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بعض  كانت  اجلديد  الدرايس  العام  بدء  مع 
الدراسية  املناهج  نقص  من  تعاين  املدارس 
يشرتهيا  والبعض  الدراسة  يف  يتأخر  فالبعض 
من السوق السوداء والبعض حياول ان حيصل 
عليها من اصدقائه الذين سبقوهم يف الدراسة 

وهكذا .
ان مثل هذه احلالة وبعيدا عن تشخيص املقرص 
فاهنا موجودة وجيب التعامل معها بموضوعية 
بغية االستمرار يف الدراسة، وهنا خطرت عىل 
بايل ظاهرة منترشة بني الشباب اال وهي استخدام 
املوبايل واالنرتنيت وهنا جاء دور االستخدام 
االجيايب هلذه الظاهرة، ففي موقع وزارة الرتبية 
يوجد املنهاج الدرايس لكل املراحل عىل شكل 
ملفات (pdf) فيمكنهم استنساخها او قراءهتا 
بشكل يومي وكتابتها بخط اليد فتكون رسعة 
الفهم افضل من االستامع واذا استشكل عليهم 
لكي  للمدرس  السؤال  توجيه  يمكنهم  يشء 

يوضح هلم الدرس.
املثال  يكونون  فاهنم  االمر  هبذا  الطلبة  قام  لو 
وهلذه  اجلهاز  هلذا  االمثل  لالستخدام  احلقيقي 
تون الفرصة عىل قادة احلرب  اخلدمة وهبذا يفوّ
الناعمة التي تعمل عىل اصطيادهم وايقاعهم يف 

مستنقع الرذيلة .


تأخر استالم المناهج الدراسية







 









ان املقاتلني يف احلشد الشعبي والقوات العراقية هم ابناؤنا واخواننا وهذا يعني انه احد 
افراد العائلة وقد يكون يف العائلة الواحدة اكثر من مقاتل، هنا تتجىل لنا املهام التي 
الدعاء واحلديث عن حتقيق  افراد االرسة، فيجب ان يكون  بقية  او  الزوجة  تقوم هبا 
النرص وعودة االحبة ساملني، واالهم من ارواحنا هو الوطن واملقدسات بحيث تكون 
االجواء يف العائلة اجواء ايامنية تتقبل استشهاد من يقاتل منهم يف جبهات القتال، نعم 
احلزن والفراق ال يمكن الغاؤمها ولكن ال يؤثر عىل الغاية النبيلة واهلدف املقدس الذي 
من اجله استشهد املقاتل، وكذلك جعل االبن يفتخر بان اباه يقاتل يف اجلبهة ليحمي 

الوطن وحيمينا.
وحتى االخبار التي تتابعها العائلة عن احلرب جيب ان تكون منتقاة من املواقع اخلربية 
والفضائيات التي تنقل احلدث بصدق وبطريقة تقوي من عزيمة العراقيني يف دحر 
االعداء حتى عىل مستو حديث الشارع بحيث يكون احلديث عن االنتصارات فقط.



املوقع عىل شبكة االنرتنيت 

wwwahrarimamhussaincom

الربيد اإللكرتوين
al.aaelaa@yahoo.com

العنوان

كربالء/ العتبة احلسينية املقدسة

قسم االعالم - شعبة النرش

٠٧٨٠١١١٢٦٥١ - ٠٧٧١٧٩٦٤٦٤٠

احد افراد العائلة مقاتل

قالوا في اإلمام الحسين (عليه السالم)
 فرنيسٌ مسيحي درس يف فرنسا وعاش يف املغرب وأصبح مراسال ملجلة االلسرتاسيون 
االسبوعبة الفرنسية وعمل رئيسا لتحرير جملة العرص باللغة الفرنسية اىل أن تويف يف املغرب 

من مؤلفاته مارن ١٩١٤/١٢/٦ سبتمرب، ويف املغرب عام ١٩١٢ بني املخميات .
يقول عن احلسني (عليه السالم):

غدت مذبحة كربالء ومعنى كربالء حمل احلب ذبح احلسني (عليه السالم) لينقل إليهم 
معنى احلياة ومع كل ما فعله أعداؤهم مل حيد أبناء احلسني عن حمبوهبم بل اظهروا ثباهتم 
ملوكا  الناس  شاهد  ولقد  الروايس  من  وأرسى  الرصاص  من  أرص  إهنم  خلصومهم 
وسالطني ليسوا شيعة يزورون كربالء لقد أصبح إيامن االمامية قرين النرص املبني وصفو 

الفتح املكني 

كوستاف بابين ( ١٢٨٢ - ١٣٥٨)

رئيس التحرير








   




       
 

        



      
       
   
       
      
     







       
        





       
        
      





        
         



 








ما حكم التلقيح الصناعي؟ 
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ما التيمم؟ 

- إهنا سورة ( النساء ) قال تعاىل بسم اهللا الرمحن الرحيم: ( وإن كنتم مرىض أو عىل سفر أو جاء أحد منكم 
من الغائط أو المستم النساء فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن اهللا كان 

عفوا غفورا ).
لقد بينت اآلية الكريمة - كام تالحظ - متى، وبامذا، وكيف نتيمم، ولنبدأ هبن واحدة واحدة.

- متى جيب عيل ان اتيمم او يف ايّ املواضع يكون حكم التيمم يا ايب؟
- تتيمم عوضا عن الغسل، أو الوضوء، وبدال عنهام يف مواضع منها: -

١ - إذا مل جتد من املاء ما يكفيك للغسل أو الوضوء كل يف حمله .
٢ - إذا وجدت املاء، ولكنه مل يتيرس لك الوصول إليه للعجز عنه تكوينا بشلل يف أطرافك مثال - ال قدر 
اهللا - أو لتوقفه عىل ارتكاب عمل حمرم كالترصف يف إناء مغصوب يوجد فيه املاء املباح أو خلوفك عىل 

نفسك أو عرضك أو مالك.
التحفظ عليه  يرتبط بك ويكون من شأنك  العطش عىل نفسك أو عىل أي شخص آخر  إذا خفت   - ٣
العطش  لرفع  يكفي  ما  املاء  من  عندك  يكن  ومل  أمره،  هيمك  الذي  احليوان  حتى  بل  بشأنه،  واالهتامم 

والطهارة املائية معا.
٤ - إذا ضاق الوقت بحيث ال يتسع لزمن غسلك أو وضوئك مع أداء الصالة بتاممها يف الوقت .

٥ - إذا كان حتصيل املاء للغسل أو الوضوء أو استعامله فيهام مستلزما للحرج واملشقة بحد يصعب عليك 
يتنفر منه  املاء متغريا ملوثا مما  حتمله، كام إذا توقف حتصيله عىل الطلب املوجب للذل، واهلوان، أو كان 

طبعك فتجد حرجا ومشقة شديدة يف استعامله.
٦ - إذا كنت مكلفا بواجب يتعني عليك رصف املاء فيه، كإزالة النجاسة عند املسجد.

٧ - إذا خفت عىل نفسك الرضر من استعامل املاء يف الغسل أو الوضوء، ألن استعامله يسبب مرضا، أو 
يطوره ويعقده أو يطيل أمد شفائه ومل يكن املورد من موارد املسح عىل (اجلبرية) .

اجلبرية ماذا تعني هبا يا ايب؟
الوقت انتهى وحان موعد اذان الظهر بعد الصالة سنكمل حديثنا ان شاء اهللا

ما ان قال ابي اليوم سيكون حديثنا عن التيمم حتى تذكرت ان هذه الكلمة 
وردت على مسامعي من خالل االستماع الى القران الكريم فسألت ابي في 

أي سورة وردت كلمة التيمم..
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يعتــرب الــزواج يف رشيعتنــا اإلســالمية 
املباركــة هــو الطريق األوحــد واألمثل 
للعالقة بني الرجل واملرأة وهو الســكن 
املبارك الذي رشعه اهللا ســبحانه وتعاىل 
للزوجــني ليطمئنا إليه عىل أســس متينة 
مــن املحبــة واملــودة واأللفــة، وهــو يف 
الوقت نفسه واســطة مباركة لتكاثر بني 
البرش وبناء األرسة التي هي نواة املجتمع 
قَ  لَ ـهِ أَنْ خَ اتـِ ــنْ آيَ مِ كلــه، قال تعــاىل: {وَ
ا  يْهَ واإِلَ نُ كُ تَسْ ا لِّ اجً وَ ْأَزْ م  ــكُ سِ ْأَنفُ ن  م مِّ لَكُ
لِكَ  ــةً إِنَّ يفِ ذَ َ محْ رَ وَ ةً دَّ وَ ــم مَّ نَكُ يْ ــلَ بَ عَ جَ وَ

}(الروم/٢١). ونَ رُ كَّ تَفَ مٍ يَ وْ قَ يَاتٍ لِّ آلَ

أهداف الزواج:
هيدف الزواج يف املنظور االســالمي اىل 

االهداف اآلتية:

١- االستقرار
يف  الزوجــني  مــن  كل  جيــد  فبالــزواج 
ظــل صاحبــه ســكن النفس، وســعادة 
القلــب، وراحةالضمــري، إذ يــأوي إىل 

مــن حينــو عليــه، ويلــوذ بمن يشــاركه 
اء وينسيه مهوم احلياة، إن  اء والرضّ الرسّ
الرابطة بني الرجل واملرأة ليســت رابطة 
مضاجعة فحســب؛ بل هي أيضاً رابطة 
رعايــة وحــب، وعالقة عطــف ومودة 
وحنــان، ألن املتــزوج غالبــا مايتصف 
باالتــزان واهلدوء، وقلام يشــوب حياته 
الشــذوذ والتشــتت ويف هــذه املرحلــة 
يســتجيب  أن  اإلنســان  عــىل  ينبغــي 
إىل هــذا النــداء الطبيعــي فــإن التغافل 
عــن ذلــك أو إمهالــه ســيؤدي إىل بروز 
االضطرابــات النفســية العنيفــة التي ال 
يمكن أن هتدأ إال بعد العثور عىل إنسان 
يشاركه حياته، وعندها سيشعر باهلدوء 
والسالم، فعن الرســول (صىل اهللا عليه 
وآلــه) انه قال: «ما اســتفاد امرؤ مســلم 
فائدة  بعد االســالم، أفضـل مـن زوجـة 
مســلمـة ترسه إذا نظر إليهــا وتطيعه إذا 
أمرها، وحتفظه إذا غاب عنها يف نفســها 

وماله»(الكايف ج٥ ص ٣٢٧).
واذا نظرنا اىل ســرية النبي االكرم بتمعن 

لوجدناه (صىل اهللا عليه وآله ) مل يســتقر 
يف حياتــه إال بعــد ما تزوج من الســيدة 
خدجية (عليها الســالم)  فقد كان (صىل 
اهللا عليــه وآله) كلام ســمع من املرشكني 
إيــذاء وتكذيــب،  شــيئاً يكرهــه، مــن 
فت  ج اهللاّ عنه بخدجيــة التي خفّ وفــرّ إالّ
عنــه، بلطفهــا وعطفهــا وعنايتهــا بــه: 
(أعالم النســاء:١|٣٢٨)، لقد اكتسبت 
الســيدة خدجيــة بفضــل إيامهنــا العميق 
دية، وتفانيها يف ســبيل  بالرســالة املحمّ
االِســالم، وحرصها العجيب عىل حياة 
يف  ســاميةً  مكانــةً  الرســالة،  صاحــب 
االِســالم، حتى أنّ النبي (صىل اهللا عليه 
ها يف أحاديثه الكثرية،  رَ كَ وآله وســلم) ذَ
ورشفهــا،  ومكانتهــا  بفضلهــا  وأشــاد 
وذلــك اللفات نظــر املرأة املســلمة إىل 
القــدوة التــي ينبغــي أن تقتــدي هبــا يف 
حياهتــا وســلوكها يف مجيــع املجــاالت 
واحلــاالت، باإلضافــة إىل مــا يمكن أن 
تقدمه املرأة من دعم للرسالة، مادياً كان 

أم معنوياً..
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ومن هنا جيب علينا قراءة السرية املحمدية 
لسببني اساسيني..

اوهلام: اهنا ســرية نبينا وجيب علينا قراءهتا 
ألننــا االوىل هبــا، وثانيهــام: ان الســرية 
املحمديــة مليئة بالشــواهد املعــربة التي 
يتمكن من خالهلا االنســان من بناء ارسة 
ذات مرتكزات رصينة ومن ثم بناء جمتمع 
يرتقي به اىل اعىل مراحل العلو والرفعة.

٢- تشكيل األرسة: 
فالشــاب والفتاة اللــذان مل يتزوجا بعد، 
فهــم بمنزلــة احلــامم الــذي ال عــشّ لــه 
ولكنهــام بواســطة الزواج جيــدان العش 
والبيــت واملأو وحيصــل كل منهام عىل 
رشيك حيــاة مؤنس وأمــني رس ومدافع  
ومعني: (إبراهيــم االميني: تعاليم احلياة 
الــزواج  وبواســطة  الزوجيــة،ص٨)، 
تتكــون االرسة كالشــجرة اليانعة الثامر، 
فمثــل الولــد يف االرسة كمثــل الثمــر يف 
الشــجر، وهو ماجــاء عن أمــري املؤمنني 
فــإن  قــال: «تزوجــوا  الســالم)  (عليــه 
رســول اهللا (صىل اهللا عليه وآله) كثرياً ما 
كان يقــول: من كان حيب أن يتبع ســنتي 
فليتزوج  فإن من سنتي التزويج وأطلبوا 
الولد فإين أكاثر بكم األمم غداً»: (البحار 

ج١٠٠ ص٢١٨).

٣- املحافظة عىل األنساب
أن اقــرتان الرجــل باملــرأة ضمــن هــذه 
املؤسســة االجتامعيــة التــي هــي األرسة 
يضمــن لألبنــاء االنتســاب إىل آبائهم مما 
يشــعرهم باعتبــار ذواهتم واســتقرارهم 
اإلنســانية،  بكرامتهم  وجيعلهم حيســون 
فالولد فــرع من شــجرة معروفة األصل 
وبــذا يرجــع كل فرع إىل أصله، فيســعى 
ألن حيافــظ عليــه نقيــاً طاهراً، كــي يعتز 
به ويفخــر، ولوال هــذا التنظيــم الرباين 
جلمــوع البرشيــة، لتحولــت املجتمعات 
إىل أخــالط ال تعرف رابطــة وال يضمها 
كيان،ولغــدا النــاس كالبهائم هييمون يف 
كل واد، وقد خلعت عنهم أســتار العفة 
واحلياءوالفضيلــة، ومــن هنــا جيــدر بنا 
االشــارة اىل احد املشــاكل املعارصة التي 
دخلــت اىل عاملنا وهي مشــكلة املتاجرة 
باألرحــام.. وهناك قاعــدة رشعية تقول 
إن درء املفاســد مقدم عىل جلب املنافع، 
وأن هــذا األمــر يدخل النــاس يف دوامة 
الشــك خاصــة أن بعض األطبــاء قالوا: 
إن الطفل قد يكتســب صفات وراثية من 

الرحم الذي نشأ فيه..

٤- احلفاظ عىل الدين
إن الــزواج جينّب اإلنســان الســقوط يف 
تلك املنزلقات اخلطــرة، وما أكثر أولئك 
الذيــن دفعــت هبــم غرائزهــم فســقطوا 
يف وحــل االنحــراف وتلوثت نفوســهم 
وفقــدوا عقيدهتم، وقــد ورد يف احلديث 
الرشيــف: «من تزوج فقــد أحرز نصف 
دينــه»: (كتــاب: مــن ال حيــرضه الفقيه، 
فضــل   ١٠١ بــاب  النــكاح   وكتــاب: 
التزويج )، والزواج ال يكفل للمرء عدم 
ر له جــواً من  الســقوط فحســب بل يوفّ
نــه من عبادة اهللا ســبحانه  الطمأنينــة يمكّ
إليــه، فقــد ورد عــن االمــام  والتوجــه 
جعفر الصادق(عليه الســالم): «ركعتان 
يصليهام متزوج أفضل من ســبعني ركعة 
يصليهــام غري املتزوج»: (بحار االنوار،ج 
١٠٠ ،ص٢)، وغري ذلك من األحـاديث 
التي تنبئ عن قداســة الزواج يف اإلسالم 

وأنه مما يقرب إىل اهللا سبحانه.
امــا احلد مــن العزوبية فهــو خامس هذه 
للعــدد  مســتقال  وجعلنــاه  االهــداف 
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تأخــذ القصص البطولية شــكلني، 
 االول يســلط الضوء عىل املســتو
املعيــيش للشــهيد مع الــروح االبية 
التــي يتمتع هبا هو وعائلته من اجل 
الدفــاع عــن الوطن واملقدســات، 
الثــاين هــي البطــوالت  والشــكل 
التي يســطرها االبطال يف ساحات 
القتال، وهذا الشــكل من القصص 
هــي التوثيــق احلقيقي ملــا جيري يف 
ســاحات املعارك والتــي قد هيملها 

االعالم ومنها هذه القصة.
جمموعــة قتالية من القوات العراقية 
ضمــن  هدفــا  لنفســها  وضعــت 
الواجبــات املوكلــة اليهــم اال وهو 
توثيــق مــا يســتحوذون عليــه من 

مواقع ومعدات للعدو.
وعيوهنــم ترنــو صــوب العــدو يف 
الطائــرات  يــرون  اخلالديــة وهــم 
الســمتية االمريكية جتول يف السامء 
فبــدأوا بتصويرهــا بــام لدهيــم من 
معــدات وراوا اكياســا كبرية ترمى 

عىل العدو.

احتدم القتال بــني القوات العراقية 
والدواعــش وبعد ارصار العراقيني 
يف  متكنــوا  ارضهــم  تطهــري  عــىل 
ساعات متأخرة من الليل من امخاد 
مدافــع العدو وما ان الحت خيوط 
الصباح قاموا بعملية متويه اذ عملوا 
متثــاال من االعــواد بشــكل جندي 
عراقي وجعلوه امام العدو ليتأكدوا 
مــن هروهبم وعدم وجــود قناص، 
فلــم يكن هنالك رد كرروا املشــهد 
مــن عدة اماكن مل يكــن هنالك رد، 
بقــوا كذلــك حتــى الليل وبــدأوا 
بالزحــف يتقدمهــم اجلهد اهلنديس 
للتأكد من التفخيخ، وتم بمشيئة اهللا 
اقتحام مواضع العدو فقام الرجال 
بتوثيق مــا يرونه فوجــدوا، اطعمة 
معلبــة صناعــة امريكيــة، وكذلك 
وجدوا حقيبة احد الدواعش تركها 
ففتحوهــا بعد فحصها ليجدوا فيها 
مالبــس نســائية، ويف زاويــة احــد 
املواضع وجــدوا فطيســة لداعيش 
فتشــوا جيبه فوجدوا جهاز املوبايل 

خاصتــه فثبتوا ما به مــن معلومات 
واستنســخوها فكانــت صــورا ال 
اخالقية وارقام هواتف ال يعلم ملن 
تعود سيكون لالستخبارات دورها 

يف كشف احلقائق.


ان هــذه اخلطــوة مهمــة جــدا فعىل 
اجلميــع قــدر االمــكان العمــل هبا 
مــع احلــذر مــن الغــدر والتفخيخ 
العســكرية  بالضوابــط  وااللتــزام 
السيام املعلومات التي ختص العدو 
وما يصلــح منها للنــرش عامّ يصلح 
للكتامن بغية اختاذ الالزم من خطط 
عســكرية مســتقبلية ضــد العــدو، 
ولكــن التوثيق مهم جدا ألنكم اهيا 
املقاتلون انتم اجلهة املوثقة والشاهد 

الصادق عىل ما جيري يف املعركة.




لذوي االحتياجات 
الخاصة
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دائــام نســلط الضــوء عىل الســبل 
ذوي  بواقــع  للنهــوض  الكفيلــة 
االحتياجــات اخلاصــة من حيث 
االجتامعيــة  والعنايــة  التعليــم 
وتأهيلهــم ليكونــوا عنــرصا  مهام 

ضمن املجتمع.
ان ما يلفت النظر ان بعض االخوة 
مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة 
اقدمــوا عــىل اعــامل جعلتهم حمل 
العــام  للــراي  اهتــامم واعجــاب 

العاملي.
العــراق  ان  معلــوم  هــو  كــام 
يقاتــل االعــداء وكل يعمــل عىل 
لــذوي  فــكان  اســتطاعته  قــدر 
ف  االحتياجات اخلاصة دور مرشِّ
صحيــح اهنم قــد ال يســتطيعون 
محــل الســالح او اجلــري الرسيع 
اال اهنم اقدموا عــىل اعامل بطولية 
مستخدمني كل ما لدهيم من طاقة، 
فمنهــم مــن اخذ عىل عاتقــه هتيئة 
الطعــام واخــر احلفاظ عــىل ادامة 
اجهــزة االتصــال وثالــث جيلس 

يف اماكن احلراســة ويــده عىل زناد 
املدفع وثالــث يقوم بدور اعالمي 
مهم من خالل استخدام الفيسبوك 
وكل ما هــو متاح ليظهر بطوالت 

القوات العراقية واحلشد الشعبي.
وموقف رائــع رايته الحد االخوة 
من ذوي االحتياجات اخلاصة انه 
يقوم بجمع التربعات لكي يشرتي 
مالبس ومناشف للمقاتلني ويقوم 
بنفســه مع اصدقائه بتأجري سيارة 
القتــال  جبهــات  اىل  والذهــاب 

وتوزيعها بأنفسهم عىل املقاتلني.
العــوق احلقيقي هــو يف الفكر ويف 
القلــب، اما اجلســد فانــه قد حيدد 
حركــة الشــخص اال انــه ال حيدد 
ايــامن الشــخص بل يتجــىل بأهبى 
صورهــا عندمــا يرص عــىل ترمجة 
ايامنه بأعــامل لربام ال يقــدم عليها 
االصحــاء ، ومثــل هكــذا رشحية 
نحن نتعلم منهــم، وال نحن هنتم 

هبم.

ف موقف مشرِّ
لذوي االحتياجات 
الخاصة
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حالــة  املجتمعــات  يف  الــزواج  يمثــل 
التكاثر واالستمرارية ومن دونه حيدث 
خلل يف هذه العملية، وبسبب احلروب 
واهلجــرة اللتــني كانتا بســبب تعســف 
نظام الديكتاتوري وظــروف اجتامعية 
اخر فان الكثري مــن فتياتنا جتاوزهن 
قطار الزواج، وبقني عانســات، قســم 
منهن جتاوز اخلامســة والثالثني وقسم 
جتاوز االربعني، وآثــار الزمن واضحة 

عىل وجوههن وانكسار عيوهنن.
حاولت يف هذا التقرير التقرب من عامل 
العنوســة للوقوف عىل حقيقته.. فكان  
لــكل فتــاة عانــس نتحدث معهــا عامل 
خاص من املعاناة، وقد رفضن مجيعهن 
ان تُنرش اســامؤهن الرصحيــة، واكتفت 
كل واحــدة منهن بذكــر احلرف االول 

من اسمها واسم ابيها.
(س . ع) فتــاة تعمــل خياطــة يف بيتها 
جتــاوزت االربعــني هلا عاملهــا اخلاص 
املتمثــل بالعمــل الــدؤوب، ومراعــاة 
وخدمــة ابناء اشــقائها الذين يعيشــون 

معهــا.. قلــت هلــا هــل باإلمــكان ان 
نتعــرف عــىل اســباب عزوفــك عــن 
تنهــدت  ان  بعــد  اجابــت  الــزواج؟ 
ونظرت ايلّ بعينــني مرتابتني: كل يشء 

قسمة ونصيب!.
- اعرف ان كل يشء قســمة ونصيب، 

ولكن ال بد من اسباب..؟!
أجابت: نعم هنالك مجلة اســباب منها 
شــقيقايت االصغــر مني يمتلكــن مجاالً 
، وأنا دوهنن يف ذلك، وكلام  ليــس عادياً
كان تــأيت امــرأة مــا خلطبتــي لولدها؛ 
تعجــب  كانــت  شــقيقايت  إىل  وتنظــر 
هبــن، وتطلب يــد أحداهن، وبــام انني 
الكرب كنت ال اريــد ان اغلقَ الطريق 
بوجوههــن، كام أغلقــت الفرصة باهبا 
بوجهي، وتضيف، قبل احلرب املاضية 
يف عــام ١٩٩١ تقدم خلطبتي رجل قبل 
يب وقبلــت به، واتفق مــع اهيل عىل كل 
يشء، وكنت مرسورة به ولكن رسعان 
ما دعي ألداء خدمة االحتياط، وذهب 
إىل الكويــت وعندمــا بــدأت احلرب مل 

يعد حتى االن، وقيل انه مفقود وهكذا 
خرست فرصتــي تلــك، وبقيت ابكي 

ألعوام حتى سلمت امري إىل اهللا؟.
اآلن إذا جاء من خيطبك هل تقبلني..؟

- ضحكت قبل ان جتيب.. عندما كنت 
صغرية مل خيطبني أحــد، االن يأيت أحد 

خلطبتي.
ملاذا هذا التشاؤم؟

اخــر  يشء  واحلقيقــة  يشء،  التشــاؤم 
وأنا اكلمــك عن احلقيقــة.. االحداث 
االخرية التي مرت عىل العراق، خاصة 
بعد دخــول (داعش) بعــض االرايض 
الفتــو اجلهادية  العراقيــة، وإطــالق 
ضدهــم، جعلني ارتب وضعي اجلديد 
وان اكــون فتاة ذات فائدة فالتحقت يف 
دورات لإلســعاف املــدين لعــيل اخدم 
العراق من باب اجلهاد، اضافة اىل كوين 
ال زلــت طالبــة علم يف جمالــس املعرفة 
االمامية، حماولة مني يف ان اتفقه بعلوم 

ديني وان اكون معلمة مثمرة..
 لقــد اثارت شــجوين هذه الفتــاة التي 
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كانت أكثر من طيبة..
وهــي خرجيــة  .أ)  بـــ (ص  والتقيــت 
بشــكل  وظيفتهــا  متــارس  جامعيــة، 
طبيعــي، واثــار العنوســة باديــة عــىل 
وجههــا، تتــرصف وكأهنا ام وليســت 
فتاة، قبل ان اســأهلا حذرين منها بعض 

زمالئها؟!.
وقالوا: بأهنا عصبية لذلك التجأت إىل 
أكثر مــن طريق للوصول اليها فكان يل 
ذلك عن طريق احد اخوايت وطلبتُ 

منهاان اتكلم معها.
اجابت بــربود: وماذا هيــم الصحافة 

من امرنا نحن اللوايت مل نتزوج؟
قلت هلا: مســألة اجتامعية تأخذ حيزاً 
من تفكــري الكثريين ونحــن نطرحها 

. كي ال تتكرر مستقبالً
صمتــت بعد ذلك وقالــت: ال اعتقد 
ان هناك امرأة مل يتقدم خلطبتها رجل، 
وانام هنالك دائامً عــدم قناعة من قبل 
املــرأة، أو ســوء تقديــر، ويف احلالتني 

املرأة هي اخلارسة.. مثلام انا اآلن.
هل لك ان توضحي أكثر؟

يأيت واحد واثنان وثالثة، ونظل نرفض 
حتــى نشــعر ان ال أحد يــأيت الينا بعد، 
وعندهــا ال ينفــع النــدم أو أي شــعور 

آخر.
وهل حصل معك هذا..؟

نعــم حصــل معي هــذا، وأمــي كانت 
الســبب يف رفــيض لكل الذيــن تقدموا 
خلطبتي، كانت رمحها اهللا تصفهم بشتى 

النعوت السيئة وكنت امتثل لرأهيا.
اآلن لــو عــاد الزمــن إىل الــوراء، ماذا 

تفعلني..؟
لن يعــود الزمــن إىل الوراء، وســأبقى 
عىل ما انا عليه، وهذه هي احلياة، سواء 
كنت نادمة ام راضية فال فرق يف ذلك.

يف حمــل لبيع الكامليــات التقيــت بفتاة 
ثالثــة وكانــت هي األخــر ممن فاهتن 
قطار الزواج حاولــت ان احتدث معها 
عــن هذا املوضوع فرفضــت قائلة: «ال 
يوجــد عنــدي ســبب، وال اســمح ان 

تسألني ثانية».
بعد ان شــعرت بالعجز تركتها وعدت 
ادراجــي، باحثاً عــن ســواها، التقيت 
االجوبــة  وكانــت   وأخــر  بأخــر
تنحرص يف عبــارة القســمة والنصيب، 
ومل اجد من يناســبني وكنت غري واعية 
ورفضــت الكثرييــن وخطبنــي جاري 

واستشهد.
حقاً اهنا مأساة اخر تضاف إىل مآيس 
جمتمعنــا وازدادت هذه املأســاة خالل 
الســنني االخرية بســبب كثرة الضحايا 
مــن الرجــال والتفجريات والتســليب 
والذبــح.. وهذه ليســت مشــكلة جهة 
من دون اخر.. بل هي مشكلة جمتمع 

بأكمله، وعليه البحث عن حل هلا.
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 تطلق تسمية (العمة) يف عرفنا االجتامعي 
(الكنة) عىل  تسمية  الزوج وتطلق  أم  عىل 
تشتعل  العوائل  بعض  ويف  االبن  زوجة 
احلرب الناعمة بني العمة والكنة ألسباب 

متعددة منها:
بأن  وإحساسها  بابنها  األم  تعلق   -١
فيكون  عليه  لالستحواذ  تنافسها  الزوجة 

الدافع لذلك هو الغرية.
الذي  النفس  وغرور  التسلط  حب   -٢

متتاز هبام العمة أحياناً.
٣- معاناة العمة سابقاً عندما كانت يف دور 
(الكنة) من تسلط عمتها فألقى بظالله عىل 

سلوكها مع كنتها.
٤- التباين واالختالف يف الثقافة واملعرفة 

والسلوك والعادات بني جيل العمة وجيل 
الكنة

اليه  تسعى  التي  الذات  إثبات  حماولة   -٥
العمة وتأصيل قواعد ملركزيتها يف الدار.

االمور  بصغائر  واالنشغال  االهتامم   -٦
وكام  العمة  قبل  من  وتفخيمها  والتوافه 
يقال يف املثل الشعبي الدارج: (تصنع من 

احلبة كبة).
٧- الرفض املسبق من قبل العمة يف اقرتان 
حلياته  رشيكةً  اختارها  التي  باملرأة  ابنها 
وبعد زواجه منها تفتعل العمة املشكالت 

معها.
٨- ضعف او انعدام الوازع الديني للعمة 
 األذ بإحلاق  وانشغاهلا  تفكريها  وبالتايل 

بالكنة من دون وجه حق أحياناً.. وأحياناً 
ويكون  بسيطة  أخطاء  عىل  تعاقبها   اخر
خيلق  مما  أفعال  ردود  نتيجة  معها  ترصفها 
جواً متوتراً مشحوناً بالنفور واملشاجرات 
ضعف  مع  هذا  الكالمية  واملهاترات 
املتفرج  دور  يأخذ  الذي  الزوج  شخصية 
من  للنيل  أمه  بيد  طيعة  أداة  يكن  مل  اذا 
بعقوبات  أو  بالرضب  أو  كالمياً  زوجته 

.أخر
٩- طلب العمة للكامل يف شخصية الكنة 
ان  علامً  ختطئ  عندما  معها  تتسامح  فال 
عن  ورد  وقد  أسمه-  هللا-تبارك  الكامل 
وسلم)  وآله  عليه  اهللا  (صىل  اهللا  رسول 

قوله: «عظموا انفسكم بالتغافل».
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قبل  من  العاطفة  وراء  االنجرار   -١٠
الزوج سواء يف حب أمه أو زوجته وانعدام 

املوازنة يف تعامله معهام.
مىض  فيام  للزوج  العاطفي  العطش   -١١
العاطفي  الرواء  بسبب قسوة أمه ثم وجد 
ميل  وبالتايل  احلنونة  الرقيقة  زوجته  يف 

الزوج لزوجته مما يثري حفيظة أمه.
١٢- وجود أو حصول مشكالت بني أهل 
الكنة تنعكس صورها عىل تعامل العمة مع 

الكنة.
وال  الكنة  تتنازل  ال  كثرية  أحياناً   -١٣
االستئثار  وحتاول  للعمة  جناحها  ختفض 
أمه  حقوق  تتناسى  أو  وتنسى  بزوجها 

عليه.
١٤- اتصاف الكنة بالتبذير يف هذا الزمن 

(املوظة)  املالبس  بطراز  اهلوس  بسبب 
الزينة  وأدوات  املالبس  اقتناء  يف  واملبالغة 
ال  ما  وحتمله  زوجها  بأموال  تبايل  وال 
ثقل كاهله وهذا يدفع العمة  طاقة له به أو يُ

للتدخل.
١٥- وأحياناً يقع قسم كبري من اللوم عىل 
الرتبية  يربوها  مل  أهنم  حيث  الزوجة  أهل 
املنزل  ادارة  فنون  يعلموها  ومل  الكافية 

كالطبيخ و.. و..
حلول ومقترحات..

من  وبالعكس  للعمة  الكنة  مداراة   -١
تلقاء نفسها او بتوصيتها بذلك من خالل 
اليها  حتببها  هدية  أو  طيبة  بكلمة  مراعاهتا 
املصطفى  قلبها...قال  من  قريبة  لتكون 

(صىل اهللا عليه وآله): «هتادوا حتابوا».
أمام  وبالعكس  للعمة  الكنة  مدح   -٢
أخالقها  حماسن  عىل  والرتكيز  اآلخرين 
العالقة  أوارص  ويعزز  إجياباً  بظالله  لقي  يُ
لنفسها  املحبب  مراعاة  وكذلك  بينهام 
وجمانبة املنفرات لرضاها يف حدود املعقول 

واملرشوع.
األخطاء  تفادي  والكنة  العمة  عىل   -٣
واالتصاف  فيها  املبالغ  األفعال  وردود 
باملرونة والتعامل بشفافية وانسيابية وعدم 

تكلف.
العمة  الكنة  ختاطب  أن  اجلميل  من   -٤
ب(ماما) أو(خالة) اذا كان ذلك يرس قلب 
منها... الروحي  بقرهبا  ويشعرها  العمة 
(وكم من كنة هي أطوع للعمة من ابنتها).

اىل حالة  تعود  فأهنا  العمة  ٥- عندما هترم 
م ذلك،  تفهُّ الكنة  الصبا يف سلوكها وعىل 
يف  ننكسه  نعمره  العظيم(ومن  العيل  فقال 

اخللق أفال تعقلون) سورة يس اآلية ٦٨.
بني  الوصل  حلقة  بمثابة  هو  الزوج   -٦
النساء  كيد  من  احلذر  فعليه  وأمه  زوجته 
يتخذ  ال  ثانيا  األمور  من  والتثبت  أوالً 

قرارات ارجتالية مترسعة من دون متهل أو 
تروي.

واعتامد  واللطيفة  احلسنة  املعاملة   -٧
روح  وإشاعة  صدقة  فهي  الطيبة  الكلمة 
التعاون والتسامح واللطف بني مجيع أفراد 

األرسة.
قدر  عىل  األرسة  أفراد  يكون  أن   -٨
من التفقه يف الدين ملعرفة ما هلم من حقوق 
هبدي  واالهتداء  واجبات  من  عليهم  وما 
القرآن الكريم وسنة نبيه األعظم (صىل اهللا 

اءة. عليه وآله) وسرية آل بيته الوضَّ
إقصاء تدخل اآلخرين يف شؤون   -٩
وإصالحاً)  للخري  وساطة  (اال  األرسة 
وعىل العائلة التحاور والتفاهم والتكاشف 

فيام بينهم حلل املعضالت ان وجدت.
كانت  لو  حتى  أكثر  العمة  نلوم  نحن 
أكرب  العمة  الن  ذلك  املخطئة  هي  الكنة 
فكان  باحلياة  جتربة  أكثر  اهنا  واملفروض 
عليها استيعاب االخطاء ومعاجلتها بطرق 
ذكية بدالً من تأزيم املوقف مع اإلشارة اىل 
بيوتا ختلو من هذه احلرب لكون  ان هناك 
أما  عقل..  رجاحة  حتمالن  والكنة  العمة 
قوهلم املشهور(اذا رضت العمة عن الكنة 
عمة  كل  يعني  ال  فهو  اجلنة)  ابليس  دخل 

وكنة بل الغالب.
وعىل الكنة أن تضع يف حسباهنا إهنا وبعد 
ورزقت  العمر  هبا  امتد  اذا  االيام  دوران 
فعليها  مستقبالً  عمة  ستصبح  ذكر  بولد 
الكريمة  واملعاملة  الترصف  بحسن  اليوم 
مع عمتها إذ (كام تدين تُدان)،فاأليام كفيلة 
بإرجاع عمل االنسان اليه بغض النظر عن 

كونه صاحلاً أو طاحلاً
اال  االحسان  جزاء  (هل  تعاىل  قال 

االحسان) (سورة الرمحن االية:٦٠).
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اللوحة الثانية
أدقَّ تفاصيلِ  ؛ رسمَ  الريشةِ وجتليها  بإعجازٍ حركاتِ  الرسامُ  ، أكملَ  ليلٍ دامسٍ  اللوحةِ... وسطَ مساحةٍ سوداءَ كقطعةِ  يف أعىل 
مراعياً   ... ؛ ملساهتِا األخريةَ بحذقٍ  بإتقانٍ مذهلٍ بأناملَ راعشةٍ وهي تضعُ   ، الذابلةِ  بالشفاهِ   ... بالدمِ  املخضبِ   ، الرتيبِ  الرأسِ 
سنَ تدريجِ األلوانِ ، وبراعةَ املزجِ بينَها... فانشغلَ الفنانُ لربهةٍ مأخوذاً بسحرِ التجسيدِ ، تراجعَ  ومتبعاً مساربَ الضوءِ والظلِّ ، وحُ

للخلفِ قليالً كي يلقيَ نظرةً .
ت له الشفتانِ  ه الباهرِ يف أرجاءِ املكانِ ، ثم تراءَ ، املشع ِّ يف فضاءٍ داجٍ ، وراحَ ينرشُ قبسَ نورِ  فجأةً بدا الرأسُ له يتوهجُ كوجهِ البدرِ

.! تبسملُ
ه ، وانسكبَ املاءُ ؛ فجثا عىل ركبتيه وبكى ...  ، وانقلبَت ألوانُ اندهشَ الرسامُ ...ويف حلظةِ ذهولِه ؛ سقطت من بني أناملهِ الريشةُ
ت له رضورةُ إمتامِ نقصِ اللوحةِ برسمِ الرمحِ ، وبدلَ  ه ، وهو نحوَ األرضِ ، حينام خطرَ بكى حتى أجهشَ يف البكاءِ، وتثاقلَ رأسُ

، وبيأسٍ مهسَ يف ذاتِه :  ، وبدأ ينثره عىل رأسهِ وبدنهِ ه بالرتابِ رَ وجهَ النهوضِ عفّ
 ـ أيُّ رمحٍ ذاك سيقو عىل محلِ هذا الرأسِ املذبوحِ ؟!                                       
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أرادوا لزينب ان تكون اسرية، 
لتبدو  امام الظاملني كسرية،
اما علموا اهنا لبوة حيدر، 
واالم فاطمة كالدرة املنرية.

محلت لواء احلسني يزلزل صوهتا.. 
عروشا وتُسقط اقنعة كثرية،

وحتنو عىل االيتام حتفظ عهدها.. 
بمسرية نحو العد مريرة.
كانت كلام حلّت ببادية.. 

تئن ملصاهبا بأنفاس زفرية..
منها تعجب الصرب وناحت لوجدها، 

رسل السامء وامالك غفرية.
هبتت هلا العقول.. 

وحارت لوصفها وكأهنا ألهل العبا سفرية.
ظلّت لعنة زينب تالحق خصمها حتى نفق، 

وتلقى باخلزي مصريه.
ارادوا لزينب ان تكون اسرية.. 

فانظر من باتت اليوم عىل الشام امرية.
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بينــام كانت الشــمس متــد ذراعهــا وتزيح 
ظلمــة الليل وتبــدد قطعه لتجــيل هم من 
انتظــر االرشاق بنور االمل، أبرصت عني 
أيب وجهي الصغري ومحلتني أكف العطف 
واحلنــان، وكان آنــذاك يعــدين بالكثرييف 
كل عــام يفــي يل بوعــده ويقــول يل (ان 
اهللا مــع الصابريــن) توالــت عيل الســنني 
يف ايــام قد قســت عــىل كل من استنشــق 
عبريهــذا الوطن فقد كان شــظف العيش 
واالضطهاديضيقــان كل رحب يف أريض 
وحتى سامئي، ابناء مدينتي كربالء مغيبون 

يف قعر السجون وظلم املطامري، وانا اعاين 
من امل استقر يف روحي املتعبة فقد كانت يل 
االيــام مناجل حتصد كل مرتع نظر يف هذا 
البلد...آه كم متنيت لوأزداد بعض سنني، 
لو ينبت يل وبر  يف خط عىل فمي، لو اقف 
يف عداد الشــباب ويشــتد عضد ساعدي، 
وأمحل سالحا ما، ألقف جدارا مانعا أذود 
عن كل غال ونفيس، واخرياجاء اخلالص 
وهتاوت عــروش الطغاة وان مل نذق طعم 
االمان، فقد كتب ان نحيا أجيال هذا البلد 

حتت سنابك اجلهاد.

حينــام خيــص اهللا  عبدا من عبــاده بالطول 
والبســطة يف اجلســم فقــد يكــون ذلــك 
للقيام بدور ما يف مســرية حياته  وانا حني 
حبــاين ريب هبذه النعمة ألكون ضمن فوج 
محايــة احلرمني الرشيفني  فلطاملا ســهر ابو 
الفضل العباس عليه السالم يف هذا املكان 
حلراسة عياالت أخيه احلسني عليه السالم 
ودافع عن سرت النبوة وحفيدات الرسالة، 
ويســتمر طغيان بني امية بمــرشوع متزيق 
مقدســات  حرمــة  وهتــك  الديــن  رداء 
العقيــدة ويمتــد اخطبــوط الــرش ليقضم 
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وطنــي قطعة تلو االخر، كان كل يشء 
يغــيل االنفــاس، االرواح، وحتى الدماء 
ــع رشياهنا وبينــام انا واقف  ثــارت وتقطّ
املأذنتــني  صــوت  ســمعت  واجبــي  يف 
الرشيفتني تصــدح ان بالتكبري والتهليل 
كان لصوت سامحة الشــيخ عبد املهدي 
 الكربالئــي (دام عزه) وهــو يعلن فتو
املرجعية العليــا باجلهاد، انتفاضة روحية 
ر  وتذكّ بالعــزم  وعقائديــة متألالنفــوس 
القلــوب بجهاد عيل االكــرب وهو اليبايل 

أوقع عىل املوت أم وقع املوت عليه.
فقــد كانت (جــرف الصخــر) تئن حتت 

النــداء  ولبيــت  الــرش،  جاثــوم  وطــأة 
وأصبحت مدربا للمجاهدين يف احلشــد 
العــز  ســاحات  وأشــاركهم  الشــعبي 
والكرامة انطلقنا نقطع املســافات وراية 
لــواء عــيل االكــرب ختفــق فوق رؤوســنا 
وقرارنــا أن نعيــد اجلــرف اىل أحضــان 
الوطــن ونزيح عنــه كل الصخــور التي 
اســتعصت عىل كل من حاول ارجاعها، 
وأشــارت الســاعة بأمياهلــا اهنا الســاعة 
احلاديــة عــرشة صباحا، وبــني اصوات  
أزيــز القناصــة وســحب الدخــان التي 
حتجب الســامء؛ رنّ جهــاز هاتفي.. اهنا 

امي تتصل يب وتسأل عني..
ــــ اماه التقلقــي اين يف مــكان مع بعض 

رفقتي وسأعود بعد ساعة ....
الســتون  الدقائــق  وبعــد مــا ترصمــت 
اخلــري  ورصاع  والنــار،  الــدم  برشاســة 
والرش يتقاسامن الثواين رن جهاز اهلاتف 
مرة اخر.. ماذا اقول فأصوات املعركة 
تشــتد، رجعت بعض خطــوات واضعا 
يدي عىل ســامعة اهلاتــف، وأجبت، كان 
هذه املرة صوت ايب يمنحني بعض القوة 

ألتكلم ما بداخيل من هاجس ينتابني.
االب: (بنــي كــرار أيــن انــت ؟ امــك 
اخربتني بانك ســتأيت بعد ســاعة لكنك 

مل تأت)
أجبت: (أيب احلمد هللا انك اتصلت ، فقد 
ال أمتكــن من العــودة وقد يطــول غيايب 
أذهب اىل زوجتــي وأطفايل فقد تركتهم 

دون مال أو طعام).
أخــذ كل يشء يزداد ســخونة من حويل 
فقد مرت ساعة اخر وحتول الرتاب اىل 
حجارة امطرنا عدو اهللا ورسوله بوابلها، 
كانــت جثــث جرذاهنم تلطــخ االرض 
بسيل دمائهم القذرة ورؤوس الشياطني 
تتدحرج حتت أقدامنا، ثمة عجلة مركونة 

عــىل جانــب الطريــق رست بجانبهــا .. 
فتطايرت اشــالء مل أعرف حينها ملن هي 
لكنــي أذكــر جيدا كنــت اســري ورفاقي 
الســتة خلفي وبجانبــي، مل اعد أر غري 
هليب امحر يقطر عطرا فاح شذاه، رمقت 
بطريف فرأيت أثنني وثالثني شمعة حويل 
تيضء بشعاع أخرض! نعم اهنا ذكر يوم 
ميالدي الســادس والعرشين من ترشين 

االول..
أخذ الدم يشــخب مــن كل عضو نابض 
يف جســدي وتثاقلت انفايس، وشموعي 
راحــت تنطفــئ.. اين حمــرج مــاذا اقول 
لعائلتــي فهــم اليعلمــون اين التحقــت 
باحلشــد املقدس، أمي احلنــون أعذريني 
ألين كنت اذهب واشارك يف فك احلصار 
عن آمريل و ال اخربكم..أعلمي اين كنتُ 
اسمع تراتيل دعائك فوق سامء وطني..
زوجتــي وأوالدي الثالثــة أمانــة متأكد 
انك ستقومني بحملها عىل اكمل وجه..

أيب الغايل هذه الليلة هي (أول ليايل شهر 
حمرم) اهنا الليلة التي ســينرشفيها قميص 
الســامء  يف  احلســني  ومــوالي  ســيدي 
ملطخا بدم الشهادة وانا سأكون يف سامء 
الوطن قربانا لعشــق قداســة كربالء، ايب 
اذهــب اىل املواكب التي كنــت أخدم يف 
حراســتها..وبعد عــرشة أيــام ســتنطلق 
ركضة طويريــج، قف يف مقدمــة العزاء 
: «ابــد واهللا لن  حيــث كنت أقــف ونــادَ
ننسى حسينا»، معلنا بدء مسري غريّ وجه 

احلياة اىل االبد.
أيب دعني اخربك شــيئا.. انتظر شهرين، 
وســتبرص عيناك وجه ابنتــي الصغرية..
ن يف اذهنا وأخربها: (ان اهللا مع  قبّلها وأذّ

الصابرين).
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انفصلتْ عن ضوضاءِ االنفجارات التي كانت 
تتخم الشوارع بانواع االسلحة، وابتعدت عن 
مــد الرصاص برتاجع ماهر بعدما انقذت ما 
هُ من النســاء واالطفال والشــيوخ،  يمكن انقاذَ
تنظــر خلفها بــني فــرتة واخر حتــى انتهت 
اقدامهــا بــني االشــجار، مل تفكــر باســرتاحة، 
بل واصلت املســري، كان جيــب عليها ان تصل 
الضفة الثانية حيــث يرفف العلم العراقي، هو 
الدليل الذي يتجه لــه اهلاربون من (داعش).. 
لقد متكنــت  اخريا مــن الوصول، وبــدأ املطر 
باهلطــول وعاصفــة يف شــبه الظــالم.. بضــع 
خطــوات وتكــون حتت ســارية االمــان، لكن 
املســافة تطول، واصوات احلشــيش واصوات 
حــذرا  اكثــر  واصبحــت  ارعبتهــا،  تدمــدم 
وانتباهــا، ترفع بندقيتهــا وتدورها اىل اجلهات 
االربــع، تقبلهــا وهي تتمتــم: «االنســان دائام 
مــا حيول العامل اىل اداة تدمري لنفســه ولغريه..» 
لم يتقدم، واالنســان  تضحك مع نفســها.. العِ
ينحدر معه اىل دركٍ اســفل مــن انواع اخللق.. 
مل اشــاهد خملوقــات دمويــة كـ(داعــش) هبذه 
الوحشــية والقســاوة، اهنم ينهبــون كل يشء، 
هلــم  وهيزجــون  يؤيــدون  اخلنثــى  والرجــال 
بالنــرص، ويصــدرون البيانــات والترشيعــات 
مثلــام يريدون...عجبــا هلكذا رجــال يوافقون 
عىل تزويج بناهتــم الباكرات اىل حثالة املجمتع 
الغريب، واألدهــى هناك من ال رشف وال غرية 

هلم يمنحون زوجاهتم حبا بالدولة االســالمية 
ظاهرا، ويف نفوســهم حب املال والسلطة عىل 

رقاب الفقراء..
بكت ولطمت وجهها عىل ذلك املوقف املهني 
حني قــاد عمهــا موحــان ابنتــه ليزوجها زجية 
(جهاد النكاح) لذلك االمري االفغاين الوسخ، 
الذي تبجــح امام شــيوخ املنطقــة وهو يمدح 
شــيخ موحان الــذي يمثل القضية االســالمية 
الداعشية ويدعو الشيوخ االفاضل اىل ان ينحو 

منحه الشجاع..
افزعهــا الرعــد والســامء تتنــور وتربق بشــدة 
واملطر مل يتوقف، والظالم يدامهها، فلم تستطع 
ان تر من بعد خطوتني امامها.. ويصل اليها 
رصاخ من البعيد اهنم يقرتبون لقد اكتشفوا ان 
بيت الشيخ خالٍ من النســوة واالطفال واكيد 
هم االن يتتبعــون االثر!! متيش بني االشــجار 
بصعوبة، تتلمس وتتحســس: «يا اهلي كم هي 
تربق، انريي كل االفجاج! حتى ار طريقي» 
تســمع صوت خطــوة، تبطئ مســريها وكأهنا 
جترجــر رحيــني.. صمتتْ وهتيــأتْ للصيد ان 
ظهــرت فريســتها!.. ســأقتل من يكــون حتى 
ال يقولــوا (جيهــان) وقعــت عبثــا، جيــب ان 
امترغ فيه قبل ان يتمرغ يب.. بكت بشــدة وهي 
تكــرر «جيب ان امتــرغ فيه قبــل ان يتمرغ يب»، 
ليته استشــهد قبــل ان يقع بني ايدهيــم.. «آه يا 
ســمري يا بطل احلشــد اهيــا الكربالئي االصيل 

ابــن العراق، ليتك قتلتهم بــدال من تضحيتك 
النقاذ االهايل موقف صعب كيف يل ان انســاه 
او اخــاف من بعده، قطعوا راســه وهو يرصخ 
لبيك يا حســني عاش العراق، رضبه املتوحش 
رضبات قاسية هشم راسه حتى انفصلت فروة 

الرأس عن مججمته الطاهرة».
، ثَقــلَ خطواهتــا فلم تعــد متيز يف  اشــتد املطــرُ
الظالم شــيئا، اخــذت تبحث عــن نقطة ضوء 
تلجــأ اليها ترفع رأســها اىل الســامء، تدعو اهللاَ 
بحــق املجاهدين يف ســبيله، ان ينقذها من هذا 
الــدرس القــايس، كورت نفســها حتــت جدع 
شــجرة وبدأت تقرأ أية ســورة ختطر بباهلا من 
القــران الكريــم حتى انتاهبــا النعاس ورحلت 
اىل عــامل الغيب دون حــراك او اضغاث احالم 
فهي قد تطهرت بامء الســامء فــال خوف عليها 
ان ماتــت فهي طاهرة هبــذا اهلاجس الروحي، 
فتحــت جيهان عينيهــا وفوقها يرفــرف العلم 
العراقــي والشــمس تدفئ جســدها والرجال 
حييطــون هبــا يطمئنوهنا، اهنا يف امان ابتســمت 

وقالت: «االوالد والنساء والشيوخ..».
- وصلوا مجيعهم بانتظارك

رفعــت رأســها تكــرارا اىل الســامء واىل عــني 
الشــمس، فتنهدت بفخر اهنم لن يستطيعوا ان 
يرسقوا الشــمس.. ألهنا ستطهر ارض العراق 

من دنس االنجاس.
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الوالد ونجله مها مسيحيان قاتال مع 
احلشد الشعبي دفاعا عن الوطن

ترك زوجته حامال بولده 
موصيها ان تسميه حسني 
وان تأيت به عىل قربه لسامع 

صوته ان مل يرجع لرؤيته

(سيلفي)- صورة 
شخصية ابطال تدك 

اوكار داعش يف 
القيارة

الصالة يف حمراب اجلهاد... عناوين الصرب ... وعودة الطف ... 
وتأكيد احلسني (عليه السالم) عليها

ترك اطفاله وعائلته وضحى بدمه 
حتى نعيش بسالم
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 Super) العراقي  املنتج  حلَّ 
العراقي  املبدع  الذي صنّعه   (Pumice
املاجستري  طالب  جواد)  (مثنى  الطبيب 
يف جامعة كربالء بديال للمنتج االجنبي 
يف الصيدليات بمحافظة كربالء املقدسة، 
عىل  املنتج  هذا  صاحب  حاز  ان  وبعد 
مغريات  ها  صاحبُ قاوم  اخرتاع  براءة 
براءة  من  ليجعل  االجنبية،  الرشكات 
الصيدليات  يف  وطنيا  منتوجا  اخرتاعه 

واملذاخر املحلية..
مستخلصة  بودرة  عن  عبارة  االخرتاع 
وهلا  الناب،  ذي  احللزون  صدفة  من 
االسنان  تصبغات  ازالة  عىل  فائقة  قدرة 

وتلميعها..
الدراسات  طالب  جواد)  (مثنى  وقال 
انقطاع  «بسبب  كربالء  جامعة  يف  العليا 
مادة (Pumice) من السوق بني احلني 

قمت  الباهظ  ثمنها  وبسبب  واالخر 
بودرة  وهي  بديلة  مواد  عن  بالبحث 
الناب ملا حتمله هذه  صدفة احللزون ذي 
املادة  تفوق  املادة من خصائص كيميائية 
تعمل  اهنا  ها  خصائصُ ومن  االجنبية 
عىل توفري سطح خشن بني السن واملادة 
التي  االسنان  لتنظيف  يستخدمها  التي 
عىل  تعمل  اهنا  كام  الطبيب،  يستخدمها 
ازالة التصبغات والتكلسات املوجودة يف 

وعىل االسنان».
انواع  ثالثة  عىل  موجودة  «اهنا  ويضيف 
ومعجون  خمتربي  وباودر  طبي  باودر 

طبي».
يف  العليا  الدراسات  «طالب  ان  ويذكر 
يف  اوقاته  اكثر  يميض  كربالء  جامعة 
ان  بعد  بمنتوجه  املواطنني  لعالج  خمتربه 
استحصل عىل براءة االخرتاع الذي فائق 

املنتوج املستورد».
حيث  من  «الباودر  ان  جواد  ويؤكد 
الرتكيب الكيميائي خيتلف بشكل بسيط 
عن املنتج املستورد لكنه يؤثر عىل سطح 
السن»، ويبني «اذا نظرنا اىل صالدة هذه 
املادة، فهي من (٤ – ٥) حسب مقياس 
االجنبية  املادة  بينام   (Mohs)  - موس 
 ،(Mohs) مقياس   (٦  –  ٥) من 
السليكا  احتوائها عىل مادة  اىل  باإلضافة 
لفرتة  البكترييا  وازالة  نمو  متنع  التي 
اخلصوصية  هذه  قياس  تم  وقد  طويلة، 

.«A.F.M  باملجهر الذري
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عىل  االول  باملركز  الفوز  كربالء  تربية  مدارس  حصدت 
العراق يف مسابقة للتصوير الفوتوغرايف لرتبيات حمافظات 

العراق..
وحصد كل من الطالب عيل خضري من اعدادية احلسينية، 
ثم الطالب اكرم كريم السيالوي وبعده الطالب عيل رحيم 

السيالوي.

ثالثــة أفالم ســتمثل العراق يف املســابقة 
الســينامئي  طهــران  ملهرجــان  الرســمية 
الــدويل لألفالم القصرية بنســخته الـ ٣٣ 
لثالثة خمرجني شــباب.. هي: فيلم بائعة 
البخور للمخرج سعد العصامي، وفيلم 
صورة للمخــرج باقر الربيعي، وفيلم إنه 

األمس لوثاب الصكر .

اجلامعات العراقية يف العاصمة يطلقون اول مرشوع إليواء االيتام
نرشت جماميع كبرية من طلبة اجلامعات العراقية يف العاصمة بغداد مبادرهتم بالتعاون 
مع مؤسســة العــني اخلريية إليواء عوائل يتامى الشــهداء املتطوعــني الذين يفتقرون 

لسكن مالئم حتت عنوان بقلوبنا نسكنكم.

كرمت اللجنة التحضريية ملهرجان تراتيل ســجادية الفائزين اخلمسة يف مسابقة افضل 
صورة ملراســيم عاشــوراء ضمن معرض الكتــاب اخلاص باملهرجــان العاملي الثالث 
الــذي اقيم بني احلرمني الرشيفــني ضمن فعاليات املهرجان، بمشــاركة مصورين من 
(العراق، والســعودية، والبحرين، وايران، ولبنان).. وقد فازت يف املســابقة املصورة 
فاتن امحد من السعودية، واملصور حممد املخرق من البحرين، وخضري فضالة وحسنني 

الرششاحي  و  حسن معاش من العراق) من اصل ١١٠ مشاركات.
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يمر  التي  الفرتات  أصعب  من  املراهقة 
التي  املراحل  أخطر  ومن  الشخص،  فيها 
املختلفة  أطواره  ضمن  اإلنسان  هبا  يمر 
يف  والرتقي  املستمر،  بالتجدد  تتسم  التي 
اإلنساين  الكامل  نحو  الصعود  معارج 
املرحلة  هذه  يف  اخلطر  ومكمن  الرشيد، 
التي تنتقل باإلنسان من الطفولة إىل الرشد، 
املختلفة  النمو  مظاهر  يف  التغريات  هي 
والعقلية،  والفسيولوجية،  (اجلسمية، 
والدينية،  واالنفعالية،  واالجتامعية، 
إىل  فيها  اإلنسان  يتعرض  وملا  واخللقية)، 

رصاعات متعددة، داخلية وخارجية.
بني  رصاعه  الداخلية،  رصاعاته  ومن 
عليها،  واالعتامد  األرسة  عن  االستقالل 
ورصاعه الثقايف بني جيله، ويف هذه املرحلة 
يفهامنه؛  ال  والديه  أن  من  يشكو  املراهق 
مواقف  عن  االنسالخ  حياول  ولذلك 

لتأكيد  كوسيلة  الوالدين  ورغبات  وثوابت 
يستلزم  وهذا  ومتايزه،  تفرده  وإثبات 
أي سلطة  يعد  األهل؛ ألنه  معارضة سلطة 
استخفاف  هو  إنام  توجيه  أي  أو  فوقية 
بقدراته وبالتايل تظهر لديه سلوكيات التمرد 

واملكابرة والعناد والتعصب والعدوانية.
عىل  ومساعدته  تبرصته  بالوالدين  وجدير 
االنفتاح الذهني اجتاه سلوكياته وتوجهاته، 
كل  يف  يدفعه  قد  عليه  االحلاح  أن  ومراعاة 
ما يمر به إىل االنسحاب واالتكالية عىل من 
شخصا  لألهل  يبدو  ما  عىل  فيظهر  حوله 
اتكاليا، فكثرة اإلحلاح جتعله يتعثر دراسيًا؛ 
بتبرصته  ننصح  لذا  احيانا،  جمتمعيا  وحتى 
مع  الدراسة  وأمهية  املسؤوليات،  بعظمة 
مراعاة أن اغلب الذكور ال يملكون القدرة 
واالستنتاج  التحليل  عىل  بل  احلفظ؛  عىل 

والتعامل مع األرقام.

املثمرة،  اخلري  بأعامل  إشغاله  وكذلك 
إضاعة  عن  ويبتعد  املجتمع  مع  لينخرط 
مع  اهلاتف،  استخدام  يف  واإلفراط  الوقت 
بأنه  ويشعره  له  الوالد  يتودد  ان  رضورة 
اخلاطئة  املفاهيم  وتصويب  عليه،  يعتمد 
واالبتعاد  اإلجيابية  املبادرات  وتعزيز  لديه، 
اىل  به  والدفع  التشجيع  اىل  التوبيخ  عن 

حيوية الشعور باإلنجاز.
احلرية  من  قدراً  إعطائه  يفرتض  كام 
يتفق  أن  املهم  من  لكن  ورضاك،  بإرشافك 
وحتديده،  الوقت  احرتام  عىل  معه  االهل 
وحماولتهم بتفهم مشاكله والبحث معه عن 
ومثالً  حسنة  قدوة  له  الوالد  وليكن  حل، 
وخصوصياته،  أرساره  احرتام  وجيدر  أعىل 

واالبتعاد عن السخرية منه.
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تيأسوا دوما هناك حل  الدالل فال  استملكه  تعانون من طفل  كنتم  ان 
وبمجرد ان تدركوا بان هناك مشكلة دالل يف األرسة فانتم بلغتم نصف 

احلل واليكم إرشادات لعلها تساعدكم..
١- متتعوا باإلرادة والعزيمة عىل تعديل األمور الن دربكم ليس بالسهل
٢- ال تتجاوبوا مع طلبات الطفل ولكن ليس بصورة كاملة كأن متتنعوا 

عن تلبية كافة رغباته بل كل يوم خفضوا نسبة جتاوبكم معه.
٣- يتبع الطفل املدلل كام ذكرت باألعىل أساليب إلخضاع اآلخر مثل 
البكاء والرصاخ والرضب وحتطيم األشياء فمهام فعل ال جتعلوه يسيطر 

عليكم ويؤثر بكم بل اكتفوا باملراقبة واملتابعة.
٤- متتعوا بقوة حتمل جيدة الن هناك أطفالَ  مدللني وعنيدين جدا.

٥- راجعوا أسلوب تربيتكم والكالم موجه لألب واألم فربام األم ال 
تدلل الطفل ولكن األب يفعل وهنا ال ينفع العالج جيب ان يكون هناك 

تعاون بني األب واالم حتى يتمكنوا من بلوغ احلل.
تدلل  أيضا  عنارص  بينهم  فربام  األرسة  افراد  بقية  ترصفات  مراقبة   -٦

هذا الطفل.
بصورة  دالله  يرفع  ال  فهذا  واحلنان  باحلب  املدلل  الطفل  امنحوا   -٧

مبارشة ولكن تلبية أوامره وطلباته هي من يغذي دالله.
٨- راقبوا تعامله مع أقرانه وال تسمحوا له بالطغيان عليهم.

العقاب واقع يف حياته ولكن عقاب  املدلل ان يلتمس  الطفل  ٩- عىل 
غري مؤذ ال جسديا وال معنويا.

صحيح ان الدالل عند الطفل مزعج جدا للبعض ولكن هذا اإلزعاج 
لن ينتهي ان مل يكن هناك عمل حقيقي منكم وان كرب الطفل عىل الدالل 
ولكن  احلياة؛  مواجهة  من  متكنه  جيدة  بقوة  متمتعا  يكون  لن  مستقبال 
جدير بالوالدين ان حيذرا من أمر وهو ان ال يواجها الدالل الزائد عند 
ومؤدي  مدروسا  احلرمان  يكون  ان  جيب  بل  كامل؛  بحرمان  األطفال 
وانه  بالدالل  طفل  كل  يشعرا  ان  جيب  انه  ينسيا  وال  الرتبوي  لغرضه 

حمبوب ومهم يف األرسة ولكن دون مبالغة وخري األمور أوسطها.
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إضافتها  جيب  التي  اخلريف  أطعمة 
لنظامك الغذائي كثرية وذات فائدة كبرية 

للجسم، وأمهها:
الرمان:

موسم الرمان قصري للغاية وهذا مؤسف 
الفوائد  من  بالكثري  يتميز  الرمان  ألن 
الدراسات  أظهرت  فقد  اهلامة  الصحية 
أن أكل الرمان ورشب عصريه يساعدان 
عىل محاية اجلسم من مرض الزهايمر، كام 
أنه يزيد من تدفق الدم إىل القلب وحيافظ 
والكولسرتول،  الدم  ضغط  توازن  عىل 
بمضادات  غني  الرمان  أن  إىل  باإلضافة 
من  ضئيلة  نسبة  عىل  وحيتوي  األكسدة 
تناوله  يمكن  كام   ،E وفيتامني  األلياف 

كوضعه عىل السلطة أو الزبادي. 

التفاح:
يومياً  واحدة  تفاحة  بأن  القائلة  احلكمة 
؛ ربام حتمل  جتنبك الذهاب للطبيب هنائياً

الكثري من الصواب حيث حيتوي التفاح 
كام  األمعاء  حلركة  املنظم  البكتني  عىل 
حيتوي عىل املغذيات النباتية التي تساعد 

عىل خفض نسبة الكولسرتول السيئ.
الربتقال: 

من  كبرية  نسبة  عىل  الربتقال  حيتوي 
وحتى  األكسدة  ومضادات   C فيتامني 
يف  وجوده  يشيع  ال  الذي  الربوتني 
فهو  القرش  تأكل  أن  اهلام  ومن  الفاكهة، 
الذي حيتوي عىل مضادات األكسدة التي 
اجلذور  أو  الشوارد  حماربة  عىل  تساعد 
بخاليا  اإلرضار  تستطيع  التي  احلرة 

جسمك.

الفجل األبيض:

غنية  املعتدلة  األسيوية  اخلرضوات  هذه 
والبوتاسيوم  واأللياف   C بفيتامني 
الغذائي  التمثيل  عملية  يف  يساعد  الذي 
آثار  إلبطال  كهريب  كمحلول  يعمل  كام 
ضغط  تنظيم  عىل  يساعد  مما  الصوديوم 

الدم.
القرنبيط:

حيتوي عىل أربعة أضعاف الكمية املوىص 
من  وعىل٥٠%   C فيتامني  من  يومياً  هبا 
كام  البوتاسيوم  من  اليومي  احتياجنا 
حيتوي عىل نسبة عالية من األلياف وعىل 
يف  هاماً  دوراً  يلعب  الذي   B٦ فيتامني 

التمثيل الغذائي للدهون والربوتينات.
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أن  اخليار؟  رجيم  قبل  من  جربت  هل 
التي  الشعبية  اخلرضوات  من  اخليار 
اهلندي  التقليدي  الطب  يف  تستخدم 
معروف  وهو  القديمة،  العصور  منذ 
الدهون  وخيفض  للسكري،  مضاد  بأنه 
زيادة  عىل  ويساعد  اجلسم  يف  املرتاكمة 
املواد  نشاط  من  ويزيد  احلرق  معدل 
خصائص  له  واخليار  لألكسدة،  املضادة 
كام  منها.  اجلسم  وتطهري  السموم،  إزالة 
وطريقة  طبيعي  تربيد  تأثري  له  اخليار  ان 
وارتفاع  واإلمساك  اجلفاف  ملنع  رائعة 

درجة احلرارة.
حقائق غذائية عن اخليار لفقدان الوزن:

االنتفاخ  من  للحد  رائعة  وسيلة  اخليار 
بعض  له  أيضا  واخليار  عينيك،  حول 
بمحاربة  األمر  يتعلق  عندما  الفوائد 
أنه  حيث  وااللتهابات،  احلرة  اجلذور 
حيتوي عىل بعض مركبات (البوليفينول) 
بشكل  تساعد  أن  يمكن  التي  القوية 
عن  النامجة  الشيخوخة  ابطاء  يف  طبيعي 

االكسدة.

بعد الدراسات يف اخليار من قبل الباحثني 
والية  يف  الصيدلية  العلوم  معهد  من 
حيتوي  اخليار  أن  وجدوا  اهلند،  هاريانا، 
عىل مركبات (الفالفونويد) و(العفص)، 
وكام يتضح من الفحص الكيميائي النبايت 
املركبات  هذه  أن  إىل  يشري  فإنه  األول، 
من  التخلص  عن  مسؤولة  تكون  قد 
ولذلك  املسكن،  والتأثري  احلرة  اجلذور 
مضادات  من  املنتظم  االستهالك  فإن 
الطبيعية من اخلضار والفواكه،  األكسدة 
والشاي، واألعشاب يمكن أن تسهم يف 

زيادة مستويات املواد املضادة لألكسدة.
واليكم النظام الغذائي الذي يفرتض ان 
يستمر ملدة ١٠ أيام وكل ما عليكم القيام 
البدء يف استخدام بعض األطعمة  به هو 
هذا  ومع  اليومي،  الغذائي  نظامك  يف 
كجم   ٧ تفقد  سوف  الغذائي  النظام 
خالل اسبوع، والنظام الغذائي من اخليار 
كلام كنت  اخليار  من  ثمرة  تأكل  جيعلك  

تشعر باجلوع.
ليوم  الغذائي  اخليار  رجيم  نظام  خطة 

واحد :
وجبة الفطور: (وعاء من سلطة اخليار - 

بيضة مسلوقة)
وجبة خفيفة: (حبة او حبتان خوخ  أو ١ 

تفاحة كبرية)
القمح  خبز  من  (رشحية  الغداء:  وجبة 

املحمص مع وعاء من سلطة اخليار)
وجبة خفيفة: (ثمرة خيار)

العشاء: (ثمرة فاكهة من اختيارك  وجبة 
(ال تزيد عن ٣٠٠ غرام).

طريقة حتضري سلطة اخليار:
املكونات:

من  مل   ٢٠٠ اخليار،  من  جرام    ٤٠٠
رشائح  بعض  امللح،  من  قليل  الزبادي، 

البصل الطازج.
الطريقة:

تقشري اخليار ثم تقطيعه اىل قطع صغرية، 
جيدا  وخلطها  املكونات  بقية  اضافه  ثم 

حتى يتكون اخلليط جيدا.
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كشفت دراسة عاملية إن «الشعب العراقي يتصدر 
رمزية  حسب  ذكاء  األكثر  العربية  البلدان  قائمة 
مقياس ـ« IQ»، العاملي بمتوسط ذكاء نسبته ٨٧ 

درجة، مما جعل العراق حيتل املرتبة ٢١ عاملياً.
 ٨٦ بـ  عربياً  الثاين  املركز  يف  الكويت  وجاءت 
درجة، ثم اليمن ٨٥ درجة، وتقاربت اإلمارات 
بعد  الرتتيب،  يف  واملغرب  والسعودية  واألردن 
اجلزائر  حصدت  فيام  واليمن،  والكويت  العراق 
املرتبة  وتونس  وسوريا  وعامن  وليبيا  والبحرين 
اخلامسة عربياً بنفس الدرجة وهي ٨٣، مما جعل 

الدول املشار إليها تقع يف املركز الـ ٢٥ عاملياً.

بروح وطنية ومنطلق انساين وقيم 
قامت  تكافلية،  روح  ذات  تربوية 
املعلقة  اجلنائن  مدرسة  يف  معلمة 
العاصمة  يف  احلسينية  منطقة  يف 
الذهبي  سوارها  ببيع  بغداد 
لتشرتي بثمنه زيا مدرسيا لـ(٨٠) 

تلميذا وتلميذة.

حمسن  «سنان  العراقي  الفنان  تربع 
بلدية  يف  سكنية  بأرض  العزاوي»  امحد 
النهروان مساحتها ٣٠٠ مرت اىل شهداء 

احلشد الشعبي..
احتفى  مهرجان  خالل  العزاوي  وقال 
بالدماء املضحية دون ارض الوطن، «اين 
العراق  يف  املك  ما  كل  عراقي  مواطن 

قطعة أرض يف بلدية النهروان مساحتها 
حي  يف   ١/٣٥٩٠١ املرقمة  مرت   ٣٠٠
مستقبل  هبا  اؤمن  وكنت  الوحدة.. 
لكني وجدت  ابنائي حممد ومصطفى.. 
وهم  ابنائي..  من  اليها  احوج  هم  من 
عليه،  املقدس..  حشدنا  شهداء  عوائل 
مرت  ـ١٥٠  اىل  فرزها  بعد  هبا  فتربعت 

مؤكدا  الشهداء،  عوائل  من  عائلتني  اىل 
عليه،  اقدم  بام  القناعة  ومتام  مقتنع  أين 
ان  يستطيع  ما  أقل  بأهنا  مبادرته  واصفا 
يقدمه لعوائل من قدموا دماءهم الزكية 

من اجلنا»..


IQ
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عدســـــة







العائلة



 


يقيم جمموعة من شباب القطيف بالتعاون مع العتبة احلسينية املقدسة معرضا 
للصور الفوتوغرافية وأعامل الغرافيك بعنوان «قطيفيون يف كربالء» سنويا 
وكل ما يعرض جاء ضمن مسابقة «يدٌ حيبها احلسني» (عليه السالم) املقامة 
وفق ضوابط ومعايري تتيح للمتسابق املشاركة فيها يف التصوير الفوتوغرايف 

والتصميم..
عام  كل  من  اخلري  صفر  شهر  قبل  يستعدون  القطيفني  ان  بالذكر  وجدير 
فيه  يشارك  الذي  والتصميم  الفوتوغرايف  للتصوير  معرضهم  بتجهيزات 

مجلة من املصورين واملصممني العرب ..



A
L

-
A

A
E

L
E

H
 

M
A

G
A

Z
I

N
E

27

اك
هن

ا و
هن

ن 
م



ثقة عالية؟ يف حني  لديه  البعضَ  نجدُ  ملاذا 
معدومة؟،  او  قليلة  بنسب  آخرين  نجد 
مع  تولد  صفة  ليست  بالنفس  فالثقة 
اإلنسان، لكنها تُكسب يوماً بعد يوم، وهذا 
ما يفرس كون بعض الناس يتمتعون بالكثري 
منها، وبعض الناس ال يملكون ما يكفيهم 

من الثقة بأنفسهم. 
تعزيز  يمكنك  وهل  أنت؟  الناس  أيّ  من 
ثقتك بنفسك أكثر فأكثر؟ هذا ما ستعرفه 

اليوم حلياةٍ أفضل.
األشخاصُ قليلو الثقة بأنفسهم، هم أُناس 
ال يكفون عن التقليل من أمهيتهم، بل إهنم 
يروا  أنْ  يمكن  اآلخرين  أنّ  يتصورون  ال 

فيهم أي يشء متميز.
إيامهنم  عف  وضَ بأنفسهم  ثقتهم  انعدام 
املبادرة  اختاذ  من  دائامً  يمنعاهنم  بقدراهتم 
دائامً  يستبعدون  فهم  األمام،  إىل  والتقدم 
احتامل نجاحهم يف ما يقومون به، وهكذا 
واثق  غري  كنت  إن  نفسك،  أنت  فإنك، 
غالباً  فإنك  به،  ستقوم  ما  يف  بكفاءتك 
به،  القيام  تتمنى  بام  القيام  عن  سترتاجع 
هكذا تفكر الشخصية غري الواثقة، وهكذا 
الكثري  عليها  وتفوت  املبادرة  عن  تتكاسل 

من فرص النجاح. 
لكل إنسان ميزة..

عندما تشعر بأنك غري واثق متاماً بنفسك، 

عن  خمتلفة  بك  خاصة  هوية  لك  أن  تذكر 
عليه  أنت  بام  االقتناع  وعليكَ  اجلميع، 
بالتأكيد  إنسان  فأنت  شخصيتك،  وبامهية 
ال تشبه أحداً، ألن الطبيعة تفرض أال يشبه 
أي منَّا اآلخر، متاماً مثل بصامت األصابع، 
وتذكر أن لديك ذوقك اخلاص واهتامماتك 
غري  وأنك  اخلاصة،  وحساسيتك  اخلاصة 

مضطر إىل أن تشبه أحداً.
املفاتيح اخلمسة؟

هوية  لك  أن  تدرك  أن  يكفي  ال  يَّز:  متَ  -١
وشخصية خاصة بك، بل عليك أن تعرف 
أن ذلك يمنحك حقوقاً طبيعية، منها احلق 
والتعبري  شخصية  وآراء  أفكار  تكوين  يف 

الثقة بالنفس 
من اين تأتي؟ 
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عنها، واحلق يف اختاذ مبادرات وخطوة إىل 
جترب  أن  اليومية  حياتك  يف  حاول  األمام، 
يدور  عندما  بدورك  اإلدالء  عىل  نفسك 
كان  وإن  حتى  حضورك،  يف  عام  نقاش 

رأيك ال يتفق مع رأي األغلبية.
مع  عالقاتك  يف  نفسك  ن  كوّ اثبت:   -٢

اآلخرين، وال تنزلق حماولة تغيري حقيقتك 
أن  يمكنك  فال  اآلخرين،  تعجب  حتى 
تفوز  أن  ملجرد  اآلخرين  من  نسخة  تكون 
برضاهم عنك، فذلك أمر حمكوم بالفشل، 

ألن النسخة أبداً ال تكون مثل األصل.
وحتديات  أهدافاً  يوم  لكل  ضع   : حتدَّ  -٣
اعتامداً  أهدافك  تضع  أن  حيب  صغرية، 
بحيث  بقدراتك،  حقيقية  معرفة  عىل 
بقدراتك،  للتحقيق  وقابلة  معقولة  تكون 

للتحقيق عىل  بحيث تكون معقولة وقابلة 
أرض الواقع يف مدة معينة، جيب أن تعرف 
افعل  خترتقها،  وال  وحدودك  إمكاناتك 
م عملك إىل مراحل،  ذلك بالتدريج، وقسِّ

ويف كلّ مرة ارفع من صعوبة التحدي.. 

ر: ال تتوقف عن ترديد مجل إجيابية  ٤- تذكَّ
يف قرارة نفسك، أو حتى بصوت مسموع 
عندما تكون وحدك يف مكان ما، كأن تقول 
«نعم،  أو  ذلك»،  فعل  «يمكنني  لنفسك: 
لديّ الكفاءة الالزمة هلذه الوظيفة»، أو «أنا 
تصبح  أن  عىل  هذه  ستساعدك  األفضل»، 

إجيابيا أكثر يف طريقة تفكريك
الناس  من  واحد  كلّ  يواجه  واجه:   -٥
مواقف مزعجة أو حمرجة يشعر فيها بعدم 

بمثل  متر  أن  البدّ  أيضاً  أنت  االرتياح. 
واثقا  إذا كنت  لكن،  السيئة.  املواقف  هذه 
بدالً  وتعاجلها  ها  ستواجهُ فإنك  بنفسك، 

من أن هترب منها.
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عام ١٩٩٨م  للمنرب  الكتابة  مدارج  ارتقى 
كاظم  الشاعر  دواوين  قراءة  عىل  متكئاً 
له  ت األساس  دّ التي عُ الكربالئي  املنظور 
يف تطوير قابلياته يف كتابة القصيدة احلسينية، 
القصيدة  بان يكتب  لته  أهّ قابليات  يمتلك 
املنربية والعمودية عىل حد سواء وبحرفية 
التجربة من  الكثري ممن سبقوه يف  أشاد هبا 
الشعراء الكبار.. قرأ يف العديد من الدول 
كسوريا  واإلسالمية  العربية  والبلدان 
 ١٩٨١ مواليد  من  وهو  وإيران،  وعامن 
شهادة  عىل  وحاصل  املقدسة،  كربالء 
األساسية/  الرتبية  كلية  البكالوريوس من 

قسم اللغة العربية/ جامعة بابل.
عضو  وهو  وصحفي  وإعالمي  شاعر 
احتاد  وعضو  العراقيني  الصحفيني  نقابة 
وعضو  العراقيني  والتلفزيونيني  اإلذاعيني 
االحتاد العام لألدباء الشعبيني وشغل عدة 
الشعراء  هيئة  وعضو  فيه  ادارية  مناصب 
والرواديد احلسينيني يف كربالء املقدسة إنّه 

الشاعر واإلعالمي فراس األسدي التقيناه 
ودار معه هذا احلوار:-

ضم التزامحات التي حتدث يف قضية  * يف خِ
الرد واإلنشاد احلسيني وما يشوهبا من خلل 
القصيدة  واقع  تقيّم  كيف  البعض..  عند 

املنربية يف العراق أو عىل األقل يف كربالء؟ 
ال  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  إن  أعتقد   -
والرد  احلسينية  القضية  عىل  كثرياً  خوف 
هناك  إن  اعتبار  عىل  خصوصاً  واإلنشاد 
أجل  من  وجاهدت  القضية  تبنّت  رموزاً 
تثبيتها بالطرق الصحيحة التي ختدم القضية 

وإن أغلب الشعراء يف كربالء ملتزمون هبذه 
األسس التي وضعها هؤالء ولكن إذا أردنا 
وخصوصاً  املحافظات  عن  نتحدث  أن 
الشعراء  أغلب  فإن  خمتلف  فاألمر  بغداد 
وليس الكل طبعاً ظهروا بعد سقوط النظام 
واحلرية  بالتطور  يسمى  بام  وعاشوا  البائد 
يعلمون  ال  ما  يكتبون  فأصبحوا  واحلداثة 
يرجعون  ونظم  وقوانني  أسس  دون  ومن 
إليها ألين أعتقد من أستند عىل مدارس الرد 
واإلنشاد احلسينية الثالث  هي من توصله 

إىل بر األمان يف القراءة.

الشاعر الحسيني 
فراس ا�سدي لـ (العائلة المسلمة):

االسدي: بدأت العمل ا¡عالمي من المرئي 
إلى الصحافي ثم المسموع وطوّعت 
جميعها لخدمة الحالة الشعرية

 التجديد في القصيدة يأتي من خالل االعتماد على ا�صالة وأن الجمع بين 
التراث والحداثة هو خير وسيلة للوصول إلى المتلقي
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* وما هي تلك املدارس ؟ 
للشاعر  مهمة  ت  دّ عُ مدارس  هي   -
الذي  سواء  حد  عىل  احلسيني  والرادود 
يريد أن يبدأ مقلداً هلا ومن ثم يشق طريقاً 
خاصاً به وهي مدرسة الشاعر كاظم املنظور 
الكربالئي ومدرسة الشاعر عبد احلسني ابو 
يف  الكاظمي  جابر  الشاعر  ومدرسة  شبع 
واملنشدين وما يشوهبم  الشعراء  زمحة عدد 

من أوزان رسيعة.
األوزان  كتابة  إىل  متيل  الزلت  لكنك   *  

الرتاثية ؟ 
املتجدد  الرتاث  إىل  أميل  أنا  بالطبع   -
والقصيدة احلداثوية جزء منه، ولكن بروحية 
متصلة بالرتاث؛ ألين أعتقد إن التجديد يأيت 
من خالل االعتامد عىل األصالة واجلمع بني 
الرتاث والتجديد هي خري وسيلة للوصول 
أذواق  أن  حيث  كبري  بشكل  املتلقي  إىل 
االستامع  حيبب  من  فمنهم  متباينة  املتلقني 
احلديثة  للقصائد  ومنهم  الرتاثية  للقصائد 
عليها  يعتمد  مدارس  هناك  مثلام  وهكذا، 

الشاعر يف نشأته.
* هناك أغراض وألوان يف القصيدة فام هي 

أهم القصائد التي متيل إليها يف الكتابة؟ 
القصائد  من  الكثري  هناك  صحيح   -
ولكن  واملصائبية  والوجدانية  العقائدية 
فهل  للمناسبات  ختصص  القصائد  هذه 
من املعقول أن نقرأ قصيدة وجدانية يف ليلة 
عىل  تقرأ  فالقصائد  مثالً  حمرم  من  العارش 
املناسبات ولكني أحب  دائامً قراءة القصائد 

العقائدية أكثر من غريها. 
أمهية  يدرك  والشاعر  ملن؟  ل  مكمّ من   *
واللحن  الشعر  وهي  الثالثة  العنارص 

واألداء؟
يلغي دور أي منهم  أن  - ال أحد يستطيع 
فالشعر اجلميل مهم واللحن اهلادئ الذي 
مطلوب  وآالمها  القصيدة  حلظة  يعيّشك 

ب به. واألداء املميز من قبل الرادود مرحّ
بعضها  املطبوعات  من  الكثري  لديك   *
مجع  وبعضها  نقدية   وأخر شعرية 

وإعداد.. حدثنا عنها ؟ 
(اهللا  األوىل  شعريتان  جمموعتان  لديّ   -
وكتب  مولودية  قصائد  وهي  فاطمة)  يا 
التميمي  ضاحي  عودة  الشاعر  مقدمتها 
مصائبية  قصائد  (املنرب)  بعنوان  والثانية 
اخلفاجي  رضا  الشاعر  مقدمتها  وكتب 
الشعرية  املجموعة  لطباعة  طريقي  ويف 
عنواهنا  العمودية  بالقصيدة  اخلاصة  الثالثة 
(احلسني وكربله وإمي) ويل كتاب مطبوع 
بعنوان (أمجل ما قيل بحق محزة الزغري) مجع 

واعداد وكتاب آخر وهو مجع وإعداد قصائد 
الشاعر الكبري عزيز الكلكاوي الكربالئي 
طباعة  عىل  عكفت  األخرية  اآلونة  ويف 
يف  رسالة  القوايف)  مدار  (يف  نقدي  كتاب 
األدب الشعبي وجماوراته واحتو الكتاب 
والتي  الصحف  يف  املنشورة  مقااليت  مجيع 
تعنى باألدب الشعبي والثقافة الشعبية وما 
الناقد  الكتاب  مقدمة  كتب  وقد  جاورها 
الكتاب  تظهري  كتب  فيام  السعود،  ناظم 

القاص األديب جاسم عايص.

(كل  التالية  قصائدك  لك  متثل  ماذا   *
اهللا)  فيها  الدار عىل من  شعايرنه) (احرقوا 

(ال فتى اال عيل) (يا فاطمة)؟ 
- القصائد املذكورة مجيعها قصائد مشهورة 
االنطالقة  هي  شعايرنه)  (كل  فقصيدة 
القصيدة  كانت  ألهنا  العاملية  نحو  األوىل 
األوىل مع الرادود احلسيني باسم الكربالئي 
فيها) هي  الدار عىل من  وقصيدة (احرقوا 
ولكن  الكربالئي  باسم  الرادود  مع  ايضا 

لقاء مجع املال احلاج جليل الكربالئي بالشاعر فراس االسدي
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تعد جتربة جديدة معه يف الشعر الفصيح أما 
فاطمة) فهي قصيدة كتبتها  يا  قصيدة (اهللا 
يف عام ٢٠٠٣م وأنشدها الكثري من خدمة 
كان  ولكن  السالم)  (عليه  احلسني  اإلمام 
كبرية  حصة  الكربالئي  صاحب  للرادود 
سميت  حتى  كبرية  شهرة  وأخذت  فيها 
فتى  اما قصيدة (ال  باسمها،  األول  ديواين 
باسم  الرادود  مؤخراً  قرأها  التي  عيل)  اال 
نالت  التي  القصائد  من  فهي  الكربالئي 

شهرة أكثر من غريها.
*  يتهموك برتكك للقصيدة املنربية حلساب 

القصيدة العمودية ؟ 
- هذا الكالم غري صحيح ألين ال يمكن أن 
أعيش بدون والديت والقصيدة املنربية التي 

بدأت معها.
* عملت يف اإلعالم كثرياً ويف شتى جماالته 
(املسموع واملقروء واملرئي) أي منهم حتبب 

العمل فيه؟ 
- لكل جمال شأن خاص وحب خيتلف عن 
اآلخر فربام أنا أختلف عن زمالئي الباقني 
الصحايف  من  العمل  يف  يتدرجون  الذين 
مع  بدأت  ولكني  املرئي  ثم  املسموع  اىل 

فالعمل  املسموع  ثم  الصحايف  إىل  املرئي 
الصحايف ينمي قابلياتك وذهنك يف الكتابة 
حسن  عىل  فيساعدك  واملرئي  املسموع  أما 
النطق وتنمية الصوت وقابلية االسرتسال 

يف احلديث وغريها. 
فراس  الشاعر  موهبة  اكتشف  من   *

األسدي؟ 
فراس  الشاعر  موهبة  اكتشف  الذي   -

األسدي فهو فراس األسدي نفسه. 
* أغلب براجمك التلفزيونية واإلذاعية هي 
تصب يف خانة الشعر والثقافة.. ما السبب؟

يف  العمل  أحبّ  شك  فبال  شاعر  ألين   -
جمايل ألين أعتقد بأنه قريب مني وأنا قريب 
ضمن  الضيوف  أحاور  كيف  وأعرف  منه 
الربنامج صحي  كان  لو  فمثالً  اختصايص 
الطبيب؟  أم  الشاعر  بتقديمه  أجدر  فأهيام 
ودراية  علم  عىل  ألنه  الطبيب  شك  بال 
ضيوفه   حياور  كيف  ويعرف  باختصاصه 
ولكن هذا اليعني بأن مجيع براجمي شعرية 
عن  خارجة  منها  اآلخر  فالبعض  وثقافية 

هذا اإلطار. 
* كلمة أخرية يف هناية احلوار؟ 

(العائلة  ملجلة  والتقدير  احلب  كل   -
احلياة  جماالت  بشتى  تعنى  التي  املسلمة) 
والثقافة منها متمنياً هلا دوام االستمرار نحو 

طريق احلسني أيب األحرار.

قسم املواكب واهليئات احلسينية يكرم الشاعر  
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بينَام أتصفحُ يف املواقع االلكرتونية بحثاً عن 
أخبار املستبرصين – ممن اعتنقوا اإلسالم– 
مسلمني  ليكونوا  قلوهبم  عىل  اهللا  وفتح 
 – العفة  (يقظة  موسوماً  كتاباً  وجدت 

رحلتي من السفور اىل احلجاب) ..
هبا  مرت  حيّة  واقعية  جتربة  عن  يتحدث 
مؤلفته الكاتبة «سامح حسن مرعي»، وال 
ين حني كنت  اخفي عليكم إن العنوان شدّ
مؤلفتَه  إن  فوجدت  الكتاب  ذاك  أتصفح 
عاشت جتربتها يف العاصمة اللبنانية بريوت 
متأثرة باألفكار الغربية التي مسخت اهلوية 
الرشقية إىل حدٍ ما لكثري من األهايل لكنها 
جنوب  عن  الصهيوين  العدو  اندحار  بعد 
(كفرا)  قرية  إىل  وذووها  انتقلت  لبنان 
بالعلم  الشهرية  اللبنانية   القر  إحد
والعلامء فكان هلذه القرية الفضل عىل املؤلفة 
وتعرفها  قلبها،  يف  الكامنة  الفطرة  بإيقاظ 
عىل الرتاث الرشقي األصيل وكان من أهم 
ما تعرفت عليه إحياء ذكر واقعة وثورة 

مطلع  عند  السالم)  (عليه  احلسني  اإلمام 
هذه  يف  فعاشوراء  جديد  هجري  عام  كل 
وسموم  التعقيد  عن  البعيدة  النائية  القرية 

الفكر الغريب هلا كل االهتامم والتقدير.
الثقايف  البعد  إىل  يوماً  تلتفت  مل  سامح 
إال  احلسيني  الذكر  إلحياء  والعقائدي 
بتميز  تعرتف  جعلها  كفرا  يف  وجودها  إن 
السالم)  (عليه  احلسني  اإلمام  أكاديمية 
ومن   األخر األكاديميات  مجيع  عىل 
 ،وحي عاشوراء بدأت سريها باجتاه اهلد
بعد أن واظبت عىل حضور جمالس العزاء 
احلسيني ولكنها كانت ال ترتدي احلجاب 
هي  رأسها  عىل  منديالً  تضع  أخذت  وقد 
حرضن  الاليت  الفتيات  من  وصاحباهتا 

معها العزاء احلسيني..
وكان حضورها واستامعها ملواعظ املجلس 
ليلها  تقيض  جعلها  ما  البليغة؛  احلسيني 
متفكرة يف الطريق الذي سلكته سابقاً وكم 
السيدة زينب (عليها  يبعد عن طريق  كان 

السالم) ..
حضور  عىل  ودأهبا  مواظبتها  عقب 
تتناول  كانت  التي  احلسينية  املجالس 
املواضيع األخالقية والرتبوية أخذت تفكر 
وهو  حياهتا  يف  مهم  قرار  عىل  اإلقدام  يف 

احلجاب..
عند تأليفها الكتاب بينت سامح وقفتها مع 
كانت  التي  مراهقتها  عن  وعربت  نفسها 
ومعرفة  األصيلة  اإلسالمية  للثقافة  تفتقر 
احلالل واحلرام إىل إن هداها اهللا ومنّ عليها 

بنعمة السرت والعفة..
من خالل هذا الكتاب الصغري أوضحت 
الكاتبة ما استفادته من ارتدائها احلجاب، 
التي  املعارضات  مناقشة  عن  تغفل  ومل 
نقلت  وهكذا  زميالهتا،  قبل  من  تلقتها 
(يقظة  كتاب  إىل  احلية  الشخصية  جتربتها 
ة – رحلتي من السفور إىل احلجاب).. العفّ

يقظُة العفة..
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ذات ظهرية صائفة ويف إحد سيارات 
إىل  عائد  وأنا  حاولت-  العام..  النقل 
بقراءة  الوقت  البيت من عميل- متضية 
دت رشاءها يومياً من أحد  صحيفة تعوّ
ولكن  عيشهم،  ة  عزّ عىل  الكادحني 
جالستني  سنَّتني،  مُ امرأتني  صوت  كان 
أغلب  من  مسموعاً  مرتفعاً  خلفي، 
عىل  الرتكيز  أفقدين  درجة  إىل  الراكبني 
جانباً..كان  فرتكتها  منها  سطرٍ  قراءة 
ة ولكن  احلديث أشبه بنرشة أخبار مفصلّ
ه كان حول عائالت أبنائهن.. ولعل  لَّ جُ
جزءاً منه أثار حفيظتي يف الوقت الذي 

أثار ضحك بعض اجلالسني قرهبام..
زوجة  أحوال  هي  كيف  تسأل:  األوىل 
أن  متنيت  كام  أهيَ  األصغر..  ابنك 

تكون؟
تفعله  ملا  اهللا  أذهبها  آآآه  الثانية:  أجابت 
أتعبته كثرياً وجعلت منه  بولدي!، لقد 
خادماً هلا، فهو من أجلها يصحو باكراً 
وجيهز هلا اإلفطار لتصحو وقد وجدت 
هبا  يذهب  ويومياً  جاهزاً،  يشء  كل 
وال  أقارهبا،  وزيارة  والتنزه  للزيارة 
إىل  ويصطحبها  إال  يوم  يميض  يكاد 

ميزانية  أهنكت  حتى  املطاعم  أفخر 
مرصوفاته.. وهي ال تقوم بأعامل البيت 
مجيعها فأما أن تطبخ أو تنظف.. كسولة 

و ال تعينني أبداً.
قالت األوىل: هوين عليك يا (أم فالن)، 
أفضل  فهي  حاهلا  يصلح  أن  اهللا  عسى 
ما  أخربيني  ولكن  بكثري،  غريها  من 
عسى  الوسطى  ابنتك  زوج  أخبار  هي 
أن يكون مستحقاً للجوهرة الفاتنة التي 

حصل عليها منكم؟
فانفرجت أسارير الثانية وقالت منتشية 
ة: إنّه من أروع الرجال  متأل صوهتا املرسّ
زوجته،  عىل  وحرصاً  أدباً  وأكثرهم 
ابنتي اجلميلة  واحلمد هللا الذي منَّ عىل 
ما  الكريم..  الطيب  الزوج  هبذا  املؤدبة 
يا  أندر من هم عىل شاكلته!، تصوري 
(أم فالنة).. منذ زواجهام إىل اليوم وهو 
رض  يوقت املنبّه ليستيقظ قبلها باكراً وحيُ
ويرسع  القريب  الفرن  من  احلار  اخلبز 
إعداده  يف  يتفنن  الذي  اإلفطار  لطعام 
احلبيبة  ابنتي  فتفتح  أكالته،  وتنويع 
عينها وجتد أمامها ما لذ وطاب، وما أن 
يديه  بني  حامالً  يأيت  حتى  عمله  ينتهي 

الغداء من أفضل مطعم يف احلي  طعام 
تكفلت  فقد  العشاء  أما طعام  املجاور، 
بإعداده هلام ومن فرط حبه هلا فهو  أمه 
األصدقاء  لزيارة  معه  يأخذها  دوماً 
ووعدها  بل  البديعة  الرتفيهية  واملناطق 
إجازة  لقضاء  أوربا  إىل  يصطحبها  أن 
ال  أهنم  كله  هذا  من  واألمجل  هناك.. 
يسمحون البنتي بالقيام بأي عمل بيتي 
مهام كان بسيطاً!.. أمل أقل أنه زوج رائع 

؟!
جتنباً  أذين  ملء  أصابعي  وضعت  وهنا 
لسامع املزيد من هذه االزدواجية املقيتة 
والتي تعيشها كثري من األرس.. كم هو 
احلالتني  كلتا  يف  ذاته  األمر  عجيب! 
ولكن (زوجة االبن) زوجة غري صاحلة 
البنت)  قد آذت االبن بدالهلا، و(زوج 

ال مثيل لروعة ونبل أخالقه! 
من  النوع  هذا  نعيش  ما  كثرياً      
االزدواجيات، ليس عىل مستو األرس 
احلياة  جماالت  خمتلف  ويف  بل  فحسب 
األخر.. وهنا سؤال أضع بعده ألف 

عالمة استفهام: ملاذا؟.
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قــال تعاىل بســم اهللا الرمحــن الرحيم 
مْ  كُ سِ نْ أَنفُ م مِّ قَ لَكُ لَ اتِهِ أَنْ خَ مِنْ آيَ {وَ
م  نَكُ يْ لَ بَ عَ جَ ا وَ يْهَ وا إِلَ نُ ــكُ تَسْ ا لِّ اجً وَ أَزْ
مٍ  وْ قَ يَاتٍ لِّ لِكَ آلَ ــةً إِنَّ يفِ ذَ َ محْ رَ ةً وَ دَّ وَ مَّ
اهللاَ  أن  (الــروم/٢١)،   ،{ ونَ ــرُ كَّ تَفَ يَ
ســبحانه وتعاىل يبني لنا يف هذه اآلية 
املباركة أنه عندما خلق األنفس خلق 
هلا أزواجا وسكنا ومجع هذه األنفس 
يف حالله املبارك وهو الزواج، وجعل 
هذا االرتباط مقدســا بني الزوجني، 
والرمحــة،  املــودة  بينهــم  وجعــل 
والســكن؛ ألن القلوب ال تتألف اال 
بوجود املــودة املتبادلة والرمحة، ومن 
موجبات الزواج أن يتوفر االستقرار 
النفيس والروحي والســكون الفعيل 
يف نيــل وحتقيق الشــهوات املرشوعة 
يِّنَ  التي حللهــا اهللا وبينها تعــاىل: {زُ
ــاء  اتِ مِنَ النِّسَ وَ ــهَ بُّ الشَّ ــاسِ حُ لِلنَّ

نِنيَ ..}، (آل عمران : ١٤). بَ الْ وَ
وهلــذا فالزواج هو أحــد الثمرات 
التــي تنتــج لنا جيــال متكامــال مبنيا 
عــىل أطر أرسية وفق معاير وضوابط 
أذا  األنســان  ألن  ذلــك  إســالمية، 
الصاحلــة  الزوجــة  اختيــار  أحســن 

فســوف تصبح له مــالذا أمانا وظال 
املــودة  وتبادلــه  وتالطفــه  تؤنســه 
واملحبــة، وكذلك الزوجــة فهي منْ 
تعــد الــزوج ســكنها والظــل احلاين 
عليها واملالذ الذي يصوهنا ويرعاها، 
جعفــر  أيب  اإلمــام  عــن  ورد  وقــد 
حممد الباقر (عليه الســالم) انه قال: 
قال رســول اهللا (صــىل اهللا عليه وآله 
وسلم): «أذا أردت أن أمجع للمسلم 
خري الدنيا واآلخــرة، جعلت له قلبا 
خاشــعا ولســانا ذاكرا وجســدا عىل 
البالء صابرا، وزوجــة مؤمنة، ترسه 
اذا نظــر إليها، وحتفظه أذا غاب عنها 
يف نفسها وماله»، (الكايف، الكليني: 

ج ٥ / ص ٣٢٧ ).
وتكمــن قيمة هــذا الــزوج الصالح 
اذا توفــرت فيــه الصفات الرئيســية 
ومنهــا: (التديــن، وحســن اخللــق، 
والقــدرة عــىل تدبر األمــور)، وهذا 
مــا أكدت عليــه الروايــات عن اهل 
البيــت (عليهــم الســالم) يف منهاج 
الــزواج حيث جــاء عن اإلمــام أيب 
جعفر الباقر (عليه الســالم) أنه قال: 
«قــال رســول اهللا: إذا جاءكــم مــن 

ترضون خلقه ودينــه فزوجوه، وإن 
ال تفعلواتكن فتنة يف األرض وفساد 
كبري» (وسائل الشيعة، احلر العاميل: 
ج١٤ /ص٥١)، ونالحــظ يف هــذا 
احلديث الرشيف انه يركز عىل مسالة 
الدين واخللــق يف الزوج الصالح ومل 
يذكر ماله أو نسبه او أمورا أخر قد 
يبحث عنها البعض ذلك ألن أساس 
الزوج الصالح هــو الكفوء العفيف 
حيــث قــال االمــام الصــادق (عليه 
الســالم)، «الكفوء أن يكــون عفيفا 
وعنده يســار»، (الــكايف -الكليني: 
كل  توفــرت  واذا  ج٥/ص٣٤٧)، 
يف  واملواصفــات  الصفــات  هــذه 
الزوج عىل االمهات واالباء التزويج 
واملوافقة، كام عليهم املراعاة يف حالة 
الزوج ومســاندته من أجــل تكوين 
أرسة مبنيــه عــىل التفاهــم والوئــام 
الروحــي واجلســدي واالبتعــاد عن 
الفــوارق الطبقية واملاديــة يف الزوج 
املعيــار  الصالــح واملؤمــن واعتــامد 
األول واالخــري هــو الديــن واخللق 

وليس املال..
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قال:  السالم)  (عليه  املؤمنني  امري  عن 
«اصل العقل الفكر» (ميزان احلكمة: ج٧، 

ص١٦٤، باب الفكر).
القاعدة االوىل : ال عقل ملن ال فكر له..

احلديث  من  استوحيتها  القاعدة  هذه 
الرشيف عن امري املؤمنني (عليه السالم): 

«اصل العقل الفكر».
وهبه  الذي  العقل  ان  اىل  احلديث  ويشري 
فهذه  حكمة  دون  هيبه  مل  لعباده  تعاىل  اهللا 
يف  االنسان  يستخدمه  ان  هي  احلكمة 
التفكري وإالّ لو مل يستخدم االنسان عقله 

يف التفكري لصار هو وفاقد العقل سيّني.
فالبد لكل عاقل ان يفكر وال جيوز له ان 

يعطل العقل.
د غريه يف عبادة  املثل: (لو ان انساناً عاقالً قلّ
االصنام ومل يفكر بكوهنا ال ترض وال تنفع، 

فهذا كمن ال عقل له).

السالم):  الصادق (عليه  االمام  قال  ولذا 
ر»،  «ان لكل يشء دليالً ودليل العقل التفكّ
العقل  باب  ص٦٠  ج٢  الكايف:  (اصول 

واجلهل).
رضورة التفكر يف االمور االهلية

قال:  انه  السالم)  (عليه  املؤمنني  امري  عن 
«تفكر ساعة خري من عبادة سبعني سنة» 

(االرتقاء ص١٧٦).
االهلية  االمور  يف  التفكر  الثانية:  القاعدة 

خري من العبادة بال تفكر..
يشري احلديث الرشيف ان التفكري يف عظمة 
بيّنة من  املرء عىل  اهللا تعاىل وصفاته جيعل 
أمره، ويرتبط بربه عزّ وجل ارتباطاً وثيقاً 
مبنياً عىل القناعة التامة، بل ان التفكري بذاته 
(عليه  الصادق  االمام  عن  ورد  كام  عبادة 
السالم): (أفضل العبادة إدمان التفكر يف 
اهللا ويف قدرته) «اصول الكايف: ص٣٦٠، 

باب التفكر».
املثل: (لو ان انساناً يعبد ويتهجد وهو ال 
العابد  تعاىل حق معرفته كذاك  اهللا  يعرف 
الذي اعجب به احد املالئكة املقربون فقال 
أال  هذا  عبدك  بعبادة  معجب  اين  رب  يا 

تريني أجره، فلام رأ اجره استقله فقال:
يا رب مل أجره قليل ؟ فقال اهللا تعاىل: (انزل 
مه)، فلام نزل امللك وجده يتعبد  عليه وكلّ
يف روضة وخرضة ماء، قال له: ان مكانك 
مجيل، فأجاب العابد ولكني أأسف لعدم 
املكان،  هذا  يف  يرعى  لريب  محار  وجود 
فعرف امللك مقدار عقله، فقال يا رب هذا 
عبدك وقد سمعت مقالته، فقال اهللا تعاىل 
قد أعطي عىل قدر العقل واملعرفة لديه). 
العقل  باب  ج٢ص٥٥،  الكايف  (اصول 

واجلهل، بترصف).

في ضرورة التفكر
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١- ما األهنار التي ذكرت يف القرآن الكريم غري اهنار املاء؟ 
٢-  من هو اإلنسان الذ أقسم اهللا بحياته يف القرآن الكريم؟ ويف أي سورة كريمة؟ 

٣- ما عدد محلة العرش املذكورين يف القرآن الكريم؟ واي سورة كريمة ورد فيها ذلك؟ 
٤- (نفحات اإلعجاز يف علوم القرآن) أحد اهم املؤلفات القرآنية من صاحبه؟

٥- ما معنى (الديـــة) فقهياً ؟ 
؟  ٦- هل جيوز تقليد املجتهد امليت ابتداءً

٧- ما حكم صالة اجلمعة يف زمن الغيبة؟ 
٨- ما أول هدية أهديت إىل الرسول (صىل اهللا عليه وآله) باملدينة؟ وممن؟

مَ اىل املدينة؟  ٩- ما أول ما تكلمَ به رسول اهللا (صىل اهللا عليه وآله) حني قدِ
مالحظة: االخوة واالخوات جدير باملشاركني عدم كتابة االية الكريمة
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قطيفيون الثالث في كربالء
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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:




الفوائد:
البطاطا هلا فوائد عديدة ومفيدة لصحة اإلنسان، 
يف  املوجودة  السموم  امتصاص  عيل  قادرة  فهي 
اجلسم، كام إهنا تقي من اإلصابة بمرض الرسطان 

الحتوائها عيل املواد الغذائية األساسية للجسم.
املقادير:

٣ حبة كبرية بطاطا – ١ ملعقة صغرية ملح – ٢ 
فاصوليا  متوسطة  علبة   ١ – ليمون  قطعة قشور 
 – صحيح  حب  ذرة  متوسطة  علبة   ١  – محراء 
بقلة  حزمة   ١ – فقط  األوراق  جرجري  حزمة   ٢
مفروم  أخرض  بصل  عود   ٢  – فقط  األوراق 
– ١ كوب  – ٢ فص ثوم مهروس  مع األوراق 
مايونيز – ١/٤ كوب زيت زيتون – ١/٤ كوب 
عصري ليمون – ٣ ملعقة كبرية مسرتدة (معجون 

اخلردل) – ١ ملعقة كبرية برش ليمون – ١ ملعقة 
صغرية ملح – ١ ملعقة صغرية شطة جمروشة.

طريقة التحضري:
امللح  البطاطس،  توضع  احلجم  متوسط  قدر  يف 
(القِدر)  يف  وتوضع  باملاء  البطاطا  تغمر  واملاء, 
وتطهى عىل نار متوسطة إىل أن تنضج البطاطا – 
تقرش البطاطس وهي ساخنة, ثم ترتك إىل أن تربد 
متاما ثم تقطع إىل مكعبات صغرية احلجم, توضع 
إليها الفاصوليا  البطاطس يف طبق عميق, تضاف 

والذرة.

صلصة الشبت: 
زيت  املايونيز،  الثوم،  يوضع  عميق  طبق  يف 
برش  املسرتدة،  الليمون،  عصري  الزيتون، 
الليمون، امللح والشطة، باستعامل مرضب شبك 
تتكون  أن  إىل  دقائق  لعدة  املواد  تقلب  يدوي 
صلصة ناعمة ومتجانسة – تضاف الصلصة عىل 
خليط البطاطا, باستعامل ملعقة بالستيكية عريضة 
جيدا  الصلصة  مع  لتختلط  بخفة  البطاطا  تقلب 

ثم تقدم مبارشة.



A
L

-
A

A
E

L
E

H
 

M
A

G
A

Z
I

N
E

38

لة
عائ

 ال
بخ

ط
م



كلمة الرس تتشكل من 
(٩) حروف ألمرأة 
ضحت بكل ما متلك 
من اجل نرصة اإلمام 
احلسني(عليه السالم)

حل كلمة السر 
للعدد السابق 

كربالء
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