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الإ�سالم دين ّ
نظم احلياة بقوانني ،و�ش ّرع لك ّل فرد حقوق ًا
وعليه واجبات ،و�أوىل املر�أة اهتمام ًا كبري ًا و�شملها
برعايته وعطفه وحنانه ،وو�ضع الأحكام ملختلف نواحي
حياتها الفردية والزوجية والعائلية واالجتماعية ،و�أتاح
لها فر�صة متكنها من ال�سمو �إىل �صفوف املالئكة،
والو�صول �إىل الدرجات العالية يف الدنيا والآخرة.
احلجاب من �أهم القوانني ل�ضمان �سعادة املر�أة واحلفاظ
على عزّتها وكرامتها ،فحثها الإ�سالم على �أن تدين عليها
من جالبيبها ،و�أن حت�صل على طهارة قلبها من وراء
حجاب وو�صف لنا القر�آن الكرمي فتاة تر ّبت يف بيت
النبوة ب�أنها مت�شي على ا�ستحياء ،فهو من �أف�ضل خ�صال
املر�أة.
ال�س ّيدة الزهراء املر�أة املثالية يف الإ�سالم والقدوة
ال�صاحلة لك ّل امر�أة تبحث عن ال�سعادة يف احلياة ،هي
�س ّيدة ن�ساء العاملني وربيبة الوحي والتنزيل وخريجة
جامعة الر�سول والر�سالة ،بلغت القمة ال�شاهقة يف
العظمة واملنزلة بحيث ير�ضى اهلل تعاىل لر�ضاها
ويغ�ضب لغ�ضبها ،فلتتخذها ك ّل الن�ساء قدوة ،وت�ستنري
بنورها الزاهر ،وت�سري على هَ د ْيها يف طريق ال�سعادة
والفالح يف الدنيا والآخرة.
كانت ال�س ّيدة الزهراء قمة يف ُّ
الطهر العفة واحلجاب،
مل تخرج � ّإل وهي تغطي جميع ج�سدها ،وتدعو املر�أة �إىل
�أن ال ترى رج ًال وال رجل يراها ،فهي قد�س الإ�سالم
�أر�سلت للعامل وللن�ساء خا�صة ر�سالة وجدان نابعة من
عمق الإميان والتقوى ،ك ّل �أحالمها الر�سالة املحمدية
ترعاها بقلبها الذي يفي�ض بالآالء ،و�أثبتت �أنّ �أناقة الأنثى
ربج والتبهرج الزائف.
ب�سرتها وعفافها بعيد ًا عن الت ّ
على ك ّل امر�أة �أن تتم�سك بحجابها فهو درعها الواقي،
وهو تعبري عن �إميانها وتقواها ،وعليها �أن تربي عليه
بناتها و�أخواتها ،فعباءتها مكملة ل�سالح اجلندي
امل�ضحي بدمه يف املعركة للدفاع عن الدين واملذهب ،بل
ّربا �أقوى مفعو ًال.
رئي�س التحرير
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نور األحكام
لك ,لرت�سلي لها ما يجول يف خاطرك من �أ�سئلة
ها هي جملة ريا�ض الزهراء hتفتح �آفاقها ِ
فقهية لتجيب عنها وفق فتاوى �سماحة املرجع الديني الأعلى �آية اهلل العظمى ال�سيد علي
احل�سيني ال�سي�ستاين:K
السّيد محمد الموسوي /مسؤول شعبة االستفتاءات
قسم التوجيه الديني في العتبة العّباسية ّ
المقدسة

قسم الشؤون الدينّية في العتبة العباسّية ّ
المقدسة

األَ َ
ُ
َّوج َّية
ز
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ا
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ِ

ُ
وق الزَّوجَ ة
ِمن حُ ق ِ

السؤال :هل يجوز للرجل أن يضرب زوجته؟
مقدمة الآيةَ :و ِمنْ �آَ َيا ِت ِه �أَنْ َخ َلقَ َل ُك ْم ِمنْ َ�أ ْن ُف ِ�س ُك ْم َ�أ ْز َو ًاجا ِلت َْ�س ُك ُنوا ِ�إ َل ْي َها
اجلواب :ال يجوز ال�ضرب و�إذا �أدى ال�ضرب �إىل احمرار البدن فيجب على َو َج َع َل َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة �إِنَّ ِف َذ ِل َك َ آلَ َي ٍات ِل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُرونَ (الروم.)21:
الزوج دفع الدية لذلك.
يقول �إمامنا زين العابدين يف ر�سالة احلقوق:
السؤال :هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من حضور مجالس العزاء؟ (و�أما حق رعيتك مبلك النكاح  ،ف�أن تعلم �أن اهلل جعلها �سكن ًا وم�سرتاح ًا
اجلواب :ال يجوز للمر�أة اخلروج من البيت � ّإل ب�إذن زوجها.
وان�س ًا وواقية ،وكذلك ك ّل واحد منكما يجب �أن يحمد اهلل على �صاحبه،
السؤال :هل تنظيف المنزل واجب على الزوجة؟
ويعلم �أن ذلك نعمة منه عليه .ووجب �أن يح�سن �صحبة نعمة اهلل ويكرمها
اجلواب :ال يجب.
ويرفق بها ،و�إن كان ح ّقك عليها �أغلظ وطاعتك بها �ألزم فيما �أحببت
السؤال :عمل المرأة في بيت زوجها بالمتعارف من طبخ وكنس وما
شاكل بلغ حد الشرط االرتكازي بحيث ال يؤثر عدم الشرط االرتكازي في وكرهت ما مل تكن مع�صية ،ف�إنّ لها حقّ الرحمة وامل�ؤان�سة .ومو�ضع
ال�سكون �إليها.)1()....
ثبوت الوجوب عليها؟
اجلواب� :إقدام الرجل على الزواج مع ارتكاز قيام املر�أة بالأعمال املنزلية يقول نب ّينا حم ّمد " :اتقوا هللا في الضعيفين :اليتيم والمرأةّ ،
فإن
()2
خياركم خياركم ألهله".
ك ًال �أو بع�ض ًا يف املجتمعات ال�شرقية جري ًا على املتعارف واملعمول ال يح ّقق
()3
وعنه ّ :
"إن الرجل ليؤجر في رفع اللقمة إلى في امرأته".
معنى ال�شرط؛ لأنه يتق ّوم بكون املن�ش�أ هو الزوجية املقيدة بالتزام املر�أة
()4
وعنه ":أال ّ
وإن هللا ورسوله بريئان ممن أض ّر بامرأة حتى تختلع منه".
بالقيام بالأعمال املنزلية وال يوجد مثل هذا التقييد ،ف�إنّ املتعارف قيام
()5
وعنه " :إني ألتعجب ممّن يضرب امرأته وهو بالضرب أولى منها".
املر�أة بهذه الأعمال عن طوع منها �أو بت�صور لزوم ذلك �شرع ًا �أو عرف ًا ال
وعن الإمام ال�صادق ّ :
"إن المرء يحتاج في منزله وعياله إلى
وفا ًء بالتزام فر�ضته على نف�سها يف �ضمن العقد.
ثالث ِخالل يتكلفها وإن لم يكن في طبعه ذلك :معاشرة جميلة ،وسعة
بتحصن".
السؤال :ما هي حدود وجوب استئذان الزوجة من زوجها في بتقدير ،وغيرة
ّ

()6

الخروج من بيتها؟

اجلواب :يجوز �أن مينعها من اخلروج مطلق ًا � ّإل �إذا كان لأداء واجب.

السؤال :إذا كان الزوج يسيء معاملة زوجته حتى لم تستطع الصبر
معه فخرجت إلي بيت أهلها وقد مضى على ذلك أربع سنوات وهو
يرفض طالقها ،فهل عليها إثم في الخروج من بيته؟ وماذا تفعل
لتنفصل عنه بصورة شرعية؟

اجلواب� :إنّ املر�أة التي ي�سيء الزوج معاملتها وي�ؤذيها يجوز لها �أن ترفع
�أمرها �إىل احلاكم ال�شرعي لي�ستدعيه ويطالبه مبعا�شرتها باملعروف �أو
ت�سريحها بالطالق ،ف�إن رف�ض كال الأمرين ومل ميكن �إلزامه جاز للحاكم
ال�شرعي �أن يطلقها ا�ستجابة لطلبها ،و�إذا مل يكن ي�سعها رفع �أمرها �إىل
احلاكم ال�شرعي وكان بقا�ؤها يف بيت الزوجية �ضرري ًا عليها �أو حرجي ًا بح ّد
ال يتحمل عادة جاز لها اخلروج.
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بعد هذه النفحة الطيبة من رياحني �شجرة نب ّينا حممد نقول :الب ّد
لك ّل من الزوجني �أن يعرفا احلقوق والواجبات ،و�أن ال ين�سا الف�ضل
بينهما ،و�أن يعلما �أنّ ك ّل �إح�سان متبادل �إمنا هو �إح�سان لك يف الدنيا
والآخرة ،و�أن ك ّل �إ�ساءة هي عليك يف الدنيا ويف الآخرة.
ختام الآية :هُ َو ا َّل ِذي َخ َل َق ُك ْم ِمنْ َنف ٍْ�س َو ِاحدَ ٍة َو َج َع َل ِم ْن َها َز ْو َج َها ِل َي ْ�س ُكنَ
�إِ َل ْي َها( ..الأعراف.)189:
................................
( )1حتف العقول� :ص .262
( )5( ،)4( ،)3( ،)2ميزان احلكمة :ج� ،2ص.1186
( )6ميزان احلكمة :ج� ،2ص.1185
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�إنّ من الأدلة الوا�ضحة التي ال غبار عليها يف ع�صمة �أمري امل�ؤمنني
هي الن�صو�ص القر�آنية التي �أ�شارت �إىل ذلك بن�ص وا�ضح وجلي وذلك يف
قوله تعاىل�.. :إِ َّ َنا ُي ِري ُد ُ
اهلل ِل ُي ْذ ِه َب َع ْن ُك ُم ال ِّر ْج َ�س �أَ ْه َل ا ْل َب ْي ِت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم
ت َْطهِ ًريا (الأحزاب ،)33:فالن�صو�ص �صريحة من علماء الأمة الإ�سالمية
ب�أن الآية نزلت يف ر�سول اهلل والإمام علي وال�سيدة فاطمة
النبي حتت ردائه وقال:
والإمامني احل�سن واحل�سني  ،حيث جمعهم ّ
"اللهم هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطرهم تطهيرا".

النبي وقد ذكرت هذه الحادثة بروايات
فنزلت الآية �إجابة لدعاء ّ
اخواننا اهل السنة ويف كتبهم فالحديث اخرجه مسلم يف �صحيحه،

واحلاكم يف امل�ستدرك ،والذهبي يف تلخي�ص امل�ستدرك ،وال�سيوطي
النبي كان يف
يف اخل�صائ�ص الكربىُ ،روي عن �أم �سلمة �أنها قالت� :إن ّ
بيتي ،فا�ستدعى علي ًا وفاطمة واحل�سن واحل�سني وجللهم بعباء خيربية
ثم قال :اللهم هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم
تطهيراً ،ف�أنزل اهلل قوله� :إِ َّ َنا ُي ِري ُد ُ
اهلل ِل ُي ْذ ِه َب َع ْن ُك ُم ال ِّر ْج َ�س �أَ ْه َل
ا ْل َب ْي ِت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم ت َْطهِ ًريا فقالت �أم �سلمة :قلت :يا ر�سول اهلل هل �أنا من
()1
�أهل بيتك؟ فقال":ال ولكنك إلى خير".
النبي قال" :أال وإني تارك
ويف �صحيح م�سلم عن زيد بن �أرقم عن ّ
فيكم ثقلين أحدهما كتاب هللا تعالى هو حبل هللا من اتبعه كان على

الهدى ومن تركه كان على ضاللة" وفيه فقلنا من �أهل بيته؟ ن�سا�ؤه؟
قال ال وامي اهلل �إن املر�أة تكون مع الرجل الع�صر من الدهر ثم يطلقها
()2
فرتجع �إىل �أبيها وقومها.
ويف �سنن الرتمذي و�صحيح م�سلم من حديث �سعيد بن �أبي وقا�ص عن
�أبيه قال :ملا �أنزل اهلل هذه الآية َ ..ن ْد ُع �أَ ْب َنا َء َنا َو�أَ ْب َنا َء ُك ْم ..دعا ر�سول
()3
اهلل علي ًا وفاطمة وح�سن ًا وح�سين ًا  ،فقال" :اللهم هؤالء أهلي".
النبي من �أهل بيته وان �أهل بيته
فهذه الأدلة كافية يف خروج ن�ساء ّ

هم علي وفاطمة واحل�سن واحل�سني كان ذلك من ر�سول اهلل �إظهار ًا
لعظمة �ش�أن رهطه و�أهل بيته عند اهلل تعاىل وتثبيت ًا لع�صمتهم وت�أكيدا
لذهاب الرج�س عنهم وعدم ع�صمة غريهم من الأقارب والزوجات وهذه
منزلة عظيمة خمت�صة ب�أهل البيت الذين �صاروا حتت الك�ساء.
ومن الأدلة القر�آنية على ع�صمة علي هو قوله تعاىلَ .. :ف ُق ْل َت َعا َل ْوا َن ْد ُع
�أَ ْب َنا َء َنا َو َ�أ ْب َنا َء ُك ْم َو ِن َ�سا َء َنا َو ِن َ�سا َء ُك ْم َو َ�أ ْن ُف َ�س َنا َو�أَ ْن ُف َ�س ُك ْم�( ..آل عمران)61:
اجمع املف�سرون(ًً )4على �أن املراد بالأنف�س هو علي بن �أبي طالب واملراد
ب�أبنائنا ال�سبطان واملراد بن�سائنا فاطمة؛ لذا �صح القول بع�صمة علي
لأنه نف�س ر�سول اهلل والدليل القر�آين الآخر على ع�صمة علي هو قوله
تعاىلُ .. :ق ْل َل �أَ ْ�س�أَ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه �أَ ْج ًرا ِ�إ َّل ْ َال َو َّد َة ِف ا ْل ُق ْر َبى( ..ال�شورى.)23:
�إنّ اهلل اوجب على امل�ؤمنني مودة �أهل البيت بقول مطلق بدون تقييد
بحال �أو زمان لذا وجب �أن يكونوا مع�صومني يف متام الأحوال ،و� ّإل لزم
تقييد وجوب املودة بحال الع�صمة وعدم اخلط�أ كما قيدت طاعة الوالدين
يف قوله تعاىلَ :و�إِنْ َجاهَ دَ َ
اك َع َلى �أَنْ ت ُْ�ش ِر َك ِبي َما َل ْي َ�س َل َك ِب ِه ِع ْل ٌم َف َل
ت ُِط ْع ُه َما( ..لقمان� )15:إذ ال جتوز طاعة املخطئ بخطئه كما ال جتوز
مودة العا�صي يف حال ع�صيانه و�إطالق وجوب املودة ،دليل ُ
يدل على
براءة �ساحة �أهل البيت من اخلط�أ.
...............................
(�()1صحيح م�سلم :ج� ،4ص( - )1883امل�ستدرك على ال�صحيحني :ج،3
�ص( - )148-136تلخي�ص امل�ستدرك :ج� ،3ص /146ج� ،2ص- )416
(اخل�صائ�ص الكربى :ج� ،3ص( - )395م�سند �أحمد :ج� ،1ص.)292
(�()2صحيح م�سلم :ج� ،4ص.)1873
(�()3سنن الرتمذي :ج� ،5ص�( ،)225صحيح م�سلم :ج� ،4ص.)1870
(()4التف�سري الكبري :ج� ،8ص( - )85الك�شاف :ج� ،1ص( - )368الدر
املنثور :ج� ،2ص�( - )38صحيح م�سلم :ج� ،4ص.)1871
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أنوار قرآنية
أزهار عبد الجبار

َ
شذراتُ اآليات

9

ون أَ ْم َو َ
ال ْال َي َتا َمى ُظ ْل ًما إِ َّن َما ي َْأ ُكلُ َ
ين ي َْأ ُكلُ َ
إِ َّن الَّ ِذ َ
َصلَ ْو َن َس ِعي ًرا (النساء.)10:
ون ِفي ب ُُطو ِن ِه ْم َنا ًرا َو َسي ْ
ذكرنا يف مطلع هذه ال�سورة �أنّ �آياتها نزلت لبناء جمتمع �صالح وحكيم ،وهي ت�سعى �إىل تطهريه من روا�سب اجلاهلية وما بقي يف نفو�س بع�ض امل�سلمني
حديثي العهد بالإ�سالم من العادات ال�سيئة �أو ًال ،ثم تهيئة �أر�ضية �صاحلة لذلك املجتمع ال�صالح املن�شود .هذه الآية ت�ؤكد على قبح �أكل �أموال اليتامى؛
لذا ابتد�أت بعبارات �شديدة النكري على َمن يت�صرف فيها ت�صرف ًا غري م�شروع وغري �صحيح.
()1
جاء يف الآية الكرمية�ِ :إنَّ ا َّل ِذينَ َي�أْ ُك ُلونَ �أَ ْم َو َال ا ْل َيت ََامى ُظ ْل ًما ِ�إ َّ َنا َي�أْ ُك ُلونَ ِف ُب ُطونِهِ ْم َنا ًرا. ..
واملق�صود يف الآية :الذين ينتفعون ب�أموال اليتامى وي�أخذونها ظلم ًا بغري حق ،ومل يرد به ق�صر احلكم على الأكل الذي هو عبارة عن امل�ضغ واالبتالع،
وفائدة تخ�صي�ص الأكل بالذكر �أنه معظم منافع املال املق�صودة ،فذكر اهلل تعاىل تنبيه ًا على ما يف معناه من وجوه االنتفاع .فقوله�.. :إِ َّ َنا َي�أْ ُك ُلونَ ِف
ُب ُطونِهِ ْم َنا ًرا ..قيل فيه وجهان �أحدهما� :إنّ النار �ستلتهب من �أفواههم و�أ�سماعهم و�آنافهم يوم القيامةُ ،روي عن الباقر �أنه قال :قال الر�سول:
"يُبعث ناس عن قبورهم يوم القيامة تأجج أفواههم ناراً ،فقيل له :يا رسول هللا من هؤالء؟ قال :الذين يأكلون أموال اليتامى"( )2وقر�أ
()3
تلك الآية ،والوجه الآخر� :إ ّنه ذكره على وجه املثل من حيث �إنّ من فعل ذلك ي�صري �إىل جهنم ،فتمتلئ بالنار �أجوافهم عقاب ًا على �أكلهم مال اليتيم.
لقد ورد نظري لهذه الآية يف مو�ضع �آخر من القر�آن الكرمي ،وذلك يف �ش�أن الذين يكتمون احلق ويح ّرفون الكلم عن موا�ضعه لتحقيق بع�ض املكا�سب
املادية ال�شخ�صية� ،إذ يقول سبحانه وتعاىل عنهم� :إِنَّ ا َّل ِذينَ َي ْك ُت ُمونَ َما �أَ ْنزَ َل ُ
َاب َو َي ْ�ش َتُونَ ِب ِه َث َم ًنا َق ِل ًيل �أُو َل ِئ َك َما َي�أْ ُك ُلونَ ِف ُب ُطونِهِ ْم �إِ َّل
اهلل ِمنَ ا ْل ِكت ِ
ال َّنا َر( / ..البقرة.)174:
ثم �إنه سبحانه وتعاىل يقول يف بيان نتيجة �أكل �أموال اليتامى َ�س َي ْ�ص َل ْونَ َ�س ِع ًريا " :ي�صلى" من "امل�صلى" مبعنى الدخول يف النار واالحرتاق بلهيبها،
�أ ّما ال�سعري مبعنى (النار امل�ستعرة) ،ويق�صد القر�آن الكرمي يف هذه اجلملة �أنّ الذين ي�أكلون �أموال اليتامى م�ضاف ًا �إىل �أنهم ي�أكلون النار يف احلقيقة يف
هذه الدنيا� ،سيدخلون ع ّما قريب نار ًا م�شتعلة وحارقة وذلك يف دار الآخرة .و ُي�ستفاد كذلك �أنّ لأعمالنا ف�ض ًال عن وجهها الظاهري وجه ًا واقعي ًا �أي�ض ًا
م�ستور ًا ع ّنا يف هذه الدنيا ال نراه ب�أعيننا يظهر يف العامل الآخر ،وهذا الأمر هو ما ي�شكل م�س�ألة جت�سيم الأعمال املطروحة يف املعتقدات الإ�سالمية.
ي�ص ّرح القر�آن الكرمي يف هذه الآية ب�أنّ الذين ي�أكلون �أموال اليتامى ظلم ًا وجور ًا و�إن كان الوجه الظاهري لفعلهم هذا هو الأكل من الأطعمة اللذيذة
امللونة ،ولكن الوجه الواقعي لهذه الأغذية هو النار املحرقة امللتهبة ،وهذا الوجه هو الذي يتج ّلى يف حقيقته يف عامل الآخرة.
�إنّ بني الوجه الواقعي والكيفية الظاهرية للعمل تنا�سب ًا وت�شابه ًا دائم ًا ،فكما �أنّ �أكل مال اليتيم وحقوقه يحرق قلبه وي�ؤذي روحه ،فكذا يكون الوجه
الواقعي للعمل نار ًا حمرقة� .إنّ من غري املمكن واحلال هذه �أن ُيقدم امل�ؤمنون على �أكل مال اليتيم ظلم ًا ،ولو وجد هناك ثمة َمن ال يقدم على هذا الفعل،
بل ال يف ّكر يف املع�صية �أبد ًا (كالأولياء)؛ لأنهم يرون -بف�ضل ما لديهم من الإميان والعلم ،وما ح�صلوا عليه من تربية خلقية -حقائق الأفعال الب�شرية
الهم باقرتافها� .إنّ الطفل اجلاهل هو الذي ميكن �أن ي�سحره جمال اجلذوات
ووجوهها الواقعية ،فال يفكرون يف اقرتاف هذه الأعمال ال�سيئة ،ف�ض ًال عن ّ
()4
املتقدمة و�أل�سنة اللهب املندفعة منها فيمد يده �إليها ،لكن الإن�سان العاقل الذي ج ّرب حرارة النار وذاق �أملها ،كيف يفكر يوم ًا بذلك.
.................................
( )1تف�سري الأمثل يف كتاب اهلل املنزل :ج� ،3ص.73
( )2ميزان احلكمة :ج� ،4ص.3709
( )3جممع البيان يف تف�سري القر�آن :ج� ،3ص.27
( )4تف�سري الأمثل يف كتاب اهلل املنزل :ج� ،3ص.74
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شمس خلف السحاب

ال َّنص َر ُة امل َ ْه َد ِويَّة

عندما مي ّر �أحد ما ب�ضيق �أو كرب ،ف�إنه �سرعان ما �سيتلفت �صوب الأهل
والأحباب ،وترتامى �أطرافه منتظر ًا ن�صرتهم �إليه بالقول والأفعال ،ولع ّله
ي�أمل �أن ُيكرثوا له من الدعاء؛ تفريج ًا لهمه �أو �ضيقه الع�سري ،حتى يخرج
من تلك املحنة �أو ال�شدة ،وقد ارتفعت �أ�سماء بع�ض الأ�شخا�ص ،بينما
اختفت بع�ض الوجوه والأ�سماء ،فبعد رحمة اهلل ولطفه الب ّد َمن �أن يكون
هنالك َمن يرتبع القلوب بك ّل جدارة ويحتل �أح�سن املكانة واملقام.
هذا ونحن عباد اهللعز وجل ّ
اخلطاءون جتارينا الهفوات وت�سايرنا
املنكرات ،ن�صلح هنا ،ونف�سد هناك ،ومع هذا التق�صري فاهللتعاىل ين�صر
عبيده ،ويبعث له ر�سائل الأمان ،وي�ؤ ّلف بني قلوب النا�س كي ين�صروه وال
يتخلوا عنه يف الأزمات.
وخ�صهم مبنازل
فما بال َمن ا�صطفاهم الباري عز وجلبالر�سالة ّ
الإميان؟ وما �ش�أن َمن غاب عن حلاظ العيون و�سكن يف اجلوارح
والقلوبَ ،ومن مبقدمه يعهد الفرج احلقيقي للأمة جمعاءَ ،ومن تنعقد
بيديه �أمارات الأمن والأمان؟
ذلك الغائب عن العيون ،الظاهر يف الوجدان ،فكيف تُرى �سيكون الدعاء
له؟ وكيف �ستكون �أ�شكال الن�صرة له ،و� ّأي توفيق ر ّباين �سينال بع�ض
النا�س ليكونوا من �أن�صاره حق ًا بالفعل والقول؟
نعم� ،إنّ ن�صرة االمام �صاحب الزمان واالنطواء حتت لوائه والت�ش ّرف
بخدمته توفيق �إلهي ،واحل�ضور بني يديه ون�صرته يحتاج �إىل لياقة من نوع
خا�ص و�إعداد متم ّيز يتنا�سب مع طبيعة الأهداف الكربى ،جاء عن الإمام
ّ
()1
الباقر قوله" :فيا طوبى لمَن أدركه وكان من أنصاره".
�إذن ال�س�ؤال الذي يتبادر �إىل الأذهان� ،إذا كان الإمام املع�صوم يحتاج �إىل
ن�صرة ،وهو م�صدر الأمل والنور ،ومبعث الإ�شعاع وال�سرور ،فكيف ع�ساها
تكون تلك الن�صرة وفق التحديات اخلطرية التي مت ّر بها �أمة الإ�سالم؟
وهل املنتظرون على درجة من الوعي والإدراك خلطورة املوقف اليوم،
الأمر الذي يح ّفزهم للعمل اجلاد لن�صرته ،ويحركهم الحتالل املواقع

منتهى محسن

ال�صحيحة يف العملية الإ�صالحية املهدوية العريقة؟
بحيث يكون املوايل املنتظر اليوم على �أهبة اال�ستعداد واليقظة لن�صرة
يف ك ّل مواقف احلياة وانعطافاتها الكثرية ،وذلك بالثبات
الإمام
ُ
والإميان املطلق بالق�ضية املهدوية التي يحملها على �أكف ال�شوق واللهفة.
جاء عن الإمام ال�صادق �أ ّنه قال.." :ورجال كأن قلوبهم زبر
الحديد ،ال يشوبها ّ
شك في ذات هللا ،أش ّد من الحجر ،لو حملوا
()2
على الجبال ألزالوها."..

وال يقت�صر الأمر على الرجال الأ�شاو�س الذين يه ّبون لن�صرة �إمام زمانهم
املفدّى ،بل �إنّ هناك من الن�ساء من يلتحقن بالركب املقدّ�س الذي �سينزله
اهلل تعاىل غيث ًا ورحمة بعد �سنوات عجاف من ال�شر والظلم والذلة.
عن �أبي جعفر يف حديث طويل" :فيقوم القائم بين الركن والمقام

فيصلّي وينصرف ومعه وزيره ،فيقول :يا أيها الناس إنا نستنصر
هللا على مَن ظلمنا ،وسلب ّ
حقنا.. ،ويجيء وهللا ثالثمائة وبضعة
ً
رجال فيهم خمسون امرأة يجتمعون بمكة على غير ميعاد
عشر
قزعاً كقزع الخريف ،يتبع بعضهم بعضاً وهي اآلية التي قال هللا:
..أَي َْن مَا َت ُك ُ
ونوا ي َْأ ِت ِب ُك ُم هللاُ جَ ِميعًا إِ َّن هللاَ عَ لَى ُك ِّل َش ْي ٍء َق ِدي ٌر

"
يكب
وهكذا بينما ين�صرف الكثريون وت�شغلهم بهارج الدنيا وغرورها ُ
احللم يف قلوب املنتظرين اخل َّل�ص وهم على قلق وانتظار ،يغلبهم الأمل
ب�أن يحني املوعد لن�صرة الإمام املوعود ليكون للأمة جمعاء ولي ًا
وحافظ ًا وقائد ًا ،وينعم الوجود �أخري ًا بالطلعة ال�شريفة والغ ّرة احلميدة.
................................
( )1معجم �أحاديث الإمام املهدي  :ج� ،3ص.254
( )2م�ستدرك �سفينة البحار :ج� ،6ص.190
(( )3البقرة)148:
( )4مكيال املكارم :ج� ،1ص.255
()4( )3
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روحية
همسات
ّ

يَا َ
اح َب ال َّز َمان
ص ِ
� ّأي روح تلك التي ال تع�شقك..
وال تتغزل يف �صفاتك؟!
ق�سم ًا مبحا�سنك البهية..
وذاك اخلال الأ�سود الذي على خ ّدك..
�س�أظ ّل �أتك ّلم عنك حتى تنتهي الكلمات..
وتفنى احلروف �أو تغادر روحي ج�سدي..
�س ّيدي �صاحب الزمان..
كن يل عون ًا بعد اهللعز وجل لأرتّب روحي التي
تال�شت وتناثرت ج ّل م�شاعرها..
�أرتّبها لتكون الئقة لتقبيل تراب قدميك..
فمنذ �سنني خلت مل �أ�شعر بهذا ال�شعور..
ومنذ �سنني خلت �أ�ضعتها يف البحث عن �سراب
ووهم..
ليتها ت�ضيع يف ال�س�ؤال عنك ،وليتها ُتقتل يف ال�شوق
�إليك..
وليتها جت ّرعت ال�سم يف �سبيلك يا ويل اهلل تعاىل..
ف�أنت باب اهلل الذي منه ُي�ؤتى ،و�إليك يتوجه ّ
الع�شاق..
فيا لعطر ظهورك البهي..
ويا لأنفا�سك الطاهرة التي تدعو لنا نحن املق�صرين..
ويا لعبق ا�سمك الزكي!
رشا عبد الجبار ناصر
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ال�شيخ حبيب الكاظمي

َه ْل البُ َّد ِمن َ
اجلمَ ال؟
السؤال :أنا أبحث عن زوجة ،والحم ُد
هلل أنني قد حصلت عليها وهي متدينة،
ولكنها ليست بمستوى فائق من الجمال..
فهل سأكون سعيداً معها؟

الرد� :إذا كانت املر�أة حائزة على التقوى
والإميان فثق ب�أنها �سوف تُ�سعدك يف الدنيا
والآخرة ..و�أنت تعلم �أنّ اجلمال �أمر يعتاده
الإن�سان ،ف�إنّ لك ّل جديد بهجة ،ولطاملا ر�أينا
حاالت االنف�صال يف َمن هم يف �أعلى درجات
اجلمال� ..إذ الإن�س الزوجي -وهي �أحلى
ثمرات الزواج -ال ربط له بالظاهر املادي،
فمتى كان جم ّرد التنا�سبات يف ظاهر الب�شرة
موجب ًا لإدخال ال�سرور �إىل اجلوانح التي
تتعامل مع املعاين؟! ..وقد الحظنا �أنّ بع�ض
م�ستويات اجلمال �إمنا هي فتنة لأ�صحابها من
حيث االبتالء بال ُعجب الذي ي�ش ّكل مادة لنفور
الزوج منها� ..أ�ضف �إىل املزالق املعهودة َملن
ال يخاف اهلل تعاىل ،فينقلب الأمر �إىل وبال
تتمنى معه املر�أة يوم القيامة �أن لو مل ُتنح
هذا اجلمال الذي �آل �إىل الرتاب بل الزوال،
وما بقيت معه � ّإل التبعات والأوزار!.

ألق األحزان
يف منزل نوراين التكوين يرتمن باجلالل
والقد�س ّية ،حتوطه العناية الر ّبان ّية وتندرج
فيه �أ�سرار الع�صمة الإله ّية ،وب�أنفا�س ملكوتية
وبخطوات علوية ،وب�صرب قد تع ّقل بعقال
الت�سليم ولب�س جلباب الأحزان على فراق
احلبيب امل�صطفى  ،مل ُي�سمع يف هذا البيت
الطيني الب�سيط �ضحكات ومل ُت َر االبت�سامات
فقد ّول زمن الع ّز والفخر واالبتهاج ،وها هي
امل�صائب دقت ناقو�سها يف بيت الزهراء بعد
رحيل العزيز امل�ؤن�س واملحامي وعميد الأ�سرة
املح ّمد ّيةَ ِ ،ل خ ّيم احلزن هكذا فج�أة؟ �ألي�س
هذا بيت الوحي والعرتة؟! �ألي�س الذين ي�سكنون
هذه الدار هم َمن �أو�صى بهم الر�سول وهم
القربى؟! ت�ساءلت ح ّبات الرمال التي تفر�ش
الفاطمي� ،إىل متى هذا احلزن
العلوي
البيت
ّ
ّ
والأنني ف�أنا ال �أحتمل �أنني الزهراء ونوحها؟
�أجابت تلك التي بالقرب من باب الدارَ ِ :ل هذا
الت�سا�ؤل؟ �أمل �أكن بالأم�س �شاهد ًة على غدر
الأ�صحاب املنافقني؟ �أمل يقتحموا الدار ويحرقوا
الباب ويرف�سوها مع علمهم بوقوف �س ّيدة الن�ساء
توجه لهم املالمة
خلفها ،وقد خاطبتهم وهي ّ
من فعلهم ال�شنيع؟ وعلى الرغم من ذلك اقتحموا
الدار ب�أحقادهم الدفينة التي �أعمت ب�صائرهم،
وب�أنياب للغدر ّ
ك�شروها �أولئك اللئام ،وبع�صرهم
ووكزهم �أ�سقطت جنينها حقد ًا و�سم ًا ذعاف ًا قد
الذي بالأم�س بايعوه،
لفظوه على �إمامهم
فمدّوا �أيديهم �إليه وبكلمة( :بخ بخ) �صافحوه،
واليوم ق ّيدوه وبحبال الغدر �أوثقوه ،وببغيهم �أنبتوا
يف �صدر احلكمة ومو�ضع الأ�سرار الإله ّية م�سمار
الكر�سي وناح العر�ش
�أهوائهم الدنيوية!! فنزف
ّ
ولطمت احلور العني على م�صاب حبيبة �س ّيد
املر�سلني �ألي�ست الزهراء ابنة نب ّيكم
؟! �أمل يوقفكم يوم الغدير بذلك الهجري وعقد
البيعة البن ع ّمه وزير ًا؟! عجب ًا لكم يا �أ ّمة ال�سوء،
�ألي�س حالكم هذا �أ�سوء من حال �أ ّمة بني �إ�سرائيل،
فبعد الفرج والن�صرة واملعجزات ومل ّ
جتف من
ماء بحرهم الأقدام عبدوا عج ًال �سامر ّي ًا ميا�شي
الأهواء؟! كم عج ًال عبدمت يا �أ ّمة �س ّيد املر�سلني
؟ وكم هُ ب ًال ن�صبتم؟ �أرجعتم �إىل جاهليتكم؟!

�أمل يو�صكم حبيب �إله العاملني مبودّة عرتته؟!
الوحو�ش و ََه َكذاَ
�أهذا هو ثمن الأجر؟! تب ًا لكم يا �أ ّيتها
الكا�سرة التي ال تعرف ال�شفقة ،وال ترعوي ذ ّمة
ُ
وال رحمة ،نعم لقد �آملوك يا حبيبة امل�صطفى
برهة اغ َتالوا
جفناك
قلبك �أمل ًا وح�سر ًة ،عفا
ِ
ومل�ؤوا ِ
من الزمان،
ِ
فت�شرفت بطلعة ًاحلبيب وهو ّ
الش ْم َ
س

يف ق�صر من الد ّر الأبي�ض فاحتا ذراعه بحنانه
إلي يا ب َُنيَّةِّ ،
فإني
وخاطبك
املعهود،
ِ
"هل ِّمي َّ
()1
غفوتك
فانتبهت من
إليك مشتاق" ،
وعلمت �أنّ
ِ
ِ
ِ
ِ
موعد اللقاء قريب ،وموعد الفراق � ٍآت ،وال �أدري
بحبيبك
قلبك موالتي �أكرب اللتحاقك
ِ
�أكان �سرور ِ
حزنك لفراق �أعزّتك �أعظم على
الغايل �أم �أنّ
ِ
قلبك احلزين؟! تن ّهدت يف فرا�شها و�أو�صت البن
ِ
ع ّمها" :يا بن ع ّم ما عهدتني كاذبة ،وال خائنة،

ِفي رَا ِئ َع ِة
ال َّن َهار

وال خالفتك منذ عاشرتني."..

()2

ر�سالة تبعثها الزهراء �أختي امل�ؤمنة ب�أن ال
زوجك �أبد ًا؛
تكوين كاذبة ،وال خائنة ،وال تخالفي ِ
لأنّ بذلك ر�ضا اجلليل� ،أو�صت بك ّل و�صاياها التي
متزّق نياط قلوب حم ّبيها ،وانظري �أختي كيف
اتخذت نع�ش ًا كي ال ُيرى مالمح جل�سدها النحيل؟
لك �أختي �أ ّيتها املح ّبة ل�س ّيدة
وهذه ر�سالة ثانية ِ
نف�سك عر�ضة للنظر،
الن�ساء  ،فال جتعلي من ِ
ج�سدك يف جلباب
نف�سك ،وادفني
ِ
وحافظي على ِ
العفاف قبل �أن تواري بالرتاب ،و�آخر و�ص ّيتها :

"..وادفني ً
ّ
ليال ال نهاراً ،إذا هدأت العيون ونامت
ّ
ً
ً
وعَ
ِف موضع قبري
األبصار ،وسرّا ال جهارا،
()3
وال ُتشهد جنازتي أحداً ممّن ظلمني" � ،آه و�آه،

و�آه للوعة القلوب التي تبحث يف البقيع عن �أثر،
وهذا �إعالن وا�ضح و�صريح على طوال التاريخ عن
مدى املظلوم ّية العظمى ل�س ّيدة ن�ساء العاملني .
متى تكتحل عيوننا
�س ّيدي يا �أبا �صالح
بطلعتك الغ ّراء يا موالي ،وتك�شف لنا مو�ضع
قرب ب�ضعة املختار ،فنن�صب العزاء ونب ّل
القرب بدموع العيون؟ متى �س ّيدي فقد ع ّز
فعجل يا بن الزهراء .
علينا هذا الغياب؟ ّ
.....................................
( )1فاطمة الزهراء من املهد �إىل اللحد :ج،1
�ص.316
(� )2أعيان ال�شيعة :ج� ،1ص.321
( )3بنور فاطمة اهتديت :ج� ،8ص.5

نرجس مهدي
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إيماني

َع َلى ُخ َطى ال َّن َجاح

لك ّل �شي قانونه وللنجاح قوانني ,هي عنوان ب�سيط ل�سل�سلة غايات �أو
�أمنيات يطمح يف الو�صول �إليها ومالم�ستها ك ّل َمن عرف احلياة حقّ
معرفتها ,ولكن ما هي الكيفية وال�سبيل ملعرفة معنى احلياة؟ �أو بالأحرى
هل هناك معنى خا�ص ال يب�صره �سوى الناجحني؟ هي جمموعة �أ�سئلة
تت�ضمنها �أجوبة تكون يف الوقت ذاته املفاتيح لأبواب الغلب والفالح.
ممن تد ّنت عندهم الدافعية والآمال والطموح يجهلون
كثري من الب�شر ّ
�أول مفتاح� ،إذ به ت�شرع الأبواب الواحد تلو الآخر� ،أال وهو احلكمة من
وجود الإن�سانَ ِ ..
ول ال�سعي من قبل هذا الإن�سان لنيل �شيء من الكمال
والنجاح؟ ما مي ّيز هنا املتنور بنور الإ�سالم ونور �أهل بيت حممد ؟
فعل جزاءه �سواء كان الفعل خري ًا �أم �شر ًا يف
عمل ح�ساب ًا ،ولك ّل ٍ
�إنّ لك ّل ٍ
الدنيا قبل الآخرة ,فهو �أقوى دافع يتم�سك به املوايل ّ
ليعطر م�سرية حياته
بعطور الأزهار الربانية ور�ضاهم وال�سعي لنيل �شفاعتهم ,وما يحيي قلب
امل�سلم يف الزمن الذي �صارت امل�صالح والأنا فيه فوق ك ّل �شيء هو وجود
�إمام ي�شقّ ال�صعاب لتحيا �أ ّمة جدّه بربكات وجوده ،وال ي�سقط �سخط
اهللتعاىل عليهم وعلى �أفعال املوالني حلزب ال�شيطان منهم ,بعد حت�صيل
�أول ال�سبل لرفع م�ستوى الدافعية يف الوجدان ت�أتي معرفة الذات حقّ
معرفتها ،فهي التي حتدد جودة الطريق امل�سلوك �إىل نهاية املطاف.
الإملام مبكنونات الذات حتدّد يف الوقت ذاته الأهداف املرجو حتقيقها
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فاطمة النجار

يف �أروقة احلياة ,ولكن هل هناك دالة للتعرف على الذات؟ نعم فمن
تو ّكل على اهللتعاىل وجعله املعني ف�سيجعله الباريعز وجل على دراية
بك ّل جمهول ,وحماولة ن�سيان املا�ضي واال�ستئنا�س باحلا�ضر ،وم�ساحمة
الذات وتوقريها ،وانتقاء ك ّل ما هو متزن ور�صني لها ,ال تكابر ًا �أو تبخرت ًا
بل لأنها من عند اهللتعاىل وت�ستحق �أن تبتعد عن الرذائل واملجلبات
ّ
للذل لها ,فالنف�س عن الذي �سلف ذكره نهاها عن املنكرات واملحرمات
يف الوقت ذاته� ،إذ �أنّ املحرمات ت�صنف من �ضمن الدرن والدن�س.
الآن �صارت الروح مرتكزة على ركائز �سامية ,كالقرب �إىل اهللتعاىل،
والت�صالح مع الذات ،ويتلوها تعيني الأهداف ,الآن �صار لتخطيط تلك
الأهداف واملبتغيات املرجو حتقيقها وت�صنيفها الدور الأهم ,فال جناح
ببعرثة الأهداف ،وال فالح بال�ضياع وتال�شي الأولويات يف معرتك احلياة
و�ضجيج امل�س�ؤوليات وااللتزامات املفرو�ضة على الفرد.
هذه كانت نبذة خمت�صرة ل�سلوكيات َمن ظفروا بالنجاح� ،إذ �أنّ عامل
النجاح عميق ،والإبحار فيه جائز َملن �أراد بلوغ �ساحل ال ُغلب والفالح,
والب ّد من طلب الر�ضا وال�سند من مالك امللك وال�سري على ُخطى َمن
نف�س من �أنفا�سهم وبك ّل �ساعة من
خطوا حروف النجاح والكمال بك ّل ٍ
�ساعات حياتهم ،و�ضحوا بدمائهم لت�سري اخلالئق على خطواتهم ،هم
َمن �أذهب اهلل عنهم الرج�س وط ّهرهم تطهري ًا.

الغرس الطيب

َص َل ِتي ..حَ َيا ِتي و َ َ
س َّجا َد ِتي و َ
َ
َنا ِتي
منذ بواكري حياتي والتقاطاتي الطفولية لعامل
الذكريات انطبعت يف مر�آة روحي �صورة
(�سجادة ال�صالة) بنقو�شها ور�سومها ومتددها
اليومي يف غرفة والدي يف �أوقات حمدّدة.
ّربا كان ولعي املبكر هذا يف تهيئة �سجادة
والدي لل�صالة هو العمود الأ�سا�س الذي دق
يف وجداين لأكون ل�صيقة �سجادة �صالتي فيما
بعد ،لِ َا كانت ت�شعرين به �سجادة والدي من
طم�أنينة و�أمان ا�ست�شعرها وهو يقيم ال�صالة
راكع ًا �ساجد ًا لقوة خف ّية عظيمة ال �أراها ولكن
كياين ال�صغري يركن �إليها ويلوذ بها ،فهي التي
منحت والدي تلك ال�سمات املهيبة الطافحة
بال ِب�شر وال�سمو عندي وعند الآخرين.
ومل تفارق �صورة ال�سجادة خميلتي �صحو ًا
وحلم ًا ،فلطاملا تراءت يل يف �أحالمي كب�ساط
ريح يحملني �إىل م�سارات علوية م�ضيئة ك�أنها
البلور املتناثر على �سفوح جبال الغيم ،ويف
حياتي �أ�ضحت �سجادة ال�صالة بقعة يفء
�أ�ستظ ّل بها من هجر الأيام وابتالءاتها ،حتى
�إنها تتحول يف الكثري من الأوقات �إىل جنينة
فيحاء وارفة الظل افرت�شها ف�أغدو يف عامل �آخر
الدنيوي.
ميت ب�صلة لعاملي
ال ّ
ّ

على ب�ساط �سجادتي �أخذتُ �أُعيد ربط روحي
بحبل اهلل تعاىل املتني ،ف�أقر�أ ختمات القر�آن
املجيد واحدة تلو الأخرى ،ويف ك ّل مرة �أ�ستعذب
القراءة بال ملل وال نفور ،ومنها �أنتقل �إىل
أدجج ج�سدي الفاين بك ّل
�سالح امل�ؤمن ف� ّ
�أنواع الأ�سلحة من �أدعية �سادتي �أهل البيت
املتواترة ،وبع�ض الأوراد التي اعتدت
على املداومة عليها حو ًال كام ًال كي تنطبع يف
ذهني وال ُتحى م�صداق ًا لو�صفة �إمامي جعفر
ال�صادق .
وعلى �سجادة �صالتي �أع ّفر جبيني برتبة
ال�شهادة اخلال�صة لوجه اهلل الكرمي� ،إنها تربة
موالي احل�سني فيها دوائي و�شفائي ،ومنها
تتكور حبات م�سبحتي التي تط ّهر �أ�صابعي
وهي تعدّد (ت�سبيحات موالتي الزهراء )،
فهي ب�ألف �صالة م�ستحبة ،وبها �أدمي انت�سابي
الإمياين �إىل �س ّيدة ن�ساء العاملني .
ً
�سجادتي متلأ املكان عطر ًا فواحا �أينما
افرت�شتها ومددتها ،ففي بقعتها �أقف بني يدي
خالقي العظيم مت�أدبة نظيفة �أنيقة معطرة
ك�أنني � ّ
أزف روحي الآثمة قربان ًا يومي ًا على عتبة
معراجي املتواتر بكر ًة وع�شي ًة ،يف �أحاديث عن

د .بيان العريض

نب ّينا الأكرم و�أهل بيته �أنّ بقعة الأر�ض
التي ي�صلي عليها امل�ؤمن تدعو له طوال حياته،
لأنه �شرفها ب�إقامة الذكر وجعلها انطالقته
النقية نحو ال�سماء؛ لذا ف�إنني �أنقل (�سجادتي)
يف ك ّل بقعة من البيت بني �آونة و�أخرى؛ طلب ًا
وا�ستجدا ًء لهذا الدعاء الأر�ضي.
�سجادتي لها طقو�سها اخلا�صة ،وكذلك بركاتها
الفيا�ضة ،و�آخرها غر�سي ل�سجادة �صغرية
حلفيدي يف بقعتي الدنيوية ،فعلى حمبة موالي
�أمري امل�ؤمنني وزيارة الغدير �أحتفته بها
وهو يخطو نحو �سنته الثانية ،وما �إن ا�ستقرت
قدماه الند ّيتان عليها عدّة مرات �آناء الأذان،
حتى �أخذ باجلري املتعرث ،فتناثرت فرحتنا
وا�ستب�شارنا حوله وحول �سجادته ال�صغرية.
أحب و�أع�شق �سجادة �صالتي،
�إنه يح ّبها كما � ّ
وهذا ما كنت �أبغيه �أن ت�صبح �سجادة ال�صالة
لأوالدي و�أوالدهم من بعدهم ،ب�ساط بركة
ورحمة و�آمان ،فهي حلقة و�صلهم باهلل العلي
العظيم ،وهي معراجهم ُ
النبي و�آله
بخلق ّ
و�أخالقهم ،وهي مزرعتهم وجتارتهم
الرابحة يف ك ّل حني.
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لحياة أفضل

َ
س َعا َدتُ ُهم
البنت في ظل رعاية
االب واالخوان
�أبوها يف ال�سجون ميدّها �صرب ًا ،و�أخوها قربها
ميدّها طهر ًا ،هي نبتة ا�ستقت عقيدتها من بيت
النب ّوة فتف ّرعت بالف�ضائل ،وهي جنمة ا�ستمدّت
نورها من �شم�س الإمامة فلمعت باملكارم ،تلك
هي فاطمة بنت الإمام الكاظم التي و�صفها
الإمام ال�صادق قبل والدتها بـ (كرمية �أهل
البيت) ،ول ّقبها �أخوها الإمام الر�ضا بـ
(املع�صومة) ،والتي قال عنها الإمام اجلواد
ّ
الجنة"()1؛
" :مَن زار قبر عمّتي بق ّم فله
لن�أخذ من ذلك عدّة درو�س اجتماعية
�سنلخ�صها يف �صورتني:
(الصورة األولى)
ما زال �أفراد جمتمعنا ال يفرحون بوالدة الأنثى
كفرحتهم بوالدة الذكر ،بل جند بع�ضهم
يويل لالبن اهتمام ًا �أكرث من البنت من جهة
التعليم واملكانة االجتماعية وغري ذلك ،حتى
ور�أينا مواهب وامتيازات كثرية مدفونة عند
بع�ض الفتيات ب�سبب �إهمال �أهاليهنّ  ،لكن
عدم اال�ستب�شار بوالدة البنت وهذا الإهمال
ملكانة املر�أة بالت�أكيد هو لي�س ديدن �أهل البيت
جتاه ن�سائهم وبناتهم؛ لأ ّنهم يحملون
يف ذواتهم الإ�سالم احلقّ  ،فهذا هو الإمام
ال�صادق ينبئ عن ال�س ّيدة مع�صومة
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وعن ف�ضل زيارتها قبل والدتها ،بل حتى قبل
والدة �أبيها الإمام الكاظم بقولهّ :
"إن هلل

حرماً
تعالى حرماً وهو م ّكة ،ولرسوله
وهو المدينة ،وألمير المؤمنين حرماً وهو
الكوفة ،ولنا حرماً وهو قم ،وستدفن فيه
امرأة من ولدي ُتسمّى فاطمة مَن زارها
ّ
الجنة"()2؛ ليعطي لوالدة البنت
وجبت له

اهتمام ًا وانطباع ًا طيب ًا ،كما �أنّ الإمام ال�صادق
و�صف البنت املك ّرمة بـ (كرمية �أهل البيت)
قبل والدتها ،وو�صفها �أخوها الإمام الر�ضا بـ
ليبي �أنّ البنت ب�إمكانها �أن ت�صل
(املع�صومة)؛ ّ
�إىل الدرجات العليا يف التقوى ،وجتلب لأهلها
اخلري وال�سمعة الط ّيبة على ح ّد متكافئ مع
الولد �إذا كان �صاحل ًا ،وعلى املجتمع �أن يه ّيئ
لها الظروف ،و�أن يعاملها املعاملة الط ّيبة.
(الصورة الثانية)
هنالك فتيات يفتقدنَ �إىل الأمان واحلنان
مبجرد �أن يغيب �أو ميوت عنهنّ الوالد حتى
لو كان عندهنّ �أخوة؛ وذلك لأنّ �أخوتهنّ
اليعوضون مكان الوالد �إ ّما بالتفريط �أو
الإفراط �أو كليهما ،فهم �إ ّما ال ي�أبهون لهنّ
�إهما ًال� ،أو ي�ض ّيقون عليهنّ حر�ص ًا� ،أو �أ ّنهم
يفعلون كال الأمرين مع ًا ،فيهملونهنّ بعدم

رنا الخويلدي

توفري االحتياجات ال�ضرورية لهنّ  ،ومينعونهنّ
من فعل �أمور م�شروعة لهنّ كاخلروج لطلب
العلم وغري ذلك ،وهذا هو الظلم بعينه ،وهو
بالنبي
خالف ما جاء به الإ�سالم احلقّ املتمثل
ّ
و�أهل بيته  ،فهذا هو الإمام الر�ضا
مل يكن الأخ فقط لل�س ّيدة فاطمة املع�صومة
 ،بل كان الأب �أي�ض ًا لها بغياب والدهما
يف ال�سجونّ ،ثم قتله� ،إىل ح ّد �أنها مل ت�صرب
على فراقه حني ذهب �إىل مدينة مرو ،فبادرت
بااللتحاق به ،فوافاها الأجل يف الطريق �إذن
ح ّبذا �أن يكون رفق الإمام الر�ضا ب�أخته
ال�صغرية فاطمة املع�صومة عنوان ًا ال يتلك�أ
عن فهمه �أخوة هذا الزمان جتاه �أخواتهم؛
ليج�سدوا بذلك قول
النبي يف و�ص ّيته
ّ
()3
بالن�ساء.." :رفقاً بالقوارير"  ،وهو الذي
ي�ؤكد عليه الإ�سالم ،وي�ستب�شر بوالدتها؛ وبذلك
يت�ضح مدى احرتام �أهل البيت للفتاة.
......................................
( )1ميزان احلكمة :ج� ،2ص.1200
(� )2أعيان ال�شيعة :ج� ،5ص.246
( )3عيون �أخبار الر�ضا� :ص.452

لحياة أفضل

َع َذ ُ
اب األَ ْط َباق
زهراء حكمت

ض َ
أَ َ
بغ ُ
احل َلل

آمال كاظم الفتالوي

أ ُ ُّم ال َب َنات
ت�ساقطت دموعها على ردائها ..حاولت كثري ًا �أن حتب�س تلك الدموع من دون
جدوى..
كانت �صرخات القهر متزّق كيانها ،لكنها ال ت�ستطيع �أن تُف�صح عنها ،وقفت
�أمام القا�ضي وك�أنها ت�ستنجد به �أن ال ُيجري الطالق ،و�أن يرتكها ترعى بناتها
و�إن كانت ب�صفة خادمة ،تعاطف القا�ضي معها وزجر الزوج الذي �أبى � ّإل �أن
يطلقها ،فهو يريد �أن ينجب ولد ًا يحمل ا�سمه ،وهذه املر�أة ال تنجب الأوالد
�إنها تنجب البنات فقط! وهذا من �سوء حظه وهو يريد �أن يج ّرب حظه مع
امر�أة جديدة ا�شرتطت عليه �أن يط ّلق (�أم البنات) لرت�ضى بالزواج منه.
تن ّهد القا�ضي وهو يرى هذا ال�شخ�ص املتع ّنت الذي ال يريد �أن يفهم �أنّ املر�أة
غري م�س�ؤولة عن حتديد جن�س اجلنني ،و�أ ّنى له الفهم وقد �أغلق عقله بقفل
العناد والغباء ،وق ّرر �أن يحاول معه حماولة �أخرية ع ّل وع�سى �أن يرتدع عن
قراره املتع�سف قائ ًال:
يا بني هب �أنك تريد �أن تتزوج بامر�أة �أخرى تنجب لك ولد ًا ،فلماذا �إذن
تريد �أن تط ّلق �أ ّم بناتك؟
�أجاب الزوج وهو يحمل ه ّما كبري ًا :يا �س ّيدي املر�أة التي �أريد الزواج بها
علي �أن �أط ّلق زوجتي الأوىل؛ لأنها لن تتزوج على �ض ّرة بح�سب قولها.
ْ
ا�شرتطت ّ
القا�ضيَ :من ت�شرتط عليك هذا ال�شرط ال تخاف اهلل يف �أ ّم بناتك ،ملاذا ال
تختار غريها؟
الزوج :ولكنها تنجب الذكور ،فلديها ولدان من زوجها الأول ،ثم ما دخلك
�أنت؟! عليك �أن جتري �صيغة الطالق وتنهي الأمر ب�سرعة.
حوقل القا�ضي وهو ال ي�ستطيع فعل �شيء لهذه املر�أة امل�سكينة التي ابتليت
بزوج قليل العقل وناكر للجميل ،حب�س دموعه بجهد كبري وهو يرى املر�أة
امل�سكينة حتت�ضن بناتها وتنظر �إليه بعني املنقذ ،ولكن ما يف اليد حيلة ،مل
يجد بد ًا من �إجراء �صيغة الطالق.

منذ ال�صباح الباكر نادت الأمُ :بن ّيتي قومي لتغ�سلي ال�صحون ،فهي
من يوم �أم�س موجودة يف املطبخ ،جتاهلت البنت كلمات الأم ،وك�أ ّنها مل
تقل ومل تتو�سل ب�صوتها احلاين ،ود ّقت ال�ساعة الثانية ظهر ًا وتكد�ست
الأطباق �أكرث ،ك ّررت الأم طلبها :بن ّيتي �أما �آن الأوان لأن تقومي بغ�سل
انتهت تلك امل�سل�سالت املقيتة،
عملك اليومي الوحيد� ،أما ِ
الأطباق ،فهو ِ
بدنك يرتهل
لك عالج ،وها قد بد�أ ِ
و�أردفت قائل ًة :احلركة يا بنتي ِ
عمرك يا زهرتي احلبيبة،
أنت يف اخلام�سة ع�شرة من
من ال�سمنة و� ِ
ِ
جتاهلت االبنة كلماتها م ّرة �أخرى ،وك�أن �شيئ ًا مل يكن ،ودقت ال�ساعة
اخلام�سة ع�صر ًا ،فبد�أ الغ�ضب ينتاب الأم �ساعة تبديه ،وتخفيه بقلبها
�ساعة �أخرى خوف ًا على م�شاعر ابنتها الوحيدة الغالية� ،أن ُترح،
وكررت الطلب بنربة �أعلى� :سارة �إىل الآن مل تغ�سلي الأطباق� ،أريد �أن
�أع ّد طعام الع�شاء.
لدي �أبد ًا ،قامت
�أخذت االبنة كتابها وقالت :عندي امتحان ،ال وقت ّ
الأم وغ�سلت جزء ًا من الأطباق خل�سة مل�ساعدة ابنتها ،ولكنها يف الوقت
نف�سه تريدها �أن تنجز عم ًال منزلي ًا ولو واحد ًا؛ لت�شعرها ب�أنّ هنالك
م�س�ؤول ّيات مناطة بها الآن لتحملها م�ستقب ًال .دقت ال�ساعة الثامنة لي ًال
وبد�أ على مالمح الأم الغ�ضب ،وبعد جدال و�صراخ مع الفتاة قامت
�أخري ًا بغ�سل �أطباق ال�صباح يف ال�ساعة التا�سعة لي ًال ،هذا بعد �أن تعبت
الأم نف�سي ًا وج�سدي ًا �أ�ش ّد التعب وهي ترى �أ ّنها وحيدة ب�أعمال املنزل،
و�أنّ ابنة امل�ستقبل الوحيدة الواعدة ال تهتم ب�أداء �أب�سط عمل وم�س�ؤولية
مناطة بها ،وبد�أت تغرق بالتفكري والدعاء مع ًا ب�أن يهدي اهلل تعاىل
علمت تلك الفتاة كم �آملت
ابنتها ويكم ّلها بالعقل والإدراك ،ولو ِ
�أمها بذلك العمل والت�سويف ،وكم خ�سرت من الأجر العظيم
لإثارة غ�ضب �أمها وحرق قلبها عليها ملاتت ح�سرة على ما
فرطت ،لكن هيهات �سيكون ذلك بعد
فوات الأوان.
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لحياة أفضل

املَرأ َ ُة و َ
َاحل َياة
زينب جعفر إسماعيل الموسوي

َّ
اإل ْع َل ُم امل ُ َ
والش َباب
ضل ِّ ُل
ِ
املواطن اإلعالمي
أريج علي

بعد انت�شار و�سائل االت�صال التي تُع ّد من �أهم �أدوات الإعالم وتطورها
الهائل الذي فتح العديد من البوابات الإعالمية التي �أ�ضحت �أكرث �شهرة
و�أ�سرع من غريها وب�سبب اال�ستخدام الوا�سع لها �أ�صبح املواطن العادي
هو َمن يبثّ املادة الإعالمية التي تُثبت �أو تنفي خرب ًا ما بغ�ض النظر عن
�صحته من عدمها ،وهذا �أعطى �شبه �صالحية لك ّل �شخ�ص �أو مواطن ببثّ
ما يحلو له من �أخبار من دون �أن ينتقي ما يب ّثه �أو التحقق منه ،هذا �إذا
واع ملا يفعله� ،أ ّما �إذا كان يعي ما يفعل ويتعمد فهذه
كان هذا ال�شخ�ص غري ٍ
طامة كربى علينا التوقف عندها لإيجاد ح ّل منا�سب لها ،ويف كلتا احلالتني
علينا �أن ننتبه لك ّل ما ُيطرح بخا�صة على مواقع التوا�صل االجتماعي التي
هي �أكرث ما ُي�ستخدم يف هذا النوع من الإعالم ،مث ًال ت�ستخدم بع�ض
اجلهات هذه املواقع لت�سقيط بع�ض ال�شخ�صيات ِعرب ح�سابات وهمية،
واملواطن ي�صدّق ب�سرعة ك ّل ما ُيطرح ويقوم بدور الناقل لهذه الأخبار
من دون وعي منه لنتائج فعله هذا �أو حتى بدون �أن يتح ّرى احلقائق التي
تكون مغ ّيبة بفعل فاعل� ،أو على العك�س تعمل على تلميع �إحدى ال�شخ�صيات
لأغرا�ض خمفية ،باملقابل يقوم هذا املواطن باحتواء الفكرة والرتويج لها،
ويف احلالتني يكون املح ّرك الرئي�س لهذه احلمالت هي عاطفة املواطن
التي تتغ ّلب على عقله يف مترير الأهداف التي �أرادتها هذه اجلهات بدون
تعب و�إجناحها وحتقيقها ومن دون �أي خ�سارة مادية تُذكر.
الوعي لهذه الظاهرة مطلوب ،فعلى اجلميع توخي احلذر من مغ ّبة هذه
الأفعال التي بالت�أكيد �ستكون ذات مردودات وخيمة على املجتمع ب�شكل
عام ،وعلى ال�شخ�ص نف�سه ب�شكل خا�ص؛ �إذ �سيكون عر�ضة لأي حالة
ن�صب �أو احتيال.
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املر�أة هبة من اهلل تعاىل لهذه احلياة ،وهي املحور الذي يدار مداره والثقل
الأكرب ،وهي م�صدر للعطف واحلنان والدفء الرافد بالعطاء الذي مي ّد
باحلب والر�أفة والطم�أنينة؛ ولذا على املر�أة اتّباع �أ�ساليب
املجتمع ب�أ�سره
ّ
ُ
�صحيحة وب ّناءه لبناء �أ�سرة متكاملة من ك ّل النواحي؛ لتتمكن من العي�ش
ب�سعادة وهناء ،واحلفاظ على الأ�سرة من ال�ضياع واالنهيار ،ومن هذه
الأ�ساليب عدم ال�ضغط على الزوج وحتميله ماال طاقة له ،فاملر�أة العاقلة
هي التي ت�سعى دائم ًا �إىل �إ�سعاد زوجها وطاعته يف ك ّل الأمور ،وعليها �أن
ُق�صر يف واجباتها ،وتطمح دائم ًا
تواجه عقبات احلياة املختلفة ،و�أن ال ت ّ
�إىل �إ�شاعة جو ال�سعادة والفرحة يف بيتها.
بع�ضهم يرى �أنّ من �أهم ميزات الزواج الناجح �أن تكون الزوجة حا�صلة
على ال�شهادة اجلامعية ،وهذا لي�س من م�سببات النجاح وال�سعادة
الزوجية ،فاملر�أة التي ال تلتزم بدينها وتعاليمه ال ميكن �أن تع ّو�ض �شهادتها
هذا النق�ص ،فاملطلوب هو العقل واحلكمة ،وعلى املر�أة احلا�صلة على
وتخ�ص�صات درا�سية عالية و�صاحبة العمل الد�ؤوب
�شهادات جامعية
ّ
أ�سري،
امل�ستمر �أن تعي �أنّ م�س�ؤوليتها م�ضاعفة من اجلانب
العملي وال ّ
ّ
واع م�ؤمن بقيم الإ�سالم
و�أن ال تن�سى ر�سالتها احلقيقية يف �إعداد جيل ٍ
والأخالق احلميدة ،وعدم الوقوع يف ِ�شباك احلياة الع�صرية و�إغراءاتها،
و�إن كان الب ّد للمر�أة من العمل فيجب �أن تختار العمل املنا�سب لها ،و�أن
ُت�سك بزمام الأمور عن طريق التوفيق بني عملها و�أ�سرتها ،و�أخري ًا
عليك االهتمام باملظهر ،ف�إذا اعتقدت الزوجة ب�أنّ هناك
�س ّيدتي الفا�ضلة ِ
عمر ًا حمدد ًا ي�سمح لها ب�أن تهتم بجمالها فهي خاطئة ،ويف الوقت نف�سه
�إن �أفرطت يف االعتناء مبظهرها
على ح�ساب واجباتها فهي قد
�أخلت بحقوق �أُ�سرتها ،وعليها
املوازنة بني ما لها وما عليها.

لحياة أفضل

أَب َن ُ
اؤ َنا إ ِ َلى أَيْن؟

اط َئة
اهيمُ َخ ِ
َم َف ِ
أوس محمد عبيد

(هللا غاضب علينا)
غالب ًا ويف �أ�صعب املواقف التي تواجهنا وخ�صو�ص ًا عند تكرارها ن�سمع َمن
يردّد :اهلل تعاىل غا�ضب علينا ،عند زحمة ال�شوارع نردّد اهلل تعاىل غا�ضب
علينا ،وعند حدوث � ّأي م�شكلة �أو �أزمة نقول اهلل تعاىل غا�ضب علينا،
عندما ندعو وال ُي�ستجاب لنا نقول اهلل تعاىل ال يح ّبنا ،والكثري الكثري
من هذه العبارات التي لو مت ّعنا بها ومب�ضمونها ملا جت ّر�أنا على نطقها!
رب العاملني ما خلق عباده من �أجل �أن يبغ�ضهم ،وال خلقهم من �أجل �أن
ّ
ينتقم منهم ،فهو �أرحم من الأم على ولدها ,ومن �شدة ح ّبه لعبده يتوب
عليه عند ارتكابه للذنوب ال�صغرية ،ف�إذا العبد توفق لطلب التوبة من ر ّبه
يتوب عليه ك�أن ال ذنب له.
وهو موجود قريب منه عندما يدعو العبد ,قد ُي�ستجاب دعا�ؤه وقد ال
ُي�ستجاب له ،فهذه حلكمة يف علم الباري ,ولو علم بني �آدم بها ل�سجد
�شكر ًا لرحمة ر ّبه وعطفه.
اهلل خلق الإن�سان يف هذه الدنيا من �أجل �أن يختربه ويخترب �صربه ومقدار
احلب ،لكنه ج ّل جالله من
غني عن هذا ّ
ح ّبه لر ّبه ،هو بالت�أكيد ج ّل وعال ّ
ح ّبه لعبده امل�ؤمن �سوف يكافئه بجنان يف الآخرة ما حلم بها خملوق،
رب العاملني لنا،
احلب العظيم من ّ
�إخوتي أخوايت لن�ست�شعر مقدار هذا ّ
ولنبتعد عن ترديد عبارات كهذه.

حوراء كاظم

والتغيات التي حدثت يف
يف ظل التطور التكنولوجي الذي ن�شهده اليوم
ّ
الآونة الأخرية جند ت�أثري ًا �سلبي ًا يف �أبنائنا ،وكان �آخرها �شبكة البحث
(�شبكة االنرتنت).
مي�سك ال�شاب الطفل حتى كبار ال�سن الهاتف منذ ا�ستيقاظهم حتى �ساعات
مت�أخرة من الليل ،ويتجولون بني مواقع التوا�صل االجتماعي ،فيبد�أ ال�شاب
ب�إهمال دينه ،ومن ثم �أ�سرته حتى ي�صبح �شخ�ص ًا مدمن ًا على مواقع
التوا�صل االجتماعي.
لك ّل �شيء فوائد وم�ضار ،كذلك االنرتنت فالإدمان عليه هو م�ضيعة للوقت،
مما ي�ؤدى �إىل تدمري الأخالق ون�شر
غري احتوائه على مواقع ال �أخالقيةّ ،
الف�ساد يف املجتمع ،ولكن ال�س�ؤال �أين الأب؟ �أين الأم؟
ً
ي�سكن �أفراد الأ�سرة يف بيت واحد وال يعلم �أحدهم �شيئا عن الآخر ،تفككت
الأ�سرة وهي نواة املجتمع وركيزته ليتفكك جمتمع ب�أكمله.
يجب على الأم وكذلك الأب مراقبة ولدهم مراقبة �صحيحة ،وعدم �إعطائه
الهاتف يف �سنّ مبكرة جد ًا ،ومن اخلطوات التي يجب على الأم والأب
اتّباعها:
ّ
 .1تعريف الطفل ب�أهمية الوقت وكم هو ثمني ،و�أنّ �أنفا�سنا وكل دقيقة
وثانية نحا�سب عليها.
� .2إ�شغال وقت الطفل بتطوير هواياته مثل الر�سم �أو الكتابة وغريها.
معي ي�ستخدم فيه الطفل الهاتف.
 .3حتديد وقت ّ
� .4إ�شغال وقت فراغ الطفل بقراءة الكتب املفيدة والنافعة.
 .5ويجب �أن نهدف �إىل تعليم �أبنائنا العادات والتقاليد التي ن�ش�أنا عليها،
وتعريفهم بعقيدتنا وديننا احلنيف.
بحب �أوالدهما ،ولكن احلب لي�س كافي ًا بل احلذر
قلب الأب والأم ينب�ض ّ
واع نر�سم به م�ستقبل عراق
واملراقبة مهمة �أي�ض ًا من �أجل جيل جديد ،جيل ٍ
�أجمل عراق ينب�ض باحلياة.
مع هذا فالقرار بيدك هناك خري و�شر� ،صالح ومنكر ،معرفة وجهلَ ،فما تختار؟
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تَ
اه ِج
غيي ُر امل َ َن ِ
ِ
ِفي امل َ
َ
س
ار
د
ِ ِ
ال َّنمُ َ
وذ ِجيّة
باتت العملية التعليمية في بالدنا تشكو من
إرهاقات مقيتة ,وأمسى الحراك التعليمي
يتخبط في رؤى آنية غير مستقرة؛ وذلك
لضيق األفق في خطط مستقبلية بعيدة
األمد ,وحالة التقشف التي تشهدها البالد
والتي تزيد الخناق على الجانب التعليمي
وخاصة على شريحة الطالب وذويهم،
ممّا أسفر عن نقص حاد في توفير الكتب
المدرسية للطالب ,وعدم رفدهم بأبسط
مستلزمات القرطاسية الالزمة ,وظهور
دعوات تنادي بإلغاء مجانية التعليم في
العراق بذريعة األزمة االقتصادية في بلد
الخيرات الالمتناهية ,ومع هذه اإلشكاالت
انبثقت فكرة جديدة وهي التعليم باللغة
االنكليزية للمواد العلمية في المدارس
النموذجية بدل من اللغة األم اللغة
العربية ,وهذه التجربة تطلبت تكلفة مالية
لطبع مناهج جديدة ,ودورات تطويرية
لتأهيل المالك التدريسي الستيعاب
المنهاج الجديد والعمل على تقديمه
لشريحة الطالب ,وبين تقبّل هذه الفكرة
والترحيب بها وبين التخوف منها ارتأت
مجلة رياض الزهراء أن تتعرف على
آراء المعنيين بهذه التجربة ،سواء من
المالك التدريسي أم من الطالب وذويهم.
ومن ضمن الشخصيات التي التقينا بها الست
منتهى /مديرة مدرسة نازك المالئكة التي
بيّنت رأيها قائلة:

�إنّ هذه التجربة جيدة �إذ تعمل على تنمية قدرات
مما
الطالبات على التحدث باللغة االنكليزيةّ ,
ُي�ساهم يف توفري فر�ص عمل لهنّ يف امل�ستقبل.
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وبينت الست فخرية رشيد /مدرّسة لمادة
األحياء في مدرسة نازك المالئكة النموذجية
مشكورة:

�أنّ التجربة جديدة ولها جوانب �إيجابية ت�ؤهل
الطالب املتم ّيز للتحدث باللغة االنكليزية
مما ي�ؤدي
وخا�صة امل�صطلحات العلميةّ ،
�إىل �سهولة الدرا�سة يف املرحلة اجلامعية,
كما �أنها ت�شجعه فيما بعد على �أكمال التعليم
العايل واحل�صول على ر�سالة املاج�ستري ,وهذه
اخلطوة ت�ؤهل طالب املتو�سطة للتعود على
مما ي�سهم يف تنمية
الدرا�سة ل�ساعات طوالّ ،
قدراته امل�ستقبلية.
لك باع طويل في التدريس،
الست فخرية ِ
ما هي الخطوات التي اتبعتيها لنجاح هذه
التجربة؟

التجربة جديدة وكان لها وقع غري حم ّبب
على نفو�س الطلبة ,والحظت نفور الطالبات
منها ,و�أدى هذا النفور �إىل ان�سحاب عدد من
الطالبات من مدر�سة نازك املالئكة وانتقالهنّ
�إىل مدار�س �أخرى ,وعلى الرغم من �أنّ عدد
الطالبات يف ال�صف الواحد كبري وال يليق
علي انتقالهنَّ �إىل
مبدر�سة منوذجية � ّإل �أنه ع ّز َّ
مدار�س �أخرى ,و�إميان ًا ب�أهمية التعليم يف بلدنا
و�ضرورة جناح هذه التجربة على الرغم من
الإخفاقات التي تواجه خطط التعليم� ,أخذت
على عاتقي �أن �أدعم هذه التجربة مبا �أوتيت
من قوة؛ لذلك عمدت �إىل �إن�شاء قناة تعليمية

وفاء عمر المسعودي

لبناتي الطالبات يف املدر�سة ,وترجمة املوا�ضيع
الدرا�سية ملادة الأحياء ،ثم ُقمت بتلخي�ص
املادة ون�شرها على القناة ,وهذا و ّفر على
طالباتي جهد ًا يف الرتجمة ووقت ًا لفهم املادة
وحفظها ,وكان لهذا العمل �صداه املتم ّيز على
نفو�س طالباتي الالتي �سررنَ وجتاوبنَ معي بك ّل
طاقاتهنّ .

ما هي األدوات التي تعتقدين يجب أن تتوافر
لنجاح هذه التجربة؟

نفتقر يف مدار�سنا النموذجية �إىل الكثري من
الأدوات ،فيا حبذا لو توافرت يف املدر�سة �أكرث
من �آلة عر�ض واحدة؛ ل�س ّد جميع احتياجات
املدر�سة ,و�أحيان ًا يح�صل ت�ضارب يف اجلدول
الدرا�سي بني در�سي ودر�س �آخر� ,إذ يتطلب
�شرح الدر�سني �إىل �آلة عر�ض ,وهذا يولد الكثري
من الإرباك للطالب ولنجاح التجربة.

أمّا المدرّسة الست كفاح عبد هللا فقد تحدثت
مشكورة عن هذه التجربة باعتبارها مدرّسة
لمادة الكيمياء وقالت:

التجربة جميلة وجديدة على �صعيد مدر�ستنا؛
ول�صعوبتها على الطالبات اقرتحت علينا
ال�ست فخرية اال�شرتاك بالقناة التي عملت
على �إن�شائها لتقدمي املادة الدرا�سية للطالبات
قبل �إعطاء الواجب لهنّ  ,وذلك بعد �أن �أقوم
برتجمة املو�ضوع وعمل ملخ�ص للموا�ضيع
املهمة ،ثم �أبثها على الرابط امل�شرتك للطالبات
يف وقت مبكر لكي يتمكنَ من حفظها.
ّ
كل تجربة جديدة لها صعوبات ،ما هي أكثر
الصعوبات التي تواجه نجاح هذه التجربة؟

الملف التعليمي

�أو ًال املنهج جديد ،وثاني ًا باللغة االنكليزية,
وامل�صطلحات امل�ستخدمة �صعبة على الطالبات
�إذا ما حاولنَ درا�ستها لوحدهنّ  ,وعندما
ت�ستخدمني القامو�س لرتجمتها تالحظني �أنّ
الكلمة الواحدة تعطيك عدة معانٍ  ,ف�ض ًال عن
�أنّ يف اللغة االنكليزية �أكرث الكلمات حينما
ت�ضيفني �إليها كلمة �أخرى تُعطي معنى �آخر,
وهذا يتط ّلب مني �أن �أكون �أكرث حر�ص ًا ودقة
عند الرتجمة ،و�صراحة �أم�سى الوقت الذي
ا�ستغرقه يف حت�ضري املادة للطالبات �أكرث من
�أربع �إىل خم�س �ساعات ,وهذا ثقل على � ّأي
ُمد ّر�سة ,وعند طرح الدورة علينا يف بغداد
اخربنا الأ�ساتذة هناك ب�أنه ميكن لنا ا�ستخدام
الت�صحيح الإلكرتوين بد ًال من الت�صحيح
اليدوي ,ولكن الإ�شراف علينا رف�ض ذلك
و�أخربونا ب�ضرورة ا�ستخدام الأ�ساليب القدمية
بد ًال من احلديثة ,يف حني �أنّ الطريقة احلديثة
توفر الكثري من الوقت واجلهد الذي نحن يف
أم�س احلاجة �إليه.
� ّ
وبيّنت األخت (نرجس مهدي) وهي والدة أحد
الطالب المتميزين في مدرسة (الذرى) رأيها
ً
قائلة؟
عن التجربة

التجربة جديدة وهي تن ّمي قدرات �أبنائنا ،ومبا
�أنهم متميزون فهم قادرون على تخطي هذه
التجربة ,وهي حتتاج �إىل جهود �إ�ضافية من
مد ّر�س املادة ,وبتفاين املُدر�س يف �شرح املادة
وترجمتها يتم ّكن الطالب من ا�ستيعاب املواد؛
لذلك �أنا �أ�ؤمن ب�أنّ ميزان جناح هذه التجربة
�أو ف�شلها بيد املالكات التدري�سية.
ً
قائلة:
وتح ّدثت األخت إسراء فليّح عن التجربة

ابنتي من املتفوقات ,ونحن ن�سكن يف منطقة
الهندية ،وكانت لنا رغبة يف دخولها مدر�سة
منوذجية للبنات على الرغم من ُبعد امل�سافة بني
البيت واملدر�سة ,ومدر�سة نازك املالئكة تتمتع
بحراك فكري وبيئة علمية تربوية خمل�صة ق ّل
نظريها ,وهي حتاول ب�شتى الطرق ا�ستقطاب
طالباتها بجهود ا�ستثنائية ,و�أ�صبنا بالده�شة
من تغيري املواد الدرا�سية ،والحظت ال�صعوبة
بادية على ُم ّيا ابنتي وهي حتاول جاهدة �أن
ترتجم املواد وحتفظها؛ لذلك عر�ضت عليها

فكرة االنتقال �إىل مدر�سة �أخرى ,ولكن بعد
مدة وجيزة �أن�ش�أنَ املدر�سات قناة للطالبات
مما �أدى �إىل تذليل
لرتجمة املوا�ضيع الدرا�سيةّ ،
ال�صعاب �أمامها ,وهذا �أدّى �إىل ا�ستمرارها يف
املدر�سة علم ًا ب�أين مد ّر�سة ملادة الكيمياء يف
ق�ضاء الهندية ،وت�صيبني الده�شة من اجلهود
اال�ستثنائية للمالك التدري�سي يف مدر�سة نازك
املالئكة ,و�أنا ب�صراحة دائمة الدعاء للمالك
التدري�سي باخلري؛ لأنهنّ ي�ستحقنّ ذلك.
وبيّنت الطالبة (زينب أحمد عباس) الحاصلة

الست فخرية رشيد

على معدل ( )%99في الصف السادس
ً
قائلة:
االبتدائي

�أنا متفائلة بدرا�سة املناهج اجلديدة باللغة
االنكليزية؛ لأن اللغة االنكليزية لغة الع�صر وهي
لغة عاملية ,وهي متنحنا الثقة بالنف�س ,والذي
�شجعنا على اال�ستمرار يف املدر�سة ومقاومة
�صعوبة املواد الدرا�سية هي امل�ساعدة التي قدّمت
لنا من املالك التدري�سي عرب القناة التعليمية
التي �أُن�شئت لنا بجهود املالك التدري�سي.

الست كفاح عبد اهلل

أمّا الطالبة (زينب عالء عبد الرزاق) الحاصلة
على معدل ( )%99في الصف السادس االبتدائي
ً
مشابها ألقرانها في الصف:
فكان رأيها

وهو التم�سك باملدر�سة النموذجية ,وتخطي
هذه التجربة بنجاح ,و�أنّ عدد ال�ساعات التي
تق�ضيها زينب يف الدرا�سة بني (� )5-4ساعات
متوا�صلة يومي ًا ,وهي م�سرورة بهذه التجربة �إذ
تتم ّكن من التحدث باللغة االنكليزية بطالقة
مما هنّ يف عمرها.
تتم ّيز بها عن بنات جلدتها ّ

الجميع يؤكد على صعوبة التجربةّ ,
وأن
الطالب بحاجة إلى مَن يُترجم له المادة
ّ
ويلخصها ,ومنهم من ينظر إليها من
الجانب اإليجابي على الرغم من الصعوبة
التي شعروا بها أول وهلة عند تقرير
المنهج ,وستبقى التجربة محط أنظار
الجميع إلى أن تؤتي أُكلها وتثبت نجاحها
في المدارس النموذجية لتحقيق الغاية
التي وُ ضعت من أجلها.

إسراء فليح

الطالبة زينب عالء عبد الرزاق
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س َ
س ِة ال َّترب َِويَّة
لمي ِذ ِفي امل ُ َؤ َّ
ِع َنا ُد التِّ ِ

نوال عطية

العناد هو �سلوك يظهر على التلميذ ينتج عن عدم ا�ستجابته للأوامر املوجهة �إليه و�إ�صراره على خمالفة الآراء ولوائح الأنظمة املعدّة يف املدر�سة والعمل
مما ي�ؤدي �إىل ا�ضطراب العالقة بينه وبني الآخرين ،فت�شوبه حالة من التوتر وال�ضجر
عك�س ذلك ،ويف بع�ض الأحيان يحدث الأمر مع �أقرانه التالميذ ّ
ت�صل �إىل ح ّد ال�صراخ تعبري ًا عن �شدة الرف�ض ملا ُيطلب منه ،لتت�سع حلقة البون ال�شا�سع التي حتيط بدائرة التناغم من دون الو�صول �إىل نقطة احلوار
والتفاهم مع التلميذ امل�ضطرب.

وهناك ع ّدة عوامل تدعو إلى العناد عند األطفال ،منها:

 .1عوامل ع�ضوية تتع ّلق ب�إ�صابة الطفل ب�إحدى اال�ضطرابات التي حتيط مبنطقة الدماغ واخلاليا الع�صبية.
تخ�ص البيت والأ�سرة ،واالت�سام بلغة التزمت وارتفاع الأ�صوات عند النقا�ش وتوزيع املهام.
 .2عوامل بيئية ّ
حب التقليد عن طريق م�شاهدة �أفالم الكارتون وامل�شاهد العنيفة عرب الو�سائل التكنولوجية املتاحة �أمامه.
ّ .3
 .4عامل االتكال واالعتماد على الآخرين يف و�ضع احللول للمواقف التي تواجهه ،وتلبية متطلباته من قبل الوالدين واملقربني.
� .5إرهاق الطفل مب�س�ؤوليات ومهام تُرهق قواه ،وتفوق قدراته وطاقاته.

ومن أجل ّ
بث روح الو ّد ومد جسور التواصل بين التلميذ وأقرانه والمالك التربوي يجب اتخاذ ع ّدة خطوات ُتساهم في التقليل من ظاهرة العناد،
منها:

 .1عدم �إطالق م�صطلح (العنيد) على التلميذ يف حالة رف�ضه للقيام بالعمل ،فتكرار تلك الكلمة و�إ�سماعه �إياها يزيد من وقعها ال�سلبي ،ويدعو �إىل
الت�شبث بها لت�صبح حقيقة م�ؤكدة يف داخله.
 .2التح ّلي بال�صرب والهدوء عند مالحظة ظهور عالمات توحي بالت�شنج لت�صل �إىل ذروة الفو�ضى تربك عملية التفاعل والإقناع.
 .3منح التلميذ الف�سحة الكافية للتعبري و�إبداء �سبب االنزعاج حيال امل�س�ألة التي يتع ّر�ض لها.
 .4يقوم املع ّلم ب�شرح النتائج ال�سلبية التي تُلحق ال�ضرر بالتلميذ املعاند (ب�أ�سلوب �سل�س ومرن) كافتقاده عن�صر التفوق والتميز ،والتقليل من فر�ص
التقدم يف الدرا�سة.
املوجه �إليه ،و�إبداء الرغبة
 .5مدح التلميذ والثناء عليه يف احلدود الطبيعية ،وتقدمي املكاف�أة الرمزية نتيجة امتثاله للقوانني وا�ستماعه الإيجابي للكالم ّ
للح ّد من تلك املواقف املحرجة التي ت�صادفه.
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الملف التعليمي

َك َ
يف َن َع ُل املَدرَ َ
س َة َم َكاناً جَ َّذاباً؟
تبد�أ رحلة االلتحاق باملقاعد الدرا�سية مب�شاعر
خمتلفة ومتداخلة لدى �أولياء الأمور والطالب
على ح ّد �سواء ،ما بني ال�سعادة لدخول مرحلة
جديدة والتقدّم بخطوة �إىل الأمام وما بني
احلزن على ابتعاد الطفل ل�ساعات عديدة عن
البيت وعن عيون الأم حتديد ًا ،كما تتداخل
�أي�ض ًا م�شاعر االطمئنان والأمان لهذا البيت
مما
اجلديد والعائلة الأكرب وم�شاعر اخلوف ّ
�سيالقيه الطفل هناك� ،سرعان ما نالحظ
التغيري يف �سلوك الأطفال حيث البكاء امل�ستمر
وعدم الرغبة يف الذهاب �إىل املدر�سة ،وكذلك
ال�شعور بالآالم عند اال�ستيقاظ �صباح ًا ،وخلق
�سل�سلة من الأعذار التي تهدف �إىل عدم
الذهاب �إىل املدر�سة ،ويكون التعامل معهم �أ ّما
بالر�ضوخ للأمر الواقع �أو �إجبار الطفل وتعنيفه
لاللتحاق باملدر�سة.
�سنتحدث هنا عن خطوات ب�سيطة جلعل
املدر�سة مكان ًا جاذب ًا للطفل ،و�سنقت�صر يف
احلديث عن املدة خالل العام الدرا�سي.
لع ّل �أول ركيزة واخلطوة الرئي�سية للتخل�ص
من خوف الذهاب �إىل املدر�سة هي اال�ستماع
الف ّعال للأطفال ،وهي من الأمور املهمة التي
دعانا �إليها الإمام علي بن �أبي طالب  ،حيث

خلود إبراهيم البياتي

قال" :عوّ د أذنك حسن االستماع."..
ويتمازج مع هذه الكلمات تف ّهم امل�شاعر،
فعندما ن�ستمع للأطفال هذا يعني �أن ن�ستوعب
ما يقولون ونحتويهم ،ومن ّثم ي�شعرون بالدفء
واحلب ف ُيخرجون ك ّل ما بداخلهم من �أ�سباب
خمفية لعدم الرغبة يف الذهاب ،مع مالحظة
عدم الرتكيز والإحلاح على الطفل ب�أن يحكي
تفا�صيل ك ّل ما حدث يف �أثناء اليوم الدرا�سي،
بل ترك اخليار �أمام الطفل للحديث من عدمه.
ومن الواجب �أي�ض ًا �أن يت�سم اجلو الأ�سري بالأمان
والطم�أنينة كي ال ي�شعر الطفل باخلوف على َمن
يف البيت عند ذهابه �إىل املدر�سة ,كما يتم ّلكه
اخلوف من �أن ترتك الأم املنزل مث ًال خالل
وجوده يف املدر�سة ،ف ُي ّ
ف�ضل البقاء لإح�سا�سه
ب�أن هذه الطريقة تُبقي الأم �أمام ناظريه.
ممكن لبطاق ٍة جميلة حتمل �صورة معربة �أو
ر�سمة ب�سيطة ترتكها الأم يف حقيبة الطالب
�أن يكون لها مفعول �سحري و�أن جتلب له الأمان
خالل اليوم الدرا�سي.
يف حال الإ�صرار على عدم الذهاب ي�أتي هنا
الدور الكبري للأم يف البحث عن الأ�سباب
الرئي�سية للحالة ،وهي عبارة عن جمموعة
نقاط ُمتملة ،وهي:
()1

 .1حدوث موقف �سلبي يف البيت �أو يف املدر�سة.
� .2أحدث هذا املوقف اعتقاد ًا �سلبي ًا يف نف�سه
�أنه جبان مث ًال �أو انعك�ست لديه �صورة �سيئة
عن الآخرين مث ًال �أنهم غري ج ّيدين و�سيئو
الأخالق.
 .3االعتقاد و ّلد لديه �شعور ًا باخلوف والتوتر
وبع�ض اال�ضطرابات الع�ضوية.
� .4أ�صبح لديه �سلوك ان�سحابي وعدم الرغبة
بالذهاب �إىل املدر�سة.
ومتح�ص لتجد
�إذن من واجب الأم �أن تبحث ّ
ال�سبب ،من ّثم جتد احللول املنا�سبة للم�شكلة،
وتعمل على التخفيف منها حلني زوالها وعودة
الطالب �إىل �سابق عهده.
ولن�ضع قول الإمام علي " :إنما قلب الحدث

كاألرض الخالية ،ما ألقي فيها من شيء
ّإل قبلته"( ،)2ن�صب �أعيننا ،ونعمل على زرع

االعتقادات الإيجابية يف ذهن �أطفالنا؛ لتورق
حياة نف�سية هانئة.
كانت تلك خطوات ب�سيطة ن�ستطيع من خاللها
الأخذبيد�أطفالناجلعلاملدر�سةمكان ًاجاذب ًالهم.
...................................
( )1ميزان احلكمة :ج� ،2ص.1361
( )2ميزان احلكمة :ج� ،2ص.1400
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ابداع امرأة

ُه ُدو ٌء يُ َخبِّ ُئ ُع ْم َقاً َم ْعرف َّياً
ِ
ريا قحطان احلمداني
هدوء ظاهر يض ّم بين ثناياه ثورة فكرية
عاصفة وإنجازات وطموحاً ذكرتنا بالمثل
القائل "األنهار األكثر عمقا أكثر هدوءاً"،
فهي أستاذة وباحثة وداعمة لمؤسسة حديثة
النشأة تهتم برعاية النازحين ،فاجتمعنا بها
وأجرينا معها حواراً هادفاً مليئاً بأفكار ورؤى
تخدم المجتمع؛ كي ينمو ويسمو ويرتقي،
فتوقفنا على بعض إضاءاتها وفي البداية
أعطتنا لمحة عن شخصيّتها قائلة:

دكتورة (ريا قحطان احلمداين) ،دكتورة
و�أ�ستاذة يف جامعة بغداد ،كلية الإعالم ق�سم
العالقات العامة.
نشاطاتك تتعدى حيّز إلقاء المحاضرات ،فما
هي نشاطاتك األخرى؟

توجه يل من الوزارات وامل�ؤ�س�سات
دعوات كثرية ّ
احلكومية وغري احلكومية لأعطي حما�ضرات
يف موا�ضيع خمتلفة كالدعاية واحلرب النف�سية
وخا�صة يف مدة العطلة ال�صيفية واملنا�سبات
اخلا�صة ،و�أعمل يف �ضمن جلان ا�ست�شارية يف
امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية يف جمال
تقييم �أداء العمل الإعالمي ويف اال�ستطالعات
ودرا�سة الر�أي العام بح�سب تقدمي طلبات
كثرية من دول عربية لتقدمي ا�ست�شارات علم ّية
اخلا�صة باال�ستبانة
حتكيمية يف اال�ستمارات
ّ
ً
لطلبة املاج�ستري والدكتوراه ،ف�ضال عن دعوة
اجلامعات الأوربية لكتابة مقاالت باللغة
الإنكليزية لهم.
ما هو الجانب األمثل الذي تستخدمينه في
التدريس؟

�أ�سلك اجلانب التطبيقي يف التدري�س �أكرث
من اجلانب النظري؛ لأ�ستوعب الطلبة
ولأح ّقق الهدف املن�شود يف �إي�صال املعلومة،
وب�سبب اتخاذي هذه الطريقة يف التدري�س
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دعتني جامعة فرجينيا الأمريكية لأتعرف
على مناهجهم يف الإعالم ،والهدف من هذه
الزيارة نقل التجربة �إىل العراق يف الرتكيز
على اجلانب التطبيقي يف املناهج والتدري�سً.

ق ّدمت (دكتورة ريا) كثيراً من البحوث البناءة
وخاصة البحوث التي تصب في بناء الطالب،
لماذا ركزت الدكتورة على هذه البحوث؟

معني باجلانب الرتبوي
ر�سالتي �إىل ك ّل �شخ�ص ّ
�أن يراعي م�س�ألة القدوة احل�سنة ،فهذا يرت�سخ
يف عقلية الطالب وبخا�صة طالب املرحلة
االبتدائية ،فاملناهج الدرا�سية تركز على
�أنّ البطل يكمن يف �شخ�صية املقاتل فقط،
والواقع �أنّ البطل يف احلياة لي�س بطل ال�سيا�سة
واحلرب فقط ،فلماذا ال يكون بطلنا نب ّي ًا �أو
�إمام ًا �أو امر�أ ًة م�ؤمن ًة لها �أمثلة ح ّية يف التقوى
�أو عامل ًا قد اكت�شف اخرتاع ًا معين ًا ،فاملناهج
الدرا�سية احلالية تن ّمي جمتمع ًا ب�أكمله على
حب العنف وحمل
�أفكار خاطئة تزرع فيهم ّ
ال�سالح ،وهذا يربك عقل الإن�سان ،ومن
البحوث التي قدمتها بحث علمي ُقدّم للعالقات
العامة يف هيئة النزاهة ،و�أُلقي يف امل�ؤمتر
العلمي لوزارة الرتبية يتحدث عن �صورة املر�أة
يف منهج ال�صف الأول االبتدائي وال�صف
ال�ساد�س االبتدائي ،وكانت النتائج فيه م�ؤ�سفة،
فكتاب التاريخ لل�صف ال�ساد�س االبتدائي ذكر
الرجل ( )60مرة )58( ،منها ب�شكل �إيجابي،
ومرتان ب�شكل �سلبي ،وذكرت املر�أة ( )6مرات،
مرة واحدة فقط ُذكرت ب�صورة �إيجابية ،و�أحد
تعجب من هذه النتيجة وا�ستف�سر
امل�س�ؤولني ّ
م ّني عن م�صداقية هذه الدرا�سة ،ف�أخربته
�أن هذه الدرا�سة مرتبطة بالواقع؛ لأنها درا�سة

دعاء جمال الحسيني

حتليل م�ضمون ،فنحن ملاذا نزرع �شجرة خبيثة
يف عقلية الإن�سان وحينما يكرب نقول علينا �أن
نقطع هذه ال�شجرة؟

ّ
تحقق
كيف تستطيع اإلعالمية المسلمة أن
هدفها المنشود في إيصال رسالتها السامية؟

اجلمهور يحتاج �إىل ما هو جديد وم�ؤثر يف
املتلقي ،فعلى الإعالمي الناجح �أن يراعي
م�ضمون اخلطاب الذي يقدّمه ويبحث عن
و�سائل اجلذب التي تُنجح ر�سالته ،وبخا�صة
الن�سوي الذي يواجه حتديات خطرية
الإعالم
ّ
الآن ،فالإعالم الدويل يف الغالب يخاطب
املر�أة ،وهناك قنوات متعددة متخ�ص�صة وغري
متخ�ص�صة تهتم باملر�أة لتبث �أفكارها ال�سامة
يف زعزعة البناء الأ�سري ،فبناء الأ�سرة يبد�أ
منها ويعتمد عليها ،فاملر�أة هي التي تتلقى
وتوجهها �إىل �أ�سرتها.
الر�سائل ّ

ما هي رسالة دكتورة ريا لإلعالميات العراقيات؟

ر�سالتي لهنّ �أن يجمعنَ بني الثقافة العامة
واجلهد املتوا�صل مع عدم الي�أ�س ،فهذا هو
�سالح الإعالمي الذي ي�سعى للتطوير ،وكيفية
�إدارة الوقت هو من الأمور امله ّمة ،فاملر�أة التي
تكون قدوتها فاطمة الزهراء تعرف كيف
ت�ستثمر وقتها ،فكانت تق�سم وقتها يومني،
يوم ًا ت�شغله يف �أعمال البيت ،واليوم الآخر تقوم
فيه بالعبادة والتفقه ،فاملر�أة حما�سبة كالرجل
يف يوم القيامة.

ً
عقوال فرمت
على ضوء كلماتها أنعشت
بأزهار معرفتها لتسكت جهل أجيال الذت
بهيف( )1علمها.

...................................
()1الهيف�:شدةالعط�ش/تاجالعرو�س�:ص.543

الحشد المقدس

احل ْ
بطال َ
َدوْرُ املَرأ َ ِة ِفي َد ْعم أ َ َ
ش ِد َّ
عب ّي
الش
ِ
ِ
ِ

أ.د .إيمان سالم الخفاجي

ما �إن ل ّبى نداء املرجعية العليا الغيارى من �أبناء �شعبنا الأبي �شيوخ ًا و�شباب ًا وبك ّل �أطيافه القوم ّية والدين ّية واملذهب ّية حتى �سارعت املر�أة
العراقية البطلة �إىل �أن ت�أخذ دورها امل�ش ّرف واملعروف عنه عرب �آالف ال�سنني؛ لكي تنال �شرف امل�شاركة يف هذا اجلهاد البطويل �ض ّد �أعداء
الإن�سان ّية والإ�سالم الدواع�ش ,ف�أخذت ت�صنع عر�س ًا ثوري ًا �شرعي ًا ينال ر�ضا اهلل تعاىل والوطن ,فنه�ضت اجلمعيات الن�سو ّية وبك ّل �أنواعها
الدين ّية والثقاف ّية واالجتماع ّية لتق ّدم مناذج رائعة متنوعة تل ّبي الدعم اللوج�ستي للمقاتلني الأبطال ،ومن هذه الإبداعات:
 .1قيام جمموعة من الن�سوة بزيارة أبنائهن الأبطال من احل�شد ال�شعبي يف مواقعهم القتالية لي�شدنّ على �أيديهم ،وكان على ر�أ�سهن اجلمعيات
الن�سوية املنت�شرة يف ك ّل املحافظات ،وكذلك من الدوائر احلكومية.
 .2قامت جمموعة من الن�ساء يف مناطق بغداد واملحافظات مب�شاركة مدر�سة لإمام احل�سني بحملة ل�صنع مليون قطعة من املعجنات
تبي منزلة
(كليجة)� ،إذ يتم تعليبها ب�شكل جميل وطباعة الكلمات الرائعة التي ت�ش ّد من عزميتهم مع و�ضع �آيات قر�آنية و�أحاديث �شريفة ّ
هلل
اج ُروا َو َجاهَ دُوا ِف َ�س ِب ِيل ا ِ
اجلهاد والت�ضحية من �أجل الدفاع عن العر�ض والأر�ض ،ومن الآيات الكرمية قوله تعاىلَ :وا َّل ِذينَ �آَ َم ُنوا َوهَ َ
مي (الأنفال.)74:
َوا َّل ِذينَ �آَ َو ْوا َو َن َ�ص ُروا �أُو َل ِئ َك هُ ُم ْالُ�ؤ ِْم ُنونَ َح ًّقا َل ُه ْم َم ْغ ِف َر ٌة َو ِر ْز ٌق َك ِر ٌ
ربع بها �أبناء ال�شعب العراقي الغيور و�إي�صالها �إىل جبهات القتال.
 .3قامت جمموعة �أخرى من الن�ساء بجمع املالب�س التي ت ّ
تخ�ص�صت جمموعة ن�سوية �أخرى بتعليب املك�سرات ذات القيمة الغذائية (اجلوز ،واللوز ،والف�ستق وغريها) و ُو�ضعت معها �أهازيج و�أ�شعار
ّ .4
لتقوية الهمم ،ومت �إر�سالها �إىل جبهات القتال.
 .5طلبت املربيات الفا�ضالت يف بع�ض املدار�س من التالميذ كتابة م�شاعرهم جتاه رجال احل�شد ال�شعبي من �شعر �أو دعاء �أو متن ّيات لهم
الفطري ،و�إر�سالها �إىل جبهات القتال امل�ش ّرفة ،فكانت عبارات الدعاء لهم بالن�صر الأكيد والعودة �ساملني معافني
العفوي
وبخط �أيديهم
ّ
ّ
�إليهم بعد حتقيق الن�صر على الدواع�ش الكفرة.
 .6قيام بع�ض من الن�سوة الإعالميات بعقد لقاءات �صحفية و�إذاعية وتلفزيونية بني عامة النا�س ويف الدوائر الر�سمية وغري الر�سمية ل�شرح
الأبعاد الإن�سانية وال�شرعية لهذه امل�شاركة الوطنية الفاعلة يف �صفوف احل�شد ال�شعبي.
 .7زيارة عوائل امل�شاركني يف �صفوف احل�شد ال�شعبي لالطمئنان عليهم وتلبية ما يحتاجونه.
 .8القيام بحمالت التربع بالدم للمقاتلني من قبل الن�سوة العامالت يف امل�ست�شفيات وزيارة اجلرحى يف امل�ست�شفيات واالطمئنان على �صحتهم
تعب عن التالحم والت�آخي.
وغريها من الأن�شطة الكثرية التي ّ
يبقى دور املر�أة يف هذه امللحمة دور ًا �أ�سا�سي ًا يف �شد العزمية و�شحذ الهمم والقيام مب�س�ؤولياتها جتاه بلدها ودينها ،وعلى ك ّل امر�أة �أن تعي ما
على كاهلها من �أعباء وتكاليف �شرعية �أمرها بها الدين احلنيف.
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قل ٌ
َمرك ُز َ
القمَ ر َن َ
َ
اريّ ٌة تَ َف ُ
حَ
اع ِل َّي ٌة
ض
ة
ِ
ِ
ِفي اإلِ ْع َل ِم ال َّر ْق ِم ّي
نادية حمادة الشمري

الشيخ حسن الترابي
سهل ،إنساني ،منافس ،سريع ،جميعها صفات اإلعالم
الرقمي التفاعلي الذي ّ
حطم بعضاً من القيود اإلعالمية،
فبلغت رسائل اإلعالم الرقمي مركز الصانع والمرسل في
آن واحد في عصر امتاز بالمعرفة عن طريق إدراكنا ما
نتلقاه وما يتلقاه أفراد المجتمع ،وتعدد الوسائل اإلعالمية
ّ
الغث والسمين وبين
وأصحابها ورسائلهم المتفاوتة بين
ّ
البناء واله ّدام ،ومن تلك المصانع التي تصنع الكلمة
والمعرفة ،والنقلة الحضارية التفاعلية التقينا بـ:

سماحة الشيخ حسين الترابي /المشرف العام على مركز القمر لإلعالم
الرقمي

(جوهر البيعة)
نتيجة للطفرة الإعالمية ومدى تفاعل الفئات االجتماعية مع التطور
التكنولوجي نرى �أنّ من الواجب علينا يف هذا الع�صر (ع�صر
االت�صاالت) �أن ن�ستفيد من جميع الو�سائل والأدوات املتقدّمة ،لعر�ض
املفاهيم الدينية ،ون�شر العقائد والتعاليم الإ�سالمية ب�شكلها ال�صحيح من
الو�سائل والتقنيات احلديثة ما ُيعني على �أي�سر طريق َو ْفق �أحدث التقنيات
و�أكرثها تطور ًا ،ولقد كان لنخبة من طلبة العلم والدعاة ح�ضورهم املم ّيز
يف مواقع ومنتديات �إلكرتونية عن طريق الإ�شراف وامل�شاركة املتم ّيزة،
والتنوع الذي �أ�ضفى على ال�شبكة العاملية (الإنرتنت) ن�سبة ال ب�أ�س بها من
وت�صب يف خدمة الدعوة �إىل
اخلدمات التي تق َّدم للم�سلمني وغريهم،
ّ
اهلل تعاىل بلغات العامل املتعددة ،ومع ظهور ما ُي�سمى مبواقع (الإعالم
اجلديد) التي باتت تناف�س الف�ضائيات بتعدّد قنواتها حتتَّم على َمن نال
�شرف الدعوة �إىل اهلل تعاىل النظر يف الأ�سلوب الأمثل للم�شاركة يف مثل
هذه املواقع ،وذلك عن طريق �إطار يجمع اجلهود الدعوية ،وير�سم لها
منهج ًا وا�ضح ًا للتعامل الأمثل يف كافة املجاالت ،وخا�صة يف جمال الدعوة
�إىل اهلل تعاىل باحلكمة واملوعظة احل�سنة.
وقد برز �إعالم �أهل البيت والعرتة النبوية الطاهرة وهم املعرب الآمن
�إىل معني (الإ�سالم) ال�صايف النقي بعيد ًا عن تدخل الأيدي الغريبة
واملريبة ،ف�أ�صبح ّ
ع�شاق احلق ينجذبون �إىل جوهر البيعة املتمثل ب�أهل
البيت  ،ف�ض ًال عن �أنّ واقع املر�أة وفق الر�ؤية الإ�سالمية الأ�صيلة ما
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زال يحتاج �إىل العديد من التغطيات احل�ضورية الف ّعالة ،ومنها الإعالم
الرقمي حيث �ساهم يف ن�شر الثقافة والوعي الإ�سالمي الأ�صيل عن طريق
مواقع التوا�صل االجتماعي� ،إىل جانب �إ�شراك املر�أة يف و�ضع الت�صورات
واخلطط التثقيفية التي ترتقي مب�ستواها من خالل توفري اخلدمات
الإ�سالمية الوقائية والعالجية حل ّل امل�شكالت ،عن طريق اال�ستخدام
الأمثل للموارد املالية والب�شرية الأكرث فعالية والكفاءة املمكنة ،فالإ�سالم
منذ �أن ن�شر رايته وهو يبحث عن حماية املر�أة احلماية التي تتنا�سب مع
ما متتلك من طاقات والأعباء التي تتحملها �إىل �أن و�صلنا �إىل ف�سحات
ال�شارع املقد�س وما يحمل من فكر �إىل العناية باملر�أة امل�سلمة وق�ضاياها
من حماوالت التغريب التي ت�شنّ على املر�أة من خالل مواقع التوا�صل
االجتماعي لن�ستخدمه �سالح ًا للذود عن الفكر والإعالم الإ�سالمي،
ف�صغنا مركز القمر للإعالم الرقمي عام 2016م وهو مبثابة بيعة
للإ�سالم ،ولكنه م�ؤطر ب�إطار م�ؤ�س�ساتي ،لذا تكونت هيكلية مركز القمر
الإعالمي من:
المسؤول التنفيذي لمركز القمر لإلعالم الرقمي (فدوى جودي)

(رياح التغيير)
�إنّ املركز من الأمور امل�ستحدثة عاملي ًا ،وهو ين�سجم من التطور التكنولوجي
يف العامل ،وعليه ففي البداية الب ّد من �أن نقتب�س من �أهل االخت�صا�ص
والتغيات
جوهر هذا العلم مع م�صطلحاته مع تقدمي بع�ض الإجراءات
ّ
التي ال تتنافى مع اجلوهر وتن�سجم مع عملنا الواقعي وا�ستثماره لن�شر
كافة العلوم الإ�سالمية ور ّد ال�شبهات ب�أنواعها املختلفة ،ومبا �أنه من
الأمور امل�ستحدثة فالب ّد من جعل مقدّمة وحماور تعريفية قبل البدء
بالوظائف وغريها عن طريق النظريات والدرا�سات الإعالمية الكثرية
يف مفهوم الإعالم االجتماعي الرقمي ودائرة البحث والت�أثري يف �ساحة
اال�ستخدام التوا�صلي ،ومنها نظريات كثرية ت�شتغل يف م�ضمار الإعالم
االجتماعي الذي ي�ستعر�ض كيفية ترويج الأفكار والقيم التي تعتنقها
النخبة يف املجتمع ،لت�صبح ذات قيمة اجتماعية معرتَف بها وحا�صلة على
ر�صانة علمية ور�صيد بحثي يحدد الأرقام املعتمدة علمي ًا ،وخا�صة عند
تقدمي الأفكار من خالل املنظومة الرقمية.
هل بدأت رياح التغيير تعصف بالصناعة اإلعالمية المهنية؟

برزت رياح التغيري يف الفكر العربي الذي متثل بالعديد من االهتمامات
التي �أفادت �أنّ توجيه الإعالم له �أكرب الأثر يف التغيري للمجتمعات العربية
عن طريق �شاب ذو �أفكار وقيم ومبادئ جديدة يعملون على زج �أفكارهم
خدم ًة لل�صالح العام واخلا�ص ،و�إعطاء قيمة م�ضافة يف احلياة ال�سيا�سية،
مما �أ�صبحوا املناف�س الأوحد للإعالم التقليدي.
ّ

كامرأة وكمدير تنفيذي للمركز ،ما هي الرؤية اإلسالمية والمهنية لكم؟

و ّفر ظهور �شبكات التوا�صل االجتماعي فتح ًا رقمي ًا نقل الإعالم �إىل

نافذة على المجتمع

�آفاق غري معهودة م�سبق ًا ،و�أعطى م�ستخدميه فر�ص ًا كربى للت�أثري واالنتقال عرب احلدود بال قيود
مما تخطى �أفق التوقع يف الإ�صالح والتعبري بر�أي �أهل البيت الذي دفع �إىل �إنتاج
وال رقابةّ ،
مفردات وقيم و�إبعاد مثمرة م�ستفيدين من الإعالم الرقمي اجلديد ب�سرعة االنتقال حمققني
الهدف االجتماعي لل�صالح العام من خالل منع احتكار �صناعة الر�سالة الإعالمية لنقلها �إىل مدى
فتغيت املعادلة القدمية حيث كانت ت�ضطر قوى التغيري �إىل االعتماد على
�أو�سع و�أكرث �شموليةّ ،
دعم دول وجتنيد ك ّل الو�سائل خلدمة �صالح الدولة ومنجزاتها؛ لذا ف�إنّ حركات الإ�صالح والتغيري
يف عاملنا العربي والإ�سالمي مدعوة اليوم �إىل اال�ستفادة من ثورة الإنرتنت �إىل �أق�صى احلدود؛
ليتمثل عملنا يف العناية بالواقع الن�سوي والتو�سعة يف م�ساحة رقعته االجتماعية والثقافية ،وهذا
يعتمد على درا�سة واقع املر�أة �إىل جانب ر�صد املواقف التي حتتاج �إىل القراءة وت�سليط ال�ضوء،
ومن ّثم نعمد �إىل تنفيذ الربامج بعد التحاور على الفكرة املراد ن�شرها �إىل جانب روايات �أهل
يخ�ص املر�أة� ،أ ّما
البيت التي ت�ساند الفكرة املراد طرحها �أو املنا�سبة املراد ن�شرها ،هذا فيما ّ
موقع امل�ستب�صرين فله منهجية معينة منها منهجية الأدعية اليومية ،ودائم ًا نعتمد على منهجية
مفتاح اجلنان يف التفاعل االفرتا�ضي بني امل�ستب�صر واملركز ،وهو مبثابة ر�سم برنامج يومي �إىل
�أن و�صلنا �إىل احل�شد ال�شبابي ،فكلمة احل�شد �أوجدت تفاع ًال وبخا�صة مع فتوى الدفاع الكفائي،
وهي ح�شد من الأفكار التي تنمي االعتزاز باالنتماء �إىل الدين الإ�سالمي وال�شارع املقدّ�س� ،إىل
جانب التتبعات الإخبارية الدينية من خطب اجلمعة وغريها من الإجنازات� ،إىل جانب �إعداد �إىل
احلمالت التثقيفية ،و�إ�صدار حقيبة تعريفية متكاملة تُربز عمل املركز.
ما هي نتائج رسائلكم؟

وهلل احلمد يف ك ّل برنامج من الربامج جتاوز امل�شاركون �إىل �أكرث من  500م�شارك بل ويزيدون،
�أي �أننا ا�ستطعنا الولوج �إىل الأ�سرة الإ�سالمية ،لي�س على ال�صعيد املحلي فقط ،و�إمنا تخطينا �إىل
يتم � ّإل عن طريق:
ال�صعيدين العربي والأوروبي ،وطبعا هذا ال ّ
(االنفوجرافيك مرآة اإلعالم الرقمي)
وتنقل لنا زهراء سعد الخواجه /عضو في الوحدة الفنية:

�أن ظاهرة الإعالم البديل بعثت بقيم و�أفكار جديدة من خالل التطور التقني الرقمي ،فقد �أ�سهمت
يف ات�ساع رقعة التوا�صل لتتواتر الأفكار والآراء العامة واخلا�صة من حيث الطرح والتقدمي ،فتقدم
القيم والأفكار وممار�ساتها �سواء ال�سلبية منها �أم الإيجابية ،ويع ّد امل�ستخدم هو املحرك لفكرة
التجديد للإعالم البديل الذي يحاول هو الآخر ا�ستثمار جميع الأفكار والآراء للإفادة منها �إعالمي ًا
من خالل زج قيم ومفاهيم قد تكون غريبة وعجيبة لتطر�أ على املجتمع العراقي خا�صة وتتظاهر
جمموعة من الأفكار منها ما يحرتم الذوق العام ويحرتم �سلوكية تقدمي الآراء ،ومنها ما حاول
خد�ش املجتمع بتقدمي جملة من الأفكار امل�ش ّوهة ولع ّل طابعها تق�سيمي� ،أ ّما اجلانب امل�شرق فقد
�أخذ جماليات عديدة ،ف�أ�صبحت مواقع التوا�صل االجتماعي ا�ستثمار ًا لنتاج هذه الأفكار على
الواقع؛ لأن التطور التكنولوجي ما زال ي�ؤدي الدور الأ�سا�سي يف حتقيق االنت�شار والتوا�صل واالت�ساع
من خاللها ما حت ّقق عرب الأجيال التي اعتمدتها ،فبني طباعة و�أثري وبثّ ف�ضائي للحا�سبات �إىل �أن
و�صلنا �إىل االمتزاج خللق (امللتيميديا  )Multimedia -متنقلة عرب الأثري يف �ضمن �ضوابط
قابلة للتطور واالنت�شار عن طريق �صور (االنفوجرافيك) املتمثلة بالبو�سرتات والفيديوهات ،وما
هي �إال من�صة من من�صات التوا�صل االجتماعي ،فالإعالم الرقمي مل يعد عملية م�ستقلة بك ّل من�صة
من من�صات التوا�صل االجتماعي بل �أ�ضحت املن�صات مرتابطة وال ميكن ف�صل واحدة عن الأخرى،
وهي عبارة عن تالحم اجتماعي رقمي.
التطور في وسائل االتصال واإلعالم أ ّدى إلى ظهور نوع جديد من أنواع اإلعالم
التفاعلي؛ ليحطم القيود الثقافية واإلعالمية؛ ألنها لم تعد حكراً على فئة معينة ،ولم يعد
ً
الملتقي مجرد مستقبل لها ،بل أصبح من دون تكلفة أو جهد كبير صانعاً
ومرسال لها هو
اآلخر من خالل أرقام مشاهدته التفاعلية ،لييسر جميع أدواتها اإلعالمية.
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مناهل ثقافية

َ
ش ِهي َد ٌة ِمن ِب َل ِدي
م.م حنان رضا حمودي
شهيدة الفكر والعقيدة /زهور جاسم محمد
قال اإلمام جعفر بن محمد  -في حديث شرائع الدين ـ":والكبائر
محرمة ،وهي الشرك باهلل ،وقتل النفس التي حرم هللا ،وعقوق الوالدين..،
وشهادة الزور".

()1

ُولدت الفار�سة (زهور جا�سم حممد) يف ظل عائلة ب�صرية متوا�ضعة موالية
لأهل البيت  ،توفيت والدتها وهي �صغرية فتحملت م�س�ؤولية �أخوتها
ال�صغار فكانت مبثابة الأم لهم ،وعندما كربت الفار�سة تزوجت املجاهد
(ح�سني) وعا�شت معه يف بغداد حياة مليئة بال�سكينة والإميان ،ف�أزهرت
بخم�سة �أطفال وهم (عارف وعلي وبتول و�إ�سراء و�سمية).
�آمنت الفار�سة مبا �آمن به زوجها من �أنّ طريق احلق ال يع ّبد بالورود بل الب ّد
يعبان عن رف�ضهما لأ�ساليب النظام البائد غري
من الت�ضحيات ،وم�ضيا ّ
الإن�سانية ،و�سعيا مع ًا مل�ساعدة �ضحايا النظام البائد ،فتارة جتل�س الفار�سة
�ساعات لتخيط مالب�س للأيتام الذين اع ُتقل �أو �أُعدم معيلها ،ي�ساندها
بذلك زوجها على الرغم من �أنه كان عام ًال يف �شركة اجللود ومرتب ُه ب�سيط ًا
ال يكفي لإعالة �أ�سرته ،لكنه كان يعطي ن�صيب ًا منه لعوائل املحتاجني ،وتارة
�أخرى تعقد الفار�سة جل�سات توعية لن�ساء منطقتها ،فقام جالوزة النظام
البائد مبراقبة الفار�سة ومالحقتها للقب�ض عليها ،لكن ذلك مل مينعها من
العمل الد�ؤوب خلدمة املبادئ ،حتى مت اعتقالها مع زوجها يف عام 1981م.
فم�ضت الفار�سة وزوجها تار َك ْي خم�سة �أيتام ينتظرون عودتهم بلهف و�شوق
كبريين ،و�أ�شد �أيام م ّروا بها كانت �أيام العيد ،حيث يحيط الأبناء ب�آبائهم
ويتبادلون ال�سالم ،لكن �أبناء الفار�سة قد ُحرموا من الب�سمة ومل تفارقهم
الدمعة ،و�أكرث ما �آملهم �أملهم بلقاء والديهم ال ّلذين مل ُيعرف م�صريهما
حتى �سقوط النظام البائد عام 2003م ،فرتاك�ضوا بعدها م�ستب�شرين �إىل
تلك ال�سجون التي طاملا طرقوا �أبوابها ملعرفة �أخبار والديهم ،فوجدوها بعد
ال�سقوط خالية وجدرانها قد ُملئت بقوائم �أ�سماء ال�شهداء وال�شهيدات،
يتخللها ا�سما والديهم ف�أيقنوا ب�أنّ اهلل تعاىل قد اختارهما لل�شهادة.
.............................
( )1و�سائل ال�شيعة :ج� ،15ص.331
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حَ ا ِئ ُ
ط ال ِّذك َريَات
نور الهدى عبد الرضا عبد الكاظم

�أمطرت ال�سماء ف�أ�صبح الطريق الريفي يلمع يف حلكة الليل
الداكن..
�أنتظره منذ زمن بعيد..
�أ�سمع �صوت عربات القطار..
�أكاد �أب�صر �شيئ ًا يربق وقلبي يرتقي �إىل عتبات الأمل..
�إنه يتلألأ نور بعيد..
الذت �أحزاين ب�أ�صوات القطار احلزين..
لقد اختفى..
عاد جم ّدد ًا� ،أنا �أراه على ال�شارع الثاين يبت�سم يل..
ويفتح لروحي ك ّوة الأمل..
و�أنا كاليتيمة التي تنتظر �أباها املفقود..
ت�س ّمرت خطواتي يف منت�صف الطريق..
وهناك �ضوء يتخ ّلل الظالم..
يكاد ال ي�ضيء من �شدة ال�ضباب..
ال �أزال �أنتظره� ،إنني �أ�ؤمن �أنه �سيعود..
بد�أت خيوط ال�صباح ُت�شرق..
ومثل ك ّل يوم عدتُ �إىل بيتي اخل�شبي� ،إىل غرفتي الدافئة..
وجدراين التي متل�ؤها الذكريات..
�أ�شعر بالوحدة..
كورقة �صفراء وحيدة يف �شجرة ت�ساقطت جميع �أوراقها..
لتبقى وحدها تقارع برد ال�شتاء..
لكنني �س�أنتظره..
لأنّ روحي ال تزال معلقة بني �شبابيك الأمل وحائط الذكريات..

أرى

في ّ
كل بيت لنا ورود متفتحة باألمل واحلب والعطاء( ،أرى) أن نحسن غرسها بالو ّد والطيب،
وأن نفيض عليها من احلنان والعطف لتورق ويشت ّد عودها وتزهر باخلير..

ّ
(رشة عطر)

الشعور القاتل
حني ال �أقوى على التمازج مع الآخرين ،و�أعتزل بيني وبني ذاتي
بعيد ًة عن م�شاركة النا�س ،وي�سيطر على نف�سي �شعور ب�أين غري
مرغوب بها حتى و�سط �أقرب النا�س يل ،وال �أبني عالقات قريبة
مع �أهلي و�صديقاتي..
ّ
هذا هو ال�شعور القاتل الذي ن�سميه (الوحدة) ،فكلما تزايد
الإح�سا�س بهذه امل�شاعر اجتاه �أنف�سنا ف�إنه �سي�ؤدي �إىل حاالت
نف�سية �أق�سى تقودنا لالكتئاب ،وحاالت الو�سوا�س القهري �أو
ال�صمت االختياري ،وغريها..
فهذه ك ّلها ّ
تعطل م�سرية حياتنا وتوقفها عند ح ّد معني ،قد نخ�سر
فيه الكثري من طاقتنا فيما ال فائدة فيه..
فكيف يل �أن �أجتاوز هذه الوحدة و�أك�سر حواجزها و�أحت ّرر من
علي؟
�شبحها امل�سيطر ّ
الب ّد �أو ًال من �أن �أكون على ثقة تامة بقدرتي على التعاي�ش مع
الآخرين مهما اختلفت �أمزجتهم ،كما �أنني �أحتاج �إىل �أن �أك ّون
عالقات حميمة مع َمن �أجد فيهنّ �صفات ال�صديقات املثاليات،
علي ال�شعور بالوحدة �أن �أمار�س � ّأي ن�شاط �أو
و�أحاول ك ّلما �سيطر ّ
هواية �أرغب بها و�أبرع فيها ،و�أحول �ساعات العزلة ملكمن خا�ص
بالإبداع بد ًال من التفكري يف الأمور ال�سلبية.

(ق ُ
َ
اع َمة)
ائمة لكن َن ِ

تهميش الدين في الحرب الناعمة
احلرب الناعمة �أهدافها عميقة وكبرية ،ولع ّل �أكرث الأمور التي
ت�سعى لته�شيمها بنعومة هي الهوية الدينية ،فنالحظ يف الأعم
الأغلب �أنّ الدين مهم�ش يف ما تطرحه و�سائل الإعالم ،ولع ّل
(امل�سل�سالت الرتكية) هي املثال الأقوى على ذلك..
فهي حني تقدّم حياة الفرد ت�ص ّوره وقد يكاد يخلو يومه من الدين
� ّإل من بع�ض املمار�سات وال�شعائر التي ال تتعدّى كونها عادات،
كما �أنها �أحيان ًا قد تقدّم طرح ًا خملوط ًا بني الدين والالدين،
ك�أن ي�صلي الفرد ويبتهل بالدعاء يف حني �أنه قد ي�شرب اخلمر �أو
يقيم العالقات املحرمة ،وهذه احلالة يف طرح الدين هكذا بحالته

سكينة خليل /البحرين

امله�شمة تخلق �صورة منطية يف باطن املتلقني ب�أن الدين ينف�صل
عن �سلوكياتنا وال يتعدى كونه �أداء واجب.
فال ت�أخذنا الغفلة ونذوب يف جمالية ال�صور ولذة البهرجة التي
تقدّمها الأ�سلحة الناعمة ،ونتلب�س القناعة ب�أن الدين �شيء ثانوي
يف حياتنا يف حني هو الأ�سا�س.

(سفر)
َ

رحلة لعالم السعادة
هل �س�ألنا �أنف�سنا ذات يوم �أين يوجد العامل ال�سعيد؟
وهل هو املدينة الفا�ضلة التي تخلو من � ّأي ملحة حزن.
�أو �أنّ هذا العامل �شيء من اخليال والكمال وال ميكن الو�صول �إليه؟
�إنّ عامل ال�سعادة يعي�ش معنا يف ك ّل حلظاتنا ،واخلطوات �إليه
يجب �أن تكون حثيثة وواثقة ،فال جمال للرتدد يف �أن ندخل هذا
العامل من �أو�سع �أبوابه..
بحب �أهل البيت
فاخلطوة الأوىل �أن نحزم �أمتعة قلوبنا حم ّملة ّ
..
ون�ستع ّد بالقناعة والر�ضا لن�ستق ّل على منت ا ُ
خللق احل�سن..
وت�أ�شريتنا لدخول هذا العامل هي ح�سن الظن باهلل تعاىل وحمده
يف ال�سراء وال�ضراء..
الرب ف�إننا قد تهي�أنا لدخول
فحني ن�ست�شعر جمال الكون ورحمات ّ
عامل الآخرة ال�سعيد الالمتناهي..

(إذا تنفس)

بسم هللا الرحمن الرحيم:
(التوبة.)40:

َ
..ل َتحْ َز ْن إِ َّن َّ َ
الل َمع ََنا..

اهلل تعاىل الذي نحب ،دائم التحنان على قلوبنا ،فرنى يف ك ّل �آياته
تدبر ًا مي�سح عن قلوبنا غبار احلزن..
َف ِل َم ت�ش ّد رقابنا حبائل الهم وهو معنا؟
يرعانا ،يق ّوم انحناءات �أرواحنا الهزيلة ،يحت�ضننا ب�أمل عظيم،
بدفء عميق � ّ
أرق من ح�ضن �أمنا الر�ؤوم..
رب ال يفارقنا و�إن غفلنا..
فما الذي قد جنده بعيد ًا عن ٍّ
وي�ساحمنا و�إن جتاوزنا ،ويغفر لهفواتنا جحدها و�إن �أنكرنا؟!
فلتطمئن �أعيننا وت�ستق ّر� ..إن اهلل تعاىل معنا..
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منكم وإليكم

س ُّر ُ
اخل ُلود
ِ
إسراء عيسى مجيد/البصرة

�س ّيدي مايل ك ّلما �أردتُ �أن �أكتب عنك اعتالين الأ�سى ،و�أ�شتد بي
الأمل ،وتالطمت �أمواج �أفكاري و�ضاع قلمي يف بحرها ،و�سرقت الرهبة
م�شاعري ،ورحتُ منزوي ًا ب�أطراف حريتي وبلحظة �صمت �ضمتني
الأر�ض بني حناياها ورفعتني ب�أجنحتها لعلي �أبلغ منى الآملني ،عندها
رمقت طرف ال�سماء بعني الأمل و�أدركت �أين لن �أبلغ اجلوزاء ،ف�أطرقت
بر�أ�سي معتذر ًا حام ًال قلبي على راحتي ،وبد�أت �أقلبه ب�أطراف الع�شق
الإلهي فت�ساقطت ذنوبي بندم؛ لتعلن عن توبة وت�أمل برحمة قد ع ّمت
الكون ب�أ�سره لتحظى بالغفران ،عندها �ستبني �سواعد الروحان ّية على
�ساحة قد�س ّية متنزه ًا للعارفني؛ ليجولوا يف جوانبه فما بني وردة
الوالء وعطر الفداء و�أريج الإميان انهمرت �أدمعي لتملأ �أر�ض العقيدة
حليب الوالية �إىل
بقطرات الندى التي �أر�ضعتني �إياها �أ ّمي ،ف�ساقني ُ
عامل امللكوت؛ ليخرب َمن يف الأر�ض �أنّ حبل املو ّدة �صلة بني الأر�ض
وال�سماء ،فلن ينقطع امتداده من عامل الأ�صالب بنطف مل يعرف
فجر ينابيع العلم
مريم حسين منبتها ال�شيطان ،وب�أح�ضان قد غ ّذت العامل بفكر ّ
واملعرفة ،و�أثار دفائن العقول ،وهيمنت حكمته على مكامن القلوب،
فكرتُ ب�أن �أوقد �شمعة كي �أحتا�شى لعن الظالم..
فغ ّنى ك ّل ثغر �أن�شودة الوالء �إىل مع�شوق هامت به الدنيا واختنقت به
�أن �أحول الن�شيج �إىل �أغني ٍة مفعمة بالأمل..
أغر�س زهرة كي ال �أ�شرتي باق َة �أزهار تذبل بعد ن�صف الكلمات يف �صدور الأقالم ،وراحت تر�سم طريق الأخطار للمجانني
قررتُ �أن � َ
وهم يتخبطون يف ذلك الع�شق ،فقبلوا جميع ًا ذلك العقد ،فمنهم َمن
�ساعة..
احلب وو ّفى بالعهد وراح يتلم�س الطريق� ،أ ّما الآخر فرتك
عرف ذلك ّ
غي حمطة التلفاز لت�ؤن�سني ثرثرته عو�ض ًا عن �إطفائه..
�أن �أُ ّ
راحلته بال زاد �إىل �أن �أوى �إىل قربه �صريع ًا يلتفت عن ميينه و�شماله،
�أن �أُ ُ
حافظ على اتزاين و�أنا ُم�ستقيمة بد ًال من االنحناء..
فكرتُ بك ّل الو�سائل املُمكنة للعي�ش ب�أكرب قدر من ال�سالم وب�أقل قدر و�إذا ب�صحيفة �أعماله قد �أ�سو ّدت بني يديه ،ف�أ�صبحت ك�أعجاز نخل
خاوية ،فها هي احل�سرة تقتله فينادي :ر ّبي ارجعون لعلي �أغرتف من
من ال�صراع..
ذلك العلم قطرة ،و�ألج يف �ساحة ح ّبه ،لكن هيهات فذلك اخل�سران
فكرتُ كثري ًا� ..صمدت كثري ًا..
املبني ،ف َمن مل يلتحق بركب الوالء لن يح ّلق به طائر الفردو�س �إىل
و�سكت..
اعرت�ضتُ � ..صرختُ �أو كتمتُ �أنفا�سي
ُّ
احلب ،عندها �سكنت حريتي و�سكبتُ �آهاتي على الأر�ض،
ج ّنته حيث ّ
حدثتُ اهلل تعاىل طوي ًال ..كتبتُ له الكثري من الر�سائل..
ت�صله ..وعرفتُ �أنّ �سلطنة القلوب حتت عر�ش الرحمان ،وهنالك خلد احل�سني
كانت مالئكته هي �ساعي الربيد ،وكنت �أعلم �أن ر�سائلي ِ
والعامل �أ�سري حتت قب�ضة ح ّبه ،وك ّل َمن �أراد اخللود عليه �أن
وال زلتُ �أعلم �أنه يقر�أ و يبت�سم..
ي�ستن�شق عطر ذلك ال�س ّر.
بجرعة جديدة من ال�صرب..
ثم بعد كل ابت�سامة ُميدين ُ

رَ َ
سا ِئ ُل َت ِم ُل َها امل َ َل ِئ َكة
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انثياالت( )1أنوار العرش

�أ�ضاءت �أنوار القدا�سة تلك الأزقة ،ت�سللت �إىل تلك البيوت التي حتمل
الوالء نحو الوليد و�أهله..فتح الأمل نوافذ احلنني وعاد يف ذاكرة الكلمات
�إىل ن�سخة اللوح الذي �أهداه اهلل تعاىل �إىل ر�سول اهلل وفيه �أ�سماء
�أحاطتها �أنوار الع�صمة ومنها ا�سمه �إذ ب�شر بهذا املولود املبارك..
تلألأ وجه �سليل بنور جاللة ر ّبها( ..م�سلولة من الآفات) �شهادة ت�ألقت
بالع�صمة ،جثت القدا�سة تبغي ال�سمو بثنيات ردائها هي �أم البن من ميلأ
الأر�ض ق�سط ًا وعد ًال ،ات�سع قلبها بفي�ض �أنوار الإمامة ،وهي ترى وليدها،
�ساجدا هلل تعاىل ،ناطقا بال�شهادة ،يزهو الكون ب�أنواره ،ترتامى الف�ضائل
حتت قدميه راكعة ،ميلك قلبا يطوي الأر�ض وال�سماء ،بينما هي كذلك
مبهورة بانثياالت �أنوار العر�ش دخل الإمام الهادي ليتلقف وليده ويجري
عليه مرا�سيم الوالدة..مولود ال ي�شبه � ّأي مولود ،مرا�سيمه لها طقو�س من
نوع �آخر فهو مطهر طاهر ،مع�صوم حتوطه الأمالك له �ش�أن ك�ش�أن �آبائه
الطاهرين املع�صومني ،جرى الأب امللهوف لر�ؤية وليد ّ
ب�شر به النبي
والأئمة من بعده ،و�أمطره بقبالت حتمل �شوق ًا ال تطفئه النظرات �شوق
من نوع خا�ص� ،شوق لإقامة احلق� ،شوق ينتظر على �أعتاب وليده �آيات
�أنفا�س الفجر ..ا�ستب�شر القلب بهذا الوليد الذي �سيكون من �صلبه الإمام
اخلامت الذي تنبلج �شم�س احلقيقة بوالدته وتزف تبا�شري اخلال�ص.
وعن �سمو مقامه ورفعة منزلته قال فيه الإمام الهادي " :أبو محمد
ابني أنصح آل محمد غريزة وأوثقهم حجة وهو األكبر من ولدي
وهو الخلف وإليه ينتهي عرى اإلمامة وأحكامها ،فما كنت سائلي
()2
فسله عنه ،فعنده ما يحتاج إليه".

زخرت مدر�سة �أهل البيت يف ع�صر الإمام احل�سن الع�سكري بالعلم
واحلكمة و�أ�س�س الإمام خط دفاع عن ال�شريعة الإ�سالمية من خالل
كوكبة �أ�صحابه وتالمذته ملواجهة االنحرافات الفكرية والعقائدية ،وعلى
الرغم من الظروف ال�سيا�سية احلرجة وامل�ضايقات واملالحقة والإرهاب

واالعتقال �إال �أنه ا�ستطاع الدفاع عن ال�شريعة وحماربة البدع وهداية
املرتددين وجذبهم �إىل ح�ضرية الدين.
كان الإمام احل�سن الع�سكري هو حلقة الو�صل بني ع�صري احل�ضور
والغيبة بك ّل ما يزخران من خ�صائ�ص و�سمات ،ولذلك كانت مهام �إمامته
ج�سيمة وارتكزت على:
 -1املجتمع احلاكم وال�ساحة الإ�سالمية ومتطلباتها:
• احلكمة والدقة يف التعامل مع احلكام.
• الرد على ال�شبهات والدفاع عن ُحرم الر�سالة.
• مواجهة الفرق املنحلة
• الدعوة �إىل دين احلق.
 -2التمهيد لق�ضية الإمام املهدي :
• �إعداد اجلماعة ال�صاحلة لع�صر الغيبة.
• االعتماد على نظام الوكالء.
• التح�صني الأمني وحفظ الإمام املهدي من جهة ،والن�ص على
�إمامته وتعريف �شيعته به من جهة �أخرى.
احتل الإمام احل�سن الع�سكري القلوب و�سكن فيها ملا حتلى به من
الدرجات العالية من العلم والتقوى والعبادة واحللم واحلكمة ،كيف ال
وهو �سليل الدوحة الها�شمية والأنوار املحمدية ،وكان ي�شار �إليه بالبنان
وتهفو �إليه النفو�س باحلب والوالء فال�سالم عليه يوم �أزهرت الأر�ض
بنوره ،وا�شتاقت ال�سموات ل�شم ن�سيمه.
...............................
( )1انثال اليشء :انصب (املعاين)

( )2الكايف الكليني :ج� ،1ص.484
امل�صدر� /أعالم الهداية :ج.13
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الصحة كنز

اح ِت َياجَ ُ
ات
َّ
الش ُ
يخ َ
وخة

د .حسن علي نصر اهلل
اختصاص أمراض الباطنية والقلبية

تتنوع احتياجات المسنين وتختلف في ضمن أربعة أصناف
رئيسية ،هي:
 .1حاجات اقتصادية :مثل احلاجة �إىل نظام يكفل للم�سنّ الأمن

االقت�صادي ،واحل�صول على دخل منا�سب يتما�شى مع الزيادة يف �أ�سعار
ال�سلع واخلدمات.
 .2حاجات اجتماعية :مثل احلاجة �إىل دعم العالقات االجتماعية
وتعزيزها مع الآخرين ،و�إىل �إن�شاء م�ؤ�س�سات لكبار ال�سن الذين ال يجدون
راحتهم داخل �أ�سرهم.
 .3حاجات نفسية :مثل احلاجة �إىل و�سائل ترفيهية والرتويح ،وتقريب
الفجوة بني الأجيال.
 .4حاجات صحية :مثل احلاجة �إىل توفري امل�صادر الطبية املختلفة
لرعاية كبار ال�سن ،واحلاجة �إىل التو�سع يف مظلة الرعاية الطبية.
واحدة من �أكرث التدخالت املهمة والقوية يف ت�أخر ال�شيخوخة هو احل ّد
من ال�سعرات احلرارية ،واحلد من ال�سعرات احلرارية يكون بالتقليل من
مدخول ال�سعرات احلرارية الكلية بحوايل ( ،)٪30وعدم الو�صول �إىل
مرحلة �سوء التغذية ،فاحل ّد من ال�سعرات احلرارية يق ّلل من �إفراز عوامل
النمو مثل هرمون النمو ،والأن�سولني ،و ،IGF-Iوالتي يتم تفعيلها من
خالل املواد الغذائية ،وقد ظهر م�ؤخر ًا �أنها من عوامل ت�سريع ال�شيخوخة،
وتعزيز احتمال وفيات يف العديد من الكائنات احلية.
�إنّ تقييد ال�سعرات احلرارية على ال�شيخوخة له �آثار �إيجابية ،وقد اكت�شفت
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أستاذ مساعد/كلية الطب/جامعة كربالء

لأول مرة من قبل مكاي يف عام 1935م قبل مدة طويلة من اكت�شاف ت�أثري
الهرمونات وعوامل النمو يف ال�شيخوخة ،وهناك �سل�سلة كاملة من نظم
ّ
املتقطع مثل ال�صوم بني يوم و�آخر �أو ال�صوم يومني ك ّل خم�سة
ال�صيام
�أيام �أو ال�صوم ثماين و�أربعون �ساعة مرة واحدة �أو مرتني ك ّل �شهر،
وال�صيام الدوري يكون �أكرث تقب ًال يف نف�س الإن�سان ،وهناك بع�ض الآثار
اجلانبية ال�سلبية فقد ي�ؤدي احلد الأدنى منه فقدان الوزن ،ويف الواقع
ّ
املتقطع ي�ؤدي �إىل الت�أثريات
�أنّ العديد من الأدلة ت�شري �إىل �أنّ ال�صوم
ّ
امل�ضادة لل�شيخوخة ،حتى ال�صيام ليوم واحد كل �أربعة �أيام ي�ؤدي �إىل
زيادة العمر.
�إن ممار�سة الريا�ضة الهوائية ي�ؤدي �إىل ت�أثريات �إيجابية على �ضغط الدم
والدهون وال�سكر يف الدم ،وكثافة العظام ،وتقلل من حاالت االكتئاب،
وحتمي التمرينات من ا�ضطرابات ال�شيخوخة مثل �أمرا�ض القلب
وال�شرايني وداء ال�سكري ،وه�شا�شة العظام.
ممار�سة الريا�ضة هو العالج الوحيد الذي ميكن �أن مينع هزال الع�ضالت
املرتبطة بالتقدّم يف ال�سن ،حتى م�ستويات معتدلة �أو منخف�ضة من
ممار�سة الريا�ضة ( 30دقيقة �سري ًا على الأقدام يومي ًا) لها �آثار وقائية
كبرية يف �سمنة كبار ال�سن ،وممار�سة الن�شاط البدين بانتظام ي�ؤدي �إىل
زيادة مدة العي�ش امل�ستقل ،ويف الوقت نف�سه تعزيز ال�صحة ب�شكل وا�ضح،
ومن ّثم ي�ؤثر على نوعية احلياة العادية لكنها ال تطيل العمر.

الصحة كنز

أَع َراضُ
تَ ُ
راج ِع
و َِظ َ
يف ِة
الرِّئ ِتني
د .زينة نوري الجبوري

ن�سمع الكثري عن الإ�صابة مبر�ض
�سرطان الرئة ،ون�سمع عن املر�ض الرئوي
االن�سدادي املزمن املعروف اخت�صار ًا
بالـ (Copd - Chronic Obstructive
 )Pulmonary Diseaseوهو مر�ض
يتمثل باثنني الأول نفاخ الرئة ،والثاين ان�سداد
ال�شعب الهوائية املزمن .وينتج عن هاتني
العلتني تخرب الرئتني ،والتدخني هو امل�سبب
الأول ،وي�ؤدي هذا التخرب �إىل فقد الرئتني
قدرتها على ا�ستن�شاق الأوك�سجني �شيئ ًا ف�شيئ ًا،
وعندها تظهر �أعرا�ض ال يدرك املري�ض
خطورتها يف البداية (والتي ال ميكن التغ ّلب
عليها �إن مل تعالج منذ البداية) ،وهذا ما يزيد
املر�ض خطورة ويجعله يحتل املرتبة الرابعة من
م�سببات الوفاة يف العامل ،و�أهم هذه الإعرا�ض:
 -1اللهاث أو قصر النفس :وهو �أول �أعرا�ض
الإ�صابة بهذا املر�ض ،وغالب ًا ما يعزوه املري�ض
�إىل تقدمه يف ال�سن �أو ق ّلة لياقته ،وهو ي�صيب
ال�شخ�ص عند قيامه مبجهود ب�سيط؛ لأن
امل�شكلة تكمن يف �أنّ التلف غري املالحظ الذي
ي�صيب الرئة تدريجي ًا ال ميكن عالجه ،ولكن
ميكن تبطيئ تقدّمه �إن اكت�شف مبكر ًا ،ومن
�أعرا�ضه �صعوبة �أخذ نف�س �شهيق طويل خا�صة
عند �صعود الدرج �أو التدريب ولع ّل الأ�سو�أ من

�إهمال عالج هذه احلالة هي جلوء املري�ض �إىل
مما يزيد حالته �سوء ًا؛ لأن
الراحة عند اللهاث ّ
الوقاية تتطلب زيادة الن�شاط احلركي للحفاظ
على �أداء الرئتني طبيعي ًا.
 -2السعال المتكرر الذي يزيد سوءاً مع
الزمن :طبيعي ًا �أن يعاين ك ّل �شخ�ص من ال�سعال
بني احلني والآخر ،لكن �إن تكررت مرات الإ�صابة
�أو �إن طالت ملدة طويلة بحيث �أ�صبح مزمن ًا ف�إنه
ي�شري �إىل الإ�صابة باملر�ض الرئوي االن�سدادي
املزمن الذي ي�ؤدّي �إىل التهاب ال�شعب
مما يقلل مرونتها
الهوائية واال�سناخ وتليفها ّ
ومتددها ،ومن الأعرا�ض التي �سنالحظها
�سعال بلغمي كالذي يرافق الإ�صابة بالر�شح
مع فارق �أنك لن تعاين من �أعرا�ض الر�شح.
 -3الصداع الصباحي :و�سببه �أن املري�ض ال
مما ي�ؤدّي
يتنف�س تنف�س ًا عميق ًا يف �أثناء النوم ّ
�إىل تراكم ثاين اوك�سيد الكربون يف الرئتني،
فتتو�سع الأوعية الدموية يف الدماغ م�سببة هذا
ال�صداع ،وعالج هذه احلالة هو تزويد الرئتني
بالأوك�سجني يف �أثناء النوم.
 -4تو ّرم الكاحلين :مع تطور الإ�صابة
مبر�ض ( )Copdتبد�أ �أعرا�ض ق�صور القلب
بالظهور؛ لأن �ضعف الرئتني يحول دون ح�صول
جهاز الدوران على كمية كافية من الأوك�سجني

مما ي�ؤدي �إىل تراكم
ت�ضمن �صحة عمله ّ
ال�سوائل والذي يبدو وا�ضح ًا يف تورم القدمني
والكاحلني ،فعندما ي�ضعف القلب ي�صبح غري
قادر على �ضخّ كمية كافية من الدم �إىل �أع�ضاء
مما
اجل�سم املختلفة ،ومنها الكبد والكليتني ّ
يق ّلل كفاءتهما يف تخلي�ص اجل�سم من ال�سوائل
الزائدة والنتيجة وذمة ناجتة من احتبا�س
ال�سوائل ( )Edemaكالتي تعانيها احلوامل
�أو بع�ض الأ�شخا�ص عند الطريان.
 -5صعوبة النوم وتقطعه :يجب على َمن
يعاين من اال�ستيقاظ املتكرر يف الليلة الواحدة
مع ال�شعور ب�صعوبة يف التنف�س �أو نوبة من
ال�سعال �أو اال�ستيقاظ يف ال�صباح مع �شعور
بالتعب وعدم االرتياح وال�شعور بال�صداع �أن
ي�سارع �إىل ا�ست�شارة الطبيب.
 -6زرقة في الشفاه وأصابع اليدين :يف
بع�ض الأحيان يبدو االزرقاق وا�ضح ًا يف قاعدة
الظفر ،كما ت�شمل الزرقة ب�شرة ال�شخ�ص
امل�صاب �أو ال�شفتني �أو اللثة �أو حول العينني،
ويبد�أ االزرقاق بالظهور عندما ينخف�ض
م�ستوى �أوك�سجني الدم �إىل �أقل من (،)%90
وي�ستطيع الطبيب مراقبة �أوك�سجني الدم يف
أك�سج
الأ�صابع بوا�سطة جهاز ُيدعى مقيا�س الت� ُ
(.)Pulse Oximeter
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واحة البراءة

ص َ
وص َل ُة َّ
الطا ِئ ِر وَحَ ّ
حَ َ
ال ُة ال ُّن ُقود
فاطمة عبد العزيز

ح�صالتها ،ويف يوم عادت فيه من
اعتادت زينب �أن تدخر النقود يف ّ
ح�صالتها كي ت�ضع فيها ما ادخرته.
املدر�سة �أ�سرعت نحو ّ
زينب )5 ،4 ،3 ،2 ،1( :خم�سة دنانري ،رائع! �أ ّمي لقد و�ضعتُ يف
ح�صالتي خم�سة دنانري.
ّ
أح�سنت يا زينب! تابعي االدخار كي تتمكني من �شراء ما تتمنني
األُمِ � :
يف �إجازة ال�صيف.
زينب� :أ ّمي! هناك �س�ؤال :لقد تعلمنا يف املدر�سة �أنّ الدجاج لديه ما
ي�س ّمى باحلو�صلة كي يجمع احلب الذي ي�أكله فيها ،كما جتمع النقود
احل�صالة ،تُرى ملاذا يا �أ ّمي؟ هل تدخر احلبوب لوقت حاجتها يا
يف ّ
�أ ّمي؟
أح�سنت يا زينب! هذا من فوائد احلو�صلة للطيور.
األُمِ � :
زينب :ح ّق ًا!
األُم :نعم ،لقد خلق اهلل تعاىل الدجاج بحو�صلة كي تكون قادرة على
جمع احلبوب فيها؛ لت�ستخرجها وتطعم �صغارها وقت ت�شاء.
زينب� :سبحان اهلل!
األُم :وهناك �أمر �آخر.
زينب :و ما هو؟
األُم� :إنّ املنفذ امل�ؤدّي للقان�صة �ض ّيق جد ًا ،فال تكاد مت ّر �إال ح ّبة
واحدة ،ويف ذلك م�شقة للطري يف �أن يبتلع �أكرث من واحدة يف �آن واحد،
فخلق اهلل تعاىل احلو�صلة كي جتمع احلبوب فيها ،وكي مت ّر على مهل
�إىل القان�صة.
أحب اهلل عز وجل
زينب :يا اهلل! كم هلل تعاىل يف خلقه �ش�ؤون� .أنا � ّ
يا �أ ّمي.
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َدبْدوب َ
والع َ
سل

نور كاظم

وقف الدب خلف ال�شجرة وهو ينظر �إىل خلية النحل املعلقة على �أحد
الأغ�صان مفكر ًا ب�شيء واحد وهو الع�سل.
اقرتب الدب من اخللية بحذر �شديد خوف ًا من النحل ،فخرجت ملكة النحل
من اخللية ومعها جمموعة من النحل وقالت للدب :عليك �أن تفكر يف ل�سعات
النحل قبل �أن تفكر يف الع�سل فهناك �آالف من النحل.
فقال لها الدب� :أنا �أقوى منكم جميع ًا ،فهجم على اخللية و�أ�سقطها على
الأر�ض وخرج النحل من اخللية وبد�ؤوا مبهاجمة الدب.
وبد�أ الدب ي�صيح� :أنا اعتذر ،مل �أكن اعرف �أن ل�سعات النحل قوية جد ًا،
�أرجوكم �ساحموين �ساحموين.
ً
طلبت امللكة من النحل التوقف وقالت للدب :عليك �أوال �أن تعيد اخللية
للمكان الذي كانت فيه ثم �سنحاول �أن ن�ساعدك يف التخفيف من �أوجاعك،
قام الدب ب�إعادة اخللية �إىل مكانها وطلبت امللكة من النحل بع�ض ًا من ال�شمع
للدب لكي يخفف عنه بع�ض الآالم.
�شكر الدب امللكة وقال لها :لن اقرتب مرة �أخرى من خلية النحل ،فقد تعلمت
در�س ًا لن �أن�ساه طول حياتي.

واحة البراءة

َل َق ُ
اح في ُروس ال ُّروتَا (فيروس
ال ّدوار أو الفيروس َ
الع َجلي)

َل َق ُ
اح املُس َت ِدميَ ِة ال ّنز ِليّة َنَط
(ب) ُ
(الهيموفيلس أنفلونزا)
د .إسراء مصطفى الموسوي
أخصائية األطفال وحديثي الوالدة

()Rota

()Hib

هو فريو�س ي�صيب الإن�سان وخا�صة الأطفال دون �سنّ اخلم�س
�سنوات ،ويت�سبب بنوبات �إ�سهال ت�ؤدي �إىل ما ال يق ّل عن خم�سمائة
�ألف حالة وفاة �سنوي ًا يف جميع �أنحاء العامل وخا�صة يف الدول
النامية ،وهو الفريو�س امل�س�ؤول عن ما ال يق ّل عن ( )%45من حاالت
الإ�سهال عند الأطفال ،ت�سبب الإ�صابة بعدوى املر�ض ظهور احلمى
الطفيفة م�صحوبة بالقيء ،وتكمن خطورته يف حدوث اجلفاف عند
الطفل ال�صغري.
يدخل الفريو�س يف اجل�سم عن طريق الفم ،وقد ُ�س ّمي الفريو�س
بالدوار �أو العجلي؛ ب�سبب ت�شابه مظهره يف املجهر الإلكرتوين
مع مظهر ال َع َجلة (عجلة ال�سيارة) ،وكلمة ُروتا كلمة التينية تعني
ال َع َجلة.
َ
ال َّلقاح الذي ُي�ستخدم �ضد هذا الفريو�س يف العراق هو لقاح خما�سي
حي
العرتة (يحتوي على خم�سة �أمناط من الفريو�س) ،وهو فريو�س ّ
م�ض ّعف ُيعطى عن طريق الفم بعمر (�شهرين� 4 ،أ�شهر� 6 ،أ�شهر)
على �أن ال يتجاوز عمر الطفل حني �أخذ اجلرعة الأوىل ثالثة �أ�شهر،
وال يتم �إعطاء � ّأي جرعة من ال ّلقاح بعد عمر ثمانية �أ�شهر �أي اثنان
وثالثون �أ�سبوع ًا بتات ًا حتى لو ا�ستلم الطفل �سابق ًا جرع ًا �أق ّل من
املقرر (�أي جرعة واحدة �أو جرعتان فقط).

الهيموفيل�س �أنفلونزا :هي عبارة عن بكرتيا ت�صيب الإن�سان وخا�صة الأطفال،
وميكن �أي�ض ًا �أن ت�سبب عدوى للأ�شخا�ص ذوي املناعة ال�ضعيفة ،هو مر�ض
معدٍ  ،وتعي�ش البكرتيا امل�سببة له يف �أنف الإن�سان وحلقه ،وينتقل املر�ض
عرب الهواء من خالل �شخ�ص يحمل هذه البكرتيا ،وذلك عن طريق ال�سعال
والعط�س �أو النف�س ،ويت�سبب يف �أمرا�ض بكتريية ت�صيب الإن�سان مثل :التهاب
ال�سحايا ،ذات الرئة ،التهاب املفا�صل ،التهاب الأن�سجة احليةُ ،يعطى ال ّلقاح
عن طريق وجوده يف لقاحني الرباعي واخلما�سي:
 .1ال ّلقاح الرباعيُ ،يعطى بجرعتني عن طريق الزرق ،جرعة �أوىل بعمر �أربعة
�أ�شهر ،وجرعة ثانية بعمر ثمانية ع�شر �شهر ًا ،ويحتوي هذا ال ّلقاح على ال ّلقاح
الثالثي �إ�ضافة �إىل َلقاح الهيموفيل�س �أنفلونزا منط (ب).
 .2ال ّلقاح اخلما�سيُ :يعطى بجرعتني ،تُعطى اجلرعة الأوىل يف عمر �شهرين،
وتُعطى اجلرعة الثانية يف عمر �ستة �أ�شهر ،ويحتوي هذا ال ّلقاح على ال ّلقاح
الثالثي ،و َلقاح التهاب الكبد الفريو�سي منط (ب) ،و َلقاح الهيموفيل�س
�أنفلونزا منط (ب).
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تقرير

َمج َّل ُ
َاض الزَّه َراء
ي
ر
ة
ِ ِ
ص ِح َ
تَس َت ِقي ِمن َم َ
يف ِة َ
نه ِل َ
ص َدى
َ
ني َم ِعي َن َها
ال َّروض ِت ِ

عقدت جملة ريا�ض الزهراء اجتماع ًا لكاتباتها وذلك على قاعة
القا�سم بن احل�سن � ،ألقى فيه م�س�ؤول �شعبة الإعالم ورئي�س
حترير �صحيفة �صدى الرو�ضتني وجملة كفوف الأ�ستاذ (علي اخلباز)
حما�ضرة توجيهية ق ّيمة ت�ضمنت عدد ًا من النقاط املهمة التي تخ�ص
الكتابة ب�أنواعها ،تخ ّللها �إجابات عن ت�سا�ؤالت الكاتبات ّ
اللتي طرحنَ
�أ�سئلتهنّ على الأ�ستاذ ،هذا وقد ث ّمنت الكاتبات هذه اخلطوة وعدّنها
خطوة حتقق لهنّ التطور املن�شود الذي يطمحنَ �إليه ،وم�ؤ�شر ًا على مدى
الن�سوي وف�سح املجال للمر�أة بتفجري طاقاتها
اهتمام العتبة بالأدب
ّ
خدمة للدين واملذهب.

و�صفت الكاتبة (فاطمة النجار) االجتماع ب�أنه فر�صة ذهبية للقاء
الأ�ستاذ الأديب علي اخلباز وبالأخوات الكاتبات يف املجلة� ،أ ّما الكاتبة
(زينب الن�صراوي) فقد �ش ّبهت هذه التوجيهات والن�صائح بالهدايا
العلمية الثمينة يف الوقوف على املرتكزات الأ�سا�سية الإبداعية يف
كتابة فحوى الن�ص� ،أ ّما الأخت نوال العطية فقد قالت� :أجاد الأ�ستاذ
الكبري (علي اخلباز) ليعلو ويهم�س لنا ب�سمو الثقة و�إطالق العنان
ملحربة باتت ت�شد الرحال �إىل ك ّل ما هو جديد ب�أبهج الألوان وال�صور
لنت�أنق ب�أزهى اخلطاب و�أعذب ال�سطور� ،أ ّما الأخت (نرج�س مهدي)
فقد ثمنت هذه اخلطوة وعدتها هدية من حامل اللواء ،وقد مت ّنت لو
تكون هناك حما�ضرات �أخرى عن الكتابة امل�سرحية ،وو�صفت الكاتبة
(زبيدة طارق) ال�ساعة والن�صف التي كانت هي وقت االجتماع ب�أنها
دقائق �سريعة ،وقد �أزالت كلمات الأ�ستاذ الأبوية الرهبة التي كانت
ت�شعر بها� ،أ ّما الكاتبة (دعاء فا�ضل) فقالت :على الرغم من �أنّ الوقت
م�ضى �سريع ًا � ّإل �أن املعلومات املتح�صلة من هذا االجتماع كانت ذات
فائدة كبرية على الكاتبات� ،أ ّما الكاتبة (ميعاد الالوندي) فقد قالت:
ات�سم االجتماع بالفائدة� ،إذ تلقينا بع�ض التوجيهات املهمة واملفيدة
للرقي بواقع الكتابة خدمة للدين واملذهب.
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الع َت ُ
بة َ
َ
اس َّي ُة امل ُ َق َّد َ
سة
الع َّب ِ
َ
ض ُن ال َّت َط ُّور
ت َت ِ
ك ّل عمل فيه مبادرة تطوير ورقي تقوم برعايته الأمانة العامة للعتبة
العبا�سية املقدّ�سة ،فقد �أقامت مع مركز التدريب وتطوير املالكات يف
دائرة �صحة كربالء املقدّ�سة التابع لوزارة ال�صحة دورة مكثفة يف الطرق
املتطورة ال�ساندة للحياة يف التوليد ،والتي �أقيمت يف مركز ال�صديقة
الطاهرة التابع للعتبة وا�ستمرت الدورة ملدة يومني ت�ضمنت �أكرث من
( )18حما�ضرة نظرية وطرائق حديثة يف التوليد لتطوير قابلية الطبيبات
املخت�صات بهذا ال�ش�أن ،والعامالت يف �صاالت الوالدة الطبيعية ،وحتدّثت
الدكتورة (تغريد خليل احليدري� /أ�ستاذة يف كلية طب الكندي� /أخ�صائية
يف الن�سائية والتوليد) عن الهدف الأ�سا�س من الدورة ،وهو التقليل من
الوالدات القي�صرية وا�ستخدام الأ�سلوب املتمر�س لتج ّنب حاالت الوفاة
بالن�سبة �إىل الأم واجلنني ،و�أكملت حديثها بهذا ال�ش�أن قائل ًة :تع ّد مدينة
كربالء املقدّ�سة مركز ًا لال�ستقطاب حمافظات الفرات الأو�سط حيث
احت�ضنت �أكرث من �أربعني طبيبة ومنحت الناجحات �شهادة معرتف ًا بها
دولي ًا ملدة خم�س �سنوات؛ لأن هذه الطرائق قابلة للتحديث ،وهذه التجربة
حديثة التطبيق ،فقد ُطبقت يف العراق قبل �سنتني من الآن ،وكانت ترعاها
يف ال�سابق الأكادميية الأمريكية ،لكن نتيجة الو�ضع الأمني احلايل يف البلد
تبنتها مراكز التدريب العراقية.

وأضافت الدكتورة (تقوى خضر عبد الكريم /مديرة مركز تدريب وتطوير
ال ِمالكات في دائرة صحة كربالء /أخصائية تعليم طبي) معلومات أخرى
عن الدورة قائلة:

و�صل عدد املتدربات يف هذه الدورات ( )450متدربة ،ونحاول �أن ت�ستم ّر
بهذه الدورة يف ال�سنني الالحقة� ،أ ّما بالن�سبة �إىل املدربات فهنّ خبريات
يف هذا ال�ش�أن ،وحا�صالت على �شهادة من الأكادميية الأمريكية ،و�أمتنى
�أن يتحفزن َمن لهن �ش�أن يف هذا الأمر ،كي ي�ستفدنَ من التقنيات املتعددة
احلديثة يف طرائق التوليد.
و�أثنى احل�ضور على جهود العتبة العبا�سية املقدّ�سة ال�ست�ضافتهم لهم
وتوفري جميع املتطلبات من مبيت وقاعات متكاملة وتذليل الكثري من
املعوقات بتوفري ك ّل ما يلزم لهم.
خاص مجلة رياض الزهراء

ُألفة نساء

وَجَ َع َل بَ ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َورَ ْحمَ ًة

إيمان إلطيف

�أقيمت ندوة حول امل�شاكل الزوجية ،وكانت (�أم �سجاد) وقريباتها يف
�ضمن احل�ضور ،وبعد �أن �ألقت م�س�ؤولة الندوة حما�ضرتها طلبت من
احلا�ضرات �إبداء �آرائهن حول املو�ضوع.
قالت (أم حسن) :حتدث اهلل تعاىل يف القر�آن الكرمي عن معاملة الرجال
وف
مع الن�ساء مورد ًا كلمة (املعروف) بقوله تعاىلَ :و َع ِا�ش ُروهُ نَّ ِب ْ َال ْع ُر ِ
(الن�ساء.)19:
�أي عا�شر زوجتك باملعروف حتى لو كنتَ تكره بع�ض �ش�ؤونها ،و�إذا �أردت
الطالق فيجب �أن يكون ب�إح�سان لقوله تعاىلَ :ف ِ�إ ْم َ�س ٌ
وف َ �أ ْو
اك ِ َب ْع ُر ٍ
ت َْ�س ِري ٌح ِب ِ�إ ْح َ�سانٍ (البقرة.)229 :
فاهلل تعاىل يريد املعاملة دائم ًا يف حالة بقاء الزواج �أو انف�صاله باملعروف
والإح�سان.
وأيدتها أخرى قائلة :نعم� ،إنّ اهلل تعاىل خلق الكون ك ّله وفق قانون
الزوجية� ،أي على �أ�سا�س وجود عن�صرين يتكامالن ويتداخالن يف ك ّل
جانب من جوانب الكون ،واحلياة فالزوجية ثابتة يف ك ّل املوجودات؛ لذا
فالرجل واملر�أة يكمل �أحدهما الآخر.
وقالت (أم أحمد) :ال يوجد زواج بال م�شاكل خ�صو�ص ًا يف بداية الزواج،
حيث ي�شهد بع�ض ال�شد واجلذب من جانب ك ّل من الزوج والزوجة لغر�ض
معي بهدف ال�سيطرة على الطرف الآخر ،وهذا تفكري خاطئ.
�أ�سلوب ّ
ور ّدت أخرى بالقول� :إنّ عدم االن�سجام واخلالف بني الزوجني
بامل�شاجرة امل�ستمرة وحالة عدم الر�ضا يو ّلد الك�آبة والكراهية ،وهذا
ينعك�س �سلبي ًا على الأبناء.
وقالت خلود� :أنا �أرى �أنّ �أكرث امل�شاكل �سببها الزوج؛ لأنه يعامل زوجته
وك�أنها جارية عنده وعليها �أن توفر له ك ّل ما يريده ،و�إذا ق�صرت يف �شيء
فهي متمردة عليه.
وأيّدتها أخرى قائلة :نعم� ،إنّ املر�أة هي الطرف الأكرث حتم ًال ،ومع
را�ض عنها.
ذلك الزوج غري ٍ
وقالت (أم حنين) :على مهلكم لي�س ك ّل اللوم يقع على الزوج ،فهناك
زوجات تريد �أن حت�صل على الدالل نف�سه الذي كانت حت�صل عليه يف

بيت �أهلها؛ جلهلها بحقوق الزوج ال�شرعية حتى تخرج من البيت من دون
�إذنه.
وأيدتها (أم محمد) قائلة :نعم ،فهي تكهل زوجها بطلبات غري
�ضرورية ،يف حني عليها �أن جتل�س معه وت�ضع ميزانية للأ�سرة ،فتقدم
الأهم على املهم مع ادخار �شيء من املال احتياط ًا لأي طارئ.
وقالت أخرى :الأ�سو�أ من هذا هي حماولة الزوجة قطع عالقة الزوج
ب�أهله بحجة �أنهم يتدخلون يف �ش�ؤونهما ،و�أنها ترغب باال�ستقاللية عنهم،
يف حني لو قامت زوجة �أخيها بالفعل نف�سه مع �أهلها لرف�ضت م�ستنكرة.
وقالت (أم علي) :كال الطرفني (الزوج والزوجة) يتحمالن امل�س�ؤولية،
فلك ّل منهما حقّ على �صاحبه يجب عليه القيام به؛ لذا علينا �أن ن�شعر دائم ًا
ونحن يف البيت �أنّ اهلل تعاىل معنا ،يراقب �أفعالنا و�أقوالنا وت�صرفاتنا مع
بع�ضنا بع�ض ًا ،فلنكن دائم ًا يف مر�ضاته تعاىل ،وال يظلم �أحدنا الآخر.
وأيّدتها عبير بالقول� :إنّ االحرتام املتبادل بني الزوجني وعدم ت�ضخيم
� ّأي م�شكلة بينهما والتوا�صل مع الأهل و�إكرام ال�ضيف وم�ساعدة اجلار
يجعل احلياة الزوجية م�ستقرة ،ومن ّثم يكون له �أثره الإيجابي يف الأبناء،
والعك�س من ذلك ي�ؤدي �إىل �إن�شاء جيل عاق لوالديه.
وقالت (أم سجاد) :نعم ،قال اهلل تعاىل َو ِمنْ �آَ َيا ِت ِه �أَنْ َخ َلقَ َل ُك ْم ِمنْ
�أَ ْن ُف ِ�س ُك ْم َ�أ ْز َو ًاجا ِلت َْ�س ُك ُنوا ِ�إ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة (الروم.)21 :
من دالئل عظمة القر�آن الكرمي و�إعجازه �أنه حينما ذكر الزواج ذكر
ال�سكن واملودة والرحمة يف مفتاح البيوت ال�سعيدة.
وأثنت مسؤولة الندوة على ما ُطرح من آراء ،وقالت:

�أخواتي الكرميات (املودة والرحمة) عواطف �إن�سانية راقية فيها احلب
والت�ضحية ،وفيها �إنكار الذات ،وفيها الت�سامح ،وفيها العطف ،وفيها
العفو ،وفيها الكرم.
يف حني الكراهية تك ّلف �أكرث من احلب؛ لأنها �إح�سا�س غري طبيعي مثل
حركة الأج�سام �ضد جاذبية الأر�ض حتتاج �إىل قوة �إ�ضافية وت�ستهلك
طاقة �أكرب.
فلنتم�سك بديننا احلنيف ،ولتكن �أ�سرنا مبنية على املودة والرحمة.
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مناسبات

ح َرابُ ْ
ِم ْ
االغ ِت َراب

زبيدة طارق

وقفتُ على �أعتاب بيت النور ك�سري ًا منتحب ًا..
�أ�سعى �إليها م�شتاق ًا كطفل تاه عن �أ ّمه� ،أبحث عنها..
�أُطلق حنني الروح عند حمرابها مه ّل ًال مكرب ًا..
دخلت غيبوبة ع�شقها منادي ًا ا�سمها� ،أمهلوين �أنظر �إليها..
ها قد ا�سرتاحت جوهرة قد�س ّية يف ح�ضن حمرابها..
�أقبلت لطاعة اهلل تعاىل ،ف�أزهرت ال�سماء بنورها..
فملأت ذاك القلب الرقيق املوجوع وك ّل جوارحها �إميان ًا �إىل ُم َ�شا�شها(..)1
حمرابها كمحراب جدتها ال�س ّيدة الزهراء  ،تفا�صيله مذهبة ب�أحرف
الأمل والأنني..
اجتاح خميلتي ،ف�آ�سر عقلي وتال�شى ك ّل �شيء � ّإل ن�شوة قراءة ال�سور و�آياتها..
تو�ض�أت بدموعي لأ�صلي معها �صالة عا�شق عانق �أنوارها..
فذاب قلبي ب�أ�شواقها �إىل لقيا احلبيب ،ك ّلما كانت تنهج يف �صالتها..
وعند �سجودها تلتف املالئكة يف �صالة على حلن �أ�شجانها..
�س ّيدة ع�ش �آل حممد ،يا َمن َو ِر َثت جراح احلنني والفراق ،ما زالت تبث يف
ثنايا املحراب حزنها..
ما زالت تروي م�صاعب رحلة ال�شوق �إىل ر�ؤية الإمام الغريب..
وك�أنها تروي ب�صمت رزء احلوراء يف غربتها..
وال يهجع لها لي ٌل ،فلو نامت عيون الورى يعبث مب�صابها..
وك ّلما �أُغم�ض لها جفن تراها تئنّ ب�آهاتها ك َمن تاهت يف �صحراء اخلوف
خطواتها..
مت ّر عليها �صور الأحباب الذين كانت يف ظاللهم كزهرة م�ؤنقة فاح عبريها..
ف�صورةلذاكالأبال�سجني(�إمامناالكاظم )َ ،منتغذتمنهغذاءعلمها..
ومنت يف قد�س ّية �أخيها الإمام الر�ضا  ،ففا�ض رحيقها..
و�صورة لأخوة كانوا كالنجوم يدورون حولها..
َركت يف الوطن جنانها..
والآن ها هي قد ت ْ
و�أ�صبحت الباليا قبلتها ،وحيدة ال َّ
كف تدق بابها ومت�سح غربتها..
ما �أفجع �صباحها و�أنا �أرى على �شفتيها دعاء وك�أنها للحبيب ّ
تزف روحها،
تناجي الإله م�ستغيثة ،فقد فاق حتملها ال�صرب..
فاطمة ،كرمية الأطهار لقد �سئم فراق الأحبة ف�ؤادها..
الرب الرحيم نف�سها الزكية مقرر ًا �أن تُنهي عذابها وغربتها..
فنادى ّ
فماتت كزنبقة يعبق يف الب�ستان دفئها..
ا�ستفقتُ و�أنا بني اليقظة واحللم ،وقلبي العا�شق مه�شم..
فارقتُ �ساحة قد�سها وظل خمبوء ًا ب�أنفا�سي عطرها..
واليوم تتجلى الرحمة الإلهية يف رو�ضها..
مت ّد �إىل الع�شاق كف ًا ندي ًة فن�سمع �سحر النداء..
هلم �إىل اجلنةَ ،من عرف ح ّقها من ز ّوارها ،و�أ ّمنت من النار �شيعتها..
ّ
...................................
( )1املُ َ�ش ُ
ا�ش :ال َّنف ُْ�س
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ني إ َف َ
اق ُة َ
ثَورَ ُة ال َّت ّو ِاب َِ
ض ِمير

رجاء األنصاري

�إفاقة �ضمري وثورة �صمت..
متزّق ال�سكون الذي ح ّل بهم..
ما زال الأنني يفتك ب�أو�صالهم..
ك ّلما تذكروا تباط�ؤهم عن الفتح..
َمن حلق بنا ا�ست�شهدَ ،ومن مل يلحق بنا مل يدرك الفتح..
�أنامل ّ
خطت عهود ًا ومواثيق ،وتخاذلت عن ن�صرة �س ّيدها..
تغت�سل من في�ض �أماقيها..
حت ّلق يف �سماء الندم والأمل..
ليت ج�سدي جل�سدك الفدا..
ليت قلبي دون قلبك ُمزّق..
ليت �صدري ل�صدرك الوقا..
يا بن َمن دنا فتدىل فكان قاب قو�سني �أو �أدنى..
�أحاطت بهم �سحب مكفهرات تكاد �أن تطبق على �أنفا�سهم..
فلم يجدوا غري نوره ليك�شف لهم تلك الظلمات..
فتجمعوا حول نقطة انطالقهم..
ومركز رحاهم..
ف�أرخ�صوا النف�س لنيل املق�صد..
فثارت ثورتهم تُعطي ّللحقني در�س ًا..
يف عدم التخاذل ونبذ اخلوف وتطهري الروح من �أدران العبودية � ّإل هلل تعاىل..
تفجرت يف �أعماقهم �شهوة الثار..
فتدافعوا كالأمواج يرتلون..
�أهازيجهم حتت �صليل ال�سيوف..
يا من�صور �أمت ،يا من�صور �أمت..
فراحوا يط ّرزون �أروع املالحم..
بقيادة امل�ؤيد بدعاء الإمام احل�سني ..
ً
اللهم �س ّلط عليهم غالم ثقيف ،ي�سقيهم ك�أ�سا م�صربة..
فكان االقت�صا�ص من الباغني..
ترياق تلك الأرواح التي ح ّلقت يف �سماء الثائرين..

مناسبات

ثارات ُ
احل َ
س ْي
يَا َل
ِ
سماهر الخزرجي

العتمة يف ك ّل مكان ويف ك ّل �آن ،ال مي ّيز النهار من الليل ،وال �أوقات
ال�صالة ،وال تبا�شري ال�صباح اجلديد الذي يط ّل م�شرق ًا بنداءٍ لل�صالة،
الروائح العفنة تنبثق من ك ّل زاوية ومن ك ّل مكان ،و�أ�صوات الأغالل
والقيود وال�سال�سل ال تنفك عن ال�صراخ متلأ املكان ب�ضجيج و�آهات
وتنهدات ذابت يف ح�شا�شة القلب تبحث عن منفذ لتبثّ �شكواها �إليه،
لي�س هناك �سوى منتظر الخذ الث�أر عامل بحاله تعلقت �آمال قلبه به.
كيف مي�ضي ك ّل هذا الوقت قابع ًا يف ركوته عنوة ،وفورة الغ�ضب لأخذ
الث�أر بلغت ذروتها ،تكاد روحه ال يت�سع لها �آنية ج�سده ،تو ّد لو مترق منها
مروق ال�سهم من كبد القو�س ،غايته ّ
تق�ض م�ضجعه وت�ؤرق ليله وجتعله
يتق ّلب تق ّلب ال�سليم ،مرار ًا يطوف يف خميلته ر�ضيع يحت�ضن �سهم ًا،
وكفوف تعانق قربة ُمزّق قلبها لتنزف دم وريدها املراق على الرثى،
وخن�صر فارقت راحة الكرم والعطاء وباتت تنزف حزن ًا �سرمدي ًا ،وثمة
خيام حمروقة و�أنني عليل يقطع النياط ،وعباءة ك�أ ّنها �أ�ستار الليل زينتها
النجوم ي�ستن�شق منها عطر الدخان والأمل ،و�أمهات ثواكل ميزّق �صمت
الليل عويلهنّ  ،كيف ال�سبيل ليطفئ النريان التي ت�ضطرم يف داخله وت�ؤجج
روح االنتقام والث�أر� ،إ ّنه غليل معتلج يف ال�صدر ال ُيطفئه �سوى �سيل من
الدماء ظمئ لها ن�صل �سيفه وال يرتوي � ّإل بها ،موعدهم ال�صبح� ،ألي�س
ال�صبح بقريب؟
ّ
كلمات متتم بها ه ّد�أت فورة غ�ضبه لوهلة ،وما هي �إل �أ ّيام و�أ�شرق ال�صبح
ّ
يزف خرب قدوم ثائر ي�ستميل قلوب النا�س و�أفئدتهم ويتغلغل يف �أعماقهم
ليوقظهم من غفوة ال�ضمري ،ولتعمل �سيوفهم ورماحهم يف �أج�ساد
الظاملنيّ ،
وتب�ضعهم �أ�شالء متناثرة ،ولتربد قلوب ح ّرى مزقها احلزن
و�أ�ضناها التعب يف انتظاره� ،إ ّنها ثورة ّ
خطت على جبني احلياة ،ونهلت
من معني ّ
الطف قد�س ّيتها حتى توارت من دونها الثورات يف احلجب ،ما
خال ثورة ّ
الطف اخلالدة� ،إنها ثورة املختار الثقفي التي كان �شعارها يا
لثارات احل�سني والتي �شفت غليل امل�ؤمنني بقتل قتلة الإمام احل�سني .

َ
س ُّ
ار ُ
اء
الش َع َر ِ
ف ِ

سهاد عبد الجبار

هَ َذيانُ ال ِع ْ�ش ِق ال َي ْر َح ُمِ ..ل َ�سانُ هَ ْج ِر َ
احليا ِة ال َي ْل َه ُج � ّإل ِب ُحبِّهِ م..
وقعت كلماته كوقع ال�سياط على العبد الأبق ملواله ،دارت رحى املنون بني
جي�ش احلروف الوالهة وبني �أنفا�س قابعة يف برك الوحل ال�ضاحلة.
حب حممد و�آل
ولأنه علوي الهوى �صب جل اهتمامه يف نظم �شعر ِه يف ّ
حممد والتجاهر يف �أحقيتهم يف احلكم واخلالفة علنا يف وجه طغاة الدولة
العبا�سية على الرغم من �إدراكه �إنه بفعله هذا يع ّر�ض حياته للخطر� ،إنه
ال�شاعر (دعبل اخلزاعي) امل�شهور واملعروف بوالئه للإمام علي بن �أبي
طالب و�أوالده وت�شيعه ال�شديد يف زمن اخلالفة العبا�س ّية.
تنف�ست حروفه عبق املع�شوق ،ك ّل حرف يرتدي زي الوالء ينحني يف خطه
كراكع يف �صالة ال�شوق حلبيب غا�ص يف الوجد ف�أثار الهيام �أمواج ًا تالطم
احلنني وتر�سم على مرا�سي احلب �أجمل الأم�سيات ،تنوب عن نطق �سموع
ترت�آى كحال للعيون الباحثة عن �ضوء احلق يف عتمة الظالم ،تنكرت
وا�ستطالت وعذبت نفو�س بق�سوتها وقطعت �شكوك ،حروف نور ا�ستفا�ضت
من رونق �صاحبها جلباب الوالء ت�أرجحت على جمال�س الف�ساد ت�ضرب
ب�سيفها ك ّل قالع االنحراف وال�ضاللة.
ات�سمت من م�ساقيها ثورة هجو �أوقدت م�شاعل اال�ستهجان �شرارة احلروف
يف ك ّل بقعة م�سلكا �إىل الر�ضوان ،ي�ستطيب به املع�صوم ل�صدق االنتماء يف
غيابه ،حروفه تقاتل ويف ح�ضوره تنازع �أنامله �سلطة البغي العتيد.
اظهرت ق�صيدة دعبل اخلزاعي (مدار�س �آيات) �إحدى قمم البالغة
العربية فهي من (�أح�سن ال�شعر وفاخر املدايح املُقالة يف �أهل البيت
) امتازت بقوة التعبري وروعة الأداء ،وغدت كاملطر ينهمر من فوق �أعايل
اجلبال تزيل ك ّل قذارات �أ�شباه الرجال ،وحني توىل املعت�صم اخلالفة
بعد موت امل�أمون كان �شديد البغ�ض لدعبل ب�سبب ت�شيعه ووالئه لآل بيت
امل�صطفى �صلوات اهلل عليهم.
ومل يكل ال�شاعر بل م�ضى جماهدا بقلمه حتى لقي حتفه على يد �أحد
ال�صعاليك فم�ضى لر ّبه �صابر ًا حمت�سب ًا موالي ًا لأهل البيت  ،وكان تاريخ
وفاته  835هجري.
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استراحة

رات ال َب َطاطا َمع ُ
ُك ُ
اجلب َنة

المقادير:
 حبتان بطاطا. بي�ضة واحدة. كوب طحني. كوبان من الكورن فليك�س العادي املطحون. مكعبات جبنة (النوعية ح�سب الرغبة). ملعقة �صغرية فلفل �أ�سود �أو بهارات ح�سب الرغبة ملعقة �صغرية بودرة الثوم. -ملح ح�سب الرغبة.

طريقة العمل:
 -1تُ�سلق البطاطا ثم تُهر�س بعدها ُي�ضاف �إليها الفلفل �أو البهار مع بودرة الثوم وامللح.
 -2تُر�ص البطاطا على �شكل كرات ثم ُت ّ�شى ك ّل كرة بقطعة من اجلنب.
 -3تخفق البي�ضة ثم تغم�س القطع مبخفوق البي�ض بعدها تُرفع وتُغم�س يف الطحني ثم تُرفع مرة �أخرى وتُعاد �إىل خمفوق البي�ض وبعدها تو�ضع يف
الكورن فليك�س.
 -4تقلى القطع يف املقالة حتى ي�شقر لونها وتقدّم.
أفقي:
 .1زهور تعي�ش ع�شرة �أيام ترمز �إىل الفرح
واالبتهاج.
 .2من دول البلقان.
 .3مكرر  -مكرر.
 .4يطلبون ح�ضورهم  -حرف عطف.
 .5قادم  -ن�صل.
 .6طريق � -إح�سان  -علم م�ؤنث.
 .7عك�س ما�ضي.
 .8بغيب  -يجري.
 .9عك�س نفرتق  -بوا�سطتك.
 .10عك�س ال�سفلى.
عمودي:
 .1حرف جر  -من الزهور.
 .2الدفاع والقتال ب�ضراوة.
 .3ن�صف فا�ضل  -يتك�سر �أو ُيطحن.
 .4علم مذكر  -من الطيور.
 .5من الف�صول  -للنداء.
 .6مكرر  -يت�ساقط بغزارة.
 .7عا�صمة �أوروبية  -ي�سقط.
 .8عنق  -مكرر.
 .9ا�ستدعاهم بالنداء � -إلهي.
� .10إحدى جزر االنتيل ال�صغرى.
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لظهور الحق وزهوق الباطل

ّ
تعد مجلة رياض الزهراء خطوة من خطوات الثقافة الدينية النسوية
من أجل المضي نحو التمهيد للدولة المهدوية؛ لذا سنستعرض ملخص
مواضيع العدد السابق ( ،)114لتبيين الغاية من المواضيع:

زينب حسين حجي حسين

كلمة العدد
النبي
جتاوز
ركام النظرات الق�شرية
ّ
حلواجز الروح ال�سلب ّية يف حتليل �شخ�صيات من
حوله وحدّد ال�شخ�صيات الر�سالية وركز عليها
يف جمال التهذيب والرتبية الدينية ال�صحيحة،
فهو مل يكن ي�سعى �إىل الكم ،بل الكيف يف
بناء مناذج فريدة من امل�ؤمنني املوقنني
ال�صادقني؛ حلمل راية الإ�سالم ال�صحيح
وبناء جمتمع العدل والإميان باهلل تعاىل كـ
املحمدي ،وعمار ،واملقداد ،و�أبي ذر،
(�سلمان
ّ
و�آخرين) ،ب�أن اتخذوا من �سرية النبي
قوة ومناعة ،وال ف�ضل لعربي على �أعجمي وال
�أبي�ض على �أ�سود � ّإل بالتقوى ،فعمل على
بناء جيل من ال�شخ�ص ّيات الثور ّية الر�سالية
ذات العقيدة ال�صلدة ،وامتدت هذه الر�سالة
بوا�سطته والأئمة املع�صومني من ولده؛
لإكمال مراحل م�شروعة الر�سايل وتر�سيخ
املنهج ال�سلوكي يف احلياة و�إ�صالح الأ ّمة
وطالئعها ال�صاعدة ،و�إزالة اجلهل والف�ساد،
و�إعطاء الإن�سان احلرية والكرامة ،وحتكيم
منطق العقل يف احلكم على الأمور؛ لأنّ العقل
هو وحدة القيا�س للرجوع �إىل احلقّ و�إقرار
العقيدة احل ّقة �إذا حت ّرر من �سيطرة ال�شهوات
والت�ضليل والإغراء ،التي متهد لدولة منقذ �آخر
الزمان ؛ لأنه م�صلح حقيقي لك ّل ما يلوث
املناخ االجتماعي ال�سليم؛ ليثبت �أركان الدولة
الإ�سالمية املثالية اخلالية من الظلم والظالم،
فهي دولة كرمية يع ّز بها الإ�سالم و�أهله ّ
ويذل
بها النفاق و�أهله.
إمياني
خلق اهلل تعاىل الإن�سان من ذكر �أو �أنثى ،و�أوكل
ًّ
كل منهما املهام ما يك ّمل �أحدهما الآخر ,وجعل
سبحانه وتعاىل يف ك ّل زمان �س ّيدة لتذكر

املجتمع بقدرة الن�ساء على الوقوف بوجه الظلم
واال�ستبداد ،كال�س ّيدة زينب بنت فاطمة
الزهراء التي �أكملت و�أ ّمتت م�سرية �أ ّمها،
حيث �إنها �أ�صبحت ال�سبب الوحيد والأقوى
لإجناح النه�ضة احل�سينية ثورة الدم على
ال�سيف وبقائها ،ن�سجت ال�س ّيدتان لبا�س العزّة
والق ّوة لرتتديه َمن �أبت �أن تخلع عنها العزّة
والكرامة ذاتها ,فقد �أ�صبحتا قدوة لن�ساء
با�سالت ر�أين من �أنف�سهنّ ال�سبب يف حتريك
الرجال للوقوف بوجهه الظلم واال�ستعمار،
ك�أ ّمهات احل�شد املقد�س الذي ّ
�سطر �أقد�س
�صور الت�ضحية ,ور�سم لوحة الإن�سان احلقّ
الذي خلقه اهلل تعاىل عابد ًا ح ّر ًا ي�شرتي املوت
باحلياة �إذا كانت احلياة له مذلة ,و�إي�صال
�سالمهنّ ملوالتهنّ الزهراء وابنتها يف جنات
اخللد ,فهذه هي املر�أة التي عرفت جوهر
احلياة ف�شغلتها العبود ّية هلل تعاىل الواحد بعزّة
و�شرف ,و�ستبقى القوارير تنا�ضل ما دام يف
ال�سماء ا�سم ال�س ّيدة الزهراء وابنتها احل ّرة
كالأعالم مرفرفة.

احلشد املقدس
�إنّ الإمام احل�سني ومبادئه و�شعاراته
لي�ست حم�صورة يف �شهرين فقط ،فن�ؤدي فيها
الطقو�س ونلطم ونندب وينتهي الأمر ،بل الإمام
احل�سني منهج واتباع و�سفر للتاريخ والأمة
ممتد بك ّل زمان ومكان ،يوم معرفة احلق من
الباطل واملحك واملنزلق اخلطر ليكون الفي�صل
بني النور وخيوط الظالم املت�شعبة ،وجاءت
فتوى الوجوب الكفائي ،لتُثبت لنا وللتاريخ
�أنّ رحم ًا ولد لنا �أبطالنا وما يزال ولود ًا لك ّل
اخليين ال�صاحلني وال�سائرين على خطى
ّ
�أن�صار الإمام احل�سني  ،و�أنّ هنالك �أ ّم ًا
و�أخت ًا وزوجة تدفع بزوجها للجهاد دون ال ِعر�ض
والدين واملقدّ�سات حمت�سبة ك ّل ذلك عند
اهلل تعاىل ،و�أنهم قربان ملذبح احلر ّية والدين
واملقدّ�سات ،ولوالهم مل ن َر الراحة والأمان الآن.
منكم وإليكم
بني املنع واحلث على امل�شاورة باع طويل من
اخلربات واملهارات التي من املمكن للإن�سان �أن
يح�صل عليها ،خا�صة �إذا تق ّبل �آراء الآخرين،
فم�شاورة النا�س م�شاركة لعقولهم و�أفكارهم،
فنحتاج �إىل امل�شاركة ب�آراء �أهل اخلربة
ذوي الأفكار املتكاملة البناءة لتعمري الأ�س�س
الر�صينة �سواء على م�ستوى العمل االجتماعي
�أم الفردي ،باخل�صو�ص يف الأمور املهمة،
وهكذا ن�شارك العقول ،ولكن من ال�س ّيئ �أن
يكون الإن�سان مرتدّد ًا ومنتظر ًا لر�أي اجلميع
بك ّل خطوة وكلمة يقولها؛ لأن ذلك قد يبعده عن
النجاح �أ�شواط ًا.
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حتى نلتقي

يع ُ
رَ ِب ُ
العمر

حلمي..
ي�سكن قلبي عرب ال�سنني..
يت�سرب كبقايا الليل..
يهطل ك�أمطار ال�صيف..
يثلج �صدري كقطع ثلجية تت�سامى..
يكتب على بقية العمر �أمنية..
خطوات �سرمدية..
خطوة بعد خطوة..
وجراحات الزمن الرديء..
يف �سكون الليل..
والنجم يربق يف الأفق..
ير�سم يف عيني ثقب ًا..
تنبثق منه �إ�ضاءات النور املبني..
ويف الوقت املتخم بالأمنيات..
مغارات مغلقة..
وخبايا زمن �أدبر..
وزمن قادم يعرب كحلم..
فيغمر القلب بال�سكون..
قلب �أ�ضناه التعب..
عاتب الزمان وفا�ض الدمع..
ال�صرب مر�سوم على لوحة ال�شفق..
وك ّفاي غارقتان..
�أرحل من جديد..
38
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حتى تنبت زهرة اليا�سمني..
وت�شي ب�سكون الليل..
و�شروق �شم�س املغيب..
و�أمواج تع�صف باجلليد..
حينها ي�صرخ الطفل الوليد..
وتزدهر احلدائق من جديد..
حلمي..
يف الردهات ال�صامتة يعزف..
وعلى �أبواب الأمل يطرق..
بذهول يقف على عتبات الزمن..
ليخربين ب�أنه �آت..
مرتدي ًا ثوب الأمل..
بني خباياه قو�س اهلل..
وقمر منري..
وعرو�س ترفل يف ثوبها..
تعبق منها رائحة العطور..
يف ليلتها احللم ت�أتي..
تزف عيدها اجلديد..

مريم حسين الحسن/السعودية

ألم الجراح
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لوية هادي الفتالوي

ت�أملت �سريتها املعطرة ب�شذى اليا�سمني ،ف�أب�صرت عوامل ّ
تتخطى الالحمدود و�أجوا ًء فكر ّية تزاحم �ضياء ال�شم�س
و�ضوح ًا..
ملت �إىل �آفاق املا�ضي على �أجنحة � ّ
أرق من الن�سيم و�أعذب من ماء �سل�سبيل ،هي م�شكاة النب ّوة التي �أ�ضاءت لآلئها
وح ُ
ُ
وت�شع�شع �ضيا�ؤها و�سمت ب�سحب الع ّز �أنوارها..
تلك �صورة تعانق الواقع ،فتلج �شغاف القلوب مت�سللة �إىل العقول؛ لتملك امل�شاعر والأحا�سي�س..
فاطم ُتدفن بال معامل لقربها�ُ ،ش ّيعت ودُفنت �س ّر ًا..
وحفيدتها الطهر يف قم املق ّد�سة هي الأخرى عانت من حرارة..
فقد الأخ احلبيب ،وال�سم قد ّ
قطع كبدها امل�ؤمل على �أخيها..
رحلت روح ًا �شفافة بنع�ش خفيف ّ
ي�شف عنه �شذى الروح الطاهرة..
ْ
كانت حت ّلق يف الأعايل ،وجلت نف�سها عامل ًا �أخ�ضر ،ك ّل ما فيه بلون الربيع..
ور�أت نف�سها تطوف يف عامل �شفاف يزخر ب�أجنحة املالئكة ،وقوة ت�ش ّدها للأعايل..
ذهبي و�أحمر متوقد كموقد �شتائي يزخر باجلمر..
�إذ كان منظر الغروب �سخي ًا ب�ألوانه ال�ش ّفافةّ ،
ال�سماوي يبدو �ساكن ًا غري �أنّ ال�سحب املتناثرة يف �سماء زرقاء كانت تتح ّرك على هون كزوارق غافية يف
وامل�شهد
ّ
بحرية هادئة..
وحا الب�ضعة واملع�صومة الطاهرتان يف �أعايل �سماء �سامراء اجلريحة ملبية نداء..
وتلتقي ُر َ
لبيك يا ر�سول اهلل  ..لبيك يا ر�سول اهلل ..
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