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تعلم وع ﹼل ﹾم أصدقاءك ﳑن يبلﻐون سن التكليﻒ ما سﺄﴍحه لك بخصوﺹ غسﻞ
بدأ أﰊ بالكالم قائال :اسمع يا ولدﻱ ﹾ
اجلنابة ،وسمي باجلنابة هو ﳋروﺝ السائﻞ املنوﻱ ﻷسباﺏ متعددة سﺄﲡاوﺯها ،وأبدأ بالﻐسﻞ.
حسن :وانا كﲇ آذان صاغية تفﻀﻞ يا أﰊ .قال أﰊ :الﻐسﻞ قسﲈن :ارﲤاﳼ وترتيبي.
 ﻭﻣﺎ ﺍﻻﺭﲤﺎﳼ ﻳﺎ ﺃﰊ؟ أن تﻐمس جسدك باملاء دفعة واحدة  ،هذه صور مبسطة ملعناه وسيتجﲆ لك مفهومه بصورة أعمق يف مرحلة أﺧرى . ﻭﺍﻟﱰﺗﻴﺒﻲ؟تنس غسﻞ أذنيك )ما كان منهﲈ ﻇاهرا دون
 أن تﻐسﻞ ﲤام رأسك ورقبتك وشيئا ﳑا يتصﻞ ﲠا من البدن أوال ،وال َالباﻃن( ثم تﻐسﻞ جسمك مبتدئا بجانبك اﻷيمن وبعﺾ ﳑا يتصﻞ به من الرقبة وبعﺾ من اجلانﺐ اﻷيﴪ ،ثم تثني
فتﻐسﻞ جانبك اﻷيﴪ وشيئا ﳑا يتصﻞ به من الرقبة وشيئا من اجلانﺐ اﻷيمن .وجيوﺯ أن تﻐسﻞ البدن بعد الرأﺱ والرقبة
دفعة واحدة وال تقسمه ﺇﱃ أيمن وأيﴪ.
 ﻭﻫﻞ ﻟﻠﻐﺴﻞ ﻣﻦ ﴍﻭﻁ؟ نعم يشرتﻁ فيه ما اشرتﻁ يف الوضوء من النية ،وﻃهارة املاء وﺇباحته وﺇﻃالقه ،وﻃهارة أعﻀاء اجلسد ،وترتيﺐ غسﻞاﻷعﻀاء ،وأن يباﴍ املﻐتسﻞ غسله بنفسه ﺇن أمكنه وأن ال يكون هناك مانع من استعﲈل املاء ﴍعا كاملرﺽ )راجع
حوارية الوضوء( .ولكنه ﳜتلﻒ عن الوضوء يف أمرين أود أن تركز عليهﲈ:
 ﻭﻣﺎ ﳘﺎ؟ اﻷول :ال يشرتﻁ يف غسﻞ كﻞ عﻀو هنا أن يكون غسله من اﻷعﲆ ﺇﱃ اﻷسفﻞ كﲈ كان يف الوضوء .الثاﲏ :ال يشرتﻁيف الﻐسﻞ املواالة والتتابع كﲈ كان يف الوضوء ،فيمكنك أن تﻐسﻞ الرأﺱ والرقبة ،ثم تﻐسﻞ بقية جسدك بعد فرتة حتﻰ
لو جﻒ رأسك ،كﲈ أنك يف الوضوء حﲔ تﻐسﻞ وجهك وﲤر عﲆ شعر حاجبيك مثال تﻐسﻞ ﻇاهرﳘا ،وحﲔ ﲤسﺢ
رأسك ﲤسﺢ ﻇاهر الشعر منه ،بينﲈ جيﺐ يف الﻐسﻞ أن توصﻞ املاء ﺇﱃ بﴩة الرأﺱ ،وكذلك يف شعر اﳊاجبﲔ والشارﺏ
واللحية ،ثم ﺇنه.
 ﺛﻢ ﻣﺎﺫﺍ؟ ثم ﺇن غسﻞ اجلنابة يﻐني عن الوضوء.. معنﻰ هذا أﲏ ﺇذا اغتسلت للصالة فال أتوضﺄ بعد الﻐسﻞ. نعم ،تصﲇ بﻐسلك رأسا بال وضوء ،كﲈ أنه ﺇذا اجتمعت عليك أغسال متعددة كﻐسﻞ اجلنابة واجلمعة مثال جاﺯ لكأن تﻐتسﻞ غسال واحدا بقصد اجلميع ولك أن تنوﻱ ﺧصوﺹ غسﻞ اجلنابة فيﻐنيك عن غريه ]نعم يف ﺧصوﺹ غسﻞ
اجلمعة ال بد من نيته ولو ﺇﲨاال فال يﻐني عنه غسﻞ آﺧر[.

ﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻘﻬﻴﺔ
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ﹸ
البعﺾ من النساء أو الرجال يرى أن
بعﺾ التﴫفات بسيطة وال يرتتﺐ
عليها اثر سلبي حتﻰ وان علموا بﺄﳖا
بخالﻑ ما يريد الطرﻑ اﻵﺧر ،ولكن
يف بعﺾ اﻷحيان هكذا تﴫفات تﺆدﻱ
اﱃ تعكري العالقات بﲔ الزوجﲔ ،نعم
ﺇﳖا التصﻞ اﱃ الطالﻕ ولكن تكرارها
يﺆدﻱ اﱃ انقﻀاء أيام من العمر كئيبة،
ومثﻞ هذه اﳊالة يتحدﺙ الزوﺝ ميثم .م
.ع عن وضعيته مع ﺯوجته فيقول:
عندما انتقلت انا وﺯوجتي وﻃف ﹼ
ﲇ اﱃ بيتنا
اجلديد قمت بﴩاء ﹸعدد ومستلزمات
مهمة استفيد منها يف صيانة البيت منها
مثال املطرقة ،الدريﻞ ،الفلور ،املسحاة،
الباليس ،أنواع املفالت ،مستلزمات
كهربائية وأﺧرى للمجارﻱ املائية،
حيﺚ أنني كثريا ما أقوم بﺈصالﺡ ما
يعطﻞ يف البيت وهو أفﻀلمن استئجار
عامﻞ لذلك.
املشكلة أن بعﺾ اجلار يقوم بطلﺐ
هذه اﻷدوات ،فتعطيهم ﺯوجتي ما
يريدون واملشكلة أن البعﺾ ال يعيدون

ما ﻃلبوا ،وبعﻀهم يعيد ما ﻃلﺐ وفيه
عطﻞ أو كﴪ ،والبعﺾ عندما يعيد
اﳊاجة ال تﻀعها ﺯوجتي يف مكاﳖا
املخصص ،وعندما احتاﺝ شيئا ما منها
ال أجدها فتقول ﱄ ﺇما عند اجلريان أوﺇﳖا
كﴪت أو ال تعلم أين وضع ﹾتها ،وهنا
أبدا بلومها ومعاتبتها عتبا شديدا ،لعدم
اهتﲈمها ﲠذه اﻷدوات ،صحيﺢ أن ﻃبع
ﺯوجتي ال ترد أﻱ شخص يطلﺐ منها
حاجة وهي قادرة عليها ولكن ليس اﱃ
هذا اﳊد فهنالك بعﺾ اجلار مع فائق
احرتامي ﳍم ال ﳞتمون بﲈ استعاروه،
فليس من الصحيﺢ تكرار اﳋطﺄ مرة
اﺧرى معهم ،هذه اﻷمور تﺆدﻱ اﱃ جو
كئيﺐ يف العائلة وقد يستمر أياما وحتﻰ
شهرا اﱃ أن ﹸتعاد املياه اﱃ جمارﳞا ،ودائﲈ
تتكرر هذه التﴫفات.
املجلة :االحرتام املتبادل بﲔ الزوجﲔ
ﴐورﻱ ومن بﲔ أوجه االحرتام هو
االلتزام بﲈ يوﴆ به احدﳘا ،وعﲆ
الزوجة أن تلتزم بﲈ يريد ﺯوجها وتعتذر
بﺄﻱ حجة كانت ﺇذا ما ﻃلﺐ احد من

جرياﳖا هذه اﻷدوات التي ال يرﴇ
ﺯوجها بﺈعارﲥا ،ويكون االعتذار من
اجلار بشكﻞ لطيﻒ وغري حمرﺝ ،وﺇذا
كان هنالك جار ال ﳞتم ﳍذه اﻷمور
فيفﻀﻞ أن يكون هنالك ﻃرﻑ ثالﺚ
ليبدﻱ النصيحة ﳍذا اجلار بطريقة غري
مباﴍة ،مثال نصيحته بﴬورة االهتﲈم
بمتعلقات الﻐري عند استخدامها ﻷﳖا
أمانة وجيﺐ ﺇعادﲥا كﲈ أﺧذناها ،وﺇذا
ﱂ تﺄت بنتيجة هذه النصيحة فيمكن
استخدام التورية أوأن يﻀع الزوﺝ
أدواته يف صندوﻕ ويقفﻞ عليه فﺈذا
ما ﻃلبوا حاجة تعتذر الزوجة ﳍم أو
تطلﺐ منهم أن يطلبوا ما يريدون عند
تواجد ﺯوجها.
وانت عزيزﻱ اجلار جيﺐ أن تﻀع يف
حساباتك ما ينفعك يف بيتك فان تكرار
الطلﺐ أمر غري سليم فﺈماأن توفر
لنفسك ما ﲢتاﺝ او تعتني بﲈ تطلﺐ
وتعيده حال االنتهاء منه حتﻰ ال تسبﺐ
أﻱ ﺇشكاالت مع جارك.
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َ
هنالك ﴍﳛة من الطلبة من ذوﻱ
االحتياجات اﳋاصة )العوﻕ اجلسدﻱ(
أﻱ )الشلﻞ أو فقدان احد اﻷﻃراﻑ ،أو
التشوه الوالدﻱ مثﻞ الكساﺡ وصعوبة
املسري أو اﳊركة( هذه الﴩﳛة ﳍا حق
يف التعليم مثلﲈ لﻐريها هذا اﳊق بﻞ
قد يكون فيهم من مواهﺐ قد تكون
أفﻀﻞ من السليم ،ولكن هﺆالء السيﲈ
اﻷﻃفال قد يعانون من صعوبة التحرك
يف املدارﺱ العادية أو التﺂلﻒ النفﴘ

مع بقية اﻷﻃفال السليمﲔ ،فالبعﺾ
منهم مثال الذين يستخدمون الكراﳼ
املتحركة )املصاﺏ بالشلﻞ( يصعﺐ
عليه الدﺧول اﱃ املدرسة بسبﺐ وجود
عوائق أو مطبات أمام باﺏ املدرسة
فيتطلﺐ اﻷمرﺇعانته من قبﻞ شخص
آﺧر ،والبعﺾ منهم يكون جلوسه
يف الصﻒ غري سليم ،أو حتﻰ ﺇذا ما
ﻃلﺐ منه املدرﺱ اﻹجابة والنهوﺽ أو
الكتابة عﲆ السبورة ،هذا ﺇضافة اﱃ أن

درﺱ الرياضة يكون للطالﺏ السليمﲔ
بدنيا أما املعاقون فﺄﳖم جيلسون جانبا،
ومنها استخدام املﻐاسﻞ ،وكذلك
ﺇذا كان الصﻒ يف الطابق الثاﲏ ،هذه
اﻷمور تﺆثر عﲆ نفسية الطالﺐ املعاﻕ
بالرغم من أن هناك دروسا وتعليﲈت
ﺧاصة لدجمهم مع املجتمع ولكن مثﻞ
هذا اﻷمر تكون فيه صعوبة بالنسبة
لطلبة االبتدائية.
ومن هذا املنطلق جيﺐ أن تكون هنالك
مدارﺱ ﺧاصة ﳍذه الﴩﳛة يتم
تصميمها وتﺄثيثها بشكﻞ يتفق وﻃبيعة
العوﻕ لدى الطالﺏ بحيﺚ ال يعانون
من أﻱ مشاكﻞ عند اﳊركة ،مثال تكون
املدرسة من ﻃابق ارﴈ فقط ،يكون
درﺱ الرياضة ﺧاصا برياضة ذوﻱ
االحتياجات اﳋاصة  ،تكون املﻐاسﻞ
بشكﻞ يناسبهم يف االستخدام ،مثال
هنالك مﻐسلة تتحرك كهربائيا بشكﻞ
يناسﺐ من يستخدمها كﺄن ترتفع أو
ﲥبط لتكون بمستوى مستخدمها ،وأما
املمرات فالبعﺾ منها يزود جدراﳖا
بمقابﺾ يساعد الطالﺐ عﲆ التمسك
ﲠا عند اﳊركة..
هذه اﻷمور قد ﲣلق من هﺆالء علﲈء
وتنشط مواهبهم فكم من عاﱂ عبقرﻱ
معاﻕ يف جسده استطاع بعلمه أن ﳜدم
البﴩية.

ﺫﻭﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
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ٌ
ﺳﻠﺒﻴﺔ

AL-AAELEH MAGAZINE

ﺑﺤﺎﺟﺔ
ﻻﻟﺘﻔﺎﺗﺔ
اﻟﻤﺮﺑﻴﻦ

عا

ﹴ
جمتمعنا يف الوقت اﳊاﴐ بظواهر
يزﺧر
مبال ﲤاما ملا ﳛكم عليه املجتمع ومدى
ﲢول اﱃ سوﻕ وواجهة لتقبﻞ مايطرحه
ﹸ
ﹼ
ﹸ
وﳑارسات بعيدة كﻞ البعد عن تقاليدنا تقبله لشخصيته ،وأيﻀا نجد املثقﻒ الﻐرﺏ؛ لذا كان لزام ﹰا علينا أن نتوجه
االجتﲈعية والدينية وأحيانا الذوقية وتتناﰱ وصاحﺐ الدراسة اجلامعية أحيانا أساتذة ونمسك بﺄيادﻱ من له القدرة عﲆ القيادة

مع الفطرة السليمة واﻷسلوﺏ القويم جامعيﲔ ﲠذا املستوى املزرﻱ الذﻱ ﺇن واﺧص بالذكر املﺆسسات التي تدار من
الذﻱ ترتﻀيه أعرافنا اﳋلقية والعشائرية ﹼ
دل عﲆ ﳾء؛ ﺇنﲈ يدل عﲆ ضعﻒ الوعي قبﻞ وﺯارﰐ الرتبية والتعليم العاﱄ ملا ﳍاتﲔ

،وذلك عن ﻃريق مانتلقاه او نسمعه من وتناقص ﺧﱪاته املعرفية لظواهر جمتمعه ،الوﺯارتﲔ من ثقﻞ تربوﻱ بﺈدارة الدفة
سموم او افراﺯات غربية ،الﻐاية منها ﺧلق متناسيا أمر انه قائد وموجه وسا ﹴع يف بناء بالتوجيه والتقويم ونصﺢ شبابنا باالبتعاد

حالة منافية ملا هو موجود بمجتمعاتنا ﴏوﺡ املعرفة..

عن هذه القشور وأيﻀا بتفعيﻞ دورات

اﻹسالمية،وﳍذا ﲡد بعﺾ شبابنا يتلقفون وهنا ﹸيطرﺡ تساﺅل هﻞ يكون ﺇنسان مثقﻒ توعوية للمنظﲈت اﳊكومية واملجتمع

يصدره الﻐرﺏ..
ما
ﱢ

وبسدة منصﺐ تربوﻱ يستطيع أن يوجه وان املدﲏ ومن ﺧالل لقاءات وندوات تبﺚ

ومن هذه املﲈرسات غري الذوقية واملقزﺯة ينهﻰ عن ﳾء هو ﱂ ينته عنه أصال؟ اعتقد عن ﻃريق التلفاﺯ او املذياع ..وكﲈ قال اهلل

حالقة الشعر ذﻱ التﴪﳛات الﻐريبة أن اجلواﺏ عﲆ التساﺅل صعﺐ بمعنﻰ أن سبحانه وتعاﱃ يف سورة الرعد )فﺄما الزبد
وامللفتة للنظر ﺇذ ﲡد ﴍائﺢ واسعة من املوجات الﻐربية استطاعت أن تﺆثر ليس فيذهﺐ جفا ﹰء وأما ينفع الناﺱ فيمكﺚ يف

شبابنا وعﲆ حد سواء ﺇن كان مثقف ﹰا أم عﲆ العامة فقط وﺇنﲈ عﲆ مثقفينا أيﻀا اﻷرﺽ(.

ال ﳑن ﱂ ﳛالفهم اﳊﻆ بﺈكﲈل ﲢصيلهم وهذه النقطة ﲢتاﺝ اﱃ التفاتة وعناية فائقة
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العلمي مثال؛ يلجﺄ اﱃ هذه اﳊالقة غري وكبرية للنهوﺽ بواقع هذا املجتمع الذﻱ

ﻣﻘﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ

ﻟﻠﻤﺮأة
ِ
ﻛﻠﻤﺔ

اا

ﹸ
يﱪﺯ دور املرأة يف اﳊراك االحتجاجي بعد وترفع شعار هوية املواﻃنة وتﴩﹼ ع قوانﲔ أمور البالد االقتصادية والسياسية وتﴫ
مرور عام كامﻞ عﲆ اﳊركة االحتجاجية يف رافﻀة للهويات الفرعية وﲢرﺹ عﲆ أن عﲆ بنية نظام جاء به املﴩوع اﻷمريكي
العراﻕ والتي بدأت يوم  ٢٠١٥/٧/٣١تكون سياساﲥا االقتصادية يف ﺇﻃار وﻃني أثناء احتالل العراﻕ  ٢٠٠٣وهو نظام
منطلقة من سوﺡ التظاهر يف بﻐداد -ساحة مستقﻞ غري تابعة للنظام الرأسﲈﱄ العاملي املحاصصة االثنية والطائفية الذﻱ حقق
حمافظات الفرات اﻷوسط واجلنوبية ..لن الدنيئة والوحشية يف التسلط واﳍيمنة عﲆ شعبنا االقتصادية والسياسية واالجتﲈعية

ادﺧﻞ بﺄسباﺏ اﳊراك وراهنه وآفاقه ..اقتصاديات الدول غري الصناعية من ﺧالل ومن اكﱪ الﴩائﺢ املتﴬرة هي ﴍﳛة

فبات ملموسا لنا ﲨيعا شيبا وشبابا نساء آليات ايﻀا أصبحت مﺄلوفة كزرع الفتنة اﻷﻃفال والنساء حيﺚ ال ﳜفﻰ عن اجلميع
ورجاال ..اليوم أود التحدﺙ عن دور املرأة الدينية والطائفية يف البلدان ذات التعددية اليوم كم هي اﻷﺯمات واملشاكﻞ التي ﲢيط

يف اﳊراك نعم ال ننكر انه كان ﺧجوال كعدد يف أﻃيافها الشعبية وتصعيد هذا النوع من ﲠاتﲔ الﴩﳛتﲔ ..وهذا ما يزيدنا ﺇﴏارا

يف التظاهرات ولكن اﻷهم نوع النساء الفتن اﱃ ﴏاع أحيانا يصﻞ اﱃ مسلﺢ..

عﲆ االستمرار يف احتجاجنا عﲆ وضع
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التحرير -وباقي املحافظات وﺧاصة يف الذﻱ ما بات ﺧافيا للقاﴆ والداﲏ أهدافه مصالﺢ وأهداﻑ من يتحكم بمصائر

الالﰐ اﴏرن عﲆ االستمرار يف التظاهر لذا تتحمﻞ املرأة اليوم يف بلدنا مهﲈت الطفﻞ واملرأة والسياسات املستخدمة

كﻞ ﲨعة والذﻱ بات من موقفهن أﳖن ليست باﳍينة من ﺧالل دورها يف اﻷﴎة ضدﳘا وعدم توفري اﳊياة الكريمة ﳍاتﲔ
دعاة لعراﻕ مدﲏ ديمقراﻃي وبﴩوﻁ هذا وكيفية ﺯيادة وعي أفرادها لعراﻕ واحد الﴩﳛتﲔ وهذا التوجه اﳋاﺹ الحتجاجنا
املفهوم الذﻱ ال يتسع املجال هنا لتوضيحها موحد ونﻀاﳍا من اجﻞ تطوير وتفعيﻞ أما التوجه العام يف احتجاجنا فنحن مع

لتحقيق مفهوم اقتصادﻱ أدﻕ هو العدالة التﴩيعات والسياسات التي تعمق أبناء وﻃننا نرفﺾ كﻞ هذا الفساد ونطالﺐ

االجتﲈعية التي تﻀمن ﻷفراد شعبها دور املرأة السياﳼ واالقتصادﻱ لذا بشدة بمحاسبة الفاسدين من ﺧالل قﻀاء
تقسيم ثروات البالد بشكﻞ عادل عليهم ..وانطالقا من كﻞ املهام ﺧرجت النسوة يف نزيه يﺄﺧذ دوره اﳊقيقي وايﻀا كشﻒ
من ﺧالل سياسات اقتصادية واجتﲈعية ساحات التظاهر وﺧاصة يف بﻐداد للتعبري «الال متظاهرين» نساء ورجاال من ﺧالل
تﻀمن ذلك وبالتﺄكيد بات واضحا اليوم ،عن احتجاجهن عﲆ الوضع املﺆسﻒ حركتهم االحتجاجية التي عﱪت عامها
لتحقيق هذه اﻷهداﻑ البد من حكومة الذﻱ وصﻞ له وﻃننا اقتصاديا وسياسيا االول.
وﻃنية ﲢرﺹ عﲆ وحدة البلد والشعﺐ واجتﲈعيا بسبﺐ ثلة فاسدة تتحكم بزمام
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ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺎﺋﻌﻲ ﺍﻟﻌﻄﻮﺭ ﰲ ﻛﺮﺑﻼﺀ
ﺰﻡ
ﹸﳚ ﹸ
ﹸ
ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ ،ﺑﺄﻥﹼ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻣﻬﻨﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻄ ﹼﻠﺐ ﺫﺍﺋﻘ ﹰﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻭﻗﺪ
ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻳﺘﻨﺎﻓﺴﻮﻥ ﻋﲆ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺭﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻟﻌﻄﺮ ﻣﻦ ﺳﺤ ﹴﺮ ﻭﲨﺎﻝ،
ﺍﳌﺤﺒﺔ ﳌﺎ ﻳﻤﺘﻠﻜ ﹸﻪ
ﹸ
ﹼ
ﹸ
ﺿﻤﻦ ﺃﺭﻭﻉ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺼ ﹼﻨﻒ
ﹶ
ﹸ
ﺍﻷﻫﻞ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺸﺎﺭﻙ ﲠﺎ
ﺍﳍﺪﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ
ﹸ
ﻭﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻓﻴﲈ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
ﻭﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ
ﹸ
ﹸ
ﹸ
ﳛمﻞ الذائقة والثقافة
وعاد ﹰة ما
أنفسهم؛
اﳋاصة بالعطور هم البائعون
ﹾ
ﳋصوصية عملهم أو ﹰ
ال واﻃالعهم عﲆ
ﹼ

أنواع العطور ثاني ﹰا ،وهو ما نجده
ﳐتلﻒ
ﹺ
نادر ﹰا جد ﹰا لدى الزبائن يف تشخيص نوع
الزكية
العطور وﳑيزاﲥا وح ﹼتﻰ يف رائحتها
ﹼ
بﲔ عط ﹴر وآﺧر.
ويتحدﹼ ﺙ صاحﺐ حمال )عطور املزيونة(،
فراﺱ أمﲔ حسن ملجلة )العائلة املسلمة
( عن عمله فيقول :ﺇن «العطور التي
نقوم بتوفريها يف املحال هي عﲆ ثالثة
أنواع ،فمنها العطور «املاركة» كالفرنسية
واﻹيطالية؛ والعطور الكوبية املشاﲠة
للعطور املاركة وتص ﹼنﻒ يف الدرجة

الثانية ،والعطور «التعبئة»اﻹماراﰐ فهي
من الدرجة الثالثة ،وتكون اﻷسعار بﲔ
كﻞ منها متفاوتة بحسﺐ منشئها وﻃريقة
صناعتها واملواد الداﺧلة فيها» ،مﻀيف ﹰا
ﺇن «أسعار العطور املاركة غالية جد ﹰا،
وترتاوﺡ بﲔ ) ١٢٥ – ٥٠دوالر ﹰا(،
فيﲈ ترتاوﺡ أسعار العطور الكوبية بﲔ
الـ ) ١٥ - ١٠دوالر ﹰا( ،بينﲈ نجد أن
أكثراﻷنواع التي يقوم بسحبها أصحاﺏ
املحال هو النوع اﻹماراﰐ ،وﻷننا
أصحاﺏ حمال للجملة فنحن نحرﺹ
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كثري ﹰا عﲆ حفظها يف برادات ﲢمﻞ درجة
تﱪيد معينة ،وتعاملنا هنا ﱂ يقتﴫ عﲆ
أصحاﺏ املحال املفرد فقط وﺇنﲈ لدينا
تعامﻞ ايﻀ ﹰا مع أصحاﺏ املذاﺧر الطبية».
ري حسن ﺇﱃ ﺇن «اقتناء العطور يزداد
ويش ﹸ
يف فصﻞ الصيﻒ أكثر من فصﻞ الشتاء،
وأيﻀا بحسﺐ ثقافة املواﻃن وساكني
اﻷماكن واملناﻃق باﺧتالﻑ تقاليدها
وثقافاﲥا».
فيﲈ يسرتسﻞ صاحﺐ مركز )الفراشة
للعطور( ،أمري فاضﻞ عباﺱ اﳊسيني

للحديﺚ عن املوضوع يقول« :العطور
اجلاهزة هي عﲆ نوعﲔ ،اﻷول
) (edtwaletوالنوع اﻷﺧر هو )ed
 ،(partumوكﻞ من هذين النوعﲔ
ﹸ
ﳛمﻞ ﳑيزات وﺧصائص للعطر اجلاهز،
وكون الشارع الكربالئي متجهااليوم
وبشكﻞ عال نحو العطور املعروفة
باملاركة فمث ﹰ
ال النوع اﻷول تكون قوته اقﻞ
بنسبة بسيطة عن النوع الثاﲏ ونﴩه اقﻞ
وبقاء الثبات له عﲆ املالبس لفرتة ثﲈن
ساعات يف اليوم ،أما تركيز النوع الثاﲏ
فتكون نسبة الثبات فيه أعﲆ وتكون مدته
اﱃ أكثر من ) (١٢ساعة عﲆ املالبس».
ﹸ
ﲢمﻞ
ومن أبرﺯ أنواع العطور التي
يبﲔ اﳊسيني فهي
هذه الرتاكيز كﲈ ﹼ
«)دوجليكافانا ،شانيﻞ( وﲡد رائحة كﻞ
منهﲈ ﳐتلفة عن اﻷﺧرى عكس املاركات
يميز العطور
التقليدية؛ وهذا ابرﺯ ما ﹼ
املاركة ،التي تتميز بميزة أﺧرى وهي
أنﹼك ﲡدها يف أﻱ دولة تزورها جلودﲥا
وشهرﲥا عﲆ العكس من املاركات
التقليدية ،حيﺚ أن املاركات االعتيادية
يتحكم ﲠا التجار من ﺧالل استخالﺹ
العطر الذﻱ يراه التاجر نفسه جيد ﹰا من
املاركات العاملية ويﻀع ﳍن تسميات

ﺧاصة به او ﳜتارها التاجر نفسه وهذا
الﴚء ال يوجد باملاركات العاملية كوﳖا
تدﺧﻞ سيطرة نوعية ورقابة».
ري اﳊسيني هو اﻵﺧر كزمالئه ﺇﱃ
ويش ﹸ
ﺇن «العطور تصنﻒ لنوعﲔ )صيفي
وشتوﻱ( بحسﺐ رائحة العطر وقوة
تركيزه ،ونطلق عﲆ العطر الذﻱ يمتاﺯ
بقوة االنتشار بالعطر الصيفي ،أما ﺇذا
فيسمﻰ بالعطر
كان من العطور اﳍادئة
ﹼ
الشتوﻱ ،وﲨيع أنواع العطور فيها
الصيفي وفيها الشتوﻱ ومنها )الشانيﻞ،
ودوجلي كافانا ،والالكوست ،الدﳖﻞ(
وغريها الكثري ،ونصيحتنا للقراء من
ﺧاللكم أن يستخدموا العطور ذات
الرتكيز العاﱄ يف فصﻞ الصيﻒ وعكسها
يف فصﻞ الشتاء».
ويتابع حديثه ﺇن «أسعار العطور تكون
بحسﺐ تركيزها ،فهي ﳐتلفة من نوع اﱃ
آﺧر ،وهناك نوع ﳑيز وهو )(parfum
فيكون أقوى تركيز ﹰا وثبات ﹰا من النوعﲔ
الذﻱ ذكرناﳘا وتكون أسعاره غالية جد ﹰا
وتصﻞ اﱃ ) ٥٠٠دوالر( تقريب ﹰا ،وأما
العطور املاركة فقليﻞ جد ﹰا أن يﺄﰐ منها
النوع الزيتي كون الـ )١مﻞ( ﳍذا النوع
غاليا جد ﹰا».
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أما لقاﺅنا اﻵﺧر فكان مع صاحﺐ حمال
عطور التعبئة الزيتية )عشاﻕ أﰊ الفﻀﻞ(
نجوان حممد عطشان الذﻱ يوضﺢ ﹼ
بﺄن
«ﺇقبال أكثر الزبائن أصبﺢ باﲡاه العطور
الزيتية كوﳖا ﲢمﻞ تركيز ﹰا عالي ﹰا عكس
العطور اجلاهزة ،وأصبحنا نعتمد هنا يف
املحال عﲆ نظام )الﴘ ﳼ( يف البيع،
ولدينا القدرة عﲆ ﺧلط روائﺢ ﳐتلفة
وبرتكيز ﹴ
عال تصﻞ مدة ثباﲥا اﱃ سبعة أيام
تقريب ﹰا ،وهذا عن ﻃريق املثبت املستخدم
مع كﻞ عطر عند البيع وأيﻀا املشع»،
مﻀيف ﹰا ﺇن «هناك أكثر من نوع للمثبت
فمنها الفرنﴘ واﳍولندﻱ والعادﻱ منها
واﻷنواع التي توجد لدينا هنا يف املحال
هي اﳋليجي والفرنﴘ واﳍولندﻱ
وغريها أنواع عدة ويكون اﻹقبال بشكﻞ
كبري عﲆ النوع اﳋليجي منها؛ كونه
ﹸ
ﳛمﻞ ﺧصائص عالية من القوة والثبات

والشعاع والفرنﴘ ايﻀ ﹰا».
وعن اﳋلطات التي يقوم ﲠا أصحاﺏ
املحال يقول عطشان« :نعتمدﹸ عاد ﹰة عﲆ
ذائقتنا يف هذا وال نعتمد أﻱ مقاييس
لتحﻀريها ،وسبﺐ القيام ﲠذه اﳋلطات

لﻐرﺽ التمييز ،حيﺚ لدينا ﺯبائن يﺄتون
من حمافظات ﳐتلفة ويطلبون عطورا
قمنا نحن أصحاباملحال بخلطها دون
اعتﲈدهم عﲆ أنفسهم يف اﺧتيار احد
اﻷنواع ،وكﻞ ﺧلطة نقوم ﲠا نﻀع ﳍا
تسمية كﺄن تكون اسمها )اﳋلطة رقم

واحد واثنان ....الﺦ( ،ويوجد لدينا اﻵن
يف املحﻞ ما يزيد عن عﴩة أنواع ،ولكال
اجلنسﲔ».
ويشري عطشان ﺇﱃ ﺇن «ﺇقبال الزبائن
عﲆ ﴍاء العطور يتفاوت بﲔ فصﲇ
الشتاء والصيﻒ ،ولكن يكثر يف فصﻞ

الشتاء بسبﺐ توافد الزائرين القادمﲔ من
ﳐتلﻒ دول العاﱂ لزيارة العتبات املقدﹼ سة
والذﻱ يزيد من رواﺝ السياحة والعمﻞ يف
كربالء».
وأما عن تفاوت اﻷسعار بﲔ عطر وآﺧر،
فريى عطشان أن هذا التفاوت عائد
أو ﹰ
ال ﺇﱃ أنواع العطور املباعة واﳋلطات
املستخدمة ،وثاني ﹰا ﺇﱃ موقع املحال وقرﲠا
مث ﹰ
ال من العتبات املقدﹼ سة وﺇقبال الزائرين
عليها».
أما عن ثقافة العطور لدى الزبائن فهي
ﳐتلفة بﲔ شخص وآﺧر ،ويعود ذلك
ﻃبع ﹰا الﺧتالﻑ اﻷذواﻕ والثقافات وحتﻰ
اﳋﱪة الشخصية يف التمييز بﲔ العطور.
وبالعودة مرة ثانية لصاحﺐ مركز
)الفراشة للعطور( أمري اﳊسيني فيقول:
«نحن ال نعاﲏ كثري ﹰا مع الزبون يف معرفة
نوع العطر ﺇذا كان شتوي ﹰا أو صيفي ﹰا وقد
أصبﺢ املواﻃن يدرك ويعرﻑ كال منهﲈ
يف اقتنائه أثناء قدومه اﱃ املحال واﺧتيار
نوع العطر يﺄﰐ انطالق ﹰا من مقولة )لوال
اﻷذواﻕ لبارت السلع( ويبقﻰ علينا
نحن أصحاﺏ املحال أن نقدم للزبون
أكثر من نوع ويكون القرار يف االﺧتيار
له بحسﺐ ذائقة الزبون  ،هذا من جانﺐ؛
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ﹼ
أفﻀﻞ العطر اﳍادﺉ منها وليس
ذا املحلول القوﻱ الرائحة ،ويكون
عكس ذلك يف بعﺾ اﻷحيان
وبحسﺐ املناسبة التي أود الذهاﺏ
ﺇليها» ،معل ﹰ
ال سبﺐ اﺧتياره
للعطور اﳋفيفة «الرتياحه ﳍا
وعدم التسبﺐ بﺈﺯعاﺝ الناﺱ ربﲈ؛
كون العطور ذﻱ الرائحة القوية
يسبﺐ ﺇﺯعاجاللطرﻑ املقابﻞ وال
تستهوﻱ ذائقته وانطالق ﹰا من املقولة
التي تقول )ليست كﻞ اﻷذواﻕ
سواسية( ،ويف الوقت ذاته احرﺹ
كثري ﹰا عﲆ اقتناء عطورﻱ ﳑن هو
صاحﺐ ثقة من أصحاﺏ املحال

يف فصﻞ الصيﻒ ،وأ ﹼما يف فصﻞ
الشتاء فﺄحرﺹ أن تكون هادئة
كون اﻷجواء يف فصﻞ الشتاء
عكس فصﻞ الصيﻒ فهي باردة
بعﺾ الﴚء وتبقﻰ اﱃ أوقات
ﻃويلة».
ويﻀيﻒ الطرﳛي ضاحك ﹰا« ،من
بﲔ اﻷشياء واملواقﻒ اجلميلة التي
وأود ذكرها هو
تصاحبني كثري ﹰا
ﱡ
وقويف وﺇحراجي عن اسم العطر
الذﻱ استخدمه من قبﻞ اﻷصدقاء
بالدرجة اﻷوﱃ ومن عامة الناﺱ
أحيانا».

الكﲈليات ومثلها مثﻞ ارتداء
املالبس والساعات» ،ويقول لـ
)العائلة املسلمة (« :أنا شخصي ﹰا

بقلم  :ﺧالد غانم الطائي
هنالك بعﺾ الﱪامﺞ اﳋاصة التي ينبﻐي
تثبيتها يف الكمبيوتر )اﳊاسبة( ملعاجلة وﻃرد
)الفايروسات( التي يف حال دﺧوﳍا اليها ستﺆثر
سلب ﹰا عﲆ ادائها وستﻐلﺐ عليها صفة التباﻃﺆ يف
عملها والذﻱ سيتعرﺽ اﱃ ﳾء من االرباك لذا
يكون من الالﺯم والﴬورﻱ اعتﲈد تلك الﱪامﺞ
باالضافة اﱃ التحاﳾ وعدم ادﺧال الـ )فالﺵ(
او القرﺹ املصاﺏ بالفايروﺱ اﱃ الكمبيوتر.
وايﻀ ﹰا فان هنالك بعﺾ الصفات والوسائﻞ
واالسلحة والتحصينات التي ينبﻐي للمسلم
تثبيتها يف نفسه ملعاجلة وﻃرد الفايروسات التي
يف حال دﺧوﳍا اليها ستﺆثر سلب ﹰا عﲆ ادائها
وستﻐلﺐ عليها صفة التباﻃﺆ يف عملها والذﻱ
سيتعرﺽ اﱃ ﳾء من االرباك لذا يكون لزام ﹰا
عﲆ املسلم )وباﳋصوﺹ املﺆمن( ادﺧال
وتنصيﺐ الوسائﻞ الوقائية يف اللجوء اﱃ حصن
القرآن الكريم واالستعاذة باهلل من سطوات
الشيطان الرجيم وﲢقيق الﻐلبة عﲆ اﳍوى ،قال
الش ﹾي َط ﹺ
)وﺇﹺ ﱠما َينﹾزَ َغ ﱠن َك ﹺم ﹾن ﱠ
است ﹺَع ﹾذ
تعاﱃ َ :
ان َن ﹾز ﹲﻍ َف ﹾ
بﹺ ﱠ
يم ) – (٣٦سورة
الس ﹺم ﹸ
يع ا ﹾل َع ﹺل ﹸ
اهللﹺ ﺇﹺ ﱠن ﹸه ﹸه َو ﱠ
فصلت ( -وكذلك عدم االصﻐاء ﳊديﺚ النفس
املنطوﻱ عﲆ االمنيات الكاذبة واالحالم املتالشية
والوعود اﳋادعة واﻃالة االمﻞ الذﻱ ﹸيفسد
العمﻞ باالضافة اﱃ عدم مراهنة اهﻞ املعاﴆ
واالﺧتالﻁ ﲠم والرضا بﺄفعاﳍم واقواﳍم ،قال
اجل ﹺ
ﺽ َع ﹾن ﹾ َ
)و َأ ﹾع ﹺر ﹾ
اه ﹺلﲔَ ) – (١٩٩سورة
تعاﱃ َ :
االعراﻑ.( -
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ومن جانﺐ آﺧر فنحن نحرﺹ
ايﻀ ﹰا عﲆ مساعدة الزبون أحيانا يف
اﺧتيار نوع معﲔ يناسبه».
أما املواﻃن ياﴎ حسﲔ الطائي؛
ﹼ
فيﺆكد ﺇن العطور بالنسبة له
«ال ﹼ
تقﻞ أﳘيتها عن غريها من

ومن يتعامﻞ باملاركات اجليدة».
يبﲔ املواﻃن غاﴐ عبد اﻷمري
فيﲈ ﹼ
الطرﳛي؛ عالقته بالعطور قائ ﹰ
ال:
«انا ﳑن يعشق العطور بشكﻞ
كبري واقتنائي للعطور التعبئة
والزيتية بشكﻞ كبري كون تركيزها
عاليا ورائحتها ال تزول مثﻞ بقية
املاركات اجلاهزة ،وسبﺐ اﺧتيارﻱ
هذا نتيجة الظروﻑ اجلوية اﳊارة
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ﺇجال ﹰ
ال ،فقد عادل اﻇفر شجاعتها كﻞ
ﺧذالن رجال الكوفة ،وكشﻒ سوأة
ﺧيبتهم ،فلم يعد ينفعهم بعد اﻵن واﱃ
تبجﺢ بشوارﺏ ﺧ ﹼلﺐ !،ومهﲈ
اﻷبد ،أﻱ
ﹴ
كان لوﳖا ،وكانت درجة كثافتها ،وقد
فرت عنها اﱃ اﳋنوثة رجولتها.
ﹼ

14

ﱢ
مصﻞ ﺧلفه ﻷول وهلة...
عﴩة آالﻑ
ﳾء يبهﺞ النفس الظامئة ﻹقامة ناموﺱ
العدل ،ويطلق لروﺡ النﴫ بشارﲥا،
لكنه اﻵن يدور وحيد ﹰا يف ﻃرقات الكوفة
املوحشة ،يل ﹼفه سكون أﺯقتها الصامتة،
ﺇ ﹼ
ال من ﳘس الريﺢ ،ويﻐشاه رداء الليﻞ
املظلم ،ﺇال من نور يقينه  ..ﺇذ ال رفيق أو
ناﴏ،وال وﻃن  ..ال بيت..وال مﺄوى
أو ركن حصﲔ يعصمه من ﻃوفان غدر
الناﺱ.
غريب ﹰا يتلفت يمين ﹰا وشﲈال ..ع ﹼله يلمﺢ
ﻇﻞ ﺇنسان ﱂ ﲥزمه دعاية ابن مرجانة،

ودهاء مكره الشيطاﲏ املتسرت ..ترغيبا
الرﻱ عريﺾ كﺄنه ال ينفد،
بملك يف
ﹼ
ﹴ
بتهديد بالقتﻞ حرق ﹰا أو صلب ﹰا أو
وترهيب ﹰا
رمي ﹰا من سطﺢ شاهق يف قﴫ ﺇمارة؛ ﺇن
أحدا منهم ﺧالﻒ أمر اﳊاكم ،وﲢدى
سلطته الﻐاشمة ،فناﴏ أو آوى أو ساعد
أو حتﻰ تك ﱠلم مع ﺧارﺝ عﲆ ﴍعيتها
املزعومة ..املﺄﺧوذة من فتوى مﴩﹼ ﹴع
مﺄجور ..باع دينه بدنيا غريه ،وﴍى
آﺧرته بالثمن اﻷوكس!.
ﺇال بطلة منهم...من أهﻞ الكوفة ،معدﳖا
من معدن اﻷفذاذ  ..سيقﻒ ﳍا التاريﺦ

)ﻣﻨﻠﻮﺝ ﺩﺍﺧﲇ ﳌﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ(:
»ﻋﺪ ﻳﺎ ﺳﻴﺪﻱ ..ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻭﻻ ﹺ
ﺗﻘﺪﻡ
ﹸ
ﺍﻟﻴﻬﻢ ،ﻓﺈﻥ ﻟﻚ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﺘﺴﻌﺎ ﺭﺣﺒﺎ..
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻀﻴﻖ ﺑﺈﻧﺴﺎﻥ ﺃﻱ ﺇﻧﺴﺎﻥ،
ﻓﻜﻴﻒ ﺑﺎﺑﻦ ﺑﻨﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ،ﻭﺍﺑﻦ ﻭﴆ
ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻷﻣﲔ ،ﻭﺣﺠﺘﻪ ﻋﲆ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ،
ﻭﺇﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻘﻴﺔ ﺭﺟﺎﻝ..
ﺭﺟﺎﻝ ،ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻃﻴﻨﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﻳﻦ
ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ«
ﱟ
مصﻞ يف ﳊظة سلم ،وحينﲈ
عﴩة آالﻑ
تقرع للحرﺏ ﻃبول؛ يتشتتون كالعهن
املبثوﺙ ،ويتوارون عن اﻷنظار كاجلراد
املنتﴩ ،وﺇذا بلحظة فاصلة من التاريﺦ
ال أحد هناك ،ومسجد الكوفة ﺧا ﹴو عﲆ
عروشه من املص ﹼلﲔ ،ﺇال من رجع صدى
لتهجد عابد ..وحيد ..غريﺐ عن هذﻱ
الديار ..وﺇمام ﳘام جاء سفريا لسيده
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وﳜذله الناﺱ  ...ﹼ
ﺟﺮﺣﻬﺎ ﰲ ﻗﻠﺐ ﺍﻹﺳﻼﻡ  ..ﻫﺎ ﻫﻲ ﺗﻌﺎﻭﺩ آكلة اﻷكباد ..ليشفي فيه غليله اﻷموﻱ
يصﲇ منفردا.
وﺇذا ﲠم فجﺄة يتنكرون لعهودهم ﺍﻟﻐﺪﺭ ﰊ ﻭﲢﺎﴏﲏ ﺑﻤﺸﺎﻋﻞ ﺍﻟﻨﲑﺍﻥ .. ،فيمﴤ شهيد ﹰا اﱃ الشمس يﻐزل ذهﺐ
ﹼ
ﻟﻠﺤﻜﺎﻡ ،ﻭﺗﺘﻮﺛﺐ ﺧيوﻁ أشعتها سفر ﹰا ﺧالد ﹰا ..ولتبقﻰ
ﺍﺭﺿﺎﺀ
وينكرون ﺇن للحسﲔ بن عﲇ يف أعناقهم ﻭﻗﺬﻑ ﺍﳊﺠﺎﺭﺓ
ﹰ
بيعة صحيحة عقدوها عﲆ يد ابن عقيﻞ ،ﻟﻠﻐﺪﺭ ﺑﻚ ﻻ ﺣﻘ ﹰﺎ ﰲ ﻋﺮﺻﺎﺕ ﻛﺮﺑﻼﺀ!« .الكوفة غافية بﺄحﻀان هزيمتها.
وﺇﳖم قد أرسلوا له عﴩات من رسائلهم،
أن اقدم ..فقد أينعت الثﲈر ،ﹼ
)ﻣﻨﻠﻮﺝ ﺛﺎﻟﺚ ﳌﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ(:
وﺇن لك يف
ﱟ
مصﻞ من أشباه رجال ،أو ﺑﺜﻤﻦ ﺑﺨﺲ ﺑﺎﻋﺖ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ﻭﻋﻮﺩﻫﺎ،
الكوفة جندا جمندة ..يرجون مرضاة اهلل ،عﴩة آالﻑ
وﺇذا ﲠم بلحظة حسم قد ال تتكرر كثري ﹰا؛ رجال ﹴ
هزل  -ال غري  -عندما جيد اجلد ؛ ال ﻭﲤﺎﺩﺕ ﺗﻠﻬﺚ ﺧﻠﻒ ﻭﻋﻮﺩ ﺍﳉﺎﻩ
يرجون دنانري السلطان ،ويرهبون كيده ،ترى أحدا منهم يقﻒ عﲆ قدمي فحولته ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ..ﺩﺍﻟﻘﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ،ﻭﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﺑﺠﺒﻨﻬﺎ
رغم ﺇن كيد الشيطان والسلطان ضعيﻒ! املكسورة بﺂلة دعاية ..يبثها بﲔ الناﺱ مكر ﻭﻃﻤﻌﻬﺎ ،ﻭﱂ ﺗﻜﺘﻒ ﲠﺬﺍ ...ﺑﻞ ﻗﺎﺗﻠﺖ
ابن مرجانة امللعون ،بوصول جيﺶ الشام ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﲇ ﻭﺃﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ  ،ﺇﺫ ﺇﻥ
)ﻣﻨﻠﻮﺝ ﺩﺍﺧﲇ ﺛﺎﲏ ﳌﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ(:
»ﻋﺪ ﻳﺎ ﻣﻮﻻﻱ ..ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻭﻻ ..ﻻ ﺗﻘﺪﻡ اجلرار اﱃ مشارﻑ الكوفة ..ﻹبادة اﳊرﺙ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻧﺤﺪﺍﺭ ﻛﲈ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺨﻄﻮﺓ
ﹸ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ﻋﺎﺩﺕ ﻟﺴﺠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﱃ ،ﻭﻣﺜﻠﲈ والنسﻞ يف ربوعها ،ولتس ﹼلم هذه يف اﻵﺧر ﺍﱃ ﺍﳋﻠﻒ ﺛﻢ ﺗﺒﺪﺃ ﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﺍﱃ ﺍﳍﺎﻭﻳﺔ
ﻏﺪﺭﺕ ﺑﺄﺑﻴﻚ ﰲ ﺫﺍﺕ ﻓﺠﻴﻌﺔ ﱂ ﻭﻟﻦ ﻳﻨﺪﻣﻞ سفري اﳊسﲔ وابن عمه اﱃ الطاغية ابن ﻭﺑﺌﺲ ﺍﳌﺼﲑ.
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َ
هناك وسط النخيﻞ يف ﺇحدى القرى
العراقية وسط العراﻕ ،يسكن أناﺱ
غيارى ﱂ يملكوا من حطام الدنيا سوى
غرفة صﻐرية ﹸعلق عﲆ أحد جدراﳖا راية
ﲪراء ﹸﺧط عليها )يا حسﲔ( ما ﺇن تراها
العﲔ حتﻰ يدركالعقﻞ من أين استمد
أهلها قوﲥم وصﱪهم.
ذلك املكان الفقري بمظهره والﻐني
بجوهره ما برﺡ يتلمس من بﲔ حناياه
روﺡ اجلهاد حيﺚ النبﺾ اﳊسيني ﲡﲆ
بﺄسمﻰ صوره ،فﱪﺯ من هذه القرى
رجال أشداء عﲆ من يريد الذل واملهانة
للوﻃن ،منهم الشهيد )ناﴏ عبد اﳊر(
سمته أمه ناﴏا ليكون ناﴏا لدينه
ووﻃنه.
كان مبدﺅه يف اﳊياة )ﺇن اﻹنسان
اليموت جوع ﹰا ﺇن ﱂ تتوفر لقمة العيﺶ
له ..بﻞ يموت ﺇن كانت حياته ﳞددها
اﻹرهاﺏ( وعﲆ اثر ذلك ترك ﺯوجته
فعـ ﹺدل
وأوالده اﳋمسة لرتعاهم عﲔ اهلل َ
عن عمله الذﻱ كان يقتات منه والتحق
بصفوﻑ املجاهدين منذ أن أصدرت
املرجعية الدينية العليا فتواها اﳊكيمة يف
اجلهاد.

قﴣ )ستة عﴩ( شهر ﹰا وهو ﳜوﺽ
مع نظرائه اﻷبطال أﴍﺱ املعارك التي
أﳊقت اﳍزيمة بالعدو..
وبطلنا املقدام )ناﴏ( َ
رابط يف جبهات
القتال حت ينال مبتﻐاه بتسجيﻞ اسمه
يف سجﻞ الشهداء اﻷبرارتاركا ﺧلفه
أيتامه اﳋمسة ،كبريهم ذو عﴩ سنوات
الذﻱ ﲢدﺙ عن والده بكﻞ فخر قائ ﹰ
ال:
«كثريا ما كنت اسمع والدﻱ يدعو اهلل
أن يموت شهيدا»..
أما ﺯوجة الشهيد فاستحﴬﲥا تلك
الصور املخلدة عن شهيدها املﻐوار
فعﱪت عنها بالقول« :كان الشهيد
ملتزم ﹰا بصالته وصومه ،متي ﹰﲈ بقراءة
القرآن الكريم ومطالعة الكتﺐ الدينية،
فرتك بصﲈته عﲆ وريقاﲥا التي غالب ﹰا
ما قرأ فيها عن منزلة الشهيد عند اهلل
حتﻰ بات حلمه أن يكون ﳑن وصفهم
الرسول اﻷكرم )صﲆ اهلل عليه وآله(
بالقول):الﻐزاة ﺇذا ﹼ
ﳘوا بالﻐزو ،كتﺐ
ﲡهزوا
اهلل ﳍم براءة من النار ،فﺈذا ﹼ
لﻐزوهم ،باهﻰ اهلل ﲠم املالئكة ،فﺈذا
و ﹼدعهم أهلوهم ،بكت عليهم اﳊيطان
والبيوت ،وﳜرجون من الذنوﺏ كﲈ

اﳊية من سلخها(».
ﲣرﺝ ﹼ
وتتابع «ما أن الحت له ﺧيوﻁ ﲢقيق
اﳊلم حتﻰ قرر االلتحاﻕ بصفوﻑ
اﳊشد الشعبي ،وأوصاﲏ بان أدعو له
بالشهادة بعد أن يشفي غليله ويﺄﺧذ
بثﺄر من سبقه يف الشهادة من ﺇﺧوته
اﻷشاوﺱ ،فقـتـﻞ من قتﻞ من اﻷعداء
حتﻰ جاء اليوم اﻷﺧري الذﻱ ﺧاضوا
فيه معارك ﻃاحنة ،وقتها اﺧتلس
الفرصة ليتصﻞ بنا ويبﴩنا بﲈ حققوه
من تقدم نحو العدو ،وﺇﳖم وبفﻀﻞ اهلل
يف اﳋطوﻁ اﻷمامية والنﴫ بات قريبا،
واستدرك حديثه بالقول».
ﺇن ﲢرير اﻷرﺽ ال بد ﳍا من شهداء
لرتتوﻱ بدمائهم ...فان كنت ذا حﻆ
عظيم ونلت الشهادة اليوم ،فاستجمعي
ﹺ
ﹺ
اودعتك
قواك لتكمﲇ اﳊياة دوﲏ ،فﺈﲏ
وأﻃفاﱄ بيد اهلل وهو ﺧري ناﴏ ومعﲔ».
ما أن انتهت املكاملة ،حتﻰ جلست تفكر
بﲈ قاله..
فبالرغم من انه أمﴣ أكثر من عام وهو
يف ساحات الوغﻰ ،ﺇال أنني ﱂ اشعر
ببعده عنا ..ففرحة االنتصار تنﴘ أﱂ
الفراﻕ..لكن يف تلك اللحظات انتابني
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شعور غريﺐ فكالمه ترك وقعه يف
فﺆادﻱ ،عندها توجهت اﱃ بارئي
بخشوع التمسته داعي ﹰة بالقول»:اللهم
أنت اعلم بخفايا اﻷمور ،وكﻞ أمر
قدرته بقدر ،وﺇنا بﲈ قدرته لنا ملن
الشاكرين».
وبعد ساعات قالئﻞ ..تلقينا اتصاال
آﺧر ..لكن هذه املرة ﱂ يكن )ناﴏ(
هو املتصﻞ!؛ بﻞ رفيقه من ﲢدﺙ معنا،
ونقﻞ ﺇلينا نبﺄ استشهاده بالقول...
«كنا يف مواجهات ﴍسة مع العدو..
معارك حمتدمة ..قتال ال يتوقﻒ..
رصاصات تتساقط عﲆ العدو كحجارة
سجيﻞ ﻃيور االبابيﻞ ..دائرة اﻷمﻞ
باالنتصار باتت تتسع وبﺆرﲥا التوكﻞ
عﲆ اهلل ..جثﺚ نتنة بدأت تتساقط يف
أوكار العدو ..وصﻞ اﳊﲈﺱ لذروته يف
نفوﺱ اﻷبطال الﻐيارى فبشائر النﴫ
الحت ﳍم ..ويف ذلك اﳊﲔ تقدم
البطﻞ )ناﴏ( غري آبه بﴚء ،مﻐام ﹴر
بحياته ليحمي بلده ..فوصﻞ اﱃ قمة
اجلبﻞ وأمطرهم بوابﻞ من الرصاﺹ،
فﺄردى منهم القتيﻞ واجلريﺢ ،وفجﺄة
شعرت بشعور ينتابني دوم ﹰا عندما
نقدم شهيد ﹰا للوﻃن ،فاملﺆمنون كاجلسد
الواحد كﲈ وصفهم الرسول )صﲆ اهلل
عليه وآله( ،فﲈ يصيﺐ احدنا ..يصيبنا
ﲨيع ﹰا.
التفت هنا وهناك ﻷنظر ماذا حدﺙ؟
فﺈذا ببطلنا املﻐوار قد فاضت روحه اﱃ
ﺧالقها بعد أن اﳊق اﳍزيمة واﳋذالن
بعدوه حتﻰ نفد ما عنده من عتاد
وهو عﲆ قمة اجلبﻞ فانتهز العدو تلك
اللحظة لينقله من اﳊياة الفانية اﱃ
اﳊياة اﳋالدة.
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نفذت رابطة شباﺏ الفن بالتعاون مع الشعبة العلمية
ﹾ
يف مديرية شباﺏ ورياضة واسط عﱪ رسوم توعوية
حول برنامﺞ تعزيز النظافة وترشيد استهالك املياه عﲆ
جدران املدارﺱ يشمﻞ السياﺝ اﳋارجي واملمرات
الداﺧلية ،تنفيذا لﱪنامﺞ تعزيز النظافة وترشيد
استهالك املياه الذﻱ نفذته وﺯارة الشباﺏ والرياضة
دائرة الرعاية العلمية بالتعاون مع اليونسيﻒ وبدعم
من االﲢاد اﻷورﰊ.
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ا
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أنجزت منظمة شباﺏ النجﻒ اﻹنسانية املرحلة
ﹾ
اﻷوﱃ شارعا نموذجيا بطول  ٤٠٠مرت بجهود
شبابية تطوعية ،وعمﻞ متواصﻞ لﻐاية ٤:٣٠
صباحا ملدة يومﲔ.
وﴏحت الفرﻕ التطوعية «نفتخر بخدمة
مدينتنا ونتمنﻰ من كافة اجلهات التعاون معنا».

أنجزَ شباﺏ منظمة
بصمة أمﻞ الشباﺏ والتنمية البﴩية
التطوعية ﻃالء أﻃول جدارية بيوم واحد فقط يف حمافظة
بﻐداد حيﺚ تﻀمن العمﻞ ﻃالء مدرسة املحمرة باﻷصباﻍ مع وضع
لوحات فنية تشكيلية عﲆ اجلدار.وقال عﲇ عبد الرﲪن رئيس املنظمة «من منطلق الشعور
باملسﺆولية وﺇﳊاقا ﳊمالتنا السابقة باﴍ كادر منظمة بصمة أملبمعاجلة اجلدران اﳋارجية ملدرسة املحمرة
وﻃالئها بالكامﻞ وكانت متعبة جد ﹰا وايﻀ ﹰا رسم أﲨﻞ اللوحات اﻹرشادية التي تدل عﲆ ترشيد استهالك املاء والنظافة
الشخصية».وأضاﻑ « ﺇن عدد اللوحات ) (٢٧لوحة وكﻞ لوحة تتكون من مساحة ) (٤أمتار و) (٧أمتار وكانت اللوحات
ﳐتلفة يف الرسائﻞ التي تتﻀمنها كﻞ لوحة».
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أقام املصور الفوتوغرايف الصﻐري يف
العمر ،الكبري يف مهنته وكذلك يف
انجاﺯاته وجوائزه وألقابه ،قمر هاشم
معرض ﹰا يف قاعة بيت املدى يف شارع
املتنبي ،حيﺚ سبق لقمر أن حصﻞ
عﲆ لقﺐ أفﻀﻞ أصﻐر مصور يف العاﱂ
لثالﺙ مرات ،فﻀ ﹰ
ال عن حصوله عﲆ
الكثري من اجلوائز والدروع والشهادات
التقديرية.
املعرﺽ الشخﴢ الثالﺚ واﳋمسون
لقمر الذﻱ أقامه عﲆ قاعة بيت املدى
يف شارع املتنبي ﲪﻞ عنوان )ﺧواﻃر(
ويﻀم عدة صور عن لياﱄ بﻐداد
والتظاهرات واملمثلﲔ وأصحاﺏ
املكتبات وقﻀايا أﺧرى“.
أما قمر فقد بدأ التصوير مع والده
املصور الصحفي هاشم النعﲈﲏ الذﻱ
كان يقوم بتصوير املهرجانات مصطحبا

قمر من عمر أربع سنوات ليشهد ﺧفايا
التصوير ويصور أحيانا دون علم والده
الذﻱ كان يكتشﻒ ذلك بعد ما يطبع
الفيلم فيفاجﺄ بالصور التي كان يلتقطها
قمر والتي دعته فيﲈ بعد الن يشجعه
وﳞتم بتعليمه فن التصوير.
أما اﳍدﻑ من املعارﺽ التي يقيمها
قمر باستمرار فتتمثﻞ باﻃالع اجلمهور
ووسائﻞ اﻹعالم عﲆ أعﲈله وكذلك
ملعرفة اﻷﺧطاء التي ﲢصﻞ يف الصور
املعروضة يف هذه املعارﺽ من قبﻞ
الفنانﲔ واملصورين الفوتوغرافيﲔ
الذين يزورون املعارﺽ ،حيﺚ يقوم
ضيوﻑ املعارﺽ بتعليمه عن تلك
اﻷﺧطاء ،فيسعﻰ اﱃ تالفيها يف املستقبﻞ،
ﳑا يعني أن أﻱ معرﺽ كان ينظمه كان
بمثابة دورة للتصوير بالنسبة له.
وكان لقمر معرضان يف تركيا وكذلك

معرﺽ آﺧر يف فرنسا وقد أشاد اجلميع
بالصور املوجودة يف تلك املعارﺽ
الثالثة ،حيﺚ قام بعﺾ اﳊﻀور يف
معرﺽ باريس بالطلﺐ منه بﴩاء صور
املعرﺽ ،ﺇال أنه رفﺾ بيعها ،وقام
بﺈهدائها ﳍم جمان ﹰا“.
أما اجلوائز التي حصﻞ عليها ،منها
مسابقة للشباﺏ يف الكويت ،وحصﻞ
ﺧالﳍا عﲆ أفﻀﻞ صورة ،كﲈ حصﻞ
عﲆ لقﺐ أفﻀﻞ أصﻐر مصور عرﰊ يف
العاﱂ لثالﺙ مرات.
ويرى أن التصوير يعتمد عﲆ رﺅية
العﲔ وليس عﲆ الكامريا ،فهو دائ ﹰﲈ
ﳛرﺹ عﲆ التقاﻁ الصور التي ﲢمﻞ
معاﲏ اﻹنسانية وتتكلم عن قﻀية ما يف
املجتمع.

ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ

عاعا



االا
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ااعاا
ﺩﺍﺋ ﹰﲈ ﻣﺎ ﹸ
ﲢﻴﻂ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳊﻤﻞ ﺍﻷﻭﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ،ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺴﻤﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﳊﺎﻣﻞ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ
ﺣﺪﻭﺙ ﲪﻠﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﺒﺔ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ ،ﺃﻭ ﻣﻦ ﲢﺬﻳﺮﺍﺕ ﻭﻭﺻﺎﻳﺎ ﺍﳌﺤﻴﻄﲔ ﲠﺎ ،ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﺗﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﻮﺍﻣﻞ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻓﺼﻴﻠﺔ ﺩﻡ ﺍﻟﺰﻭﺝ.
»ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ« ﺍﻟﺘﻘﺖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ )ﺍﲪﺪ ﲪﻨﺪﻱ( ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﴪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﲔ ﰲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻌﺘﺒﺔ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ ،ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﺼﻴﻠﺔ ﺩﻡ ﺍﳌﻘﺒﻠﲔ ﻋﲆ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ.
ﻣﻮﺭﻭﺛﺎﺕ
 ماذا يعني تطابق أو اﺧتالﻑ فصيلة دمالزوجﲔ؟
كانت الفكرة شائعة أن اﺧتالﻑ فصيلة
الدم بﲔ الزوجﲔ ﳑكن أن يﺆدﻱ اﱃ
أمراﺽ وتشوهات ﺧلقية عند اجلنﲔ،
فكﻞ اﻷمراﺽ الوراثية هي أمراﺽ
جينية ﲢددها اجلينات املوجودة يف
الزوجﲔ ،فقد ينتﺞ مرﺽ جيني وراثي
والفصيلة متطابقة وقد ال ينتﺞ مرﺽ
جيني وراثي مع العلم ﺇن هناك اﺧتالفا
يف الفصيلة..
وتوجد يف الدم بالﺯما الدم ونسبتها
حواﱄ  %٥٠والباقي هي املكونات

اﳋلوية واﳋاليا أكثر من  %٩٠من
حجمها هي عبارة عن اﳋاليا اﳊمر
والتي فيها مادة اﳍيموغلوبﲔ وﳛتوﻱ
سطحها عﲆ مواد بروتينية وهذه
اﻷنواع الﱪوتينية املوجودة عﲆ اﳋاليا
اﳊمر ..بعﺾ منها أﻃلق عليها العلﲈء
اسم فصائﻞ الدم ،فتم تسمية قسم من
الﱪوتينات عند وجودها ،بفصيلة A
وﺇذا وجدت بروتينات نوع ثاﲏ تسمﻰ
بفصيلة  Bوﺇذا وجدت الفصيلتان يسمﻰ
الشخص من فصيلة  ABوﺇذا ﱂ توجد
أﻱ من هذه الفصائﻞ يسمﻰ الشخص
من فصيلة  ،Oﺇضافة اﱃ ذلك وجد
العلﲈء موادا بروتينية سميت بـعامﻞ

 RHوهي توجد عند بعﺾ اﻷشخاﺹ
فيطلق عليه  +RHوبعﺾ اﻷشخاﺹ
ال توجد عندهم فيطلق عليهم .-RH
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وفصيلة الدم تتكون من جزء حريف
) (A-B-Oوجزء ﺇشارﻱ سلبي أو
ﺇجياﰊ ) (+،-والعنﴫ الذﻱ ﳛدد التطابق
أو االﺧتالﻑ هو اجلزء اﻹشارﻱ وليس
اﳊريف.
ﺗﺄﺛﲑ ﺳﻠﺒﻲ
 ما مدى أﳘية ﲢديد فصيلة دم الزوجﲔ؟ﺇذا كانت فصيلة دم الزوجﲔ متطابقة
فهذا ﳾء ﺇجياﰊ للجنﲔ ،ولن تكون هناك
أﻱ مشكلة من فصيلة الدم أثناء اﳊمﻞ،
وسيكون وضعه يف أفﻀﻞ حال.
وقد تكون هناك أسباﺏ لتشوه اجلنﲔ،
منها ارتفاع ضﻐط الدم عند اﻷم او ما
يسمﻰ تسمم اﳊمﻞ عند اﻷم ،او بعﺾ
االلتهابات والفريوسات التي تكتسﺐ
أثناء اﳊمﻞ وكذلك التدﺧﲔ ﲨيعها قد
تسبﺐ بعﺾ التشوهات..
ومالحظة أن هناك تشوهات ﺧلقية
تصيﺐ اﻷﻃفال ليست وراثية ﲢدﺙ
مشاكﻞ ﺇما أثناء اﳊمﻞ أو بعد الوالدة
بفرتة قصرية ومعظمها تﺆثر عﲆ اجلهاﺯ
العصبي من ناحية اﻹحساﺱ واﻷﻃراﻑ
والكالم ..وهذه اﻷمور معظمها ليس ﳍا
عالقة باﺧتالﻑ الدم بﲔ الزوجﲔ..

ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
 ما هي اﻹجراءات التي يرتتﺐ عﲆالطبيﺐ اﲣاذها هنا؟
ﺇجراء ﲢليﻞ لعينة دم املقبلﲔ عﲆ الزواﺝ؛
ملعرفة عامﻞ ) (RHﳍﲈ ،فﺈذا كانت فصيلة
الزوجة  +RHفال توجد مشكلة ولكن ﺇذا
كانت فصيلتها  -RHفيجﺐ هنا فحص
فصيلة الزوﺝ فﺈذا كانت فصيلة الزوﺝ
 +RHوكﲈ متعارﻑ عليه أن هذه صفة
سائدة حواﱄ  %٨٥من البﴩ فهنا يتوقع
الطفﻞ أن يكون  +RHفعند والدة الطفﻞ
اﻷول قد ﳛدﺙ ﲢسس لالم من فصيلة
الدم هذه ..واملشكلة ستكون يف اﳊمﻞ
كون
الثاﲏ لالم ،الن جسم اﻷم يكون قد ﹼ
أجساما مﻀادة ﳍذه الفصيلة وتعﱪ املشيمة
وﲥاجم الطفﻞ وتسبﺐ له تكﴪا دمويا
والطفﻞ يف هذه اﳊالة سيعيﺶ يف بطن
أمه حالة من نقصان اﻷوكسجﲔ ،النتقال
اﻷجسام املﻀادة له ما يسبﺐ تكﴪا أكثر
يف الدم وﳑكن ﺇصابته بمرﺽ فقر الدم،
باﻹضافة اﱃ ارتفاع نسبة )البلوروبﲔ(
 املادة الصفراء ،وﻷن كبد الطفﻞ اليستطيع التعامﻞ مع هكذا نسبة من هذه
املادة ﺧصوص ﹰا يف أول أسبوعﲔ من عمر
الطفﻞ فقد ترتسﺐ يف الدماﻍ وتﺆدﻱ
اﱃ ما يسمﻰ بالشلﻞ او العوﻕ الفيزيائي

أﻱ تﺆثر عﲆ القوى البدنية كالعﻀالت
ويكون شلله يف أﻃرافه او حتﻰ لسانه،
دون أن تﺆثر عﲆ القوى العقلية..
وعند اكتشاﻑ اﳊمﻞ ،ويف حال كانت
فصيلة دم اﻷم سالبة واﻷﺏ ﳛمﻞ
فصيلة موجبة يتم تطعيم اﻷم باملصﻞ
الالﺯم ،وهو آمن جد ﹰا أثناء اﳊمﻞ ،وﺇذا
تم اكتشاﻑ اﻷمر يف مرحلة متﺄﺧرة من
اﳊمﻞ ،يتم التعامﻞ مع اجلنﲔ بنقﻞ دم
سالﺐ وهو يف داﺧﻞ رحم أمه.
ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ
 ما هي اﻵثار الناﲡة عن عدم اﲣاذ تلكاﻹجراءات؟
قد تتشكﻞ أجسام مﻀادة يف دم اﻷم
لفصيلة الدم اﻹجيابية التي ﳛملها الطفﻞ،
حيﺚ يتعامﻞ اجلهاﺯ املناعي للحامﻞ مع
اجلنﲔ عﲆ أنه جسم غريﺐ جيﺐ التخلص
منه والقﻀاء عليه ،وهذه اﻷجسام املﻀادة
تعﱪ ﺇﱃ املشيمة ،وتﺆدﻱ ﺇﱃ انحالل دمه
«تكﴪ كريات الدم اﳊمر» ،ويمتد هذا
التﺄثري يف كﻞ ﲪﻞ الحق.
وما يفﻀﻞ هو وضع قوانﲔ ﲡﱪ املقبلﲔ
عﲆ الزواﺝ بالفحص للتعرﻑ عﲆ فصائﻞ
دمهﲈ واﲣاذ اﻹجراءات الصحية الالﺯمة
لكﻞ منهﲈ لسالمة اﻷﻃفال..
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بادر عدد من املعلمﲔ يف قﻀاء الزبري غرﺏ البﴫة برتميم مدرستهم ومن رواتبهم
ﻣﻌﻠﻤﻮ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ َ
الشهرية اﳋاصة نتيجة تقادم البناء واﳊاجة اﱃ صيانة لتكون أكثر جاهزية للعام
ﻳﺒﺎﺩﺭﻭﻥ ﺑﺈﻋﻤﺎﺭ ﻣﺪﺭﺳﺘﻬﻢ
الدراﳼ املقبﻞ.
ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ وقال «عالء رسن السعيدﻱ» مدير مدرسة الﻀحﻰ االبتدائية للبنﲔ ﺇن «املبادرة
أﻃلقتها اﻹدارة وبموافقة كافة املعلمﲔ يف ترميم جدران الصفوﻑ وﻃالئها مع
تصليﺢ وصيانة املقاعد الدراسية )الرحالت( لكافة الصفوﻑ».
وبﲔ السعيدﻱ ﺇن «العمﻞ مستمر يف املدرسة التي تقع يف أﻃراﻑ القﻀاء واملتكونة
من  ١٢صفا دراسيا وﲣﻀع لدوامﲔ ﻹكﲈل الصيانة الكاملة ومن ضمنها اﳊﲈمات
الصحية واملاء والكهرباء وتوفري مراوﺡ جديدة لكافة الصفوﻑ وﺧزانات املياه».
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ا
ا

حققَ املعرﺽ الشخﴢ الذﻱ أقامه النحات حسن فﺆاد
العبادﻱ يف قاعة املتحﻒ املتجول يف قاعة القشلة بشارع
املتنبي يف بﻐداد الذﻱ استمر ﻷكثر من أربعة أسابيع نجاح ﹰا
حول نفايات حديد
كبري ﹰا كونه ﳜتص بالفن البيئي الذﻱ ﹼ
السيارات ومكائنها وبقية اﻷمور التي تدﺧﻞ يف صناعتها ﺇﱃ
أعﲈل نحتية يف غاية الروعة واجلﲈل ،بحيﺚ أدت ﺇﱃ توقﻒ
الكثري من اجلمهور واملختصﲔ يف الفن التشكيﲇ أمامها.

كشفت صحيفة االهرام املﴫية عن عودة ﻃفﻞ عمرة ١٣عاما
ﻷﴎتهموقعبعد اع
ﺧطفه من أحﻀان أمه رضيعا ،وعثرت عليه أﴎته بفﻀﻞ صورة عﲆ
التواصﻞ االجتﲈعي «فيسبوك».مﻀيف ﹰة ،أن «بعد ﺧطفه من أحﻀان أمه 
رضيعا ،يف عمر  ٨أشهر ،من أحد مراكز التطعيم الصحية عام  ،٢٠٠٢عاد
اليها يف سن  ١٣عاما ﳖاية الشهر املاﴈ».واوضحت الصحيفة عن «كشﻒ عا
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ﲢريات املباحﺚ ،أن شقيقة الطفﻞ اعتادت نﴩ صورة الطفﻞ املخطوﻑ يف
الفيسبوك ،متمنية العثور عليه أو اﻹرشاد عنه ،ومع انتشار الصورة اكتشفت
احدى السيدات وهي من أقارﺏ املتهمة التي ﺧطفته وقامت عﲆ تربيته
ﺯاعمة انه نجلها ،بالتنسيق مع أم الطفﻞ اﳊقيقية والدﺧول ملنزﳍا والتعرﻑ
عﲆ اﻷم اﳋاﻃفة».واوضحت الصحيفة أن «اﻷم اﳊقيقية تعرفت عﲆ السيدة
التي ﺧطفت نجلها منذ  ١٣عاما وأبلﻐت الﴩﻃة التي أحالت املتهمة للنيابة
والتحقيق ،يف قﻀية ﺧطﻒ الطفﻞ من أمه والتزوير بﺄوراﻕ رسمية ،حيﺚ
استخرجت له شهادة ميالد جديدة بعد عام من ميالده».

ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ

ﻋﻠﻤﺘﻨﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ

أن السالﺐ بعد السالﺐ يعني موجبا ،فال تيﺄﺱ فاملصيبة
بعد املصيبة تعني الفرﺝ! ،وعلمتني أن االنتقال من جهة
ﻷﺧرى ،سيﻐري من قيمتي ،وأنه متﻰ ما كﱪ املقام صﻐر
كﻞ ﳾء!..
وعلمتني ايﻀا أن بعﺾ الكسور ال ﹸﲡﱪ! وأنه يمكننا
الوصول لنتيجة صحيحة بﺄكثر من ﻃريقة ،فال تظن أنك
وحدك صاحﺐ اﳊقيقة ،وأن كﻞ من ﺧالفك ﳐطﺊ!
وعلمتني الرياضيات أن هناك شيئا اسمه ما ال ﳖاية ،فال
تكن حمدود الفكر والطموﺡ!

اانا
عاا

ا 
ن
نعا
االان
ا

ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻋﺪﺳـــــﺔ
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ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺪارس
ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم دراﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ
ﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋ َ
ﻤﺎن ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﺘﺐ ﻓﻲ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﻊ اﻟﻘﺮﻃﺎﺳﻴﺔ
ﻛﻬﺪﻳﺔ ﻻﻧﻄﻼق اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
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ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻓﻀﻞ

ﻫﻞ أﻧﺖ أﻳﺴﺮ اﻟﺪﻣﺎغ أم أﻳﻤﻦ اﻟﺪﻣﺎغ..
ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ ذﻟﻚ؟
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بالتﺄكيد سبق لك وسمعت مصطلﺢ يعمالن مع ﹰا ملساعدته يف تكوين رأﻱ اﻷيﴪ هو املسيطر أم النصﻒ اﻷيمن من

)الدماﻍ اﻷيمن ،الدماﻍ اﻷيﴪ( والذﻱ وفهم العاﱂ وتكوين ﲡربة شخصية أفﻀﻞ ﺧالل معرفة املزيد حول كيفية معاجلة

يكون مسﺆوال عن ﻃريقة تفكريك أو بكثري من ﺧالل استخدام أحدهم أكثر من املعلومات لتصبﺢ واعي ﹰا أكثر حول كيفية
حماولة وصﻒ ميولك الشخصية ..أو ﹰال اﻷﺧر .يف هذه املقالة سوﻑ نوضﺢ لك التفاعﻞ مع الناﺱ واﻷشياء واﻷحداﺙ

وقبﻞ كﻞ ﳾء ،ينقسم العقﻞ البﴩﻱ ﺇﱃ قائمة بخصائص أصحاﺏ النصﻒ اﻷيﴪ التي ﲢدﺙ يف حياتك.

جزءين ﳐتلفﲔ لكﻞ منهم ﳑيزاته ،وﳘا من الدماﻍ وكذلك النصﻒ اﻷيمن حتﻰ
نصﻒ املﺦ اﻷيﴪ ونصﻒ املﺦ اﻷيمن ،تتمكن من اكتشاﻑ أﻱ جزء من الدماﻍ

ﻫﻞ ﺃﻧﺖ ﺃﻳﴪ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ ﺃﻡ ﺃﻳﻤﻦ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ ؟

ﺻﻔﺎﺕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ ﺍﻷﻳﴪ:

هذه اﻷجزاء املختلفة يف الدماﻍ ﲤتلك ﻃرقا يصﻒ حقيقتك ،ومع ذلك ،قد ﲡد أن يتميز أصحاﺏ نصﻒ الدماﻍ اﻷيﴪ

ﳐتلفة للتفكري ومعاجلة اﻷمور ..بالرغم أحد النصفﲔ مسيطر أكثر من النصﻒ بشكﻞ رئيﴘ بﺄن لدﳞم مهارات الكلﲈت
من أن كﻞ فرد يستخدم كال اجلانبﲔ عند اﻷﺧر وقد ال يتحقق التواﺯن بينهم ،وعند الشفهية والتفكري املنطقي ،ويعمﻞ اﻷفراد
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معاجلة اﻷمور والتفكري وكال اجلانبﲔ الفهم الواضﺢ ﹼ
عﲈ ﺇذا كان نصﻒ الدماﻍ الذين يعتمدوا عﲆ نصﻒ الدماﻍ اﻷيﴪ

الوضع بعقالنية أو تسلسﻞ منطقي أكثر ،املختلفة عن ﻃريق ﲢليﻞ املشكلة والنظر بينهم .

ويركز عﲆ اﻷحداﺙ الفردية التي شكلت عﲆ ﳐتلﻒ اﻷشياء لفهم املعلومات  -يعمﻞ عﲆ ﲢليﻞ أوجه التشابه .
ومكونات املوضوع كلها .

 -ﲢليﻞ اﺧتالفات اﻷمور.

 -يفﻀﻞ اﳊصول عﲆ معلومات مﺆكدة.

 -ينظم اﻷمور وﳜطط ﳍا.

ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻓﻀﻞ

يف اكتساﺏ املهارات املختلفة وحماولة فهم  -يقوم بالتعامﻞ مع املشاكﻞ والقﻀايا  -يربط اﻷشياء مع ﹰا وفق ﹰا للرتابط اجلوهرﻱ

 -يفﻀﻞ وﻇائﻒ السلطوية.

 -يفﻀلون اﻷسئلة املفتوحة.

 -بسهولة جد ﹰا ،يمكنهم التالعﺐ بالرسم

واﻷشياء.

 -يفﻀﻞ أسئلة االﺧتبارات االﺧتيارات  -لدﳞم أسلوﺏ جيد يف التعبري عن

املتعددة.

مشاعرهم.

املشاعر.

يف حقيقة اﻷمر أن كﻞ شخص ﳛتاﺝ ﺇﱃ

 -لديه قدرة متميزة يف السيطرة عﲆ فوائد فهم الدماﻍ اﻷيمن والدماﻍ اﻷيﴪ :

اﻷفراد الذين يتمتعون بﺄصحاﺏ الدماﻍ الدماﻍ للعمﻞ مع بعﻀهﲈ البعﺾ ،من
اﻷيمن يميلون ﺇﱃ التفكري البدﳞي بد ﹰال أجﻞ التواصﻞ ﺇﱃ ﻃريقة تفكري أكثر دقة
من االعتﲈد عﲆ التفكري املنطقي ومن أكثر وجمموعة من العمليات اﻷكثر دقة من
الطرﻕ التي تساعدك يف التمييز بﲔ النصﻒ العمليات العقلية ومهارات تفكري أفﻀﻞ.

اﻷيمن واﻷيﴪ من الدماﻍ هو أن لدﳞم ولكن بفﻀﻞ هذه االﺧتالفات يمكن
وسيلة ﳐتلفة عند وصﻒ اﲡاهات الذهاﺏ التمييز بﲔ النصﻒ اﻷيمن للدماﻍ
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ﺻﻔﺎﺕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ ﺍﻷﻳﻤﻦ :

استخدام كال اجلانبﲔ اﻷيمن واﻷيﴪ من

الوضع كله.وهذا عﲆ العكس ﲤام ﹰا من ﺇﱃ موقﻒ معﲔ.وفيﲈ يﲇ بعﺾ الصفات والنصﻒ اﻷيﴪ للدماﻍ ،وقد ذكرت اثنﲔ

اﻷشخاﺹ أصحاﺏ الدماﻍ اﻷيمن الذين اﻷساسية ﻷصحاﺏ الدماﻍ اﻷيمن:

من الدراسات للدكتور «روجر سيﱪﻱ»

الوضع من ﺧالل الﻐرائز والصور البﴫية والﱪاهﲔ اﳊية .

حول هذا املوضوع يف عام  ١٩٦٠وتوصﻞ

يميلون ﺇﱃ معاجلة اﻷمور عن ﻃريق عرﺽ  -يستجيﺐ جيد ﹰا للتعليﲈت البﴫية حيﺚ نفذ جمموعة واسعة من اﻷبحاﺙ
وكذلك مراقبة اﻷمور من منظور أكثر  -عفوﻱ وأكثر مرونة .

ﺇﱃ جمموعة من االستنتاجات والنتائﺞ

الوضع.وفيﲈ يﲇ بعﺾ الصفات اﻷساسية املﺆكدة .

اﻷشخاﺹ وتساعدنا أيﻀ ﹰا يف ﲢديد

 -يستجيﺐ جيد ﹰا للمبادﺉ التوجيهية املختلفة .

لنا ونحقق التفوﻕ فيها بسبﺐ القدرات

شمول قبﻞ حماولة ﲢليﻞ دقيق لتفاصيﻞ  -ينجذﺏ ﺇﱃ املعلومات بعيدة املنال أو غري ساعدت يف معرفة نقاﻁ ضعﻒ عند بعﺾ

لﻸشخاﺹ أصحاﺏ الدماﻍ اﻷيﴪ:

 -ﳛﻞ املشاكﻞ من ﺧالل التخمينات أﻱ املناﻃق يف حياتنا وأﻱ املهن املناسبة

والتعليﲈت الشفهية.

 -ﳛﺐ التشاﲠات أو التناﻇرات.

الفطرية املتواجدة لدينا .
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اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺨﻴﺎل اﻟﺨﺼﺐ ﻳﻘﻮداﻧﻪ ﻧﺤﻮ ا«ﺑﺪاع..
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ﻳﻄﻤﺢ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
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شاﺏ يف مقتبﻞ عمره ،ساﻕ ﺧطواته
ﹲ

للوصﻞ ملا كان يتمناه أﻱ شاﺏ مبدع،

كليﺐ «أئمتي» ،كان له تﺄثري كبري وانتشار

«مونتري» أو «مصمم» ،ﻷنه حاﱂ كبري

البيت )عليهم السالم( حيﺚ ﲡاوﺯ عدد

فﺄضحﻰ أكثر من جمرد «ﳐرﺝ » أو

بتطوير الدراما والوصول للسينﲈ بقياسات
عاملية ﹸﲡارﻱ العمﻞ اﳍوليوودﻱ ،فنان بكﻞ
ﳾء ﻃموﺡ وﴏيﺢ ﺇﱃ أبعد حد ﻷنه
يعتقد بقداسة الفن ورسالته ،واﳊديﺚ

معه يلهم للتحدﻱ والتطوير..

ذاك هو الكويتي عباﺱ حممد عﲇ اليوسفي،

صاحﺐ الكثري من اﻷعﲈل الفنية يف شهر
حمرم اﳊرام عﲆ اﳋصوﺹ ،فهو الفنان
باملعنﻰ الشامﻞ والواسع الذﻱ يتمتع بروﺡ
كبرية ملهمة من جهة ،ومن جهة أﺧرى
تتوفر فيه ﲨيع أدوات العمﻞ الفني ،فهو
ﳐرﺝ ومونتري ومصور وغرافيك وله ﺧﱪة
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ما هي أشهر اﻷعﲈل؟

يف جمال السيناريو.

ﴎيع حول العاﱂ يف أوساﻁ حمبي أهﻞ
يقول عنه «حيدر السالمي» رئيس قسم

ﺇعالم العتبة اﳊسينية املقدسة« :يتصﻒ
باﳍدوء والتواضع وحمبة الناﺱ» ،ويشري

اﱃ أن يوسفي عراقي اﻷصﻞ كويتي
اجلنسية تعود معرفته به وصداقته معه ﺇﱃ

أيام سوريا حيﺚ كانت بدايته اﻷوﱃ سنة

.»١٩٩٨

ويتحدﺙ يوسفي ملجلة «العائلة املسلمة» :

مذ كنت يف السابعة عﴩة من العمر بدأت
املشوار مع اﻹنتاﺝ الفني بدء ﹰا باملونتاﺝ

ومن ثم باﻹﺧراﺝ وبقية الفنون عﲆ صعيد
الﱪامﺞ التلفزيونية بﺄشكاﳍا املختلفة ثم
الفيديو كليﺐ ثم املسلسالت واﻹعالنات

التجارية ثم اﻷفالم الوثائقية.

املشاهدات ﺧالل يومﲔ من عرضه نصﻒ

مليون مشاهدة عﲆ موقع اليوتيوﺏ فقط،

والعمﻞ ﳛكي سرية اﻷئمة االثني عﴩ

)عليهم السالم( وهو من كلﲈت وأﳊان
اﻷستاذ فيصﻞ الدويسان وأداء جمموعة من

املنشدين وقد تم تصويره يف الكويت عﲆ
مدى أربعة أيام متتالية بﺄحدﺙ املعدات

والتقنيات.

و»براءة العشق» ،وهو من أكثر اﻷعﲈل
اﳊسينية مشاهدة عﲆ اﻹﻃالﻕ يف موقع
اليوتيوﺏ حيﺚ ﲡاوﺯ عدد مشاهديه الـ ٢٥

مليونا من وقت نﴩه ،والعمﻞ من ﺇنتاﺝ
العتبة العباسية املقدسة وأداء اﳊاﺝ باسم

ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ

الكربالئي ،عل ﹰﲈ بان التعاون بﲔ الكربالئي
واليوسفي ليس اﻷول ،فقد سبق التعاون يف

عمﻞ)أنا وأنت( وهو ﺇهداء من اﳊاﺝ باسم
ﺇﱃ روﺡ والده وكذلك عمﻞ «مناجاﰐ» يف

ذكرى حلول شهر رمﻀان املبارك واﻷﺧري

من ﺇنتاﺝ حسينية داود العاشور.

و»ربينا صﻐار» الذﻱ تم ﺇنتاجه بعد تفجري
مسجد اﻹمام الصادﻕ )عليه السالم( يف

دولة الكويت ،وشاركت فيه نخبة من فناﲏ

الكويت.

عﲆ شاشات التلفاﺯ العربية ،وهو أول واالجتهاد فﺈننا نتحدﺙ عن االنقطاع

الرسول )صﲆ اهلل عليه وآله( ومعايشة أهﻞ وتﺄثري ذلك عﲆ املجتمع ،والعمﻞ نال اﻹﲨالية بﻀع دقائق وكمثال عﲆ ذلك
ﺇحدى القرى اللبنانية واالجتﲈع عﲆ فعﻞ استحسانا واسع ﹰا بعد عرضه وجارﻱ فيديو كليﺐ )أئمتي اثنا عﴩ( استﻐرﻕ

اﳋري ونﴩ املحبة يف ذكرى والدة الرسول التجهيز ﻹنتاﺝ املوسم الثاﲏ والثالﺚ منه.

جمهودا يقارﺏ  ٤أشهر من العمﻞ املتواصﻞ.

اﻷكرم ،تم تصويره يف لبنان وذاعت شهرته وهناك «العافور» وهو يمثﻞ التعاون اﻷول ما هو الطموﺡ الذﻱ تسعﻰ ﺇليه؟
أيﻀا.

بيني كمخرﺝ للعمﻞ وبﲔ هرم الفن عند االﻃالع عﲆ ﲡارﺏ املبدعﲔ

وكذلك كليﺐ «يا رسول اهلل» ،من أداء اﳋليجي الفنان عبد اﳊسﲔ عبد الرضا املعاﴏين والسابقﲔ يف جمال صناعة
ﻃاهر النصار ،وهو عبارة عن أنشودة يف وقد تم عرضه عﲆ قنوات ام ﰊ ﳼ ،دﰊ ،اﻹعالم وﺧصوص ﹰا يف دول الﻐرﺏ
مدﺡ الرسول اﻷكرم حممد )صﲆ اهلل عليه الكويت وغريها.

نكتشﻒ بان ﲡاربنا تعد بسيطة مقارنة ﲠم،

انتﴩ هذا العمﻞ يف معظم املحطات اليوسفي؟

أسعﻰ للتﻐيري دائﲈ واﺧتالﻕ ما هو جديد

AL-AAELEH MAGAZINE

وعملت كليﺐ «يا ﻃيبة» ،وهو عمﻞ ﳛكي مسلسﻞ من نوعه يف اﻹعالم اﳋليجي ،باﻷسابيع أو باﻷشهر عن اﳊياة االجتﲈعية
حنﲔ الشوﻕ ﺇﱃ املدينة املنورة وحﺐ ﳛكي قصة انتشار وباء يصيﺐ الشباﺏ لتنفيذ مﴩوع واحد ال تستﻐرﻕ مث ﹰال مدته

وآله( ومشاركة فنانﲔ من اﳋليﺞ العرﰊ ،ما هي أهم اﳋطوات التي صنعت عباﺱ لذا فان سقﻒ الطموﺡ مفتوﺡ ..وكﲈ سبق
اﳋليجية ومواقع التواصﻞ االجتﲈعي.

ما انا ﺇال جمتهد يف هذا اﳊياة ويف جمال عمﲇ ومبتكر.

وماذا عن الدراما؟

والطمع واملثابرة واالجتهاد ﻃوال سنﲔ بعﺾ التجارﺏ البسيطة ..يف جمال امليديا..

«لعلع بباﺏ كحال الكثريين ..لكن لربﲈ كان اﻹﴏار ما هي أعﲈلك التي قمت ﲠا قبﻞ أن تقتحم
وهناك أعﲈل كثرية أﺧرى مثﻞ
ﹾ
عﲆ التميز وعدم االقتناع بالقليﻞ والبسيط هذا املجال كحرفة؟
عﲇ أﳞا الذهﺐ» وقصيدة «بنت من؟».
السباﻕ يف هذا
يف الدراما «وبعد النهاية» وهو مسلسﻞ كثرية وأﺧريا دعاء الوالدين هي اﳋطوات يف ﺯمن وهلل اﳊمد كنت ﹼ

بنظام املواسم يعرﺽ عﲆ تطبيق تيﲇ وقريب ﹰا التي صنعتني وعند اﳊديﺚ عن املثابرة املجال والسبﺐ يف ذلك بدايتي يف هذا
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العمﻞ يف سن مبكرة عﲆ سبيﻞ املثال كانت بعيدا عن الفن ماهي هواياتك؟ وكيﻒ ويف هذه السنة هناك عمﻞ ﺇنشادﻱ وثائقي

أول مادة ﹸتعرﺽ عﲆ أول قناة ﺇسالمية ) ﲤارﺱ حياتك؟
اﻷنوار ( هي من تنفيذﻱ.

برأيك ما الذﻱ يميز عباﺱ عن غريه؟

يسلط الﻀوء عﲆ مدينة كربالء املقدسة

القراءة وﺧصوص ﹰا ما يعرﺽ أو يقدم من بكافة تفاصيلها ومراقدها املقدسة..

نصوﺹ درامية أو أدبية اقرﺅها يف وقت وكذلك ﺇﺧراﺝ النقﻞ املباﴍ من حسينية

عادة من جييﺐ عﲆ مثﻞ هذا السﺆال يكون فراغي ،كذلك االﻃالع عﲆ كﻞ ما هو اﳊاﺝ داود العاشور يف البﴫة برفقة املال
من النقاد أو اجلمهور املتابع ﻷعﲈلنا ،لكن جديد من ﺧالل مواقع االنرتنت حيﺚ اﳊاﺝ باسم الكربالئي ،حيﺚ ﲡد متعة

ﺇن سﺄلتني بشكﻞ شخﴢ ،انﺄ أحﺐ اجلرأة أصبحت املعرفة اليوم جمانية وسهلة عﲆ ﺧاصة يف اﳋدمة اﳊسينية معه ..فطاملا
يف التنفيذ وأحيانا الذهاﺏ بعيدا باﳋيال يف عكس فرتة بداياﰐ ،وكذلك االﻃالع عﲆ كنت أرى املجالس اﳊسينية واستﻐرﺏ

التنفيذ ومفاجﺄة املشاهد كمثال عﲆ ذلك كﻞ ما هو جديد يف عاﱂ السينﲈ واﻹعالن ملا ال يطورون يف نقﻞ هذه الشعائر فنيا؟

مشهد اﻹمام املهدﻱ املنتظر )عجﻞ اهلل تعاﱃ ومتابعة ذلك..

لعرضها عﲆ شاشات التلفاﺯ أو وسائﻞ

فرجه الﴩيﻒ( يف كليﺐ أئمتي اثنا عﴩ انا ما ﻃبيعة أعﲈلكم يف شهر حمرم اﳊرام؟ وما التواصﻞ االجتﲈعي ،وهذا التساﺅل قد
أرى ﺇن فيه من اجلرأة يف اﳋيال والتنفيذ هي ﻃبيعة ﺇﺧراجكم للمجالس اﳊسينية حدا ﹼﰊ أن أحاول سنة بعد أﺧرى لتطوير

رغم قلة اﻹمكانات املادية والبﴩية ما سنويا؟
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النقﻞ والوصول به ﺇﱃ مستوى ﻃموﺡ

يكفي ملفاجﺄة املشاهد ،ولربﲈ تكون اجلرأة ﲣتلﻒ اﻷعﲈل من عام ﻵﺧر يف موسم عشاﻕ اﻹمام اﳊسﲔ )عليه السالم(.

سبﺐ االﺧتالﻑ والتميز .

اﻷحزان عﲆ سيد الشهداء )عليه السالم(

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ﻇﺎﻫﺮة

اﻟﻠﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع

عا
الوقت عينه استفحلت كثريا يف املجتمع اجلواﺏ تقريبا منهم وهي )عمي وين ساعدت التكنولوجيا اﳊديثة وتطور
العراقي ﺧاصة بعد التﻐيري النيساﲏ ودﺧول انروﺡ؟( يعني اﱃ أين يذهبون!!وحتﻰ وسائﻞ االتصال عﲆ أن يقﴤ الشباﺏ

العراﻕ عﴫ االنفتاﺡ غري املنﻀبطوهي للذين يقطنون يف مناﻃق تسمﻰ )بالراقية( )وقبلهم اﻷﻃفال واملراهقون( أوقاﲥم

ﻇاهرة انتشار لعﺐ اﻷﻃفال واملراهقﲔ يف ويعيشون يف بيوت مرفهة وبحسﺐ

ويف الشوارع و)ﺍﻟﺒﻌﺾ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻫﻲ(

الشوارع وبكﻞ اﻷوقات والظروﻑ اجلوية وضعهم املعيﴚ واالجتﲈعي فمن غري بوسائﻞ غري مﺄمونة العواقﺐ وبانتشار

حتﻰ القاسية منها ويف ﲨيع املناﻃق بعد املعقول ان تتشابه اﻹجابات لسﺆال واحد املوبايالت اﳊديثة واالستخدام اﳋاﻃﺊ
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ﻇاهرة اجتﲈعية سلبية وصادمة وحمرية يف وقد صدمت حﲔ حصلت عﲆ ذات يف هذه اﻷيام ﳜتلﻒ عن السابق ﺇذ

أن كانت منتﴩة غالبا يف املناﻃق واﻷحياء تكرر عﲆ اجلميع وهو )ملاذا انتم يف الشارع لﻸنرتنت فﻀال عن اﻷﺧطار التي يسببها
ذات الطابع الشعبي وهي أحياء توصﻒ يااوالدﻱ ...أليس لديكم مﺄوى؟وهو ﲥور بعﺾ الشباﺏ باستخدام الدراجات
دائﲈ بكثرة االﺧتالﻁ ولكن اﻷمر اﺧتلﻒ جواﺏ تلقيته من أعﲈر دون سن السابعة النارية ورعونة البعﺾ منهم يف ذلك ،وهنا
اﻵناذأصبﺢ اللعﺐ يف الشوارع ﻇاهرة وحتﻰ سن اﳋامسة عﴩة ويشمﻞ ايﻀا تتكرر ذات اﻹجابة التي سمعناها
الﲣتص باملناﻃق الشعبية بﻞ وامتدت اﱃ مرحلتي الدراسة االبتدائية منها واملتوسطة من اﻷﻃفال

)ﻋﻤﻲ ﻭﻳﻦ ﺍﻧﺮﻭﺡ(

املناﻃق التي توصﻒ بـ)الراقية( ويﻐلﺐ وصوال اﱃ مرحلة اليفوعوالبلوﻍ وهي وكﺄن هنالك نسقا مشرتكا ﳍذه اﻷعﲈر

عليها قلة االحتكاك وضعﻒ الروابط مرحلة تكون اﺧطر حيﺚ يكون الشباﺏ التي تعتﱪ مفتاحا للرجولة وللمستقبﻞ
االجتﲈعية وميﻞ سكان تلك اﻷحياء اﱃ عﲆ شكﻞ جماميع

عزلةقاﻃنيها عن بعﻀهم البعﺾ.

)ﻛﺮﻭﺑﺎﺕ(

ﲥيم وﺧارﻃة ﻃريق ﻷجيال يعتمد عليها الوﻃن

عﲆ وجهها ودون هدﻑ سوى تقﻀية واملجتمع واﻷهﻞ ايﻀا ناهيك عن ﺇلقاء

وانا شخصيا استقصيت اﻷمر وسالت الوقت وقتﻞ أوقات فراغهم بﺄيةوسيلة اللوم عﲆ اجلهات املختصة يف عدم ﲥيئة

فلذات أكبادنا ويف كال النوعﲔ من املناﻃق كانت واﻷﺧطر من ذلك تقﻀية الوقت وسائﻞ آمنة وحﻀارية للرتفيه.
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ﻣﻘﺎﻻﺕ

السابقة له فتتحول املجاميع الﱪيئة العفوية

لﻸﻃفال اﱃ جماميع غري عفوية وال بريئة

للشباﺏ وﻷسباﺏ ذكرﲥا آنفا .

ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ
ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﻟﻜﻞ ﺍﻷﻋﲈﺭ

 -١تعلم العادات والسلوكيات السيئة من

اﻵﺧرين وتقليدها وﺧاصة ﳑن هم اكﱪ

وقد يكون لدى أﻃفال ومراهقي املناﻃق تنقصه مهارة االستقواء او الﴩاسة مع
الشعبية بعﺾ العذر يف ﺧروجهم اﱃ حميطه ويسمون ذلك الشخص بـ)البومة(
الشارع يف كون بيوﲥم تفتقر للكثري من و)املخنﺚ( فاملقياﺱ املجتمعي للشخص
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وسائﻞ الراحة والرتفيه ولﻀعﻒ مستواهم ـ وحسﺐ الوردﻱ ـ هو مقياﺱ يميﻞ

املعيﴚ الذﻱ بسببه ﹸﳛرمون من الكثري من اﱃ البداوة التي تنتﴩ فيها قيم التناﺯع
متطلبات اﳊياة وكون مناﻃقهم ينقصها والتﻐالﺐ واالستقواء ،وهذا بالتﺄكيد
الكثري من اﳋدمات ماجيعﻞ وضعهم مفهوم اجتﲈعي ﺧاﻃﺊ وﳍذا يمكن تفسري
اﳊياﰐ ﺧانقا نوعا ما قياسا اﱃ أقراﳖم ولو جزءا بسيطا من تواجد أﻃفال بعمر
من الذين يتمتعون بظروﻑ بيتية ومعيشية الزهور وهم يفرتشون اﻷﺯقة والطرقات

ومناﻃقية افﻀﻞ لكن هذا اﻷمر اليعني أن بحثا عن وسيلة للهو مع غﺾ الطرﻑ

)ﻳﺴﻜﻦ( اﻷﻃفال واملراهقون الشوارع من قبﻞ أولياء أمورهم ﺇما ليتخلصوا
واﻷﺯقة ويف ﲨيع الظروﻑ اجلوية حتﻰ من ضوضائهم ومشاكساﲥم مع ذوﳞم

غرياملناسبة منها للعﺐ والتنزه او لقﻀاء داﺧﻞ البيت

ﻭﺇﻣﺎ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ )ﺍﺳﺒﺎﻉ(

الوقت ،فان كان بعﺾ اﻵباء يرون يف يف املستقبﻞ وهو ما يفﴪ ايﻀا التدرﺝ
ﺧروﺝ أﻃفاﳍم ومراهقيهم اﱃ الشارع العمرﻱ لتواجد اﻷﻃفال واملراهقﲔ وحتﻰ

باستمرار يرون يف ذلك ﺇعادة ﺇنتاﺝ الطفﻞ اليافعﲔ ومن ثم الشباﺏ يف الشوارع ومن
او املراهق ليكون «جاهزا» للحياة املستقبلية دون اﳋوﻑ من التﺄثريات السلبية من ذلك

أﻱ يكون «شاﻃرا»ﻷنه وبحسﺐ املفهوم التواجد املستمر منذ الطفولة املبكرة وحتﻰ
الشعبي وحسﺐ نظرية العالمة عﲇ البلوﻍ املتﺄﺧر مرورا بالفرتة اﻷكثر ﺧطورة

الوردﻱ ﺇن املجتمع العراقي الذكورﻱ/
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)ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﺔ(

وعندما تﺄﰐ مرحلة الشباﺏ

العشائرﻱ ينظر باﺯدراء اﱃ الشخص الذﻱ نجد اﻷمر الﳜتلﻒ كثريا عن املراحﻞ

سنا  -٢فرصة للتعرﻑ عﲆ أصدقاء السوء
وتعلم أساليﺐ االنحراﻑ منهم وبكافة

ألوانه.

 -٣تعلم واجرتار الكلﲈت واملصطلحات
البذيئة فﻀال عن السلوكيات الشاذة

والعوجاء والبعيدة عن املنطق اﻹسالمي.

 -٤االبتعاد عن املطالعة ومتابعة الدروﺱ

العلم.

ﺇضافة اﱃ توﺯيع بوسرتات تعريفية يف هذه املرحلة اﳊرجة .

 -٥ﺇضعاﻑ رابطة الطفﻞ او املراهق بﺄﴎته الشوارع تنبه اﱃ ذلك واﱃ ﴐورة التواﺯن  -٤عﲆ اجلهات الدينية )واﳊوﺯوية منها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايﺆدﻱ اﱃ الفشﻞ يف الدراسة وﻃلﺐ أﺧالﻕ اﻷﻃفال الذين هم عﲈد املستقبﻞ بدورها االبوﻱ والرقاﰊ والتوجيهي يف

بحكم تواجده املستمر ﺧارﺝ البيت وغياﺏ يف الرتبية فال ﺇفراﻁ والتفريط.مع التﺄكيد ﺧاصة( ناهيك عن منظﲈت املجتمع املدﲏ

متابعة أولياء اﻷمور ﳍم وتوجيههم .
ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ :

عﲆ أﳘية اﻷﴎة والبيت يف رسم املالمﺢ واملﺆسسات اﳊكومية الثقافية والرتبوية
اﻷوﱃ لشخصية الطفﻞ

أن ﲤارﺱ دورها الرقاﰊ والتوجيهي الفعال

 ١ـ تنبيه أولياء اﻷمور اﱃ ﴐورة ﺇبعاد  -٣يقع عﲆ املدرسة )التي هي املﺆسسة بﲈ يتسنﻰ ﳍا من ﺇمكانات مادية ومعنوية

أﻃفاﳍم ومراهقيهم عن الشوارع وذلك الرتبوية االوﱃ ( العﺐء اﻷكﱪ يف توجيه وانﻀباﻃية تساهم ﲨيعها يف ﺧلق اجواء

باملحافظة عليهم داﺧﻞ أسوار البيت فهو التالميذ واملراهقﲔ اﱃ ﴐورة التواجد ناجعة تبعد الطفﻞ واملراهق عن أجواء

أكثر أمانا من الشارع اضافة اﱃ ترسيﺦ مبدأ داﺧﻞ مﺆسسة البيت واالبتعاد قدر الشوارع .
كﲈ هو شائع احيانا.

عﲆ أﺧالقية ونفسية الطفﻞ واليافع ويف

 -٢ﺇقامة ندوات تعريفية ﻷولياء اﻷمور مرحلة املراهقة التي تعد من اﺧطر املراحﻞ

تعرﻑ بمﻀار الشارع واثره السلبي عﲆ لذا جيﺐ عﲆ املﺆسسات الرتبوية أن تقوم
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ان الشارع ليس مدرسة يتعلم فيها الطفﻞ اﻹمكان عن الشارع ملا له من مساوﺉ ﲨة
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ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺄﺛﻮﺭ

ﻣﺎذا

اﻟﻌﺠﻠﺔ؟
ﻓﻲ
ِ
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يف ﹺ
أحد الرحالت كانت سيدة تنتظر «ترى ماذا سيفعﻞ هذا الرجﻞ قليﻞ الذوﻕ يشتكﻰ! ،واﺯداد شعورها باﳋجﻞ والعار

قافلتها ،وعندما ﻃال انتظارها  -ابتاعت اﻵن؟» ،لدهشتها قسم الرجﻞ القطعة ﺇﱃ حيﺚ ﱂ ﲡد وقت ﹰا أو كلﲈت مناسبة لتعتذر
بعﺾ اﳊلوى ،وكتاب ﹰا تقرﺅه بانتظار نصفﲔ ثم أكﻞ نصفا ،وترك ﳍا النصﻒ للرجﻞ عﲈ حدﺙ من قلة ذوقها!..
قافلتها وبدأت تقرأ..

اﻷﺧر ،فقالت يف نفسها «هذا ال ﳛتمﻞ» ،هناك دائﲈ أشياء ﺇذا فقدناها ال يمكننا

أثناء قراءﲥا للكتاﺏ جلس ﺇﱃ جانبها كظمت غيظها مرة أﺧرى وأﺧذت كتاﲠا اسرتجاعها:
رجﻞ وأﺧذ يقرأ هو االﺧر كتاب ﹰا أيﻀ ﹰا ،والتحقت بالقافلة.

فال يمكنك اسرتجاع اﳊجر بعد ﺇلقائه،

وعندما بدأت بتناول أول قطعة حلوى وبعد أن جلست يف العربة ،فتحت وال يمكنك اسرتجاع الكلﲈت بعد نطقها

كانت موضوعة بينه وبﲔ السيدة ،فوجئت حقيبتها وﺇذ ﲠا تتفاجﺄ بوجود علبة وال يمكنك اسرتجاع الفرصة بعد
بﺄن الرجﻞ بدأ بتناول قطع اﳊلوى من حلويات اﳋاصة ﲠا؛ كﲈ هي مﻐلقة ضياعها

نفس العلبة التي كانت تﺄكﻞ منها ،فبدأت باﳊقيبة! ،وكانت الصدمة كبرية وشعرت وال يمكنك اسرتجاع الشباﺏ بعد رحيله

تفكر بعصبية بﺄن توبخه عﲆ تﴫفه هذا باﳋجﻞ الشديد ،وعندها فقط أدركت كﲈ ال يمكنك اسرتجاع الوقت بعد مروره
وقلة ذوقه ،وكلﲈ كانت تتناول قطعة بﺄن علبتها كانت ﻃوال الوقت يف حقيبتها لذلك فاحرﺹ دائ ﹰﲈ عﲆ أن ال تتﴪع
اﳊلوى من العلبة كان الرجﻞ يتناول وبﺄﳖا كانت تﺄكﻞ من العلبة اﳋاصة باﳊكم عﲆ اﻷشياء ..واحرﺹ عﲆ أن ال

قطعة أيﻀا وكانت تزداد عصبيتها.

بالرجﻞ! ،وأدركت متﺄﺧرة بﺄن الرجﻞ تﻀيع فرصة أو ﳊظة حلوة قد ال تتكرر.

لكنها كتمت غيظها وعندما بقﻰ يف العلبة كان كريﲈ جدا معها وقاسمها حتﻰ اﺧر
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قطعة واحدة فقط نظرت ﺇليها وتساءلت قطعة من اﳊلوى دون أن يتذمر أو

ﻛﻮﻣﻴﻚ

شاﺏ عراقي يطلق ﲪلة بﺄسلوﺏ فني تطالﺐ بالتﻐيري
ﹲ
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أﻃلقَ الفنان العراقي الشاﺏ عﲇ حجاﺯﻱ ﲪلة تستنهﺾ اﳍمم
بﺄسلوﺏ فني ينقﻞ الواقع الذﻱ يعيشه العراقيون بلوحات فنية ترجع
ﲨيع ما ﳛصﻞ من ﺧراﺏ وﺇرهاﺏ وﲡاوﺯات وتﴩد ونزوﺡ اﱃ
سبﺐ واحد يعرفه بالصمت..

ا

 -١ما الكلمة التي تعتﱪ يف منتصﻒ القرآن؟ ويف أية سورة كريمة؟
 -٢ما هي السورة التي استمع ﳍا اجلن وقالوا سمعن ﹰا قرآن ﹰا عجبا؟
 -٣كم عدد اسﲈء السور التي سميت بﺄسﲈء اﻷنبياء )عليهم السالم(؟
 -٤هﻞ جيﺐ ﺇعالم اجلاهﻞ بﴬورة التقليد يف اﻷحكام الﴩعية؟
 -٥ارتكاﺏ املكروه وترك املستحﺐ ﲥاون ﹰا وعدم املباالة ،هﻞ يعتﱪ حمرما؟
 -٦هﻞ جيﺐ اﳋمس بﲈ يﺄﺧذه املوﻇﻒ من املال ﺇﺯاء سنوات ﺧدمته ؟
 -٧ما هو اﳊلﻒ الذﻱ عقد يف عهد اجلاهلية واثنﻰ عليه الرسول )صﲆ اهلل عليه واله وسلم(؟
 -٨من هي اول شهيدة يف االسالم؟
 -٩ما هو املسجد الذﻱ اسسه املنافقون يف قبال مسجد قباء؟
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ﺍﻟﻮﺍﺣﺔ



انااااانعا
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ﲢدﹸ ﹾﺙ الكثري من الفوائد فهي ليست
جمرد مكونات لتتبيلة السلطة ،يمكنك
التعرﻑ عﲆ املزيد من الفوائد الصحية
التي ﲡعﻞ هذه املكونات عالﺝ عظيم،
عالوة عﲆ ذلك ،حيﺚ تم استخدام
هذه املكونات الثالثة لتساعد يف تقديم
العالﺝ للكثري من اﻷمراﺽ الشائعة..
ﹺ
اليك بعﺾ الفوائد:
لتقﴩ الشفاه :ﺇذا ﹺ
كنت تعانﲔ من تشقق
الشفاه ،يقوم عصري الليمون بﺈﺯالة
اﳋاليا امليتة وبالتاﱄ ﲢقيق ليونة الشفاه
واﳊصول عﲆ شفاه سليمة..
لتبيﺾ البﴩة :يعد عصري الليمون

قابﺾ
عصري
ولديه ﺧصائص
تبيﺾ فعالة ويف
حالة استخدام
عصري الليمون
يف تفتيﺢ اجللد
لكي ﳛدﺙ تﻐري
جذرﻱ يف البﴩة
فاستخدمه يسهم يف اﳊصول عﲆ بﴩة
متﺄلقة.
التحكم يف الشهية :لتخسيس الوﺯن
الزائد حيﺚ ﳛتوﻱ الليمون عﲆ
ﺧصائص التحكم يف الشهية ،ﳑا يقلﻞ

الرغبة الشديدة يف تناول السكريات
أثناء النهار  ،ويقوم الفلفﻞ اﻷسود
بتحفيز عملية التمثيﻞ الﻐذائي ،ويف
ﳖاية املطاﻑ تساعد يف ﲢقيق فقدان
الوﺯن بفعالية وال يشجع عﲆ اﻹفراﻁ
يف تناول الطعام..

ااااا

اا

اا

اااا



لطفا ارفق نسخة من هوية االحوال املدنية وسجﻞ رقم هاتفك اجلوال عﲆ الكوبون وكذلك املحافظة

و للمشاركة يف املسابقة يرجﻰ مراعاة جلﺐ الكوبون فقط لشعبة النﴩ  -الكائنة يف جهة باﺏ الراﺱ الﴩيﻒ من العتبة اﳊسينية املقدسة

اا
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ﻻ ﺗﺠﻌﻞ
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻣﻦ
ا«ﻳﻤﺎن ﺷﻌﺎرا
ﻓﻘﻂ دوﻧﻤﺎ
ﺗﻄﺒﻴﻖ
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ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺗﺤﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﺨﺼﺎﻝ

مرر قلمك عﲆ مربعات
الكلﲈت الوارد يف
اجلدول ورتﺐ من
اﳊروﻑ الباقية كلمة الﴪ
املكونه من ﲬسة حروﻑ

ا

ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪﻻل ﻓﻲ
ﺳﻮق اﻟﺼﻔﺎﻓﻴﺮ ﺑﺒﻐﺪاد ﺳﺎﺑﻘﺎ

ﺣﻞ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ
ﻟﻠﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻖ
) ﻣﺨﺮوط (
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اعالن
تقيم جملة «العائلة املسلمة» مسابقة شهرية يف الفقه والسرية النبوية

العطرة وعلوم القرآن الكريم..

سارع واشرتك باملسابقة واحصد احدى هذه اجلوائز..

دراجة هوائية  -ادوات أو اجهزة منزلية  -مصوغات ذهبية

جيدر باملتسابق مراعاة ضوابط املشاركة:

 بعد اجابتك عن أسئلة املسابقة قص الكابون بصورة صحيحة. -ارفق نسخة من هوية االحوال املدنية مع الكابون.

 -ثبت اسمك الثالثي وحمافظتك ورقم هاتفك اجلوال.

 -اذا كنت من الفائزين ان شاء اهلل ،انتظر اتصال املجلة بك.

تنس دعوة ذويك واصدقاءك للمشاركة يف املسابقة فاجلائزة قيمة..
ال َ

