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وضع رسول اهلل ( صىل اهلل عليه واله )
وهو عىل فراش املوت وقبل انتقاله اىل
الرفيق األعىل  ،خارطة طريق خمترصة
وواضحة للحقوق املرتتبة عىل اجلريان
بقوله (مازال جربيل يوصيني باجلار حتى
ظننت انه سيورثه) وهي إشارة نبوية
عميقة عىل رضورة الرتاص املجتمعي
من خالل التعايش االجيايب بني اجلريان
وعد الرسول األعظم (صىل اهلل عليه واله)
العالقة بني اجلريان من ضمن بودقة أرحام
األرسة الواحدة التي جيري فيام بينها من
معامالت كاإلرث ويف حالة وفاة شخص
من داخلها  ،والتي التصلح إال بني
األرحام النسبيني احلقيقيني مهام اختلفت
درجة القرابة بينهم وهي استعارة نبوية
تعد من جوامع الكلم وكانت من ضمن
آخر وصاياه (صىل اهلل عليه واله)  ،السديدة
للمسلمني وباعتبار أن اجلريان يف الزقاق
الواحد او يف احلي الواحد هم جماميع من
األرس املتعايشة يف مكان وظرف واحد،
واالرسة هي نواة املجتمع واللبنة االوىل فيه
فاالنسجام املجتمعي املتمثل بحسن اجلوار
خيلق جمتمعا إسالميا متامسكا واليتاتى
ذلك اال بإتباع ماوىص به الشارع املقدس
ُ
ومارشح عن املعصومني (عليهم السالم)
اخللق َ
من تأكيدات عىل ُ
احلسن وتفيش
الفضيلة يف املجتمع اإلسالمي جمتمع القران
والعرتة املحمدية الرشيفة.

افتتاحية
مناسبات شهر رجب
من
ِ
�شه ُر رجبٍ حافل باملنا�سبات ( والدة  ،وفاة ،حدث) ودائما االن�سان ينظر اىل �صاحب املنا�سبة من
وجهة نظر تخ�ص�صه او ما يرغب به يف معرفته ،والن حياة املع�صومني (عليهم ال�سالم) حافلة
بكل ما يخ�ص احلياة  ،فمن الطبيعي ان تكون افعالهم واقوالهم مت�ضمنة ملا يخ�ص اال�سرة
واملجتمع حتى ولو على نحو التنبيه واال�ستحباب ا�ضافة اىل الواجبات واملحرمات.
من هذه املنا�سبات يكون دور رب اال�سرة يف ت�سليط ال�ضوء على الثقافة الرتبوية للمع�صوم
(عليه ال�سالم ) الذي ت�صادف منا�سبته يف هذا ال�شهر حتى يعلم االبناء ال�سيما ال�شباب االرث
الرتبوي واملكانة املتميزة الئمتنا (عليهم ال�سالم)  ،ولكرثة احلديث عنهم يولد لدى االبناء
حب التقليد فترت�سخ �صورة االئمة عليهم ال�سالم يف اذهانهم وي�صبحون مثلهم االعلى يف ر�سم
طريقم�ستقبلهم.
هذا ا�ضافة اىل االعمال امل�ستحبة التي ته ِّذب النف�س ومتحو الذنوب ف�إنها فر�صة الن ُيعمل بها
ب�شكل ا�سري من قبل اجلميع فت�ضفي اجواء االميان وال�سالم على العائلة .

رئي�س التحرير

املوقع على �شبكة االنرتنيت
www.ahrar.imamhussain.com
الربيد الإلكرتوين
al.aaelaa@yahoo.com

العنوان
كربالء /العتبة احل�سينية املقد�سة
ق�سم االعالم � -شعبة الن�شر
07717964640 - 07801112651

الكذب
d

من اخالق اهل البيت

ي�ش ِّو ُه �صورة العائلة و ُيجلب �سخط اهلل عز وجل

قد يعتقدُ البعض إن الكذب هو فقط
عدم نقل احلقيقة كام هي ولكن هنالك
ترصفات ُنقدم عليها هي صورة من صور
الكذب وهلا تبعاهتا السلبية عىل أخالقنا
وعىل أخالق العائلة ومن بني صور
الكذب صورة كثريا ما ُيقدم عليها البعض
وال يبايل هل صدق او مل يصدق يف كالمه
أال وهي اليمني الكاذبة ،وهي من أبشع
فإنا
صور الكذب ،وأشدّ ها خطر ًا وإث ًام ،هّ
جناية مزدوجة :

من أجل ذلك جاءت النصوص يف ذمها بالعقاب األليم:
والتحذير منها..
قال رسول هّ
الل (صىل اهلل عليه وآله):
وقال رسول هّ
الل (صىل اهلل عليه وآله)« :ال ينقيض كالم شاهد الزور من بني
«إ ّياكم واليمني الفاجرة ،فإهنا تدع الديار يدي احلاكم حتى يتبوأ مقعده من النار ،
وكذلك من كتم الشهادة»..
من أهلها بالقع.»1

والصورة االخرى للكذب هي شهادة وهنى القرآن الكريم عنها فقال تعاىل:
الزور ،وهي كسابقتها جريمة خطرية« ،واجتنبوا قول الزور»(،احلج)30:
وظلم سافر هدّ ام ،تبعث عىل غمط
احلقوق ،واستالب األموال ،وإشاعة
الفوىض يف املجتمع ،بمساندة املجرمني وشهادة الزور هلا عالقة باليمني الكاذبة
جرأة صارخة عىل املوىل عز وجل باحللف
فترتتب آثار سلبية عىل من يقدم عليهام
عىل جرائم التدليس واالبتزاز.
به كذب ًا وهبتان ًا ،وجريمة نكراء متحق
وهلذا حرمت الرشيعة اإلسالمية اليمني
أنظر كيف تنذر النصوص شهود الزور
احلقوق وهتدر الكرامات.
-1معنى بالقع يف معجم املعاين اجلامع ِ :
بالق ُع  :مجع َبل َقع  -ل َب ْل َق ُع  :اخلايل من كل يشء
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الكاذبة ،وشهادة الزور ،وتوعدت
عليهام بصنوف العذاب ،آلثارمها السيئة،
وأرضارمها املاحقة ،يف دين اإلنسان
ودنياه ،من ذلك:
(  ) 1أن مقرتف اليمني الكاذبة ،وشهادة
الزور ،ييسء إىل نفسه إساءة كربى
بتعريضها إىل سخط هّ
الل تعاىل ،وعقوباته
التي صورهتا النصوص السالفة.

«إن رسول هّ
وقال (عليه السالم)ّ :
الل (صىل
اهلل عليه وآله) وعد رج ً
ال إىل صخرة فقال:
أنا لك هاهنا حتى تأيت ،قال :فاشتدت
الشمس عليه ،فقال أصحابه :يا رسول هّ
الل
لو أنّك حتولت إىل الظل ،فقال :قد وعدته
إىل هاهنا ،وإن مل جيئ كان منه إىل املحرش».

واما الصورة االخرى للكذب هي عدم
االلتزام بالوعد ،والوفاء بالوعد من
اخلالل الكريمة التي يزدان هبا العقالء،
ويتحىل هبا النبالء ،وقد ّنوه هّ
الل عنها يف
كتابه الكريم فقال« :واذكر يف الكتاب
إسامعيل إنه كان صادق الوعد وكان
رسو ً
ال نبي ًا»(،مريم ،)45:ذلك ّ
أن
ومن هذه الصور عىل األبناء أن حياذروا
إسامعيل (عليه السالم) وعد رج ً
ال فمكث
منها وال يعتقدوا إن األمر هني إذا ما
يف انتظاره سنة كاملة ،يف مكان ال يبارحه،

(  ) 2ييسء كذلك إىل من سانده وماأله ،2وفا ًء بوعده.
باحللف كذب ًا ،والشهادة زور ًا ،حيث
وإنه ملن املؤسف أن يشيع خلف الوعد بني
شجعه عىل بخس حقوق الناس ،وابتزاز
ّ
املسلمني اليوم ،متجاهلني نتائجه السيئة
أمواهلم ،وهدر كراماهتم.
يف إضعاف الثقة املتبادلة بينهم ،وإفساد
(  ) 3ييسء كذلك إىل من اختلق عليه العالقات االجتامعية ،واإلرضار باملصالح
اليمني والشهادة املزورتني ،بخذالنه العامة.
وإضاعة حقوقه ،وإسقاط معنوياته.
وقال الصادق (عليه السالم)ِ :
«عدة املؤمن
(  ) 4ييسء إىل املجتمع عامة بإشاعة أخاه نذر ال كفارة له ،فمن أخلف فبخلف
الفوىض والفساد فيه ،وحتطيم قيمه الدينية هّ
الل تعاىل بدأ ،وملقته تعرض ،وذلك قوله
تعاىل :يا أهيا الذين آمنوا لمِ َ تقولون ما ال
واألخالقية.
تفعلون ،كرب مقت ًا عند هّ
الل أن تقولوا ما ال
(  ) 5ييسء إىل الرشيعة اإلسالمية
تفعلون».
بتحدّ هيا ،وخمالفة دستورها املقدس ،الذي
جيب إتباعه وتطبيقه عىل كل مسلم.

اقرتف احدهم احدى هذه الصور داخل
العائلة فيام بينهم فأهنا تقودهم اىل التامدي
وعدم املباالة حتى مع الغري فعىل األبناء
االبتعاد عن هذه الصور حتى فيام بينهم،
بل وحتى إذا أقدموا عىل أمر خمالف
لتعليامت البيت عليهم مصارحة األب
او األم وعدم الكذب وحماولة االستعانة
بأحد إخوهتم ليشهد هلم زورا وهذا هيدم
القيم الرتبوية للعائلة جيب عدم اللجوء
اىل هذه الصور الكاذبة وعىل رب األرسة
أن يتخذ قرارات حازمة هبذا اخلصوص
ليجنب األرسة هكذا صفات ذميمة.

األ ُه يف معجم املعاين اجلامع :عىل األمر مُم َ
-2معنى َم َ
َاألة ِ ،
ومال ًء  :ساعده وعاونه .
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فقهية

املرجع الديني االعلى
�سماحة ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين (دام ظله)

االرث
بالوالء

م�س�ألة  :1062يتوارث الزوجان
�إذا انف�صال بالطالق الرجعي ما
دامت العدة باقية ،ف�إذا انتهت
او كان الطالق بائن ًا فال توارث،
نعم �إذا طلق الرجل زوجته يف
حال املر�ض ومات قبل انق�ضاء
ال�سنة ـ �أي اثني ع�شر �شهر ًا
هاللي ًاـ من حني الطالق ورثت
الزوجة عنه �سواء �أكان الطالق
رجعي ًا �أم بائن ًا عند توفر ثالثة
�شروط :ا َ
الول� :أن ال تتزوج
املر�أة بغريه اىل موته اثناء
ال�سنة ،و�إ ّال فا َ
الظهر عدم
ثبوت االرث وان كان ال�صلح
�أحوط .الثاين :ان ال يكون
الطالق ب�أمرها ور�ضاها ـ بعو�ض
�أو بدونه ـ و�إ ّال مل ترثه على
االقوى .الثالث :موت الزوج
يف ذلك املر�ض ب�سببه �أو ب�سبب
برى من ذلك املر�ض
�آخر ،فلو َ
ومات ب�سبب �آخر مل ترثه
الزوجة �إ ّال �إذا كان موته يف
مر
اثناء العدة الرجعية كما ّ

منهاج ال�صاحلني
اجلزء الثالث -
الف�صـل ا َالول
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حوارات فقهية

11

الجنابة
حواري ُة
ّ
ِ

ُ
احلدث
ما إن اجتمعنا انا وأيب وصديقي حتى بدأ
أيب باحلديث قائال:
بحكم عمركام ال��ي��وم سأحدثكام عن
م��وض��وع م��ه��م ولكنني ق��ب��ل ك��ل ه��ذا
أذكركم بام حتدثنا به سابقا حيث حتدثت يف
«حوار ّية النجاسة» عن النجاسات ،تلك
التي تسلب من أجسادنا وأجسام األشياء
طهارهتا األوىل التي كانت عليها.
املطهرات،
ثم يف «حوار ّية الطهارة» عن
ّ
م��رة ُاخ���رى ألجسادنا
تلك التي تعيد ّ
وأجسام األشياء طهارهتا املغصوبة.
 هل للمرأة سائل منوي كالرجل؟
قال: تتح ّقق بأحد أمرين:
ولو رجعت اِىل «النجاسات» لوجدت هّأنا أو ًال :خروج السائل املنوي ،سواء أخرج نعم السائل اخلارج من مهبلها عندما تبلغ
جنسية ،أم باحتالم ،أم بعادة الشهوة اجلنسية ذروهت��ا بحكم السائل
أشياء ما ّدية طارئة عىل اجلسد منه ،أو من بمامرسة
ّ
غريه.
املنوي يف الرجل سواء يف حال النوم أو يف
رس ّية ،أم بغري ذلك.
ا ِ ّن هناك ُام��ور ًا معنوية غري حمسوسة ،لو
حال اليقظة.
 ـ وما هي صفات السائل املنوي؟
«حدثت» لسلبت من اإلنسان طهارته ،ـ سائل لزج كثيف ،رائحته كرائحة العجني ثاني ًا :االتصال اجلنيس ولو مل يؤ ّد اِىل نزول
ٍ
وألحتاج بعدئذ اِىل ما يعيد له طهارته املختمر ،حليبي ال ّلون يميل لونه أحيان ًا اِىل السائل املنوي ويكفي يف حت ّقق االتصال
املسلوبة ونقاءه اجلميل املفقود.
الصفرة أو اخلرضة ،خيرج يف الغالب عند اجلنيس دخ��ول رأس العضو التناسيل
اجلنسية ذروهت��ا مصحوب ًا ال��ذك��ري «احل��ش��ف��ة» يف ف��رج األن��ث��ى أو
ذلك «احلدث» عىل نحوين ..أكرب وأصغر. بلوغ الشهوة
ّ
رشجها.
فاحلدث األكرب :اجلنابة واحليض وال ّنفاس بالدفق وملحوق ًا بارختاء وفتور للجسد.
واالستحاضة الكثرية ّ
ومس ّ
امليت واملوت. إذا شككت بأن هذا السائل اللزج اخلارج  واِذا خرج السائل املنوي أو حت ّقق االتصال
واحلدث األصغر :كالبول والغائط والريح ه��ل ه��و س��ائ��ل م��ن��وي أو ه��و غ�يره من اجلنيس؟
والنوم واالستحاضة القليلة وغريها.
حت ّققت اجلنابة ،للفاعل واملفعول به من
السوائل االخرى؟
هنا أرسع حسن ب��ال��س��ؤال م���اذا يعني سأعطيك عالمات ثالثا :إذا اجتمعت غري فرق بني الكبري والصغري ،والعاقل
األصغر واألكرب؟
وامليت.
واملجنون
ثالثتهن فهو سائل منوي.
واحلي ّ
ّ
وإذا حت ّققت اجلنابة..؟
احلدث األكرب «يغسله الغسل» أو «يمسحه ه��ذه العالمات ه��ي :الشهوة ،والدفق
ال��ت��ي� ّ�م��م» ،واحل���دث األص��غ��ر «يغسله وارخت���اء اجلسد أو ف��ت��وره ،ويف املريض وج��ب عليك الغسل لتصليّ ـ مث ً
ال ـ أو
التيمم».
الوضوء» أو «يمسحه ّ
حجك ،فان الصالة والطواف
تكفي الشهوة.
لتطوف يف ّ
تتو ّقف صحتهام عىل الغسل ،وسأرشح
منهن أو اثنتان..؟
وستتناول حوارياتنا القادمة هذه األمور ولو حت ّققت واحدة ّ
أمر ًا أمر ًا مبتدئني اليوم بـ«اجلنابة».
قل انّه ليس سائ ً
ال منو ّي ًا ،سوى املريض كام لك يف «حوار ّية الغسل» التي ستأيت ،كيف
سال حسن: بامذا تتح ّقق اجلنابة؟
تغتسل.
ذكرت قبل قليل.
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اعالم النساء

ُ
النساء
ملكة
ِ

ُ
امللوك ال�سا�سانيني ،و�سيد ُة ن�ساء البالط
�سليلة ِ
الإمرباطوري ال�سا�ساين
احتلت مكان ًة مرموق ًة يف ع��امل امل��رأة،
ْ
وكانت يف طليعة سيدات عرصها ،من
خالل ذلك املحتد وما متتعت به من خلق
سام ،وصفات محيدة ،كالعفة ،والطهارة،
والكامل ،وحدة الذكاء ،والثقافة العالية،
حتى بلغت الذروة يف الرشف والفخار،
بعد أن أصبحت زوج�� ًة أليب االح��رار
االم��ام احلسني (عليه السالم) ،ووالدة
لإلمام سيد الساجدين (عليه السالم)،
وجدة لألئمة الطاهرين من نسل وليدها
الطاهر..
تلك هي السيدة شاه زنان.
اسمها ونسبها:
ُ
(شهر ب��ان��و) بنت يزدجر بن شهريار
بن كرسى ملك الفرس ،ولقبها (شاه
زنان) ومعناه (ملكة النساء) ،سامها أمري
املؤمنني االمام عيل (عليه السالم) مريم،
أو فاطمة ،أو شاه زنان ،واسمها خولة،
أو سالفة ،أو غزالة ،ولع ّلها كانت هلا عدة
أسامء وألقاب.
كانت ابنة آخر أكارسة الفرس ،وجتمع
بعض الروايات ان زواجها كان يف املدينة
املنورة ،وقد دحض ذلك صاحب كتاب
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«ام اإلمام السجاد» مثبتا ان الزواج كان
يف زمن خالفة االمام عيل (عليه السالم)
أي انه حصل يف الكوفة ،مبينا انه عندما
ندقق جيدا يف سنة والدة اإلمام السجاد
(عليه السالم) فأهنا ال تدل عىل أهنا يف
املدينة املنورة ،بناء عىل ما امجعت عليه
املصادر؛ بل اهنا ولدت اإلمام السجاد
(عليه السالم) سنة  38للهجرة ويف هذه
السنة كان االمام احلسني (عليه السالم)
يف الكوفة مع ابيه أمري املؤمنني (عليه
السالم) حيث العاصمة االسالمية.
وبعد وص��ول السيدة اجلليلة اىل أمري
املؤمنني (عليه السالم) ،روت قصتها
ل��ه ،حيث قالت« :رأي��ت يف النوم قبل
ورود عسكر املسلمني علينا ،كأن رسول
(ص� اهلل عليه وال��ه) دخل
اهلل حممد ًا ّل�ىّ
دارنا ،وقعد ومعه االمام احلسني (عليه
السالم) ،وخطبني له وزوجني أيب منه،
فلام أصبحت ،كان ذلك يؤ ّثر يف قلبي،
وما كان يل خاطب غري هذا».
وبعد ان قصت رؤياها عىل امري املؤمنني
(عليه السالم) سأهلا« :ما حفظت عن
أبيك بعد وقعة الفيل؟» ،قالت« :حفظنا

عنه أنه كان يقول« :إذا غلب اهلل عىل أمر
ذلت املطامع دونه ،وإذا انقضت املدة كان
احلتف يف احليلة» ،فقال (عليه السالم):
«م��ا أحسن ما ق��ال أب��وك! ت��ذل ُ
األم��ور
للمقادير حتى يكون احلتف يف التدبري».
وما ان تزوجها سيد شباب اهل اجلنة
(عليه السالم) ،حتى انجبت االمام زين
العابدين (عليه السالم) الذي كان يلقب
بابن اخلريتني لقول رسول اهلل (صىل اهلل
عليه وال��ه)« :ان هلل من عباده خريتني
فخريته من العرب قريش ،ومن العجم
فارس».
ومل ترافق السيدة شهر بانو سيد الشهداء
(عليه السالم) اىل كربالء ،ألهنا توفيت
قبل واقعة كربالء..
وتذكر الروايات ان توفيت يف الكوفة
يف نفاسها بعد والدة اإلمام عيل السجاد
(عليه السالم) خالل فرتة خالفة امري
املؤمنني (عليه السالم) ..وهو ما يثبته
ص��اح��ب ك��ت��اب (أم اإلم���ام السجاد)
(عليه السالم) سامي جواد املنذري وهو
ما يذهب اليه ايضا صاحب ش��ذرات
الذهب..

السجاد وأم
أم
ُّ
ِ
(عليهما السالم)
المهدي

َ
هنالك من املشرتكات ما يسع احلديث
عنها بني أم اإلمام السجاد (عليه
السالم) وأم اإلمام املهدي (عجل
اهلل تعاىل فرجه الرشيف) ،وقد أورد
هذه املشرتكات الكاتب سامي جواد
املنذري الكاظمي يف كتابه أم اإلمام
السجاد (عليه السالم) الذي طبع ضمن
مؤلفات مهرجان تراتيل سجادية لعامه
األول حول الشبهات والردود يف نسب
السيدة شاه زنان وزواجها ووفاهتا..
ويرد صاحب الكتاب هذه املشرتكات
بد ًءا من نسبهن فاالثنتان بنات ملوك،
كام وأهنام حسب الروايات التي ذكرت
كيفية تزوجيهام ،بأهنام اعتنقتا اإلسالم
بسبب رؤيا رأيناها يف منامهام ،وأهنام
قد خطبهام الرسول (صىل اهلل عليه
وآله) لولديه احلسني الشهيد واحلسن
العسكري (عليهام السالم) ،إضافة اىل
أهنام ليستا بعربيات إال إهنام كانتا جتيدان
العربية ،واعتنقتا اإلسالم بالفطرة ومل
يعتنقا اي دين اخر ،اي أهنام ما كانتا عىل
دين آبائهم بل العناية اإلهلية جعلت
منهام ال ترغبان إال يف اإلسالم ،ولربام

أهنام مل يعلنا إسالمهام أمام آبائهام ،كام أن
عدم التعبد بدين آبائهام هو ما يثبت أهنام
كانتا تنتظران هذه اللحظة حتى يعلنا
إسالمهام.
ويبني أن الزواج ووالدة املعصوم
والوفاة كانت يف العراق فأم السجاد
(عليه السالم) تزوجت وولدت
وتوفيت يف الكوفة ،وهذا ما يثبته يف
كتابه ،وكذلك أم اإلمام املهدي (عليه
السالم) تزوجت وولدت وتوفيت يف
سامراء..
وجدير بالذكر إن صاحب الكتاب
سعى يف إثبات ضعف روايتني فيام
خيص زواج اإلمامني احلسن واحلسني
(عليهام السالم) من السيدة شهربانو
وأختها يف زمن خالفة عثامن ،ويفصح
عن إدراج اسمي اإلمامني (عليهام
السالم) يف احلروب والفتوحات
وحتت إمرة قادة اجليوش بأنه يعد من
اخليال والبطالن مستندا بان اإلمام
املعصوم(عليه السالم) ال يقوده إال
معصوم(عليه السالم)..
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من هنا وهناك

اقصوصة

تو ُ
صيل
المعاقين

ُ
رقية
رقي ُة حكاية طفلة الشهيد أمحد نارص املعموري ،الذي اس ُتشهد يف هيت ..ال زالت منتظرة
لرتيه شهادهتا وختربه أهنا األوىل أمال يف ضمها بني ذراعيه..
جاءت والفرحة تغمرها ..أمي أمـي :اين االوىل عىل الصف ..دهشت واستغربت منظر
أمها ..أمي :ما بك ال هتنئيني؟ َمل ال تفرحني يل؟ سأعاتبك عند أيب! وأخربه ِ
انك مل تفرحي
يل!!
وسط دهشتها ألتفتت اىل احلضور الذي يزدحم متشحا بالسواد يف بيتهم الصغري ..وإذا
فرح بنجاحك يا أبنتي..
بجدهتا حتتضنها باكية وناحبة ..يا عطر أبني وعمره الباقي ..بابا ٌ
أمي :ما هبا جديت لمِ َ تبكي وحتتضنني؟ َمل انتن باكيات؟
هل هي نشوة فرح ام بوادر كدر وغم..
أمي :ملا ال جتيبيني؟ ملا ال اسمع صوتا سوى البكاء؟ ..
أمي :هذه صورة أيب َمل وضعتي عليها خرقة سوداء؟
أيب حبيبي :هذه شهاديت أين األوىل ،متى تعود؟

مجانا

ُ
الظروف املعيشية الصعبة التي ترافق احيانا اصحاب االعاقة اجلسدية حيرك يف نفوس بعض
االصحاء مشاعر التعاطف واالشفاق عليهم ،لكن هناك من يرتجم هذا التعاطف اىل سلوك
إنساين تأمل جملة «العائلة املسلمة « أن يصبح بمرور الوقت هنجا حياتيا يعكس الوجه االجيايب
للعالقات بني البرش .صاحب سيارة لألجرة يف البرصة قام بطباعة عبارة عىل الزجاج اخللفي ملركبته
ترتجم مشاعره جتاه هذه الرشحية فقرر (توصيل املعاقني جمانا) ،يف مبادرة لإلحسان واالسهام يف محل جزء
من معاناة ربام تكون االقدار قد فرضتها.

معلمٌ في إحدى
مدارس ميسان عندما
يحين موعد الصالة
يصلي صالة الجماعة
مع تالميذه
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حملة شبابنا
مكتبات على
الرصيف يجعلها
الشباب المثقف
والواعي دعما
للحراك الثقافي
وليد الكعبة

تعد هذه اللوحة من احدى روائع فن املنمنامت االسالمية يف وقتنا احلارض ومن ابداع رائد
هذ الفن املعارص الدكتور «حممود فرشجيان» نفذت بالوان االكريلك ،وحقق فيها الفنان
الفرادة يف املوضوع والشكل واملعاجلة ،ورسمت بدقة شديدة ومزيج من االلوان املتجانسة
حقق فيها الفنان حركات هادئة خمتلفة كاسب ًا اياها عمقا تعبرييا مؤثرا..
ومتيزت هذه اللوحة بالديناميكية الدقيقة يف معاجلة االشكال واالجواء عىل السطح
التصوري وعكست الطابع اهلادئ للحالة النفسية للفنان بتأثره واعتقاده املطلق بأهل البيت
«عليهم السالم» وباخلصوص والدة امري املؤمنني «سالم اهلل عليه» ،والتي دفعت به للتعبري
عن رؤيته الذاتية بشعوره بالفرح والغبطة ومن ثم ارتسامها عىل اجواء اللوحة ،وهذا ما
انعكس عىل خطوط اللوحة اللينة والواهنا اهلادئة ومن ثم شكلها النهائي املميز بالصقل
والنعومة واالشكال شبه hgدائرية يف بعض جوانبها.

اختي الزائرة الكريمة ال
يخفى عليكِ مدى تشوه
صورة العباءة ..وكيف صارت
للتزين والتفاخر بدال من التستر
والحشمة والعفة

العائلة
عدســـــة

«العباءة هي االفضل وليس
مناسبا أن تخرج المرأة بدون
عباءة»
آية اهلل العظمى السيد علي
(دام ظله الوارف)
الحسيني السيستاني
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شبابية

ُ
العراقية نور محمد..
طفلة القمر
تحد ْت
التي ّ
ظالم اإلعاقة
الجسدية

كنتُ وال زلتُ و�س�أبقى �أقول
احلمد هلل على نعمة مر�ضي

حوار :علي ال�شاهر

نحل ضيوف ًا بني يدي ٍ
ُّ
فتاة كان القدر أقوى
منها فسلبها فرحتها ذات يوم ..وتعرضت
حلادث مرير جعلها أسرية عكازة أصبحت فيام
بعد رفيقتها ..وبني التحديات والصعوبات..
خرجت مرة ثانية (نور ذات الـ  17ربيع ًا) إىل

مبدأ (التعايش السلمي) وتعلمت أن ديني هلل شيئ ًا ابيض بجانبي ،لقد كان ذلك عظم قدمي

وأخالقي للجميع..
احلياة يف صورة تكاد تكون أشبه بالنبتة التي
 بعيد ًا عن أي جرح يمكن أن نسببه ِلك
خترج من بني احلصا وتثمر لترضب لنا مثا ًال
ِ
ماّ
بكلامتنا ..هال حتدّ ثينا ع حدث لك بالضبط..
رائع ًا يف التحدّ ي والصرب ،وصو ًال صوب
وما قصة احلادثة وكيف ..ومتى؟
النجاح..
نور :بتاريخ  ،2010/11/ 16الذي صادف
 البدّ ًأوال أن حتدثينا ِ
عنك ..الطفلة ما قبل
يوم عرفة ،أجرينا أنا ووالدي ووالديت
احلادثةَ ..
كانت وما هي أحال ُمها؟
كيف ْ
ّ
القدر كان
وجديت زيارة ألحد أقاربنا إال أن
َ
كنت
نور :مل أكن كأغلب البنات الصغرياتُ ،
معاكس ًا معنا للوصول إىل مبتغانا إذ تعرضت
أمتلك طفولة مميزة جدا من أمجل حمطات حيايت
سيارتنا حلادث تسبب بانقالهبا يف أحد مبازل
يف مدينة العامرة (ميسان) ،وأنا وحيدة أهيل ال
املنطقة ،ويل من العمر  12سنة ،ففتحت
امتلك أخوانا وال أخوات ،وقد ترعرعت يف
عيني ووجدت نفيس اغرق واملياه تدامهني
وكنت حريصة جد ًا عىل أداء
عائلة متدينة،
ُ
من كل مكان من فمي ..من انفي ،حاولت
ليصنع
فريضة الصالة ،وكان والدي يسعى
َ
اخلروج لك ّني كنت عالقة حتت حطام سيارة،
مني شخصية قادرة عىل جماراة احلياة ومتاعبها
ال رصاخ ..ال هواء يمنحني احلياة ..وسيارة
كوين وحيدته ،فصحبني معه بجميع أزقة
ثقيلة تعتيل جسدي ودماء وغرق وطموح..
العامرة ،وجعل مني شخصية اجتامعية ،كام
(عز وجل)،
ً نعم طموحي الذي أنقذين بعد اهلل ّ
صحبني إىل املآتم احلسينية وجعلني أكثر نضجا
فلم استسلم وحركت جسدي باجتاه الضياء،
وفهام لقضية اإلمام احلسني (عليه السالم)،
ألخرج اىل احلياة وأطلق رصختي األوىل
هكذا كانت طفولتي بني عائلة مسلمة تعيش
املليئة باألوكسجني ،والغرابة أنني وجدت
وسط عائالت من طائفة الصابئة؛ فنشأت عىل
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املكسورة قد خرج من جسدي فأدركت حينها

أين بحالة خطرة جدا وان قدمي عىل وشك

القطع.

بعد أن جتمهر الناس وأخذونا إىل املشفى ،مل
أستطع االحتفال بليلة العيد فقد رقدت ملدة

مخس ساعات يف غرفة العمليات ،وأصبحت

متحرك ،أما جديت
مقعدة أجلس عىل كريس
ّ

فقد توفيت أثناء احلادث وتعرض والداي
ألذى كبري أيض ًا.
ِ
ِ
أمامك..
برأيك ..هل كانت اإلعاقة حاجز ًا
ِ
استطعت عبور ُه بكل ثقة؟
أم
املتحرك ألكثر
نور :بعد ْأن عشت مع الكريس
ّ
من سبعة أشهر ،فقد كنت عىل يقني بأن قدمي
ستالمس األرض مرة ثانية وكذلك املنصة..

واحلياة ..وأمي ..وأيب كلهم جعلوين انتقل
من مرحلة الكريس اىل مرحلة العكازات،
خصوص ًا بعدَ ذهايب إىل إيران وإجراء عملية
واكتشاف متزق يف أعصاب قدمي وضمور

عضيل قوي ،وكانت وقتها من أصعب أيام

حيايت ،لكني استقبلت املرض بكل حب وبكل شكر ألنه
زادين إنسانية! حيث اختذت من املرض رسالة ملن زج
نفسه يف يأس احلياة ،أردت أن أقول له كن مبتس ًام..
متفائ ً
ال.
وبعد سنتني من السري واحلياة استيقظت ألجد نفيس

أشبه باملشلولة ،بسبب حدوث ضمور حاد بالعضالت

وتلف تام لألعصاب!!
ِ
لتتفوقي وتصبحي هبذا األلق واجلامل من الثقافة
من الذي ساعدك عىل عبور
 إذن ْحمنتكّ ..

بماذا يجدر
ان يتصف

الشباب؟

واملعرفة؟

نور :احلمد هلل عىل كل يشء ..والشكر ألمي التي ال أنسى النعاس الذي كان يسعى خلطفها

مرارا فتقاومه لكي تبقى ساهرة عىل أملي ،وأيب الذي كان حيملني من الرسير أللبس مالبيس
ثم ينقلني اىل املدرسة ألواصل دراستي ،وأيض ًا عكازيت التي مل تتعب مني ومن محيل!،
وصديقايت ،وال أنسى الكتب ..نافذيت املحببة التي اهرب إليها بعد سامع كلامت جارحة،
والسلم الذي أعثرين يوما ليفتح جزء ًا من جرحي ويبعثر كتبي ،كل هؤالء ساعدوين عىل

ختطي األزمة.
ِ
ِ
ترافقك منذ الطفولة؟ ..وهل
هوايتك اليوم يف الشعر واخلطابة ..هل هي ذاهتا من كانت
أصبحت ِ
لديك هوايات جديدة؟ ..وماذا تتمنني أن تكوين يف املستقبل؟
نور :أتذكر أول مرة قرأت هبا قصيدة حتية الع َلم وكنت يف الصف الثاين االبتدائي ،ووقفت
شاخمة وأنشدت (عش هكذا يف علو أهيا الع َلم) ،وبعدها حدثت مسابقة اخلطابة واختارتني
املدرسة هلذه املهمة ،ألفوز باملرتبة األوىل عىل ميسان ألنافس بعد ذلك وانجح باحلصول عىل
لقب األوىل عىل العراق ،كان ذلك حديث املجالت والصحف امليسانية باين الطفلة الصغرية

ذات السبع سنوات التي خطفت لقب أصعب الفنون األدبية (اخلطابة) ،عىل حد تعبريها.
ِ
ِ
ومشاريعك املستقبلية؟
خططك
 -وما هي

نور :اخطط ألكون املرأة التي هتز النساء العراقيات ليكرسن احلواجز وخيرجن من القيود

املجتمعية ويأخذن دورهن الريادي يف املجتمع.
 كان ِلك إرصار كبري بالذهاب إىل بغداد والعيش فيها ..كيف وجدت العاصمة؟ ..وهل
ِ
مبتغاك..؟
وجدت فيها
تشبهني،
نور :صحيح ..ولكني اآلن ال ابتغي غري العامرة مسكنا ،لكني أحب بغداد هّ
ألنا ُ

حتب احلياة رغم جرحها ،وانا كذلك ،ورغم أهنا عظيمة جدا جدا أكثر مني لكني
بغداد ّ
أشبهها وهي تشبهني ،وعند دخويل هلا أشعر بحرارة أنفاسها القريبة من أنفايس عندما
حتتضنني بقوة وكأهنا تقول يل :أهال ِ
بك َّيف ِ
انت ،لكني ال ارغب بالعيش خارج العامرة،

فالعامرة (املدينة) هي إحدى الذين ساعدوين عىل ختطي األزمة.
 -أخري ًا ..ما هي رسالتك اإلنسانية باحلياة وبامذا تنصحني الشباب؟

نور :كن طموحا وال تنكرس واظهر قدراتك رغم األمل ،فاإلعاقة ليست هناية الطريق بل
متحوه الساعة املاركة
بداية التحدي ،وعليك أن تتثقف ..وتتع ّلم وتقرأ ،فجهلك مل ُ
متحه ولن َ
وال حتى السيارة الفاخرة.

كثريا من الصفات قد تالزم الشباب ،وخريها
ما جتعله يف طليعة التميز ومصاف الصادقني
واملؤمنني والربرة وقد تناول سامحة املرجع
الديني االعىل السيد عيل احلسيني السيستاين
خالل وصاياه للشباب املؤمن هذه املوضوعة
قائال« :ضمن االتّصاف بحسن اخللق ،فإنّه جامع
والرتوي والرفق
للفضائل الكثرية من احلكمة
ّ
والتواضع والتدبري واحللم والصرب وغريها ،وهو
أهم أسباب السعادة يف الدنيا واآلخرة،
بذلك من ّ
وأقرب الناس إىل اهلل سبحانه وأثقلهم ميزان ًا
يف يو ٍم ّ
ختف فيه املوازين هو أحسنهم أخالق ًا،
حسن أحدكم أخالقه مع أبويه وأهله وأوالده
فل ُي ّ
وأصدقائه وعا ّمة الناس ،فإن وجد من نفسه
هيملن نفسه؛ بل حياسبها ويسوقها
قصور ًا فال
ّ
باحلكمة إىل غايته ،فإن وجد مت ّنع ًا منها فال ييأس
بل يتك ّلف اخللق احلسن ،فإنّه ما تك ّلف ٌ
امرؤ
طباع قوم إ ّال كان منهم ،وهو يف مسعاه هذا أكثر
ثواب ًا عند اهلل سبحانه ممّن جيد ذلك بطبعه».
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ادبية

جبني ال�سجود

اىل من جعل ال�سجن �صفحات ا�شراق ،وجنحا ابيا لطلب
(عليه ال�سالم)
احلرية االمام الكاظم

رحيم ال�شاهر

اي�������ا ب��������درا جت���م���ل���ه ال���ل���ي���ايل
ع��ج��ائ��ب
ْ
ده���رك���م ف��ي��ن��ا ت���أ ّب���ت ْ
ن����ب����ي ل��ل��ع��ق��ي��دة ح��ي�ن ت��س��م��و
ٌّ
مكثت َم��ع ال��س��ج��ون ط��وي��ل دهر
ه���وى رك���ن ال��ط��غ��اة ال��ي��ك حينو
س��ج��دت ُيبنى
ف��ب��ي��ت اهلل ح��ي��ث
َ
ع�لى ج��ف��ن ال���ع���راق ت��ظ��ل شمسا
َ
ع��ل��ي��ك رصح��ا
ف�م�ا زال ال�ب�ري���ق
ع�ل�ى ب���غ���داد ف���ج���رك ذاع صيتا
ٍ
ف��ك��م ل��ل��ج�س ِ
خ��ج��ول!
ر م���ن ن��ب��أ
��س��ج��ى
ف����ي����و َم غ��ش��ي��ت�� ُه أل���ق���ا ُم
ّ
ي����ذوق����ك س��م��ه��م ش���ه���دا ن��دي��ا
رج��ح��ت ع�لى ا ل��ده��ور جت��ول فيها
َ
ف���م���ذ ك���ن���ا ع��ل�ى وج������ع ن��ع��اين
ي��ت��م
ف��م��ن ك���ل ال���ض���ي���اع ل���ق���اه ٌ
ُ
ٍ
اح��ت�لال
ال���ع���راق م���ن
ف���إن ق��ف��ز
ٍ
ع�����رب س��ب��اي��ا
ف��م��ن ع����رب إىل
م����زي����ج أن�����ت م����ن ح����ب اهل���ي
ٌ
اي�����ا (ف����وق����ا) ب��م��رت��ب��ة امل���ع���ايل
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ِ
اخل��ي��ال
وي���ا ح��ل�ما ي��ط��وف ع�لى
ب����أي ال���ص�ب�ر ت��ل��ت��ه��م امل��ع��ايل
ِ
ال���رج���ال
ف���ري���د يف م��ب��اه��ل��ة
ِ
اعتقال!
فك ْن َت رحاهبا رغ��م
َ
وركنك يف العروش ش��ذور ِ
آل
ِ
اجلالل
جبينك للسجود رؤى
����ل ق��داس��ة زاه���ي ِّ
ِ
ال��ظ ِ
وظ ّ
�لال
ِ
ال��ك�مال!
ي��دل ع�لى ال��ك�مال م��ن
ِ
الرحال
قرونك ماتزال ص��دى
ِ
ِ
امل���ح���ال!
ب���أح���ش���اء
ي��م��زق��ن��ا
ِ
ِ
امل�����آل!
غ��اش��ي��ة
ت���ب���د َد حت���ت
ِ
ال���ن���وال!
ف��ي��ن��دم يف حم��ص��ل��ة
ُ
ِ
ال���زوال
اخل��ل��ود ع�لى
ك�ما ج��ال
ُ
ِ
م���ل�م�ات ال��ل��ي��ايل
ع���راق���ا يف
ِ
اق��ت��ت��ال
اف�����اق ل�ي�رت���وي م���ر
ِ
اح��ت�لال!
مت���زق غ��ص��ن��ه م���لء
ِ
ح���ال
ك��أن��ا ل��ل��ح��س�ين ل��س��ان
وم���ن ع��ش��ق وم���ن در ال�ل�آيل
ِ
اح��ت�مال!
ت��ف��وق ببعضها ك��ل

�شمعة من حزن زينب

َ
ُ
أس��ئ��ل ٌ
ن���ز ُف
��ـ��ـ��ة
ال��ل��ي��ل
وف���ك���ري ْ
َ

ُّ
��ح وس���اديت
م�����ع ي��س��ت��ب��ي ُ
ال���ط���ف َد ٌ

ِ
��غ��ار أجوبتي حي��اصرِ ُ ه��ا الظام
وص ُ
أ ُت���رى س��أق��ت ُ
ُ��ل دهشتي بلقائِ ِه ْم
ُ
َ
أحبتي
وأع���ي���دُ يف رأيس
خ��ي��ال ّ

علي ال�شاهر

��س نِ ُ
ِ
صف
���ذاب
نِصفي َع ٌ
واهل��واج ُ
���ف���ز َّ
ُّ
ال��ط��ف
يف
ف�����إذا
ُ
غ���ف���وت َي ُّ
ِ
�����ق ت�� ْل ُّ
�����ع وح�����رائِ ٌ
��ت��ف
وم�����واج ٌ
ف��ي��ه��ا و ُي��ع��ل��نَ��ن��ي ِم������رار ًا َح ُ
��ت��ف

ٌ
��ق��ي��ق��ة ال َز ُ
ي����ف
ك���رب�ل�اء َح
أ ْم
ُ
َ
وال��ك ُّ
��ف
رأس ال�� َق��ن��ا
ُ
ف��ي��ل��وح يل ُ

أم�����ارس وح��ديت
س���اع���ات
ومت����ر
ٌ
ُ
ُّ
وداع ِ
ِ
����ه
رأس ُي��رتّ�� ُل��ن��ي ُح����روف
ٌ

يف َ
َوي��ع��اف��ن��ي ل���ي���ل���و َذ َّ
ُ
�����رف
احل

ي��ق��ب ُ
��ل َجبهتي
��اس
ُ
ع��ب ٌ
ّ
س��ي��ج��يء ّ
ِ
ن��دى
أح��ب��ايب
وت��ع�� ّث��ري
ً
ب����دروب ْ

وأش���م َن��ح َ��ر أخ��ي احل��س ِ
�ين وأغفو
ُّ
وج��دا ُل��ن��ا األع��م��ى أن���ا وال��ط��ي ُ
��ف

وصرُ ُ
ُ
اخ طفلٍ
يستغيث وص���دْ ر ُه
ٍ
ِ
م��ي��ع��اد أص��ّب�رّ ُ ْ
ن��ظ��ريت
أل����ف
م��ن

ِ
امل��ص��ائ��ب يف دمي
أي
أغ��ف��و ع�لى ِّ
ُ
عنه ُم
ف��أض��ج
ي��ا زي��ن��ب�� ًا..
أب��ح��ث ُ
ٌّ

ِ
وت����دور أح����زانُ
اجل��ه��ات بداخيل
ُ
ِ
ِ
بفقد ِه ْم
األمنيات
فقدت
��ن
ُ
أن��ا م ْ
ي��ب��ددين ال ُبكا
نطقت
م��ا إن
ُ
ْ
بهِ���م ّ

ال��ع ُ
َّ
��زف
ق��ي��ث��ار ٌة ق���دْ
ج���ف ف��ي��ه��ا َ
ُ
س��ي��ع��ود أح��ب��ايب َف ُ
ط��رف
���ر ي��ا
ُ
���ق ْ

��م َع��راه��ا ال َق ُ
طف
َو ُ
ورود ع��ودتهِ ِ ْ
َع��ب��ث�� ًا َ
رج����وع َي ُّ
���رف
��م��ع ال�ل�ا
ِ
وش ُ
َ
��ص��ط ُّ
��ف
���ش���اع���ر حمَ�����راء يب َت
و َم
ٌ
ك���رب�ل�اء وجت��ف��و
روح����� ًا ُت�������ر ِّد ُد
َ
وع�ل�ي م��ن ِّ
ظ���ل ال��ف��ج��ي َ��ع ِ��ة َس��ق ُ
َّ
��ف
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تحقيقات

باإلكراه ....
الزواج
ِ
ُ
مي�ساء الهاليل

ٌ
جهل بمكانة المرأة واستخفاف بحقها في االختيار..
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ُ
ِ
عجوزين ريفيني لعبا الدومينو
يقال إن
ومع تزايد محاسهام ،زادت الرهانات وكان
آخر رهان هو أن هيب اخلارس ابنته للزواج
من الفائز ،وهكذا حصل الفائز عىل
عروس شابة ،ومل حيتمل الثاين اخلسارة
وضياع ابنته منه فقرر أن يعيد الكرة
ووافق الرابح عىل مضض بعد أن خيش
من فقدان العروس لكن والدها فاز هذه
املرة وحصل عىل عروس شابة بدوره!!..
يف اليوم التايل ،اجرب كل منهام ابنته عىل
الزواج من اآلخر ومل تثنهام دموع الفتاتني
وال توسالهتام عن االلتزام بوعدهيام..
ربام يكون هذا نموذجا فريدا عىل تزويج
الفتيات باإلكراه لكنه حقيقي وهناك
نامذج وأمثلة كثرية أخرى ال تنتهي رغم
التطور املجتمعي والثقايف يف العراق وبقية
البلدان العربية ذلك إن النظرة القارصة
للفتاة مازالت موجودة فالبعض يعتربها
غري قادرة عىل حتديد مصريها واختيار ما
يناسبها فيختار هلا بنفسه أو أن حيقق ويل
أمرها مصلحة شخصية من وراء تزوجيها
فيجربها عىل ذلك ،عدا تلك العادة
العشائرية البالية التي ماتزال موجودة
(كصة َ
أيضا وهي زواج َ
بكصة) التي
ُيكره عىل تنفيذها احد األطراف وال ريب
فإذا كانت العروس األوىل راضية فليس
بالرضورة أن ترىض بديلتها بالزواج من
شقيقها وهنا يجُ رب األخ أخته عىل الزواج
بشقيق زوجته مهام حاولت الرفض..
تقول (أم فاضل) التي جتاوزت اآلن
اخلمسني من العمر ولدهيا أحفاد حاليا
إن «يوم زواجها هو األسوأ يف حياهتا وال
تريد أن تغفر حتى هذه اللحظة ما فعله

معها والدها حني اجربها عىل الزواج من
رجل ال تريده أبدا وكانت تسخر منه بني
صاحباهتا حني تراه يف الشارع ثم يصبح
زوجها عنوة وجيرها إليه أهلها جرا بينام
رصاخها يصم اآلذان» ،وترص أم فاضل
عىل «رضورة عدم إجبار الفتيات عىل
الزواج وسامع رأهين فال صحة ملا يقال
عن تغري مشاعر الفتاة نحو زوجها بعد
األسبوع األول إال إذا رضيت لنفسها
االهانة واالستخفاف بكياهنا ،وتستذكر
بأمل ما حدث معها متخيلة نفسها كشاة
يقودها القصاب إىل املسلخ!!».
مع ذلك ،مل حتاول أم فاضل طلب الطالق
من زوجها بعد أن أنجبت له طفلها األول
واعتربت ذلك إجحافا بحق أوالدها..
زواج ...مصلحة
يرى إبراهيم سلامن إن رشاكته مع صديقه
التاجر الكبري ستفتح له أبواب رزق طاملا
كان حيلم هبا فيوافق عىل عرضه ويشاركه
يف عمل يدر عليه ربحا جيدا لكن التاجر

الدكتور �سعد امارة
ال يكتفي بذلك فقد سعى إىل املوضوع
كام يبدو بسبب إعجابه بشقيقة إبراهيم
اجلامعية وبعد أن يمنح إبراهيم فرصته يف
العمل والربح اجليد ،يتقدم إليه هذه املرة

طالبا يد شقيقته للزواج فال جيد إبراهيم
أي سبب معقول لرفض صديقه الغني
والذي بات له فضل كبري عليه ،وحتاول
الفتاة الرفض بكل ما أوتيت من قدرة
وتدعو األقارب للتدخل حلاميتها من هذا
الزواج املصلحي الذي تعتربه صفقة بني
شقيقها والتاجر الكبري خاصة وانه متزوج
وستكون زوجة ثانية له لكن شقيقها يرص
عىل تزوجيها من الشخص الذي اختاره
هلا ،وتنصحها والدهتا باملوافقة فتوافق
مرغمة ثم تعيش مع التاجر أياما قاسية
بسبب إمهاله هلا بعد شهر العسل مبارشة
وإجبارها عىل مغادرة اجلامعة ورفضه
اإلنجاب منها ألنه أنجب من األوىل ما
يكفيه من األطفال..
يقول (الدكتور أسعد اإلمارة) رئيس قسم
علم النفس يف جامعة واسط واملتخصص
يف علم االجتامع إن «هناك عدة أسباب
اجتامعية تدعو بعض األرس إىل تزويج
بناهتم من أشخاص غري مرغوب فيهم
ولعل من أهم هذه األسباب جهل األرسة
باملكانة االجتامعية التي حتتلها املرأة يف
املجتمع ،وان عدم احرتام هذه املكانة
جيعلهم يفرضون رجال غري مرغوب فيه
عىل ابنتهم ليكون زوجا هلا ..والسبب
اآلخر هو التخلص من البنت والتحرر
من مسؤوليتها ورعايتها إضافة إىل الطمع
أحيانا يف احلصول عىل املهر والترصف
به كام يشاءون من دون استشارهتا طبعا
وأخريا هناك عامل التقليد أو املحاكاة
االجتامعية الذي جيعل األهل يترصفون
ببناهتم أسوة باآلخرين لكوهنن بنات ال
حيلة هلن»..
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تحقيقات
ويسمي الدكتور اإلمارة هذا الزواج
(الزواج املرتّب) كام هي العادة يف علم
االجتامع وهو زواج ال يتالءم مع روح
العرص واملفاهيم اجلديدة التي يتبناها
املجتمع إذ انه يتناقض مع مبدأ املساواة
بني الرجل واملرأة ويقف ضد حقوق
وطموحات املرأة يف املجتمع احلديث.»..
وينظر (القايض ماجد اخلفاجي) اىل
القضية من منظور قانوين فيقول:
«األصل يف عقد الزواج أن ال ينعقد إال
بتوافر ركن الرضا وعدم اإلكراه ،فأن
عقد الزواج الذي يقع باإلكراه يعد باطال
إذا مل يتم الدخول ،وهذا ما أمجعت عليه
املذاهب اإلسالمية كلها ،وقد ُقنن هذا
اإلمجاع يف املادة ( )3من التعديل ورتب
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القا�ضي ماجد اخلفاجي

عقوبة جزائية عىل من يقوم بإجراء زواج
باإلكراه كام عاقب القانون كل من يمنع
من كان أهال للزواج بموجب أحكام
ْ
القانون أي من أتم  18سنة وكان عاقال
من الزواج بمن يريد ورتّب عقوبة جزائية
عىل من خيالف ذلك».
قد حيدث هذا إذا سلك اجلميع طرق
لكن هناك ظلم
املحاكم لعقد القران
ْ
حقيقي يقع حاليا عىل من يتم تزوجيها

بعقد خارج املحكمة وباإلكراه أيضا ،فهل
هناك سبل ناجعة إلنقاذها ؟.
ربام ال يوجد هناك اآلن رادع حقيقي عدا
مطالبة املنظامت النسوية بضامن حقوق
املرأة ودعوة الدستور هلا يف (املادة )39
التي تنص عىل إن (العراقيني أحرار
بأحواهلم الشخصية حسب دياناهتم
ومذاهبهم واختياراهتم وان ينظم ذلك
بقانون).
لذا ،البد أن ِّ
نذكر اآلباء بتحصني بناهتم من
مستقبل قاس إذا ما تم تزوجيهن باإلكراه
وليتذكروا دائام إن من تتزوج بأسلوب
سلبي قد تصدر عنها مستقبال سلوكيات
سلبية حتديا ملن اجربها أو رفضا لواقعها..

لزوجي

ق�ضية العدد

ُ
اخرتت زوجة

ُ
القصة حقيقية وليست من نسج
هذه
اخليال وسيكون تعقيبنا موجها لبقية
النساء.
تقول العلوية ام حيدر ال يوجد سبب
اطالقا الن يتزوج زوجي من ثانية،
عائلتنا قمة يف الرتابط االرسي والرتبية
االسالمية واملحبة الفياضة بني كل افراد
االرسة ،االمكانية املادية جيدة ولكن
ليس بالغنية.
والكالم للعلوية ،كثريا ما اتردد عىل
املجالس احلسينية وكثريا ما اقرأ
كتب أهل البيت (عليهم السالم)،
ودائام تستهويني املواضيع األرسية
واالجتامعية ،وقضايا الزواج هي الشغل
الشاغل يل ،مسالة الزواج من ثانية او
ثالثة ثقافة عسرية يف جمتمعنا وال يمكن
تروج بسهولة ،قد تكون الظروف
هلا ان َّ

سابقا غري متاحة بسبب الظروف التي
كان يعيشها البلد اال ان االن هنالك
ارامل ومطلقات ومستحقات للزواج
بكثرة ،فام هو السبيل حلل هذه املشكلة؟
النساء معنيات هبا اكثر من غريهم،
فاملرأة التي ال تعاين من إحدى هذه
االبتالءات فأهنا قد تعاين منها مستقبال.
جارتنا بنت عمرها  29سنة علوية
مؤمنة ومجيلة وقمة يف االخالق ،انا
طلبت من زوجي ان يتزوجها وتسكن
معنا ،لدي اطفال ال يعون ماذا افعل وال
اقول هلم بل اعمل عىل زرع املحبة بينهم
وبني هذه العلوية املسكينة ،املشكلة انني
اصطدمت بذوهيا وبالعقلية اجلاهلية
التي يعيشون هبا ،اال اهنم تتجمد
السنتهم عندما يرون ان اخلطيب هو
زوجي فأتسلح هبذا االمر ارد حججهم

الواهية.
تم الزواج عىل افضل وجه ونحن نعيش
يف سعادة اضافة اىل ما كنا عليه واالطفال
ينادون العلوية خالة علوية..
املجلة :اهيا العلوية املؤمنة الصادقة يف
ايامهنا ،ال نقول اال ان نسال اهلل عز وجل
ان حيرشك مع الزهراء (عليها السالم).
مشكلة االرامل واملطلقات والعوانس
حلها بيد النساء املتزوجات بالدرجة
االوىل ،ومن ثم احلكومة والرجال،
ولكن تبدأ احللول من النساء ،ومن ثم
عىل الدولة ان توفر مستلزمات الزواج
ملن ال امكانية مادية له ،واال اذا بقي
االمر هكذا فكلنا سنقف بني يدي اهلل
عز وجل ليسالنا عن تقاعسنا يف معاجلة
هذه الظاهرة اخلطرية عىل املجتمع
واإلسالم.
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ذوو االحتياجات

ُ
ا�ضطراباتطيف

التوحد()ASD

الطبيب النفيس األمريكيkanner

َ
الحظ الطبيب النفيس األمريكيkanner
يف عا ِم 1943
ترصفات وسلوكا غري مألوف مع عالقات اجتامعية غري طبيعية
عند معاجلة األطفال الذين كانوا يعانون من التخلف العقيل
والحظ أن التكيف االجتامعي عند بعض األطفال غري واقعي
ووجود ذاتية هلؤالء األطفال وأطلق عىل هذه الظاهرة بالتوحد
الطفويل وتتابع االهتاممات باضطراب التوحد من قبل الباحثني
الذين ركزوا عىل األعراض النفسية املتصلة باضطراب التوحد
ومع زيادة الدراسات اخلاصة هلذه احلالة بدأ االهتامم بالتزايد
بتقديم برامج متخصصة الكتشاف وعالج ظاهرة التوحد
وخاصة يف املراحل األوىل ,ويرجع ذلك النتشار افتتاح مدارس
خاصة هلؤالء األطفال وكانت البداية يف اليابان عىل يد كيتاهارا
 kitaharaسنة  1964ومعظم هذه الدراسات كانت تركز
عىل أمهية التدخل املبكر لتحسني حاالت األطفال ذوي التوحد
من خالل تقديم برامج عالجية متكاملة.

طبيب الأمرا�ض النف�سية والع�صبية :الدكتور �شيت احمد ح�سن

ولتسليط الضوء عىل هذه احلالة أود
أن أتناول ما توصلت إليه الدراسات
والبحوث العلمية والعالجية والتي أقرهتا
الرابطة األمريكية لألطباء النفسانيني يف
هناية سنة  2014يف الدليل التشخييص
واإلحصائي اخلامس ()DSM5والتي
تم بموجبه تصنيف اضطرابات طيف
التوحد ضمن قائمة اضطرابات النمو
العصبي ()NDD
التوحد الطفويل
او الذي أطلق عليه اصطالح اضطرابات
طيف التوحد ( )ASDوهي حالة
اضطراب يف نمو وتطور اخلاليا العصبية
الدماغية يف مناطق معينة من الدماغ
(املخيخ) املسؤولة عن الفكر واإلدراك
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مما يؤدي إىل عجز يف التواصل والتكيف
االجتامعي مع حصول اضطرابات خاصة
يف السلوك وقصور يف التعلم والعمليات
العقلية واالستجابات احلسية والعاطفية
وهي حالة مزمنة تظهر قبل السنة الثالثة
من عمر الطفل ،ولوحظ من خالل البحث
وجود عدد من اجلينات ترتاوح عددها
بني ( )6-3يف عدة كروموسومات (-5
 )7تشارك مجيعها يف حدوث اضطراب
طيف التوحد.
يمكن تأهيل األطفال الذين يعانون من
اضطرابات طيف التوحد بعد تشخيصهم
من قبل جلنة خمتصة بإرشاف طبيب نفيس
خمتص وله خربة يف هذه احلاالت بالتعاون
مع العائلة وذلك بعد إدخاهلم يف معاهد

التوحد وبإرشاف مدربني خمتصني يف هذا
املجال مدة ال تقل عن سنتني ومعدل
مخس ساعات تدريب يوميا عىل رشط
أن يتدرب أهل الطفل لتويل موضوع
التدريب بعد التخرج من املعهد ,إلكامل
تدريبهم وتطوير قابلياهتم الفكرية
والعقلية والتعامل مع االستجابات احلسية

والعاطفية والتكيف عىل االحتياجات
اليومية واملتطلبات املعيشية.
ويمكن إدخاهلم إىل معاهد مهنية خاصة،
وقسم قليل جدا يمكن إدخاهلم إىل معاهد
أو مدارس أكاديمية ،إذا ما أخذنا بنظر
االعتبار كون هذه احلالة مزمنة بسبب
اخللل احلاصل يف اخلاليا العصبية املسؤولة
عن هذه احلالة حيث ال يمكن أن ترجع
إىل حالتها الطبيعية ،حيث يبقى البالغون
(الكبار) منهم بحاجة إىل رعاية ذوهيم.
مع هذا هنالك قسم منهم يستطيعون
العيش بدون االعتامد عىل الغري وهذه
النسبة قليلة جدا ،وتدل الدراسات إن نسبة
أطفال التوحد يف املجتمع ( 6لكل 1000
طفل) وهذه النسبة ختتلف من جمتمع إىل
أخر بسبب البيئة االجتامعية والثقافية وان
نسبة اإلصابة عند الذكور أكثر من اإلناث.
كام حيتاج األطفال املصابون بالتوحد إىل
املعاجلة الطبية الرسيرية أكثر من أقراهنم

وذلك لتعرضهم لألمراض املزمنة واحتامل
إصابتهم بالرصع وااللتهابات املعوية
واضطرابات النوم واألمراض النفسية مثل
القلق والوسواس القهري والكآبة..

تفعل �إذا متلَّ َ
ماذا ُ
كك

الإحباط ؟

املدرب االعالمي :علي ال�شمري

التوتر ووصل بك إىل حد االستسالم والشعور بالعجز والرغبة يف
إذا أصا َبك
ُ
االنطواء فمعنى ذلك أن اإلحباط قد متلكك .وعليك عدم االستسالم هلذا اإلحباط
الذي يعد من أخطر املشاكل التي يتعرض هلا اإلنسان بصورة مستمرة يف حياته
اليومية.
فاإلحباط يؤثر تأثريا سلبيا عيل سلوكياتنا فهو يعيق تقدمنا يف مسرية احلياة وجيعل
الشاب يبدو كهال مكبال باهلموم عاجزا عن اإلنجاز وهي حالة شعورية تطرأ عىل
الشخص حني يتعرض لضغوط اجتامعية أو نفسية ال يستطيع مواجهتها؛ فتؤدي إىل
التوتر ثم االستسالم والشعور بالعجز ،فحني يتعرض اإلنسان ـ عىل سبيل املثال ـ
إىل مناوشات بالطريق ثم اختالفات يف العمل ثم مشاحنات أرسية ..كل ذلك يدفع
به إىل االنطواء والشعور باإلحباط ،وللتغلب عىل هذا الشعور الذي قد يؤدي إىل
االكتئاب ننصح باآليت:
 1ـ اتباع طريقة التنفيس أو التهدئة الذاتية بأخذ شهيق عميق وزفري بطيء.
 2ـ تفريغ املشاكل بالفضفضة مع صديق أو إنسان مقرب.
 3ـ البكاء إذا أحس اإلنسان بالرغبة يف ذلك دون مكابرة.
 4ـ اخلروج إىل األماكن العامة املفتوحة.
 5ـ تدريب النفس عىل استيعاب املشاكل اليومية ،باسرتجاع التجارب املشاهبة التي
مرت به وتغلب عليها فيثق يف قدرته عىل ختطي األزمة.
 6ـ تبسيط الضغوط النفسية ،والثقة بأن أي مشكلة هلا حل حتى وإن كان يف وقت
الحق.
 7ـ ممارسة اهلوايات؛ ألهنا تنقل الشخص إىل حالة مزاجية أكثر سعادة.
 8ـ أن يرتك اإلنسان التفكري يف مشاكله وحياول إسعاد اآلخرين فيجد سعادته الغائبة
وليس اإلحباط.
 9ـ تذكر أن دوام احلال من املحال والثقة بأن الوقت كفيل بإهناء هذه احلالة.
 10ـ االهتامم بالغذاء ،واحلرص عىل تناول الربوتينات احليوانية والنباتية وعسل
النحل  ،ألن ما حتتويه هذه األغذية من أمحاض أمينية يعترب مضادات طبيعية لإلحباط.
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عيادة حواء

الدكتور (حيدر صبيح الصفار)
ُ
تساهم في الوقاية منه...
معرفته
ُ

ُ
مرض الدوالي..
تعريفهأسبابة
عالجه؟
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اعداد� :ضياء اال�سدي

ُ
مشكلة ال��دوايل أحدى أهم املشاكل التي تواجه كثريا
تعدُّ
من الناس ،وال شك أن معرفة امل��رض تساهم يف الوقاية
منه ،وال��دوايل من األم��راض الشائعة يف املجتمع وترتاوح
نسبة حصوله بني ( ،%)60-40وعند النساء ما فوق عمر
اخلمسني عام ًا متعددات احلمل قد تصل النسبة حتى اىل 75
باملائة ..ويقول عنها الدكتور (حيدر صبيح الصفار) أخصائي
جراحة الصدر واألوعية الدموية وأستاذ مساعد يف كلية
الطب بجامعة بابل «يتميز مرض الدوايل بتضخم األوعية
الدموية وتعرجها ،وينقسم إىل عدة أقسام أمهها :دوايل
اخلصيتني ودوايل الساقني ،وتشخيصه يتم عن طريق الفحص
الرسيري ،بشكله املميز يف الساقني ،وعن طريق ملسه يف حالة
اخلصيتني» ،ويشري اىل أن «أحسن عالج لدوايل الساقني هي
عملية الليزر ،أما دوايل اخلصيتني فيتم عن طريق التدخل
اجلراحي» ،مؤكدا ان «امل��رض ذو شيوع عال عند النساء
احلوامل ،وأن اغلب النساء احلوامل املصابات به يف احلمل

االول والثاين والثالث خيتفى عنهن وذلك
بسبب ارتباطه باحلمل» ،موضحا ان «سببه
يعود اىل وجود هرمونات احلمل التي هلا
عالقة مبارشة بموضوع األوردة املكونة
للدوايل ،إضافة اىل وجود أسباب اخرى
وهو ما حيصل يف جسم احلامل بزيادة يف
حجم الدم».
نصائح خاصة للمرأة احلامل
ويضيف «الصفار» ثمة نصيحتان للحامل
لتجنب م��رض ال����دوايل ،ومه��ا م��راع��اة
زي���ادة املسري وارت����داء (اجل����وراب) من
النوع الضاغط عىل القدم (ج��وراب داء
الدوايل) خاصة أثناء فرتة احلمل ،للوقاية
من امل��رض ،وان حدثت ستكون الشدة
واآلالم بشكل أقل ويمكن عالجها بعد
عملية ال���والدة لتحديد نوعية العالج
املطلوب بالنسبة للمريض بعد إج��راء
الفحوصات الالزمة.
العالج ال يسبب اي تشوهات ُخلقية
ويشري «الصفار» اىل ان تناول احلامل
للعالج ال يسبب اي تشوهات خلقية
للجنني ك�ما ه��و مشاع بالرغم م��ن اهنا
م��وىص هب��ا م��ن قبل ال�شرك��ات املصنعة
هل��ذه ال��ع�لاج��ات ،ان نتجنب إعطاءها
للحامل ،وقد بدأنا نعالج بالطرق احلديثة
كعالج الليزر العميق بالتخدير املوضعي
والتصالبي بطريقة احلقن باإلبر ،الذي ال
يرض بالنسبة للمرأة احلامل او للجنني،
منوها ان هذه العالجات مل تثبت حلد االن
البحوث والدراسات بأهنا كاملة بل اهنا
أمينة عىل احلمل لذلك تؤكد ان «الوقاية
خري من العالج» ،علام ان حجم الدوايل
بعد احلمل يقل بشكل طبيعي بالنتيجة
حجم العالجات التي سيتم العمل هبا اقل
وبالتايل فان االنزعاج من هذه العالجات
وتكاليفها سيكون اقل.

وي��وض��ح ان «م���رض ال����دوايل يعد من
األمراض الوراثية وال يصيب أعامرا حمددة
دون اخ��رى لذلك فان حدوثه يكون يف
اي عمر» ويتابع «قد تكون الدوايل بحد
ذاهت��ا انعكاسا ألم��راض اشد خطورة يف
اجلسم وحتديدا أمراض الساقني واخللل يف
األوردة وهذا فقط يف ما يتعلق يف الدوايل
البسيطة واك���رر ان��ه ليس هنالك عمر
وجنس حمدد يصاب به اإلنسان سوى انه
مرض وراثي ولكن له ارتباط كبري جد ًا
بموضوعة احلمل».
أعراض املرض
«مبينا» ان الدوايل هو مرض وليس مشكلة
مجالية تصيب اجلسم وه��ي ع��ب��ارة عن
أوردة سطحية متورمة وحمتقنة وكلها تسري
بجانبها أعصاب حسية تعطي ايعازات
ليست بسليمة وحتس دائ ًام بأن املريض دائ ًام
حيس بثقل ووجع إضافة اىل احلرارة ومجيع
هذه اإلحساسات ختتلف» ،ويشخص
«ال��وق��وف ل��ف�ترات طويلة م��ن الوقت
وخصوص ًا إذا كانت هذه الدوايل مرتبطة
بعدم كفاءة صاممات معينة بالساق وهو
حالة مرضية من املمكن ان تتأزم وتكون
حلالة قرحة مزمنة وكذلك حالة خثرة
وجانب من جوانبها حالة مجالية كتشويه
الساقني لكال اجلنسني الرجال او النساء».
وأك��د «الصفار» عىل ان «م��رض ال��دوايل
ال حيتاج اىل إجراء اي عملية يف اي حالة
من حاالته او ًال ،وثاني ًا العالجات التي
نقوم هبا من خالل عيادة مستشفى الكفيل
التخصيص بمحافظة كربالء املقدسة وهي
طريقة العالج التصالبي بطريقة احلقن
عن طريق امبوالت خاصة تؤدي اىل ختثر
الدم وبالتايل اجلسم يقوم بامتصاص هذه
األوردة وتذهب ويتم اخلالص منها بشكل
ت��ام واحلقن له ع��دة أن��واع ومنها احلقن

السائل وهناك حقن بطريقة الفوم وطريقة
اخرى هي طريقة الليزر سواء ليز سطحي
او ليزر عميق كل هذه حتدد من خالل اي
دوايل كأن تكون احلاجة لعالج تصالبي
او ًال وهذه حتدد من خالل الفحوصات
التي نقوم هبا للمريض او السونار بالنسبة
للساق ونذهب بعدها اىل العالجات وهذه
العالجات ال حتتاج اىل ختدير ع��ام وال
حتتاج ايض ًا اىل رقود مستشفى وبالعكس
إنام من املمكن ان يامرس املريض أعامله
بشكل طبيعي بعد نصف ساعة من إجراء
العملية س��واء كان بالتصالبي او الليزر
وخصوص ًا اذا ك��ان الشخص املعني او
املريض صاحب مهنة حرة او يستوجب
منه خيرج اىل العمل لكسب لقمة العيش».
أصناف الدوايل
هناك تصنيفات للدوايل تبدأ من الدوايل
الشعرية ث��م تنتقل اىل مرحلة ال��دوايل
الشعرية مع ورم ثم ال��دوايل الكبرية مع
مشاكل ممكن ظهورها ليس فقط دوايل
وأحيانا ترى الساق متثخنة ومتلونة وممكن
احيان ًا فيها قرحة وأحيانا قرحة مندملة
وقرحة فعالة وكل هذه تصنيف حلاالت
ال��دوايل ويوجد فيه تصنيف وشدة وكل
أنواع الدوايل ببدايتها وشدهتا ال تتجاوز
العالجني وهن التصالبي والليزر.
ويذكر أن مرض ال��دوايل من األم��راض
التي ال تقف عند حد معني وتتأزم برتكها
وع��دم معاجلتها والعالج يف وقت مبكر
ستكون فائدة الوقاية منه بشكل أكثر
فالعالج يف وق��ت مبكر مل��رض ال��دوايل
يساهم كثري ًا بعدم تأزم احلالة لدى املرأة
احلامل واإلنسان الطبيعي.
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حشدنا

حمد مكي ...
ابتسامة
ذكرى
ٍ
وعقيدة
ٍ
حازم فا�ضل
ابتسم متقدما كالفراشة نحوي فتح عينيه
َ
فشعرت بنسيم شط العرب حتركه شفتاه
بـ (حسچة) اجلنوب قائال« :چا آين مايل
حصة بالصور» ،ابتسمنا مشريين له
بالتقرب ثم التقط صورة مع أفراد فوج
املختار التابع للواء عيل األكرب (عليه
السالم) ونحن نستعد ملالحم الفخر
يف بيجي ثم طلب التقاط صورة خاصة
بجانبي وكأنه أراد أن حيملني عبء
نقل صورة األبطال الذين لبوا نداء
املرجعية يف الذود عن األرض والعرض
واملقدسات هكذا تقترص معرفتي بحمد
مكي عبد العال ابن البرصة الفيحاء
الذي ُرزق الشهادة يف 2015/4/28
يف بيجي.
شهادات
ٌ
ويبدو أن الشهيد حيمل شهادات يف
األخالق واألدب والشجاعة إضافة
لشهادته األكاديمية يف الرتبية الرياضية
والتي مل يمهله القدر بأن يامرسها إال
قليال من الوقت.
ويصفه أخوه مؤيد مكي مفتخرا بأنه
«صبور عىل املحن شجاع يستميل
الشباب للقتال حمب للجهاد يف سبيل
اهلل كان يف مقتبل العمر ،كان مقبال عىل
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التعيني يف املؤسسات احلكومية إال انه
كان مشغوال باجلهاد متناسيا األمور
الدنيوية عاشقا للجبهات».
ويضيف (حسني عيل رفيق) دربه يف
اجلهاد «خاض مكي معارك جرف
الصخر وبرزت صفة الصرب عنده
ومن ثم شاركنا معا يف معارك حترير
بلد وسامراء والدور لنصل اىل بيجي
واشهد له باألخالق احلميدة والرجولة
والشجاعة حتى أنني أتذكر أننا مشينا يف
معركة الدور ما يقارب الستة أيام نتقدم
وهو ال هياب املوت».
املقدسات نصب عينيه
ُ
تشبع الشهيد بحب املقدسات وتعلق
َّ
بأهل البيت (عليهم السالم) فقد أكمل
حسني  -رفيق الشهيد  -احلديث قائال:
«كانت والدته كثريا ما تطلب منه العودة

للبرصة للبدء بتهيئة زفافه ،ودائام كان
يرفض العودة ،ويف الفرتة األخرية
تقدم للزواج لكن أهل العروس كانوا
متخوفني من وجوده يف اجلبهات فلم
تتم اخلطوبة ،وبقي ذا عزيمة ومل هيتز».
شهادته ببطولة
قبل نيل الشهادة بيومني اتصلت به والدته
قائلة «إهنا وجدت له زوجة ،وطالبته
بالنزول من اجلبهة ليلقي نظرة عىل
من تكون زوجته قبل البدء بإجراءات
الزواج» ،لكن رزقه كان مدخرا اىل يوم
ُوعدنا بأن جيازى به املتقون فقد حاول
اخذ إجازة لكن رصاصة قناص أصابت
البطل وهو يرصد العدو داخل بستان
يف بيجي قبل العودة اىل البرصة ،لينام
قرير عني عند رب كريم ...جماهد صابر
وسامه الشهادة.

امي الغالية...

ِ
ارجو مساحمتي عىل تقصريي ِ
زيارتك
لك ،متمنيا
لقربي..
احدثك وكليّ يقني ِ
ِ
انك أهل
امي العزيزة..
للوصية ..لذا اؤمن لديك زوجتي وطفيل ..راجيا
ِ
ِ
لزيارة قربي ،فضحكاته
معك كلام جئت
جلبه
تؤنسني وترطب جراحايت..
ِ
عليك ،لكن البن
�أمي احلبيبة ..نعم قد اثقلت
جارنا مبلغ ( )10.000دينار بذمتي ،استدنتها
ألجرة التحاقي ..ان مل ُتوفقي لسدادها اطلبي
العذر منه لتربئة ذمتي .

هذا ما َّ
علمهم الحسين

وصية الشهيد البطل عادل علي مدلول  /الناصرية

(عليه السالم)

لم تمنعه

اعاقته

عن مقاتلة

االرهاب
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اجتماعية

التداخل السلبي

في الحياة الزوجية

يثري مفهوم التداخل Overlapping
يف احلياة الزوجية بعدا أوسع من مفهوم
التدخل يف هذه احلياة سواء أكانت بفعل
خارجي (األهل /األقارب /اجلريان/
العشرية) أو من بفعل ذايت/موضوعي،
أي من داخل العائلة نفسها وهم األوالد
وخاصة األوالد الذكور الذين حياول
بعضهم فرض إرادهتم عىل بقية أفراد
األرسة السيام يف املجتمعات الذكورية
والقبلية كاملجتمع العراقي ،واملقصود
باحلياة الزوجية تلك الرابطة التي جتمع
(و ِم ْن
زوجني عىل سنة اهلل ورسوله َ
اجا
َآ َياتِ ِه َأ ْن َخ َلقَ َل ُك ْم ِم ْن َأن ُْف ِس ُك ْم َأزْ َو ً
لِت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْين َُك ْم َم َو َّد ًة َو َرحمْ َ ًة
إِ َّن فيِ َذلِ َك لآَ َ َي ٍ
ات لِ َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُر َ
ون)،
(الروم )21 :ويمكن أن ينتج عن هذه
الرابطة املقدسة أوالد وهم الثمرة التي
يتوخاها الزوجان من عالقتهام الزوجية
وضمن الرابط املقدس الذي جيمع بينهام.
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والتداخل (عىل زنة تفاعل) بام انه
أوسع بعدا فهو اشد خطرا عىل استقرار
وديمومة احلياة الزوجية وأكثر تأثريا من
تفعل) املبارش او
عملية التدخل (عىل زنة ّ
غري املبارش يف الشؤون الزوجية وبأية
طريقة كانت سواء بالنميمة او بافتعال
املشاكل ورمي أسباهبا عىل هذا الطرف
أو ذاك خللق جو من التشاحن والبغضاء
وعدم االستقرار بني الزوجني فهو ابعد
خطورة من التدخل واكرب يف الداللة
اللغوية وأكثر يف التأثري االجتامعي
ايضا فالتداخل يفرسه علامء االجتامع
بأنه املشاركة التفاعلية مع اآلخرين
يف احلياة وتشاركهم وتفاعلهم سلبا
يف أدق شؤوهنم ما يعني ان التداخل
هو اخلوض الفعيل او التعايش السلبي
يف احلياة الزوجية وحماولة اخذ دور ما
داخل البيت وهو دور يكون يف األغلب
متداخال مع احد الزوجني او كليهام

عبا�س ال�صباغ

وحسب نوع العالقة ودرجة القرابة
معهام او مع احدمها وبشكل فاعل
ويكون أكثر من جمرد إبداء رأي او خلق
مشكلة ما بني الزوجني اللذين وبحكم
الرباط املقدس الذي جيمعهام فانه يوجد
الكثري من القواسم التي ممكن أن يتآلفا
حوهلا او هبا وتقرهبام من بعض بحكم
العرشة احلياتية واملعارشة الزوجية
احلميمة وهي دائام تكون أكثر مما يفرقهام
فيأيت التداخل السلبي ليحاول ان يفتت
عرى هذا االجتامع ويعرب فوق كل
اخلطوط احلمر التي تحَ ول دون انفكاك
عرى الزوجية وعادة ما يلقى التداخل
السلبي أرضا خصبة وجوا مالئام أكثر
يف االحتكاك الزائد عن احلد وهو متوفر
يف جمتمعنا العراقي الذي يشهد انفجارا
سكانيا غري مسبوق وتشاطرا أفقياـ
اميبيا سبب األوضاع االقتصادية واملالية
واملعيشية الصعبة واخلانقة ناهيك عن

أزمة السكن التي استفحلت السيام يف
السنوات األخرية وألسباب اجتامعية
تتمثل بعضها يف «رغبة» األهل القوية
يف عدم تفتت العائلة االم وبقاء األوالد
ضمن حوزة العائلة وعدم االنفصال
عن حيازة العائلة األم وصار من الشائع
والطبيعي جدا ان نرى اكثر من عائلة
داخل البيت الواحد وقد يصل التشاطر
اىل تقسيم البيت الواحد اىل عدة بيوت
صغرية (مشتمالت) متداخلة ومتجاورة
(جريان داخل البيت الواحد) وكل بيت
صغري يمثل امتدادا فرعيا للعائلة األصل،
ويضاف اىل العامل االقتصادي حاالت
الطالقات املسترشية ،السيام بني العوائل
الفقرية وازدياد أعداد األرامل ويف كل
احلاالت تضطر اليها املطلقة واألرملة
بالرجوع اىل أحضان بيت األهل ومن
الطبيعي ان يكون هذا االضطرار
مصحوبا بمجموعة من األطفال.
وكل ما تقدم آنفا يمثل أسبابا فاعلة تسهم
بصورة مبارشة يف إضفاء جو التشاحن
والتوتر والتباغض عىل العالقة الزوجية
من خالل التداخل (التفاعل) السلبي
املفرط ألطراف اخرى غري الزوجني
تدخل مبارشة عىل اخلط معهام وتتداخل
بينهام يف شؤوهنام احلياتية ،ناهيك عن
اجلو املتوتر الذي تضفيه اخلالفات
الزوجية (املعتادة) بني أي زوجني وكام
يقال إن اخلالفات الزوجية هي «ملح»
احلياة ولكن عىل ان ال تتطور اىل مشاكل
مستعصية حتتاج اىل حلول كربى او قد ال
تكون هنالك حلول سوى ابغض احلالل
الذي قد يكون نتيجة مبارشة وحتمية
من نتائج التداخل مع الزوجني.

والطغيان
للظلم
ِ
ِ
ٌ
رجال

علي ناجي املعدل
ِ
هشام بن عبد امللك ايام خالفته اىل مكة حاج ًا فقال  :ائتوين برجل من
قد َم
ُ
الصحابة فقيل له ال يوجد منهم احد ألن يزيد قتل ( )700قارئ للقرآن يف وقعة
احلرة قال :فمن التابعني فجيء له بطاووس اليامين فلام دخل عليه خلع نعليه
بحاشية بساطه ومل يسلم عليه بأمرة املؤمنني بل قال :السالم عليكم ومل ُيك ّنه
وجلس بجنبه فقال  :كيف انت يا هشام؟
فغضب هشام وكان معروف ًا بتجربه  ..فقال لطاووس  :ما محلك عىل ما صنعت؟
فقال طاووس متعجب ًا وما صنعت؟ قال هشام خلعت نعليك بحاشية بساطي
ومل تسلم ع ّ
يل بأمرة املؤمنني ومل تكنني وجلست جنبي وقلت  :كيف انت يا
هشام؟ فقال طاووس  :اما خلع نعيل بحاشية بساطك فإين اخلعهام بني يدي رب
يل لذلك واما قولك مل تسلم ع ّ
العزة مخس مرات كل يوم فلم يغضب ع ّ
يل بأمرة
املؤمنني فليس كل الناس راضني بإمرتك فكرهت ان اكذب عليك واما قولك
مل تكنني فإن اهلل عز وجل سمى اولياءه فقال يا داود ويا حييى ويا عيسى وكنى
أعداءه فقال ( :تبت يدا ايب هلب) ..واما قولك جلست اىل جنبي فإين سمعت
امري املؤمنني (عليه السالم) يقول  :اذا اردت ان تنظر اىل رجل من اهل النار
ٍ
جالس وحوله قوم قيام ،فقال له هشام عظني فقال  :سمعت امري
فانظر اىل رجل
املؤمنني علي ًا (عليه السالم) يقول ان يف جنهم حيات كالتالل وعقارب كالبغال
تلدغ كل امري ال يعدل يف رعيته.
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اجتماعية

األطفال

يكتسبون العادات
السيئة بتقليد اآلباء

يتعلم األطفال تقليد اآلباء بكل يشء،
وذل��ك الن الطفل بطبيعته يكتسب
الصفات والسلوكيات التي يراها يوميا
من معامالت وكالم الكبار ،فيتأثر هبا
ِ
تأثره بأسلوب املكافأة والعقاب
أكثر من
الذي يتبعه اآلباء أحيانا لتهذيبه وتعليمه
لذلك ينبغي عىل األهل الترصف بطريقة
إجيابية وسلوك صحي نموذجي لتنشئة
جيل وا ٍع ومتوازن سلوكيا.
ويتبني أن ال��ت��دخ�ين وال��ك��ح��ول من
املشاكل السلوكية املكتسبة والعادات
السيئة التي ال ترجع إىل أي��ة دواف��ع
فطرية ،بل يكتسبها األبناء من املحيط
الذي يعيشون فيه ،عن طريق التقليد،
فهي إذن ليست حتمية ،وبالتايل يمكن
جتنبها إذا ما نجحنا يف تربية أبنائنا تربية
صاحلة وح��ذرن��اه��م م��ن ع��واق��ب هذا
السلوك ال��ذي ال جيلب هلم إال الرش
واألذى ويمكننا أن نحدد أه��م تلك
العادات السيئة واخلطرة والتي تصيب
أبناءنا بأفدح األرضار ،والتي ينبغي أن
نويل ملعاجلتها أمهية خاصة..
ويتضح أن التدخني وال��ك��ح��ول من
املشاكل اخلطرية التي يتعرض هلا أبناؤنا
وإقبال الكثري منهم عىل عاديت التدخني
ورشب الكحول السيئتني واللتني إذا
ما أدمنوا عليهام فإهنام تسببان هلم افدح
األرضار.
وال شك أن األبناء ميالون دائ ًام للتقليد،
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وأن أق��رب من يقلدونه هم بالدرجة
األساسية اآلباء واألمهات ،إضافة إىل
تقليد األص��دق��اء ،فعندما يرى األبناء
آباءهم وأمهاهتم يدخنون ،أو يتناولون
الكحول ،فأهنم البد ان يشعروا بالرغبة
يف جتريب ذل��ك ول��س��ان حاهلم يقول
ان آباءنا وأمهاتنا يدخنون ويتناولون
الكحول فلامذا نحن ال؟
ويقول املتنبي يف احدى حكمه
ال تن َه عن خلق وتأت بمثله
عار عليك إذا فعلت عظيم
ٌ
وعىل ه��ؤالء اآلب��اء ان يعوا أهنم قدوة
سيئة ،ويتحملوا مسؤولية ك�برى يف
ان��ح��راف أبنائهم ،وي��ف�ترض هب��م ان
يكونوا املثال والقدوة احلسنة.
كام ينبغي أن نوضح هلم أن اإلدمان عىل
الكحول جيعل اإلنسان يفقد سيطرته
ع�لى ترصفاته ويسبب ل��ه الكثري من
املشاكل ،ويفقده القدرة عىل الرتكيز،
وبالتايل الفشل يف احلياة وضياع مستقبله
كام أن عىل اآلباء واألمهات أن يالحظوا
أبناءهم ويتحسسوا روائحهم وروائح
مالبسهم للتأكد ما إذا ك��ان أبناؤهم
يدخنون أو يتناولون الكحول ،وجيب
أن يعرفوا أين رصف أبناؤهم النقود،
وهل أن ما رصفوه كان مساوي ًا ملا أعطوه
هلم أم ال ،وأن يتأكدوا من مصادر النقود
إن كانت تزيد عن ما أعطي هلم .
إذ ربام يلجأ األبناء إىل طرق غري مرشوعة

د.جنان احليدري

للحصول عىل النقود من أج��ل تأمني
السجائر أو الكحول وعليهم أن يتعرفوا
عىل أصدقائهم ،وسلوكهم وأخالقهم
من أجل إبعادهم عن رفاق السوء..

ولدي ُيظهر دالالً مفرطا
وال يستجيب لي؟
اال�ست�شارية زينب املو�سوي
ْان ُكنتم تعانون من طفل استملكه الدالل فال تيأسوا دوما هناك حل
وبمجرد ان تدركوا بان هناك مشكلة دالل يف األرسة فانتم بلغتم نصف
احلل واليكم عىل إرشادات لعلها تساعدكم:
 -1متتعوا باإلرادة والعزيمة عىل تعديل األمور الن دربكم ليس بالسهل
 -2ال تتجاوبوا مع طلبات الطفل ولكن ليس بصورة كاملة كأن متتنعوا
عن تلبية كافة رغباته بل كل يوم خ ِّفضوا نسبة جتاوبكم معه
 -3يتبع الطفل املدلل كام ذكرت باألعىل أساليب إلخضاع اآلخر مثل
البكاء والرصاخ والرضب وحتطيم األشياء فمهام فعل ال جتعلوه يسيطر
عليكم ويؤثر بكم بل اكتفوا باملراقبة واملتابعة
 -4متتعوا بقوة حتمل جيدة الن هناك أطفاال مدللني وعنيدين جدا
 -5راجعوا أسلوب تربيتكم والكالم موجه لألب واألم فربام األم ال
تدلل الطفل ولكن األب يفعل وهنا ال ينفع العالج جيب ان يكون هناك
تعاون بني األب واالم حتى يتمكنوا من بلوغ احلل
 -6مراقبة ترصفات بقية افراد األرسة فربام بينهم عنارص أيضا تدلل
هذا الطفل
 -7امنحوا الطفل املدلل احلب واحلنان فهذا ال يرفع دالله بصورة
مبارشة ولكن تلبية أوامره وطلباته هي من يغذي دالله
 -8راقبوا تعامله مع أقرانه وال تسمحوا له بالطغيان عليهم
 -9عىل الطفل املدلل أن يلتمس العقاب واقعا يف حياته ولكن عقاب
غري مؤذ ال جسديا وال معنويا
صحيح ان الدالل عند الطفل مزعج جدا للبعض ولكن هذا اإلزعاج
لن ينتهي ان مل يكن هناك عمل حقيقي منكم وان كرب الطفل عىل الدالل
مستقبال لن يكون متمتعا بقوة جيدة ِّ
متكنه من مواجهة احلياة
ولكن أريد ان احذر من أمر وهو ان ال يواجه الدالل الزائد عند
األطفال بحرمان كامل بل جيب ان يكون احلرمان مدروسا ومؤديا
لغرضه الرتبوي وال تنسوا انه جيب ان يشعر كل طفل بالدالل وانه
حمبوب ومهم يف األرسة ولكن دون مبالغة وخري األمور أوسطها.
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لحياة افضل

االمتحانات
قلق
ُ
ِ
وكيفية التغلب عليه؟

ِ
اق�تراب فرتة االمتحانات النهائية
مع
ُ
يعيش
للمراحل الدراسية املختلفة
الطلبة حالة طوارئ قصوى ،مما يولد
ل��دى الغالبية منهم ف�ترة عصيبة من
الال تركيز ،أو عدم الثقة ،واخلوف من
اإلخفاق ،أو عدم حتقيق نتيجة ُمرضية،
مجيع هذا يسرتعي كيفية التغلب عىل
هذه االحاسيس؟
ٌ
عامة ُتصيب
فقلق االمتحانات ظاهر ٌة
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كل الناس تقريب ًا ب��درج� ٍ
�ات خمتلفة،
ورب�ما ُيعترب القلق بدرجاته املعقولة
ح��اف��ز ًا للدراسة ،وحتسني املستوى،
فنجد بعض الطالب املتميزين يضعف
أداؤه����م ،إال أن��ه يف بعض األح��ي��ان
يتجاوز هذه احلدود املفيدة واملحفزة،
و ُيصبح عائق ًا أمام عملية التعلم ،ويؤثر
تأثري ًا شديد ًا عىل األداء يف االمتحانات،
رغ��م أهن��م قد بذلوا جهود ًا هائلة يف

املراجعة طوال العام.
والقلق ليس قارص ًا عىل الطالب فقط،
ُ
يشمل أيض ًا اآلباء واألمهات وربام
بل
يكون الوالدان مها أحد مصادر القلق
اهلامة لدى أبنائهم دون أن يدركوا.
كام ذك��ر بعض علامء النفس أن قلق
ٍ
كحالة عابرة ،وهو عبارة
االمتحان يبدأ
ٍ
ٍ
مكتسبة يتعلمها الطالب،
استجابة
عن
ٍ
َ
مواقف
لظروف أو
أو حتدث نتيج ًة

ٍ
ٍ
ضاغطة ُتواجه الطالب ،ثم يبدأ
معينة
الطالب يعمم استجابته عىل مواقف
أخرى ،أي عندما يؤدي االمتحان ملواد
أخرى ،وحينها ُيصبح القلق اضطراب ًا
نفسي ًا لديه ،وإذا عمم الطالب قلقه عىل
مواقف حياتية أخرى؛ حينها قد ُيعاين
ٍ
مرض
من القلق العصبي ،وقد يؤدي إىل
نفيس.
و ُيعد القلق باملستوى العادي إجيابي ًا
للفرد ،وهو بمثابة الدافع له ليقوم بإعداد

نفسه لالختبار ،ولكن القلق الزائد له وم���ارس بعض اهل��واي��ات الشخصية
ٍ
ٌ
معقول من
نفسية سلبية؛ إذ أنه يؤثر عىل املحببة ،واحتفظ ب��ق��د ٍر
تأثريات
ٌ
الثقة بالنفس لدى الطالب ،ويؤثر عىل العالقات االجتامعية.
 -5تعود ع�لى مم��ارس��ة وق��ف التفكري
حتصيله الدرايس فيتدنى وينخفض.
يلعب أولياء األمور السلبي ،خاصة حني جتد أفكار ًا اهنزامية
يف مثل هذه املواقف
ُ
دور ًا كبري ًا ،وذلك بإجياد املناخ املالئم تقتحم عقلك م��ث��ل« :االم��ت��ح��ان��ات
للطالب؛ للتغلب عىل هذه احلالة ،إذ ستكون صعبة جد ًا هذا العام ،أنا فهمي
يقوم ويل أمر الطالب ب��دو ٍر رئييس يف بطيء ،قدريت عىل التفكري ليست مثل
توفري املناخ املناسب للطالب؛ ليتغلب بقية زمالئي ,أيب سوف يلومني عىل أدائي
ٍ
توقعات املتدين ،وهكذا».
عىل قلق االمتحان ،بأال يضع له
مرتفعة تفوق إمكاناته ك��أن يقول -6 :تعود عىل التفكري اإلجي���ايب ،كأن
«الب��د أن حتصل عىل العالمة النهائية تقول« :لقد أدي��ت ما يف استطاعتي،
�ت بشكلٍ جيد ،وسيكون أدائي
يف امل��ادة ،أو البد أن تكون درجتك يف درس� ُ
التسعني ،وعليك أن تكون شاطر ًا مثل جيد ًا يف االمتحان ،هذا ليس أول امتحان
أخيك ،وحتصل عىل الدرجات العليا وال آخره ،دائ ًام هناك فرصة للتعويض».
ٍ
قليلة
يف االمتحان» فالتوقعات املرتفعة التي  -7حني تشعر قبل االمتحان بأيا ٍم
هي أعىل من إمكانات االبناء ،واملقارنة أن رأس��ك خ� ٍ
�ال متام ًا من املعلومات
شعور
م��ا ب�ين األخ���وة أو األخ���وات تشكل التي ذاكرهتا ال تنزعج؛ فهذا
ٌ
ضغط ًا نفسي ًا عىل الطالب ،ويصبح أداء غري حقيقي ،وهو يدل عىل أن درجة
االمتحان موقف ًا ضاغط ًا له ،ويسبب القلق لديك عالية ،وكل ما حتتاجه هو
أن هتدئ نفسك ،وس��وف ينفتح باب
التوتر والقلق النفيس لديه.
ويستطيع ويل األم��ر التشجيع بقوله :الذاكرة يف الوقت املناسب ،وتذكر أن
«احلمد اهلل أن��ك ذاك��رت جيد ًا ،ابذل هذا الشعور يساور الكثري من الطالب،
وعالجه هو مواصلة املذاكرة ،مع حماولة
أقىص جهودك ،وتوكل عىل اهلل».
وللتغلب عىل قلق االمتحانات؛ من استعادة اهلدوء.
 -8قبل الذهاب للرسير يف الليلة السابقة
املمكن اتباع اخلطوات التالية:
 -1اهتم بإعداد نفسك جيد ًا لالمتحان لالمتحان ق��م بجمع األدوات التي
سوف حتتاجها ،مثل( :القلم اجلاف،
من أول السنة الدراسية.
 -2تعامل مع االمتحان ٍ
بثقة ،وانظر إليه والقلم الرصاص ،واملسطرة ،واملمحاة،
عىل أنه فرصة إلظهار جهدك وتعبك واآللة احلاسبة...إلخ).
 -9تأكد من وقت االمتحان ومكانه.
طوال العام.
 -3م���ارس عملية االخ��ت��ب��ار ال��ذايت
من خ�لال اإلجابة عىل أسئلة أو حل
امتحانات.
 -4خذ قسط ًا كافي ًا من النوم ،وتناول
غذا ًء متكام ً
ال ،ومارس الرياضة البدنية،
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مقاالت

مجالس النور في
بالد الغرب
ندى ال�شمري
تنترش املجالس القرآنية احلسينية يف بالد املحارضة بذكر مصيبة ألهل البيت (ع)  ,بثقافتها  ,وايضا عبدة مطيعة لرهبا يف نفس
الوقت  .وهذا هو التوازن الذي جيب ان
الغرب يف بيوت العوائل املسلمة املوالية وبعدها فقرة فقهية او أدعية ُأخرى .

واملراكز اإلسالمية أسبوعيا بصورة كبرية هذا التنويع يف اختيار الفقرات واملحاور يعيشه االنسان إذ يشعر برضا الرمحن
ألهنا ُترس القلوب بنور االيامن باهلل وحتاكي جيعل املجلس متكامل وخترج املرأة منه او ًال ورضا نفسه ثانيا والذي ُيكسبه رضا
النفوس فتقرهبا اىل خالقها وتكون جزء ًا وهي قد محلت معها باقة زهور مجيلة من املجتمع املؤمن فيام بعد ألنه يسري عىل

مه ًام من حياة املؤمن لتحميه من مغريات املعلومات املفيدة ونورت قلبها بضياء هدى وأخالق االسالم الصحيح و ُيذعن
احلياة و ُتغذي روحه بالتوحيد لتطمئن ونور االيامن  ,كام اهنا فرصة ترفيه مباركة ألوامر اهلل سبحانه وتعاىل .

نفسه ويثبت عىل خطى الرمحن .

وتكون املجالس القرآنية احلسينية

مع املؤمنات وساعة الرتفيه التي يويص هبا املجالس القرآنية احلسينية  :تخُ اطب

رسول اهلل (ص) ويقول أهنا مهمة لتعني النفوس مبارش ًة وتهُ ذهبا الن التهذيب

هي مدارس متكاملة ألهنا تبتدأ بتعليم عىل ساعات العمل والعلم والعبادة  .جيب ان يبدأ من االنسان نفسه وهذا ما ّنبه
القرآن واحكامه واحيان ًا تتطور اىل التفسري لتخرج بعدها اىل أداء مسؤوليات احلياة عليه رسول اهلل (ص) وقال «أعدى عدوك

ايض ًا  .لذا هلا تأثري عقائدي مبارش عىل التي عىل عاتقها وهي متسلحة بقوة االيامن نفسك التي بني جنبيك .فإذا بدأ الفرد
بنفسه واصلحها َص ُل َح املجتمع « .لذا
احلضور ثم قراءة حديث الكساء الذي ومستعينة باألمداد اإلهلي

فرح مهوم الشيعة املحبني ويكشف فتحارب هوى النفس ومغريات احلياة علينا ان نسعى ملثل هذه املجالس املتكاملة
ُي ّ
غمهم ويقيض حوائجهم كام ذكر ذلك ووسوسة الشيطان فتكون بذلك داعية بمضامينها وعطائها  ,لكي نبني النفوس
رسول اهلل (ص) عنه  ,ثم زيارة عاشوراء صامتة بترصفاهتا الصحيحة البعيدة و ُن ِ
صلح املجتمع  .وهذه اخلطوات ذاهتا
التي ُت ّ
ذكر بمصيبة احلسني (ع) واهل بيته عن التصنع  ,ومربية ناجحة لعائلتها يسعى اليها مجيع االنبياء والرسل واالئمة
فتصبرّ االنسان عىل مصائب احلياة وحمنها بعلمها الديني وتكسب سعادة الدارين (ع) ألحياء االرض بالذرة الصاحلة
باإلضافة اىل كسب االجر والثواب وتليها برضا بارئها  .بل وتشعر بأهنا أمرأه قوية وبنائها ببناء حمكم وبام ُيريض اهلل سبحانه
حمارضة عقائدية اخالقية تربوية وتخُ تتم الشخصية يف املجتمع واثقة من نفسها وتعاىل .
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زينب...
يا جبل الصبر والنور
اإللهي
حيدر عا�شور العبيدي
سيديت كل يوم ازداد عطشا ملعرفتك واسأل
ماليني األسئلة لكل من ح��ويل ،تبحرا يف
عمق أوج��اع��ك ،وكلام اصحو ع�لى ذكر
اسمك ترتفع الرصخات ،وترجع كربالء
ثانية تعج بالعويل واحل��زن وجتف املياه يف
اجلسد قبل األرض وهنوي من التل الذي
شهدَ رصختك العظمى ،ليعلن صوتك
حجم الظلم ال��ذي شاهدته عينيك وهي
تبكي وتنادي (وأبتاه وا حيدراه) ،وصدى
صوتك كان السيف البتار لكل من شارك
وسمع وأيد يف فجيعة أيب األحرار ...
طويت ستة عقود من سني حياتك
سيديت
ُ
يف جهاد رسايل متواصل وكنت لسان ثورة
احلسني الناطقة وإعالمها الناجح الذي
رضب اسفينا يف قلب احلكام الغاشمني
ورأس حربة التي قضت وأفضحت خططهم
وأجهضت كل االن��ح��راف��ات ضد رسالة
جدك رس��ول اهلل ،فكنت شمسا توهجت
بعد قمرين ف��أض��اءت بيت النبوة االالم
وامل��ايس وم��ا ال تقوى عىل احتامهلا اجلبال
الروايس وانت تتنقلني من مصيبة اىل اخرى،
فمصيبتك سيديت ال تشبهها مصيبة.

سيديت الكربى كيف كان يعيش الفرح يف
قلبك وهل له من اثر؟...
هل عرفت حلظة االبتسام والنرص؟
هل حبيباتك حولك يعرفن ما يف قلبك
وروح���ك؟ ..عىل يقني إن أم��ك الفاضلة
النقية الطاهرة كانت اقرب إليك وورثت
عنها املصائب واآلالم فكالكام صنعت
من عجينة الصرب املمزوجة بالنور ،وبقي
نوركام يزاول ضياءه يف كل األزم��ان ،رغم
كل الظلامت التي صنعها اإلنسان بغضا ملا
حتملن من أسامء عظيامت ...أسامء حممديات
وعليات وحسينيات ومهديات...
ّ
سيديت ..اليوم جتمعت الزينبيات من كل
بقاع األرض ح��ول موضع قدمك وقت
فجيعتك ،وه���ن ي��واس�ين اخ���اك بعيون
دامعات باكيات بنحيب ،ووج��ع ما بعده
وجع ،فتنهال الدموع لرتسم طرق الشهادة،
فهن يرسمن من طريقهن عالمات الوالء
وبصوهتن اخلافت املمتلئ بالشجن صورا
م��ن ال��ق ص��ورت��ك ...وال يقبلن بزينب
املظلومة املوجوعة املحرومة إال أن يكون
مجيعهن زينبيات بنفس املواصفات وبذات

الرسم والصورة ..وبصوت واحد يرصخن
(آه يا زينب)..
سيديت ...انا زينبية من ماليني الزينبيات
اوق��دت شمعة حبيبها عند اعتاب مقامك
املخلد لرتوي بنورها قصته ،وهو حيتضن
امل����وت دف���اع���ا ع���ن ال���ع���رض واألرض
وم��ق��دس��ات ارح��ام��ك ض��د بربرية ورث��ة
قاطعي الرؤوس من يزيديي العرص(دواعش
يزيدية) ،هددت رضحيك ومواليك باإلبادة،
وحيلمون ان يعيدوا طفا ثانية يف كربالء ،إال
ان ولدي كان سباقا ان يرسم بدمه بقاء احلق
عىل االرض بشموخ املقدسات..
سيديت العقيلة حلظتها صمتت كل الكلامت
وف��اض��ت أروح��ن��ا يف ملكوت اهلل حتصد
احلزن بعربات اجل��زع ،ليلة الفجيعة الليلة
ذكراك وأنت تودعني احلياة رافعة شكواك
اىل اهلل عىل ما القيتيه من املحن واخلطوب
التي مل جت ِر عىل ابن ادم منذ خلق اهلل تعاىل
االرض يا جبل الصرب والنور االهلي يا عقيلة
اهلاشميني ...هنا احتدت اصوات الزينبيات
بصوت واحد (لبيك يا زينب ،لبيك يا جبل
الصرب)....
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الواحة

لماذا يا أمي؟

�صادق مهدي ح�سن/ناحية الكفل

بينَام كان اإلخوة واألخوات يلعبون يف
إحدى غرف البيت ،كان أكربهم يف
غرفة أخرى مشغو ً
ال بتصفح إحدى
جمالت األطفال ،تشاجر إخوته وكثر
رصاخهم فوصلت األم من املطبخ
حتمل العصا ،ودون أن تسأل عام جيري،
دخلت إليه متهمة إياه بخلق املشاكل
وأوسعته رضب ًا ثم رمته خارج الدار
حايف القدمني ومل تسمح له أن ينبس
ببنت شفة ..بعد ساعات اكتشفت
األم أن أطفاهلا كانوا يمزحون فاكتفت
بإرسال أحدهم ليفتح الباب ألخيه،
فدخل وقال مستعرب ًا :آسف يا أمي..
فلست من أزعجك بإثارة الضجيج،
فقابلته األم بابتسامة ساخرة! وسؤالنا
هلذه األم :ماذا تتوقعني أن تكون مشاعر
ابنك نحوك بعد هذا املوقف وأمثاله؟

يف الغذاء..
امرر قلمك عىل مربعات الكلامت الواردة يف اعاله..
ورتب من احلروف الباقية كلمة الرس ليشء ان زاد يف الطعام يسبب الرضر ،مكونة من  8حروف؟

الهاو ُن
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ِ
قطعتان :قطعة يسمى ( املدك) هنايته تكون عىل شكل قرص  ،والقطعة
االخرى هو الصحن او االناء الذي يكون عىل شكل اسطوانة توضع فيه
املادة التي يراد طحنها واكثرها من احلبوب التي تستخدم يف هتيئة بعض انواع
االطعمة مثال الكبة او لتهيئة مواد مستخدمة للطعام مثال النومي برصة .
تصنع هذه االلة من مادة معدنية ثقيلة كالرصاص وبلون اصفر  ،وتقوم ربة
البيت بعد االنتهاء من استعامهلا بغسلها ومسحها جيدا بحيث ال تبقي اثرا
للرطوبة والبعض منهن يغلفنها بكيس نايلون او من القامش حتى حتافظ
عليها من غري ان تتأثر بعوامل اجلو.

اطفال يقيمون
معارض مدرسية
ويدعون باقي
المدارس لذات
النشاط
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إعالن

عمرة

يعلن قسم السياحة الدينية في العتبة الحسينية المقدسة عن االستمرار بالتسجيل

لحملة الوارث

ألداء مناسك العمرة فعلى من يرغب بالسفر
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