ح�����ي�����ي  ج�������ان�������ِب  اىل  م�������ال�������وا 
ط���ب���ائ���ع���ه���ا يف  �����ص����ت����ى  ال������ن������ا�������سُ  زال����������ت  م������ا 
اىل ���������������ُت  َتُ ال  ح���������روب���������ًا  ف�����اأ������ص�����ع�����ل�����وه�����ا 
وق��������د رم������ي������َت ب����ع����ن ال�����ع�����ط�����ِف اأ�������ص������واأه������م
ي��خ��ن��ق��ه��ا ال����ط����ف����وف����اُن  اذ  ال����ن����ف����و�����سَ  ُق���������دَت 
ج���ب���ٍل اىل  ن������������اأوي  ف����ق����د  وداع��������������ًا  ق������ال������وا 
����ص���اح���ب���ه���م ظ�����ه�����َر  اأب��������اح��������وا  ال�������ذي�������َن  اإّن 
ك����������ُل ال�����ي�����ن�����اب�����ي�����ع ق�������د ي����غ����ت����ال����ه����ا ن���������ص����ٌب
رغ����ائ����ب����ه����م يف  ح������ب������ًا  اأ���������ص��������اع��������وُه  َح������������ٌق 
ب�������ِه ت�������������رٌّ  ال  ���������ص��������ٌر  �����������ص����������رَك  هلِل 
ِح������ف������ُظ ال��������دم��������اِء ح������ي������اٌة اأن������������َت ُت�����ك�����ُره
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ال تزاُل عيوني تبحُث في ضريحك.. 
عن صور النجاة

ح�����ي�����در ع����اش����ور

اإمامي، ال تزال عيوين تبحث يف �صريحك ب�صهر النور، �صور النجاة التي 
عّمدها يف خا�ِس زائريك من النار، واأظهرتها اآمااًل لليائ�صن والقانطن 
بجوارك، وهم يّعلون باأكفهم ملء العيون حتت قبتك، ملقن بحجتهم 
احلياة  توقظ  انك  متيقنن  قد�صيتك،  ف�صاءات  اأرك��ان  من  ركن  كل  يف 
باإ�صارات اال�صتجابات، فتبكي قلوبهم قبل العيون وهي ت�صك بالدليل 

فرحة، وتتو�صاأ برابك، وت�صجد هلل �صاكرة.
االإم�صاك  اىل  الع�صق  ب�صغف  يدفعني  الزائرين  وموج  خطاي،  خفّفت   
�صيد  على  نف�س  بكل  ت�صّلي  التي  ال�صفاه  تقراأ  وعيوين  جدثك  ب�صباك 

اخللق وخامت النبين، وتهديها اليك بنقاء ال�صريرة والروح.
قال احدهم: من يكرمني براب قرك، ولدي قد �صبع منه املر�س. بهذا 
الهم�س ال�صفيف، يتو�صل. حتى جاءه �صوت قريب: هديتك عندي. وما 
الزمان  اليه  ما يرمي  يثقلني  الراب يف يده، ف�صرخ: موالي،  ان و�صع 

علّي كجبٍل اأرتقيه اإليك، ويف داخلي حلظات مفزعة.
�صيدي، �صاأتو�صل اليك واأناجيك كل يوم ب�صوت ت�صرعي، خم�صبًا بوجعي 
اأورث و�صمًا  اأتراجع حتى  واأتقبل ق�صمتي، وال  امل�صتدمي كي تب�صرين، 

يلوح على ج�صدي فاأجتلى بك روحا للروح، وعا�صمة اأبدية للقلب.
 �صيدي، ذاكرتي �صطْت على بقايا عهدي القدمي معك حن كانت روحي 
واجل��زع،  والوجع  واالمل  احل��زن  اأبجدية  تتعلم  �صريحك  يف  هائمة 
فاختمرت بج�صدي �صفات حتر�صني من مطات االأفاعي، وت�صفيني اإن 

مر�صت، ودواوؤك يف ترابك كان �صافيا، ومرهمًا جلراحاتي. 
هنا نه�صت ويف داخلي ثورة من امل وجتردت روحي من احلياة واجل�صد، 
وهي  واالأنن،  الوجع  يتخللها  ونف�صي  ال�صريح،  نحو  ببات  مت�صّ وعيوين 
ت�صغي اىل �صدى الت�صرعات املرددة حتت قبتك، كمن ي�صغي خلطوات 
توقظك للحياة يف كلمة، يف رغبة، يف فكرة، يف الدعاء، بكل ما ي�صتجيب 
قرب م�صهدك، فاأجّدد الو�صوء من نورك، وا�صجد قرب مرابك مبتا 
بال�صوء، اأتهجد الفاحتة تركًا واأمانًا، واأغ�صل بدموعي اأوجاع روحي، 
واأبوح بكل خلجاتي اليك ب�صمٍت ودموع، م�صعًا كل هواج�صي، واأطوف 
حول زائريك، ا�صتمع اىل اأنن حبهم يتعاىل، وتو�صاتهم باهلل با�صمك 

العظيم ان يخفف وطء احلياة عليهم. 
الوقت  وي�صي  اليك،  الطريق  فيطول  اأيامي،  اأح�صي  م��والي  فبداأت 
ياأكل وقتي، مل اعد بو�صعي اأن افّرق بن اللحظة االآتية، والتي م�صت. 
داهمتني فكرة التخلي عن الوقت، فتعلمت من وحي خلودك ان احلياة 

واملوت كليهما يف قوة الل�صان، والناجن فقط من ت�صكوا باأبوابك.
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س���ام���ًا ب���ن���َت ال���ه���دى

خ������������������������اط������������������������رٌة

�صامًا بنَت الهدى ...
�صامًا بنَت  اخللوْد                           

�صامًا  ..  �صامًا .... ل�صخ�صِك الغائِب املوجوْد                           
�صامًا ابنَة  االآِل ..... 

�صامًا ابنَة الُرّكِع ال�صجوْد                            
من ن�صِل الكراِم طينتها..... 

فاأنِعْم بوالٍد ومولوْد                      
اكِرْم بدوحِة علٍم مْت براثَن جهٍل وركوْد      

وال عجبًا فهي �صقيقُة باقر..ٍ. بَقَر الِعلَم وق�صَع ظاَم الوجوْد       
حلقاُت ذكٍر يف بيتها تدوُر.... 

تروُم بها ر�صا اخلالِق املعبوْد
طوبى مِلن فتحْت للجهاِد بابًا
لوالها ما كاَن االُمر مبعهوْد

قد اأحيْت ً للجهاِد �ُصّنة 
والتاريُخ على ذلك خُر ال�صهوْد

يا �صوَت احلِق الذي عا 
حَن اعتلى ِقباَب عليٍّ اأ�صِد اال�صوْد

هتفْت تنادي يا قوِم َهّلُموا هذا مرِجُعكم رهن االأ�صِر والقيوْد
اأكرْم واأنِعْم بندائها وهي ُتنادي برباطِة جاأ�ٍس و�صموْد

بورَك من نداٍء �صيبقى �صداُه يعزُف حلَن اخللوْد
لل�صدِر كانت كزينَب حّقًا 

اإذ وا�صت ال�صبَط يف يوِمه امل�صهوْد
فهذه �صفرُة ال�صهادِة، 

وهذه �صفرُة ال�صبايا عند لئيٍم حقوْد
�صيدتي يا فريدَة ع�صرِك يا درًة  نادرَة الوجوْد

قد ُجدِت للديِن بنف�ٍس  زكيٍة ، 
واأيُّ جوٍد اأعظُم من هذا اجلوْد

فطبِت والدًة وطبِت �صهادًة ما اإىل ذلك من اإنكاٍر وجحوْد
اأيا غ�صَن ها�صٍم ما كان اأق�صَر عمَرُه 

�صرعاَن ما ّجَف �صذاِك واأنِت بعمِر الوروْد
اال تّبْت يُد البعِث مبا جنْت ولعنوا لعَن عاٍد وثموْد

عليهم دائرُة ال�صوِء فاأ�صلهم يا ربِّ نارًا ذاَت لهٍب ووقوْد
لِك يف العلياء اأعلى منزٍل خر ُعقبى ومقاٍم مموْد

د. نادية الطباطبائي
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توسعُة مقاِم اإلمام المهدي )عجل اهلل فرجه الشريف(...

انجاٌز كبيرٌ حققته المالكات الهندسّية 
للعتبة العباسية المقدسة في كربالء

فيوضات
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بإشراف المالكات الهندسّية لقسم المشاريع الهندسية لألمانة العامة للعتبة العباسية 
المقدسة، انجزت شركة ارض القدس الهندسية للمقاوالت اعمال توسعة كبرى لمقام اإلمام 

المهدي المنتظر) عجل اهلل تعالى فرجه الشريف( في مدينة كربالء المقدسة. شملت قاعة 
رئيسية مالصقة للمبنى القديم وغرفا ادارية اضافة الى ساعة المئذنة وأعمال انشائية اخرى 

وذلك نظرًا لزيادة اعداد الزائرين للمقام الشريف من سنٍة الى اخرى، اضافة الى  بناء مساحات 
جديدة تتناسب وهذه االعداد المتزايدة من الزائرين الوافدين من داخل العراق وخارجه. 

األحرار/ ضياء األسدي -  تصوير/  صالح السباح

فيوضات مهدية وأنامل عباسّية
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)املهندس  »األح��رار«   به جملة  بحديث خّص  ذلك  أكد 
أن  مضيفًا،  للرشكة،  املفوض  املدير  عباس(  جميد  محيد 
فريدًا  هندسيًا  حتديًا  كانت  التوسعة  مرشوع  اقامة  فكرة 
وهي  رئيسية  مشكلة  تصاحبها  كانت  التوسعة  كون 
التوسعة  القديم وان  للمقام  عدم وجود ارض مالصقة 
استحداث  فكرة  طرحنا  لذلك  كثريًا  ختدم  ال  الطولية 
ارض جديدة وهي تغطية النهر )هنر احلسينية( املالصق 
املستحدثة الستيعاب اكرب عدد  املساحة  للمقام إلضافة 
اىل  تؤدي  مناسبة  طريقة  تعد  وهذه  الزائرين  من  ممكن 

االمور  وإقامة  الزائرين  اعداد  قاعة حتتضن  بناية  تكوين 
الفكرة  أن  موضحًا  والزيارة-.  الصالة  من-  العبادية 
قّدمت بشكلها العام اىل قسم الشؤون اهلندسية يف العتبة 
العباسية املقدسة ومتت املوافقة وبارشنا بالعمل. مبينًا أن 
القديم  للمقام  مالصقة  عامة  قاعة  من  تألفت  التوسعة 
وبمساحة )1200( م2 وقسم اداري بطابقني وبمساحة 
ايضًا )160( م2 مع اخلدمات الصحية وغرف خلدمات 
ومن  االط��ف��اء،  ومنظومات  والصوتيات  الكامريات 

الناحية االنشائية تم استخدام املرمر نوع ) االونكس( 

طرحنا فكرة استحداث أرض جديدة وهي 
تغطية النهر )نهر الحسينية( المالصق للمقام 

إلضافة المساحة المستحدثة الستيعاب اكبر 
عدد ممكن من الزائرين..
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من  قرآنية  كتيبة  اىل  اضافة  التوسعة  جدران  لتغليف  االصفر 
الكايش الكربالئي وتزيني اجلدران باملرايا الكربالئية املتميزة 
ومنقوش  املخرم  املعدن  من  كان  فقد  السقف  اما  بنقوشها. 
اىل  اضافة  السقف،  انارة خاصة حتت  مع  احلسنى  اهلل  بأسامء 
توفري ثالثة مداخل للتوسعة مع خدمات الكيشوانيات لكل 
جزء فضاًل عن ربط التوسعة باملقام القديم بأبواب كبرية تتيح 

للزائرين حرية التنقل بني اجلزئني.

* جديد املقام الرشيف.. استحداث مئذنة الساعة
مئذنة  استحداث  عىل  عملت  الفنية  الكوادر  ان  اىل  مشريًا، 
الساعة أعىل اجلزء القديم للمقام وتغليفها بالكايش الكربالئي 
وجتهيزها بساعة كبرية املانية الصنع وبنفس دقات ساعة العتبة 
اجلدران  لتغليف  حديثة  اعامل  اىل  اضافة  املقدسة،  العباسية 
اخلارجية للتوسعة بالكايش الكربالئي مع عمل شبابيك كبرية 
الرئيسية، فضاًل عن  التوسعة  لقاعة  الضوء واإلنارة  إلدخال 
اعامل الباحة االمامية للمقام والتي تكونت عىل شكل اقواس 
والعامرة  يتالءم  بام  وأبوابه  للمقام  النهائية  الصورة  لتكتمل 
املقدسة. مؤكدًا أن اجلهود  االسالمية اخلاصة بمدينة كربالء 
الظروف اجلوية احلارة، وذلك من  الفنية عملت عىل مراعاة 
خالل توفري اجواء مالئمة للتوسعة وتوفري اجهزة للتربيد من 

نوع ) اجللر( الدنامركية.
أّن مقام اإلمام املهدّي )عّجل اهلل فرجه الرشيف( يقع  ُيذكر 
عىل الضفة الُيرسى من هنر احلسينّية احلايل عند مدخل كربالء 
الصادق)عليه  جعفر  اإلم��ام  مقام  اىل  امل��ؤّدي  الطريق  عىل 
العّباسية  العتبُة  قامت  وقد   ، مشهورخٌ م��زارخٌ  وهو  السالم( 
املقّدسة بإجراء أعامل صيانة وحتديث له بدًءا من القّبة وصواًل 

اىل قاعات احلرم واملرافق األخرى امللحقة.

اللهّم عّجل لولّيك الفرج
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ال��زي��رج��اوي ح��ن��ان  بقلم: 

شهر رمضان... 
ثواب وأبعاد أخرى 

)2-2(

مقاالت

A h r a r w e e k l y

26



األبعاد،  متكامل  منهج  وفق  اإلنسان  يبني  الصيام  أن  قلنا 
يف  ومعنوية  مادية  غزيرة  وآثار  متعددة  أبعاد  له  تكون  حيث 

وجود اإلنسان، ونستكمل معكم هذه األبعاد:
البعد االجتامعي:

شهر رمضان منعطف مهم يف حياتنا االجتامعية نحو التغيري 
والصحيح،  املستقيم  الطريق  نحو  قدًما  والسري  لألفضل، 

وحتمل أعباء املسؤولية الفردية واالجتامعية.
إن مراقبة اإلنسان لنفسه للحفاظ عىل جوارحه وأفعاله وكل 
حركة منه خالل شهر رمضان، هلا دور مهم يف بناء اإلنسان 
هذا  يؤكد  ومما  ظاهره،  عىل  تنعكس  ما  رسعان  إذ  خارجًيا، 
ما  يغريوا  حتى  بقوم  ما  يغري  ال  اهلل  )إن  تعاىل:  قوله  املعنى 

بأنفسهم( )سورة الرعد:11(
لإلنسان  الداخيل  التغيري  أن  عىل  الكريمة  اآلية  هذه  فداللة 
الفرد هو جزء من  بناء األمة، ألن  يسهم بدور كبري يف تغيري 
جمتمع، ومن اخلطأ بني الناس أن التغيري واإلصالح إنام حيدث 
والتغيري  البناء  إن عملية  بل  األفراد،  املجتمع نحو  ويبدأ من 
إنام حتدث من األفراد أنفسهم متجهة نحو اآلخرين، وبتظافر 
والتغيري  البناء  عملية  حت��دث  واجتامعها  الفردية  اجلهود 
الداخيل  التغيري  حيدث  ما  متى  وبالتايل  لألمة،  االجتامعي 

حيدث التغيري اخلارجي، فإن كان خرًيا فخري أو رًشا فرش.
الرشعية  بأحكامها  اإلسالمية  الرشيعة  عليه  حثت  ما  وهذا 
جمتمع،  لبناء  صاحًلا  متكاماًل  إنساًنا  تبني  التي  واالخالقية 
وكذلك ما نلحظه يف قول الرسول )صىل اهلل عليه وآله(: )من 

أصلح باطنه أصلح اهلل ظاهره(.
أفراد  بني  والتكافل  التعاون  روح  فيه  تتعزز  رمضان  شهر 
عىل  وحي��ن  فيعطف  اجل��وع  مضض  الغني  ليجد  املجتمع، 
الفقري. وكذلك أيام شهر رمضان تساعد يف توطيد العالقات 
يكون  أن  املمكن  من  املفككة  والعوائل  بينهم،  فيام  العائلية 
هذا الشهر الفضيل سبب تصالح اخلصامء، سواء عىل صعيد 

األخ��وة واألخ��وات واألق��ارب، وبذلك  أو  اآلب��اء واألبناء 
تعالج مشكلة القطيعة بني صلة األرحام، قال تعاىل: {َوُأْوُلوْا 
وتبادل   ،)75 )اآلية  األنفال  بَِبْعٍض}  َأْوىَل  َبْعُضُهْم  اأَلْرَحاِم 

الزيارات بني األصدقاء واأليتام واملحتاجني.
َوُأنَثى  َذَك��رٍ  ن  مِّ َخَلْقَناُكم  ��ا  إِنَّ النَّاُس  ��ا  َ َأهيهُّ {َيا  تعاىل:  يقول 
)اآلية  احلجرات  سورة  لَِتَعاَرُفوا}  َوَقَبائَِل  ُشُعوبًا  َوَجَعْلَناُكْم 

.)13
هو فرصة لتطهري النفس من امراض القلوب التي تساعد يف 

تباعد األفراد، وتزرع األحقاد والعداوات فيام بينهم.
البعد الصحي:

إن اهلل سبحانه وتعاىل ال يأمر أو ينهى عن يشء إال وفيه حكمة 
ومصلحة لإلنسان سواء أكانت املصلحة متحققة يف الدنيا أم 

مؤجلة لآلخرة.
الصادق  عن  جاء  ما  أن  نذكر  عديدة  صحية  فوائد  للصوم 
 ، وآله(: )صوموا تصحوا()3(  اهلل عليه  النبي )صىل  األمني 
فهو كالم جامع لكثري من املعاين التي تصح الصحة أن كانت 

جسدية أو نفسية .
ونذكر قلياًل مما يعاجله الصوم يف الصحة اجلسدية ، منها :-

من  الناتج  اجلسد،  يف  املرتاكمة  الدهون  من  التخلص   -
اإلرساف بتناول األطعمة املختلفة بمرور الوقت.

وسط  تكون  التي  الزائدة  الفضالت  من  اجلسم  ختليص   -
صالح لتكاثر امليكروبات واألمراض.

يعترب  الطعام  عن  اإلمساك  أن  وحديثا  قديام  علميا  -ثبت 
عالًجا فعااًل لكثري من األمراض.

- جيدد اخلاليا اجلذعية ويقوي جهاز املناعة.
- يرفع من مستوى الذكاء بسبب تأثري اجلوع عىل الدماغ.

- يساعد عىل انخفاض ملحوظ يف معدل السكر بالدم.
- يقلل من معدل كريات الدم البيض يف الدم.

- يساعد بتجويع اخلاليا الرسطانية، واحلامية من اإلصابة هبا.
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سياحٌة روحيٌة في عالم الملكوِت اإللهي

شهُر القرآن في حضرِة سّيد الشهداء
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حديث الكاميرا
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وفي هذا التقرير المصّور.. الصمُت حاضٌر اآلن.. لكن ماذْا بأصوات 
وآهات وتنهدات العابدين إْذ نسمعها معًا.. اللهم بّلغنا شهر 

رمضان.. وارحمنا بحق شهر القرآن.. وتقّبل مّنا وأتّم علينا الخير 
والعافية والغفراْن.

فيا شهَر الرحمة والمغفرة.. نحُن بين يديَك نأمُل المزيد والمزيد، 
ونبحث عّمن يوقظ في أرواِحنا معنى الخلود، وأحسن من قال: 
أن إجراء عملية على األجساد بحاجة إلى تخديرها.. أّما إذا كانت 

العملية على األرواح.. فهي بحاجة إلى إيقاِظها!!.

عدسة/ أحمد القريشي

حناجر تتلو القرآن، وقلوٌب 
تتهّجد بذكر الرحمن، هو 

موعٌد ال يؤّجل.. وانتشاٌء 
روحي يسطُع بوهٍج حسيني، 

هو أْن تكون ضيفًا بين يدي 
رّبَك.. فتدعوُه ويعطيك، 

وتناجيِه فُيغنيك.. في شهٍر 
بلسمّي وعلى موائد ال 

تنضُب من خيراِت السماِء 
وفواكِه الهداية.
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عن  الكتاب  مقدمة  يف  امل��ؤل��ف  ذك��ر 
احلقائق التي حتدث عنها القرآن الكريم 
واألمكنة  االزم��ن��ة  بعض  امتياز  ه��ي 
ومنها  الرشافة  منها  متعددة  بخصائص 
االستجابة  ومنها  العالمة   اي  الشعرية 
ومنها ما يكون  زمانًا واما مكانًا، فمكة 
منها  متعددة  خصوصية  هل��ا  املكرمة 
خصوصيتها  فأما  زمانية،  ومنها  مكانية 

املكانية ففيها اول بيت وضع للناس. 
لِلنَّاِس  ُوِضَع  َبْيٍت  َل  َأوَّ )إِنَّ  تعاىل:  قال 
البيت احلرام  ُمَباَرًكا( وفيها  َة  بَِبكَّ ِذي  َللَّ
عز  قال  قيامًا،  للناس  اهلل  جعله  الذي 
اَم  ��رَ احْلَ اْلَبْيَت  اْلَكْعَبَة   ُ اهللَّ )َجَعَل  شأنه 
خصت  عام  فضال  وهي  لِلنَّاِس(،  ِقَيامًا 
رفع  الذي  احل��رام  البيت  وجود  من  به 
ابراهيم اخلليل وولده اسامعيل  قواعده 
عليهام السالم وهو قوله تعاىل )َوإِْذ َيْرَفُع 
َوإِْساَمِعيُل(  اْلَبْيِت  ِمَن  اْلَقَواِعَد  إِْبَراِهيُم 
فهي ايضًا موطن سيد اخللق )صىل اهلل 
بعثته  وحمل  رأسه  ومسقط  واله(  عليه 

فهذه بعض خصوصياهتا املكانية.
اما خصوصياهتا الزمانية:

املسلم  اليه  يتوجه  الذي  املوضع  فهي 

اليها  فيويل وجهه  اليوم مخس مرات  يف 
للصالة  حمددة  زمنية  بأوقات  كان  اينام 
وا  َفَولهُّ ُكْنُتْم  َما  )َوَح��ْي��ُث  تعاىل  وق��ال 
الذي  َشْطَرُه(، وهي املوضع  ُوُجوَهُكْم 
فتشد  والزمان  املكان  رشافة  فيه  مجعت 
احلج  فريضة  لتأدية  زمانًا  الرحال  اليه 
اليها  وتشتاق  النفوس  اليها  حتّن  التي 
فيها  كثرية مجعت  اماكن  وفيها  القلوب 
املكان  وخصوصية  الزمان  خصوصية 
كالكعبة وجبل عرفات واملزدلفة، ومن 
االمكنة االخرى التي نالت اخلصوصية 
حقيقة  وهي  طوى  أرض  هي  املكانية 
بيانه نبي اهلل  يعرضها القرآن الكريم يف 
موسى )عليه السالم( قال تعاىل )إيِنِّ َأَنا 
ِس  َك َفاْخَلْع َنْعَلْيَك  إِنََّك بِاْلَواِد امْلَُقدَّ َربهُّ
اكتسبت  التي  االمكنة  فهذه  ُط��ًوى( 
خصوصيتها ارتبطت بالسامء هي مما ال 
والعبادة  الدعاء  مع  تناغاًم  تكّون  شك 
اىل اهلل تعاىل وآلية توظيفية ملا  والتقرب 
الدنيوية  حياته  يف  االنسان  اليه  حيتاج 
اخلصوصية  حقيقة  ام��ا  واالخ��روي��ة، 
بدت  فقد  الكريم  القرآن  يف  الزمانية 
بشكل واضح يف اكثر من موضع، فشهر 

رمضان هو أفضل الشهور عند اهلل تعاىل 
الشهور  افضل  كونه  مع  ح��وى  وق��د 
القدر،  ليلة  وه��ي  أخ��رى  خصوصية 
احلقائق  هذه  ان  نقول:  ان  نستطيع  هنا 
ما  دفتيها  بني  لتسجل  جاءت  القرآنية 
جتىل من خصوصيات مكانية وغيبية مما 
اي  احلسينية  الرتبة  يف  تعاىل  اهلل  اودعها 
املوضع الذي اختاره اهلل عز وجل لكي 
اهلل  )صىل  اهلل  رسول  رحيانة  بدن  يضم 

عليه واله(. 
الكتاب،  من  االول  الفصل  وتضمن 
عند  كربالء  لرتبة  املكانية  اخلصوصية 
فلقد  وآله(،  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول 
وردت أحاديث كثرية تتحدث عن بيان 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( لرشافة 
اخلصوصية  حيث  م��ن  ك��رب��الء  ت��رب��ة 
قد  النبوي  البيان  ه��ذا  وان  املكانية، 
تعدد  بسبب  مناسبة  من  اكثر  يف  تكرر 
محل املالئكة لرتبة كربالء ووضعها بني 
وآله(،  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  يدي 
خيرب  السالم(  )عليه  عليًا  االم��ام  ف��أن 
ولقد  كربالء  تربة  رشافة  عن  أصحابه 
كان االمام عيل)عليه السالم ( يتبع هنج 

حقيقة األثر الغيبي في التربة الحسينية

حديقة الكتب

إعداد/ حسين نصر

اإليمان بالغيب يعد من أهم محصالت التقوى كما انه من اهم مقومات السلوك االنساني، 
حيث ان تحصيله يحتاج الى مقدمات عديدة كسالمة الفطرة وكمال العقل وحسن الفهم 

وصحة الذوق وهي مراتب يتفاوت الناس في إحرازها، فان االيمان بالغيب يكون متفاوتًا 
عندهم ولكون االيمان بالغيب هو مقدمة الرقي االيماني حيث قّدمه القرآن الكريم على 

االيمان باالنبياء والكتب والمالئكة.
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رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يف تبيينه 
بالثقل  ارتبطت  التي  الكونية  للحقائق 
الثاين لرشيعة اهلل تعاىل وهم عرتة النبي 
فقد  وآل��ه(،  عليه  اهلل  )صىل  املصطفى 
عن  ألصحابه  السالم(  )عليه  كشف 
الطاهرة  الرتبة  هلذه  املكانية  اخلصوصية 
ارتبط  ما  هلم  واظهر  كربالء(  )أرض 
هبا من مأساة كبرية حتل بعرتة املصطفى 
)صىل اهلل عليه وآله( فاملقتول هبا رحيانة 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وأبناؤه، 
وبناته، وبنو أخوته، فكم آلل أيب طالب 
)عليه السالم( من دم قد سفك عىل هذه 
وكأهنم  هلم  خلقت  قد  وكأهنا  االرض 

خلقوا هلا.
أئمة  عند  كربالء  تربة  خصوصية  واما 
فقد  ال��س��الم(،  )عليهم  البيت  أه��ل 
تعاىل  اهلل  )صلوات  أحاديثهم  امتازت 
تعريف  يف  بالسعة  عليهم(  وس��الم��ه 
وبام  املقددسة  الرتبة  هذه  برشافة  الناس 
اشتهار  ولسبب  خصائص  من  حتمل 
املكان بني الناس ومعرفتهم به، وبسبب 
فاجعة مقتل أهل البيت )عليهم السالم( 

ب��اآلداب  التحيل  اىل  الناس  ولتوجيه 
صاحب  لزيارة  توجههم  عند  واللياقة 
)عليه  احلسني  االم��ام  ومرّشفها  الرتبة 
السالم(، ولنقل اجلنبة املعرفية عند أهل 
العلم بحقيقة اليشء  االيامن من مرحلة 
هلذه  محلهم  فكان  العمل  مرحلة  اىل 
الرتبة كاشفًا عام توصلوا اليه من معرفة 

هبا.
اىل  الثاين  الفصل  يف  املؤلف  أش��ار  فيام 
كربالء  تربة  محلتها  التي  الغيبية  االثار 
من مالمسة روح القدس )عليه السالم( 
تربة  بحمل  ال��ق��دس  روح  قيام  ف��ان 
املدينة  اىل  وج��ل  عز  اهلل  بأمر  كربالء 
اهلل  رس��ول  يدي  بني  ووضعها  املنورة 
ويقّبلها  فيشّمها  وآله(  عليه  اهلل  )صىل 
دمع  من  لرتتوي  عينيه  عىل  ويضعها 
رحيانته  دم  من  ترتوي  ان  قبل  مقلتيه 
السالم(،  )عليه  احلسني  االمام  وولده 
الرتبة  يف  الطهر  بقوة  املتعلقة  االثار  اما 
مؤمنًا  القوة  هبذه  املتأثر  يكون  احلسينية 

ال كافرًا الن املؤمن طاهر بقوة االيامن.

اخلالصة:
عديدة  بميزات  كربالء  تربة  امتازت 
هبا  اختصت  وتفضيلية  ترشيفية  منها 
املوضع  جعلها  قبيل  من  الرتبة  ه��ذه 
عمران  بنت  مريم  إليه  التجأت  الذي 
آمن  ح��رم  واهن��ا  املقدسة  الربوة  واهن��ا 
االرض  بقاع  مجيع  عىل  فضلت  واهن��ا 
ومنها  االرض،  ب��ق��اع  ارشف  واهن���ا 
خالل  من  اكتسبتها  غيبية  خصوصيات 
ومن  هلا  السالم(  )عليه  جربائيل  محل 
تقبيل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، 
الغيبية  اآلث��ار  ه��ذه  تعاىل  اهلل  وجعل 
خوف،  كل  من  واالمان  كاالستشفاء، 
وس���رت ال��ذن��وب وغ��ريه��ا، م��رشوط��ة 
)عليه  احلسني  االم��ام  بحق  ب��اإلق��رار 
السالم( ومواالته واالعتامد بإمامته ، كام 
نص عليه االمام الصادق )عليه السالم( 
بقوله: )لو ان مريضًا من املؤمنني يعرف 
السالم  عليه  احلسني  اهلل  عبد  أيب  حق 
وحرمته وواليته اخذ من طني قربه مثل 

رأس أنملة كان له دواء(. 
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حيدر عاشور

شمعٌة حوزويٌة ال تنطفُئ

الى روِح الشهيد السعيد الشيخ )عبد الحسين الزم الحلفي( 

لم أَر قلبًا يرى دمه على األرض، فيتوهج سعادة، ويحّلق الى السماء مثل عطر خجول محاط بالضوء. لم 
نره لكننا شعرنا به وهو يرفرف بكل ما يملك من اجنحة ليشعل فضاءات رأسه وأنفاسه وأحالمه عن أول 
أمنية حلم بها في عنفوان شـــبابه الغّض، هو أن يتخضب بدمه كاألنبياء واألوصياء كالحســـين الشهيد. 

مؤمٌن حق اليقين ان من يحبه اهلل يريده مخضبًا بدمه.
 ايماٌن طّوق به أحالمه طيلة معرفته أن سر الشهادة في سبيل اهلل أن يكون االنسان مقتوالً؟. بدأ يزيح كل 
ما يعتريه من تأخير عن غايته المقدسة. ترك – بصرته- الفيحاء، باحثًا عن مكاٍن يحّقق به اكتشاف نفسه. 
فاختار الحوزة العلمية  في النجف االشرف، سر رجولته ووقار حكمته، ليكون شيخًا من فضالء المرجعية 

الدينية العليا. فكانت أول األماني، وأخر الحلم.. بداية لمفتاح النجاة وبوابات الجنان.

شهداؤنا
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فاحتدمت  جوانحه،  كل  جتتاح  ت��زال  ال  الشهادة  فرصخة 
الفرصة باجلهاد الكفائي، فرتك ورآه تسعة أرواح من ارسته 
الكريمة، ليلتحق بركب الشهادة، ومل يعد يرى شيئًا سوى- 
ألوام��ر  والطاعة  املقدسات-  العقيدة،  األرض  الوطن، 
من  تنزف  أصبحت   كلها  احلشد.  وقوات  الدينية  املرجعية 
صوالته  عليه  فشهدت  والصرب.  باإليامن  العامر  وقلبه  حمياه 
يقّدر  ال  انسانًا  الرجال  عرفه  واإليثار،  بالتضحية  املشهودة 
نجاسات  عنها  يرفع  وهو  الطهور  االرض  عرفته  كام  بثمن 
أصالب ورثة قطع الرؤوس من النواصب. وكل ذرة تراب 
يف معركة حترير -جرف الصخر- عرفت ان »الشيخ احللفي« 
الريح الصفراء وهو عاشق الشهادة وغايته املوت.  ال هياب 
وهو يرضب خطواته املرتعشة بثقة مطلقة عىل سواتر الصد 
املتعطشة  وروحه  اخلصب  وخياله  خميلته  تفارق  مل  واآلمال 
للقاء بمن حيب يف احلياة االخرى. متّعن مليًا بمن حوله ويف 
املرتف  العامل  )دواعش(  التكفرييون،  اغتصبها  التي  االرض 
الذين يرفعون شعارات الديمقراطية واحلرية ويذبحون بدم 
باألئمة  صلة  له  ما  وكل  والنساء،  والشيوخ  االطفال  بارد 

االطهار.
ال  منطقية  غري  عاطفة  احللفي«   »الشيخ  ذات  يف  تولدت   
فرضها  الواقع  واخليايل.  واملتنافر  الفجائي  تقاوم  ان  يمكنها 
بصوِت عاملٍ جمتهد، يعلم ما يدور باحلياة برمتها، انه صوت 
احلق، صوت املظلومني عىل األرض، وما الفتوى الكفائية إاّل 
القوة االهلية التي  أوقفت الرش برمش العني. فتمتم مع نفسه: 
يساوهيا  قرين  او  آخ��ر؟  صنو  للعقيدة  يكون  هل   -
أمهية وعمقًا؟ نعم بكل تأكيد -الشهادة – من أجل العقيدة 
والتخلف،  لالبتذال،  عرضة  يكون  حني  نفسه  واملذهب 
للعقيدة  هتديدا  العراق  ارض  اللئيم..واغتصاب  وامل��وت 
عىل  جيثم  مرعب  وكابوس  للغاية  مزعج  حلم  مثل  برمتها، 
الصدور، ال يمكن ان يستمر طاملا يف احلياة رجل مثل »سيد 
لكن  مؤملا  كان  االمر  ان  بيقني  يعرف  هو  السيستاين«..  عيل 
باحليوانات  ممتلئ  اسود  هائج  بحر  من  البرشية  انقذ  بفتواه 
نور  قتل  غاياهتا  لكن  دين،  او  مبدأ  هلا  ليس  التي  املفرتسة 
املنتظر القادم عىل االرض. من أجل ذلك كله، كانت الفتوى 

املقدسة قرينة للموت العظيم.
هْب«الشيخ احللفي« منذ بداية ظهور الشعاع اإلهلي للفتوى 

املحظوظني  مع  الكفائية  واجلامهري  احلوزوية  اجلموع  مع 
قوات  مع  القتال  مركب  وركب  السيستاين،  النهج  بإتباع 
احلشد الشعبي كعطٍر يقطر بنسيمه الطاهر هباء وعذوبة، وهو 
يتنقل من انتصار اىل انتصار. يد يقاتل هبا التكفرييني وأخرى 
حيمل هبا  تعليامت منهج الدين القويم يف تبليغاته االرشادية. 
وكان صميم عمله اجلهادي هو شحذ مهم املقاتلني وتبليغهم 
ما تقوله املرجعية العليا هلم وتوصيل فكرة فضل اجلهاد عند 
اهلل يف الدفاع عن العرض واألرض واملقدسات، وعن عقيدة 
اجلهادي  عطاءه  يقّدم   كان  العراق.  وحب  الشعبي  احلشد 

بمزاج نفيس عال وتواضع قّل نظريه.
كان »احللفي« أسدًا بني أقرانه ال هياب املوت، بل املوت هيرب 
سامراء  فصوالت  وروحه..  وعقله  قلبه  يف  اليقني  لقوة  منه 
وسيد حممد وبلد تشهد له. لكن االرض التي اختارت روحه 
الطاهرة هي جرف النرص)جرف الصخر(. فرفع اهلل قدره يف 
الغادرة، وهو  الداعشية  الغربان  العليني حني رصدته عيون 
يقتحم سواتر املنازلة لينقل ما جادت به النفوس الكريمة من 
مياه وطعام وتوصيل ما يمكن توصيله من الدعم اللوجستي، 
املتوحشني  الوقحة، وال قذائف  القناصني  تثنه رصاصات  مل 
وال كامئن املرتزقة، كان ينّفذ االوامر بتلك الرجولة احلسينية 
املهدوية التي شهد هلا اجلميع...كان يقاتل  وهيزج : »البرصة 
يا عبد احلسني الزم، رد للمعركة وخليه تشتد.. ها  تنختك 

خويت ها .. وبغري أهل الوطن ما اقبل احد«
يف تلك الليلة الدامية التي فصلت بني انقشاع الريبة وانفجار 
والتهاب  النجوم  روع��ة  يضاهي  الشهادة  وحلم  اليقني، 
الشهب، ارتعش الرتاب آالما عىل الوجوه، والنار متطر عىل 
 2015  /5  /17 يف  النقية  الطاهرة  روحه  فحّلقت  القلب، 
طويل  انتظار  بعد   أرح��ب  فضاء  حضن  اىل  الطيور  مثل 
للشهادة، لتعرج روحه الطاهرة اىل امللكوت األعىل، شاهدة 

عىل اجرام عصابة )داعش( النكرة. 
وبقي ذكر »الشيخ احللفي« يف قلوب كل من يعرفه، ومن مل 
يعرفه من أهايل البرصة اىل مجيع انحاء العراق. رغم  أن روحه 
عانقت السامء وجسده الطاهر قد أوري الرتاب اال أن علمه 
انقطاع كأنه حيخٌ  بال  الراجحة  العقول  تتناوهلام  تزْل  مل  وكتبه 
يرزق. فكتابه )حق اليقني يف معرفة االئمة املهديني( ال يزال 

يرصخ باسمه.
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أسرة ومجتمع

القسمة والنصيب

ذريعة

ر السلبيات، ويضع الشروط  كلٌّ يدلو بدلوه، منهم من يرفض وُيسطِّ
التعجيزية، ويبني الحواجز الكونكريتية، ويختلق األعذار وإن كانت 
ر االيجابيات وُيسهل الخطوات  ع وُيسطِّ وهمية. ومنهم من ُيشجِّ
د األسباب الُمشجعة وإن كانت غير واقعية. ب المسافات وُيعدِّ وُيقرِّ

والء قاسم العبادي
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وضع  منهام  كلٌّ  فكران  املجموعتني  هاتني  وبني    
حّلق  منهام  كلٌّ  وقلبان  حلياته،  ط  وخطَّ أولوياته، 
يعضدها  أسبابه  منهام  ل��ك��لٍّ  ورأي���ان  ب��أح��الم��ه، 
طموحاته.. وبعد أخٍذ وردٍّ ومشاورة وفصل ُيتوصل 

إىل رأي إما القبول أو الرفض..
وهّبْت  األح��وال،  وتعاقبِت  السنون،  مضِت  فإذا   
التجارب،  أم��ط��ار  وهطلت  امل��واق��ف،  ع��واص��ف 
وجاذبية،  بريًقا  وازدادت  األصيلة  املعادن  ملعت 
وزالت األقنعة املزيفة، وبدت بشاعتها عىل حقيقتها 
صدور  تنتفخ  ما  غالبًا  األوىل  احلال  ففي  الواقعية.. 
العقول التي دّبرت هذا الزواج السعيد صادحًة بأهّنا 
أدقهُّ من ُيشخص وخرُي من خيتار.. ويف احلال الثانية 
غالبًا ما حتاول رؤوس تلك العقول أن ختتفي خلف 
إال  حدث  ما  حيدث  مل  بأْن  متشدقًة  البعض  بعضها 

بقسمٍة ونصيٍب من اهلل القادر القهار!!..
تسّببت  التي  نفسها  العقول  تلكم  تقوم  قد  ثم  ومن   
فشل  الذي  الزواج  عىل  التشجيع  يف  بآخر  أو  بشكٍل 
بجمع املعلومات وترتيب اخلطوات واختاذ القرارات 
يف  نجحت  فإْن  إرادهت��ا  وبكامل  اختيارها  بمحض 
ورأهيا  بحنكتها  افتخرت  احل��ال  وصُلح  مساعيها 
احلكيم. وإن خابت مساعيها وصار إىل األسوأ َلَوت 

أعناقها مدعيًة إن هذه حكمة الرب العليم!!
ه من اخلطأ ذواهتا الناقصة   فيا عجبًا لتلك العقول.. ُتنزِّ
خالقها  ذات  إىل  نسبته  يف  حرجًا  جتد  وال  املحدودة، 
مل  خطري  خاطئ  اعتقاد  وهو  الالمتناهية!!  الكاملة 
وال  قسمة  ال  إذ  واعية.  تّدعي  ملا  كانت  لو  به  تعتقد 
نصيب يف الزواج، ولو كان األمر كذلك حلّق لنا أن 
ننسب القبح إىل اهلل تعاىل عن ذلك علوًا كبريًا. إذ كيف 
جُيرب الرجل عىل الزواج من امرأٍة معينة وحمددة دون 
غريها ومن ثم يقول يف حمكم كتابه العزيز: »َفاْنِكُحوا 
َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء«)النساء 3( إذ إن جربه عىل 
يتعارض مع نكاحه بمن  امرأة حمددة قد  الزواج من 

تطيب هلا نفسه كام هو واضح. أم كيف جيرب الرجال 
مسبقًا  حددهن  أو  حددهم  ممن  الزواج  عىل  والنساء 
ثم يعاقب من تزوجت برجل كتايب ومن تزوج بامرأة 

كافرة مثاًل..
خيفى  ال  الذي  األزيل  بعلمه  يعلم  سبحانه  اهلل  نعم،   
زوجًة  فالنة  سيختار  الناس  من  فالنًا  أنَّ  يشء  عليه 
له والعكس أيضًا. ولو كان كلهُّ ما يعلم به اهلل تعاىل 
الثواب  من  احلكمة  النتفت  هلم  جربخٌ  هو  الناس  عن 
والعقاب بل لكان من العبث أْن يثاب من كان جمربًا 
عىل الطاعة ولكان من الظلم أن يعاقب من كان جمربًا 

عىل املعصية..
إنَّ  عىل  جلية  وبصورة  أكدت  املطهرة  الُسنة  أنَّ  كام   
الروايات  يف  تأكيدها  ضمن  وذلك  اختيار  ال��زواج 
عن  روي  فقد  ال��زوج*.  اختيار  حسن  عىل  الرشيفة 
اإلمام أيب جعفر )عليه السالم(: أتى رجل النبي صىل 
اهلل عليه وآله يستأمره يف النكاح، فقال له رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله: انكح، وعليك بذات الدين تربت 
يداك . كام روي أنَّ رجاًل جاء إىل اإلمام احلسن )عليه 
جها  زوِّ فقال:  ابنته؟  تزويج  يف  يستشريه  السالم( 
إْن أحّبها أكرمها وإْن أبغضها مل  فإّنه  من رجٍل تقي، 

يظلمها. 
الباري  رّشع  فلَم  ونصيبًا  قسمة  الزواج  كان  لو  ثم   
الرجل  زواج  كان  فإْن  الطالق؟!  ترشيع  وجل  عّز 
من امرأة حمددة والعكس جربًا من اهلل انتفت احلاجة 
ترشيعه  إىل  احلاجة  كانت  وإْن  الطالق!  ترشيع  إىل 
رضورة الُبدَّ منها وجب أْن يرتك سبحانه أمر اختيار 
بأنَّ  املطلوب  ثبت  وب��ذا  كذلك.  وهو  هلم،  ال��زوج 

الزواج اختيار وليس بإكراه..
ملقولة  صحة  ال  أْن  جليًا  لنا  يتضح  تقدم  ما  كلِّ  من   
الزواج قسمة ونصيب. وإْن هي إال ذريعة يتمسك هبا 
عليها  ُيعلقون  وشاّمعة  مسؤوليتهم.  إلخالء  البعض 

أخطاءهم وسوء اختيارهم.
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هل هو حقيقة ام وهم؟

هناك مصطلح شائع بصورة كبيرة بين طبقات المجتمع العراقي وهو روماتيزم الدم, فما 
هو روماتيزم الدم وما أعرضه ؟ وماهي اسبابه وطرائق عالجه ؟ الروماتيزم هو مرض يصيب 
المفاصل واعضاء الجسم عامة وهو من ضمن الـ 150 نوعا من أمراض المفاصل التي تسمى 

بالروماتيزم الموجودة ولكن ليس هناك مصطلح اسمه روماتيزم الدم، ولمعرفة المزيد عنه 
التقينا الدكتور عمار حسين الجبوري والذي بين ما يأتي:

إعداد/ قاسم عبد الهادي

طبيبك انا

روماتيزم الدم
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* ال يوجد يشء يف الطب اسمه روماتيزم الدم، فالدم 
املجتمع  اطلقها  التسمية  وهذه  الروماتيزم,  يصيبه  ال 
وهناك  الطبي،  الصنف  من  اجلهالء  بعض  بمساعدة 
واألع��راض  املفاصل  تصيب  للروماتزم  عالمات 
العصبي,  اجلهاز  العني,  الكبد,  القلب,  مثل  االخ��رى 
اىل  معرض  اجلسم  وكل  وغريها،  املحيطي،  اجلهاز 

االصابة بالروماتيزم حسب نوعه.
اكثر من )150 نوعًا( من أمراض  الطب هناك  * يف 
املفاصل التي تسمى بالروماتيزم املختلفة منها )التهاب 
املفاصل الرثياين )الرثوية( داء الذئبة احلمراء، تصلب 
)داء  النقرس  داء  املتعدد،  العضالت  التهاب  اجلسم، 
امللوك( او داء امللوك الكاذب(، ويمكن ان تصل اىل 
يوجد  ال  ذلك  ظل  ويف  املختلف،  الرشايني  التهاب 
املجتمع  ثقافات  من  وهو  الدم  روماتيزم  اسمه  يشء 
التحاليل,  بإجراء  املريض  يقوم  خالله  ومن  اخلاطئة 
وان مجيع انواع الروماتيزم هلا عالمات رسيرية ختص 
املرض لذلك هناك عالمات رسيرية تسمى الكرايتريية 
املريض  تشخيص  يتم  خالهلا  من  التي  التشخيصية 
ملعرفة نوع االصابة ومنها داء الذئبة احلمراء، التهاب 
املفاصل الرثياين )الرثوي( التهاب العضالت املتعدد، 
تصلب اجللد املنترش، التهاب الرشايني، تشمع العمود 

الفقري، متالزمة رايرتز وغريها.
بصورة  للطبيب  أعراضه  رشح  املريض  عىل  جيب   *
صحيحة ليتسنى له اجراء عملية الفحص والتحاليل 
اخلاصة التي من ضمنها ترسب كريات الدم احلمر يف 
اجلسم او يف الدم وبنسب عالية ومن خاهلا يتم اطالق 

مصطلح روماتيزم الدم.
* ترتفع نسبة ترسب كريات الدم احلمر يف الروماتيز 
ارتفاعها  اىل  اضافة  واحل��ادة  املزمنة  االلتهابات  ويف 
الدم،  )فقر  ضمنها  من  التي  الرسطانية  احلاالت  يف 
درجات  ارتفاع  كذلك  الكلوي(،  الفشل  احلمل، 
احلرارة يف اجلو والتي ممكن ان ترفع نسبESR  وهو 
ال  لوحده    ESR وارتفاع  الدم  بروماتيزم  يسمى  ما 
ولكن  االمراض  انواع  من  نوع  اي  لتشخيص  يكفي 

اىل  واستجابة  املريض  ملتابعة  معينة  حاالت  يف  مفيد 
الدم مصطلح خاطئ وليس له  العالج، ان روماتيزم 
ألسباب  يرتفع  ان  ممكن  اعتيادي  حتليل  وهو  وجود 
مرضية او طبيعية التي منها فقر الدم او ممكن ان يرتفع 
وهبذا  العراق  يف  وخاصة  احل��رارة  درج��ات  الرتفاع 

تكون نسب ESR عالية.
* هناك حالة اسمها محى الروماتيزم وهي من ضمن 
املفاصل  يف  التهاب  يصيبها  التي  مرضًا(   150( ال� 
نادرة  حالة  تعد  والتي  القلب  صاممات  يف  والتهاب 
جدا عىل عكس التهاب املفاصل الرثوي لألطفال او 
بنسب  الذي يصيب االطفال  اليافعني  رثية  ما يسمى 

كبرية جدا.
* هناك اشخاص حتى وان كانوا ذوي مرحلة متقدمة 
او  اطباء  مساعدي  من  او  باملختربات  التحليل  يف 
يكونوا  ان  ممكن  اخرى  اختصاصات  يف  اطباء  حتى 
لذلك  جزافًا،  ال��دم  روماتيزم  مصطلح  اطلقوا  قد 
ليس هلا  التي  الكلمة  املجتمع بصورة عامة اخذ هذه 
وجود او كلمة غري حقيقية واستمرت بشكل واسع، 
وهناك عالمات يف الدم تفيد بتشخيص امراض عدة 
يدخل  ال  املختربات  يف  حاليا  جيرى  الذي  والتحليل 
ملتابعة  يستخدم  وانام  اطالقا  الروماتيزم  تشخيص  يف 
االمراض وهل اهنا استجابت للعالج او مل تستجب؟ 
جرعة  اىل  اضافة   حيتاج  قليلة؟  العالج  جرعة  هل 

عالج اضافية؟
النصيحة الطبية

الذي يشعر ان هناك مشكلة يف مفاصله غري  املريض 
مسموح له بمراجعة املخترب وعدم القيام بأجراء حتاليل 
وفق مزاجه بل جيب عليه مراجعة طبيب باختصاص 
وعىل  والتحاليل  الفحص  اج��راء  سبيل  يف  املفاصل 
ضوئها يتم تشخيص احلالة واعطاء العالج، والحظنا 
خالل الفرتة السابقة كثريا من املرىض يقوم بمراجعة 
املختربات االهلية وطلب حتاليل لروماتيزم الدم عىل 
أخذ  بعدم  املريض  أنصح  كذلك  اخل��اص،  مزاجه 

التشخيص من املخترب.
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ال  ما  تناول  جيب  الكريم،  رمضان  شهر  خالل  اجلفاف  لتجّنب 
يقل عن لرت ونصف اللرت من املاء بني وجبتي اإلفطار والسحور 
بشكل متقطع جتنبًا للعطش واجلفاف وغريمها من املشاكل املرافقة 
املاء  تشمل  الكمية  هذه  أن  علاًم  كاإلمساك.  رمضان،  يف  الشائعة 
وحده، أما بقية املرشوبات فمنها ما حيتوي عىل السكر كالعصائر، 
)شاي،  بالكافيني  الغنية  كاملرشوبات  للبول  مدر  هو  ما  ومنها 
قهوة، مرشوبات غازية...(. أما احلساء، فيعد من السوائل اجليدة 

التي ينصح بتناوهلا رشط عدم إضافة الدهون إليه. 
وال بد من اإلكثار من تناول اخلرض والفاكهة الغنية باملاء كالبطيخ 
كام  واخليار.  والبندورة  واخلس  والربتقال  وال��دراق  واملشمش 
ينصح بعدم اخلروج يف ساعات النهار والتعرض ألشعة الشمس 

إىل لتجنب التعرق، إذا كان ذلك ممكنًا. وزن��ه  يصل  روم��اين  مرمى  ح��ارس  باديسالف  دانيال 
من  الريايض  ناديه  ن��زول  يف  تسبب  كيلوجرامًا(،   130(

الدرجة الثانية اىل الدرجة الرابعة، و عجز النادي عن طرده 
ألن أمه أحد مالك وممويل النادي. 

إستقال بسبب دانيال )4 مدربني(، و تويف آخر بنوبة قلبية كام 
اعتزل أحد العبي النادي اللعب هنائيًا، وبدأ دانيال اللعب 
حلراسة  اإلنتقال  قرر  لكنه  حربة  ك��رأس  اهلجوم  خط  يف 
املرمى لعدم قدرته عىل الركض وجماراة الالعبني.. وبسبب 
عدم مهارته يف إمساك الكرات يضطر املدرب للعب ب� )7 

مدافعني( و)3( بخط الوسط!.

دخل رجل على أبي ذر الغفاري )رضوان اهلل تعالى عليه(، فجعل يقّلب بصره في بيته، فقال: 
يا أبا ذر، أين متاعكم؟ 

قال: لنا بيت نوّجه إليه صالح متاعنا.

مطبخ العائلة

نك من حتضري السلطة خالل دقائق. 1. اغسيل اخلرضاوات يف الصباح، حتَّى حيني وقت تقطيعها، ممَّا ُيمكِّ
ر الكثري من الوقت. 2. استعميل ِقدر الضغط لطهو األطعمة، فهو يوفِّ

3. احريص عىل أن تكون أدوات املطبخ املستعملة كثرًيا يف الطهو، كامللعقة والسّكني، إىل جانبِك.
4. عليِك البدء يف إعداد طبق اللحم أو الدجاج، فالطبق اجلانبّي كاألرز، وأخرًيا السلطة. 

5. أثناء طهو األطعمة، بإمكانِك أن تستغيلِّ الوقت يف حتضري مائدة الطعام لتكون جاهزة الستقبال عائلتِك أو ضيوفِك.

من التراث

نصائح رمضانية

الواحة

الواسطة!!
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وباء  انتشار  لوقف  الساعية  الدولية  اجلهود  مع  بالتوازي 
كورونا، تم اإلعالن مؤخرًا عن صناعة »روبوت« بإمكانه 

قتل الفريوس املسبب للمرض.
العسكرية،  بالشؤون  املتخصص  وكشف موقع »ميليرتي« 
يف  مستخدمة  »روب��وت��ات«  لتعديل  االستعداد  يتم  أن��ه 
أغراض عسكرية، إىل أجهزة يمكنها تطهري األماكن املغلقة 

من فريوس كورونا، باستخدام األشعة فوق البنفسجية.
إرسال  عىل  حاليا  تطويرها  يتم  التي  الروبوتات  وتعتمد 
تطهري  وبإمكاهنا  رأيس،  بشكل  للفريوس  القاتلة  األشعة 

األماكن التي تبعد 60 سنتيمرتا يف نحو دقيقة.
تبلغ  بقوة  أشعة  يستخدم  الروبوت  إن  مصادر  وقالت 
ضعف تلك املعروفة بقتل األنواع األخرى من الفريوسات 

التاجية.

من هنا وهناك

همسات مهدوية

ال  احل��رساْت..  يف  تائهون  مشدوهوَن  ونحن  متى؟..  إىل 
املحنِة  أث��واَب  نترسبُل   .. أح��دخٌ الدمِع  من  عيوَننا  يسعُف 
متاهاٍت  فينا  يكرُب  والظمأ  ح��رية..  م��ْن  ألبعَد  ونضيُع 
يف  ديَن  ُمسهَّ فنهيُم  الليِل  عيوُن  بِنا  ترتّبُص  ومتاهاْت.. 
الفلواْت.. يتصاعُد يف الروِح شجرخٌ يابْس َذُبَل بعَد مائِْك.. 
كثرْي..  سّيدي..  يا  كثريخٌ  وأنَت  بالقليِل  نؤّمُل  نحن  وها 
وظهوُرَك املوعوُد شفاْء.. يا ُغّرَة السامِء واألسامْء.. يا أهيا 
النبُأ العظيُم ومعجّزة الدنيا.. عاجزةخٌ كلامُتنا ماذا نسّطُر عْن 
يا  بانتظاِر األجوبْة.. وطلوُعَك  غيابِْك.. السؤاالُت تفوُر 

موالي سُيخِرُس كلَّ دعيٍّ كّذاْب.. 
رَشفخٌ كبريخٌ أنَت يف أرواِحنا قد عشَت طوَل الدهِر نستسقي 
نحظى  بأْن  رَشفخٌ  أمنياْت..  زهرُة  وأنَت  بمقلتيَك  الَغامَم 
املؤّمُل  أن��َت  انتظاَرْك..  مشاعِرنا  من  ننثُر  يديَك  بلثِم 
اليأُس يصلبنا عىل  للنفوِس إذا ادهلمَّ صباُح فرحتِنا وراَح 
يعلو  فيَك..  نشمُخ  ونحُن  الكثرُي  أنَت  السؤاْل..  شجِر 

رأُسنا فَرحًا عظياًم.. فمتى نراْك؟

سفينة الصحراء في بادية كربالء.... 

لقطة للمصور الفوتوغرافي 
حكمت العياشي أظهر فيها 

جمال البادية.

الروبوت »صائد كورونا«..

A h r a r w e e k l y
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