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ﻣﻮﻛﺐ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻟﻳﺘﺎم
ﺗﺸﺎرك ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﺘﺎ اﻟﺴﻴﺪة رﻗﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻨﺎت وﻋﻠﻲ اﻻﺻﻐﺮ ﻟﻠﺒﻨﻴﻦ

ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻜﺮﺑﻼﺋﻲ

ُ
أﺧﺮﺟﺖ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻦ اﻃﺎر اﻟﻤﻐﻠﻖ
وﻟﺠﺄت ﻟﻠﺘﻨﻮع واﻟﺘﻤﻴﺰ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ



ﻓﺮﻳﻘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺘﺮﺏ
ﻟﻄﺎﳌﺎ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﳜﺘﺎﺭ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﻮﺯ ﲠﺎ ﻳﻤﻠﻚ
ﺍﳋﻄﻂ ﻭﻳﻤﻠﻚ ﺍﻻﺧﻼﺹ ﻣﻊ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ




ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻻﻳﻔﺎﺩﺍﺕ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ




ﻳﲈﺭﺱ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﲆ ﺍﺭﺿﻪ ﺣﻴﺚ ﺑﻄﻮﻻﺗﻪ ﻋﲆ
ﺍﺭﺿﻪ ﻓﺮﻳﻖ ﻳﺼﺎﺭﻉ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ

اﺷﺮاف اﻟﻌﺎم

ﺟﺎﺀﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻗﴡ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﴩﻕ ،ﻭﻣﻦ ﻛﻞ

اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﻨﺎء

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﺟﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﳌﺤﱰﻓﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ

ﺳﺎﻣﻲ ﺟﻮاد ﻛﺎﻇﻢ

ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ



ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻨﻌﻤﺔ

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﺯﻭﺍ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﺭﻛﻬﻢ ﻭﺍﳌﺘﻔﺮﺟﻮﻥ

ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺎﻫﺮ

ﺑﻜﻞ ﻋﺒﺜﻬﻢ ﻭﺿﺠﻴﺠﻬﻢ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻻﲥﻢ ﺍﻧﻜﻤﺸﻮﺍ

ﺣﻴﺪر ﻋﺎﺷﻮر

ﻭﺳﻜﺘﻮﺍ..

اﻟﻤﺮاﺳﻠﻮن

ﻓﺮﻳﻘﻨﺎ ﻣﻘﺪﺱ ﺍﺳﻤﻪ ﺍﳊﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ..ﲡﺪﻭﻥ

ﺿﻴﺎء اﻻﺳﺪي
ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي

اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ

ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺷﺎﺣﺒﺔ ﻻﻥ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻻ ﻳﺘﻌﺪ ﻣﺎﻋﻮﻥ



ﻋﻤﺎر اﻟﺨﺎﻟﺪي

ﺍﻟﺘﻤﻦ ﻭﺍﳌﺮﻕ ﻭﲡﺪﻭﻥ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﻔﻘﲑ ﻻﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ
ﻛﻠﻔﺔ ﴍﺍﺀ ﻣﻼﺑﺲ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻷﻃﻔﺎﻟﻪ ..ﻭﲡﺪﻭﳖﻢ

ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ

ﺍﺑﻄﺎﻻ ﺍﺷﺎﻭﺱ ﺷﺪﻳﺪﻱ ﺍﻟﺒﺄﺱ ﺃﺑﺎﺓ ﻭﺫﻭﻱ

ﺣﺴﻨﻴﻦ اﻟﺸﺮﺷﺎﺣﻲ

اﺷﺮاف اﻟﻠﻐﻮي

ﻧﻔﻮﺱ ﺍﺑﻴﺔ ﳘﻬﻢ ﻗﺘﻞ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭﲢﺮﻳﺮ ﺍﺭﺽ

ﻋﺒﺎس اﻟﺼﺒﺎغ

اﻻرﺷﻴﻒ



ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺰة



ﺍﻟﻮﻃﻦ..

ﺣﺸﺪﻧﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﻭﺍﺣﺪ ..ﻛﻠﻬﻢ ﻣﻬﺎﲨﻮﻥ ﻭﻛﻠﻬﻢ
ﻣﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ..ﻫﻢ ﺍﻟﺬﺍﺋﺪ ﻭﺍﳌﺪﺍﻓﻊ ،ﺣﺮﺳﻬﻢ ﺍﷲ

ﻟﻴﺚ اﻟﻨﺼﺮاوي

اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺎﻡ.

ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ
ﺣﺴﻨﻴﻦ اﻟﺸﺎﻟﺠﻲ

اﻟﺨﻄﺎط

ﻋﲆ ﺃﻳﺪﻱ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﱰﺑﲔ ﻣﻌﺴﻜﺮﺍﲥﻢ ﺍﳌﻐﱪﺓ

ﺩﺍﺧﻞ ﻭﻃﻨﻬﻢ ﺍﻻﻡ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺛﻤﻦ ﺗﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻔﺮ

ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺒﺎس

ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺸﺮﻓﺎوي

ﲤﻠﻚ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﳖﺎﺭﺕ ﻭﺫﻟﺖ ﻭﲢﻄﻤﺖ





ﺳﺮﺣﺎن اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ

اﻟﺘﻨﻀﻴﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﺣﻴﺪرﻋﺪﻧﺎن





ﺟﺪدوا ﻣﺠﺎﻟﺴﻜﻢ
ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﺍﺟﻮﺍﺀ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺷﻬﺮﻱ ﳏﺮﻡ ﻭﺻﻔﺮ ﻻﻥ ﻓﻴﻬﲈ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺣﺰﻳﻨﺔ ﻋﲆ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ )ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ( ﻭﺍﻓﺠﻌﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺳﻴﺪ
ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ )ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ(  .ﻟﻜﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻃﻘﻮﺳﻬﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲠﺎ ﰲ ﺍﺣﻴﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻤﻨﻬﺎ
ﻣﻦ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻌﻘﺪ ﳎﺎﻟﺲ ﺍﻟﻌﺰﺍﺀ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺯﻉ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﲣﺪﻡ ﰲ ﳎﺎﻟﺲ ﺍﻟﻌﺰﺍﺀ
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻐﲑ ﺩﻳﻜﻮﺭ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﺠﻌﻠﻪ ﺣﺰﻳﻨﺎ  ،ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﲈﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮﻳﺔ  ،ﻭﻫﻨﺎ
ﺍﻭﺩ ﺍﻥ ﺍﺷﲑ ﺍﱃ ﺍﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺍﻻ ﻭﻫﻮ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﺣﻴﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ
ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﺑﺪﻳﺔ ﻻ ﻭﻗﺘﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﻣﻦ ﺍﺟﻠﻪ ﺍﳊﺴﲔ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ
ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﳊﴫ ﻓﻠﻮ ﺧﺼﺼﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﻃﻌﺎﻡ ﻻﻛﺴﺎﺀ ﺍﻻﻳﺘﺎﻡ ،
ﺍﻭ ﻳﺘﻢ ﲣﺼﻴﺺ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﴩﺍﺀ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ
ﺍﻭ ﺑﺤﻮﺛﻬﻢ  ،ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﲨﻌﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ  ،ﺍﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻗﺮﺍﺹ ﻟﻴﺰﺭﻳﺔ ﺗﺴﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﲆ ﹺ
ﺍﻟﻌﱪ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻄﻒ  .ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﺮﺻﺔ
ﻛﺒﲑﺓ ﻳﺘﻴﺤﻬﺎ ﻟﻨﺎ ﺍﳊﺴﲔ )ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ( ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ

)ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ(

وﻟﻴﻢ ﻟﻮﻓﺘﺲ ) (١٢٧٥ – ١٢٣٦
بريطاﲏﹲ مسيحي عاﱂ آثار عمﻞ يف اﺧتصاصه مع اﳊكومة الﱪيطانية وكان ضمن
جلنة ترسيم اﳊدود الرتكية اﻹيرانية  ،وعمﻞ سنة ١٨٥٣م ضمن املنظمة اﳊدودية
بﲔ العراﻕ وﺇيران وبعد سنة اكتشﻒ اوروك ) الوركاء( ثم عمﻞ يف نينوى ومدينة
نمرود من مﺆلفاته تقارير عن اكتشاﻑ الصندوﻕ اﻷشورﻱ االول والثاﲏ
قال عن اﳊسﲔ )عليه السالم(
رأى اﳊسﲔ ﺇن كﻞ الﴩوﻁ التي وضعتها السلطة أمامه هي عبﺚ فكﻞ اﳊلول
تنتهي اﱃ املوﺕ فقرر املوﺕ ببطولة

املوقع عﲆ شبكة االنرتنيت
wwwahrarimamhussaincom
الﱪيد اﻹلكرتوﲏ

al.aaelaa@yahoo.com

العنوان

كربالء /العتبة اﳊسينية املقدسة
قسم االعالم  -شعبة النﴩ

٠٧٧١٧٩٦٤٦٤٠ - ٠٧٨٠١١١٢٦٥١

ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀﺍﺕ




 







     
 


 


 

     
             
 
 
       


              
 



        

       



AL-AAELEH MAGAZINE

ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ
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ﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻘﻬﻴﺔ



ﻏﺴﻞ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ

ﻋﺎدت ﺟﻠﺴﺔ ﺣﺴﻦ ﻣﻊ اﺑﻴﻪ ﻟﻴﻜﻤﻞ ﺣﻮارﻳﺔ اﻟﻐﺴﻞ ،ﻓﺒﺪأ اﺑﻮه ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻗﺎﺋﻼ:

AL-AAELEH MAGAZINE

سﺄذكر لك مالحظاﺕ تنفعك يف ﻏسلك منها:
 - ١تﺄكد من أنك أﺯلت كﻞ أثر للسائﻞ املنوﻱ كان عﲆ جسدك قبﻞ أن تبدأ بالﻐسﻞ.
 - ٢تدﺧﻞ املرافق لتتبول قبﻞ أن تبدأ بالﻐسﻞ لتخرﺝ بقايا السائﻞ املنوﻱ مع البول.
 - ٣جيﺐ أن تزيﻞ كﻞ حاجﺐ أو حائﻞ يمنع وصول املاء ﺇﱃ البﴩة كالصمﻎ مثال أما ﺇذا تعذر أو تعﴪ عليك ﺇﺯالته
فانتقﻞ ﺇﱃ التيمم ،أما ﺇذا كان اﳊاجﺐ يف مواضع التيمم ]فاﲨع بﲔ الﻐسﻞ والتيمم[.
 - ٤كﻞ شك يعرتيك يف صحة ﻏسﻞ عﻀو بعد االنتهاء من ﻏسله ال ترتﺐ عليه أثرا وال تعره أﻱ اهتﲈم.
ولو اعرتاك شك يف ﻏسﻞ ﲤام الرأﺱ والرقبة وأنت تﻐسﻞ بقية جسدك ]لزمك العود لتتدارك ﻏسﻞ املقدار املشكوك[.
وماذا تعني بﻐسﻞ اجلمعة؟ فهﻞ هناك أﻏسال أﺧرى ﱂ تذكرها ﱄ؟
 نعم ،هناك أﻏسال أﺧرى كثرية ،ولكنها مستحبة ﻏري واجبة سﺄعدد لك بعﻀها:أ  -ﻏسﻞ اجلمعة وهو مستحﺐ مﺆكد ،ووقته من ﻃلوع الفجر ﺇﱃ الﻐروﺏ واﻷفﻀﻞ االتيان به قبﻞ الزوال.
ﺏ  -ﻏسﻞ االحرام.
ح  -ﻏسﻞ يومي العيدين )الفطر واﻷضحﻰ( ،ووقتهﲈ من ﻃلوع الفجر ﺇﱃ الﻐروﺏ واﻷفﻀﻞ االتيان به قبﻞ صالة
العيد.
د  -ﻏسﻞ اليوم الثامن والتاسع من شهر ذﻱ اﳊجة اﳊرام وأفﻀله يف اليوم التاسع أن يكون عند الزوال.
ه  -ﻏسﻞ الليلة اﻷوﱃ وليلة السابع عﴩ وليلة التاسع عﴩ وليلة اﳊادﻱ والعﴩين وليلة الثالﺚ والعﴩين وليلة الرابع
والعﴩين من شهر رمﻀان املبارك.
و  -ﻏسﻞ االستخارة.
ﺯ  -ﻏسﻞ االستسقاء.
ج  -ﻏسﻞ دﺧول مكة.
ﻁ  -ﻏسﻞ ﺯيارة الكعبة الﴩيفة.
ﻱ  -ﻏسﻞ دﺧول مسجد النبي )صﲆ اهلل عليه وآله(.
وهذه اﻷﻏسال كلها تﻐني عن الوضوء.
وهناك ﻏريها كثري ﳑا ال يسع املجال يف هذه العجالة لذكرها بعﻀها يﻐني عن الوضوء وهي التي ثبت استحباﲠا ﴍعا
وبعﻀها ال يﻐني وهي التي ﱂ يثبت استحباﲠا بدليﻞ معتﱪ وﺇنﲈ نﺄﰐ ﲠا برجاء املطلوبية.
 بقي أن أسﺄلك سﺆاﱄ اﻷﺧري وهو :ﺇذا ﱂ استﱪﺉ بالبول بعد اجلنابة ،فلم أبﻞ ،واﻏتسلت وانتهﻰ كﻞ ﳾء ،ثم ﺧرﺝسائﻞ منوﻱ بعد ذلك ولو قطرة؟
 جيﺐ عليك الﻐسﻞ ثانية حتﻰ ولو ﺧرﺝ السائﻞ املنوﻱ بدون شهوة وبدون مداعبة.كﲈ جيﺐ عليك الﻐسﻞ ثانية ﺇذا علمت أن هذا الذﻱ ﺧرﺝ اﻵن هو مني ولو يف ﻏري الصورة املتقدمة.
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يــن َي ﹸقو ﹸل َ
ــﺐ َلنَــا ﹺم ﹾن
}وا ﱠل ﹺذ َ
َ
ــون َر ﱠبنَــا َه ﹾ
َأﺯﹾ َو ﹺ
ــر َة َأ ﹾع ﹸ ﹴ
اج َع ﹾلنَا
ــﲔ َو ﹾ
اجنَــا َو ﹸذ ﱢر ﱠياتﹺنَــا ﹸق ﱠ
لﹺ ﹾل ﹸم ﱠت ﹺقﲔَ ﺇﹺ َمام ﹰا{)الفرقان ( ٧٤ -
ﹺ
لــﻸﴎة وﻇائــﻒ حيويــة مســﺆولة عن

رعايتها ،والقيام ﲠا وهذه بعﻀها
 -١أﳖــا تنتــﺞ اﻷﻃفال وﲤدهــم بالبيئة
الصاﳊــة لتحقيق حاجاﲥــم البيولوجية
واالجتﲈعيــة ،وليســت وﻇيفــة اﻷﴎة
مقتــﴫة عــﲆ ﺇنتــاﺝ اﻷﻃفــال فــان
االقتصار عليها يمحو الفوارﻕ الطبيعية
بﲔ اﻹنسان واﳊيوان.
-٢أﳖــا تعدهــم للمشــاركة يف حيــاة
املجتمــع ،والتعــرﻑ عــﲆ قيمهــم،
وعاداﲥم.
 -٣أﳖــا ﲤدهم بالوســائﻞ التي ﲥيﺊ ﳍم
تكوين ذواﲥم داﺧﻞ املجتمع.
 -٤مســﺆوليتها عــن توفري االســتقرار
واﳊﲈية واﻷمن واﳊنو عﲆ أﻃفاﳍم مدة
ﻃفولتهم فﺄﳖا اقــدر اﳍيئاﺕ يف املجتمع
عــﲆ القيــام بذلك ﻷﳖا تلقــي الطفﻞ يف
حال صﻐره والتســتطيع مﺆسســة عامة

أن تسد مسد اﻷﴎة يف هذه الشﺆون.
 -٥عــﲆ اﻷﴎة ان تقطــع جــزءا كبريا
من واجــﺐ الرتبية اﳋلقيــة والوجدانية
والدينيــة يف ﲨيــع مراحــﻞ الطفولة،ﺇن
فرتة الطفولة ﲢتــاﺝ ﺇﱃ مزيد من العناية
واﻹمداد بجميع الوسائﻞ التي تﺆدﻱ ﺇﱃ
نموه اجلسمي والنفﴘ ،وان أوهﻰ اﻵراء
القــول بــان الوﻇيفــة الوحيــدة لﻸﴎة
ﺇمدادهــا لﻸبنــاء باملال الــالﺯم ﳍم ،فﺄن
هذا القول قــد ﲡاهﻞ العوامﻞ النفســية
املختلفــة التــي البد منهــا لتكوين الفرد
اﻹنســاﲏ كاﳊنــان والعطــﻒ ،واﻷمن
والطمﺄنينة فﺄﳖا الﺯمة لنمو الطفﻞ نفﴘ
وجيــﺐ أن تتوفــر له قبــﻞ كﻞ ﳾء .لقد
أكد علــﲈء النفس والرتبيــة لﻸﴎة اكﱪ
اثر يف تشــكيﻞ شخصية الطفﻞ ،وتتﻀﺢ
أﳘيتها ،أما املبدأ البايلوجي الذﻱ ينص
عــﲆ اﺯديــاد قابليــة للتشــكيﻞ واﺯدياد
املطاوعــة كلــﲈ كان الكائــن صﻐريا .بﻞ
يمكــن تعميم هــذا املبدأ عــﲆ القدراﺕ
الســايكولوجية يف املســتوياﺕ املتطورة

املختلفــة .ﺇن مايواجهــه الطفــﻞ مــن
مﺆثراﺕ يف سنة املبكرة يستند ﺇﱃ اﻷﴎة
فﺈﳖا العامﻞ الرئيﴘ يف حياته ،واملصدر
اﻷول ﳋﱪاتــه ،كﲈ أﳖــا املظهر اﻷصيﻞ
الســتقراره ،وعــﲆ هــذا فــان اســتقرار
شــخصية الطفــﻞ وارتقــاءه يعتمــد كﻞ
االعتﲈد عﲆ مايسود اﻷﴎة من عالقاﺕ
ﳐتلفة ﹰ
كــﲈ ونوع ﹰا ..ﺇن اكتشــافاﺕ علم
التحليﻞ ﺇن قيم اﻷوالد الدينية واﳋلقية
ﺇنﲈ تنمو يف حميط العائلة.

تفسري اﻵية

ين َي ﹸقو ﹸل َ
ــون َر ﱠبنَا َه ﹾﺐ
«وا ﱠل ﹺذ َ
قوله تعــاﱃَ :
ــن َأﺯﹾ َو ﹺ
ــر َة َأ ﹾع ﹸ ﹴ
ــﲔ
َلنَــا ﹺم ﹾ
اجنَــا َو ﹸذ ﱢر ﱠياتﹺنَــا ﹸق ﱠ
اج َع ﹾلنَــا لﹺ ﹾل ﹸم ﱠت ﹺقﲔَ ﺇﹺ َمام ﹰا» قال الراﻏﺐ يف
َو ﹾ
املفــرداﺕ :،قــرﺕ عينه تقــر ﴎﺕ قال
تعاﱃ« :كي تقــر عينها» وقيﻞ ملن يﴪ به
قرة عﲔ قال« :قرة عﲔ ﱄ و لك» وقوله
تعــاﱃ« :هﺐ لنــا من أﺯواجنــا و ذرياتنا
قرة أعﲔ» قيــﻞ :أصله من القر أﻱ الﱪد
فقــرﺕ عينه قيﻞ :معناه بردﺕ فصحت،
وقيﻞ :بﻞ ﻷن للــﴪور دمعة باردة قارة
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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 ﺇﱃ ﻏريه.
ومرادهم بكون أﺯواجهــم وذرياﲥم قرة
أعﲔ ﳍم أن يﴪوهم بطاعة اهلل والتجنﺐ
عــن معصيته فال حاجة ﳍــم يف ﻏري ذلك
وال ﺇربة و هم أهﻞ حق ال يتبعون اﳍوى.
وقولــه« :واجعلنــا للمتقــﲔ ﺇمامــا» أﻱ
متســابقﲔ ﺇﱃ اﳋــرياﺕ ســابقﲔ ﺇﱃ
رﲪتــك فيتبعنا ﻏرينا مــن املتقﲔ كﲈ قال
تعــاﱃ« :فاســتبقوا اﳋرياﺕ»)البقــرة :
 ،(١٤٨وقــال« :ســابقوا ﺇﱃ مﻐفــرة من
ربكــم وجنــة» )اﳊديــد  ،(٢١ :وقــال:
«والسابقون الســابقون أولئك املقربون»
) الواقعــة ،( ١١ :وكﺄن املــراد أن يكونوا
صفا واحدا متقدما عﲆ ﻏريهم من املتقﲔ
ولذا جيء باﻹمام بلفﻆ اﻹفراد.
وقــال بعﻀهــم :ﺇن اﻹمام ﳑــا يطلق عﲆ
الواحــد واجلمــع ،وقيــﻞ :ﺇن ﺇمــام ﲨع
أم بمعنــﻰ القاصــد كصيام ﲨــع صائم،
واملعنــﻰ :اجعلنــا قاصديــن للمتقــﲔ
متقيديــن ﲠــم ،و يف قــراءة أهــﻞ البيــت
«واجعــﻞ لنا مــن املتقﲔ ﺇماما»).تفســري

امليزان ﺝ ١٥ﺹ (٧٠
 - ٦اﳍمة العاليــة يف الدعاء والرتبية فلم
رواية..
يطلبــوا ان يكونــوا قــادة للمســلمﲔ بﻞ
قــال رســول اهلل )صــﲆ اهلل عليــه للمتقﲔ الذين هم اعﲆ رتبة من املﺆمنﲔ
وآلــه( جلﱪائيﻞ مــن )أﺯواجنــا(؟ قال  -٧دور الدعــاء وأﳘيته يف اﳊصول عﲆ
ﺧدجية،قــال ومن ذريتنا؟ قــال فاﻃمة الذرية الصاﳊة والتوفيق لرتبيتهم
)عليهــا الســالم( ،وقــرة أعــﲔ؟ قال وﻇائﻒ اﻷﴎة
اﳊســن واﳊســﲔ )عليهــﲈ الســالم( ولــﻸﴎة وﻇائــﻒ حيوية مســﺆولة عن
واجعلنــا للمتقﲔ ﺇماما؟ قــال هو عﲇ رعايتها ،والقيام ﲠا وهذه بعﻀها
بن أﰊ ﻃالﺐ )عليه الســالم( ،كﲈ ورد  -١أﳖــا تنتــﺞ اﻷﻃفــال وﲤدهــم بالبيئة
يف )تفســريالقمي عﲇ بن ابراهيم ﺝ  ٢الصاﳊة لتحقيــق حاجاﲥــم البيولوجية
واالجتﲈعيــة ،وليســت وﻇيفــة اﻷﴎة
ﺹ .(١١٧
تﺄمالﺕ تربوية :
مقتﴫة عﲆ ﺇنتاﺝ اﻷﻃفال فان االقتصار
 -١مــن اهم صفاﺕ عبــاد الرﲪن هي عليهــا يمحــو الفــوارﻕ الطبيعيــة بــﲔ
ﻃلﺐ الذرية الصاﳊة.
اﻹنسان واﳊيوان.
 -٢مســﺄلة تربيــة اﻷبنــاء وﺇرشــادهم -٢أﳖــا تعدهــم للمشــاركة يف حيــاة
مســﺆولية اﻵباء واﻷمهاﺕ ﺇﺯاء أﻃفاﳍم املجتمع ،والتعرﻑ عﲆ قيمة ،وعاداﲥم.
من أهم املسائﻞ التي أكد عليها القرآن
 -٣أﳖــا ﲤدهم بالوســائﻞ التي ﲥيﺊ ﳍم
 -٣الذريــة هبــة مــن اهلل لعبــاده وقــد تكوين ذواﲥم داﺧﻞ املجتمع.
اســتخدم القرآن الكريم هــذه املفردة يف  -٤مســﺆوليتها عــن توفــري االســتقرار
عدة آياﺕ تتحدﺙ عن الذرية مثﻞ :
واﳊﲈيــة واﻷمن واﳊنو عﲆ أﻃفاﳍم مدة
}ســورة مريم اﻵية -٥سورة مريم اﻵية ﻃفولتهــم فﺄﳖا اقدر اﳍيئــاﺕ يف املجتمع
_ ١٩ســورة اﻷنبيــاء أيــة _ ٧٣ســورة عــﲆ القيام بذلــك ﻷﳖا تلقــي الطفﻞ يف
العنكبــوﺕ اﻵيــة - ٢٧ســورة ﺇبراهيم حال صﻐره والتستطيع مﺆسسة عامة أن
اﻵيــة  -٣٩ســوء اﻵيــة الشــعراء  -٢١تسد مسد اﻷﴎة يف هذه الشﺆون.
سورة اﻷحزاﺏ -٥٠سورة ﺹ -٥ ......٣عــﲆ اﻷﴎة ﺇن تقطــع جــزءا كبــريا
الﺦ{
مــن واجﺐ الرتبيــة اﳋلقيــة والوجدانية
-٣مفــردة )ربنــا( اســتخدمت يف اﻵيــة والدينية يف ﲨيــع مراحﻞ الطفولة...ففي
دون ﻏريها مــن الصفاﺕ اﻹﳍيــة تﺄكيدا اﻷمم التــي ﲢارﺏ مدارســها الرســمية
عــﲆ أن الرﺏ هو الذﻱ تــوﱃ تربية عباده الديــن بطريقة مبــاﴍة أو ﻏــري مباﴍة،
وتعليمهم تربية نســلهم وهــو الذﻱ بيده كذلــك اﻷمم التــي تســري معاهدها عﲆ
أن ﳞﺐ ﳍم ما يدعونه
نظــام اﳊياد يف شــﺆون الدين واﻷﺧالﻕ
 -٤الــزوﺝ والولــد قرة عــﲔ للزوجﲔ كفرنســا وﻏريهــا فيقــع العــﺐء الديني
وﺯينة ﳍﲈ
عــﲆ اﻷﴎة ..فبفﻀــﻞ اﳊيــاة اﻷﴎيــة
 -٥بعــﺾ الذرية ﺇذا نشــﺄ بطريقة جيدة تتكــون لدى الفرد الروﺡ الدينية وســائر
صــار للمتقﲔ ﺇمامــا ﺇذا اﻷﴎة تعد قادة العواﻃﻒ اﻷﴎيــة التي تﺆهله للحياة يف
للمجتمع
املجتمع والبيت.
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لﻸسﻒ الشديد البعﺾ منا قد
يعرتﺽ عﲆ امر الارادة لنا يف
وقوعه وهذا االعرتاﺽ يقود
صاحبة اﱃ اﳋطيئة ويتبعها العقاﺏ
االﳍي ،مثﻞ هذه اﳊالة حدثت الم
ولدﺕ بكرها كفيﻒ البﴫ هي ﱂ
ﹸ
تشك وﱂ تتحدﺙ ولكننا عايشنا
هذا الواقع.
حاملا ولدﺕ ﻃفلها وتبﲔ انه
مكفوﻑ تركها ﺯوجها من ﻏري
ﻃالﻕ وملدة ست سنواﺕ ،تركها
لتواجه معاناة اﳊياة وبمﺆاﺯرة
اهلها الذين ﱂ يبخلوا يف رعايتها
ورعاية ابنها الذﻱ تتوسم فيه كﻞ
معاﲏ الطفولية الﱪيئة واالمﻞ
باﳊياة والرﻏبة يف التعلم وﳑارسة
حياته كﲈ يﲈرﺱ االﻃفال حياﲥم،
واتيحت له الفرصة للتسجيﻞ
بمدرسة ﺧاصة باملكفوفﲔ.
واذا يفاجﺄ الطفﻞ الذﻱ ال حول
وال قوة له وال حول والقوة المه
ان ﺯوجها قرر ان تعود اليه ﺯوجته

عادﺕ له قبﻞ ان يبدا التسجيﻞ يف
املدرسة وعندما ارادﺕ تسجيله
رفﺾ الزوﺝ ذلك ووضع الزوجة
بﲔ امرين احالﳘا مر بﲔ حياة
ابنهﲈ وحياﲥا الزوجية.
هنا تدﺧلت ام الزوجة ﻃالبة ان
ترعﻰ الطفﻞ وان يكون معها
وتقوم بكﻞ ما ﳛتاجه اال ان الزوﺝ
ﱂ َ
يرﺽ وسيفكر باﻷمر مستقبال.

اة:
ليس هنالك افﻀﻞ واسعد من
ﳊظاﺕ ان ﲡتمع العائلة مع بعﻀها
وتذليﻞ املشاكﻞ التي حدثت ﺧارﺝ
ارادﲥﲈ بالرﻏم من ان قرار الزوﺝ
كان تعسفيا بحق ﺯوجته ،وﻃاملا
عادﺕ املياه اﱃ جمارﳞا فﺈﳖا ﺧطوة
اجيابية للزوﺝ ،ولكن مسالة حرمان
الطفﻞ من التعلم ففيها وقفة ،فاذا
ﹺ
كان بﺈرادة اﳍية فقدﹸ
بﴫه ،فلﲈذا
اﳞا الزوﺝ ﲡعﻞ من ﺇرادتك تفقده

البصرية؟ ومهﲈ تكن حججك فان
جدته تكفلت به فامنﺢ اﳊياة ﳍذا
الطفﻞ وال تستبعد أن يكون رفعة
راﺱ لك ولزوجتك يف املستقبﻞ.
العوﻕ اصبﺢ ﻇاهرة ﻃبيعية يف
العراﻕ واذا كان فقد البﴫ عوقا
فكيﻒ بالذﻱ يصاﺏ بﺄمراﺽ
ﺧبيثة ال عالﺝ ﳍا؟ املفروﺽ ان
نتعامﻞ بﺈجيابية مع هذه الظاهرة
وليس بعﲔ العطﻒ عليهم،ﻷنه
حقهم يف اﳊياة وﳍم كرامة مثلﲈ
لنا كرامة وﳍم مشاعر واحاسيس
ورﻏباﺕ وهي عينها عندنا ،ولو
اردنا ان نﴪد امثلة عﲆ علﲈء
ﺧدموا البﴩية معوقﲔ فان القائمة
ستطول ،ان فقد االنسان لﴚء،
ليس بﺈرادته فلتكن اردتنا من ﲤنحه
ما يعوﺽ به عوقه..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ﺑﺎب
ُ
ذي اﻟﺜﻔﻨﺎت
ﺳﺠﺎدﻳﺔ

هكــذا كان يطلق عنان كلﲈته بصوﺕ شــجي
ﳑلــوء باﳊــزن واﻷﱂ والوجــع واجلــزع ،يف
كﻞ جملس جيلســه ،ومع كﻞ شــخص يشاﻃره
مكانــه ..أصبــﺢ ﺇذاعــة متنقلــة ﳊــﺐ اﻷئمة
ﱠ
يكــﻒ عــن
اﻷﻃهــار يــروﻱ كراماﲥــم ..وﱂ
ﴎد اســتﴩافه برﺅيــة امللقــﺐ )ذﻱ الثفناﺕ
والسجاد( وﺯين العابدين ،وسيد الساجدين..
وهو ينشــد مﺂثــره ،وهي التــي تدفعه ،وﲢفزه
لﴬورة بقائه ،ليندمﺞ ويتفاعﻞ مع من حوله
ومع من ﳛﺐ.
بقيت كلﲈﺕ اﻹمام )عليه السالم( ﲤثﻞ له صور
الكﲈل اﻹﳍي) :اص ﹾﱪ فجعلناك من الصابرين(
كانت بمثابة مسﺆولية مقاومته للمرﺽ الذﻱ
عجــز اﻷﻃبــاء عن شــفائه وهو يعــاﲏ ﺇﻃفاء
ﺇحــدى عينيــه نتيجة ﴐبــة يف دماﻏه فﺄصبﺢ
يعيﺶ بنصﻒ جسد وهو يتعذﺏ ويتﺄﱂ ،وجيد
صعوبة يف التنقﻞ من اجﻞ العيﺶ الكريم فكان
ليله وﳖاره متشاﲠﲔ وهو ﳜتﲇ بجسده ليسقي
روحه بكلﲈﺕ اهلل ويصفي نفســه من شهواﲥا
واﻷﺧــذ بروﺡ الدين والتمســك باملعصومﲔ
)عليهم السالم( سبيال للنجاة...كان املسجد
ﳑتلئا باملﺆمنﲔ فكان انتقاله من عاﱂ املرﺽ ﺇﱃ

عاﱂ الشــفاء،عالقة ﺇيﲈنية ﲥﺐ عليه يف صورة
اﻹمام )عليه الســالم( ﲢمله مسﺆولية ﺇدامتها
ومقاومتها وتوضيحها ..كﺄﳖا وحدة ﺇسالمية
ﲢمــﻞ لــواء اﻷئمــة وتﺄثرياﲥــم عــﲆ املحبﲔ
والعاشــقﲔ ﻷهــﻞ بيــت النبوة صلــواﺕ اهلل
عليهم.
فــكان مدرســة ســجادية يتحــدﺙ فيهــا عن
شخصية ومكانة اﻹمام عﲇ بن اﳊسﲔ )عليه
الســالم( عند اهلل ع ﹼز وجﻞ وعــن ﻇهوره بعد
واقعــة عاشــوراء يعــد معجــزة ﳊقانيــة أهﻞ
البيــت )عليهم الســالم ( ..فهــو اﻹمام الذﻱ
نطــق لــه اﳊجر اﻷســود بلســان عــرﰊ مبﲔ
بﺈذن اهلل ســبحانه وتعاﱃ شاهدا بﺈمامته )عليه
الســالم( ..ومعجــزة )الصحيفة الســجادية(
فريــدة يف تكوينهــا وهــي ﲢتــوﻱ عــﲆ ﲨيع
اﳊقائق واملعارﻑ اﻹﳍية ،لو أراد شــخص أن
يتكلم معه اهلل )ع ﹼز وجﻞ( فعليه أن يقرأ القرآن
الكريــم ولــو أراد أن يتكلــم مــع اهلل فعليه أن
يقرأ )الصحيفة السجادية( ..اثبت بقوة ﺇيﲈنه،
بعقيدة أهﻞ البيت وعشــقه اﻷﺯﱄ لﻺمام ﺯين
العابدين )عليه الســالم( مالذا لشفاء املرﴇ
من املﺆمنﲔ وبابا سجادية عﲆ اﻷرﺽ..
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يدر عاسور البيد
ال ياأ يردد ويهي :واسوا
الس دوما واروا مرا�سيك
واأحروا ا الر الي
اجتا السا اه منا
ع ذات االأر ال س
جيا  منابها اتوا
ريه ا السا
ساعدي سهدا اأتيا
يدرون الر الي
ال وا ليبو ندما
ر وي  الي
يسن لنا اأن حدد وار
عدال  ميل ورية 
ا�ساة وسية ة زوة
ه الوال السار اأئة
اأهل البي جيه م ور
واد اه اأئ و�سادت
واأوسيا وس ر�سو ر
الا
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اسينية
السائر

منها تاري
يكبه الكرالئيون
حرو الوال

ﹸ
كربالء املقدسة بﺈحياء الطقوﺱ
تبدأ
ﹸ
والشعائر اﳊسينية املقدسة بﻐيمة
من اﳊزن واﻷﱂ والوجع ،مع ﺇعالن
شهر اﻷحزان كﻞ عام باستشهاد ﺇمام
اﻹنسانية وسليﻞ الدوحة املحمدية
وهو يقارع الظلم والباﻃﻞ،فتعلن
بذلك كربالء اﳊداد ﻃيلة شهرﻱ حمرم
اﳊرام وصفر اﳋري ،لتستذكر املصاﺏ
اﻷليم الذﻱ حﻞ باﻹمام اﳊسﲔ وأهﻞ
بيته وأصحابه )عليهم السالم( عﲆ
أرضها املقدسة،وترسم ملحمة سيد
بﺄداء
الشهداء،وأحداثها،وفاجعتها
ﻃقوﺱ ومراسيم اعتادﺕ عليها عﲆ مر
السنﲔ..
جملة «العائلة املسلمة» تطرقت اﱃ تاريﺦ
الشعائر اﳊسينية يف كربالء املقدسة
وحدثنا عنها الباحﺚ واملﺆرﺥ )سعيد
رشيد ﺯميزم( ،قائال« :ﺇن الطائفة الشيعية
تعرضت وتتعرﺽ لﻸذى واملﻀايقة من
مر الزمان ،لكن
قبﻞ أعداء اﻹسالم،عﲆ ﹼ

وجود رجال أشداء من علﲈء أفاضﻞ
وكربالئيﲔ ﳐلصﲔ استطاعوا املحافظة
عﲆ ﺇحياء الشعائر اﳊسينية»،مﻀيفا ﺇن
«حقيقة الشعائر متنوعة ومتعددة وبدأﺕ
منذ استشهاده)عليه السالم( بعدة
أسابيع وتفيد بذلك التقارير والرواياﺕ
ﺇن أول شعائر شهر حمرم اﳊرام هي
شعرية املﴚ عﲆ اﻷقدام،التي قام ﲠا
الصحاﰊ اجلليﻞ )جابر اﻷنصارﻱ
«رﺽ»(حيﺚ جاء مشي ﹰا اﱃ كربالء من
املدينة املنورة بعد ورود أﺧبار استشهاد
اﻹمام اﳊسﲔ)عليه السالم( ،وهكذا
بدأﺕ الشعائر اﳊسينية تتطور يوما بعد
يوم وتوسعت وشملت ﺇﻃعام الطعام
وﺇقامة جمالس اللطم وﻏريها».
«مبينا» ﺇن اﻷئمة )عليهم السالم(هم
أكثر الناﺱ اهتﲈم ﹰا بالشعائر،حيﺚ كانوا
يشجعون العامة بحﻀور جمالس التعزية
باملصاﺏ ويقومون بﺈقامة جمالس أدبية
ﳛﴬها الشعراء لرثاء اﻹمام اﳊسﲔ

ترير  سيا اال�سد

)عليه السالم( وقد أوﴅ اﻷئمة
اعهم باالستمرار عﲆ هذا
االﻃهار ات َب َ
النهﺞ ,حيﺚ كان يوﴆ الوالد ولده
وأحفاده ،وهكذا اﺧذ الشخص يوﴆ
ابناءه وأﺧواته وأقاربه انطالق ﹰا من قول

اﻹمام الصادﻕ )عليه السالم(»:احيوا
أمرنا رحم اهلل من أحيا أمرنا» ،و»اكتبوا
عنا واحتفظوا بمخطوﻃاتكم» ،وﻏريها
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قبﻞ العاﴍ من شهر حمرم اﳊرام
لنصﺐ )التكياﺕ(ونﴩ السواد يف
املدينة وارتدائه ﻃيلة حمرم اﳊرام،كذلك
ﻏلق املحالﺕ وفتﺢ الدور القريبة من
اﳊرمﲔ ﻃيلة أيام )الثامن والتاسع
والعاﴍ( وهذه ميزة تنفرد ﲠا مدينة
كربالء املقدسة ﺇضافة ﺇﱃ أن املجالس
اﳊسينية املقامة يف ﲨيع أركاﳖا يرتادها مشرية اﱃ ﺇن «أهم ما نقوم به ﺧالل
ابرﺯ وأشهر ﺧطباء املنﱪ اﳊسيني من الشهرين هو ﺇقامة املجالس اﳊسينية
قراء ومنشدين حسينيﲔ ) -رواديد(
وكان اﻏلبهم من أهاﱄ كربالء.
فيﲈ قالت اﻹعالمية والباحثة الدينية
)هيام حممد امﲔ(« :ﺇن ذروة ﺇقامة
الشعائر اﳊسينية تكون يف شهر حمرم
اﳊرام وصفر اﳋري من كﻞ عام ,وان
كﻞ حركة يقوم ﲠا املﺆمن ﺧالل هذه
الشهرين ،ال بد ﳍا من فقه ﻇاهرﻱ
وباﻃني بﺈقامة جمالس العزاء لسيد
الشهداء )عليه السالم(،باعتبارها شعرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ

من اﻷحاديﺚ ﺇضافة ﺇﱃ أن اﻹمام
الرضا )عليه السالم( وما أكده عﲆ
أﳘية استمرار الشعائر اﳊسينية ،ﺇضافة
ﺇﱃ ما تقدم به علﲈﺅنا اﻷعالم وأدباﺅنا
وشعراﺅنا عﲆ الرﻏم من حماوالﺕ
الظاملﲔ من اﳊكام بمنع ﺇقامة الشعائر»..
الفت ﹰا اﱃ ﺇن»هناك ﺧصوصية ينفرد ﲠا
أهاﱄ كربالء ،حيﺚ يتهيﺄ الكربالئيون

من شعائر الدين اﻹسالمي ,ﺇذ لوال دمه
الطاهر ،ملا بقي من اﻹسالم ﺇال اسمه،
ومن القرآن ﺇال رسمه,وهي من مصاديق
ﺇحياء اﻷمر الذﻱ دعا ﳍا اﻹمام الصادﻕ
)عليه السالم(».
مبينة»نقوم مع حلول كﻞ عام بﺈشهار
ولبس السواد،ووضع الراياﺕ السود
عﲆ اجلدران،وعﲆ سطوﺡ الدور،وترك
كﻞ ما يعتﱪ مصداقا للزينة،واﳊد
من االبتسامة املفرﻃة يف شهرﻱ
املصاﺏ،واﻹكثار من قراءة ﺯيارة
عاشوراء وﺧصوص ﹰا يف العﴩة االوﱃ
من حمرم ففيها توفيقاﺕ ﺧاصة».

وابراﺯ مصاﺏ اﳊسﲔ)عليه السالم(
والدعوة اﱃ توضيﺢ فكره وعقيدته من
ﺧالل تﻀحياته الكبرية بذلك نخلق
جيال مبنيا عﲆ أهدافه وما دعا ﺇليه )عليه
السالم( من اﻹصالﺡ بقوله« :ﺇﲏ ﱂ
اﺧرﺝ اﴍ ﹰا وال بطر ﹰا وﺇنﲈ ﺧرجت لطلﺐ
اﻹصالﺡ يف امة جدﻱ» ،وهذه من أوﱃ
مانركز عليه يف ﺇقامة املجالس اﳊسينية».
واكد لـ»العائلة املسلمة» أصحاﺏ
املواكﺐ اﳊسينية والعديد من أهاﱄ
حمافظة كربالء،ﺇن «مواكﺐ املدينة
املقدسة ﲤتثﻞ كليا ﺇﱃ توجيهاﺕ اﻷمانتﲔ
اﳊسينية والعباسية املقدستﲔ  ،واحرتام

ما وضعه قسم املواكﺐ والشعائر اﳊسينية
من ضوابط وتعليﲈﺕ»،وأشار العديد من
الكربالئيﲔ اﱃ أﳖم»يطمحون كﻞ سنة
يف حمرم اﳊرام لزيادة اﳋدمة اﳊسينية ملا
ﲤثله من مظهر ﺇسالمي دال عﲆ التكافﻞ
االجتﲈعي»..
جدير بالذكر أن هذه الشعائر تفتتحها
رفع راية «يا حسﲔ» السوداء عﲆ قبة
ﴐيﺢ اﻹمام اﳊسﲔ )عليه السالم(
ﺇعالنا لقدوم شهر حمرم اﻷحزان يف كﻞ
عام وجرﺕ هذه العادة بعد عام .٢٠٠٣
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عسكرة الولة الراقية

من الظواهر السلبية التي برﺯﺕ بعد
االنفتاﺡ املفاجﺊ الذﻱ كان من احدى
افراﺯاﺕ التعاﻃي الفﺞ مع مدلول
الديمقراﻃية التي هطلت فجاة عﲆ
الشعﺐ العراقي والتي ﱂ ﳞﻀمها
الكثريون او يستوعبوا مفاهيمها الفلسفية
او الرتبوية وحتﻰ الوﻃنية واالنسانية ،
تﱪﺯ ﻇاهرة استخفاﻑ اجليﻞ اجلديد بالقيم
التي تربﻰ ونشا عليها اجليﻞ القديم وهو
جيﻞ ماقبﻞ التﻐيري النيساﲏ ومن مظاهر
هذا االستخفاﻑ وهي كثرية تاﰐ ﻇاهرة
عسكرة الطفولة )النﺶء اجلديد( العراقية
.
اذ ربﲈ ينفرد مشهد الطفولة العراقية بﴚء
يعكس بعﺾ صفاﺕ املشهد العراقي
العام وهذا «االنفراد» يتجﲆ للعيان
كظاهرة ملفتة للنظر ومثرية للجدل يف
آن واحد  ،يف كﻞ عيد من اعيادنا التي
يقتنص فيها العراقيون ﳊظاﺕ من الفرﺡ
والسعادة وسط ﻇروﻑ قاهرة قلﲈ مر ﲠا

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

عبا� عبد الرا ال�سبا

وتسبﺐ بالكثري من االصاباﺕ وبعﻀها
ﺧطري جدا والبعﺾ اﻵﺧر يتسبﺐ يف
عوﻕ مستمر للطفﻞ سيﲈ ان كانت االصابة
يف مناﻃق حساسة جدا مثﻞ الرأﺱ
والعﲔ  ،ومن املﺆسﻒ واملثري لﻸسﻰ ان
ﲤتلﺊ املستشفياﺕ يف االعياد بفلذاﺕ
اكبادنا وشباﺏ يف عمر الورود من جراء
االصابة بتلك االلعاﺏ التي تتشارك يف

ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ

مادامت تلك االسلحة متوفرة ويف متناول
اليد والن العامﻞ السايكلوجي قد لعﺐ
دوره يف مرحلة البلوﻍ وصار استخدام
اﻱ سالﺡ شيئا مﱪرا نفسيا واجتﲈعيا وال
يوجد اﻱ رادع ﳛد من هذا االستخدام
ابتداء من االﴎة وانتهاء بدور السلطاﺕ
املعنية التي يقع عﲆ عاتقها ﲪاية املجتمع
واستقراره .
والﴚء امللفت للنظر ان اﻏلﺐ هﺆالء
االﻃفال واملراهقﲔ يتعاملون مع هذه
االلعاﺏ املسلحة بﴚء من «اﳊرفية»
حماكاة منهم وتقليدا ملا يرونه من افالم
ومسلسالﺕ يف الفﻀائياﺕ التي تبﺚ
عﱪ االثري الكثري منها وبكﻞ ماﲢتوﻱ
من مشاهد الدم والقتﻞ والتدمري يرافقها
املشاهد االباحية التي تتزامن كالسيكيا

هم ﳍم
من قبﻞ بعﺾ التجار الذين ال ﱠ
سوى الربﺢ باية ﻃريقة كانت وﺇن كانت
عﲆ حساﺏ براءة الطفولة ومنظومة القيم
االجتﲈعية التي يتحﲆ ﲠا املجتمع العراقي
الرصﲔ وعﲆ حساﺏ اهدار العملة
الصعبة وتبذير السيولة النقدية الوﻃنية يف
استرياد واستهالك مايﴬ االمن املجتمعي
وحتﻰ السلم االهﲇ باعتبار ان هذه اللعﺐ
قد تكون نواة يف املستقبﻞ ملﲈرساﺕ اكثر
ﺧطورة ﺇما بولوﺝ عاﱂ اجلريمة او التورﻁ
باالعﲈل االرهابية  ،فاملسﺆولية اذن
هي مشرتكة مابﲔ املﺆسساﺕ اﳊكومية
ومنظﲈﺕ املجتمع املدﲏ واجلهاﺕ االمنية
واالعالمية وقبﻞ كﻞ ﳾء تقع املسﺆولية
املباﴍة عﲆ االﴎة التي ان صلحت صلﺢ
معها املجتمع ومعه الدولة .
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مسﺆولية انتشارها اجلهاﺕ اﳊكومية املعنية
ومنظﲈﺕ املجتمع املدﲏ الفاعلة يف جمال
الطفولة واالﴎة ووﺯارة الرتبية والتجارة
واجلهاﺕ االمنية املختصة فﻀال عن السلطة
الرابعة ووسائلها املقروءة واملسموعة
واملرئية سيﲈ الفﻀائياﺕ ويﺄﰐ دور االﴎة
باعتبارها اﳊاضن االول للطفﻞ واملسﺆول
املباﴍ عن تربيته وتوجيهه يف املقدمة يف
تﺄسيس نواة تساعد بقية االﻃراﻑ عﲆ
اﳊد من انتشار هذه الظاهرة يف الشارع
العراقي بدءا من استريادها وتوﺯيعها
ومراقبة املنافذ اﳊدودية ملنع دﺧوﳍا اﱃ
البلد وسن التﴩيعاﺕ والقوانﲔ التي
تنظم عملية االسترياد بشكﻞ عام وليس
العاﺏ االسلحة واملفرقعاﺕ فقط كﲈ
حصﻞ يف عملية استرياد الفواكه واﳋﴬ
التي حصلت يف املاﴈ بصورة عشوائية
وماتزال آثارها السلبية ماثلة للعيان ،
وتفعيﻞ عمﻞ اجلهاﺕ التنفيذية واعطاﺅها
الصالحياﺕ الالﺯمة لذلك فﻀال عن
تفعيﻞ العقوباﺕ الرادعة ان حصﻞ ﺧرﻕ
ما كونه ﳜص جيﻞ املستقبﻞ .
املشكلة ال تكمن فقط يف استعﲈل تلك
االلعاﺏ وما تسببه من اﴐار عﲆ نفسية
)اجلانﺐ السايكلوجي( االﻃفال او عﲆ
ابداﳖم )اجلانﺐ الصحي( وانﲈ تكمن
يف ان هذه الظاهرة تعتﱪ امتدادا لنموذﺝ
َ
املعسكر )عسكرة املجتمع( الذﻱ
املجتمع
ارست الديكتاتورياﺕ املتعاقبة دعائمه
ورسخت جذوره السايكلوجية وابعاده
االجتﲈعية يف النسيﺞ املجتمعي العراقي
السباﺏ ايديولوجية وسياسية وحزبوية
بحتة يف حماولة من تلك الديكتاتورياﺕ
لزعزعة االستقرار املجتمعي والسلم
االهﲇ وتفتيت النسيﺞ املجتمعي العراقي
لﻐرﺽ السيطرة عليه من جهة ومن جهة

اﺧرى لﻐرﺽ ادجلة املجتمع من ﺧالل
عسكرته بﲈ يتالءم مع توجهاﺕ تلك
الديكتاتورياﺕ ..
واملشكلة الثانية تكمن يف ان االسلحة
«اﳊقيقية» تﻐزو البيوﺕ العراقية والسباﺏ
شتﻰ منها االحتقاناﺕ السياسية والطائفية
والعرقية ومنها االجتﲈعية والعشائرية،
واﳋوﻑ يبدو اكثر جالء حﲔ ﲤتد ايادﻱ
االﻃفال واملراهقﲔ حﲔ يكﱪون اﱃ ﳑارسة
«هواياﲥم» العفوية والﱪيئة بصورة حقيقية

مع مشاهد القتﻞ بامتزاﺝ فكرﰐ القتﻞ
والتدمري مع اجلنس بطرﺡ مقصود
والسباﺏ ﱂ تعد ﺧافية عن احد وكلها
تﺆدﻱ اﱃ ﺯرع العداواﺕ بﲔ االﻃفال
وبﺚ الرعﺐ يف نفس االﻃفال االصﻐر سنا
فﻀال عن ايذاء اﳊيواناﺕ )للتنفيس عن
عدوانية مكبوتة( من ﺧالل التطبيق العمﲇ
لتلك االلعاﺏ التي تذهﺐ اجزاء كبرية من
العملة الصعبة اﱃ اﳋارﺝ والتي يكون
أمس اليها  ،لﻐرﺽ استريادها
البلد يف ﱢ
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ع يدر

نــــــادى الـــكـــتـــائـــﺐ يف اﳍـــجـــرية
وهـــــــــــــالك فـــــتـــــيـــــة هــــاشــــم
فـــــاﻷكـــــﱪ الــــظــــامــــي وقـــاســـم
رحـــــلـــــوا ﺇﱃ روﺡ اجلــــنــــان
أ ﹼمــــــــا اﳊـــــشـــــود وقــــــد َب َ
ـــﻐـــت
وحـــــفـــــيـــــد اﲪــــــــــد دوﳖــــــــم
وﺯهـــــــــــري ســـــــائـــــــﻞ :وﳛــــكــــم
ﹸ
مـــــﺂلـــــكـــــم
ﺇن املـــــــــــــــﲈﺕ
درﺏ الـــــﻀـــــاللـــــة مـ ﹺ
ــــر
ــــوعـ ﹲ
ﹸ
ـــــــــــر عــــــــا َد ﺇﱃ اﻹمـــــــام
واﳊـ
ﱡ
ـــيــــكــــم
يــــــــا أولــــــــــيــــــــــاء نــــبـ ﹼ
ﻏـــــــــرﻑ اجلـــــــنـــــــان دعـــتـــكـــم
نﹺ
ــــــعــــــم الـ ﹺ
ـــــفــــــعــــــال أتـــيـــتـــم
َ
ﹸشــــــــــــــدﹼ وا عــــــﲆ أســـيـــافـــكـــم
َ
دون اﳊـــســـﲔ
فـــــجـــــاهـــــدوا
ﹺ
واملــــسـ ﹸ
ــوفـــا
ــــن )جـ
ـــك ﹺمـ ﹾ
ــــــون( الـ َ
َر َمـــــــــــــقَ ﹸ
اﳊـــــــشـــــــو َد بــقــلــبــه
ــــــﻞ بــــيــــعــــة ﹴ
نـــــكـــــرﺕ رســـــــائـ َ
رهــــــــــن الــــــــردى
أ ﹼيــــــامــــــهــــــا
ﹸ
عــــــــــــودوا ﺇﱃ أحـــســـابـــكـــم
ـــــه
ـــــمـ ﹸ
لــــــيــــــس املــــــــــــــﲈﺕ ﳞـ ﹼ
مــــثــــﻞ الـــــــرســـــــول وعـــطـــفـــه
ـــــــرى
يـــــدعـــــو لـــيـــﻐـــفـــر يف ﹸقـ
ﹰ

يـــــــوم اســــتــــﻐــــاثــــتــــه اﻷﺧـــــــرية
وأفـــــــــــول أنـــجـــمـــهـــا املــــنــــرية
بـــــعـــــدهـــــم قـــــمـــــر الــــعــــشــــرية
بـــــعـــــزة الــــنــــفــــس الــــكــــبــــرية
فـــنـــفـــوســـهـــم بـــــاتـــــت فـــقـــرية
هـــيـــهـــاﺕ أن جيــــــــدوا نـــظـــرية
َأو تــقــتــلــون الــنــفــس الــطــهــورة؟
ﹲ
ـــــــــــــوال ﹸمــــثــــرية
ســـتـــلـــيـــه أهـ
أحـــــــــﲆ مــــســــالــــكــــه ﺧــــطــــرية
بــــتــــوبــــة ،ﹴ أرضــــــــت ضـــمـــريه
ﹸذ ﹼبـــــــــوا عــــن اﳊـــــــرم الــــوقــــورة

تـــــزهـــــو نـــــﲈرقـــــهـــــا اﻷثــــــــرية
ﹼ
ذل الــــــــذﻱ فــــقــــد الـــبـــصـــرية
هــــاقــــد تــــصــــاعــــدﺕ الــــوتــــرية
ــــــصــــــور ﹾة
كـــــﺄﳖـــــم ﹸأ ﹸســــــــــــدﹲ َه
َ
تـــــــــاهلل مـــــــا أﺯكـــــــــــﻰ عــــبــــريه
ــــــعـــــــﱪة ﹴ كــــانــــت ﻏــــزيــــرة
وبﹺـ َ
لــــيــــزيــــد مـــــا بــــرحــــت أجـــــرية
فـــ َلـــعـــمـــرﻱ تـــلـــقـــاهـــا قـــصـــرية
َأو يــﻀــمــن الـــــعـــــادﻱ مــصــريه
ــــــن رأفــــــــتــــــــه كــــبــــرية
لـــــــكـ ﹼ
رﻏـــــــم املـــــعـــــانـــــاة الـــعـــســـرية
بﹺــــعــــنــــادهــــا ﻇــــ ﱠلــــت فــــخــــورة
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دمة الد 

ال عبا� الاهر

ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
الريشة
السياحة مع
وبخﱪة سبعﲔَ من
املطلقة عﲆ سجيتﹺها،
الثلجية
الناصع ،كلحيتﹺه
اللوحة
بياﺽ
الرسام ﹸعد َته ،وعﲆ صد ﹺر
هيﺄ
ﹺ
ﹸ
ﹺ
ﹺ
بالرتحال الصو ﱢ
ﹺ
ﹺ
جسدَ جواد ﹰا أصي ﹰ
ﰐ
يسبﺢ يف
يبدو كﺄنه
ال
القدﳼ معهﲈ
والتوحد
واﻷلوان،
حلم ملكو ﱟ
فﻀاءاﺕ ﹴ
َ
أشهﺐ ،حتﻰ َ
ﱢ
ﹸ
يف؛ َ
اﻷرﺽ ،ﹺ
ﹴ
املاء منهاَ ،
ﹺ
وبيده ﹲ
َ
نحو اﻷسفﻞﹺ ،
تـنوشان
تكاد رجاله
فارﺱ
شفاﻑ ،وعليه
مهيﺐ ،ﹸ
ﹲ
ﻏادر ،فاندلقَ ﹸ
سهم ﹲ
ﹲ
سال َ
قربة وقد ﺧر َقها ﹲ
ﹺ
َ
َ
اللوحة!.
ألوان
وأتلﻒ
نزول ﹺ
رسم للفارﺱ قرب ﹰة بال ﹴ
بورقة ﹴ
ﹴ
ﹺ
ماء هذه
ثانية ،وبعد تكر ﹺر
الرسام الورق َة بوقا ﹴر من املحمﻞﹺ  ،واستبدﳍا
انتزع
َ
ﹸ
املاء مر ﹰة َ
تلو أﺧرىَ ،
ﹴ
استذكر أﻃفا ﹰ
ﹺ
وفتياﺕ ،فكيﻒ...كيﻒ............؟
قطعه لنسا َء
للمﺄﺯﻕ! ،لكنه
املر َة  ،حس ﹰﲈ
ال عطشﻰ ينتظرون ،ووعد ح ﹴر َ
َ
ﹼ
يمكن أن َ
ﳜلﻒ وعدَ ه.
ومث ﹸله ال
ﹸ
بحري ﹴة :
ﳘس
ﹸ
الرسام مع ذاتﹺه َ
َ
دون املاء؟ﹺ
ﹴ
ﹴ
قيمة لوحة كهذه يف واقعة كتلك من ﹺ
ـ ما ﹸ
دمعة ﹺ
ﹲ
السهم فيها ،وراي ﹰة ﺧﴬا َء مطروح ﹰة أرض ﹰا
شﺐ
بلون الد ﹺم،
مزقها أيﻀ ﹰا ،فنزلت من عينيه
فرسم بجوا ﹺرها قرب ﹰة فارﻏ ﹰة ،وقد ﹸن َ
َ
ﹸ
ﹺ
املﴩعة  ،وكف ﹰا مبتور ﹰة .
قرﺏ
َ
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يات
ليا

مهريرية

رقية تا
مرز اورا ين

لرعاية اليات

عيها السال

يكن يدرﻱ حﲔ اقتنصت عيناه ثقوب ﹰا
ﱂ ﹾ
يف جوارﺏ صديقه ﹼ
أن هناك املزيد من
الثقوﺏ املرئية وﻏري املرئية التي سيلحظها
يف حياة رفيقه اجلديد ،وهي تﻀاهي أﱂ
الﱪد النافذ ﺇﱃ قدميه الصﻐريتﲔ أو حتﻰ
اﻹحراﺝ الذﻱ عجز عن مواراته ..أبعد
نظره جانب ﹰا عندما رأى ﲪرة اﳋجﻞ تعلو
سحنته وقد سارع بنزع جواربه املهرتئة..
كجندﻱ يمشﹼ ط املنطقة أحاﻁ عينيه بكﻞ
ما يف املنزل وهو الذﻱ جاء ﺇليه لﻐاية
أﺧرى ﺇضافة ﺇﱃ مساعدة صديقه يف
دروﺱ املدرسة ..استحﴬ كالم والدته
جيد ﹰا
)هناك الكثري الكثري من املحتاجﲔ..
نعيﺶ يف بلد الفقراء وليس بلد النفط
كﲈ يزعمون ،تﺄكد من أن يكون صديقك
«مسكينا» أﻱ أشد حاال من الفقري لكي
نساعده بالقليﻞ الذﻱ نجمعه من اﳋريين

يف املﺆسسة(.
جلسا سوية عﲆ ﻃاولة صﻐرية نظر ﹰا
لرﻃوبة السجاد الذﻱ ﻃالته اﻷمطار
يف لياﱄ الشتاء الباردة ،وﴍع يﴩﺡ له
بعﺾ الدروﺱ التي ﻃلﺐ منه أن يعيد
ﴍحها له ..أصابته اﳊرية والذهول
لذكاء وﴎعة البدﳞة الواضحة لصديقه
وهو ما ينايف وضعه يف الصﻒ حيﺚ
ينعته البعﺾ بالبليد وبطيء الفهم.
ﱂ جيد بدﹼ ﹰا من سﺆاله وتعجبه..
علته سحابة اﳍم وهو يكتشﻒ الثقﺐ
الثاﲏ يف حياة صديقه وما أقساه من
ثقﺐ!!
هو ثقﺐ يف ﻏشاء الطبﻞ عند ﺇذنه
هز مدينته
حدﺙ نتيجة انفجار ضخم ﹼ
وقد نجا من موﺕ وشيك ولكنه ﺧرﺝ
فﴪ سبﺐ تﺄﺧره
بﺈذن معطوبة وهذا ما ﹼ
الدراﳼ وبعﺾ تﴫفاته الﻐريبة.

)سﺄفقد سمعي تدرجيي ﹰا( قاﳍا والدموع
تتلجلﺞ يف عينيه اﳋﴬاوين) ..هذا ﺇن
ﱂ أقم بعملية جراحية ﳋياﻃة الثقﺐ(..
سيبدو ﻏبيا جدا ﺇن سﺄله عن سبﺐ تﺄﺧره
بﺈجراء هذه العملية وهو رأى بﺄم عينيه
حالته التي يرثﻰ ﳍا..
وأسدل الليﻞ ستاره وباﺕ الوقت متﺄﺧرا
للعودة ﺇﱃ البيت فتكلم مع والدته يطلﺐ
منها املبيت عند صديقه) ..ال بﺄﺱ
عزيزﻱ ..صحيﺢ ..حاول أن تفتﺢ
وتفحص حمتوياﲥا فهي مفتاﺡ
ثالجتهم
ﹼ
مهم لنعلم درجة فقرهم(..لكنه قد فتﺶ
عنها قبال يف أنحاء البيت وﱂ جيد أثرا ﳍا!
أقفﻞ اﳋط وهو ﳑتن لطيبة والدته..
كانت ليلة لن ينساها اﺏ! سيستحﴬ
الحقا كﻞ جزئياﲥا وتفاصيلها املﺆملة..
ﱂ يكن عمر صداقتهﲈ ﻃويال ليعلم ﹼ
أن
هجر ﹼ
ﴍدته
صديقه ما هو ﺇال ناﺯﺡ ﹸ
وم ﹼ
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العصاباﺕ اﻹرهابية من منطقة سكناهم
وقد شهد الكثري من املﺂﳼ اﻹنسانية..
ﱂ ينتبه يوما ﺇﱃ لكنته ومالحمه املختلفة
بعﺾ الﴚء ،فكﻞ اهتﲈمه كان يلقيه دوما
ومع اجلميع ﺇﱃ تفاصيﻞ أﺧرى ﺇنسانية
وليست اجتﲈعية!! استمع ﺇﱃ قصته
ورحلته القاسية مع عائلته وكيﻒ أﳖم
عاشوا يف السنة املاضية يف ﳐيﲈﺕ تفتقر
للكثري من االحتياجاﺕ وﺧصوصا يف
فصﻞ الشتاء) ..جرفت الفيﻀاناﺕ ﳐيمنا
ذاﺕ مرة بعد موجة أمطار ﻏزيرة وﻏرقنا
يف الوحﻞ ..عﴩة أﻃفال فارقوا اﳊياة يف
ليلتها بسبﺐ الﱪد القارﺱ بعد أن باتوا يف
العراء( .قاﳍا ونﱪته أﺧذﺕ ﻃابعا جد ﹼيا
بعد أن كان حس الفكاهة يتخلﻞ بعﺾ
قصصه..دلفا ﲢت بطانية واحدة رقيقة،
تثاءﺏ صديقه وتاﻕ للنوم بعد أن نفدﺕ
ﻃاقته التي ﴏﻑ ج ﹼلها للحديﺚ)..أال

تشعر بالﱪد؟؟( سﺄله والذهول يمﻸ
عينيه؟
)ما أدفﺄها أمام لياﱄ املخيﲈﺕ الزمهريرية(
ﹼ
وﻏط يف نوم عميق ..دﺧﻞ صديقه ﺇﱃ عاﱂ
النوم ودﺧﻞ هو ﺇﱃ عاﱂ الصقيع!!
وتتواﱃ الثقوﺏ التي ﱂ يلحظها يف البداية،
حدﹼ ﻕ بﺄسﻰ ﺇﱃ أكﱪها الذﻱ كان يف
السقﻒ يواﺯيه أفقيا ﺇناء ينﻀﺢ بالذﻱ
فيه عند هطول اﻷمطار عﲆ ما يبدو..
وﻏريها يف أماكن متعددة يستدل عليها
عند سﲈع ﺯجمرة الرياﺡ من ﺧالﳍا أو من
النسيم البارد الذﻱ يلفﺢ وجهه بسببها..
شﻐلته عن الﱪد لبعﺾ الوقت أفكاره
التي بدأ ﳛادﺙ نفسه ﲠا وهي كيفية
معاجلة تلك الثقوﺏ والﴩوﺥ) ..سيتوﱃ
جارنا الطيﺐ مشكلة شقوﻕ التﴪيﺐ يف
السقﻒ وستتكفﻞ أمي بـجمع تكاليﻒ
عملية اﻷذن ..انفرﺝ ثﻐره عن ابتسامة
وهو يفكر بﴩاء جوارﺏ جديدة لصديقه
ثم عاد ﺇﱃ ﹼ
ﳘه
ومن أمواله اﳋاصة( ،ﹼ
ثاني ﹰة ..فهو يعلم أﳖا حلول ترقيعية ليس
ﺇال!!
أثقلته وضاعفت من ﳘومه تلك الثقوﺏ
التي أصابت الوﻃن وبعﺾ ضﲈئر أسياده
والتي استطاع من ﺧالﳍا أن يتسلﻞ
اﻷعداء ﺇﱃ أراﴈ ومدن صديقه ويعيثوا
ﲠا دمارا وفسادا ..وقتال وتﴩيدا..
وقذفت رياﺡ السموم أبناءه ﺇﱃ بالد
الﻐربة «لو ﱂ تكن قلوبنا مليئة بالثﻐراﺕ ملا
وجدوا منفذا ﺇلينا» هﻞ من سبيﻞ لرتقيع
تلك الثقوﺏ يا ترى؟! ﹼ
دﻕ عظامه الﱪد
وقرصه اجلوع ،فتلك الليلة ﱂ يﺄكﻞ كثريا
ﴏ عﲆ
ﻷن الطعام كان بالكاد يكفي!! ﹼ
أسنانه وأﻃرافه ترتعد فانكمﺶ عﲆ نفسه
كﲈ اجلنﲔ يف بطن أمه مقلد ﹼا بذلك حركة
صديقه الذﻱ اعتاد عﲆ هذا اﻷﱂ!! أصابه

سعال ال ينفك يﻀايقه ..اشتعﻞ يف قلبه
حزن مرير وهو ﹼ
يتذكر أﻃفال املخيم الذين
قﻀوا نحبهم ،وحال ومﺂل الباقﲔ ..ﱂ
يكن يعرﻑ قب ﹰ
ال أن اﻹنسان قد يموﺕ من
الﱪد!! ستبقﻰ ذكرى تلك الليلة تقﺾ
مﻀجعه عند كﻞ شكوى وكﻞ تذمر من
ﻃعام أو لون ﳊاﻑ ﱂ يعجبه ..قد شعر
حقا وقتها بشعور الفقري اﳊقيقي الذﻱ
كان يقنع نفسه قبال بمشاركته ﺇياه عند
أيام الصيام!!
ﱂ يذﻕ ﻃعم النوم ﺇﱃ الفجر ..اﻷذان
يصدﺡ فنهﺾ وصديقه ﺇﱃ الصالة..
بتثاقﻞ أقﻞ من كﻞ يوم ،فال ﳾء يﻐرﻱ
بالرجوع ﺇﱃ الفراﺵ ..توضﺂ بﲈء شبه
متجمد وعادا ﺇﱃ مﻀجعهﲈ..
كان يستنجد بالشمس كي تستيقﻆ من
سباﲥا الطويﻞ ..ﻏفت عيناه للحظاﺕ
ثم استفاقت عﲆ شعاع ضوء دافﺊ..
ﺧيوﻁ من الشمس ﹼ
تطﻞ من ثﻐراﺕ ستارة
الﻐرفة الكاﳊة فتﴤء الﻐرفة املعتمة..
فعال ما قالوه ،لن تشعر بقيمة الﻀوء
حتﻰ ﲤر بالظالم!! أمعن النظر ﺇﱃ فتيﻞ
النور الذﻱ شعر أنه يتسلﻞ ﺇﱃ داﺧله..
ﺇنه كاﻷمﻞ الذﻱ ينفذ ﺇﱃ قلﺐ اليائس!!
عﲆ الرﻏم من الثقوﺏ الكثرية التي
شاهدها واستنبطها يف هذا البيت ..ومع
شدة قسوﲥا وأملها ..ﺇال ﹼ
أن بعﻀها كهذا
الثقﺐ ..صﻐري وال نكاد نشعر به ،لكنه
يفتﺢ آفاق ﹰا واسعة يف اﳊياة ،هو بصيص
من الﻀوء ..أﻱ اﻷمﻞ والتفاﺅل بﻐد
أﲨﻞ والذﻱ يرينا كﻞ ما هو ﲨيﻞ ورائع
وحمجوﺏ ﺧلﻒ ستار الظالم..
وال يزال اﻷمﻞ قائﲈ بجوارﺏ دافئة
رقعة وجراﺡ تندمﻞ ..ووﻃن
وأحالم ﹲم ﹼ
نخيطه من جديد لينعم أبناﺅه باﻷمن وال
سالم.
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م ق�س� سان اسد ورار داع

شجعان قﻀوا ايام جهادهم ﲢت وﻃﺄة
النار والبارود والدﺧان وأصواﺕ املدافع،
صابرين يتنفسون عبري االرﺽ ويتعطرون
برائحة النﴫ ،ﳛتﻀنون االرﺽ ويسقوﳖا
من عرقهم ودمائهم الزكية ،حشود
متكاتفون ﳛملون قبﻞ السالﺡ حﺐ العراﻕ،
يتباهون بﴩﻑ الشهادة ،يتبارون للوقوﻑ
صف ﹰا واحد ﹰا أمام عدو العاﱂ )داعﺶ( ،بال
مقابﻞ .عشاﻕ أبطال شجعان يتسابقون
للنيﻞ من العدو ويلهثون للوقوﻑ عﲆ اعﲆ
درجاﺕ النﴫ يتهيﺆون ويتﺄهبون للشهادة،
يطاردون العدو من بيت اﱃ شارع ،يطهرون
اﻷرﺽ من دنس الدواعﺶ.
ﲪاة يشعرون بحالوة االنتصار وهم يرون
هزيمة الدواعﺶ ويستمعون اﱃ استﻐاثتهم
بعﻀهم يقول ان ال احد منا كان يريد ان
يتمتع بﺄﺧذ اسرتاحة والعودة لﻸهﻞ ليوم
او يومﲔ ،وهذه هي اعﲆ مراحﻞ الوﻃنية،
الكﻞ يريد ان يرى بﺄم عينيه هزيمة الكفرة
الفجرة الدواعﺶ.
اشار مقاتﻞ اﺧر قائال:

دروﺱ عظيمة جيﺐ ان تدرﺱ يف املدارﺱ
العسكرية عن البطوالﺕ التي حققها
اجليﺶ العراقي واﳊشد الشعبي الذﻱ اتسم
بحﲈسه الكبري ورﻏبة لالرﲤاء يف حﻀن
االرﺽ من اجﻞ ﲪايتها وﻃرد العدو دون
ان يكون له ﺧﱪة سابقة يف ﺧوﺽ اﳊروﺏ،
اال اننا تفوقنا عﲆ العدو بﲈ نمتلك من حﺐ
للوﻃن والشهادة من اجله ،ﻷننا ندافع عن
االرﺽ والعرﺽ والﴩﻑ والكرامة ،فيﲈ
هو جاء من اجﻞ القتﻞ والرتهيﺐ ،لذا كانت
ﴏﺧاﺕ اﳊشد الشعبي وهم يسطرون
املالحم البطولية مع اجليﺶ العراقي البطﻞ
يف صﻒ واحد كﺄسنان املشط هي التي
تدﺧﻞ الرعﺐ واﳋوﻑ يف اوصاله ،عدو
حصﻞ عﲆ اعﲆ مستوياﺕ التدريﺐ يف دول
العاﱂ وعﲆ احدﺙ االجهزة ويمتلك قوة
يف الزحﻒ لساعاﺕ ﻃويلة ،والقنص اال
ان كﻞ هذا تراجع امام قوة املقاتﻞ العراقي
من اجليﺶ واﳊشد الشعبي لقوة االيﲈن
والعقيدة وحﺐ الوﻃن التي ﲢﲆ ﲠا املقاتﻞ
العراقي.

 :وداد اراهي

واستطرد مقاتﻞ أﺧر:
ما حدﺙ يف معركة اجليﺶ العراقي ضد
الدواعﺶ ان املقاتﻞ العراقي من اجليﺶ
واﳊشد الشعبي قد تطوع ملقارعة الظلم
والظالميﲔ من تلقاء نفسه دون السعي وراء
حزﺏ او كتلة او يروم مرتبة ،هذا هو الﴪ
وراء االنتصاراﺕ واملالحم التي سطرها
العراقيون من اجليﺶ واﳊشد الشعبي والتي
تعد اروع الدروﺱ يف الصﱪ والعزيمة
واالنتصار.
وسباﻕ الشهادة ،الذﻱ ﲢدﺙ عنه مقاتﻞ
اﺧر :وقال« :كنا نتسابق انا وشقيقي
للوثوﺏ وللنيﻞ من عناﴏ داعشية ،وكنا
ندرك ان هذا العدو ستكون ﳖايته عﲆ ايدينا،
واننا سندﻕ اﺧر مسﲈر يف نعﺶ الدواعﺶ،
فكنا نطاردهم يف العلم وبيجي والصقالوية
والبﻐدادﻱ والفلوجة والقيارة ﳊاقا ﲠم اﱃ
املوصﻞ ،كانوا يف املدن والقرى والقصباﺕ
ﳞربون تاركﲔ االلﻐام ويتنكرون بزﻱ
النساء حتﻰ يسلم من ﴍاسة املعركة اال ان
هذا ﱂ يشفع ﳍم.
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سبا الناسرية ييون را رة يي

ويهدون االأرا لالأيا والرا

أقام جمموعة من شباﺏ حمافظة ذﻱ قار كرنفاال كبريا ﲪﻞ عنوان «فرحة
َ
يتيم» حﴬه ﲨع كبري من أهاﱄ املحافظة.
وقال العﻀو التنظيمي يف الكرنفال اﲪد حربية لوكالة أنباء الشباﺏ « نحن
جمموعة من الشباﺏ أردنا أن نصنع بسمة عﲆ وجوه أﻃفال فقراء وأيتام
حيﺚ ﺧصصنا أرباﺡ الكرنفال ﳍم».
وأضاﻑ «الشباﺏ حققوا أمرين :نﴩ الثقافة من ﺧالل بيع الكتﺐ العلمية
واﻷدبية وكذلك ﲢقيق كفالة اجتﲈعية لعدد من اﻷﻃفال اﻷيتام والفقراء».

سبا وا�سيون يزينون جدران

ادار� الوات النية
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قامت رابطة شباﺏ الفن والتي تعتﱪ من الروابط الفنية يف حمافظة
ﹾ
واسط بﱪنامﺞ «تعزيز النظافة وترشيد استهالك املياه».
بالتعاون مع وﺯارة الشباﺏ والرياضة وكذلك اليونسيﻒ وبدعم
من االﲢاد اﻷورﰊ تلخصت هذه اﳊملة برسم اللوحاﺕ الفنية
عﲆ جدران املدارﺱ االبتدائية واملتوسطة.
وقال سجاد حنﺶ «رئيس رابطة شباﺏ الفن « يف صحفته عﲆ
موقع التواصﻞ االجتﲈعي» الفيس بوك اﻃلعت عليه وكالة أنباء
الشباﺏ «ﺇن ﲪلتنا كانت ﻃوعية واستمرﺕ ﻷيام ولساعاﺕ متواصلة من العمﻞ وبرسوماﺕ ﲨيلة تعﱪ عن هذه اﳊملة ﺧارﺝ
املدرسة عﲆ اجلدران اﳋارجية ومداﺧﻞ املدارﺱ و تم بحمد هلل ﺇﳖاء العمﻞ ليحقق اﳍدﻑ املرجو ولكي يصﻞ ﻷكﱪ عدد من
الناﺱ وذلك ملوقع املدارﺱ عﲆ الشارع العام وﺇضافة ﲨالية ورونق للمدارﺱ .


ميسا ي�سن� سيارة  يك م تسيها  ارور
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ﲤكن شاﺏ عراقي يف الثالثﲔ من العمر
َ
من حمافظة ميسان من صناعة سيارة متحديا
الظروﻑ الراهنة التي يمر ﲠا البلد باﻹضافة
اﱃ أسعار السياراﺕ الباهظة.
حسنﲔ شاﺏ من حمافظة ميسان هو يعمﻞ
يف حمﻞ حدادة وميكانيك سياراﺕ منذ
سن التاسعة وﳊد االن ،ترك دراسته
للعمﻞ يف هذه اﳊرفة البسيطة التي تعيله
وعائلته وﲢدى كﻞ الظروﻑ بطموﺡ
وعمﻞ جاد لتحقيق اﳊلم الذﻱ سعﻰ من
اجله وهو صناعة سيارة من النوع القديم

يرجع تارﳜها اﱃ اﳋمسينياﺕ نوعها )رولز
رويس( واستﻐرقت مدة صناعة السيارة
عاما كامال.
وبعد التخطيط والدراسة الكاملة واجه
حسنﲔ كﻞ التحدياﺕ وأنجز صناعة السيارة
بﺄدواﺕ بسيطة جدا معتمدا عﲆ ذكائه
وتشجيع عائلته وأصدقائه املقربﲔ من اجﻞ
أن يتم املﴩوع بنجاﺡ ،وﺇذا بحسنﲔ يفاجﺊ
اجلميع وتكتمﻞ السيارة بلوﳖا اجلميﻞ وهي
تسري يف الشوارع امليسانية وﱂ تتم الفرحة
وﺇذا باﳊكومة املحلية ترفﺾ تسجيﻞ

السيارة ومنحها لوحة أرقام مرورية لكوﳖا
ﱂ تدﺧﻞ من كمرك او ﳐولة من ﴍكة تصنع
السياراﺕ داﺧﻞ العراﻕ ،لكن هذا اﻹجراء
يفوﺕ عليه الفرحة بﺈنجاﺯه ،بﻞ هو ﹴ
ماﺽ
ﱂ ﹼ
لتصنيع سيارة اﺧرى وبمستوى افﻀﻞ.
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حسﲔ عالء ذاك الشاﺏ الذﻱ عاﺵ ﻃفولته مﴩدا يتيم اﻷبوين يبيع
علﺐ الكلينكس يف التقاﻃعاﺕ ويعاﲏ من ﲨلة مشاكﻞ عائلية قاسية
امتدﺕ له يد الرﲪة والعطﻒ ،عندما شاهده صدفة يف احد التقاﻃعاﺕ
الشاﺏ ذو القلﺐ اﻹنساﲏ الكبري «هشام الذهبي» فﺄﺧذه وتكفﻞ
برعايته ،وقام بﺈعادته اﱃ املدرسة واﻵن هو من الطلبة املتفوقﲔ وجييد
حتﻰ اﻹنكليزية بعد أن كان أميا ال يقرأ وال يكتﺐ وبعد عام كامﻞ من
املراجعاﺕ يف الدوائر الرسمية استطاع هشام الذهبي أن يستحصﻞ
اﻷوراﻕ الرسمية واملستمسكاﺕ لـ»حسﲔ عالء».
والن الكثري من الناﺱ هم مناجم ملواهﺐ ﱂ تكتشﻒ بعد ،عمﻞ هشام عﲆ اكتشاﻑ
مواهﺐ «حسﲔ» فتبﲔ انه بارع يف فن الرسم ،فقام هشام بصقﻞ تلك املوهبة وتنميتها
ووفر له مرسﲈ صﻐريا وأصبﺢ «حسﲔ» فنانا تشكيليا بارعا وحصﻞ عﲆ جائزة يف فن
الرسم من امريكا..

ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ

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

سبا م يسار  الزاات اسينية بات مسروعة
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و اة تو االأا م ادر�سة

ﹲ
ﹲ
مقرتحة ﳍذه املشكلة عﲆ اﻷهﻞ
حلول
ثم َة
ﲡاهﻞ الشكاوى اجلسمية التي يظهرها
الطفﻞ وعدم الرتكيز عليها ،مع تشجيع
اﻷبوين عﲆ ﺇرﻏام الطفﻞ عﲆ الذهاﺏ
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للمدرسة دون ﺇﻇهار أﻱ تعاﻃﻒ معه ،أما
يف صباﺡ كﻞ يوم فيفﻀﻞ ﺇيقاﻇه ﲠدوء
ومساعدته عﲆ ارتداء مالبسه وترتيﺐ كتبه
مع التشجيع املستمر له.
وبعد رجوعه من املدرسة جيﺐ أن ﲤتدﺡ
سلوكه وتثني عﲆ نجاحه يف الذهاﺏ ﺇﱃ
املدرسة مهﲈ كانت حالته من ﺧوﻑ أو
رفﺾ للذهاﺏ للمدرسة .أما يف يوم العطلة
فاﻷفﻀﻞ اصطحابه الماكن يفﻀﻞ الذهاﺏ
ﳍا كمكافﺄة له عن ذهابه للمدرسة.

وللمعلم دور مهم يف حﻞ هذه املشكلة
ويﺄﰐ ذلك يف حماولة كسﺐ ثقة الطفﻞ
اﳋائﻒ وﺇقامة عالقاﺕ ﻃيبة معه .وﺇﴍاكه
يف نشاﻃاﺕ الصﻒ املختلفة حتﻰ يصبﺢ
عﻀوا مشاركا فعاال فيه .وﲡنﺐ الﴫاﺥ
والتوبيﺦ ﺧاصة أمام اقرأنه ،فهذا يزيد من
شعوره باﳋوﻑ ،وحماولة ﺇعطائه مهاما
قيادية يف الصﻒ ،فهذا يزيد من ثقته بنفسه
وجيعﻞ املشكلة تتالشﻰ شيئا فشيئا.

ي سه ي� البة م الس النس

ﱠ
ﺇن مرور فرتاﺕ قصرية من الﻀﻐط النفﴘ
ﹸيعدﱡ أمر ﹰا ﻃبيعي ﹰا ،وكثري ﹰا ما يمكن ح ﱡله ع َﱪ
القيام بعمﻞ ﳾء بسيط ،لتقليﻞ عﺐء العمﻞ
عﲆ ﱠ
الشخص ،مثال من ﺧالل التحدﱡ ﺙ ﺇﱃ
اﻵﺧرين وﺯيادة أوقاﺕ االسرتﺧاء ،وربﲈ
تكون واحدة أو أكثر من املقرتحاﺕ التالية
مفيدة:
 ﲢديد دقيق لﻸشياء يف حياة ﱠالشخص
التي تس ﱢبﺐ له القلق؛ فمث ﹰ
ال االﺧتباراﺕ
اجلامعية أو ق ﱠلة النقود أو املشاكﻞ مع
ﱠ
ﺇمكانية تﻐيري الظروﻑ
اﻷقارﺏ؟ وال ﱠنظر يف
ﱠ

املحيطة ﱠ
بالشخص لتخفيﻒ وﻃﺄة الﻀﻐط
النفﴘ الواقع ﲢته.
الصحي يف اﳊياة؛
 حماولة ا ﱢتباع النمطﱢ
بتناول الطعام بشكﻞﹴ ج ﱢيد ،واﳊصول عﲆ
قسط كاﻑ من النوم ،وﳑارسة الرياضة
الكحولية،
بانتظام ،وترك تناول املﴩوباﺕ
ﱠ
وقﻀاء بعﺾ الوقت يف تعزيز العالقاﺕ
االجتﲈعية؛ ﱡ
وكﻞ هذا مع ﳑارسة اﻷعﲈل
والدراسة املطلوبة.
الشخص
 التع ﱡلم عﲆ االسرتﺧاء ،فﺈذا كانﹸ
يمر
يعاﲏ من نوبة من اﳋوﻑ الشديد أو ﱡ

ﹴ
الرتكيز عﲆ
عندئذ ينبﻐي
بحالة صعبة،
ﹸ
اﻷشياء الواقعة ﺧارﺝ نطاﻕ ﱠ
الشخص ،أو
االنتقال ﺇﱃ قراءة كتاﺏ او مشاهدة التلفاﺯ
أو الدردشة مع اﻵﺧرين.
ﱡ
والتنفس.
ﲤارين االسرتﺧاء
وقد تفيد هنا
ﹸ
َ
 حاول أن ﱠاملشاكﻞ الشخصية من
ﲢﻞ
ﺧالل التحدﱡ ﺙ ﺇﱃ صديق ،أو مع ﱢلم ،أو
شخص ما يف عائلتك.
كيفية التعامﻞ مع
 القراءة يف موضوع ﱠالﻀﻐط النفﴘ الناجم عن االﺧتباراﺕ
الدراسية.
ﱠ

ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ

ما هي االمور التي يراها االﻃفال وكيﻒ
يفهموﳖا يف املرحلة العمرية التي ترتاوﺡ
بﲔ سنة اﱃ  ٥سنواﺕ؟ حيﺚ يبدا الطفﻞ
ببلورة ادراكه للواقع املحيط به ،فاذا كان
الطفﻞ يشاهد الكثري من الﱪامﺞ التلفزيونية

واﴍﻃة الفيديو ،فان ذلك سينعكس عﲆ
ادراكه للواقع ,ﳑا يعني بان ادراكه للواقع
سوﻑ يستند اﱃ هذه الﱪامﺞ او االﴍﻃة،
االمر الذﻱ ال يعكس الواقع اﳊقيقي ،وقد
تسوء اﳊالة مع مرور الوقت عندما يبدا

الطفﻞ بمشاهدة الﱪامﺞ التلفزيونية العنيفة،
ومن املمكن ان يشكﻞ الطفﻞ تصوره للواقع
ﻃبقا ﳍذه الﱪامﺞ.
أما قدرة الطفﻞ اللﻐوية ،فتتبلور قدراﺕ
الطفﻞ اللﻐوية يف عامه الثاﲏ حتﻰ اﳋمس
سنواﺕ ،اذ يتعلم الطفﻞ كلﲈﺕ جديدة،
بناء اجلمﻞ ،نطق الكلﲈﺕ بشكﻞ صحيﺢ
واجراء حمادثاﺕ ،كﻞ هذا من ﺧالل
االستﲈع والتحدﺙ مع والديه ،ومشاهدة
التلفاﺯ ال تسمﺢ ﳍم بالتحدﺙ مع اناﺱ
حقيقيﲔ ،او تعلم اللﻐة بشكﻞ صحيﺢ ،كﲈ
اﻇهر العديد من الدراساﺕ املخالفة للراﻱ
السائد ,بان االﻃفال الذين يشاهدون التلفاﺯ
يف هذا السن ال يتعلمون النطق الصحيﺢ
ولﻐتهم ليست ﻏنية اكثر من االﻃفال الذين
ﱂ يشاهدوا التلفاﺯ ،اضافة اﱃ ذلك ،فاﳖم
يعانون ايﻀا من اعراﺽ السمنة..
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ما تاأث الا ع ه ولة االا
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ما ال يه ا
ي الزيون وجو
الهند لسر

هﻞ تعانﲔ من جفاﻑ الشعر وتساقطه
بكثافة وتفكرين يف ﲡربة ﲪام ﺯيت
الزيتون وجوﺯ اﳍند عﲆ شعرك ولكنك
مرتددة ﻷنك ﻏري واثقة من النتائﺞ؟ كثري
من الفتياﺕ يسمعن عن ﲪام الزيت
الدافﺊ للشعر لكن ال يعلمن الفائدة التي
ﳛققها هذا العالﺝ الطبيعي فعليا للشعر
ﺧاصة عند استخدام ﺯيت الزيتون وجوﺯ
اﳍند ،لذا ﺇليك هنا بعﺾ اﳊقائق:
فوائد ﲪام ﺯيت الزيتون وجوﺯ اﳍند
للشعر:
 -١ﳛتوﻱ ﺯيت الزيتون عﲆ مواد
ﻃبيعية مﻀادة لﻸكسدة تعمﻞ عﲆ عالﺝ
التلﻒ الذﻱ وصﻞ ﺇليه الشعر بسبﺐ
االستخدام املفرﻁ لكريﲈﺕ تﴪيﺢ
الشعر والعالجاﺕ الكيميائية له.
 -٢ﺯيت الزيتون ﻏني باملواد الرتﻃيبية
التي تساعد عﲆ عالﺝ جفاﻑ الشعر
وتنعيم ملمسه بشكﻞ ملحوﻅ.
 -٣من فوائد ﺯيت الزيتون أيﻀا للشعر
احتوائه عﲆ مواد مﻀادة للبكترييا ﳑا
يساهم يف عالﺝ مشكالﺕ فروة الرأﺱ

املختلﻒ مثﻞ القﴩة واﳊكة ومشكالﺕ
تساقط الشعر.
 -٤يساعد مزيﺞ جوﺯ اﳍند وﺯيت
الزيتون عﲆ ﺇعادة بناء ﻃبقاﺕ الشعر
وتﻐذيتها بالﱪوتﲔ الالﺯم ﳑا يعني تقوية
الشعر وﺯيادة كثافته وﲪايته من التكﴪ
والتقصﻒ مع الوقت.
 -٥ﲪام ﺯيت الزيتون وجوﺯ اﳍند عالﺝ
مثاﱄ ملشكلة هيشان الشعر ،حيﺚ أنه
يعمﻞ كبلسم ﻃبيعي للشعر كﲈ أنه
يساعد عﲆ ترﻃيﺐ فروة الرأﺱ وتعديﻞ
معدل اﳊموضة ﲠا.
 -٦يساعد ﲪام الزيت عﲆ منﺢ شعرك
ملعان ﻃبيعي جذاﺏ.
ما هي أفﻀﻞ ﻃريقة لعمﻞ ﲪام ﺯيت
الزيتون وجوﺯ اﳍند؟
 -١امزجي كميتﲔ متساويتﲔ من ﺯيت
الزيتون وﺯيت جوﺯ اﳍند يف وعاء ثم
قومي بتدفئة اﳋليط قليال يف امليكروويﻒ
أو بتقريبه من النار.
 -٢اقسمي شعرك من املنتصﻒ لنصفﲔ
قسميه ﳋصالﺕ متفرقة.
ثم ﹼ

 -٣احﴬﻱ فرشاة ﳐصصة لوضع
الصبﻐة أو فرشاة أسنان نظيفة
واستخدميها يف توﺯيع ﺧليط الزيت عﲆ
كﻞ ﺧصلة من ﺧصالﺕ شعرك.
 -٤ابدأﻱ بتمرير الفرشاة من اﻷسفﻞ ﺇﱃ
اﻷعﲆ حتﻰ اجلذور.
 -٥بعد االنتهاء ،قومي بتدليك فروة
الرأﺱ جيدا بالزيت لتوﺯيعه ولتنشيط
الدورة الدموية ﲠا وذلك ملدة دقيقتﲔ.
 -٦لفي الشعر عﲆ هيئة كعكة وارتدﻱ
ﻏطاء بالستيك واتركي الزيت عﲆ
شعرك ملدة ترتاوﺡ من نصﻒ ساعة ﺇﱃ
ساعة كاملة.
 -٧اﻏسﲇ شعرك كاملعتاد بالشامبو
والبلسم.
هذه الطريقة مثالية وجمربة لعمﻞ ﲪام
الزيت وستالحظﲔ بعد ﻏسﻞ شعرك
أنه أصبﺢ رﻃبا بشكﻞ ملحوﻅ كﲈ
يتمتع بملمس حريرﻱ رائع .اعدﻱ هذا
اﳊﲈم مرة أسبوعيا ﺇذا كان شعرك شديد
اجلفاﻑ ومرة كﻞ أسبوعﲔ ﺇذا كانت
حالته أفﻀﻞ.

ﻟﻚ ﺳﻴﺪﺗﻲ

ر� سرية
الا الون
دون رجي
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الرجيم كلمة نكره سﲈعها باستمرار
عندما نكون بحاجة ﺇﱃ ﺇنقاﺹ بعﺾ
الكيلوجراماﺕ ليبدو جسمنا رشيقا
وﳑشوقا ،وأحيانا عندما نشعر أننا
حمرومون من تناول ﻃعام معﲔ وملتزمون
بنظام ﻏذائي صارم ،تزداد ﳍفتنا عﲆ
تناول هذه اﻷﻃعمة ﲢديدا ،ربﲈ يرتبط
ذلك باﳊالة النفسية للشخص ،لكن عﲆ
أﻱ حال ،جيﺐ أن نﺄﺧذ اﻷمر ببساﻃة
أكثر.
فﺈذا تعاملت مع النظام الﻐذائي الصحي
عﲆ أنه جزء من روتﲔ حياتك اليومي
وأنك لست جمﱪة عﲇ اتباعه ،ستشعرين
بارتياﺡ أكﱪ ورضا عن نفسك وستكون
عملية ﺇنقاﺹ الوﺯن بدون رجيم سهلة
وﴎيعة .اﻷمر كله يتعلق بﱪجمة عقلك
الباﻃني عﲆ أن هذا هو روتﲔ حياتك
الطبيعي وال ﳾء ﺯائد عن ﻃاقتك.
أيﻀا عليك أن تكوﲏ ذكية يف اﺧتياراتك
للطعام واستﻐالل كافة الطرﻕ املمكنة
التي تساعدك عﲆ ﺇنقاﺹ الوﺯن ﻃبيعيا
وبشكﻞ تلقائي دون اتباع نظام حمدد،
وﺇليك هنا بعﺾ من هذه الطرﻕ الﴪيعة

ﻹنقاﺹ الوﺯن بدون رجيم.
 -١وصفة القرفة )الدارسﲔ(..
صدقي أو ال تصدقي ،بودرة القرفة
ﳍا قدرة سحرية عﲆ حرﻕ الدهون
ومﻀاعفة ﴎعة التمثيﻞ الﻐذائي،
اضيفي ملعقة من القرفة ﺇﱃ مﴩوباتك
الساﺧنة وعند ﺇعداد اﻷﻃعمة املختلفة،
فﺈﳖا ستﻀيﻒ مذاقا رائعا ﳍا باﻹضافة
ﺇﱃ تسهيﻞ عملية ﺇنقاﺹ الوﺯن بدون
رجيم ،يمكنك أيﻀا تنفيذ الوصفة
التالية من القرفة والعسﻞ وتناوﳍا يوميا
قبﻞ اﻹفطار:
 ضعي ملعقة عسﻞ كبرية ونصﻒملعقة كبرية قرفة يف كوﺏ ماء وقلبي
جيدا ثم اسكبيهم يف ﺇناء وضعيهم عﲆ
النار حتﻰ الﻐليان.
 وﺯعي اﳋليط عﲆ كوبﲔ وتناوﱄالكوﺏ اﻷول صباحا قبﻞ اﻹفطار
والكوﺏ الثاﲏ مساء قبﻞ النوم.
 -٢املاء الساﺧن
من العاداﺕ التي نالحظها عﲆ متبعي
اﻷنظمة الﻐذائية الصارمة ،حرصهم
عﲆ تناول كوﺏ كبري من املاء الدافﺊ

كﻞ صباﺡ .وبشهادﲥم فﺈن هذه اﳊيلة
تساعد كثريا يف عملية اﻹنقاﺹ من
الوﺯن بدون رجيم ،فعندما يتخلﻞ املاء
الساﺧن اجلسم ﳛفزه ﻹفراﺯ العرﻕ ،ﳑا
يساعد عﲆ حرﻕ الدهون وﻃرد السموم
الﻀارة من اجلسم وتنقية جمرى الدم.
فاملاء الساﺧن له نفس تﺄثري الذهاﺏ ﺇﱃ
صاالﺕ الساونا ﲤاما!.
 -٤شاﻱ الزنجبيﻞ
يستخدم شاﻱ الزنجبيﻞ يف ﺇنقاﺹ
الوﺯن بسبﺐ ﺧواصه التي تساعد عﲆ
ﺯيادة ﴎعة عملية التمثيﻞ الﻐذائي
باﻹضافة ﺇﱃ تنشيط الدورة الدموية يف
اجلسم وتنقيته من السموم ،يساعد شاﻱ
الزنجبيﻞ أيﻀا عﲆ اﳊد من الشعور
باجلوع والشهية املفتوحة ،ﳑا جيعله
مثاليا للتخسيس بدون رجيم ،يمكنك
تناول شاﻱ الزنجبيﻞ ﳑزوجا ببودرة
القرفة للحصول عﲆ أفﻀﻞ قيمة ﻏذائية
وصحية ﳑكنة..
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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
ع اسين السيسا
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الدو ا ار اسين اهر م جهة ا السهدا

26اد الالمي يساعد سديه ال يحل الة لدر�سة

قادته اهتﲈماته بالعصور واﳊقﺐ الزمنية املاضية
وأﺧرى معاﴏة ،ﻹقامة معرﺽ ﺧاﺹ يﺄﴎك عبق
املاﴈ فيه ،يف داره البسيطة ،التي ﲢولت بجهده
وماله اﳋاﺹ ﺇﱃ متحﻒ يثري دهشة ﺯائريه ،ﲨع فيه
آالﻑ القطع النفيسة من املقتنياﺕ االثارية والرتاثية
والتارﳜية واﻷحجار الكريمة واللوحاﺕ والتحفياﺕ
واملخطوﻃاﺕ النادرة ،ﲣص حﻀاراﺕ واديانا
ﳐتلفة ،معظمها للحﻀارة اﻹسالمية والقرآن الكريم
وأهﻞ البيت )عليهم السالم( ذاك هو املواﻃن «ذياﺏ
كيطان حسن» يف ناحية أم قﴫ بالبﴫة.

ﻃالﺐ عراقي من كلية الرتبية للعلوم الﴫفة جامعة البﴫة
يوضع يف عربة ويطاﻑ به يف اجلامعة االملانية بعد حصوله عﲆ
شهادة الدكتوراه بعلوم اﳊاسباﺕ بعد مناقشة مﴩوعه املوسوم
روبوﺕ القادر عﲆ فهم االنسان من ﺧالل تعابري وجه )كرجﻞ
اﱄ( بعد دراسة وبحوﺙ وﲢﻀرياﺕ استمرﺕ ﻷربع سنواﺕ.

املثري لالنتباه ان اساتذته والذين هم بدرجة بروفسور والذين
ناقشوا مﴩوعه ورسالته وضعوا ﻃالبهم الذﻱ اجتاﺯ املناقشة
بنجاﺡ يف عربه وﻃافوا به )يسحبوﳖا( يف اروقة اجلامعة وسط
اجواء احتفال تكريﲈ وتثمينا ﻷﻱ ﻃالﺐ ينجﺢ عندهم وهذا
بروتوكول معمول به من قبلهم.
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جامة اأاية  ريها ال
عراق� سل ع الدورا ع
مسروع سناعة روت ا

ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ

ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺑﺼﺮﻱ ﻳﺤﻮﻝ
ﺩﺍﺭﻩ ﺍﻟﻰ ﻣﺘﺤﻒ ﺑﺎﺳﻢ
)ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ(
ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ

ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻋﺪﺳـــــﺔ

مسهد سار يوس
دور اراأة اسة
 الاهرات
ااهية
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ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻓﻀﻞ

َ
ﻛﻴﻒ ﺗﺒﻨﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ؟

 : د السيد
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بداي ﹰة يمكن ﲢديد
الشخصية القو ﹼية بﺄﳖا واملهم يف مرحلة مصارحة الذاﺕ أن تكون كبري عﲆ اﲣاذ القراراﺕ وردود اﻷفعال
ﹼ
وﲤيزها دون أن ﹼ
يبخس الشخص قدره دون أن العاقلة.
تتميز باستقالليتها ﹼ
الشخصية التي ﹼ
ﹼ

عن اﻵﺧرين
وتطورها الدﹼ ائم ناحية يدرﻱ ،وأيﻀ ﹰا دون تعظيم للذاﺕ ،وبال ﹼنسبة وجيﺐ كذلك ﲢديد هدﻑ كبري يسعﻰ
ﹼ
اﻷفﻀﻞ ،وعندما ﲡتمع تلك العناﴏ يف لنقاﻁ ﹼ
الﻀعﻒ التي جيدها كﻞ شخص يف الشخص لتحقيقه ،فالكثري من ال ﹼناﺱ ال

شخصية الفرد فﺈﳖا ﲤثﹼﻞ نواة
الشخصية ،ذاته ،اﻷهم واﳋطوة اﻷوﱃ يف البناء هي يملكون هدفا حقيقيا لوجودهم ،ويعيشون
ﹼ
ﹼ
والرﻏبة الدﹼ ﺅوبة يف حالة من القيام بردود أفعال أو سد
بﻐﺾ النظر عن ﹼ
الصفاﺕ التي تظهر يف كﻞ ال ﹼتصالﺢ مع تلك ﹼ
الصفاﺕ ﹼ
وﲤيزها وتباينها وسط
شخصياﺕ يف تطويرها بشكﻞ ﺇجياﰊ أو ﹰال.
االحتياجاﺕ ال ﹼلحظية فقط ،وال يمكن
ﹼ
شخصية ﹼ
ﹼ
اﻵﺧرين .يستلزم متابعة ومالحظة والعمﻞ عﲆ تطوير الذاﺕ يستلزم ﺇﴏارا اعتبار هذا نجاحا يف اﳊياة ،بﻞ يكمن
والتطور الفردﻱ للحكم وعزما ال يلﲔ ،حيﺚ جيﺐ ﹼ
التﴫفاﺕ
الرتكيز عﲆ النجاﺡ يف وجود هدﻑ يسعﻰ لتحقيقه،
ﹼ
ﹼ

عﲆ شخصيته،
ويتميز اﻷفراد أصحاﺏ تنمية املهاراﺕ التي تساعد عﲆ التواصﻞ وكلﲈ اقرتﺏ منه يشعر بقدرته عﲆ اﻹنجاﺯ
ﹼ
الشخصياﺕ القو ﹼية أ ﹼي ﹰا كانت صفاﲥم بﺄﳖم مع اﻵﺧرين ،فاﳋﱪة
العملية هي العامﻞ و املواصلة يف سبيله ،كﲈ جيﺐ معرفة أن
ﹼ
ﹼ
بشخصية قو ﹼية،
يمثﹼلون عامﻞ جذﺏ لﻶﺧرين ،وذلك املشرتك بﲔ الذين يتم ﹼتعون
الشخصية ﳜﻀع لعوامﻞ البيئة،
التطور يف
ﹼ
ﹼ
ﹼ

لتميزهم وقدرﲥم عﲆ استيعاﺏ التعامﻞ مع وتﺄﰐ اﳋﱪة
الفسيولوجية
العملية من ﺧالل ﺧوﺽ والظروﻑ املحيطة ،والعوامﻞ
ﹼ
ﹼ
ﹼ
ﻏريهم أيا كانت صفاﲥم ،وأيﻀ ﹰا ملا يمثلونه ال ﹼتجارﺏ دون ﺧوﻑ أو تقليﻞ من الذاﺕ ،نفسها ،وبنا ﹰء عﲆ معرفة كﻞ فرد وﺇدراكه
من مثﻞ أعﲆ لﻐريهم يف جوانﺐ حمددة.

السري يف
والفشﻞ يف التجارﺏ اﻷوﱃ ال يمثﹼﻞ سوى ملا ﳛيط به بشكﻞ حقيقي يمكنه ﹼ

ﹲ
ﹼ
يتحﲆ
كﻞ م ﹼنا يريد أن
بشخصية قو ﹼية عنﴫ من عناﴏ تراكم اﳋﱪاﺕ ،كذلك اﲡاه ال ﹼتطوير ،حتﻰ وﺇن كان ما حوله ال
ﹼ
وناجحة ،ولكي ينجﺢ أﻱ منا يف مسعاه جيﺐ تزامن ذلك مع تطوير املهاراﺕ يدفعه لذلك ،فالتم ﹼتع بروﺡ االستقاللية
ﹼ
شخصيته
جيﺐ أن يدرك أو ﹰال أبعاد
اﳋاصة
يقوﻱ
ﹼ
الﴪﺏ هو أهم ما ﹼ
ﹼ
بالتحكم يف القلق والﻐﻀﺐ والتحليق ﺧارﺝ ﹼ
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قوته ،واملشاعر
شخصية الفرد.
السلبية عموم ﹰا ،والتي تﺆ ﹼثر بشكﻞ من
ويصارﺡ ذاته بنقاﻁ ضعفه ونقاﻁ ﹼ
ﹼ
ﹼ

عام ،ومن اجلدير ذكره أن بعﺾ اﻷﻃفال قومي بسﺆال ﻃفلك عن املواد التي ﳛبها معه عن مواضيع رياضية أو ﻃبية أو علمية

يملكون مواهﺐ لكنها ﲣفﻰ عﲆ اﻷهﻞ يف املدرسة وتلك التي ال ينجذﺏ ﺇليها أو ما ﺇﱃ ذلك لتصﲇ ﺇﱃ اهتﲈماته عليك
وال يكتشفوﳖا؛ ﳑا يﺆدﻱ ﺇﱃ ضمورها ويكرهها ،فﺈن ذلك سيساعدك يف فهم أن تكوﲏ مرنة عند تعاملك مع مواهﺐ

نتيج ﹰة لعدم تنميتها لدﳞم ،وما أن يكﱪ اﻷشياء التي تثري اهتﲈمه و التي تكمن فيها ﻃفلك وهواياته واهتﲈماته وذلك لتشجيعه
الطفﻞ ﺇذا كان يملك موهبة ما ،فﺈنه لن مواهبه وهواياته ،كﲈ قومي بسﺆال معلميه عﲆ االهتﲈم بمواهبه وهواياته ،حتﻰ و

يكون مستعد ﹰا ﻹبراﺯ موهبته ،لذا فﺈنه عﲆ باملدرسة عن تفاعله مع املواد املختلفة ﺇن كنت أنت شخصي ﹰا ﻏري مهتمة ﲠذه
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تتعدد
املواهﺐ املختلفة بﲔ اﻷﻃفال بشكﻞ ﻷنه سيظهر مبكرا.
ﹸ
ﹸ

لتالحظي ﺇذا كان ذلك يستهويه ،أو ﲢدثي

ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻓﻀﻞ

َ
َ
ﺗﻜﺘﺸﻔﻴﻦ ﻣﻮاﻫﺐ اﺑﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮة؟
ﻛﻴﻒ

الوالدين القيام باكتشاﻑ هذه املواهﺐ التي حيﺚ ﺇن املعلم ﳛتك بالطفﻞ كثري ﹰا ويمﴤ اﳍواياﺕ ،فمث ﹰال ﺇذا أﻇهرﺕ كرهك ملجال

يتمتع ﲠا أﻃفاﳍم منذ صﻐرهم وذلك كي معه وقت ﹰا كبري ﹰا يف املدرسة ﳑا يفيدك بالتعرﻑ معﲔ مثﻞ املوسيقﻰ أو الرياضة أو الرسم
يتمكنوا من رعايتها وتنميتها وهنا ﺇليك عﲆ اجلوانﺐ املختلفة التي تلفت نظره يف أو الكتابة فﺈن ذلك سيﺆثر سلبي ﹰا عﲆ الطفﻞ

بعﺾ اﻷفكار و اﳋطواﺕ الكتشاﻑ ﻃفلك ،كﲈ أنه قد يقدﹼ م لك نصائﺢ تساعد وﳛط من ﳍفته عﲆ تلك اﳍواية ﺇضاف ﹰة ملا

مواهﺐ ابنك وتنميتها :

يف ﺇبراﺯ مواهﺐ الطفﻞ أو أنه قد يثرﻱ سبق ينبﻐي أن تعريف أن عملك مع ﻃفلك

راقبي ﻃفلك جيدا وذلك لتكتشفي اهتﲈم ﹰا بالطفﻞ من ناحية مواهبه وذلك عن لتنمية موهبته يساعد أيﻀا يف بناء شخصيته

اهتﲈماته وما ﺇذا كانت هذه االهتﲈماﺕ ﻃريق ﺇعطائه دروس ﹰا ﺇضافية قومي بتوفري وﺇمداده بعناﴏ النجاﺡ يف حياته .وجيﺐ
ﲣرﺝ عن نطاﻕ الدراسة وتتعدى حدود مستوى تعليمي جيد لطفلك بحيﺚ يدعم عﲆ ﻃفلك أن يشعر أنك تقدرينه وﲢبينه

املجال الدراﳼ ،فﺈن الطفﻞ لن يستطيع مواهبه وهواياته وجانبه اﻹبداعي ويمده لشخصه وليس ملوهبته أو عبقريته أو تفوقه
ﺇﺧفاء اهتﲈمه بنشاﻁ معﲔ وﺧاصة ﺇذا كان باﻷدواﺕ الالﺯمة لتقويتها و تنميتها .يف جمال ما..

اهتﲈمه هذا متمثال يف نشاﻁ فني مثﻞ الرسم جرﰊ ﺇعطاء ﻃفلك كتاب ﹰا عن الرسم مث ﹰال
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ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ

ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻜﺮﺑﻼﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺘﺒﺔ اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ:

ُ
أﺧﺮﺟﺖ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻦ ا©ﻃﺎر اﻟﻤﻐﻠﻖ وﻟﺠﺄت
ﻟﻠﺘﻨﻮع واﻟﺘﻤﻴﺰ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
اﻷصﻞ ﺇيقاعاﺕ وآهاﺕ صوتية وفلكلورية

تفﴪ بﺄﳖا ﺇيقاعاﺕ موسيقية.

وﻷجيﺐ عﲆ هذا السﺆال جيﺐ أن أشري

وار :س النة
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ﺇﱃ نقطتﲔ مهمتﲔ يف هذا اجلانﺐ ،اﻷوﱃ:

أنني كرادود ومنشد ربﲈ عن ﻃريق اﳋطﺄ

َ
ارتبط بالوالء ﻵل حممد )صلواﺕ الكربالئي ،حيﺚ كان ملجلة )العائلة
اسم
ﹲ
ﻏري املقصود أن أقوم بصياﻏة مقطع صوﰐ
اهلل وسالمه عليهم أﲨعﲔ( يف كﻞ مكان ،املسلمة( لقاء معه بحوار هادﻑ وﴏيﺢ
يشابه يف ﺇيقاعه اللحني ﳊن ﹰا ﻏنائي ﹰا ،وهنا
وصوﺕ أصيﻞ شدا يف روضة العرتة ﺧال من املجاملة والتحفظاﺕ فتحت
ﹼ
جيﺐ عﲇ كرادود ومنشد ﺇسالمي أن أعمد
حسيني فيه الباﺏ عﲆ مﴫاعيه أمام كﻞ تساﺅل
املحمدية أحﲆ اﻷﳊان ،ومنشدﹲ
ﹲ
ﺇﱃ تﻐيري هذا اللحن قدر اﻹمكان لكي
يتهافت املاليﲔ لسﲈع صوته وقصائده ،يطرﺡ أمامنا ،فكان لقاء ﳑيزا رسم ابتسامة
يبتعد يف ﺇيقاعه اللحني عن اللحن الﻐنائي
استطاع تﻐيري نمط اﻹنشاد اﻹسالمي يف ملئت حميا املال باسم الكربالئي وهو وسط
املشابه له ،بمعنﻰ آﺧر أن أوﻇﻒ اللحن ﺇﱃ
وقتنا الراهن ﺇﱃ نمط مﻐاير نقله من الطور ﺇعالميي العتبة اﳊسينية املقدسة.
ﺧدمة القﻀية اﳊسينية وبذلك أبعد نفﴘ
التقليدﻱ ﺇﱃ ﻃور يتواكﺐ مع متطلباﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ /ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻭﻟﻜﻲ ﻧﺨﺘﺰﻝ
عن الوقوع يف املحظور الﴩعي.
العﴫ فصعد به ﺇﱃ قمم اﻹبداع والتميز ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﺴﲑﺗﻚ ﺍﻹﻧﺸﺎﺩﻳﺔ،
أما النقطة الثانية :هي أنني كرادود أسعﻰ
ﺳﻨﺒﺪﺃ ﻣﻌﻚ ﳑﺎ ﻳﺜﺎﺭ ﻣﻦ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ
الفريد من نوعه.
للتطوير والتنوع عﲆ مدار العام وهذا
فقالوا :أسطورة اﻹنشاد واملبدع املتﺄلق ،ﺣﻮﻝ ﺃﺩﺍﺋﻚ ،ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﲥﺎﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﻼ ﺑﺎﺳﻢ
ما يالحظه الكثريون يف كثرة ﺇصداراﰐ
وقال آﺧرون شتان أن تسمع القصائد ﺍﻟﻜﺮﺑﻼﺋﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﰲ ﻧﺘﺎﺟﺎﺗﻪ
الصوتية واملرئية..
بصوته وتسمعها بصوﺕ ﻏريه من ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻭﺍﳌﺮﺋﻴﺔ؛ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﺃﻧﻚ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﳌﺪﺭﺳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ /ﻋﲆ ﺿﻮﺀ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻣﻼ ﺑﺎﺳﻢ،
املنشدين ،اسم المع ارتبط باﳊسﲔ )عليه ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻗﺪ ﻻ ﲡﻴﺰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﰲ
ﻫﻞ ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﻠﺤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺸﺎﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﹰﺎ ﻣﺎ
السالم( ،أنه الصوﺕ الذﻱ أﲨع عليه ﺍﻹﻧﺸﺎﺩ ،ﻓﻬﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﻉ ﻋﻨﻚ؟
ﹰ
ﹰ
ﳊﻨﺎ ﻏﻨﺎﺋﻴﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﻭﺍﺩﻳﺪ ﺑﲈ
املنتقد واملحﺐ عﲆ ﲤيزه فاستحق لقﺐ ﱂ أعمد ﺇﱃ استخدام املوسيقﻰ يف ﺇصداراﰐ
ﻓﻴﻬﻢ ﺃﻧﺖ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﺤﲔ ﺷﺨﴢ
اﳊنجرة الذهبية ،أنه املال اﳊاﺝ باسم الصوتية واملرئية ،لكن يقع اشتباه فيﲈ
ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻠﺤﻨﲔ ﺁﺧﺮﻳﻦ ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﲆ
تتخلله بعﺾ نتاجاﰐ من ﺇيقاعاﺕ هي يف

نقطة جوهرية جيﺐ أن يفهمها الكثريون ،كﻞ كلمة من كلﲈﺕ القصيدة وأتفاعﻞ معها علﲈء يطلق عليهم بروفسوراﺕ يف جمال
كوﲏ منشدا ومرثيا ﻏايتي ﺧدمة حممد ﹺ
وآله بﺄحاسيﴘ ومشاعرﻱ ،لذا تظهر تﺄثريها عملهم وﲣصصاﲥم ،فلﲈذا ال يكون لدﻱ

ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ

ﺭﺃﻱ ﻓﻘﻬﻲ ﻣﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺮﺟﻌﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ؟

اللحن والطور ،وحماولتي يف أن أعيﺶ مع ﻃموح ﹰا فيﲈ يقوم به ويﺆديه ،ولذلك وجدنا

)عليهم السالم( واﻷنس بذكرهم ،وليست عﲆ مالحمي ،وﲠذه امليزاﺕ استطعت أن الطموﺡ يف أن أكون بروفسور ﹰا ﺇنشادي ﹰا؟.

ﻏايتي الطرﺏ والﻐناء والعياذ باهلل ،وبالنسبة أعطي أدائي صورة من اﳊيوية والتجديد ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ /ﻫﻞ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﺍﻟﺘﻲ
ﺇ ﹼﱄ كمنشد سﺄلتني عن هذه النقطة ،فهي فيﲈ اﻃرحه من ﹴ
مراﺙ وأناشيد..
ﻗﺮﺃﲥﺎ ﺃﺛﺮﺕ ﻋﲆ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻜﺮﺑﻼﺋﻲ؟
جائزة بﴩﻃﲔ ،هو أنك ال تتعمد يف أن ولكي أشاهد باسم الكربالئي وصﻞ ﺝ /توجد عدة قصائد أثرﺕ ﰊ ومنها التي
تﺄﺧذ اللحن الﻐنائي أو تستمع ﺇليه مباﴍة للناﺱ كصوﺕ وأداء أﺧرجت نفﴘ من قرأﲥا أكثر من مرة كقصيدة )كﻞ قطرة

لكي ال تقع يف املحظور الﴩعي ،والثاﲏ اﻹﻃار املﻐلق وجلﺄﺕ للتنوع والتميز يف كﻞ دم بﴩياﲏ( وقصيدة )ﻃر القﱪ يا كرار(
البد عليك كرادود أن تكون حريص ﹰا ودقيق ﹰا أدائي وأعﲈﱄ ،ولعﻞ أول نقطة رسمتها عﲆ وقصائد أﺧرى..

يف اﺧتيارك لنوعية اﻷﳊان وأن ال تعمد ﺇﱃ هذا الطريق تعمدﺕ أن يكون أدائي متناسبا ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ /ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺇﻥ ﻣﻦ ﺑﲔ
تﻐيري وتبديﻞ صياﻏة اﻷﳊان التي تعتقد أﳖا والقوايف التي آﰐ ﲠا البد أن تتناسﺐ مع ﺍﻟﻜﺮﺑﻼﺋﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ؟

تشبه ﺇﱃ حد ما أﳊانا ﻏنائية ،واﳋطﺄ وارد أذواﻕ املتلقﲔ فﺂﰐ بﺄداء مناسﺐ ومعتاد ﺝ /نعم يوجد الكثري ،وأملنا كبري يف املال

لدينا كبﴩ.

لكﻞ ﹴ
متلق ﻷن ﳘي مراعاة ﲨيع اﻷذواﻕ.

قحطان البديرﻱ ومال حيدر الكربالئي ﺇذ

باسم الكربالئي :ﳘي مراعاة ﲨيع اﻷذواﻕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ /ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻨﺸﻮﺓ ﰲ ﻛﻞ هناك أصواﺕ ﲨيلة ﲢس فيها والرادود

ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ /ﻛﺜﲑﻭﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻥ ﺑﺎﺳﻢ ﻧﺠﺎﺡ؟

هو ليس بالصوﺕ فقط بﻞ جيﺐ أن يكون

ﺍﻟﻜﺮﺑﻼﺋﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺇﻧﺸﺎﺩﻳﺔ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺇن نجاﺡ اﻷعﲈل التي أقدمها يشعرﲏ ذواقا..
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اﺧتيار أﳊان موسيقية ،وتعمﻞ جاهد ﹰا عﲆ مع املنطقة ،بمعنﻰ أن اﻷوﺯان واﻷﳊان ﺍﳌﻨﺸﺪﻳﻦ ﺍﳊﺴﻴﻨﻴﲔ ﺍﻟﺒﺎﻗﲔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻛﺒﺎﺳﻢ

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺮﻭﺍﺩﻳﺪ ﻭﺍﳌﻨﺸﺪﻳﻦ ﻋﲆ بمسﺆولية كﱪى

ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﳊﺴﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﱄ ،ﻓﲈ ﺍﻟﺬﻱ أمام
ﻣﻴﺰ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻜﺮﺑﻼﺋﻲ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ؟

الناﺱ،

وهو أن أسعﻰ

ﺇذا كان باسم الكربالئي مدرسة فباسم أداء ﺇﱃ اﻹبداع أكثر
يميزه التنوع والتطور والتجديد ،كﲈ أﲏ ﱂ فﺄكثر وأن أحاول

أقﻞ ﺇﲏ مدرسة ﺇنشادية ،لكن لعﻞ املتابعﲔ اﻹتيان

بﺄعﲈل

واملعجبﲔ ﰊ يقولون ﺇﲏ مدرسة ﺇنشادية ،متميزة أفﻀﻞ من

وهي شهادة أعتز ﲠا ،فﺈن أداء باسم سابقتها لذلك عﲆ
الكربالئي أداء يميزه التنوع والتطور فيعطي اﻹنسان يف جمال

تنوع ﹰا واﺧتالف ﹰا عن سابقه ،وأﲢاشﻰ تكرار عمله أن يكون
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بقيت تتﻸﻷ عﲆ جبﲔ الدهر وأبت
ﺇال أن تبقﻰ ﺧالد ﹰة كذكر حاملها فهي
حريﺕ العاﱂ أﲨع لبقائها دلي ﹰ
ﹲ
ال
راية ﱠ
ملن أراد أن يسلك ﻃريق اﳊرية ولعدة
ﹸ
وترفرﻑ
سنﲔ ترفع راية «يا حسﲔ»
يف سﲈء جامعاﺕ الفراﺕ اﻷوسط
واجلنوﺏ اﳊبيﺐ يف مﴩوع حسيني
هادﻑ تبناه مركز رعاية الشباﺏ يف
قسم اعالم العتبة اﳊسينية املقدسة منذ
تﺄسيسه اعالنا بقدوم شهر االحزان
حمرم اﳊرام..
وﳑا ال شك فيه ان الﻐاياﺕ تسمو
واالنفس ترقﻰ واﳊﻀور يزدان عند
مشهد مراسيم رفع الراية املباركة،
وبفﻀﻞ التنسيق املبكر ﳍذا املﴩوع
مع رئاسة اجلامعاﺕ وعﲈدة املعاهد
يف )بابﻞ وكربالء والكوفة والقادسية
وواسط وأهﻞ البيت )عليهم السالم(
يف حمافظة كربالء املقدسة( ،كان
مشهد رفع الراية املباركة يف املﺆسساﺕ
االكاديمية بمراسيم تتنوع بﲔ مﺆسسة
واﺧرى ما جيعﻞ املشهد ﳑيزا يف كﻞ
مﺆسسة اكاديمية..
وقد أنطلق املركز منذ عام ١٤٣٤
للهجرة ﲠذه الشعرية ﻹعالء راية اﳊق

واالحرار يف فﻀاء اجلامعاﺕ بمراسيم
ﲢ ﹼلت بطابع قدﳼ وروحاﲏ يتﺄثر
بمفرداﺕ ﻃقوسها اﳊاﴐون ،بد ﹰءا من
ﳊظاﺕ االنصاﺕ لتالوة القرآن الكريم
حتﻰ املباﴍة برفع الراية املباركة ،وكﻞ
ما يكون بينهﲈ من فعالياﺕ لفرقة
انشاد العتبة اﳊسينية املقدسة بﺈﴍاﻑ
االستاذ عﲇ املنظور ولفيﻒ من ﺧدام
اﻹمام اﳊسﲔ )عليه السالم( منتسبي
قسم )حفﻆ النظام واملخيم اﳊسيني
املﴩﻑ و بﲔ اﳊرمﲔ وقسم اﳋدمية
الداﺧلية واﳋدمية اﳋارجية واﻹعالم
واﻵلياﺕ( ﻹنشاد «راية اﳊق املبﲔ»
من نظم الشاعر املرحوم اﳊاﺝ حسﲔ
صادﻕ وأﳊان عﲇ املنظور والتي تنشد
بطابع ﲪاﳼ ﹸﳛفز املتجمهرين ملا له من
ايقاع وبالﻏة وروحانية وكلﲈﺕ ﲡعﻞ
املتلقي يشعر بﴬورة هويته وانتﲈئه
ويتحسس قيمة الوالء ..مع ﲡمع مئاﺕ
الطلبة يف بعﺾ املﺆسساﺕ ،وآالﻑ يف
االﺧرى ،وحﻀور رﺅساء اجلامعاﺕ
وعمداء الكلياﺕ واملعاهد تنطلق ساعة
الصفر حيﺚ تلحﻆ اجلميع متلهفا
ودموعه تذرﻑ حيﺚ تعتﲇ الراية مع
ايقاع انشودة راية اﳊق ..ليستقي منها

ا ﹸملثﻞ اﻹنسانية.
أما التنوع فجعﻞ لكﻞ جامعة او معهد
ﺧصوصية فتار ﹰة تشهد ﺧروﺝ مسرية
اكاديمية كبرية منظمة داﺧﻞ حرم
جامعة بابﻞ وتنتهي بمبادرة )قسم اللﻐة
االنجليزية بﺈنشاد نداء العقيدة باللﻐة
اﻹنجليزية( ومن ثم رفع الراية املباركة
التي يتبارى عﲆ رفعها كﻞ استاذ
ويتلمسها ﲨيع الطلبة .يف جامعة كربالء
كﺄن اﳊﻆ يالﺯم كلية االدارة واالقتصاد
فبعد ان رفعت يف سنتها االوﱃ ابﻰ كﻞ
من تسنم عﲈدة هذه الكلية ﺇال ان تقام
املراسيم داﺧﻞ حرم كليته ،فيحﴬ
الشخصياﺕ
املراسيم العديد من
ﹼ
السياسية والدينية واﻷكاديمية ملشاهدة
ومشاركة منتسبي العتبتﲔ اﳊسينية
والعباسية املقدستﲔ .فيﲈ يستقبﻞ كﻞ
من جامعة واسط وميسان والبﴫة
وكﻞ من معهد تقني الشطرة والبﴫة
ومعهد النفط يف البﴫة ،كانت حفاوة
االستقبال لدﳞم ملوكﺐ منتسبي العتبة
اﳊسينية رسميا وحﻀاريا ﲡد فيه
الوجوه مستبﴩة واالنفس نقية مشتاقة
للحظة اعالء راية اﳊداد يف مﺆسساﲥم
العلمية.

ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺄﺛﻮﺭ

ت�سدقوا

ي لك جيو
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كان رجﻞ ينزل ﺧروفا سمينا من
داره وقد اشرتاه لوليمة يريد ان
يعدها لكن اﳋروﻑ انفلت منه
وهرﺏ!!
وصار الرجﻞ يطارده حتﻰ دﺧﻞ
اﳋروﻑ بيت أيتام فقراء كانوا جريانا
لذاك الرجﻞ.
وكانت ام االيتام تنتظر كﻞ يوم
عند باﺏ الدار ما يرتك ﳍا من ﻃعام
وصدقة واحيانا ثياﺏ فتﺄﺧذها.
وقد اعتاد اجلريان عﲆ فعﻞ ذلك
معها.
وحينﲈ دﺧﻞ اﳋروﻑ اﱃ دار اولئك
االيتام ،ﺧرجت االم فرحة ونظرﺕ
اﱃ الدار وحسبته اضحية الحد
جرياﳖا وقد هداها اياه ،فنظرﺕ واذا
بجارها واقﻒ عند باﲠا وهو متعﺐ

وجمهد جراء هرولته وراء اﳋروﻑ!.
واذا هذا اجلار الواقﻒ عند الدار
يصري يف لقاء ام االيتام والتي بادرﺕ
مﴪعة بالتشكر منه واالمتنان ﺇليه
ﳍذه اﳍدية ،كﲈ ﻇنتها.
وما كان عﲆ اجلار ﺇال ان يتكتم عﲆ
ﺧﱪ ان اﳋروﻑ هرﺏ منه وﳊقه
حتﻰ دارهم فسكت هنيه وقال
لﻸم اعذرينا يا اﺧتي عﲆ التقصري
بحقكم؟
والتفت اجلار صوﺏ القبلة قائال:
اللهم تقبله مني ،واشبع به جرياننا..
يف اليوم الثاﲏ استيقﻆ اجلار مبكرا
ليبتاع لنفسه اضحية جديدة ومشﻰ
اﱃ السوﻕ ووجد سيارة كبرية حمملة
باﳋرفان واقفة عند اول السوﻕ
فاﴎع نحوها وﻃلﺐ اسمنها

ليشرتيه..
فﺄجابه البائع واعطاه ﺧروﻑ اسمن
من ﺧروفه الذﻱ هرﺏ منه يف أمسه،
فسﺄل عن سعر هذا اﳋروﻑ ،فﺄجابه
البائع :ﺧذه يا أﺧي فهو لك دون
مقابﻞ! فتبسم صاحبنا مستﻐربا
لذلك! وسﺄل عن السبﺐ؟ فﺄجبه
البائع :كان ﱄ نذر يف أمﴘ وان
ﲢقق فﺄﲏ سﺄهدﻱ اول مشرت اﻱ من
ﺧرافه ،وهذا نصيبك.
فرﺡ اجلار واﺧذ اﳋروﻑ السمﲔ
دون ثمن..
ﹺ
وعل َم انه جزاء الصدقة ،فقد ورد
يف املﺄثور« :تصدقوا فليس للكفن
جيوﺏ!».
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ﹴ
ﹴ
نقدية حللت التواريﺦ
مالحظاﺕ
يف
والشواهد املثبتة يف منهﺞ الصﻒ اﻷول
املتوسط ملادة التاريﺦ القديم أثبت
ﺧالﳍا املﴩﻑ عﲆ مركز عاشوراء
الثقايف التابع للعتبة اﳊسينية املقدسة
املحقق العالمة سﲈحة «السيد سامي
البدرﻱ» فكرة اعتﲈد الرﺅية العلﲈنية
للتاريﺦ والدين يف ﴎد اﻷحداﺙ
فص َﻞ
التارﳜية املثبتة يف املنهاﺝ ،وقد َ

ترير :س النة
املحقق البدرﻱ املبادﺉ التارﳜية التي
اعتمدﲥا وﺯارة الرتبية منذ تﺄسيس
الدولة العراقية اﳊديثة بعد االحتالل
االنكليزﻱ وسقوﻁ الدولة العثﲈنية سنة
١٩١٤م.
وأوضﺢ أنه قارن بﲔ ﻃبعاﺕ مادة
َ
التاريﺦ بعد تيﴪ نسخة من الطبعة الثانية
لسنة ١٩٣٣م ﻷول كتاﺏ اعد يف هذه
املادة ﳛمﻞ اسم «تاريﺦ الﴩﻕ القديم»

ملﺆلفه الفريق ﻃه اﳍاشمي وكانت ﻃبعته
اﻷوﱃ سنة  ،١٩٣١مع نسخة من كتاﺏ
مقرر يف املادة كانت ﻃبعته اﻷوﱃ سنة
١٩٨٩م وﻃبعته السادسة عﴩة سنة
 ٢٠٠٦م من تﺄليﻒ) :الدكتور عبد
الواحد فاضﻞ والدكتور سامي سعيد
االﲪد والدكتور فاروﻕ ناﴏ الراوﻱ(،
وﲨيعهم متخصصون يف التاريﺦ القديم
ومعهم اسﲈن آﺧران.

ﻫﻤﻮﻡ ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ
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وذكر البدرﻱ أن «جلنة من وﺯارﰐ
الرتبية والتعليم العاﱄ جددﺕ النظر يف
كتاﺏ التاريﺦ سنة ٢٠٠٩م وأجرﺕ
عليه تعديالﺕ ﻃفيفة جدا سنة ٢٠١٢م
واستقرﺕ اﱃ سنة ٢٠١٤م بعنوان
الطبعة اﳋامسة ،مشريا اﱃ أن املادة
التارﳜية )من ﺧالل النظر ﺇﱃ فهارﺱ
النسﺦ املختلفة( كانت واحدة ﺧالل
ثالﺙ وثﲈنﲔ سنة فيﲈ يتعلق بالعراﻕ
القديم أساسا».
وأثار البدرﻱ قﻀية تبني مﺆلفي مادة
التاريﺦ القديم للتفسري العلﲈﲏ يف نشﺄة
الدين مستﻐربا من تبني وﺯارة املعارﻑ
ثم الرتبية ثم التعليم العاﱄ يف اﳊكوماﺕ
املتعاقبة عﲆ اﺧتالﻑ شكﻞ اﳊكم من
امللكي اﱃ اجلمهورﻱ واﺧتالﻑ رﺅساء
اﳊكوماﺕ.
موضحا أن ﺧالصة الرﺅية العلﲈنية
لتفسري نشﺄة املعتقداﺕ الدينية :هي «ﺇن
اﻹنسان اﻷول اﲡه ﺇﱃ الدين بسبﺐ
اﳋوﻑ من الظواهر الطبيعية وجهله
بﺄسباﲠا وبحكم تعددها فقد جعﻞ
لكﻞ ﻇاهرة ﺇﳍا ور ﹼبا يتجه ﺇليه بالعبادة
لريضيه ويتقي ﻏﻀبه فكانت املرحلة
اﻷوﱃ من الدين هي تعدد اﻷرباﺏ
واﻵﳍة وتشبيههم بالبﴩ ،ثم تطورﺕ
ﺇﱃ الفردانية بجعﻞ احد اﻵﳍة كبري ﹰا ﳍا،

كﲈ جعلوا مردوﺥ كبري اﻵﳍة يف بابﻞ».
ولفت ﺇﱃ أن «املنقحﲔ )من وﺯارة
الرتبية والتعليم العاﱄ( أضافوا للطبعاﺕ
السابقة بعد اثنتﲔ وثﲈنﲔ سنة عبارة
)مبدأ التوحيد( وهو عبادة الواحد
اﻷحد وﺇشارﲥم اﱃ أن الديانة املندائية
أقدم ديانة توحيدية انتﴩﺕ يف جنوﺏ
بالد الرافدين».
وامللفت لالنتباه أن ثﲈنﲔ سنة عﲆ اﻷقﻞ
من سنة ١٩٣١م ٢٠١١-م من مسرية
الرتبية والتعليم يف املناهﺞ املدرسية
كان الطالﺐ العراقي يف الصﻒ اﻷول
املتوسط يتلقﻰ التفسري العلﲈﲏ لنشﺄة
الدين كبناء معريف أساﳼ يف ذاكرته ﺇﱃ
جانﺐ معلوماته عن العراقيﲔ القدماء
من السومريﲔ واالكديﲔ والبابليﲔ وان
التاريﺦ قد بدﺉ ﲠم وﺇﳖم كانوا مﴩكﲔ
فيكون قد استلم النظرية العلﲈنية يف
نشﺄة الدين ودليلها التارﳜي بزعمهم
وهي ﳐالفة للفكر الديني عند أصحاﺏ
الدياناﺕ السﲈوية الثالﺙ.
ويﺆكد املحقق البدرﻱ أن «املنهﺞ
الصحيﺢ يف تاريﺦ العراﻕ القديم هو
يفﴪ نشﺄة الدين عند اﻹنسان
الذﻱ ﹼ
بكونه قد بدﺉ باﻹيﲈن يف اهلل اﳋالق
الواحد اﻷحد ،وكون التاريﺦ البﴩﻱ
عموما وتاريﺦ العراﻕ ﺧصوصا قد بدﺉ

باصطفاء اهلل تعاﱃ ﻷول ﺇنسان بالنبوة
وهو آدم ثم جعﻞ ﻵدم أوصياء تسعة
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 واﻷوصياء التسعة
من ذريته وان آﺧرهم نوﺡ صاحﺐ
الطوفان يعتقد ﲠا السومريون أنفسهم
كﲈ جاء ذلك يف قائمة امللوك السومريﲔ.
وأشار املحقق البدرﻱ ﺇﱃ مالحظة تفسري
نشﺄة الدين بﲈ ﳜالﻒ الدياناﺕ السﲈوية
التي ﹸيشكﻞ أتباعها يف العراﻕ أكثر من
 %٩٩من سكانه حيﺚ يﻀع شواهده
العقائدية والتارﳜية ليبﲔ التﻀليﻞ
العلﲈﲏ الذﻱ ﲡاهله املﺆلفون أو ﻏفلوه
عنوة.
وﳑا وقﻒ عنده املحقق ما جاء يف الصفحة
 ٤٣يف املبحﺚ الثالﺚ موضوعة الفكر
الديني يف حﻀارة بالد الرافدين حيﺚ
وقﻒ عن عبارة «تعد عبادة الظاهرة
الطبيعية )املطر الرياﺡ اﳋصﺐ الشمس
القمر وﻏريها (..من أوﱃ املعتقداﺕ
الدينية يف العاﱂ القديم وأوﱃ املعبوداﺕ
التي اعتنقتها املجتمعاﺕ البﴩية»،
الفتا ﺇﱃ أن هذه الرﺅية العلﲈنية للتاريﺦ
والدين أما الرﺅية النبوية وكتﺐ اﻷنبياء
فقد سجلت أن أول رجﻞ وامرأة وﳘا
آدم وحواء كانا يعبدان اهلل تعاﱃ قبﻞ
اصطفاء آدم بالنبوة استنادا ﺇﱃ ما منحهﲈ
اهلل تعاﱃ من عقﻞ.
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ﻛﻴﻒ

زﻳﻨﻲ ﻣﻨﺰﻟﻚ
ﺑﻮﺳﺎﺋﺪ ا²رض
ﻟﺪﻳﻜﻮر ﺟﺬاب؟
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استخدام الوسائد يف تزيﲔ أرضية املنزل املنزل اﻷﺧرى ،أهم ﳾء عند تنسيق اﳋوﺹ جلمع الوسائد الزائدة فيه واتركه

ال يعطي منزلك فقط ملسة وجذابة ولكنه ديكور املنزل هو ﺧلق االنسجام الذﻱ جانبا ،وال تقلقي لن يفسد ديكور املنزل

ﳜلق جو مريﺢ وأكثر آمانا عﲆ اﻷﻃفال .سيشعرك فيﲈ بعد بالرضا عن منزلك.

بﻞ سيعطيه ذلك مظهرا ﲨاليا رائعا.

ﺇذا كنت ﲤيلﲔ ﺇﱃ اﳋروﺝ عن املﺄلوﻑ  -٢ال تكتفي باستخدام وسائد اﻷريكة  -٤امزجي بﲔ أكثر من وسادة بنقوﺵ

عند عمﻞ ديكوراﺕ منزلك ،ال ترتددﻱ العادية )ذاﺕ اﳊجم الصﻐري( يف تزيﲔ ﳐتلفة ورتبيهم بشكﻞ أفقي وضعيهم يف

يف ﺇدﺧال وسائد اﻷرﺽ يف تزيﲔ ﻏرفة اﻷرﺽ ،بﻞ اﲡهي ﺇﱃ الوسائد الﻀخمة أحد جوانﺐ الﻐرفة وراقبي التﺄثري الذﻱ

املعيشة أو ﻏرﻑ اﻷﻃفال .ولكن حتﻰ ال والعريﻀة والدائرية ،فﺈﳖا ترتبع عﲆ عرﺵ ستخلقه عﲆ أجواء املنزل.

ينتهي بك اﳊال بمظهر عشوائي للمنزل ،صيحاﺕ الديكور اجلديدة كﲈ أﳖا ستكون حتﻰ تتﻀﺢ لك الصورة أكثر وتتزود

فﺈليك هنا بعﺾ النصائﺢ اﳍامة التي جيﺐ أنسﺐ للجلوﺱ عليها أو استﻐالﳍا يف ﲪﻞ ﳐيلتك ببعﺾ اﻷفكار العملية ،ﺇليك

أن تﻀعيها يف اعتبارك عند تزيﲔ املنزل الكتﺐ وأواﲏ الشاﻱ وﻏريها!

بوسائد اﻷرﺽ.

هنا جمموعة من الصور لديكوراﺕ منزلية

 -٣ﺇذا كنت ﲣشﲔ الفوﴇ أو انتشار رائعة تعتمد عﲆ استخدام وسائد اﻷرﺽ.

 -١اﺧتارﻱ وسائد بﺄلوان متناسقة مع الوسائد عﲆ اﻷرﺽ بشكﻞ عشوائي شاهدﳞا واستلهمي منها أفكار الﺧتيار
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ألوان وسائد اﻷريكة أو ألوان وحداﺕ بسبﺐ اﻷﻃفال ،استعيني بسلة من أشكال الوسائد والتنسيق بينها

ﻋﺰﺍءﺍﺕ ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ

ﻋﺰﺍءﺍﺕ ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ

ﻛﻮﻣﻴﻚ

اﻻﻣﺎم اﻟﺤﺴﻴﻦ
ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻠﻐﺎت

)ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم(

ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺼﺤﻦ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ

مﴪﺡ حسيني يف نيجرييا
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جملس حسيني يف مﺆسسة اﻹمام اﳋوئي يف بريطانيا

ﻣﺴﺮﺡ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ

رفع الراية املباركة يف أعﲆ جبال الوالياﺕ االمريكية

مساة الدد 

 -١هﻞ جيوﺯ السجود عﲆ ورقة الشجر ان ﱂ تستطع اﳊصول عﲆ الرتبة ؟
 -٢ما حكم الوضوء مع اصطباﻍ اليد بقلم حﱪ سائﻞ؟
 -٣مقاعد السيارة يف الدول الﻐربية قد تكون رﻃبة بعرﻕ اجلالسﲔ ,فهﻞ هي ﻃاهرة؟
َ -٤م ﹾن ﹺم ﹾن انصار االمام اﳊسﲔ )عليه السالم( استشهدا يف كربالء وﱂ يدفنا مع الشهداء )رﺽ( ؟
 -٥امرأة صلبة جماهدة آوﺕ الشهيد مسلم بن عقيﻞ )عليه السالم( يف الكوفة ،فمن هي؟ ومن اﻱ عشرية؟
 -٦من هو الذﻱ دعا عليه اﳊسﲔ )عليه السالم( بقوله» «اللهم اذقه عذابا عاجال» فلدﻏته عقرﺏ يف ساعتها وماﺕ يف كربالء؟
 -٧كم مرة ذكرﺕ اﻵﺧرة يف القرآن الكريم ؟
 -٨ما اﻷﳖار التي ذكرﺕ يف القرآن الكريم وليس ﲠا ماء؟
 -٩من هو اﻹنسان الذﻱ أقسم اهلل بحياته يف القرآن الكريم؟ عزﺯ اجابتك باﻵية الكريمة؟
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ﺍﻟﻮﺍﺣﺔ

ق�سة و ة البنات

اتفقَ ﺯوجان يف صباﺡ اول يوم ﺯواﺝ ﳍﲈ ان اليفتحا الباﺏ ﻷﻱ ﺯائر كان

وبالفعﻞ جاء أهﻞ الزوﺝ يطرقون الباﺏ ونظر كﻞ من الزوجﲔ لبعﻀهﲈ نظرة تصميم لتنفيذ االتفاﻕ فلم يفتحا الباﺏ… ﱂ يمﺾ اال وقت
قليﻞ حتﻰ جــاء اهــﻞ الزوجة يطــرقون الباﺏ فنظر الـزوﺝ اﱃ ﺯوجته فﺈذا ﲠا تذرﻑ الدموع وتــقـول:

والدﻱ أمام الباﺏ وال افتﺢ ﳍﲈ سكت الزوﺝ واﴎها يف نفسه وفتحت الزوجه لوالدﳞا الباﺏ مﻀت السنون وقد ﹸرﺯﻕ
الﳞون عﲇ ان ارى
ﹼ
الزوجان بﺄربعة اوالد..وبعدهم ﹸرﺯقا بطفلة فرﺡ االﺏ فرحا شديدا وذبﺢ الذبائﺢ فسﺄله الناﺱ متعجبﲔ؟؟
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ماسبﺐ فرحك بالبنت اكثر من اوالدك الذكور؟؟

فﺄجاﺏ بكﻞ ثقة وببساﻃة ”هذه التي ستفتﺢ ﱄ الباﺏ من اليفهم اﻷنثﻰ اليعرﻑ قـــدرها عن أﰊ عبد اهلل الصادﻕ) عليه السالم ( قال  :ﺇن
ﺇبراهيم ) عليه السالم ( سﺄل ربه أن يزرقه ابنة تبكيه وتندبه بعد موته .

ارحوا ادى ه اوائز سهريا

سارك  مساة ة الائة اسة
دراجة هوائية

ادوات اأو اجهزة منزلية

م�سوغات ذهبية

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

اجوة اساة
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كﻞ ﳾء ﳑكن ان تسلبه من االنسان ﺇال ارادته

عن الرياسيات
AL-AAELEH MAGAZINE

 علمتني الرياضياﺕ أن لكﻞ جمهول قيمة ،فال ﲢتقر أحدا التعرفه!
 علمتني الرياضياﺕ أن العدد السالﺐ كلﲈ كﱪﺕ أرقامه،صﻐرﺕ قيمته .كاملتعالﲔ عﲆ الناﺱ ،كلﲈ اﺯدادوا تعاليا!
 علمتني الرياضياﺕ ان لكﻞ متﻐري قيمة ،تﺆدﻱ ﺇﱃ نتيجة.فاﺧرت متﻐرياتك جيدا ،لتصﻞ ﺇﱃ نتيجة ترضيك!
 علمتني الرياضياﺕ  -يف درﺱ املصفوفاﺕ  -صفوا أمنياتكم،وأحسنوا الظن بربكم ،فﺄمنياتكم اليوم هي واقعكم ﻏدا

مرر قلمك عﲆ مربعاﺕ
الكلﲈﺕ الواردة يف
اجلدول ورتﺐ من
اﳊروﻑ الباقية كلمة الﴪ
املكونه من ستة حروﻑ

ﺣﻞ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ
ﻟﻠﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻣﺰدﻟﻔﺔ
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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 �أو اجهزة منزلية  -م�صوغات 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 َ

