ماء معشق بالظمأ
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نور حممد العلي
الت�صوير الفوتوغرايف
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9

ال�س َعا َد ِة
ِلَنْ �أ َرا َد ا ْم ِت َل َك َّ

10

م َّرمٌ َ�ش ْه ُر ال ِع ْ�ش ِق ا ُ
حل َ�س ْي ِن ِّي
ُ َ

12

َال َو َ َ
ال
ن ُاح � ْأع َم ٍ
اح ُة ب ٍ
َت ْر ُك الأ َذى َر َ

املُ َو َ
اط َن ُة ِف ِف ْك ِر الإ َما ِم ا ُ
ي
حل ّ�س ْ ِ

13

16

َمدْ َر َ�س ُة اخل َِطاب َِة�ِ ..سلَّ ُم اال ْر ِت َقاءِ

24

املتك�سر
الزجاج
ّ

تنويه

ترحب جملة ريا�ض الزهراء مب�ساهمات
القارئات العزيزات على �أن ال تكون
امل�ساهمة قد ن�شرت يف جملة �أو �صحيفة
�أخرى �أو موقع الكرتوين و�أن ال تزيد على
( )250 -200كلمة علم ًا �أنّ امل�ساهمات
تخ�ضع للتدقيق وللمجلة احلق يف احلذف
�أو التغيري وال ُتعاد املواد التي تر�سل �إىل
املجلة �سواء ُن�شرت �أم مل ُتن�شر.

َاء ال ّزهَ اميَر
د ُ
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كلمة العدد

َهل َي ْ
ان؟
ان
ي
الب
لب
غ
ُ
َ
َ
ُ
السنَ َ
ِّ
�إنَّ الإمام احل�سني� شخ�صية ّ
قل نظريها ،بطل من
�أبطال التحدّ ي والفداء ،ترتبع �شخ�صيته على عر�ش
املر�صع بعبق ال�شهادة والت�ضحية من �أجل
اخللود
ّ
الدِّ ين والأمة.


وقد رافقت ال�س ّيدة زينب �أخاها يف ثورته التي
�أمدّ ت العامل الإ�سالمي بعوامل النهو�ض ومقارعة
الظلم �أنى وجد؛ �إذ �أُنيطت بها مه ّمة عظيمة أ� َّدتها
غيت
ٍ
ب�شكل �إيجابي متم ّيز يف الثورة اخلالدة التي ّ
جمرى التاريخ و�أيقظت العامل الإ�سالمي من �سباته
ورفعت عنه تلك الغ�شاوة وذلك اخلدر الذي ُم ِني به،
فقد اندفعت ال�شعوب الإ�سالمية كاملارد اجل ّبار وهي
بفجر جديد وحكم �صالح لها ،وع ّمت الثورات
ُتنادي
ٍ
و�شاعت الهتافات ب�سقوط احلكم الأُموي ح ّتى طويت
معامله واندثرت �آثاره وهدّ مت قالعه.
فجرها
�شاهدت �صغرية الر�سول ف�صول الثورة التي ّ

�أبو الأحرار وقد �أبرزت فيها مظلومية الإمام
وخ ّلدت مبادئها بخطبها الرائعة البليغة يف
الكوفة وال�شام واملدينة؛ حيث ه ّزت
العواطف ومل جتعل �شهادة الإمام
احل�سني حديث ًا عابر ًا و� ّإنا
جعلتها حدث ًا مه ّم ًا من
�صميم �أحداث احلياة
الإ�سالمية.
ّ
تغذت حفيدة

ا لر �سو ل
من جوهر
ا لإ ميا ن
وانطبع
حب
ُّ

اهلل تعاىل يف عواطفها وم�شاعرها ،فكان ذلك من
عنا�صرها ومق ّوماتها ،وقد طافت بها �أق�سى املحن و�أمر
�أنواع اخلطوب من �أجل رفع راية الإ�سالم.
�إنّ الإميان الوثيق باهلل تعاىل واالنقطاع الكامل �إليه
من ذاتيات العقيلة ،ومن �إميانها الكبري �أنها وقفت على
جثمان �أخيها �أبي الأحرار الذي م ّزقته ال�سيوف على
ال�سماء بطر ِفها وقالت مقولتها
رم�ضاء كربالء ورمقت
َ
()1
ال�شهرية" :ال ّلهم تق ّبل ِمنّا هذا القربان".
�إنّ الإن�سانية لتنحني �إجال ًال وتعظيم ًا �أمام هذا
الإميان والت�سليم املطلق هلل الذي ال يحدّ ه حدود،
لقد ت�ض ّرعت بطلة الإ�سالم بخ�شو ٍع �أمام اهلل تعاىل
�أن يتق ّبل ذلك القربان العظيم الذي هو ريحانة
الر�سول ،و�شكرت اهلل تعاىل كثري ًا �أن و ّفق �أخاها
وو ّفقها خلدمة الإ�سالم ورفع كلمة اهلل تعاىل.
جت ّلى ذلك من نزعاتها ّ
الفذة التي ت�س ّلحت بها مفخرة
الإ�سالم بال�صرب على الفجائع ،وقد �أحاطت بها قوى
ال�شرك وال�ضالل ،ومل يجد �أخوها نا�صر ًا �أو معين ًا
حتى ا�ست�شهد �أ�صحابه و�أهل بيته ،ثم اعتدت
عليه تلك الوحو�ش الكا�سرة �ضرب ًا بال�سيوف وطعن ًا
بالرماح ،وهي تنظر �إليه �سالم اهلل عليها مت�س ّلحة
بال�صرب والت�سليم الكامل هلل تعاىل را�ضية بق�ضاء اهلل
وابتالئه ،م�ؤمنة بقوله تعاىل�ِ  :إ َّ َ
ال�صا ِب ُرونَ
نا ُي َو َّفى َّ
اب( /الزمر.)10:
أَ� ْج َرهُ ْم ِب َغ ْ ِ
ي ِح َ�س ٍ
بالتحدِّ ي ال�صارخ من ال�س ّيدة� أعلنت �إعالن ًا وا�ضح ًا
جهاد من نو ٍع �آخر ُّ
يحل فيه احلرف
و�صريح ًا ببداية ٍ
ال�سنان ،فالكلمة
مكان ال�سيف ،ويغدو البيانُ بدي ًال عن
ِ
النية
ال�صادقة ر�سول �إىل القلوب امل�ؤمنة والعقول ّ
توقظها من رقدتها وتن ّبهها من غفلتها.
.......................................
( )1حياة الإمام احل�سني :ج� ،2ص.302

رئيس التحرير
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3

نوراألحكام

لك ,لرت�سلي
ها هي جملة ريا�ض الزهراء hتفتح �آفاقها ِ
لها ما يجول يف خاطرك من �أ�سئلة فقهية لتجيب عنها
وفق فتاوى �سماحة املرجع الديني الأعلى �آية اهلل
العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين:K

َّ
ائ ُر ُ
الش َ
الحّ
سي ِنَّي ُة
ع ِ
السيد محمد الموسوي /مسؤول شعبة االستفتاءات
ّ
المقدسة
العباسية
العتبة
في
الدينية
الشؤون
قسم
ّ
ّ

قال تعاىلَ  :ذ ِل َك َو َمنْ ُي َع ِّظ ْم
هلل َف�ِإ َّنهَا ِمنْ َت ْق َوى
َ�ش َعا ِئ َر ا ِ
وب( /احلج.)32:
ا ْل ُق ُل ِ
كلمة (�شعائر) وردت يف القر�آن
مبعان كثرية منها:
الكرمي
ٍ
العالمة ،فلو قلنا :ال�شعائر
احل�سينية فمعناها العالمات
الدا ّلة على املح ّبة احل�سينية.
فما هي �إذن؟
وكيف يعرف املح ّبون للإمام
احل�سني� أ ّنها تد ُّل على املح ّبة
احل�سينية؟
وهل ي�شرتط فيها �شروط ليتبعها
�أو يرف�ضها �أحباب الإمام
احل�سني؟
هذا ما تن ّوعت فيه الإجابات،
واختلفت.
لع ّل بع�ضنا قد �سمع عن موالنا
الإمام الباقر حينما انتدب
بع�ض ًا من الن�ساء من �أجل ندب

وذكر م�صيبة الإمام احل�سني
وعقدن املجال�س لذلك� ،أو حينما

ال�سجاد
كان يجل�س �إمامنا
ّ
ليبكي على م�صيبة �أبيه ،فهذا

4

م�صداق وا�ضح عن ال�شعائر
احل�سينية.
ولكن هذه ال�ضابطة (ال�شعائر)
مل تت�ضح لدى البع�ض؛ لذا �أخذ
يخرتع �صور ًا و�ألوان ًا خمتلفة
من املظاهر املغلوطة ليل�صقها
بال�شعائر.
فمنهم من �س ّمى ولده كلب
احل�سني و�أخذ يجره باحلبال،
والآخر يدبك على �إيقاعات
معينة ويقول هذا من الت�سبيح
احل�سيني ،والآخر يزحف على
بطنه ،وي�ضع الطني على ر�أ�سه
و ..و ..ولكن هيهات مل يقفوا على
حقيقة معنى ال�شعائر.
احل�سني ِعربةَ ،وعربة.
احل�سني درو�س ،ومدار�س.
احل�سني قدَّم �أغلى ما ميلك ليبقى
للدين جوهر وللإميان رونق.
احل�سني �إخال�ص ،ودعاء،
ورحمة ،وفكر ،و�إ�صالح ،و...
أر�ض
احل�سني دمعة ُ�سكبت على � ٍ
لتنبت �شجرة �أ�صلها ثابت وفرعها
يف ال�سماء.
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ال�س�ؤالُ :تقام يف منطقتنا العديد
من املجال�س احل�سينية لعدد كبري
من امل�آمت وذلك مبنا�سبة الذكرى
ال�سنوية ل�شهادة �سبط الر�سول
الأعظم nو�أ�صحابه الأبرار،
بحب
وتفاعل امل�ؤمنني وتفانيهم ِّ
�أهل البيت جعلهم يدعمون
امل�آمت؛ وذلك بامل�شاركة يف
املجال�س احل�سينية وتقدمي
الدعم املادي ال�سخي واملعنوي
لتلك املجال�س� ،إذ ُتعقد العديد
واحد
وقت
من املجال�س يف
ٍ
ٍ
ويف �أوقات متقاربة بالن�سبة
للمجموعات الأخرى ،و�أغلب هذه
املجال�س تقدّ م وجبات الطعام
(الأرز) وذلك منذ ال�صباح الباكر
(ال�ساعة ال�سابعة �صباح ًا) �إىل
ما بعد الظهر (ال�ساعة الثانية
مما �سبب حالة من
والن�صف)ّ ،
رمي معظم هذا الأكل يف �أماكن
النفايات.
هل يجوز ذلك؟ وهل يجوز �صرف
ربع
جزء من هذه الأموال التي يت ّ
بها امل�ؤمنون للم�آمت على الفقراء

واملحتاجني؛ حيث يوجد الكثري
من الفقراء واملحتاجني يف
املنطقة؟ �أم هناك توجيه �آخر؟
اجلواب :التبذير مبغو�ض وحم ّرم
�شرع ًا فالب ّد من اتخاذ الإجراءات
الالزمة للمنع منه ولو كان ذلك
بالتن�سيق بني �أ�صحاب امل�آدب ليو ّفر من
يتي�سر �صرفه.
الطعام مبقدار ما ّ
�س�ؤال :ما حكم رمي باقي الأرز
واخلبز من الأطعمة التي تبقى
عادة من بعد تناول الوجبة ما
حكم رميها يف القمامة؟
اجلواب :ي�شكل جواز ذلك لأنه يعترب
عند املت�ش ّرعة �إهانة لنعم اهلل تعاىل
وا�ستحقار ًا لها ،وهو ينايف �شكره
تعاىل م�ضاف ًا �إىل ما فيه من الإ�سراف
و�إتالف املال �إذا كان بحيث ميكن
اال�ستفادة منه ولو مبثل �إطعامه للطيور
والبهائم والإ�سراف حم ّرم.
�س�ؤال :ما هو ر�أي ال�س ّيد يف
�صرف حقوق اخلم�س يف ال�شعائر
الدينية والندوات الفكرية؟
اجلواب :الب ّد من �إذن خا�ص من
املرجع.

امل�صدر :موقع مكتب �سماحة املرجع الديني الأعلى ال�سيد علي ال�سي�ستاين(دام ظله)
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والء قاسم العبادي /النجف األشرف

"

ويف الرواية عن الإمام
الر�ضا� أنه قال:

"إن يوم
ّ

الحسين
أقرح
جفوننا،
وأسبل
دموعنا،
وأذل
ّ

"

ممّ ا ال�شك فيه �أنّ ك ّل ما يف الوجود �إمنا هو ٌ
ملك هلل مبا فيه
الزمان� ،إذن ك ّل الأيام وال�شهور والدهور �إمنا هي لهّ � ،إل �أننا
جنده ين�سب بع�ض الأيام �إىل ذاته املقدّ�سة كما يف قوله:
و�سى ِب�آَ َيا ِت َنا �أَنْ أَ� ْخ ِر ْج َق ْو َم َك ِمنَ ُّ
الظ ُل َم ِات
َ و َل َق ْد أَ� ْر َ�س ْل َنا ُم َ
وعندئذ ميكن
هلل�( /إبراهيم،)5:
ٍ
ِ�إ َل ال ُّنو ِر َو َذ ِّك ْرهُ ْم ِب�أَ َّي ِام ا ِ
تف�سر تلك الن�سبة ت�شريف ًا وتعظيم ًا لها.
�أن ّ
و�أيام اهلل هي الأيام امل�صريية وامله ّمة يف حياة النا�س� ،سواء
عظيم بال ٍء ج�سيم؛ لأنّ كلتيهما ت�ؤ ّثران يف
كانت �أ ّيام ٍ
ن�صر ٍ
ال�سماوي بالتذكري بها
يقظة ال�شعوب ونه�ضتها؛ لذا جاء الأمر ّ
و�ضرورة �إحيائها.
يبي ال َ
أ�صول العامة
والقر�آنَ الكرمي ـ كما هو معلوم ـ ّ
فقط� ،أ ّما بيان امل�صاديق ف�أمر ُه موكول �إىل ال�سن ِة املطهّر ِة،
وبالرجوع �إىل الروايات جند �أنّ منها ما �ص ّرح بذكر بع�ض
م�صاديق �أيام اهلل ،كما ُروي عن الإمام الباقر� أنه قال:
"�أيام اهلل ثالثة :يوم يقوم القائم ،ويوم الكرة( ،)1ويوم
القيامة"( ،)2ومنها ما �أ�شار �إىل بع�ض الأيام ببيان عظمتها
و�أهميتها ،ولع ّل من �أجالها و�أو�ضحها تلك التي تناولت (يوم
احل�سني ،)كما ُروي عن الإمام الر�ضا" :يا ابن �شبيب

�إن كنت باكي ًا ل�شيء فابك للح�سني بن علي بن �أبي طالب
ف�إنه ذبح كما يذبح الكب�ش وقتل معه من �أهل بيته ثمانية ع�شر
رج ًال ما لهم يف الأر�ض �شبيهون ولقد بكت ال�سموات ال�سبع
والأر�ضون لقتله ،ولقد نزل �إىل الأر�ض من املالئكة �أربعة
�آالف لن�صره ،فلم ي�ؤذن لهم فهم عند قربه �شعث غرب �إىل
�أن يقوم القائم فيكونون من �أن�صاره ،و�شعارهم يا لثارات

احل�سني ،يا بن �شبيب لقد حدثني �أبي عن �أبيه عن جدّه
�أنه ملا قتل جدي احل�سني �صلوات اهلل عليه �أمطرت ال�سماء
()3
دم ًا وتراب ًا �أحمر".
ومل يقت�صر ذكر عظمة هذا اليوم على كتبنا فقط ،بل ورد يف
ا�س َق َالَ ( :ر�أَ ْيتُ
كتب ال�سنة �أي�ض ًا ،منها ما ُروي عن ا ْب ِن َع َّب ٍ
ال َّن ِب َّيِ ف ْ َال َن ِام ِب ِن ْ�ص ِف ال َّنهَا ِر �أَ ْ�ش َع َث �أَ ْغ َ َب َم َع ُه َقا ُرو َر ٌة ِفيهَا
الل َما
َد ٌم َي ْل َت ِق ُط ُه �أَ ْو َي َت َت َّب ُع ِفيهَا َ�ش ْي ًئاَ ،ق َالُ :ق ْلتُ َ :يا َر ُ�س َول َّ ِ

هَ َذا؟ َق َالَ :د ُم ْ ُ
ال َ�س ْ ِي َو�أَ ْ�ص َحا ِب ِهْ َ ،ل �أَ َز ْل �أَ َت َت َّب ُع ُه ُم ْن ُذ ا ْل َي ْو َم،
()4
َق َال َع َّما ٌرَ :ف َح ِف ْظ َنا َذ ِل َك ا ْل َي ْو َمَ ،ف َو َج ْد َنا ُه ُق ِت َل َذ ِل َك ا ْل َي ْو َم).
ويف الرواية عن الإمام الر�ضا� أنه قال�" :إنّ يوم احل�سني
()5
�أقرح جفوننا ،و�أ�سبل دموعنا ،و� ّ
أذل عزيزنا".
ومن اجلدير بالذكر �أنه مل ُت ِّعب الروايات عن يوم ا�ست�شهاد
علي،
�أيٍّ من الأنبياء والأئمة مبا فيهم حبيب اهلل و�أخوه ّ
وابنته الزهراء ب�أنه (يوم) �سوى يف ق�ضية الإمام احل�سني،
�أ ّما ع ّلة عظمة يوم الإمام احل�سني على �سائر الأيام ،فلعلها
و�ضحتها الرواية عن الإمام ال�صادق� إذ قال:
هي الع ّلة التي ّ
"�إنّ يوم احل�سني� أعظم م�صيبة من �سائر الأيام؛ وذلك �أنّ
�أ�صحاب الك�ساء الذي كانوا �أكرم اخللق على اهلل كانوا خم�سة،
النبي بقي �أمري امل�ؤمنني وفاطمة واحل�سن
فلما م�ضى ّ
واحل�سني ،فكان فيهم للنا�س عزاء و�سلوة ،فلما م�ضت
فاطمة ،كان يف �أمري امل�ؤمنني واحل�سن واحل�سني للنا�س
عزاء و�سلوة ،فل ّما م�ضى منهم �أمري امل�ؤمنني ،كان للنا�س يف
احل�سن واحل�سني عزاء و�سلوة ،فل ّما م�ضى احل�سن كان
للنا�س يف احل�سني عزاء و�سلوة ،فل ّما ُقتل احل�سني مل يكن
بقي من �أ�صحاب الك�ساء �أحد للنا�س فيه بعده عزاء و�سلوة،
فكان ذهابه كذهاب جميعهم ،كما كان بقا�ؤه كبقاء جميعهم،
" ()6
فلذلك �صار يومه �أعظم الأيام م�صيبة .

وترتتب على كون يوم الإمام احل�سني من �أيام اهلل تعاىل
ثمرة مهمة جد ًا ،مفادها وجوب التذكري به ب�أمر اهلل،
ومن ّثم ف�إنّ �إ�صرار ال�شيعة على �إحيائه �إمنا هو امتثال لذلك
الأمر ،وا ّتباع ل�سن ِة نب ّيه وعرتته.
.......................................

عزيزنا".

( )1يوم الك ّرة� :أي يوم الرجعة.
( )2ميزان احلكمة :ج� ،3ص.2174
( )3عيون �أخبار الر�ضا� :ص.297
( )4م�سند �أحمد :ج� ،5ص.89
( )5م�سند الإمام الر�ضا :ج� ،3ص.27
( )6الف�صول املهمة :ج� ،4ص.433
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أنوارقرآنية

َ
ش َواه ُد ُقرآنيةٌ
ِ
ِ

الت َحِّوالت َ
المْر َأة في َ
الدي ِنَّي ِة ُ
يخَّي ِة َو ِّ
الكْب َرى
الت
ار ِ
ِ
َع َلى َدْو ِر َ ِ ِ
ِ

م .م .إيناس محمد مهدي /النجف األشرف

كانت املر�أة بالن�سبة لإن�سان الع�صر احلجري
وتعظيم؛ لأنه �أدرك �أنها
تقدي�س
القدمي مو�ضع
ٍ
ٍ
متنح احلياة ،فهي ت ِلد وتغ ّذي وليدها وترعاه
حتّى ي�شت ّد عوده ،وعندما تع ّلم الإن�سان القدمي
الزراعة وجد �أنَّ الأر�ض مث ُل املر�أة ت�ض ُّم البذور
ومتدّها باحلياة فت�صبح ثمار ًا و�أ�شجار ًا يانعة؛
فاملر�أة عنده رمز اخل�صب والعطاء ،فاعتقد
�أنَّ وراء الطبيعة �أنثى كونية عظمى هي من�ش�أ
الأ�شياء ،لذا كانت الآلهة القدمية من جن�س
الإناث كـ (ع�شتار).
وقد كان للمر�أة دور كبري يف التح ّوالت التاريخية
والدينية الكربى ،و�سنكتفي بثالثة �شواهد من
القر�آن الكرمي تر ّكز على ثالثة مناذج ن�سوية
بلغت الغاية يف الإخال�ص وبذل النف�س يف طاعة
اهلل ،وهي �أم مو�سى وال�س ّيدة مرمي وال�س ّيدة
الزهراء.
بعث اهلل تعاىل الأنبياء و�سدّد جهودهم بقوة
�إلهية لتخلي�ص الأمم من الذل والهوان؛ فبعث
اهلل مو�سى وحفظه من القتل كما كان ُيف َع ُل
باملواليد الذكور يف زمانه ،قال تعاىلَ  :و�أَ ْو َح ْينا
�إِىل �أُ ِّم ُمو�سى �أَنْ َ�أ ْر ِ�ض ِعي ِه َف ِ�إذا ِخ ْف ِت َع َل ْي ِه
خاف َوال َ ْ
ت َز ِن �إِ َّنا َرادُّو ُه
َف�أَ ْل ِقي ِه ِف ا ْل َي ِّم َوال َت ِ
جاع ُلو ُه ِمنَ ْالُ ْر َ�س ِل َني( /الق�ص�ص،)7:
ِ�إ َل ْي ِك َو ِ

6

فاخلوف الأول من القتل؛ لأنه كان �إذا �صاح
خافت �أن ي�سمع اجلريان �صوته ف َي ُن ّموا عليه.
�أ ّما الثاين فخوفها عليه من الغرق ومن ال�ضياع
ومن الوقوع يف يد بع�ض العيون املبثوثة من قبل
فرعون التي تطلب الولدانّ ،
فب�شرها القر�آن
الكرمي �أن ال تخايف وال حتزين ،فكانت هذه
غي م�سار
املر�أة �سبب ًا يف حفظ هذا املولود الذي ّ
التاريخ و�أنقذ �أمة من ّ
الذل الذي كانت ترزخ
حتته ل�سنوات طويلة ،و�أخرجهم من الظلمات
�إىل النور.
وقد خ ّلدَ القر�آن الكرمي امر�أة �أخرى هي ال�س ّيدة
مرمي ،وهي �س ّيدة ن�ساء ع�صرها ،وقد نطق
القر�آن الكرمي مبدحها وبيان ف�ضلها وا�صطفائها
متعدّدة ،نحو قوله تعاىل :يا َم ْر َ ُي
يف موا�ض َع ِ
�إِنَّ َ
فاك َعلى ِن�سا ِء
ا�ص َط ِ
ا�ص َط ِ
فاك َو َط َّه َر ِك َو ْ
اهلل ْ
ا ْل َ
وهذ ِه الأنثى التي
عالِني�( /آل عمرانِ ،)42:
الرب
نذرتها �أ ُّمها خلدم ِة ِ
بيت ال َّرب قد خدمت َّ
من ناحيتني ،الأوىل :متثلة يف العبادة وال�صالة،
والثانية :عندما جعلها ر ُّبها �سبب ًا لوالدة الرحمة
املُهداة �إىل النا�س وهو امل�سيح .فقد كانت
والدته �إحدى جت ّليات الرحمة الإلهية التي ال
حتدُّها حدود ،والتي لي�س لها نهاية �أو بداية،
والرحمة هي غريزة �إن�سانية يجعلها اهلل تعاىل
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يف قلوب عباده ب�أقدا ٍر متفاوتة ،فما بالك بامر أ� ٍة
ولدتْ مولود ًا عظيم ًا وكانت له الأب والأم ،كيف
تتخ َّيل عطفها وحنانها عليه ،و َرحمتها به.
ثم جاءت ر�سالة ر�سولنا حممد خامتة
للر�ساالت ،وقد ّ
ف�ضله اهلل تعاىل على �سائر
�أنبيائه وجميع اخلالئق واجتباه وحباه ب ِن َعم
عظيمة قال تعاىلَ  :و َل َ�س ْو َف ُي ْع ِط َ
يك َر ُّب َك
َف َتْ�ضى( /ال�ضحى ،)5:ولع ّل �أهم هذه
النعم ال�س ّيدة الزهراء يف قوله تعاىل�ِ  :إ َّنا
أَ� ْع َط ْي َ
ناك ا ْل َك ْو َث َر( /الكوثر ،)1:ومعنى الكوثر:
اخلري الكثري الذي كانت �إحدى تف�سرياته
ال�س ّيدة فاطمة وذريتها  ،وقد �أعطى �صاحب
تف�سري الأمثل ُبعد ًا معنوي ًا لن�سل الر�سول من
ال�س ّيدة فاطمة� ،إذ مل يجعلهم امتداد ًا ج�سدي ًا
فح�سب ،بل فيه بعد معنوي وذلك يف قوله�( :إنّ
اخلري الكثري� ،أو الكوثر هو فاطمة الزهراء؛
لأنّ ن�سل الر�سول انت�شر يف العامل بوا�سطة هذه
البنت الكرمية وذرية الر�سول من ال�س ّيدة

فاطمة مل يكونوا امتداد ًا ج�سمي ًا للر�سول
فح�سب ،بل كانوا امتداد ًا ر�سالي ًا �صانوا
()1
و�ضحوا من �أجل املحافظة عليه).
الإ�سالمّ ،
......................................
( )1الأمثل يف تف�سري كتاب اهلل املنزل :ج� ،20ص.381

شمس خلف السحاب

ه َن َ
ه َنا َو ُ
ِمْن ُ
اك

الث ِأر..
َب ْي َن َّ
الس ْبي َو ّ

َ
ٌ
ِ
وي ٌة
د
ه
م
ة
ي
ض
ق
ْ
َ
َّ َ
َّ
منتهى محسن /بغداد

أر�ض ُ
هل كانت ال ُ
تدرك عندما دا�ست الن�سوة ب�أقدامهنّ
العارية رم�ضاءها الالهبة؛ �أنهنّ ن�ساء �أهل بيت
الع�صمة! وهل َق َبلت �آثار تلك اخلطوات البا�سلة التق ّية؟
وهل ح ّنت الأر�ض �أم �أ َّنت وهي تعانق جروحهن الدامية
ال�شذ ّية؟!
َ
يا
لقلبك املوجوع �س ّيدي زين العباد؟ وقد �أب�صرتْ
عيناك ال�شريفتني فرار الن�سوة حتّى مل تغب الدموع
َ
َ
نحبك ال�شريف مكدوم ًا ملا جرى
عنك �إىل �أنّ ق�ضيتَ
على �أبيك �س ّيد ال�شهداء وال ُث َّلة املُخل�صة الوفية.
َ
روحك الأبية يف تلك ال�ساعة الع�ص ّية؟!
�أترى رفرفت
�أترى �سكن قل ُب َك من اخلفقان حلظة حرق اخليام
وتقافز الأطفال يف �أعتى هجم ٍة بربرية؟!
و�أي خزانة ذكريات مريرة حفظت مل ّفاتها يف بهو فكرك
ّ
الو�ضاء لتقفز مبرارتها ك َّل حني ،بل �أي عربات خنقتك
َ
وح�شرجت يف �صدرك ال�شريف و�أنت تتابع �أق�سى حاالت
الظلم والعنجهية؟!
يا لها من م�سري ٍة هزَّت عرو�ش الطغاة ،ويا لتلك
اخلطوات التي و َّثقت على جبني الدهر �أبلغ مراتب
ال�سم ِّو والرفعة!
هكذا ّ
َ
تلظيتَ الأمل حتّى انتهاء عُ مرك ال�شريف ،فكيف
مبن هو حا�ضر يتذ ّوق الأمل والقهر ويكابد الفاجعة ك ّل
حني ،ملا جرى من م�صاب �آل خري الربية!
ُّ
�ستجف مقلتاه ال�شريفة
هل ي�ضاهي حزنه �شيء ،وهل
يوم انت�صار دولة احلقّ على دولة الباطل البغية؟
ما ُ
يزال �سالم اهلل عليه بانتظار الفرج لريفع رايته
املحفورة بكلمات الث�أر العظيمة ،وينتقم من حفنة الأوغاد
الذين عاثوا و�أ�شاعوا �شتّى �أنواع ِّ
الغل وال�سوداوية ،ف�أين
املوالون املخل�صون الذين يُع ّبدون طريق الفرج ملنقذهم
من براثن القهر والعنجهية؟ ومتى ي ؤُ� ُّم اخللقَ خل َف ُه
وهاتف ًا ينادي :جاء الثائر للق�ضية؟

ِمنْ هُ َنا َوهُ َن َ
اك
على ذ ّمة �شيخ بلدتي..
وعلى ذ ّمة فطرة جدّتي..
وعلى �صدق �شوق دمعتي..
�أنتَ تراين كما و�أنا �أراك..
من هنا وهناك..
هناك..
يف زوايا جمكران..
يف �آخر الركن..
تقطف احلنني من �صدور الوافدين..
هنا..
وخلف ت�ضاري�س احل�سني..
بني الدمعة والدعاء..
ت�صافح �أكف الوالء..
هناك..
يف مروج اخلريف والربيع..
يف البقيع..
خاطر مك�سور..
باتت تداويه �أم البنني!
هنا..
حيث �أنت..
�أي؛ احل�س املرهف..
عند �سامراء..
ت�أخذ ب�أيد املح ّبني..
و ُتعطيهم..
"من عطائك الذي ال ينفد"..
من �سماح ور�أفة ودعاء..
ك�أ ّنهم يتامى..
علي..
و�أنت ّ
ي�س� َ
ألونك! بلنب الدمع..
�أن تقوم وتثلج �صدورهم..
"والأمر ب�أذن اهلل"..
هناك..
ال �أعلم �أين!

المقدسة
فاطمة فرمان /كربالء
ّ

لك ّني ر� َ
أيتك تدمع العني..
عليك يا
و تقر�أ" :ال�سالم ِ
ممتحنة.."..
وتقر�أ ب�أنني الناي " :أ� فاطم لو خلت
احل�سني جمد ًال؟"..
هنا..
�أتت ّبع الآثار..
بني حمراب الكوفة وال�سهلة..
�ضباب ورعد م�شاعر..
لعلي وم�سلم..
ولهفة دموع يف عينيك ّ
هناك..
وهناك �آه وحزن عميق ال يبوح � ّإل لك..
و�أنت! وبك ّل وجع وك�آبة..
�شارد ذهنك!
وتف ّكر بتلك اخلرابة..
بالط�شت وزينب ورقية..
هنا..
على اجل�سر ويف �أعلى املنزل "يف
الكاظمية"..
ذكريات..
ق�صتها..
ته ّز التاريخ ّ
ال�سجن والقيود والظم�أ وال�سم..
تفجر ينابي َع من
ح�سرتك كانت ّ
عيونك..
هناك..
عند ن�سيم اجلنان وروح وريحان..
كامل�سك..
رذاذ وجودك..
عطر املكان..
خطواتك كانت تثقل الأر�ض ،ي�سود يف
مالحمك الهم!
تتب�سم..
ما جعلك َّ
�شغف تلك الأفئدة بجدّك وت�شاطرك
العزاء..
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7

روحية
همسات
ّ

ٌ ّ
ق ب َّ
معش ٌ
الظ َمأ
ماء
ِ
إيمان دعبل /البحرين

غي ٌمُ ..
و�شوق احلاملني �صحارى..
هطلت ر�ؤاك ..ف�أزهروا �أقمارا..
هاموا ..تنادمهم حكاياتُ ال ّنوى..
الهيام �سهارى..
فالعا�شقون من ِ
منعك�س على �أحداقهم..
و�سناك..
ٌ
ً
مل يرم�شوا ..خوفا ب�أن يتوارى..
عربوا ب�صوتي ..ف ّو�ضوين بوحهم..
يا �صائغ الأ�شعا ِر كن مزمارا..
املالحم..
واعزف لنا حلن
ِ
عُ د بنا ِّ
للطف واتركنا هناك
�أ�سارى..
وك�أنني داود خلفي �أ ّوبوا..
الن الق�صي ُد فح ّلقوا �أطيارا..
نزاحم يف َ
مداك مالئك ًا..
ك ّنا
ُ
ونحي ُل َ
ليل املطفئني نهارا..
َ
وك�أنَّ
ذكرك حلقة �صوفية..
ّ
َ
ٌ
ما م َّر بال فيك �إل دارا..
ما م َّر َ
طيفك يف متاه ِة وردة..
� ّإل و�أوقد للفرا�ش ِة نار ًا..
احللم ال�سماويّ ائتلق
يا �سيدَ ِ
بزجاجنا..
ّ
ك�شف لنا الأ�ستارا..
�إ ّنا قنادي ُل ال�س� ِؤال..
زيت َ
هديك ي�شع ُل
فتيلنا من ِ
الأفكارا..
ماذا ر�أيتَ ؟..
وما وجدتَ ؟..
وما �أردتَ ؟
الطفوف مرارا؟
و�أنت ُتقت ُل يف
ِ
الت�ضحيات..
ملّا م�ضيتَ �إىل �أقا�صي
ِ
وجزتَ قنطر َة الفدا خمتارا..
هل كنت توحي ما �سيتلو ُه لنا د ُم َك
النبي؟
ِّ
ليقلب الأقدارا..
َ
َ
هل كانت (الهيهات) �أذرعك التي
�أورثتنا..
لنقاوم التيارا..
َ

8

َ
ببغ�ضهم؟
هل كنتَ ملّا
حا�صروك ِ
كم يف الوجو ِد ح�صارا..
باحلب ُت ُ
ِّ
العظيم بكربال..
يا �سيدَ الذبح
ِ
ُ
روحي فداك ت�سابق الث ّوارا..
الفر�سانَ ،
جي�ش غيارى..
ح�شد ًا من
ِ
ك ٌّل يربي يف احلنايا ثارا..
دمعوا ..ك�أنّ َ
الربق من �أ�سمائهم..
لطموا ..فكان هديرهم م ّوارا..
الطريق تف ّرقوا
حتى الذين على
ِ
كالريح..
ِ
ُت ُ
نفق عمرها �أ�سفارا..
(ل ّب َ
يك)
ُ
تع�صف يف حناجرهم �إذا ناديتهم..
ليفجروا الإع�صارا..
نا�صر..؟ تدوي..
يا ليتنا ُك ّنا ..وهل من ٍ
َ
بكفك �صارم ًا بتّارا..
يا ليتنا ك ّنا ..وقربة َ
حلمك القمريّ
ُ
ت�سفك..
لل�صغا ِر جرارا..
يا ليتنا ك ّنا لزينب حينما..
ال�سنا �أ�سوارا..
حجبت بكفيها ّ
ّ
ك ُّل الذين حتاو�شوك توح�شا..
رب ال ترتك لهم د ّيارا..
يا ّ
ّ
يا �سيد املا ِء املع�ش ِق بالظم�أ..
ُّ
ن�ست�شف مزارا..
يف ك ّل ِو ٍرد
الفردو�س ،كنت م�ش ّرعا..
باب على
ٌ
ِ
من خلف ِه الأ�سرا ُر كم تتجارى..
أحمر..
ينوحُ ..
زه ٌر ُ
فجر � ٍ
قمي�ص ٍ
ُ
ع�شق ..والرواة حيارى..
قربانُ ٍ
ً
يا ذا املنى ..حممومة تهذي الر�ؤى..
ّ
هل منحت الأمنيات دثارا..
خذنا لق ّب َ
تك احلنون ِة..
مثل � ٍّأم
ي�ستجاب دعا�ؤها �إقرارا..
ُ
ّ
ُ
اك نزر ُع خدّنا فل..
دعنا على ال�ش ّب ِ
َ
وتوق �أك ّفنا ن ّوارا..
ف�إذا هتفنا يا ح�سني..
ُ
َ
نراك يف ملكوتنا ت�ستقبل الأحرارا..
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َ
َ ُ
اه ُ
َ
ب
س ِفْينة َبْي ِتي َوغ َي ِ
الخ َل َفات َّ
الزْو ِجَّي ِة
ِ
ِ

الشيخ حبيب الكاظمي

ُّ
م�ستقر ن�سبي ًاّ � ،إل
بيت
ال�س�ؤال:
اعتدت احلياة يف ٍ
ٍ
�أنني اقرتنتُ
خالف وعدم
بزوج دائما �أنا وهو على
ٍ
ٍ
اتفاق ،فما هي �أ�سباب ت�أرجح �سفينة بيتي يف غياهب
اخلالفات احلياة الزوجية؟
الرد� :إنَّ من عوامل الف�شل يف احلياة الزوجية:
الأول :عدم امتالك النظرية املعرفية ال�صحيحة؛ فالذي ينظر
�إىل الطرف الآخر على �أنه �أ�سري بني يديه� ،أو ملك خا�ص له،
فيت�ص ّرف معه على ما يوافق مزاجه ،بغ�ض النظر عن كونه
مرتاح ًا �أو ال� ،أو يكون م�ستغ ًال لعن�صر الأوالد ،واالحتياج املايل؛
لب�سط نفوذه ،فهذا قطع ًا �س ُي�ش ّك ُل خل ًال يف الكيان الزوجي.
الثاين :اجلهل ِّ
بحق امل�ؤمن على امل�ؤمن.
الثالث :م�س�ألة التكرار ،امل�شكلة هي �أنَّ �إطالة النظر يف ال�شيء
والتع ّود عليه ،تفقده بريقه وبهجته ولطفه الأويل ،ومن هنا ف�إنه
ال ميكن االدعاء ب�أنَّ التج ّليات يف �شهر الع�سل� ،ست�ستمر طوي ًال.
�أما الذي ينظر �إىل املر�أة على �أنها �س ّلم للتكامل ،ولإر�ضاء اهلل
تعاىل ف�إنه ك ّلما �أح�سن �إليها؛ �أح�س بقرب �إلهي ،وك ّلما َّ
تلطف
يف ح ّقها هبت عليه ن�سائم اللطف الإلهي ،فقطع ًا �إنَّ هذا
الإن�سان �سوف لن يرى تكرار ًا يف الأمر.
الرابع :الت�ص ّرف ال�شيطاين يف الق ّوة الوهمية� ،إنَّ علماءنا
ُي ِّ
حذرون من ق ّوة الوهم والغ�ضب وال�شهوة ،ويدعون �إىل جعل
هذه القوى الثالث حتت �إمرة العقل.

تنمية بشرية

ام ِت َل َ
ِل َمْن أ َر َ
اد ْ
ك

َ
ــــــــــع َ
َّ
اد ِة
الس
خلود إبراهيم البياتي /كربالء المقدسة

أرواح هائمة تبحث عن
ّ
ت�ضج الأجواء حولنا ب� ٍ
ظالم �أدهم ،ال تكاد
جلج
يف
ط
ب
تتخ
ال�سعادة،
ّ
ٍ
ُ
حام من �أفكار مبعرثة
ز
و�سط
يف
طريقها
تتل ّم�س
ٍ
ال�صحة،
ومعتقدات عائم ٍة ال �أ�سا�س لها من
ّ
ُ
رب الع ّزة حني قالَ  :ما �أَ ْن َز َل اهلل ِبهَا ِمنْ
و�صدق ّ
َ
ُ�س ْل َط ٍان ِإ�نْ َي َّت ِب ُعونَ �ِإ َّل َّ
الظنَّ َو َما َت ْه َوى ْ أ
ال ْن ُف ُ�س/
(النجم )23:فتجدهم ي�سعون خلف ك ّل من يدق
جر�س الو�صول لها من و�صفات وعبارات ،وتتم
املتاجرة بالعقول ّ
اله�شة القابلة لل�سحب والطرق
كيف ي�شاء �صاحب جر�س ال�سعادة.
ولع ّل مو�ضوع البحث عن ال�سعادة املفقودة والرغبة
يف ال�شعور بها هو من احلاجات التي يبحث عنها
اجلميع ،وقد ي�صل الأمر ب�أن ُي�سقط البع�ض
�أنف�سهم يف هاوية اال�ستغالل من قبل �ضعاف
الأنف�س يف �سبيل ارت�شاف القليل من طعم ال�سعادة
املرج ّوة ،التي �سرعان ما ترتد على �صاحبها
لي�شعر عو�ض ًا عن الراحة بالأمل النف�سي بني براثن
اخلديعة من الآخرين.
�إذ ًا كيف ال�سبيل لها؟ وهل هنالك طريق لنتم ّكن
من التمييز بني احلقيقة وال�سراب؟
قب�س ي�ضيء نفق الأفكار املبعرثة ،و ُي ُ
هدِّئ روع
القلوب احلائرة ،فال�سعادة هي �شعور داخلي ي�شعر

به الإن�سان بني جوانبه يتم ّثل يف �سكينة النف�س
وطم�أنينة القلب وراحة البال؛ نتيج ًة حلال ٍة من
التوازن بني ال�سلوك اخلارجي وال�شعور الداخلي
املرتبط بقوة الإميان وح�سن الظن باهلل.
وممّ ا �سبق تت�ضح لنا الركيزة الأ�سا�سية واخلطوة
الأوىل المتالك ال�سعادة �أال وهي الغاية التي
تتج�سد يف ال�سعي لنيل
نتح ّرك لبلوغها والتي ّ

علي " :ال ي�سعد
ر�ضا اهلل كما قال الإمام ّ
ج�سدها
�أمرء � ّإل بطاعة اهلل �سبحانه ،)1("..وكما ّ
�أبو الأحرار الإمام احل�سني بقولهّ �" :إن ال �أرى
املوت � ّإل �سعادة )2("..وهي ذروة االنقطاع عن دار
الفناء واالت�صال بدار البقاء لإحقاق احلق و�إزهاق
الباطل.
وبهذه احلالة يكون الإن�سان قد َّ
حطم �صنم ال�سلبية
التي ُتهدد حياته؛ حيث �إنه �سريى ك ّل ما يحدث
حوله ب�صور ٍة جميلة مزخرف ب�إطار �إيجابي
ومر�صع بالقناعة والر�ضا ب�أنّ ك ّل ما هو من عند
ّ
اهلل خري .واخلطوة املتزامنة مع ما ذكرته �آنف ًا
وامل�ساندة لها هي متعة الأعمال التط ّوعية وم�ساعدة
الآخرين ،فلن تتم ّكن من ال�شعور بال�سعادة � ّإل �إذا
تقا�سمتها مع َمنْ حولك وبالتحديد مع َمنْ يحتاج
لإدخال هذه الوم�ضات امل�ضيئة يف حياته ،لتقدّم

العون لتلك الأيادي التي ت�صارع الزمن يف حرك ٍة
د�ؤوبة لتنف�ض غبار اال�ست�سالم واخل�ضوع.
ثم تربز هنا �أهمية التحفيز و�شحن امل�شاعر
الذاتية لال�ستمرار والوقوف بوجه ك ّل من يحبط
التقدّم احلا�صل؛ حيث �إنّ هناك من يهوى تثبيط
الآخرين وردع �أي تقدّم نحو الإيجابية يف املجتمع.
ولنجاح اخلطوات من ال�ضروري وجود ما يربط
احللقات بع�ضها ببع�ض ،وهو ذلك الرباط
املتني من التوا�صل املجدي بني �أفراد العائلة
الواحدة وبينهم وبني املجتمع ،فك ّلما كان هذا
الرباط مت�ص ًال باهلل ،أ�دّى �إىل �إيجاد ال�سعادة
وانت�شارها بني اجلميع ،فالك ُّل منارات لإ�شعاعات
�إيجابية مليئة باالبت�سامات اجلميلة التي ُتز ّين
الأرجاء.
وما �أ�سعد من ي�شكر اهلل �سبحانه على نعمه
وعطاياه؛ فبال�شكر تدوم ال ِنعم ويطمئن القلب ،وال
نن�سى �أبد ًا �أثر �شكر املخلوقني كما قال الإمام زين
()3
العابدين�.." :أ�شكركم هلل� ،أ�شكركم للنا�س".
.....................................
( )1ميزان احلكمة :ج� ،2ص.1303
( )2ميزان احلكمة :ج� ،4ص.2975
( )3الوايف :ج� ،4ص.354
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إيماني

ْ
َ
ُ
ْ
سْي ِنِّ
َّر ٌ
ُ
ق الح َ
ي
م َح
العش ِ
م شه ُر ِ
فاطمة النجار /كربالء المقدسة

جاء وجاءت معه �أجمل حلظاتي ،نعم
�إ ِّنها الأجمل على الرغم من اختالطها
باحلزن ال�شديد على فاجعة �س ّيدي
وموالي ابن بنت الر�سول حممد.
�إنّ �أجمل ما فيها �شدّة حزين وبكائي يف
ثنايا حلظاتها التي �أعي�شها؛ �إذ تتج ّرد
فيها روحي ُوت ّلق عالي ًا ،ف�أ�شعر بخ ّفة
الفرا�شة التي �صارت الورود والأ�شجار
َّ
حمط وقوفها ،و�صارت املجال�س
واحل�سينيات التي تعبق برائحة الع�شق
والوفاء لأهل بيت الر�سولَّ 
حمط وقويف
و�سكوين وتفريغ ك ّل �أحزاين وهمومي.
فداك �س ّيدي وموالي ،ف�أنتَ در�س بليغ
َ
وبك ي�ستعيد امل�ؤمن يف ك ّل �سنة ذاته
َ
ع�شقك فع ًال
و ُينظم م�سري حياته ،فمن
�أخذ من حزنه وبكائه َ
عليك تلك الفر�صة
العظيمة ل ُيعاهد ويق�سم ويتوب ويجدد
الكثري ممّ ا فاته ،ومل ي�ستطع اللحاق بها
يف �ضمن دقائق و�ساعات و�أيام ال�سنة.
َ
فداك �س ّيدي وموالي ،ففي �أيام فجعنا
َ
مب�صيبتك بك ّل ع�صرة قلب حزينة على
م�صيبتك ت�ستعيد قلوبنا احليوية والقوة.
َ
فداك �س ّيدي وموالي ،ففي حماولة
َ
مب�صيبتك نرتدي ما
تعزية �أنف�سنا
يجعلنا زاهدين عن الفرح و�ألوان
احلياة ،في�صبح ال�سواد �شعار �أرواحنا،
يوحد
ولهذا ال�سواد قد�سية كبرية ،فهو ّ
َ
حمبيك ويكون كالهوية التي نع ّلقها
ك ّل
على قلوبنا قبل �أعناقنا ،فنعلن بها �أننا
جعفريون ،ح�سينيون ،زينبيون ،بل و�أهم
عا�شقون َ
َ
وم�سريك �أنتَ يا �س ّيدي
لدربك
وموالي.
َ
فداك �س ّيدي وموالي ،ففي �أيامك ال
ت�سكن الأز ّقة؛ �إذ متلأها بركات �صوت
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َ
بذكرك وذكر
املجال�س التي تلهج
م�صيبتك وتعطري الأل�سن ب�أجمل الأذكار
والآيات وال�صلوات.
ويف � َ
أيامك ال تبقى بطن م�سك ٍني جائعة
وال دمعة �أم �أيتام حائرة.
فالك ُّل دخل م� َ
أدبتك ،ليالم�سوا ويتذ ّوقوا
�أجمل �آيات الكرم.
فداك �س ّيدي وموالي ،بهرت � َ
َ
أيامك
احلزينة العقول ،و�أب�صرت العيون ،وبها
د ّقت وحييت القلوب.
ف�أنت معجزة اهلل تعاىل املتجددة منذ
ع�شرات بل مئات ال�سنني� ،إذ ظل ندا�ؤك
اخلالد مدو ّي ًا ورنان ًا حتّى هذه الأيام،
فقد ا�ستجابوا له حتّى و�إن مل ي�شهدوا
َ
فبعدك يا موالي
معركة الطف معك،
جتددت الطف وجتدد ندا�ؤك ،وهم ل ّبوا
ذلك النداء.

هم رجال اهلل  ،هم احل�شد املقدّ�س،
غمرتهم الفرحة عندما �سمعوا النداء
العظيم على ل�سان �س ّيدنا ومرجعنا
املفدّى.
ف�أخذوا يتهافتون على �سواتر الع�شق
والفداء ليعطوا ج ّل ما لديهم يف �سبيل
�أن يلحقوا َ
بركبك يا موالي.
هم بذلوا �أنف�سهم ومنهم َمنْ بذل من
�أع�ضاء ج�سده املبارك ما بذل.

فهذا ت�ش ّبه ب�س ّيدي العبا�س عندما
ّ
تقطعت يداه ،وذاك �أهدى �أر�ض اجلهاد
ُ
والدفاع �ساقه ،والآخر أ�طفئت عيونه
لريى بقلبه وب�صريته َ
نورك يا �س ّيدي.
فخذهم بني َ
يديك �إىل اجلنان و�أحفظ
َ
بحفظك وحفظ �إمامي
من بقي منهم
املُغ ّيب الذي �سيم أل الأر�ض عد ًال وق�سط ًا
كما ُملئت ظلم ًا وجور ًا.
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لنرتق معًا س ّلم الكمال

َبْي َن َدَّفتي
المْح َن ِة َو ُ
المْن َح ِة
ِ
أفنان األسدي /كربالء المقدسة

تتقاذفنا املحن �صعود ًا ونزو ًال ويت�س َّرب الي�أ�س �إىل م�سامات �أرواحنا ،كما قد
يعتل �أملنا يف م�سريه نحو اخلال�ص ،وبينما ن�ؤمن ب�أننا منلك زمام نفو�سنا
اجلموحة ،نراها تهيج وتثور لت�سقطنا �أر�ض ًا.
قد يتوارى مغزى املحنة عن النواظر لكن اال�ستغراق بالهم والتفكري املفرغ
النتائج لن ُي�ؤتي أُ�كله يف كث ٍري من الأحيان.
وحني ُنريد حتويل املحنة �إىل منحة فهذا يتط ّلب الغو�ص �إىل الأعماق للبحث
عن لآلئ احلكمة الكامنة خلف امل�صاعب والباليا التي ت ؤ� ّرقنا ،ف َمنْ �أغدق
و�أجزل علينا من كرمي العطايا والنعم ودفع ع ّنا �أمواج النقم َّ
ال�شك �أنه �أراد �أن
نربح عليه ال �أن يربح علينا ،ومن هذا املنطلق الب ّد �أن نبد�أ بتغيري تفكرينا وما
يحويه من �سلبية مطبقة �أو انهزامية عمياء.
�إنّ الثقة باملانح هي �س ّر النجاح ،فمانح ك ّل �شيء من نعمة �أو بلية هو واحد �أحد،
ر�ؤوف بخلقه عطوف عليهم ،ممّ ا ي�ؤ ّكد �أنّ الباليا هي نوع من النعم بلبا�س �آخر
قد ال ي�ستهوينا ارتدا�ؤه لكنه يقينا ح َّر الآخرة وجحيمها احلارق.
ال�سم ذاته وي�ستخرج اللقاح من املر�ض نف�سه ،ن�ستطيع
وكما ُي�صنع الرتياق من ِّ
�أن جنني املنح من املحن ونقتن�ص البلية لنيل الر�ضا.
وب�أيدينا ال ب�أيدي غرينا ن�ستطيع ر�سم لوحة احلياة ب�ألوان ت�ضج باجلمال
ب�شكر ي�ستوجب املزيد.
وتزخر ٍ

أجوبة

األسئلة للعدد السابق:

.." .1منافق كائن ًا من
كان".
 .2ليتذكر امل�سلمون على
طوال الأ�سبوع م�ؤامرات
املنافقني وخططهم،
ويكونوا على حذر دائم من
حتركاتهم.
 .3عالج ظاهرة النفاق:
�أ -االعتدال يف مدح
الآخرين ،و�إعطاء ّ
كل ذي
حق حقّه.
ٍ

ب -عدم �إبداء �أي جتاوب
�سواء بالر�ضا �أو
مع املنافق ً
ال�ضحك �أو الإمياء.
ت� -إ�سداء الن�صيحة بحيث
ال يجرح امل�شاعر.
ث -تزكية النف�س وتطهريها
من البغ�ض واحل�سد ،ومتني
اخلري للجميع.
ج -على املنافق �أن يعلم ب�أنه
يف يوم ما يك�شف نفاقه
فيرتكه الأمل والأ�صدقاء.

األسئلة:
 .1كيف نح ّول املحنة �إىل منحة؟
 .2ما هو �س ّر النجاح؟
 .3كيف جنني املنح من املحن؟
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لحياة أفضل
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ونجاح أع َم ٍ
رنا الخويلدي /النجف األشرف

�ضغطوا عليه باملقاطعة له وجلميع بني ها�شم
فلم يزد ر�أ�سه � ّإل ارتفاع ًا ،وحا�صروه يف �شعب
�أبي طالب فلم يزد �صدره � ّإل ات�ساع ًا ،قلبه
ك�أر�ض طيبة حتوي اخل�ضار ال الأ�شواك،
ونف�سه ك�سحابة ممطرة كما تكرم الأنهار
تكرم الربك ،ي�ؤذونه فيح�سن من غري ِدهان،
و ُيك ّذبونه ف ُيث ِبت من غري ِطعان ،طم�أنينته

النبي امل�صطفى
كون ،و �صربه �سماء هو ّ
الذي نال من الأذى ما مل يناله �أحد من
الأنبياء ومع ذلك قد خاطبه اهلل يف
حمكم كتابه قائ ًالَ  :و َل ُت ِط ِع ا ْل َكا ِف ِرينَ
هلل َو َك َفى
َو ْالُ َنا ِف ِق َني َو َد ْع �أَ َذاهُ ْم َو َت َو َّك ْل َع َلى ا ِ
الل َو ِك ًيل( /الأحزاب )48:ليتّ�ضح لنا
ِب َّ ِ
�أنَّ الإن�سان مك ّلف برتك الأذى حتّى لو وقع
عليه لتقل خ�سائره وتكرث جناحاته ،وترك
الأذى هو عدم االكرتاث واالغتمام بامل�شاكل
التي حتدث مع وجود التو ّكل على اهلل تعاىل،
وهو ينفع الإن�سان يف ك ّل مكان وزمان حتّى يف
احلياة الأ�سرية؛ �إذ �إنَّ النزاع تكون نتائجه
الف�شل بال �شك كما قال اهلل تعاىل يف حمكم
كتابهَ .. :و َل َت َنا َزعُ وا َف َت ْف َ�ش ُلوا َو َت ْذهَ َب
ِر ُيح ُك ْم( /..الأنفال ،)46:فطالب العلم �إذا
كان ذا نزاع �أو متفاعل مع النزاع �سيف�شل يف
درا�سته ،والعام ُل يف �أي جمال كان �إذا �صار

12

يف خ�ضم النزاع ف�سوف ال ي�ؤدّي عمله ب�صور ٍة
�صحيحة� ،إذ الحظنا من خالل التجربة �أنَّ
َمنْ يعطي اهتمام ًا كبري ًا للم�شكلة و ُي ّ
�سخر
لها ك ّل �أفكاره وكلماته �سي�سرت�سل �إىل عدّة
خ�صومات من خاللها ولن تنتهي م�شاكله
�أبد ًا ما دام هو مهتم ًا بها ،و�إنَّ يف ترك الأذى
عدّة �أ�ساليب �أه ّمها عدم �إ�شغال الفكر يف ذكر
تعدّيات اخل�صوم وجتاوزاتهم وت�سليم �أمرهم
�إىل اهلل و�إمهالهم حتّى يحا�سبهم اهلل
تعاىل فهو �أ�سرع احلا�سبني؛ قال تعاىل لنب ّيه
الكرميَ  :ذ ْر ِن َو َمنْ َخ َل ْقتُ َو ِحيدًا َ و َج َع ْلتُ
مدُودًا َ و َب ِن َني ُ�شهُودًا َ و َم َّهدْتُ َل ُه
َل ُه َم ًال َ ْ
َْ
ت ِهيدًا ُ ث َّم َي ْط َم ُع أَ�نْ �أَزِيدَ ( /املدثر)15-11
فهنا �أمر اهلل تعاىل نب ّيه �أن يذره هو،
واملق�صود بالآية �أن ال ين�شغل به ر�سول اهلل،
و�إنَّ من ترك الأذى �أي�ض ًا عدم �ضيق النف�س
وعدم االكرتاث ملا يخططه اخل�صم قال
تعاىل لنب ّيه الكرميَ .. :و َل َت ُك ِف َ�ض ْي ٍق
ما َ ْي ُك ُرونَ ( /النحل)127:؛ ف�ضيق النف�س
ِ َّ

عدد  - 136محرم الحرام 1440ه  -تشرين األول 2018م

بادئ ُة ك ّل �ش ٍّر ومنها ينطلق ال�شر يف الأ�سرة
مت�ضجرون
واملجتمع ،فال�ض ّيقة نفو�سهم غالب ًا
ّ
ويائ�سون �أعاذنا اهلل منهم.
و�أي�ض ًا من ترك الأذى ترك املناق�شة غري
املجدية وذلك يف قوله تعاىلَ  :و�إِ َذا َ�سمِ ُعوا
ال َّل ْغ َو أَ� ْع َر ُ�ضوا َع ْن ُه َو َقا ُلوا َل َنا �أَ ْع َما ُل َنا َو َل ُك ْم
�أَ ْع َما ُل ُك ْم َ�س َل ٌم َع َل ْي ُك ْم َل َن ْب َت ِغي ْ َ
ني/
ال ِاه ِل َ
(الق�ص�ص ،)55:و�أي�ض ًا من ترك الأذى الهجر
ا�ص ِ ْب َع َلى َما َي ُقو ُلونَ
اجلميل قال تعاىلَ  :و ْ
وَاهْ ُج ْرهُ ْم هَ ْج ًرا َجمِ ًيل( /امل�ؤمل )10:وهو
الهجر الذي يكون به اجتناب ًا للم�شاكل لكن
من غري قطيعة ،وعلى ك ّل حال ف�إن ك ّل منازعة
حتدث هي بعني اهلل والب ّد �أن تكون التقوى
ويكون ال�صرب موجودين يف املنازعة �أي َا كانت
هوية املنازع فقد قال تعاىلَ  :ل ُت ْب َل ُونَّ ِف
�أَ ْم َوا ِل ُك ْم َو َ�أ ْن ُف ِ�س ُك ْم َو َل َت ْ�س َم ُعنَّ ِمنَ ا َّل ِذينَ ُ�أو ُتوا
اب ِمنْ َق ْب ِل ُك ْم َو ِمنَ ا َّل ِذينَ �أَ ْ�ش َر ُكوا �أَ ًذى
ا ْل ِك َت َ
َ
َك ِث ًريا َو إِ�نْ َت ْ�ص ِ ُبوا َو َت َّت ُقوا َف�إِنَّ َذ ِلك ِمنْ َعز ِْم
الُ ُمو ِر�( /آل عمران.)186:
ْأ
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أ.د .صبا حسين /الجامعة المستنصرية

يتج�سد مفهوم املواطنة بعالقة ميثاقية تربط
ّ
الفرد ب�أر�ضه ،فهذه العالقة تت�صف بالهوية
الوجودية لل�شخ�ص ,حيث ُتع ُّد الدليل على
انتمائه واجلوهر الأ�سا�س الذي ي�ستند عليه
يف بناء مرجعياته من �أفكا ٍر ومعتقدات؛ فهو
االنتماء الأول الذي يتم ّثل برابطة �شعورية
داخلية جتاه الرقعة اجلغرافية التي يقطنها
الفرد ،وهذه الغريزة ال�شعورية هي بالأ�سا�س
غريزة فطرية ال ت�ستقر بالكائنات الب�شرية
فح�سب بل ت�سكن �أغلب الكائنات احلية ح�سب
املتط ّلبات الطبيعية للأحياء وح�سب فكرة
ارتباطهم مبكان وزمان معينني؛ لتم ّثل رابطة
قوية يت�س ّلحون بها جتاه الغرباء �أو الدخالء؛
ولت�ش ّكل من ّثم قوة �إ�سناد قائمة على
ا�ستعدادهم الدائم للدفاع عنها وحمايتها.
�إنّ ا�ستقراء مفهوم املواطنة يف فكر الإمام
احل�سني جندها وا�ضحة يف �أفكاره الداعية
�إىل احلق والعدل وامل�ساواة ورف�ض الظلم
واحرتام الأديان الأخرى ،وهذا يف حقيقة الأمر
نهج �أهل البيت يف اعتمادهم على القر�آن
الكرمي وال�سرية النبوية التي �أ ّكدت �ضرورة
حتقيق ال�سلم االجتماعي وثقافة املواطنة يف
املجتمع .وما واقعة الطف � ّإل �صورة وا�ضحة
ملواجهة الظامل ون�صرة املظلوم وحتقيق
الإ�صالح ،وهذا ما قاله الإمامَ " :و�إِ َّنا

الح يف أُ� َّم ِة َجدّي."..
َخ َر ْجتُ ِل َط َل ِب ال ْإ�ص ِ

اتبع الإمام احل�سني نهج الت�سامح� ،إذ يذكر
لنا التاريخ �أنَّ رج ًال قال للح�سني� :إنّ فيك
هلل َو ْحدَ ُه َوال َي ُكونُ يف
كرب ًا ،فقالُ " :ك ُّل ا ْل ِك ْ ِب ِ
قال ُ
َغ ْ ِي ِهَ ،
اهلل َتعاىلَ  :ف ِل ّل ِه ا ْل ِع َّز ُة َو ِل َر ُ�سو ِل ِه
()3( )2
َو ِل ْل ُم�ؤ ِْمن َني." 

تعامل الإمام احل�سني مع هذا الناقد املخطئ
بك ّل لطف ورفق ،فلم ي�شتمه �أو يرد عليه مبا ال
يليق ،بل �أجابه بك ّل رحابة �صد ٍر مب ّين ًا له خط�أ
انتقاده للإمام  ب�أنَّ الكرب ال يكون � ّإل هلل تعاىل،
و�أنَّ الإمام فيه ع ّزة امل�ؤمنني و�صالبة الإميان.
�أمل يرف�ض الإمام احل�سني الر�ضوخ �إىل الذل
واملهانة؟� ،ألي�س هو القائل" :هيهات م ّنا
الذلة"؟( ،)4و�أ ّكد على املطالبة باحلرية
�ألي�س  هو
و ا لكر ا مة
()1

"  . .يا
أَ�بي ُ�س ْف َ
يان!
دينٌَ ،و ُك ْن ُت ْم ال
َف ُكو ُنوا أَ� ْحرار ًا
( )5
هذ ِه " ؟
ِ

ا حل�سني ،
�أنَّ الت�ضحية
�سبيل اهلل
ال�سعادة بعينها
"� ّإن ال �أرى املوت

القائل:
�شي َع َة � ِآل
�إِنْ َ ْل َي ُكنْ َل ُك ْم
َتخا ُف َون ْ َالعادَ،
ُد ْنيا ُك ْم
يف
فا لإ ما م
ع ّلمنا
وال�شهادة يف
تعاىل هي
حيث قال:
()6
�إال �سعادة".

وقد جد الإمام احل�سني� أنَّ من ال�ضروري
ت�أكيد احلق يف جميع الأحوال والظروف ويف
ذلك يقول�" :أال ترون �أنَّ احلق ال ُيعمل به،
و�أن الباطل ال ُيتناهى عنه ،لريغب امل�ؤمن يف
لقاء اهلل حمق ًا."..

لذا فلنجعل فكر الإمام احل�سني وثورته
الرابط بيننا بوحد ٍة وطنية جنتمع حتت
ظاللها لتجمعنا ،م�ستلهمني ال ِعرب والأفعال
الب ّناءة والت�ص ّرفات التي قام بها الإمام
احل�سني و�أتباعه و�أن�صاره واملح ّبون
له؛ لأنَّ الإمام احل�سني بعطائه الكبري
للإن�سانية جمعاء ومببادئه ال�سمحاء يجمع
ويوحد طريقه �إىل
املجتمع الإن�ساين ّ
املعب
الت�آخي بالتعاي�ش ال�سلمي كونه ّ
عن �إرادة اخلري لك ّل الطوائف دون الأخرى
حب الإن�سان لأخيه
باملح ّبة والتعاون على ّ
الإن�سان الآخر؛ فهو �إمام الإن�سانية ملا حتمله
ر�سالته من معاين كرمية للب�شرية.
......................................
( )1مو�سوعة كلمات الإمام احل�سني� :ص.354
(( )2املنافقون.)8:

( )3مو�سوعة كلمات الإمام احل�سني � :ص.894
( )4مو�سوعة كلمات الإمام احل�سني� :ص.16
( )5مو�سوعة كلمات الإمام احل�سني� :ص.607
( )6ميزان احلكمة :ج� ،4ص.2975
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َمف ِ
أوس محمد عبيد /كربالء المقدسة

�أكمل �صالتك على وجه ال�سرعة الطعام ينتظرك!..
ما نردده غالب ًا دون �أن ننتبه له يعلق يف �أذهان �أطفالنا
كما تعلق العلكة يف الأ�شياء..
ال�صالة �أو �أكملوا
فكثري ًا ما قلنا لهم :ال طعام قبل ّ
�صالتكم الطعام ينتظركم..
على الرغم من حما�سن هذه العبارة يف بيان �أهمية
ال�صالة وتر�سيخها يف �أذهان الأطفال � ّإل �أنّ لها بع�ض
ّ
ً
امل�ساوئ �أي�ضا ،فالطفل يف طبيعة احلال عندما يكون
جائع ًا بعد مدّة اللعب �أو الدرا�سة وي�أتي لي�أكل ويتل ّقى
املنع من �أجل �صالته ال ريب �أنه �سينزعج منها و�سيحاول
�أن يت َّمها ب�أ�سرع ما ميكن؛ من �أجل �أن يلحق بطعامه،
ق�صر فيها �أي�ض ًا ليفرغ
و�أحيان ًا يحاول يف اخلفاء �أن ُي ّ
منها �سريع ًا ،وبتكرار هذه احلالة يبد أ� الطفل بالتذ ّمر
ال�صالة.
واالنزعاج امل�ستمر من ّ
ّ
وما ميكن للأهل �أن يقوموا به لتجنب وقوع �أوالدهم يف
ال�صالة
هذه احلالة هو الف�صل بني وقت الطعام ووقت ّ
ال�صالة كونها
قدر الإمكان ،و�أي�ض ًا حماولة بيان �أهمية ّ
غذاء الروح؛ كالطعام الذي هو غذاء اجل�سد و�إن حاولنا
َّ
فال�شك �أنَّ ذلك �سيفقدنا اال�ستمتاع
الإ�سراع يف تناوله
ال�صالة التي
يف ل ّذته والتمتع يف طعمه؛ كذا هو احلال يف ّ
هي عمود الدين ،ودائم ًا خري ما ميكننا عمله �أن نكون
دعا ًة �صامتني لأبنائنا من خالل �أفعالنا �أمامهم كما قال
()1
ال�صادق.." :و�أن تكونوا لنا دعا ًة �صامتني."..
الإمام ّ
.......................................
( )1م�ستدرك الو�سائل :ج� ،1ص.116
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يعود �شهر حم ّرم احلرام من جديد ,لريوي النه�ضة
عام ,تلك
م ّرة �أخرى ,ويكرر ن�شر �صداها عام ًا بعد ٍ
النه�ضة التي ُتعطي قيم ًة للإن�سان؛ �إذ النا�س – �أغلبها
 اعتادت �أن ترى ال�شهر من �أ�شهر التعا�سة واحلزنفقط ,لكن �أظن �أنّ هذا ال�شهر ي�ستحق الفخر ,فمن
املفرح �أن يقف الإن�سان �أمام الظلم ملجابهته ومقارعته.
كان رجل واحد وهو احل�سني مع ق ّلة قليلة من الرجال,
خوف
و�أوالده و�أخته وزوجاته وبقية �أهل بيته ,وقف دون ٍ
�أمام الظلم ,وقال" :هيهات م ّنا الذلة" من املخجل �أن
يعي�ش الإن�سان حتت وطئة الظلم ,ويبقى �صامت ًا غري
مكرتث مبا يقع على �أهله وجريانه من �إفرتاء.
ٍ

ق�صة املجد التي ن�ستمد منها الق ّوة حقبةً
احل�سني ّ
بعد حقب ٍة ,مهما ل�سعتنا نريان الطغيان والذل ننه�ض
من جديد حماولني ال�صمود ,ونتذ ّكر بطلنا الذي ترك
يوم ًا منزله الأمن لين�صرنا.
و�سي�أتي ذلك اليوم الذي نحمل رايته �سائرين نحو يزيد
زماننا لتنت�صر عليه ,ونر ّد ح ّقنا امل�سلوب ,فالإن�سان
احلر ال ميكن �أن ير�ضى ب�أن ُي�سرق داره ويبقى �ساكن ًا،
فاملوت يف �سبيل املبد�أ هو موت ذكره قرن بعد قرن,
�سنة بعد �سنة.

ومن ق�صة احل�سني وما حدث له نعلم �أنّ الإن�سان
طفل ر�ضي ٍع و�ضرب الن�ساء.
الفا�سد ال يخجل من قتل ٍ
فالفا�سد يعبث بالأر�ض ف�ساد ًا ,ف�إذا مل جند و�سيلةً
لإيقافه ّ
كمر�ض خبيث يف دم الدولة ,ويح ّول
يتف�شى
ٍ
ً
حرامها حالال ,وي�ستبيح ما تر�ضاه نف�سه دون خمافة
اهلل� ,إن �شاع الباطل يف �أ ّمة ما يح ّول حياة �أهلها
جحيم ,وهذا ما حاربه ك ّل الأنبياء والأولياء منذ خلق
الب�شرية.
من �أجل �أن ين�صر احل�سني احلق �أخذ من �أ�صغر �أهله
�إىل �أكربهم؛ لأنّ ثورة احلق ال تقت�صر على كب ٍري �أو
�شيخ �أو طفل ,فك ّل �إن�سان له
�صغريٍ ,
رجل �أو امر�أةٍ ,
دور ,وله �صوت.
احل�سني �صوت املظلومني ,واملرهقني ,لكن هذا ال�صوت
�إذا مل يرافقه الوعي ب�أهداف النه�ضة ,وب�شخ�ص
احل�سني ومبدئه فلن ي�صل هذا ال�صوت �إىل �أ�سماع
الظاملني ,ويحقق �شيء.

لحياة أفضل

ام َ
التْك ُن ُ
ول ْ
أي َت ُ
ْ
وج َيا
شيماء الموسوي /كربالء المقدسة

الوات�ساب ،والتاجنو ،والفايرب ،وال�سكايب
�إن�ستجرام ،وتويرت ،و�سناب جات ،والفي�س
بوك ،واملا�ستجر؛ هي برامج التوا�صل
االجتماعي االلكرتونية ،هل �شبكات التوا�صل
االجتماعية هذه وغريها الكثري �ش َغ َلتنا �أم
نحن لها �شاغلون؟!
كثري من الآباء والأ ّمهات ان�شغلوا بو�سائل
التوا�صل املجانية ،ولع ّل �أكرث ما ي�أخذ وقت
الوالدين اليوم هو �إحدى هذه الو�سائل
التكنولوجية حتّى �صار هذا اجليل يو�صف
بجيل "الرقبة املنحنية" من كرثة �إنحناء
الر�أ�س على الهواتف الذكية ،و�صارت اليوم
ُتدير �أوقاتنا ،حتّى �أفقدتنا الإح�سا�س بطعم
احلياة ،والرتكيز على الأهداف املراد
هم
حتقيقها واال�ستمرار بالإجناز ،ف�صار ّ
الواحد م ّنا اليوم نقل الأخبار والأحداث التي
من حوله �أكرث من �أن يتفاعل مع احلدث
ا�صطدام
الذي �أمامه ،فلو ر�أى حادث
ٍ
بني �سيارتني �سيكون �أول ما يف ّكر
به ن�شر اخلرب ونقله ِعرب �إحدى
تلك الو�سائل قبل �أن يف ّكر ويبادر
مب�ساعدة امل�صابني ،بل قد جتد
�شخ�ص ًا جال�س ًا يف غرفة العناية
املر ّكزة بقرب �أبيه �أو �أ ّمه يف
حلظات حياتهما الأخرية ،ويكون

م�شغو ًال بنقل �أخباره عن طريق هذه الو�سائل
�أكرث من �إن�شغاله بالدعاء لهما �أو االهتمام
بهما ،وقد جتد �أطفا ًال ي�سرحون وميرحون يف
البيت من غري توجيه وتربية ،بينما تكون �أمهم
يف غرفة نومها م�شغول ًة باملرا�سلة والت�ص ّفح �أو
�إر�سال ال�صور �أو مقاطع الفيديو ،و�أبوهم
م�شغو ًال ب�إر�سال الطرائف والنكت لأحبابه
و�أ�صدقائه.
بع�ض الآباء والأ ّمهات ي�شتكون من ان�شغال
�أبنائهم بو�سائل التكنولوجيا ،ولو راقبوا
�أنف�سهم لوجدوا �أنهم م�شغولون بهذه الو�سائل
التكنولوجية �أكرث من �إن�شغال �أبنائهم بها،
حتّى �صرنا يف زمن يحق لنا �أن ن�صف �أبناءنا
ب�أنهم "�أيتام التكنولوجيا" ،ف�صار التع ّلق
بالهواتف الذكية �سمة الع�صر ،وك ّل ذلك على
ح�ساب االهتمام بالبيت وتربية الأبناء ومتابعة
درو�سهم.
ومن �شدّة تع ّلق الوالدين بالتكنولوجيا
ال�سريعة والهواتف الذكية �صاروا
يريدون �أن يعاجلوا م�شكالتهم
الرتبوية بنف�س �إيقاع
التكنولوجيا ال�سريع ،ويح�سبون
�أنَّ امل�شكالت الرتبوية مثل
ت�سخني الطعام تعالج
ب�شكل �سريع وبجل�س ٍة
ٍ

واحدة �أو توجيه واحد ،هذه ي�ستحيل حتقيقها؛
لأنَّ الإن�سان لي�س �آلة ،و� ّإنا يحتاج �إىل ال�صرب
وتكرار التوجيه ود ّقة املتابعة ،واملرونة يف
التعامل معه من �أجل تقومي �سلوكه وح�سن
تربيته.
هناك جند بع�ض الآباء والأمهات اليوم
قد فقدوا ال�سيطرة على تربية �أوالدهم يف
الطعام واللبا�س والأخالق واملهارات ،ب�سبب
كرثة �إن�شغالهما ب�أنف�سهما والتكنولوجيا
التي بني �أيديهما ،و�صار الأوالد يعانون من
ال�سمنة و�سوء التغذية وفقدان ال�شهية ،وكرثة
الأمرا�ض النف�سية والعنف ب�سبب ان�صراف
الوالدين عن االهتمام بهم.
نحن ل�سنا �ضد ا�ستخدام و�سائل التوا�صل
�أو تكنولوجيا االت�صال ،ولكننا مع حتديد
الأولويات يف احلياة االجتماعية ،و�أكرب �أولوية
هي بناء �أ�سرة م�ستقرة و�سعيدة ومرتابطة،
وهذا الهدف ال ي�أتي � ّإل باالهتمام الرتبوي
واحلوار و�إ�شاعة احلب ،وهذه الثالثية حتتاج
لوقت حتى تت�أ�س�س بالأ�سرة.
ويف جتربة من �أحد الآباء ب�أنه اقرتح على
عائلته �أن يخ�ص�ص يوم ًا من غري ا�ستخدام
الهواتف الذكية ،وقد جنح كما يقول بتطبيق
هذه التجربة ،ولكن املهم � ّأل يكون �أكرث الأهمية
من �أوالدنا ،ودمتم لعوائلكم ال لهواتفكم.
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ِ
نهلة حاكم /كربالء المقدسة

للخطابة دور مهم يف حياة الأمم وال�شعوب
و�ضرورة اجتماعية يف حياة النا�س ويف
ق�ضاياهم املختلفة ،فاخلطابة حتل
اخل�صومات وتف�ض العداوات وتنادي
حمية اجلماهري للدفاع عن الكرامات
وحفظها و ُت ِّ
رغب يف اخلري واكت�ساب
w
الف�ضائل ونبذ الرذائل؛ فاملنرب الواعي
ي�صنع جمتمع ًا واعي ًا.

وقد �أوىل الإ�سالم اهتمامه باملر�أة كونها عماد
املجتمع ودعا �إىل عدم حتجيمها ،بل �أعطاها
دور ًا ريادي ًا فربزت العاملة والفقيهة واملجاهدة
واخلطيبة التي كان لها دور يف �إ�صالح املجتمع،
فالإمام احل�سني عندما نه�ض �أكملت ثورته
ال�س ّيدة زينب وف�ضحت قاتليه يف خطبتها
امل�شهورة ،واملر�أة امل�سلمة اليوم والعراقية خا�صة
تكمل ما بد�أت به احلوراء.

املر�أة ال�صاحلة (اجلامعة لل�شروط) مل ير�سم
�أو يحد ال�شارع املقدّ�س لها لوحة �أو حدود ًا �إزاء
ثمنها ,لأنَّ قيمتها �أكرب بكثري فهي بانية الإن�سان،
فمو�سى كان هنالك دور لثالث ن�ساء يف م�سرية
حياته الإ�صالحية� :أ ّمه املر�أة ال�صلبة التي �أودعته
يف اليم َ ر َب ْط َنا َع َلى َق ْل ِبهَا ،و�أخته ق�صية
تراقب َ ف َب ُ�ص َرتْ ِب ِه َعنْ ُج ُن ٍب ،و�آ�سيا زوجة
الفرعون التي نطقت �أمام الطاغية بكلمات و�أ َّيد
اهلل تعاىل كلماتها َ ل َت ْق ُت ُلو ُه َع َ�سى �أَنْ َي ْن َف َع َنا.

بهدف االرتقاء مب�ستوى اخلطابة ووالدة جيل
عال من امل�س�ؤولية �أمام
من اخلطيبات على قدر ٍ
احل�سيني �أخذت العتبة
النه�ضة احل�سينية واملنرب
ّ
العبا�س ّية املقدّ�سة على عاتقها تبني م�شروع
ت�أ�سي�س مدر�سة اخلطابة الن�سوية؛ هي الأوىل
من نوعها يف العراق ،ق�صة هذا امل�شروع ترويها
ال�س ّيدة �أم ح�سن مديرة املدر�سة عن طريق حوار
�أجرته معها جم ّلة ريا�ض الزهراء.
توجهت بال�س�ؤال �إىل ال�س ّيدة
ريا�ض الزهراءّ 

ثقل المرأة في اإلسالم:
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ِمن ِفْك َر ٍة إلى َمْد َر َ
س ٍة

�أم ح�سن حدثينا عن املدر�سة وبداية الت�أ�سي�س
والهدف منها:
�أم ح�سن مديرة مدر�سة اخلطابة
الن�سوية:
�أُ ِّ�س�ست املدر�سة عام 2011م وفكرة املدر�سة
طرحها ال�شيخ عبد ال�صاحب الطائي ،والهدف
منها االرتقاء مب�ستوى اخلطيبات العراقيات
فتب ّنت العتبة العبا�س ّية املقدّ�سة هذا امل�شروع.
ومدّة الدرا�سة هنا ثالث �سنوات تتل ّقى فيها
الطالبة درو�س ًا يف الأخالق والفقه والنحو
والتف�سري والقر�آنُ ،وتنح الطالبة خم�ص�صات
بدل النقل يف �أثناء مدّة الدرا�سة ،ف�ض ًال عن �أنَّ
هناك �أن�شطة وف ّعاليات وحوافز معنوية للطالبات.
وطالبات املدر�سة من ك ّل امل�ستويات العلمية ابتدا ًء
من الثالث املتو�سط �إىل مرحلة البكالوريو�س يف
ال�صيدلة والرتبية الإنكليزية ف�ض ًال عن تربويات
ّ
وموظفات.
إدارة باألخالق والتحفيز

نافذة على المجتمع

ريا�ض الزهراء :هل ميكن �أن ُتب ّيني طرائق
التدري�س املتَّبعة؟
مديرة املدر�سة:
�إدارة املدر�سة لديها ّ
خطة تربوية وتعليمية
حمكمة؛ �إذ ال يوجد �شيء ا�سمه طالبة فا�شلة,
واملالك التدري�سي يتم ّيز بال�صرب والثناء على
طالباته ،فالعامل النف�سي من �أبرز و�أهم الأمور
التي ت�ؤ ّثر يف م�ستوى الطالبات ،كما ب ّينت ال�س ّيدة
متيمي نحن نتابع طالباتنا عن طريق منهج
مدرو�س حتّى بعد التخ ّرج للحفاظ على م�ستوى
الأداء خلريجاتنا.
من الظلمات إلى النور

توجهت بال�س�ؤال �إىل ال�سيد
ريا�ض الزهراءّ :
احل�سني /املتخ�ص�ص يف ال�سرية النبوية،
نبيل
ّ
هل يتحتّم على املر�أة �أن تكون خطيب ًة وما �س ّر ق ّوة
ال�شخ�صية خلريجات مدر�سة اخلطابة؟
احل�سني:
�أو�ضح ال�س ّيد
ّ
ال يتحتّم على الطالبة �أن تكون خطيب ًة يف ممار�سة
دورها التوعوي يف املجتمع� ،أن تع ّلمها هو هدى
غيت من حولها،
تغيت املر�أة ّ
وجناة ،ف�إذا ّ
وبالإرادة ال�صادقة للتع ّلم تتخرج �أمنوذج ًا من
العطاء� ،إنّ الثقة بالنف�س �س ّر ال�شخ�صية القوية
كمن تخرج من الظلمات �إىل النور.
عجائب سلطان القرآن على
كيان اإلنسان

ووجهت ريا�ض الزهراء� إىل ال�س ّيد عمار
َّ
اخلفاجي /املتخ�ص�ص يف تالوة قر�آن عن �أهم ّية
ّ
الت�أهيل والإعداد يف تن�شئة الطالبة.
اخلفاجي مو�ضح ًا:
ّبي ال�س ّيد
ّ
ال ميكن �أن يرتقي الإن�سان يف حياته وميار�س فناً
�أو عم ًال دون �أن يكون هناك تدريب �أو �إعداد �أو
توجيه ،والقر�آن الكرمي له �سلطان عجيب على
كيان الإن�سان؛ �إذ ي�ؤ ّثر يف تفكريه وم�شاعره ونطقه
ب�شكل عجيب ،ودر�س التالوة القر�آنية يعود على
ٍ
اخلطيبة بالنفع الكبري يف حت�سني �أدائها؛ �إذ
ح�سن نطقها للحروف على وفق خمارجها دون
ُي ِّ
�أن تطغى على ل�سانها العامية �أو الرطانة يف حال

اال�ست�شهاد بالآيات الكرمية.

معادلة اإلمام الحسين :


إن صبرتم  +واتقيتم= الله
حاميكم وناصركم

كما التقت ريا�ض الزهراء بال�س ّيدة حليمة/
تدري�سية يف مادة الأخالق العقائدية ودار معها
حوار عن
ما هي الثقافة الأخالقية العقائدية وما دورها يف
حياة املر�أة؟ ّ
فتف�ضلت قائلة

كالم املر�أة م�ؤثر ،فزكريا اقتدى مبوقف مرمي
والقر�آن ذكر اجلنة حتت �أقدام الأمهات ،ولي�س
املر ّبيات ،فالوالدة غري الرتبية فالرتبية بناء،
وفاطمة� أم �أبيها وزينب �أم �أخيها ،واحل�سني
جنح يف م�شروع ال�س ّيدة زينب و�أنا و�أنت ن�سعى
لإقامة م�شروع �إ�صالحي لدولة امل�صلح العاملي،
والإمام يحتاج �إىل ع ّمال والع ّمال �أتباعه القادة،
ومن �ضمن القادة ن�ساء ،وك ّل امر�أة تتبعها ن�ساء،
ن�صت
ومن �شروط الإمام البيعة و�شروط البيعة ّ
بالقر�آن يف �سورة املمتحنة �آية َ  :12يا �أَ ُّيهَا ال َّن ِب ُّي
�إِ َذا َجا َء َك ْالُ�ؤ ِْم َناتُ ُي َبا ِي ْع َن َك َع َلى �أَنْ َل ُي ْ�ش ِر ْكنَ
الل َ�ش ْي ًئا َو َل َي ْ�س ِر ْقنَ َو َل َي ْز ِن َني َو َل َي ْق ُت ْلنَ �أَ ْو َلدَهُ نَّ
ِب َّ ِ
َو َل َي أْ� ِت َني ِب ُب ْه َت ٍان َي ْف َ ِتي َن ُه َب ْ َي �أَ ْي ِدي ِهنَّ َو�أَ ْر ُج ِل ِهنَّ َو َل
وف َف َبا ِي ْعهُنَّ َو ْا�س َت ْغ ِف ْر َلهُنَّ َّ َ
الل
َي ْع ِ�صي َن َك ِف َم ْع ُر ٍ
�إِنَّ َّ َ
الل َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم وبنود البيعة �ستة تخت�ص
بالن�ساء ح�صر ًا ،والبيعة للر�سول و�أهل بيته من
الأئ ّمة املع�صومني ،والبيعة لها ت�أثري يف الأمومة
والأ�سرة واملجتمع وعلى �إمام زماننا ،وجناح
املر�أة �أ�سا�سه (ال�صرب ,التقوى ,االرتباط باهلل).
آراء

ريا�ض الزهراء كان لها وقفة مع الطالبات:
�أم �ضرغام /مرحلة الثانية� /أم لطفل وزوجة
�شهيد يف احل�شد املقدّ�س ،وعن الدافع حل�ضورها
للدرا�سة؟ قالت:
تركتُ درا�ستي االبتدائية ب�سبب العادات
والتقاليد ،و�صارحت زوجي برغبتي يف الدرا�سة
يف مدر�سة اخلطابة ف�شد على يدي وح�ضر معي
للت�سجيل ،وبعد ا�ست�شهاده ّ
تول (والد زوجي)
�إح�ضاري و�أحيان ًا �أبي وكذلك �أخي� ،أحب

املدر�سة منذ الأيام الأوىل لأنها ت�شعرين بذاتي،
وقد ع ّو�ضني اهلل تعاىل بها لأكون مربية �أجيال،
و�س�أكمل درا�ستي الأكادميية �إن �شاء هلل وهديف
�أن �أفتح مدر�س ًة �صغري ًة يف بيتي للطالبات لأقدّم
علمي قرب ًة �إىل اهلل تعاىل وهدية �إىل زوجي
ال�شهيد الذي هو �سبب جناحي وفرحتي.
و�أكملت الطالبة حورية ح�سني اخلايكي/
البحرين /مرحلة الثانية قائل ًة:
ال ِعلم الذي ُيل ّبي طموحي وجدته يف مدر�سة
اخلطابة وحتم ًا الغربة �صعبة لكن ما وجدته هنا
من طرائق �إبداعية و�أ�ساليب �أخالقية مذهلة
ت�سهم يف رفع م�ستوى كفاءة الطالبة ،وال�صرب
الالحمدود يف �صقل الذات الإن�سانية وتدريبها
وتثقيفها وتعليمها وبنائها ذللت تلك ال�صعوبات؛
�صب �صب ًا لتكون على قد ٍر كبري
�إذ �إنّ اخلطيبة ُت ّ
من امل�س�ؤولية �أمام املنرب ،و�أنا واثقة ب�أن مدر�ستي
ال�صغرية التي �س�أُ ِّ�س�سها يف بلدي �ستالقي جناح ًا
باهر ًا ،ولن تكون لتعليم اخلطابة والفقه والأخالق
فح�سب بل مدر�سة للتنمية الب�شرية �أي�ض ًا.
اد بي َ
ُ
الز َم ُنّ ..
خذت َنْهجًا
الت
لو َع َ ِ
غاب ّ
عنا أو..

�أ ّما عن وجهة نظر الطالبة ابت�سام عطا ب�شيت/
تربوية فهي:
تقدّمتُ �إىل �إحالتي �إىل التقاعد قبل �إكمال ال�سنة
القانونية لأتف ّرغ لدرا�ستي ،ولو عاد بي الزمن
لكنت �أُعيد طريقة تدري�سي للطلبة �إذا اكت�شفت
هناك منهج ًا �أخالقي ًا يف التدري�س غاب ع ّنا �أو
نحن مل نبحث عنه ،ور�سالتي �إىل ك ّل تربوية و�أم
وبنت هي �أنَّ �سبب امل�شاكل التي تواجه الرتبويني
والطلبة و�أولياء الطلبة ح ّلها هنا يف مدر�سة
اخلطابة ،لي�س �شرط ًا �أن تكوين خطيبة �أو مب ّلغة
لكن هناك علم يخدم املجتمع ،و�أنقل جتربتي
للمر�أة القارئة عندما دخلت ذلك الف�ضاء
ّ
تنظمت حياتي وانتهت م�شاكلي.
يف مدر�سة اخلطابة الن�سوية ومن منرب
ن�سوي كلمات حكيمة ل�س ّيدة جليلة:
الإمام احل�سني� أعطانا الأ�سا�س يوم
العا�شر من املح ّرم ونحن ُنكمل امل�سرية..
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الملف التعليمي

أن َ
ق َو َ
وح ُد َرْو َن ٌ
الم َّ
ام ُ
الهْن َد ُ
اق ٌة
ِ
نوال العطية /كربالء المقدسة

تُ�شري فكرة ال��زِّي املدر�سي �إىل ذائق ٍة نبيلة
ت��رم��ز �إىل و�سيل ٍة ناجح ٍة لإزال����ة ال��ف��وارق
االجتماعية واالقت�صادية والطبقية داخل
امل�ؤ�س�سة الرتبوية ،فهو خيار ح�ضاري جاء
أبحاث وتط ّلعات خمتلفة لر�ؤى متعددة
نتيجة � ٍ
م�صب واح��دٍ �أفرزتها �سلوكيات
ت�صب يف
ٍ
ُّ
وممار�سات حياتية لدى كث ٍري من النا�س.
وت�ش ّكل ق�ضية الزِّي �إحدى الق�ضايا ال�ساخنة
يتجدد احل��دي��ث عنها م��ن ح�ين �إىل �آخ��ر؛
حيث يرى ُ
بع�ض اخل�براء يف جمال الرتبية
ً
ً
�أنّ التالميذ الذين يرتدون زِيا مدر�س ّيا يبدون
مب�ستوى من الأداء التعليمي يف املدر�سة ،فيما
ترى بع�ض امل�ؤ�س�سات الرتبوية ر أ�ي�� ًا �آخ َر يف
موحد يجمع
تطبيق م�س�ألة االلتزام بوجود زِي ّ
طلبتها من املتع ّلمني يقيد
حريتهم ،و�إن بات
ه����ذا االخ��ت��ي��ار
يخ�ص فئ ًة
قليل ًة
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لإدارة امل��دار���س يف أ�ن��ح��اء متف ّرقة لبع�ض
البلدان.
املوحد تت�أرجح بني
وتبقى فكرة �إرتداء ِ
الزي ّ
م�ؤيّدٍ ومعار�ض لها ،والب ّد من الإ�شارة �إىل �أنَّ
ال��زي املدر�سي لي�س املطلوب منه �أن يكون
زي�� ًا متف ّرد ًا لكا ّفة الأن�شطة ،فهناك ال ِ��زي
املخ�ص�ص للح�ضور اليومي يف �أثناء الدوام
الر�سمي يف املدر�سة ،واجللو�س يف ال�صف
ومتابعة ج��دول ال��درو���س اليومي ،والوقوف
يف الطابور املدر�سي (الوقفة ال�صباحية)،
الزي اخلا�ص بالأن�شطة الريا�ضية؛
وهناك ِ
فالريا�ضة حتتاج �إىل مالب�س مريحة تُ�ساعد
التلميذ على ممار�سة احل��رك��ة واكت�ساب
امل��ه��ارات البدنية املتن ّوعة ،وكذلك القيام
ب��ك��ا ّف��ة ال��ه��واي��ات املمتعة وامل��ت��اح��ة داخ��ل
�أ����س���وار امل��در���س��ة� ،إذ ي���أت��ي االختيار
للزي وا�ستخدامه يف املكان
املنا�سب ِ
املنا�سب يعطي من الثمار اليانعة
والنتائج الإيجابية �إن د ّلت على
���ش��يء ف��ه��ي ُت��ن��ب��ئ ع���ن م��دى
�إمي���ان وثقة �إدارة املدر�سة
وحر�صهم املتفاين؛ لت�شجع
ال��ت�لام��ي��ذ ع��ل��ى التعبري
عن قدراتهم الإبداعية
وتنمية �أب���رز املواهب
املكنونة بداخلهم عن
ط��ري��ق إ�ي��ج��اد قرينة
ورم������وز ل��ه��ا ع�لاق��ة
ب�ين ال����زي املنا�سب
للن�شاط املنتخب من
قبل املدر�سة ،االلتزام من قبل
التلميذ نف�سه ،ويف الوقت ذاته تُع ّد
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عملية تغيري
ب�شكل
للتلميذ ٍ
ن�سبي يف �إرتداء
ال ِ��زي اليومي على
مدار الأيام الدرا�سية
وال����دوام الر�سمي بف�صليه
ال�شتاء وال�صيفِ ،ع ْب هذا التن ّوع يف
املالب�س املهي�أة للج ِّو الدرا�سي.
وه���ن���اك ب��ع�����ض امل���زاي���ا
الإي��ج��اب��ي��ة املثمرة
الزي
عند �إرت��داء ِ
املوحد منها:
ّ
 .1يوفر ف�سحة من الوقت يف ال�صباح على
التلميذ والوالدين وبخا�صة يف عملية اختيار
املالب�س وانتقائها.
موحد من قبل
 .2عند ارتداء املالب�س ٍ
ب�شكل ّ
التالميذ جميعهم فيه �إ���ض��اءة مفيدة تدل
على اقتناع التلميذ كون هذه املالب�س هي زي
م�شرتك بني اجلميع وال يخ�صه لوحده.
ُ .3ين ّمي روح امل�ساواة بني التالميذ كا ّفة،
فالكل مت�سا ٍو بارتدائهم للزي.
� .4إمكانية االحتفاظ باملالب�س املدر�سية
مل��دّة �أط��ول قدر امل�ستطاع ،قد متتد لعامني
درا�سيني وفق ًا الت�صافها بالنظافة والقيا�س
املنا�سب للتلميذ.
ويف خال�صة املطاف ميكننا القول �إنّ الزي
ب�شكل مرت ٍّب وجميل
املوحد يظهر التلميذ ٍ
ّ
يبدو ب�أناقة تلفت الأنظار حتكي مدى حر�صه
على االل��ت��زام بالنظام من جهة ،واح�ترام
القوانني والتعليمات اخلا�صة باملدر�سة من
جهة �أخرى.

تقرير

الملف التعليمي

َ
َتْد ِع ُ
اق
الع َر ِ
يم ِفي ِ
يم التْع ِل ِ

َ
االع ِت َم ِ َ
ب ُّ
ِب ْ
الد َو ِل ُ
الم َت َقِّد َم ِة
ار ِ
اد َعلى ت َج ِ
م.د خديجة حسن علي القصير /النجف األشرف

ُيع ّد االهتمام بالعملية التعليمية والعمل على
حت�سينها من الق�ضايا امله ّمة التي ت�شغل ك ّل الدول
واملجتمعات؛ نظر ًا لِ ا للتعليم من دو ٍر كبري يف
تقدّم �أي دولة ورق ّيها ،ولقد �شهدت الآونة الأخرية
حماوالت جادة لتحديث التعليم وتطويره يف كثري
من ال��دول املتقدّمة والنامية على ح��دٍّ �سواء،
وذلك يف ال�سعي من �أجل اخل��روج من الأنظمة
التقليدية والطرائق القدمية املتّبعة يف �أغلبها؛
م��ن �أج��ل جعل التعليم �أك�ثر مالئمة وجت��اوب�� ًا
مع حاجات الفرد ومتط ّلبات املجتمع الرامي
للتطوير ،و�إنَّ �إ�صالح املنظومة الرتبوية لت�ساير
امل�ستجدات وال��ت��ط�� ّورات احلا�صلة يف ال�ساحة
الرتبوية من التحد ّيات اخلطرية التي تواجهها
�أغلب الدول ،فنجد �أنّ البع�ض وبف�ضل الإ�صرار
على ال��ت��ق��دّم وال��ت��ط�� ّور ق��د ح�صدت
نتائج غاية يف الروعة وعادت
بالنفع على جمتمعاتها
ب��ال�����ش��ك��ل ال���وا����س���ع؛
وخ�ير م��ث��ال ُيحتذى
ب���ه ال���ي���اب���ان ،فقد
ا���س��ت��ط��اع��ت وخ�ل�ال
�أعوام قليلة �أن ت�صبو
بالعملية التعليمية �إىل
�أع��ل��ى امل��رات��ب بحيث
�أ���ص��ب��ح��ت ن�سبة

الأمية بني اليابانيني  ،%0و�أنها تُقا�س لديهم بعدم
معرفة ال�شخ�ص ا�ستخدام احلا�سوب �أو معرفته
للغة الإجنليزية .ومبا �إننا يف العراق نعاين من
مرتد يختلف ع ّما كان عليه العراق
م�ستوى تعليمي ٍ ّ
يف مراحله ال�سابقة ،فقد ارت�أى بع�ض اخلرباء يف
املجال التعليمي �أن يتّبع العراق خط ًة تعليمي ًة
كاخلطط الناجحة املط ّبقة يف ال��دول املتقدّمة
وتدعيم التعليم العراقي من خاللها ،و�أف�ضل
التجارب املتّبعة حالي ًا التي جتد قبو ًال وا�سع ًا
اخلطة االندوني�سية ك�إحدى الدول النامية على
ال�صعيد ال��دويل ،والتي متتاز مب�ستوى تعليمي
متقدّم ،تتبع نظام يقوم على مراحل هي" :ريا�ض
الأطفال ،واملرحلة االبتدائية ،واملرحلة الثانوية،
واملرحلة العالية ،واملرحلة اجلامعية" وك ّل مرحلة
م��ن ه��ذه امل��راح��ل ت��ه��دف �إىل
�����دف معني
حت��ق��ي��ق ه ٍ
ي�صبو �إىل تطوير
التعليم ،ف�ض ًال
عن ذلك هناك
�أم�����ور ع�� ّدت��ه��ا
احلكومة مثا ًال
للتطبيق ومن
امل�������س��� ّل���م���ات
التي لو ُط ِّبقت

لأدّت �إىل تط ّور التعليم يف العراق ويف مقدّمتها
الإدارة املدر�سية ،وتنمية القيادات الإداري��ة يف
املدار�س ،وو�ضع اخلطط املالئمة لتطوير العملية
التعليمية ،ف�ض ًال ع��ن تطبيق ب��رام��ج تعليمية
متط ّورة تتنا�سب مع احتياجات الطلبة والرتكيز
على تنمية اجلوانب ال�شخ�صية للطلبة مبا يتالءم
مع متط ّلبات احلياة املعا�صرة ،فهذه العنا�صر
جمتمعة جتعل العملية التعليمية متط ّورة �إىل �أبعد
جيل مت�س ّل ٍح بالعلم
املراحل وت ؤ���دّي �إىل �إع��داد ٍ
واملعرفة على �أبعد امل�ستويات ،وجتعل �أفرادها
قادرين على امل�ساهمة يف تطوير بلدهم علمي ًا،
والنهو�ض واالرتقاء مب�ؤ�س�ساته املختلفة ،ومبا
�أنّ الو�ضع التعليمي يف العراق ولل�سنوات الع�شر
الأخ�ي�رة بخا�صة بعد ال��ظ��روف ال�صعبة التي
واجهها بلدنا العزيز من التغيريات التي طر�أت
على املنظومة ال�سيا�سية وال�سقوط بعد 2003م
والتبعات الالحقة أُ��صيب بالعديد من الأ�ضرار،
ولكي ن�صلح هذا الو�ضع الب ّد من الرتكيز على
التلميذ فهو املحور الرئي�س ،و�إنَّ مهام املع ّلم هو
تن�شيط املتع ّلمني وحتريك ك ّل حوا�سهم و�إ�شراكها
يف ك�سب املهارات املطلوبة ،فلو ُط ّبق هذا املحور
ب�شكل �شامل لوجدنا امل�ؤ�س�سة التعليمية يف العراق
ٍ
حتقق غاياتها.
...................................

�أ.د .مهنى غنامي ،حما�ضرة عن "التعليم يف اندوني�سيا"،
كلية الرتبية ،جامعة املن�صورة2010 ،م.
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مع
مع الناس
الناس

ُ
َ
ْ
ُ
َ
صَّيات عاشـــــو َراء
شــــخ ِ
ٌ
َ
م َ
فّ ٌ
اق ٌ
ع ُ
اريخ ُي َرَّدد؟
َو ِ
عل أم ت ِ

نادية حمادة الشمري/كربالء المقدسة

ُ
ُ
والدرا�سات مبهارات
احل�ضارات
ان�شغلت
ري والإقنا ِع ومنازلة امله ّمة ،ومع
الت�أث ِ
اهتما ِم الكثريين بهذه الفنون تنامت
ُ
آليات اكت�سابها
احلاجة لتعريف ال َنّا�س ب� ِ
ال�سلوك اليومي،
وممار�ستها وتنميطها يف ُّ
حيث ميتلك ّ
إن�سان جمتمع وبيئة
كل � ٍ
خا�صة ُي ُ
�شارك بها عن طريق ر�سائله
َّ
وتوجهاته؛
و�أفكاره ،وي�ؤ ّثر يف قراراته
ُّ
فتتج َّلى �أهم َّية الت�أثري والإقناع عند
ن�شاطات
�أولئك الذين ميتلكون هدف ًا �أو
ٍ
فكر �أو
توا�صل َّي ٍة ب َنّاءة
تهتم بتعميم ٍ
ُّ
م�شرو ٍع �أو �إر�ساءِ عقيدة ما.
الحْك َم ُة في َ
التْج ُر َب ِة
ِ
احل�سيني ال�سيدة (وفاء
وب�س�ؤالنا لقارئة املنرب
ّ
احل�سيني
�سبت �آل بهائي) عن ثقافة قارئة املنرب
ّ
والإملام بجوانب ال�شخ�صيات احل�سينية وكيف يتم
تقدميها؟ وما هو الدور امل�ساهم يف ك�سر تنميط
�صورة ال�شخ�صيات الكربالئية؟
احل�سيني
�أجابت :عندما قررت ارتقاء املنرب
ّ
وجدتُ �أ َّن ُه من الواجب ال�سعي لرفع النظرة
ال�ضبابية ب�ش�أن �شخ�صيات الثورة احل�سينية
للأجيال القادمة ،وال�س ّيما �شخ�صيات �أهل
البيت وال�شهداء؛ لأ ّنهم القدوة املف ّعلة يف
النبي:
املا�ضي والوقت احلايل ،وامتثا ًال لقول ّ
�إنه "ال حليم � ّإل ذو عرثة وال حكيم � ّإل ذو جتربة"
فجعل ُتها قاعدة اعتمد عليها يف تطوير املنرب
احل�سيني من طريق النظر والإطالع يف بطون
ّ
كتب علم الرجال والدليل واخلروج ببحوث
ب�ش�أن ال�شخ�صيات العا�شورائية التي تفتح �آفاق ًا
وتر�سم لوح ًة متكامل ًة للإقناع ،عن طريق دورات
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متخ�ص�صة.
وت�ضيف :هناك عدّة عوامل ا�ستنتجتها قارئة
احل�سيني عن طريق التجربة والدرا�سة
املنرب
ّ

الأكادميية؛ ممّ ا دفعنا �إىل تغيري �أجندة قارئات
احل�سيني منها:
املنرب
ّ
 .1امل�صادر التي يتم البحث بها.
 .2الأ�سلوب والوقت يف �إلقاء املحا�ضرة واقتنا�ص
الفر�ص يف املحا�ضرة لإ�ضافة معلومة �أخالقية �أو
�أ�سلوب حياتي اجتماعي� ،أو تربوي.
� .3شخ�صية اخلطيب وم�صداقيته على املنرب
التي حتتاج �إىل الكثري من املقدّمات؛ منها الدينية
والأخالقية والتنموية؛ لأنَّ  -من وجهة نظري -
�شخ�صية اخلطيب هي الأداة والو�سيلة امله ّمة يف
هذا املجال ،وذلك عن طريق طرح الأمر ب�أ�سلوب
املقارنة مع املجتمع احلايل ونعني به بع�ض
الإ�شكاليات التي يطرحها اخلطيب عن طريق
املقارنة ب�أحد العلماء �أو ال�شخ�صيات املرموقة.
أمر مهم وهو الإتقان واملعرفة يف اللغة
�إ�ضافة �إىل � ٍ
العربية و�أ�سرارها؛ لأنَّ يف الكثري من الن�صو�ص
الن�ص واللغة.
التاريخية يعتمد الأمر على فهم ِّ
ٌ َ
شر َ
ُم َن َ
اف َ
يف ٌة
سة ِ
يف موازاة ذلك ب ّينت جنالء كا�شف الغطاء/
م�س�ؤولة مكتب النجف� /إذاعة الكفيل تقول:
تع ّلمت عن طريق جتارب الآخرين ويف م�ضمار
احل�سيني �أن هنالك طريقتني لتناول
املنرب
ّ
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ال�شخ�صية احل�سينية الأوىل منها :النمطية �أو
ب�شكل روتيني عن �سريته
الكال�سيكية التي تتحدّث ٍ
ال�شخ�صية.
الطريقة الثانية :هي الطريقة غري النمطية؛
وهي �أن ندخل هذه ال�شخ�صية �إىل حياتنا العملية
ون�أخذ ال ِعرب من �سلوكها ،من ذلك مث ًال احلديث
عن ال�س ّيدة زينب وكيف َّمت اال�ستعداد اجلهادي
لها وما هي الأدوات التي ا�ستخدمتها للدفاع عن
�إمام زمانها؟ والتي ر�سمت عن طريق موقفها
اهتمام املر�أة بق�ضايا معينة والدفاع عنها؛ لتكون
املجال�س احل�سينية جمال�س لرتبية الأمة واملنرب
احل�سيني حتّى �صار م�ؤ�س�سة �إعالمية كربى،
ّ
تعالج م�شكالت الإن�سان امل�سلم و�ش�ؤونه املختلفة
و على خطيب املنرب احل�سيني �أن ي�ستوعب هذه
امل�سرية حتّى تعي قارئة املنرب دورها الذي ي�صنع
نوع ًا من �أنواع املناف�سة ال�شريفة بني قارئات املنرب
احل�سيني.
ّ
َ ُ ّ َ
اد الثالث ُة
األبع
وال تخفي ال�س ّيدة �سكينة خليل /متخ�ص�صة يف
الإعالم الإ�سالمي:
�إنّ الإعالميني من خمتلف مواقعهم م�س�ؤولون
بالدرجة الأوىل عن تقدمي ال�صورة الواقعية
امل�شرقة لل�شخ�صيات العا�شورائية ،من �أجل ذلك
قررت التخ�ص�ص يف الإعالم الإ�سالمي لإي�صال
تلك ال�صورة بال�شكل ال�سليم للعقول ،وك�سر
ال�صورة النمطية التي َّمت تر�سيخها يف �أذهان
الكثريين من العامة عن جمود هذه ال�شخ�صيات �أو

سكينة
خليل/
متخصصة
في اإلعالم
اإلسالمي

توهينها و�إ�ضعافها بالكم الرتاكمي من العاطفة
غري املدرو�سة.
وتتابع �سكينة خليل التي �أ�صبحت بعد الدرا�سة
واخلربة يف هذا املجال م�سكونة باحلما�سة� :إنَّ
امل�س�ؤولية العظمى تقع على ُ�ص ّناع الدراما من
خمرجني و ُكتَّاب م�سرحيني كانوا �أم �سينمائيني،
حيث �إنَّ الدراما ُتعد الو�سيلة الأ�سرع والأجنع
يف الو�صول جلميع النا�س مبختلف م�ستوياتهم
االجتماعية والفكرية والعمرية ،كما �أنَّ البحث
والتحقيق يف بناء ال�شخ�صيات يف الأعمال
الدرامية �إذا َّمت اال�شتغال عليه عن طريق �أبعاده
الثالثة الأ�سا�سية الف�سيولوجية وال�سي�سولوج�سة
وال�سيكولوجية (اجل�سدية واالجتماعية
ب�شكل �صحيح واحرتايف �سيحقق
والنف�سية)
ٍ
ً
فهم ًا حقيقيا لدى املمثلني لأداء �أدوارهم مبقاربة
فعلية للواقع ،و�سيقدّم ال�شخ�صيات العا�شورائية
بطريقة الأمنوذج احلقيقي للقدوات ال ال�صوري
الذي تردد على �أ�سماعنا وم َّر على �أب�صارنا على
هي�أة مواد �إن�شائية جامدة تو�ضع يف �إطار تاريخي
كتحفة جمالية ممنوع االقرتاب منها دون الو�صول
حلقيقتها الكمالية يف التطبيق العملي الذي
يالم�س واقع املجتمع.
َْ
ٌ
يادَّي ٌة
شخ ِصيات ِق ِ
تقول د.هند اجلزائري /معاون مدير �شبكة
الإعالم العراقي /قناة العراقية:
�إنّ �شخ�صيات عا�شوراء قريبة حلدِّ الإعجاز يف
ما منر به الآن ،فمن يقر�أ �سرية تلك ال�شخ�صيات
ومدى ما قدّمته يف واقعة الطف ينظر مبهور ًا
�إىل عمق تلك الت�ضحية والتفاين والإيثار من

�أجل مبد�أ عقائدي را�سخ يف الوجدان ،ولذا حني
نريد �أن نع ّبد طريق الإعالم بهذه ال�شخ�صيات

نحتاج لثقافة عميقة تط ّوع لنا �سبل و�أدوات
مهمة يف زرع واق ٍع مماثل لها يف جمتمعاتنا ،وال
يكون ذلك �سه ًال � ّإل عن طريق �إبرازهم �إعالمي ًا
وت�سليط ال�ضوء على تلك ال�شخ�صيات وكينونتها،
وقد ر�أينا �أمثلة كثرية من خالل و�سائل الإعالم
مبظهر
يف جت�سيد بع�ض ال�شخ�صيات و�إظهارها
ٍ
قريب من الواقع؛ كي ي�ستطيع املتل ّقي �أن ي�سري
على هديها و� ّإل من ال�صعب �أن تفهم عمق تلك
الت�ضحية ما مل تفهم كيف عا�شت ،وكيف كانت
تتل ّقى علومها ،وما هي �أ�س�س احلياة لديها؟

مع الناس
مع
الناس
وتلفت اجلزائري النظر �إىل� :إننا نحتاج �إىل
�أقالم مث ّقفة واعية تر�سم لنا تلك ال�شخ�صيات؛
كي تالم�س قلوب املتل ّقني وبالتايل حماولة
الو�صول �إىل الهدف ال�سامي وهو الإيثار.
َخ َي ٌ
اق َ
طو ُر َ
ال ُي ّ
ع
الو ِ
من ناحيتها ت�ؤ ّكد املخرجة امل�سرحية �أمرية
العايل /رئي�سة فرقة �أوتار ع�شق البحرينية:
�إنَّ ر�سالة امل�سرح ودوره ال يقل �ش�أن ًا عن ر�سالة
احل�سيني ودوره ،بل يف واقعنا العاملي
املنرب
ّ
املنفتح �أ�صبحت ر�سالة امل�سرح �أو�سع؛ حيث يتم
اختيار الن�ص امل�ؤ ّثر واملبتكر ف�ض ًال عن الفكرة
ور�سالتها القوية ،وق ّوة احلدث الذي ي�ؤد ّيه
املمثل �أن ال يكون طرحه تاريخي ًا بحت ًا بحيث مي ُّل
امل�شاهد من التاريخ وتكراره ،بل يكون من عمق
الر�سالة ومن �صميم �أهداف الثورة احل�سينية،
لكون الفئة ال�شبابية هم امل�ستهدفني للجذب
والتل ّقي؛ فا�ستخدام التاريخ مهم يف حياتنا ولن
ن�ستغني عنه؛ لأنَّ يف طياته احلقائق ،ولكن ال
مينع اخليال؛ بتطوير الواقع وجعله ر�سالة قوية
بالطرح.

أميرة
العالي/
رئيسة
فرقة أوتار
عشق
البحرينية
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الحشد المقدس

َإن َك َ
ن َق ْباً
و ْ

ضمياء العوادي /كربالء المقدسة

عندما يتّفق االنتظار مع ال�شوق عليك ف�أنه
يوقفك على دمعة ونب�ض ،ت�صارع �أوق��ات
ّ
وتتعث يف ن�سمة الهواء التي
عقارب لهفتك،
لتحرك بابك ،فما عليك حينها � ّإل �أن
تدخل
ّ
َ
َ
روحك
يقيك �صقيع
ترتدي رداء ال�صرب ع ّله
املت�أ ّملة لعودة تلك ال�شعلة التي تد ّفيها.
ومن ال�صعب �أن تلد امل��ر�أة بعد إ�مت��ام حملها
طف ًال ميت ًا بعد ما �شعرتْ بحركته و�شعرتْ
ب�أنفا�سه فكيف يكون ال�شعور عندما تعلم
مبوته وتنتظره ت�سعة �أ�شهر ،وهو َم ْن عا�ش
معها �أجمل حلظات حياتها ،ال زال��ت تذكر
ذلك اليوم الذي دخلت فيه كعرو�سة �صغرية
لتدب يف
�إىل منزله ،و أ�ه��دت��ه �ستة أ�ب��ن��اء
َّ
منزلهم احلياة.
ت�ستذكر يف وح��دت��ه��ا ب��ع��ده ،ت��ل��ك الأي���ام
التي ك��ان ي�أخذهم ل��زي��ارة الأرب��ع�ين حيث
ح�سينيتهم التي بناها مع �أهل القرية لتحمل
ا�سم قريتهم بفخر ،كانوا يذهبون هناك
ون�ساء ،حتى ح ّلت تلك
خلدمة الزوار رجا ًال
ً
الغمامة ال�سوداء على قريتهم فحجبت �ضياء
الأمان ،و�سلبتْ نور الراحة ،حيث �أ�صبح ّ
جل
تفكريه حماربة جرذان داع�ش خ�صو�ص ًا بعد
�إعالن الفتوى و�أخذ منهم جمموعة من ن�ساء
القرية ،هنا ا�شتعلتْ يف روحه نريان الغرية،
وب���د�أ ّ
ينظم م��ع �شباب ال��ق��ري��ة جمموعة
حماربة تخو�ض مواجهة مع تلك الع�صابة
الهوجاء ،فا�شرتى ال�سالح من نفقته اخلا�صة
وته ّي�أ م��ع أ�ب��ن��اء ق�ضاء ط��وز وناحية ت��ازة
املو�سوي ،و�أعلنوا الهجوم
ومعهم ال�س ّيد جعفر
ّ
لي ًال على وح�ش عد ّوهم اجلبان ،فلم ي�أبهوا
ل�ضعف �سالحهم مقارنة به وال عددهمّ ،
كل
همهم كان �أن ال تدنّ�س قريتهم وبالدهم وال
ُت�ؤخذ امر�أة منهم ،فهرعوا ي�سابقون الأجل
وي�سجلون على �أيديهم
ويعانقون ال�شهادة
ّ
�أول راي���ة للحرب ُت��رف��ع يف ال��ت���أري��خ و�أول
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��ج��ده الأج��ي��ال،
ه��ج��وم مت ّ
و�سقطتْ تلك الأج�ساد
على الأر����ض منها من
عانقتْ ال�سماء لتح ّلق
ركب �أمنياتها و�أخرى
ابتلعتها الأر�ض لتهلكها
و�شتّان بينهما.
وع��ن��دم��ا ك�شفت
���ش��م�����س ال��ن��ه��ار
ح���ج���اب ال��ل��ي��ل
و�صل ذلك اخلرب
لهم ،بعدما �سمعوا
���ش��ب��اب ال���ق���ري���ة ب��ذل��ك
ّ
وح�ضروا
ه ّبوا وزاده��م عزمية
لهجوم �آخر وحماوالتهم ا�ستمرت
بالنجاح حتّى حتررتْ القرية.
املتع�سرة
لكن هناك خما�ض مل تكتمل والدته
ّ
تنتظر �صاحبته �أمل�� ًا ل ُي ْع ِل َمها بقدومه ويف
�صراعها ل��والدت��ه �أخ�بروه��ا ب�أنهم ميكنهم
الذهاب لأخذ اجلثث التي ب ِق َيتْ على الرم�ضاء
ّ
ك��ل تلك امل����دّ ة ،خ��رج��وا �إىل ه��ن��اك حيث
بدالتهم حتكي �سري بطوالتهم ،ودماء ا�صطف
عليها ال�تراب حت��دّ ث عن غريتهم ،حتملهم
تراب ناعم حافظت عليهم �أول
الأر�ض على
ٍ
�أ ّم لهم ،الأم التي خرجوا لتحريرها ،مل تكن
تلك اللحظات �أ�سهل من وقع خرب ا�ست�شهادهم،
هرعوا يق ّلبون تلك الرفاة منهم َمن وجد �أخاه
و�آخر يجل�س القرف�صاء جنب �أبيه ،و�آخر ما
يزال يبحث هناك� ،أ ّم��ا هي فجل�ست ُت�صارع
عقارب نب�ضها تنظر �إىل هاتفها ّ
عل �أحدهم
يتّ�صل ويخربها عنه ،ارتفع رن�ين هاتفها،
قلق ورجاء ،و�ضعته على �أذنها،
نظرت له بني ٍ
وجدناه �أم��ي� ..أغم�ضت عينيها تدحرجت
دمعة من مقلتيها ..انتهتْ والدة �أملها فقد
اطم�أنت عليه و�إن كان قرب ًا.

الحشد المقدس

َو َت ِع َ
يها ِد َم ٌ
اع َي ٌة
اء َو ِ
عبير المنظور /البصرة

ها هو يوم عا�شوراء يلوح يف الأفق لري�سم لنا
مالمح العزّة والإباء ،عا�شوراء نه�ضة متجددة
�ضد الظلم والف�ساد ال حتدّها قيود الزمن
كان ،مفاهيمها ،ومعطياتها ،ونتائجها ،ومنهج
متكامل للحياة يغرتف من نبع حياتها الت ّواقون
�إىل احلرية وامل�ساواة والإ�صالح ،عا�شوراء �س ّر
البقاء ال الفناء ،عا�شوراء وعي قبل البكاء،
عا�شوراء منظومة قيمية و�أخالقية متكاملة

اجل���وان���ب ،م�ستقاة م��ن �شريعة الهادي
ومنطلقة من تلك ال�شريعة املحمدية التي ح ّرفها
بنو �أمية وات��خ��ذوا من م�س ّلماتها و�أحكامها
هزو ًا ،فكان لزام ًا على �أبي الأحرار� أن يقوم
بثورة ت�صحيحية �شاملة ،ت�صحيح الد�ساتري
واملبادئ الأخالقية واالجتماعية وال�سيا�سية
واالقت�صادية الدخيلة التي و�ضعها احلزب
الأموي حتت م�س ّمى ال�شريعة والدِّين ،ت�صحيح
م�سار الأمة اخلانعة للحاكم الظامل والراكنة
�إىل الدعة والفتور وامل�ست�سلمة لأهوائها.
ع��ا���ش��وراء م�شروع النه�ضة ال�شاملة للأمة،
ع��ا���ش��وراء مل تكن جم���رد معركة ا�ستم ّرت
ل�سويعات من يوم العا�شر من حم ّرم عام (61
للهجرة) ،عا�شوراء �صرخة ال تزال ترتدد يف
ك ّل عام منذ مئات ال�سنني على �أ�سماع الأجيال
وبنف�س احلرارة والوهج ،و�س ّر خلودها �أنها مل
ت� ِأت من منطلقات �شخ�صية �ضيقة انح�صرت

يف زمن �أحداث وقوعها بل لأنَّ �أحداثها ّمتت
على �أيدي �أ�شخا�ص خ ّلدوا مبادئها و�أهدافها،
فعا�شوراء انطلقت ب�أ�شخا�صها من بناء الذات
�إىل بناء املجتمع والأمة لقرون عديدةِ .. ،ف ْت َي ٌة
�آَ َم ُنوا ِب َربِّهِ ْم َو ِز ْد َناهُ ْم هُ دًى( /..الكهف،)13:
در�س يف تاريخ
نيف و�سبعون رج ًال �أعطوا �أبلغ ٍ
الب�شرية مبواقفهم امل�ش ّرفة ونفو�سهم الأبية
و�صالبة �إميانهم وعقيدتهم يف ن�صرة الدِّين
واحل��ق ،عن طريق زرع الوعي يف ا ألم��ة التي
تخاذلت عن �أداء واجبها الر�سايل ومهامها
جتاه دينها ونبيها و�إمامها ،ومل يكن زرع الوعي
يف ه��ذه الأم��ة اخلاملة واخلانعة �سه ًال؛ لأنَّ
الأم��ة يف حينها كانت ّ
تغط يف �سبات عميق،
ولهذا كانت حتتاج �إىل هزّة عنيفة لت�ستفيق من
�سباتها وترى بعني الب�صرية والب�صر واقعها
امل��زري ،ومل تكن تلك الهزّة � ّإل تلك الدماء
الزاكية التي كانت تعي جيد ًا حجم ت�ضحياتها
ومل ت��ت��وانَ عن الت�ضحيات حتّى �آخ��ر قطرة
دم يف �سبيل �إحقاق احلق ،وهي لي�ست دعوة
لالنتحار �أو ال�سلبية بل بالعك�س إ� ّنها �شجاعة
و�إقدام وبناء �أ ّمة و�أجيال للم�ستقبل عن طريق
�إعالء كلمة اهلل ون�صرة دينه.
ع��ا���ش��وراء تعيها ت��ل��ك ال��دم��اء
الواعية ملعطياتها ومنطلقاتها
و�أه��داف��ه��ا ونتائجها ،هذه

الدماء الواعية متجددة �أي�ض ًا ِعرب الزمكان،
فكما �أنّ عا�شوراء النظرية متجددة املفاهيم
ِعرب الزمن فكذلك عا�شوراء العملية تتجدد
بوعي تلك الدماء لتحدّيات ومتط ّلبات املرحلة
واملقطع الزمني الذي مت ّر به تلك ا ألم��ة� ،إذا
توافرت املالمح العملية لعا�شوراء النظرية التي
�أق�صد بها تلك الدماء الواعية التي �ست�صنع
جمد الأمة وت�أخذ بيدها لتنه�ض جمدد ًا.
ومت ّر الأعوام والقرون وال يزال وعي الدماء هو
الفي�صل يف �إعادة عا�شوراء جديدة يف معركة
احلق والباطل الأزلية ،فعا�شوراء هي القب�س
الذي ال يخبو وهي الدليل نحو الن�صر واخللود
كخلود معركة الطف و�شخو�صها ،وها هو ح�شدنا
املقدّ�س خري مثال ودليل على وع��ي الدماء،

ف�شهدا�ؤنا و�أبطالنا هم �أبناء الإمام احل�سني
ويف مع�سكره مع �أبي الف�ضل العبا�س والأكرب
والقا�سم و�أ���ص��ح��اب احل�سني والن�ساء مع
ال�س ّيدة زينب و�أم كلثوم و�سكينة ورقية هم
َم��نْ وع��وا عا�شوراء بك ّل مفاهيمها و�صورها،
هم َمنْ عا�شوها حلظة بلحظة و�إن َبعُدَ الزمان
بينهم ،عا�شوها فكر ًا وروح�� ًا ومنطق ًا و�سلوك ًا
وهدف ًا يف احلياة الدنيوية والآخ��روي��ة ،فكان
احل�شد هو النور على الأر�ض امل�ستمد من وعي
عا�شوراء ،وهم النور الزاهر يف ال�سماوات مع
الأنبياء وال�صاحلني وح�سن �أولئك رفيقا.
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مرآة الوحي

َ
َ
َ
َ
اس ِتثن ٌ
َع َم ُل َ
اء ول َ
المرأ ِة ْ
اع َدة؟
يس ق ِ
م.م .وسن الجبوري/النجف األشرف

ق�ضية عمل املر�أة من الق�ضايا املطروحة منذ
زمن بعيد على ب�ساط البحث واملناق�شة ،وقد
تك ّلم عليها الكثري من علمائنا ومفكرينا مبا
يغني ّربا عن مزيد من الكالم والعر�ضّ � ،إل
�أننا �سنربز هنا ق�ضية مهمة ّرب��ا تغيب عن
�أذه��ان البع�ض� ،أال وهي� :إنّ عمل امل��ر�أة يظل
ا�ستثنا ًء وخروج ًا عن القاعدة مهما توافر فيه
من �ضوابط.
ومن الأدلة التي تبني ذلك:
َ
َ
ِّ
 .1قال تعاىل :ال ِّر َج ُال ق َّوا ُمونَ َعلى الن َ�سا ِء
ِ َبا َف َّ�ض َل ُ
اهلل َب ْع َ�ض ُه ْم َع َلى َب ْع ٍ�ض َو ِ َبا �أَ ْن َف ُقوا
ِمنْ أَ� ْم َوالِهِ ْم( /..الن�ساء .)34:الآية ت�شري �إىل
�سنة من �سنن اهلل تعاىل الثابتة ،وهي قوامة
ب�ين اهلل �سبحانه
الرجال على الن�ساء ،وق��د ّ
حكمته يف ذلك يف �سببني ظاهرين:
�أو ًال� /إنّ فطرة الرجل تخالف فطرة املر�أة ،فهي
يف تدبري �ش�ؤون املنزل ،وتربية الولد ،والقيام
عليه مبا ُجبلت عليه من احلنان والرقة ،ومن
الرتكيب الع�ضوي الذي يعينها على وظيفتها.
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ثاني ًا /الذي بنيت عليه القوامة هو �أنّ الرجل
ّ
يتول الإنفاق؛ لأنه هو الذي يك�سب املال ح�سب
ما ُجبل عليه ،ف�إذا اعتربنا عملها خارج املنزل
وكدّها يف �سبيل ك�سب املال �إىل جانب الرجل
�أ� ً
��ص�لا من �أ���ص��ول تنظيمنا االجتماعي فقد
�أخرجناها عن وظيفتها من ناحية ،وقد �أخللنا
مبا هو مق ّرر يف الآية الكرمية من قوامة الرجل
عليها من ناحية �أخرى؛ لأن القوامة مبنية على
�أ�صلني:
�أ -ف�ضل الرجل على املر�أة يف ال�صالحية للعمل
خارج البيت.
ب� -إنه هو املكلف بالإنفاق على الأ�سرة.
 .2قال اهلل تعاىلَ  :و َلهُنَّ ِم ْث ُل ا َّل ِذي َع َل ْيهِ نَّ
وف َو ِلل ِّر َج ِال َع َل ْيهِ نَّ َد َر َج�� ٌة َو ُ
اهلل َع ِزي ٌز
ِب ْ َال ْع ُر ِ
َح ِكي ٌم( /ال��ب��ق��رة .)228:منزلة لي�ست لهن،
وه��ي قيامه عليها بالإنفاق ،وكونه من �أهل
اجلهاد والعقل والقوة ،وهي منزلة تكليف ال
ت�شريف.
والدليل على قولنا �أنّ عمل املر�أة ا�ستثناء هو

قيام ال�س ّيدة خديجة بنت خويلد بتوكيل �إدارة
جتارتها �إىل الر�سول حممد ،والروايات يف
الزهري" :ملا ا�ستوى
ذلك كثرية ،منها رواية
ّ
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله وبلغ �أ�شده ولي�س
له كثري مال ،ا�ست�أجرته خديجة بنت خويلد �إىل
�سوق حبا�شة" .و�أورد الزبري بن بكار رواية عن
الواقدي عن بع�ض ولد حكيم بن حزام ت�شبه
()1
رواية الزهري يف ذهابه �إىل �سوق حبا�شة.
الواقدي ب�سنده ،عن
و�أورد ابن �سعد رواية عن
ّ
نفي�سة بنت منية �أنه" :ملا بلغ ر�سول اهلل خم�س ًا
وع�شرين �سنة ولي�س له مبكة ا�سم � ّإل الأمني،
�أر�سلت �إليه خديجة بنت خويلد ت�س�أله اخلروج
�إىل ال�شام يف جتارتها مع غالمها مي�سرة،
وقالت �:أن��ا �أعطيك �ضعف ما �أعطى قومك،
()2
ففعل الر�سول".
.........................................


( )1بحار الأنوار :ج� ،16ص.9
( )2نعمة اهلل الها�شمي ،امل��ر�أة ريحانة ،بريوت :دار
العلوم.1988 ،

ندى اللواتي /سلطنة عمان

يتقاذفني عجاج الذكريات وقطراتي
خم�ضلة ب�ضجيج الأحزان..
والقاين املن�ساب كح ّبات ياقوت �سماوي،
ع ّلمني كيف انتف�ض من ح��زين و�أطلق
�صرخة ميالد احلقيقة املغ ّيبة خلف
ُحجب الهوى ،والدياجري ،والزمن – على
ر�ؤو�س الأ�شهاد..
فقد ق��ام بت�شكيل قطراتي الهائمة يف
ات�ساع م�سافات ع�شقه الع�سجدي كعناقيد
الل�ؤل ؤ� املكنون ،وهم�س يف �أُذين �أن �أخ ّلد
ذكره مثل امتزاج الع�شق برحيق ال�ضوء
يف منظومة النجيع الأحمر.
ورحل ..بل ل ُأقل :ارتقى بروح النبوات،
خمتز ًال روائ��ي يف تفاحة من خما�ضات
رواء ال
ربكت ب�أنامله النا�ضحة ً
اجلنان ،ت ّ
يدانيه رواء..
عرفت ع�شاق ًا عافوا لذيذ املاء ،و�آثروا
حياكة املاء بخيوط الدم الزاخر ب�ألوان

يث ال َّن ْه ِر
َح ِد ُ
احلياة الف�ضلى �أم��ا �أن��ا فقد كنت أ�ع��ز ًال
ال حيلة يل ،ك ّلما �أردت النهو�ض للن�صرة
يهوي ب��ي ق���دري ،وحبيبي ك��ان يخطو
لل�سماء ب�سكينة واطمئنان..
�أتذكر كفني ملفوفتني بعطر اجلنة ،مل
تقربا روائي طرفة عني ،بل ملأت القربة
بع�شقهما الف ّيا�ض قبل امل��اء ،وهوتا يف
ب��رزخ بني بحر الع�شق وبحر املع�شوق،
ليتني نه�ضت مق ّب ًال تلك الكفني اللتني
انبتتا على ال�ترب احلزين ورد ًا ن�ضر ًا
م�شرق ًا بالنور ،مل ينل منه الدهر ب�شيء
أ�ب���د ًا ..ليتني �ضممتهما قبل �أن يعانقا
الرتاب..
ت�شرف بثغور �أزاه�ي�ر اجلنة
ليت مائي ّ
قبل �أن ي�صعد بع�ضها �إىل ال�سماء ،ويدا�س
البع�ض الآخر ب�أحقاد �شيطانية �صدئة..
ولكنني للأ�سف كنت �أعز ًال..
�أتذكر تلك الكف البي�ضاء التي غمرتني

من على نهر العلقمي

بحنانها الع�سلي املذاق ،ثم تركتني و�صوت
احلبيب قد توغل بني قطرياتي الظامئة
هلل ال
�إليه� " ،أَنْتَ َعطْ �شانٌ َ ،و�أَ َنا َعطْ �شانٌ َ ،وا ِ
اء َحتّى َت ْ�ش َر َب )1("..بعدها فقدت
�أَذُوقُ الْ َ
أ�ث��ره مل �أ َر � ّإل ج��واد ًا خالي ًا ،ونا�صيته
ّ
امللطخة بالدم الغايل فيها �ألف �إجابة
لأ�سئلة غ�ص�صت بها طوي ًال� ،أقرتب منّي
بنظرة خم�ضلة بالوجع،
دامع ًا ،رمقني
ٍ
ذراعي فتقدّ م �إ ّ
يل الحت�ضنه
ففتحت له
ّ
واختفي معه خارج الن�ص� ،إىل �أن تنبت
النقاط اخل�ضراء على �أحرفه املتداعية
دم ط��ي��ب ال ين�ضب
امل��ت��د ّث��رة بفي�ض ٍ
ف�� ِل َ��م �أب��ق��ى على ظهر الأر����ض وحبيبي
أختف حتى �أل��ق��اه ذات
ق��د �صعد؟! فل ِ
جمرات
ي��وم ،و�أعانقه �ساكب ًا ح ّب ًا ملء ّ
الرياحني.
................................
( )1مو�سوعة كلمات الإمام احل�سني� :ص.608
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منكم وإليكم

يد ُة َف ِ
اط َمة
َع ِق َ
هناء السوداني /بغداد

م�� ّرت الع�صور و�أخ���ذت مناذجها من
الإن�سان ،ليحكي لنا التاريخ عظمتهم،
منهم عقيلة بني ها�شم فهي النموذج
للمر�أة التي تز ّينت ب�أ�سمى و�أرقى �أنواع
ال�صرب على ال��ب�لاء ،فحافظت على
املهام وحافظت على الن�ساء والأطفال
ودافعت عن �سليل النبوة الإمامة زين
العابدين وم��ع ك�� ّل ه��ذه امل��ه��ام فقد
�أعطت النموذج الكامل للمر�أة امل�سلمة
الر�سالية التي �أدّت مهام التبليغ والهدف
احل�سيني الإ�سالمي.
وه���ن���ا ت���ط���رح ع������دّة ا���س��ت��ف��ه��ام��ات
وا�ستف�سارات �أال وهي:
املحجبة يق ّيدها حجابها؟
هل ّ
هل ت�ستطيع الدفاع عن نف�سها �أو عن
غريها؟
وحمجبة �أن
هل ميكن الم��ر�أة خم��دّرة
ّ

َ و َلَّا َف َ�ص َل ِت ا ْل ِع ُري َق َال �أَ ُبوهُ ْم ِإ� ِّن
و�س َف..
َ ألَ ِج ُد ر َ
ِيح ُي ُ
َ ف َل َّما أَ�نْ َج��ا َء ا ْل َب ِ�ش ُري َ�أ ْل�� َق��ا ُه َع َلى
َو ْجهِ ِه..
يعقوب �أُل ِق َي �إليه قمي�صان� ..أحدهما
ملطخ بدم ِكذب �أبي�ضت له عيناه..
ُ
يحمل ري��ح يو�سف ف��ارت َّ��د
والآخ����ر
ب�صري ًا..
غري �أنَّ َب�شريهم كان ِب�شر فما تلقَّت
وجوه �أهل املدينة � ّإل اللطم والرتاب..
وب�ين القمي�ص وغياب الريح كانت
احلب �أربع َني �صرب ًا..
�صالة ِّ
نف �ألف �ألف
�أربعني خلقت يف ك ّل َك ٍ
يعقوب ما فتئ يذكر ُح�سي َنه..
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تقدّم دور ًا ف ّعا ًال وذا �أهمية للمجتمع؟
ه��ل احل��ج��اب يعني التخ ّلف والت� ّأخر
للمر�أة امل�سلمة امللتزمة بدينها؟
هذه �أ�سئلة تُطلق للذين تدور يف �أذهانهم
مما ي��روه من جتدد يف احلياة وتط ّور
ّ
يف التكنولوجية ،و�أ�صبح ول��وج امل��ر�أة
ال�ساحات االجتماعية �شيئ ًا �ضروري ًا يف
بع�ض الأحيان لِ ا تتط ّلبه خدمة املر�أة من
ملحة للمجتمع ،ف�إذا ما
احتياج و�ضرورة ّ

نظرنا �إىل حياة ال�س ّيدة زينب ودورها
الف ّعال واملوكول لها يتّ�ضح جواب هذه
اال�ستف�سارات ،وكذلك تت�ضح �أه ّمية
و���ض��رورة خ���روج ال�س ّيدة زينب مع
الإمام احل�سني لتكمل م�سريته ولتكون
من بعده �صوت احلق الذي ينادي به.
فعلى الرغم من التزامها  ال�شديد
�صب
وع ّفتها التي لي�س لها نظري وما ّ

يتح�س�سه يف م��ف��اه��ي��م ال�����ش��ه��ادة
وحقيقة احلب فل ّما َوجد ُه على ُفرات
العبودية ُقربان ًا � َ
أدرك معنى الفناء يف
اهلل ،ف� ّ
أبي�ضت �آفاقه ت�ش ّي ُع ًا وارتدت
ب�صريته تقاوم ُظ َلم اال�ستبداد..
ي���روي م��ن عط�شه آ�ي���ات الإن�سانية
ويدرج َعرب كرامته معارج الكمال..
ُ
بدم
ينتظر من حمل
َ
قمي�ص ج��دّه ٍ
�صدق �ألف عام ويزيد..
�أال وا �أ�سفي عليه..
ً
يعقوب ًا يندب �صباحا وم�سا ًء يبكي
بدل الدموع دم ًا..
�أال وا �أ�سفي عليه يتح�س�س من �شيعته
الب�شري..
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عليها من م�صائب مل تن�سى واجبها
اجتاه املجتمع واجتاه الإ�سالم ،فالتزمت
بالع ّفة ويف الوقت نف�سه أ�دّت دوره��ا
االجتماعي يف تثقيف الن�ساء ،و أ�دّت
دوره��ا ال�سيا�سي فدافعت عن الوالية
يف زمن والدها �أمري امل�ؤمنني وكانت
احللقة املتّ�صلة م��ن �سل�سلة حلقات
انت�صار ال��دم على ال�سيف ،فف�ضحت
اال�ستكبار ال�شيطاين وا�ستطاعت قلب
امل��وازي��ن وه��ي ام���ر�أة ولكنها �شجاعة
وف�صيحة وبليغة وعاملة غری مع ّلمة لذلك
�أوكل �إليها الإمام احل�سني مهام �صعبة
ال ي�ستطيع الرجال ت�أديتها � ّإل موالتنا
زينب ،وهذه املهام ف�ض ًال عن حماية
ال�سبايا كانت حماية خط الوالية وتبليغ
الإ�سالم وف�ضح الظاملني وتو�ضيح اخلط
ال�صحيح للدِّين املتم ّثل ب�أهل البيت.

وس ِ
ات
ُي ُ
وف َّي ٌ
زهرة البقشي /السعودية

منكم وإليكم

كل ُ
َدْع َوةٌ ُل ِّ
الق ُ
وب
ل
ِ
نجاح حسين الجيزاني /كربالء المقدسة

و�أنت �سائر يف دروب احلياة املتع ّرجة ،تقابلك
ع�� ّي��ن��ات م��ن الب�شر ،مت�ضاربة �أه��واءه��م،
متباينة �أمزجتهم ،خمتلفة م�ستويات عقولهم
وتفكريهم ،فيلح عليك ال�س�ؤال العتيد� :ألي�س
اهلل �سبحان هو خالق العقل وبارئه وم�ص ّوره؟
فلم جند بع�ض النا�س عقولهم مغلقة ،بينما
َ
جند �آخرين عقولهم منفتحة بل وراجحة؟
ال َّ
�شك �أنَّ اهلل �سبحانه هو خالق العقل ،قال

ر�سول اهلل حم ّمد �.." :إنَّ �أول خلق خلقه
اهلل العقل فقال له� :أقبل ف�أقبل ،ثم قال له:
�أدبر ف�أدبر ،وقال :وعزّتي وجاليل ما خلقت
خلق ًا هو �أحب �إ َّ
يل منك ،بك �آخذ وبك �أعطي،
()1
وبك �أثيب وبك �أعاقب"
� ّإل �أنّ بع�ض الب�شر ي�سدل �أ�ستار ًا على منافذ
عقله ،فال يعود ي�سمع لأحد؛ لأنه بك ّل ب�ساطة
و�ضع �أقفا ًال على عقله ،كي متنعه من التفكري
والتع ّقل وا�ستيعاب احلقيقة ،ولكي يته ّرب
من ّثم من حت ّمل امل�س�ؤولية التي �أبت الأر�ض
واجلبال �أن يحمل ّنها وحملها الإن�سان.

و�أول �سمات هذا املته ّرب عن قبول احلق هي:
 .1إ�ن��ه �أك�ثر النا�س ج��د ًال و�أك�ثره��م جلاجة
ع�بر ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي عن
يف ال��ب��اط��ل ،وق��د ّ
َ
ال ْن َ�سانُ �أ ْك َ َ
�ثر
هذا ال�صنف بقولهَ  :و َكانَ ِْ إ
َ�ش ْيءٍ َج ً
دَل( /الكهف ،)54:فلو �إنك و�ضعت
ك�� ّل احلجج الدامغة �أم��ام��ه ،وب ّينت بالأد ّلة
القاطعة ابتعاده عن النهج ال�صحيح ،لأدخلك
يف متاهات الكالم وطرائق اللجاجة واملخاتلة،
ي�سجل اعرتا�ض ًا وموقف ًا ند ّي ًا من ك ّل ما
كي ّ
تطرحه من ب ّينات القول وحمكمات الآيات.
 .2الغفلة ون�سيان ذكر اهلل تعاىل ،والإن�سان
�صريع الغفلة الذي حتيط به غفلته ك�إحاطة
ال�سوار باملع�صم ،من ال�صعوبة عليه مبكان
االنفكاك عنها � ّإل بتوفيق من اهلل �سبحانه،
فالغفلة ت�ش ّكل حاجز ًا و�سد ًا منيع ًا لقبول احلق
والت�سليم به.
عب عنها يف مرويات
 .3حب الدنيا وهي كما ّ
�أهل البيت ر�أ�س ك ّل خطيئة ،وهو قفل �آخر
ُي�ضاف �إىل الأقفال ال�سابقة ،ويا له من قفل

ي�صعب ك�سره على من تعوزه الإرادة والعزمية
� ّإل �أنّ القا�سم امل�شرتك الذي ي�شرتك فيه ك ّل
ممن ابتليت عقولهم ب�أقفال املمانعة
�أولئكّ ،
والرف�ض ،هو �أنهم حم��روم��ون من نفحات
الت�سليم و�أن�سام الت�صديق.
ولكي ن�ضمن قلوب ًا منفتحة علينا �أن نك�سر
ك ّل تلك الأقفال مبعول الإرادة ،كي تنطلق
تلك القلوب يف رحاب الإميان ،وت�س ّلم القياد
الرب
رب الأك��وان؛ لأنّ اهلل �سبحانه هو ّ
�إىل ّ
الرحيم ،ولن يدع عبده ال�ضعيف فري�سة لك ّل
تلك الآفات القلبية� ،إذا ما نوى حق ًا وجاهد
م�سلم ًا.
وجماهدة النف�س هي مبثابة ال�سحر الذي
ت ّ
ُفك به �أقفال القلوب و ُي��زال رينها ،وهذه
لعمري -دع��وة م�ش ّرفة للولوج �إىل �ساحةاجلهاد الأك�بر ،فهل �س ُنل ّبي الدعوة ونلحق
بركب املجاهدين؟ �أرجو ذلك وبق ّوة.
......................................
( )1م�ستدرك �سفينة البحار :ج� ،7ص.316
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َي َ
قظ ُة ُ
الق ُلوب

سمر بو حسن /البحرين

�إنّ �س ّر حياتنا الط ّيبة يف يقظة قلوبنا ،كما �أنّ
م�شاكلنا �سببها غفلتنا.
ملّا ننهمك يف احلياة متنا�سني الغايات العظيمة
والنعم الكثرية �ست�ضيق بنا ولو �سعينا يف ك ّل
جانب ،ولو قطعنا الأر�ض عر�ض ًا وطو ًال لن تكون
يف �أعيننا � ّإل حجرة �ض ّيقة معتمة ال ت�سعنا.
يف اللحظة التي نظنّ �أنّ خال�صنا يف ال�سعي،
ل�سبب
يكون هو حبل م�شنقة ح��ول �أعناقنا! ٍ
واحد� :أننا ن�سعى ملج ّرد ال�سعي ،ونرك�ض يف ك ّل
ّاتاه لنح�صل على ما نريد وح�سب!
نرك�ض ،ونرك�ض ،ونرك�ض ..من دون تذ ّك ٍر
وا�ستح�ضا ٍر للغايات والنعم �أو باملعنى الوا�ضح
من دون �إميان �صادق!

والنتيجة:
�أننا لن نر�ضى مهما كان حجم الأ�شياء التي
ح�صلنا عليها! و�سنكون ُعر�ضة لالنك�سار عند
�أي عرثة ،و�أمام �أب�سط م�شكلة.
يف اللحظة التي تظنّ أ�ن��ك �ستجد نف�سك يف
�شيءٍ من دون �أن مت�ل�أ روح��ك ب��ا إلمي��ان ،لن
جتدك!
احليـاة احل�� ّق��ة يف ال�سعي ب���إمي��ان ،وال�سعي
اجلميل هو ال�سعي مع تذ ّكر الغاية التي ُخلقنا
لها ،والنعم املمنوحة لنا.
متى ما ن�سينا� ،ستكون حياتنا فارغة مهما
ام��ت�ل�أت ،ول��ن نكون كما نريد مهما حاولنا،
�سنفقد راحتنا �إذا َخ َل ْت �أرواحنا من الإميان.

ُ
كو ِني َ
ُ
يدين
كما ت ِر ِ
سراج الموسوي /كربالء المقدسة

الكثري م��ن الن�ساء ت�س�أل :ه��ل �أنّ دور امل��ر�أة
مقت�صر ،على �أعمال املنزل (وهو عمل مقدّ�س
له ج��زا�ؤه و�أث���ره)؟ �أو �أن تكون موظفة فتو ّزع
هامها بني العمل والبيت؟ �أو �أنّ لها وظائف
َم َ
�أكرث عمق ًا و�أكرب ت�أثريا؟ً
فالإجابة هنا تكون حم�صورة يف �شخ�صية املر�أة
نف�سها ،و�إذا كان ال�س�ؤال كيف ،نقول:
�أن ِ��ت �س ّيدتي ،هل تريدين �أن يكون لك ال��دور
الف ّعال يف هذه احلياة؟
إليك فقط نقول:
إليك و� ِ
�إذا كانت الإجابة نعم ،ف� ِ
ً
كنت تريدين �أن تكوين �أختا با ّر ًة ب�إخوتها،
�إذا ِ
ُ�صلب ًة ،تقهر ال��زم��ان وق�سوته ،وت ّ
��ذل جبابرة
ع�صرهاُ ،وت ّطم عرو�ش ملكهم ،فكوين كزينب
الكربى.
و�إذا ك��ن ِ��ت ب��ن��ت�� ًا ،فكوين
ك�سكينة  حاني ًة ك� ٍ ّأم �أبيها،
وكرقية بلطافتها ورقتها كانت
�سكن ًا لروح �أبيها.
و�إذا ك��ن ِ��ت تريدين �أن ت��ك��وين ال��زوج��ة

28

الوفية ال�شجاعة ،فكوين كدلهم زوجة زهري ابن
القني ،تدفع بزوجها لآخرته وهجر دنياه.
كنت تريدين �أن تكوين �أ ّم�� ًا ر�ؤوم�� ًا ،وتكون
و�إذا ِ
ب�صمتك اخلا�صة يف �سماء املجد والت�ضحية،
لك
ِ
ِ

علي الأكرب .
فكوين ك�أ ّم القا�سم و�أ ّم ّ

كنت زوجة � ٍأب ،فكوين ك�أ ّم البنني رقيقة
و�إذا ِ
امل�شاعر ،مرهفة احل�س وال��وج��دان ،ب�صرية
بفلذ ة
بدينها ،قوية �صابرة ،م�ضحية
ك��ب��ده��ا م��ن أ�ج����ل احل��ق
و�أهل احلق.
و�إن �شئت ك��وين
ك����ط����وع����ة..
ن��ف�����ض��ت
غ���ب���ار
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الغدر ،وتخ ْلت عن ثوب الطمع يف دنيا اجلاهلني.
كنت ذا م��ال وج���اه ،فكوين كمارية بنت
و�إذا ِ
العبدي ،امل���ر�أة الب�صرية التي ن�صرت
منقذ
ّ
�إمام زمانها ب�أموالها وح ّثت النا�س على االلتحاق
بركب الع�شق واخللود.
و�إن كنت ذا فكر وهّ اج ،وقلم ط ّيع ،ولغة جميلة،
قلمك منرب ًا ي�شحذ الهمم وي�صدح
فاجعلي من ِ
باحلق يف �أقطار الأر�ض.
كنت ام���ر�أة ب�سيطة و أ�ف��ك��ارك متوا�ضعة،
و�إن ِ
فكوين جلي�سة �أطفالك ،وارت��ق��ي بهم ملراتب
�سامية ،مراتب العز والكرامة؛ كما تفعل �أمهات
البوا�سل يف �أيامنا هذه ،فكم منهنّ ُيخ ّلدهُ نَّ
ال�صلبة.
التاريخ؛ ملواقفهنَّ ُ
ميكنك �أن جتدي يف �أي من تلك الن�سوة
نعم..
ِ
العظيمات ال�صابرات املجاهدات امل�ضحيات
لأج����ل ال���دي���ن وال��ع��ق��ي��دة
احل�� ّق��ة �صورة
ومثال ،فكوين
كما تريدين.

منكم وإليكم

ُ
اقُّ
ي
الع َر ِ
ِمْن الف ُلْك ُلو ُر ِ

َ
اشــــــــــــــــــــــمي
اله
ِ
عصماء علي الزبيدي /مجموعة العميد التربوية

بالطبع معايري اجلمال وال��ذوق وامل��زاج هي ق�ضية
ن�سبية بني �شعب و�آخ��ر ,تبع ًا مل�ستوى الوعي بتقييم
اجلمال وامليول ال�شخ�صية يف �إدراك قيمة اجلمال
يف الأزي��اء وا ألل��وان ,ويف العراق اختلف الفلكلور من
منطقة �إىل �أخرى.
ومثلما هو العراق متنوع يف طوائفه و�أديانه وثقافته،
فقد تن ّوعت �أزي��ا�ؤه اجلميلة من منطقة �إىل منطقة
�أخ��رى ,مما حدا بنا �إىل الوقوف على هذا اجلانب
املهم الذي يدخل حياتنا اليومية يف العمل وال�شارع
والبيت واملنا�سبات املختلفة ،ف َمن م ّنا ال يحتاج �إىل
الأزي��اء يف حياته اليومية ،ومن �سوء حظنا ال يزال
ال�شعبي غري مو ّثق ،وهو ينتقل من جيل �إىل
موروثنا
ّ
عفوي
ورب��ا يف تغيري ّ
جيل �آخ��ر ،ولكن يف تناق�صّ ،
�أو مق�صود الأ�سلوب �أو ال�شكل� ,إنّ من بني ما تع ّر�ض
�إىل الإهمال وعدم التوثيق والن�شر حتى الرتويج له
ال�شعبي
يف تراثنا
العراقي و�أ�صبح مفقود ًا يف حياتنا
ّ
ّ
اليومية �أو �شبه مفقود هي (الأزياء العراقية ال�شعبية).
ِوم��ن املالب�س ال�شعبية التي انت�شرت وع ّ��م لب�سها
وبخا�صة يف مناطق اجلنوب (الها�شمي) ,هو �أبرز زِي
عراقي ،يع ّد طابع ًا مي ّيز املر�أة العراقية ،ويكون
�شعبي
ّ
ّ
ً
ً
ه��ذا اللبا�س لطيفا ،ويك�سو امل���ر�أة ج�لاال وميلأها
هيبة ,وع��ادة ما يكون باللون ا أل���س��ود ,وه��و عبارة
عن ثوب من قما�ش رقيق جد ًا� ,أ ّما املادة الأولية يف
ال�صناعي
الطبيعي �أو
�صنعه فتكون غالب ًا من احلرير
ّ
ّ
كال�شيفون �أو اجلرجيت اخلفيف ,ويط ّرز بالكلبدون
الذهبي (خيوط الذهب التي تطرز بها العباءات)
�أو الف�ضي ،و ُيز ّين بزخارف ورقية نباتية بديعة على
�أر�ضية �سوداء ،أ� ّم��ا ح��دوده من اخل��ارج فتكون من
خيوط التطريز نف�سها وحتدّد بزخرفة بديعة �صعبة
ال�صنع ،ويكون وا�سع الأكمام والأطراف ,تلب�سه املر�أة

فوق مالب�سها ّ
في�شف ع ّما حتته.
يرجع تاريخ الها�شمي �إىل ن�سوة بني ها�شم وهو خا�ص
بهنّ  ،وهو ثوب ين�سب �إليهنّ  ,وقد �أخ��ذت الت�سمية
منهنّ  ,ثم �شاع ا�ستعماله بني بقية الن�ساء ,ومبرور
الوقت زهدن فيه ,وقد كانت الن�ساء من كبريات ال�سن
ي�ستعملنه.
ويف اخلم�سينات وال�ستينات من القرن املا�ضي كان
زِي الها�شمي هو ّ
املف�ضل عند املر�أة العراقية ،خا�صة
يف الو�سط واجلنوب ،وحتر�ص على التباهي به ب�شتى
املنا�سبات وملختلف الأعمار.
و ُيقال �إنّ الها�شمي لبا�س جاء �إىل العراق عن طريق
الكويت ،وانت�شر يف الب�صرة ب�صورة خا�صة ,ف�ض ًال
عن ب��غ��داد ،واختلف البع�ض يف موطن الها�شمي،
وكيف انتقل ،فذكر بع�ضهم �أنّ �أ�صله من الب�صرة،
وانتقل �إىل الكويت ،ومنها �إىل اخلليج.
و ُيعرف للها�شمي أ�ن��واع �أخ��رى خمتلفة تبع ًا للمادة
الأولية امل�ستخدمة ووفق ًا لنقو�شه املز ّينة وطريقة
تف�صيله وخا�صة فتحة ال��ر�أ���س ،وهكذا ُيعرف ما
يقارب الأربعني نوع ًا يف مناطق الب�صرة ,وتتميز هذه
ب�سعة حجومها وجودة مادتها الأولية �أي قما�شها ،ويف
حمافظة النجف ُيعرف نوع ُي�سمى (ها�شمي خار),
والدارج منه �أربعة مناذج فقط ,و�ألوانه (�أرجواين,
�أخ�ضر� ,أ�صفر ,أ�ح��م��ر) ،وك�� ّل أ�من���وذج منه مز ّين
بخيوط الكلبدون بنق�شات تُعرف (بنق�شة الرتﭼية)،
ويبقى الها�شمي فلكلور ًا عراقي ًا مل يندثر �إىل وقتنا
هذا ،بل ما تزال تلب�سنه الن�ساء هنا وهناك يف بع�ض
املناطق اجلنوبية من العراق.
...................................

الأزياء ال�شعبية يف العراق /امل�ؤلف وليد حممود اجلادر.
العالمة الرتاثية يف الأزي��اء ال�سومرية رموز وخبايا /امل�ؤلف
�صباح حم�سن كاظم.
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انصهار األرواح في
روح الحسين

حوراء خضير /النجف األشرف



بقلوب ح�� ّرى ونفو�س واجفة من �آل الر�سول
يرقبون املحنة ،وها هي اجليو�ش حتيط بظعن
الإم��ام احل�سني ،والن�ساء وال�صبية ،يتحرك
الإمام احل�سني حول املخيم ّ
ويخطط حلماية
اجلي�ش اململوء بروح
غارات
الأطفال وال ّن�ساء من ِ
ِ
احلقد والكراهية للإجهاز على هذه الكوكبة
ِ
النية ،و�إطفاء نورها من �أفق الإ�سالم.
ّ
كان الوقت م�سا ًء ،وال�شم�س قد �أرهقها امل�شه ُد
الكئيب ،و�أثقل ُخطاها م�سري ذلك اليوم الثقيل،
فراحت تتوارى خلف �أف��ق ال�صحراء ،وتبتعد
عن رحاب الأر�ض ّ
لئل ت�شهد الكارثة وامل�أ�ساة،
ولترتك الأر���ض القمر يف ليلته العا�شرة يرافق
احل�سني وي�شهد دعاءه ومناجاته.
ُقبيل املغيب وقف احل�سني يف �أ�صحابه و�أهل
بيته خطيب ًا؛ ليخربهم �أن القوم ال يريدون قتل
غريه ،وبو�سع ك ّل واحد �أن ين�سحب حتت جنح
الظالم ،وينجو من القتل ،فكان جوابهم :بئ�س
احلياة من بعدك يا ح�سني.
وجنّ الليل ،و�أرخى ال�صمت �سدوله ،وهد�أ الطري
والهوام ،ونامت جفون اخلالئق ك ّلها � ّإل �آل حممد
ٍّ
وتال
داع
وم�صل ٍ
و�أن�صارهم باتوا ليلتهم بني ٍ
للقر�آن
ومو�ص
ٍ
وم�ستغفر يف الأ�سحار ،وبني مود ٍّع ٍ ّ
��دوي
دوي ك ّ
ب�أهله و�أبنائه ون�سائه ،فكان لهم ّ
النحل ،وحركة وا�ستعداد للقاء اهلل �سبحانه.
ُي�صلحون �سيوفهم ويه ّيئون رماحهم ،فباتوا تلك
الليلة �ضيوف ًا يف �أح�ضان كربالء ،وبات الت�أريخ
�أ ِرق��� ًا ينظر احل��دث الكبري ،وم��ا يتمخ�ض عنه
ميالد ال�صباح.
ً
وباتت �سيوفهم ورماحهم �أقالما تتهي أ� ّ
لتخط يف
ف�صل
�صفحات التاريخ مبداد الدم املقدّ�س �أروع ٍ
عمر الإن�سان.
ُك ِت َب يف ِ
احل�سني ي���ودّع أ�ه��ل��ه و أ�ح��ب��اب��ه ،وي��و���ص��ي آ�خ��ر
و�صاياه ،ويعهد ب�آخر عهد له ،فقد باع نف�سه هلل،
وق ّرر �أن ي�سقي �شجرة الهدى والإميان بغزير دمه
وفي�ض معاناته.
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َخ ِ
اص َّي ُة اإل َ
ِعل ِم ِفي

الس ِ
جاد َّية
الد َ
َّ
مع ِة َّ

إيمان صاحب عباس /النجف األشرف

فاجعة كربالء تركت �أثر ًا بليغ ًا يف مهجة الإمام
زين العابدين ,فكان ك ّل �شيء يهيج لوعته,
ويريق دمعته" ,وكيف ال �أبكي وقد ُمنع �أبي من
املاء الذي كان مطلق ًا لل�سباع والوحو�ش،)1("..
"�إين مل �أذك��ر م�صرع بني فاطمة � ّإل خنقتني
العربة"( )2هذه الكلمات ,و�سر الدمعة النازفة
ه��ي ف��ن ال����ر ّد لإث�����ارة ال��ع��اط��ف��ة جت���اه ق�ضية
احل�سني وذلك ب�إ�شعار النا�س مبظلوميته عن
طريق البكاء ,وتو�ضيح القيم الإ�سالمية التي
جاهد من �أجلها.
ملاذا نبكي؟
�أ�صل البكاء ا�ستغاثة ،والدموع حينما تُذرف يكون
لها ت�أثري قوي يف الآخرين ،والبكاء ُيفهم على �أنه
لي�س تعبري ًا عن م�شاعر داخلية فقط ،بل هو نوع
من االت�صال االجتماعي ،وبالطبع يت�أثر الفرد
وبهذه ال�صورة وتلك امل�شاهد يكون قد عا�ش واقع ًا
وجدان ّي ًا؛ لذا تُذرف الدموع ،فال�صغري عندما
يبكي ف�إنه ي�ستغيث ب أ� ّمه ،وينجح يف �أن يحرك
عواطفها فتهرع حلمايته ،فالبكاء له خا�صية
حتريك الآخ��ري��ن ،فكانت الدمعة ال�سجادية
مبثابة احلرب الإعالمية لف�ضح يزيد و�أعوانه
الطغاة بذكر ما ح ّل بكربالء من جرائم ب�شعة
بحق ذرية ر�سول اهلل ،وبهذا الإح�سا�س ح ّرك
الإم��ام ال�سجاد النا�س ,فراح بع�ضهم يتخذه
مثا ًال للحزن بالأرزاء ،حتى ُع ّد� أحد البكائني
اخلم�سة ،وبعد ح��زنٍ طويل �أطبقت الأجفان

لتذرف الدمعة الأخ�يرة على �س ّيد ال�شهداء
ولكي ال يفوتها �إقامة العزاء ،فامتزجت حرارة
د�سه �إليه ه�شام يف
احلزن بحرارة ال�سم الذي ّ
اخلام�س والع�شرين من حمرم.
....................................
( )2( ،)1مناقب �آل �أبي طالب :ج� ،3ص.303
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د .زهرة حميد عودة /كلية اإلمام الكاظم للعلوم اإلسالمية الجامعة  -بغداد

عندما ي�أ�سرك الن�ص بجمال ِه و�صدق ِه وروعت ِه،
فلي�س �أم��ام��ك � ّإل ال��وق��وف �إج ً
�ل�اال ل��ه ،وك�� ُّل
خالياك ت�صرخ يا للروعة!
يف الأ�سطر الآتية ن�س ّلط ال�ضوء على ب�ضع ِة
أبيات يف و�صف مقتل الإم��ام احل�سني من
� ٍ
ق�صيدة بعنوان (يا مالئ الدنيا دم ًا ومرو ؤ� ًة)
لل�شاعر عبد الرزاق عبد الواحد ،وبغ�ض النظر
عن دين ال�شاعر قائل الأبيات �أو مواقفه � ّإل �أ ّننا
ن�ص يدعو �إىل الإعجاب والتعجب من
�أم��ام ّ
قدرة �شاعر غري م�سلم على الإح�سا�س بوجع
الكون ك ّله ملقتل احل�سني.
أبيات ،منها هذان البيتان
وقد اخرتت ب�ضعة � ٍ
ال��ل��ذان ي�صفان �صورة عظيمة للحظة لقاء
احل�سني باملوت:
حتى �إذا التقيا ته ّي َب مو ُت ُه
ف َه َوى احل�س ُني علي ِه ُ
أجدَل
مثل ال ِ
هي ميت ٌة ِع ُ
دل احليا ِة ب�أ�سرها
�أ ِفـ َـل الزمانُ وجن ُمها مل ي أ�ف ـ ـ ـ ِـل
جن��د يف البيت الأول فعلني يك�سران توقع
معارفنا امل�شرتكة ،وي�صفان عظمة احل�سني،

فالفعل (ته ّيب) من املهابة ،وه��ي الإج�لال
واملخافة( ،)1فاملوت ال ميكن �أن يكون مته ّيب ًا
� ّإل يف مواجهة احل�سني ،لي�أتي الفعل الثاين
معرب ًا عن ردّة فعل احل�سني� أم��ام خمافة
امل��وت ب�أنه (ه��وى) على امل��وت ،لتعرب حركة
هذا الفعل من الأعلى �إىل الأ�سفل عن �صورة
ت�ؤكد �أنّ احل�سني مل يكن يف و�ضع عادي
عند مواجهة املوت ،فقد كان هو الآمر ،واملوت
م�أمور ًا ،واحلقيقة �أنّ ال�صورة يف هذا البيت لو
ُر ِ�سمت الختزلت لوحتُها ك َّل معاين ال�شجاعة.
�أ ّما البيت الثاين ففيه و�صف لعظمة ت�ضحية
احل�سني فهذه امليتة وبهذه ال�صورة حتمل
ك ّل معاين احلياة ال�شريفة التي ظ ّل �صداها
يرتدّد على م ِّر الزمان :الإقدام ،رف�ض الظلم،
مواجهة الظامل ،الت�ضحية من �أجل الق�ضية،
ن�شر احل��ق مهما ك��ان ال��ث��م��ن� .إنَّ ت�ضحية
احل�سني تع ّلمنا باخت�صار �أن نعي�ش بكرامة
�أو منوت بع ّز على احلق.
ويف مو�ضع �آخر يطالعنا هذان البيتان:
للنجوم بكربال َء ترجلي
قل
ِ

املهيبات انزيل
و�إىل منائر ِه
ِ
قادم
وخذي �سن ًا منها ل ٍ
ألف ٍ
وخذي دموع ًا للمجرة واهطلي
�إنّ لتكرار الفعل (خ���ذي) وظيف ًة مزدوج ًة
للقيام بات�ساق الن�ص� ،إذ (يقوم بالربط �أو ًال،
وي��ق��وم بجذب �أ�سماع املتلقني �إىل �أنّ لهذا
الكالم �أهمية ال ينبغي �إغفالها)( ،)2فلت�أخذ
النجوم �ضوء ًا وجمد ًا و�شرف ًا يكفيها لأمدٍ بعيدٍ
من الزمن من منائر احل�سني ،ولت�أخذ دموع ًا
بحجم حزن املجرة للبكاء على مظلوميته.
�إنَّ انعكا�س عتبة العنوان على �أبيات الق�صيدة
منحها تنا�سق ًا وان�سجام ًا وتكام ًال ،فكلمات
العنوان الأربع كانت دقيق ًة جد ًا يف اختزال ك ّل
ال�صور واملعاين يف هذه الأبيات ،فاحليز الذي
ملأته ق�ضية احل�سني الإن�سانية هو الدنيا
ب�أ�سرها ،وقد امتزجت ت�ضحيته اال�ستثنائية
ب�سمو املرو�ؤة وجمدها.
...........................................
( )1ل�سان العرب :ج� ،1ص.789
( )2ل�سانيات الن�ص� :ص.179
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د .زينة نوري الجبوري /بغداد

هو داء ُي�صيب امل�سنني ،يت�صف ب�صعوبة
التذكر وتعطل ال�شعور بالزمان واملكان،
واالن�سحاب من املجتمع ،وتق ّلبات املزاج،
وغالب ًا تظهر هذه احلالة بعد عمر ال�ستني.
يعزو العلماء هذا اال�ضطراب �إىل تراكم
ت��دري��ج��ي مل����ادة ُت�����س��م��ى ب��ي��ت��ا-ام��ي��ل��وي��د
( )Beta-amyloidب�ين خاليا
الدماغ ت�ؤدي �إىل �إعاقة نقل املعلومات من
مما ي�س ّبب يف النهاية موت
خلية �إىل �أخرى ّ
خاليا الدماغ وفقدان الذاكرة ،ويالحظ
�أنّ غالبية ح��االت مر�ضى الزهامير غري
مرتبطة بعوامل وراثية ،لكنها على عالقة
بال�سمنة ،ف�أ�ساليب العي�ش غري ال�صحية
التي ت�سبب الإ�صابة بالبدانة وب�أمرا�ض
القلب ه��ي نف�سها التي ت���ؤهّ ��ب الإ�صابة
بهذا املر�ض ،فمث ًال الربوتينات والدهون
وال�سكريات عند حت ّللها يف اجل�سم تطلق
اجل��ذور احلرة التي تتلف خاليا اجل�سم،
ومنها خاليا ال��دم��اغ ،وعالجها موجود
يف الطبيعة كم�ضادات الأك�سدة املتوافرة
يف ال��ف��واك��ه واخل�����ض��ر وال�����ش��اي الأخ�ضر
والأع�شاب والتوابل ك�إكليل اجلبل والزعرت
والكركم� ،إذ �إنّ الكركم هو �أحد املكونات
الهندي ،ومن املالحظ
الأ�سا�سية يف الطعام
ّ
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�أنّ ن�سبة ح��دوث الزهامير يف الهند هو
�سد�س ن�سبته يف الواليات املتحدة مث ًال.
الوقاية من املر�ض تكون بتنظيم وجبات
الطعام ،والإق�لال من ال�سكريات� ،إذ �إنّ
تناول وجبة كبرية عالية ال�سكر ميكنه مع
م��رور الوقت �أن ُي�ضعف عمل الأن�سولني،
و�إذا مل يعمل ه��ذا على نحو جيد ،ف���إنّ
الكلوكوز ال ي�صل �إىل اخلاليا ،ف�ستُحرم
خاليا الدماغ من الوقود الالزم ،وهذا ك ّله
مرتبط ب��ازدي��اد يف ت�ش ّكل م��ادة (بيتا –
اميلويد) ال�سامة يف الدماغ ،كما �أنه مرتبط
بحدوث النمط الثاين من داء ال�سكري،
ومم����ا ي�����ض��اع��ف اخل���ط���ورة ت���ن���اول ع��دة
ّ
وجبات كبرية يف اليوم؛ لذا من ال�ضروري
االقت�صار على وجبة كبرية واحدة يومي ًا،

ّ
ويف�ضل �أن حتوي وجبة الإفطار على
مواد مغذية متنوعة ته�ضم ببطء،
وت��ز ّود اجل�سم بطاقة تدوم طوي ًال،
ومن امل�ستح�سن �شرب بع�ض القهوة
وال�شاي� ،إذ �إنّ الكافئني ي�ؤثر يف
�أع�صاب الدماغ ،ويجعلها �أكرث قدرة
على القيام بوظائفها ،كما �أنّ ال�شاي
وال��ق��ه��وة ي��ح��ت��وي��ان ع��ل��ى مركبات
م�ضادة للأك�سدة وااللتهاب تُعرف
مبادة الفالفونويدات ،لكن الإفراط
بهاتني امل��ادت�ين ي����ؤدي �إىل الأرق والقلق
ال�شديد وم�شكالت يف املعدة.
وين�صح املخت�صون ب�أخذ وجبات �صغرية يف
�أثناء النهار �أ�سا�سها الفاكهة لتزويد اجل�سم
املك�سرات كاجلوز واللوز،
بالألياف �أو بع�ض ّ
�أ ّما الع�شاء ّ
فيف�ضل �أن يكون ب�سيط ًا حاوي ًا
على (�أوميغا )3؛ كي حتافظ خاليا الدماغ
على قوتها ،كما ّ
يف�ضل ممار�سة الريا�ضة
�ساعتني بالأ�سبوع �أو امل�شي ث�لاث مرات
�أ�سبوعي ًا على الأق��ل م��دة  30دقيقة لك ّل
مرة ..وال نن�سى وهو الأهم قراءة القر�آن
ال��ك��رمي ي��وم��ي�� ًا ،فهو ال��واق��ي الأع��ظ��م من
الإ�صابة بالزهامير ،ويح ّفز خاليا الدماغ
اخلارجي.
للتفاعل مع حميط الإن�سان
ّ
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د .حوراء حيدر الجابري /كلية اإلمام الكاظم

تع ّد مرحلة املراهقة من �أهم املراحل التي مي ّر
بها الإن�سان يف حياته ،كونها مرحلة انتقالية
قلقة وحرجة ،ينتقل فيها الفرد من الطفولة
�إىل الرجولة ،وقد اختلف الباحثون يف حتديد
بدايتها ونهايتها ب�شكل دقيق ،ويرجع ذلك �إىل
تن ّوع طبائع ال�شعوب وثقافاتها ،وتباين املناطق
اجلغرافية ،وتن ّوع البيئات املناخية.
�إذ �أ�شار الباحثون �إىل �أنّ �سنّ املراهقة يرتاوح
ب�صورة عامة بني ( 13ونهاية الـ �18سنة) ،و�إنّ
م��ن �أه��م م�شاكل مرحلة املراهقة ه��ي حاجة
املراهق �إىل التحرر من قيود الأ�سرة وال�شعور
باال�ستقالل الذاتي ،وهذه امل�شكلة هي ال�سبب
الرئي�س ملعظم ال�صراعات التي حت��دث بني
املراهق و�أ�سرته ،ومنها حرية اختيار الأ�صدقاء،
ومواعيد الرجوع �إىل املنزل يف امل�ساء ،وطريقة
وق�ص ال�شعر ،وقيادة ال�سيارة،
اختيار املالب�سّ ،
و�أم��ور �أخ��رى ،ومن �أب��رز امل�شاكل هي م�شكلة
التم ّرد.
ال��ت��م�� ّرد :ه��و اخل���روج على ال�سلطة والقيم
والقوانني والعقائد ال�سليمة� ،أو هو اخلروج
على ما ينبغي االلتزام به ،وهي ظاهرة تظهر
يف حياة امل��راه��ق ،وتنطلق م��ن ال�شعور
ب��ال��ق��وة وال��ت��ح��دي و���ض��رورة
ال��ت��غ��ي�ير ،وه���ن���ا يظهر
اجت���اه���ان م��ت��ن��اق�����ض��ان،
اجتاه �سلبي �ضار وهدّام،
مغي،
واجت��اه ايجابي ّ
ُي�����س��ه��م يف ت��ط��وي��ر
املجتمع والدفاع عن
م�صاحله.
فالتم ّرد ال�سلبي
ال����ذي ي��ن�����ش أ��� يف

�أو���س��اط املراهقني هو من �أعقد امل�شاكل التي
ينبغي درا�ستها والتعامل معها بوعي وتخطيط؛
��س���ل��ة خ��ط�يرة ع��ل��ى ال��ف��رد والأ���س��رة
لأن��ه��ا م��� أ
واملجتمع ،تبد�أ برف�ض �أوامر الوالدين �أو تقاليد
الأ�سرة ،ثم التم ّرد على احلياة املدر�سية ومبا
فيها من قوانني ،والعالقة مع الطلبة والأ�ساتذة،
وي�أتي معها يف هذه املرحلة التم ّرد على القانون
واملجتمع وال�سلطة.
ولهذا التم ّرد �أ�سباب �أب��رزه��ا ممار�سة الآب��اء
الدكتاتوري يف التعامل مع الأب��ن��اء،
الأ�سلوب
ّ
يغي طريقة تعامله،
وم�صادرة �إرادتهم ،فالأب ال ّ
ويظ ّل يتعامل مع املراهق كما يتعامل مع الطفل
ال�����ذي ال
ميلك وع��ي�� ًا وال
�إرادة

عن طريق الأوامر والنواهي ،والتدخل يف �ش�ؤون
مم��ا يدفع بع�ض الأب��ن��اء �إىل التم ّرد
الأب��ن��اءّ ،
والرف�ض وع��دم االن�صياع ،فتحدث امل�شاكل
وتتعقد العالقة بينهم ،وقد ت�ؤدي �إىل نتائج �سيئة
كالهروب من املنزل ،و�سقوط االحرتام املتبادل؛
وذلك لأنّ الآباء مل ي�ستوعبوا ح�سا�سية املرحلة
التي مي ّر بها الأبناء وخطورتها ،وهنا على الأهل
�أنّ يدركوا �أن هذا التغيري يف حياة �أبنائهم يتط ّلب
التغيات
معاملة و�أ�سلوب ًا مرن ًا ال�ستيعاب تلك ّ
واملمار�سات وال�سلوكيات ،ويجب التخفيف من
�إ�صدار الأوامر والنواهي واالنتقاد كالت�شديد على
الدرا�سة ،وانتقاد ق�ص ال�شعر واملالب�س ،فيجب
التعامل مع املراهق على �أ�سا�س املحبة ،واحرتام
فكره وعقله ،ومعاملته على �أ�سا�س ال�صدق ،وك�أنه
�صديق ،واحرتام ر�أيه ،والعمل على تعميق ثقته
بنف�سه ،وحتميله امل�س�ؤولية ،فعالقة االح�ترام
تو ّلد الثقة ،وتنعك�س �إيجابي ًا على �سلوك املراهق.
و�إنّ الرتبية ال�سليمة واملبكرة للطفل وتعريفه
بحقوق الوالدين ،و�أدب التعامل معهما بالقول
والت�ص ّرف هي من الأ�سباب امل�ساعدة على ح ّل
م�شكلة التم ّرد ،ف�ض ًال عن �أنّ العالقة بني الأبوين
واالح�ت�رام املتبادل بينهما له ا ألث��ر البالغ يف
معاجلة هذه امل�شكلة ،ومنحهم احلرية
املعقولة ،واحلوار البناء بك ّل تفا�صيل
ح��ي��ات��ه��م ،وع���دم ف��ر���ض قناعات
الآب��اء على الأبناء ،وال�سماح لهم
بالتعبري عن �أفكارهم ور�ؤيتهم
مل�ستقبلهم ،وال�ترك��ي��ز على
ال�سلوكيات الإيجابية واالبتعاد
عن ال�سلبيات ،وعدم توجيه
االنتقاد ،وا�ستخدام الألفاظ
والنعوت ال�سلبية.
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واحة البراءة

ذات �صباح م�شرق ،خرجت جميع
احليوانات من الغابة ،وقد �أ�صابها
�شيء من الف�ضول والده�شة.
فقال الأرنب وهو يحرك �أذنيه :لقد
�سمعت �صراخ ًا.
وقال الثعلب وهو يلتفت بر�أ�سه ميين ًا
نداء!
و�شما ًال :لقد �سمعت ً
وق����ال ال�����س��ن��ج��اب وه���و ي��ه��زّ ذيله
بكاء.
الفاخر :لقد �سمعت ً
وقال البلبل وهو يرفرف بجناحيه:
هيا بنا نرى ما الذي يحدث يف احلقل
القريب.
هرول اجلميع م�سرعني نحو احلقل
وتوقفوا مرة واحدة م�ستغربني �أمام
م�شهد مل يتوقعوه �أبد ًا� ،إنه الفزّاعة
وك��ان متهدل الثياب ،وق��د فرقتها
الرياح العابثة ،وذراع��اه ممدودتان
ك���أن��ه��م��ا ت�����س��ت��ج��دي��ان ال��رح��م��ة
وامل�ساعدة ،والدموع تنهمر من عيني
ال��ف��زاع��ة ،وك���ان ي��ق��ول م��ن بني
�شهقاته التي ّ
تقطع القلوب� :أنا
�شكلي قبيح ودميم للغاية ال �أحد
يحبني ،وال يريد �أن ينظر إ�يلّ.
قال البلبل :ال تقل هذا الكالم ،ف�أنت
لطيف جد ًا ،فنحن �سنبني ع�ش ًا لنا يف
قبعتك.
وق���ال الأرن����ب� :أن���تَ لطيف ج��د ًا،
و�سوف �أعي�ش هنا حتى يزرع �صاحب
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احلقل العديد من اخل�ضر والفاكهة
ال��ت��ي يغلب عليها ال��ل��ون الأخ�ضر
والأزهار اجلميلة.
وقال الثعلب وال�سنجاب :ونحن لن
ننقطع عن زيارتك لالطمئنان عليك
واجللو�س معك لنتبادل الأخبار.
�شعر الفزّاعة بكثري من ال�سعادة،
وب���أن��ه �أ�صبح جمي ًال يف حقله ذي
الأل����وان امل��ت��ع��دّ دة وامل�����ش��رق ،حيث
الطيور تغني يف قبعته امل�صنوعة
من الق�ش ،وكان ير ّدد دائم ًا ملَ���������ن
ي�سمعه و َمن ال ي�سمعه:
جميل ج��د ًا �أن يكون
له �أ�صدقاء.
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جواهر الزهراء إبراهيم /لبنان
رسم :تبارك جعفر /كربالء المقدسة

استراحة

االلبة

طريقة العمل:
تخلط جميع املقادير باخلالط ،وت�صب يف فناجني القهوة،
وتو�ضع يف �صينية عميقة فيها ماء �ساخن ،تُغطى بالق�صدير
وتو�ضع على النار مدة ربع �ساعة ،ثم تقدّم.

املقادير:
 .1كوب حليب �سائل كامل الد�سم.
 .2بي�ضتان.
 .3ملعقتان ون�صف �سكر.
 .4هيل وزعفران (ح�سب الرغبة).
 .5قطرة خل.

مقادير ال�صو�ص:
 .1علبة زبادي.
 .2ن�صف كوب مايونيز.
 .3ملعقة �صغرية ملح.
 .4ملعقة �صغرية زعرت بري.
 .5ملعقة �صغرية فلفل ياب�س
ّ
ومقطع.
 .6ف�صان ثوم مهرو�س.
 .7ملعقة كبرية بيكن باودر.
 .8ملعقتان كبريتان خل ا�سود
و�أبي�ض.
 .9ملعقتان كبريتان زيت زيتون.
 .10تخلط املقادير حتى تتجان�س
مقادير احل�شو:
 .1ملعقة كبرية جنب فيتا.
 .2ملعقتان جنب �سائل.
 )4( .3حبات جنب مثلثات.
 .4ملعقتان جنب ت�شدر مب�شور.
 .5حبتان جنب كريي.
مقادير العجينة:
 .1ك�أ�سان طحني.
4 .2مالعق كبرية حليب جمفف.
1 .3ملعقة و�سط خمرية.
 .4ن�صف ملعقة �صغرية بيكنج
باودر.

 .5ملح.
طريقة عمل احل�شو:
تُخلط املكونات مع بع�ضها البع�ض
وتُ�����ض��اف ملعقتان ك��ب�يرت��ان من
الزبدة بدرجة حرارة الغرفة بعدها
ثالث مالعق كبرية زيت.
طريقة عمل العجينة:
 .1تُ�ضاف امل��واد اجلافة جميعها،
و ُي�ضاف عليها ربع ك�أ�س ماء دافئ
ُم�ضاف �إل��ي��ه ( )4مالعق كبرية
�سكر ،وتُعجن العجينة حتى تكون
ُق�سم �إىل كور
مل�ساء ون��اع��م��ة ،ت ّ

َ َ ََ
الم َقالي
لطة َ
َس َ
وتُرتك على جهة.
مقادير ال�سلطة:
� .1أوراق خ�س ح�سب الرغبة.
 .2حبة باذجنان متو�سطة.
 .3ثالث حبات بطاط�س.
 .4قرنابيط.
 .5ح ّم�ص م�سلوق وخبز ّ
مقطع
ح�سب الرغبة.
طريقة العمل:
ُ .1ي ّ
قطع اخل�س والبقدون�س.
 .2تُقطع حبة الباذجنان �إىل
مكعبات وتق ّلب يف الن�شا ،ثم
تُقلى على النار.

وت ّ
ُغطى حتى يت�ضاعف حجمها.
 .2تُفرد ك ّل قطعة باليد وتُو�ضع بها
قطعة اجلنب وتغلق.
ُر�ص الكور يف �صينية مدهونة
 .3ت ّ
ومر�شو�شة بالدقيق.
ُ .4ي��ده��ن ال��وج��ه ب�صفار بي�ض
خملوط مع ملعقة كبرية من احلليب
املكثف وقطرات الن�سكافيه املغلية.
ُ .5ير�ش على الوجه حبة الربكة
�أو �سم�سم ،وتُخبز يف ف��رن عايل
احلرارة ،وبعد �أن ين�ضج ُيخرج من
الفرن ومي�سح بالزبدة ل ّلمعان.

 .3تُقلى ثالث حبات بطاط�س
كبرية مقطعة.
 .4تُقلى قطع القرنابيط بعد
تقطيعها �إىل قطع.
 .5تُز ّين بحم�ص م�سلوق وخبز
م��ق ّ��ط��ع ع��ل��ى ���ش��ك��ل م��رب��ع��ات
ومقلي.
 .6يف �صحن التقدمي ُيو�ضع
اخل�س والبقدون�س ثم اخل�ضار
املقلية ث��م احل��م�����ص واخل��ب��ز
امل��ح��م�����ص ،وم����ن ث���م ُي��و���ض��ع
ال�����ص��و���ص وتُ���زي���ن بال�سماق
وال�صنوبر املقلي.

َ َ
َ َ
جبان
َفطا ِئر َ
األ َ
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تقرير

َ
االرت َق ُ
َ
َ
ّ
ـــــة
ــاء
العـراقي ِ
بالـمـــرأ ِة ِ
ِ

َ
وع ّ
يتـــبنــــاه َم َ
َمشـــــــــــــــــ ٌر ٌ
ــرك ُز ِّ
ـــديقة
الص

تُع ّرف الثقافة ب�أنها �سلوك الفرد يف املجتمع
ومعيار الب�شرية ،وه��ي الن�سيج الكلي من
الأف��ك��ار واملعتقدات وال��ع��ادات والتقاليد
واالجتاهات يف جمتمع ما ،ومبا �أنّ املر�أة
ن�صف املجتمع فهي تع ّد احل�صن احل�صني
ال��ذي ُيعتمد عليه يف ت�أ�سي�س أ�ه��م �أرك��ان
املجتمع� ,أال وه��و الأ����س���رة ،وال��ث��ق��اف��ة يف
اللغة العربية هي احل��ذق والتمكن ،وثقف
الرمح �أي ق ّومه و�س ّواه ،وي�ستعار بها للب�شر،
فيكون ال�شخ�ص مهذب ًا ومتعلم ًا ومتمكن ًا
م��ن العلوم والفنون والآداب ،فك ّلما زاد
ن�شاط الفرد ومطالعته واكت�سابه اخلربة
يف احلياة ،زاد معدل الوعي الثقايف لديه،
و�أ�صبح عن�صر ًا ب ّنا ًء يف املجتمع ،والثقافة
م��ن املنطلق الإ���س�لام��ي ،ه��ي (العلم) �أو
(احل��ك��م��ة) ،ول��ذل��ك ُي���ؤم��ر ب���أخ��ذ العلم
من القيادة الإ�سالمية ،وي�ؤكد على �أخذ
احلكمة من ك ّل �إن�سان� ،إذ يقال :احلكمة
�ضالة امل�ؤمن ،حيث وجدها �أخذها ،مركز
ال�صديقة الطاهرة للإر�شاد والثقافة
الأ�سرية التابع للعتبة العبا�س ّية املقدّ�سة �أخذ
على عاتقه تلك امل�سو�ؤلية عن طريق خططه
الداعمة� ،إذ �أقام دورة بعنوان (ذاتي) يف
�سرداب الإمام مو�سى الكاظم يف �صحن
�أبي الف�ضل العبا�س� ،إذ قدّمت فيها (�أي
يف الدورة) حما�ضرات تثقيفية يف اجلانب
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النف�سي واالجتماعي للأخوات الزينبيات
لغر�ض تطوير اجلانب الذاتي لديهن.
وحتدثت املن�سقة �أم حممد ر�ضا �إىل
ريا�ض الزهراء� ،إذ ب ّينت� :أنّ الهدف
من ال��دورة هو االرتقاء بامل�ستوى الفكري
للمر�أة ،ودعمها جمتمعي ًا وثقافي ًا ومعنوي ًا
خلدمة ذاتها والأ���س��رة واملجتمع ،وهناك
�إقبال وا�سع من قبل املر�أة ،وهذا ّ
يدل على
وعيها وا�ستجابتها ملبادرة املركز ،وهناك
فع ًال تط ّور حقيقي يف اجلانب الثقايف عن
طريق �إح�صاء الن�سبة عرب اال�ستبيان الذي
و�ضعه املركز بعد �إمتام ك ّل الدورات املقامة
�سواء داخل املركز �أو خارجه.
و�أكملت ال�س ّيدة �سند�س حممد حم�سن
مدربة يف املركز� ،إذ قالت� :أهداف املركز
ن�شر الوعي عند املر�أة العراقية عرب و�سائل
�شتى من ن�شاطات ودورات وندوات لتحفيز
الطاقات وتغيري القناعات والأفكار ال�سلبية
وا�ستبدالها بالإيجابية ،وزرع الإرادة القوية
عن طريق تطوير ال��ذات عرب خمت�صات
يف علم النف�س ،وعلم االجتماع ،والطب
النف�سي ،وم��درب��ات يف التنمية الب�شرية،
ف�ض ًال ع��ن �أنّ ه��ن��اك خطط ًا �سنوية ّمت
�إع��داده��ا من قبل �إدارة املركز للنهو�ض
بواقع املر�أة العراقية الثقايف.

وتوجهت ريا�ض الزهراء ب�س�ؤالها
ّ

نهلة حاكم /كربالء المقدسة

�إىل �أم عبد اهلل �إحدى الأخوات من
ق�سم الزينبيات عن التغيري الذي
مل�سته ،ف�ض ًال عن الأثر الذي تركته
املحا�ضرات التوعوية ،فب ّينت قائل ًة� :إنّ
هذه االلتفاتة لها �أث ٌر بالغ يف تدعيم اجلانب
الثقايف للمر�أة التي �ست�ؤدي بالت�أكيد �إىل
تغيري �إيجابي له أ�ث��ر يف الأ�سرة واملجتمع
ويف املر�أة نف�سها� ،إذ مل�ستُ تغيري ًا حقيقي ًا
يف ذاتي �أو ًال ،وتغيري ًا مع َمن �أتعامل معهم
من �أ�سرتي ومن حويل ،والحظت �أنّ كثري ًا
من امل�شاكل كانت ب�سبب الأفكار واملعتقدات
�أو العادات �أو التقاليد املوروثة واخلاطئة،
وتلك ال���دورات حفزتني �إىل التط ّلع �إىل
املزيد من امل�شاركة يف دورات تطوير الذات
يل ولعائلتي ،و�إذا كانت الثقافة ت�ش ّكل �إرث ًا
اجتماعي ًا ،ف�إ ّنها قابلة لالنتقال من جيل
الكبار �إىل جيل ال�صغار بوا�سطة عملية
التثقيف �أو التن�شئة الثقافية (نقل ثقافة
الرا�شدين �إىل الذين مل ير�شدوا بعد).
فالثقافة ال ت��وج��د � ّإل ب��وج��ود املجتمع،
واملجتمع ال يقوم ويبقى � ّإل بالثقافة؛ لأنّ
الثقافة طريق متم ّيز حلياة اجلماعة ،ومنط
متكامل حلياة �أف��راده��ا� ،إنّ انتقاء امل��ر�أة
للثقافة من �أجمل �أ�سرارها و�أروعها ،وهي
اليوم تواكب ع�صرها ومتطلباته ،وحمافظ ًة
على جذورها و�أ�صالتها الإ�سالمية.



ُألفة نساء

َْ َ ُ
ً
َو َج َعلنا ن ْو َمك ْم ُس َباتا





زينب حيدر /كربالء المقدسة

يف �إحدى الأم�سيات وبينما ك ّنا يف طريقنا �إىل
النوم ُط��رق الباب ،و�إذا به �أح��د ا ألق��ارب مع
عائلته ،فالحظنا �آثار التعجب على وجوههم
بادية عندما علموا �أنّ �إخوتي ال�صغار قد ناموا
مبكر ًا ،التفتت الأم �إىل والدتي مت�سائلة!
ملاذا جتعلني �أوالدك ينامون مبكر ًا؟
ابت�سمت والدتي وهي تقدّم لهم الع�صري ،وملاذا
ال ينامون مبكر ًا.
فالنوم املبكر ك ّله فوائد.
الأم :وما هي فوائد النوم املبكر؟
والدتي :من فوائده �أنّ الغدة ال�صنوبرية
يف ال��دم��اغ تفرز م��ادة تُ�سمى (امليالتونني)
التي ت�ؤثر ت�أثري ًا مبا�شر ًا يف عملية النوم ،و�أنّ
الظالم يزيد إ�ف��راز هذه امل��ادة بعك�س ال�ضوء
ال��ذي يث ّبطها ،من هنا جند احلكمة يف قوله
تعاىلَ  :و َج َع ْل َنا َن ْو َم ُك ْم ُ�س َباتًا َ و َج َع ْل َنا ال َّل ْي َل
ا�سا َ و َج َع ْل َنا ال َّن َها َر َم َع ً
ا�شا( /النب�أ،)11-9:
ِل َب ً
فبعد مرور مئات ال�سنني على نزول هذه الآية
الكرمية ن�سمع �أطباء الع�صر احلديث يقولون
�أنّ من ينام مبكر ًا عند ال�ساعة العا�شرة م�ساء ًا

ي�ستيقظ عند الفجر يكون �أكرث ن�شاط ًا وتركيز ًا
و�إنتاجية وذلك ب�سبب املخ الذي يقوم بتجديد
اخلاليا التالفة �أثناء النوم.
الأم :حق ًا ،مل �أكن �أعلم ذلك.
���دك علم ًا أ�ن��ه يعطي الراحة
والدتي :و�أزي ِ
البدنية ،وي��زي��د املناعة ،ويقي م��ن الإ�صابة
بال�سكر ،والنوم املبكر يرفع من املعنويات ويق ّلل
من حدوث الك�آبة ،وهذا ما نالحظ ت�أثريه يف
�شبابنا حيث زيادة الأمرا�ض النف�سية يف الوقت
الراهن.
الأم� :أعاين كثري ًا من عدم نوم �أوالدي مبكراً،
فهم �إذا �أرادوا النوم مبكر ًا ينامون يف ال�ساعة
الثالثة �صباح ًا ،ما هي الطرائق التي جتعلهم
ينامون مبكر ًا؟
والدتي :هذا ممكن باتّباع بع�ض الطرائق،
منها:
اجعلي وقت النوم هادئ ًا ،وا�ستعملي �صوت
*
ال��ق��ر�آن والأدع��ي��ة لتحجب �أ���ص��وات العائلة،
وليناموا نوم ًا هانئ ًا بعيد ًا عن الكوابي�س.
�أبعدي عنهم الأجهزة الذكية ،واقرئي لهم

*

الق�ص�ص املفيدة.
�ضعي �صورة لأبنائك عندما كانوا �صغار ًا
*
وه��م ن��ائ��م��ون ،ويف حمفل عائلي جتتمع فيه
لك يف وقت النوم،
الأ�سرة ،وافتخري بطاعتهم ِ
فهذا يجعل �أوالدك ي�شعرون بالثقة ،وت�صبح
لهم عادة حمببة.
ا�سمحي لهم بالنوم معكم مرة بالأ�سبوع �أو يف
*
العطالت ،فهذا يع ّمق التوا�صل الروحي معهم.
اجعلي وقت نوم الليل مم ّيز ًا عن نوم النهار،
*
عن طريق حتميمهم وجعل رداء خا�ص بالنوم
لهم ،فتعمل ه��ذه الأم���ور على �إر�شادهم �إىل
تقدير الوقت.
اجل�سي بجوار �أبنائك قبل النوم لدقائق،
*
�أخربيهم �أنك حتبينهم ،اح�ضنيهم ،فكري لهم
يف فكرة م�شجعة للغد ،حتى يناموا مت�أملني،
وي�ستيقظوا ن�شيطني ،واقرئي القر�آن الكرمي
هم�س ًا يف �آذانهم.
الأم� :س�أج ّرب هذه الطرائق ،و�إن �شاء اهلل
تعاىل �ستكون نتائجها مر�ضية.
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مناسبات

j

َ ُ
اشو َراءُ
ع

اع ِة ّ
والك ْب ِر َياء
الش َه َداءِ
ص َن َ
والع َّز ِة ِ
ِ
اق ٌع ِل ِ
َو ِ
فاطمة آزادي /جامعة المصطفى

عا�شوراء كلمة فاقت احل��دود ،وعربت
الأزمنة ،و�صارت �أ ّما حتت�ضن ك ّل الدرو�س
وال ِعرب ،و�أ�صبحت املدر�سة التي يرتادها
ث ّلة الأول�ي�ن ،ويكونون مع ال�سابقني يف
مرتبة ال�شهادة.
ه��ي التي �إن ر أ�ي��ن��اه��ا ب���أع�ين �شهدائنا
عرفنا �أن ال حمل للمهانة معها يف الفكر
وال للذل م�ضمون يف حياة َمن ارتاد هذه
املدر�سة العظيمة؛ لعظمة �س ّيد ال�شهداء
بطلها احل�سني.
يف ك ّل زمان يقر�أ النا�س عن عا�شوراء،
املعركة بني احلق والباطل والدفاع عن
املقدّ�سات والعقيدة ،ويف هذه القراءات
نعب عن ق�ضية عا�شوراء
ن�ستطيع �أن ّ
ب�أنها م�صنع �شهداء العزة واملدافعني عن
احلرمات والعقيدة.
�صناعة ال�شهداء ���ض��روري��ة لك ّل وطن
وعقيدة ،ليكون للأر�ض ارتواء من دماءٍ
ما هان عليها �أن تُدا�س ذرات تراب وطنها
ب�أقدام الظلمة والأعداء ،ف�صار ال�شهداء
ّ
خط الدفاع واحل�صن املنيع للوطن؛ لكي

يرهبوا �أعداء اهلل مبواجهتهم لهم.
ه��ي ع��ا���ش��وراء ال��ت�����ض��ح��ي��ة ،عرفناها
وبدماء �شهداء العقيدة اليوم فهمناها
و�أدرك��ن��اه��ا ،وب��دم��وع �أم��ه��ات ال�شهداء
�صارت عا�شوراء م�سرح ًا واقعي ًا ،اليوم
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يراه اجلميع ،وتعود كربالء عودة الأرواح
ب�شخ�صيات خمتلفة ،ولكن االنتماء واحد
�إىل �شخ�صية واح���دة ،وه��ي �شخ�صية
الإمام احل�سني.
االنتماء الذي يعود �إىل درا�سة عميقة،
وتع ّلق وا�ضح وج���ريء بعقيدة الفداء،
وك����أن �شخ�صيات ال�شهداء ال��ي��وم هي
امتداد روحي ومعنوي ل�شخ�صية الإمام
احل�سني ،و�سريان الع�شق الإلهي من
ذاك الزمن الغابر �إىل يومنا احلايل.
هي فخر ناله ال�شهداء عندما دجموا
فكرهم بفكر الإم����ام احل�سني و�أخ��ي��ه
العبا�س؛ ليح�صل االحتاد الذي يتمناه
امل�ؤمن مع ول ّيه ،وه��ذا االحت��اد املعنوي
َو ّل��د عند �شباب املقاومة املدافعني عن
املقدّ�سات ثقافة ح�سينية ج ّيا�شة ،ت�أبى
�أن ترى الظلم واجل��ور ،و�أن ترى دموع
اليتامى وامل�ساكني.
هي عا�شوراء ،الأم التي احت�ضنت �أرواح
ال�شهداء؛ لت�صعد قافلتهم نحو �سماء
احلرية ،وت�شهد جنوم ال�سماوات ح�ضور
ركب ال�شهداء لعنان الرفعة والعلو ب�أرقى
مراتب الكمال.
عا�شوراء الأم�س كانت للإمام احل�سني،
واليوم هي لِ َن در�س احل�سني وغد ًا ،وال
تزال َملن ع�شق احل�سني.
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وم ُم َتأل ِل َئ ٌة ِفي َك ْر َبالء
ُن ُج ٌ
تبارك حيدر /كربالء المقدسة

بدت يف الأفق البعيد جنوم ت�ضيء دروب
اللقاء ،لكم ترت�سم..
ً
�أم�سيتم جنوم ًا متلألئة ،ح��ول �شم�س
احل�سني درمت..
فب�أي لغة نكتب فيكم ،ول ّأي لغة �أفعالكم
ُترتجم..
ي��ا �أن�����ص��ار دي��ن اهلل ،م��ن بعدكم �صار
احل�سني ينادي :يا حبيب ،يا زه�ير ،يا
ابن عو�سجة م�سلم..
بكتكم عني احل�سني وقلبه ،وماجت �أر�ض
كربالء لفراقكم..
بكتكم ال�سماء مبدامع ح��زن �سماوي،
روت حتى زمزم..
�أ�صحاب �س ّيد ال�شهداءُ ..كن ُتم خري رفقة،
النبي افتخر حمرم..
وبع�شقكم ل�سبط ّ
لبيك يا ح�سني� ،صدحت �أ�صواتكم ومن
قبلها كانت دما�ؤكم تتك ّلم..
ُقتلتم دون �آل حممد ،وبقتلكم القوم ّ
كل
حرام ح ّللواّ ،
حرموا..
وكل حالل ّ
قتلكم َم��ن ر أ�ف��ت��م حلالهم ،لكن ق�ست
قلوبهم ومل يرحموا..
اخرتمت اجلنة ونعيمها على نار �سعريها
ُت�ضرم..
و�أ�صبحتم باب احلوائج عند اهلل ،مل
يق�صدكم طالب وظل معدم ًا..

مناسبات

قدو ُة عنفوان الشباب
زهراء سالم /النجف األشرف

لواقعة كربالء تاريخ مهم لِ ا حتمله من معانٍ
�إن�سانية �سامية ،وم��ب��ادئ ك�برى َمل��ن ت��اه يف
غيابت الظلم ،فهي نور ّ
و�ضاء يهدي َمن �أعماه
جور ح َّكام اجلور ،وهي منهج حياة ب�أحداثها
التي حملت ك ّل معطيات ال�سماء.
نرى اليوم �أنواع االنحرافات عن ّ
خط كربالء
النجاة؛ ب�سبب ما و�صل �إلينا من �أفكار م�سمومة
جعلت �أهدافهم مادية ب�سبب اتخاذ القدوة
اخلط�أ ،ف�صار الفنان واملغني واملمثل املاجن
قدو ًة لأغلب ال�شباب ب�سبب الدعايات وال�ضخ
الإعالمي ملختلف الأفكار املدرو�سة واملمنهجة
للإحاطة ب�شبابنا ،متنا�سني قدوتهم يف كربالء
ممن حملوا �أرواحهم فوق
(�شباب الطفوف)ّ ،
راحتهم؛ كي يح ّققوا �أهدافهم ال�سامية مع
قائدهم الإمام احل�سني.
كان �أبو عبد اهلل ي�سري على ر�أ�س تلك القافلة
ممن ا�صطفاهم اهلل� إىل ال�شهادة ،ومن
ّ
ً
حوله ع�شرون �شابا �أو �أكرث من بنيه ،و�إخوته،
و�أبناء �أخيه احل�سن ال�سبط ،و�أبناء �أخته
بطلة كربالء ،و�أح��ف��اد ع ّمه عقيل بن �أبي
كب قائ ًال :اهلل �أكرب،
طالب ،وما �أ�سرع �أن ّ
ومل يكن املوقف موقف تكبري ،فالب ّد من �أن
أمر ما.
يكون تكبريه ل ٍ

ما كان لتكبري احل�سني وهو منطلق يف تلك
ال�صحراء الوا�سعة �إىل الهدف الأ�سمى والغاية

العليا حتت �سماء العراق ال�صافية؟!
كانت تكبرية مل يعرف التاريخ تكبرية �أكرث منها
دوي ًا ،تكبرية اقتحمت تلك البيداء ،وم�ضت من
�صعيد �إىل �صعيد ته ّز النفو�س وتثري ال�ضمائر
احلية ،وتقلق الظاملني والعابثني برتاث حممد
ور�سالته.

علي الأكرب ابن الع�شرين الذي كان ي�سري �إىل
ّ
أبت! جعلت
جنب �أبيه� -آىل � ّإل �أن ي�س�أل.." :يا � ِ
مم حمدت اهلل وا�سرتجعت؟ ق��ال :يا
ف��داك ّ
ْ
ُب َن َّي! ِ�إ ّن َخ َف ْقتُ ِب َر�أ�سي َخ ْف َق ًة َف َعنَّ يل فار ٌِ�س
َعلى َف َر�سَ ،ف َ
قال :القوم ي�سريون واملنايا ت�سري
()1
�إليهمَ ،ف َع ِل ْمتُ أَ� َّنها �أَ ْن ُف ُ�سنا ُن ِع َي ْت إِ� َل ْينا."..
لقد كان جواب الإمام احل�سني لولده موجز ًا
وبكلمة واح��دة ال م��واراة فيها وال متويه� ،إنه
امل��وت ينتظرنا على الطريق ،و�سنموت وال
ن�ست�سلم للطغاة اجلائرين واملت�س ّلطني على
ع��ب��اد اهلل وامل�ست�ضعفني يف الأر�����ض ،وك��ان
احل�سني - وهو يلقي كلماته هذه على ولده
علي الأكرب ابن الع�شرين و�أ�شبه النا�س بجدّه
ّ
الر�سول الأمني َخلق ًا ُ
وخلق ًا ُ -يريد �أن ي�سمع
ر�أي ولده الأكرب ،ومل ينتظر الإمام طوي ًال حتى
أبت!
�سمع جواب ال�شاب الذي بادره بقوله" :يا � ِ
()2
ال �أراك اهلل ���س��وء ًا� ،أل�سنا على احل���قّ ؟" ،
علي بن �أبي طالب
هذا هو القول الف�صل عند ّ
و�أبنائه �شيوخ ًا و�شباب ًا ،والقرار الأول والأخري

�أنهم ي�سعون �إىل احل��ق ،ويعملون من �أجله،
وي��ح��ارب��ون الباطل ،وحيث يكون احل��ق فهو
هدفهم وغايتهم ،مهما كلفهم ذلك من جهود
وت�ضحيات.
�أو ل�سنا على احلقّ يا �أبتاه؟ هكذا كان جواب
الأك�بر ابن الع�شرين لأبيه ،وك��ان ر ّد الإم��ام
احل�سني :ق��الَ " :بلى ،وا َّل���ذي إِ� َل�� ْي�� ِه َم ْر ِج ُع
أبت! �إذ ًا
ا ْل ِعبا ِد"( ،)3فر ّد عليه ولده بقوله" :يا � ِ
()4
ال نبايل ،منوت حم ّقني".
�إنّ احل�سني مل يكن ينتظر من ولده غري هذا
اجل��واب ،ولكنه مل يتمالك � ّإل �أن يزهو مبثل
هذا ،هذه الروح التي يحملها �شاب يف مطلع
زاك ُ
�شبابه ،فر ّد عليه قائ ًالَ " :ج َ
اهلل ِمنْ َو َلد
()5
َخ ْ َي ما َجزى َو َلد ًا َعنْ وا ِل ِده".
يعب
�إنّ علي ًا الأكرب بكلماته هذه مل يكن ّ
عن نف�سه وروحه خا�صة ،بل كان يتك ّلم با�سم
ال�شباب الع�شرين من �أحفاد �أب��ي طالب،
وك���ان يعلن ق��راره��م الأخ�ي�ر ال���ذي هاجروا
من املدينة لأجله� ،أال وهو �إع�لاء راي��ة احلقّ
الإ�سالمية ،و�إر�ساء املبادئ املحمدية.
...................................
( )5( ،)2( ،)1مو�سوعة كلمات الإمام احل�سني:
�ص.446

()3مو�سوعة كلمات الإمام احل�سني � :ص.418
()4مو�سوعة كلمات الإمام احل�سني� :ص.447
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رفيف الجناح

اح ْ
ي
َعلى َج َن
َ
َ
ِ
كر َبلء
خلفك نح ّلق عا�شقني لعليا �أحبابك ودليلنا رفيف ذاك اجلناح..

َ
رات ُ
يل ُد َعاء
ت ِ

رجاء بيطار /لبنان

كان انتظار �أم البنني ملا �سيجري كانتظار
النهار لليل� ,أو انتظار امل�شرف للموت!
كانت ح�شرجات اللوعة تزاحم حلقومها ,كما
كانت ع�ثرات الطريق تزاحم خطواتها على
ذلك الدرب امل�ؤدي �إىل كربالء.
كانت قد تع ّودت اخل��روج بحفيدها �إىل تلك
الطريق املتعرجة امل��زروع��ة �شوك ًا و���ص�بر ًا,
تروح تر�صد العابرين ,ولوال �سيماء اجلالل
واحلكمة التي كانت تُنطق يف �س�ؤالها امل�ض ّمخ
بالأنني ,لظنها بع�ض َمن ال يعرفها قد م�سها
طائف من جنون.
كانت نرباتها امللتهبة الطافحة وجد ًا املتج ّذرة
ع�شق ًا ت�س�أل يف اختالج العني و�صدى احلنني:
ها َمن ر�أى يل احل�سني؟! ها َمن يعرف خرب ًاعنه يطفئ نار هذا القلب احلزين؟!
كانت الأخبار تلتف ب��رداء �أ�سود فال تلمحه
العني..
لع ّلها كانت تختفي يف ثنايا �أ�شداق املنافقني,
وخ��ل��ف ب��ري��ق أ�ن��ي��اب��ه��م امل��غ��م�����س��ة ب��زع��اف
ال�سالطني؟!
بل لع ّلها كانت تُلف يف �صرر الأ�سالبُ ,وتمل
كما �أ�شخا�ص املخدرات على الأقتاب ,وتُرفع
مع الهامات امل�ضمخات بنجيع اخل�ضاب؟!
�أو لع ّلها ك��ان��ت ل�� ُت��دف��ن ب���د ًال ع��ن اجل�سوم
امل�ض ّرجات والأع�ضاء ّ
املقطعات ,يف باطن
ذلك ال�تراب ,فيما تُ�ترك الأب��دان الزاكيات
نهب ًا لوحو�ش الفلوات ,متناثرة كما الفتات على
�شاطئ الفرات!

على �أنّ �أم البنني عادت عند تلك الع�شية,


40

ملتحفة بكاء حفيدها ,متلفعة دموعه الزكية،
وقد نفد خمزونها من ال�صمت.
كانت ليلة اجلمعة ,ليلة العا�شر من املحرم �سنة
�إح��دى و�ستني للهجرة ,جل�ست بعد �صالتها
تع ّقب يف زاوي��ة ال��دار ,راح��ت حت��دّق من كوة
�ضيقة يف �أعلى اجلدار� ,إىل عتمة دام�سة ما
لها قرار.
وارتعدت ,الحظت �أم الف�ضل ارتعادها ,كانت
قد �أنهت لت ّوها �صالتها ,بعد ما ن ّومت �صغارها,
بغ�صة مكبوتة:
ف�أقبلت عليها وهي تقول ّ
�أ ّم����اه ,م��ا بالك ترتعدين؟! �أم��ق��رورة �أن��تف�آتيك بك�ساء تتدفئني؟!
رفعت �أم البنني طرفها �إليها ,لع ّل ملحة من
�أنوار العبا�س كانت ّ
ت�شع من مقلتيها ,ففا�ضت
دموع الأمّ ,
وغطت وجهها بيديها ,ركعت �أم
الف�ضل بجوارها ,مدّت يدها املثلوجة �إليها،
وهم�ست بوجل:
�أ ّماه ,ماذا ترين؟!لو كانت الر�ؤية نظر ًا فح�سب لكان الأمر هين ًا,
ولكن �أم البنني كانت ترى بقلبها ,ولذا فقد
ك��ان الب�� ّد لها من �أن جتيب ,وق��د �سمعت يف
�صوت لبابة بذور النحيب:
ال ب�أ�س عليك يا بن ّيتي� ,إمنا هي ليلة اجلمعة,وق��د ا���ش��ت�� ّد �شوقي �إىل �أن �أ�ستمع ل�صوت
العبا�س وهو يقر أ� علينا دع��اء اخل�ضر,
ب�صوته الرخيم احلنون ,ا�شتقت لر ّنة اخل�شوع
و�أ�شباح الدموع� ،إذ تلوح على حم ّياه ال�صبوح.
وراح �صوت �أم البنني يرتدّد ,وين�ضم يف �أفق
غري حمدّد �إىل تلك الكلمات اخلالدة املتن ّقلة
بني �أفناء الأخبية يف كربالء ،ت�ؤن�س وح�شة
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الأطفال والن�ساء ،كما ي�ؤن�سهنّ ال�صوت املرتّل
للدعاء ،العبا�س بن �أمري امل�ؤمنني:
"�أللهم �إين �أ�س�ألك برحمتك التي و�سعتك ّل �شيء.. ،وبنور وجهك الذي �أ�ضاء له ك ّل
�شيء"..
وفيما هم�سات املناجاة ت��ت��واىل ,تقرع باب
العر�ش حمبة وجال ًال ,وته ّز كيان البدر جواب ًا
و�س�ؤا ًال� ,إذ بلغت �أم البنني ختام الدعاء:
رب
رب ن�صبت وجهي ,و�إليك يا ّ
"..ف�إليك يا ّ
مددت يدي"..
ت��زاي��د ارت��ع��اده��ا ,وراح���ت دم��وع��ه��ا تنحدر
يف ن�شيج ال ي�ستكني ,كان �صوتها كما �صوت
ال��ع��ب��ا���س ,م�تراف��ق�� ًا م���ع ام���ت���داد ال��ي��دي��ن,
ام��ت��دّت ي��داه��ا نحو ال�سماء� ,أ���س��وة بذينك
الكفني الأثريتني اللتني ح ّلقتا �أمامها فج�أة,
م�ض ّرجتني بالدماء يف ف�ضاء كربالء.

أروقة جامعية
ما تخ ّبئه لنا الأر ِوقة هُ ناك ..عن التفا�صيل التي
ت�صنع ذاكرة احللم ،بني �سندا ِنه ..والواقع ..نو ُن ِك..
ُ

"ج َّر ُة َق َلم"
َ

عليك دعاء
ما معنى �أن يكون واجب ًا ِ
مرات يومي ًا يف
(اهدنا ال�صراط امل�ستقيم) ،ع�شر ٍ
�صالتك من بداية تكليفك �إىل حني وفاتك؟
�ألي�س ذلك دلي ًال على ِعظم الأمر؟
كيف؟
م�صريك متعل ٌق بهذه الهداية لذلك ال�صراط ،الواحد،
ِ
َّ
امل�شخ�ص ،املحدّد ،الذي ال ثاين له وال بديل عنه!

"ممرات"
ّ
��ص��رك � ّإل �إذا
ل�����ن ي��ت�����س��ع
ب��� ِ
جتاوز ِته �إىل الب�صرية ،حتى تخرجي عن
أنفك..
الكون املح�صور يف عر�ض � ِ
الب�صري ُة يعني �أن تكوين على الأر�ض ،تتف ّيئني
لك عي ًنا هناك..يف غيمة،
ظ ّل ال�شجرة ،لكنّ ِ
و�أخرى يف جوف الأر�ض..
غايتك يف ه��ذا الكون الثقيل ،و�أن
�أن تعريف
ِ
تتما�سكي حتى تط أ� قدماك الطريق ال�صحيح!

د .والء المال /بحرين

"مذكرات

االمتحان بعد �ساعة ،الأفكار تت�ضارب
يف ذهنها..
جامعية"
ُم�� ّرم احل��رام يقرتب ،قافلة
الحلقة السادسة عشرة
احل�سني بد أ� م�سريها ،رمبا مت ّر
علي  ..وال �ألتحق!
ّ
كيف ال�سبيل يا ترى؟
كانت تُ�س�أل نف�سها حوراء..
نحب حتى ير�ضى؟
ما معنى �أن يريد اهلل؟ ما معنى �أن نبذل ما ّ
هكذا كانت ترمي نف�سها بالأ�سئلة ،كم مر ًة دارت العقارب يف ال�ساعة حتى انتهت
تلك اللحظة ،ال �أدري ،لكنني �أذكر جيد ًا حني كنت �أ�سري يف املمر الطويل الذي
ينتهي بجدار تتكئ عليه �أغ�صان ُ�شجرية ،و�سلك م�ش ّوك ،وبع�ض الركامات غري
املفهومة� ..إنّ الأ�سئلة كانت تنقر ر�أ�سها..
ُ
تغم�ض عينيها ب�شدة ،وك�أنها تتمنى لو تفعل �أذناها الأمر املبهم ذاته..
يلح ال�س�ؤال..
ّ
بجمل غري مكتملة ،ومنذ متى كان للجمل الناق�صة حم ٌل
متك�سر ًا ٍ
ُ
يخرج �صوتها ّ
من الإعراب؟
ُ
ت�صمت فتتنا�سل الأ�سئلة يف ر�أ�سها واملكان ،في�ضيق رغم ات�ساعه..
تت�سم بالأوج والتجلي معاً..
م�ضت الأيام وك�أنها انطوت يف �إغما�ضة ،يف حلظة �أ ٍمل ُ
قالوا لها فقط �إنّ �صغريها مات� ..شقيقها املدلل مات ،بك ّل ثقل املوت �ألقوا هذه
الكلمة على �أذين وعقلي واحتمايل ،ما بالكم؟ َمن هو هذا املوت؟ �أنا ال �أعرف
�شكله ..قالت يل جدتي هو يجي ُء هكذا مبعرث ًا وفو�ضوي ًا �شكل ُه الال�شكل ،ي�شعل
نف�سه يف ك ّلك حتى ال ُيبقي منك � ّإل الرماد ..ويف هذه اللحظة متام ًا يكون الأمل
عميق ًا �إىل احلد الذي ال ت�شعر فيه به ..يتن ّكر فيك ويلب�س ك ّل �شعورك� ..إنه
يفرغك منك ،وي�صبحك ..دون �أن تدري ..حتى لو كنت تدري ،لن تعرت�ض..
و�سط بعرثة املوت ،هالميته التي ال �شكل لها ،فال تدري من �أين مت�سك بها مث ًال
تغي من �شكلها ليبدو �أق ّل حدة..
حتى تق�ضي عليها �أو ّ
يخرج �صوت اخلطيب ،يدخل يف �أذنيها وقلبها:
يحب فيما نكره ..ر�ضينا.
يقول الإمام احل�سني� :إذا �أراد اهلل ما ّ
رب..
ر�ضينا ،و�أنا را�ضية يا ّ
هد أ� قلبها ،تبخرت فكرة املوت..وجرت على ل�سانها :حبيبي يا ح�سني..
انتهى املمر ،دخلت قاعة االمتحان ،وبذلت ك ّل جهدها ..لتحيا كما يريد.
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حتى نلتقي

َّ
َ
َ
الس َع َ
َّ
اد ُة ِفي الشهادة
مريم الحسن /السعودية

�صرخ من دون �صوت..
بكى من دون دمع..
كتب بدمه عالمات ال�شهادة..
املحب ح ّد العبودية..
املتع ّلق ح ّد اجلنون..
تخ ّلى عن �أحالمه وعياله..
و�ضحى بنف�سه ودمه..
ّ
ترك طريق جنة الدنيا..
و�صارع �ساحة احلرب بيدين عاريتني..
مل يكن ميلك ميثاق ًا منهم..
ومل يطلب عهد ًا على �صدق ن ّيتهم..
اجن������رف إ�ل���ي���ه���م ك�سيل
عارم..
يجتثّ ما �أمامه من
عراقيل الو�صول..
مل يكرتث �إن كان
َمن ي�ستقبله عدو ًا
�أو �صديق ًا..
ب�ي�ن ي����دي ال��رح��م��ن
كان يتق ّلب..
كيفما ي�شاء يكون..
�إليه يلج�أ عند ك ّل حزن �أو فرح..
يراهن على �أنّ يف ال�شهادة �سعادة..
و�إن كان متع ّلق ًا ب�أ�ستار الكعبة �سينالها..
لرب العزّة والدين..
ب�إخال�صه ِّ
�أغلق �أذنيه عن �سماع الآخرين..
فتح �أ�سوار قلبه العالية..

42
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التي ال يدخلها �أحد..
بيديه حمل �أطفاله ون�ساءه..
�ش َّد جلام فر�سه وق ّرر الرحيل..
مل يرتك لهم �أدنى فر�صة للنيل منه..
�أ�شعل القلب حب ًا هلل..
وحنان ًا لعائلته ويتاماه..
متادى يف العطاء ببذخ ر�سايل..
و�أعلن الق�ضية..
�أقبلت �إليه زينب ب�شعور حزين..
حتب وتر�ضى..
�أخربته بك ّل ما ّ
برفق ٍة ت�سعد قلبها وتزيل الهم عنها..
و�إنّ كربالء �أكرث جما ًال يف وجدانها..
فهي اجلنة التي �ستط�أ قدماها..
قدّ�سية كثري ًا وعظيمة..
و�إن كان منها اجلحود والنكران العظيم..
�أ�شعلت بداخله الأمن والأمان..
وتو ّلت رعاية اليتامى..
من دون �أ�سباب وال برهان..
�ساحمت كثري ًا..
وكان منها العفو والغفران..
و�آخر موعد لها مع �س ّيد ال�سادات..
تهديه كلمات منثورة عند ج�سده..
و�أحرف تقطر دم ًا مرفوعة مع ر�أ�سه..
تثري بها تفا�صيل العا�شر من املحرم احلرام..
وموعد لقاء زيارة الأربعني..

النور ُت َ
ّب ُة ُّ
ُ
ادي
ن
ق
ِ
ِ

ألم الجراح

َ َ
ُ
َ
ات الح َ
سْين
َيا لثار ِ
زبيدة طارق /كربالء المقدسة
مت ّهل..
�س�أحكي حكاية منقو�شة يف �صحف الأقدار..
متيقنة أ�ن��ه��ا حكاية م��ع��روف��ة؛ لأن��ه��ا حكاية
مدينتي مدينة الأحزان..
احل�سيني..
ا�ستعدت قلوبنا لأيام العزاء
ّ
ورفرفت �أعالم احلزن ال�سوداء..
وجت�سدت م�صيبة كربالء مع هالل عا�شوراء
ّ
�أمام الأعني لي ًال ونهار ًا كربكان ثائر ي�ست�أنف
�إر�سال حمم ِه
فرت�سم الدموع ال�شجية ه��االت حزن تتلفظ
�أنفا�سها الأخ�ي�رة على وج��وه قتلها احلنني
واال�شتياق لكربالء احل�سني..
فارتدت الأبدان ثياب ال�صرب لتوا�سي �صاحبة
امل�صاب� ،س ّيدتي زينب �سالم اهلل عليها..
واف�تر���ش��ت النفو�س ال��وال��ه��ة الأر�����ض (التي
اهتزت واحل�سني حتت �سنابك اخليل متزّق
�صدره ال�شريف)؛ لتحت�ضن تراب احلياة..
ت��راب�� ًا قد �صبغته دم��اء احل�سني بحمرتها
امل�شتعلة ،لتتحول يف فورة الغ�ضب بحرارة قلوب
ظم�أى �إىل طاقة الوجود..
ومازلنا خم�ضبني بدمائك يا كربالء..
ت�شرق ال�شم�س دامية كعني تنتحب..
لت�شقّ م�سامع الفجر �صوت الظالم ،هو نف�سه

النعيق القدمي تقطع �أنفا�سه..
لتهتز الأر���ض من جديد زل��زا ًال ي�ضرب دنيا
قلوب ،يف حنايا الوالء تخفق ب�شده..
راح����ت ت�صغي �إىل دوي الأن���ق���ا����ض ،وه��ي
ترتاكم..
نار ّمتد �أل�سنتها ك�أفواه جائعة ،تلتهم ك ّل �شيء..
�سخام مقدّ�س ي�صدر عن �ضريح ،هو امتداد
ل�ضريح احل�سني..
وجدوا يف قبة الع�سكريني ثار ًا قدمي ًا من ثارات
بدر وحنني..
ع���ادوا ليغتالوا احل��ري��ة ،ويطعنوا ال�سالم،
يريدون �إطفاء وهج ال�ضياء..
لت�ستيقظ مدينة �سامراء خائفة ترتقب ،ت�سمع
�صوت �أن�ين خافت م��ن �أر����ض لدغتها �أفعى
احلقد ،وك�أنها ت�ستغيث الظليمة الظليمة..
لكن ���س��رع��ان م��ا انتف�ضت الأر�����ض ك�سيف
غا�ضب..
نه�ضت تلملم �آالمها لتطلق �صوت ًا مدوي ًا منطلق ًا
من �أعماق اكت�شفت ينابيع اخللود من مدر�سة
�أبي الأحرار
لتح ّول تلك القبة املقدّ�سة �أحالمهم بال�سلب
و�شهوة القتل و�سيا�ستهم اليزيدية يف طم�س
احلقّ �إىل ه�شيم تذروه الرياح..
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ّ
ّ
ّباسية
الحسينية والع
المقدستان
العتبتان

ّ
العمودي
ُتطلقان مسابقة ربيع الشهادة للشعر
يف إطار ربيع الشعر أعلنت ّ
ّ
الل ُ
العامتان
العاملي الذي تنظمه األمانتان
الثقايف
جنة التحضرييّة ملهرجان ربيع الشهادة
ّ
ّ
ً
للعتبتني ّ
مسابقة للشعر العمودي ،فعلى الراغبني يف املشاركة
املقدستني احلسين ّية والع ّباسية إىل إعالم الشعراء عن إطالق
إرسال قصيدة يف التاريخ املشار إليه أدناه وعلى العنوان اآلتي:
شروط املسابقة:

rabee@alkafeel.net

ً
علما ّ
أن القصائد اليت تصل بعد هذا التاريخ
 .1آخر موعد الستالم املشاركات هو ( 1مجادى اآلخرة 1440هـ) املوافق 2019/2/7م،
لن تدخل املسابقة.

ّ
ّ
الشعري حائز على جائزة يف مسابقة أخرى سواء كانت حملية أو دولية وبكافة صعدها.
النص
 .2أن ال يكون
ّ
اخلليلي وشروط العروض العرب ّية.
شعري واحد على أن يُراعى عدم اخلروج عن العمود
بنص
ّ
 .3أن تكون املشاركة ٍّ
ّا وأن ال ّ
بيتا شعري ً
تقل عن (ً )20
بيتا شعري ً
أبيات القصيدة (ً )40
ُ
ّا.
 .4أن ال تتجاوز

 .5استخدام ّ
اللغة العرب ّية الفصحى.
ُ
ّ
النص املُشارك مستوحى من سرية اإلمام احلسني املباركة ومن أهداف ثورته ،ومن الدروس
موضوع
 .6يُشرتط أن يكون

ّ
الطف اخلالدة.
والعرب املستوحاة من واقعة

متضم ً
ّ
ّ
الشعري،
النص
للمشارك يف ملف (وورد) مع
نة ما يأتي:
ّ
 .7إرسال السرية الذات ّية ُ
أ -االسم الثالثي الكامل.

ب -مكان وتاريخ امليالد الكامل.

اإللكرتوني.
ت -العنوان ورقم اهلاتف والربيد
ّ
ث -الشهادة اليت حصل عليها.

ّ
التخصص اجلامعي إن وجد.
ج-
ّ
 .8تسليم القصائد املشاركة املطبوعة إىل اللجنة التحضرييّة ملهرجان ربيع الشهادة ،أو عن طريق االنرتنت عرب الربيد
ّ
اخلاص باملهرجان.
اإللكرتوني
ُ .9تستبعد املشاركات اليت ال تلتزم بالشروط والضوابط الواردة أعاله من االشرتاك يف املسابقة.
وحيق ّ
ّ
للجنة التحضرييّة االحتفاظ بها للنشر أو األرشيف.
 .10مجيع النصوص املشاركة ال ُتعاد ألصحابها يف مجيع األحوال،
 .11تتحمل اللجنة املنظمة للمسابقة مصاريف السفر يف حالة فوز أحد الشعراء من خارج العراق.

أما قيمة اجلوائز للقصائد العشر األوىل فهي:
ّ

ذهيب ّ
خاص.
درع
األول ( )3.000.000ثالثة ماليني دينار
 للفائز ّّ
ّ
عراقي مع ٍ

فضي ّ
خاص.
درع
 للفائز الثاني ( )2.000.000مليونا دينارّ
ّ
عراقي مع ٍ
ّ
برونزي ّ
خاص.
درع
 للفائز الثالث ( )1.000.000مليون دينارّ
عراقي مع ٍ
عراقي مع شهادة تقديريّة.
 ومن الرابع إىل العاشر ( )500.000مخسمائة ألف دينارّ
ّ
 وهناك ثالث جوائز ّشعري يف املهرجان.
إلقاء
خاصة ألفضل
ٍ
ً
علما ّ
ّ
ّ
أن مجيع القصائد املشاركة سوف ُت ّ
املختصني
عدد من األساتذة
تتكون من
خمتصة (جلنة حتكيم النصوص)
جلنة
ّ
قدم إىل ٍ
ٍ
ً
ً
ولغة وبالغة.
موضوعا
األدبي الختيار أفضل عشر قصائد
باجلانب
ّ
وللمزيد من املعلومات واالستفسار التواصل على األرقام التالية )07801677644( :و(.)07801863241

