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ِب َن ُاء ّ
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خص ّي ِة ال ّر َ
الش ِ
بناء املجتمع مهم ج��د ًا لتق ّدمه وازده���اره ،والبناء الإمي��اين �أو
الإيجابي جزء مهم يف بناء املجتمع ،فالبناء الب ّد من �أن يكون نابع ًا
من ذات املرء ويحدث ذاتي ًا ،ويغريه خارجي ًا وينقل املرء من ال�سكون
واخلمول والعادات ال�سلبية �إىل احلركة والتطور والبناء.
م��ن املهم ج��د ًا �أن يهتم امل��رء ب���أف��ك��اره وم�شاعره و�أحا�سي�سه
وانفعاالته يف احلياة اليومية؛ لأنها تُ�سهم ب�شكل كبري يف عامله ،ومن
ّثم يف املجتمع.
عالقة املرء بالآخرين وعلى ماذا مبن ّية؟ هل هي مبن ّية على احلب
يف اهلل والت�آخي �أم مبن ّية على امل�صلحة ال�شخ�صية �أم ال�ضرورة
االجتماعية؟! العالقات االجتماعية الإيجابية بني الأفراد يف املجتمع
لها دور بارز يف ت�شكيل �صورته ليظهر متعاون ًا مرتابط ًا متما�سك ًا؟
ودعا الإ�سالم �إىل ترابط امل�سلمني فيما بينهم كالبناء املر�صو�ص،
وكذلك �إىل تف�ضيل م�صلحة اجلماعة على م�صلحة الفرد واحلفاظ
على �صالحه ،فالأخ ّوة القائمة بني امل�سلمني يجب �أن تكون ثابتة ال
تتغيرّ �صفتها وال ي�ضمر �أثرها وال تت�أثر بعوار�ض الدهور والأزم��ان،
�إمنا ما مت ّر به من موجات عابرة ال تلبث حتى �أن تفرت وتتغيرّ  ،ثم
يعود �إىل بحر جالله وبها�ؤه �أولئك هم �أ�صحاب الإمام احل�سني
الأوفياء الذين ثبتوا وحافظوا على والئهم وميزت مبادئهم و�صفاتهم
تلك الأخوة الإميانية احلقة التي ت�شكل قوة متينة ال تفلها �أ�سياف الفئة
الباغية ،ونحن �إذ نتعلم منهم وننظر �إىل �شعرية الزيارة الأربعينية

التي ت�ؤكد على �أنّ دم ًا لر�سول اهلل� أُريق يف كربالء ،ف�سكن اخللد
واق�شعرت له �أظ ّلة العر�ش ،فتتقاطر �أفواج من املح ّبني واملوالني من
ك ّل الطوائف والبقاع من ك ّل العامل توحدها قيم اهلل الواحد الأحد،
واملبادئ التي نزل بها الروح الأمني متم�سك ًة بحبل اهلل املتني كتابه
وعرتة ر�سوله الطاهرين؛ ونالحظ كيف �أزالت هذه امل�سرية املليونية
الربانية الفوارق بني �أجنا�س الب�شر ،كما �أُزيلت مع �أوفى الأ�صحاب،
فوحدهم الع�شق احل�سيني بني حبيب وجون ووهب.
فالإميان الذي ال يرتفع املنتمون �إليه �إىل حالة الأخوة الإميانية
ومتح�ص النفو�س بالإميان،
هو �إمي��ان �ضعيف ،وهنا تُقا�س التقوى ّ
ف�أن الأخوة الإميانية ت�شريعية وواقعية بدافع الإميان ،وهذا ما ُي�ؤ�س�س
له القر�آن الكرمي ،و ُيعلي �أخوة الإميان على �إخوة الن�سب ،فمن �أوثق
ُعرى الإميان �أن حتب يف اهلل ،وتبغ�ض يف اهلل ،وتعطي يف اهلل ،ومتنع
يف اهلل؛ �إن للأخوة الإميانية دور ًا رائد ًا يف بناء ال�شخ�صية الرائدة،
�إذ ت�ساعدها جمموعة من الف�ضائل وت�شعرها مب�س�ؤولية خا�صة
حتى يعرف الإن�سان ق��دره ِع�ب ْر معرفة ق��در �أخيه ،وم��ا له من حقّ
عليه ،جممل القول �إنّ ر�سول اهلل نهى عن ك ّل ما من �ش�أنه �أن
ي�ضعف الأخوة الإميانية ،و�أمر بك ّل ما من �ش�أنه �أن يق ّوي �أوا�صرها،
وهو القدوة لأ�صحابه يف حياته ،ولأ ّمته بعد مماته وعلى �آل بيته
الطيبني الطاهرين.
رئيس التحرير
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ٌ
أ�سئلة َعن ّ
املج ِال�س
�
الزي َنة يِف َ
َ
ا�صة ِبال ّن َ�ساء
اخل ّ

ال�س ّيد حم ّمد املو�سوي (دام توفيقه)

ال�س�ؤال :ما حكم اجلوارب ال�شفّافة؟
اجلواب :اجلوارب ال�ش ّفافة التي تظهر من خاللها ب�شرة ال َّرجل �أو
لونها لها حكم ال�سرت ،ويجب على الن�ساء اجتناب لب�س مثل هذه اجلوارب
�أمام الأجنبي.
ال�س�ؤال :هل يجوز تلوين ال�شعر ب�صبغه ،كالً �أو بع�ض ًا ،بق�صد
جلب االنتباه يف املجال�س الن�سائية اخلا�صة لغر�ض الزواج؟
اجلواب� :إن كان ملجرد الزينة من دون تدلي�س ك�إخفاء العيب �أو كرب
ال�سنّ  ،فال ب�أ�س به.
ال�س�ؤال :هل للفتاة البكر و�ضع م�ساحيق التجميل اخلفيفة
ولب�س الباروكة بق�صد �إثارة االنتباه وزيادة اجلمال يف املجال�س
إخفاء للعيوب
الن�سائية اخلا�صة لأجل الزواج؟ وهل ُّ
يعد ذلك � ً
اجل�سدية؟
اجلواب :يجوز لها ذلك (و�إن كان ذلك غري منا�سب للبنت) ،وال يع ُّد
�إخفا ًء للعيوب ،مع �أنه لو ُع َّد كذلك مل يحرم � اّإل �إذا وقع تدلي�س يف مقام
التزويج َملن يريد الزواج منها.
ال�س�ؤال :هناك بع�ض الن�ساء ي�ضعن مكياج ًا خفيف ًا بحجة (�أنه
خفيف ال ي�سبب الإثارة و�أنّ ذلك على فر�ض حرمته فحرامه
قليل ،يف حني �أنهن ك�أي ب�شر يحب َ
أ�شكالهن
نب �أن ي�شعرنَ �أنّ �
ّ
مقبولة �أمام الآخرين ال �أكرث) ن�س�أل اهلل �أن يوفقكم ّ
لكل خري
ونرجو منكم �أن تتف�ضلوا علينا بكلمة �أبوية لعل اهلل يجعل
و�صالحهن.
فيها �صالحنا
ّ
اجلواب :ظهور املر�أة �أمام الأجنبي مع ا�ستخدامها �شيء من املكياج
حرام بكل ت�أكيد وما ذكر لي�س عذر ًا الرتكابه وعلى امل�ؤمنة التق ّيد بجميع
الأحكام ال�شرعية.
www.sistani.org
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َج َم ُ
المرأَة
ال َ
قال تعاىلَ ﴿ :و َ�ض َر َب هَّ ُ
الل َم َث اًل ِّل َّلذِ َ
ين �آ َم ُنوا ْام َر�أَ َت ِف ْر َع ْو َن �إِ ْذ

َقا َلتْ َر ِّب ا ْب ِن لِي عِ ند ََك َب ْي ًتا فِي ا ْل َج َّنةِ﴾(/التحرمي ،الآية .)11

كث ًريا ما نقر�أ من��اذج م�شرقة عن امل��ر�أة ال�صاحلة يف القر�آن
الكرمي ،فهذه �آ�سيا بنت مزاحم ،وتلك مرمي ابنة عمران وغريهما،
وف�صلتها ال�سنة ال�شريفة ،فليت
وقد �أورد القر�آن الكرمي ق�ص�صهم ّ
�شعري ما هو �س ّر اخللود يف تلك الن�سوة اللاّ تي ا�ستحق َني ب�سببه
الذكر الأبدي ،ت�أملوا حياة املرتفني ،وت�أملوا حياة الب�سطاء والفقراء،
تُرى هل من جذوة ت�شتعل يف قلوبنا لتجذبنا نحو �س ّر اجلمال؟
نعم ،لقد طفحت عناوين اجلمال على �صفحات �أبداننا ودورنا
وكلماتنا ،ولكنها مل حت ّقق �س ّر اخللود ،وال�سبب يف ذلك وا�ضح،
�إذ �إننا ابتعدنا عن معنى اجلمال احلقيقي ،فما خلدت �آ�سية بنت
مزاحم � اّإل لأنها ثارت على حياة الطغاة املرتفني املن ّعمني ،وطلبت
وهي تُربط بالأوتاد القرب عند اهلل ،فهي مل تطلب بيتًا عند اهلل بل
طلبت عند اهلل بيتًا ،و�أ ّما مرمي فقد خلدت وا�صطفيت وك ّرمت من
قبل ال�سماء ،لأنها اتخذت من دونهم حجا ًبا ،ف�سجدت وقنتت وركعت
مع الراكعني ،فهل بتلك الن�سوة َمن ُمذ ّكر؟ نعم �إنه جمال العبادة
والتوا�ضع ،جمال العلم والإمي��ان ،جمال احل�شمة والعفاف ،جمال
ال�صرب والتو ّكل على اهلل.

منكم واليكم
العقائد

لم َ
اذا ال َب ُ
حث َعن
َ
(املائدة :الآية ،)55
ك��م��ا ُذ ِك����� َرت يف ال�سنة
املطهرة يف الكثري من الروايات
اَ
عنه«:ل َيزَ ُال الدِّ ينُ َقا ِئ ًما
منها ما روي
ال�س َاع ُة �أَ ْو َي ُكونَ َع َل ْي ُك ْم ا ْث َنا َع َ�ش َر َخ ِلي َف ًة
َحتَّى َت ُق َوم َّ
ُكلُّ ُه ْم ِمنْ ُق َر ْي ٍ�ش»((( - ،فالبد لك ّل م�سلم من البحث يف الإمامة.

�س�ؤا ٌل كثري ًا ما ي�تر ّدد على �أل�سنة البع�ض اعرتا�ض ًا بدعوى كون
البحث عن الإمامة م�س�ألة تاريخية ال جُتدي نفع ًا� ،إذ ما م�ضى ،قد
م�ضى وال ميكن �إع��ادة عجلة الزمن للوراء للتعديل �أو الت�صحيح!!.
التع�صب الطائفي كما �ص ّرح
�إ�ضافة �إىل كونها م�س�ألة قد ت�ستلزم
ّ
بع�ضهم قائ ًال« :واعلم �أنّ الكالم يف الإمامة لي�س من �أ�صول الديانات،
وال من الأمور الالبديات بحيث ال ي�سع املك ّلف الإعرا�ض عنها واجلهل
املعر�ض عنها لأرجى حا ًال من الواغل فيها ،ف�إنها
بها ،بل لعمري �إنّ ِ
(((
ق ّلما ّ
التع�صب والأهواء و�إثارة الفنت وال�شحناء.»...
تنفك عن ّ
ونحن �إذ نوافقهم يف �أنّ الإم��ام��ة هي �أك�ثر امل�سائل خالف ًا بني
املدر�ستني ،ولكن يف الوقت ذاته الب ّد من البحث فيها للأ�سباب الآتية:
الأول :تكتنف الدين الإ�سالمي الكثري من امل�سائل اجلوهرية التي
ينبغي على امل�سلمني الإمي��ان بها جميع ًا؛ لذ ّم ِهَ من ي�ؤمن ببع�ضها
ويرتك بع�ضها ،ومبا �أنّ الإمامة من تلك امل�سائل التي ُذ ِكرت يف الكثري
من الآيات الكرمية ،بل منها ما جعلت والية الإمام بعد واليته  ووالية
ر�سوله مبا�شر ًة تعظيم ًا ل�ش�أنها ،قال�ِ ﴿:إنمَّ َ ا َو ِل ُّي ُك ُم ُ
اهلل َو َر ُ�سو ُل ُه
ال�ص َال َة َو ُي�ؤ ُتونَ ال َّز َكا َة َوهُ م َر ِاك ُعونَ ﴾/
َوا َّل ِذينَ � َآم ُنوا ا َّل ِذينَ ُي ِقي ُمونَ َّ
((( غاية املرام لآلمدي :ج ،1ص.363

ال��ث��اين :تقدم �أن��ه  ق��د جعل والي��ة الإم���ام بعد والي��ت��ه ووالي��ة
ر�سوله مبا�شر ًة ،فال يعقل �أن تقت�صر مهامها واحل��ال هذه على
احلكومة الدنيوية فقط ليتم اختزالها بالبعد التاريخي ،بل هي زعامة
روحية ودينية بها يتح ّقق الهدف من بعثة الأنبياء ،وبانقطاعها يتعطل
دور النبوة ،ومن ّثم �إلغاء ر�سالة ال�سماء؛ وذلك بقيام الإمام بجميع
النبي ما خال تلقي الوحي ،وبذا فهي ت�شكل جزء ًا مهم ًا من
وظائف ّ
بحال من الأحوال.
ال�شريعة التي ال غنى لك ّل م�سلم عنها ٍ
الثالث :البد للم�سلم ال��ذي ي��روم النجاة من امل��وت ميتة جاهلية
«:منْ َماتَ ِب َغيرْ ِ ِ�إ َم ٍام
البحث يف الإمامة ،فقد ُروي عن َر ُ�سول اللهَّ ِ
َ
ً (((
َماتَ ِمي َت ًة َج ِاه ِل َّية».
مم��ا ت��ق�� ّدم تت�ضح جلي ًا �أهمية البحث يف الإم��ام��ة ،و�أن��ه��ا من
ّ
الالبديات؛ �إذ ال ي�سع املك ّلف الإع��را���ض عنها �أو اجلهل بها ،والب�� ّد
من البحث فيها يف �ضمن �إطار احلوار العلمي ،ويف �أجواء من اخللق
الإ�سالمي الرفيع ،لئال يكون باعث ًا على ت�أجيج الطائفية ،بل قد يكون
خطوة نحو الوحدة الإ�سالمية.
((( صحيح مسلم :ج ،3ص.1453
((( مسند أمحد :ج ،34ص.334
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منكم
أنوار

الث �آيَات
�صر َمن َهجُ حَ َي ٍاة يف َث ِ
ُ�سو َر ُة ال َع ِ

عبري عبا�س املنظور /الب�صرة

�سورة ال َع ْ�صر من ِق َ�صار ال�سور يف القر�آن الكرمي؛ ِلك َّنها تع ّد �سورة
�شاملة جلميع مقا�صد الإ�سالم و�أهدافه،
ِ
وهي وجه من بالغة القر�آن الكرمي و�إعجازه الذي ر�سم لنا م ْن َهج
حياة بثالث �آيات.
ابتد�أت ال�سورة بالق�سم ﴿ َوا ْل َع ْ�ص ِر﴾ �( /سورة الع�صر� :آية)1
واختلف املف�سرون فيه وتع ّددت �آرا�ؤهم ،فقيل� :إنها �ضغوطات احلياة
�أو وقت الع�صر ،وقيل :هو الليل والنهار وي�سمى (الع�صران)« ،وقال
�آخرون ب�أنه مطلق الزمان وتعني الدهر ،وقيل� :صالة الع�صر ،وقيل:
(((
هو ع�صر �صدر الإ�سالم �أو ع�صر خروج القائم.»
ال ْن َ�����س��انَ َل ِفي ُخ ْ�س ٍر﴾(�سورة الع�صر� :آي��ة�« )2إ ّنه لفي
﴿�إنَّ ْ إِ
نق�صان؛ لأ ّنه ينق�ص عمر ُه ك ّل يوم وهو ر�أ�س ماله ،ف�إذا ذهب ر�أ�س
ماله ومل يكت�سب به الطاعة يكون على نق�صان طول دهر ِه وخ�سرانه،
�إذ ال خ�سران �أعظم من ا�ستحقاق العقاب الدائم ،وق ّيل :لفي َخ ْ�س ُر،
(((
�أي يف هلكة».
﴿ ِ�إ اَّل ا َّلذِ َ
ا�ص ْوا
ا�ص ْوا بِا ْل َح ِّق َو َت َو َ
ال�صال َِحاتِ َو َت َو َ
ين َ�آ َم ُنوا َوعَمِ ُلوا َّ
ف�صل القر�آن م ْنهج احلياة
ب َّ
ِال�ص ْبرِ﴾(�سورة الع�صر� :آية)3؛ وهنا ّ
ال�سعيدة ،ود ُْ���س�� ُت��ور الإ���س�لام املتكامل ال��ذي يحفظ ُمط ِّبقيه من
َّ
ا ُ
خل ْ�س َران.
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لوكي
ومفردات هذا امل ْنهج �أرب��ع ،ومت ّثل اجلانب العقائدي ّ
وال�س ّ
للم�ؤمن؛ ليكون امل ْنهج الإ�سالمي متكاملاً من حيث ال َّنظر ّية والتَّط ِبيق،
وهي:
-١الإمي���ان :اجلانب املهم يف �سعادة امل�ؤمن وفالحه يف الدنيا
والآخ��رة ،وهو الطاقة الإيجابية التي حت ّرر الإن�سان من قيود الهوى
و�ص َنم ّية الب�شر ،وهو �إغالق باب ا ُ
خل ُ�ضوع والت ََذ ُّلل لغريه
وعبود َّيتهَ ،
والتحكم بال َّنفْ�س الأمارة.
 -٢العمل ال�صالح :ثمرة الإمي��ان وتطبيقه عمل ًيا ،وهو اجلانب
احلركي للإميان� ،إذ لوال العمل ال�صالح لأ�صبح الإميان جامدً ا خامدً ا
ال حركة فيه وال حياة؛ فالإميان احلقيقي ينعك�س على �سلوك الفرد
بالعمل ال�صالح ،و َي ْلمِ ُ�س �أثر ُه يف املجتمع.
وهنا تتكامل احلركة بني امل�ؤمن َ
وخا ِلقه بحركة فرد ّية يف االنطالق
�إىل اهلل ،وبني امل�ؤمن وجمتمعه يف حركة اجتماع ّية مهمة؛ لتكامل
املجتمع امل�سلم.
التوا�صي
ولتعزيز حركة املجتمع بني �أفراده امل�ؤمنني تتجلى �أهمية
ّ
احلقيقي
بال�صبرْ يف ر�سم مالمح املجتمع الإ�سالمي
باحلقّ  ،والتوا�صي َّ
ّ
الذي ي�ضمن لأفراده �سعادة الدنيا والآخرة.

منكم واليكم
السحاب
شمس خلف

ي
هد ِو ّ
م ِ
َب ِ
الع ِ
الم َ
راع ُ
شق َ
عاد حزين ًا �إىل �أم ّه ّ
تتخطفه الهموم ،وما �إن ا�ستقبلته عند عتبة
الدار حتى ارمتى يف حجرها.
 ما خطبك يا مهدي؟ �أمي� ،أمل تخربيني البارحة �أنّ الإمام احلجة بن احل�سنّ
يطلع على �أعمالنا ك ّل ليلة جمعة؟
 نعم ُبني �صحيح. لقد جرى حديثنا اليوم مع �أ�صدقائي على هذا املو�ضوع ،ومامما
�إن �أف�صحت بالأمر حتى �أخ��ذوا باال�ستهزاء مني وال�سخرية ّ
�أقول.
 ما كان جوابهم؟ يقولون� :إنّ ا ّدع��ائ��ي وه��م وحم�ض خيال ،فكيف ل�شخ�صالعي�ش قرون ًا من الأعوام؟!
 وماذا كان جوابك لهم؟ قلت لهم :اهلل ق��ادر على ك�� ّل �شيء ،يحيي ومييت ،فكيفتنكرون �أمر اهلل؟
 ه��ل �أخ�برت��ه��م ع��ن ق�صة روح اهلل عي�سى ورف��ع��ه �إىلال�سماء؟
 -نعم يا �أمي ،كما �أخربتهم عن ق�صة نبي اهلل نوح الذي

منتهى حم�سن حم ّمد /بغداد

عاما.
عا�ش �ألف �سنة � اّإل خم�سني ً

وحا ِ�إلىَ َق ْو ِم ِه َف َل ِبثَ
 �أح�سنت؛ قال تعاىلَ ﴿ :و َل َق ْد �أَ ْر َ�س ْل َنا ُن ًفِيهِ ْم �أَ ْل َف َ�س َن ٍة ِ�إ اَّل َخ ْم ِ�س َني َع ًاما(/﴾...العنكبوت :الآية .)١٤
﴿ما َل ُهم ِب ِه ِمنْ ِع ْل ٍم ِ�إ اَّل ا ِّت َبا َع َّ
الظ ِّن َو َما َق َت ُلو ُه
وقال ج ّل وعالَ :
َي ِقي ًناَ بل َّر َف َع ُه اللهَّ ُ �إِ َل ْي ِه َو َكانَ اللهَّ ُ َع ِزيزً ا َح ِكي ًما﴾(/الن�ساء :الآية
١٥٧ـ .)١٥٨
 ملاذا �إذن يا �أمي مل ي�ص ّدقوين؟ ال تهتّم ُبني� ..إنهم جاهلون �أو غافلون �أو ن��اك��رون ،املهمحجتك وعملت باملعروف و�أنا فخورة بك ،قال الإمام
�أنك �ألقيت ّ
ال�صادق�“ :إنَّ قائمنا �إذا قام م َّد اهلل ع ّز وج�� ّل ل�شيعتنا يف
�أ�سماعهم و�أب�صارهم حتّى ال يكون بينهم وبني القائم بريد ،يك ّلمهم
(((

في�سمعون وينظرون �إليه يف مكانه».
ْ
ْ
تفارق الدعاء بالفرج له ،لع ّلنا
حافظ على عقيدتك ،وال
ُبني
يوما قري ًبا نلقاه.
ً
 �س�أفعل يا �أمي� ،س�أنتظره ما حييت ،وفقنا اهلل لأن نكون من�أن�صاره و�أتباعه قل ًبا ول�سان ًا.

((( رو�ضة الكايف .٣٢٩ / ٢٠١ :٨
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روحية
همساتواليكم
منكم

ام َّ
ال�ش َ
يطا ِن َّية
ِّ
ال�س َه ُ
الشيخ حبيب الكاظمي

م�ضمون ال�س�ؤال:

ال�سهام ال�شيطان ّية -وعليه ،ال ّبد من �أنْ نقف موقف ًا املت�أ ِّمليبدو �أنّ ع�صرنا هذا هو �أ�سو�أ الع�صور يف تاريخ الب�شر ّية ،من حيث الإغراءات ِّ
لهذا الع�صر ،بر�أيكم ماذا تعمل الفتاة ملواجهة �إغراءات ع�صرها؟

م�ضمون الرد:

�إنّ امل��ر�أة التي ال تريد �أنْ تكون مقاومة يف حركة احلياة ،هي �أقرب ما يكون �إىل َّ
ال�ضعف يف مواجهة الإغ��راءات ..فم�س�ألة
الإغراءات باتت تُ�ص ّنف يف حقل الإدمان ،دولي ًا وعاملي ًا �ص ّنفوا اجللو�س �أمام الت ّلفاز ،و�أمام الإنرتنت لأوقات غيرّ متعارفة ب�أ ّنه داء
نف�سي ،كذلك الذين يدمنون اجللو�س على �أجهزة التلفاز وبرامج والهواتف الع�صرية ،فكيف �إذا كان اجللو�س
ويحتاج �إىل عالج ّ
حمرم ًا؟
الباطني للمر�أة؛ فالإن�سان الذي ال ُيراقب نظره ،وال �سمعه ،وال خياله،
الب ّد من �أن نلتفت �إىل �أنّ نار ال َّنظرة �سوف تغيرّ التكوين
ّ
يكون �إن�سان ًا له حاالت من االنقالب يف الذات ،وحاالت من اخلروج عن احلالة ال�سو ّية ..والفرد الذي ال ُيراعي احلدود الإله ّية يف
هذا املجال ،ال يعرف معنى التقوى ومن ُثم يفقد التفرقة بني حدود الأوامر والنواهي ،يقول :ب�أنّ الأمر لي�س بيدي ،فال َّنظر �إىل
�أجمل الوجوه ،و�إىل هذا الكم الهائل من ال�صور املحرمة يخزن يف ِّ
الذهن الب�شري الذي هو هبة �إله ّية ،لذا علينا �أو ًال يف هذا املجال
�أن نقطع الف�ساد من مادته ،فهذا اجلدول من احلرب الأ�سود ،عندما ُ�ص َّب يف حو�ض ال َّنف�س ،هذا احلو�ض الزُالل الربيء الهادئ
النقي تغيرّ  ،ومن ال�صعب جد ًا �إرجاع ماء احل ّو�ض �إىل املاء املطلق بعد �أن تك ّدر بك ّل �أجزائه ،فزجاجة �صغرية من احلرب الأ�سود
ّ
ب�إمكانها �أنْ تلوث ح ّو�ض ال�سباحة ،والتنقية بعد ذلك تكون �صعبة ،و�إذا تلوث الذهن بهذه ال�صور ،ف�إنها تغيرّ الرتكيبة الف�سيولوج ّية
وال�سيكولوج ّية للإن�سان..
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تنمية ّ
بشرية
واليكم
منكم
املخ�ص�ص للعمل،
هي كلمة مك ّونة من �ستة حروف فقط ،وتعني الوقت الفائ�ض بعد خ�صم الوقت
ّ
والنوم ،من الأربع والع�شرين �ساعة ،وهو ي�ش ّكل امل�ساحة احل ّقة التي يتم ّكن فيها الفرد من ممار�سة ما يرغب
فيه ح�سب املتاح له ،وك ّل ما ُذكر �سابقا ُيدرج حتت م�س ّمى (الفراغ) ،وهو من �إحدى النعم التي ن�سرح ومنرح ،بني
مروجها ذات الأ�شجار البا�سقة ،والظالل الوارفة التي ال يعي �أغلب النا�س بكيفية ا�ستثمارها بالطريقة املثلى.
قال ر�سول اهلل« :اغتنم خم�ساً قبل خم�س ....وفراغك قبل �شغلك وحياتك قبل موتك»( )1فنالحظ
يف هذه الو�صية الكرمية كيف �أنّ الفراغ يع ّد غنيمة وفوز� ،إنّ ا�ستطعنا ا�ستثماره بال�شكل ال�صحيح يف كثري من
�أبواب اخلري قبل �أن ت�شغلنا هموم الدنيا مبا فيها ،وكيف يجب علينا �أن نتز ّود من هذه الأيام وال�ساعات
لل�سفر الطويل الذي يحتاج منا الكثري من اجلهد ،والعمل ،وجماهدة النف�س الأ ّمارة بال�سوء.
خلود �إبراهيم �ألبياتي /كربالء املقدّ�سة
للفراغ �أنواع و�إ�شكال مت ّعددة ،منها ما ُي�س ّمى ب(الفراغ النف�سي) وهو الفراغ الروحي ،حيث
فراغ القلب من الإمي��ان ،والروح من اليقني ،فتكون الأعمال هبا ًء منثور ًا� ،إذ ي�ص ّبها ال�شخ�ص يف
م�صب رغباته و�شهواته ،فيت�سلق على ك ّل املحاذير لي�صل �إىل مبتغاه بدون مراعاة لقيم� ،أو معتقدات،
ّ
ف�شعاره (الغاية تربر الو�سيلة)! فيعي�ش فارغ ًا من املبادئ والأهداف ،ومن ّثم فراغ ًا من الأخالق
ال�سامية.
ومن الأنواع الأخرى �أي�ض ًا الفراغ العاطفي ،وما �أ�صعبه من فراغ! وما �أكرث التداعيات التي
حتدث نتيجة له ،وهو الفجوة التي ي�شعر بها الفرد عندما ال يجد َمن يفي�ض عليه حب ًا وحنان ًا
واهتمام ًا بحاجاته التي تخت�ص بك ّل مرحلة عمرية على حدة ،وربمّ��ا يحدث هذا الفراغ بعد
االنف�صال يف ال��زواج �أو موت ال�شريك� ،أو ما �إىل ذلك من الأ�سباب امل�شابهة ،فيفقد حينها
م�صدر االهتمام واملودة ،وربمّ ا يكون هذا الفراغ نتيجة ملمار�سات خاطئة من قبل الأهل ،ومن
أم�س احلاجة �إليه،
�ضمنها عدم �إغداق ّ
احلب واالحرتام على �أركان حياة هذا الإن�سان الذي هو ب� ّ
في�شعر حينها بالأذى النف�سي ،والوحدة ،و�إن كان و�سط الأهل والأ�صدقاء ،لكن ال�شعور بالوحدة
ومما يجدر بنا االنتباه له �أن هذه
ي�صيبه ،ويجعله يرى نف�سه ال ينتمي �إىل هذه املجموعةّ ،
تخت�ص بالفتاة دون الفتى ،فاالثنان بحاجة �إليها ،و�إن مل تتعامل امل�ؤ�س�سة
احلاجات العاطفية ال
ّ
احلا�ضنة لهم وهي الأ�سرة بالطريقة ال�صحيحة من االحتواء ،واال�ستيعاب ،فعاج ًال �أم �آج ًال
حمب
�سيجدون املنفذ واملتنف�س الذي غالبا ،ما يكون �شرك ًا من ِ�شراك �شيطان على هيئة �إن�سان ّ
وعطوف وم�سامل.
للحد من الفراغ العاطفي الذي يعانون منه،
�إذن �آن لنا �أن ن�ست�شعر �أهمية تف ّهم الأبناء ّ
وبنقاط ب�سيطة ن�ستطيع ملء هذا احليز الفارغ ،فقد يكون من كلمة لطيفة ،نظرة حانية ،مل�سة
احلب ،والوئام،
دافئة ،وتقدير لبيان قيمة هذا الفرد املهم يف هذه الأ�سرة املتم ّيزة التي يخ ّيم عليها ّ
علي:
فقد قال الإمام ّ
()2
«من ق ّبل ولده كان له ح�سنة ،ومن ف ّرحه ف ّرحه اهلل يوم القيامة».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ميزان احلكمة:ج،11ص.151

َ
الف َراغ

( )2مستدرك سفينة البحار:ج،101ص.99
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منكم واليكم
إيماني

م���ن الأَ����ش���ي���اء ال��ت��ي ي���أل��ف��ه��ا القلب
وتبتهج لها ال��روح هو منظر احلياة وهي
تتفتح كرباعم الزهور ،وا�شراقة وت�شرق
كال�شم�س معلن ًة عن بداية ي��وم جديد ،هذه

جمرد خادمة و ُيحرم دخولها املعابد.
ووقفة �أخ��رى مع ال��غ��رب ،ف���إنّ الن�ساء يعان َني
م���أ���س��اة حقيقية يف الكثري م��ن ج��وان��ب احل��ي��اة� ،إذ
ا�ضطهدت �أب�سط حقوقهنّ  ،وم ُنعت من حقُ الت�صويت
االنتخابي يف �أمريكا وبريطانيا وفرن�سا و�إيطاليا ويف بلد

هي الأ�شياء الدافئة ،طاقة حريرية �ساكنة تتناغم بال
�ضجيج ،لكنها حتدث �أثر ًا عميقا يف النف�س ،كذلك الأنثى املخلوقة احلاملة

الدميقراطية �سوي�سرا ،بينما املر�أة يف ظل الإ�سالم متتعت بحقوقها كافة،

واللطيفة.

كحقّ االختيار ،وحقّ البيعة.

القارورة التي �أ�سهمت ك ّل الأمم يف ك�سرها و�إ�ضعافها حتت ما ي�س ّمى
العادات والتقاليد فواجهت �سي ًال جارف ًا من الظلم والتخ ّلف واجلهل

املر�أة يف الإ�سالم هي الأم التي تهب احلياة بعد خما�ض عظيم وع�سري
يفوق ثمنه ك ّل احلياة  ،لتنجب روح ًا اخرى وقلب ًا اخر ميتلك النب�ضة ذاتها،

املر ّكب الذي ينخر يف عقول الآدميني ليج ّرئهم على و�أد الر�ضيعة فقط

واحلب  -العاطفة
هذه اللحظة هي الأثمن يف ت�شريف املر�أة ،فهي  :الأمومة
ّ

لكونها �أنثى� ،إنها �أمة العرب قبل الإ�سالم .

 -االحتواء  -التغذية  -العطاء واجلنة .

�أمة �أخرى ته ّم�ش وجودها وجتعلها رهينة حلياة زوجها فقط ف�إنّ عادة
الهندو�س يف حرق امليت �أن تحُ رق معه زوجته وهي ح ّية ترزق.

�إنّ ن�ساءنا يف الإ�سالم ل�سنَ قوارير مرهفة وح�سب ،بل �إنهنّ القويات
الع�صيات على الك�سر ،املر�أة يف تاريخنا ّ
�سطرت �أ�سمى معاين
ال�شاخمات ّ

�أ ّما ال�صني يف غابر عهدها ف�إنّ املر�أة عندهم ال ّبد من �أن ي�سكنها

ال�صالبة ورباطة اجل�أ�ش ،فكانت البطلة امللهمة والقائدة ال�شجاعة متام ًا

زوجها يف �أق�صى البيت وحيدة� ،إنه املنفى الذي ُيعرب عن جرمية نف�سية

ال�سيدة التي زلزلت طاغوت زمانها ،ف�أفحمته
كزينب بنت عليّ ،
رعيته ،ف�أثبتت �أنّ الرجل لي�س وحده معيار ًا
و�أخر�سته و�أظهرت �ضعفه �أمام ّ

موح�شة.
كذلك احل�ضارة املجو�سية فقد ا�ستعبدت الن�ساء
وع ّنفتهنّ � ،أ ّم��ا اليهود والن�صارى فاملر�أة عندهم

لل�شجاعة ،و�أنّ ب�إمكان امل��ر�أة �أن ت�ضرب بيد من حديد ،و�أن تتق ّوى
بحول اهلل في�شت ّد عودها.
احل��وراء التي كانت �أم�يرة لأبيها و�إخوتها ،
التي مل تتوانَ يف خو�ض قدرها املحتوم بني اخليام املحرتقة
وال�سياط الالهبة كانت احلا�ضنة الأ�سا�سية لكل ال�سبايا ،ذلك
املوكب احلزين من الأطفال والن�ساء املخدرات ا ّلالتي تتبادل
�أدواره���نّ بني البكاء ،والتعنيف ،وال��ق��وة ،وذك��ر اهلل وال�صرب
على البالء ،ومواجهة الظاملني ،ف ُكنَّ �سيف ًا �صارم ًا و�صدىً
�إعالمي ًا وا�سع ًا وعظيما ملظلومية احل�سني و�إظهارها
لك ّل العامل وعلى ّمر ال�سنني� ،إىل ابد الدهر .
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ّ
منكممواليكم
الكمال
لنرتقي سل

َ
الغف َلة
اميان �صالح �إ ّلطيف /بغداد

ا�س ِح َ�سا ُب ُه ْم َوهُ ْ��م فيِ َغ ْف َل ٍة ُّم ْع ِر ُ�ضونَ ﴾/
قال تعاىل﴿ :ا ْقترَ ََب ِلل َّن ِ
(الأنبياء ،الآية .)1
الغفلة� :سهو يعرتي الإن�سان من ق ّلة التحفظ والتيقظ ،ويف هذه الآية
حتذير قوي يه ّز الوجدان ويوقظ الغافلني ،يقول اقرتب للنا�س ح�سابهم،
ومل يقل اقرتب النا�س للح�ساب ،فك�أنّ احل�ساب ي�سرع ال�ستقبال النا�س،
�إننا مذنبون بل غارقون يف الذنوب ،فالتق�صري يف �أداء املهام وممار�سة
الكذب والغيبة والطمع واحلر�ص و�إحلاق ال�ضرر بالآخرين ،ك ّل هذه ذنوب
تلوث نقاء الروح و�صفاء القلب ،و�إنّ ما مي ّيز الإن�سان عن �سائر الكائنات
يف هذا العامل هو �شفافية روحه ،ف�إذا تلوثت الروح ب�شوائب الذنوب ف�إن
الإن�سان ين�سلخ عن �إن�سانيته و�آدميته ،ويكون قري ًبا جدً ا من البهيمة لقوله
تعاىلَ ﴿ :و َل َق ْد َذ َر�أْ َنا لجِ َ َه َّن َم َك ِث ًريا ِّمنَ الجْ ِ ِّن َو ْ إ
وب َاّل َي ْف َق ُهونَ
الِ ِ
ن�س َل ُه ْم ُق ُل ٌ
الَ ْن َع ِام َب ْل
ِب َها َو َل ُه ْم �أَ ْعينُ ٌ َاّل ُي ْب ِ�ص ُرونَ ِب َها َو َل ُه ْم � َآذا ٌن َاّل َي ْ�س َم ُعونَ ِب َها �أولئك َك ْ أ
هُ ْم �أَ َ�ض ُّل �أولئك هُ ُم ا ْل َغا ِف ُلونَ ﴾(/الأعراف ،الآية .)١٧٩
�إنّ م�شكلتنا نحن الب�شر تكمن يف الغفلة ع ّما نرتكبه من �أخطاء ،والغفلة
عن �ضرورة ت�صحيحها ،والغفلة عن �إ�صالح الذات ،ف�إذا ّمت الق�ضاء على
الغفلة ،و ُوجد لدينا العزم ،ف�إنّ ك ّل �شيء �سوف يتم ت�صحيحه.
والغفلة �سبب من �أ�سباب عقوبة الدنيا و�سوء اخلامتة لقوله تعاىل :
﴿ َفا ْن َت َق ْم َنا ِم ْن ُه ْم َف�أَ ْغ َر ْق َناهُ ْم فيِ ا ْل َي ِّم ِب�أَ َّن ُه ْم َك َّذ ُبوا ِب�آَ َيا ِت َنا َو َكا ُنوا َع ْن َها
َغا ِف ِلنيَ﴾(/الأعراف ،الآية .)١٣٦
�إنّ املجتمعات الب�شرية على الرغم من تقدمها ال�صناعي املذهل

وتوافر ك ّل و�سائل احلياة ،فهي تعي�ش حالة ا�ضطراب وقلق �شديد ،فك ّل
فرد يخاف من الآخرين ،وال يعتمد �أحد على الآخر ،والروابط والعالقات
تتمحور ب�ش�أن امل�صالح ال�شخ�صية ،وهذه هي معي�شة ال�ضنك لقوله تعاىل:
﴿ َو َمنْ �أَ ْع َر َ�ض َعن ِذ ْك ِ��ري َف���إِنَّ َل ُه َم ِع َ
ي�ش ًة َ�ضن ًكا َو َن ْح ُ�ش ُر ُه َي�� ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة
�أعمى﴾(/طه :الآية .)١٢٤
�إنّ معرفة الداء ن�صف الدواء ،ومعرفة امل�شكلة تُ�سهم يف �إيجاد احل ّل
ل��ذا ف���إن �ضبط النف�س وردع��ه��ا عن ارت��ك��اب ال��ذن��وب هو جوهر التقوى
و�أ�سا�سها ،فلن�س َع �إىل ترك الذنوب ،وال يجرفنا تيار غرائزنا و�أهوائنا �إىل
الوراء؛ لأن هذا يت�صادم مع �سرينا التكاملي.
�إنّ جمتمعنا اليوم بحاجة �شديدة �إىل النا�س الطيبني؛ بحاجة �إىل
القلوب العامرة بالإميان واملعرفة والتقوى.
الأ�سئلة:
�س� /١أكملي احلديثني؟
�أُ .روي عن �أمري امل�ؤمنني“ :بدوام ذكر اهلل.”...
ب« .ذكر املوت مييت ال�شهوات يف النف�س و.”..
�س /٢ماهي �آثار الغفلة؟
�س /٣جاء يف روايات �أهل البيت الت�أكيد على الإكثار من ذكر
اهلل يف �ساعتي الغفلة ..ف�أي ال�ساعتني هما؟
�أجوبة مو�ضوع املو�ضوع ال�سابق:
ج /١قوله تعاىلَ ﴿ :و اَل َت ْق ُت ُلوا ال َّنف َْ�س ا َّل ِتي َح�� َّر َم اللهَّ ُ �إِ اَّل ِبالحْ َ قِّ ﴾/
(الأنعام :الآية .)١٥١
�أو قوله تعاىلَ ﴿ :و اَل ُت ْل ُقوا ِب�أَ ْي ِدي ُك ْم �إِلىَ ال َّت ْه ُل َك ِة﴾(/البقرة :الآية
.)١٩٥
ج /٢تكملة بيت ال�شعر...
�أن يجمع العامل يف واحد...
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منكم واليكم

ات َ
يل َ
عه ُد َ
َم َ
اصة،
لذ ِوي
اج ِ
ِ
الخ َّ
الك ِف ِ
االحت َي َ
بامت َياز
إنسا ِن َّي ٌة
ِ
صم ٌة َ
َب َ
نهلة حاكم ال�شمري /كربالء
ت��ول��ي الأم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة للعتبة العبا�س ّية
المقدّ�سة اهتماماً كبيراً بالمعاقين ،لي�س من
منطلق �إن���س��ان��ي فقط ب��ل م��ن منطلق ثقافي
وتربوي على �أ�سا�س � ّأن الإن�سان هو القيمة العليا
ف��ي ال�ح�ي��اة� ،إذ �أخ ��ذت على عاتقها م�س�ؤولية
االهتمام بهذه ال�شريحة ،وذلك بت�أ�سي�س معهد
الخا�صة ،وعملت
الكفيل ل��ذوي االحتياجات
ّ
على تقديم العناية الطبية والتربوية لهم ،
وال�سعي �إلى دمجهم في المجتمع ،هذا ما بينته
م��دي��رة المعهد � �س��ارة ال �ح � ّف��ار لمجلة ري��ا���ض
الزهراء عِ ْبر الحوار معها.
ريا�ض الزهراء :نود معرفة نبذة عن
معهد الكفيل لذوي االحتياجات اخلا�صة ؟
م����دي����رة امل���ع���ه���د :م��ع��ه��د ال��ك��ف��ي��ل ل����ذوي
اخلا�صة هو تابع ملجموعة العميد
االحتياجات
ّ
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التعليمية يف ق�سم ال�ترب��ي��ة والتعليم ال��ع��ايل
التابع للعتبة العبا�س ّية املقدّ�سة والذي افتتح يف
2009/12/23م .
وي�ستقبل املعهد الطالب امل�صابني بالتخلف
العقلي الب�سيط القابل للتع ّلم وم��ن �ضمنهم
متالزمة داون ،م��ن عمر ���6-5س��ن��وات وجميع
خدماته امل ّقدمة اىل الطالب هي جمانية ،وم ّقره
الرئي�سي كائن حاليا يف حي احل�سني .
ريا�ض الزهراء :كيف تتم م�ساعدة
الطالب وتدريبه على التعامل مع الإعاقة؟
مديرة املعهد :املعهد داع��م لفئة امل�صابني
بالتخ ّلف العقلي الب�سيط القابل للتع ّلم فهو وجد
مل�ساعدتهم على العي�ش يف حياة م�ستقلة ،وتبد�أ
�أوىل خطوات عالج التخ ّلف العقلي الب�سيط عرب
خطة تربوية فردية لها ه��دف ،والهدف عبارة

عن نقاط احتياج الطالب مثل (اال�ستقاللية،
االع��ت��م��اد على ال���ذات ،اللغة ،م��ه��ارات احلياة
اليومية) عن طريق االلعاب والإر���ش��اد امل�ستمر
للتعامل م��ع ه���ذه الإع���اق���ة م���ع م�����س��اع��دت��ه يف
احتياجاته التعليمية والتي ّ
تت�ضمن اخلدمات
التي يحتاجها للتطور الطبيعي ،وعائلة الطالب
تُز ّود بخطة باحتياجاته اليومية.
ري ��ا� ��ض ال� ��زه� ��راء :ما الإج � � ��راءات
المتبعة لت�سجيل الطالب في المعهد؟
م��دي��رة امل��ع��ه��د :ب��داي�� ًة يتم م��لء ا�ستمارة
امل��ع��ل��وم��ات يف امل��ع��ه��د ،ث��م ي ّ��ح��ول ال��ط��ال��ب �إىل
املركز ال�صحي لإمت��ام �إج��راءات الت�سجيل من
اخلا�صة ،بعدها
قبل جلنة لذوي االحتياجات
ّ
يخ�ضع الطالب الختبارات املعهد من قبل جلنة
متخ�ص�صة يف ظل بيئة مالئمة ملدة �أ�سبوعني �إىل
ّ

منكم واليكم
المجتمع
نافذة على
�أن يجتاز الطالب اختبارات الذكاء ،وهي (اختبار
ذك��اء �ستانفورد بينيه ،واختبار ر�سم الرجل،
واختبار برتيو�س ،واختبار لوحة �سيجان) ،وذلك
لتحديد م�ستوى ذكائه ،وهناك اختبارات �إخرى
و�أي�ضا  ،منها �سلوك فاينالند التكيفية ،وهو
اختبار يقيم ق��درات الطفل ومهاراته املتعلقة
بن�شاطات احل��ي��اة اليومية بن�سبة ،%70-55
ومن قبل جلنة متخ�ص�صة تتكون من :الدكتور
�أحمد القرغويل �أخت�صا�صي الطب النف�سي،
ومعاونة �شو�ؤن الطلبة ،واخت�صا�صية النطق،
واخت�صا�صية نف�سية ،واخت�صا�صية الوظائف،
واخت�صا�صية اج��ت��م��اع��ي��ة) ،ال��ذي��ن ب��دوره��م
ي�ضعون نتائج التقييمات واالختبارات لإن�شاء
ّ
خطة عالجية خا�صة لك ّل طفل.
ريا�ض الزهراء :ما نوع التعاون بين
المعهد وبين م�ست�شفى الكفيل؟
مديرة املعهد :بعد الت�سجيل واالختبارات
ي��ح�� ّول الطالب �إىل م�ست�شفى الكفيل لإج��راء
الفحو�صات الطبية الكاملة جمان ًا كفح�ص (الدم
،العيون ،الأ�سنان ،القلب �..إل��خ) ،بعدها يو�ضع
الطالب يف مدة املالحظة (الو�ضع احلايل):وهي
عبارة عن مراقبة الطالب مل��دة م��ن �شهر �إىل
�شهرين الكت�شاف ما يحتاجه الطالب  ،وعلى
�ضوئها ن�ضع هدف ًا وخط ًة للطالب ّخا�صة به ،ولك ّل
در�س هدف وخطة �إي�ض ًا ،وبعد مدة (� )6أ�شهر
نالحظ ما التغيري والتطور احلا�صل لدى الطالب
ثم تعاد االختبارات.
ريا�ض الزهراء :ما هي الجهات التي
توجه الأ�سر �إلى المعهد؟
ّ
ن�ستقبل احل���االت امل ّ��ح��ول��ة �إىل املعهد عن
طريق دائ���رة �صحة ك��رب�لاء ،وم��رك��ز الإر���ش��اد
الأ�سري يف العتبة احل�سين ّية املقدّ�سة ،ومركز
الثقافة الأ�سرية يف مركز ال�صديقة الطاهرة يف
العتبة العبا�س ّية املقدّ�سة.
ريا�ض الزهراء :ما النظام العالجي

ال� ��ذي ي���س��اع��د ال �ط��ال��ب ع �ل��ى ت �ع��دي��ل ��س�ل��وك��ه
ليندمج في المجتمع؟
مديرة املعهد :النظام العالجي يف املعهد
هو نظام املختربات وع��دده��ا ( )7خمتربات،
وك ّل خمترب توجد فيه مع ّلمة وم�ساعدة لها ،لهنّ
اه��داف ّ
وخطة عمل ،ولك ّل طالب خطة تربوية
خا�صة به تختلف عن الطالب الآخ��ر،
ف��ردي��ة
ّ
واملختربات هي:
 -1خمترب اللغة العربية :هو لتدريب الطالب
على تع ّلم احلروف  ،والكلمات مب�ساعدة املع ّلمة
�إ�ضاف ًة �إىل الو�سائل التعليمية متمثلة باحلركات
والإ�شارات وتطبيقها عمليا.
 -2خمترب الريا�ضة البدنية� :أه��داف��ه هي
املعاجلة عن طريق االختبارات الدولية( ،لتقوية
الع�ضالت الكبرية ،تقوية الع�ضالت الدقيقة،
ال��ت��دري��ب ع��ل��ى امل�لام�����س��ة ،ت��ق��وي��ة الأع�����ص��اب
احل�سية ،تقوية ع�ضالت الف ّكني ،تقوية الت�آزر
احلركي –الب�صري ،التدريب على التوازن )،
وهو ميزج بني العالج الوظيفي واملهارات البدنية
بطريقة علمية ،ووفق �أهداف مدرو�سة.
 -3اال�ستقاللية :يتم فيه تعليم الطالب
وتدريبهم على النظافة ب�أنواعها.
 -4خمترب الريا�ضيات :وهو لتدريب الطفل
على ت ّعلم الأرقام ،والعمالت.
 -5خمترب النطق :ه��و خم�ص�ص لتدريب
الطالب على النطق عن طريق متارين امل�ساج
اخلا�صة بالف ّكني من قبل اخت�صا�صية النطق
ّ
لك ّل طفل يعاين من (الت�أت�أة ،احلب�سة الكالمية
�،ضعف ع�ضالت الف ّكني).

 -7خمترب املهارات الفنية والأعمال اليدوية:
هو لتدريب الطالب على الرتكيز واالنتباه و�إظهار
القدرات على �صنع الأعمال اليدوية الفنية.
والتقت ريا�ض ال��زه��راء  مع معاونة
�ش�ؤون الطلبة والباحثة النف�سية (�أم تقي)التي
قالت� :أج��ري جمموعة اختبارات �سايكومرثية
للطالب يف ظل بيئة حميمة ملعرفة ن�سبة الذكاء،
ثم تقييم الطالب على امل�ستويات ومن ثم اتّباع
خطة تربوية فردية ملتابعة �سلوكه �إىل �أن يتّم
تغيريه ع�بر �إث��رائ��ه �أم���ام اجلميع ع��ن ك�� ّل عمل
ب�سيط يقوم به بالإثابة والتعزيز الفوري لزرع
الثقة بنف�سه.
و�أ�ضافت :لدينا ()42طريقة لتعديل �سلوك
الطالب عن طريق املتابعة نالحظ ما يعانيه
الطالب .
واختتمت :ي�صعب على الأمهات التعامل مع
اخلا�صة  ،فيجب
الأبناء من ذوي االحتياجات
ّ
اللجوء �إىل ذوي االخت�صا�ص لإر�شادهم ،وعلى
اال���س��رة �أن تتّقبل حالة الطفل ،وت���ؤم��ن �أنّ له
حقوق ًا وحماية.
�أ ّم��ا (معلمة امل��ه��ارات اال�ستقاللية  /دجلة
علي عبد ) فتقول :وظيفتي تعليم الطالب على
�آدب الطعام والنظافة بك ّل �أ�شكالها عرب و�سائل
تعليمية !-ي�شاهد –يعرف -مي ّيز -مي�سك –
يط ّبق ،مع م�ساعدته على �أن يعتمد على نف�سه.
تلك املواقف الإن�سانية والعاطفية التي لي�س
لها � ّأي دافع �سوى الرحمة مل تنته ،وال ميكن �أن
تنتهي من هذا العامل الذي نقول عنه �إنّ العامل
ما زال بخري.

 -6خم��ت�بر ال��ع��ل��وم احل��ي��ات��ي��ة :ه���و ي�� ّق��دم
الأه������داف امل��خ��ت��ل��ف��ة ،وي�����س��ت��خ��دم ف��ي��ه��ا امل���واد
املح�سو�سة وامللمو�سة لإي�صال �أف�ضل النتائج
للأطفال عرب الو�سائل اال�صطناعية والطبيعية؛
وحت�س�س الطعم ،مثل
ليتمكن الطفل من ت ّذوقها ّ
( احليوانات ،الفواكه� ،أيام الأ�سبوع�...،إلخ).
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واليكم
الناس
منكم
مع

اس ُم َها َ
سي ِن َّية
وح ٌ
ض َّي ُة ُ
الح َ
يتَ ل َ
أَ َ
ات َف ِن َّي ٌة ِل ِق َي ٍم ُمج َت َم ِع َّي ٍة ْ
الق ِ
أهل ال َب ِ
دوا ُر ِ
نادية حمادة جا�سم /كربالء املقدّ�سة

مل تعد ا�ستعدادات املر�أة للق�ض ّية احل�سين ّية ِّ
ت�شكل للمجتمع حمل
ت�سا�ؤل كبري ،و�إمن��ا ال�س�ؤال الإ�شكا ّ
يل هو «مب��اذا ت�ستع ّد امل��ر�أة لدعم
الق�ض ّية احل�سين ّية؟» ومب��اذا يجب �أن ت�ستع َّد امل���ر�أة حلماية �أجيال
الق�ض َّية احل�سين َّية من التّهمي�ش والت�شوية يف جمتمع الثقافة �أ�سا�سه
وال�ش ّباب روحه؟ ،فالق�ض ّية احل�سين َّية هي التي مت ّيز املرفو�ض منها من
املرغوب.
فهل �أنت مع رفع قائمة اال�ستعداد املادي� ،أم املعنوي؟
القلب والفكرة
عندما طرحنا املو�ضوع على ال�صحفية ت�سنيم احلبيب يف جريدة
الراي الكويتية قالت :عندما يتفاعل القلب م َع الفكرة يكت�سب الإعداد
لأ�شهر الق�ضية احل�سينية �أهمية كربى من ناحية التجديد يف طرح
ق�ضية الإم���ام احل�سني كحدث مف�صلي يف التاريخ الإ�سالمي،
نواح �أخرى ت�شتمل على طرح النه�ضة احل�سينية ك�أحد مق ّومات
ومن ِ
بناء الإن�سان على �أ�س�س الدعوة للحقّ والعدالة والف�ضيلة ،وتناول هذه
�ضحى �صاحب
الق�ضية بالأ�سلوب الذي يح ّقق الأهداف التي من �أجلها ّ
الذكرى بنف�سه ،فالإعالم يمُ �سك بزمام الثقافة العامة ،وغالب ًا ما تت�ش ّكل
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الر�ؤى والأفكار والت�صورات لعامة النا�س فت�أثري الإعالم والرتكيز على
مفردات املجال�س احل�سينية املادية منها واملعنوية و التي ت�ؤثر يف منطقة
الالوعي يف ذهن املتلقي وتفكريه� ،سعي ًا لت�شكيل �شخ�صية احل�سيني
وبنائها.
وقولبة �أحداث الق�ضية احل�سينية يف الإطار الإعالمي من عر�ض
م�سرحي �أو فلم وثائقي له �أكرب الأثر يف �إن�شاء قناعات ت�ؤثر يف تفكري
املتلقي ،وحت��دّد موقفه من الأح��داث والأ�شخا�ص ،خ�صو�ص ًا يف هذا
الع�صر الذي يتفاعل النا�س فيه مع معتقداتهم و �آرائهم ،ويعبرّ ون عن
ذلك مبختلف الو�سائل املتاحة ،بل يتعدّون ذلك بالنـزول �إىل ال�شارع،
يتم عن طريق امل�سريات احل�سينية ،فاملراقب حلركة الإعالم
وهذا ما ّ
اليوم يفهم ويدرك بو�ضوح ما ح�صل لنه�ضة الإمام احل�سني من
حماوالت ت�شويه وحتجيم؛ في�أتي الإعالم امللتزم ويفتح الأبواب امل�ؤ�صدة
�أم��ام الق�ضية احل�سينية و�إن ارتفعت القائمة املادية حتى نتم ّكن من
منح الأجيال القادمة معلومة ال ت�شوبها �شائبة ،و نقف �سد ًا منيع ًا �أمام
تهمي�ش لدور �أ�شهر الق�ضية احل�سينية.

منكممعواليكم
الناس
مدر�سة �إنها�ض �أ ّمة
وكانت �إجابة ال�س ّيدة (حمدلة جليل) التي تعمل مب ّلغة يف دولة غانا
« ّفكرت ملي ًا يف الإجابة عن هذا ال�س�ؤال� ،إىل �أن و�صلت عن قناعة ب�أنّ
الدول العربية والإ�سالمية متتلك قائمة طائلة من الأرقام ،لكن يف �أثناء
زيارتي للعراق وجدت هذه القائمة ما تك ّونت � اّإل من رحمة �إلهية ،فما
ن�شهده اليوم من تفاعل كبري يف �إحياء �أ�شهر الق�ضية احل�سينية يندر
�أن جند له مثي ًال على م�ستوى العامل ،وهو لطف �إلهي خا�ص بهذه الثورة
ومفجرها� ،إذ جعل له هذه اخلا�صية على م ّر الع�صور والأزمان ،وقول
ّ
(((
ر�سول اهلل�« إِنَّ ِل َقت ِْل الحْ ُ َ�سينْ ِ حرارة يف قلب امل�ؤمنني التربد»
مل�سته يف زيارتي لكربالء املقد�سة و�أح�س�ست به؛ فنحن يف غانا حديثو
العهد بالق�ضية احل�سينية ،وال نعرف عن طقو�سها الكثري بعد ،ويعتمد
منهجنا على التغيري اجل��وه��ري وحياتنا تتم ّثل يف حمطتني ،حمطة
تخت�ص ب�أ�شهر
يخت�ص بها �شهر رم�ضان ،وحمطة والئية
توحيدية
ّ
ّ
الق�ضية احل�سينية والتي تعتمد �أكرث ما تعتمد على املواعظ الدينية،
والأداة الفاعلة هو خطيب املنرب احل�سيني ف���إنّ احل��زن والبكاء على
م�صاب الإمام احل�سني له �أجر كبري وثواب عظيم ،وقد وردت يف
ذلك روايات كثرية� ،إ�ضافة �إىل �أنّ الق�ضية احل�سينية ماهي �إ ّال مدر�سة
لإنها�ض الأمة وتغيري الواقع ،ملا بها من معاجلات واقعية مل�شاكل معا�صرة
بعمل نه�ضوي».
عظمة الحدث
من جانبها ال متانع ال�س ّيدة (ب�شرى قا�سم) تدري�سية يف مدر�سة
فدك القر�آنية �أمام الإعداد املتعلق باجلوانب املادية للمجال�س احل�سينية
ورغم ت�شع ّبها يف الآونة الأخرية ،لكنّ الق�ضية احل�سينية ق�ضية حمورية
لها �أبعاد يف جميع اجلوانب املادية ،واالجتماعية ،والثقافية ،والدينية،
والفكرية ،فاالهتمام باال�ستعدادات املادية �أعدّه جانب ًا مهم ًا لت�سليط
ال�ضوء على الإيثار ولو كان بنا خ�صا�صة� ،أ ّما بالن�سبة �إىل رفع القائمة
مادي ًا ف�أجد �أنه �سبقتنا الأجيال املتقدّمة يف الإيثار ب��الأرواح ،مثلما
حدث يف عهد املتوكل العبا�سي من قتل ز ّوار الإمام احل�سني ،والذي
قتل ال يعجزه �أن يفعل دون ذلك من قطع الأيدي" ،و�إنّ م�س�ألة االهتمام
بالن�شء اجلديد من ناحية زرع مفاهيم روحية ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا
بق�ضية املجال�س احل�سينية عن طريق خلق �أج��واء ذات طابع ح�سيني
يجذب ال�شباب وال تقت�صر على �شهر حم��رم ،و�إمن��ا متتد على طوال
ال�سنة ،بحيث ي�ست�شعر ال�شباب روح النه�ضة احل�سينية ،ويعملون على
جت�سيدها مبمار�سات �إن�سانية وتعاي�ش �سلمي وت�صرفات �سو ّية ب ّناءة
متنح املجال�س احل�سينية الفخامة والرقي.
((( مستدرك الوسائل ،ج :10ص.318

ا�س َت َط ْع ُت ْم ِم ْن ُق َّو ٍة﴾
﴿ َو�أَ ِع ُّدوا َل ُه ْم َما ْ
يف �ضوء الآراء التي ح�صدناها من الن�ساء اللواتي ي�ستعدنّ للمجال�س
احل�سينية توا�صلنا مع ال�س ّيدة (زهراء جا�سم) �/شعبة التوجيه الديني
يف العتبة العبا�سية املقد�سة ،قالت:
لك ّل جمل�س ت�أثريه اخلا�ص يف نف�س الإن�سان ،ولك ّل رفيق ت�أثري
م�ضاعف يف روح الإن�سان ،لذلك حتثّ الآيات والروايات على االهتمام
باختيار الأماكن والأ�صحاب بدقة؛ وذلك لأنّ الإن�سان �سوف يتل ّون بلونهم
ويتغيرّ ال �إرادي ًا فللمجال�س احل�سينية �أثرها البالغ يف حياة الفرد ،فلما
احلكم واملواعظ التي ت ّنبه الفرد وتر�شده �إىل
تُذكر يف هذه املجال�س ِ
�أمر مهم ونافع قد غفل عنه ف�إنها تعيد بناءه وتُ�سهم يف تنقية روحه
وربطها مع اهلل ،فثابت يف هذه املجال�س ذكر اهلل ،وتذكري النا�س
النبي
مبا �أم��ر به ،ف�ض ًال عن ذكر �سبط الر�سول ال��ذي قال عنه ّ
احلب احل�سيني
أحب ح�سينا» ،ومن جملة ّ
أحب اهلل َمن � ّ
الأعظمّ �« 
الت�أمل مل�صابه ،واالجتماع لذكره يف جمل�س ذي �ش�أن عظيم ،وهذا بح ّد
والتق�صي ومن ّثم ن�سهم يف
ذاته يع ّد مادة حتفيز ّية للبحث والقراءة
ّ
زي��ادة انت�شار الدين الإ�سالمي ،وبيان مظلومية الإم��ام احل�سني
�إ�ضافة �إىل ا�ستلهام ال ِعرب من حياة الأجيال ال�سابقة يف الدفاع عن
الق�ضية احل�سينيةّ ،
واالطالع على نهجه لل�سري عليه ،و�أجد �أنّ اال�ستعداد
لأ�شهر الق�ضية احل�سينية ما هو � اّإل خيمة جتتمع فيها الأ�سرة والع�شرية
واملحافظة ،ليكون العطاء عطا ًء على رقعة �أو�سع متتلك �أطياف ًا خمتلفة
من �أفراد املجتمع.
ومن ّثم ت�ؤثر املجال�س احل�سينية يف عالقة الفرد مع عائلته ،ف َمن
يح�ضر وي�ست�شعر ح�ضوره يف هذه املجال�س ويجعل فكره لأخذ الفائدة
منها كموا�ساة ومعلومة ،ف���إنّ ذل��ك الب�� ّد من �أن ي�ؤثر يف ت�ص ّرفه مع
عائلته ،فيجهد نف�سه ليتح ّلى بال�صفات التي �أراد �س ّيد ال�شهداء
للأمة �أن تتحلى بها ،ف�إن كان ال��زوج �أو الزوجة فالب ّد من �أن يجعال
من ح�ضورهما يف هذه املجال�س تربية للروح ،ومبادرات جلعل حياتهم
�أف�ضل ،ويهت ّما برتبية جيل �صالح ميتلك الإح�سا�س بامل�س�ؤولية واحلم ّية
على املبادئ والقيم النبيلة.
الإم��ام احل�سني ا�ستُ�شهد من �أجل ثالثة �أه��داف هي� :أ�صول
الدين ،والأحكام ال�شرعية ،والأخالق الإ�سالمية ،ف�إن �أرادنا ا�ستح�صال
ر�ضا اهلل وتقدمي ال��والء ل�سيد ال�شهداء ،فعلينا ب��ذل الغايل
والنفي�س؛ ليت�سنى لنا حتقيق هذه الأه��داف الثالثة ،و�أن ن�ضعها على
ر�أ�س اهتماماتنا من �أجل �شباب امل�ستقبل واحتوائهم للق�ضية احل�سينية.
(((

((( سورة األنفال :آية .60
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منكم واليكم
تقرير

اح ُ
َج َن ُ
دس َّية
الق ِ
ِفي َم َ
اف ال ِّتج َاري
الع َف ِ
رك ِز َ
التجاري �أحد م�شاريع العتبة العبا�س ّية املقدّ�سة يف ح ّلته
مركز العفاف
ّ
اجلديدة وت�صاميمه الفريدة ،هو نتيجة ر�ؤية �أُعدّت قبل �سنوات فهو يو ّفر
مزيجا من العالمات التجار ّية والأ�سعار املتنوعة واملنا�سبة للميزانيات
ً
مما يجعله نقطة بيع جاذبة وفريدة يف اجلودة العالية� ،إ�ضاف ٌة
املختلفةّ ،
�إىل الت�صاميم الأنيقة مع الأ�سعار املنا�سبة وهو ما تبحث عنه الأ�سرة عند
الرغبة يف �شراء حاجات �أ�سا�سية جديدة لها ولعائلتها ،وهو لي�س بالأمر
التجاري ،الذي جتد فيه الأ�سرة ك ّل ما حتتاج
ال�صعب يف مركز العفاف
ّ
�إليه مبا ي�صب يف �صالح الزبائن.
الن�سوي ح�صر ًا
املخ�ص�ص للت�سوق
ونر�صد يف هذا التقرير اجلناح
ّ
ّ
التجاري؛ الذي ُخ ّ�ص�ص حفا�ض ًا على خ�صو�ص ّية املر�أة
يف مركز العفاف
ّ
امل�سلمة يف عملية �شراء م�ستلزماتها واحتياجاتها الأ�سر ّية.
الن�سوي يف مركز العفاف التابع للعتبة
�إذا �أو�ضحت مديرة اجلناح
ّ
العلوي قائل ًة :هدف اجلناح الن�سوي يف
العبا�س ّية املقدّ�سة ال�س ّيدة كوثر
ّ
التجاري هو احلفاظ على قد�سية املر�أة وذلك عن طريق
مركز العفاف
ّ
خم�ص�ص لها للت�سوق من دون االختالط مع الرجال ،ويحتوي
توفري مكان ّ
ه��ذا اجلناح على ك�� ّل ما حتتاجه امل���ر�أة والأ���س��رة من ال�ضروريات من
احلاجات اال�ستهالك ّية ال�ضرورية الأ�سا�سية.
ِ
و�أ�ضافت املديرة� :إنّ �أبرز املتغريات التي دفعت امل�ستهلك �إىل ال�شراء
هي طبيعة تعامل من قبل املوظفات يف املركز مع الزبونة ،واال�ستجابة
ال�سريعة لطلباتها ،وعدّها �ضيفة ،وتقدمي اخلدمة بحرف ّية عالية ،ف�ض ًال عن
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ت��ن��وع
ال�سلع واخلدمات.
وق���ال���ت �أي�������ض��� ًا :اجل���ن���اح فيه
عرو�ض ت�شجيع ّية للزبائنه ،مثل خ�صم
لك ّل فاتورة يف منا�سبات والدات الأئمة ،ف�ض ًال
لتوزيع الهدايا وااللتزام بو�ضع عالمات اجلودة على
ك ّل منتج.
مثلما �أ�شارت �إىل� :أن ّ�ضرورة �إ�شعار امل�ستهلك بالأمان وحقّ احل�صول
على املعلومات والأ�سعار املنا�سبة هي من �أولوياتنا ،ممّ ا يزيد من التفاعل
ودميومة �أو ا�ستمرارية الت�سوق ،مثلما ركزنا وب�شكل �أ�سا�س على م�س�ألة
�سرعة اال�ستجابة والإجناز يف تقدمي اخلدمات.
الن�سوي يف مركز العفاف
و�أكدت �أي�ض ًا على :متتع الزبونة يف اجلناح
ّ
التجاري بحر ّية التب�ضع واالنفراد واخل�صو�ص ّية من دون تدخل موظفة
ّ
املبيعات يف م�س�ألة الأذواق عدا الن�صيحة بخ�صو�ص القيا�سات ،وتقدمي
البديل مع عدم وجود املنتج املطلوب.
وقالت �أي�ض ًا� :إنّ الب�ضاعة يف اجلناح الن�سوي يف مركز العفاف هي من
املنا�شئ الرتك ّية والإيران ّية وال�صين ّية �إ�ضافة �إىل املنتجات الوطن ّية.
وعن �أراء الزبونات ع رّ�ّبرت�/أم �سجاد  /زبونة دائمة  /قائلة� :أ�شعر
بالطم�أنينة واال�ستقالل ّية كونه �-سوق ًا م�صغر ًا -يو ّفر يل وقت ًا وجهد ًا،
وزمان ًا ومكان ًا ،ويالئم �شرائح املجتمع املختلفة.
احلكومي على اجلناح
و�أثنت ال�س ّيدة �أم �ضرغام /موظفة /يف القطاع
ّ
التجاري ،هوية املر�أة امل�سلمة،
فتقول� :أع ّد اجلناح الن�سوي يف مركز العفاف
ّ
و�أ�شعر بالفخر ،ب�صرح عظيم كهذا يف بلدي يهتم بخ�صو�ص ّية وب�أهمية
مكانة املر�أة يف املجتمع ومكانتها واهميتها.
الإخال�ص و�إر�ساء عالقات جيدة مع الزبائن تتحقق التعامالت الفاعلة
التي تكمن يف تركيبة �سلع ّية خدم ّية توفر اخلدمة والر�ضا للم�ستهلك.
خا�ص مبجلة ريا�ض الزهراء

واليكم
نساء
منكمألفة

فاطمة صاحب العوادي /بغداد
يف تف ّكر وت ّدبر.
بعد �أن �أ ّدت واجب ال�ضيافة بوجهها امل�شرق ونربتها
احلنون ،ب��ادرت �أ ّم ح�سني بقولها :يف امل��دة املا�ضية كلما
التقينا كانت هناك م�شكلة �أو حاجة �إىل بع�ض اجلريان �أو
الأخوات مل نتطرق فيها �إىل �أمورنا ال�شخ�صية.

العلي
قطعت �أ ّم علي ال�صمت بقولها« :ال حول وال قوة � اّإل باهلل ّ
العظيم».
 �أ ّم جعفر :ولكن اهلل لطيف كرمي ولوال لطفه ورحمته لكان ك ّلَمن يف الأر�ض هالكني.

 �أ ّم جعفر :وهذا من نعم اهلل علينا ،فالوارد عن �أهلالبيت الأطهار« :حوائج النا�س اليكم من نعم اهلل
عليكم»(((.

 �أ ّم زه��راء :هو ذاك �أن يكون رجا�ؤنا ب�سعة رحمته �أوث��ق من�أعمالنا.

النبي الأكرم:
 �أ ّم علي :بل هناك الأك�ثر ،فعن ّ«�صالح ذات البين �أف�ضل من عامة ال�صالة وال�صوم»(((.
 �أ ّم ج��واد :لع ّل �أ ّم ح�سني تق�صد �أننا مع ذلك يجب�أن نراقب �أنف�سنا ونحميها من الفخ وال�شراك التي ين�صبها
ال�شيطان الرجيم من ال ُع ُجب وال ِّرياء ال �سامح اهلل.
 �أ ّم ح�سني :نعم هذا ما ق�صدته ،لقد ا�ستوقفني حديث�شريف تدبرتَه معي« :هلك العاملون �إال العابدون وهلك
العابدون �إال العالمون ،وهلك العالمون �إال ال�صادقون،
وهلك ال�صادقون �إال المخل�صون ،وهلك المخل�صون �إال
المتقون ،وهلك المتقون �إال الموقنون و�إن الموقنين
لعلى خطر عظيم»(((.
�أنهت �أ ّم ح�سني قراءة احلديث من دون تعليق فاجلميع

((( مستدرك الوسائل :ج ،12ص.336
((( ميزان احلكمة :ج ،11ص.159
((( بحار األنوار :ج ،67ص.245

 �أ ّم ح�سني :ول��ذا علينا �أن ن�ست�شعر مراقبة اهلل لنا يف القولدوما رقيب عتيد يو ّثق يف كتاب:
والعمل يف �أ�سرارنا و�إعالننا ،فهناك ً
اَ
﴿ل ُي َغا ِد ُر َ�صغِي َر ًة َو اَل َك ِبي َر ًة ِ�إ اَّل �أَ ْح َ�صاهَا﴾( /ي�س.)49 :
الِ ْن َ�س ُان َعلَى
 �أ ّم جواد :كما ورد تنبيه �آخر يف قوله تعاىلَ ﴿ :بلِ ْ إَن ْف�سِ ِه َب ِ�صي َر ٌةَ و َل ْو َ�أ ْل َقى َم َعاذِي َرهُ﴾(/القيامة :الآية .)15-14
 �أ ّم زهراء :من �أجمل �صور كرم اهلل تعاىل و�أجالها هو ما ورديف دعاء كميل ،فمن كرمه على عباده �أنه ُيخفي بع�ض ال�سيئات حتى
علي من ورائهم وال�شاهد ملا
على الكرام الكاتبني« :وكنت �أنت الرقيب ّ
خفي عنهم وبرحمتك �أخفيته وبف�ضلك �سرتته».
 �أ ّم زهراء :له املنّ والف�ضل �أكرم الأكرمني.عم العون على النف�س وال�شيطان ال�صحبة اخليرّ ة
علي :و ِن َ
 �أ ّم ّالتي تن ّبه عند الغفلة والتجاوز ،وتُعني على الطاعة.
 �أ ّم جعفر :ويف ك ّل وقت وعلى �أي حال ال نرتك �سالحنا ،وهوالدعاء وطلب التوفيق منه تعاىل.
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واليكم
منكمأفضل
لحياة

فل ُ
الط ُ
ِّ
والغ َر َباء
سوسن بداح اخليامي /لبنان

م��ن امل��ع��روف يف جمتمعنا �أنّ الآب��اء
يحر�صون على دم��ج الأط��ف��ال اجتماعي ًا ع��ن طريق
ت�شجيعهم على االندماج مع الآخرين ،وتكوين �صداقات ،لكن هناك
الكثري من الآب��اء يغفلون عن م�سالة حتذير �أوالده��م من الوقوع يف
�شرك بع�ض الغرباء الذي ممكن �أن ي�ؤدي �إىل التهلكة والأذى ج�سدي ًا
ومعنوي ًا.
العربي عمليات خطف بهدف
ياللأ�سف نحن ن�شهد يف عاملنا
ّ
ال�سرقة �أو القتل �أو الث�أر ورمبا ت�صل اىل �أمور �أكرث من ذلك ،وهنا
تكمن �أهمية توجيه الطفل للتعامل مع الغرباء عرب تعليمات ت�ضمن
حمايته و�سالمته �إىل ح ّد ما ،ومراعاة �أنّ الغريب لي�س بال�ضرورة
�شخ�ص ًا م�ؤذي ًا ،من هنا و�ضع خرباء علم نف�س الأطفال عدة مراحل
للتعامل مع الغرباء ،وتناول املو�ضوع باحلكمة واملوعظة احل�سنة بعيد ًا
عن التوتر لتفادي جعل الطفل منطوي ًا ،ويخاف االختالط بالآخرين،
ويخ�شى احلياة بعيد ًا عن الأهل.
هنا يجب التوازن بني احلذر والرتهيب حتى ال يفقد الطفل الثقة
باملحيطني به وال ي�صاب بالرهاب االجتماعي ،لذلك ممكن اال�ستعانة
ب�سرد ف�ص�ص ق�صرية لإي�صال املفهوم بطريقة حمب ّبة ،وي�ؤكد علماء
نف�س الأطفال على �أنّ الطفل حتى �سنّ التا�سعة مي ّيز فقط �أنّ هذا
ال�شخ�ص �سيئ �أو جيد ،لذا يجب تعليمه الفرق بني الت�صرفات الآمنة
وغري الآمنة مثل عدم مل�س ج�سده من � ّأي �شخ�ص غري الأهل والطبيب.
 تنبيه الطفل على �أنّ هناك خماطر ممكن �أن ت�صدر عنال�شخ�ص الغريب ،وممكن �أن يتعامل معه بلطف بق�صد الأذى.
 تعليم الطفل االحتياطات الالزمة ل�ضمان �سالمته ،مثل عدمركوب ال�سيارة مع �شخ�ص ال يعرفه مهما كانت الظروف.

18

العدد  /١٤9شهر صفر 144١هــ /ترشين األول 2019م

 عدم تق ّبل الطعام وال�شراب من الغرباء � اّإل بح�ضور الأهل. عدم �إخبار املت�صل بالهاتف �أنّ الطفل لوحده يف املنزل‘ والأف�ضل تنبيههعلى عدم الر ّد نهائي ًا.
 عدم فتح باب املنزل لأحد. تعليم الطفل على ال�صراخ �إذا �شعر بخطر ،مث ًال �إذ �ضاع يف ال�سوق و�أنيبقى يف مكانه و�إخبار َمن حوله.
هذه التعليمات وغريها كفيلة بجعل الطفل متن ّبه للمخاطر ،ويبقى بحاجة
مما يجعله قادر ًا على
ما�سة �إىل اكت�ساب طرق التعامل مع احلياة االجتماعيةّ ،
ّ
مواجهة غمارها وم�صاعبها ،ويقع على عاتق الأه��ل م�ساعدته على ّ
تخطي
خماوفه وحماية نف�سه ،واعتماد قاعدة املناق�شة مع الطفل باملنطق ،وال�سماح له
باملعار�ضة واالختالف بالر�أي حتى مي ّيز اخلط�أ من ال�صواب.

لحياةواليكم
أفضل
منكم

ساح ُ
صا ِلحًا
َم
يق ال ّت ِ
يل َلن َت ِ
ِ
ب َزوجًا َ
جم ِ
جل َ
هدى ال�شمري /كربالء املقد�سة
حال ٌة من الولع والهو�س مب�ساحيق التجميل
وما ُي�ستج ّد منها �أ�صابت العديد من فتيات هذا
ال�سيما طالبات املدار�س واجلامعات
الزمانّ ،
يتم�سكنّ بها
لدرجة �أنها �صارت من الثوابت التي ّ
يف حياتهنّ  ،وينفقن على �شراء كثري ًا من املال،
و�أ�صبحت �أحد اهتماماتهنّ  ،وحمور �أحاديثهنّ !.
فبات من النادر ر�ؤية طالبة جامعية واثقة
يف نف�سها ،و�شكلها ،وتظهر مبظهرها الطبيعي
الذي خلقها اهلل عليه ،وال ت�ضع على وجهها
م�ساحيق التجميل؛ لتوهم نف�سها وغريها ب�أنها
جميلة ،وت�ستحقّ نظرات الإعجاب وكلماته من
قبل ك ّل َمن يراها!.
امل�ؤ�سف وامل����ؤمل يف الوقت ذات��ه �أنّ ه���ؤالء
ال��ف��ت��ي��ات ي��خ��رج��ن ي��وم��ي�� ًا م��ن ب��ي��وت��ه��نّ التي
فيها رج��ال �سواء كانوا �آب��اءه��نّ � ،أو �إخوانهنّ
وه��نّ متزينات ،وا�ضعات تلك امل�ساحيق على
وجوههنّ  ,ومنهنّ َم��ن يتعر�ضن للمعاك�سات،
والتحر�ش اللفظي �أو الفعلي ،ومن الأ�سئلة التي
تطرح نف�سها :كيف له�ؤالء الرجال �أن ي�سمحوا
بخروج بناتهم و�أخواتهم بهذه الهيئة ،واملنظر
امل��ح�� ّرم ال��ذي يعر�ضهنّ لأخ��ط��ا ٍر ذات عواقب
وخيمة؟
ما الذي ح�صل يف جمتمعاتنا العربية حتى
�صار كثري من رجالها بال نخوة ,وال مروءة ,وال
يغارون على َمن هنّ يف كنفهم من فتيات؟.

�صنع اهلل ؟ وب�لا ���ش ّ��ك �أنَّ للتلفاز ,وال�شبكة
العنكبوتية دور ًا ك��ب�ير ًا يف جعل ال��ع��دي��د من
الفتيات مهوو�سات ب���آخ��ر �صيحات املو�ضة,
والتجميل ,وم�شغوالت مبا هو �أدنى عن الذي هو
خري؛ ليبقني �سطح ّيات ,يبال َني باملظهر ,ويهملنَ
اجلوهر.
وال يدركنّ �أنّ تلك امل�ساحيق خادعة ,ولها
وتعجل بقدوم
�أ�ضرار كثرية على �صحة اجللدّ ,
التجاعيد ,وت�صيب الوجه ب�شيخوخة م ّبكرة,
وك��ث�ير ًا م��ا تت�س ّبب يف تقبيح منظر الكثريات
بعد �أن كنّ جميالت بطبيعتهنّ لدرجة و�صلت
�إىل ف�شل عمليات التجميل التي �أجريت لهنّ
يف �إعادة وجوههن �إىل �سابقها اجلميل ,فع�شن
م��ا تبقى لهن م��ن عمر ح��زي��ن��ات ,حمبطات,
نب من �أخطاء ج�سيمة بحقّ
نادمات على ما ارتك َ
وجوههنّ .
َ
لرت�ض ك ّل فتاة عن �شكلها ,وتثق يف نف�سها,
وتعلم �أنّ ال��زواج رزق �سي�أتي يف الوقت الذي
ّقدره اهلل ,و�أنّ م�ساحيق التجميل لن جتلب
زوج�� ًا �صاحل ًا ,و�إمن��ا �ستجلب غ�ضب اهلل لو
ا�ستخدمتها يف التز ّين خارج البيت للأبعدين,
كما �أنها لن تنفعها � اّإل �إذا ا�ستخدمتها ب�شكل
معقول ال �إف���راط فيه للتز ّين لزوجها داخ��ل
البيت؛ لت�س ّر عينه ,وت�سعد نف�سه.

ولمِ َ ال يزرعوا بداخلهنّ منذ ال�صغر الثقة
يف النف�س ,والر�ضا عن املظهر ال��ذي هو من
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واليكم
منكمأفضل
لحياة

ني ُ
ُخ َطاه َب َ
اجل ُموع
كربالء كقطب رحى تدير الكون ،تتوجه �إليها القلوب ،وتتطلع لها
العيون ،دموع ال�شوق تذرف هناك بحنني على طريق �سرمدي ،يحمل ذكرى
خلود �أبدي� ،أجتذب نحوه املاليني ،وازدحمت طرقه ُ
بخطى ال�سائرين نحو
كربالء ،حيث ت�سري �أفواج العا�شقني من الرجال والأطفال والن�ساء ،حت ّفهم
مالئكة الرحمن بال�صلوات والدعاء.
وبني ك ّل ه�ؤالء الزاحفني نحو كعبة الأح��رار من امل�ؤمنني ،ال�شك �أنّ
هناك َمن ي�سري ب�سكون والدمعة يف عينيهُ ،يحيى لوعة الذكرى ،وما تزال
�صورة عيال احل�سني وهم يحدون من كربالء �إىل ال�شام ترت�سم �أمام
ناظريه ،ي�شعر ب�سياط البغي وهي تتل ّوى على كتفيه ،مي�شي منك�سر ًا وكل
�صرخات �أطفال الطفوف لها �صدى يرتدّد يف �أذنيه.
ي�سري متج ّرع ًا َغ�ص�ص ال�سبي� ،سبي قوم هم من �أهل بيت النبي،

علي ،تت�ساءلون
وبقية من نور الزهراء وذكرى �أمري امل�ؤمنني ّ
َمن هو؟ �إنه بقية اهلل تعاىل يف �أر�ضه املنتظر املهدي.
ك�أين به ي�سري وهو يتو�سط اجلموع ،وتذرف من عينيه مل�صاب جدّه
املظلوم الدموعّ ،
يحف ال�سائرين بنظرته ،ويحر�سهم بدعوته ،ويحيطهم
بذكره ،ويظ ّلل عليهم برداء رعايته.
ي��رى دمعة امل�شتاق ،ويحت�سب خ��ط��وات يقطعها ّ
الع�شاق ،وينظر
يف الأح��داق ،ف َريى ُمن ملأ عينه االنتظار وال�شوق لزيارة �أبي عبد اهلل
احل�سني  نربا�س الأح��رار ،ويحفظ يف قلبه الكرمي �أ�سماء قوم زاروا
احل�سني بقلوبهم� ،إذ مل تعنهم لق�صد رو�ضته �أج�سادهم.
فلو ُك�شف عن �أعيننا الغطاء لر�أيناه ،ولو �أُزيلت عن �آذاننا احلجب
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غدير خم حميد /كربالء املقدّ�سة

توجه �إىل
ال�ستمعنا �إليه يقول� :إنّ جدي احل�سني  يف خ�ضم احلربّ ،
الرب ،حني حان وقت ال�صالة ،فحافظوا على �صالتكم.
ّ
و�إنّ عمتي زينب  يف يوم العا�شر من حمرم  ،ويف درب ال�سبي
املحفوف بالرزايا واملخاطر مل تتخ َّل عن حجابها وعفتها يافتيات الإ�سالم.
علي الأكرب� أ�سوة ح�سنة عندما قال:
ولك ّل �شاب ،ليكن لك يف ّ
«�أول�سنا على احلق� ،إذن ال نبايل �أوقعنا على املوت� ،أم وقع املوت علينا»(((،
و�أنت تطلب احلقّ  ،وتتوخى ال�صدق ،وت�سعى لر�ضا اهلل دون اخللق.
و َلتحدّث �أي�ض ًا لك ّل موظف وعامل وم�س�ؤول وقال له :عليك بالإخال�ص
والإتقان والعطاء والإيثار  ،فعمي العبا�س  حني ُطلب منه جلب املاء
توجه نحو امل�شرعة ،وهناك فقد يديه وعينه ،ولكنه بقي
للأطفال ال�صغار ّ
م�صر ًا على �أن يتقن عمله على �أتمّ وجه ،طلب ًا لر�ضا الواحد ال ّقهار.
وحديثه له الأرواح فداء �سيطول لكنه يف ك ّل كلماته يريد �أن يقول:
اجعلوا جل��دّي احل�سني  ج���زء ًا م��ن �أرواح��ك��م ،ونب�ض ًا يف قلوبكم،
اجعلوه �شريك ًا يف تفا�صيل عي�شكم ،ور�سم منهاج حياتكم ،فجوهر الزيارة
الأربعين ّية هو ما خرج من اجله �سبط �س ّيد الب�شر ّية؛ لذا تذكروه وابحثوا
عنه يف �أحاديثكم ،و�أفعالكم ،و�أعمالكم ،وعالقاتكم ،وخلواتكم ،و�آمالكم،
وحمبتكم ،وبغ�ضكم ،ونومكم ،ويقظتكم.
والآمكم ،و�أفكاركمّ ،
واعلموا �أنكم �إن فعلتم �ستعي�شون �أح��رار ُا �أع��ز ًة �أتقياء ،ويف الدنيا
حمبته و�ضياء �شفاعته مع ال�سعداء.
والآخرة ب�أنوار ّ
((( هنضة احلسني:ج،12ص.13
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يظ ّل ال�سائر يف هذا العامل منغم�س ًا
يف دروبه وحمنه ،متقلب ًا حاله بني �ألآمه
و�أف��راح��ه ،يظ ّل يوا�صل م�سريه حتى �إذا ما
وهنت ق��واه ،و�ضعف خزينه الروحي �أ�صبح يبحث
عن ينبوع ليملأ فراغات روحه ،مثلما ميلأ بالطعام معدته
كلما ا�شت ّد �أمل اجلوع ،لكن � ّأي جوع؟ جوع الروح خمتلف !يوجب
خواءها ،يجعلها باهتة مظلمة تبحث عن ن��ور ،عن ه��دى ،عن
طم�أنينة؛ كي يهد�أ وجعها.
يتوجه هلل ،ر ّبي �أع ّني ،قربني �إليك ،خذ بيدي ،ف�سرعان
تراه ّ
ما يجد نف�سه �سائر ًا �إىل منبع النور ،كلما اقرتب منه �أ�شرقت يف
احلب ،واتقدت فيه رغبة التغيري والإ�صالح تراه
روحه القيم ،ومنا ّ
�صب هذا املنبع النور
متوجه ًا� ،إىل ينبوع الطم�أنينة ،يف يوم عظيم ّ
ّ
يف قلب التاريخ ،على يد رجل رف�ض الظلم وم�سك م�شعل املبادئ
والقيم ،ورفع راية (ال اله �إال اهلل) عالي ًا رغم عوا�صف اجلهل

والوح�شية والظلم؛ لينت�صر بعدها
دم��ه على ال�سيف ث���ار ًا على ح ّكام
اجل��ور ،ويفنى ج�سده يف الع�شق الإلهي،
وت�صبح كربالء �أر���ض جمده ومركز ال�شهادة،
ويكون هو �س ّيد ال�شهداء. 
يف امل�سري �إليه حياة! كيف ال وهو الذي نذر ك ّل وجوده يف
�سبيل اهلل و�إعالء كلمة احلقّ  ،فيجد ال�سائر �إليه ذاته ال�ضائعة بني
حطام الأنا و الدنيا اذا ما ق�صد الإمام احل�سني عارف ًا بح ّقه،
مراعي ًا �آداب هذا امل�سري ،يخطو وي�ستذكر تلك املواقف التي عا�شها
الإمام احل�سني يف نهار عا�شوراءّ ،
تدق يف ر�أ�سه ناقو�س ًا يخرق
حجب الزمان ،تت�سرب �إليه نه�ضته ومبادئه ،يجل�س بني �آن و�آخر
ليتلو �صالته ويوا�صل مناجاته ،يلحظ على طول الطريق ذوبان ذوات
الزائرين واخل�� ّدام ،واختفاء جميع �أن��واع التمايز والطبقية ،فالك ّل
�أتى خلدمة الإمام امل�ضحي  ،اجلميع �أتى ليحيي الذكرى ّ
ويعظم
�شعائر اهلل املتمثلة بالوفاء واملبايعة لرمز احلرية الذي قال «�إن مل
يكن لكم دين فكونوا �أحرا َرا يف دنياكم»(((.
مل يكن عمل امل�سري تراجيدي ًا �شعبي ًا ت�ستغرقه احل�شود قادمة �إىل
قرب رجل ُقتل منذ زمن غابر! �إنها فر�صة للعودة �إىل الذات وال�سماح
لها بالدخول يف ح�ضرة النور ،و�إيقاظ �شعور االت�صال باهلل؛ لأنّ
الإمام احل�سني كان يف �أوج ات�صاله مع اهلل.
ومثلما للم�سري �آثار روحية ،له �أي�ض ًا �آثار �سلوكية فردية وجمتمعية،
فهذا الطريق يرتك يف قلوب ال�سائرين �صوت الإم��ام احل�سني
اخلالد ،وي�شعل فيهم رغبة الدفاع عن القيم ومبادئ الإ�سالم العزيز،
يغمرهم بفي�ض ال�شهادة الأقد�س .
�شباب وكهول ي��ري��دون �أن ي�سكبوا �آخ��ر قطرة من دمائهم يف
قنديل احلقّ  ،هم �شهداء العراق �ض ّد ع�صابات داع�ش الإجرامية،
�إنهم كانوا من ال�سائرين �إىل قرب احل�سني ،كانوا من املتفانني
يف خدمة زائريه ّ
وع�شاقه ،وهذا هو الأثر ال�سلوكي الذي خ ّلفه امل�سري
يف الأربعني.
(((

بحار الأنوار�،45 :ص.51
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قد قر�أنا الكثري عن مفهوم التع ّدد ،لكن القليل َمن تطرق
للجانب االقت�صادي ب�شقيه ال�سلبي والإيجابي ،وت�أثريه يف
العائلة ،فمن املتعارف عليه �أنه كلما تزداد العائلة فردًا تزداد
امل�صاريف ،فكيف �إن كان هذا االزدياد يتطور مبرور الزمن
��رب عائلة واح��د (ال��زوج) ،هل �سيت�ض ّرر
لي�صبح عائلتني ب ّ
الرجل بذلك �أم العائلة؟!
�أه��م ما ي�ؤثر يف امل�ستوى العائلي رك��ن الثقافة ،وركن
ال��ع��ط��اء العلمي وامل����ايل ،ونق�صان �أح���د �أرك����ان االم��ت�لاء
النف�سي ل ّأي فرد يف العائلة ي�ؤدي �إىل م�شاكل كثرية �أفرادها
�أ�شخا�صها ،فمثلاً لو كان املتزوج موظف ًا نراه قادر ًا على �أن
يل ّبي احتياجات عائلته ،لكن حني يتز ّوج مرة �أخرى وتت�ضاعف
�سيق�صر وتتع ّقد الأمور املالية يف
امل�س�ؤولية هنا حت ًما ِبال �شك
ّ
منزله و�سي�ضطر �إىل �أن يف ّكر على مدار اليوم بكيفية �إدارة
الراتب ليكفي احتياجات جميع َمن يف العائلة ،و�إن مل يكن
موظف ًا� ،أي ال ميلك م�صد ًرا للرزق في�سبب هذا الأمر كرثة
الطلبات غري املن ّفذة.
�إن تكلمنا بح�سب الواقع الذي نعي�شه اليوم جند يف كثري
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من الأحيان �أن ال �شيء ين�ضبط بعد زواج الرجل من املر�أة
مما يت�سبب
الثانية ،فامل�صاريف املنزلية تزداد من دون رادع ّ
م�شاكل وخالف بني الزوج وزوجاته وبينه وبني �أبنائه ،وكلاً
ميلي طلباته لي�س ّد احتياجه ،فاجلانب االقت�صادي بعيدً ا
عن ك ّل �شيء يجب �أن يكون منا�سب ًا للزواج الثاين ،ويجب
�أن ال ي�سبب بنق�ص الإمدادات للزوجة الأوىل� ،إذ �إن اجلانب
االقت�صادي ذا ت�أثري معنوي ونف�سي يف حياة العائلة بجوانبها
ال�صغرية والكبرية ،وامل�شاكل التي تنبع من ت�أثري االقت�صاد
تُعد م�شاكل جدية ال ميكن حتا�شيها حت��ت � ّأي �سبب من
الأ�سباب ،لأنها رمبا ت�ؤدي م�ستقبلاً �إىل عدم اكتفاء العائلة
اقت�صاد ًيا ،وقد ينحرف �أحد �أفرادها ال �سمح اهلل عن درب
رب العائلة قاد ًرا
احلق لإ�شباع ذاته؛ لذا من الأف�ضل �أن يكون ّ
على تلبية احتياجات العائلة ،وكذلك يجب �أن يكون زواجه
الآخر يف ك ّفة لي�س لها ت�أثري يف الكفة الأخرى.

لحياةواليكم
أفضل
منكم
عندما نذكر الأبناء يتبادر �إىل �أذهاننا �أنهم فل ّذة �أكبادنا،
وه��م ُخلقوا منا و�إلينا ،وتربيتهم تعود علينا ،لأننا �سوف
نحا�سب عليها يوم الن�شور ،فاجلهد يف تربيتهم يتطلب منا
ال�صرب والهدوء خا�صة يف هذا الوقت عندما ظهرت �سحابة
التطور يف �سماء جمتمعنا وهطلت بقطراتها ،ف�أخذت بع�ض
يخ�ص�ص وقت ًا للحوار
الآب��اء �إىل عاملها اخلا�ص ،فجعلته ال ّ
مع �أبنائه والتحدث معهم عن احتياجاتهم املادية واملعنوية،
وتكمن �أهمية احلوار بني الآب��اء والأبناء يف �أنه هو جزء من
التعليم الأ�سا�سي ال��ذي يجب �أن يتلقاه ك ّل طفل من �أبويه،
لي�شعر ب�أنه حمبوب وحممي ،و�أبويه متهم ِني به ،فكالم الآباء
مع الأب��ن��اء له �أث��ر كبري يف �شخ�صيتهم؛ لأنهم ي�شعرون �أنّ
�أبويهم هما املر�شدين والقدوة ،فتبقى كلماتهم يف �أذهانهم
ت�صدح ،فعلى الآب��اء �أن ُال ي�شعروا �أبناءهم مبلل و�ضيق من
احل��وار ،بل عليهم �إي�صال الن�صيحة ب�شكل مهذب ومفهوم
ي�ستطيع االب��ن �أن يفهمه ،و�أن ال يكون احل��وار ب�شكل عنيف
يجعلهم ينفرون منكم وم��ن اجللو�س معهم والإج��اب��ة عن
�أ�سئلتهم� ،أي�ضا فتح م�ساحة كافية لهم باحلديث و�إب��داء ما
يجول يف خواطرهم وخلجات �صدورهم ،فذلك يق ّوي من
ثقتهم ب�أنف�سهم ،ويعزّز القوة يف �شخ�صيتهم ،وينقذهم من

مر�ض التوحد ،ويعك�س لهم �سلوك ًا خلقي ًا رائع ًا يعلمهم احرتام
�آراء املحيطني بهم ،وعدم مقاطعتهم لكالم الأ�شخا�ص يف
�أثناء احلديث ،وعلى الآباء �أن يحر�صوا على فتح نافذة احلوار
خ�صو�صا يف مرحلة املراهقة؛ لأن ه��ذه املرحلة كما
دائ ًما
ً
نعلم مرحلة حرجة و�صعبة ،يكون املراهق فيها متقلب املزاج،
و�أفكاره مبعرثة وي�صاب ب�ضعف ال�شخ�صية وامليل �إىل الوحدة،
فاللجوء �إىل �ساحة احلوار هو احلل الأن�سب للتقليل من هذه
امل�شاكل التي تطر�أ على �شخ�صيتهم يف هذه املرحلة ،وعلى
الآباء �أي�ضا �أن يذكروا موقف ًا طريف �أثناء احلوار قد حدث
معهم عندما كانوا يف �س ّنهم ،فذلك ي�ضفي ابت�سامة خفيفة
على وجوههم ويجعلهم يحبون جل�سة احل��وار ،ويف ختام ك ّل
جل�سة حوار مع �أبنائهم يقومون باحت�ضانهم وتقبيلهم و�إبداء
الإعجاب بهم ومبا طرحوه وتقدمي كلمات ال�شكر على احل�ضور
للجلو�س معكم فذلك يقوي حبل املودة بني الآباء والأبناء فهذه
ال�سلوكيات �إذا غر�سناها يف نفو�سهم وهم �صغار ال ي�ستطع
�أحد قطفها حتى ولو ك�بروا ،لأنها تغلغلت ب�أعماقهم ،فك ّلنا
واع يكون قدوة يقتدي به الأجيال الالحقة،
ن�سعى لبناء جيل ٍ
وعلينا �أنّ ن�ؤمن �إن اهلل يعني على تربية الأبناء ،فهم �س ّر
ال�سعادة والبهجة ،وب�صالحهم يكون �صالح املجتمع.

حوراء كاظم /كربالء املقد�سة
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نوال العطية/كربالء املقد�سة

���ي االبتكار
ام��ت��زاج الأل����وان ورق ّ
ركيزة م�ضيئة تط ّل على الذائقة احل�سية للفرد ،رحلة جتوب فيها
النف�س لتبحث على حمطة ّ
حتط فيها الرحال ،لتختزل �أرق امل�شاعر
والتعبري عن خلجات القلب وت�أمالت العقل ،وتر�سم لوحة بفر�شاة
اخليال.
يعبرّ عن احلياة بكافة �أ�شكالها واجتاهاتها بطرق فنية ،فالفن
ملكة �إن�سانية يعبرّ بها الفرد ع ّما بداخله ،ولل ّفن �أ�شكال متعددة ،منها
فنّ الر�سم ،والت�صوير ،والت�شكيل اليدوي ،والطباعة على القما�ش
وال���ورق ،والن�سيج من ال�صوف وال���ورق ،والرتكيب املتمثل بالقطع
اخل�شبية� ،أو الورقية� ،أو الزجاجية.
الرتبية الفني ُة تُع ّرف ب�أنها �أن�شطة يقوم بها الفرد ،وتعمل على
تنمية �شخ�صيته عن طريق تعريفه على العامل احل�سي من حوله ،وتغري
اخلا�صة يف
�سلوكه عرب التدريب على املهارات ،واملفاهيم ،والعادات
ّ
الرتبية الفنية واكت�سابها عن طريق الأعمال الفنية.
الرتبية الفنية لها دور يف العملية الرتبوية ،ويجب �إدراجها يف
�ضمن املنهاج الدرا�سي لت�أثريها يف التلميذ يف املراحل الدرا�سية،
َوم��ن يغو�ص يف �أع��م��اق الفنون الت�شكيلية �سيكت�شف �أنها تت�صف
ب�صفات املجتمع باعتبارها الهوية الثقافية و�أح��د �أوج��ه احل�ضارة
للبلد� ،إذا ما ُخطط لها �أن ت�سري بال�شكل ال�سليم الذي يتعامل معه
املتعلمون للتعبري عن الأفكار وامل�شاعر وامليول واالجتاهات ،وكذلك
�إعطاء واجهة جمالية ترثي الكثري من املعامل املنت�شرة يف البالد
ويف �ضمن خطوط متنا�سقة ومتناغمة حتكي ب�صمة مبدعيها ويتم
ت�صوير الطبيعة اخلالبة واملحميات واملوروثات الأثرية التي تقع يف
�ضمن الأط��ر اجلغرافية والتاريخية للتعريف بها من قبل التلميذ
عرب ممار�سة الر�سم والفنون الت�شكيلية والأعمال اليدوية ،ليت�س ّنى
للمتع ّلم اكت�شاف البيئة من حوله ،والتفاعل معها وم��ع الأق���ران،
واكت�شاف الذات يف الوقت نف�سه ،وقد �أكد الكثري من الباحثني على �أنّ
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الرتبية الفنية ت�سهم يف تنمية القدرات
واملهارات ،والتمييز بني املثريات اللم�سية والب�صريةّ ،
واالطالع عرب
املفاهيم العلمية كاحلجم ،والكتلة ،وال�شكل ،واللون ،وكذلك ي�سهم
فنّ الر�سم والأ�شغال اليدوية بتغيري ال�سلوك غري املرغوب به؛ ويع ّد
�أي�ض ًا و�سيلة للتنفي�س االنفعايل ومنفذ ًا ل�سحب الطاقات ال�سلبية التي
يعاين منها بع�ض التالميذ.
�أهداف التربية الفنية تتلخ�ص:

 .1تنمية ال��وج��دان وامل��ودة والعاطفة ل��دى التالميذ وتدريبهم
على �أ�سلوب الدمج يف التعامل وزيادة الثقة لديهم ،وتقوية الرابط
امل�شرتك فيما بينهم.
احلوا�س
 .2تع ّد و�سيل ًة للتعبري عن الأفكار واالنفعاالت وا�ستخدام
ّ
وتدريبها على �أمور غري حمدودة ،وربط الفرد ببيئته املحيطة به.
 .3ا�ستغالل وقت الفراغ ب�أ�شياء جيدة ومثمرة.
الر�ؤية الفنية تع ّرف الطالب ب�أ�سا�سيات التخطيط والت�صميم،
واحلرية يف الر�سم والتعبري ع ّما يجول يف خاطره� ،إذ يقوم بعملية
التقييم الذاتي والتعليق على �أعماله و�أعمال الآخرين ،وتزداد قيمة
العطاء عرب توظيف عنا�صر وخامات فلكلورية ل�صالح الت�صميم
الفني.

منكم واليكم
التعليمي
الملف

م.د خديجة ح�سن علي الق�صري/النجف الأ�شرف

انت�شرت على اخلريطة الأكادميية وب�شكل ملحوظ وغري قابل للإهمال
ظاهرة التعليم املفتوح� ،إذ �أ�صبح مورد ًا مهم ًا يف �أغلب اجلامعات للتغ ّلب
على كثري من امل�شكالت املادية والأكادميية على ح ّد �سواء ،وهو كفكرة
لي�ست باحلديثة الوجود ،بل ُطرحت منذ القرن قبل املا�ضي� ،إذ �إنّ كثري ًا
م��ن املعاهد الرتبوية اخلا�صة والتجارية يف ك�� ّل م��ن ال��والي��ات املتحدة
وبريطانيا ا�ستخدمته لإي�صال امل��واد التعليمية �إىل الدار�سني بنظام
الدرا�سة باملرا�سلة؛ ملراعاة بع�ض الذين يطمحون يف التز ّود بالعلم وي�صعب
عليهم احل�ضور ب�شكل دوري �إىل اجلامعات.
ع ّرفه مايكل مور تعريف ًا يد ّلل على مفهومه فيقول« :عبارة عن طائفة
من طرائق التدري�س التي يكون فيها ال�سلوك التعليمي منف�ص ًال عن ال�سلوك
�ألتعلمي ،ويت�ضمن الو�سائل التي يتم فيها االت�صال بني املعلم واملتع ّلم عرب
�أجهزة الطباعة و�أدواتها ،والأجهزة امليكانيكية والإلكرتونية ،وغريها من
الأجهزة الأخرى» ،وع ّرفه جيفرايز و�آخرون ب�أنه« :تنظيم ي�ساعد املتع ّلمني
على التع ّلم يف الوقت واملكان املالئم لظروفهم ومتطلباتهم ويفتح �أمامهم
فر�ص التغلب على املعيقات الناجمة عن العزل اجل��غ��رايف �أو االلتزام
الوظيفي وال�شخ�صي �أو التقيد بالنظام الر�سمي التي غالب ًا ما متنع النا�س
من احل�صول على املعرفة والتدريب الذي يحتاجونه» ،كما عرفه كيجان
ب�أنه“ :م�صطلح يت�ضمن مدى وا�سع ًا من ا�سرتاتيجيات التعليم والتعلم،
وي�شري �إىل الدرا�سة عن بعد ،والدرا�سة امل�ستقلة يف م�ستوى التعليم العايل”.
وت��ع�� ّد اجن��ل�ترا ه��ي ال�سباقة يف ه��ذا ال��ن��وع م��ن التعليم ،فاجلامعة

الربيطانية املفتوحة بد�أت يف ال�ستينيات ،وكان لها دور بارز يف ا�ستخدامه
يف املرحلة اجلامعية ،ولقد �أثبتت هذه اجلامعة �أنه بالإمكان ا�ستخدام
التعليم ع��ن بعد بكلفة اقت�صادية �أق��� ّل باملقارنة م��ع التعليم اجلامعي
التقليدي.
وقد يت�ساءل �سائل عن املربرات وراء هذا النوع من التعليم فنقول :ي�ؤدي
هذا النوع من التعليم �إىل توفري فر�ص التعليم اجلامعي للأفراد الذين
�أعاقتهم ظروفهم االقت�صادية واالجتماعية عن االلتحاق باجلامعات بعد
املرحلة الثانوية مبا�شرة ،وميكنهم يف املناطق النائية من موا�صلة تعليمهم
على الرغم من بعد امل�سافات عن طريق ت�أمني املق ّررات واملواد التعليمية
لهم ،وا�ستغالل النظام التكاملي متعدد الو�سائط يف ت�سهيل التفاعل بني
الدار�سني وامل�شرفني ،ف�ضلاً عن �أنه ُي�سمح للدار�سني باجلمع بني الدرا�سة
والعمل ،واال�ستمرار يف الدور املنتج �إىل جانب التح�صيل الدرا�سي ،ويتيح
للمر�أة والأ ّم �إكمال تعليمها العايل ب�سهولة وي�سر عرب التقنيات الرتبوية ويف
الأوقات التي تنا�سبها ،وقد �ش ّكلت الإناث ما ن�سبته ( )% 90يف اجلامعة
العربية املفتوحة بح�سب الإح�صائيات.
....................................

د.عاطف ح�سن �شوا�شرة ،التعليم اجلامعي املفتوح وتعليم الكبار ،عمان،
� ،2008ص5
د.عاطف ح�سن �شوا�شرة ،التعليم اجلامعي املفتوح وتعليم الكبار ،عمان،
� ،2008ص5
يعقوب ن�شوان ،التعلم عن بعد والتعليم اجلامعي املفتوح ،عمان ،دار الفكر،
� ،1997ص
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المقدس
الحشد واليكم
منكم

زينب �ضياء الهاليل /النجف الأ�شرف

ب�ين الأن��ق��ا���ض امل�تراك��م��ة ،و�أ���ص��وات االن��ف��ج��اري��ات ،وروائ���ح اجلثث
املتف�سخة ،يف مدينة �سيطر عليها ال��ظ�لام ،هناك �أب��ط��ال يجاهدون
علي �أن يعالج
فيها ،وك ّل واحدٍ يجاهد بطريقته اخلا�صة ،اختار حممد ّ
اجلرحى.
فبينما هو م�شغول مبعاجلة جراحات بع�ض اجلنود لدرجة �أنه ن�سي
ك�� ّل �شي من حوله و�إذا ب�شيء يجذب انتباهه� ،شيء ي�أخذه �إىل عامل
غريب ،كيف ا�ستطاعت �أن تظهر هنا و�سط ك ّل هذا؟ وملاذا الآن؟ حاول
�أن يتجاهلها لكن عبث ًا!
بعد �أن انتهى من عمله جل�س يف ركن بعيد ،و�أخذ ينظر �إليها من بعيد،
نعم نف�سها التي كان يراها يف �أحالمه منذ �صغره ،وبقى يت�ساءل كيف
خرجت من عا ِمل الأحالم و�أتت �إليه يف هذه الظروف؟ �أتت �إليه ّ
وحطت
على كتفه الأمين ،فرا�شة جميلة تخطت ك ّل حواجز املوت لت�صل �إليه.
�أخ��ذ ينظر �إليها ك�أنها تو�صل �إليه ر�سالة من عامل بعيد ،وبعد �أن
طارت بقي �صامت ًا و منعز ًال ،و�إذ ب�صوت يخرجه من عزلته؛ ا�ستعدوا
هناك عدد من النازحني خرجوا من بيوتهم باجتاه القطاعات الأمنية،
ك ّل واحد منهم �أخذ موقعه وحب�س الأنفا�س للقادم املجهول.
ني متمادية ،و�ساعاته ال
يا َله من يوم ع�صيب مت ّر حلظاته ك�أنها �سن ٌ
تكاد تنتهي ،بك ّل حلظة منه يقدّمون �شهيد ًا ،عند خروجهم بد�أ الر�صا�ص
ينهال من البيوت التي حتتوي على والذين خرجوا من �صنف الإن�سانية،
مع الر�صا�صة الأوىل بد�أت م�سابقة احلياة مع الزمان ،ف َمن ي�سرع ينجو،
ومن يت�أخر لثوانٍ يفقد حياته.
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الكثري منهم �سقط بني �شهيد وجريح ،والقلة ينجو ب�صعوبة ،حممد
علي ينظر وهو ّ
حمطم :هل هكذا �أ�صبح الإن�سان ال قيم َة له ُ؟
ّ
وما هي � اّإل حلظات و�إذا مبنظر يه ّز ك ّل كيانه ،طفلة �صغرية حتاول
�أن تقف بني جمموعة اجلثث ،طفلة و�سط هذا اجلحيم ،منظر مل ي�ستطع
حتمله� ،أخذ ي�صرخ :انظروا �إنها طفلة ،يجب علينا م�ساعدتها ،نظر �إليها
من جديد ،و�إذا بها ت�ش ّكل لوحة فنية ال ميكن لأحد ر�سمها ،طفلة تقف
�صامته وك�أنها حتكي ك ّل حكايتها و�سط هذا ب�صمت من دون �أن تذرف
دمعة واحدة ،وك�أنها تعرف ال قيمة لدموعها �أمام ه�ؤالء الوحو�ش ،تقف
�شاخم ًة رغم �صغرها ،ك�أنها تقول :بلدي ال يك�سره املرتزق َة .
علي وتتجه نحو الطفلة ،وك�أنها
و�إذا بالفرا�شة تظهر �أم��ام حممد ّ
تد ّله على الطريقَ ،خطا خطواته نحو قدره عك�س املنطق ،مل يفكر ماذا
�سيح�صل له ،تعالت الأ�صوات خلفه� :أنك ت�سري نحو املوت يا حممد ،مل
ي�سمع �أحد ًا ،بل بقي ي�سمع �صوت �ضمريه يناديه.
علي بوجهها الذي
و�صل �إىل الطفلة التي نادت ُّه ب�صمتهاّ ،
تب�سم حممد ّ
ّ
غطاه الدم نتيجة �إ�صاب ًة يف الر�أ�س ،وقال لها :ال تخايف ،ف�أنا هنا.
حملها وح��اول �أن يرك�ض نحو القطاعات الأمنية ،فيما �إن ا�ستدار
حتى اخرتقت ر�صا�صة ج�سده ،عرف �أنّ هذه هي النهاية ،لكن عليه �أن
ي�ضم �إىل �صدره
يو�صل تلك الأمانة ،ت�سابق مع الزمن رغم جراحه وهو ّ
طفلة �صغرية ك�أنها جوهرة ثمينة.
�أو�صلها �إىل �أ�صدقائه فاخذوا الطفلة ،و�إذا بالفرا�شة تطري ّ
لتحط
عليه ،ك�أنها تخرب ُه �أن ُه �أدى ا َملهمة على �أكمل وجه.

منكم واليكم
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م�شه ٌد حاف ٌل
��وري
ب��ال��ع��زّ .وت��اري�� ٌخ �أ���س��ط ّ
��واه��د،
ي�صعب ت�صديق ُه ل���وال ال�����ش ِ
ْ
�أحدهم �أهدى عينه ،و�آخر ك ّفه ،و�آخر رجله ب ّل
رجليه ،بل ك ّله..
ْ
�أنا يا ح�ش ُد اهلل �أق ُّل �ش�أن ًا من و�صف يومك غري �أين كنتُ � ُ
أقف
ال�صوت ،و�أرى املعراج،
على مقرب ٍة من
ِ
عر�صات ْ
جمدُك ا�سمع َّ
ويخفق قلبي مع ِّ
كل نازل ٍة حتى اجنلت ال ُغرب ُة..
وت�شرئب �أعناق
ها هنا يف كل معارِك التاريخ ي�سرتيح املُقاتل،
ُّ
جمد �أو �شرب ِة فخر �أو غيمة دن ّية..
ك�سرة ٍ
اجلبناء طم ًعا يف ْ
ح�شد اهلل لن �أن�سى..
�أنا يا َ
لن �أ�سكت..
ل�سر َقة ال ُّنور� ،سوف �أبقى �أتغ َّنى بذلك املجد يف كل
لن �أ ْر�ضخ ِ
جيل� ،أ�صف لهم تلك امللحمة..
ك�شعب
�أحت َّدث عن ويل اهلل الذي �أفتى ف�أطعتموه ،حا�صروكم ِ
�أبي طالب ،فانت�صرمت بن�صر من اهلل وفتح قريب.

طرق باب �شرفتي
ٌ
ل�شهب منبعثة
طيف ٍ
من �أفالك ال�سماء..
�سحر الف�ؤاد بجماله..
و�أ�صاب �شغافه
�س�ألتُه بنرب ٍة ت َِ�شي باحلياء
ماذا تريد؟!
فقال واثق ًا با�سم ًا..
�أنا هنا لنكون رفقاء..
فبعد اليوم ال �أريد
�أن يكون كالنا وحيد ًا..
�أتيت لآخذك معي..
لن�سمق يف الهوى..
كي يت�سل�سل الن�سيم؛
بني رئتيك والوريد..
لنت�س ّلق خيوط ال�ضوء
�أهديك النور..
فتهديني ال�سرور..
ولنم�ضي حول القمر..
وبخف ٍة ندور ..
لن�سرق الكلمات..

عال ح�سني العامري /كربالء املقدّ�سة
من بنب ال�سطور..
ثم ند ّونها يف بحور..
هات يديك لنغيرّ ..
ِ
ب�أيدينا �ضرائب القدر..
لننعم بال�شهادة..
لنغدو �سعداء
منرح بنعيم اجلنة ..
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منكم واليكم

ك َم ُة ا َ
حَم َ
حل ّق

انعقاد حمكمة احل��ق؛ نحن القا�ضي
باحلق� ،سنعقد املحكمة العليا يف جرمية
قتل الإمام احل�سن..
ابتد�أت الجل�سة:
علي
المجني عليه :الإمام احل�سن بن ّ
بن �أبي طالب…
الجاني :جعدة بنت الأ�شعث..
بقتلك
ال�ق��ا��ض��ي ب��ال �ح��ق :م��ا تقولني ِ
الإمام احل�سن؟
جعدة :نعم �سيدي القا�ضي� ،أعرتف
و�أق ّر مبا اقرتفت يداي بحقّ احل�سن،
نعم �أنا التي قتلته..
و�أعرتف �أين مل �أ َر منه �سوء ًا ،بل كان
خلق كرمي..
ذا ٍ
لكن �أيها القا�ضي ل�ست �أن��ا َم��ن قتله
فقط ،ب��ل هنالك َم��ن ا���ش�ترك معي بقتل
علي…
احل�سن بن ّ
نعم؛ هناك َم��ن ا�شرتك ،بل وه��و َمن
ال�سم الذي
ح ّر�ضني على قتله ،و�أعطاين ُّ
و�ضعته للإمام احل�سن ،ال �أنكر �أين
قتلته َومل �أترددّ ،لكن مب�شورة هذا اخلبيث..
القا�ضيَ :من تق�صدين باخلبيث؟
ج �ع��دة :ي��ا قا�ضي احل���ق� ،أع��ل��م ب���أن
الندم لن ينفعني ،و�أين ل�ست بنادمة ،لكن
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�سهى �سامل البهاديل /بغداد
لن �أحتمل امل�س�ؤولية وحدي ،وهذا اخلبيث من دون �أن ّ
يرف يل جفن..
يحاول هو و�أتباعه �إنكار ما فعل..
�س ّيدي القا�ضي� :أعلم �أين مبا فعلت
و�أق�����ص��د ب��اخل��ب��ي��ث م��ع��اوي��ة ب��ن �أب��ي �أكونُ جمرمة ،لكن لن �أحتمل هذه اجلرمية
�سفيان ،هو �شريكي بهذه اجلرمية ،هو َمن وح���دي ،على ح�ين امل��ج��رم الآخ���ر يتوارى
علي بقتل احل�سن بن علي ،بجرميته حتت ردائي ،وينفي عن نف�سه هذه
�أ�شار َّ
واجلميع يعلم بعداء �آل �أبي �سفيان لآل �أبي اجلرمية ،وهو َمن �أم�شاين بغبائي وطمعي
لعلي ..على خطاه..
طالب ،خ�صو�ص ًا كره معاوية ّ
نعم �س ّيدي القا�ضي :فمعاوية امللعون
نعم �س ّيدي القا�ضي :هو َمن د ّبر لهذه
ق��د وع���دين و�أخ��ل��ف وع���ده ،وينتظر مني اجلرمية وخ ّ��ط��ط ،و�أن��ا كالبلهاء بج�شعي
�أن �أحتمل امل�س�ؤولية وح��دي ،لكنّ هذا لن وقلبي الأ�سود ذهبت ومن دون رحمة نفذت
يحدث…
جرميته..
نفذت هذه
�س ّيدي القا�ضي� :إذا �أردت �أن حتكم
القا�ضي� :أخربيني ،كيف ِ
اجلرمية يا جعدة ..
فاحكم باحلقّ  ،واحلقّ �أنّ معاوية �أبن �أبي
يل �سفيان ه��و َم��ن د ّب���ر وخ ّ��ط��ط وع���زم على
ج �ع��دة :يف ي��وم م��ن الأي����ام بعث �إ َّ
علي ،و�أن��ا جعدة
معاوية كي يقابلني ،وعند اللقاء طلب م ّني قتل احل�سن بن ّ
ال�سم
�أن نتحد مع بع�ضنا البع�ض ،و�أنه قد اختارين بنت الأ�شعث نفذت اجلرمية بو�ضع ّ
لأُ�ساعده يف قتل زوجي احل�سن ،وذلك لزوجي الإمام احل�سن وقتله..
بو�ضع ال�سم ل��ه ،وك��ان املقابل حفن ًة من
النطق بالحكم :بعد ك ّل الأدلة املثبتة
امل��ال ،لكني مل �أواف��ق يف البدء ،فواعدين �أمامنا ،قررنا نحن القا�ضي باحلقّ  :الإدانة
ب���أن يز ّوجني من ابنه يزيد ،و�أن��ا بطمعي واحلكم على ك ّل من جعده بنت الأ�شعث،
للمال وال�سلطة واف��ق��ت واقتنعت بكالم ومعاوية بن �أبي �سفيان عليهما اللعنة و�سوء
علي بن �أبي
معاوية ،ثم �أخ��ذت ُّ
ال�سم منه وذهبت �أنا ال��ع��ذاب؛ لقتلهم احل�سن بن ّ
وبدم بارد ودون �أي ترد ّد وقمت بقتل زوجي طالب �سبط ر�سول الل باللعن �إىل
ٍ
ُ
ال�سم ل��ه يف م�أكله ي��وم القيامة� ،إىل �أن يحكم بينهم احلقّ
احل�سن بو�ضعي ُّ
وم�شربه ،و�أنا �أنظر �إليه و�أرى كبده ّ
يتقطع العادلُ ،ر ِفعت اجلل�سة..

منكم واليكم


دالل كمال العكيلي /كربالء املقدّ�سة

�أنّ لوجود الأب يف حياة البنت الأثر
البالغ �إذ هو عامل مهم يف ا�ستقرارها
النف�سي واملعنوي ،فمادام م��وج��ود ًا ما دامت
ت�شعر بالأمان والطم�أنينة ،وج��وده بقربها ُي�شعرها
ك�أنها طفلة مد ّللة ال حتمل هم ًا وال تُ�صاب بكدر ،وال يهزّها
ما يدور حولها من �أزمات و�إن كانت موجودة.
فهو املدافع املحامي ،وال�سند ال��ذي ال يتغيرّ وال يتق ّلب
بتق ّلب الأحوال ،وهو الذي يبحث لها عن �أ�سباب الراحة دومنا
حت�س
تطلب ،ويفكر بك ّل ما حتتاج من دون �أن تقول ،بوجوده ال ّ
الفتاة �أن �شيئ ًا ي�شغل بالها �أو �أمر ًا ي�سهد ليلها ،بل �إنّ ك ّل ما
ي�صب يف �سبيل �سعادتها وراحتها جتده من دون تعب وم�ش ّقة
ّ
وتفكري ،فهو يتعب وي�شقى حتى ت�سعد ابنته وتهن�أ.
ك ّل ما م ّر هو �إبرة يف ّ
ق�ش عند احلديث عن الأب ،فماذا
نقول لو ك��ان الأب ر�سول اهلل ون ّبي ه��ذه الأم��ة �إىل يوم
يبعثون ،هنا ّ
يجف املداد وي�شح القلم؛ لأن الكالم عن حممد
ال حدود له خ�صو�ص ًا حديثنا عنه ك� ّأب للزهراء التي
جت ّرعت اليتم منذ ال�صغر ،وها هي عند ال�شباب تتذوق �أمل
فراق الأب وال�سند واحلبيب.
�إن يوم � 28صفر كان يوم ًا قا�سي ًا و�أليم ًا على امل�سلمني كافة
النبي خا�صة ،فقد خ ّلف بعده قلوب ًا منك�سرة
و�أهل بيت ّ
النبي�أ�شد
وعيون ًا باكية تندبه �صباح ًا وم�سا ًء ،لقد كان فقد ّ
علي وفاطمة
�إيالم ًا على �أهل بيته ،و�أولهم ّ

واحل�سنان؛ لأنه كان
بالن�سبة �إليهم الأب واحلبيب
والر�سول ،وك ّل ما يكون.
�إن �أمل الزهراء مل يربد ومل يهد�أ،
فقد كانت تبكيه وتت�أمل لفقده ،وحلزنها ال�شديد
اتخذت من دار الأحزان مكان ًا للبكاء والنواح على فقد
احلبيب؛ حتى ال يت�أذى َمن جاورها عند �سماع ال�صوت،
كانت  قد ُكويت بنار اليتم منذ الطفولة بفقد الأم �س ّيدة
النبي يف حياتها قد
الن�ساء خديجة ،فكان وجود ّ
ع ّو�ضها؛ لأن��ه كان الأب و�أالم ،واحلبيب والرفيق ،وال�صدر
احلنون ،واحل�ضن الدافئ ،واملع ّلم.
ا�ستمرار الأمل بعد فقد الر�سول كان �أ�ش ّد على �س ّيدة
ن�ساء العاملني ،فقد تعر�ضت لأ�ش ّد �أن��واع الظلم ،فقد
ُاغت�صب ح ّقها ،ذلك كان من خملفات �سقيفة بني �ساعدة التي
النبي ،ذلك الأمر
فرقت اجلمع ،و�ضيعت الثمر بعد وفاة ّ
زاد من �أمل الزهراء ومل يتوقف الأمر عند اغت�صاب
علي وتوليها لغريه ظلم ًا؛
فدك ،و�أخذ اخلالفة من الإمام ّ
بل هجموا على بيتها و�أحرقوا بابها وع�صروها بني احلائط
والباب ،و�أ�سقطوا جنينها ،وهنا حت ّقق وعد ر�سول اهلل
لها �إذ على �أثر هذه احلادثة فارقت روحها الدنيا لتلتحق �إىل
الرفيق الأعلى و�إىل جوار ر�سول اهلل الذي ّ
ب�شرها ب�أنها
�ستكون �أول �أهل بيته حلاق ًا به.
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حم�ض خيال َم��ن يعتقد
ميعاد الالوندي /كربالء املقد�سة
�أن���ه���ا جم����رد راي�����ة ،ف��ك��ون��ه��ا
خ��� ّف���اق���ة ت��ع��ل��و ه���ام���ات ال�� ِق��ب��اب
ال��ذه��ب��ي��ة ،ت�لاط��ف��ه��ا خ��ج ً
�لا ن�سائم
احلرية �أو تفرد ثناياها مرفرفة ب�ألوانها
العا�شورائية وعباراتها الوالئية ،هذا ال يعني
�أنها جم��ردة من امل�شاعر� ،إنها الراية احل�سينية
التي حملها �شهيد الدمعة ال�ساكبة ،لت�سرد برفيفها
ملحمة الأديان ال�سماوية وت�ص ّوب م�سار الإن�سانية نحو جادة
الهداية والنجاة ،ف�أم�ست �شعار ًا يل ّوح بها ك ّل َمن ين�شد اخلال�ص
من �سجن املعا�صي وبراثن الذنوب ،فالراية احل�سينية و�إن كانت تُرى
بالعني البا�صرة ك�سارية وعلم� ،إال �أنها بعني الب�صرية تع ّد ترجمان ًا للثورة
على الظلم وعنوان ًا مل�شروع ر ّباين طاملا م ّهد له منقذ الب�شرية الأ�سمى
النبي حممد.
ّ
فكانت انطالقتها الأوىل على يديه حني عا�شت
غمار اللحظات الع�صيبة ،وه��ي تواجه
بيقني ثابت راية اال�ستكبار
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اجلاهلي العاتية
وع���ن���ج���ه���ي���ت���ه���ا
املتجبرّ ة ،وهكذا بقيت
راي���ة الإ���س�لام ت�����ص��ارع راي��ة
الطاغوت املتمثلة بالوثنية الأم��وي��ة
حني عادت لتنخر قواعد الإ�سالم ،وك��ادت ّ
تزل
قدم بعد ثبوتها فت�ص ّدى للق�ضية الكربى �أبو الأحرار الإمام ،ونه�ض
برايته املحم ّدية لريوي دين ج ّده من في�ض نحره املبارك ،وليعيد للر�سالة
رونقها و�س�ؤددها ،ورغم �أنّ تلك الراية الزمت امل�ؤمنني ،والم�ست �أك ّفهم
ال�صادقة ،و ُقطعت فدا ًء لها تلك الكفوف حتى ال تنك�سر ،وم��رار ًا ُمزّقت
حتت رحى املعارك ال�ضاربة ،لكنها مل ولن تنحني.
يتم نوره ولو كره الكافرون ،فراية احل�سني
لأن اهلل ي�أبى � اّإل �أن ّ
هي ال�صادحة بل�سان احلقّ والدالة �إليه ،لذلك تهفو نحو القلوب الهائمة
لتجد �ضالتها ولذا يخ�شى الظاملون �صداها ،ويبقى �صراع الرايتان
حمتدم ًا بني الأزليات احلقّ والباطل �إىل قيام دولة العدل الإلهي
بقيادة مهدي هذه الأمة ورايته املحم ّدية الهدى واحل�سينية
اخللود التي تُطيح بك ّل ما �سواها من رايات هوجاء ،و�شعارها
يب﴾/
املوعود على جنبتيها ﴿ َن ْ�ص ٌر ِمنَ اللهَّ ِ َو َف ْت ٌح َق ِر ٌ
(ال�صف )13:حني يتح ّقق الن�صر املحتّم للم�ؤمنني
ا�ست ُْ�ض ِع ُفوا
﴿ َو ُن ِ���ري��� ُد �أَنْ نمَ ُ ���نَّ َع�� َل��ى ا َّل ِ��ذي��نَ ْ
������ض َونجَ ْ �� َع�� َل�� ُه ْ��م �أَ ِئ�� َّم�� ًة َونجَ ْ �� َع�� َل�� ُه ُ��م
فيِ ْ أ
الَ ْر ِ
ا ْل َوا ِر ِثنيَ﴾( /الق�ص�ص.)5:

منكم واليكم

�صفية جبار اجليزاين /بغداد

حمظوظ �أنت �أيها ال�صحابي اجلليل ع ّمار بن يا�سر ،ما �أ�سعدك و�أهن�أك  ،وما
�أرفع �ش�أنك ،وما �أبهاك؛ عا�صرت �إرها�صات انبثاق الإ�سالم يف بداياته الأوىل،
ممن نال �شرف التعذيب يف �سبيل تثبيت �أركانه ودميومة بقائه ،لكنك
فكنت ّ
حتد عن ال�صواب ،ومل تنحرف عن دينك ،ومل تنقلب على عقبيك كما فعل
مل ِ
الكثريون.
ولع ّل هناك َمن يعيب عليك كلمة قلتها و�أنت تتلوى �أمل ًا حتت �سياط َك َفرة قري�ش،
لك ّنهم ن�سوا �أو تنا�سوا �أنك ما ذكرتها � اّإل تقية ،و�أنّ قلبك مل ينله ٌ
وجيف �أو زلزلة،
بل كان ثابت ًا على ال�صراط ،ومطمئن ًا بوعد اهلل ،و�أنّ اهلل� أن�صفك من �سماواته
﴿منْ َك َف َر
العلى ،حني انزل يف �ش�أنك �آية تُتلى �آناء الليل والنهار� ،إذ قال اهللَ :
ال َمي ِان﴾( /النحل.)106 :
ِباللهَّ ِ ِمنْ َب ْع ِد ِ�إ َميا ِن ِه ِ�إ اَّل َمنْ �أُ ْك ِر َه َو َق ْل ُب ُه ُم ْط َمئِنٌّ ِب ْ ِإ
�إنّ ال ّل�سان ليعجز عن �سرد ف�ضائل ال�صحابي اجلليل عمار بن يا�سر ،ويكفيه
فخر ًا انه واح ٌد من الذين ت�شتاق �إليهم اجلنان بنعيمها الأزيل وخلودها ال�سرمدي
كما قال النبي الأكرم ،ويكفيه فخر ًا كذلك قول ر�سول اهلل فيه« :يا عمار
(((
تقتلك الفئة الباغية».
و�إنها لعمري �أجمل و�سام قد يتق ّلده م�ؤمن على وجه الب�سيطة ،فقد ي�شرتك
الكثري بف�ضيلة ال�شهادة يف �سبيل اهلل ،لكن �أن يكون قتل امرئ يف �سبيل اهلل
مائز ًا لإبطال جبهة العدو ،فذلك واهلل �أعظم ف�ضيلة و�أ�ش ّد تثبيت ًا لقلوب امل�ؤمنني
املوالني ،من هنا كان ل�شهادة ال�صحابي عمار بن يا�سر ميزة فريدة مل ي�شرتك
ممن غ�شيهم
فيها غ�يره� ،إذ ُجعلت �شهادته على املحك ،و�سبب ًا لرجوع الكثري ّ
العمى ،بعد �أن �أو�شكوا �أن يكونوا حطب ًا لنريان حرب ابن �أبي �سفيان يف واقعة
�صفني ،ف�أنقذهم اهلل با�ست�شهاد العبد ال�صالح يف جبهة �أمري احلق� ،أو لي�س تقتله
الفئة الباغية؟! �إذن فما �أعظم ّ
حظك �أيها ال�صحابي اجلليل؟! وما �أ�شد ا�شتياق
اجلنان �إىل روحك يا بن ال�شهيدين؟!

((( الكايف :ج ،5ص.17
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َ
يء مِ ْن ُخ ُ
شوع
ش ٌ
علياء علي عبد اهلل /بريطانيا

مم��ن �شملهم
�إذا كنتَ ّ
اهلل بلطفه ،و�أف���ا����ض على
اخت�صك
قل ِب ِه بنو ِر الإمي���ان ،فقد
ّ
لكرام ٍة عظيم ٍة ،حني ر�أى نقاء روحك
بحزْ نك اخلفي و�أنت تبحثُ عنه ،وت�شكو
أح�س ُ
و� َّ
�سو َء نف َ
ْ�سك الأ ّمارة.
ف�أ َّو ُل �إح�سانه �إليك �أنْ هَ َّونَ َق ْدر الدنيا يف عينيك،
ث ّ��م �ألهمك الهداية وال�صالح ،و ْمل ي�سلمك �إىل َنف َ
ْ�سك،
تعهدك بالت�سديد حتى ُيزيل غ�شاو َة ال�شهوات عن ُروحك.
أ�سماع َك �صوتٌ ُي ِخيفك،
الآن؛ ال ي�س َت ِق ُّر َق ْل ُب َك ..يرت ّد ُد يف � ِ
ً (((
قول الإمام علي« اعمل ل ِآخ َر ِت َك ك�أ َّنك متوت غدا».
�أنت يف �سباقٍ مع ال�ساعات والدقائق ،يناف�سك الت َّْ�سويف..
حيا ٌة ُم َل َّونة ت َُ�ش ُّد الأذهان ب�صو ٍر وم�شاريع؛ فيمتلئ برناجمك
ي�سر ُق الق ْلب والفكر.
مبا ِ
غ�صة على ما ف َّرطت يف جنب اهلل ،فت ّقرر
تعتلي قلبك َّ
�أن جتعل من �صالتك �أر�ض ًا تغْر�س فيها الإخال�ص والتذلل..
واحل�سرة..؛
َت ُّبث فيها ال��زف��رات ..ت�سقيها بدموع الندامة
ْ
((( ميزان احلكمة ،ج :1ص.249
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لتجني �صحوة الإميان وح�ضور القلب.
تُط ّهر جوارحك مباء التوبة ..وتقف طالب ًا املدد ..وتق ّرر
الت ََخ ِّلي عن ملذات الدنيا ،واعتناق الدعاء ..تت�سارع نب�ضات
َ
خلفك
قلبك وك���أ ّن��ك ت�سمع �صوت �أجنح ِة املالئكة حتت�شد
لل�صالة.
تريد �أنْ ت�صلي �صالة ت�شبه �صالة اخلا�شعني ..ت َق ِّي ُد
خيالك وترحل به بعيدً ا �إىل عامل �أجمل ..ت�ست�شعر فيه
طائر
ِ
وجهْدَ النبوة ،وت�ضحيات
نور الوحدان ّية ،وطم�أنينة الإ�سالمُ ،
الإمامة ..فتق ّر هلل بجزيل العطايا.
ت�سرد لنف�سك روائ��ع حكايات القر�آن ال��ك��رمي..؛ لتعي�ش
وال�سجود ..فتارة ت�تراءى لك ن��ار �إبراهيم
حقيقة ال��رك��وع ّ
اخلليل ون��ور م��ع��راج حم ّمد ..وت���ارة �أخ���رى حتب�س
�أنفا�سك �أهوال القيامة.
حتاول �أنْ جت ّرد قلبك عن حاجاتك ..فتهدي قنوتك �إىل
�إمام زمانك و ِّ
يل امل�ؤمنني وبوار الكافرين ...تت�ض ّرع هلل
ب�أنْ يجلو الظلمة والعمى وينري� ،أب�صار الورى بظهوره املق َّد�س.

منكم واليكم

بح ُ
ث َعن َم َ
المِ ح
َمالمِ ُح َت َ
�إميان �صاحب /النجف الأ�شرف

يف م�سري قافلة ال�سبايا نظرات طفلة تو ّزعت هنا وهناك ،تبحث عن مالمح لي�س لها نظري ،بعدما يئ�ست من ال�س�ؤال،
فك ّل يوم هي ذات الإجابة� ،إنه يف �سفره اليزال� ،أ ّما هي ففي �أ�سرها تقهر اجلبال ،لتم�سك عباءتها بقوة خوف ًا من �سقوطها
اخليام ،وغيرّ ت لونها ذرات الرتاب ب�سريها املتوا�صل نحو ال�شام،
�أمام الرجال ،تلك عباءتها التي التهمت �أطرافها نريان ِ
�سوط م�ؤمل ،ووخز �أ�شواك قد �أدمى باطن القدم ،عزيزة �أبيها حينما تاهت يف البيداء ،و�سط
و�ض ّمت بني جنبيها �أثار ٍ
ظالم دام�س ال يمُ ّ يز فيه بني �أر�ض �أو �سماء ،هناك غرقت عيناها بالدموع ،وهي تعدو خلف القافلة ّعلها تلحق بها ،لكنها
مل ت�ستطع ،تلفتت ميين ًا و�شما ًال؛ لت�سمع �صوت زينب � أو زين العابدين  يناديها �أختاه� ،أنا هنا ال تخافني ،ولكن
تتجه يف هذا
دون جدوى ،ففي ك ّل مرة يجيبها �صدى �صوتها املخنوق بالعربة ،ثم ت�ست�سلم للبكاء ،فهي ال تدري �إىل �أين ّ
امل�ساء� ،أمت�ضي من هنا �أم من هناك؟ تُرى ماذا يكون خلف التالل؟ �س�ؤال يتبعه �س�ؤال ،ويف هذه الأثناء �أنغرز الرمح
الطويل بالرتاب ومل يتحرك ،رغم ج�سارة ال�سوط وق�ساوة �أعدائه ،لكنه مل يخ�ضع لزجرهم و�إن تكاثروا حوله ،بل كان
طوع الر�أ�س امل�ض ّرج بالدماء ،ينتظر منه نظرة �أو هم�سة �شفاه ،ليتحرك حيث ي�شاء ال كما ي�شا�ؤون ،و�إن كان بذلك �أت�ساع
جلراحه �أمام �أخته احلوراء  ،ولتنزف مرة �أخرى كمقلتها احلمراء ،يا لها من حلظات �أمل �أمتزج فيه الدمع بالدم،
ويالق�سوة القيد الثقيل �إذا �أقعد العليل عن القيام ،وما زاد يف وجعه �س�ؤالهم عن ثبات الرمح ،ف�أخربهم بفقد رقية
 ،والدليل عليها اجتاه ناظر الر�أ�س� ،أينما وقع فهي هناك ،وملا ذهبوا باجتاهه عرثوا عليها ،ولكنها مل تعرث على
تلك املالمح التي تبحث عنها؛ لأنها قد اختفت يف �صندوقهم.
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ّ
واليكم
الصحة كنز
منكمة
الصح

د .زينة نوري اجلبوري /بغداد
قد نعتقد �أنّ تناول الوجبات ال�سريعة ك�شطائر اللحم
(البريغر) والأغذية املقلية ب�شكل منتظم يع ّر�ض ال�شخ�ص
ملخاطر زيادة الوزن وارتفاع �ضغط الدم �أو داء ال�سكري ،ويف
احلقيقة �أف�ضت الدرا�سات احلديثة �إىل ت�أثريات �أخرى لهذه
الأغذية وع ّدتها م�ؤهلة لأعرا�ض احل�سا�سية والربو والأمرا�ض
اجللدية الأخ��رى؛ �إذ �أك��دت الدرا�سة على �أنّ للأمر عالقة
بااللتهاب الن�سيجي بح�سب امل�شرف عليها (د .هيويل دبليامز
الأ�ستاذ يف جامعة نوتنغهام) الذي �أو�ضح �أنّ هذه الأن�سجة
اجللدية قد تت�أثر مبا ي�ستهلكه املرء من دهون ،ويظهر هذا
الت�أثري على �شكل ر ّد فعل مناعي يف اجل�سم.
ك���آب��ة /ج��رت م���ؤخ�� ًرا �أب��ح��اث �أظ��ه��رت وج��ود عالقة بني
تناول الأغذية ال�سريعة والإ�صابة باالكتئاب ،ويعود ال�سبب
�إىل افتقار ه��ذه الوجبات ال�سريعة �إىل الكثري م��ن امل��واد
الغذائية املهمة ،مثل احلمو�ضة الد�سمة لأوميجا  ٣واحتوائها
على الفيتامينات التي تدفع ال�شخ�ص �إىل الإ�صابة باالكتئاب.
الإ���ص��اب��ة بالزهامير� /أج���رت درا���س��ة �سويدية حديثة
اختبارات على الفئران بتغذيتها على موا ّد �شبيهة مبا حتويه
الأغذية ال�سريعة ف�أ�صيبت ب�أعرا�ض الزهامير بعد ت�سعة
�أ�شهر من تناول هذه املوا ّد.
�سرطان الربو�ستات /ب ّينت درا���س��ة � ُأج��ري��ت يف مركز
(فريد هيوت�شين�س) لأبحاث ال�سرطان �أنّ الرجال الذين
يتناولون الأغذية املقلية بانتظام وب�صورة �أ�سبوعية �أكرث
عر�ضة ل�ل�إ���ص��اب��ة ب�سرطان ال�برو���س��ت��ات ،وذل���ك العتقاد
الباحثني ب�أنه عندما ُيحمى زيت القلي يت�ش ّكل فيه مركبات
غذائية �سامة ( )carcinogenicلها خماطر على �صحة
الإن�سان.
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ّ
ّ
النفسيةة
واليكم
النفسي
منكم
صحةة العائلة
صح

يع ُّد حتقيق الذات حاجة نف�سية
�أو دواف����ع �أ���ص��ي��ل��ة وك��ام��ن��ة يف
�ضرورية ي�سعى الفرد للو�صول �إليها،
الإن�سان ب�شكل طبيعي ،حالها
و ُي��ع�� ّرف ب�أنه :حاجة الفرد للتعبري
يف ذلك حال احلاجات الأدنى
ع��ن ذات��ه ب�صورة مبا�شرة �أو غري
���ب،
ك��ال��ط��ع��ام ،والأم�����ان ،واحل ّ
مبا�شرة ،والو�صول �إىل �أق�صى ما
والتقدير ،وهي جزء ال يتجز�أ
ميكن حتقيقه من �إمكانات وقدرات
م���ن الإم���ك���ان���ات ال��ك��ام��ن��ة يف
بق�صد �إ���ش��ب��اع ح��اج��ات��ه ،و�إع����ادة
تلح
ال�شخ�صية الإن�سانية التي ّ
ح��ال��ة االت����زان ال��ت��ي ت�����س��اع��ده على
من �أجل �أن تتحقق ،لكي ي�صل
ا�ستخدام تلك الإمكانات والقدرات
الإن�����س��ان �إىل م��رت��ب��ة حتقيق
يف خ��دم��ة ال��ف��رد وامل��ج��ت��م��ع ،و�أول
ذات��ه وال��وف��اء بك ّل دوافعها �أو
م��ن حت��� ّدث ع��ن حتقيق ال���ذات هو
حاجاتها ،وبعد حتقيق ال��ذات
الكاظم
إمام
ل
ا
كلية
اجلابري/
حيدر
حوراء
د.
ع��امل النف�س (اب���راه���ام ما�سلو)،
يبقى ن��وع��ان م��ن احل��اج��ات �أو
�إذ ق��ام بالربط بني حتقيق الفرد لذاته وحتقيق الفرد الحتياجاته الدوافع ،هما :احلاجات املعرفية واحلاجات اجلمالية ،و�أهمية هذين
ال�شخ�صية واحلياتية ،وق��د ر ّت��ب ه��ذه االحتياجات على �شكل هرم النوعني تكون يف �ضمن ن�سق حاجات الإن�سان.
يبد�أ بتحقيق الفرد لالحتياجات الف�سيولوجية مثل الأك��ل وال�شرب،
ولكي ي�ستطيع الفرد الو�صول �إىل حتقيق الذات قام ما�سلو باقرتاح
ثم ينتقل الفرد �إىل البحث عن الأمن واحلماية ،ثم يبحث عن ّ
احلب عدة خطوات بهذا اخل�صو�ص منها:
واالنتماء ،وعند حتقيق هذه الأمور يبد�أ الفرد باحرتام ذاته ،والنظر
 -1عدم الت�ص ّنع :على الفرد الذي يبحث عن حتقيق الذات �أن
�إىل نف�سه ب�إيجابية ،وعن طريق مرور الفرد بهذه املراحل ،وحتقيق هذه يت�ص ّرف ب�شكل طبيعي من دون �أي ت�ص ّنع ،ويبتعد عن اخلجل واخلوف
االحتياجات ي�صل �إىل ما ُي�سمى بتحقيق الذات.
من جتربة الأمور اجلديدة.
وي�صف ما�سلو حتقيق ال���ذات ب���أن��ه :جمموعة م��ن احل��اج��ات �أو
 -2معرفة النف�س :على الفرد املح ّقق لذاته حماولة معرفة
اّ
ويف�سرون ما الذي
الدوافع العليا التي ال ي�صل �إليها الإن�سان �إل بعد حتقيق �إ�شباع كاف نف�سه ،واالبتعاد عن الأفراد الذين يفر�ضون الآراءّ ،
ملا ي�سبقها من احلاجات الأدنى ،وحتقيق الذات هنا ال يجب �أن ُيفهم ي�شعر �أو يف ّكر به ،لأنه هو الذي يعرف نف�سه �أكرث من الآخرين.
يف حدود احلاجة �إىل حتقيق �أق�صى قدرة �أو مهارة �أو جناح باملعنى
 -3حتديد الأهداف :ويتّم عن طريق حتقيق الأهداف ال�صغرية،
ال�شخ�صي املحدود ،و�إمنا هو ي�شمل حتقيق حاجة الذات �إىل ال�سعي نحو
ومن ثم يحقق الأهداف الكبرية.
قيم وغايات عليا ،مثل الك�شف عن احلقيقة ،وحتقيق النظام ،وت�أكيد
 -4التع ّلم من اخلربات� :أنّ يتعلم الفرد من املواقف واخلربات التي
العدل� ،إل��خ ..فمثل هذه القيم والغايات مت ّثل يف ر�أي ما�سلو حاجات
مي ّر بها �سواء كانت هذه اخلربات �سلبية �أم �إيجابية.
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واليكم
منكمالبراءة
واحة

كانت ج َّدتي تعي�ش وحدها مع َّ
القطة لو�سي؛ لأنّ �أوالده��ا
الأربعة ي�سكنون ك ٌّل يف بيته مع �أوالده��م ،ف�أنا مث ًال ابن ابنتها،
لك ّننا ال نراها � اّإل يوم اجلمعة ،فك ٌّل م ّنا م�شغول يف �أمور حياته� ،أنا
أحب َّ
الذهاب �إىل بيت ج َّدتي؛ لأنّ اجل َّدة يف ك ّل يوم ُجمعة حت�ضر
� ّ
لنا ما َلذ وط��اب من َّ
الطعام ال�شهي ،ل�ست �أن��ا احلفيد الوحيد
جل َّدتي ،هناك �أحمد اب��ن خ��ايل ،ويا�سر اب��ن خالتي ،والبنات
�سلوى و�سارة بنات خايل حممود ،دائم ًا ما تقول ج َّدتي� :أنتم
�أجمل �شيء يف حياتي ،لكن قطتي هذه �أحبها كثري ًا ،وهي التي
ُت�سليني يف �أوقات فراغي ،وبعد انتهاء فرائ�ضي العباد ّية ،بينما
ن�سا ُء العائلة م�شغوالت بتح�ضري الطعام مع ج َّدتي ونحن الأوالد
نلعب يف حديقة املنزل ،ق ّرر �أحمد �أن ميازح اجل�� َّدة عن طريق
َّ
القطة لو�سي ،ف�أخذها وخ ّب�أها يف �صندوق من دون �أن يعلم �أحد،
وبينما نحن نلعب والن�ساء م�شغوالت و الآباء يتناق�شون يف �أمور
عال جد ًا :لقد �سقطت ّ
القطة لو�سي يف
احلياة �صاح �أحمد
ٍ
ب�صوت ٍ
ال�صراخ و�أخذوا ي�س�ألون �أحمد:
البالوعة ،هُ ِرع اجلميع �إىل مكان ُّ
ما لذي ح�صل؟ وا�صل �أحمد الكذب على اجلميع وراح ي�شرح لهم
القطة ،فحزنت ج َّدتنا على ّ
حدث مع ّ
ما َ
قطتها وما ح�صل لها،
وحزن اجلميع �أي�ض ًا ،وبينما نحن نت� َّأ�سف ملا حدث ،ونحاول �أن
ن�ساعد ّ
معك
عال ،كنت �أمزح ِ
القطة لو�سي� ،صاح �أحمد ب�صوتً ٍ
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رحاب �سامل البهاديل /بغداد.

يا ج َّدتي ،لو�سي بخري ،لقد خ ّب�أتها يف ال�صندوق ،وذهب ليح�ضر
ّ
��ذب،
القطة ،لكن يف ه��ذا املوقف ت�ضايق اجلميع منه؛ لأن�� ُه ك َ
و�أخط�أ مبا فعل ،فرحت اجل َّدة بر�ؤية ّ
قطتها ،لك ّنها نظرت �إىل
َ
أ�ساحمك يا �أحمد ،ولن �أ�ص ّدق � ّأي �شيء تقوله
�أحمد وقالت :لن �
يل بعد اليوم.
الكذب
مما حدث مع �أحمد �أنّ
�أقول لكم يا �أ�صدقائي :تع ّلمت ّ
َ
�أم ٌر �سيء حتى و�إن كان املق�صود به هو املزاح؛ لأنّ الكذب منبوذ
من قبل اجلميع ،و�أتذكر قو ًال لأمري امل�ؤمنني« 8من كرث هزله بطل
ج ّده»(((؛ لذلك فللمزاح �شروط يجب �أن ُي�أخذ بها ،ويجب �أن ال
يكون ا�ستهزا ًء بالدين ،وكم من مزحة يكون يف طياتها ا�ستهزاء
بدين اهلل ، و�أ ّال يكون املزاح كذب ًا ،هذا ما تع ّلمت ُه يا �أ�صدقائي
من ذهابي مع �أبي �إىل امل�سجد.
((( ميزان احلكمة ،ج :4ص.178

•
(� )3أكواب طحني.
• كوب حليب �سائل.
•ن
�صف كوب لنب زبادي.
•ن
�صف كوب زيت نباتي.
•
ملعقة كبرية خمرية.
•
ملعقة بيكنك باودر.

المك ّونات
• مل
عقتان كبريتان �سكر.
• جنب مربو�ش
(موزاريال �أو �أي نوع
�آخر ح�سب الرغبة).
• ر�شة ملح.
• بي
�ضتان لدهن ال�سطح.
•
زعرت ح�سب الرغبة.

طريقة العمل

منكم واليكم
مطبخك

بالجبن
ُخبزٌ ُ

�إعداد� :سارة جعفر الكالبي /كربالء املقدّ�سة

ل عدة دوائر متحدة

املركز ،وتُرتك لرتتاح

�أطراف الأ�صابع تُعم
 -6ب
خلمرية ،وال�سكر ،ثم
إناء ُيو�ضع احلليب ،وا
مدة خم�س دقائق.
فر�شاة ُيدهن �سطح
 -1يف �
خلمرية جيد ًا ،وتُرتك
�إليه الزعرت ،ثم ب
ط جيد ًا حتى تذوب ا
خفق البي�ض و ُي�ضاف
ُيحرك اخللي
ُ -7ي
ت ويح ّرك جيد ً
.
ا
رت.
زي
ع
نة مبزيج البي�ض والز
�ضاف بعدها اللنب وال
م�سبق ًا و ُي�ضغط قلي ًال
ً حتى ت�صبح العجي
مدة خم�س دقائق ،و ُي
يف الدوائر التي ُعملت
ا
د
جي
باودر ،وامللح ويعجن
و�ضع اجلنب املربو�ش
ف الطحني ،والبيكنك
ُ -8ي
ُ -2ي�ضا
ة.
ع
سا
�
دة
م
ح
تا
 20درجة مئوية وملدة
متما�سكة ،وتُرتك لرت
الب دائري باليد.
على درجة حرارة 0
عجينة
�صينية بيتزا �أو �أي ق
ن
فر
ال
ُ -9يخبز القالب يف
�صينية ا ُمل�ستخدمة (
سفل بعدها تحُ مر من
 -3تُدهن ال
 حتى حتمر من الأ�تقريب ًا -ح�سب الفرن
ط احلجم) يف العمل.
كامل -ربع �ساعة
متوافر متو�س
ّ �صف ُيعمل منه قالب
ى و ُتخرج من الفرن.
ن
ل
كني
صف
�
ن
عل
ىل
الأ
 -4تُق�سم العجينة �إ
لعمل القالب الثاين.
ُعاد اخلطوات نف�سها
ق.
رتتاح مدة خم�س دقائ
 -10ت
ب ،ثم ُيفتح باليد على
وتُرتك ل
ح�سب الرغبة وتُق ّدم.
ال
قو
ي العجينة يف �أحد ال
 -11تُقطع
صف
ُ -5يو�ضع �أحد ن�
ح مدة خم�س دقائق.
القالب ،وتُرتك لرتتا
�شكل دائرة بحجم
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مناسباتواليكم
منكم

سي َر ُة ال َو َلاء
َم ِ
زينب عبد اهلل العار�ضي /النجف اال�شرف

�أر�ض اختلط ترابها بدماء �سبط امل�صطفى الأمني ،و�أ�شرق
من رباها نور احلقّ والعدل املبني ،وانطلقت من بني تاللها �صرخة
احلوراء زينب لتبعث احلياة يف الأج�ساد الهامدة ،وجتلو العمى
لتهب اليقني.
ال تزال كلماتها النريات ترتدّد يف الآفاق على م ّر ال�سنني ،فتالم�س
�شغاف القلوب احلية ،لتح ّثهم على وعي النه�ضة احل�سينية ،فتنطلق
اجلموع ملبية ،ويتهافت على �أر�ض الع ّز من �شتى بقاع الأر�ض هدير
املوالني ،يخرجون من بيوتهم �إىل ر ّبهم مهاجرين ،ولأموالهم و�أهلهم
تاركني ،ومن ك ّل تع ّلق جم ّردين ،يهتفون ب�أرواحهم قبل �أل�سنتهم ،لبيك
يا زينبَ ،
لبيك يا �أبا عبد اهلل احل�سني.
قد خ�شعت قلوبهم ،و�سالت بالدموع عيونهم ،وترطبت بذكر
اهلل� أل�سنتهمّ ،
وتعطرت الأجواء ب�أنفا�سهم ،وازدانت الأر�ض بوقع
�أقدامهم ،يطوون امل�سافات بع�شق عجيب ،ويقطعون الطرقات ب�شوق
رهيب ،يذكرون يف ك ّل منزل ينزلونه عظم ال ّرز ّية التي وقعت على
الإمام الغريب ،ال ي�شعرون بثقل ال�سفر ،وال �صعوبة امل�شي لأيام
يف الربد واحلر.
كال�سيل الهادر ،ليجرفوا بتيار وعيهم �أراجيف الباطل،
ينطلقون ّ
وينطق ل�سان حالهم يف �سريهم ب�أنّ م�سريتنا نحو ّ�سيد ال�شهداء
هي بيعة متجدّدة نوقعها بدمع العيون ،وحرارة القلوب التي ال تزال
تغلي مل�صاب ال�سبط املظلوم.
هي �إحياء لنه�ضة الإمام التي رف�ض فيها ك ّل �أن��واع ّ
الظلم
مت�سك بحبل الهداية
والطغيان واالن��ح��راف �أمل�����ش���ؤوم ،هي ر�سالة ّ
ال ّر ّبانية لهذه املدر�سة الإميانية ،حماولة هي لالرتباط بذلك النبع
ال ّرقراق ال��ذي ي��روي عط�ش الإن�سان ،ويع ّلمه �أ�سرار احل ّ��ب الإلهي،
وكيفية ال ّذود عن العقيدة ،والثبات على املبادئ املقدّ�سة حينما يحتدم
ال�صراع بني احلقّ والباطل يف امليدان.
هي رحلة معرفة تزداد فيها النفو�س �إقبا ًال على اهلل ،لرتتقي
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م�ستنرية
ب�������ه�������دي
الإم��������������������������ام
احل�سني ب��ع��د
�أن تنهل م��ن معني حياته
وت�ضحياته درو�س العزة والكرامة
والفداء ،هي م�سرية الأربعني املباركة
ال��ت��ي �أذه���ل���ت ال��ع��امل �أج���م���ع ،وج�����دّدت يف
الأو���س��اط الواقعة ،و�أث���ارت االنتباه والت�سا�ؤالت
لتكون منطلق ًا لبثّ �صوت احلقيقة التي �أراد الطغاة
طم�سها ،وحم��و �آث��اره��ا بك ّل ما ا�ستطاعوا من ع��دة ومكر
ودهاء ،بعد �أن ج ّندوا �إمكاناتهم للو�صول �إىل م�آربهم اخلبيثة � ،اّإل
�أنّ النه�ضة الإلهية ل�س ّيد ال�شهداء بقيت �شاخمة خالدة ،حتملها
الأجيال جي ًال بعد جيل.
لتتح ّقق نبوءة احلوراء زينب التي �أطلقتها �صبيحة احلادي
ع�شر من املح ّرم بعد واقعة الطف الأليمة ،وهي حت��دّث ابن �أخيها
و�إمامها زين العابدين..« :وين�صبون لهذا الطف علم ًا لقرب �أبيك
�س ّيد ال�شهداء ال يدر�س �أثره ،وال يعفو ر�سمه ،على كرور الليايل
والأيام و ليجتهدّن �أئمة الكفر و�أ�شياع ال�ضاللة يف حموه وتطمي�سه،
فال يزداد �أثره � اّإل ظهور ًا و�أمره � اّإل علوا.(((»..
فبوركت تلك الأرواح العا�شقة ،والقلوب الوالهة ،والأقدام ال�سائرة
نحو ريا�ض ال�شهادة املقدّ�سة ،بوركت تلك اجلموع التي تطوف حول
وتب�صر احلقيقة ،وعهد ًا �س ّيدي �أبا عبد اهلل
�أ�ضرحة النور لتعي احلق ِ
�أننا �سنبقى على العهد �أوفياء ،نردّد يف ك ّل عام ،بل يف ك ّل �آن :لبيك يا
مالذ الأحرار يا �س ّيد ال�شهداء.
((( بحار األنوار ،العالمة أملجليس ،ج  ،28ص .57

منكم واليكم
مناسبات

ناهد ر�ضا� /سوريا

ُتعدُّ الهجرة حركة مه ّمة جداً و ُت�ش ّكل انعطاف ًة �سيا�سي ًة يف انتقال املجتمع ،وال �سي ّما
�إذا كان من الظلم واجلور واملطاردة �إىل ب ِّر الأمان واخلري وموقع القوة ،وعندما نبحث
النبي الأك��رم حممد هاجر مع ق�سم من الذين �أ�سلموا،
يف طياّت التاريخ جند �أ َّن َّ
وباملقابل جند فئ ًة �أ�سلمت لكنها مل تهاجر وال�سبب يكمن يف اخلوف على الأموال وعدم
الرغبة برتك الأهل والديار يف مكة امل ّكرمة ،فمثل ه�ؤالء قد �أُجربوا من قبل قري�ش على
قتال امل�سلمني يف معركة بدر ،والبع�ض قتلوا على �أيدي امل�سلمني وتكررت الهجرة يف حياة
علي من املدينة �إىل الب�صرة
َّ
النبي و�أه��ل البيت فهاجر �أم�ير امل�ؤمنني ّ
وثم �إىل الكوفة ،وا�ستلم مقاليد اخلالفة �آنذاك ،ولكن ملاذا هاجر �سيد ال�شهداء الإمام
احل�سني  من املدينة املن ّورة ؟وملاذا كربالء؟
كان للإمام احل�سني خيارات كثرية منها �أن يبقى يف املدينة �أو مكة ،ولكن
� ْإن ظ َّل ومل يهاجر فهل كان �س ُي�س ّلَم بنف�سه؟ وهم الذين �أمروا بقتله ولو كان مع َّلقاً
ب�أ�ستار الكعبة.
�إ َّن قتل الإمام بهذه الطريقة ال ي�ترك �أي فر�صة م��ن �أج��ل �إي�ق��اظ النفو�س
وال�ضمائر وف�ضح النهج الأُموي الظامل الذي ب�سببه ثار الإمام احل�سني. 
اخليار الثاين :كان �أمامه �أن يختار منطقة نائية لكي ينجو بنف�سه ولكن هذا
اخليار �سي�ساهم يف انت�شار الظلم والف�ساد ،وينتهي الإم��ام احل�سنيبو�صفة ر�سالة
�إ�سالمية ،وهذا الأمر رف�ضه الإمام احل�سني .
� ّأما اخليار الثالث الذي كان �أمامه  هو �أن يختار منطق ًة ح ّي ًة ناب�ضة باحلياة
والأن�صار منطقة تكون م�ؤهّ ل ًة للفتح الإ�سالمي ،وتكون ذا وعي وتفاعلٍ مع الر�سالة
الإ�سالمية ،وبهذا حازت الكوفة على هذه املرتبة ،وال�س ّيما � ّأن �أهل الكوفة بعثوا الكتب
�إىل الإمام احل�سني يدعونه �إىل املجيء اليهم
لكنها ختمت �أعمالها بقتل �سفري الإم��ام احل�سني م�سلم بن عقيل والغدر
ببيعة الإمام املع�صوم . 
احل�سيني م ّتجهاً نحو كربالء ،معلنا بداية النه�ضة احل�سينية التي
ف�سار الركب
ّ
نبعت من تلك الأر�ض التي ارتوت بدماء �أ�شرف خلق اهلل ،فنه�ضة الإمام احل�سني
نه�ضة �أراده��ا ن�ص ًرا وع� ًّزا للإ�سالم وامل�سلمني ،وعي�شاً بال ذل ،فكانت كربالء ،وكانت
ن�ص ًرا ،وكانت م�أ�سا ًة  ،وكانت نه�ضة اخللود والكربياء.
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العلقمي
واليكم
على نهر
منكم
من

َ
ش ٌ
أل ُكفِّ
وق َع َلى ا َ

ندى اللواتي� /سلطنة عمان

ُح ُروف ا�سمك ت�شدو على �أغ�صان ا�شتياقي� ،ستمرئها روحي
�سرمدي،
ك�أر�ض فتحت للمطر باعيها� ،صداها ال َّرقيق حلن
ّ
انتف�ض لعذوبته الطني يف �أر���ض��ك ونطق ،فكانت لغته م�س ًكا
ويا�سمنيَ ،تن�ساب عرب �شراييني بوداعة ،وتوقظ �صمتًا الت�صق
قب�سا من معانيك ،ح��ا�ؤك
ب�أ�ضلعي ،لي�شرب ف���ؤادي َّ
ال�صغري ً
جم�� ّرات من ده�شة النور يكاد �سنا برقها ُيذهب بالأب�صار،
و�سينك ورد بلون الت�ضحية والتَّ�س ِليم ،تت�ض َّوع منه وجو ٌه تتلألأ
ع�ش ًقا ،ويا�ؤك حكاية ميالد املطر من ح َّبات ياقوت بديعة التّكوين،
ال�صباح بنطق تب َّلجه ،جئتك و�أوت��ار القلب
ونونك اندالع ل�سان َّ
ال�سماء ،وماء الفرات يجمع من على �شواطئ
مدائن حنني بات�ساع ّ
ال ِع�شق �أوراقي املب َّللة ب�آثار خطواتي على �شريط ذكرياتي ،فافتح
�أ ّيها ال�س ّيد اجلليل «قل ًبا ي�سكن �إليه ودادي وينمو ب�سقيا جمانك»
فالتقطتها حمائم َ
احل َرم ْ
امل�شرعة �أجنحتها يف ك ّل اجلهات� ،شعور
دافئ ي�سكنني ْ
ي�شبه ورد ًة جور ّية اخرتقت �أح��زاين ،وا�شر�أ َّبت
بابت�سامة حتوي الف�ضاء ،وث ّمة رائح ٌة عذبة تخلل �أ�صابعي ،ت�شبه
وقع ُّ
�سجدت
الطهر يف ج َّنة متلألئة الأن��وار ،على دفء ِذكراها
ْ
�أوردت����ي ،ك َّلما �أتن َّف�سها ،حت َّلق ب��ي �إىل م�� ْوع��د مع
الغ ْيمات ،لع َّلها ت�أخذين �إىل حقيقة الع�شق التي
عا�شتها زليخا ور�أتها ر�أي العني ،ب ُي ْمناي حملت
�سالمي ،و�إليك رفعتْه ،لتتل َّقف خالياي جوا ًبا
�ش ّفا ًفا بلون امل��اء� ،أغت�سل ب��ه ،و�أ ْن��ع��م ب�برودة
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كوثر ّية ال ظم�أ بعدها لعلي �أن�سلخ من ذلك الوجه الأ�سود الذي
م�سريي ،يف حلظة عناق ،تركت خدي ي�ستلهم من
تق َّم�صته يف ِ
عظمتك و�إبائك مددًا بطعم الكوثر والتَّ�سنيم ،لع َّل �أو�صال روحي
�شائق يتم َّنى ..ف�أجيب داعي اهلل ببدين
تت�شح بتوفيق جلني �أمن ّية ٍ
عند ا�ستغاثته ،وبل�ساين عند ا�ستن�صاره ،و�أناملي ت ْ��ذرف على
َّ
تتم�سح بطيفك ،تتلو �آيات بهائك ،بعد �أنْ تب�سملت
ال�ضريح ح ّبكَّ ،
لك حتاياي املُب َّللة بالعربات ،قد اقتطفت احلنني ،وعقدته يف
ت�ست�سقي الأم��ان
بجوارك
ُ�ش َّباكك عهدً ا جديدً ا ،ثم ا�ستلقت ِ
ْ
لإمام الزَّمان ،لأحبة حتلو الأيام بب�صماتهم وذكراهم ،جئتك
على �شفا هاوية العتمة ،كيا ًنا زجاج ًيا عام ًرا باخلدو�ش ،وعين ًا
مل�ؤها التو�سل تنظر �إليك ،دمعاتها �ألوان ًا حزينة للوحة تتج َّلى
وليال ع�شر حتكي توحد الأحالم يف
الفجرٍ ،
فيها امل�سافات ،بني ْ
خرائطها ،كربال�ؤك �سماء ثامنة ،يتع�سجد فيها املطر ،وي�سيل
ن َّور ال ُّنجوم من ك َّفيها �أنهار ْ
حتنان ،ينه َّل من ف ْي�ضها التائهون بني
ال�شظايا وال ّذكريات ،فيها تعزف القلوب بح ّبك �شع ًرا ،و�أجدلت
أر�ض َّ
الع�صافري من كلماته ت ًربا ،عجيبة هي كربال�ؤك � ٌ
تت�شظى
�أ�سمى القيم من ُترابها ،ويت�س َّلل الدمع �إىل �أغارِيد � ْأطيارها،
ح ّدتها خرائط العامل كله ،لك َّنها اخرتقت الأ�سوار ،لت�سع ج ّنات
عدن ،فباهلل �أ�س�ألك �أنْ ُ
ت�ض َّمنا �إىل ِجوارك..
ْ
وللأبد..

منكم واليكم
جامعية
أروقة

د.والء �إبراهيم املال /البحرين
ممرات
“يا اهلل”
�أن��ا ال ّنكرة ،على الأر���ض ال َّنكرة ،خ ْلف حيطاين ال َّنكرة،
بطلباتي ال ّنكرة� ،أُناديك يا “م ْع ِرفة” العامل..
هذا طيني ا َمل ْك ُ�سور ،وهذه ابت�سامتي اجلامدة ،هذا ح ْو�ض
عيني ّ
ياب�سان..
جف ما�ؤه ،هنا خ َّد ِان
ِ
وهذه ّ
الكف لك ،ال �أمدّها �إ ّال �إليك..
� َ
ربي.
أحبك ّ
احللقة التا�سعة والع�شرون
� ُ
أقف �أمام لوحة الإعالنات يف مم ّر الكل ّية ّمت ت ْعليق جدول
عيني
االمتحانات النهائ ّية ،بقي �أ�سبوعان فقط ،م ّرت قبال َة ّ
ُح��زم الأوراق املرتاكمة وقائمة املوا�ضيع التي يجب �أنْ �أقوم
به�ضمها يف عقلي� ،أح���اول ت��وز ّي��ع ك�� ّل ذل��ك على �أرب��ع��ة ع�شر
يوما ،لكنْ يبدو الأم ُر يل حما ًال ،ل�ستُ �أدري كيف � ُ
أ�صف ماه ّية
ً
ال�شعور ،فكيف لك �أنّ تدير نف�سك مع �شعور ال تعرفه؟
ال���ّ��ض��غ ُ��ط ال���ذي يجد متنف�س ُه يف داخ���ل عقلي ي�شعرين
بالعجز..
�أح��اول �أنّ �أب��دّد هذه الأفكار امل�س ّننة التي جترحني ك ّلما
حت ّركت..
ا�سمع �صوت �أمي:
ّ
عليك �أم ٌر ،اقرئي �سورة الفاحتة ،ولتكن من
ك ّلما ا�ستع�سر ِ
ن�صيب �أ ّم البنني..
�أجل� ،أنا �أمام فكرة الي�أ�س والعجز هذا يف ال ُع ْ�سر..
تلوتُ �سورة الفاحتة ،و�أنا �أ�شعر �أنّ � َ
عقلي تذوب� ،صار
أقفال ّ
لـك ّل �شيء متّ�سع ،انتظمت دقاتُ قلبي ،وجمرى �أفكاري ،حتى

�أنفا�سي..
يا اهلل ،كيف لنا �أنْ نحتمل ثقل هذه الدنيا من دون حممد
و�آل حممد ؟ كيف لنا �أنْ نحتملها على ظهورنا وهي جترحنا
هكذا وال ن�ست�سلم لها؟
ك��ـ���أنّ ذل��ك االت��ق��اد ال��ذي افتقدته روح��ي ،قد توهج مر ًة
�أخرى..
هي حلظ ٌة واحدة ،حلظ ُة �أمل ك�أنّ خطواتنا مت�شي على �إيقاع
القلب..
تنظر حولك ،تنظر داخلك ،ثمة ما يقول لك :هناك �شي ٌء ال
ميوت� ،شي ٌء ال ي�شبه فتيل ال�شمعة ،لك ّنه ي�شبه روحها ،لـل�شمعة
روح؟! بلى ،روحها ُ
ال�ش ْعلة؛ فال�شعلة ال تختلف �أبدً ا مهما تغيرَّ
�شكل ال�شمعة ولونها� ،شعلة ،هناك �شي ٌء ال ميوت مثلها ،تلك
ال�شعلة� ،شيء ال ي�شبه بتالت الورد وال غ�صونها ،لك ّنه بلى ،ي�شبه
عطرها� ،أولي�س ك ّلما ر�أيت وردة راودك يقني �أنّ لها عط ًرا؟!
وك ّلما �شممتها راودك جما ٌل ما؟ جما ٌل ي�شبه ذلك ّ
ال�شيء الذي
ال ميوت ،تعرفه �أنتُ ،
تدرك �أ ّنه ال ميوت ،لع ّله مل يولد ،بل كان
منذ الأزل :الروح هي الأ�صل ،هي التي تقاتل!
ربمَّ ا من هنا يبد�أ ا�ست�صالح ما ف�سد..
يت�س ّرب �إ ّ
يل �شعور بـاخلجل ،اخلجل من اهلل ال��ذي ال
ُ
يرتك لأفكار الي�أ�س ً
ُ
ال�ضعف يف
منفذا �إىل روح��ي ،ك ّلما نخر
ع�صا ثباتي ،ف�أ�س ّندين..
يا حافظ ماء طيني ،ب َ
ـا�سمك فقط ،حني ير ّد ُد ك ّل ما ّيف:
تو ّكلتُ على اهلل..
ت�صبح خطوتي �أقوى ،ي�صبح ك ّل ال َع ْجز رماد ًا!
ُ
يتبع بـ ُعمر...
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واليكم
منكمنلتقي
حتى

ارتفعت �أ�صوات ّ
اجلمال عن احلركة
ال�شياطني ،توقفت ِ
ت�سرتيح الوحو�ش التي مت�شي على اثنتني! ح ّل َّ
الم،
الظ ُ
كي ْ
اًّ
الن�سوة الثكاىل،
حال معه خوف ِّ
ال�صغار وا�ضطراب قلب ْ
حاول ْ
حت ِريك ج�سده ال ّن ِحيل املربوط كاجلنني على جمله
الهزيل ب�شق الأ ْنف�س ،لكن من دون جدوى ،ودون غريه كان
م�صبوغا بدماءٍ �ساخنة ُ
ً
ت�سيل على قوامه حتى تبلغ
جم ًال
ركبتيه! هذا ال�صابر املتَّ�شح باحلنان ،العامل الذي يقر�أ
الأحالم الورد ّية يف �أنهار �أعينهنّ �ساع ًيا لأنْ يخرج الواقع
النافق منها ،وهو يكاد �أنْ يلفظ روحه!
ويكاد اجلمل �أنْ ي�صرخ من فرط �أمل راكبه! ف� ُّأي حركة
ودما ناز ًفا
تعني وج ًعا يلقي ب�صاحبه على �شفري املوتً ..
بغزارة! َمن قال �أنّ الفتى ال َّن ِبيل هذا مل تن ْله جراحات
ال�سيوف؟! �أوهل يبقى بدنه �سامل ًا وهو مق ّيد جلهة واحدة
ّ
ّ
بالر�ض �أو الك�سر؟!
�سفر طويل من دون �أنْ ي�صاب
يف ٍ
ال�سوداوين املق َّيدتني
ت�سقط نظراته عن عينه �إىل ذراع ْيه َّ
البنف�سجي ،ل َكم متنى �أنْ تكونا على الأقل ح ّرتني
�إىل عنقه
ّ
ك�سدود َّ
ه�شة عند
كي يهد�أ بهما روع من حوله ،ال ّدم يتفجر
ٍ
ّ
حماوالته احلثيثة لإدارة رقبته امل ْرتع�شة املحتقنة لر�ؤيتهم،
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وعرباته املاحلة تهيج وت ْل�سع يف طريقها ب�شرته حتى ت�صل
لتالبيب ثوبه و�صدره املتج ّلد ،وال �أدري حقيقة هل �أبقى
احلديد له جلد ًا؟!
هل كانت ال�شم�س احلارقة ت�سجر �سال�سله املعدن ّية
وتذيب ما حولها فت�صل �إىل اللحم حتى تكويه؟
كيف كان يتنفَّ�س مع الوزن والثقل وقد ال يقوى املحموم
على حمل ك�أ�س ماء لي�سقي نفْ�سه!
هل خ�شي �أنْ تقرتب الع ّمة حتى ال ت��رى بقايا جلده
املك�شوطة عليها ،هذا �إنْ ُ�سمح لها باالقرتاب!
كيف مل ينفطر قلب الها�شمي الغيور وهو ي�سمع طوال
رحلتهم امل�ش�ؤومة هطول دموع الأطفال التي تذرف ب�صمت
وال�سياط ت�سبح يف الهواء كالأفاعي
له ّ
دوي ال َّرعد يف نف�سه! ّ
على ظهور احلرم!
ي��ه��زّه �أح��ده��م بعنف ،يبت�سم �شامت ًا كن�صل خنجر
مغرو�س يف �صدره:
�صباحا �أيها اخلارجي!
�سندخلكم على الأمري يزيد ً

منكمألمواليكم
الجراح

زبيدة طارق فاخر /كربالء املقدّ�سة
زبيدة طارق /كربالء املقد�سة

�سامراء يف جرحي ،لي�س يف ذاكرتي غري �أنينك املمطر ،وهو
يغادر الغيم من دون رجوع
لي�س يف ر�أ�سي � اّإل �أن �أجل�س حتت وجع قبتك لأجه�ش بالبكاء
لي�س يف �ساحة �أفكاري �سوى �صدى انهيارك الذي ينازل املوت
وي�ضج يف حنايا �أ�ضلعي
ّ
هل الب ّد للقلب من �أن يعانق ب�شوقه لهيب النار امل�ستعرة يف حرمك
املطه ّر
و�أن يرى على مالمح ثناياك �شجن املا�ضي وحنينه لرحلة يف
ذاكرة الأم�س
رحلة م�ؤملة لقلب الإمامني املتو�سدين حتت ثراك
ني الغياب
رحلة موجعة �أ�سرت ف�ؤاد �صاحب الأمر يف ِ�س ْ
رحلة ت�ضطرب �صورها اخلاطفة على �صفحة اخللود الرقيقة
لتبد�أ بنجمة ت�سري مرتدية رداء الفجيعة ،مزّينة ب�صرب عظيم
ك�سنبلة مثقلة بامل�صائب
تُقبل �أطفا ًال براءتهم مغتالة ،خطواتهم يتيمة ،ت�ستنه�ضهم ل�سفر
طويل ،عائدة من �أ�سر �أيقظت فيه الآالف من ال�ضمائر الغافلة،
قا�صدة كربالء ظم�أً لغيمات جتود باملح ّبة والر�ضا ،لتمحي دمعات
حفرت ق�صة فراق �أليم تق�صد مفجوعة حيث رقدت �ضلوع مق ّد�سة،
�أ�ضحت رماد ًا لرتوي ورود ال�صحاري حتت قدميها
ال تبكي �سامراء
زينب الأ�سرية ما تزال �شاخمة كما كانت دائما ُمذ حباها اهلل
�أ�سرار اخلليقة
ا�سمها دفء ،ما يزال ي�شرح املغفرة ،ويهذي به القلم ،طيفها
الطهر وال��ت�برك وال�سر مينح ال�سالم للتائهني يف دروب املجد،
بالفطرة يختلط ذكرها بالورد واليا�سمني
رحلة الأربعني بالوجع ُر�سمت ،وبالدمع ُرويت ،جعلتنا ن�ست ّل من
�أعماقنا �أ�شواك ًا �أدمت �أ�شواقا وملأت فينا ك�ؤو�س ًا مرة ،جترعناها

�ألف مرة
وك�أين اليوم على بوابة الزمن يف الطريق ذاتها ،تلك التي ر�سمتها
خطوات زينب
�أرى تلك الأق���دام املتعبة املتعرثة ترتطم بالأحجار ،ال يه ّمها
الأ�شواك ،حتثّ اخلطى
لكن �إىل �أين؟!
�صغار قد ُنرث الغبار على ر�ؤو�سهم ،وا�سو ّدت �أج�سامهم
ن�ساء قد �أتعبها الطريق ،وحرقت وجوههنّ ال�شم�س ناحبات
انحنت تلك الظهور الرقيقة من امل�سري.
يق�صدن ق�بر احل�سني ،لكن ه��ل ه��ي زينب ومعها
�سبايا �أهل البيت؟
هي كربالء ،لكن ال�شخو�ص اختلفت
يا �سامراء عادت لنا كربالء من جديد
جت ّدد يوم الأربعني ،لكن يف م�سري املاليني هذه املرة
مع ّ�سيدة املخدرات ،توا�سيها يف م�سريها �إىل حبيبها احل�سني
يندبون معها كفيلها ،ير ّددون يا �أيها العامل
مل نعد نخ�شى عودة كربالء ،و�إن مزقتم لنا الأج�ساد
 ّ
وقطعتم الأو�صال ،لن ن�صرب على هَ ْ�ضم ،ولن نر�ضى بحكم ابن
الطلقاء
فكربالء اليوم كالأم�س �شهادة و�إيثار ،وهي تنادي مع احل�سني:
هيهات منا الذلة ،فلم يبقَ للظلمة حفر و�أيامهم معدودة
ف�إننا بانتظارك يا منجي الورى لرتفع ع ّنا العذابات،لتعلنها ثورة
على الأع��داء ،ولرتفع فينا راي ًة ولوا ًء ،ننتظرك يا مهجة القلب� ،أن
مت�سح من جبيننا الب�ؤ�س وال�شقاء لنعود معك ،لنعي�ش كربالء.
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�شعبة املكتبة الن�سوية التابعة لق�سم ال�ش�ؤون الفكرية دعاء الندبة ،وامل�شاركة يف جمال�س العزاء ،وامل�سابقات
يف العتبة العبا�سية املقدّ �سة تدعو الزائرات الكرميات �إىل الثقافية املنوعة.
زيارة موكبها (ن�ساء حول احل�سني )لتقدمي اخلدمة

العنوان:

الثقافية على مدى اثني ع�شر يوم ًا متتالية من (-12

كربالء املقدّ �سة ،عمود رقم ()1238

إحياء لذكرى �أربعينية الإم��ام احل�سني
� 20صفر) � ً

جامعة العميد ،جممع �أم البنني �سابق ًا ،قاعة رقم ()1

وبتعاون وحداتها كافة.

م�ساء)
موجودون خلدمتكم من (� 8صباح ًا – 8
ً

�إن هدف امل�شروع ثقا ّ
ديني ،يقدّ م اخلدمات
يف
ّ
توعوي ّ
الثقافية عرب معر�ض الكتاب الدائم؛ ف�ض ًال عن اجلل�سات

التوا�صل واال�ستف�سار٠٧٦٠٢٣٤٩٤٣٣ :
ال��ع��ن��وان :ك��رب�لاء امل��ق��دّ ���س��ة /ح��ي امل��ل��ح��ق� /شارع

القر�آنية التي ُيهدي ثوابها لأرواح �شهدائنا الأب��رار م�ست�شفى احل�سني ال��ع��ام /بناية مركز ال�صديقة
ال�شعبي وال��ق��وات الأمنية ،وكذلك ق��راءة الطاهرة.
من احل�شد
ّ

