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باسم الكربالئي
أخرجُت نفسي من ا�طار المغلق 

ولجأت للتنوع والتميز والتجديد

موكب حسيني ل�يتام 
تشارك به مدرستا السيدة رقية 

للبنات وعلي االصغر للبنين



ا�شراف العام
السيد سعد الدين البناء

رئيس التحرير
سامي جواد كاظم

سكرتير التحرير
حسين النعمة

هيئة التحرير
طالب عباس

علي الشاهر

حيدر عاشور

المراسلون
ضياء االسدي

قاسم عبد الهادي

التصوير
عمار الخالدي

حسن خليفة

حسنين الشرشاحي

ا�شراف اللغوي
عباس   الصباغ

االرشيف
محمد حمزة

ليث النصراوي

التصميم
منتظر التميمي

حسنين الشالجي

علي المشرفاوي

الخطاط 
سرحان الخفاجي

التنضيد االلكتروني
حيدرعدنان







لطاملا وما زال خيتار الطريقة التي يفوز هبا يملك 
اخلطط ويملك االخالص مع قلة التجهيزات 
وقلة االيفادات وقلة التخصيصات وهو ما زال 
يامرس التدريب عىل ارضه حيث بطوالته عىل 
التي  االرهابية  الفرق  كل  يصارع  فريق  ارضه 
كل  ومن  والرشق،  الغرب  اقىص  من  جاءته 
ما  بكل  املحرتفة  الفرق  حيث  العامل  جنسيات 
متلك من عدة وعدد اهنارت وذلت وحتطمت 
املغربة  معسكراهتم  املرتبني  هؤالء  أيدي  عىل 
داخل وطنهم االم ال يملكون ثمن تذكرة السفر 
واملتفرجون  معاركهم  كل  يف  فازوا  ذلك  ومع 
بكل عبثهم وضجيجهم واحتياالهتم انكمشوا 

وسكتوا.. 
جتدون  الشعبي..  احلشد  اسمه  مقدس  فريقنا 
فيه  الوجوه شاحبة الن الطعام ال يتعد ماعون 
التمن واملرق وجتدون فيهم الفقري النه ال يملك 
العيد ألطفاله.. وجتدوهنم  كلفة رشاء مالبس 
وذوي  أباة  البأس  شديدي  اشاوس  ابطاال 
ارض  وحترير  االرهاب  قتل  مههم  ابية  نفوس 

الوطن..
وكلهم  مهامجون  كلهم  واحد..  فريق  حشدنا 
اهللا  حرسهم  واملدافع،  الذائد  هم  مدافعون.. 

بعينه التي ال تنام.


فريقنا المترب 







 









ان العائلة العراقية تعيش اجواء خاصة يف شهري حمرم وصفر الن فيهام اكثر من مناسبة 
اتباع اهل البيت (عليهم السالم) وافجعها مناسبة استشهاد سيد  حزينة عىل قلوب 
الشهداء (عليه السالم) . لكل عائلة طقوسها اخلاصة هبا  يف احياء هذه املناسبة فمنها 
من تقوم بعقد جمالس العزاء ومنها من توزع الطعام ومنها من ختدم يف جمالس العزاء 
ومنها من تغري ديكور بيتها لتجعله حزينا ، وغريها من املامرسات الشعائرية ، وهنا 
اود ان اشري اىل امر مهم اال وهو نتمنى ان يكون هنالك اجلديد يف احياء هذه الشعائر 
لتكون الفائدة ابدية ال وقتية وان يتم الربط بني ما استشهد من اجله احلسني وما هو 
واقعنا اليوم، عىل سبيل املثال ال احلرص فلو خصصت مبالغ االطعام الكساء االيتام ، 
او يتم ختصيص مبالغ معينة لرشاء الكتب العلمية التي يستفيد منها الطلبة يف دراستهم 
او بحوثهم ، او العمل عىل تاسيس مجعية باسم عاشوراء ملساعدة الفقراء ، او توزيع 
رب من واقعة الطف . ان هذه املناسبة فرصة  برامج واقراص ليزرية تسلط الضوء عىل العِ

كبرية يتيحها لنا احلسني (عليه السالم) للنهوض بالواقع العلمي للعائلة املسلمة



املوقع عىل شبكة االنرتنيت 

wwwahrarimamhussaincom

الربيد اإللكرتوين
al.aaelaa@yahoo.com

العنوان

كربالء/ العتبة احلسينية املقدسة

قسم االعالم - شعبة النرش

٠٧٨٠١١١٢٦٥١ - ٠٧٧١٧٩٦٤٦٤٠

جددوا مجالسكم

قالوا في اإلمام الحسين (عليه السالم)

بريطاينٌ مسيحي عامل آثار عمل يف اختصاصه مع احلكومة الربيطانية وكان ضمن 
جلنة ترسيم احلدود الرتكية اإليرانية ، وعمل سنة ١٨٥٣م ضمن املنظمة احلدودية 
بني العراق وإيران وبعد سنة اكتشف اوروك ( الوركاء) ثم عمل يف نينوى ومدينة 

نمرود من مؤلفاته تقارير عن اكتشاف الصندوق األشوري االول والثاين
قال عن احلسني (عليه السالم)

أمامه هي عبث فكل احللول  السلطة  التي وضعتها  إن كل الرشوط  رأى احلسني 
تنتهي اىل املوت فقرر املوت ببطولة  

وليم لوفتس ( ١٢٣٦ – ١٢٧٥)

رئيس التحرير
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غسل الجنابة 
سأذكر لك مالحظات تنفعك يف غسلك  منها:

١ - تأكد من أنك أزلت كل أثر للسائل املنوي كان عىل جسدك قبل أن تبدأ بالغسل.
٢ - تدخل املرافق لتتبول قبل أن تبدأ بالغسل لتخرج بقايا السائل املنوي مع البول.

٣ - جيب أن تزيل كل حاجب أو حائل يمنع وصول املاء إىل البرشة كالصمغ مثال أما إذا تعذر أو تعرس عليك إزالته 
فانتقل إىل التيمم، أما إذا كان احلاجب يف مواضع التيمم [فامجع بني الغسل والتيمم].

٤ - كل شك يعرتيك يف صحة غسل عضو بعد االنتهاء من غسله ال ترتب عليه أثرا وال تعره أي اهتامم.
ولو اعرتاك شك يف غسل متام الرأس والرقبة وأنت تغسل بقية جسدك [لزمك العود لتتدارك غسل املقدار املشكوك].

وماذا تعني بغسل اجلمعة؟ فهل هناك أغسال أخرى مل تذكرها يل؟
- نعم، هناك أغسال أخرى كثرية، ولكنها مستحبة غري واجبة سأعدد لك بعضها:

أ - غسل اجلمعة وهو مستحب مؤكد، ووقته من طلوع الفجر إىل الغروب واألفضل االتيان به قبل الزوال.
ب - غسل االحرام.

به قبل صالة  االتيان  الغروب واألفضل  إىل  الفجر  (الفطر واألضحى)، ووقتهام من طلوع  العيدين  يومي  ح  - غسل 
العيد.

د - غسل اليوم الثامن والتاسع من شهر ذي احلجة احلرام وأفضله يف اليوم التاسع أن يكون عند الزوال.
ه  - غسل الليلة األوىل وليلة السابع عرش وليلة التاسع عرش وليلة احلادي والعرشين وليلة الثالث والعرشين وليلة الرابع 

والعرشين من شهر رمضان املبارك.
و - غسل االستخارة.
ز - غسل االستسقاء.

ج  - غسل دخول مكة.
ط - غسل زيارة الكعبة الرشيفة.

ي - غسل دخول مسجد النبي (صىل اهلل عليه وآله).
وهذه األغسال كلها تغني عن الوضوء.

وهناك غريها كثري مما ال يسع املجال يف هذه العجالة لذكرها بعضها يغني عن الوضوء وهي التي ثبت استحباهبا رشعا 
وبعضها ال يغني وهي التي مل يثبت استحباهبا بدليل معترب وإنام نأيت هبا برجاء املطلوبية.

- بقي أن أسألك سؤايل األخري وهو: إذا مل استربئ بالبول بعد اجلنابة، فلم أبل، واغتسلت وانتهى كل يشء، ثم خرج 
سائل منوي بعد ذلك ولو قطرة؟

- جيب عليك الغسل ثانية حتى ولو خرج السائل املنوي بدون شهوة وبدون مداعبة.
كام جيب عليك الغسل ثانية إذا علمت أن هذا الذي خرج اآلن هو مني ولو يف غري الصورة املتقدمة.

عادت جلسة حسن مع ابيه ليكمل حوارية الغسل، فبدأ ابوه بالحديث قائال:
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مِنْ  َلَنــا  َهــبْ  َنــا  َربَّ ــوَن  ولُ َيقُ يــَن  ذِ {َوالَّ
َنا  َعلْ ٍ َواجْ ــنيُ َة َأعْ ــرَّ اتَِنــا قُ يَّ رِّ َنــا َوذُ َواجِ َأزْ

}(الفرقان - ٧٤ ) قَِني إَِماماً تَّ مُ لِلْ
لــألرسةِ وظائــف حيويــة مســؤولة عن 

رعايتها، والقيام هبا وهذه بعضها 
١- أهنــا تنتــج األطفال ومتدهــم بالبيئة 
الصاحلــة لتحقيق حاجاهتــم البيولوجية 
واالجتامعيــة، وليســت وظيفــة األرسة 
فــان  األطفــال  إنتــاج  عــىل  مقتــرصة 
االقتصار عليها يمحو الفوارق الطبيعية 

بني اإلنسان واحليوان. 
حيــاة  يف  للمشــاركة  تعدهــم  ٢-أهنــا 
قيمهــم،  عــىل  والتعــرف  املجتمــع، 

وعاداهتم. 
٣- أهنــا متدهم بالوســائل التي هتيئ هلم 

تكوين ذواهتم داخل املجتمع. 
٤- مســؤوليتها عــن توفري االســتقرار 
واحلامية واألمن واحلنو عىل أطفاهلم مدة 
طفولتهم فأهنا اقــدر اهليئات يف املجتمع 
عــىل القيــام بذلك ألهنا تلقــي الطفل يف 
حال صغره والتســتطيع مؤسســة عامة 

أن تسد مسد األرسة يف هذه الشؤون. 
٥- عــىل األرسة ان تقطــع جــزءا كبريا 
من واجــب الرتبية اخللقيــة والوجدانية 
والدينيــة يف مجيــع مراحــل الطفولة،إن 
فرتة الطفولة حتتــاج إىل مزيد من العناية 
واإلمداد بجميع الوسائل التي تؤدي إىل 
نموه اجلسمي والنفيس، وان أوهى اآلراء 
القــول بــان الوظيفــة الوحيــدة لألرسة 
إمدادهــا لألبنــاء باملال الــالزم هلم، فأن 
هذا القول قــد جتاهل العوامل النفســية 
املختلفــة التــي البد منهــا لتكوين الفرد 
اإلنســاين كاحلنــان والعطــف، واألمن 
والطمأنينة فأهنا الزمة لنمو الطفل نفيس 
وجيــب أن تتوفــر له قبــل كل يشء.  لقد 
أكد علــامء النفس والرتبيــة لألرسة اكرب 
اثر يف تشــكيل شخصية الطفل، وتتضح 
أمهيتها، أما املبدأ البايلوجي الذي ينص 
عــىل ازديــاد قابليــة للتشــكيل وازدياد 
املطاوعــة كلــام كان الكائــن صغريا. بل 
يمكــن تعميم هــذا املبدأ عــىل القدرات 
الســايكولوجية يف املســتويات املتطورة 

مــن  الطفــل  مايواجهــه  إن  املختلفــة.  
مؤثرات يف سنة املبكرة يستند إىل األرسة 
فإهنا العامل الرئييس يف حياته، واملصدر 
األول خلرباتــه، كام أهنــا املظهر األصيل 
الســتقراره، وعــىل هــذا فــان اســتقرار 
شــخصية الطفــل وارتقــاءه يعتمــد كل 
االعتامد عىل مايسود األرسة من عالقات 
خمتلفة كــامً ونوعاً.. إن اكتشــافات علم 
التحليل إن قيم األوالد الدينية واخللقية 

إنام تنمو يف حميط العائلة.
تفسري اآلية

َنا َهبْ  ــوَن َربَّ ولُ يَن َيقُ قوله تعــاىل: »َوالَّذِ
 ٍ ــنيُ َة َأعْ ــرَّ اتَِنــا قُ يَّ رِّ َنــا َوذُ َواجِ ــنْ َأزْ َلَنــا مِ
قَِني إَِماماً« قال الراغب يف  تَّ مُ َنــا لِلْ َعلْ َواجْ
املفــردات،: قــرت عينه تقــر رست قال 
تعاىل: »كي تقــر عينها« وقيل ملن يرس به 
قرة عني قال: »قرة عني يل و لك« وقوله 
تعــاىل: »هب لنــا من أزواجنــا و ذرياتنا 
قرة أعني« قيــل: أصله من القر أي الربد 
فقــرت عينه قيل: معناه بردت فصحت، 
وقيل: بل ألن للــرسور دمعة باردة قارة 

الدعا والرية

يا مواه
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وللحزن دمعة حــارة ولذلك يقال فيمن 
يدعى عليه: أســخن اهلل عينه، وقيل: هو 
من القرار واملعنى أعطاه اهلل ما يســكن به 

عينه فال تطمح إىل غريه.
ومرادهم بكون أزواجهــم وذرياهتم قرة 
أعني هلم أن يرسوهم بطاعة اهلل والتجنب 
عــن معصيته فال حاجة هلــم يف غري ذلك 
وال إربة و هم أهل حق ال يتبعون اهلوى.

وقولــه: »واجعلنــا للمتقــني إمامــا« أي 
إىل  ســابقني  اخلــريات  إىل  متســابقني 
رمحتــك فيتبعنا غرينا مــن املتقني كام قال 
 : اخلريات«(البقــرة  »فاســتبقوا  تعــاىل: 
١٤٨)، وقــال: »ســابقوا إىل مغفــرة من 
ربكــم وجنــة« (احلديــد : ٢١)، وقــال: 
»والسابقون الســابقون أولئك املقربون« 
( الواقعــة: ١١ )، وكأن املــراد أن يكونوا 
صفا واحدا متقدما عىل غريهم من املتقني 

ولذا جيء باإلمام بلفظ اإلفراد.
وقــال بعضهــم: إن اإلمام ممــا يطلق عىل 
الواحــد واجلمــع، وقيــل: إن إمــام مجع 
أم بمعنــى القاصــد كصيام مجــع صائم، 
للمتقــني  قاصديــن  اجعلنــا  واملعنــى: 
متقيديــن هبــم، و يف قــراءة أهــل البيــت 
»واجعــل لنا مــن املتقني إماما«.(تفســري 

امليزان ج١٥ ص ٧٠)
 رواية..

عليــه  اهلل  (صــىل  اهلل  رســول  قــال 
وآلــه) جلربائيل مــن (أزواجنــا)؟ قال 
خدجية،قــال ومن ذريتنا؟ قــال فاطمة 
(عليهــا الســالم)، وقــرة أعــني؟ قال 
الســالم)  احلســن واحلســني (عليهــام 
واجعلنــا للمتقني إماما؟ قــال هو عيل 
بن أيب طالب (عليه الســالم)، كام ورد 
يف (تفســريالقمي عيل بن ابراهيم ج ٢ 

ص ١١٧).
 تأمالت تربوية :

١- مــن اهم صفات عبــاد الرمحن هي 
طلب الذرية الصاحلة.

٢- مســألة  تربيــة األبنــاء وإرشــادهم 
مســؤولية اآلباء واألمهات إزاء أطفاهلم 

من أهم املسائل التي أكد عليها القرآن
الذريــة هبــة مــن اهلل لعبــاده وقــد   -٣
اســتخدم القرآن الكريم هــذه املفردة يف 

عدة آيات تتحدث عن الذرية مثل :
{ســورة مريم اآلية ٥-سورة مريم اآلية 
١٩ _ســورة األنبيــاء أيــة ٧٣ _ســورة 
العنكبــوت اآليــة ٢٧ -ســورة إبراهيم 
اآليــة ٣٩- ســوء اآليــة الشــعراء ٢١- 
سورة األحزاب ٥٠-سورة ص٣......

الخ}
٣-مفــردة (ربنــا) اســتخدمت يف اآليــة 
دون غريها مــن الصفات اإلهليــة تأكيدا 
عــىل أن الرب هو الذي تــوىل تربية عباده 
وتعليمهم تربية نســلهم وهــو الذي بيده 

أن هيب هلم ما يدعونه 
٤- الــزوج والولــد قرة عــني للزوجني 

وزينة هلام
٥- بعــض الذرية إذا نشــأ بطريقة جيدة 
صــار للمتقني إمامــا إذا األرسة تعد قادة 

للمجتمع

٦ - اهلمة العاليــة يف الدعاء والرتبية فلم 
يطلبــوا ان يكونــوا قــادة للمســلمني بل 
للمتقني الذين هم اعىل رتبة من املؤمنني 

٧- دور الدعــاء وأمهيته يف احلصول عىل 
الذرية الصاحلة والتوفيق لرتبيتهم

وظائف األرسة
ولــألرسة وظائــف حيوية مســؤولة عن 

رعايتها، والقيام هبا وهذه بعضها 
١- أهنــا تنتــج األطفــال ومتدهــم بالبيئة 
البيولوجية  الصاحلة لتحقيــق حاجاهتــم 
األرسة  وظيفــة  وليســت  واالجتامعيــة، 
مقترصة عىل إنتاج األطفال فان االقتصار 
بــني  الطبيعيــة  الفــوارق  يمحــو  عليهــا 

اإلنسان واحليوان. 
حيــاة  يف  للمشــاركة  تعدهــم  ٢-أهنــا 
املجتمع، والتعرف عىل قيمة، وعاداهتم. 

٣- أهنــا متدهم بالوســائل التي هتيئ هلم 
تكوين ذواهتم داخل املجتمع. 

٤- مســؤوليتها عــن توفــري االســتقرار 
واحلاميــة واألمن واحلنو عىل أطفاهلم مدة 
طفولتهــم فأهنا اقدر اهليئــات يف املجتمع 
عــىل القيام بذلــك ألهنا تلقــي الطفل يف 
حال صغره والتستطيع مؤسسة عامة أن 

تسد مسد األرسة يف هذه الشؤون. 
٥- عــىل األرسة إن تقطــع جــزءا كبــريا  
مــن واجب الرتبيــة اخللقيــة والوجدانية 
والدينية يف مجيــع مراحل الطفولة...ففي 
األمم التــي حتارب مدارســها الرســمية 
الديــن بطريقة مبــارشة أو غــري مبارشة، 
كذلــك األمم التــي تســري معاهدها عىل 
نظــام احلياد يف شــؤون الدين واألخالق 
كفرنســا وغريهــا فيقــع العــبء الديني 
عــىل األرسة.. فبفضــل احليــاة األرسيــة 
تتكــون لدى الفرد الروح الدينية وســائر 
العواطف األرسيــة التي تؤهله للحياة يف 

املجتمع والبيت. 
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قد  منا  البعض  الشديد  لألسف 
يف  لنا  الارادة  امر  عىل  يعرتض 
يقود  االعرتاض  وهذا  وقوعه 
صاحبة اىل اخلطيئة ويتبعها العقاب 
االهلي، مثل هذه احلالة حدثت الم 
مل  هي  البرص  كفيف  بكرها  ولدت 
عايشنا  ولكننا  تتحدث  ومل  تشكُ 

هذا الواقع.
انه  وتبني  طفلها  ولدت  حاملا 
غري  من  زوجها  تركها  مكفوف 
تركها  سنوات،  ست  وملدة  طالق 
وبمؤازرة  احلياة  معاناة  لتواجه 
رعايتها  يف  يبخلوا  مل  الذين  اهلها 
كل  فيه  تتوسم  الذي  ابنها  ورعاية 
واالمل  الربيئة  الطفولية  معاين 
وممارسة  التعلم  يف  والرغبة  باحلياة 
االطفال حياهتم،  يامرس  حياته كام 
للتسجيل  الفرصة  له  واتيحت 

بمدرسة خاصة باملكفوفني.
حول  ال  الذي  الطفل  يفاجأ  واذا 
المه  والقوة  حول  وال  له  قوة  وال 
ان زوجها قرر ان تعود اليه زوجته 

يف  التسجيل  يبدا  ان  قبل  له  عادت 
تسجيله  ارادت  وعندما  املدرسة 
رفض الزوج ذلك ووضع الزوجة 
حياة  بني  مر  احالمها  امرين  بني 

ابنهام وحياهتا الزوجية.
ان  طالبة  الزوجة  ام  تدخلت  هنا 
معها  يكون  وان  الطفل  ترعى 
وتقوم بكل ما حيتاجه اال ان الزوج 

مل يرَض وسيفكر باألمر مستقبال.

اة:
من  واسعد  افضل  هنالك  ليس 
حلظات ان جتتمع العائلة مع بعضها 
وتذليل املشاكل التي حدثت خارج 
الزوج  قرار  ان  من  بالرغم  ارادهتام 
وطاملا  زوجته،  بحق  تعسفيا  كان 
فإهنا خطوة  اىل جمارهيا  املياه  عادت 
اجيابية للزوج، ولكن مسالة حرمان 
فاذا  وقفة،  ففيها  التعلم  من  الطفل 
فلامذا  ه،  برصِ فقدُ  اهلية  بإرادة  كان 
اهيا الزوج جتعل من إرادتك تفقده 

البصرية؟ ومهام تكن حججك فان 
هلذا  احلياة  فامنح  به  تكفلت  جدته 
رفعة  يكون  أن  تستبعد  وال  الطفل 

راس لك ولزوجتك يف املستقبل.
يف  طبيعية  ظاهرة  اصبح  العوق 
عوقا  البرص  فقد  كان  واذا  العراق 
بأمراض  يصاب  بالذي  فكيف 
ان  املفروض  هلا؟  عالج  ال  خبيثة 
الظاهرة  هذه  مع  بإجيابية  نتعامل 
عليهم،ألنه  العطف  بعني  وليس 
مثلام  كرامة  وهلم  احلياة  يف  حقهم 
واحاسيس  مشاعر  وهلم  كرامة  لنا 
ولو  عندنا،  عينها  وهي  ورغبات 
علامء  عىل  امثلة  نرسد  ان  اردنا 
خدموا البرشية معوقني فان القائمة 
ليشء،  االنسان  فقد  ان  ستطول، 
ليس بإرادته فلتكن اردتنا من متنحه 

ما يعوض به عوقه..

مااة وجة 
وولدها مك

ا�سرة الحرير
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هكــذا كان يطلق عنان كلامته بصوت شــجي 
مملــوء باحلــزن واألمل والوجــع واجلــزع،  يف 
كل جملس جيلســه، ومع كل شــخص يشاطره 
مكانــه.. أصبــح إذاعــة متنقلــة حلــب األئمة 
األطهــار يــروي كراماهتــم.. ومل يكــفَّ عــن 
رسد اســترشافه برؤيــة امللقــب (ذي الثفنات 
والسجاد) وزين العابدين، وسيد الساجدين.. 
وهو ينشــد مآثــره، وهي التــي تدفعه، وحتفزه 
لرضورة بقائه، ليندمج ويتفاعل مع من حوله 

ومع من حيب. 
بقيت كلامت اإلمام (عليه السالم) متثل له صور 
الكامل اإلهلي: (اصربْ فجعلناك من الصابرين) 
كانت بمثابة مسؤولية مقاومته للمرض الذي 
عجــز األطبــاء عن شــفائه وهو يعــاين إطفاء 
إحــدى عينيــه نتيجة رضبــة يف دماغه فأصبح 
يعيش بنصف جسد وهو يتعذب ويتأمل، وجيد 
صعوبة يف التنقل من اجل العيش الكريم فكان 
ليله وهناره متشاهبني وهو خيتيل بجسده ليسقي 
روحه بكلامت اهلل ويصفي نفســه من شهواهتا 
واألخــذ بروح الدين والتمســك باملعصومني 
(عليهم السالم) سبيال للنجاة...كان املسجد 
ممتلئا باملؤمنني فكان انتقاله من عامل املرض إىل 

عامل الشــفاء،عالقة إيامنية هتب عليه يف صورة 
اإلمام (عليه الســالم) حتمله مسؤولية إدامتها 
ومقاومتها وتوضيحها.. كأهنا وحدة إسالمية 
حتمــل لــواء األئمــة وتأثرياهتــم عــىل املحبني 
والعاشــقني ألهــل بيــت النبوة صلــوات اهلل 

عليهم.
فــكان مدرســة ســجادية يتحــدث فيهــا عن 
شخصية ومكانة اإلمام عيل بن احلسني (عليه 
الســالم) عند اهلل عزّ وجل وعــن ظهوره بعد 
واقعــة عاشــوراء يعــد معجــزة حلقانيــة أهل 
البيــت (عليهم الســالم ).. فهــو اإلمام الذي 
نطــق لــه احلجر األســود بلســان عــريب مبني 
بإذن اهلل ســبحانه وتعاىل شاهدا بإمامته (عليه 
الســالم).. ومعجــزة (الصحيفة الســجادية) 
فريــدة يف تكوينهــا وهــي حتتــوي عــىل مجيع 
احلقائق واملعارف اإلهلية، لو أراد شــخص أن 
يتكلم معه اهلل (عزّ وجل) فعليه أن يقرأ القرآن 
الكريــم ولــو أراد أن يتكلــم مــع اهلل فعليه أن 
يقرأ (الصحيفة السجادية).. اثبت بقوة إيامنه، 
بعقيدة أهل البيت وعشــقه األزيل لإلمام زين 
العابدين (عليه الســالم) مالذا لشفاء املرىض 

من املؤمنني وبابا سجادية عىل األرض..  

ال ياأ يردد ويهي: واسوا 
 وا مرا�سيكدوما وار سال
 يال رال حروا اواأ

اجتا السا اه منا 
 س ال ذات االأر ع

جيا  منابها اتوا 
 اسال ا  هري

 يااأت سهدا ساعدي
 يال رون اليدر

ال وا ليبو ندما 
 الي  يو ر

 ارو حدد لنا اأن سني
  ريةو ميل  عدال
 زوة ة ةسية وسا�ا

ه الوال السار اأئة 
اأهل البي جيه م ور 

 و�سادت اأئ ها دوا
 ر ر�سو سو سياواأو

اال

باُب 
بيدسور اليدر عا

 ذي الثفنات  
سجادية 
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الطقوس  بإحياء  املقدسة  كربالءُ  تبدأُ 
بغيمة  املقدسة  احلسينية  والشعائر 
إعالن  مع  والوجع،  واألمل  احلزن  من 
إمام  باستشهاد  عام  كل  األحزان  شهر 
املحمدية  الدوحة  وسليل  اإلنسانية 
والباطل،فتعلن  الظلم  يقارع  وهو 
حمرم  شهري  طيلة  احلداد  كربالء  بذلك 
املصاب  لتستذكر  اخلري،  وصفر  احلرام 
وأهل  احلسني  باإلمام  حل  الذي  األليم 
عىل  السالم)  (عليهم  وأصحابه  بيته 
سيد  ملحمة  املقدسة،وترسم  أرضها 
بأداء  الشهداء،وأحداثها،وفاجعتها 
طقوس ومراسيم اعتادت عليها عىل مر 

السنني..
جملة »العائلة املسلمة« تطرقت اىل تاريخ 
املقدسة  كربالء  يف  احلسينية  الشعائر 
(سعيد  واملؤرخ  الباحث  عنها  وحدثنا 
رشيد زميزم)، قائال: »إن الطائفة الشيعية 
تعرضت وتتعرض لألذى واملضايقة من 
قبل أعداء اإلسالم،عىل مرّ الزمان، لكن 

أفاضل  علامء  من  أشداء  رجال  وجود 
وكربالئيني خملصني استطاعوا املحافظة 
عىل إحياء الشعائر احلسينية«،مضيفا إن 
»حقيقة الشعائر متنوعة ومتعددة وبدأت 
بعدة  السالم)  استشهاده(عليه  منذ 
أسابيع وتفيد بذلك التقارير والروايات 
هي  احلرام  حمرم  شهر  شعائر  أول  إن 
هبا  قام  األقدام،التي  عىل  امليش  شعرية 
األنصاري  (جابر  اجلليل  الصحايب 
»رض«)حيث جاء مشياً اىل كربالء من 
املدينة املنورة بعد ورود أخبار استشهاد 
وهكذا  السالم)،  احلسني(عليه  اإلمام 
بدأت الشعائر احلسينية تتطور يوما بعد 
الطعام  إطعام  وشملت  وتوسعت  يوم 

وإقامة جمالس اللطم وغريها«.
السالم)هم  (عليهم  األئمة  إن  »مبينا« 
أكثر الناس اهتامماً بالشعائر،حيث كانوا 
يشجعون العامة بحضور جمالس التعزية 
أدبية  جمالس  بإقامة  ويقومون  باملصاب 
احلسني  اإلمام  لرثاء  الشعراء  حيرضها 

األئمة  أوىص  وقد  السالم)  (عليه 
هذا  عىل  باالستمرار  اتَباَعهم  االطهار 
ولده  الوالد  يويص  كان  حيث  النهج, 
وأحفاده، وهكذا اخذ الشخص يويص 
ابناءه وأخواته وأقاربه انطالقاً من قول 

السالم):«احيوا  (عليه  الصادق  اإلمام 
أمرنا رحم اهلل من أحيا أمرنا«، و«اكتبوا 
عنا واحتفظوا بمخطوطاتكم«، وغريها 

 سينيةا ائرسال
 تاري منها

يكبه الكرالئيون 
الوال حرو

 اال�سد سيا  ريرت
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م اإلمام  أن  إىل  إضافة  األحاديث  من 
عىل  أكده  وما  السالم)  (عليه  الرضا 
إضافة  احلسينية،  الشعائر  استمرار  أمهية 
وأدباؤنا  األعالم  علامؤنا  به  تقدم  ما  إىل 
حماوالت  من  الرغم  عىل  وشعراؤنا 
الظاملني من احلكام  بمنع إقامة الشعائر«..

هبا  ينفرد  خصوصية  إن«هناك  اىل  الفتاً 
الكربالئيون  يتهيأ  حيث  كربالء،  أهايل 

احلرام  حمرم  شهر  من  العارش  قبل 
يف  السواد  (التكيات)ونرش  لنصب 
املدينة وارتدائه طيلة حمرم احلرام،كذلك 
من  القريبة  الدور  وفتح  املحالت  غلق 
والتاسع  (الثامن  أيام  طيلة  احلرمني 
مدينة  هبا  تنفرد  ميزة  وهذه  والعارش) 
املجالس  أن  إىل  إضافة  املقدسة  كربالء 
يرتادها  أركاهنا  مجيع  يف  املقامة  احلسينية 
من  احلسيني  املنرب  خطباء  وأشهر  ابرز 
(رواديد)  - حسينيني  ومنشدين  قراء 

وكان اغلبهم من أهايل كربالء.
الدينية  والباحثة  اإلعالمية  قالت  فيام 
إقامة  ذروة  »إن  امني):  حممد  (هيام 
حمرم  شهر  يف  تكون  احلسينية  الشعائر 
وان  عام,  كل  من  اخلري  وصفر  احلرام 
هذه  خالل  املؤمن  هبا  يقوم  حركة  كل 
ظاهري  فقه  من  هلا  بد  ال  الشهرين، 
لسيد  العزاء  جمالس  بإقامة  وباطني 
الشهداء (عليه السالم)،باعتبارها شعرية 

دمه  لوال  إذ  اإلسالمي,  الدين  من شعائر 
اسمه،  إال  اإلسالم  من  بقي  ملا  الطاهر، 
ومن القرآن إال رسمه,وهي من مصاديق 
إحياء األمر الذي دعا هلا اإلمام الصادق 

(عليه السالم)«.
بإشهار  عام  كل  حلول  مع  مبينة«نقوم 
السود  الرايات  السواد،ووضع  ولبس 
الدور،وترك  سطوح  اجلدران،وعىل  عىل 
للزينة،واحلد  مصداقا  يعترب  ما  كل 
شهري  يف  املفرطة  االبتسامة  من 
زيارة  قراءة  من  املصاب،واإلكثار 
االوىل  العرشة  يف  وخصوصاً  عاشوراء 

من حمرم ففيها توفيقات خاصة«.

خالل  به  نقوم  ما  »أهم  إن  اىل  مشرية 
احلسينية  املجالس  إقامة  هو  الشهرين 

السالم)   احلسني(عليه  مصاب  وابراز 
من  وعقيدته  فكره  توضيح  اىل  والدعوة 
نخلق  بذلك  الكبرية  تضحياته  خالل 
جيال مبنيا عىل أهدافه وما دعا إليه (عليه 
مل  »إين  بقوله:  اإلصالح  من  السالم) 
اخرج ارشاً وال بطراً وإنام خرجت لطلب 
اإلصالح يف امة جدي«، وهذه من أوىل 
مانركز عليه يف إقامة املجالس احلسينية«.  
أصحاب  املسلمة«  لـ«العائلة  واكد 
أهايل  من  والعديد  احلسينية  املواكب 
املدينة  »مواكب  كربالء،إن  حمافظة 
املقدسة متتثل كليا إىل توجيهات األمانتني 
، واحرتام  املقدستني  والعباسية  احلسينية 

ما وضعه قسم املواكب والشعائر احلسينية 
من ضوابط وتعليامت«،وأشار العديد من 
سنة  كل  أهنم«يطمحون  اىل  الكربالئيني 
يف حمرم احلرام لزيادة اخلدمة احلسينية ملا 
متثله من مظهر إسالمي دال عىل التكافل 

االجتامعي«..
تفتتحها  الشعائر  هذه  أن  بالذكر  جدير 
قبة  عىل  السوداء  حسني«  »يا  راية  رفع 
السالم)  (عليه  احلسني  اإلمام  رضيح 
إعالنا لقدوم شهر حمرم األحزان يف كل 
عام وجرت هذه العادة بعد عام ٢٠٠٣. 
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بعد  برزت  التي  السلبية  الظواهر  من 
احدى  من  كان  الذي  املفاجئ  االنفتاح 
مدلول  مع  الفج  التعاطي  افرازات 
عىل  فجاة  هطلت  التي  الديمقراطية 
هيضمها  مل  والتي  العراقي  الشعب 
الكثريون او يستوعبوا مفاهيمها الفلسفية 
 ، واالنسانية  الوطنية  وحتى  الرتبوية  او 
تربز ظاهرة استخفاف اجليل اجلديد بالقيم 
وهو  القديم  اجليل  عليها  ونشا  تربى  التي 
مظاهر  ومن  النيساين  التغيري  ماقبل  جيل 
ظاهرة  تايت  كثرية  وهي  االستخفاف  هذا 
عسكرة الطفولة (النشء اجلديد) العراقية 

.
اذ ربام ينفرد مشهد الطفولة العراقية بيشء 
العراقي  املشهد  صفات  بعض  يعكس 
للعيان  يتجىل   »االنفراد«  وهذا  العام 
يف  للجدل  ومثرية  للنظر  ملفتة  كظاهرة 
التي  اعيادنا  من  عيد  كل  يف   ، واحد  آن 
الفرح  العراقيون حلظات من  فيها  يقتنص 
والسعادة وسط  ظروف قاهرة  قلام مر هبا 

شعب من الشعوب إال وخرج منها مثخنا 
وهذه   ، االندمال  عن  العسرية  باجلراح 
يقتنيها  التي  االلعاب  انتشار  هي  الظاهرة 
واملراهقون  اعامرهم)   (بكافة  االطفال 
املفرقعات  من  تبدأ  العاب    ، اليافعون 
والدبابات  الرشاشة  باالسلحة  والتنتهي  
يف  الفزع  يثري  ما  تطلق  التي  واملسدسات 
سواء  حد  عىل  والكبار  الصغار  نفوس 

وبعضها  االصابات  من  بالكثري  وتسبب 
يف  يتسبب  اآلخر  والبعض  جدا  خطري 
عوق مستمر للطفل سيام ان كانت االصابة 
الرأس  مثل  جدا  حساسة  مناطق  يف 
والعني ، ومن املؤسف واملثري لألسى  ان 
بفلذات  االعياد  يف  املستشفيات  متتلئ 
جراء  من  الورود  عمر  يف  وشباب  اكبادنا 
يف  تتشارك  التي  االلعاب  بتلك  االصابة 

عسكرة الولة الراقية 

ال�سبا اعبد الر �عبا
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مسؤولية انتشارها اجلهات احلكومية املعنية 
جمال  يف  الفاعلة  املدين  املجتمع  ومنظامت 
الطفولة واالرسة  ووزارة الرتبية والتجارة  
واجلهات االمنية املختصة فضال عن السلطة 
واملسموعة  املقروءة  ووسائلها  الرابعة 
واملرئية سيام الفضائيات ويأيت دور االرسة 
باعتبارها احلاضن االول للطفل واملسؤول 
يف  املقدمة  يف  وتوجيهه  تربيته  عن  املبارش 
عىل  االطراف  بقية  تساعد  نواة  تأسيس  
الشارع  يف  الظاهرة  هذه  انتشار  من  احلد 
وتوزيعها  استريادها  من  بدءا  العراقي  
اىل  دخوهلا  ملنع  احلدودية  املنافذ  ومراقبة 
التي  والقوانني  الترشيعات  وسن  البلد 
وليس  عام  بشكل  االسترياد  عملية  تنظم 
كام  فقط  واملفرقعات  االسلحة  العاب 
واخلرض  الفواكه  استرياد  عملية  يف  حصل 
عشوائية  بصورة  املايض  يف  حصلت  التي 
 ، للعيان  ماثلة  السلبية  آثارها  وماتزال 
واعطاؤها  التنفيذية  اجلهات  عمل  وتفعيل 
عن  فضال  لذلك   الالزمة  الصالحيات 
خرق  حصل  ان  الرادعة  العقوبات  تفعيل 

ما كونه خيص جيل املستقبل . 
تلك  استعامل  يف  فقط  تكمن  ال  املشكلة 
نفسية  عىل  ارضار  من  تسببه  وما  االلعاب 
عىل  او  االطفال  السايكلوجي)   (اجلانب 
تكمن  وانام  الصحي)  (اجلانب  ابداهنم 
لنموذج  امتدادا  تعترب  الظاهرة  هذه  ان  يف 
الذي  املجتمع)  (عسكرة  املعسَكر  املجتمع 
دعائمه  املتعاقبة  الديكتاتوريات  ارست 
وابعاده   السايكلوجية  جذوره  ورسخت 
العراقي  املجتمعي  النسيج  يف  االجتامعية  
وحزبوية  وسياسية  ايديولوجية  السباب 
الديكتاتوريات  تلك  من  حماولة  يف  بحتة 
والسلم  املجتمعي  االستقرار  لزعزعة 
العراقي  املجتمعي  النسيج  وتفتيت  االهيل 
جهة  ومن  جهة  من  عليه  السيطرة  لغرض 

خالل  من  املجتمع  ادجلة  لغرض  اخرى 
تلك  توجهات  مع  يتالءم  بام  عسكرته 

الديكتاتوريات ..
االسلحة  ان  يف  تكمن  الثانية  واملشكلة   
»احلقيقية«  تغزو البيوت العراقية والسباب 
شتى  منها االحتقانات السياسية والطائفية 
والعشائرية،   االجتامعية  ومنها  والعرقية 
ايادي  متتد  حني  جالء  اكثر  يبدو  واخلوف 
االطفال واملراهقني حني يكربون اىل ممارسة 
»هواياهتم« العفوية والربيئة  بصورة حقيقية 

مادامت تلك االسلحة متوفرة ويف متناول 
لعب  قد  السايكلوجي  العامل  والن  اليد 
استخدام  وصار  البلوغ  مرحلة  يف  دوره 
نفسيا واجتامعيا وال  اي سالح شيئا مربرا 
االستخدام  هذا   من  حيد  رادع  اي  يوجد 
السلطات  بدور  وانتهاء  االرسة  من  ابتداء 
املعنية  التي  يقع عىل عاتقها محاية املجتمع 

واستقراره .
هؤالء  اغلب  ان  للنظر  امللفت  واليشء 
هذه  مع  يتعاملون  واملراهقني  االطفال 
»احلرفية«  من  بيشء  املسلحة   االلعاب 
افالم  من  يرونه  ملا  وتقليدا  منهم  حماكاة 
تبث  التي  الفضائيات  يف  ومسلسالت 
ماحتتوي  وبكل  منها  الكثري  االثري  عرب 
يرافقها  والتدمري  والقتل  الدم  مشاهد  من 
كالسيكيا  تتزامن  التي  االباحية  املشاهد 

القتل  فكريت  بامتزاج   القتل  مشاهد  مع 
مقصود  بطرح  اجلنس  مع  والتدمري 
وكلها  احد   عن  خافية  تعد  مل  والسباب 
االطفال  بني  العداوات  زرع  اىل  تؤدي 
وبث الرعب يف نفس االطفال االصغر سنا 
عن  (للتنفيس  احليوانات  ايذاء  عن  فضال 
عدوانية مكبوتة)  من خالل التطبيق العميل 
لتلك االلعاب التي تذهب اجزاء كبرية من 
يكون  والتي  اخلارج  اىل  الصعبة  العملة 
استريادها  لغرض   ، اليها  أمسِّ  يف  البلد 

هلم  همَّ  ال  الذين  التجار  بعض   قبل  من 
كانت  وإن  كانت  طريقة  باية  الربح  سوى 
القيم  الطفولة ومنظومة  براءة  عىل حساب 
االجتامعية التي يتحىل هبا املجتمع العراقي 
العملة  اهدار  حساب  وعىل  الرصني 
الوطنية يف  النقدية  السيولة  الصعبة وتبذير 
استرياد واستهالك مايرض االمن املجتمعي 
وحتى السلم االهيل باعتبار ان هذه اللعب 
اكثر  ملامرسات  املستقبل  يف  نواة  تكون  قد 
خطورة إما بولوج عامل اجلريمة او التورط 
اذن  فاملسؤولية   ، االرهابية  باالعامل 
احلكومية  املؤسسات  مابني  مشرتكة  هي 
االمنية  واجلهات  املدين  املجتمع  ومنظامت 
املسؤولية  تقع  واالعالمية  وقبل كل يشء 
املبارشة عىل االرسة التي ان صلحت صلح 

معها املجتمع ومعه الدولة .
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اهلـــجـــرية يف  الـــكـــتـــائـــب  ــــــادى  ن
ــــم ــــاش ـــــــــــــالك فـــــتـــــيـــــة ه وه
ــــي وقـــاســـم ــــظــــام ـــــرب ال ـــــاألك ف
اجلــــنــــان روح  إىل  ـــــوا  ـــــل رح
ــــــــا احلـــــشـــــود وقــــــد َبـــَغـــت أمّ
وحـــــفـــــيـــــد امحــــــــــد دوهنــــــــم
وزهـــــــــــري ســـــــائـــــــل: وحيــــكــــم
ـــــم ـــــكُ ـــــآل م املـــــــــــــــامت  إن 
ـــــرٌ ـــــوعِ م الـــــضـــــاللـــــة  درب 
اإلمـــــــام إىل  عــــــــاَد  ــــــــــــرُّ  واحلُ
ــــكــــم ــــــــا أولــــــــــيــــــــــاء نــــبــــيّ ي
ـــم ـــك ـــت ـــــــان دع ـــــــــرف اجلـــــــن غ
ـــم ـــت ـــي ــــــعــــــال أت ـــــعــــــَم الــــــفِ نـِ
ــــــىل أســـيـــافـــكـــم وا ع ــــــــــــــدّ شُ
احلـــســـني دوَن  ـــــجـــــاهـــــدوا  ف
) الـــَوفـــا ـــــنْ (جـــــــونِ واملــــســــكُ مِ
ــه ــب ــل ــق ـــــــشـــــــوَد ب َرَمـــــــــــــَق احلُ
ٍ ـــــــَل بــــيــــعــــة  ـــــرت رســـــــائ ـــــك ن
ــــــــردى ــــــــــنُ ال ــــــامــــــهــــــا ره أيّ
أحـــســـابـــكـــم إىل  عــــــــــــودوا 
ــــــهُ ــــــمّ ــــــس املــــــــــــــامت هي ــــــي ل
ـــه ـــف ـــط ـــــــول وع ـــــــرس مــــثــــل ال
ــــــــرىً قُ يف  ـــر  ـــف ـــغ ـــي ل ـــــو  ـــــدع ي

ـــــــرية ـــــــوم اســــتــــغــــاثــــتــــه األخ ي
ــــرية ــــن وأفـــــــــــول أنـــجـــمـــهـــا امل
ــــعــــشــــرية بـــــعـــــدهـــــم قـــــمـــــر ال
بـــــعـــــزة الــــنــــفــــس الــــكــــبــــرية
ـــرية ـــق ـــــت ف ـــــات ـــم ب ـــه ـــوس ـــف ـــن ف
نـــظـــرية جيــــــــدوا  أن  هـــيـــهـــات 
ــورة؟ ــه ــط ال ــفــس  ــن ال تــقــتــلــون  أَو 
ــــثــــرية ــــــــــــــوالٌ مُ ســـتـــلـــيـــه أه
ــــه خــــطــــرية ــــك ــــال ــــس أحـــــــــىل م
ضـــمـــريه ــــــــت  أرض  ،ٍ بــــتــــوبــــة 
ــــورة ــــوق ــــن احلـــــــرم ال ـــــــــوا ع بّ ذُ
ــــــــرية ـــــهـــــا األث ـــــامرق ـــــو ن ـــــزه ت
ـــرية ـــص ـــب ال فــــقــــد  ــــــــذي  ال ذلّ 
ــــرية ــــوت ــــصــــاعــــدت ال ــــد ت ــــاق ه
ــــــوَرةْ ــــــص ــــــــــــدٌ َه كـــــأهنـــــم أُسُ
ـــــــــــى عــــبــــريه ـــــــا أزك ـــــــــاهلل م ت
غــــزيــــرة كــــانــــت   ٍ وبِـــــــَعـــــــربة 
ـــــرية  ـــــا بــــرحــــت أج لــــيــــزيــــد م
ـــا قـــصـــرية ـــاه ـــق ـــل فـــَلـــعـــمـــري ت
ــريه ــص م الـــــعـــــادي  يــضــمــن  أَو 
ــــــــه كــــبــــرية ــــــــت ـــــــنّ رأف ـــــــك ل
ـــــاة الـــعـــســـرية ـــــان ـــــع رغـــــــم امل
ــــت فــــخــــورة ــــا ظــــلَّ ــــاده ــــن ــــع بِ

ورة س� ه سد�اأ

ع يدر
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ال عبا� الاهر

، كلحيتِه الثلجيةِ املطلقةِ عىل سجيتِها، وبخربةِ سبعَني من السياحةِ مع الريشةِ  دَته، وعىل صدرِ بياضِ اللوحةِ الناصعِ هيأ الرسامُ عُ
؛ جَسَد جواداً أصيالً أشهَب، حتى يبدَو كأنه يسبحُ يف فضاءاتِ حلمٍ ملكويتٍّ  ، والتوحدِ القديسِّ معهام بالرتحالِ الصويفِّ واأللوانِ
 ، ، فاندلَق املاءُ منها، ساَل نحَو األسفلِ ه قربةٌ وقد خرَقها سهمٌ غادرٌ ، تكادُ رجاله تـنوشانِ األرَض، وبيدِ ، وعليه فارسٌ مهيبٌ شفافٍ

وأتلَف ألواَن اللوحةِ!.
، واستبدهلا بورقةٍ ثانيةٍ، وبعد تكررِ نزولِ املاءِ مرةً تلَو أخرى، رسَم للفارس قربةً بال ماءٍ هذه  انتزَع الرسامُ الورقَة بوقارٍ من املحملِ

، فكيف...كيف............؟  !، لكنه استذكَر أطفاالً عطشى ينتظرون، ووعد حرٍ قطَعه لنساَء وفتياتٍ َة ، حسامً للمأزقِ املرّ
ه ال يمكنُ أن خيلَف وعَده. ومثلُ

مهَس الرسامُ مع ذاتِه بحرَيةٍ :
ـ ما قيمةُ لوحةٍ كهذه يف واقعةٍ كتلك من دونِ املاءِ؟

، وقد نُشَب السهمُ فيها، ورايةً خرضاَء مطروحةً أرضاً  ها قربةً فارغةً ، فرسَم بجوارِ ، فنزلت من عينيه دمعةٌ بلونِ الدمِ مزقها أيضاً
قرَب املرشعةِ ، وكفاً مبتورةً .
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ثقوباً  عيناه  اقتنصت  حني  يدري  يكنْ  مل 
من  املزيد  هناك  أنّ  صديقه  جوارب  يف 
الثقوب املرئية وغري املرئية التي سيلحظها 
أمل  تضاهي  وهي  اجلديد،  رفيقه  حياة  يف 
الربد النافذ إىل قدميه الصغريتني أو حتى 
أبعد  الذي عجز عن مواراته..  اإلحراج 
نظره جانباً عندما رأى محرة اخلجل تعلو 
سحنته وقد سارع بنزع جواربه املهرتئة..

ط املنطقة أحاط عينيه بكل  كجندي يمشّ
لغاية  إليه  جاء  الذي  وهو  املنزل  يف  ما 
يف  صديقه  مساعدة  إىل  إضافة  أخرى 
دروس املدرسة.. استحرض كالم والدته 

جيداً
املحتاجني..  من  الكثري  الكثري  (هناك 
النفط  بلد  وليس  الفقراء  بلد  يف  نعيش 
كام يزعمون، تأكد من أن يكون صديقك 
الفقري لكي  »مسكينا« أي أشد حاال من 
نساعده بالقليل الذي نجمعه من اخلريين 

يف املؤسسة).
نظراً  صغرية  طاولة  عىل  سوية  جلسا 
األمطار  طالته  الذي  السجاد  لرطوبة 
له  يرشح  ورشع  الباردة،  الشتاء  ليايل  يف 
يعيد  أن  منه  طلب  التي  الدروس  بعض 
والذهول  احلرية  أصابته  له..  رشحها 
لذكاء ورسعة البدهية الواضحة لصديقه 
حيث  الصف  يف  وضعه  ينايف  ما  وهو 

ينعته البعض بالبليد وبطيء الفهم.
اً من سؤاله وتعجبه.. مل جيد بدّ

الثقب  يكتشف  وهو  اهلم  سحابة  علته 
من  أقساه  وما  صديقه  حياة  يف  الثاين 

ثقب!!
إذنه  عند  الطبل  غشاء  يف  ثقب  هو 
مدينته  هزّ  ضخم  انفجار  نتيجة  حدث 
خرج  ولكنه  وشيك  موت  من  نجا  وقد 
تأخره  ما فرسّ سبب  بإذن معطوبة وهذا 
الغريبة. ترصفاته  وبعض  الدرايس 

والدموع  قاهلا  تدرجيياً)  سمعي  (سأفقد 
إن  (هذا  اخلرضاوين..  عينيه  يف  تتلجلج 

مل أقم بعملية جراحية خلياطة الثقب)..
سيبدو غبيا جدا إن سأله عن سبب تأخره 
عينيه  بأم  رأى  وهو  العملية  هذه  بإجراء 

حالته التي يرثى هلا..
وأسدل الليل ستاره وبات الوقت متأخرا 
للعودة إىل البيت فتكلم مع والدته يطلب 
بأس  (ال  صديقه..  عند  املبيت  منها 
تفتح  أن  حاول  صحيح..  عزيزي.. 
مفتاح  فهي  حمتوياهتا  ص  وتفحّ ثالجتهم 
مهم لنعلم درجة فقرهم)..لكنه قد فتش 
عنها قبال يف أنحاء البيت ومل جيد أثرا هلا! 

أقفل اخلط وهو ممتن لطيبة والدته..
سيستحرض  اب!  ينساها  لن  ليلة  كانت 
املؤملة..  وتفاصيلها  جزئياهتا  كل  الحقا 
أنّ  ليعلم  طويال  صداقتهام  عمر  يكن  مل 
دته  رشّ ر  هجّ ومُ نازح  إال  هو  ما  صديقه 

 اتي ليا
مهريرية 

 رقية تا
مرز اورا ين عيها الساللرعاية اليات
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سكناهم  منطقة  من  اإلرهابية  العصابات 
اإلنسانية..  املآيس  من  الكثري  شهد  وقد 
املختلفة  ومالحمه  لكنته  إىل  يوما  ينتبه  مل 
بعض اليشء، فكل اهتاممه كان يلقيه دوما 
إنسانية  أخرى  تفاصيل  إىل  اجلميع  ومع 
قصته  إىل  استمع  اجتامعية!!  وليست 
أهنم  وكيف  عائلته  مع  القاسية  ورحلته 
تفتقر  خميامت  يف  املاضية  السنة  يف  عاشوا 
يف  وخصوصا  االحتياجات  من  للكثري 
فصل الشتاء.. (جرفت الفيضانات خميمنا 
ذات مرة بعد موجة أمطار غزيرة وغرقنا 
يف الوحل.. عرشة أطفال فارقوا احلياة يف 
ليلتها بسبب الربد القارس بعد أن باتوا يف 
جديّا  طابعا  أخذت  ونربته  قاهلا  العراء). 
بعض  يتخلل  الفكاهة  حس  كان  أن  بعد 
رقيقة،  واحدة  بطانية  حتت  قصصه..دلفا 
تثاءب صديقه وتاق للنوم بعد أن نفدت 
للحديث..(أال  ها  جلّ رصف  التي  طاقته 

يمأل  والذهول  سأله  بالربد؟؟)  تشعر 
عينيه؟

(ما أدفأها أمام ليايل املخيامت الزمهريرية) 
وغطّ يف نوم عميق.. دخل صديقه إىل عامل 

النوم ودخل هو إىل عامل الصقيع!!
وتتواىل الثقوب التي مل يلحظها يف البداية، 
يف  كان  الذي  أكربها  إىل  بأسى  ق  حدّ
بالذي  ينضح  إناء  أفقيا  يوازيه  السقف 
يبدو..  ما  عىل  األمطار  هطول  عند  فيه 
عليها  يستدل  متعددة  أماكن  يف  وغريها 
عند سامع زجمرة الرياح من خالهلا أو من 
يلفح وجهه بسببها..  الذي  البارد  النسيم 
أفكاره  الوقت  لبعض  الربد  عن  شغلته 
كيفية  وهي  هبا  نفسه  حيادث  بدأ  التي 
معاجلة تلك الثقوب والرشوخ.. (سيتوىل 
جارنا الطيب مشكلة شقوق الترسيب يف 
تكاليف  بـجمع  أمي  وستتكفل  السقف 
ابتسامة  عن  ثغره  انفرج  األذن..  عملية 
وهو يفكر برشاء جوارب جديدة لصديقه 
ه  مهّ إىل  عاد  ثمّ  اخلاصة)،  أمواله  ومن 
.. فهو يعلم أهنا حلول ترقيعية ليس  ثانيةً

إال!!
أثقلته وضاعفت من مهومه تلك الثقوب 
التي أصابت الوطن وبعض ضامئر أسياده 
يتسلل  أن  خالهلا  من  استطاع  والتي 
األعداء إىل أرايض ومدن صديقه ويعيثوا 
وترشيدا..  وقتال  وفسادا..  دمارا  هبا 
بالد  إىل  أبناءه  السموم  رياح  وقذفت 
الغربة »لو مل تكن قلوبنا مليئة بالثغرات ملا 
إلينا« هل من سبيل لرتقيع  منفذا  وجدوا 
الربد  عظامه  دقّ  ترى؟!  يا  الثقوب  تلك 
الليلة مل يأكل كثريا  وقرصه اجلوع، فتلك 
يكفي!! رصّ عىل  بالكاد  كان  الطعام  ألن 
أسنانه وأطرافه ترتعد فانكمش عىل نفسه 
كام اجلنني يف بطن أمه مقلداّ بذلك حركة 
صديقه الذي اعتاد عىل هذا األمل!! أصابه 

قلبه  يف  اشتعل  يضايقه..  ينفك  ال  سعال 
ر أطفال املخيم الذين  حزن مرير وهو يتذكّ
مل  الباقني..  ومآل  وحال  نحبهم،  قضوا 
يكن يعرف قبالً أن اإلنسان قد يموت من 
تقض  الليلة  تلك  ذكرى  ستبقى  الربد!! 
من  تذمر  وكل  شكوى  كل  عند  مضجعه 
شعر  قد  يعجبه..  مل  حلاف  لون  أو  طعام 
الذي  احلقيقي  الفقري  بشعور  وقتها  حقا 
عند  إياه  بمشاركته  قبال  نفسه  يقنع  كان 

أيام الصيام!!
األذان  الفجر..  إىل  النوم  طعم  يذق  مل 
الصالة..  إىل  وصديقه  فنهض  يصدح 
يغري  يشء  فال  يوم،  كل  من  أقل  بتثاقل 
شبه  بامء  توضآ  الفراش..  إىل  بالرجوع 

متجمد وعادا إىل مضجعهام..
من  تستيقظ  كي  بالشمس  يستنجد  كان 
للحظات  عيناه  غفت  الطويل..  سباهتا 
دافئ..  ضوء  شعاع  عىل  استفاقت  ثم 
خيوط من الشمس تطلّ من ثغرات ستارة 
املعتمة..  الغرفة  فتيضء  الكاحلة  الغرفة 
الضوء  بقيمة  تشعر  لن  قالوه،  ما  فعال 
فتيل  إىل  النظر  أمعن  بالظالم!!  متر  حتى 
داخله..  إىل  يتسلل  أنه  شعر  الذي  النور 
اليائس!!  ينفذ إىل قلب  الذي  إنه كاألمل 
التي  الكثرية  الثقوب  من  الرغم  عىل 
ومع  البيت..  هذا  يف  واستنبطها  شاهدها 
كهذا  بعضها  أنّ  إال  وأملها..  قسوهتا  شدة 
لكنه  به،  نشعر  نكاد  وال  صغري  الثقب.. 
بصيص  هو  احلياة،  يف  واسعة  آفاقاً  يفتح 
بغد  والتفاؤل  األمل  أي  الضوء..  من 
ما هو مجيل ورائع  يرينا كل  والذي  أمجل 

وحمجوب خلف ستار الظالم..
دافئة  بجوارب  قائام  األمل  يزال  وال 
ووطن  تندمل..  وجراح  ة  رقعّ مٌ وأحالم 
نخيطه من جديد لينعم أبناؤه باألمن وال

سالم.                                           
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رار داعو سدان اس �ق�س م

وطأة  حتت  جهادهم  ايام  قضوا  شجعان 
املدافع،  وأصوات  والدخان  والبارود  النار 
ويتعطرون  االرض  عبري  يتنفسون  صابرين 
النرص، حيتضنون االرض ويسقوهنا  برائحة 
حشود  الزكية،  ودمائهم  عرقهم  من 
متكاتفون حيملون قبل السالح حب العراق، 
للوقوف  يتبارون  الشهادة،  برشف  يتباهون 
بال  (داعش)،  العامل  عدو  أمام  واحداً  صفاً 
يتسابقون  شجعان  أبطال  عشاق  مقابل. 
للنيل من العدو ويلهثون للوقوف عىل اعىل 
درجات النرص يتهيؤون ويتأهبون للشهادة، 
يطاردون العدو من بيت اىل شارع، يطهرون 

األرض من دنس الدواعش.
يرون  االنتصار وهم  بحالوة  يشعرون  محاة 
اىل استغاثتهم  الدواعش ويستمعون  هزيمة 
ان  يريد  كان  منا  احد  ال  ان  يقول  بعضهم 
ليوم  لألهل  والعودة  اسرتاحة  بأخذ  يتمتع 
الوطنية،  اعىل مراحل  يومني، وهذه هي  او 
الكفرة  عينيه هزيمة  بأم  يرى  ان  يريد  الكل 

الفجرة الدواعش.
اشار مقاتل اخر قائال:

املدارس  ان تدرس يف  دروس عظيمة جيب 
حققها  التي  البطوالت  عن  العسكرية 
اجليش العراقي واحلشد الشعبي الذي اتسم 
حضن  يف  لالرمتاء  ورغبة  الكبري  بحامسه 
العدو دون  االرض من اجل محايتها وطرد 
ان يكون له خربة سابقة يف خوض احلروب، 
اال اننا تفوقنا عىل العدو بام نمتلك من حب 
للوطن والشهادة من اجله، ألننا ندافع عن 
فيام  والكرامة،  والرشف  والعرض  االرض 
هو جاء من اجل القتل والرتهيب، لذا كانت 
يسطرون  وهم  الشعبي  احلشد  رصخات 
البطل  العراقي  البطولية مع اجليش  املالحم 
التي  هي  املشط  كأسنان  واحد  صف  يف 
عدو  اوصاله،  يف  واخلوف  الرعب  تدخل 
حصل عىل اعىل مستويات التدريب يف دول 
قوة  ويمتلك  االجهزة  احدث  وعىل  العامل 
اال  والقنص  طويلة،  لساعات  الزحف  يف 
العراقي  املقاتل  امام قوة  ان كل هذا تراجع 
االيامن  لقوة  الشعبي  واحلشد  اجليش  من 
والعقيدة وحب الوطن التي حتىل هبا املقاتل 

العراقي.

واستطرد مقاتل أخر: 
ضد  العراقي  اجليش  معركة  يف  حدث  ما 
اجليش  من  العراقي  املقاتل  ان  الدواعش 
الظلم  ملقارعة  تطوع  قد  الشعبي  واحلشد 
والظالميني من تلقاء نفسه دون السعي وراء 
حزب او كتلة او يروم مرتبة، هذا هو الرس 
سطرها  التي  واملالحم  االنتصارات  وراء 
العراقيون من اجليش واحلشد الشعبي والتي 
والعزيمة  الصرب  يف  الدروس  اروع  تعد 

واالنتصار.
مقاتل  عنه  حتدث  الذي  الشهادة،  وسباق 
وشقيقي  انا  نتسابق  »كنا  وقال:  اخر: 
وكنا  داعشية،  عنارص  من  وللنيل  للوثوب 
ندرك ان هذا العدو ستكون هنايته عىل ايدينا، 
واننا سندق اخر مسامر يف نعش الدواعش، 
فكنا نطاردهم يف العلم وبيجي والصقالوية 
والبغدادي والفلوجة والقيارة حلاقا هبم اىل 
املوصل، كانوا يف املدن والقرى والقصبات 
بزي  ويتنكرون  االلغام  تاركني  هيربون 
النساء حتى يسلم من رشاسة املعركة اال ان 

هذا مل يشفع هلم.

راهيوداد ا :
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مو الا  ال 
�سيارات مة وهيبات 

مساجرة ومال ارة

   نةم ام سهيد لكل ا
                       الكب راال ق  و

 ا سهيد وجة لكل
 نائوارويها الأ ا اليورى هذ

زوج ان ري�سا ع سون 
سر الراقي والراقيات                      
 س اين اسبا سهيد لكل ا

 االو �الدر   وا راأ�س ار
د  ومالئ كل ر 

ويا عا سنه او م د 
رامةوعزة و

سي زة 
ساة و 
 سب� ال

 هسامال
اها تهكا 

 وسها 
 يح ار

اال�سار
 ساهد ع لا البه

 ااتل واقة اا
الرو الالية
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 ية ير ار وني سرية يالنا سبا
 راوال الالأي اويهدون االأر

سبا وا�سيون يزينون جدران 
ادار� الوات النية 

رورا  هايست م كي  سيارة� ي�سن سامي

»فرحة  عنوان  كبريا محل  كرنفاال  قار  أقاَم جمموعة من شباب حمافظة ذي 
يتيم« حرضه مجع كبري من أهايل املحافظة.

وقال العضو التنظيمي يف الكرنفال امحد حربية لوكالة أنباء الشباب » نحن 
جمموعة من الشباب أردنا أن نصنع بسمة عىل وجوه أطفال فقراء وأيتام 

حيث خصصنا أرباح الكرنفال هلم«. 
وأضاف »الشباب حققوا أمرين: نرش الثقافة من خالل بيع الكتب العلمية 
واألدبية وكذلك حتقيق كفالة اجتامعية لعدد من األطفال األيتام والفقراء«.

قامتْ رابطة شباب الفن والتي تعترب من الروابط الفنية يف حمافظة 
واسط بربنامج  »تعزيز النظافة وترشيد استهالك املياه«.

بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وكذلك اليونسيف وبدعم 
من االحتاد األوريب تلخصت هذه احلملة برسم اللوحات الفنية 

عىل جدران املدارس االبتدائية واملتوسطة. 
وقال سجاد حنش »رئيس رابطة شباب الفن » يف صحفته عىل 
موقع التواصل االجتامعي« الفيس بوك اطلعت عليه وكالة أنباء 
الشباب  »إن محلتنا كانت طوعية واستمرت أليام ولساعات متواصلة من العمل وبرسومات مجيلة تعرب عن هذه احلملة خارج 
املدرسة عىل اجلدران اخلارجية ومداخل املدارس و تم بحمد هلل إهناء العمل ليحقق اهلدف املرجو ولكي يصل ألكرب عدد من 

الناس وذلك ملوقع املدارس عىل الشارع العام وإضافة مجالية ورونق للمدارس .

العمر  من  الثالثني  يف  عراقي  شاب  متكَن 
من حمافظة ميسان من صناعة سيارة متحديا 
الظروف الراهنة التي يمر هبا البلد باإلضافة 

اىل أسعار السيارات الباهظة.
يعمل  هو  ميسان  حمافظة  من  شاب  حسنني 
منذ  سيارات   وميكانيك  حدادة  حمل  يف 
دراسته  ترك  االن،  وحلد  التاسعة  سن 
تعيله  التي  البسيطة  احلرفة  هذه  يف  للعمل 
بطموح  الظروف   كل  وحتدى  وعائلته 
من  سعى  الذي  احللم  لتحقيق  جاد  وعمل 
القديم  النوع  من  سيارة  صناعة  وهو  اجله 

يرجع تارخيها اىل اخلمسينيات نوعها (رولز 
السيارة  صناعة  مدة  واستغرقت  رويس) 

عاما كامال.
واجه  الكاملة  والدراسة  التخطيط  وبعد 
حسنني كل التحديات وأنجز صناعة السيارة 
ذكائه  عىل  معتمدا  جدا  بسيطة  بأدوات 
وتشجيع عائلته وأصدقائه املقربني من اجل 
أن يتم املرشوع بنجاح، وإذا بحسنني يفاجئ 
اجلميع وتكتمل السيارة بلوهنا اجلميل وهي 
الفرحة  تتم  ومل  امليسانية  الشوارع  يف  تسري 
تسجيل  ترفض  املحلية  باحلكومة  وإذا 

السيارة ومنحها لوحة أرقام مرورية لكوهنا 
مل تدخل من كمرك او خمولة من رشكة تصنع 
السيارات داخل العراق، لكن هذا اإلجراء 
ت عليه الفرحة بإنجازه، بل هو ماضٍ  مل يفوّ

لتصنيع سيارة اخرى وبمستوى افضل.

A
L

-
A

A
E

L
E

H
 

M
A

G
A

Z
I

N
E

20

ية
باب

ش



ساأ ال مسردا واأسب ر�ساما يح�سد 
اوائز الاية

سبا م يسار  الزاات اسينية بات مسروعة

يبيع  يتيم األبوين  الذي عاش طفولته مرشدا  الشاب  حسني عالء ذاك 
علب الكلينكس يف التقاطعات ويعاين من مجلة مشاكل عائلية قاسية 

امتدت له يد الرمحة والعطف، عندما شاهده صدفة يف احد التقاطعات 
وتكفل  فأخذه  الذهبي«  »هشام  الكبري  اإلنساين  القلب  ذو  الشاب 
برعايته، وقام بإعادته اىل املدرسة واآلن هو من الطلبة املتفوقني وجييد 
حتى اإلنكليزية بعد أن كان أميا ال يقرأ وال يكتب وبعد عام كامل من 
يستحصل  أن  الذهبي  هشام  استطاع  الرسمية  الدوائر  يف  املراجعات 

األوراق الرسمية واملستمسكات لـ«حسني عالء«.
اكتشاف  بعد، عمل هشام عىل  تكتشف  مل  ملواهب  مناجم  الناس هم  من  الكثري  والن 
مواهب »حسني« فتبني انه بارع يف فن الرسم، فقام هشام بصقل تلك املوهبة وتنميتها 
ووفر له مرسام صغريا وأصبح »حسني« فنانا تشكيليا بارعا وحصل عىل جائزة يف فن 

الرسم من امريكا..
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و اة تو االأا م ادر�سة

سالن سال بة مال �ي سه ي

ثمَة حلولٌ مقرتحةٌ هلذه املشكلة عىل األهل 
يظهرها  التي  اجلسمية  الشكاوى  جتاهل 
تشجيع  مع  عليها،  الرتكيز  وعدم  الطفل 
الذهاب  عىل  الطفل  إرغام  عىل  األبوين 

أما  معه،  تعاطف  أي  إظهار  للمدرسة دون 
هبدوء  إيقاظه  فيفضل  يوم  كل  صباح  يف 
ومساعدته عىل ارتداء مالبسه وترتيب كتبه 

مع التشجيع املستمر له.
متتدح  أن  جيب  املدرسة  من  رجوعه  وبعد 
إىل  الذهاب  يف  نجاحه  عىل  وتثني  سلوكه 
أو  خوف  من  حالته  كانت  مهام  املدرسة 
رفض للذهاب للمدرسة. أما يف يوم العطلة 
فاألفضل اصطحابه الماكن يفضل الذهاب 

هلا كمكافأة له عن ذهابه للمدرسة.

املشكلة  هذه  حل  يف  مهم  دور  وللمعلم 
الطفل  ثقة  كسب  حماولة  يف  ذلك  ويأيت 
اخلائف وإقامة عالقات طيبة معه. وإرشاكه 
يصبح  حتى  املختلفة  الصف  نشاطات  يف 
الرصاخ  وجتنب  فيه.  فعاال  مشاركا  عضوا 
يزيد من  اقرأنه، فهذا  أمام  والتوبيخ خاصة 
مهاما  إعطائه  وحماولة  باخلوف،  شعوره 
قيادية يف الصف، فهذا يزيد من  ثقته بنفسه 

وجيعل املشكلة تتالشى شيئا فشيئا.

إنَّ مرور فرتات قصرية من الضغط النفيس 
عَرب  ه  حلُّ يمكن  ما  وكثرياً  طبيعياً،  أمراً  يُعدُّ 
القيام بعمل يشء بسيط، لتقليل عبء العمل 
ث إىل  خص، مثال من خالل التحدُّ عىل الشَّ
وربام  االسرتخاء،  أوقات  وزيادة  اآلخرين 
التالية  املقرتحات  أكثر من  أو  تكون واحدة 

مفيدة:
خص  الشَّ حياة  يف  لألشياء  دقيق  حتديد   -
االختبارات  فمثالً  القلق؛  له  تسبِّب  التي 
مع  املشاكل  أو  النقود  ة  قلَّ أو  اجلامعيَّة 
األقارب؟ والنَّظر يف إمكانيَّة تغيري الظروف 

الضغط  وطأة  لتخفيف  خص  بالشَّ املحيطة 
النفيس الواقع حتته.

احلياة؛  يف  ي  الصحِّ النمط  باع  اتِّ حماولة   -
عىل  واحلصول  جيِّد،  بشكلٍ  الطعام  بتناول 
الرياضة  وممارسة  النوم،  من  كاف  قسط 
بانتظام، وترك تناول املرشوبات الكحوليَّة، 
العالقات  تعزيز  يف  الوقت  بعض  وقضاء 
األعامل  ممارسة  مع  هذا  وكلُّ  االجتامعية؛ 

والدراسة املطلوبة.
م عىل االسرتخاء، فإذا كان الشخصُ  - التعلُّ
يمرُّ  أو  الشديد  اخلوف  من  نوبة  من  يعاين 

عىل  الرتكيزُ  ينبغي  عندئذٍ  صعبة،  بحالة 
أو  خص،  الشَّ نطاق  خارج  الواقعة  األشياء 
التلفاز  او مشاهدة  االنتقال إىل قراءة كتاب 

أو الدردشة مع اآلخرين.
س.    وقد تفيد هنا متارينُ االسرتخاء والتنفُّ

من  الشخصية  املشاكَل  حتلَّ  أن  حاول   -
أو  م،  معلِّ أو  صديق،  إىل  ث  التحدُّ خالل 

شخص ما يف عائلتك.
مع  التعامل  كيفيَّة  موضوع  يف  القراءة   -
االختبارات  عن  الناجم  النفيس  الضغط 

الدراسيَّة.
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 اة االول ه ع اال ما تاأث
وكيف  االطفال  يراها  التي  االمور  هي  ما 
ترتاوح  التي  العمرية  املرحلة  يف  يفهموهنا 
الطفل  يبدا  حيث  سنوات؟   ٥ اىل  سنة  بني 
كان  فاذا  به،  املحيط  للواقع  ادراكه  ببلورة 
الطفل يشاهد الكثري من الربامج التلفزيونية 

عىل  سينعكس  ذلك  فان  الفيديو،  وارشطة 
للواقع  ادراكه  بان  يعني  مما  للواقع,  ادراكه 
او االرشطة،  الربامج  سوف يستند اىل هذه 
االمر الذي ال يعكس الواقع احلقيقي، وقد 
يبدا  عندما  الوقت  مرور  مع  احلالة  تسوء 

الطفل بمشاهدة الربامج التلفزيونية العنيفة، 
ومن املمكن ان يشكل الطفل تصوره للواقع 

طبقا هلذه الربامج.
قدرات  فتتبلور  اللغوية،  الطفل  قدرة  أما 
اخلمس  حتى  الثاين  عامه  يف  اللغوية  الطفل 
جديدة،  كلامت  الطفل  يتعلم  اذ  سنوات، 
صحيح  بشكل  الكلامت  نطق  اجلمل،  بناء 
خالل  من  هذا  كل  حمادثات،  واجراء 
ومشاهدة  والديه،  مع  والتحدث  االستامع 
اناس  مع  بالتحدث  هلم  تسمح  ال  التلفاز 
حقيقيني، او تعلم اللغة بشكل صحيح، كام 
اظهر العديد من الدراسات املخالفة للراي 
السائد, بان االطفال الذين يشاهدون التلفاز 
الصحيح  النطق  يتعلمون  ال  السن  هذا  يف 
ولغتهم ليست غنية اكثر من االطفال الذين 
فاهنم  ذلك،  اىل  اضافة  التلفاز،  يشاهدوا  مل 

يعانون ايضا من اعراض السمنة..
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وتساقطه  الشعر  جفاف  من  تعانني  هل 
زيت  محام  جتربة  يف  وتفكرين  بكثافة 
اهلند عىل شعرك ولكنك  الزيتون وجوز 
مرتددة ألنك غري واثقة من النتائج؟ كثري 
الزيت  محام  عن  يسمعن  الفتيات  من 
الدافئ للشعر لكن ال يعلمن الفائدة التي 
حيققها هذا العالج الطبيعي فعليا للشعر 
خاصة عند استخدام زيت الزيتون وجوز 

اهلند، لذا إليك هنا بعض احلقائق:
اهلند  وجوز  الزيتون  زيت  محام  فوائد 

للشعر:
مواد  عىل  الزيتون  زيت  حيتوي   -١
طبيعية مضادة لألكسدة تعمل عىل عالج 
بسبب  الشعر  إليه  وصل  الذي  التلف 
ترسيح  لكريامت  املفرط  االستخدام 

الشعر والعالجات الكيميائية له.
الرتطيبية  باملواد  غني  الزيتون  زيت   -٢
الشعر  جفاف  عالج  عىل  تساعد  التي 

وتنعيم ملمسه بشكل ملحوظ.
٣- من فوائد زيت الزيتون أيضا للشعر 
مما  للبكترييا  مضادة  مواد  عىل  احتوائه 
الرأس  فروة  مشكالت  عالج  يف  يساهم 

املختلف مثل القرشة واحلكة ومشكالت 
تساقط الشعر.

وزيت  اهلند  جوز  مزيج  يساعد   -٤
الشعر  طبقات  بناء  إعادة  عىل  الزيتون 
وتغذيتها بالربوتني الالزم مما يعني تقوية 
التكرس  كثافته ومحايته من  الشعر وزيادة 

والتقصف مع الوقت.
٥- محام زيت الزيتون وجوز اهلند عالج 
أنه  حيث  الشعر،  هيشان  ملشكلة  مثايل 
أنه  كام  للشعر  طبيعي  كبلسم  يعمل 
يساعد عىل ترطيب فروة الرأس وتعديل 

معدل احلموضة هبا.
الزيت عىل منح شعرك  يساعد محام   -٦

ملعان طبيعي جذاب.
زيت  محام  لعمل  طريقة  أفضل  هي  ما 

الزيتون وجوز اهلند؟
متساويتني من زيت  امزجي كميتني   -١
ثم  وعاء  يف  اهلند  جوز  وزيت  الزيتون 
قومي بتدفئة اخلليط قليال يف امليكروويف 

أو بتقريبه من النار.
٢- اقسمي شعرك من املنتصف لنصفني 

ميه خلصالت متفرقة. ثم قسّ

لوضع  خمصصة  فرشاة  احرضي   -٣
نظيفة  أسنان  فرشاة  أو  الصبغة 
واستخدميها يف توزيع خليط الزيت عىل 

كل خصلة من خصالت شعرك.
٤- ابدأي بتمرير الفرشاة من األسفل إىل 

األعىل حتى اجلذور.
فروة  بتدليك  قومي  االنتهاء،  بعد   -٥
ولتنشيط  لتوزيعه  بالزيت  جيدا  الرأس 

الدورة الدموية هبا وذلك ملدة دقيقتني.
الشعر عىل هيئة كعكة وارتدي  لفي   -٦
عىل  الزيت  واتركي  بالستيك  غطاء 
إىل  ساعة  نصف  من  ترتاوح  ملدة  شعرك 

ساعة كاملة.
بالشامبو  كاملعتاد  شعرك  اغسيل   -٧

والبلسم.
محام  لعمل  وجمربة  مثالية  الطريقة  هذه 
شعرك  غسل  بعد  وستالحظني  الزيت 
كام  ملحوظ  بشكل  رطبا  أصبح  أنه 
يتمتع بملمس حريري رائع. اعدي هذا 
احلامم مرة أسبوعيا إذا كان شعرك شديد 
كانت  إذا  أسبوعني  كل  ومرة  اجلفاف 

حالته أفضل.

 ا هي ما ال
 ون وجوالزي ي

رسالهند ل

A
L

-
A

A
E

L
E

H
 

M
A

G
A

Z
I

N
E

24

ي
دت

سي
ك 

ل



باستمرار  سامعها  نكره  كلمة  الرجيم 
بعض  إنقاص  إىل  بحاجة  نكون  عندما 
رشيقا  جسمنا  ليبدو  الكيلوجرامات 
أننا  نشعر  عندما  وأحيانا  وممشوقا، 
حمرومون من تناول طعام معني وملتزمون 
عىل  هلفتنا  تزداد  صارم،  غذائي  بنظام 
يرتبط  ربام  حتديدا،  األطعمة  هذه  تناول 
ذلك باحلالة النفسية للشخص، لكن عىل 
ببساطة  األمر  نأخذ  أن  جيب  حال،  أي 

أكثر.
فإذا تعاملت مع النظام الغذائي الصحي 
اليومي  حياتك  روتني  من  جزء  أنه  عىل 
وأنك لست جمربة عيل اتباعه، ستشعرين 
بارتياح أكرب ورضا عن نفسك وستكون 
سهلة  رجيم  بدون  الوزن  إنقاص  عملية 
عقلك  بربجمة  يتعلق  كله  األمر  ورسيعة. 
حياتك  روتني  هو  هذا  أن  عىل  الباطني 

الطبيعي وال يشء زائد عن طاقتك.
أيضا عليك أن تكوين ذكية يف اختياراتك 
املمكنة  الطرق  كافة  واستغالل  للطعام 
الوزن طبيعيا  إنقاص  تساعدك عىل  التي 
حمدد،  نظام  اتباع  دون  تلقائي  وبشكل 
وإليك هنا بعض من هذه الطرق الرسيعة 

إلنقاص الوزن بدون رجيم.
١- وصفة القرفة (الدارسني)..

القرفة  بودرة  تصدقي،  ال  أو  صدقي 
الدهون  حرق  عىل  سحرية  قدرة  هلا 
الغذائي،  التمثيل  رسعة  ومضاعفة 
إىل مرشوباتك  القرفة  من  ملعقة  اضيفي 
املختلفة،  األطعمة  إعداد  وعند  الساخنة 
باإلضافة  هلا  رائعا  مذاقا  ستضيف  فإهنا 
بدون  الوزن  إنقاص  عملية  تسهيل  إىل 
الوصفة  تنفيذ  أيضا  يمكنك  رجيم، 
يوميا  وتناوهلا  والعسل  القرفة  من  التالية 

قبل اإلفطار:
ونصف  كبرية  عسل  ملعقة  ضعي   -
وقلبي  ماء  كوب  يف  قرفة  كبرية  ملعقة 
عىل  وضعيهم  إناء  يف  اسكبيهم  ثم  جيدا 

النار حتى الغليان.
وتناويل  كوبني  عىل  اخلليط  وزعي   -
اإلفطار  قبل  صباحا  األول  الكوب 

والكوب الثاين مساء قبل النوم.
٢- املاء الساخن

متبعي  عىل  نالحظها  التي  العادات  من 
حرصهم  الصارمة،  الغذائية  األنظمة 
الدافئ  املاء  من  كبري  كوب  تناول  عىل 

احليلة  هذه  فإن  وبشهادهتم  صباح.  كل 
من  اإلنقاص  عملية  يف  كثريا  تساعد 
املاء  يتخلل  فعندما  رجيم،  بدون  الوزن 
مما  العرق،  إلفراز  حيفزه  اجلسم  الساخن 
يساعد عىل حرق الدهون وطرد السموم 
الدم.  جمرى  وتنقية  اجلسم  من  الضارة 
إىل  الذهاب  تأثري  له نفس  الساخن  فاملاء 

صاالت الساونا متاما!.
٤- شاي الزنجبيل

إنقاص  يف  الزنجبيل  شاي  يستخدم 
عىل  تساعد  التي  خواصه  بسبب  الوزن 
الغذائي  التمثيل  عملية  رسعة  زيادة 
يف  الدموية  الدورة  تنشيط  إىل  باإلضافة 
اجلسم وتنقيته من السموم، يساعد شاي 
الشعور  من  احلد  عىل  أيضا  الزنجبيل 
جيعله  مما  املفتوحة،  والشهية  باجلوع 
يمكنك  رجيم،  بدون  للتخسيس  مثاليا 
ببودرة  ممزوجا  الزنجبيل  شاي  تناول 
القرفة للحصول عىل أفضل قيمة غذائية 

وصحية ممكنة..
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 سيو سار سهدم
دور اراأة اسة 
 الاهرات 
ااهية

مو سين لالأيا  الساد� م سهر 
ر ارا تسار ه مدر�سا السيدة 

رقية لبنات وع االسر لبن الاان 
ك ية ارج الدين االع السيد 

  اسسيال سينا ع

اد الالمي يساعد سديه ال يحل الة لدر�سة

سهداال ا جهة هر ما سينا را ا والد
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 سيو سار سهدم
دور اراأة اسة 
 الاهرات 
ااهية

عدســـــة

املاضية  الزمنية  واحلقب  بالعصور  اهتامماته  قادته 
وأخرى معارصة، إلقامة معرض خاص يأرسك عبق 
بجهده  حتولت  التي  البسيطة،  داره  يف  فيه،  املايض 
فيه  مجع  زائريه،  دهشة  يثري  متحف  إىل  اخلاص  وماله 
والرتاثية  االثارية  املقتنيات  من  النفيسة  القطع  آالف 
والتارخيية واألحجار الكريمة واللوحات والتحفيات 
واديانا  حضارات  ختص  النادرة،  واملخطوطات 
خمتلفة، معظمها للحضارة اإلسالمية والقرآن الكريم 
وأهل البيت (عليهم السالم) ذاك هو املواطن »ذياب 

كيطان حسن« يف ناحية أم قرص بالبرصة.

مواطن بصري يحول 
داره الى متحف باسم 

الزهراء(عليها السالم)

 ال هاري  يةاة اأجام
 ع وراالد سل ع� عراق

وت اسناعة ر سروعم
البرصة  جامعة  الرصفة  للعلوم  الرتبية  كلية  من  عراقي  طالب 
يوضع يف عربة ويطاف به يف اجلامعة االملانية بعد حصوله عىل 
شهادة الدكتوراه بعلوم احلاسبات بعد مناقشة مرشوعه املوسوم 
روبوت القادر عىل فهم االنسان من خالل تعابري وجه (كرجل 
ايل) بعد دراسة وبحوث وحتضريات استمرت ألربع سنوات.

املثري لالنتباه ان اساتذته والذين هم بدرجة بروفسور والذين 
ناقشوا مرشوعه ورسالته وضعوا طالبهم الذي اجتاز املناقشة 
بنجاح يف عربه وطافوا به (يسحبوهنا) يف اروقة اجلامعة وسط 
ينجح عندهم وهذا  وتثمينا ألي طالب  تكريام  احتفال  اجواء 

بروتوكول معمول به من قبلهم.

العائلة
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بأهنا  القويّة  الشخصيّة  حتديد  يمكن  بدايةً 
الشخصيّة التي تتميّز باستقالليتها ومتيّزها 
ناحية  ائم  الدّ رها  وتطوّ اآلخرين  عن 
يف  العنارص  تلك  جتتمع  وعندما  األفضل، 
الشخصيّة،  نواة  متثّل  فإهنا  الفرد  شخصيّة 
فات التي تظهر يف كل  بغض النظر عن الصّ
شخصيّة ومتيّزها وتباينها وسط شخصيّات 
ومالحظة  متابعة  يستلزم  اآلخرين. 
للحكم  الفردي  ر  والتطوّ فات  الترصّ
أصحاب  األفراد  ويتميّز  شخصيته،  عىل 
اً كانت صفاهتم بأهنم  الشخصيّات القويّة أيّ
وذلك  لآلخرين،  جذب  عامل  يمثّلون 
لتميّزهم وقدرهتم عىل استيعاب التعامل مع 
غريهم أيا كانت صفاهتم، وأيضاً ملا يمثلونه 

من مثل أعىل لغريهم يف جوانب حمددة.
قويّة  بشخصيّة  يتحىلّ  أن  يريد  منّا  كلٌ 
مسعاه  يف  منا  أي  ينجح  ولكي  وناجحة، 
شخصيّته  أبعاد  أوالً  يدرك  أن  جيب 
ته،  قوّ ونقاط  ضعفه  بنقاط  ذاته  ويصارح 

واملهم يف مرحلة مصارحة الذات أن تكون 
أن  دون  قدره  الشخص  س  يبخّ أن  دون 
يدري، وأيضاً دون تعظيم للذات، وبالنّسبة 
عف التي جيدها كل شخص يف  لنقاط الضّ
هي  البناء  يف  األوىل  واخلطوة  األهم  ذاته، 
ؤوبة  غبة الدّ فات والرّ التّصالح مع تلك الصّ

. يف تطويرها بشكل إجيايب أوالً
والعمل عىل تطوير الذات يستلزم إرصارا 
عىل  كيز  الرتّ جيب  حيث  يلني،  ال  وعزما 
التواصل  عىل  تساعد  التي  املهارات  تنمية 
العامل  هي  العمليّة  فاخلربة  اآلخرين،  مع 
املشرتك بني الذين يتمتّعون بشخصيّة قويّة، 
خوض  خالل  من  العمليّة  اخلربة  وتأيت 
التّجارب دون خوف أو تقليل من الذات، 
والفشل يف التجارب األوىل ال يمثّل سوى 
تراكم اخلربات، كذلك  عنرص من عنارص 
املهارات  تطوير  مع  ذلك  تزامن  جيب 
والغضب  القلق  يف  م  بالتحكّ ة  اخلاصّ
واملشاعر السلبيّة عموماً، والتي تؤثّر بشكل 

األفعال  وردود  القرارات  اختاذ  عىل  كبري 
العاقلة.

يسعى  كبري  هدف  حتديد  كذلك  وجيب 
ال  النّاس  من  فالكثري  لتحقيقه،  الشخص 
يملكون هدفا حقيقيا لوجودهم، ويعيشون 
سد  أو  أفعال  بردود  القيام  من  حالة  يف 
يمكن  وال  فقط،  اللّحظية  االحتياجات 
يكمن  بل  احلياة،  يف  نجاحا  هذا  اعتبار 
لتحقيقه،  يسعى  هدف  وجود  يف  النجاح 
وكلام اقرتب منه يشعر بقدرته عىل اإلنجاز 
أن  معرفة  جيب  كام  سبيله،  يف  املواصلة  و 
ر يف الشخصيّة خيضع لعوامل البيئة،  التطوّ
والظروف املحيطة، والعوامل الفسيولوجيّة 
وإدراكه  فرد  كل  معرفة  عىل  وبناءً  نفسها، 
ري يف  السّ يمكنه  بشكل حقيقي  به  ملا حييط 
ال  حوله  ما  كان  وإن  حتى  التّطوير،  اجتاه 
االستقاللية  بروح  فالتمتّع  لذلك،  يدفعه 
ي  ب هو أهم ما يقوّ والتحليق خارج الرسّ

من شخصيّة الفرد.

كيَف تبني شخصية قوية؟

 : د السيد
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 تتعددُ املواهبُ املختلفة بني األطفال بشكل 
أن بعض األطفال  عام، ومن اجلدير ذكره 
األهل  عىل  ختفى  لكنها  مواهب  يملكون 
ضمورها  إىل  يؤدي  مما  يكتشفوهنا؛  وال 
يكرب  أن  وما  لدهيم،  تنميتها  لعدم  نتيجةً 
لن  فإنه  ما،  موهبة  يملك  كان  إذا  الطفل 
يكون مستعداً إلبراز موهبته، لذا فإنه عىل 
الوالدين القيام باكتشاف هذه املواهب التي 
يتمتع هبا أطفاهلم منذ صغرهم وذلك كي 
إليك  وهنا  وتنميتها  رعايتها  من  يتمكنوا 
الكتشاف  اخلطوات  و  األفكار  بعض 

مواهب ابنك وتنميتها :
لتكتشفي  وذلك  جيدا  طفلك  راقبي   
االهتاممات  هذه  كانت  إذا  وما  اهتامماته 
حدود  وتتعدى  الدراسة  نطاق  عن  خترج 
يستطيع  لن  الطفل  فإن  الدرايس،  املجال 
إخفاء اهتاممه بنشاط معني وخاصة إذا كان 
اهتاممه هذا متمثال يف نشاط فني مثل الرسم 

ألنه سيظهر مبكرا. 
حيبها  التي  املواد  عن  طفلك  بسؤال  قومي 
إليها  ينجذب  ال  التي  وتلك  املدرسة  يف 
فهم  يف  سيساعدك  ذلك  فإن  ويكرهها، 
األشياء التي تثري اهتاممه و التي تكمن فيها 
مواهبه وهواياته، كام قومي بسؤال معلميه 
املختلفة  املواد  مع  تفاعله  عن  باملدرسة 
حيث إن املعلم حيتك بالطفل كثرياً ويميض 
معه وقتاً كبرياً يف املدرسة مما يفيدك بالتعرف 
نظره يف  تلفت  التي  املختلفة  عىل اجلوانب 
م لك نصائح تساعد  طفلك، كام أنه قد يقدّ
يثري  قد  أنه  أو  الطفل  مواهب  إبراز  يف 
اهتامماً بالطفل من ناحية مواهبه وذلك عن 
بتوفري  طريق إعطائه دروساً إضافية قومي 
مستوى تعليمي جيد لطفلك بحيث يدعم 
ويمده  اإلبداعي  وجانبه  وهواياته  مواهبه 
تنميتها.  و  لتقويتها  الالزمة  باألدوات 
مثالً  الرسم  عن  كتاباً  طفلك  إعطاء  جريب 

لتالحظي إذا كان ذلك يستهويه، أو حتدثي 
معه عن مواضيع رياضية أو طبية أو علمية 
عليك  اهتامماته  إىل  لتصيل  ذلك  إىل  ما  أو 
مواهب  مع  تعاملك  عند  مرنة  تكوين  أن 
طفلك وهواياته واهتامماته وذلك لتشجيعه 
و  حتى  وهواياته،  بمواهبه  االهتامم  عىل 
هبذه  مهتمة  غري  شخصياً  أنت  كنت  إن 
اهلوايات، فمثالً إذا أظهرت كرهك ملجال 
الرسم  أو  الرياضة  أو  املوسيقى  مثل  معني 
أو الكتابة فإن ذلك سيؤثر سلبياً عىل الطفل 
ملا  إضافةً  اهلواية  تلك  عىل  هلفته  من  وحيط 
سبق ينبغي أن تعريف أن عملك مع طفلك 
لتنمية موهبته يساعد أيضا يف بناء شخصيته 
وجيب  حياته.  يف  النجاح  بعنارص  وإمداده 
تقدرينه وحتبينه  أنك  يشعر  أن  عىل طفلك 
لشخصه وليس ملوهبته أو عبقريته أو تفوقه 

يف جمال ما..

كيَف تكتشفيَن مواهب ابنك في سن مبكرة؟
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(صلوات  حممد  آلل  بالوالء  ارتبَط  اسمٌ 
اهلل وسالمه عليهم أمجعني) يف كل مكان، 
العرتة  روضة  يف  شدا  أصيل  وصوت 
حسينيٌ  ومنشدٌ  األحلان،  أحىل  املحمدية 
وقصائده،  صوته  لسامع  املاليني  يتهافت 
يف  اإلسالمي  اإلنشاد  نمط  تغيري  استطاع 
وقتنا الراهن إىل نمط مغاير نقله من الطور 
متطلبات  مع  يتواكب  طور  إىل  التقليدي 
والتميز  اإلبداع  قمم  إىل  به  فصعد  العرص 

الفريد من نوعه.
املتألق،  واملبدع  اإلنشاد  أسطورة  فقالوا: 
القصائد  تسمع  أن  شتان  آخرون  وقال 
من  غريه  بصوت  وتسمعها  بصوته 
املنشدين، اسم المع ارتبط باحلسني (عليه 
عليه  أمجع  الذي  الصوت  أنه  السالم)، 
لقب  فاستحق  متيزه  عىل  واملحب  املنتقد 
باسم  احلاج  املال  أنه  الذهبية،  احلنجرة 

(العائلة  ملجلة  كان  حيث  الكربالئي، 
ورصيح  هادف  بحوار  معه  لقاء  املسلمة) 
فتحت  والتحفظات  املجاملة  من  خال 
تساؤل  كل  أمام  مرصاعيه  عىل  الباب  فيه 
يطرح أمامنا، فكان لقاء مميزا رسم ابتسامة 
ملئت حميا املال باسم الكربالئي وهو وسط 

إعالميي العتبة احلسينية املقدسة.
نختزل  ولكي  بداية  املسلمة/  العائلة 
اإلنشادية،  مسريتك  جوانب  من  الكثري 
عديدة  تساؤالت  من  يثار  مما  معك  سنبدأ 
باسم  للمال  اهتامات  فهناك  أدائك،  حول 
نتاجاته  يف  املوسيقى  باستخدام  الكربالئي 
الصوتية واملرئية؛ بالرغم أنك تنتمي ملدرسة 
يف  املوسيقى  استخدام  جتيز  ال  قد  دينية 

اإلنشاد، فهل صحيح ما يشاع عنك؟
مل أعمد إىل استخدام املوسيقى يف إصدارايت 
فيام  اشتباه  يقع  لكن  واملرئية،  الصوتية 
تتخلله بعض نتاجايت من إيقاعات هي يف 

األصل إيقاعات وآهات صوتية وفلكلورية 
تفرس بأهنا إيقاعات موسيقية. 

أشري  أن  جيب  السؤال  هذا  عىل  وألجيب 
إىل نقطتني مهمتني يف هذا اجلانب، األوىل: 
اخلطأ  طريق  عن  ربام  ومنشد  كرادود  أنني 
غري املقصود أن أقوم بصياغة مقطع صويت 
وهنا  غنائياً،  حلناً  اللحني  إيقاعه  يف  يشابه 
جيب عيلّ كرادود ومنشد إسالمي أن أعمد 
لكي  اإلمكان  قدر  اللحن  هذا  تغيري  إىل 
يبتعد يف إيقاعه اللحني عن اللحن الغنائي 
املشابه له، بمعنى آخر أن أوظف اللحن  إىل 
خدمة القضية احلسينية وبذلك أبعد نفيس 

عن الوقوع يف املحظور الرشعي.
أنني كرادود أسعى  الثانية: هي  النقطة  أما 
وهذا  العام  مدار  عىل  والتنوع  للتطوير 
إصدارايت  كثرة  يف  الكثريون  يالحظه  ما 

الصوتية واملرئية.. 
العائلة املسلمة/ عىل ضوء إجابة مال باسم، 
هل اقتباس اللحن الذي قد يشابه نوعاً ما 
حلناً غنائياً الذي يستخدمه بعض الرواديد بام 
فيهم أنت سواء عن طريق تلحني شخيص 
أو عن طريق ملحنني آخرين، مستند عىل 

باسم الكربالئي من العتبة الحسينية المقدسة:

أخرجُت نفسي من ا©طار المغلق ولجأت 
للتنوع والتميز والتجديد

وار: س النة
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رأي فقهي من مرجع ترجعون إليه؟
الكثريون،  يفهمها  أن  جيب  جوهرية  نقطة 
كوين منشدا ومرثيا غايتي خدمة حممد وآلهِ 
(عليهم السالم) واألنس بذكرهم، وليست 
غايتي الطرب والغناء والعياذ باهلل، وبالنسبة 
فهي  النقطة،  هذه  عن  سألتني  كمنشد  إيلّ 
أن  يف  تتعمد  ال  أنك  هو  برشطني،  جائزة 
تأخذ اللحن الغنائي أو تستمع إليه مبارشة 
والثاين  الرشعي،  املحظور  يف  تقع  ال  لكي 
البد عليك كرادود أن تكون حريصاً ودقيقاً 
يف اختيارك لنوعية األحلان وأن ال تعمد إىل 
اختيار أحلان موسيقية، وتعمل جاهداً عىل 
تغيري وتبديل صياغة األحلان التي تعتقد أهنا 
تشبه إىل حد ما أحلانا غنائية، واخلطأ وارد 

لدينا كبرش. 
باسم الكربالئي: مهي مراعاة مجيع األذواق

باسم  إن  يقولون  كثريون  املسلمة/  العائلة 
الكربالئي مدرسة إنشادية فريدة من نوعها 
عىل  واملنشدين  الرواديد  كثرة  من  بالرغم 
الساحة احلسينية يف الوقت احلايل، فام الذي 

ميز مدرسة باسم الكربالئي عن غريها؟ 
إذا كان باسم الكربالئي مدرسة فباسم أداء 
التنوع والتطور والتجديد، كام أين مل  يميزه 
أقل إين مدرسة إنشادية، لكن لعل املتابعني 
إنشادية،  مدرسة  إين  يقولون  يب  واملعجبني 
باسم  أداء  فإن  هبا،  أعتز  شهادة  وهي 
الكربالئي أداء يميزه التنوع والتطور فيعطي 
تنوعاً واختالفاً عن سابقه، وأحتاشى تكرار 

اللحن والطور، وحماولتي يف أن أعيش مع 
كل كلمة من كلامت القصيدة وأتفاعل معها 
تأثريها  تظهر  لذا  ومشاعري،  بأحاسييس 
أن  استطعت  امليزات  وهبذه  مالحمي،  عىل 
والتجديد  احليوية  من  صورة  أدائي  أعطي 

فيام اطرحه من مراثٍ وأناشيد..
وصل  الكربالئي  باسم  أشاهد  ولكي 
من  نفيس  أخرجت  وأداء  كصوت  للناس 
اإلطار املغلق وجلأت للتنوع والتميز يف كل 
أدائي وأعاميل، ولعل أول نقطة رسمتها عىل 
هذا الطريق تعمدت أن يكون أدائي متناسبا 
واألحلان  األوزان  أن  بمعنى  املنطقة،  مع 
مع  تتناسب  أن  البد  هبا  آيت  التي  والقوايف 
ومعتاد  مناسب  بأداء  فآيت  املتلقني  أذواق 

لكل متلقٍ ألن مهي مراعاة مجيع األذواق. 
كل  يف  بنشوة  تشعر  هل  املسلمة/  العائلة 

نجاح؟ 
يشعرين  أقدمها  التي  األعامل  نجاح  إن 

كربى  بمسؤولية 
الناس،  أمام 
أسعى  أن  وهو 
أكثر  اإلبداع  إىل 
أحاول  وأن  فأكثر 
بأعامل  اإلتيان 
من  أفضل  متميزة 
سابقتها لذلك عىل 
جمال  يف  اإلنسان 
يكون  أن  عمله 

طموحاً فيام يقوم به ويؤديه، ولذلك وجدنا 
جمال  يف  بروفسورات  عليهم  يطلق  علامء 
عملهم وختصصاهتم، فلامذا ال يكون لدي 

الطموح يف أن أكون بروفسوراً إنشادياً؟.
التي  القصائد  مجيع  هل  املسلمة/  العائلة 
قرأهتا أثرت عىل شخصية باسم الكربالئي؟
ج/ توجد عدة قصائد أثرت يب ومنها التي 
قطرة  (كل  كقصيدة  مرة  من  أكثر  قرأهتا 
كرار)  يا  القرب  (طر  وقصيدة  برشياين)  دم 

وقصائد أخرى..
بني  من  إن  تعتقد  هل  املسلمة/  العائلة 
املنشدين احلسينيني الباقني سيكون كباسم 

الكربالئي مستقبال؟
ج/ نعم يوجد الكثري، وأملنا كبري يف املال 
قحطان البديري ومال حيدر الكربالئي إذ 
والرادود  فيها  حتس  مجيلة  أصوات  هناك 
هو ليس بالصوت فقط بل جيب أن يكون 

ذواقا..
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وأبت  الدهر  جبني  عىل  تتألأل  بقيت 
فهي  حاملها  كذكر  خالدةً  تبقى  أن  إال 
دليالً  لبقائها  أمجع  العامل  ت  حريَّ رايةٌ 
أراد أن يسلك طريق احلرية ولعدة  ملن 
وترفرفُ  حسني«  »يا  راية  ترفع  سنني 
األوسط  الفرات  جامعات  سامء  يف 
حسيني  مرشوع  يف  احلبيب  واجلنوب 
يف  الشباب  رعاية  مركز  تبناه  هادف 
قسم اعالم العتبة احلسينية املقدسة منذ 
االحزان  شهر  بقدوم  اعالنا  تأسيسه 

حمرم احلرام..
تسمو  الغايات  ان  فيه  شك  ال  ومما 
عند  يزدان  واحلضور  ترقى  واالنفس 
املباركة،  الراية  رفع  مراسيم  مشهد 
املرشوع  هلذا  املبكر  التنسيق  وبفضل 
املعاهد  وعامدة  اجلامعات  رئاسة  مع 
والقادسية  والكوفة  وكربالء  (بابل  يف 
السالم)  (عليهم  البيت  وأهل  وواسط 
كان  املقدسة)،  كربالء  حمافظة  يف 
مشهد رفع الراية املباركة يف املؤسسات 
تتنوع بني مؤسسة  االكاديمية بمراسيم 
كل  يف  مميزا  املشهد  جيعل  ما  واخرى 

مؤسسة اكاديمية..
 ١٤٣٤ عام  منذ  املركز  أنطلق  وقد 
للهجرة هبذه الشعرية إلعالء راية احلق 

واالحرار يف فضاء اجلامعات بمراسيم 
يتأثر  وروحاين  قديس  بطابع  حتلّت 
ا من  بمفردات طقوسها احلارضون، بدءً
حلظات االنصات لتالوة القرآن الكريم 
حتى املبارشة برفع الراية املباركة، وكل 
لفرقة  فعاليات  من  بينهام  يكون  ما 
بإرشاف  املقدسة  احلسينية  العتبة  انشاد 
خدام  من  ولفيف  املنظور  عيل  االستاذ 
منتسبي  السالم)  (عليه  احلسني  اإلمام 
احلسيني  واملخيم  النظام  (حفظ  قسم 
اخلدمية  وقسم  احلرمني  بني  و  املرشف 
واإلعالم  اخلارجية  واخلدمية  الداخلية 
املبني«  احلق  »راية  إلنشاد  واآلليات) 
حسني  احلاج  املرحوم  الشاعر  نظم  من 
صادق وأحلان عيل املنظور والتي تنشد 
فز املتجمهرين ملا له من  بطابع محايس حيُ
جتعل  وكلامت  وروحانية  وبالغة  ايقاع 
وانتامئه  هويته  برضورة  يشعر  املتلقي 
ويتحسس قيمة الوالء.. مع جتمع مئات 
الطلبة يف بعض املؤسسات، وآالف يف 
اجلامعات  رؤساء  وحضور  االخرى، 
وعمداء الكليات واملعاهد تنطلق ساعة 
متلهفا  اجلميع  تلحظ  حيث  الصفر 
مع  الراية  تعتيل  حيث  تذرف  ودموعه 
منها  ليستقي  احلق..  راية  انشودة  ايقاع 

املُثل اإلنسانية.
التنوع فجعل لكل جامعة او معهد  أما 
مسرية  خروج  تشهد  فتارةً  خصوصية 
حرم  داخل  منظمة  كبرية  اكاديمية 
جامعة بابل وتنتهي بمبادرة (قسم اللغة 
باللغة  العقيدة  نداء  بإنشاد  االنجليزية 
اإلنجليزية) ومن ثم رفع الراية املباركة 
استاذ  كل  رفعها  عىل  يتبارى  التي 
ويتلمسها مجيع الطلبة. يف جامعة كربالء 
كأن احلظ يالزم كلية االدارة واالقتصاد 
فبعد ان رفعت يف سنتها االوىل ابى كل 
الكلية إال ان تقام  من تسنم عامدة هذه 
فيحرض  كليته،  حرم  داخل  املراسيم 
الشخصيّات  من  العديد  املراسيم 
السياسية والدينية واألكاديمية ملشاهدة 
احلسينية  العتبتني  منتسبي  ومشاركة 
كل  يستقبل  فيام  املقدستني.  والعباسية 
والبرصة  وميسان  واسط  جامعة  من 
والبرصة  الشطرة  تقني  معهد  من  وكل 
ومعهد النفط يف البرصة، كانت حفاوة 
العتبة  االستقبال لدهيم ملوكب منتسبي 
فيه  جتد  وحضاريا  رسميا  احلسينية 
الوجوه مستبرشة واالنفس نقية مشتاقة 
للحظة اعالء راية احلداد يف مؤسساهتم 

العلمية. 

 سوداال س راية يا
تر  او�سسات 

االادية

سورواد الكر :
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من  سمينا  خروفا  ينزل  رجل  كان 
ان  يريد  لوليمة  اشرتاه  وقد  داره 
منه  انفلت  اخلروف  لكن  يعدها 

وهرب!!
دخل  حتى  يطارده  الرجل  وصار 
اخلروف بيت أيتام فقراء كانوا جريانا 

لذاك الرجل.
يوم  كل  تنتظر  االيتام  ام  وكانت 
عند باب الدار ما يرتك هلا من طعام 

وصدقة واحيانا ثياب فتأخذها.
ذلك  فعل  عىل  اجلريان  اعتاد  وقد 

معها.
وحينام دخل اخلروف اىل دار اولئك 
االيتام، خرجت االم فرحة ونظرت 
الحد  اضحية  وحسبته  الدار  اىل 
جرياهنا وقد هداها اياه، فنظرت واذا 
بجارها واقف عند باهبا وهو متعب 

وجمهد جراء هرولته وراء اخلروف!.
الدار  عند  الواقف  اجلار  هذا  واذا 
يصري يف لقاء ام االيتام والتي بادرت 
إليه  واالمتنان  منه  بالتشكر  مرسعة 

هلذه اهلدية، كام ظنتها.
وما كان عىل اجلار إال ان يتكتم عىل 
وحلقه  منه  هرب  اخلروف  ان  خرب 
وقال  هنيه  فسكت  دارهم  حتى 
التقصري  عىل  اختي  يا  اعذرينا  لألم 

بحقكم؟
قائال:  القبلة  صوب  اجلار  والتفت 
اللهم تقبله مني، واشبع به جرياننا..

مبكرا  اجلار  استيقظ  الثاين  اليوم  يف 
ومشى  جديدة  اضحية  لنفسه  ليبتاع 
اىل السوق ووجد سيارة كبرية حمملة 
السوق  اول  عند  واقفة  باخلرفان 
اسمنها  وطلب  نحوها  فارسع 

ليشرتيه..
فأجابه البائع واعطاه خروف اسمن 
من خروفه الذي هرب منه يف أمسه، 
فسأل عن سعر هذا اخلروف، فأجابه 
دون  لك  فهو  أخي  يا  خذه  البائع: 
مستغربا  صاحبنا  فتبسم  مقابل! 
فأجبه  السبب؟  عن  وسأل  لذلك! 
وان  أميس  يف  نذر  يل  كان  البائع: 
حتقق فأين سأهدي اول مشرت اي من 

خرافه، وهذا نصيبك.
السمني  اخلروف  واخذ  اجلار  فرح 

دون ثمن.. 
ورد  فقد  الصدقة،  جزاء  انه  وعلَِم 
للكفن  فليس  »تصدقوا  املأثور:  يف 

جيوب!«.

ت�سدقوا
جيو كل ي 

A
L

-
A

A
E

L
E

H
 

M
A

G
A

Z
I

N
E

33

ور
مأث

 ال
من



التواريخ  حللت  نقديةٍ  مالحظاتٍ  يف 
والشواهد املثبتة يف منهج الصف األول 
أثبت  القديم  التاريخ  ملادة  املتوسط 
عاشوراء  مركز  عىل  املرشف  خالهلا 
املقدسة  احلسينية  للعتبة  التابع  الثقايف 
سامي  »السيد  سامحة  العالمة  املحقق 
العلامنية  الرؤية  اعتامد  فكرة  البدري« 
األحداث  رسد  يف  والدين  للتاريخ 
فَصَل  وقد  املنهاج،  يف  املثبتة  التارخيية 

التي  التارخيية  املبادئ  البدري  املحقق 
تأسيس  منذ  الرتبية  وزارة  اعتمدهتا 
االحتالل  بعد  احلديثة  العراقية  الدولة 
االنكليزي وسقوط الدولة العثامنية سنة 

١٩١٤م.
مادة  طبعات  بني  قارن  أنه  وأوضَح 
التاريخ بعد تيرس نسخة من الطبعة الثانية 
اعد يف هذه  لسنة ١٩٣٣م ألول كتاب 
املادة حيمل اسم »تاريخ الرشق القديم« 

ملؤلفه الفريق طه اهلاشمي وكانت طبعته 
األوىل سنة ١٩٣١، مع نسخة من كتاب 
سنة  األوىل  طبعته  كانت  املادة  يف  مقرر 
سنة  عرشة  السادسة  وطبعته  ١٩٨٩م 
عبد  (الدكتور  تأليف:  من  م   ٢٠٠٦
سعيد  سامي  والدكتور  فاضل  الواحد 
االمحد والدكتور فاروق نارص الراوي)، 
ومجيعهم متخصصون يف التاريخ القديم 

ومعهم اسامن آخران.

 راقال الال ي سنة� 
 ساأة الديلن اال سال

اأ�سا�س رم بنا

ترير: س النة
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وزاريت  من  »جلنة  أن  البدري  وذكر 
يف  النظر  جددت  العايل  والتعليم  الرتبية 
وأجرت  ٢٠٠٩م  سنة  التاريخ  كتاب 
عليه تعديالت طفيفة جدا سنة ٢٠١٢م 
بعنوان  ٢٠١٤م  سنة  اىل  واستقرت 
املادة  أن  اىل  مشريا  اخلامسة،  الطبعة 
فهارس  إىل  النظر  خالل  (من  التارخيية 
خالل  واحدة  كانت  املختلفة)  النسخ 
بالعراق  يتعلق  فيام  سنة  وثامنني  ثالث 

القديم أساسا«.
مادة  مؤلفي  تبني  قضية  البدري  وأثار 
نشأة  العلامين يف  للتفسري  القديم  التاريخ 
املعارف  وزارة  تبني  من  مستغربا  الدين 
ثم الرتبية ثم التعليم العايل يف احلكومات 
من  احلكم  شكل  اختالف  عىل  املتعاقبة 
رؤساء  واختالف  اجلمهوري  اىل  امللكي 

احلكومات.
العلامنية  الرؤية  خالصة  أن  موضحا 
الدينية: هي »إن  املعتقدات  لتفسري نشأة 
بسبب  الدين  إىل  اجته  األول  اإلنسان 
وجهله  الطبيعية  الظواهر  من  اخلوف 
جعل  فقد  تعددها  وبحكم  بأسباهبا 
بالعبادة  إليه  يتجه  وربّا  إهلا  ظاهرة  لكل 
املرحلة  فكانت  غضبه  ويتقي  لريضيه 
األرباب  تعدد  هي  الدين  من  األوىل 
تطورت  ثم  بالبرش،  وتشبيههم  واآلهلة 
الفردانية بجعل احد اآلهلة كبرياً هلا،  إىل 

كام جعلوا مردوخ كبري اآلهلة يف بابل«.
وزارة  (من  »املنقحني  أن  إىل  ولفت 
الرتبية والتعليم العايل) أضافوا للطبعات 
عبارة  سنة  وثامنني  اثنتني  بعد  السابقة 
الواحد  عبادة  وهو  التوحيد)  (مبدأ 
املندائية  الديانة  أن  اىل  وإشارهتم  األحد 
جنوب  يف  انترشت  توحيدية  ديانة  أقدم 

بالد الرافدين«.
وامللفت لالنتباه أن ثامنني سنة عىل األقل 
مسرية  من  -٢٠١١م  ١٩٣١م  سنة  من 
املدرسية  املناهج  يف  والتعليم  الرتبية 
األول  الصف  يف  العراقي  الطالب  كان 
لنشأة  العلامين  التفسري  يتلقى  املتوسط 
الدين كبناء معريف أسايس يف ذاكرته إىل 
القدماء  العراقيني  عن  معلوماته  جانب 
من السومريني واالكديني والبابليني وان 
التاريخ قد بدئ هبم وإهنم كانوا مرشكني 
يف  العلامنية  النظرية  استلم  قد  فيكون 
بزعمهم  التارخيي  ودليلها  الدين  نشأة 
وهي خمالفة للفكر الديني عند أصحاب 

الديانات الساموية الثالث.
»املنهج  أن  البدري  املحقق  ويؤكد 
هو  القديم  العراق  تاريخ  يف  الصحيح 
اإلنسان  عند  الدين  نشأة  يفرسّ  الذي 
اخلالق  اهلل  يف  باإليامن  بدئ  قد  بكونه 
البرشي  التاريخ  وكون  األحد،  الواحد 
عموما وتاريخ العراق خصوصا قد بدئ 

بالنبوة  إنسان  ألول  تعاىل  اهلل  باصطفاء 
تسعة  أوصياء  آلدم  جعل  ثم  آدم  وهو 
من ذريته سادسهم إدريس أول الرسل، 
وتاسعهم نبي اهلل ورسوله نوح ثم ظهر 
السومريون بعد ذلك كخلفاء لقوم نوح 
لكنهم حرفوا التوحيد الذي جاء به نوح 
النبي ومعلومة أن آدم واألوصياء التسعة 
صاحب  نوح  آخرهم  وان  ذريته  من 
أنفسهم  السومريون  هبا  يعتقد  الطوفان 
كام جاء ذلك يف قائمة امللوك السومريني.
وأشار املحقق البدري إىل مالحظة تفسري 
نشأة الدين بام خيالف الديانات الساموية 
من  أكثر  العراق  يف  أتباعها  يُشكل  التي 
شواهده  يضع  حيث  سكانه  من   %٩٩
التضليل  ليبني  والتارخيية  العقائدية 
أو غفلوه  املؤلفون  الذي جتاهله  العلامين 

عنوة.
ومما وقف عنده املحقق ما جاء يف الصفحة 
الفكر  موضوعة  الثالث  املبحث  يف   ٤٣
حيث  الرافدين  بالد  حضارة  يف  الديني 
الظاهرة  عبادة  »تعد  عبارة  عن  وقف 
الشمس  الرياح اخلصب  (املطر  الطبيعية 
املعتقدات  أوىل  من  وغريها..)  القمر 
املعبودات  القديم وأوىل  العامل  الدينية يف 
البرشية«،  املجتمعات  اعتنقتها  التي 
الفتا إىل أن هذه الرؤية العلامنية للتاريخ 
النبوية وكتب األنبياء  والدين أما الرؤية 
ومها  وامرأة  رجل  أول  أن  سجلت  فقد 
قبل  تعاىل  اهلل  يعبدان  كانا  وحواء  آدم 
اصطفاء آدم بالنبوة استنادا إىل ما منحهام 

اهلل تعاىل من عقل.
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املنزل  أرضية  تزيني  يف  الوسائد  استخدام 
ال يعطي منزلك فقط ملسة وجذابة ولكنه 
خيلق جو مريح وأكثر آمانا عىل األطفال. 
املألوف  عن  اخلروج  إىل  متيلني  كنت  إذا 
ترتددي  ال  منزلك،  ديكورات  عمل  عند 
غرفة  تزيني  يف  األرض  وسائد  إدخال  يف 
املعيشة أو غرف األطفال. ولكن حتى ال 
ينتهي بك احلال بمظهر عشوائي للمنزل، 
فإليك هنا بعض النصائح اهلامة التي جيب 
املنزل  تزيني  عند  اعتبارك  يف  تضعيها  أن 

بوسائد األرض.
مع  متناسقة  بألوان  وسائد  اختاري   -١
وحدات  ألوان  أو  األريكة  وسائد  ألوان 

تنسيق  عند  يشء  أهم  األخرى،  املنزل 
الذي  االنسجام  خلق  هو  املنزل  ديكور 

سيشعرك فيام بعد بالرضا عن منزلك.
األريكة  وسائد  باستخدام  تكتفي  ال   -٢
تزيني  يف  الصغري)  احلجم  (ذات  العادية 
الضخمة  الوسائد  إىل  اجتهي  بل  األرض، 
والعريضة والدائرية، فإهنا ترتبع عىل عرش 
صيحات الديكور اجلديدة كام أهنا ستكون 
أنسب للجلوس عليها أو استغالهلا يف محل 

الكتب وأواين الشاي وغريها!
انتشار  أو  الفوىض  ختشني  كنت  إذا   -٣
عشوائي  بشكل  األرض  عىل  الوسائد 
من  بسلة  استعيني  األطفال،  بسبب 

اخلوص جلمع الوسائد الزائدة فيه واتركه 
املنزل  يفسد ديكور  تقلقي لن  جانبا، وال 

بل سيعطيه ذلك مظهرا مجاليا رائعا.
بنقوش  وسادة  من  أكثر  بني  امزجي   -٤
أفقي وضعيهم يف  خمتلفة ورتبيهم بشكل 
الذي  التأثري  وراقبي  الغرفة  جوانب  أحد 

ستخلقه عىل أجواء املنزل.
وتتزود  أكثر  الصورة  لك  تتضح  حتى 
إليك  العملية،  األفكار  ببعض  خميلتك 
هنا جمموعة من الصور لديكورات منزلية 
رائعة تعتمد عىل استخدام وسائد األرض. 
الختيار  أفكار  منها  واستلهمي  شاهدهيا 

أشكال الوسائد والتنسيق بينها

زيني منزلك كيف
بوسائد ا²رض 
لديكور جذاب؟
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١- هل جيوز السجود عىل ورقة الشجر ان مل تستطع احلصول عىل الرتبة ؟
٢- ما حكم الوضوء مع اصطباغ اليد بقلم حرب سائل؟ 

٣- مقاعد السيارة يف الدول الغربية قد تكون رطبة بعرق اجلالسني, فهل هي طاهرة؟ 
٤- َمنْ  مِنْ انصار االمام احلسني (عليه السالم) استشهدا يف كربالء ومل يدفنا مع الشهداء (رض) ؟ 

٥- امرأة صلبة جماهدة آوت الشهيد مسلم بن عقيل (عليه السالم) يف الكوفة، فمن هي؟ ومن اي عشرية؟
٦- من هو الذي دعا عليه احلسني (عليه السالم) بقوله« »اللهم اذقه عذابا عاجال« فلدغته عقرب يف ساعتها ومات يف كربالء؟

٧- كم مرة ذكرت اآلخرة يف القرآن الكريم ؟
٨- ما األهنار التي ذكرت يف القرآن الكريم وليس هبا ماء؟

٩- من هو اإلنسان الذي أقسم اهلل بحياته يف القرآن الكريم؟ عزز اجابتك باآلية الكريمة؟

 ددة السام

االمام الحسين(عليه السالم) 
في كل اللغات

جملس حسيني يف مؤسسة اإلمام اخلوئي يف بريطانيا
مرسح حسيني يف نيجرييا

رفع الراية املباركة يف أعىل جبال الواليات االمريكية

داخل الصحن الحسيني الشريف
مسرح حسيني في السنغال
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اجوة اساة

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

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

االسم الثالثي:

املحافظة:

رقم اهلاتف اجلوال:

ارحوا ادى ه اوائز سهريا 
ةسة اائال ة ةسام  كسار

ة البنات و ق�سة

اتفَق زوجان يف صباح اول يوم زواج هلام ان اليفتحا الباب ألي زائر كان
وبالفعل جاء أهل الزوج يطرقون الباب ونظر كل من الزوجني لبعضهام نظرة تصميم لتنفيذ االتفاق فلم يفتحا الباب… مل يمض اال وقت 

قليل حتى جــاء اهــل الزوجة يطــرقون الباب  فنظر الـزوج اىل زوجته فإذا هبا تذرف الدموع وتــقـول:
زق  الهيون عيل ان ارى والديّ أمام الباب وال افتح هلام سكت الزوج وارسها يف نفسه وفتحت الزوجه لوالدهيا الباب مضت السنون وقد رُ

زقا بطفلة فرح االب فرحا شديدا وذبح الذبائح فسأله الناس متعجبني؟؟ الزوجان بأربعة اوالد..وبعدهم رُ
ماسبب فرحك بالبنت اكثر من اوالدك الذكور؟؟

فأجاب بكل ثقة وببساطة ”هذه التي ستفتح يل الباب من اليفهم األنثى اليعرف قـــدرها عن أيب عبد اهلل الصادق( عليه السالم ) قال : إن 
إبراهيم ( عليه السالم ) سأل ربه أن يزرقه ابنة تبكيه وتندبه بعد موته .
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مرر قلمك  عىل مربعات 
الكلامت الواردة  يف 
اجلدول ورتب من 
احلروف الباقية كلمة الرس 
املكونه من ستة حروف

حل كلمة السر 
للعدد السابق 

مزدلفة

الرياضيات أن لكل جمهول قيمة، فال حتتقر أحدا ال  - علمتني 
تعرفه!

أرقامه،  كربت  كلام  السالب  العدد  أن  الرياضيات  علمتني   -
صغرت قيمته. كاملتعالني عىل الناس، كلام ازدادوا تعاليا!

نتيجة.  إىل  تؤدي  قيمة،  متغري  لكل  ان  الرياضيات  علمتني   -
فاخرت متغرياتك جيدا، لتصل إىل نتيجة ترضيك!

- علمتني الرياضيات - يف درس املصفوفات - صفوا أمنياتكم، 
وأحسنوا الظن بربكم، فأمنياتكم اليوم هي واقعكم غدا

عن الرياسيات
كل يشء ممكن ان تسلبه من االنسان إال ارادته

A
L

-
A

A
E

L
E

H
 

M
A

G
A

Z
I

N
E

39

حة
وا

ال



اعالن
تنويه: جترى �سحبة االقرتاع لكل ثالثةـ اعداد

ملسابقة جملة »العائلة املسلمة« الشهرية يف الفقه والسرية النبوية العطرة 
وعلوم القرآن الكريم..

سارع واشرتك باملسابقة واحصد احدى هذه اجلوائز..
دراجة هوائية - ادوات اأو اجهزة منزلية  - م�سوغات 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.
ال تنَس دعوة ذويك واصدقاءك للمشاركة يف املسابقة فاجلائزة قيمة..


