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اة اإلنسا ِن َّية
وه ُر َ
حم ُةَ ..ج َ
الم َو َّد ُة وال َّر َ
َ
الح َي ِ
ال�سكون ،واملودّة ،والرحمة �أ�سا�س احلياة الزوج ّية كما ورد يف القر�آن
ّ
َ
َ
َ
الكرمي قال اهلل يف كتابه املجيدَ  :ومِ نْ �آ َيا ِت ِه �أنْ َخلَ َق َل ُك ْم مِ نْ �أ ْن ُف�سِ ُك ْم
اجا ِل َت ْ�س ُك ُنوا �إِ َل ْيهَا َو َج َع َل َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة ِ�إ َّن فِي َذل َِك َ آَليَاتٍ ِل َق ْو ٍم
�أَ ْز َو ً
َي َت َف َّك ُرو َن( ال���روم ،)21:فهناك درج��ات من الكمال ال ي�صل �إليها �إال
املتز ّوج؛ فالزواج يف ح ّد ذاته من موجبات الإغناء والرفعة َ ...و�أَ ْنك ُِحوا
ال�صالِحِ َ
ين مِ نْ عِ َبا ِد ُك ْم َو�إِمَا ِئ ُك ْم �إِنْ َي ُكو ُنوا ُف َق َرا َء ُي ْغ ِن ِه ُم
ْأ
الَ َيامَى مِ ْن ُك ْم َو َّ
(((
ُ
ُ
هَّ
هَّ
الل مِ نْ َف ْ�ض ِل ِه َوالل َوا�سِ ٌع َعلِي ٌم� ، إال �إذا كان هناك مانع مثل ارتكاب
املعا�صي والذنوب.
فامل�ؤمن الذي يرزق امر�أة م�ؤمنة يكون قد �أحرز َمن تر ّبي له الأجيال
ال�صاحلة ،وهذا خري مك�سب ،و�إنّ ذات الدين هي خري َمن يعني الإن�سان يف
الديني حمروز ًا لديها ،وقد ح ّثت
دينه ودنياه ،وال ُيخاف منها ما دام الوازع
ّ
"
ال�شريعة املقد�سة على الزواج ونهت عن الرتهنب عن ر�سول :لي�س يف
ُا ّمتي َر ْه َبا ِن َّية وال �سياحة"((( لأن ذلك ي�ؤدي �إىل هرم املجتمع وانقرا�ضه.
من روعة الدين الإ�سالمي �أن و�ضع معاجلات لك ّل ظروف احلياة،
ومن معاجلاته احلا�سمة يف ق�ضايا الإن�سان االجتماع ّية جعل هناك مناذج
�إن�سانية م�ؤمنة ع�صمهم من الذنوب والأخطاء ،وجعل �سرية حياتهم منهج ًا
ح ّي ًا تقتدي به الأ ّمة على مدى الع�صور والدهور.
ي�ضم بني جدرانه مع�صومني
البيت الوحيد يف الإ�سالم الذي كان ّ
مط ّهرين منزّهني عن ارتكاب الذنوب واكت�ساب امل�آثم ،ف�ض ًال عن ات�صافه
بالف�ضائل الأخالق ّية والكمال الإن�سا ّ
وال�س ّيدة
علي ّ
ين ،هو بيت الإم��ام ّ
الزهراء ،فهو� أمنوذج الرجل الكامل يف الإ�سالم ،وهي
�أمن���وذج امل���ر�أة الكاملة وال��ق��دوة احل ّية للن�ساء ،ترعرعا يف ظ�� ّل تربية
النبي ،وغ ّذاهما بالعلم و�سائر الف�ضائل ،وا�ست�أن�ست �آذانهما الواعية
ّ
َ
النبي يرتّله ليل نها َر ويف
ُمنذ ال�صغر بالقر�آن الكرمي ،وهما ي�سمعان ّ
ك ّل �آن ،وارت�شفا العلوم واملعارف الإ�سالمية من معينها الأ�صيل ومنبعها
العذب ،ور�أيا الإ�سالم يتح ّرك يف �شخ�ص الر�سول ،فكيف �إذن ال تكون
((( االختصاص :ج ،37ص.3
((( وسائل الشيعة:ص.10

�أ�سرتهما الأمنوذج الأمثل للأ�سرة امل�سلمة؟
علي وفاطمة� أروع �أمنوذج يف ال�صفاء والإخال�ص
كان بيت ّ
وامل��ودّة والرحمة ،تعاونا بوئام وحنان على �إدارة �ش�ؤون البيت و�إجن��از
�أعماله ،وق�ضى الر�سول بخدمة فاطمة دون الباب ،وق�ضى على
علي مبا خلفه.
ّ
الزهراء خ ّريجة مدر�سة الوحي ،وهي تعلم �أنّ معقل املر�أة من
املواقع امله ّمة يف الإ�سالم ،و�إذا ما تخ ّلت عنه و�سرحت يف امليادين الأخرى
عجزت عن القيام بوظائف تربية الأبناء كما ينبغي؛ لذا ف�إنّ من �أول ّيات
َمهام املر�أة العناية بالبيت والزوج والأبناء.
لقد كانت بنت الر�سول تبذل ُق�صارى جهدها لإ�سعاد �أ�سرتها،
ومل ت�ستثقل من �أداء َمهام البيت رغم ال�صعوبات وامل�شاق.
عا�شت فاطمة يف كنف زوجها قريرة العني �سعيدة النف�س
ال تفارقها الب�ساطة ،وال تربح بيتها خ�شونة احلياة ،فهي الزوجة املثال ّية،
زوجة بطل امل�سلمني ووزير الر�سول الأمني وم�شاوره الأول ،وعليها �أن
لعلي كما
تعي دورها وتكون مب�ستوى امل�س�ؤولية اخلطرية ،و�أنْ تكون ّ
للنبي ،ت�شاركه جهاده ،وت�صرب على ق�ساوة احلياة،
كانت �أ ّمهاّ 
و�صعوبات تبليغ الر�سالة ال�سماوية.
لقد كانت مب�ستوى َمه ّمتها التي اختارها اهلل لها ،فكانت القدوة
ال�صاحلة للم�سلم الر�سا ّ
يل وللمر�أة امل�سلمة.
دار الزهراء دار مباركة دخلت التاريخ من �أو�سع �أبوابه،
و�أ�صبحت منار ًا للعلم ،وفا�ضت ب�ألوان املعاين ال�سامية ،ت�ش ّع عطا ًء وهدىً
�إىل �آخر حلظة من عمر الدنيا ،فمن خالل هذا الدار ارت�سمت الكثري من
معامل الإ�سالم ،وظهرت ميزاته الأ�سا�س ّية ،وت�آلفت جوانبه َ
الفذة ،فقد
كانت جامعة للعلوم الإ�سالم ّية ،حيث كانت الزهراء تلقي الدرو�س
وجتيب عن خمتلف الأ�سئلة ،وتنقل الكثري من �أحاديث الر�سول ،جتود
ب�سخاء َملن يريد �أن يفهم ويتع ّلم.
رئيس التحرير
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نور االحكام

َّ
اج يف ال ْإ�سالم
الز َو ُ
ال �� �س ��ؤال :ه��ل ه�ن��اك �أح��ادي��ث ع��ن المع�صومين في
الحث على الزواج والتعجيل به؟
اجلواب :الزواج عمل حمبوب عند هلل ،قال اهلل يف كتابه
اجا ِل َت ْ�س ُك ُنوا �إِ َل ْيهَا
املجيدَ  :ومِ نْ �آَ َيا ِت ِه �أَ ْن َخلَ َق َل ُك ْم مِ نْ �أَ ْن ُف�سِ ُك ْم �أَ ْز َو ً
َو َج َع َل َب ْي َن ُك ْم َم � َو َّد ًة َو َر ْح� َم� ًة ِ�إ َّن فِي َذ ِل� َ�ك َ آَل َي��اتٍ ِل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُرو َن
(ال���روم ،)21:وقال تعاىل يف مو�ضع َاخر من كتابه الكرمي :هُ و
ا َّلذِ ي َخلَ َق ُك ْم مِ نْ َن ْف ٍ�س َواحِ َد ٍة َو َج َع َل مِ ْنهَا َز ْو َجهَا ِل َي ْ�س ُك َن ِ�إ َل ْيهَا
(الأعراف)189:
وروى الإم��ام الباقر عن ج��دِّ ه ر�سول اهلل قوله« :ما
أحب �إلى اهلل من التزويج»((( وقال :
ُبني بناء في الإ�سالم � ُّ
« َتز ّوجوا وز ِّوجوا»(((.
علي بن �أبي طالب� أ ّنه
ونقلت لنا كتب احلديث عن الإمام ّ
قال« :تز ّوجوا فا ِّن التزويج ُ�س ّنة ر�سول اهلل ف�إ ّنه كان يقول :مَن
كان يحب �أن يتبع �س ّنتي ف� ّإن �س ّنتي التزويج»(((.
وعن الإمام �أبي عبد اهلل� أ ّنه قال« :من �أخ�لاق الأنبياء
حب الن�ساء»((( ،وعنه « :ركعتان ي�صليهما المتزوج �أف�ضل من
ُّ
(((
�سبعين ركعة ي�ص ّليها عزب» .
مما ي�شري �إىل ِا�ستحباب الزواج
وهناك غري هذه الأحاديث ّ
وكراه ّية العزوب ّية للرجل واملر�أة.
نعم كراه ّية العزوبة للرجل واملر�أة مع ًا ،فهناك �أحاديث تدعو
املر�أة �إىل الزواج وحتثُّ عليه..
فقد ُروي عن الإمام �أبي عبد اهلل� أ ّنه قال« :نهى ر�سول
اهلل الن�ساء �أن يتب َّتلن ِّ
ويعطلن �أنف�سهن من الأزواج"(((.
بل �أكرث من ذلك ،فهناك �أحاديث ت�ص ّرح بتعجيل زواج البنت
النبي قوله« :من بركة المر�أة
وعدم ت�أخريها ،فقد ورد عن ّ
�سرعة تزويجها»(((.
www.sistani.org
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((( وسائل الشيعة :ج ،245ص.4
((( وسائل الشيعة :ج ،245ص.1
((( سنن النبي :ج ،1ص.170
((( وسائل الشيعة :ج ،245ص.10
((( روضة الواعظني :ج ،1ص.447
((( هداية األمة إىل أحكام األئمة :ج ،7ص.66
((( الفتاوى امليرسة :ص.302
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الم َب ّكر
اج ُ
ال َّز َو ُ
�س ّيد حم ّمد املو�سوي (دام توفيقه)

عن ر�سول اهلل� أ ّنه قالّ :
«حق الولد على والده �أن
(((
يح�سن ا�سمه ،ويز ّوجه �إذا �أدرك ،ويع ّلمه الكتاب»  ،ويف
مقابل هذا احلديث ورد التعجيل يف ال��زواج للمر�أة حيث
ورد عن �أبي عبد اهلل� أنه قال« :من �سعادة المرء �أن ال
(((
تطمث �إبنته في بيته»
وع��ن الإم���ام الر�ضا ق��ال« :نزل جبرائيل
النبي فقال« :يا مح ّمد �إن ر ّبك يقرئك ال�سالم،
على ّ
ويقولّ � :إن الأبكار من الن�ساء بمنزلة الثمر على ال�شجر،
ف� ��إذا �أي�ن��ع الثمر ف�لا دواء ل��ه �إال اج�ت�ن��ا�ؤه و� اّإل �أف�سدته
ال�شم�س ،وغ ّيرته الريح ،و� ّإن الأبكار �إذا �أدرك��ن ما تدرك
الن�ساء ف�لا دواء لهنّ �إال البعول ،و� اّإل ل��م ي��ؤم��ن عليهنّ
(((
الفتنة».
�إىل غ�ير ذل��ك م��ن ال���رواي���ات ال��ك��ث�يرة احل��اث��ة على
التعجيل يف الزواج وعدم الت�أخري ،و�أ�سباب هذا احلثّ من
قبل ال�شريعة املق ّد�سة وا�ضحة ،من �أه ّمها حت�صني الرجل
وامل��ر�أة من االنحراف ،و�س ّد الثغرات وامليول القلب ّية ،وما
�أه ّمها من غاية!!
هم
ولكن ال يخفى على امل�ؤمن �أنّ َ
هم االختيار �أكرب من ّ
التعجيل يف ال��زواج ،فال فائدة من تعجيل وتبكري يف زواج
يتبعه طالق ال �سامح اهلل.
فاملهم هو التعجيل ولكنّ الأهم منه اختيار الزوجة �أو
ّ
الزوج الكف�ؤ امل�ؤمن �صاحب الدين والأخالق.

((( ميزان احلكمة :ج ،4ص.3679
((( ثالثيات الكليني :ج ،1ص.290
((( ميزان احلكمة :ج  ،4ص.186

العقائد

والء قا�سم العبادي /النجف الأ�شرف
واخذل مَن خذله»(((.
البغدادي يف تاريخه عن �أبي هريرة عن
مثلما روى اخلطيب
ّ
َ
بي� أنّ �آية ا ْل َي ْو َم �أ ْك َم ْلتُ َل ُك ْم ِدي َن ُك ْم نزلت عقيب حادثة
ال ّن ّ
لعلي وقول عمر بن اخلطاب :بخ بخ
غدير ّ
خم والعهد بالوالية ّ
(((
لك يا بن �أبي طالب� ،أ�صبحت موالي وموىل ك ّل م�سلم.
ولقد حاول املخالفون ق�صر كلمة املوىل يف احلديث �أعاله
(املحب) فقط؛ النتزاع مقام الإمامة منه  ،ويا لها
على معنى
ّ
من حماول ٍة بائ�سة ،هي �أ�شبه مبحاولة حجب �ضوء ال�شم�س بغربال،
فعلى الرغم من �أنّ كلمة (املوىل) م�شرتك ّ
لفظي � اّإل �أنّ القرائن
احلال ّية واملقال ّية يف الواقعة ت�ؤ ّكد على �أن املعنى املراد هو الأولو ّية
�صحة
بالت�صرف؛ ولذا وجب على َمن يخالف ذلك �أن يثبت بالدليل ّ
دعواه.
وعليه فقد �أ�صبح الإ�سالم ع ّل ًة تام ًة بجز�أين �أ�سا�سيني ،هما:
البعثة النبو ّية والغدير ،فلوال وجود البعثة ملا كان الإ�سالم ،ولوال
الغدير ملا َك ُمل الإ�سالم ،ولكان ع ّلة ناق�صة ،والع ّلة الناق�صة ال يلزم
منها وجود املعلول ،وهو �إظهار د ّين الإ�سالم على الدين ك ّله ،من
هنا ميكننا فهم جعله �سبحانه عدم تبليغ الإمامة مبنزلة عدم تبليغ
الر�سالة من ر�أ�س� ،إذ قالَ  :يا �أَ ُّيهَا ال َّر ُ�س ُ
ول َب ِّل ْغ مَا ُ�أ ْن ِز َل ِ�إ َل ْي َك
مِ نْ َر ِّب َك َو�إِنْ َل ْم َت ْف َع ْل َف َما َب َّلغْتَ ر َِ�سا َل َتهُ(املائدة.)67:
ال�شرعي للنب ّوة؛ فهي
�أ�ضف �إىل ذلك �أنّ الإمام َة هي االمتداد
ّ
التي ت�صون الدين من �أن تطاله يد التحريف ،وتذود عنه ،وتف ّند ك ّل
ما ين�سب �إليه من �أباطيل وتزييف ،ب ّل �إنّ من �س ُيظهر الدين على
يديه �إنمّ ا هو �إمام ،لذا ف�إن كان الإ�سالم قالب ًا فقلبه الغدير ،و�إن
كان ج�سدً ا فروحه الغدير.

مل يبعث اهلل ر�سو ًال من ر�سله  �اّإل ومن �أوىل �أولوياته
الدعوة �إىل عبادة اهلل الواحد الأح��د التي ت�سهم يف االرتقاء
بالبواطن الب�شر ّية ،وحتقيق العدالة االجتماع ّية ق��ال تعاىل:
�ول �أَنِ ْاع � ُب �دُوا هَّ َ
َ و َل َق ْد َب� َع� ْث� َن��ا ِف��ي ك � ّل �أُ َّم � � ٍة َر�� ُ�س� اً
الل َو ْاج� َت� ِن� ُب��وا
َّ
الط ُاغ َ
وت(النحل.)36:
بدين ذي
وقد �شاءت حكمته � أن تُختم الأديان ال�سماو ّية ٍ
ومنطق متني ،تخ�ضع له ك�� ّل الأدي���ان ال�سماو ّية
حمتوى ر�صني،
ٍ
املح ّرفة ،وينت�صر على جميع الأفكار الأر�ض ّية املنحرفة ،دينٌ به ال
ُيعبد على الأر�ض �سوى اهلل الواحد ،ذلك هو دين الإ�سالم اخلالد،
�إذ قال :هُ َو ا َّل��ذِ ي �أَ ْر َ�س َل َر ُ�سو َل ُه بِا ْل ُهدَى َو ِدي� ِ�ن ا ْل َح ِّق ِل ُي ْظ ِه َر ُه
ِّين ُك ِّلهِ( /التوبة.)33:
َعلَى الد ِ
وب��ذا ك��ان دي��ن الإ���س�لام ع�� ّل�� ًة لتحقيق حلم جميع الأنبياء
والأولياء ،ومن املعلوم �أنّ الع ّلة يف حال متامها �-أي حت ّققها
بجميع �أجزائها (املقت�ضي واجتماع ال�شرائط وارتفاع املوانع) -ال
ميكن �أن ّ
تنفك عن املعلول �أبدً ا ،ف�إن حت ّققت حت ّقق و� اّإل فال.
وقد �أجمع مف�سرو الإمام ّية على �أنّ دين الإ�سالم مل يكتمل،
ومل َ
علي يف غدير
ير�ض اهلل به دي ًنا � اّإل بعد تن�صيب الإم��ام ّ
خم ،وقد وافق هذا التف�سري روايات �صحيحة عند �أهل ال�س ّنة ،منها
ّ
ما نقله احلافظ �أبو نعيم الإ�صفها ّ
ين يف كتاب (ما نزل من القر�آن
��دري  -وه��و �صحابي
علي )عن �أب��ي �سعيد اخل ّ
الكرمي بحقّ ّ
ً
معروف � -أنّ ال ّنبي� أعطى يف ي��وم غدير خم عليا من�صب
الوالية ،و�إِنّ النا�س يف ذلك اليوم مل يكادوا ليتف ّرقوا حتّى نزلت
�آية ا ْل َي ْو َم �أَ ْك َم ْلتُ َل ُك ْم ِدي َن ُك ْم َو�أَتمْ َ ْمتُ َع َل ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِ�ضيتُ َل ُك ُم
النبي  يف تلك اللحظة:
ْ إِ
ال ْ�سلاَ َم ِدي ًنا( /املائدة ،)3:فقال ّ
الرب بر�سالتي
«اهلل �أكبر على �إِكمال الدين و�إِتمام النعمة ور�ضا ّ
فعلي
لعلي من بعدي ،ث ّم قال :مَن كنت مواله ّ
وبالوالية ّ
م��واله ،ال ّلهم والِ مَن وااله وع��ا ِد مَن ع��اداه ،وان�صر مَن ن�صره ((( الغدير العالمة األميني :ص 232نق اً
ل عن األمثل ج،3
ص.588
((( املصدر السابق ص.233
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أنوار قرآنية

عبري عبا�س املنظور /الب�صرة

6

للق�صة يف القر�آن الكرمي م�ساحة ودور
ّ
كبري يف تر�سيخ املعلومات والأح���داث؛ ملا
لهذا ال�سرد الق�ص�صي من ت�أثري حم ّبب يف
الق�صة القر�آنية لها
النفو�س ،وعنا�صر بناء ّ
من الدالالت والأ�سرار ال�شيء الكثري ،وقد
خا�ص ًا ي�ستقطب
وجدتُ يف بع�ضها حمو ًرا ّ
الأحداث ويك ّملها مع ال�شخ�ص ّيات برتتيب
هديف يف الن�سيج الق�ص�صي ،وبع�ض هذه
ق�صة،
املحاور تك ّررت �أرب��ع م�� ّرات يف ك ّل ّ
ومن هذه الق�ص�ص:
ق�صة النبي مو�سى:
حمورها (الع�صا)� ،إذ متركزت حولها
الأحداث امله ّمة �أربع م ّرات:
 .1يف ال���وادي املق ّد�س ُط��وى� ،إذ ك ّلم
اهلل مو�سى وجعله اً
ر�سول ،فحكاية
م��ا �أم��ر اهلل مو�سى ب���أن يلقي الع�صا
من يده و�ألقاها مو�سى وحت ّولت يف احلال
�إىل ح ّية ت�سعى خرق اهلل العادة فيها،
(((
وجعلها معجزة ظاهرة باهرة.
 .2حينما حت ّولت الع�صا يف يوم الزينة
�إىل ثعبان عظيم يلقف ما �أفك ال�سحرة،
الق�صة ب�أكملها
هنا املنعطف الكبري يف ّ
حيث �س ّدد اهلل مو�سى باملعجزة،
وانت�صر احل��قّ �أم���ام امل�ل�أ ليظهر �صدق
دع��واه ،ولع ّل انعكا�سات هذه احلادثة من
�إمي��ان ال�سحرة مبو�سى� أ ّث��رت ت�أثري ًا

ك��ب ً
�يرا يف �إمي���ان النا�س مبو�سى ،مع
االلتفات �إىل �أنّ تبديل الع�صا �إىل ثعبان
عظيم ال مي��ك��ن تف�سريها بالتحليالت
املاد ّية املتعارف عليها ،بل هي من وجهة
نظر الإلهي املوحد ـالذي يع ّد جميع قوانني
املا ّدة حمكومة للم�شيئة الربانيةـ لي�س فيها
ما يدعو �إىل العجب ،فال عجب �أن تتب ّدل
قطعة من اخل�شب �إىل حيوان بق ّوة ما فوق
(((
الطبيعة.
 .3حينما فلق مو�سى البحر بع�صاه
وجن����اة مو�سى وامل����ؤم���ن�ي�ن ،وه�لاك
اليم وبهذا ُتطوى �صفحة
فرعون وجنوده يف ّ
فرعون وتبد�أ مرحلة جديدة من حياة بني
�إ�سرائيل.
 .4حينما �أم��ر اهلل مو�سى� أن
ي�ضرب بع�صاه البحر فانبج�ست منه اثنتا
ع�شرة عين ًا ،هي مرحلة ما بعد فرعون
تعوي�ض ًا لهم.
ق�صة �سليمان:
حمورها (احليوانات) يف �أربعة �أحداث
رئي�س ّية:
 .1النعاج
املف�صلة يف احل��ك��م وكانت
وق�صتها
ّ
يف حياة �أب��ي��ه داود ،و�شك ّلت ق�ض ّية
النعاج م�صدر ًا مهم ًا يف احلكم والق�ضاء
يف البحوث وال��درا���س��ات الإ���س�لام��ي��ة� ،إذ

كان حكم �سليمانّ � 
أخف على �صاحب
الغنم من حكم �أبيه ،وال ميكن القدح
بحكم داود لقوله تعاىلَ  :ف َف َّه ْم َناهَا
ُ�سلَ ْي َما َن َوكّل�ااّ �آَ َت� ْي� َن��ا ُح ْك ًما َوعِ ْل ًما/..
(الأنبياء ،)79 :وحكمه ه ّي�أ له خالف ًة بعد
�أبيه يف امللك.
 .2النملة:
ُ
ق�صتها بالتف�صيل يف �سورة
وذك���رت ّ
النمل ،وتتبينّ فيها عظمة �سليمان
كنبي وملك وقائد ع�سكري ،كما �أنّ النملة
ّ
ذ ّكرته بنعم اهلل عليه ،فذكر ر ّبه والنعم
التي �أنعم اهلل بها عليه وعلى والديه مبا
(((
خ�صهم به.
ّ
 .3الهدهد
وهو املحطة املهمة يف �سياق الق�صة،
ف��ك��ان ل��ه دور رئي�سي يف التمهيد ملجيء
بلقي�س ملكة �سب�أ و�إميانها وقومها على يدي
�سليمان ،و�أثره يف امتداد ملك �سليمان
م��ع م��ا وو ّف���رت���ه مملكة ���س��ب���أ م��ن دع��ام��ة
�سيا�س ّية كبرية مللكه بني املمالك الأخرى.
 .4الأَ َ
ر�ضة:
ب�شكل
الق�صة ٍ
وهي التي �أنهت �أحداث ّ
تام� ،إذ �أكلت من�س�أة �سليمان التي كان
يتكئ عليها ،وع��ن طريقها علم اجلميع
مبوته.

((( التبيان يف تفسري القران ،ج ،٧ص.١٦٥

((( تفسري األمثل ،ج.142 ،5

((( تفسري امليزان :ج :6ص.157

العدد  /147شهر ذو احلجة 1440هــ /آب 2019م

شمس خلف السحاب

منتهى حم�سن حم ّمد /بغداد

«�أغلقوا عيونكم» عبارة ر ّدده��ا �أح��د امل��د ّرب�ين مردف ًا كالمه
بقوله :لكم دقيقتان؛ «تخي ّلوا حال اجل ّنة»؟
حينها راح ك ٌّل م ّنا ين�سج بخياله ،ويت�ص ّور �أفياء اجل ّنة املوعودة.
بانتهت الدقيقتان ،وانتهت خياالتنا اجلميلة ،وانق�شعت �أفكارنا
احلاملة بنعيم اجل ّنة امل�أمولة.
التنموي الهادف ا�ست�شفينا مفردتني ،متثلت
من ذلك التمرين
ّ
الأوىل ب�أمن ّية التع ّلق و�صو ًال �إىل مرتبة الفوز بال ّر�ضا ثم اجل ّنة،
جت�سدت بخيبتنا عندما تال�شى اخليال وعدنا فارغني دومنا
والثانية ّ
اجل ّنة املوعودة.
التمرين نف�سه ُك ّرر مع جمع من النا�س ولكنّ ؛ هذه امل ّرة ب�س�ؤال
خمتلف مفاده :لكم دقيقتان «تخ ّيلوا �أ ّنا نعي�ش زمن الظهور والإمام
بيننا».
تف ّر�سوا يف هالته النوران ّية ،ويف طلعته الغ ّراء ،ويف نوره الأبهى،
ويف �شمائله الفريدة ،ويف ج ّنة دولته املنتظرة ،ا�شعروا بن�سائم الأمان
و�أنتم يف ربوع تلك الدولة املباركة ،وتن ّف�سوا ال�صعداء وقد غاب زمن
الب�ؤ�س والظلم واللوعة.
انق�ضت الدقيقتان وفتح اجلميع عيونهم ،وقد �أجه�ش �أغلبهم
بالبكاء بعدما عا�شوا احلالة فكر ًا ووجدان ًا ،لت�أتي العربة من التمرين:
اعملوا وجاهدوا للظهور ،وت�سابقوا للخري واملعروف ،وان�شروا بذرات
ال�صفوف ،وانتظروه ب�شغف قلوبكم ،وبن ّية �صدوركم،
الأمل
ّ
واحلب بني ّ
وبورع �أخالقكم ،وبتوبتكم اخلال�صة �إىل اهلل ،ف�إنّ العي�ش بدونه
ك�أ ّنه خروج من اجل ّنة �إىل دار البوار ،فاحر�صوا عليه و�أدعوا وواظبوا
على الدعاء له ،ففيه فرجكم.
جاء عن الإمام الر�ضا« :انتظروا الفرج وال تي�أ�سوا من
(((
أحب الأعمال �إلى اهلل عز وجل انتظار الفرج»
روح اهلل ،ف�إن � ّ
انتهى التمرين التنموي وما فارقت قلوب العا�شقني قب�س �أنواره،
وال خمدت جمرة االنتظار.

�شباب
عن �أمري امل�ؤمنني� أ ّنه قالّ �« :إن �أ�صحاب القائمٌ 
ال كهول فيهم �إ ّال كال ُكحل في ال َعين� ،أو كالمِ لح في الزاد»((( ،ذكر
الإمام� صفة من �صفات �أ�صحاب الإمام fوهي �أ ّنهم �شباب،
القوي� ،صاحب ال��روح القياد ّية ،ذو
وال�شاب يف اللغة :هو الإن�سان
ّ
ممن �سيطر على نف�سه وق ّومها وجعلها مقادة �إليه
اله ّمة العالية ،فهو ّ
ال مق ّيدة له يف العي�ش بحدود هذه احلياة الدنيا.
�أ ّم��ا الإ���ش��ارة لوجود الكهول حيث َ�ش ّب َه ُهم بالكحل كناي ًة عن
جماله مع قلته يف العني لكنه ُيزين وي�برز ح��دوده��ا ،فهم ُيكرثون
ال�سواد ،وت�شبيههم بامللح كناية عن دورهم وفاعليتهم ،كفاعلية امللح
يف الطعام ،فهم و�إن كانت حلاهم بي�ض ًا من �أثر تقدمهم يف ال�سن �إال
�أنهم ميتلكون قلوب ًا بي�ضاء ،و�أرواح ًا نقية طاهرة كبيا�ضه.
وبهذا ت�أكيد على عدم الإ�ستغناء عنهم ملا لهم من دور ف ّعال،
فلو ت�أ ّملنا يف ّ
ر�ش امللح من قبل حامله ،وطريقة و�ضع الكحل يف العني
فهي بالعادة تكون ب�شكل دقيق ،ففي ذلك كناية لد ّقة الإمام يف
و�ضعهم وتوزيع ه�ؤالء الأ�صحاب من الكهول بني ال�شباب لي�سندوهم
ويوجهوهم.
ّ

((( اخلصال :ج ،2ص.610

((( اإلمام املهدي وظهوره :ص .318

َح ِد ٌ
أمل
يث َم َ
هد ِو ٌّي و َنظ َر ُة َت ُّ
فاطمة نعيم الركابي /ذي قار
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همسات روحية

ال�شيخ حبيب الكاظمي

ال�س�ؤال :نحن مجموعة من الطالبات الجامع ّيات اللواتي
ن�سعى دائ � ًم��ا �إل ��ى ال�ب�ح��ث ع��ن ع�لام��ات ال�ق�ب��ول وخ��ا� ّ��ص��ة بعد
الموا�سم العبادية ،فاختلفت �آرا�ؤنا في درجات النور التي تتنا�سب
مع العمل وال�شخ�ص؟
م�ضمون الرد:
نحمد اهلل على �أن��ه مع التقدّم والتط ّور ووج��ود برامج
ُغرها هذه الربامج،
التوا�صل االجتماعي � اّإل �أنّ هناك فئة �شباب ّية مل ت ِ
فيمك ُنكنَّ
وتبحث عن درجات ال ّنور التي تتنا�سب مع ذاتها وعملهاِ ،
الو�صول �إىل هذه الدرجات و احل�صول عليها يف امل�شاهد املقدّ�سة
مع امل�ش ّقة التي تتنا�سب وم�ستوى الزيارة ،فقد ورد عن ر�سول اهلل :
�»أف�ضل الأعمال �أحمزها»((( �أي �أَ�ش ّقها على النف�س..
ومن هنا قيل �إنّ الطرق �إىل اهلل بعدد �أنفا�س اخلالئق،
فك ّل �إن�سان تُعطى له هبة بح�سب درجته ،فتتفاوت درجات النا�س يف
اجل ّنة ،لتكون �أعلى الدرجات هي درجة الر�سول الأكرم،
و�أدناها درج��ة امل�ست�أجر �أو ال�ض ّيف على �أه��ل اجلنة ،وبني
هاتني الدرجتني كم هناك من الدرجات التي تُعطى للم�ؤمنني،
بح�سب ن�شاطهم يف هذه امل�شاهد!..
فبع�ض الزائرين قد يبقى يف امل�شاهد مدة من الزمن ،وال
ُيعطى �شي ًئا من النور ،مبوجب ما هو فيه من حالة الإدبار وامللل..
ولك ّنه من املمكن �أن ُيعطى يف اليوم الأخري �أو حتّى يف ال�ساعة
الأخ�ي�رة من ال��زي��ارة ما مل ُي َ
عط يف جمموع ال��زي��ارات يف الأ ّي��ام
ال�سابقة؛ لأنّ �ساعة الوداع عاد ًة ما تكون مقرتنة ب�شيء من احل�سرة
واحلنني والر ّقة ..فينبغي على الزائرة -على الأ ّقل� -أن تغتنم هذا
النور الذي ُيعطى يف �ساعة وداع املع�صومني.

((( ميزان احلكمة :ج ،3ص.463
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أم ِت َع ُة ال َّر ِحيل
زهراء عبد املجيد البق�شي /اململكة العربية ال�سعودية

ر ّباه  ..من �أين يبد�أ حديث املغفرة؟
ومن � ّأي حلظة توبة حتزم �أمتعة الرحيل؟
�ضاقت الأر�ض بهذا القلب الناحل� ..ضاقت عليه مبا رحبت،
يتق ّلب بني جمامر الظنون ،ي�سحب ذاته على �أ�شواك اخلوف..
ر ّباه ..ما �أوجع �آهات ال�ضائعني!
رب من بحر الرجاء ،فلهيب روحي �أ�سقمني ،و ما
ا�سقني يا ّ
ُيروى من د ّقة ح�سابك ُيفزعني ..وما �أنا يا ر ّبي وما خطري؟!
� ْ
أ�شرق على قلبي املظلم لأرى املخرج من ك ّل هذا العناء..
لأرحل �إليك يف �ساعة �صدق من الندم..

تنمية ّ
بشرية

خلود ابراهيم البياتي /كربالء املقدّ�سة
�س�ؤال واحد متك ّون من �ش ّقني ،عند قراءته للوهلة الأوىل يبدو
وجه �إىل
ب�سيط ًا جد ًا ،ومن املمكن الإجابة عنه ب�سرعة ،لكن ما �إن ُي ّ
�شخ�ص ما حتديد ًا وتُرتك له فر�صة التفكري به لربهة من الزمن،
حتّى تخاجله الكثري والكثري من الأ�سئلة املت�ش ّعبة منه التي يحيرّ
العقل يف بيانها وتف�سريها.
نعم َمن �أنا؟ وماذا �أريد؟
هذا ال�س�ؤال هو فع ًال م�صداق ملفهوم ال�سهل املمتنع ،فنظنّ
�أنّ �أم ًر �سهل املنال ،وعند حماولة الو�صول �إليه نعاين من ال�صعوبة،
ومثال على ذلك عندما نراقب �أحد الأ�شخا�ص املوهوبني وهو يقوم
بالكتابة ب�أحد �أنواع اخلطوط العرب ّية ،ونالحظ تراق�ص الفر�شاة
بني �أنامله الفن ّية بك ّل خف ٍة ومرون ٍة ،ومن ّثم نعتقد �أ ّن��ه ب�إمكاننا
فعل ذلك ،ومبجرد ما �إنّ نبد�أ املحاولة حتّى نكت�شف �صعوبة الأمر
ونتي ّقن من �ضرورة التدريب لن�صل �إليها هذه االحرتاف ّية يف ر�سم
اخلطوط العرب ّية بك ّل مهار ٍة و�إتقان.
وهنا يجب �أن نبد�أ ب�أنف�سنا �أو ًال قبل اجلميعَ :من �أنا؟ وماذا
�أري��د؟ توقفت ي��دي عن الكتابة ،و�شرد الذهن مني �إىل غياهب
عيني.
الزمن الغابر ،و�أخذ �شريط احلياة مي ّر �أمام ّ
هذه دعوة �إىل التفكري ّ
اخلا�ص بك ّل �شخ�ص ،وما
بخط الزمن
ّ
ما�ض ،وحا�ضر ،وم�ستقبل � ٍآت مب�شيئة اهلل ، وكيف يا
يحتويه من ٍ
تُرى ن�ستطيع �أن ن�ستثمر ك ّل ما فيه من دقائق.
هناك َمن يقبع يف كهف املا�ضي املظلم ،وي�ستم ّر يف التذ ّمر
والت�سربل بالآهات على الفر�ص الفائتة التي م�ضت حلال �سبيلها بال
ا�ستثمار� ،إذ يف النهاية ذهبت بال ّ
خط عودة ،فمن املهم �أخذ العرب
والأفكار اجلديدة لعدم تكرار ما �سبق ،وهناك َمن ي�سجن نف�سه يف

ويتوج�س خيف ًة من ك ّل هم�س ي�أتي من هنا �أو هناك ،ويق�ضي
حا�ضر ّ
عمره بالتطيرّ من ك ّل ما يحيط به من حركات �أو هم�سات ،فالك ّل
َيحوك له امل�ؤامرات ،والك ّل يكيد له ،ومن بوتقة هذا الت�شا�ؤم كيف
للم�ستقبل �أن يكون واعد ًا باخلري ،بل �سيكون قد � ّأ�س�س جلديد بائ�س
حالك ال�سواد.
ونعود لنقولَ :من �أنا ،وماذا �أريد؟
�أنا �إن�سان خلقني اهلل و�أكرمني ومنحني ك ّل نعم الدنيا،
قال تعالىَ  :و َل َق ْد َك َّر ْم َنا َبنِي �آ َد َم َو َح َم ْل َناهُ ْم فِي ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر
َو َر َز ْق � َن��اهُ ��م ِّم� َ�ن ال� َّ�ط� ِّي� َب��اتِ َو َف��َّ��ض� ْل� َن��اهُ � ْم َع�لَ��ى َكثِير ِّم� َّم��نْ َخلَ ْق َنا
َت ْف ِ�ضيل( /الإ�سراء.)70:
فهل ا�ستطعت �أن �أ�شكر اخلالق امل ِنعم على ك ّل ما وهبني �إياه؟
���س���ؤا ٌل ير�سم لنا خارطة الطريق مل�ستقبل مزهر ،فعندما
�أعرف نف�سي �س�أمت ّكن من �شكر خالقي ،وبها �ستدوم النعم ومن ّثم
� ّ
أخطط لمِ َا �أريد على هذا الطريق النوراين ،و�سيكون ما �أريده هو ما
ُير�ضي اهلل ،ال �أحيد عنه قيد �أمنلة �أبد ًا ،فهذا ّ
اخلط هو بو�صلة
الأمان يل و َملن حويل ،وهو ما يقيني من الزلل.
جمي ٌل �أن ن�أتي بورقة وقلم ونر�سم دائرتني ،حتتوي �إحداهما
على كلمةَ :من �أنا؟ والأخرى على :ماذا �أُريد؟ و�أبد�أ با�ستخراج �أ�سهم
من ك ّل دائرة ،و�أكتب ك ّل ما يخطر يف بايل من عبارات �إيجاب ّية عن
نف�سي التي هي هلل ،وعن طريقي الذي � ّ
أخطه بيدي ليو�صلني
والتم�سك بحبله املتني،
�إىل ال�صراط امل�ستقيم� ،أال وهو ر�ضا اهلل
ّ
خطواتٌ ب�سيط ٌة ذات �أثر بالغ يف حتديد الوجهة اجلميلة لنا.
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إيماني

فرح منعم كاظم /القاد�سية
كان النهر جمي ًال ذلك اليوم ،بعذوبة مائه تعي�ش الكائنات ،تتوق �إىل عبادة ر ّبها ،تت�أ ّمل حال فرعون فرتف�ض ت�صديقه ،فما
فطاملا كانت احلياة ماء ،وها هو املاء يحمل على �سطحه �صندوقاً فرعون �سوى طاغية� ،أخ��ذت مت�شي على الأخ��ط��ار ،وتخ ّلت عن
�صغريا ً متأله احلياة ،إ ّنها حياة الر�ضيع مو�سى ،ف�سبحان من حياتها امللك ّية وك ّل املباهج والزخارف ،فما اإلن�سان �سوى مبادئه
�أوحى لهذا ال�صندوق �أنّ يطفو بك ّل هذه االن�سياب ّية والتع ّقل؟
وقيمه ،وهكذا �ضربت للعاملني مثا ًال يف احلر ّية وال�صمود ،فاحلر ّية
م�س�ؤول ّية ،وعليك أن تتح ّمل �أعباء قرارك وحتزم �أمرك واختيارك،
�إ ّنه ّ
يدل على الطريق ،الطريق �إىل فرعون!
على اجل��رف النهري جنو ٌد ميكثون كالطود العظيم� ،إ ّن��ه وبال �أدنى ت�أثري خارجي �أو قيد �أو تردّد.
احلر ّية هي �أن يتخ ّلى الإن�سان عن معتقداته الزائفة التي
«فرعون» َم��ن تكبرّ وجت�ّب�رّ  ،ف���أخ��ذ يذبح ب��راع��م احل��ي��اة� ،إ ّنهم
ال ُّر�ضع وروح الطفولة ،فهذا ما يفعله الرعب بالظاملني� ،إ ّنه الفزع يتبناها فقط ليجامل القطيع ،ورغم ك ّل املن ّغ�صات ي�ص ّر على ح ّقه
الأكرب وكابو�س املوت ،ي�سلبون حياة الآخرين ،ويقتاتون على �أرواح يف االختيار ،وهكذا فعلت �س ّيدتنا �آ�سيا.
امل�ست�ضعفني ع ّلهم يبلغون م�أمنهم ،ولكن ال يزيدهم ذلك � اّإل جنون ًا
�أ ّما �صمودها ف�شي ٌء �آخر� ،إ ّنه ال�صرب والت�صبرّ عندما يكون
وغرور ًا.
خال�ص ًا لوجهه تعاىل ي�صبح حلو ًا رغم مراراته ،ذلك ألنّ ال�صابر
ال�صندوق يقرتب ويقرتب ،ينب�ض له قلب امللكة ،و� ّأي ملكة ،وا�سع الر�ؤية ،يرى �أنّ مرارة احلال م�ؤ ّقتة ال تدوم ،ويتط ّلع ملكانته
�إ ّنها «امر�أة فرعون» ،ت�أخذه ،فتب�صر ذلك الوجه ال�شعاعي ،هو الأبد ّية فبها تق ّر العيون.
وهكذا �سيدّتنا �آ�سيا ُ�صلبت يف لهيب ال�شم�سُ ،
النبي مو�سى.
و�ضربت ب�أعنف
ّ
احلب الذي �ألقاه اهلل يف قلبها هو نف�سه بذرة الإميان ال�صخور واحلجارة � اّإل �أ ّنها كانت با�سمة الثغر مطمئ ّنة.
�إنّ
ّ
اخلال�ص ،وبهذا ا إلمي��ان �ستقنع غطر�سة فرعون اللعينة باتخاذ
�إ ّننا اليوم رجا ًال ون�سا ًء �أحوج �إىل ال�صرب واحلر ّية ،ذلك لأنّ
ٌ
الر�ضيع ولد ًا لهما ع ّله ينفع.
حمفوف باملكاره ،و�أنّ القلوب تتق ّلب وتف�سد ،من يدري ع ّله
الزمان
وهكذا �صارت �أ ّم�� ًا يف الرتب ّية لأحد �أنبياء �أويل العزم ،هي اليوم م�ؤمن فيغدو جبار ًا �شقي ًا ،فالبالءات يف النفو�س كثرية ،وقد
ّ
تزل الكثري من الأق��دام بت�صارع الأح��داث وت�سارعها ،فما يثبت
ال�س ّيدة ال�صاحلة� ،سليمة القلب والفطرة،
«�آ�سيا بنت مزاحم» ّ
الأمل املرجتى للخال�ص من ك ّل هذا ال�شر واخلراب وبط�ش الق ّوة� .سوى �أنقياء ال�سريرة وال�ضمري ،وهذا الثبات يحتاج �إىل الكثري من
َكبرُ الر�ضيع و�صار نب ّي ًا ف�أعلن حقيقته ،ليزلزل عر�ش فرعون اجلرعات املكثفة من احلر ّية وال�صرب واملرابطة ،متام ًا ك�آ�سيا بنت
وجنوده ،أ� ّما �آ�سيا فلم تتوانَ طرفة عني عن ت�صديق ربيبها� ،إ ّنها مزاحم.
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ّ
لنرتقي سلم الكمال

�أفنان عادل الأ�سدي /كربالء املقدّ�سة
ُت���دَ ّف���ئ �إح���داه���نّ الأخ�����رى م��ن��ذ زم���ن ط��وي��ل ،م��ك�� ّد���س��ات
اخل�شبي القدمي ،تلك حال
ومر�صو�صات بعناي ٍة فائقة يف �صندوقه
ّ
دنانري البخيل َوم��ن �ضنّ على نف�سه و�أهله مبا ُرزق من خريات،
وحو�سب ح�ساب
�شحه �أن عا�ش عي�شة الب�ؤ�ساءُ ،
فكانت نتيجة ّ
الأغنياء.
�إنّ هذا النوع من البخل �صريح ج ّلي ،وتبعاته مك�شوفة للعيان
اخلفي؟
كانبالج الفجر يف كبد ال�سماء ،فما هو البخل
ّ
يت�س ّلل من ّقب ًا خمتبئ ًا ليدخل يف بيوت خر�ست جدرانها عن
املعنوي.
البوح ،فرتاها واجم ًة �صامت ًة� ،إ ّنه البخل
ّ
لقد حبانا الباري  مب�شاعر مت� ّأججة وعواطف مرهفة
ورحمة نتقا�سم �أطرافها فيما بيننا ،فال بدَ لهذه الأمور من ترجم ٍة
وفعل ،فالكلمة الط ّيبة ترجمان تلك العواطف ،يبخل بها البع�ض
ٍ
على �أقرب النا�س �إليه ،فتتعطل �آلة احلياة الإن�سان ّية �إذ مل منلأها
بوقود الألفاظ املن�سابة من القلوب.
فقد حتاول الزوجة �إخ��راج كلمة توا�سي بها زوجها املتعب،
فتغ�ص بكلمتها فال تقوم ب�إخراجها ،حيث تنهال عليها ِح َجار
ّ
التم�سك بالق ّوة وعدم الر�ضوخ وتو�صيات �صديقاتها �أن ال
فر�ضيات ّ
ٍ
تغرقه بدالل يف�سده ،فتبتلع الكلمة التي تتحول �إىل داء �إذا مل تطلق
�سراحها لتح ّلق يف ف�ضاء املودّة الزوج ّية.
املعنوي
��زوج �أخذ منه البخل
ّ
وتت�أمل بعينيك م�شهد ًا �آخر ل ٍ
م�أخذه ،فلم يطبع قبلة تزهر على وجنة طفل من �أطفاله ،وهذا َمن
قال عنه ر�سول اهلل�« :إن كان اهلل قد نزع الرحمة من قلبك
فما �أ�صنع بك»(((.
ف���إذا كان ركنا البيت يعانيان من هذا املر�ض املعدي فمن
م�ست�شر يف بق ّية �أف��راد العائلة ،ف��الأ ّم التي هي منبع
امل�ؤ ّكد �أ ّن��ه
ٍ
احلنان كما درج النا�س �أن ي�س ّموها قد ّ
جف نبعها و�أجدب �أبنا�ؤها،
فمن الذي �سريوي هذا القحط العاطفي مباء منهمر؟
التعجب و�إمي��اءات وجهك البائ�سة عندما
فاحذف عالمات ّ
ً
تعج ْب
ت�سمع �أنّ ابن ًا قتل �أب��اه �أو بنتا هدّمت �أ�سوار التقاليد ،بل ّ
َ
و�ض ْع �ألف عالمة ا�ستفهام حني يف ّر الأبناء ليبحثوا عن �أح�ضان
ت�أوي غربتهم وحني ي�ست�سقون من يرفع ظم�أ �أرواحهم وم�شاعرهم
((( ميزان احلكمة :ج ،11ص.357

امللتهبة.
ونحن يف ه��ذا املقام ال نع ّمم ،بل نحاول �أن نزيح �ستائر
النبي
حجبت �ضياء العطف ،فهناك َمن جانب البخل وحذا حذو ّ
احلب وب�سط الوئام ،فغدت بيوتهم
الأكرم و�أهل بيته يف ن�شر ّ
ج ّنة ينعم �أ�صحابها بظاللها وطيب ثمارها.
فكم من الأج��ر وك��م من النفع احلا�صل يف توزيع احلنان
وم�شاطرة ال�سالم! ها هي �أحاديث العرتة الطاهرة متيط اللثام
عن ثواب جزيل َملن ق ّبل طفله وح�ضن �أخ��اه وهم�س جلاره بكلمة
ت�سعده ،فمنها قوله�« :أكثروا من قبلة �أوالدك��م ف�إن لكم بكل
قبلة درجة في الجنة م�سيرة خم�سمائة عام»(((.
وعنه�« :إذا نظر الوالد �إلى ولده ف�س ّره كان للوالد عتق
ن�سمة ،قيل :يا ر�سول اهلل و�إن نظر �ستين وثالثمائة نظرة؟ قال:
اهلل �أكبر»(((.
فلنع ّود �أل�سنتنا على ط ّيب الكالم ،و�إف�شاء ال�سالم ،ولند ّرب
�أيدينا على الرتتيب على كتف املنهكني من �ضنك احلياة ،ولتكنّ
�أح�ضاننا وا�سعة ب�سعة ال�سماء ،لنطوف يف كعبة الدين ،فما الدين
احلب.
�إال ّ
الأ�سئلة
 -1ما معنى البخل؟
 -2هل للبخل �أنواع؟
� -3أكملي احلديث ال�شريف� »:أكرثوا من قبلة»...؟
�أجوبة المو�ضوع ال�سابق
 .1وق ّد جعلك اهلل ح ّر ًا.
� .2إنّ مل يكن الإن�سان ذا دين ،ويخاف يوم املعاد ،فال ي�صبح
عبد ًا لغريه ي�سيرّ ه كيف ي�شاء ،فيفقد ك�� ّل �شيء حتّى �إن�سان ّيته
و�شرفه وا�ستقالله ،وال �أق ّل من حتكيم العقل والفطرة ليتّخذ القرار
ال�صحيح.

((( مستدرك سفينة البحار :ص.1
((( روضة الواعظني :ج ،1ص.441
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نافذة على المجتمع

حتقيق :نهله حاكم كاظم /كربالء املقدّ�سة

�إنّ تطوير الأ�سر واالرتقاء بها من �أهم الأه��داف التي تقع
م�س�ؤول ّية حتقيقها على املجتمع؛ وذلك عن طريق م� ّؤ�س�سات الإر�شاد
الأ�سري يف املجتمعات الإن�سان ّية ،فتقوم امل� ّؤ�س�سات املعن ّية بذلك
ّ
بو�ضع الآل ّيات واخلطط ،التي من �ش�أنها �أن حت ّقق هذه الأهداف،
وت�ؤدي الر�سالة الإن�سان ّية والتنمو ّية والرتبو ّية يف جمتمعاتنا.
يف حتقيقنا هذا نتت ّبع �إ�سهامات معهد الأُ�س َرة امل�سلمة التابع
للعتبة احل�سينية املقد�سة يف جمال الأ�سرة� ،إذ يقدّم ا�ست�شاراته
يف جماالت متعددّة ،منها :الأ�سر ّية ،والرتبو ّية ،والنف�س ّية مبختلف
�أنواعها ،وذل��ك ل�س ّد احتياج امل��ر�أة ال�شديد �إىل ال��ر�أي ال�سديد،
وم�ساعدها على االرتقاء بذاتها ،وح ّل م�شكالتها وهذا ما تع ّرفنا
عليه عن طريق لقاء جم ّلة ريا�ض الزهراء مع م�س�ؤولة معهد
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ال�س ّيدة رفاه احلكيم ،و�إجرائنا معها هذا احلوار:
الأُ�س َرة امل�سلمة ّ
ريا�ض الزهراء :م ّتى ت� ّأ�س�س المعهد  ،وممن تت�ألف
المالكات التي في �أروقته؟
�أج�اّب��ت م�س�ؤولة المعهد قائل ًة :بداية نرحب بكم� ،أُ ّ�س�س
املعهد يف يوم 2017 /6 /1م� ،أ ّم��ا افتتاحه فكان يف يوم /12/5
النبوي ال�شريف.
2017م مبنا�سبة املولد
ّ
و�أ� ّ��ض��اف��ت :يت�ألف املعهد من م�لاك ا�ست�شاري متك ّون من
تخ�ص�ص العلوم النف�س ّية
امل��ع��اون��ة العلم ّية ،وا�ست�شاريات يف
ّ
والرتبو ّية والعلوم الإ�سالم ّية ،ومالك �إداري لتنظيم املوارد الب�شر ّية
يف املعهد والرو�ضة واحل�ضانة التابعتني له.

نافذة على المجتمع
ري��ا���ض الزهراء :كيف ُي�سهم المعهد ف��ي �إ��ص�لاح
الخلل الوظيفي الذي ت�س ّرب للأ�سرة في ظل الأو�ضاع الحال ّية؟
مديرة المعهد :يقدّم املعهد جمموعة متن ّوعة من الدورات
والندوات واملحا�ضرات ويقوم بن�شر جمموعة من الإ�صدارات ،التي
تكون وفق ر�ؤي��ة �أهل البيت ،وما يتوافق معها من املعايري
العلم ّية ،مع تن ّوع مادّة طرحها و�أ�ساليب �إلقائها ومدى اال�ستفادة
منها؛ وذل��ك ب�سبب ت�أ ّثر املجتمع ب�صورة عا ّمة والأُ���س��رة ب�صورة
خا�صة بالعوملة الثقاف ّية ،والإغ���راق التكنولوجي وما يعرتيه من
ّ
ّ
م�شاكل عديدة.
ري��ا���ض الزهراء :ك�ي��ف ي� ُت��م ت��دري��ب الم�ستفيدات
وت��وع�ي�ت�ه��نّ و�إك �� �س��اب �ه��نّ ال���س�ل��وك ال ��ذي ت��رون��ه م�ن��ا��س�ب�اً ل�ح� ّل
م�شاكلهنّ ؟
يتم توعية
مديرة المعهد :هناك عدّة طرق لذلك ،فتارة ما ّ
الن�ساء عن طريق ما ُيلقى على م�سامعهنّ من �إر�شادات ون�صائح
تخ�ص الفرد وال ُأ�سرة واملجتمع ،وتعليمهنّ �أ�ساليب
تربو ّية ونف�س ّية ّ
متنوعة حل ّل الكثري من امل�شكالت التي تواجههنّ يف املجتمع ،وتارة
يتم تزويد الكثري من الن�ساء مبعلومات يف اجلانب الرتبوي والنف�سي
والفقهي والأخ�لاق��ي ،وق��د تُ�ستخدم �أح��ي��ان�� ًا امل��ه��ارات احلرف ّية
ال�صحة البدن ّية والغذائ ّية،
واليدو ّية والتدبري املنزيل ،ف�ض ًال عن
ّ
كي يكون عامل جذب لهنّ من جهة ،ومن جهة ثانية لكي تكون مل ّمة
يخ�ص �أ�سرتها.
بجميع اجلوانب فيما ّ
ريا�ض الزهراء :هل ي�سهم المعهد في تخفيف بع�ض
المعاناة التي تواجه الأ�سرة؟
م��دي��رة المعهد :ن�س�أل اهلل� أن نو ّفق لذلك ولو بال�شيء
الي�سري ،وظ��اه��ر ًا مل�س م�لاك املعهد �أث��ر حما�ضراته وبراجمه
نوجه املر�أة
ودوراته يف العديد من الن�ساء والأ�سر ،وعموم ًا عندما ّ
�إىل �أ�ساليب التعامل مع ال��زوج �أو طرائق ح ّل امل�شاكل �أو طرائق
تربية الأطفال وح ّل م�شاكلهم ال�سلوك ّية �..إل��خ بح�سب الن�صو�ص
القر�آن ّية وروايات �أهل البيت واملعايري العلم ّية ،وجند �أثر ًا
نف�سي ًا ملمو�س ًا يف واقع املر�أة و�أ�سرتها ،وهذا ما الحظناه.
ري��ا���ض الزهراء :م��ا �أه��م الم�شكالت ال�ت��ي تواجه
الأ�سر ب�سبب الف�ضائيات المخالفة لقيم المجتمع ال�شرقي؟
مديرة المعهد :نتيجة االنفتاح الوا�سع على الثقافات الأخرى
عن طريق الإع�لام امل�سموع واملرئي واملقروءة ظهرت الكثري من
امل�شكالت يف الأ�سر امل�سلمة ،ومن �أه��م هذه امل�شكالت (ظاهرة
تخ�ص
الطالق ،والتف ّكك الأ�سري) وغريهما من امل�شكالت التي ّ
الأ�سرة.
ريا�ض الزهراء :هل البرامج المقدّمة في المعهد
متخ�ص�صين؟
�إلى المر�أة تكون من قبل
ّ

مديرة المعهد :نعم ،تُقدّم جميع ن�شاطات املعهد من قبل
متخ�ص�ص يف علم النف�س والعلوم الإ�سالم ّية
م�لاك ا�ست�شاري
ّ
التخ�ص�صات الأخ��رى من خارج املعهد،
مع اال�ستعانة بكثري من
ّ
خمت�صون يف الطب
كاجلانب الفقهي والروائي والأخالقي وكذلك
ّ
وال�صحة العا ّمة ،و�أهم العنا�صر املك ّملة لتعليم املهارات
املجتمعي
ّ
احلرف ّية واليدو ّية والتدبري املنزيل ،وجميع هذه الن�شاطات تن ّفذ
داخل املعهد.
ري��ا���ض الزهراء :ه��ل ي�سعى المعهد للق�ضاء على
االتجاهات ال�سلب ّية ّ�ضد المر�أة؟
مديرة المعهد :دخلت العوملة للق�ضاء على قيمنا ومعايري
جمتمعنا الإ�سالمي بعدّة طرائق �ض ّد امل��ر�أة ،منها �إي�صال ون�شر
ومفاهيم مغلوطة عن دور املر�أة ون�شرها؛ لأ ّنهم على علم ب�أ ّنك لو
�أردت تهدمي جمتمع ما ،فما عليك � اّإل تهدمي رموزها التي �إحداها
معتد بها يف توليد اجتاهات �سلب ّية
هي الأم ،وبالفعل جنحو بن�سب ًّ
خا�صة.
�ض ّد املر�أة ب�صورة عا ّمة ،والأم ب�صورة ّ
واملعهد ب��دوره يعمل على ،ت�صحيح املفاهيم الدخيلة على
جمتمعنا الإ�سالمي ،عن طريق ن�شر املفاهيم ال�صحيحة وتر�سيخها
اعتماد ًا على ال�شريعة ال�سماو ّية والأخ�لاق الإ�سالم ّية ونهج �أهل
البيت يف الرتب ّية الإ�سالم ّية.
ري��ا���ض الزهراء :م ��ا دور ال�م�ع�ه��د ف��ي ال�ت���ص�دّي
للم�شكالت التي تواجه الأ�سرة ،المر�أة ،والطفل؟
ميكنك
مديرة المعهد :دور املعهد عملي ونظري ،لأ ّن ِ��ك ال
ِ
تغيري واقع فرد ما (مب�شيئة اهلل تعاىل) �إن مل تتمكني من تغيري
تفكريه وقناعاته ال�شخ�ص ّية ،ومن ّثم تغيري �سلوكه ،لذا يعمل املعهد
على تطبيق اجلانب املعريف العلمي ملواجهة امل�شكالت التي تواجه
الأ�سرة.
� ّإن الإق �ب��ال ي��زداد ي��وم�اً بعد ي��وم على المراكز الإن�سان ّية
المن�ضو ّية تحت لواء العتبتين المقدّ�ستين الح�سين ّية والعبا�س ّية،
خا�صة حين ّما لم�ست الن�ساء ف��ي تلك المراكز المهتمة ب�ش�أن
ّ
المر�أة الم�سلمة ج��ودة العطاء المبذول من قبل اال�ست�شاريات
وفريق العمل الذي يمتلك مُ�ستوى عالياً من التعليم والخبرة
والأخ�لاق �ي��ات وم �ه��ارات التوا�صل و��ص��دق��ه وف��ي ال��وق��ت نف�سه
هذه المراكز القت ا�ستح�ساناً من قبل المجتمع ولأ�سباب منها:
ثقافة المجتمع ،واحتياج النا�س �إلى من يخ ّفف عنهم �آالم الحياة
المتخ�ص�صين
وم�شاكلها ،وهي داللة قو ّية على ن�ضج المجتمع و
ّ
في تلك المراكز.
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مع الناس

الش َ
اع ِّي َع َلى َّ
الف ِّ
ض َّية؟
اش ِة ِ
اق ِع االج ِت َم ِ
َما ِه َي َنظ َر ُت َنا إلى َب َرامِ ِج ال َو ِ

نادية حمادة ال�شمري /كربالء املقد�سة.

كيف ميكن لل�شا�شة الف�ض ّية احلفاظ على متا�سك الأ�سرة
و���ص��ون هويتها ال��ث��ق��اف�� ّي��ة ،و���س��ط �أن����واع خمتلفة م��ن ال�برام��ج
االجتماع ّية املتن ّوعة التي تربعت على عر�ش اختيارات املُ�شاهد،
ّ
فتوغلت يف تفا�صيل احلياة الإن�سان ّية ،مو ّلد ًة منط ًا ثقاف ّي ًا ،وم�ساح ًة
وا�سع ًة لطرح جمموعة من امل�شكالت التي يعاين منها �أفراد املجتمع
العربي؟
�س�ؤا ٌل يطرح نف�سه بق ّوة على ال�شارع العربي يف �أ ّيامنا هذه،
ويف ّ
خ�ضم املتغيرّات التي حتدث من حولنا :ما دور هذه الربامج يف
ج�سدته �شخ�ص ّيات
بناء ال�شخ�صية العربية للنا�شئة؟ وهل ُيع ُّد �إرث ًا ّ
�إعالمية م�ؤ ّثرة يف �شباب اليوم؟ وهل جعلتنا نعي�ش من دون معزل
عن زمن ال�سلف ال�صالح؟
امل�صباح ال�سحري
ف��ي ه��ذا ال�سياق ت�شير ال��� ّ�س� ّي��دة ح�ن��ان ال���ش��رف��اء /مع ّلمة
ريا�ضيات بقولها� :أعدّها برامج هادفة ومعطاء جلعل الإن�سان يف
حالة انتباه ويقظة عن طريق فهم املجتمع وما يعرتيه من م�صاعب،
و�إيجاد حلول لها ،مثلما قال ر�سول اهلل�« :أال ك ّلكم راع وك ّلكم
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م�س�ؤول عن رع ّيته ،فالأمير الذي على النا�س راع وهو م�س�ؤول
عن رعيته ،والرجل راع على �أهل بيته وهو م�س�ؤول عنهم ،والمر�أة
راع �ي��ة ع�ل��ى ب�ي��ت بعلها وول ��ده وه��ي م���س��ؤول��ة عنهم»((( فهذه
الربامج ا�ستطاعت �أن حتجز م�ساحة يف قلوب الكثريين بب�ساطة
الأ�سلوب وعدم التك ّلف ،ونرى ردة الفعل على وجوه َمن تقدّم لهم
دل �إمنا ّ
يد امل�ساعدة ،وهذا �إن ّ
يدل على مقدرة الأ�شخا�ص على
�إيجاد حلول نف�س ّية �سهلة وب�سيطة ،و�أع ّد هذه اللحظة كامل�صباح
ال�سحري للمحتاج ،مثلما �أن��ه��ا تعطي �أه��م�� ّي��ة ك��ب�يرة ل�شريحة
امل�ستح ّقني للم�ساعدة ،و�أنّ برامج كهذه قد ال ت�ستطيع الو�صول لك ّل
حمتاج � ،اّإل �أ ّنها يف نظري قد تُلهم الآخرين ليبد�أ ال�شباب ولو ب�شيء
ب�سيط ،ويكون بذلك لنا القرار� ،إ ّما نبقى متفرجني فقط �أو ُن�سهم
يف تلك الأعمال اخلريية.
م�ؤ ّثرات �إيجاب ّية
م��ن جهتها ع�ب� ّرت طالبة ماج�ستير الهند�سة المعمارية
وحب العطاء واحرتام
�شم�س الحداد بقولها :ال�ضمري والوجدان ّ
((( ميزان احلكمة :ج ،2ص.1212

مع الناس
الآخرين� ،أ�شياء من فطرة الإن�سان ،وتتغ ّذى بالرتبية ال�سليمة ،لذا
ال �أرى يف هذه الربامج � ّأي فائدة �أو منفعة يف تغيري واقعنا العربي.
اللهجة البي�ضاء
بدورها تع ّول الطالبة كوثر الح�سيني /طالبة بكالوريو�س،
ق�سم ال�ع�لاج الطبيعي (م�ي��زو ثريبي) على دور الإع�ل�ام الذي
يق�ضي ب�ضرورة منح امل�شاهد العربي م�ساحة من التفا�ؤل ،و�إيجاد
حلول جلميع اجلوانب النف�س ّية منها واالجتماع ّية ،و�آخ��ر مطاف
فائدتها يف اجلانب املادّي.
من�صة لتعليم ال�سلوكيات اجل ّيدة يف
وعدّت اجلانب الإعالمي ّ
التعامل عن طريق ابتعاده عن �إحراج املحتاج ل�ضمان �صنع حلقة
�إن�سان ّية �إعالمي ًا وم�ؤثرة نف�س ّي ًا ،فهو يتحدّث مع ال�شخ�ص املن�شود
وك���أ ّن��ه �صديق بلهجة بي�ضاء ،وم��ا هي � اّإل م��ادّة حتفيز ّية ل�شباب
املجتمع العربي.
وبات الإعالم العربي يف الآونة الأخرية يفتقر �إىل املوا�ضيع
الب ّناءة و�صار الطرح هابط ًا جد ًا ،وك�أ ّنهم ّ
ي�ستخفون بعقل امل�شاهد؛
لذلك جاءت برامج امل�ساعدات الإن�سان ّية جر�س ًا من ّب ًها لتوقظ َمن
غفا وتع ّمم الإح�سا�س بامل�س�ؤول ّية اتجّ اه �شرائح مه ّم�شة يف املجتمع،
وجتعله واجب ًا على ك ّل الأف��راد وا�ستكما ًال لطريق الأج��داد يف ح ّل
امل�شكلاّ ت االجتماع ّية.
طرق اخلري و�أبوابه
في المقابل ترف�ض الطالبة فاطمة الأ�سدي في المرحلة
الثانوية فكرة الربامج االجتماعية مل�ساعدة املحتاجني قائل ًة:
�أرى �أنّ الإعالم العربي متّجه نحو املنحدر الأخالقي ،لقد �ضاعت
تلك القيم وامل��ب��ادئ و�صار الرتكيز الأك�ثر على الأم��ور التجارية
واالقت�صادية بعيدً ا ك ّل البعد عن املحتوى الأ�سا�سي ك�ضمري الإن�سان
العربي ،و�أعدّها برامج تريق ماء وجه املحتاج ،فهناك طرق للذي
يريد اخلري يعرف بابه.
الر�صا�صة ال�سحرية
�أ ّم��ا م�س�ؤول الإع�لام الرقمي يف العتبة احل�سين ّية املقدّ�سة
الأ�ستاذ والء ال�ص ّفار فقد �أ�شار �إىل �أنه ال يخفى على املتت ّبع �أنّ
القنوات الف�ضائية تقدّم براجمها مبا يتنا�سب مع رغبة املم ّول لها،
وبطبيعة احلال �أنّ هذا املم ّول يكون �أحيا ًنا فردًا �أو جهة معينة ،ومن
َث َّم �أ�صبح املُ�شاهد اليوم يف ظ ّل العدد املتزايد من القنوات الف�ضائ ّية
خ�صو�صا مع الغياب الوا�ضح للربامج الهادفة� ،أ�س ًريا للأجندات
ً
والأفكار التي ت��ر ّوج لها تلك القنوات ،ولكن ب�أ�سلوب يتناغم مع
ذائقته.
وبالعودة �إىل نظرية الر�صا�صة ال�سحرية يف الإع�لام فهي

عبارة عن ر�سالة ل�ش ّد انتباه امل�شاهد لها كالر�صا�صة التي ال تخطئ
الهدف وق��د حتتاج �إىل م��دة للإقناع ،وم��ن هنا ظهرت الربامج
تهتم بثقافة وعادات املجتمعات وعاداتها � ،اّإل ا ّنه عند حتليل
التي ّ
م�ضمون تلك الربامج جند �أن بع�ضها يهدف �إىل ترويج العادات
ال�شاذة �أو ال�سيئة �أو ت�سقيط املجتمع العربي ،وبع�ضها يتم العمل
به ب�شك ّل عفوي ،فهو يحمل الإيجابيات وال�سلبيات يف �آن واحد،
لأ ّنه مل ُيعمل وفق خطط مدرو�سة ،بينما النوع الآخر من الربامج
يكون الهدف منها �إظهار �صورة �إيجاب ّية �أو �سلب ّية ملجتمع معينّ �أمام
املجتمعات الأخرى.
وهذا ال يعني خلو ال�ساحة الإعالم ّية من الربامج املو�ضوع ّية
التي تهدف لالرتقاء بالواقع � اّإل �أ ّنها قليلة على ال�شا�شة الف�ض ّية،
ولع ّل ال�سبب وراء هذه الكرثة والتح ّول الكبري يف طبيعة الربامج
ي�أتي نتيجة ابتعاد دول العامل عن لغة البارود يف �صراعها ،وحروبها،
واللجوء �إىل لغة الإعالم ،ف�ض ًال عن التطور التكنولوجي يف و�سائل
الإع�ل�ام ،و�سرعة الو�صول للم�شاهد والتفاعل اللحظي ،وغياب
جانب الرقابة.
ال للرمادية
ومن جانبه �أو�ضح المخرج التلفزيوني حمزة محمد فيحان
�أنه :مع التط ّور يف و�سائل الإعالم ظهرت العديد من الأفكار التي
� ّأ�س�س لها متطوعون من النا�شطني يف املجال امل��دين والإن�ساين،
فظهر لنا م�صطلح التجربة االجتماع ّية التي تهدف �إىل معرفة
ثقافة املجتمع ب�ش�أن مو�ضوع معينّ  ،وجند من �أطلق جتارب كهذه هم
من�صات التوا�صل االجتماعي ،فعملت و�سائل الإعالم
ال�شباب على ّ
املرئية على عر�ض تلك الربامج على ال�شا�شة الف�ض ّية؛ لغر�ض ك�سب
�أكرب عدد من اجلمهور املتابع للقناة كو�سيلة �إعالمية ،ولهذا النوع
من الربامج �أهم ّية كبرية من الناحية االجتماعية لدرا�سة م�ستوى
الوعي لدى النا�س الذين يدخلون يف �إطار التجربة ،وتنبيههم على
االلتفات �إىل بع�ض الأعمال ال�سلب ّية املحيطة بهم ،و�أي�ض ًا وتختلف
التجارب يف �أنواعها ومعاجلاتها ،فمنها ما يعالج ظاهرة ،ومنها
ما يعالج ق�ضايا اجتماع ّية ،لتتج ّلى �أهم ّية التجربة االجتماع ّية يف
�أ ّنها تُبنى على العفو ّية يف التعامل مع اجلمهور امل�ستهدف بالتجربة،
واالبتعاد عن الت�ص ّنع يف خلق �أح��داث التجربة و�إدخ��ال اجلانب
التمثيلي فيها ،والتمييز ملجتمع ال�شباب بني الأبي�ض والأ�سود يف
املعامالت الأخالق ّية ،واالجتماع ّية �أي ال رمادي فيها.
قالوا عن ال�سعادة هي الراحة والر�ضا والأم��ان وال�سالم،
ونرى ال�سعادة جنة احتوت ك ّل ما قالوا ،لي�س بيننا وبينها �سوى
�أن نعمل بقيمها عطا ٌء بال �شروط وال م ّنة ،تلك هي الجنة.
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تقرير

شف ٌي
َم َّح َّط ٌ
ات َ
صيف َّي ٌةُ :م َخ َّي ٌم َك ِ
َي َتجاو ُز َ
رك
ثالثما َئ ِة ُمش َت ٍ

دالل كمال العكيلي /كربالء املق ّد�سة

�أ�صبح للمخيمات الك�شفية �ضرورة مهمة بالن�سبة �إىل تالميذ لأنها
ت�ؤدي دور ًا ف ّعا ًال يف تثقيف مهارات الأطفال وتنميتهم والنهو�ض بهم
�إىل م�ستوى �أف�ضل ،لذا كان من الربامج التي �أقامتها جمموعة مدار�س
العميد التعليمية التابعة لق�سم الرتبية والتعليم يف العتبة العبا�سية
املق ّد�سة ،عدة خميمات ك�شفية كان �أحدها (حمطات �صيفية) الذي
ي�شمل الفئة العمرية من (� 6إىل � 12سنة) �أي طالب املدار�س االبتدائية
لكال اجلن�سني.
ويف حديث لنا مع الأ�ستاذة منى وائل مديرة مدر�سة العميد للبنات
ب ّينت قائل ًة( :حمطات �صيفية) خميم ك�شفي ملجموعة مدار�س العميد
وهو التجربة الأوىل للمدر�سة �إذ كان يف ال�سنوات ال�سابقة يقت�صر على
جمموعة من الأيتام ويخت�ص ب�أمور تعليمية فقط� ،أ ّما يف هذه ال�سنة
فقد �أطلقناه بحلة جديدة لي�شمل اجلن�سني الأوالد والبنات من عمر
(� )12-6سنة وو�صل عدد امل�شرتكني �إىل  300م�شرتك وهم يف تزايد،
ومن جميع املدار�س واملناطق يف كربالء.
مميزات املخيم:
يتميز (حمطات �صيفية) بتنوع الفقرات التي �أُعدت له وفق درا�سة
ور�ؤية هادفة حيث ميتد حلوايل ( )50يوم ًا ،يت�ضمن فقرات عدة منها:
• �سفرات ترفيهية.
• م�سابقات تعليمية.
• الريا�ضة.
• الإر�شاد الرتبوي.
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• الرتكيز على اللغة الإنكليزية.
• قراءة القر�آن الكرمي – برنامج الأذن الواعية امل�ستخدم يف
مدار�سنا ب�شكل خمت�صر-
• خميم مبيت يف قاعات جامعة العميد.
• زيارة ملجمع �أم البنني الطبي ق�سم العناية بالأ�سنان
لتعليمهم طرق الوقاية والأ�ساليب اخلا�صة للعناية بال�سن ،وتو�صيات
�أخرى.
• الربنامج يتكفل بخطوط النقل للم�شرتكني باملخيم.
الهدف من (حمطات �صيفية):
ال�سيدة منى وائ��ل بقولها� :إنّ الهدف من �إق��ام��ة هذه
وتابعت ّ
املخيمات يف هذا الوقت هو جعله بدي ًال عن االلعاب الرقمية وو�سائل
التكنولوجيا التي ا�صبحت م�ل�اذ ًا لكثري م��ن الأط��ف��ال واملراهقني،
وهذا ما يقلق الأهل ف�أ�صبحوا يبحثون عن البدائل لي�ستثمروا �أوقات
فراغ �أطفالهم وميل�ؤوها مبا يجود عليهم يف ربيع العمر ،حتى ال تكون
الأجهزة اللوحية ال�شغل ال�شاغل لهم ،خ�صو�ص ًا �أن هدف املخيم هو
تربوي تثقيفي تنموي ي�ستثمر طاقات الأطفال ويوظفها يف �أماكنها
ويحفزهم على الإبداع والتفكري وتنمية القدرات التي مل تُكت�شف فيهم.
وم��ن اجل��دي��ر بالذكر �أن املخيم الك�شفي ه��و التجربة الأوىل
ملجموعة العميد التعليمة التي ر�أيت على تقدمي ك ّل ما هو �أف�ضل وما
ي�سهم يف رفع امل�ستوى الثقايف والعلمي وتر�سيخ مبادئ الدين الإ�سالمي
وجتذيرها لدى جيل امل�ستقبل.

ألفة نساء

فاطمة صاحب العوادي /بغداد
علي ومعها �أم زينب
بوجه با�سم وقور وحت ّية طيبة دخلت �أ ّم ّ
ي�ضج باحليو ّية
املجل�س املعتاد للث ّلة الط ّيبة ،املجل�س هذه امل�� ّرة ّ
�سجلت ت�أثري ًا
والدعابة حل�ضور زهرات احلياة ،تلك الوجوه الن�ضرة ّ
�إيجابي ًا يف نفو�س الث ّلة الط ّيبة ،كانت �أول ب�شائرها قيام الفتيات من
ال�س ّيدات
مقاعدهنّ للتح ّية ،وت�سابقهنّ يف ف�سح املجال جللو�س ّ
علي وعالمات
القادمات� ،أخذت احلا�ضرات جمل�سهنّ وبادرت �أ ّم ّ
االرتياح بادية على وجهها قائلة كيف حال بناتنا اجلميالت؟
�أخذين هذا املوقف � -أعني قيامكنّ عند دخولنا � -إىل تذ ّكر
خلق كرمي من �أخالق ديننا احلنيف ،وقد �أك ّد عليه نب ّينا الأكرم
و�أهل بيته.
�أ ّم ح�سين :نعم ،قد جاء يف كالم �أهل البيت« لي�س
م ّنا مَن لم يرحم �صغيرنا ،ولم يو ّقر كبيرنا»(((.
زينب مت�سائلة� :إىل هذا احل ّد يا خالة؟
�أ ّم ع�ل� ّ�ي :يا حبيبتي ،تعلمني �أنّ ق�� ّوة � ّأي جمتمع �أ�سا�سها
الرتابط والتما�سك بني �إفراده ،وكبار ال�سنّ هم �أفراد عا�شوا مدة
�أكرث ،ولهم خربات وجتارب حيات ّية جديرة باالعتبار.
أحب �أحاديث جدّي وق�ص�صه التي يختمها دائم ًا
زهراء� :أنا � ّ
بحكمة.
�أ ّم ح�سين� :إنّ التقدّم يف ال�سن وتراكم الأحداث واخلربات
جتعل الكبري يف و�ضع خا�ص.
النف�سي
�أ ّم نور :لذلك يجب عند التعامل معه مراعاة الو�ضع
ّ
والإن�سا ّ
ين له.
أحب كبار ال�سن ،ولك ّنهم ال يبالون ب�آرائنا يعدّون ما
تقى� :أنا � ّ
يقولون هو ال�صحيح فقط.
�أ ّم زي�ن��ب :لي�سوا كذلك حبيبتي� ،إ ّنهم بحاجة �إىل �أ�سلوب
خا�ص لإقناعهم.
ال�سجاد
�أ ّم ع�ل� ّ�ي :لو طالعنا ر�سالة احلقوق لإمامنا
ّ
لوجدنا النقاط الأ�سا�س ّية يف كيف ّية التعامل معهم.
�سجاد� :أول حق هو (توقريه ل�س ّنه و�إجالله لتقدّمه يف
�أم ّ

الإ�سالم قبلك) ،يعني احرتامه والإ�شادة بجهده و�أخذ �آرائه بنظر
االعتبار.
علي :كذا ما ورد يف الر�سالة( :ترك مقابلته عند اخل�صام،
�أ ّم ّ
وال ت�سبقه �إىل طريق ،وال ت�ستجهله و�إن جهل عليك) ،فينبغي عند
ٌ
خمطئ �أو تتجاهل ر�أي��ه و�إن كان
مناق�شته مث ًال �أن ال ت�شعره �أ ّن��ه
خمطئ ًا بالفعل.
زينب :خالتي احلبيبة ،وكيف �أبينّ له خط�أه؟
�أ ّم ح�سين :ربمّ ا يكون �أ�سلوب اال�ستف�سار والت�سا�ؤل هو احل ّل
الأف�ضل ،مثلما فعل الإمامان احل�سن واحل�سني عندما �أرادا
�شيخ كيفية الو�ضوء.
تعليم ٍ
علي :تعلمنّ حبيباتي كذلك من حقّ الكبري �أن ال ت�سابقه يف
�أ ّم ّ
طريق ،فيجب ان تف�سح املجال له كي مي ّر.
�أ ّم زهراء :لقد �أ ّكد �أهل البيت يف �أحاديثهم على توقري
حديث للإمام ال�صادق� إذ قال:
الكبري ب�شكل الفت ن�ست�ش ّفه من ٍ
«ثالثة ال يجهل ح ّقهم �إال منافق معروف بالنفاق :ذو ال�شيبة في
الإ�سالم ،وحامل القر�آن ،والإمام العادل».
�أ ّم �سجاد :ال ّ
�شك يف �أنّ لهذا الت�أكيد �آثار ًا �إيجابية يف متا�سك
املجتمع ،ون�شر ثقافة االحرتام ،وحفظ احلقوق املعنو ّية والنف�س ّية،
الكبري �إذا ما وجد االح�ترام والتقدير من جمتمعه �أُعطي �شحنة
من الأمل والثقة بالنف�س وامل�شاركة يف �أمور احلياة ،فالإن�سان مك ّرم
عند اهلل يريد به خري ًا يف ك ّل حال.
زينبَ :من يتعامل مع الكبري عليه �أن ي�ضع يف ح�سابه �أ ّنه
يحب �أن يعامله النا�س� ،ألي�س كذلك؟!
قريب ًا �سيكون مثله ،فكيف ّ
علي� :أح�سنت يا ابنتي.
�أ ّم ّ
زه��راء :ما �أجمل �أخالقيات ديننا ،ولكن يا للأ�سف يجهلها
كثريون وال يط ّبقها َمن يعرفها.
�أ ّم زينب :كلاّ يا ابنتي ،بكنّ يا براعم الإ�سالم الند ّية ويا
ن�ساء امل�ستقبل ال�صاحلات ،ما يراه النا�س فيكنّ من خلق و�أدب
�سيكون تطبيق ًا عملي ًا نافع ًا �إن �شاء اهلل.

((( مشكاة األنوار :ج ،1ص.13
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لحياة أفضل

صفية جبار اجليزاين /بغداد
من امل�شاكل التي تعاين منها العديد من الأ�سر حتّى �إن كانت
هذه الأ�سرة �صغرية ،هي م�شكلة امل�شاجرة بني الإخوة ،وقد ت�س ّبب
خا�ص ًة الأم؛ لوجودها يف البيت
هذه امل�شكلة �أمل ًا و�إزعاج ًا للوالدينّ ،
�أكرث من الأب ،ويف كثري من الأحيان يعجز ِكال الأبوين عن منع تلك
امل�شاجرات ،وال تخلو هذه امل�شكلة من �أ�سباب.
ومن هذه الأ�سباب الغرية بني الإخ��وة ،التي حتدث ب�سبب
اهتمام الأبوين �أكرث ب�أحد الإخوة بنحو من الأنحاء ،وعدم مراعاة
العدالة بينهم� ،أو ب�سبب مقارنة الواحد منهم بالآخر.
فيقوالن لأحدهم� :إنّ �أخاك �أف�ضل منك فهو مطيع ونظيف و..
و ،..ف�ض ًال عن م�س�ألة تف�ضيل الذكور على الإناث ب�صور ٍة مفرط ٍة،
وهذا �شائع يف جمتمعنا ياللأ�سف ،وذلك ُي�شعر البنت ب�أ ّنها دون
�أخيها؛ لأ ّنها �أنثى ،ولهذه الأ�سباب يحقد الأبناء على بع�ضهم بع�ض ًا،
مما ي�ؤدّي �إىل ال�شجار والت�صادم بينهم.
من الأ�سباب الأخرى �أنّ �أحد الإخوة يعيرّ �أو يعيب �أخاه ب�ضعف
تف ّوقه الدرا�سي وك�سله �أو ب�شكل ج�سمه ،وق�صره ،و�ضخامته ،ف�ض ًال
عن ا�ستيالء �أح��د الإخ��وة على �ألعاب �إخ��وان��ه و�أغرا�ضهم بدون
ر�ضاهم �أو �أن ت�أخذ الأم لعبة الأخ الأكرب وتعطيها للأخ الأ�صغر،
مما ي���ؤدي �إىل حقده على �أخيه ،فيقوم ب�ضربه و�إيذائه ،وهناك
�أ�سباب �أخرى.
يف و�سط هذه الأجواء يقف الأبوان عاجزين عن احل ّد من هذه
امل�شاجرات بني الإخوة ،فنقول �أيها الآباء والأمهات عليكم باملحبة
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تخ�ص�صا وقت ًا معين ًا لك ّل
ال�شاملة بني الأبناء دون تفرق ٍة بينهم ،و�أن ّ
من الأبناء وهذا من ح ّقهم ،و�أن ال تفرقوا بني الذكور والإناث ،فعلى
تهتم بابنتها وجتعلها �صديقة لها وتُ�شعرها ب�أ ّنها تحُ بها كما
الأم �أن ّ
تحُ ّب باقي �إخوتها من دون فرق ،و�أي�ض ًا على الوالدين �أن يح ّققا
العدالة بني الأبناء يف امللب�س وامل�أكل والألعاب.
�أ ّما امل�صروف اليومي فهذا طبع ًا يختلف بح�سب عمر الأبناء،
فالولد الأكرب يحتاج �إىل م�صروف �أكرث من �أخيه الأ�صغر؛ لذا على
الإخوة تق ّبل هذا الأمر ،مثلما نن�صح بعدم املقارنة بني الأبناء؛ لأ ّنها
تُثري الغرية بينهم والب ّد للأبوين من �أن يعرفا �أنّ هناك فروق ًا فرد ّية
بينهم؛ ولذا ال ميكن �أن يكون ك ّل الأبناء متفوقني ومطيعني ومب�ستوى
اخلا�صة.
واحد من الذكاء والنباهة؛ فلك ّل واحد منهم ميزته
ّ
و�أخري ًا نن�صح الوالدين بعدم التدخل كثري ًا يف �أمور النزاع
بني الأوالد � ،اّإل �إذا كان هناك �أذى �أو �ضرب ،ويجب اللجوء �إىل
احل��وار ال��ه��ادئ ،وو�ضع القوانني لهم وم��ن يلتزم بهذه القوانني
يح�صل على مكاف�أة ،مثلما نن�صحهم ب�أن ي�ضعا لأوالدهم ن�شاطات
داخل املنزل ،كم�ساعدة الأم يف �أعمال املنزل� ،أو م�ساعدة الأب
اخلا�صة
يف بع�ض الأع��م��ال ،وكذلك ممار�سة ك�� ّل منهم هوايته
ّ
كالر�سم مث ًال ،وت�شجيعهم على قراءة الق�ص�ص والكتب الهادفة
املنا�سبة لأعمارهم ،وبهذه احللول ممكن �أن نق ّلل من امل�شاحنات
وامل�شاجرات بني الإخوة.

لحياة أفضل

د.آالء سامل حاتم /كلية اإلمام الكاظم
مهما و�صلت املو�ضة �إىل درجة من اجلمال لن تكون �أجمل من ودوره الكبري يف ذل��ك �أم ال��دور املغ ّيب للأهل يف تربية الأبناء
ال�سرت واحلياء ،انت�شرت يف الع�صر احلايل �آخر �صيحات املو�ضة ،وتن�شئتهم.
ف�أخذ �شبابنا ينجرفون وراء ه��ذا التيار اخلطري ،و�أخ��ذ يطرق
وهنا تكمن امل�شكلة احلقيقية� ،إذ �إن بع�ض الأ�سر تقوم بدالل
�أ�سماعنا بني احلني والأخر عبارات� :أريد �أن �أكون �شبيه ًا بالفنان �أوالده���ا ،وه��ذا ي���ؤدي �إىل م��ردود �سلبي ،فانعدام احل��وار معهم
الفالين� ،أو �أري ُد �أن �أرتدي مثل الفنانة الفالنية ،متنا�سني الإ�سالم وعدم توجيههم �إىل الطريق ال�صحيح يكون باب ًا لذلك ،فيجدون
دين الفطرة والعقل والعلم.
االرتياح بتقليد مناذج يف املجتمع لي�ست جدير ًة با ّالتباع ،ومن ثم
�إن ال�سعي امل�ستمر وراء ذلك ي���ؤدي �إىل م�شكلة اجتماعية فقدان القدوة والأ�صالة ،والأكرث عر�ضة لهذا ال�شيء هنّ الفتيات؛
واقت�صادية ،ف�ض ًال عن م�ضيعة الوقت
ب�سفا�سف الأمور� ،إذ تعدّى لطغيان العاطفة وال�شعور املرهف عندهنّ  ،ف�ض ًال عن اعتقادهنّ
ِ
البحث عن الظهور مبظهر مقبول ،و�إمن��ا �أ�صبح يتغلغل ب�شخ�ص بجذب َمن حولهنّ ِع�ْب�رْ ذلك التقليد؛ ولكن �أيتها العزيزة هذه
الإن�سان ذاته ،وقد نهتنا ال�شريعة ال�سمحة عن التقليد الأعمى ،و�إن اجلاذبية ظاهرية فقط ،غري نابعة من ق ّوة ال�شخ�صية؛ لأ ّن ِك �آثرت
منك ،كوين القائدة
كان من �أقرب النا�س لنا ،قال تعاىلَ  :و ِ�إ َذا قِي َل َل ُه ُم ا َّت ِب ُعوا مَا االختباء خلف �شخ�صية تعتقدين �أنها �أف�ضل ِ
�أَ ْن َز َل هَّ ُ
الل َقا ُلوا َب ْل َن َّت ِب ُع مَا �أَ ْل َف ْي َنا َعلَ ْي ِه �آَ َبا َء َنا �أو َل ْو َكا َن �آَ َبا�ؤُهُ ْم اَل التي يقتدون بها ويق ّلدونها ،وال تنقادي وراء �شخ�صيات الآخرين
َي ْع ِق ُلو َن َ�ش ْي ًئا َو اَل َي ْه َتدُو َن( /البقرة )170 :وعن �أمير الم�ؤمنين و�أفعالهم.
علي ..« :ف�إنه من ت�ش ّبه بقوم �أو�شك �أن يكون منهم »(((.
ختام ًا �أق��ول ل�شبابنا العاقل والواعي �إن الهندام والظهور
التقليد مل ُ
يك مقت�صر ًا على املو�ضة بل تعداها �إىل الأقوال مبظهر ح�سن واالعتدال فيه �أمر ح�سن وممدوح من قبل ال�شريعة
والأفعال متغافلني عن �أنّ كرامة هذا الإن�سان ب�شخ�صيته ،فالتقليد الإ�سالمية؛ لأنه يتوافق مع الفطرة ال�سوية التي يحر�ص عليها ك ّل
ما هو �إ ّال جتمي ٌد للفكر والعقل ،فهل �س�ألنا �أنف�سنا :ما الدافع وراء فرد ذو طبع �سليم ،ولكن الإفراط والتفريط فيه ،والتقليد الأعمى
التقليد؟ وما �سبب ذلك؟ هل هو ق ّلة وعي و�إدراك �أم غياب الدين لك ّل ما ُيبتدع هذا هو املرفو�ض واملذموم الذي الب ّد من الوقوف
ّ�ضده والإ�شارة �إليه.
((( ميزان احلكمة :ج ،1ص.687
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هديل غازي املوسوي /القادسية
احلب ي�أتيك غفلة..
هو ّ
بال موعد..
احلب..
هو ّ
�أحرف وابت�سامة قلب م�س ّهد..
احلب �شم�س..
هو ّ
�أجنم يف � ّ
أكف العا�شقني..
وليل طويل..
حر ّية يف �أز ّقة �سجن م�ؤبد.!..
احلب دنيا..
هو ّ
قلب �صغري تكرب معه حلظة
ث ّمة �شرارة تنبعث يف ٍ
فلحظة ،عام ًا تلو عام تر�سم �شكل �ضحكاته،
دمعاته �صخبه ،هدوءه ،خطواته الأوىل ،كلماته
الأوىل حتّى ي�صبح ما هو عليه.
تنمو قلوب ُم َطف�أة ال ي�شعل وهجها � ّأي �شيء،
ال تُب�صر اجلمال ،وال تفقه لغة العيون ،ال بوح
قلوب م�سكين ٌة
للهم�سات ،ال �ضجيج للم�شاعرٌ ،
بائ�سة ،تُطفئ ك ّل َمن حولها وتهدم �أحالمهم،
هكذا هي ال جدوى من البوح �أو ال�سكون.
وتنمو قلوب بوهج الف�صول ،جتتاح العامل ح ّب ًا،
عطرها خمتلف املزاج� ،أجنحتها ال تعرف لون ًا
قلوب ح�� ّر ٌة ت�شرق حتّى يف
�أو مكان ًا �أو زمان ًاٌ ،
انك�سارها ،تُطعم حتّى يف جوعها ،حتت�ضن يف
ع ّز جرحها ،طليق ٌة نق ّي ٌة كحمامة ح�ضرة الإمام
احل�سني ،ت�ألف ك ّل زائ��ر ،وحت َّلق فوق ك ّل
قلب جريح.
ٍ
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احلب تار ًة يكون رج ًال و�أخرى يكون امر�أ ًة..
ّ
ك ّف ْي طفل ناعمتني..
ر�س ٍام..
فر�شا َة ّ
�شاعر..
قلم ٍ
َ
م�سافر..
حقيب َة
ٍ
ذاكر ًة من�س ّي ًة..
طرقات موح�ش ًة..
ٍ
�شم�س �شتاءٍ ..
َ
قطرات ندً ى..
ِ
يتيم..
�أك ّف ًا مت�سح على ر�أ�س ٍ
وطن ًا..
حب..
ك ٌّل ما يف الكون ٌّ
��ب ،لي�س املهم م��ا هو
ك�� ّل م��ا يجتاح روح��ك ح ٌّ
نحب.
احلب ،الأهم هو كيف ّ
ّ
كيف يكون لأ ّيامنا معنى..
لكلماتنا معنى..
حلزننا معنى..
لذاكرتنا لأفراحنا لأدمعنا ،كيف؟
ك ّل امل�شاعر يقتلها الظلم والق�سوة والإجبار،
العنف والتجريح ،الإهمال ،والالمباالة تقتل ك ّل
�شيء ،من غري املمكن �أن تتكون امل�شاعر مع هذه
احلب ونعي�شه
ال�صفات ،ف�إذا ما �أردنا �أن نعرف ّ
ل��زام علينا �أن نت�سامح مع ذواتنا ،ومع العامل
املحيط بنا� ،أن مننح ب�صدق� ..أن نعفو بلني..

�أن نكون �شجعان ًا يف �أفعالنا و�أقوالنا� ،أن نكون
�أوفياء مع ذواتنا �أنقياء� ،أذا ما امتلكنا هذه
بحب
نحب ،و�سننعم ّ
ال�صفات �سنعرف كيف ّ
الآخر لنا.
ربمّ��ا يت�ساءل الكثري مل��اذا �أ�صبحنا نتوق �إىل
احلب� ،إىل الإخال�ص وال�صدق والنقاء يف ك ّل
ّ
���ش��يء ،وك�� ّل عالقة نفت�ش عنها يف ك�� ّل مكان،
ون�شكو انعدامها وكثري ما ن�سمع تلك الكلمات
(الزمن تغيرّ  ،والنا�س تغيرّ ت وذهبت الطيبة مع
�أهلها)� ،ألي�س هذا ما نقوله؟
تُرى �أين ذهبت الطيبة؟ وهل ذهبت �أم نحن َمن
ال يب�صرها! ماذا نفعل كي ن�ستعيدها؟
ربمّ ا علينا �أن نح�سن الظن ،ونفعل مع الآخر ما
نحب �أن يفعله معنا ،ونتحاور ب�شفافية ،ونعطيه
ّ
�ضروري
احل��قّ يف الدفاع عن نف�سه؛ فالتق ّبل
ّ
يف ا�ستمرار ّية العالقات و�إجناحها وال تك ّونوا
�سيوف ًا على رق���اب م��ن حت�� ّب��ون ،وال تب�صروا
ال�شوك ،وتغفلوا عن جمال الزهر ،فث ّمة �أ�شواك
رقيقة متعبة من �شدّة الظم�أ.
فلنتخ َّل عن جلد ذوات��ن��ا وجلد الآخ���ر ،لنكون
�سعداء.
وحب الآخر،
حب الذاتّ ،
حب اهللّ ،
ال�سعادة ّ
حينما جت��د اهلل يف �أع��م��اق��ك يف ك�� ّل حني
حقيقي من دون قيود ،من دون
بحب
�ستنعم ّ
ّ
خيبات.

لحياة أفضل
يد َ
الخ ِف َّية
رح َم ِة ا َل ُ
ُن ُ
سو ُر ا َّل ْ
ق�صة يف ك ّل
تق�ص علينا ّ
جل�ست جدّتي وجل�سنا حولها ،وكانت ّ
تق�ص علينا
ليلة ،تع ّلمنا فيها كيف نواجه احلياة ،ويف �أحدى الليايل وهي ّ
ق�صة عن النخلة املري�ضة،
أق�ص عليكم ّ
ق�صة كعادتها� ،إذ قالت :اليوم �س� ّ
ّ
وكيف واجهت مر�ضها وبقيت �صامدة ،فقالت :كان هناك فالح له ب�ستان
جميل ،فيه نخيل جميل املنظر ،و�أ�شجا ٌر طيبة الث ّمار .وكان هذا الفالح
يذهب ك ّل يوم لكي يعتني بب�ستانه ،وكانت من جمموعة تلك النخيل ،نخل ٌة
مري�ضة ال يوجد لديها �سعف �أو ثما ٌر ،وكانت �شبه الهاوية على الأر�ض،
يهتم بها لأ ّنه كان يظن �أ ّنها ال ت�صلح؛ كونها بال فائدة رغم
وكان الفلاّ ح ال ّ
�صغر عمرها ،ويف �أحد الأ ّيام ا�ستوقفت تلك النخلة امر�أة كانت ت�أتي ك ّل
يوم �إىل الب�ستان لتجمع احلطب ،فنظرت �إىل النخلة امل�سكينة التي ال حول
لها وال ق ّوة ،وق ّررت يف داخل نف�سها �أن تعتني بتلك النخلة املري�ضة ،ف�أتت
�إىل �صاحبها الفالح وقالت له ملاذا ال تعتني بتلك النخلة ،ف�إ ّنها من النخيل
اجلميلة ،و�صاحبة ث ّمار مم ّيزة؟ فقال لها� :إ ّنها نخلة مري�ضة وال حاجة
يل بها ،فقالت له :هل �أ�ستطيع �أن �أعتني بها ،فقال الفالح للمر�أة :افعلي
لك فهي نخلة مي�ؤو�س منها ،فقالت :ال ي�أ�س من رحمة اهلل،
ما يحلو ِ
�ستعود احلياة �إن �شاء اهلل لها ،وبقيت تلك املر�أة تعتني بها وتعاجلها
واخلا�صة بالنخيل وت�سيقها وا�ستمرت على هذا احلال
بالعالجات الالزمة
ّ
ملدّة طويلة جد ًا ،ومل تي�أ�س ،ويف ذات يوم �أتت �إىل املزرعة و�إذا بها ترى
�أوراق�� ًا خ�ضراء جميلة و�صغرية قد ولدت لتزهو من جديد ،وهذا زادها
�إ�صرار ًا على �أن تعتني بها �أكرث ف�أكرث ،ويف العام اجلديد �أ�صبحت تلك

النخلة �أجمل ما يف ذلك الب�ستان ،وك ّل الأنظار تتوجه �إليها لمِ َا لها من
منظر وث ّمار ال مثيل لها من بني النخيل يف الب�ستان.
�أ ّما �صاحب الب�ستان فقد ندم على �شعوره بالي�أ�س وعدم اهتمامه
بها ،و�إنّ رجوع احلياة لتلك النخلة كان مب�شيئة اهللّ ، ثم بف�ضل عقيدة
تلك املر�أة برحمة اهلل.
�إنّ مثل النخلة كمثل بع�ض الأط��ف��ال الذين يعانون من �أمرا�ض
مزمنة ،ومنها �أمرا�ض مي�ؤو�س منها ،وعوائلهم يائ�سون منهم ،ولكنّ
هنالك ن�سور رحمة اهلل التي هي فوق رحمة اجلميع ،وكم من مر�ضى
ومر�ضهم مزمن �أ�صبحوا علماء ندر�س بحوثهم.
�إنّ �إ���ص��رار تلك امل���ر�أة على حت ّمل م�س�ؤول ّية النخلة املري�ضة ال
يختلف على �إ�صرار وحتمل �أولياء الأمور م�س�ؤولية �أطفالهم املر�ضى لكي
ي�ساعدهم على �أن يواجهوا احلياة مبا فيها ويكونوا لهم ال�سند ،ال كالفلاّ ح
بحجة �أ ّنها مري�ضة وال ت�صلح ملواجهة احلياة ،وكيف
الذي هجر النخلة ّ
ين�سى الإن�سان �أنّ اهلل هو �أرحم بعبده ،لأ ّنه هو الرحيم فعندما ينق�ص
م ّنا �شيء يعطينا اهلل� شيئ ًا �أقوى ملواجهة احلياة ،لكي يكون لنا �سند ًا
نتكئ عليه من بعد اهلل ،ف�أنتم ال تعلمون كم من يد خف ّية ّ
�سخرها
اهلل لكي متت ّد �إىل تلك النخلة املري�ضة.
ها�شمية عبا�س راجي /الديوانية
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الس ِجي َنة؟
َمن َّ

الع ْذب
دو ُل َ
الج َ
َ
يف عزلة املكان جال�سة وا�ضعة كلتا يديها املتعبتني
من ق�سوة ال�سنني على ع ّكازها القدمي ،ملقية بر�أ�سها املثقل
باحلزن اململوء وحدة على يديها.
تراقب ن�سمات ال�شتاء الباردة تتخلل �إىل زوايا غرفتها
ال��ت��ي ب��ات��ت ب���اردة كقلبها م��ن �صقيع اجل��ف��اء وال��ن��ك��ران،
وت�ستمع �إىل �أ�صوات �صبية يلعبون وميرحون ،وفج�أة اجتهت
خطواتهم نحو الباب ،تعالت الأ���ص��وات� :إن��ه �أب��ي «مرحبا
بابا» ،ت�سارعت نب�ضاتها ونادى قلبها احلنون مع نداءاتهم
الربيئة :ابني الغايل ،ومت ّنت �أن تكون مع ه���ؤالء ال�صغار
لت�ستقبل ولدها الغايل ك�أيام زمان ،فهو نادر ًا ما يتذكر �أن
مي َّر بغرفتها �أو ي�س�أل عن حالها ،لقد خلق يف عينيها دمعة
�ساخنة ويف قلبها �أ ّنة حانية �،إنّ الولد قطعة من كيان الأم،
فلماذا ال�صد واجلحود؟!
ني ُط َّل على َمن لو رفعت يديها بالدعاء لك
ُع ْد ي َا َب ّ
فلن ُير َّدُ ،ع ْد واجل�س عند قدميها واطلب العفو والر�ضا ،ففي
ر�ضاها ر�ضا اهلل تعاىل.
ُع ْد و�أ�سمِ ْعها عبارات ال�شوق واالحرتام والتقدير ،عبرِّ ْ
لها عن تق�صريك يف ح ّقها ،و�أنك مهما فعلت ال تفي بح ّقها.
ارج��ع ويف عينيك نظرات الندم  ،ويف يديك زهور
االعتذار؛ لت�سعد قلب � ٍّأم غالية.
و�سن نوري الربيعي/كربالء

�صديقتي احلبيبة �أت��ري��ن الهجمات املتوالية على احل��ج��اب؟ م�� ّر ًة
ي�ش ّككون يف فر�ضيته ،ويتالعبون بالن�صو�ص الدين ّية ال�صريحة� ،أو
املحجبة
ينكرون بع�ضها ،ويف�سرونها ب�شكل عجيب ،وم ّرة يهاجمون
ّ
بالباطل والكذب ،ويعر�ضون �صور ًا تظهر �أنّ احلجاب ُينق�ص قدر
الفتاة ويق ّلل منها ،وكثري ًا ما يعزفون على وتر �أنّ احلجاب قيد و�سجن،
و�أ ّنه مينع من احلياة احل ّرة التي حت ّقق فيها الفتاة ذاتها.
هذه الأكاذيب �أن ِ��ت تعرفينها ج ّيد ًا النت�شارها على و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،ويف قنوات �إعالم ّية خمتلفة.
ولكن تعايل نف ّكر �سو ّي ًا يف �أك�بر �سجن تدخله الفتيات والن�ساء يف
ي�ضم ماليني الن�ساء ،ويف ك ّل يوم تدخله فتيات
ع�صرنا هذا� ،سجن ّ
بالع�شرات ،بل باملئات والآالف.
ال�سجن؟ �إنه ّ�سجن «الظهور للإعجاب» �إ ّنه �سجن
�أتدرين ما هو هذا ّ
حولك كم من فتاة وامر�أة خ�ضعت
«�إظهار اجلمال والفتنة» ،انظري ِ
لعمليات جتميل خطرية ،وحقنت نف�سها مبوا ّد �ضارة.
كم من فتاة تُنفق الكثري على (املاكياج) وال�شعر ك ّل يوم لتتغيرّ وتت�أ ّنق
وتخفي نف�سها حتت قناع �سميك من الزينة الكثيفة التي ت�ش ّوه مالحمها
اجلميلة.
كم تت�ضايق املر�أة من ارتداء مالب�س �ض ّيقة وكعوب عالية فقط لتبدو
فاتنة يف �أعني الرجال.
لنت�أ ّمل مع ًا مبنتهى الإن�صاف:
املحجبة التي ترتدي ثياب ًا نظيف ًة ،جميل ًة بب�ساطتها
َمن ال�سجينة؟
ّ
وح�شمتها ،وتُخفي مفاتنها ابتغاء وجه اهلل ،فيمتلئ قلبها �سرور ًا،
وت�سعد بال�سرت� ،أم التي تظ ّل بال�ساعات �أمام املر�آة ،وترتدي مالب�س
ت�ضايقها ،وحتر�ص ك ّل �ساعة على �أن جتدّد (مكياجها) ،وتبحث عن
نظرات الإعجاب وكلماته؟
وتت�سق مع �أحكام دينها ،وال
َمن ال�سجينة؟ التي تَثق بنف�سها و�شكلهاّ ،
تنتظر � اّإل ر�ضا اهلل� ،أم التي تبحث عن قيمتها يف العيون والإطراء
على جمالها؟
َمن ال�سجينة؟ التي ال تع ّد نف�سها �سلعة وال تق ّيم نف�سها وفق �شكلها،
�أم التي تقلق من �سنوات عمرها ،وت�شعر �أنّ فر�صها فقط يف جمالها
اخلارجي ،وتخ�شى �أن يراها �أحد من دون (ماكياج)؟
عليك ف�أن هذا ال ي�ساوي حلظة طم�أنينة
فليهاجموا
حجابك ،وليفرتوا ِ
ِ
وثقة وحر ّية تعي�شينها به.
هدى ري�سان ال�شمري /كربالء املقدّ�سة
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لحياة أفضل
اطل
الح ِّق ِفي َ
ُكو ِني َها َل َة َ
سماءِ ال َب ِ
يا �أم�يرة احلجاب وال�صون والعفاف ال تنجري وراء
اجل�� ّو العام للمجتمع ،ك��وين �أن ِ��ت النور ال��ذي يتبع �ضوءه
املجتمع ،كوين قائدة ومتع ّلمة ومع ّلمة ،كوين �صرخة احلقّ
املدو ّية مب�سامع الباطل مهما عال كعبه وبدت ق ّوته وو�سائله
و�ألوانه يف تظلي ّلك وتخويفك وتغييبك عن ال�ساحة املجتمع ّية
أنت نواة املجتمع و�أ�سا�سه وقائد زمام �أموره وال
والدين ّية ،ف� ِ
تقف موقف املحايد من نف�سك ومن حولك و�إياك واعتزال
ِ
بحجة اخل��وف من
ال�ساحة املجتمع ّية والثقاف ّية والدين ّية ّ
وحجة الع ّفة واحلجاب وتقت�صري واجبك على البيت
املزالق ّ
والأ�سرة فقط.
احلجاب ال يعيقك �إن تق ّدمت باالجتاه ال�صحيح ل ُن�صرة
ح�صولك على ما تطمحني
احلق ،بل يزيدك ق ّوة و�إ�صرارا يف
ِ
�إليه يف ر�ضا اهلل انظري �إىل زينب الطهر كيف
�أكملت ر�سالة الإ�صالح التي جاء بها الإمام احل�سني من
بعده وكيف حت ّملت م�س�ؤول ّية التقدمي لهذه الر�سالة وكيف
وقفت �شاخمة منت�صرة بوجه �أقوى �سلطة يف ذلك الوقت،
لكنّ ق ّوة عفافها حجابها كانت �أقوى فزلزلت عرو�ش الطغاة،
و�أو�صلت الر�سالة على �أمت وجهة ويف �أف�ضل حال.
�إنّ زي��ن��ب الطهر ال ت��ري��د م��ن ِ��ك �أن تتّبعي
املت�شدقني ب�شعارات التح ّرر واالنفتاح فتلك عبود ّية حم�ضة
وو�سيلة للإيقاع بك ال حم ّبة بك وال باملجتمع ،وتذ ّكري �إن ك ّل

من يوزع �صكوك احلرية املهلكة واالنفتاح املبطن باالبتذال
وهتك الكرامة هو �سم�سار ال�شيطان الأك�بر و�سيتخذك
حطب ًا مل�صاحله ونزواته وميوله وتذكري �إنّ الف�ضيلة و�سط
بني رذيلتني كوين معتدلة يف وقوفك من ال�ساحة املجتمع ّية
وا�صلي العزم و�ست�صلني وقف موقف املدافع عن ح ّقك وعن
ال�ضعيف من الإن�سان.
منك �أن ت�صلحي ما ف�سد من
�إنّ زينب تريد ِ
املجتمع تريد منك �أن تكوين امر�أة حقيق ّية فاعلة.
ك��ونيّ �سائدة يف التبليغ والإع�لام والرتبية والتعليم
قائدة ال منقادة لعادات بالية ،ال تدعي ن�صب عينيك �سوى
ر�ضا اهلل ور�سوله و�أهل بيته ومن بعده فافعلي ما
أمامك
يحلو لك ال تتق ّم�صي موقف املتف ّرج من ك ّل ما يحدث � ِ
يف املجتمع بل خذي دورك يف التغيري والت�أثري تقول ال�س ّيدة
علي �أثاره بل
بنت الهدى( :ال �أريد �أن �أكبر ويترك الزمن ّ
�أنا التي �أريد �أن يترك عليه �أثر)(((.
و�أخ ً
�يرا تريدك �أن تكوين كزينب الطهر التي ملأت
اخلافقني بكلمة واهلل لن متحو ذكرنا ،فكانت �شذرة احلقّ
يف جبني الت�أريخ تتلألأ �إىل الأبد.
فردو�س نعيم الظاملي /املثنى
((( النسخة الكاملة من أقوال الشهيدة بنت اهلدى ،ص.68
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الملف التعليمي

اق ٌع و َت َح ِّد َيات
ال ّتع ِل ُ
يم َ
العا ِلي َو ِ

�سو�سن بداح خيامي /لبنان
�إنّ �أزمة التعليم العربي م�ستع�صية ،ومن املتعارف عليه �أ ّنه
يف �سبعينات القرن املا�ضي و�صل التعليم �إىل الق�ضاء على الأم ّية،
العاملي للجامعات
وكانت اجلامعات العرب ّية يف طليعة الت�صنيف
ّ
ب�شهادة املنظمات الدول ّية ،وكانت مق�صد ًا للطالب الأجانب.
�أ ّما حال ّي ًا فالتعليم العايل يعاين من التدهور يف ظ ّل الو�ضع
ال�س ّيئ وظروف البالد العرب ّية ال�صعبة حتّى �أ�صبح يف احل�ضي�ض،
فاجلامعات تفتقر �إىل �أدنى االحتياجات وال�شروط الداعمة للطالب
تخ�ص�صه كاملختربات وامل��ع��دّات وو�سائل الإي�ضاح املتط ّورة
يف ّ
ً
وغريها ف�ضال عن امل�شكلة الأكرب وهي ال�ضعف يف م�ستوى املالك
التعليمي ،والنق�ص يف العدد املطلوب من الأ�ساتذة واملناهج بحاجة
�إىل �إع��ادة النظر والتطوير؛ لأ ّنها قدمية ،وق ّلة الأبنية اجلامع ّية
و�ضيق م�ساحتها ،وم�شكلة عدم االهتمام باملتم ّيزين منهم والعباقرة
واملبدعني� ،أ ّم��ا �أزم��ة البطالة بعد التخ ّرج فحدّث وال حرج ،هذه
الأ�سباب وغريها �أفقدت التعليم العايل العربي م� ّؤ�شر اجل��ودة
والتم ّيز لتدنيّ املوا�صفات الالزمة وتع ّر�ضه للتدهور امل�ستمر.
�إنّ التعليم هو مقيا�س التط ّور ،وال�شباب املتع ّلم هو واجهة
يتم االهتمام بتعليمه ،وتوفري امل�ساحات
البلد الثقاف ّية ف���إن مل ّ
لتفريغ طاقاته ب�شكل �سليم� ،سوف يلج�أ ال�شباب �إىل ال�سلوك
الطائ�ش والعدوا ّ
خا�صة بعد �أن ح ّلت املقاهي ودور
ين
والتخريبيّ ،
ّ
الأل��ع��اب بدي ًال عن املكتبات العا ّمة وامل��راك��ز الثقاف ّية والنوادي
اجلامعي فاقد الثقة بجامعته وبت�أمني
الريا�ض ّية؛ لأنّ الطالب
ّ
فر�صة العمل له حتّى �أ�صبحت اجلامعة مكان ًا للرتفيه والتعارف
والت�سلية وا�ستعرا�ض الأزياء وت�سريحات ال�شعر ،ومتن ّف�س ًا لل�شباب
من ال�ضغوط االجتماعية والأ�سر ّية ،ومن ناحية ثانية م�شكلة انعدام
الأمن ّ
وتدخل الع�شائر والعادات والتقاليد ،ك ّل هذا يتح ّكم بواقع
الطالب وم�ستقبلة وم�صرية.
ما�سة �إىل الإ�صالح
من هنا يتبينّ �أنّ التعليم العايل بحاجة ّ
و�إع��ادة متكينه عن طريق النهو�ض به بتكاتف القادة ال�سيا�سيني
والإداري�ي�ن ،واجلمع ّيات ّ
ومنظمات املجتمع امل��دين ،وذلك بو�ضع
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ّ
خطة �إنقاذ و�إعالن حالة طوارئ ،وعلى اجلميع �أن يدرك خماطر
التهاون وال�لام��ب��االة والإه��م��ال لهذا القطاع ال��ذي ي�ش ّكل الق ّوة
الداعمة للتنمية والتط ّور والنهو�ض بالبلد نحو الإ�صالح و�إنقاذ
ال�شباب من ال�ضياع.
علينا ال�سعي ملعاجلة الغ�ش ومنعه يف االمتحانات ،ومالحقة
ي�شجع عليه ومتابعة اجلهات التي حتاول
َمن يتاجر بو�سائله �أو ّ
تدمري التعليم بك ّل م�ستوياته� ،إذ �إنّ هناك ع�صابات حتاول ال�سعي
لهذا التدمري عن طريق بيع و�سائل الغ�ش الإلكرتونية املتط ّورة،
املادي الكبري عرب ن�شرها
وال�سعي لت�سريب الأ�سئلة من �أجل الك�سب ّ
وب�شكل علني بني الطالب.
ال�سعي ملحا�سبة الع�صابات التي تعمل على ا�ستمالة الطلاّ ب
وابتزازهم مببالغ كبرية ،والعمل على مالحقتهم �أمني ًا ،وحثّ
الطلبة على مواجهتهم مبزيد من االجتهاد والنجاح والتف ّوق� ،إنّ
�إ�شاعة و�سائل الغ�ش علن ّي ًا هي و�سيلة من و�سائل �إ�ضعاف املجتمع
علمي ًا ،ودفع الأجيال �إىل املزيد من الإخفاقات ،ون�شر اجلهل بني
�أو�ساط املتع ّلمني.
الت�شديد على �أ���س��ات��ذة اجل��ام��ع��ات وامل��راق��ب�ين والإداري��ي�ن
والعمداء ور�ؤ�ساء اجلامعات وامل�شرفني ب�أن يتعاملوا مع هذه احلاالت
بحزم ّ�شديد وعدم التهاون فيها كون ذلك واجب ًا وطن ّي ًا ،وم�س�ؤول ّية
ال تهاون معها؛ لأ ّنها ت�ؤ ّثر يف الأجيال القادمة ويف املنظومة التعليم ّية
ك ّلها ،لأنّ الذي ّ
يغ�ش الآن �سيكون مد ّر�س ًا م�ستقب ًال ،والب ّد من �أن
ي�ؤ ّثر ذلك يف �أداء عمله ب�شكل �صحيح.
االهتمام ب�سكن الطلبة كونه مي ّثل الراحة النف�س ّية واجل�سد ّية
لهم ،وله ت�أثري مبا�شر يف امل�ستوى التعليمي للطالب.
وهناك �أمور كثرية مه ّمة ترتبط بالتعليم وت�ؤ ّثر يف امل�ستوى
التعليمي ي�صعب ذكرها على هذه العجالة.

الملف التعليمي صفحة

نوال عطية املطريي /كربالء املقدّ�سة
(�أعطني م�سرح ًا �أعطيك ثقاف ًة حتيا بها �أمم
عريقة) ،مقولة حتمل يف طياتها م�صاديق عديدة
ت�ترج��م حت��ت ع��ن��اوي��ن م��ل��ون��ة وم��ت���أن��ق��ة يف تعبريها
وفحواها ،فتجد فيها الفلكلور ،والأدب ،والق�ضية،
ومما ال �شك فيه �أنّ من
وال�صدق ،والن�شاط واحليويةّ ،
ويتجول يف ترحاب
يدخل �أروقة ق�صر العلم واملعرفة ّ
ً
ً
امل�ؤ�س�سة التعليمية �سيدرك �أنّ للم�سرح �أثارا تربوية ال
تخفى يف ِّ
كل واع وبارع.
�أه��م��ي��ة الأن�����ش��ط��ة امل��در���س��ي��ة وال�ترب��وي��ة ت��ن��درج
وتنطلي ب�أدوارها كلوحة للتعريف ب�أبرز املهارات واملواهب
املتنوعة ،وعر�ض املادة العلمية مبنهج مم�سرح ي�صف فيها بع�ض
امل�ضامني واملحتوى ب�إطار جديد يجذب الأنظار ،وي�ش ّد املتلقني يف
عملية الرتبية والتعليم ،ويعد امل�سرح املدر�سي نافذة مهمة وركن ًا
من �أرك���ان الن�شاط ال�ترب��وي ،ودع��ام��ة من دعاماته الأ�سا�سية،
َوف��ق برنامج ه��ادف وتخطيط م��درو���س يتناول جميع اجلوانب
امل�ستهدفة واملتكاملة يف العملية الرتبوية� ،إذ ت�سعى خ�شبة امل�سرح
التعليمي جاهدة لتكوين �شخ�صية قوية ،تعمل على �صقل املهارات،
وتنمية القدرات ،والك�شف عن الطاقات املكنونة يف داخل التلميذ
والإف�صاح عنها عن طريق �أداء الأدوار ،وتعزيز مبد�أ ال�شجاعة
الأدبية ،وكذلك تع ّد �إحدى ال�سبل الناجعة للعالج الأمثل للخجل
واالنطواء واالن��زواء بعيد ًا َملن يعاين من تلك امل�شاكل ال�سلوكية
من التالميذ ،حيث يجد �ضالته عندما يعر�ض ملواجهة جمع من
املتع ّلمني واملع ّلمني وجمهور من النا�س ب�شكل مبا�شر خوف ًا من
تعليقات �أقرانه واملحيطني به ب�شكل �سلبي �أحيان ًا� ،إذ متتلكه الرهبة
واخل��وف وفقدان الثقة ،فم�شهد م�سرحي واح��د قد يكون كفي ًال
خلف�ض التوتر النف�سي ،ولتفريغ ال�شحنات ال�سلبية التي تعرتي

الكثري من التالميذ ،فعند �أدائهم لأحد الأدوار التمثيلية
املعربة �ستكون هناك الكثري من النتائج الإيجابية.
ويتم توظيف امل�سرح يف امل��در���س��ة ب�شكل �سل�س
ومب�سط ،لي�سهل فهمه والتجاوب مع خ�صائ�صه املثرية
ّ
التي تعر�ض الأح���داث بتوازن فكري ومعريف ،وتعالج
الن�صو�ص املو�ضوعة يف دائرة اهتمام املتع ّلم ،وتتنوع
العرو�ض وامل�شاهد بني العر�ض املمنهج لتعليم القواعد،
وم��ب��ادئ ال��ل��غ��ة ،والأرق�����ام ،ومنها ترفيهية و�أخ���رى
تاريخية ،و�أبرز الأح��داث الإ�سالمية واملنا�سبات الدينية،
وكذلك تناول �أبرز الظواهر االجتماعية والأخالقية يف املجتمع،
ومنها �أدوار تّعرب عن الأ�سطورة والرمزية التي ت ّنمي اخليال لدى
التلميذ ،وكذلك التع ّرف على �أهم الظواهر العلمية الب�سيطة يف
احلياة والتي ترتبط بالبيئة.
وتتج ّلى لنا �أب��رز �أه��داف امل�سرح املدر�سي عرب الوم�ضات
الآتية -:
 -1ميهد للمواد الأك��ادمي��ي��ة وال��درا���س��ي��ة (ع�بر م�سرحة
املناهج ) ب�أ�س�س تربوية .
� -2إدخ��ال املتعة ،وازدي��اد قابلية املتّعلم على التفاعل مع
الدر�س .
 -3يغر�س روح االنتماء والعمل التعاوين واجلماعي .
 -4توجيه طاقات املتع ّلم توجيه ًا �سليم ًا خللق �شخ�صية
واعدة ومتّزنة.
 -5تن�شيط حوا�س املتع ّلم ال�سمعية والب�صرية واحلركية
وتوظيفها ب�شكل متقن .
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الحشد

�أتى الليل �إىل مدينتي من جديد ،واحت�ضنها ك� ٍأب
حنون عاد �إىل عائلة بعد غياب طويل ،وانزوى ك ّل � ٍأب �إىل
بيته بعد يوم طويل.
وبقيتُ يف انتظار �أبي �أيام ًا طويلة� ،أتذكر ذلك اليوم
للجهاد عندما ح�ضنني� ،إح�سا�س يف داخلي
الذي ذهب به ِ
قال يل هذا الوداع الأخري ،عانقت ُه ب�ش ّدة و�شممت عطر ُه
املتم ّيز بال�شهامة والق ّوة وال�صرب والتعب الذي مزج ك ّل
�صفات الرجولة ،مل �أ�ستطع �أن �أق��ول له ال تذهب؛ لأنّ
الوطن �أوىل ِمنْ ك ّل �شيء.
�����ص ع��ل َّ��ي حكاياتهم
ك���انَ يت�صل ب��ي ك�� ّل ليل ٍة وي��ق َ
��رب ،جنودنا هم رجال امل�ستحيالت،
و�شجاعتهم يف احل ِ
ال �شيء ي�صعب عليهم ،زلزلوا الأر���ض بانت�صاراتهم،
بقاماتهم و�شموخهم وب�أج�سادهم التي عرفت اجلوع
واخلوف والربد نرى الوطن ح ّر ًا وال ُيخاف عليه من � ّأي
�شيء.

26

العدد  /147شهر ذو احلجة 1440هــ /آب 2019م

�س�ألت وال���دي م���ر ًة :ه��ل يوجد يف اجلبهة خ��وف؟
�أجابني وهو مبت�سم :ال مكان للخوف هناك� ،إ ّنها ال�شجاعة
وكفى.
ات�صل ب��ي وال���دي يف �أح���د ال��ل��ي��ايل ،وحت���دث معي
كاملعتاد ،ثم �صمت للحظات ،فعاد ذل��ك الإح�سا�س يف
داخلي ،ب�أنّ �شيئ ًا خطري ًا �سوف يحدث!
حبيبتي :ه��ل تعرف ٍني �أنّ ه��ذه الليلة لدينا هجوم
�إىل داخ��ل �أر���ض العدو ،وهناك احتمال كبري �أن اهلل
�سريزقنا ال�شهادة ،يف تلك اللحظة بقيتُ �صامتة ،ك ّل
الكلمات ماتت يف �صدري.
�أبي الذي تخ ّلى عن الكثري فقط من �أجل تربيتي بعد
وفاة والدتي ،ها هو يتخ ّلى ع ّني من �أجل الوطن ،يف تلك
الليلة غفوت للحظات ،و�إذا ب�أنا�س مل �أ�صادف مثلهم يف
حياتي ،لهم مظهر خميف ووجوه مغلقة ونظرات عدوانية،
ملتحون ،يدخلون �إىل غرفتي و�أ�سلحتهم موجهة نحوي،
�صرخت ولكن مل ي�ستطع �أحد �سماعي ،اقرتب �أحدهم
م ّني وبلحظة خاطفة �أدخل يده �إىل �صدري وك�أ ّنه �سرق
مزيج من
ج��زء ًا م ّني� ،أخ��ذه وخ��رج ،وبقيتُ �أن��ا مع ٍ
احلزن والذهول والذعر.
نه�ضتُ وات�صلتُ بوالدي؛ لكن مل �أ�ستطع التكلم
معه ،يف تلك اللحظة عرفت �أنيّ فقدته و�ضاع م ّني
و�سط ه��ذه احل���ربُ ،فقد الكثري م��ن اجل��ن��ود ب�سبب
الهجوم� ،ضاعت الكثري من جثث ال�شهداء ،والدي كان
يف �ضمنهم� ،سن ٌة كامل ٌة م ّرت ،بحثت عنه طوي ًال لكن
مل �أعرث عليه ،بقيتُ فقط انتظر و�أتخ ّيله يدخل البيت
بابت�سامته امل�شرقة ،و�أحيان ًا �أتخ ّيل دخول نع�شه ،وكانت
أر�ض جمهول ٍة
له مقولة ت�صبرّ ين( :عندما ت�ست�شهد يف � ٍ
يف �سبيل الدفاع عن الوطن ت�أ ّكد تلك الأر�ض �ست�صبح
ج ّنتك).
زينب �ضياء الهاليل/النجف الأ�شرف

الحشد

َل َح ُ
ظة َت َم ُّهل
�شهي ٌد ك ّلمة �أم�ست يف حياتنا كالبيت العتيق!
مهما �سك ّنا ق�صور ًا يعود بنا احلنني ل��زي��ارة تلك ال�صور وتلك
الق�صور..
فت�ستند �أيدينا على تلك الق�صور ،وترتّل الأ�صوات �سبع املثاين ،وقد
�أُ�صيبت جدران قلوبنا بوهن احلزن ،ونبكي الفراق..
ك ّنا �صغار ًا وقد ارت�سم يف خم ّيلتنا �أنّ احلزن لونه �أ�سود وطعمه م ّر!
مازالت تلك هي �صورته يف خم ّيلتي..
حتّى زارن��ا اخل��ذالن وهو يحمل لون البيا�ض � اّإل يف تلك ال�ضفائر
الدقيقة والعينني املرت�صدة..
وعندما التقى احلزن واخلذالن ،وهما يرتّالن �سبع املثاين حتاورا..
اكت�شفت �أنّ ب�شرة احل���زن بي�ضاء  /وذات طعم ح��ل��و /رائحة
الأجداد /وتخليد الأجماد..
فيا وطني مذ �أن �سمعت �أ�صوات ًا �أجه�شت بالفتوى و�أنت خففت حمل
ال�سفينة /مبا ي�ضمن ملن بقي فيك يا وطني �أنّ يعي�ش على �أمل ب�سم اهلل
جمراها ومر�ساها..
فال تبحث يا وطني يف البحر ع ّمن رميت..
فبحر ال�شهادة ال يعيد ما ُمنح..
ويف حلظة مت ّهل..
طلبنا من ال�شهيد �أن يل ّقننا ال�شهادتني قبل �أن مي�ضي..
فاملرء ُيبعث على ما مات عليه..
ح�شرجة حروف احلرب ُت�ؤملني..
وحكاية ال�شهداء باتت تط ّرز على �صدر احلياة..
يف بالط ال�شهادة يكون ال�صمت خامتة الأنقياء..
خوذة و�صورة /امر�أة م�س ّنة /وامر�أة يف مقتبل العمر /طفلة �صغرية
يعلو �صوتها فرح ًا ،و�أخرى احتجاج ًا..
عذر ًا �أ ّيها الزمن� ،إ ّنها تفا�صيل عالقة يف ذاكرتي من زيارة لبيت
�شهيد من ال�شهداء..
مها حمادة ال�صائغ /اذاعة الكفيل

ُم��ذ �أع�����ش َ��ب يف داخ��ل��ه��ا ،حلمت ب��ه ف��ار���س�� ًا ال ُي�سبق ،رجولته
�ست�صيرّ ها ملك ًة يهابها النا�س� ،سيتغيرّ ا�سمها فورما يبز ُغ ا�سمه،
�سيكون ظ ّلها وحار�سها الأمني.
وهكذا كان ،ك ّلما نظر �إليها وجدها تحُ��د ُّق فيه ،وك�أ ّنها ترقب
غر�سها الذي �أخذ ينمو �شرب ًا ف�شرب ًا� ،صوتها الثابت ونربتها ال�ش ّماء
بقلب حنون( ،ال تدفع ّن َك يا
جريا يف عروقه حتّى بل َغ رج ًال مقدام ًا ٍ
ولدي الرغبة يف ال�سالمة �إىل التخ ّلي عن �شهامتك ،م ّرة واحدة من
اخلذالن قد جتعلني �أُط�أطئ ر�أ�سي ُعمر ًا).
�شب الفتى وهو ير�ضع من عينيها �شهام ًة وكرم ًا ونب ًال وحمب ًة،
ّ
ّ
حتّى جاء اليوم الذي فيه ا�ستغاثت جراح الأزقة ب�أبنائها ،حني �أ�سفر
خ�شي �أن ت�صرفه
وجه الإره��اب عن لثامه ،ه ّبت النار يف دمه لك ّنه َ
نخلته الأم ع ّما نوى ..نظر يف عينيها فوجدها حتدّق فيه مثل ك ّل م ّرة،
مت ..و َفهِ م..
َفهِ ْ
�أ�سرع ح�صن عزّتها امل�أمول ليكون ج��زء ًا من ٍّ
�صف ك�أ ّنه بنيان
مر�صو�ص ،ين ّفذ وعود ال�شهامة ،ويقتلع عيون البغي من حماجرها،
وك ّلما عاد �إىل �أ ّم��ه �شدّت على �ساعده ،وع�� ّوذت روحه ب�آيات اجلهاد
والب�سالة� ،أمطرت ك ّفيه بقبل املحبة والعطاء ،فيعود �إىل موقعه يف �أر�ض
أ�شم متحم�س ًا للبذل �أكرث ،يخاف
احلرب منت�شي ًا بالفخر ،را�سخ ًا كجبل � ّ
�أن ُي�ؤثر ال�سالمة فتنحني هامة ع ّلمت ُه العزة والإباء.
حتّى عاد يوم ًا مزّي ًنا بجراحه ،يحمله رفاقه يف �صندوق خ�شبي.
حني �آن�ست ريحه انت�صبت ،حدّقت بجثمانه املحمول� ،ألقت عليه
حت ّية ع�سكرية �صامدة ،ونظرة �أخفت حزن الكون وناره ك ّلها.

د� .إ�سراء حممد العكراوي /النجف الأ�شرف
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مت ّثل واقعة احل ّرة التي حدثت �سنة 63هـ حدث ًا �أليم ًا يف تاريخ
الأ ّمة الإ�سالم ّية ،ال�س ّيما تاريخ مدينة الر�سول حممد� ،إذ كان
من نتائجها �أن انتُهكت ُحرمة هذه املدينة املقدّ�سة لأ ّول م ّرة يف
ت�أريخها؛ نتيجة �إعالن الثورة �سنة 62هـ على اخلليفة الأموي يزيد
أ�سباب �سيا�سي ٍة وديني ٍة واقت�صادي ٍة واجتماعي ٍة.
بن معاوية ل ٍ
ُجوبهت هذه الثورة بالقمع من ال�سلطة احلاكمة بعد معرك ٍة
تكتف ال�سلطة
�ضاري ٍة حدثت عند َحرة املدينة من العام املذكور ،ومل ِ
بذلك؛ بل �أو�صت قائد احلملة با�ستباحة املدينة لثالثة �أ ّيامُ ،قتل يف
�أثنائها رجال ون�ساء و�أطفال ،وانتُهكت الأعرا�ض ،و�أُ�سيئت معاملة
(((
�أ�سراها و ُنهبت دورها.
ومن الأ�سباب التي �أدّت �إىل هذه الوقعة خلع �أهل املدينة ليزيد،
وتولية عبد اهلل بن مطيع على قري�ش ،وعبد اهلل بن حنظلة بن �أبي
عامر على الأن�صار ،واتفاق النا�س على �إخ��راج عامل يزيد من
فاجتمع بنو �أم ّية يف دا ِر مروان بن
املدينة ،و�إجالء بني �أم ّية منهاَ ،
احلكم وحا�صرهم �أهل املدينة فيها ،وقد �أنكر ابن عمر على �أهل
املدينة بيعتهم البن مطيع وابن حنظلة على املوت.
وقد �أر�سل يزيد جي�ش ًا ع��دده خم�سة ع�شر �أل��ف رج��ل ،وعلى
ر� ِأ�سهم م�سلم بن عقبة ،وقال له اد ُع القوم ثالث ًا ف�إن رجعوا �إىل
الطاعة فاقبل منهم و ُك َّ��ف عنهم و�إ ّال فا�ستعن باهلل وقاتلهم �إذ
ظهرتَ عليهم ،ف�أباح املدينة ثالث ًا ،وبعد قتال �شديد بني م�سلم بن
املري وبني �أهل املدينة هُ ِزم �أهل املدينة ،وا�ستُبيحت ثالثة
عقبة ّ
ري من �إ�شرا ِفها و ُنهبت �أم��وا ٌل كثرية ،وقيل �إنّ �ألف
�أي��ام و ُقتل كث ٌ
امر�أة قد َولدت بغري زوج ،وكان عدد القتلى  700من وجوه النا�س
(((
من املهاجرين والأن�صار.

لقد �أ�شاع م�سلم بن عقبة الرعب يف املدينة ،و�أخافها ونهبها،
وقتل الكثري من �س ّكا ِنها ،ثم بايعه �أهلها على �أ ّنهم عبيد ليزيد،
مي
و�س ّماها النتنة ،و�سبق �أن �س ّماها ر�سول اهلل طيبةُ ،
ف�س ّ
(((
م�سلم هذا مبجرم وم�سرف ملا كان له من �أفعال.
خال�صة ال��ق��ول� :إنّ ث���ورة املدينة عك�ست ر�أي �أهلها جتاه
ممار�سات ال�سلطة ،وما يجب �أن يكون عليه خليفة امل�سلمني ،فكانت
الوقوف بوجه اخلالفة
املدينة رائد ًة -قيا�س ًا بالأقاليم الأخرى -يف
ِ
املحرفة لت�صحيح م�سارها ،و�أنّ �أوام���ر يزيد با�ستباحة مدينة
ر�سول لثالثة �أي��ام فتحت الباب النتهاك ُحرمتها فيما بعد،
وك�شفت معاجلة اخلليفة للثورة بقمعها بالق ّوة عن مدى ما يك ّنه
بغ�ض ،ف�ض ًال عن �إظهار الع�صب ّية القبل ّية التي نهى
لهذه املدينة من ٍ
عنها النبي بعد الإ�سالم� ،إذ كان �أحد دوافعه خلو�ض احلرب
انت�صاره لأقاربه من بني �أم ّية ممن ُطردوا خارج املدينة و�إعادة
الهيبة لهم.
وعك�ست املمار�سات الإره��اب�� ّي��ة التي ق��ام بها القائد الأم��وي
وجي�شه ابتعادهم الكامل عن املُثل والقيم ال�سامية التي دعا �إليها
بالنبي الأك��رم حم ّمد ال�س ّيما بعد احل��رب،
الإ���س�لام مم ّث ًال
ّ
�إذ �أ�صدر م�سلم �أوامره جلنده بالإجهاز على اجلرحى ،ومالحقة
ال��ف��اري��ن م��ن �أر����ض امل��ع��رك��ة ،و�أ���س��اء معاملة الأ���س��رى َوت��ف�ّن نّ يف
معاقبتهم ،وقتلهم ،ومل يرحم طف ًال �أو امر�أ ًة وال �شيخ ًا ،وا�ستباح
دور امل�سلمني ،ونهب ممتلكاتهم و�أنعامهم ،وهو يف ك ّل ذلك كان
(((
من ّفذ ًا لرغبة مواله يزيد ،بل غاىل فيها.

((( حيدر لفته سعيد ،أساليب الدولة األمو ّية يف تثبيت السلطة،
النجف ،مطبعة امليزان ،2015 ،ص .114
((( رشيف راشد الصديف ،ثورة املدينة املنورة وقعة احلرة،
(لندن ،مطبعة ترشين ،)2017 ،ص.80

((( حممد سهيل طقوش ،تاريخ الدولة األموية ،بريوت ،دار
النفائس.2006 ،
((( عبد الشايف حممد عبد اللطيف ،دراسات يف تاريخ الدولة
األموية ،القاهرة :دار املعارف.2009 ،

العدد  /147شهر ذو احلجة 1440هــ /آب 2019م

منكم واليكم

زهراء �سامل جبار /النجف الأ�شراف
من ِنعم اهلل العظيمة على الإن�سان �أن جعل له �سل�سل ًة من
العالقات االجتماعية ،ت�ضمن له ا�ستمرارية حياته ،فالإن�سان حينما
يولد ويدخل �إىل دار الدنيا ،يكون �ضعيف ًا فقري ًا حمتاج ًا ،ال ي�ستطيع
�أن ي�ستق ّل بفعل � ّأي �شيء ،فهو يف ك ّل احتياجاته من م�أكل وم�شرب
وملب�س يحتاج �إىل �أبويه ليو ّفرا له �أ�سباب الراح ِة والدِّ ع ِة ،وي�ؤ ّمنا له
خا�صة من والديه جتاهه ال
�أ�سباب احلياة ،وقد جعل اهلل عاطف ًة ّ
جندها عند غريهما �إطالق ًا.
وكذلك هو حال الإن�سان عندما ير ُّد �إىل �أرذل العمر ،وال�ضعف

راع ومعني،
بعد الق ّوة وال�شباب
ّ
وال�صحة والعافية ،فهو بحاجة �إىل ٍ
لأ ّنه يعود �إىل ال�ضعف والوهن ،حيث ُ�سلبت منه القدرة ،وهنا ي�أتي
دور الأبناء لريدّوا ولو جزء ًا من حقّ الأبوين عليهما ،وقد زرع اهلل يف
يحب االبن والديه ،وال
خا�صة جتاه الآباء ،بها ّ
نفو�س الأبناء عاطفة ّ
اّ
يتخ ّلى عنهما حتّى يف �أ�صعب الظروف� ،إل يف احلاالت النادرة التي
يتخ ّلى فيها الإن�سان عن �إن�سان ّيته ومبادئه ،وقيمه ودينه� ،إذ يعي�ش
حالة انحالل الأ�سرة منذ البداية مثلما يح�صل يف الغرب ،وت�ضط ّر
الدولة �إىل �إن�شاء مراكز احل�ضانة والرتبية يف مرحلة الطفولة،
وكذلك مراكز العجزة يف مرحلة ال�شيخوخة.

فاطمة جا�سم فرمان /كربالء املقدّ�سة
دون ِ�شراع..
وجا َء العيد من ِ
دون �شاطئ..
ومن ِ
القارب..
يج ّر املاء �إىل
ِ
وال�سماء بال خمالب..
ويف زواياه..
�سو�سنة مذبوحة..
�����ض��ان
وع��ت��م��ت��ه ت���رق���د يف �أح
ِ
�صدري..
وجرح..
مت ّر عليه الق�صائد الثك ّلى..
وحديقة عارية..
من الأراجيح والكركرة..
وقمر ُم ّهم�ش بال�ضيا ِع..
كاجليا ِع..

ن�شتهي احلنان!
منار�س العويل..
بني الرياح والن�سرين..
�ساخرة م ّنا الهدية والألعاب..
هكذا نحتفي بالعيد..
فل�سفة ذائبة بال�صمت..
ربمّ ا حترتق الظنون..
والأحالم..
�إ ّال ر�سم �صورتك..
يف ع���ي���وين امل����ن����ح����درة ن��ح��و
ذكرياتك..
�أروقتك..
مكانك..
�ضحكتك..

فرحتك..
دمعتك..
م�سجدك..
م�صباحك..
�أجرا�س �ساعتك..
يخ�صك يا والدي..
ك ّل �شيء ّ
يدور حويل كاملروحة..
و�أدور حوله..
فتاة..
من ال�شمع العتيق..
ت�صفعني نريان الوحدة..
وت�ساورين �أفعى الذكريات..
كخربة ال�سبايا..
�أمن ّياتي..

لي�س فيها �إ ّال طفل ٌة يتيمة..
العظام..
وناي يعزف يف
ٌ
ِ
القلب..
ويخثرّ الوجع يف ِ
وي�أتي ال ُهدهد..
و�أن��������ا اخ���ت�������ص���ر ال���ف���را����س���خ
والوعود..
ك�آ�صف العر�ش..
و�أتد ّثر بخيال..
ي�شبه ّ
دخان �سجارتك..
و�أعود من ال�سراب..
ظم�أً �إىل العيد معك..
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د .زهراء �أحمد خ�ضري /بغداد
لأ ّول وهلة قد ُيجيب �أحدنا ب�أنّ الظالم واقع يف املكان؛ لأنّ
الإن�سان بطبيعته يدخل الأماكن املنرية ويتج ّنب دخول الأماكن
املعتمة؛ لكن هذا الأمر لي�س حقيق ًة ثابتة ،فقد ال يكون ظالم املكان
خميف ًا �أو مرعب ًا بقدر ظالم الروح ،ومثل هذا الظالم قد اجتاح
�أرواح بني العبا�س ونفو�سهم� ،إذ كانت �أرواح��ه��م حتمل الرعب
واخلوف من بني ها�شم �أحفاد ر�سول اهلل.
جت�سد ذل��ك الأم��ر مبحاربتهم للح�صول على احلكم
وق��د ّ
وال�سلطة واملحافظة عليها ،ولكي يح ّققوا هدفهم و�صلت حماربتهم
ب�أن و�ضعوا موالنا الإمام مو�سى بن جعفر يف قعر ال�سجون ظن ًا
منهم �أنّ اختفاءه عن الأنظار وعن حمبيه �سيكون �أمان ًا لهم.
املهدي والهادي من بني العبا�س �إىل �أن
وهذا النهج �سلكه
ّ
و�صل الأمر �إىل هارون الذي امتلأت روحه عتم ًة وظلم ًا ،فقد �أمر
ب�سجن الإم��ام يف �سجن الب�صرة � اّإل �أنّ ظالم ال�سجن �صار نور ًا
و�ضيا ًء ُينري َملن حولهُ ،
فظلمة املكان مل متنع من ظهور �أنوار الإمام،
فروحه كانت �شم�س ًا منري ًة َملن حوله ،حتّى �أمر هارون اللعني
بزيادة �أنواع العذاب وقتل الإمام هناك.
ال�سجان� ،إذ قال :كيف �أقتل
لكنّ هارون تفاج�أ من ردّة فعل ّ
ً
رج ً
�لا يق�ضي ليله بالعبادة ،ونهاره �صائما و�صوته يحمل �آي��ات
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ال��ق��ر�آن الكرمي وتراتيل ال��دع��اء؟ لقد �أ���ض��اءت روح الإم���ام قلب
ال�سجان ،ورفعت عنه غ�شاوة العتمة والظالم ،وهنا زاد رعب هارون
ّ
ً
ّ
وخوفه ك�أنه هو يف عتمة ال�سجن ،فقد كان حمبو�سا بفكرة �أنّ الإمام
الكاظم� سي�أخذ احلكم منه ،وال�سلطة �ستنتزع من يديه ،وهذا
�سجن �آخر ويكون يف بغداد ،ثم جعل
ما جعله ينقل الإمام� إىل ٍ
�سجان ًا لقيط ًا ال ُيعرف له � ٌأبُ ،ي�س ّمى ال�سندي بن �شاهك الذي
عليه ّ
و�ضع موالنا بطامور ٍة مظلمة ال ترى عينه فيها ب�صي�ص النور ،وال
يعرف روحي له الفداء ال�صباح من امل�ساء.
رب ال�سماء ،وت�ستنري ب�ضياء
لكنّ روح��ه كانت تخاطب ّ
املناجاة عن عتمة املكان ،والطرف الآخر مازال مرعوب ًا خائف ًا ،فلم
رطب يفطر
ِ
ال�سم يف ُ
يكتف هارون بهذا ،بل �أمر ّ
بد�س ُّ
�سجانه اللعني ّ
عليه الإمام ،وهنا انتقل النور وانبثق خارج ال�سجون لي�ش ّع يف �أجمل
بقعة من بغداد ،ولكي يكون �ضريحه باب ًا لك ّل حمتاج ،ف�صار نور ًا
يهتدي به النا�س ،ورمز ًا لك ّل مظلوم انت�صر على ظامله ،فالظالم ال
ُيحيط القلوب امل�ؤمنة باهلل ،بل الظالم يعي�ش يف القلوب التي فقدت
�إميانها ،و�سكن ال�شيطان �أرواحها ،وهذه كانت روح هارون.
�أ ّم���ا م��والن��ا الإم���ام مو�سى ب��ن جعفر ،فهو �شم�س اهلل
امل�شرقة بعلمه ،ونوره ،وب�صره على م ّر الزمان واملكان.

منكم واليكم

نادية حممد �شال�ش /النجف الأ�شرف
يكا ِفئ الإ���س�لام امل�سلمني الذين كانوا يخو�ضون املعارك
والغزوات مع الر�سول ،وذلك ب�أن ينالهم ن�صيب من الغنائم
التي يح�صلون عليها عند انت�صارهم ،وتو ّزع عليهم وفق ما �أراده
اهلل ور�سوله ،وفدك من الغنائم التي �أفاء اهلل بها على نب ّيه
حم ّمد ،وذلك عندما فتح امل�سلمون ح�صن خيرب،هنا قذف اهلل
الرعب واخلوف يف قلوب اليهود من �أهايل فدك ،فخ ّفوا م�سرعني
ن�صف �أرا�ضيهم ،وعندما
�إىل ر�سول اهلل ،ف�صاحلوه على
ِ
ُو ّزعت الغنائم كانت فدك خال�ص ًة للر�سول؛ لأ ّنه مل يوقف عليها
(((
بخيل وال ركاب ليثبت فيها اخلم�س فقط ،و�إمنا كانت كاملة له.
فدك هي قرية من قرى احلجاز ،بينها وبني املدينة يومان �أو
النبي
ثالثة((( ،وهي من قرى اليهود ،وملّا �صارت حتت قب�ضة ّ
نزلت الآي��ة الكرميةَ  :و َ�آتِ َذا ا ْل � ُق � ْر َب��ى َح � َّق � ُه َوا ْلمِ ْ�سك َ
ِين/
(الإ���س��راء )26 :قا�صد ًا بذلك ابنته فاطمة ،فقد تواترت
النبي ا�ستدعى ابنته و�أعطاها فدك ًا والعوايل،
الن�صو�ص على �أنّ
ّ
وقال لها :هذا ق�سم ق�سمه اهلل لك ولعقبك.
وت�ص ّرفت فيها �س ّيدة الن�ساء ت�ص ّرف امل��ال��ك يف
�أمالكه ،وكانت امل��ورد االقت�صادي لها ولأه��ل بيتها َ ومن

تنفق عليهم ،فكانوا ينتفعون بها((( ،وكان الر�سول قد منحها
لها يف حياته و�أ�شهد عليها عل ّي ًا واحل�سنني و�أ ّم �سلمة و�سلمان
املح ّمدي.
وعند وف��ات��ه ُ���ص��ودرت م��ن الزهراء و�أُودع����ت لبيت
للنبي و�أنّ الأنبياء
املال ،ثم ُوهبت لآخرين ّ
بحجة �أ ّنها تابعة ّ
ال يو ّرثون ،ورغم مطالبة الزهراء بها وتقدميها احلجج،
لك ّنهم �أب���وا �أنّ ي��ردّوه��ا �إليها ،فكانت تلك َمظلمة م��ن املظامل
التي حلقت بالزهراء و�أهل بيتها ،فقد كانت ح ّق ًا �شرع ّي ًا
للزهراء وذر ّيتها من بعدها ،ومنح ًة منحتها ال�سماء لها.
خطبت �س ّيدة ن�ساء العاملنيُ خطب ًا عدّة ذكرت فيها
ع��ب��ارات م��ن �أع��اظ��م م��ا تركه �أه��ل البيت م��ن �أد ّل��� ٍة على
مظلوميتهم حتّى تناقلتها الأل�سن وكتبتها الأيدي على م ّر الع�صور
لرت�سم فيها نقاط ًا مه ّمة للمر�أة امل�سلمة عن كيفية �أخذ الدور يف
الأم��ر باملعروف والنهي عن املنكر �إذا حتتم عليها ،مع حر�صها
ال�شديد على الع ّفة وال�سرت ،وجت ّنب الوقوع يف م�صائد الفتنة.
فكانت لنا فاطمة طالب ًة للحق و�صاحب ًة حل ٍ��ق قد
ُغ�صب منها ،وعمدت �إىل �إثباته وا�سرتداده عن طريق القانون.

((( حياة س ّيدة النساء فاطمة الزهراء ،الشيخ باقر القريش:
ص ،420ص ،421ص.423
((( معجم البلدان :ج ،4ص .238

((( حياة س ّيدة النساء فاطمة الزهراء ،الشيخ باقر القريش:
ص .422
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�أ�شرفت الرحلة على االنتهاء ،ومل يتبقَّ � اّإل قليل حتّى �أرى
م ّكة ،ولوال خروجي من العراق قبل هذا املوعد لكنت قد التحقت
بركب القا�صدين �إىل اهلل ،وال �أُحرم من ذلك اجللباب الروحي
الذي يت�سربل به امل�سلمون ك ّل عام ،ويغ�سلون �أدران قلوبهم عند جبل
عرفة.
ذلك امل�شهد الذي ال يك ّرر نف�سه � اّإل م ّرة يف ال�سنة ،كي يت ّموا
(احلاج).
منا�سكهم ،وي�ستح ّقوا لقب
ّ
لوهلة خلتُ �أنّ �ضجيجهم ي�صل م�سامعي و�أنا يف ذات عرق،
املكان الذي نزلت فيه ،لك ّنني ا�ستعذتُ من �شيطان الوهم الذي غزا
عقلي متخفي ًا بزَ ّي �أم ّنية ب�أن يكون ذلك حقيقة ال خيا ًال:
(ال يا ب�شر ،يا �أخا بني �أ�سد ،يبدو �أنّ �شغفك بالو�صول �إىل
اجلبل هو ما جعل الوهم جمدّد ًا ي�س ّل �سيفه ملحاربة واقعك ،فرتى
اجلبل ي�سري ال�ستقبالك على قارعة م ّكة!).
هم�ستُ لنف�سي و�أنا �أ�شاهد عجيج قافلة قادمة نحوي ،وما
�أ�سرع �أنّ ّوىل الظن بال رجعة ،وات�ضحت معامل القافلة ،نعم ،جثم
اليقني على �صدري� ،إ ّنها قافلة الإمام احل�سني.
ا�ضطرب قلبي �شوق ًا و�أن��ا � ّ
أ�ستن�شق عند �سالمي عليه عطر
دوعلي املت�ض ّوع من قمي�صه.
حم ّم
ّ
وغ���زل الأف����ق خ��ي��وط ال�شم�س ال��ن��اع�����س��ة ن��ح��و ال�����ش��ف��ق يف
لوحة مر�سومة ب�أيادي القدرة ،وعرفة وع�شيتها تناديان الإم��ام
احل�سني� ،أن �أخرج من ف�سطا�سك هون ًا هون ًا.
خ��رج وع��ي��ن��اي وعينا �أخ���ي ب�شري ت��راق��ب��ان تذللـه هلل،
وخ�ضوعه رافع ًا يديه تلقاء وجهه كا�ستطعام امل�سكني داعي ًا �إىل
اهلل.
تطايرت �أ�شباح �أم ّنياتي ذليل ًة �أم��ام تلك اللوحة العرفان ّية
اخلا�شعة التي �أغنتني عن م ّكة وجبلها ،و�أ�سمنت جوعي عباد ًة
وتقوى.
�إ�سراء جميل الف�ضلي /النجف الأ�شرف
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ك�أنيّ ر�أيتُ ال�سماء مته ّللة م�ستب�شرة ،تتباهى على ال�سماوات
وعالها ،فهي تُظ ّل ر�أ�س ر�سول الرحمة.
وك�أنيّ �أب�صرت الأر�ض فوجدتها قد ب�سطت رمالها ،وم�سحت
وجهها بوقع �أقدامه ال�شريفة ،وقالتَ :من مثلي وقد وط�أين �س ّيد
الأكوان.
كان الن�سيم يالطف حم ّياه البا�سم قائ ًال :ما �أ�سعدين و�أنا
�أمل�س وجنتي �س ّيدي وموالي.
املكان تلو املكان قد ّ
تعطر مبرور احلبيبعليه.
توجه للقبلة ،تبعه النا�س ،فالأقدام تت�سابق للجزاءُ ،
وطويت
ّ
امل�سافات لنيل املراد ،والقائل يقول :ما �أ�سعدين بهذه ال�صحبة،
وما �أراد اهلل  بي � اّإل خري ًا.
القلوب مبتهجة ،والأنظار حم ّلقة حول البيت العتيق ،ولوعة
اال�شتياق ال تكاد تهد�أ ،الم�ست الأي��دي �أط��راف احلجر ،ك�أ ّنها
الم�ست جنوم ال�سماء.
ث ّ��م وطئت قدماه ال�شريفتان رم��ال ع��رف��ات ،ونطقت
ال�شفاه الكرمية�« :أيها النا�س ،ا�سمعوا قولي واعقلوه ،ف�إني ال
�أدري لعلي ال �ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف �أبدا»(((.
وجرحت املحاجر ،و ُوج َلت القلوب ،وامتزج
ارتدّت الأنفا�سُ ،
ٌ
الفرح ب��احل��زن ،وال��ك�� ّل واج�� ٌم �سائل :ما ه��ذا اخلطب اجلليل؟
�أ ُيقب�ض الر�سول اخلليل؟ وينقطع الوحي والتنزيل؟
ما �أ�ش ّد ما ن�سمع!.
ال�شجر واملدر حزنا لهذا املقال ،وال�س�ؤال على ل�سان احلال:
كيف للر�أفة �أن تُدرك؟ وللعدل �أن ُيهدر؟ وللدين �أن ُين�صر؟
خم �شاهدٌ« ،مَن كنت مواله
فجاء النداء ه��ادر ًا ،وغدير ّ
علي مواله.(((»..
فهذا ّ
عادت القلوب لأ�ضالعها ،والأرواح لأج�سادها ،ت�صافحت
القلوب قبل الأيادي ،والعيون قبل ال�شفاه ،مبارك لك �س ّيدي �أمري
امل�ؤمنني.
علي املو�سوي /كربالء املقدّ�سة
�سراج ّ
((( س ّيد املرسلني :ج ،2ص.643
((( األمايل للطويس :ج،1ص.7

منكم واليكم

هناء عا�صي ال�سوداين /بغداد
ال�سكينة النف�س ّية واجل�سم ّية لها ت�أثري وا�ضح يف تفجري
الطاقات واال�ستعدادات الفرد ّية واالجتماع ّية ،وبال ت��ردّد هناك
ارتباط بني ال�سكينة وال�سالمة النف�س ّية والتو�سعة الإن�سان ّية يف �شتّى
جماالت احلياة.
فالإح�سا�س بالأمان والراحة النف�س ّية يف العائلة واملجتمع
له ت�أثري وا�ضح يف تقدّم احلياة الب�شرية ،وتفجري مكامن الطا ّقة
التي ي�ستفيد املجتمع منها ،وتكون عام ًال مهم ًا يف تقدّمه ،فال�سكينة
من نعم اهلل على الإن�سان ،وبظ ّلها ي�ستطيع ت�سيري �أموره اليوم ّية
ب�شك ّل طبيعي.
فذكر اهلل يبعث على الراحة والأمان وال�سكينة القلبية� ،إذ
قال تعاىل يف كتابه العزيزَ  :و َمنْ �أَ ْع َر َ
�ض َعنْ ِذ ْك�رِي َف��إِ َّن َل�س ُه
َمع َ
ِي�ش ًة َ�ض ْن ًكا َو َن ْح ُ�ش ُر ُه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة �أَ ْع َمى ( /طه.)124 :
وال�س�ؤال ال��ذي يطرح نف�سه :ما امل�سائل التي ت�سلب راحة
الإن�سان و�سكينته؟ فالتفكري بالآخرين ،والإطاحة بهم وغلبتهم،
والطمع ،والغيبة ،و�سوء الظن ،ك ّل ذلك ي�سلب الراحة واالطمئنان
من الفرد ،ومن َث َّم متنعه من الإنتاج ،والتفكري ب�شيء جديد يت ّقدم
به �إىل الأمام ،وذكر اهلل مينعه من التفكري مبا تقدّم ،وال ت�صيبه
معافى �سليم ًا مينح نف�س ُه ال�سكينة،
الأم��را���ض ال�سالفة ،ويكون
ً
فيغيرّ تفكريه مبا ُير�ضي اهلل ،وي�سعى �إىل �أن يكون فرد ًا ف ّعاالً

يف املجتمع.
فك ّل �أم ٍ��ر ي�ساعد على �إع��م��ار الأر����ض وت��ق��دّم الب�شرية من
الناحية الفكر ّية والعلم ّية هو بال ّ
يحب
�شك ُير�ضي اهلل ؛ لأ ّنه ال ّ
للإن�سان �أن يعي�ش بالعبث ّية ،وهو الذي مل يخلقنا عبث ًا.
لذلك نظر القر�آن الكرمي �إىل ال�سكينة والأمان بعنوان عامل
مهم يف �إيجاد ال��روح الإميانية وال�سعادة الإن�سانية ،ولها زواي��ا
وجوانب مت ّعددة منها :ال�سكينة اجل�سدية واملعنوية ،وال�سكينة
وظيفي
العلمية واالقت�صادية� ،إذ عندما ُيقال :فال ٌن لي�س لديه �أمنٌ
ّ
يعني :ال يعلم م��اذا يح�صل غ��د ًا حلالته املعي�شية ،فيعي�ش حال ًة
من اال�ضطراب ،وينعدم عنده الأمان ،فتطغى على حياته العبث ّية
وت�شتّت البال ،واهلل خلقنا ف�أح�سن خلقنا ود ّبر �أمرنا ،وكان �أمره
بعيدً ا عن العبثية �أَ َف َح�سِ ْب ُت ْم َ�أ َّن َما َخلَ ْق َنا ُك ْم َع َب ًثا َو�أَ َّن ُك ْم ِ�إ َل ْي َنا اَل
ُت ْر َج ُعو َن فح�سبتم ( /امل�ؤمنون )115 :فاهلل خلقنا لهدف
وغاية ،وهي عبادته ،ومن �أجل �أن نكون ِعبادًا له يجب علينا ال�سري
نحو املعرفة ،التي تو�صلنا �إىل هلل والكماالت املعنوية.
واملعنوي مع بع�ض،
لذلك يجب الإندماج بني التقدّم املادّي
ّ
ليك ّونا لنا ح�ضارة �سليمة ،وال ميكن ذلك � اّإل عن طريق الراحة
النف�سية والأمان املادّي الذي ميكن �أن نعبرّ عنه بال�سكينة ،وللأ ّوىل
الأولو ّية.
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ّ
الصحة كنز

ال�صيدالن ّية نور ريا�ض حممود /بغداد

نهتم ب�إ�ضافة �أهم التفا�صيل الكمالية
عند �شراء منزل جديد ّ
من قطع الأثاث �إىل الأجهزة الكهربائ ّية وغري ذلك ونن�سى ال�شيء
ي�ضمن �سالمة ،عائلتنا وهو �صيدل ّية ّ
الأهم ،الذي ما ّ
املنزل.
���ص��ن��دوق �صغري ميكن �أن جنمع فيه ك�� ّل م��ا نحتاجه �إىل
م�ساعدتك �س ّيدتي
�صيدليتنا امل�ص ّغرة ،و�أنا بحكم عملي �أ�ستطيع
ِ
لتختاري ك ّل ما يفيدك ل�سالمة العائلة ،ف�أنا �أقدّم بني �أيديكم هذا
املقال متمن ّي ًة �أن يكون مفيد ًا لكم جميع ًا.
نبد�أ بجمع الأ�شياء الواجب توافرها ،وهي امل�ستلزمات الطب ّية:
مثل ال�شا�ش ،والقطن ،وال�شا�ش اخلا�ص للحروق ،وال�صقات اجلروح
العاد ّية ،وال�صقات اجل��روح املقاومة للماء ،واللفاف العري�ض،
(ال�سرجنة) حجم � ٥سنتيمرت وحجم � ٣سنتيمرت ،ويف حال وجود
�أ�شخا�ص ب�أعمار كبرية ال �ضرر من االحتفاظ مب�سند للركبة وم�سند
للظهر.
�أ ّما �أهم الأدوية فنبد�أ ب�أدوية احلروق مثل مرهم (ميبو) �أو
(ال�سيالفك�س) الذي � ّ
أف�ضله �أكرث من باقي الطرائق امل�ستخدمة
مثل معجون الأ�سنان� ،أ ّما يف حالة اجلروح اخلفيفة غري املفتوحة
(و�أق�صد بذلك اجل��روح امللتئمة لأنّ اجل��رح النازف مينع و�ضع
� ّأي م��ن ال��ك��رمي��ات عليه) ميكن و���ض��ع ك��رمي (الفيو�سدين) �أو
(جنتاماي�سني) ،وهو كرمي م�ضاد حيوي مينع االلتهابات التي ممكن
�أن حتدّث يف اجللد ،وميكن اال�ستمرار بو�ضعه ملدّة �أ�سبوع واحد ،وال
ّ�ضرر يف وجود �أدوية لعالج الإم�ساك �أو الإ�سهال التي ميكن اختيار
نوع منا�سب منها ح�سب حاجة �أفراد الأ�سرة واعمارهم.
عليك عزيزتي التن ّبه
�أ ّما بالن�سبة �إىل م�س ّكنات الآالم فيجب ِ
على �أ ّنه توجد �أدوية م�س ّكنة ممنوعة على مر�ضى ال�ضغط �أو الربو
�أو الذين يعانون من قرحة املعدة ،وتلك الأدوي��ة تُدعى مب�سكنات
م�ضادات االلتهاب غري ال�ستريودية ،وم��ن �أمثلتها (ال�بروف�ين)
و(البون�ستان) ،وميكن اال�ستعا�ضة عنها مب�سكن �أمل يحوي مادّة
(الربا�سيتامول (الربا�سيتول)) بجرعة  ٥٠٠ملغرام كحد �أدنى و٢
غرام كحد �أق�صى.
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ولو كان يف املنزل مري�ض قلب �أو مري�ض ًا مع ّر�ض ًا للجلطة
وعليك عزيزتي
الدماغ ّية �أو القلب ّية فيجب توفري دواء الأ�سربين،
ِ
تع ّلم الطريقة ال�صحيحة ال�ستخدام هذا الدواء يف حالة الطوارئ
ب�س�ؤالك ال�صيديل �أو الطبيب� ،أ ّم��ا �أدوي��ة املعدة فيوجد الكثري
منها وعلينا اختيار ال��دواء الأن�سب ونحتاج �إىل االت�صال بخبري
بهذه الأدوية ،وهناك معلومة ب�سيطة وهي �أن الأمل الذي يحدث يف
ال�صدر �إذا كان بعد تناول الطعام مبا�شرة فهو على الأرجح ب�سبب
م�شكلة يف املعدة ي�إ ّما م�شكلة ارجتاع مريئي ب�سيط �أو قرحة يف املعدة
�أو االثني ع�شري ويف�ضل مبدئي ًا اتباع برنامج غذاء �صحي بزيادة
تناول اخل�ضراوات والفواكه ،كذلك �شرب املاء بالكم ّية املعقولة ،ك ّل
ذلك �سي�ساعد يف معاجلة �أمرا�ض املعدة والقولون املتك ّررة �إ�ضافة
�إىل مراجعة الطبيب املخت�ص.
ول��ن �أن�سى �أخ ً
�ي�را �أن �أط���رح مو�ضوع امل�����ض��ادات احليوية
مثل (الأموك�سيل) و(الكفلك�س) وغريها من الأدوي���ة املتعارف
عليك ع��زي��زت��ي معرفة ن��ق��اط مه ّمة ج���د ًا ،وهي
عليها ،فيجب ِ
يجب قطعها ع��ن املري�ض �إ ّال بعد �أن ينتهي
�أن ه��ذه الأدوي���ة ال ّ
الكور�س العالجي كام ًال مع االلتزام بوقت �أخذ الدواء مثال عالج
(االزثروماي�سني) بجرعة  ٥٠٠ملغرام ي�ؤخذ مرة واحدة يف اليوم
(ك ّل � ٢٤ساعة) قبل الطعام ب�ساعة �أو بعد الطعام ب�ساعتني ملدّة
ثالثة �أيام فقط (مع مالحظة �أ ّنه يف حاالت مع ّينة ح�سب ا�ست�شارة
الطبيب ميكن �أن ُيعطى ملدّة �ستة �أ ّيام).
�أ ّما عالج (الكفلك�س) بجرعة  ٥٠٠ملغرام ف ُي�ؤخذ �أربع م ّرات
يف اليوم (ك�� ّل � ٦ساعات) بعد الطعام للمدّة من (� )٥أي��ام �إىل
احليوي؛
�أ�سبوع ،ويجب �س�ؤال الطبيب قبل ا�ستخدام �أدوية امل�ضاد
ّ
وذلك لأنّ امل�ضادات احليو ّية ال تُعطى �إ ّال عند وجود التهاب بكتريي،
فيجب الت�أ ّكد من هذا الأمر قبل الت�س ّرع يف �أخذ العالج.

ّ
ّ
النفسية
صحة العائلة

د .حوراء حيدر اجلابري /بغداد

هو عبارة عن ا�ضطراب يف النوم �أو ّ
تقطعه �أو انخفا�ض
�صحة املري�ض النف�س ّية واجل�سد ّية،
جودتهّ ،
مما يعود �سلب ًا على ّ
�أو هو ال�شكوى من �صعوبة بدء النوم� ،أو اال�ستمرار فيه� ،أو عدم
احل�صول على نوم مريح خالل الليل� ،أو النهو�ض مبكر ًا على غري
املعتاد.
تختلف �أ�سباب ق ّلة النوم واحل�صول على الق�سط الكايف من
النوم املريح من �شخ�ص لآخر ،و�أنّ هناك �إجماع ًا على �أهم ّية النوم
ل�صحة الإن�سان الع�ضو ّية والنف�س ّية ،و�أنّ الأرق لي�س مر�ض ًا يف ح ّد
ّ
ذاته ،ولك ّنه عر�ض �شائع يكرث وجوده مع معظم احلاالت النف�س ّية،
وقد يكون م�صاحب ًا للعديد من الأمرا�ض الع�ضو ّية �أي�ض ًا ،والأرق
من �أكرث الأ�سباب التي حت ّد من ن�شاط الإن�سان وفاعليته ،وت�ؤ ّثر يف
كفاءته يف عمله ،و�أق ّل ما ميكن �أن يت�س ّبب فيه الأرق هو تعكري املزاج
الذي يجعل الإن�سان عر�ضة لالنفعال والغ�ضب.
نوعني بح�سب املُدّة الزمن ّية:
وينق�سم الأرق �إىل ّ
 -1الأرق الحادّ ،وهذا ال ّنوع ق�صري الأجل ،حيث ي�ستمر
لأ ّي���ام قليلة �أو لأ�سبوع ،وع���اد ًة يحدث نتيجة التوتّر �أو ّ
ال�ضغط
ال�صادمة مثل �أرق ليلة االمتحان� ،أو بعد �سماع
الع�صبي �أو الأحداث ّ
الأخبار ال�س ّيئة ،والكثري من الأ�شخا�ص يتع ّر�ضون لهذا ال ّنوع من
ا�ضطراب ال ّنوم العابر ،وتحُ ّل امل�شكلة من دون احلاجة �إىل العالج.
 -2الأرق ال ُمزمن :وهو حدوث ّ
ا�ضطراب ال ّنوم لثالث
ليال �أ�سبوع ًّيا على الأقل وا�ستمراره ملدّة ثالثة �أ�شهر على الأقل ،وقد
ٍ
يكون الأرق هو امل�شكلة الأ�سا�س ّية� ،أو يكون ُم ً
رتبطا بحال ٍة �صح ّي ٍة �أو
ُم�شكل ٍة نف�س ّي ٍة �أو دواءٍ ُمعينّ .
و�أكرث �أنواع الأرق �شيوع ًا هو �صعوبة ال َبدء يف النوم والإرغام
على ال�سهر ،وهذا النوع من الأرق له عالقة قو ّية بحاالت القلق،
�أ ّما النوع الآخر من الأرق فيظهر يف اال�ستيقاظ املفاجئ يف �ساعة

مب ّكرة غري املعتاد عليها ،وعدم مقدرة الإن�سان على العودة للنوم
م ّرة �أخرى ،وهذا النوع من الأرق له مدلول مر�ضي ي�شري يف �أغلب
الأحيان �إىل حدوث حاالت مع ّينة من االكتئاب.
وقد �أظهرت الدرا�سات �أنّ  %40من امل�صابني بالأرق لديهم
ا�ضطرابات نف�س ّية ،كاالكتئاب والقلق وال�ضغوط العائل ّية والوظيف ّية
وغريها ،وامل�صاب بالأرق الناجت عن ا�ضطرابات نف�س ّية ال ُيدرك يف
معظم احلاالت �أنّ ال�سبب يف �إ�صابته بالأرق يرتبط با�ضطرابات
نف�س ّية ،ويخ�شى الكثري من النا�س ب���أنّ يو�صفوا ب�أ ّنهم مر�ضى
نف�س ّيون.
و�أ�سهل ال�سبل لعالج الأرق هو زيارة الطبيب من �أجل و�صفة
عالج ّية من �أق��را���ص من ّومة ،وال يوجد ل�ل�أرق حلول �سريعة �أو
�سحرية ،فالب ّد للفرد الذي يعاين من هذه امل�شكلة من �أن ينظر �إىل
طريقة نومه ،ويحاول بقدر الإمكان اتّباع �أ�سلوب �صحي ،وااللتزام
بنظام معينّ للنوم ،و ُين�صح بتج ّنب تناول الطعام الد�سم قبل النوم
�أو تناول املنبهات كالقهوة وال�شاي ،والبد من �أن يراعي الإن�سان
ري من
�أهم ّية غرفة النوم وف�صلها متام ًا عن ن�شاطاته الأخرى ،فكث ٌ
حاالت الأرق تعود �إىل حتويل غرفة النوم �إىل مكتب �أو مكان عمل،
املهم �أي�ض ًا جت ّنب املناق�شات التي ترتبط مبو�ضوعات جادّة قبل
ومن ّ
النوم ،ويف حالة ف�شل ك ّل املحاوالت للتغ ّلب على الأرق فمن الطبيعي
�أن ي�ست�شري الفرد الطبيب ،لي�س من �أجل البحث عن عالج فقط،
ولكن ملعرفة �أ�سباب هذا الأرق الذي قد يكون جم ّرد عر�ض ظاهري
(((
ع�ضوي يتط ّلب الفح�ص والعالج اخلا�ص.
نف�سي �أو
ّ
ملر�ض ّ

((( كتاب مهوم املرأة ،د.مرفت عبد النارص
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واحة البراءة

ال�س َلطة َّ
الل ِذ َ
يذة
�س َ
رِ ّ
اجتمعت �صغار احليوانات الأليفة يف الغابة بعد �ساعات
الدر�س ل ّلعب ،وجاء ّ
القط ال�صغري وقال :مرحب ًا يا رفاق ،ماذا
تفعلون بعد يوم الدر�س ال�شاقّ  ،ف�أجابه الكتكوت ال�صغري:
�سنلعب لعبة م�سل ّية ،وهي لعبة (احلجر ،الورق ،املق�ص).
وق��ال الأرن��ب ال�صغري :و�ستكون جائزة الفائز �س ّل ًة من
اخل�ضار اللذيذة.
و�سارع ّ
القط ال�صغري قائ ًال :ما ر�أيكم �أن تكون اجلائزة هذا
الكي�س ال�صغري اململوء برقائق البطاط�س املقرم�شة اللذيذة؟
تعجب �صغار احليوانات مت�سائلني عن هذا الكي�س العجيب،
ّ
وق��ال �آخ��ر :ال ّب��د من �أنّ��ه لذيذ ،وت���ذ ّوق جميعهم من كي�س
البطاط�س ،و�أُعجبوا بطعمه كثري ًا.
رجع الكتكوت ال�صغري �إىل منزله ،وعلى طاولة الطعام
قالت الدجاجة :اليوم �صنعتُ لك �سلطة اخل�ضروات اللذيذة.
أكل الكتكوت من �صحنه ،ف�س�ألته الدجاجة :مِ َ
مل ي� ّ
ل
ال ت� ّ
أكل �سلطة اخل�ضروات� ،أظنّك �أك ّلت �شيئ ًا و�أنت تلعب مع
رفاقك.
ف�أجاب الكتكوت ال�صغري :نعم يا �أ ّمي ،بينما كنّا نلعب جاء
ّ
القط و�شاركنا اللعب ،وكانت جائزته رقائق البطاط�س امل�صنّعة
اللذيذة� ،إنّها لذيذة جد ًا يا �أمي.
قالت الدجاجة :ح�سن ًا ،وما الذي
مي ّيز رقائق البطاط�س امل�صنّعة عن
�صحن ال�سلطة؟
مل ُيجب الكتكوت ال�صغري
ف�إجابته الدجاجة بعدما مل جتد
ً
�إج��اب��ة من �صغريها
قائلة� :إنّ
رقائق البطاط�س امل�صنّعة حتتوي
على ن�سبة من الدهون العالية التي
تزيد من الوزن ،فتجعلك ال ت�ستطيع
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احلركة واللعب ،مثلما �أنّها ال تعطي الفوائد التي يعطيها �صحن
ً
إ�ضافة �إىل �أنّها متنع ال�شه ّية ،و�أنت الآن �صغري وحتتاج
ال�سلطة� ،
�إىل عنا�صر غذائية.
و�أعدّ ت الدجاجة طبق ال�سلطة و�أح�ضرته �إىل كتكوتها
ال�صغري وقالت له� :أغم�ض عينيك� ،س�أ�ضيف �إليها بع�ض الع�صارة
التي جتعل من الطبق لذيذ ًا ومف�ض ًال لديك.
و� ّ
أكل الكتكوت ال�صغري من الطبق وقال� :إنها لذيذة جد ًا
يا �أمي!
ويف اليوم التايل خرج الكتكوت ال�صغري مع رفاقه يف الغابة
القريبة من منزله يلعبون ،وقال لهم� :إنني �أنتظر موعد الغداء
بفارغ ال�صرب.
ف�س�أله رفاقه :وما غدا�ؤك اليوم؟
ف�أجابهم :طبق ال�سلطة.
تعجب رفاقه :طبق ال�سلطة!
ّ
�أجابهم الكتكوت :نعم ،كان طبق ًا لذيذ ًا� ،إ ّال �أنّني مل �أعرف
ما �س َّر طعمه اللذيذ فقد �أ�صبح �أ�شهى و�أل��ذ بكثري من رقائق
البطاط�س امل�صنّعة.
قال احلمل ال�صغري :يجب �أن نعرف ال�س َّر العجيب يف طبق
ال�سلطة؟
دخل �أ�صدقاء الكتكوت ال�صغري خل�سة �إىل بيته حتّى
يرون �س َّر ال�سلطة العجيب.
ول�ضيق املكان وق��ع الأ���ص��دق��اء �أم��ام الدجاجة ،فقالت
التج�س�س لي�س عم ًال جيد ًا ،ه ّيا تعالوا وتناولوا
لهم :يا �أوالد،
ّ
ال�سلطة اللذيذة مع ع�صري الليمون العجيب.
فقال الكتكوت ال�صغري :الآن عرفت �س َّر ال�سلطة اللذيذة.
وقالوا جميعهم� :إنّها �أطيب من رقائق البطاط�س امل�صنّعة.
جواهر الزهراء �إبراهيم خليل /لبنان

مطبخك

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

المك ّونات:
• كوب �سكر.
• ( )4/3كوب طحني.
• ملعقتان كبريتان كاكاو.
• (� )5أكواب حليب �سائل.
• علبتان من ب�سكويت ال�شاي.
• كمية من جوز الهند املربو�ش (اختياري).
الكريمة:
• ظرفان من كرمي �شانتيه باودر.
• ( )4/3كوب حليب �سائل وبارد.

 -3يو�ضع القدر على النار ويق ّلب جيد ًا حتى تتما�سك
املكونات مع بع�ضها ويثخن القوام (ي�شبه املحلبي).
ُ -4ي�ضاف اخلليط على الب�سكويت و ُيفر�ش بالت�ساوي
حتى ُيغطى ب�شكل كامل.
 -5يو�ضع كي�س من النايلون فوق اخلليط وير�ص باليد
جيد ًا حتى ي�صبح ال�سطح مت�ساوي ًا و�أمل�س.
 -6بامل�ضرب الكهربائي ُتخفق الكرمية جيد ًا مع
احلليب ال��ب��ارد ،و ُت�����ض��اف ف��وق امل��ك��ون��ات بعد رف��ع كي�س
النايلون من عليها.
ُ -7تو ّزع الكرمية بالت�ساوي لتُغطي ال�سطح بالكامل.
ُ -8ت ّ
قطع على �شكل م�ستطيالت متو�سطة الطول.

طريقة العمل:
ّ
ُ -9تربم كل م�ستطيلة من �أحد الأطراف حتى االنتهاء
ُ -1يطحن الب�سكويت و ُيفر�ش يف �صينية �أو قالب مربع
�إىل الطرف الآخر.
�أو م�ستطيل (�إ�ضافة جوز الهند ح�سب الرغبة).
ُ -10تو�ضع قطع ال�سوي�سرول يف �إناء التقدمي و ُتز ّين
 -2يف قدر ُي�ضاف ال�سكر والطحني والكاكاو ويخلط
باملك�سرات و ُتق ّدم.
جيد ًا لتمتزج املكونات بعدها ُي�ضاف احلليب.
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مناسبات

�إميان �صاحب اخلالدي /النجف الأ�شرف
ُمنذ اليوم الأول ال��ذي جمع بني امل��ر�أة الأ�سد ّية و�أم�ير
بحب فار�س احلجاز
العدل والإن�سانية ،تع ّلق قلب ميثم الأعجمي ّ
احلب عند نيل احلرية التي منحها �إياه
الأب ّ��ي ،ومل يقف هذا ّ
علي حني ا���ش�تراه ثم عتقه ،بل راح يرتقي ُ�س ّلم
الإم���ام ّ
ُ�ص
القرب املعنوي ليجعل ُه من حواريي
الو�صيّ ،
ومم��ن اخت ّ
ّ
بعلم املنايا والباليا ،وهذه املنزل ُة ال يح�صل عليها �أحد � ،اّإل َمن
ِ
أخل�ص بطاعته ملواله ،فكان يتبعه
امتحن اهلل قلبه بالإميان ،و� َ
الف�صيل لأ ّمه ،ومن املعلوم �أنّ الإمام ال ي�صحب �أحد ًا
اتّباع
ِ
يف خلوته ومناجاته ،وهذا �إن ّ
دل على �شيء �إنمّ ا يد ُّل على مدى
اهتمام الإمام مبيثم لتقواه ونقاء روحه ولكنّ هذه ال�صحبة مل
َتدُم طوي ًال بحكم القدر الذي فجع قلب ميثم ب�شهادة حيدر
فربحيله رحل ك ّل �شيء �إ ّال الذكريات اجلميلة التي ق�ضاها معه
يف �سوقِ الكوفة حينما كان يجل�س يف د ّك ِان التمر ،ويتحدّث �إليه
وهو ي�ستمع.
حتّى �إ ّنه ذات يوم ُعر�ضت مليثم حاجة ،فا�ست�أذن الإمام
لق�ضائها وغ��ادر ال�� ُّدك��ان ،وظ��ل الإمام يف ال��د ّك��ان ليبيع
التمر ،ويف هذه الأثناء جاء رج ٌل و�أ�شرتى متر ًا ب�أربعة دراهم
تعجب؛ لأ ّنها كانت
وم�ضى ،وعندما جاء ميثم ور�أى الدّراهم ّ
مز ّيفة ،و�إذا بالإمام يقابله بابت�سامة قائ ًال� :سيعود �صاحب
الدّراهم.
و�أي�ض ًا يعجب ميثم م ّرة �أخرى من قول الإمام ،وبعد
�ساعة جاء �صاحب الدّراهم وقال بانزعاج :ال �أري ُد هذا التمر
�إ ّنه م ّر كاحلنظل ،فقال الإمام ،كما تكون دراهمك مز ّيفة،
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(((

ف�أخذ الرجل دراهمه وابتعد م�سرع ًا ومل يتك ّلم كلم ًة واحدة.
ك��م��ا �أنّ الأح���ادي���ث ال��ت��ي �سمعها وحفظها ع��ن �أم�ير
امل�ؤمنني مل تغادر م�سامعه حتى �آخر حلظات حياته ،ولع ّل
ما كان ي�شغله عن �أمل الفراق ويه ّون عليه وح�شة الغياب كرثة
ت��ردّده على النخلة التي �أخ�بره الإمام� أ ّن��ه �س ُي�صلب على
جذعها ،فكان ي�ص ّلي عندها ركعتني ويخاطبها قائ ًال�( :أنبتك
اهلل من �أجلي وغ�� ّذاين من �أج��ل��ك)((( ،ومل ينقطع ميثم عن
زيارة النخلة �إىل �أن ّمت اعتقاله حني عودته من العمرة يف حملة
اعتقاالت �ش ّنها ابن زياد اللعني �ض ّد �شيعة �أمري امل�ؤمنني،
ف�أودعه ال�سجن مع املختار و�أ�صحابه.
وبينما هو يف ظلمة الزنزانة و�صلت �أنباء مذبحة كربالء
ف�ضجوا بالعويل والبكاء؛ حزن ًا لهذه
�إىل م�سامع ال�سجناء،
ّ
مت�ض مد ٌة طويل ٌة حتّى انتف�ض ميثم للوالء
الفاجعة الأليمة ،ومل ِ
العلوي ،راف�ض ًا ال�براءة مع علمه مبا ينال ُه من �صلب وتقطيع
�أع�ضاء ،فما كان منه � اّإل �أن اتخذ جذع النخلة منرب ًا لن�شر
علي وذكر خمازي �أم ّية.
ف�ضائل الإمام ّ
حتّى ال تتغيرّ النا�س وتنقلب �ض ّد احلكومة الأموية ،قطعوا
ل�سانه ،ثم طعنه رجل بخا�صرته ،فكبرّ ميثم ومع تلك التكبرية
علي ويف درجته كما
خرجت روح ُه نحو ال�سماء ،لتكون مع ّ
�أخربه عن ذلك� ،أ ّما اجل�سد امل�ض ّرج بالدماء فقد بقي م�صلوباً
مل يوا َر الرثى ،وك�أ ّنه بذلك يوا�سي ج�سد الإمام احل�سني
بكربالء.
((( مناقب آل أيب طالب :ج 1ص.329
((( اإلرشاد ج ،1ص323

مناسبات

جناح ح�سني اجليزاين /كربالء املقدّ�سة

يف �سباقات الدنيا الفانية يتبارى النا�س لنيل احلظوة والفوز يف نهاية املطاف ،في�ش ّمرون عن �سواعد اجل ّد كي يفوزوا ب�إحدى
مراتب ال�شرف ،هي �سباقات ينتهي م�شوارها ويتال�شى طعم الفوز بها مع مرور الأ ّيام ،لكنّ �سباق الآخرة الأزيل ال يتبارى فيه �إ ّال
أخت�صه اهلل� سبحانه بف�ضله ،وارت�ضاه لطاعته ،وو ّفقه لالنقطاع �إليه.
َمن � ّ
مثلما �أنّ الفوز ب�سباقات الفناء ال يع ّد فخر ًا ل�صاحبه ،لأ ّنه فوز م�ؤ ّقت ال تدوم حالوته وال تبقى ل ّذته مهما تظاهر الإن�سان
بالر�ضا� ،أو حاول �إطالة م ّدة ن�شوة االنت�صار ،فهو �إىل زوال وا�ضمحالل �شاء ذلك �أم �أبى� ،أ ّما الفوز الأخروي فهو على النقي�ض من
بفخر ال نهاية له ،فهل هناك �أعظم من هذه الل ّذة الدائمة؟!.
ذلك متام ًا ،لأنه فو ًز مق ّرون ٍ
الذي طوى ك ّل م�سافات الو�صل يف هذه الدنيا ،وعا�ش تلك الل ّذة الدائمة هو الإمام الكاظم ،وهو ال�سجني الأ�شهر يف
تاريخ الإ�سالم ،طواها بك ّل عذاباتها ومراراتها ،وحت ّمل ك ّل الظالمات لي�صل �إىل مع�شوقه الأزيل ،ال لي�صل �إىل ج ّنته ال�سرمد ّية،
خلوات �أُخر ليتف ّرغ فيها لعبادته ،وقد فعل.
خلوات م�ضت� ،سائ ًال اهلل� أن يرزقه
بل لكي يذوب يف حمبوبه الذي طاملا ناجاه يف
ٍ
ٍ
وت�ضج �إىل اهلل بالت�سبيح والتهليل ،لقد كان ك ّل
الطوامري التي �شهدت انقطاعه ملحبوبه باتت هي الأخرى تئنّ مع �أنينه،
ّ
�شيء ي�س ّبح مع ت�سبيح �أنفا�سه� ،أ�صفاده ،جدران طامورته ،حتّى ظ ّله الذي �أعتكف �ساجد ًا مع �سجدته الطويلة ،هو ال�سباق ب�أعظم
ّ
جتلياته و�أجمل �صوره.
بكظم ال ِق َبل لهم به ،وك ّلما �أو�سعوه حب�س ًا وتقييد ًا وت�ضييق ًا؛ جابههم
وك ّلما �ص ّبوا عليه حمم غيظهم وحقدهم عاجلهم ٍ
بعريكة ته ّز اجلبال الروا�سي ،وب�إرادة �إميان ّية �صلبة دونها ك ّل �إرادة ،حتّى باتوا عاجزين عن تركيعه و�إذالله ل�سلطانهم اجلائر،
ولع ّل خري َمن و�صف الإمام امل�سجون هو �شاعر �أهل البيت مهدي جناح الكاظمي ،حني �أبدع فكتب:
ع����ـ���� ّل����م����ـ����ت �أج�������ـ�������ي�������ال ع�����ق�����ي�����دة ث�������ورة م�����ـ�����ن ع����ـ����ن����ـ����ده����ـ����ا ي����ـ����ت����ع���� ّل����م ال���ب��رك������ان
ف������������إذا ال����ق����ي����ود ع����ل����ى ي�����دي�����ك م�������ش���اع���ل ور�ؤى ب���ـ���ه���ـ���ا ي����ـ����ت����ـ����ح����ـ���� ّرر الإن�����������س�����ان
ي�����ا راه������ب������ ًا ل���ـ���ب���ن���ي ال�����ع��ل��ا م�����ن ه���ا����ش���م ب����ـ����ك ف����ـ����اخ����ـ����رت �أه��������ل ال�������س���م���ا ع����دن����ان
ي������ا زاه�������������د ًا وال����ـ����م����ـ����ل����ـ����ك ط��������وع ب���ن���ان���ه وع���ـ���ل���ـ���ى ����ش���ف���اه���ك ي�������س���ج���د الإح���������س����ان
ي����ـ����ا ق���ـ���ب���ـ���ل���ة ال����ع����ب����اد راح ع����ل����ى امل�����دى م����ـ����ت����ـ����و�����ش����ـ����ح����ـ���� ًا ب������ـ������ردائ������ك الإمي�����������ان
�شم�س ،وما �أط ّل قم ٌر ،و�سال ٌم عليك ما ك ّرت الليايل والأ ّيام.
ف�سال ٌم عليك يا �س ّيدي يا كاظم الغيظ ما طلعت ٌ
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ضي وفي

رقية عا�شور التقي /البحرين

أهازيج وزين ٌة و ِنثار؟ (((!!
� ُ
عر�س �أم فرحة اجلنان؟
�أَهو ٌ
عر�س يف اجل ّنة؟!!
ٌ
بل�سان حا ِلها -وهي ترى
اجتمعت حو ُر الع ِني مت�سائل ًة فيما بينها ِ
ْ
ّ
أنغام الت�سبيح والتهليل:
اجل ّن َة متزين ًة ب�أبهى حلة -لتجيبها ال ُ
أهازيج ب� ِ
عر�س ،وال�شهود �أربعمائة من املالئكة!! وال ِّنثار من الدر
بلى� ،إ ّن��ه ٌ
والياقوت من طوبى ال�شجر!!
الثمر؛
�ير
فتعا َل َني و���ش��ا ِرك��نَ
ِ
ِ
تربيكات ال�سماءِ ،والتقطنَ خ َ
لتهادينه فيما بينكنّ لفرح ِة خري الب�شر!!
للحجج يف الأر�ض بني النب ّوة والإمامة بد�أ
يبدو �أنّ العقد الثمني ُ
بالت�ش ّكل!
إ�شعاعا
ل�ؤل�ؤٌ من�ضو ٌد ب ّرا ٌق قد امتزج فيه نوران؛ ليزيده بري ًقا و� ً
على �صفحة الوجود!
ٌ
وتربيك
بدت الن�شو ُة ترت ّد ُد بني �س ّكان ال�سماء� ،صلواتٌ
هكذا ْ
للآل؛ لرت�سل �صداها �إىل الأر�ض.
أنت يا جربائيل؟ ْ
احلبيب بتزويج
لتنزل �إىل الأر�ض ،وتب ّل ْغ
�أين � َ
َ
علي من فاطمة الزهراء ،فقد جاء الأمر الإلهي ،و�إنّ عل ًيا
ّ
ٌ
حج �إليها ،ولواله َملا كان لفاطمة كف�ؤٌ.
ي
ة
لكعب
ُ ّ
ابتدر الأمني ممتثلاً لأمر العزيز ومب ّل ًغا ر�سالته ،حاملاً � َ
أكاليل
الفرح ِة ووردًا يط ّوق به العري�سني.
ف����إذا ب��اخل��امت حم ّمد ي���أم��ر الفتى عل ّي ًا� أن يتق ّدمه
للم�سجد ،بعد �أن َع ِلم بر�ضا كرميته.
ومبح�ضر م��ن املهاجرين والأن�����ص��ار وامل�سلمنيّ ،مت ال��زواج
امليمون ،لي�شهد اجلميع عليه.
ّ
����ذت من
حت ال��ف��رح�� ُة رداء العري�سني وعانقتهما ،و�أخ ْ
تو�ش ْ
قلوب املح ّبني ،وتر�سلهم
عطرهما؛
ْ
ففاحت يف �أرجاء املدينة ،لتدخل َ
للتربيك وامل�شاركة يف مرا�سيم ال��زواج حتّى ت�صل �إىل بيت فاطمة
وت�ستق ّر.
ما �أرو َع الزواج حني يكون هلل ،وعلى �س ّنة ر�سوله ،ولقد مت ّثل
ذلك يف زواج النورين ،فاملهر مل يتجاوز الأربعمائة وثمانني دره ًما،
إ�سالما.
وكان ذاك ثمنَ در ِع � ِأول النا�س � ً
((( نِثار :هو نثر اجلوز واللوز والسكر ،هتذيب اللغة ج :15ص.56
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�أ ّم��ا اجلهاز ف�سم ُت ُه التوا�ضع ،ومفرداتُه الزّهد ،وقد مت ّثل يف
و�سرير،
وثوب،
دراهم ،وخما ٍر ب�أربعة
قمي�ص ب�سبعة
دراهم ،وقطيف ٍةٍ ،
ٍ
ٍ
َ
َ
�صوف الغنم ،و�أرب ِع مرافق ،و�س ٍرت من �صوف،
وفرا�ش ِني ح�شوهما من ِ
و�شن للماء،
وقدح من خ�شبّ ٍ ،
وح�ص ٍري ،و َرحى ،ومخِ ْ َ�ض ٍب ،و�سقاءٍ ٍ ،
وجر ٍة خ�ضراء ،و كوزين من خزف ،وعباء ٍة خيربي ٍة ،وقرب ِة ماءٍ .
ولقد بارك امل�صطفى ذلك اجلهاز ،فقال« :ال ّله ّم بارك
(((
لقوم ج ّل �آنيتهم الخزف»
� ٌ
أثاث هو مدر�س ٌةٌ � ،
بالرمل ،و�سائ ُد حم�ش ّو ٌة بالليف،
أر�ض ُفر�شت
ِ
ج ّر ٌة ،و َرحى حجر ّي ًة!
ال غراب َة يف البني؛ ف َمن طمع يف الآخ��رة زهد يف الدنياَ ،ومن
ع�شق الدنيا فلن جتد الب�ساط ُة يف العي�ش �إليه طري ًقا ،ولن ير�ضي
نف�سه �سوى البذخ والرتف يف ك ّل �شيء.
لقد حر�ص الإ�سالم على تقليل املهور ،وتي�سري �أمر الزواج ،و�أن
ال تكون الأمور املاد ّية عائ ًقا �أمام الزواج؛ فقد ورد عن ر�سول اهلل»
(((
�«:أف�ضل ن�ساء � ّأمتي �أ�صبحهنّ وجهًا و�أقلهنّ مه ًرا».
ربر ُ
بع�ضنا
�أَ َم��ا بعد هذا البيان والت�أكيد؛ فلي�س
ً
�صحيحا �أن ُي ّ
غالء املهور ب�أ ّنه �أمر يرجع �إىل ما ترا�ضى عليه النا�س ،و�أ ّننا يف زمن
ي�ضرب الغال ُء بجوانبه من ك ّل ناحية ،و�أ ّنه ال ّبد من مراعاة ما تفر�ضه
الظروف!
�إنّ احل�� ّل ال ي���أت��ي بتربير اخل��ط���أ ،و�إنمّ���ا بالت�صدي لل�سبب،
ومعاجلة �أ�صل امل�شكل.
ل�ست �سلع ًة معرو�ض ًة للبيع يف مزاد
فيا �أختي الكرمية� :أن ِ��ت ِ
ميتلكك ّمن يدفع اً
مال �أكرث!
ِ
ال�صداق ،ف� ّإن
وتذكري قول الر�سول الأعظم« :تيا�سروا في ّ
(((
الرجل ليعطي المر�أة ح ّتى يبقى ذلك في نف�سه عليها ح�سيكة» ،
واحل�سيكة :هي احلقد وال��ع��داوة((( ،وا�ستح�ضري ما ورد عن �أمري
امل�ؤمنني من �أنه قال« :ال تغالوا بمهور الن�ساء فيكون عداوة»(((.
((( مستدرك بحار األنوار :ج :62ص.1
((( ميزان احلكمة :ج :4ص.189
((( ميزان احلكمة :ج :4ص.189
((( املعجم الوسيط ،إبراهيم أنيس ،عبد احلليم منترص ،وآخرون.
((( بحار األنوار :ج :100ص.351

أروقة جامعية

د.والء �إبراهيم املال /البحرين

�سندانه ..والواقع ..نو ُن ِك..
ت�صنع ذاكرة احللم ،بني
أروقة هُ ناك ..عن التفا�صيل التي
ُ
ِ
ما تخ ّبئه لنا ال ِ

جرة قلم
�ِ إنْ َي ْع َل ِم اللهَّ ُ فيِ ُق ُلو ِب ُك ْم َخ�ْيررْ ً ا ُي�ؤْ ِت ُك ْم َخ�ْيًرْ ً ا ممِ َّ ا �أُ ِخ َ��ذ ِم ْن ُك ْم
َو َي ْغ ِف ْر َل ُك ْم َواللهَّ ُ َغ ُفو ٌر َر ِحيم( /الأن��ف��ال )70:جميلة ..تخاطب
القلب ..تريد القلب ..ت�صنع القلب ،عميقة ،وعظيمة.
قد من�شي يف طريق ما فـيقطع ،قد نقوم بـعمل ما فتتال�شى فيه
�أ�سباب التوفيق ،قد نتعثرّ عند فر�صة ما فـتفوتنا ،قد من�شي ميي ًنا ثم
نكت�شف مت�أخرين �أنّ االتجّ اه كان ي�سا ًرا ..قد نختار رحل ًة طويل ًة من
دون رفقة ..نعم ،قد ت�ضيع فر�صة وتفلت حتّى تكون ً
يقظا لـفر�صة
قادمة �أكرب و�أجمل ..قد ت�سلك طري ًقا خاط ًئا حتّى ت�ستطيع تتمييز
عمل ما ،حتّى تتع ّلم
الطرقات ال�صحيحة بعده جيدً ا ،قد تف�شل يف ٍ
عمل بعده ..فال ي�صيبك الف�شل..
كيف تكون
خمل�صا يف ٍ
ً
ملاذا يحدث ذلك؟ �إن اهلل يري ُد قلبك ..فاجعله �إله ًيا ،عندها:
ُ ي�ؤْ ِت ُك ْم َخيرْ ً ا ممِ َّ ا �أُ ِخ َذ ِم ْن ُك ْم بلَ  ...و َي ْغ ِف ْر َل ُك ْم.
م ّمرات
�أحيا ًنا حني تهزمنا املوج ُة العالية ونرى البون ال�شا�سع بني ما
نحنُ وبني ما يجب �أن نكون ..يلتقي ط ْر ُفنا بـنماذج عا�شت بيننا،
وعا�شت يف ظ ّل معطياتنا ذاتها ..لك ّنها �أب�صرت جيدً ا ..اهلل كان
يوما �أ�سما ًكا ميت ًة يجرفها
الدرب ال ِبكر لها دائ ًما ..لذلك مل يكونوا ً
تيار املوج ..كانوا �أ�سما ًكا ح ّرة.
الحلقة ال�سابعة والع�شرون
كان الأ�سبوع الثاين من �شهر رم�ضان املبارك..
أوجها..
وكانت االمتحانات يف � ّ
بعد ليل ٍة طويلة التهمت قدرتي على النوم ،ع�شت فيها بني �أوراق
تخ�ص�ص طب الأطفال..
موا�ضيع ّ
خرجتُ من االمتحان الإكلينيكي وقد �أبليتُ بال ًء مقبو ًال ..وكانت
ت��راودين فكر ُة �أنّ ال�شهر قد ت�ص ّر َم منه �أ�سبوع كامل و�أنا مل �أع�ش ُه

كما يجب ،مل �أُح��ي �أ ّي�� ًا من تلك الليايل يف امل�سجد ،كانت الدرا�سة
ُ
ت�سرق وقتي ج ّله ..و�أنا يف زحام الفكرة ..و�أ�شعر بالي�أ�س من نف�سي..
ـم�شهد لـعامل ٍة من عامالت امل�ست�شفى �أع��ادت
ا�صطدمت عيناي ب ٍ
ذاكرة تب�صرتي..
كانت تت ُ
ّخذ رك ًنا ق�ص ّي ًا يف �أح��د مم��رات امل�ست�شفى الواقعة
ـ�صوت ال ت�سمعه الآذان بل ت�سمعه
خلف جناح الأطفال ..كانت تقر�أ ب ٍ
القلوب ..وقبل �أن تغلق ذل��ك الكتاب ال��ذي ك��ان بني يديها ،كانت
حتيطها هال ٌة من ال�سكينة ..تكا ُد تُرى..
كانت تعي�ش حال ًة م�سجد ّية رغم �أ ّنها مل تكن يف م�سجد ..لكنّ
قلبها كان حم ّل ًقا ..وك�أنّ املكان ك ّله قد �سكنت ُه روحانية عجيبة تالم�س
ك ّل عابر..
وقد �صادف �أنيّ كنتُ كذلك..
ربمّ��ا هي ر�سالة ر ٍّد �آ ّ
ين على تلك الفكرة التي راودت��ن��ي� ..إنّ
امل�سجدي ال يتج ّلى �إال يف امل�سجد..
احل�ضور
ّ
تذكرتُ حينها ما قالت يل �صديقة :حتّى لو مل تكوين يف م�سجد،
القلب هو احل َرم.
يجب �أن تعي�شيه يف داخلك ،ذلك لأنّ َ
ابت�سمتُ لها ،و�شكرتُ اهلل لأنّ ر�سالته يل جاءت وا�ضح ًة عربها..
احلج ُب
�أم�سكتُ قلبي ..وقلت لـنف�سي وك���أين �أخاطبه� :أن��اُ ،
كثرية ..ال تباغتيني خفي ًة من خلف �أحدها ..ال �أملك يقي ًنا تا ًّما ،مل
�أبلغ الزهد ..انتظرتُ املديح طوي ًال ..ت�أففتُ من �أب�سط العبادات ..ما
تو ّرعت عن ال�شبهة ..خ�شيتُه لذلك عبدته من دون معنى..
هذه امل ّرة رزقتُ فر�ص ًة جديدة..
لـ�..أجلها  ،ال تباغتيني.
�أم�سكتُ ال َن َف�س لـوهلة ،و�صغتُ عهدً ا من وحي اللحظة :يا قلبي ،
ُ
منذ اليوم �سـتكون م�سجد ًّيا!
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حتى نلتقي

اص ٌ
ات
ص َ
ُق َ
يبي..
في ِج ِ
�إنه هو!
بعد ك ّل هذه ال�سنوات ،..تقدّمتُ قلي ًال كي �أت�أكد من
مالحمه التي قد تغيرّ ت كثري ًا ،ال �أ�ستطيع �أمنع نف�سي من
مالحقته من دون �أن ي�شعر بي يف و�سط زحام املركز التجاري
هذا ،بل �إ ّنني �أالح��ق بع�ض الذكريات ،حم ّمد عبد احلفيظ
مد ّر�س اللغة العربية ،كان رج ًال �ستيني ًا يف ذلك الوقت ،فارع
لبني ال�شعر وهادئ ًاُ ،يخ ّيل َملن يراه �أنه قادم من حكاية
الطول ّ
يف كتاب يرتدي ج ّل النا�س فيها طرابي�ش حمراء ويهتفون
بجالء اال�ستعمار ،لقد كربت كثري ًا يا مع ّلمي ،ال �أدري ملاذا
ال نتق ّبل �أن ي�شيخ �آبا�ؤنا و�أ ّمهاتنا و�أن يكرب مع ّلمونا؟! رمبا:
�ألأنهم م��ر�آة لمِ َا يحدث لنا ،و�أنّ الزمن مي ّر على �س ّكتنا كما
يحدث معهم الآن ،ف ُن�صاب بهلع التفكري بنفاد الوقت قبل �أن
نح ّقق ما نريده �أو حتّى �أن نكون على �أه ّبة اال�ستعداد للرحيل
الذي لي�س ببعيد عن �شرائطنا البي�ضاء وحقائبنا الورد ّية!
امل�ؤمل �أ ّنه لن يتذكرين ..لك ّنني �س�أم ّر بالقرب منه من
دون �أن ي�شعر ،و�أر ّد حت ّيته القادمة منذ زمن بعيد وهو يقف
قرب اللوح الأ�سود �آمر ًا �إ ّيانا بفتح الكتب.
 �أعاين �أحيان ًا من حتليل ك ّل �شيءٍ �أمامي والتفكري يفتفا�صيله..
ما �إن �أقر�أ لأحدهم و�أجد ما يكتبه قد م�س ّني وجداني ًا �أو
�إن�ساني ًا حتّى �أت�ساءل يف قرارة نف�سي:
تُرى ما الذي �أوجعه لهذه الدرجة حتّى يكتب بهذا العمق!
���ب النظر �إىل ال�سماء ..بيد �أنّ �أج�سام املباين
 �أح ّالعظيمة ت�ؤ ّرق هذا امل�شهد اجلميل؛ لذا كثري ًا ما �أترك النظر
�إليها و�أرنو نحو الأ�ضواء البعيدة القادمة من مربعاتها ،فما
�أ�سرع لأن تكون حكاية خمف ّية لأ�شخا�ص �سي�سكنون مربعات
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النبي
علي عبد ّ
خديجة ّ

�أخرى يف �إطارات �صور قدمية!
أفهمك متام ًا يا �صديقة!
 �أنا � ِغريك ،تدو�سها قدماك
يح�س بوجودها ِ
�إنها �ألغام خف ّية ال ّ
ِ فنتفجر! ما �إن متري بقرب مكان ما �أو تري وجه �أحدهم..
تظهري مبظهر املزاجي �أو غريب الأطوار..
و�ص ّدقيني ..ك ّل له �ألغامه.
 �أع��رف �أنّ يف كلاّ مك رائحة اليا�سمني ،لكنّ �أن��وفالبع�ض مزكومة!
 ثم �إ ّنك �أ�صبحت هادئ ًة فج�أة� ،صامت ًة ك�صخرة مع ّمرة،لقد �ألب�سك ما حدث وقار ًا �أمام الآخرين من حيث ال تدرين..
حدثت نف�سك قائل ًة� :أنا ل�ست
الحظت هذا الأمر ،وربمّ ا
ربمّ ا
ِ
ِ
كنت تتظاهرين
حكيم ًة كما تظنون ..ولك ّنه الأمل يا �سادة! لقد ِ
بيدك منع جميء ذلك
باملوت و�أنت طافح ٌة باحلياة ،مل يكن ِ
قلبك ،وتفتّت يف �أوردتك..
احلزن الذي �سقط كاحلجارة يف ِ
فت�ساءلت ..هل ي�ستطيع املرء غ�سل �أوردته؟!
ِ
املحارب..
َمن ُيولد يف مكان ال ي�شبهه ،بنف�سجة على �سفح جبل،
فرا�شة تعي�ش يف و�سط �صحراء� ،سمكة ت�سكن ّ
ع�ش عنقاء قرب
فوهة بركان ،ري�شة طاوو�س تزّين ر�أ�س ظامل.
القبح..
عبارة (ه��ذا من ف�ضل ر ّب��ي) ُحفرت على ب��اب منزل
م�سروق� ،آي��اتٌ تُتلى بريق نمَ ّ ��ام ،املتاع دمعة تت�أرجح يف عني
م�ست�ضعف مظلوم  ،وجه طفل جميل يفوح من وجنتيه العطر
ملفوف بالكفن راح قربان ًا لث�أر بني الكبار.

ألم الجراح

زبيدة طارق فاخر /كربالء املقدّ�سة

يف �سلوة ال�شجن العابر..
يف �ضريح الع�شق وحيث حما�ضن النقاء..
يبقى �صوت الطفولة يزهو بلحن ال�براءة ميازج مباهج احلياة
و�صفوة اجلمال..
ت��رى يف حم���راب الع�سكريني� أط��ف��ال تمُ��ار���س �شعائرها
العفو ّية..
بنهم وا�شتياق ،يغزلون حديثهم
تق ّبل �أفواههم ال�شباك املق ّد�س ٍ
ليغازلوا مقامكم..
يا �صاحبي املقام يتل ّذذون بر�سم �صفاتكم على لوحات قلوبهم
تربعمت..
�أغ�صان عقولهم من تلألأ ندى كلماتكم م�شفرة تلك هي العالقة..
املخطوطة بني الطفولة والإمام مل يط�أ �أحد ت�أريخها..
و ُرغ���م ترانيم منارتك ال�صامدة التي توقظ احلنني وجتلب
الفرح..
ُيرى �أحزان دفينة ووجوم يغزو ثنايا ك ّل �سنوات انتظارك..
للفرج ُي��رى يف قد�سيته تاريخ الأج��داد الأطهار املبلل بدمعات
اليتامى..
ومن ذكرى جراحك يا �سامراء املختبئة بني �أروقتك الطاهرة..
وجعك الذي �أحط يف الروح جمر ًا..
�سافرت �إىل ِ
يعزف من ثقب التاريخ املن�سي �أحلان لآهات و�أمل..
وجع ل�شهيدين �صغريين..
ُ�سكبت دمائهما الزك ّية لت�سقي عط�ش الأر����ض ف�أمتزج وجع
�أ�شالئهم بوجع..
الأر�ض ف�أنبتت �أزاهري وريحان بعطر اجلنان..
روحان من بني فرث ودم خرجا خال�صان..
وغم خرجا مبت�سمان..
ومن بني ٍّ
هم ّ
دوي م�سلم بن عقيل وجرحه النازف..
جتد فيهما ّ

جتد فيهما ح ّبه لل�شهادة كح ّبهم للتهليل..
أبدي وهداهم..
حيث �س ّلمهم تذكرة �سفرهم نحو عامل اخللد ال ّ
��اوي ميثاقه م��ن احلبيب
�إىل ب��وا ّب��ة الن�صر امل��وع��ود وع��د ���س��م ّ
امل�صطفى.
روحان �صادرت وتوارت خلف الأقفال والق�ضبان..
قتلهما جنب �شهد عليه جند ال�سماء..
روحان �سبحت �إىل رحب الف�ضاء تنعم بال�شدو يف عامل الأمان..
لين�سل م��ن م���آذن��ك ي��ا �سامراء قهر ل��ه غبار م�� ّر يحرق ح��داد
الف�صول..
وليكتب فيهم ق�صيدة �شربت مدادها من اليتم الأليم..
وليتفجر للث�أر الطفولة جذور ًا و�أغ�صان..
لن ي�سامح من يقطع حبل احلياة الذي �أط ّل..
لن ي�سامح من قتل حلم الزهور بال�سالم..
لن ي�سامح من جاء بال�سم و�سمم الروح الربيئة وباملوت و�صل..
لتح ّلق تلك الأرواح الطاهرة بجناح الرحمة حتت�ضنها رحمة
ال�سماء..
وتالقيها مالئكة الرحمن ك�أ ّنها �سرابيل من ن��ور �ش ّيعتها �إىل
بارئها مبوكب مهيب..
ي�سري بحكمة بالغة يف جمرى مر�سوم ليجرب فيهم خاطر املظلوم..
وليوا�سي القدير دموع ق ّبتك احلزينة..
احلب يف حناياك �شملنا..
ليجمع ّ
بعد �إنّ طاف بنا احلقد يف متاهات ال�شتات..
�أعلم يا �ضريح الع�شق �أنّ جراحك مل تنت ِه..
لك ّني مل �أزل على بوابات حرمك انتظر و�أترقب..
لع ّل يف خريف الأماين ت�ستيقظ الأزهار..
ف�أنا ال �أعرف �سوى االنتظار..
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مجمع العفاف
مركز ت�س ّوقي تابع للعتبة الع ّبا�سية املق ّد�سة ،و ُيع ُّد من امل�شاريع اخلدم ّية التي تق ّدمها العتبة الع ّبا�سية لأه��ايل كربالء
ّ
بالتب�ضع الن�سائي والأطفال مبوا�صفات عاملية� ،إذ ي ّقدم املجمع خدماته ل�شريحة الن�ساء،
والوافدين ،وهو �أ ّول مركز جتاري خا�ص
وي�ضم عدة �أق�سام .هي:
�إذ يقع املجمع الن�سوي يف الطابق الثالث،
ّ
• ق�سم الأدوات املنزلية الذي يحتوي على �أدوات املطبخ ّ
واملنظفات وم�ستلزمات �أخرى.
• ق�سم املالب�س الن�سائية ومالب�س الأطفال ب�أنواعها.
• ق�سم الإك�س�سوارات والعطور ومواد التجميل.
• ق�سم الزهور والتحفيات.
• ق�سم املفرو�شات.
• ق�سم احلقائب والأحذية الن�سائية و�أحذية الأطفال.
• ق�سم القرطا�سية والألعاب.
مالحظة /ي�ستقبل املج ّمع زبوناته الكرميات من ال�ساعة � 11صباح ًا حتى منت�صف الليل
وهناك %20ن�سبة خ�صم ملنت�سبي العتبة العبا�سية املق ّد�سة
العنوان :كربالء املق ّد�سة ،حي احل�سني.
لال�ستف�سار االت�صال على الرقم07602266666 :

