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عاشوراء ّ
لكل العصور

«حس� ٌ
�ين ِم ّن��ي وأن��ا ِم ْن ُحس��ين» إن هذا
قاله��ا رس��ول اهلل(ص)ُ :
بتجسد اإلسالم فيهما ولهذا كان كل واحد منهما من
التفاعل هو ّ
اآلخر لكونهما معاً في خدمة اإلسالم
عندم��ا نعي��ش في كل س��نة ذكرى عاش��وراء ،فإن ّن��ا نبحث عن
جمه��ور عاش��وراء في ك ّل مرحلة من مراح��ل حياتنا المعاصرة ،ألن
اله��دف م��ن بق��اء ه��ذه الذك��رى عل��ى م��دى الزم��ن ،ه��و أن ُتنتج لنا
حال��ة حس��يني ًة ف��ي ك ّل مرحلة من مراحل حركتنا اإلس�لامية في
العال��م ،ف��إن المس��ألة هي أن ّن��ا ال نريد أن نج ّم��د التاريخ كما يفعل
الكثيرون من ال ّناس الذين يعملون على أن يس��كنوا في الماضي ،من
دون أن يواجه��وا مس��ؤولياتهم ف��ي الحاض��ر .وه��ذا أم��ر مرف��وض في
التفكير اإلس�لامي ،ألن ّ
الخط اإلس�لامي ا ّلذي ركزه اهلل (س��بحانه
ُ
ُ
وتعالى) في كتابه ،هو أن لكل أمّة كتابها ،ولكل أمّة عملها نتيجة
مسؤولياتها وواجباتها.
عم��ا ح��دث ف��ي زم��ان اإلم��ام
وه��ذا يعن��ي أ ّنن��ا لس��نا مس��ؤولين َّ
الحس��ين(ع) ،إذ إن المس��ؤولين هم الناس الذين عاش��وا هناك ،س��وا ٌء
منه��م الذي��ن تحركوا في ّ
خط المس��ؤولية فكانوا مع الحس��ين(ع)،
أو الذي��ن ابتعدوا عن ّ
خط المس��ؤولية فوقف��وا على الحياد ،أو الذين
ضاعت مواقفهم أمام عواطفهم ،فكان أمامهم مصالحهم ،إذ كانت
قلوبهم مع الحسين(ع) وسيوفهم عليه.
الموقف المطلوب أمام حقائق التاريخ
وعندما نس��تمع ،بعد هذا الوقت الطويل من التاريخ ،إلى س��يرة
اإلمام الحسين(ع) ،وجماعة الذين يلتزمون الباطل ،وجماعة الذين
يتعاطف��ون م��ع الحق ولكنهم يقف��ون مواقف الباط��ل ،عندما نواجه
ه��ؤالء ،فعلين��ا أن نعي��ش ف��ي داخل نفوس��نا موقفاً نفس��ياً تجاههم،
فنرف��ض الذي��ن التزم��وا الباط��ل ،وننفت��ح عل��ى الذي��ن عرف��وا الحق
فانطلقوا معه.
وعندم��ا تعي��ش حال � ًة نفس��ية أم��ام التاري��خ ،فعلي��ك أن تح �دّد
موقف��ك أم��ام النماذج الموجودة في الواقع ،هل أنا من هؤالء الناس
الذين يقفون مع الحق ويواجهون التحديات؟ أو من الذين يتج ّنبون
الدخ��ول ف��ي س��احة الص��راع ،فيجلس��ون عل��ى الت��ل عندم��ا تزدح��م
س��احات الص��راع بالمواق��ف الصعب��ة؟ أو م��ن الذي��ن يقول��ون إنن��ا ال
نحب المشاكل ألنفسنا ،ليتغلب هذا الجانب على ذاك ويتغلب ذاك
الجانب على ذلك ،إذ ليس لنا مصلحة هنا وال هناك ،وبذلك نكون
حياديين بين ّ
الحق والباطل فال ن ّتخذ موقفاً محدداً؟

بع��ض الن��اس على عهد اإلمام الحس��ين(ع) كان��وا يف ّكرون بهذه
الطريق��ة ،كم��ا كان بع��ض الن��اس في زم��ان اإلمام عل��ي(ع) يف ّكرون
بالطريقة نفسها ،وهذا موقف مرفوض ،ألن معنى أن تكون حيادياً هو
أن تك��ون م��ع الباطل .بعض الناس قد يفكر بهذه الطريقة ،فيقول :أنا
ليس��ت م��ع ه��ذه الفئ��ة وال مع تلك ،ال مع فالن وال مع ف�لان .هذا أم ٌر
تفعله إذا كانت الفئتان من أهل الباطل .عندها عليك أن ترفضهما
مع �اً .وه��ذا م��ا قال��ه اإلمام عل��ي(ع)ُ :
اللبون،
«ك� ْ�ن في الفتن � ِة كاب� ِ�ن
ِ
ال َظ ْه � ٌر ف ُي َ
رك��ب ،وال َض � ْر ٌع َف ُي ْح َل��ب» .الفتن��ة هي ا ّلت��ي ال يعرف فيها
وج��ه الح��ق من الباطل ،هنا ال تدع أحداً يركب عليك ،وال تدع أحداً
يحلب مواقفكُ ،ك ْن كابن اللبون  -وهو ابن الناقة الذكر في السنة
الثانية من العمر ،هذا في الفتنة ،لكن عندما تكون المسألة مسألة أن
هناك حقاً وباط ًال ،فإن عليك أن تكون مع ّ
الحق ض ّد الباطل.
يقول اإلمام موسى بن جعفر الكاظم (ع)« :أب ِل ْغ َخ ْيراً و ُق ْل َخيراً
�اس ،وأنا
وال ت ُك� ْ�ن َّإم َع � ًة» .قل��ت :وم��ا اإلمّعة؟ ق��ال« :ال ت ُق ْل أنا مع الن� ِ
كواح ٍد من الناس».
أم��ا النم��وذج الثال��ث ،فه��و نم��وذج الن��اس الذي��ن يتعاطف��ون
ُحب أه��ل الخي��ر ،ولك ّنه لي��س مس��تعداً أن يلتزم
م��ع الح��ق ،كم��ن ي ّ
مسؤولية الخير ،يحب أهل العدل ،ولكنه ليس مستعداً أن يلتزم خط
الع��دل ،يح��ب أه��ل الحق ،ولكنه ليس مس��تعداً أن يتحمل مس��ؤولية
الح��ق معه��م ...ب��ل كل ذلك وفق حس��اباته الخاصة ،وعلى أس��اس
مصالح��ه المادي��ة ،بحيث يالحظ ما هي مصالح��ه المادية فيحاول
أن يتحرك فيها.
وهناك حالة الذين يلتزمون الحق ويتحركون من خالله .هنا
علين��ا _ ونح��ن نق��رأ ذل��ك التاري��خ وننفعل ب��ه _ أن نح��دد مواقفنا:
م��ن نح��ن؟ ه��ل نحن من فريق الحياديين؟ هل نحن من فريق الذين
ي ِّ
ُغلب��ون مصالحه��م على مبادئهم؟ هل نحن من فريق الذين يؤمنون
بالباطل أو نحن من فريق الذين يؤمنون بالحق؟
على أساس تحديد الشخصية يتحدّد االنتماء
خط إصالح ُ
ه��ل نح��ن ممن يتح ّرك ف��ي ّ
األمة على ِّ
خط رس��ول
اهلل (ص) ،أو نحن ممن ال يهتمون بذلك؟ ما هو الخط؟
«أُري ُد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر».
إن الحس��ين(ع) يقول :أريد أن أدرس واقع ُ
ّ
األمة كلها في
س��لبياته وفي إيجابيته ،ما هي الس��لبيات ،هي مواقع الس��لوك
ا ّلذي يتحرك في مواقع غضب اهلل مما ح ّرمه اهلل على الناس.
وم��ا ه��ي اإليجابيات؟ هي مواقع الس��لوك فيما يرضاه اهلل في
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اخبار السينما
الواجبات ا ّلتي أراد اهلل لنا أن نتحرك فيها.
الحس��ين (ع) كان يريد لحركته أن تكون صدم ًة قوي ًة للواقع
الفاس��د ،أراد أن ينتقي لها الذين يعيش��ون الرس��الة بكل معانيها في
عقوله��م ومش��اعرهم وخطواته��م العملية ف��ي الحياة .له��ذا أن تكون
حس��ينياً ،يعن��ي أن تكون آم��راً بالمعروف وناهياً ع��ن المنكر في خط
اإلسالم ،وأن ترفض كل ما عدا اإلسالم.
بع��ض الن��اس يقول :هل تريدنا أن نع��ادي الناس كلهم ونقول:
نح��ن مس��لمون ونرف��ض الخ��ط الماركس��ي ،والخط االش��تراكي،
وطريق��ة التفكي��ر م��ن خ�لال بع��ض النظري��ات عل��ى أس��اس قوم��ي،
ونرفض الليبرالية وما إلى ذلك؟ هل تريدنا أن نعادي الناس؟ بعض
أوالدن��ا ينتم��ون إل��ى ه��ذا الخ��ط ،وبعضه��م اآلخ��ر ينتمون إل��ى ذاك
الخط .لماذا تريد أن تض ّيق اإلسالم؟
بع��ض الن��اس يفكرون به��ذه الطريقة أو يردون عل��ى هذا الطرح
به��ذه الطريق��ة ،وبذل��ك يعتبرون ما نطرحه تطرف �اً ويص ّنفوننا في
دائرة المتطرفين.
الحس��ين كان مس��لماً وليس عنده ش��يء زائد عن اإلسالم .وقد
انطلق��ت ش��خصيته م��ن موقع إس�لامه حي��ن قالها رس��ول اهلل(ص):
«حس� ٌ
�ين ِم ّن��ي وأن��ا ِم� ْ�ن ُحس��ين» .كي��ف ه��و ه��ذا التفاع��ل بي��ن
ُ
الحسين(ع) وبين النبي؟ هل هو تفاعل النسب؟ إذا كان الحسين من
رس��ول اهلل أل ّنه جده ،فكيف يكون رس��ول اهلل من الحس��ين ،والحسين
بتجس��د اإلس�لام فيهم��ا .ولهذا كان
اب��ن بنت��ه؟ إن هذا التفاعل هو ّ
كل واحد منهما من اآلخر لكونهما معاً في خدمة اإلسالم.
له��ذا لنتف��ق عل��ى أن تك��ون لن��ا عاش��وراء إس�لامية نؤك��د فيها
خط��وط عقائدن��ا ومواقفن��ا ومواقعن��ا ومناهجن��ا وسياس��تنا ف��ي
الحي��اة ...وعندم��ا نق��ول ذل��ك ،ال نق��ول إنن��ا ننغلق عل��ى اآلخرين،
ب��ل إنن��ا مس��لمون ومس��تعدون أن نتعاي��ش ونتع��اون حت��ى م��ع غي��ر
المسلمين ،على أساس الخطوط المشتركة ا ّلتي تقتضيها طبيعة
الحي��اة ،ولذل��ك نعي��ش م��ع الحس��ين(ع) لنك��ون م��ن جمه��وره ومن
أتباعه.
نعمق الجانب الروحي
ال بد أن ِّ
لق��د ع ّلمن��ا اهلل أن نف ّك��ر أن خس��ارة الدني��ا ق��د يعوضه��ا اهلل في
الدنيا ،وقد تكون لحساب المستقبل .والمؤكد أن اهلل يعوِّضها على
اإلنس��ان في اآلخرة .ال بد أن نفكر في اآلخرة ،وفي اهلل ،وفي الجانب
الروحي في حياتنا ا ّلذي يجعل كل واحد م ّنا يعيش الهم الكبير في
حيات��ه :أن يرض��ى اهلل ،ذل��ك هو اله ّم الكبير .إذا اس��تطعنا أن نعيش
هذا اله ّم الكبير في حياتنا ،فس��وف نواجه المش��اكل بقلب مفتوح،
كما كان رسول اهلل ص ّلى اهلل عليه وآله وسلم.
م��اذا كان يق��ول رس��ول اهلل (ص)؟ يرف��ع طرف��ه إل��ى الس��ماء
ين َ
المس � َت ْض َع ِف َ
وأنت َربِّي إلى َم� ْ�ن َت ِك ُلني» ثم يقول
ويق��ول« :أن� َ�ت َر ُّب ْ
يكن َ
بعد ذلكْ :
«إن َلم ْ
غضب فال أبالي».
علي ٌ
بك َّ
إذاً فاله ّم الكبير أن ال يغضب اهلل.
*م��ن الض��روري أن يك��ون لن��ا ش��عب يعي��ش الوع��ي السياس��ي.
فالش��عب الواعي سياس��ياً ،وا ّلذي يحمل في قلبه رس��الته وخوفه من
اهلل وحب اهلل _ سبحانه وتعالى _ ،إ ّن شعباً كهذا ال يمكن أن يسيطر
عليه أحد
وعلين��ا أن نع��رف م��اذا وراء الش��عار ،وكيف ينطلق ف��ي حياتنا،
بحي��ث ال نبقى مجرد أُناس نش��غل حناجرن��ا وأفواهنا بالهتافات ،بل
أن نش��غل عقولن��ا حت��ى نف ّكر فيما هناك من الخط��ط ا ّلتي تدبّر لنا
في الخفاء.
هذا الواقع نعيش��ه نحن اليوم ،وال ب ّد من عالجه ،حتى ال يكون
واقعنا _ عندما نتح ّرك _ واقع أولئك الناس ،الذين كانت قلوبهم
مع الحس��ين(ع) ولكن س��يوفهم عليه ،حتى ال تكون قلوبنا مع القادة
الط ّيبين ومع الناس المخلصين ولكن سيوفنا عليهم ،عندما تتح ّرك
الدناني��ر أو اللي��رات أو ال��دوالرات أو غي��ر ذلك م��ن العمالت الصعبة
وغي��ر الصعب��ة ،ا ّلتي ال ي��زال الناس يلهثون وراءه��ا ليبيعوا مبادئهم،
وخططهم ،وحياتهم...
السيد محمد حسين فضل اهلل

الرئيس الفلسطيني يتسلم أول نسخة من مصحف املسجد األقصى

تسلم الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس،
نس��خة مخطوط��ة مصح��ف المس��جد األقص��ى
المب��ارك ،وذل��ك بع��د االنته��اء م��ن كتابت��ه
كام�لا عل��ى ي��د الخط��اط الفلس��طيني س��اهر
الكعبي .وأشاد الرئيس عباس ،بالجهود العظمية
والممي��زة التي بذلت إلخراج مصحف المس��جد
األقص��ى المبارك بهذه الصورة المش��رقة لينش��ر
بع��د طباعت��ه ف��ي العال��م أجم��ع .وق��ال الرئيس:
«ش��رفنا اهلل س��بحانه وتعال��ى ب��أن تك��ون طباع��ة
المصحف الش��ريف ف��ي القدس ألول م��رة ،وهذا

ش��يء عظيم جدا يساهم في نش��ر القرآن الكريم
ف��ي العال��م أجم��ع» .وأض��اف :طباع��ة الق��رآن
ونش��ره وتوزيعه باس��م المسجد األقصى المبارك
ال��ذي ب��ارك اهلل في��ه ،ش��يء مه��م ج��دا ،وتش��ريف
وتكلي��ف م��ن اهلل س��بحانه وتعال��ى .وتاب��ع :نري��د
أن يتضمن مصحف المس��جد األقصى المبارك،
في حاشيته ،تفسيرا معتمدا للقرآن الكريم ،من
األزه��ر أو م��ن مجل��س علم��اء المس��لمين ،ليلبي
الغاي��ة المرج��وة م��ن التفس��ير وه��ي فه��م اآليات
بش��كل صحيح وبسيط .وأعرب عن أمله بأن نرى
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هذا المصحف منتشرا في كل بقاع العالم ومعه
التفسير الدقيق والصحيح ،الن ليس كل إنسان
يقرأ القرآن يفهم الكلمات والمعاني الواردة فيه،
فالتفس��ير مه��م ج��دا لكل إنس��ان يري��د ان يتدبر
معاني القرآن الكريم.
وأك��د أهمي��ة أن تكون هن��اك متابعة دقيقة
للمراحل كافة التي يتم فيها طباعة المصحف
الش��ريف ،ليك��ون مصح��ف المس��جد األقص��ى
المب��ارك خالي �اً م��ن أية أخطاء طباعي��ة ،لنوزعه
في جميع العالم.

عادات وتقاليد ايرانية

أعرق هذه املراسم تقام في مدينة يزد

مراسم نخل املآتم ..دالالت تنعكس في يوم عاشوراء
تعتبر مراس��م نخل المآتم أو ما تعرف باس��م الطواف بالنخيل إحدى أش��هر وأقدم المراسم التقليدية في وسط ايران
وصحراء كوير ،حيث تقام في عدة مدن منها يزد وقم وكاش��ان وابيانه وخور وبيابانك وزواره واردس��تان ونايين وغيرها،
إال ان أعرق هذه المراسم تقام في يزد.
يجمع أهالي المدينة مس��اهمات الراغبين في المش��اركة وتبرعاتهم العينية والمادية تحضيراً لشهر محرم الحرام،
أغلب المس��اهمات تكون باألقمش��ة الس��وداء والملونة وألواح الخش��ب التي تجمع من أجل صناعة «النخلة» ،والنخلة هي
شكل خشبي ضخم يصنع يشبه شجرة النخيل إلى درجة ما ،وله عدة أسماء أشهرها النخلة.
مراسم مهيبة يشارك فيها أهالي المدينة من مختلف الطوائف
بع��ض أش��جار مدين��ة ي��زد موقوفة ألجل هذا البناء الخش��بي ،الذي يس��اهم ف��ي صنعه متطوعون من ش��باب المدينة
ورجالها ،يبدأ العمل مبكراً لشد ألواح الخشب ورفعها بألواح أخرى لتحمل على األكتاف في يوم عاشوراء ،تغطى النخلة
بأقمشة سوداء وأخرى ملونة تحمل رموزاً مختلفة،لكن رمز النخلة الرئيسية يعني جثمان االمام الحسين (ع).
ويرى بعض المؤرخين أن هذه التسمية جاءت من احترام سكان البادية بشكل خاص للنخيل فيما يرى البعض أن أول
تصميم خشبي صنع لهذه المراسم كان من أشجار النخيل وربما حمل من أرض العراق ،وهناك رواية تقول أن جثمان االمام
الحسين(ع) حمل يوم عاشوراء على جذع شجرة نخيل وشيع إلى مثواه األخيرة .كل هذه الدالالت تنعكس في مراسم نخل
المآتم في يوم عاش��وراء حيث يحمل عدد كبير من الرجال هذا النخلة في مراس��م مهيبة يش��ارك فيها أهالي المدينة من
مختلف الطوائف ،حيث يشارك ايضاً الزرادشتيون في صنع النخلة والمراسم احتراماً منهم لالمام الحسين (ع).

الجمعية العمانية للسينما واملسرح تعقد شراكة مع مؤسسة سينمائية ايرانية
عل��ى هام��ش مهرج��ان أف�لام األطف��ال
واليافعي��ن بنس��خته الـ 32المنعق��د باصفهان
تم توقيع عقد شراكة سينمائية بين مؤسسة
الفاربي والجمعية العمانية للسينما والمسرح
بحض��ور مدي��ر المهرج��ان «عليرض��ا تابش».
وسجلت الجمعية العمانية للسينما والمسرح
بحض��ور مديره��ا المخرج «قاس��م الس��ليمي»
حضورا بارزا في فعاليات المهرجان بأصفهان.
ويترأس الوفد العماني «قاسم بن محمد
الس��ليمي» رئي��س الجمعي��ة ورئي��س مهرجان
مس��قط الس��ينمائي الدولي وعضوية كل من« :عبداهلل بن حس��ن» الرئيس��ي نائب رئيس الجمعية
ومدير مهرجان مسقط السينمائي الدولي ،والدكتور «رشيد اليافعي» عضو الجمعية.
والتقى الدكتور «عليرضا تابش» (مدير المهرجان ورئيس مؤسسة الفارابي السينمائية) الوفد
العماني على هامش فعاليات المهرجان إلنتاج االفالم ،وتم خالل اللقاء بحث إمكانية عقد شراكة
بين مؤسس��ة الفاربي في الجمهورية اإلس�لامية اإليرانية والجمعية العمانية للس��ينما والمسرح في
سلطنة عمان للمساهمة في تطوير العمل السينمائي بين البلدين.
وأك��د الدكت��ور «عليرض��ا تابش» رئيس مركز الفارابي ورئي��س المهرجان للوفد العماني ،أن
هذا اللقاء كان بمثابة فرصة مناسبة للحديث بأن يأخذ الجانب الفني السينمائي عنصرا جديدا
ومكم�لا لجوان��ب العالق��ات الثنائية ببن البلدين على غرار جوانب العالقات االقتصادية والسياس��ية
والتاريخي��ة الت��ي ترب��ط البلدي��ن ،وأض��اف ان مرك��ز الفاراب��ي يتطل��ع إل��ى إنج��از أعمال س��ينمائية
مش��تركة الس��يما في العالق��ات التاريخية بين عم��ان وإيران وغيرها من الس��ينما الحديثة لتقديم
نماذج عالمية ونوعية من األفالم.
بدوره أوضح «قاسم السليمي» رئيس الجمعية ،انه تم خالل اللقاء مناقشة عدد من المواضيع
والبنود التي نتطلع إلى تفعيلها بين البلدين خالل المرحلة القادمة في صيغة مذكرة تفاهم سيتم
رفعها إلى الجهات المعنية في البلدين لتأخذ الش��كل القانوني مما س��يعزز االس��تفادة من التجربة
اإليراني��ة ف��ي مج��ال اإلنت��اج الس��ينمائي الى جانب تطوي��ر الك��وادر الوطنية في مختل��ف المجاالت
المتعلق��ة بالس��ينما ،وخل��ق ف��رص متس��اوية للمنتجي��ن ف��ي البلدي��ن الصديقي��ن في تنفي��د برامج
إنتاجية مشتركة في عمان وإيران سينمائية ووثائقية.
تتضم��ن مج��االت التع��اون المقترح��ة ف��ي مذك��رة التفاه��م الس��ينمائية بين البلدي��ن :تقديم
أطروح��ات ،ومقترح��ات ح��ول ع��رض األف�لام ف��ي البلدي��ن ،والمش��اركة ف��ي ع��رض وإنت��اج األف�لام
الوثائقية ،وتبادل س��يناريوهات األفالم بين الطرفين وبحث ما يتناس��ب منها مع اإلنتاج المش��ترك،
وتع��اون الطرفي��ن ف��ي المهرجانات الرئيس��ية لألفالم وأس��واق األف�لام الدولية ،ومش��اركة العاملين
بمجال السينما العمانية في الدورات التدريبية التي تنظمها المدرسة الوطنية للسينما في طهران.
وأش��اد الس��ليمي بحس��ن االس��تقبال وك��رم الضياف��ة وحس��ن التنظي��م م��ن قب��ل إدارة مهرج��ان
أصفهان ألفالم األطفال واليافعين متمنيا للقائمين عليه كل التوفيق.

فيلم ایراني يحصل على جائزة االفضل
في مهرجان املكسيك
تم تقديم فيلم « are you voliballأر يو واليبال» من اخراج «محمد بخشي» المخرج الناشىء
االيران��ي كافض��ل فيل��م قصير تم عرض��ه في الدورة الرابعة والعش��رين للمهرجان الدولي لس��ينما
المكسيك لالطفال.
وافادت السفارة االيرانية في مكسيكو سيتي انه تم اختيار الفلم االيراني من قبل لجنة التحكيم
للمهرجان كافضل فيلم قصير عرض في المهرجان.
وتدور قصة الفيلم حول عدد من الالجئين العرب الذين وصلوا الى حدود بلد يتكلم أهله باللغة
االنجليزية في حين الحدود مغلقة ويش��تبك الالجئون مع حراس الحدود ويفتح بعض االطفال
طريقا امام المجموعتين للتواصل.
وت��م ع��رض آث��ار عدي��دة في ال��دورة الرابع��ة والعش��رين للمهرجان الدولي لس��ينما المكس��يك
لالطفال في اقسام االفالم القصيرة والطويلة والوثائقية من ألمانيا وبلجيكا والنرويج وكولومبيا
وجمهوري��ة التش��يك وقرغيزي��ا وجورجي��ا واي��ران واالرجنتي��ن وبولن��دا وفرنس��ا وروس��يا وايطالي��ا
وبريطانيا وكرواتيا وجنوب افريقيا والهند وسنغافورة وكنيا والبرازيل والمكسيك.

ايراني معاق يزور العتبات
املقدسة في العراق
بالدراجة الهوائية
وص��ل زائ��ر العتب��ات المقدس��ة المواطن
االيران��ي «عل��ي م��داح» ال��ذي ب��دأ رحلته من
محافظة خراسان الرضوية (شرق ايران) الى
حدود مهران بالدراجة الهوائية.
وب��دأ مداح ( 46عاما) رحلته الى العتبات
المقدس��ة ف��ي الع��راق ف��ي  12أب/اغس��طس
تزامن��ا مع عي��د االضحی المبارك من مدينة
مشهد.
وتمك��ن م��داح -ال��ذي يعان��ي م��ن اعاق��ة
جس��دية -م��ن الس��ير  120كيلومت��ر يومي��ا

ووص��ل حالي��ا الى معبر مه��ران الحدودي مع
العراق.
واعتب��ر م��داح اله��دف م��ن س��فره زي��ارة
مرق��د االم��ام الحس��ين علي��ه الس�لام ف��ي
كربالء وباقي العتبات المقدس��ة في العراق
وكذلك تحقق شعار «اإلعاقة ليست عائقاً
وال حاجزاً ».

«حي على العزاء» ..عزاء حسيني يبث على قناة اإلمام الرضا(ع)
بالتزام��ن م��ع أي��ام العش��رة األول��ى م��ن
ش��هر مح��رم الح��رام ،يبث البرنام��ج الخاص
«ح��ي عل��ى العزاء» يق��ام كل ليلة على قمر
نايلسات على التردد  11555من أستوديو قناة
اإلمام الرضا عليه السالم العالمية.
هذا البرنامج سيس��تضيف المشاهدين
الع��رب لقن��اة اإلم��ام الرض��ا علي��ه الس�لام
العالمي��ة ف��ي دول الش��رق األوس��ط وش��مال
وغ��رب أفريقي��ا و ذل��ك ب��دءا م��ن أول ليال��ي
ش��هر مح��رم الح��رام ولم��دة أربعة عش��ر ليلة .ح��ي على العزاء يبث من األس��توديو الرئيس��ي لقناة
اإلمام الرضا عليه السالم العالمية ومن مقابل القبة النورانية لإلمام علي بن موسى الرضا عليه
الس�لام العالمي��ة و بش��كل مباش��ر وبحض��ور نخبة من علم��اء الدي��ن والرواديد وش��عراء أهل البيت
عليهم السالم.
ه��ذا البرنام��ج كل ليل��ة م��ن الس��اعة  22حت��ى الس��اعة  23م��ع موضوع��ات مث��ل دور الحجج
اإللهي��ة ف��ي تربية اإلنس��ان  ،وثقافة مواجهة الظلم والقیام ط��وال التاريخ  ،دور مجالس العزاء في
إحياء ثقافة عاشوراء  ،المباني الرئیسیة في قیام عاشوراء  ،ودور المرأة في قیام عاشوراء .. .ضیف
المشاهدین وعشاق أهل البيت (ع) .جدير بالذكر أن التواصل المباشر مع كربالء هو جزء آخر
من البرنامج خالل الليالي األربعة العشرة األولى من المحرم.

