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رئيس التحرير

يِن اإلِعالُم.. ِسال ح ذو َحدَّ
الإعالم هو نقل اخلرب؛ لأّن املجتمع يحتاج 
تفا�شيل  اإىل  ويحتاج  الأخبار،  �شماع  اإىل 
امل�شتقبلّية،  وتاأويالته  وحتليالته  اخلرب، 
لذلك حتّول الإعالمّي اإىل حمّلل لالأخبار، 
الأحيان  بع�س  ومزّيف يف  للحقيقة،  وناقل 
التي  الإعالمّية  اجلهة  و�شيا�شة  روؤية  وفق 
عليه  تفر�س  وهل  ميّولها،  وَمن  لها  يعمل 
النزاعات  واإثارة  املجتمع  هدم  اإىل  ال�شعي 

واخلالفات، اأم هدفها بناء الإن�شان؟
بناء  اأداة  الإعالم  يكون  اأن  املمكن  من 
والتعليم  التثقيف  هدفه  كان  اإن  لالإن�شان 
والو�شول باملجتمع اإىل بّر الأمان، والتحّرك 
وامل�شاعر  بالآلم  ي�شمو  الإعالم  يف  الأدبّي 
لريتقي باملتلّقي اإىل اأعلى مراتب الإح�شا�س 
باخليال  مليئة  رحلة  يف  وياأخذه  بالألفاظ 

لُيبحر يف عامل الأحالم.

وباإمكانه اأي�شًا اأن ُيظهر مدى تديّن م�شتوى 
النا�س؛  بني  والبغ�س  العداء  ليزرع  الكتابة 

لحتوائه على ماّدة مليئة بالفنت..
ُترب  مر�شومة  اإعالمّية  �شناعة  وهناك 
وهذا  مبنطقها،  يتمنطق  اأن  على  القارئ 
يتّم  ما  وهو  له،  ننتبه  اأن  علينا  بليغ  در�س 
هو  مبا  طريقه  عن  ال�شباب  عقول  ملء 
عك�س احلقائق، وعك�س ال�شريعة وما ت�شعى 
بال�شعي  املتكامل  الإن�شان  م�شلحة  اإليه 
اإىل التقليل من قيمة الدين و�شناعة منط 
للفكر  ا�شتهالكّي  باأ�شلوب  م�شتحدث  اأدبّي 
وهو ال�شتهزاء والتقليل من �شاأن كّل ما هو 
مقّد�س وحمرتم لتفريغ الأّمة من رموزها، 
ول  هدف  بال  وجعلها  الأجيال  وت�شليل 

قيادة.
وراء  ت�شعى  مثاًل  ال�شفراء  ال�شحافة 

الف�شائح والأخبار املزّيفة، واأخبار امل�شاهري 
�شوّية  غري  اأفكارًا  ال�شحفّيني  وترديد 
عبارة  هي  تنميطّية  ت�شكيالت  �شمن  يف 
وت�شّكل  الرخي�س  ترفع  جاهزة  جمل  عن 

مبعناها الهابط ا�شتهانة باملتلّقي.
اإىل  تهدف  التي  امللتزمة  ال�شحافة  اأّما 
بناء الإن�شان وبناء الأجيال ال�شاعدة على 
الف�شيلة والتي تتقّرب اإىل عوامل الفكر يف 
هذه  حتويه  مبا  امللتزم  الإعالم  �شناعة 
ن�شر  عاتقها  على  تاأخذ  معنى  من  الكلمة 
الإعالم من  فنون  بكّل    البيت  اأهل  فكر 
ة وحتقيق مبا فيه اخلربّي، لرُتي  مقال وق�شّ
العامل اأّن الإعالم �شالح ذو حّدين وعلى َمن 
يخو�س فيه اأن يكون ماهرًا كفاية ول ينزلق 
وهو  باه�س  الثمن  لأّن  الفنت؛  مهاوي  يف 

م�شتقبل الأّمة.
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ها هي جمّلة ريا�ض الزهراء تفتح اآفاقها لِك, لرت�سلي 
لها ما يجول يف خاطرِك من اأ�سئلة فقهية لتجيب عنها

اهلل  اآية  االأعلى  الدينّي  املرجع  �سماحة  فتاوى  وفق 
:Kالعظمى ال�سّيد علّي احل�سينّي ال�سي�ستايّن

السّيد محّمد الموسوّي )دام توفيقه( 

sistani.org :امل�شدر
موقع مكتب �سماحة املرجع الديني االأعلى ال�سّيد علّي احل�سينّي ال�سي�ستايّن )دام ظّله(

ِف َُّة َراتِِب الُمَوظَّ الَكّد بالَيِدِحلِي

تعيينه  مّت  قد  موّظف  ال�سوؤال: 
حكم  فما  ر�سمّية  غري  بطريقة 

اأخذه الراتب؟
خمالفة  يف  ترخي�س  ل  اجلواب: 
ولكن  الإ�شالمّي،  البلد  القوانني يف 
بامل�شتوى  كان  اإذا  التعيني  بعد 
الخت�شا�س  حيث  من  املطلوب 
الراتب  من  يقب�شه  فما  والكفاءة 

حالل.
من  الأطباء  اأكرث  يعاين  ال�سوؤال: 
اإىل  اإ�سافة  �ساّقة  ليلّية  خفارات 
فهل  املتعب،  ال�سباحّي  العمل 
يجوز للطبيب اأخذ اأجور اإ�سافية 
الوقت  عن  تعوي�ساً  املر�سى  من 

الإ�سايّف؟
اجلواب: ل يجوز.

ال�سوؤال: ي�ساهد الطبيب يومّياً يف 
كبرياً  زخماً  احلكومّي  امل�ست�سفى 

اأداء  عن  امللل  لدرجة  املر�سى  من 
الر�سمّي،  الدوام  اأثناء  الواجب 
فهل يجوز للطبيب معاجلة بع�ض 
ة؟ هوؤلء املر�سى يف عيادته اخلا�سّ

اجلواب: ل يجوز التق�شري يف اأداء 
التوظيف  عقد  بح�شب  الواجب 
يجوز  ول  احلكومّي،  امل�شت�شفى  يف 
العيادة  مبراجعة  املر�شى  مطالبة 
ممنوعًا  ذلك  كان  اإذا  ة  اخلا�شّ

ح�شب نظام امل�شت�شفى.
حكومّياً  موّظفاً  كنُت  اإذا  ال�سوؤال: 
يجوز  فهل  خا�ّض  عمل  ولدّي 
ممار�سة العمل اخلا�ّض ملّدة �ساعة 
الدوام  اأثناء  يومّياً  �ساعتني  اأو 

الر�سمّي؟
اجلواب: ل يجوز اإن اأُِخَذ عليَك يف 
عقد التوظيف عدم ال�شتغال بعمل 

اآخر يف اأثناء الدوام الر�شمّي.

قال اهلل تعاىل:  ِلَياأُْكُلوا ِمْن َثَمِرِه َوَما َعِمَلْتُه اأَْيِديِهْم اأََفاَل َي�ْشُكُروَن )ي�س: 
)35

ز الإ�شالم اأمّيا تركيز على �شرورة العمل  انطالقًا من هذه الآية ال�شريفة ركَّ
والكّد باليد، فجميع الأنبياء الذين ذكرهم القراآن الكرمي كان عملهم باأيديهم 
الروايات  يف  وورد  )�س:45(   اِر َواْلأَْب�شَ اْلأَْيِدي  اأُوِل  تعاىل:  قال  حتى 
 اأعتق األف مملوك من كّد يده)1(، وعن الإمام  ال�شحيحة اأنَّ الإمام علّياً 
الباقر  اأّنه قال: »كان اأمري املوؤمنني  يخرج يف الهاجرة يف احلاجة قد 
الإمام  ويتحّدث  نف�شه يف طلب احلالل«)2(،  ُيتعب  يراه اهلل  اأن  يريد  كفاها، 
ال�شادق  عن جّده قائاًل: »كان اأمري املوؤمنني  ي�شرب بامَلرِّ -اأي امل�شحاة- 
ويكن�س،  وي�شقي،  يحتطب،    كان  اأّنه  اإىل  اإ�شافًة  الأر�شني«،)3(  وي�شتخرج 
وكانت فاطمة  تطحن، وتعجن، وتخبز)4(، وكان  يخرج ومعه اأحمال النوى 
فُيقال له: يا اأبا احل�شن، ما هذا معَك؟ فيقول: »نخٌل اإن �شاء اهلل، فيغر�شه فما 
ُيغادر منه واحدة«)5(، لذا مل يكن الإمام  ياأكل من بيت املال، بل كان طعامه 

نتاج زرعه، وعمله.
يقول علّي بن اأبي حمزة: »راأيُت اأبا احل�شن  يعمل يف اأر�س له قد ا�شتنقعت 
قدماه يف العرق، فقلُت له: ُجعلُت فداَك اأين الرجال؟ فقال: يا علّي قد عمل 
باليد َمن هو خرٌي مّني يف اأر�شه ومن اأبي، فقلت له: وَمن هو؟ فقال: ر�شول 
اهلل  واأمري املوؤمنني واآبائي  كّلهم كانوا قد عملوا باأيديهم، وهو من عمل 

النبّيني واملر�شلني والأو�شياء وال�شاحلني«.)6(
.....................................

)1( و�شائل ال�شيعة: ج17، �س14.)2( امل�شدر نف�شه: �س23.
)3(امل�شدر نف�شه: �س37. )4(امل�شدر نف�شه: �س40.

)5( امل�شدر نف�شه: �س41. )6(الكايف: ج5، 112.
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والء قاسم العبادّي/ النجف األشرف 

َقلُب َعاَلِ اإِلمَكاِن
اإذا ُكّنا ناأخذ الفتاوى من املراجع، فما 

احلاجة اإىل الإمام املهدّي ؟!
هذا  اإيالم  مدى  عن  النظر  بقطع 
يّدعي  عّمن  �شدوره  عند  الت�شاوؤل 
الت�شيُّع لأ�شباٍب كثرية، اأهّمها اإ�شارته 
اإىل عدم معرفة ال�شائل باإمام زمانه 

وقد ُروي عنه : »َمن مات ل يعرف 
فاإّنه  جاهلّية«،)1(  ميتة  مات  اإمامه، 
اإنَّ  اإذ  كبرية؛  مغالطٍة  على  ي�شتمل 
بيان  يف  مهّمته  جانب  اإىل  لالإمام 
ل  عظيمة  مهامَّ  ال�شرعّية  الأحكام 

َتنايَف بنَي قياِمه بها وبني غيبته.
على  اأّكدت  التي  الروايات  فاإنَّ  ولذا 
قد  نف�شها  احلّجة  وجود  �شرورة 
وقد  ظهوره،  �شرورة  عدم  اأو�شحت 
»ل  اأّنه قال:    ُروي عن الإمام علّي 
تخلو الأر�ض من قائم هلل بحّجة، اإّما 
خائًفا  اأو  م�سهوًرا  ظاهًرا 
مغموًرا لئّل تبطل ُحجج 

اهلل وبّيناته«.)2(
والإمامة امتداٌد للنبّوة، بل 
ُتوؤتي  تكن  مل  الأخريَة  اإّن 
باأُُكِلها لول التبليغ بالأوىل، 
ب�شهادة اآيِة التبليغ. وعليه، 
الأدوار  كامل  فلالإمام 
�شوى   النبّي بها  يقوم  كان  التي 
  فالإمام  الإلهّي؛  الوحي  تلّقي 
اليوم مُيّثل يد اهلل تعاىل الغيبّية التي 
تعمل على حفظ دين اهلل تعاىل، فقد 
من  خلٍف  كّل  يف  »اإّن   :عنه ُروي 
عن  ينفي  بيتي  اأهِل  من  عدًل  اأّمتي 
وانتحال  الغالني  حتريف  الدين  هذا 
وذلك  اجلاهلني«؛)3(  وتاأويل  املُبطلني 
يف  وم�شاعدتهم  العلماء  بت�شديده 

احلفاظ عليه.
يف  البالغ  التاأثري    له  اأنَّ  مثلما 
الإمام  عن  ُروي  فمّما  الأّمة،  تكامل 
الأر�ض  »اإنَّ  قال:  اأّنه   ال�شادق
زاد  اإن  كيما  اإمام  وفيها  اإّل  تخلو  ل 
املوؤمنون �سيئاً ردَّهم واإن نق�سوا �سيئاً 
للموؤمنني،  والدعاء  لهم«)4(،  اأمّته 
وراء  من  »لأّننا   : عنه  جاء  مثلما 
حفظهم بالدعاء الذي ل ُيحجب عن 

َمِلك الأر�ض وال�سماء«.)5(
من  عليهم  احلفاظ  عن  ف�شاًل  هذا 
مثلما  الأعداء،  وكيد  الدهر  �شروف 
ُمهملنَي  غري  »اإّنا   : عنه  ورد 
ملراعاتكم ول نا�سني لذكركم، ولول 
ذلك لنزل بكم اللأواء اأو ا�سطلمكم 

الأعداء«.)6(
القيام  عن  ُتقعده  ل    فغيبته 
مبهاّمه، ول غرَو يف ذلك؛ فقد حتّدث 
القراآن الكرمي عن اخل�شر   وما 
الأمن  حفظ  يف  اأدوار  من  به  قام 
ورعاية  والعقائدّي،  القت�شادّي، 
ال�شمان الجتماعّي، رغم جهل النا�س 

ب�شخ�شه.
بل اإنَّ من اأبرز األقابه  القائم، فهو 
اآونِة  جميع  يف  مهاّمه  بجميع  القائم 
عن  ُروي  وقد  غيبته،  ومنها  حياته، 
ر�سول  »يا  قال:  اأّنه  الأن�شارّي  جابر 
اهلل فهل ينتفع ال�سيعة به يف غيبته؟ 
اإي والذي بعثني بالنبّوة   : فقال 
ي�ست�سيئون  به:  لينتفعون  اإّنهم 
بنور وليته يف غيبته كانتفاع النا�ض 

بال�سم�ض واإْن جلَّلها ال�سحاب«. )7(
نعم، تختلف �شّدة اإ�شاءة ال�شم�س يف 
الظهور،  حال  يف  عنها  غيبتها  حال 
�شاريَة  احليوّية  اآثارها  تبقى  ولكن 
ا�شتمرار  يتوّقف  ثّم  ومن  املفعول؛ 
على  الكون  بل  الأر�س  على  احلياة 
جّللها  واإن  ودميومتها  ال�شم�س  بقاء 
ال�شحاب، وكذا الإمام، فهو   مُيثِّل 
قلب عامل الإمكان الناب�س، الذي اإمّنا 
هو حّي بنب�س الإمام ، وباٍق ببقائه، 

فالبّد من وجوده واإن كان غائبًا.
...................................

)1( �شرح الكايف: ج6، �س334. )2( بحار الأنوار: ج36، �س250.
)3( كمال الدين: ج1، �س24٩. )4( �شرح الكايّف: ج5، �س123. 
)5( بحار الأنوار: ج 53، �س177. )6( الحتجاج: ج 2، �س323.

)7( حتف العقول: �س170.
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آمال شاكر األسدّي/ كربالء المقّدسة 

وتيُّ التَّناُسُق الصَّ

للمفردة،  ال�شوتّي  بامل�شتوى  الكرمي  القراآُن  اهتّم 
احلركات  يف  والئتالف  ال�شكل  بجمال  فامتازت 
احلروف  وان�شجام  والُغّنات،  واملّدات  وال�شكنات 
من حيث خمارجها و�شفاتها، فتوؤّثر يف عقل املتلّقي 
ونف�شّيته، يقول الرافعّي: )وح�شبَك بهذا اعتبارًا يف 
اإعجاز النظم املو�شيقّي يف القراآن لرتتيب حروفه 
بع�س  ومنا�شبة  وخمارجها  اأ�شواتها  من  باعتباٍر 
واجَلهر  الَهم�س  يف  طبيعّية  منا�شبًة  لبع�شه  ذلك 
والتف�ّشي  والرتقيق  والتفخيم  والرخاوة  وال�شّدة 
والتكرير، ولي�س يخفى اأّن ماّدة ال�شوت هي مظهر 
النفعال النف�شّي، واأّن هذا النفعال بطبيعته اإمّنا هو 
�شبب يف تنويع ال�شوت مبا يخرجه فيه مّدًا اأو غّنًة اأو 
لينًا اأو �شّدة ومبا يهّيئ له من احلركات املختلفة يف 
ا�شطرابه وتتابعه على مقادير تنا�شب ما يف النف�س 
الإيجاز  اإىل  ال�شوت  يجعل  هو  ثّم  اأ�شولها،  من 
يك�شبه  ما  مبقدار  والب�شط  الإطناب  اأو  والجتماع 
من احلّدة والرتفاع والهتزاز وُبعد املدى ونحوها، 

مّما هو بالغة ال�شوت يف لغة املو�شيقى(.)1(
ليعرّب  �شاعًدا  تنغيًما  الآيات  األفاظ  بع�س  فتخلق   
ْثِل  مِبِ اآَمُنوا  َفاإِْن   :قوله ففي  الآية،  دللة  عن 
يِف  ُهْم  ا  َ منَّ َفاإِ ْوا  َتَولَّ ْن  َواإِ اْهَتَدْوا  َفَقِد  ِبِه  اآَمْنُتْم  َما 
 اْلَعِليُم ِميُع  ال�شَّ َوُهَو   ُ اهللَّ َف�َشَيْكِفيَكُهُم  �ِشَقاٍق 

 َف�َشَيْكِفيَكُهُم لفظة  اّت�شمت  )البقرة:137(، 
تكرار حرف )الكاف( فيها  نتيجة  بنغمة �شاعدة 
مّرتني وهو �شوت حنكّي �شديد مهمو�س)2( يدّل على 
الأ�شوات  من  لأّنه  بها  ويرتبط  ال�شديدة  الأحداث 
املدّوية، ويتعا�شد مع حريف )امليم( و)الفاء(، وهما 
احلروف  هذه  فمجيء  ال�شفوّية،)3(  الأ�شوات  من 
مدوّيًا  تنغيمًا  فيها  َخَلق  واحدة  لفظة  يف  موّزعة 
 يتوافق مع معنى الآية يف تهديد َمن ل يوؤمن باهلل

ومالئكته وتوّعده من جانب، وم�شاندة النبّي و�شّد 
اأزره يف مواجهتهم وعدم التخّوف منهم من جانب 
اآخر؛ لأّن اهلل تعاىل معهم، واملعنيان توافق معهما 

التنغيم املدّوي.
الكرمي  القراآن  يف  املفردات  بع�س  اأ�شوات  وتاأتي 
للكلمة  التعبريّية  فالقّوة  ال�شتدلل،  على  لُت�شاعد 
�شكلها  طبيعة  من  بل  وحده  معناها  من  تتاأّتى  ل 
مرتبط  كالهما  واملعنى  فال�شوت  ال�شوتّي)4(، 
 :بالآخر ارتباطًا ل يقبل التفرقة،)5( ففي قوله
َكاُثُر  حّتى ُزْرُتُ امْلََقاِبَر )التكاثر:  اأَْلَهاُكُم التَّ
1-2(، تقول الدكتورة عائ�شة عبد الرحمن: )وقد 
)املقابر(  ا�شتعمال  يف  البالغّية  ال�شنعة  تد 
يح�ّس  وقد  للتكاثر،  �شوتّية  مالَءمة  جمّرد  هنا 
اأهل البالغة ونح�سُّ معهم فيها ن�شَق الإيقاع بهذه 

الفا�شلة، فهل تكون )املقابر( يف اآية التكاثر لرعاية 
الفوا�شل فح�شب؟ وا�شتعمالها هنا يقت�شيه معنوّيًا 
ما  م�شري  على  الداّل  للتكاثر  املالئم  اللفظ  اأّنه 
يتكالب عليه املتكاثرون من متاع دنيوّي فاٍن، هناك 
حيث جمَتمع القبور وحمَت�شد الِرمم وم�شاكن املوتى 
ودرجاتهم  وطبقاتهم  اأعمارهم  اختالف  على 
والعموم  ال�شعة  من  الدللة  وهذه  واأزمنتهم، 
)القبور(،  لفظ  بها  يقوم  اأن  ميكن  ل  وال�شمول 
)املقابر(  لفظة  القراآيّن  البيان  اإيثار  يتجّلى  وهنا 
على لفظة )القبور()6( فال�شوت يتعا�شد مع املعنى 
الباحثني:  بع�س  قال  مثلما  ل  التفا�شيل،  لإبراز 
)هذه الدللة ال�شوتّية ذات اأثر ثانوّي()7(، فالقراآن 

الكرمي منظومة متكاملة من جميع امل�شتويات.
...........................

)1( مدخل اإىل تف�شري القراآن وعلومه: �س180.
)2( �شّر �شناعة الإعراب: ج1، �س75. 

)3( الأ�شوات اللغوّية: �س81. 
)4( الأفكار والأ�شلوب: �س 45. 

)5( قواعد النقد الأدبّي: �س 3٩. 
)6( التف�شري البيايّن للقراآن الكرمي: ج1، �س201. 
العربّي:  ال�شعر  مو�شيقى  يف  جديدة  نظرة   )7(

�س23٩.

الُقرآِن الَكريِم
ِفي
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شفاء طارق الشمرّي/ بابل 

خديجة الكبرى رحيم السعيدّي/ النجف األشرف 

َنَفَحاُت الَعهِد

هدوء، اأنفا�س نقّية ت�شّبح وترّتل 
يف  ف�شجدت  ال�شالة  معنى  اأدركت  اإميانّية  واأرواح 

حمرابها 
هكذا كنُت اأرى اأرواح املنتظرين حتّلق يف �شماء حّبهم 

للمع�شوق عند �شالة الفجر، وترتيل دعاء العهد 
حيث تّلت حروف احلّب لرت�شم بلوحة البهاء نورًا 
اإّنها  لتقول  الكلمات  تهافتت  حم�شره،  يف  يتجّلى 

اأحّبتَك، 
يف  الع�شق  اآيات  لرت�شم  القلوب  نب�شات  وت�شارعت 

كتابَك القد�شّي 
تلك القلوب التي تنتظرَك منذ )1186( عامًا

كانت ل حكاية مع هذا احلبيب الغائب كباقي املحّبني 
حيث ر�شمُت يف قلبي ا�شمه، بعد �شوت خافت �شمعُته 

من الوجدان عرفُت اأّنه كان ي�شمعني
هذا  يومي  �شبيحِة  يف  له  اأجّدُد  اإيّن  )الّلهم  فقلُت: 

عهدًا وعقدًا وبيعًة له يف عنقي...(.)1(
كّل يوم اأجّدد عهد احلّب لَك يا �شيدّي.. واأذرف دموع 

ال�شوق عليَك
واأت�شاءل: اأيَن اأنَت يا اأّيها العزيز؟ 

نفحات عهد ال�شباح للمنتظرين فل�شفة ل يعرفها اإّل 
 َمن ذاق وارتوى من حّب الإمام

كّل كلمة فيه كاأّنها �شيمفونّية حّب يف ليلة هادئة باردة 
كّل كلمة فيه تعرّب عن انتظارنا اإّياَك

)واكحْل ناظري بنظرة مّني اإليه(.)2(
تلك العيون التي ا�شتاقت لطلعتَك، كّحلها اأّيها احلبيب 

بروؤيتَك 
يختم املحّب مرّددًا اآخر نفحة من نفحات هذا الدعاء، 

يختمها باأمل وحّب وانتظار: )ونراه قريبًا(.)3( 
..............................

)1( )2( )3( بحار الأنوار: ج53، �س٩6.

َماَذا لَْو..؟
ذات مّرة حّدثُت نف�شي قائلًة: ماذا لو راأيُته؟ 
عن اأّي �شيء �شاأحّدثه؟ عن ال�شتياق الذي هو 
جمّرد لقلقة ل�شان، اأم عن تلك الأ�شياء التي 
حتّز يف داخلي، اأحّدثه عن اأيّن واهلل اأهوى اأن 
اأكون معه، اأم اأّن الدنيا ل ترتك ل املجال يف 
اأوّد  اأن�شى حّتى نف�شي بلقياه،  اأّنني  اأم  ذلك؟ 
له:  واأقول  يديه  بني  بنف�شي  لأرمي  اأراه  اأّنني 

ام�شح على قلبي فاإّنه اأ�شرٌي بيد الهوى.
جئتَك متثاقلة حاملًة روحي بني ج�شد هزيل، 
فيه  اأنا  مّما  وانت�شلني  ذلك  حتّقق  لو  ماذا 
وم�شح عّني غبار الُبعد واخليبات، ول يرّدين 

اإّل بعالج يداوي قلبي؟
واأخذ بيدي ودعا اهلل تعاىل باأن يفتح ل اأبواب 
م�شمولة  واأبقى  والآخرة،  الدنيا  يف  ال�شعادة 
بدعائه كّل يوم، ويذكر ا�شمي عند كّل �شالة، 
فهل �شتبقى روحي مري�شة متكا�شلة؟ ل واهلل 
تعاىل بل اإّنها �شت�شّر �شرورًا ويطيب ل عي�س 
الدنيا بقربه، ول يبقى ل�شيطان ذكر بقلبي ول 

يف حياتي.
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الشيخ حبيب الكاظمّي

م�سمون ال�سوؤال:
ل �شديقة موؤمنة وقد تزّوجت من �شخ�س اأحّبها يف اهلل ، وهو اإن�شان �شوّي وغري منحرف، اإّل اأّنها 
اكت�شفت بعد مّدة عدم مداومته على ال�شالة فاإّما اأن يوؤّجلها اأو يرتكها، وهي تريد م�شاعدته، ولكن ل 

تعلم باأّي طريقة بحيث ل ترحه مبا يوؤّثر يف العالقة بينهما..

التَّراُجُع اإلِيَماِنيُّ

ليلى عّباس الحالل/ البحرين 

م�سمون الرّد: 
ينبغي  فال  ُمنكر،  ق�شّية  الق�شّية  كانت  اإذا 
ترك  فاإّن  املنكر..  عن  النهي  يف  الت�شامح 
ال�شالة اأو التهاون بها مقّدمة لكّل مف�شدة، فال 
ُيوؤَمن معه حّتى الإخالل باحلقوق الزوجّية، اإذ 

التارك لل�شالة تارك لأقّل درجات ال�شكر لأكرب 
ُمنعم، فكيف يوؤّدي حّق َمن هو دون ذلك؟ 

واملوعظة  احلكمة  ا�شتعمال  ينبغي  ذلك  ومع 
احل�شنة، ول �شري يف اأن تكون املراأة يف بع�س 
عامَل  فاإّن  الرجال،  لهداية  �شبًبا  الأحيان 

الذكورة  يعرف  ل  احلّق  اإىل  والقرب  الأرواح 
اأ�شباب  عن  البحث  ينبغي  وكذلك  والأنوثة، 
الرتاجع، فلعّل هناك ارتكابًا للحرام يف البني، 
اأو غري ذلك من  ال�شوء،  اأ�شدقاء  معا�شرة  اأو 
اأ�شباب اخلذلن والتقهقر يف امل�شتوى الإميايّن.

نحَيا ِبه.. وِبه َيتنّف�ُس الأمل..
يدفنَنا احَلزن.. وُيِذيب �شُموع الَفرح..

فيبَقى الأَمل؛ ِليهزم الأ�َشى..
يء ال�ُشُموع من جِديد.. وُي�شِ

َخُيوط  الُروح  يِف  وَيُدّب  الَياأ�س  ُيَقاوم 
احلَياة..

الأَمل.. لُه َن�ِشيم َخا�ّس..
بَخري..  �شيُكون  �شيء  كّل  اأّن  ُيَلهمنا 

عندَما ُتداهمنا الُكروب
هو َمن َيهم�س لنا.. اقرَتب ِمن اهلل ؛
لتنق�شع عنَك تلك ال�شَحائب ال�َشوداء.. 

يقرَتُب مّنا بابت�شامتِه؛
ِلُيخربنا.. ل تياأ�س.. فاحلَياُة َجِميلة.. 

هكذا هي تاأتي باألَوانها وبالأمل..
الأ�شود  َلونها  ُتبّدد  اأن  اأنَت..  ت�شتطيع 

اإىل َلون الَبهجة والَفرح..
َعندما ياأتي الياأ�س ِليهزمَك..

انت�شْر عليه ِبن�شوِة الأمل..
يتَنا احَلزن؟.. كم مُيِ

و ُيِحييَنا الأَمل..
مُتوت الآَمال.. يف حَياة ِبال اأَمل..
بالأمِل.. نَبقى، و َيبَقى كّل �َشيء..

َُوَيبَقى األََمل
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خلود إبراهيم البياتّي/ كربالء المقّدسة

َرِبيُع الُقلوِب

َقْوِمي  اإِنَّ  َربِّ  َيا  �ُشوُل  الرَّ َوَقاَل  تعاىل:  اهلل  قال 
)الفرقان:30(،   َمْهُجورًا اْلُقْراآَن  َهَذا  َخُذوا  اتَّ
كلمات ب�شيطة الرتكيب، غزيرة املعنى، حتمل بني 
ثناياها �شجيج ال�شتياء من اأفراد كان حرّيًا بهم 
النور  بهذا  وعاملني  وم�شاندين  مقّربني  يكونوا  اأن 
القومي، ولكن ما حدث هو العك�س متامًا، مّما دعا 
اأن يبّث �شكواه ِعرب كلمات تنّم عن   ر�شول اهلل
�شيطر  جهل،  من  قومه  اإليه  و�شل  ملا  قلبّي  �شيق 
الر�شول  اأّمة  اأغلب  على  هذا  يومنا  اإىل  وي�شيطر 

.الكرمي
اأخذنا جولة فاح�شة ملا حتمله كلمة )يهجر(  ولو 
من معاٍن كثرية لوجدناها ُتطلق على البتعاد عن 
ال�شيء الذي من الطبيعّي و�شله، فالقراآن الكرمي 
تزيينه  ّت  وقد  جنده  ذهبنا  وحيثما  اأعيننا،  اأمام 
الورق  اأنواع  باأجود  ُطبع  وقد  الأ�شكال،  باأجمل 
تلوين  يف  حّتى  الإبداع  كان  حيث  جماًل،  واأكرثها 
اأف�شل  اأّنه من  الأجزاء، مثلما  الأوراق على ح�شب 
عة  واملر�شّ الفاخرة  الُعلب  يف  ُتو�شع  التي  الهدايا 
باجلواهر الثمينة، وقد يوجد باأحجام �شغرية جّدًا 

للحفظ والأمان، فهو هناك يف احلقائب الن�شائّية 
وال�شّيارات، وغريها الكثري من الأماكن التي ل ُتعّد 

ول حُت�شى .
َهَجر  مّمن  اأي�شًا  نحن  األ�شنا  هنا:  ال�شوؤال  وياأتي 
ا�شرتكنا  مّمن  اأي�شًا  نحن  األ�شنا  الكرمي؟  القراآن 
ر�شول  منها  ا�شتكى  التي  ال�شلبّية  ال�شفة  بهذه 

اهلل؟ 
البتعاد  فيه  يكون  �شلوك  هو  الكرمي  القراآن  َهْجر 
الَهْجر  اأ�شا�س  اأّن  هنا  وجند  قراءته،  وعن  عنه 
ولعّلنا  الإن�شان،  لدى  داخلّي  هجر  هو  الظاهرّي 
اأّن  جند  امل�شتويات  َهَرم  على  نظرة  ُنلقي  عندما 
تديّن  اأو  الإ�شالمّية،  الهوّية  �شعف  يف  رمّبا  اخللل 
روح النتماء اإليها، فتت�شّكل غ�شاوة ُمظلمة حتجب 
عندما  ي�شتغرب  البع�س  اأ�شبح  اإذ  القراآيّن،  النور 
ما،  مكان  من  ي�شدر  الكرمي  القراآن  �شوت  ي�شمع 
الأذهان:  اإىل  يتبادر  الذي  ال�شريع  ال�شوؤال  فيكون 
الكرمي فقط  القراآن  ماذا حدث؟ َمن مات؟ وكاأّن 
للقراءة يف املنا�شبات احلزينة! واأ�شبح و�شيلًة تذّكر 
الأ�شخا�س باملاآ�شي التي حدثت، بل الأدهى والأمّر 
من ذلك عندما يتجّراأ البع�س على القول: اأطفئ 

فقد  نتحّدث،  اأن  نريد  لأّننا  الكرمي  القراآن  �شوت 
الإلهّية،  الرحمة  اأبواب  من  بابًا  باأيديهم  اأغلقوا 
َذا ُقِرَئ اْلُقْراآَُن َفا�ْشَتِمُعوا  مثلما قال �شبحانه: َواإِ
)الأعراف: 204(،   ُتْرَحُموَن َلَعلَُّكْم  ُتوا  َواأَْن�شِ َلُه 
وكذلك تنا�شوا اأّن القراآن الكرمي هو ربيع القلوب، 
واأّي ربيع؟ هو كالم اهلل ، وما اأجمله من كالم 
 ِ اهللَّ ِبِذْكِر  اأََل  النفو�س:  ويريح  ال�شدور  ُيثلج 

َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب )الرعد: 28(
وهنا يجب علينا اأن نقف وقفة نحا�شب بها اأنف�شنا 
امل�شتويات  َهَرم  ونتاأّمل  اأولوّياتنا  ترتيب  وُنعيد 
الرتبية  تنظيم  على  طريقه  عن  فنعمل  املنطقّية، 
الأ�شرّية  البيئة  الأ�شا�س يف  القاعدة  ال�شليمة وهي 
اإىل  والنتماء  الهوّية  نعّزز  طريقها  وعن  املحّفزة، 
د�شتورنا العظيم، وبو�شلة ال�شعادة حلياتنا الدنيوّية 
 ُير�شي اهلل القدرات مبا  فن�شتثمر  والأخروّية، 
لنثّبت املعتقدات ال�شحيحة يف منظومتنا الفكرّية، 
تعاىل،  اهلل  ر�شا  نيل  هي  الأ�شا�س  الغاية  وتكون 
فهي اخليمة الكبرية التي ن�شتظّل حتتها من �شرور 
الزمان ون�شتمتع بربيع دائمّي لقلوبنا التي ت�شتحّق 

الأف�شل دومًا.
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منى إبراهيم الشيخ/ البحرين

ال�شالم  وبعد  فاطمة،  بالأ�شتاذة  ناهد  اّت�شلت 
فيه،  ا�شت�شارتِك  اأوّد  مو�شوع  لدّي  قالت:  والتحّية 
اأفكاري،  و�شّتت  بدين،  واأتعب  ليلي  اأ�شهر  فقد 
لعّلِك تدين خمرجًا ل واأعود مثلما كنُت �شابقًا 
تلك الإن�شانة املفعمة بامَلرح واحليوّية القوّية اأماَم 

عاب.. ال�شِ
ا�ستمعت فاطمة لناهد وقالت لها ُمَطمِئَنًة: 

لي اإىل منزل لنتحّدث يف املو�شوع. تف�شّ
جاءت ناهد اإىل منزل فاطمة وا�شتقبلتها بابت�شامة 

وكلمات بّثت يف نف�شها الهدوء والراحة.
فاطمة: ما الذي غرّي مالحمِك؟ تبديَن اأكرب من 

�شّنِك بكثري، وجهِك �شاحب وعيناِك غائرتان.
ناهد: اإّنه القلق وال�شطراب وال�شغوط النف�شّية، 

تفعل بالإن�شان ما تفعل.
ا�ستئنفتا  الكعك..  واأكل  ال�ساي  احت�ساء  بعد 

احلوار:
فاطمة: �شنتحاور ب�شاأن ما ورد من اآيات قراآنّية 
لعّلك  الطماأنينة،  عن    البيت  لأهل  وروايات 

تديَن عن طريقها راحًة و�شكينًة.
القراآن  قارئ  عليها  ميّر  قراآنّية  مفردة  فهناك 
موا�شيع  عّدة  �شياق  ويف  �شور،  عّدة  ويف  الكرمي 
واأزمنة  اأحداث  بعّدة  مرتبطة  وردت  وحماور 
وهي  خمتلفة،  بيئات  ويف  ال�شخ�شّيات  تعّدد  ومع 

)الطماأنينة(.

الكثري من الآيات �شّلطت ال�شوء على هذا املو�شوع 
عند  وتلتقي  تتمحور  اأّنها  اإّل  خمتلفة،  زوايا  ومن 

عنوان عري�س وهو الطماأنينة.
ناهد: ما معنى الطماأنينة؟

ماأنينة  فاطمة: هناك تعريف لغوّي وقراآيّن، الطُّ
: �شكن وثبت وا�شتقّر.  لغًة: الّثقة وعدُم القلق، اْطماأَنَّ
فالطماأنينة لي�شت ال�شكون املطلق، واإمّنا ال�شتقرار 
الذي ياأتي بعد ا�شطراب وقلق، فالقلق وال�شطراب 
�شّد الطماأنينة، وقد جّرب الإن�شان الثنني، فذاق 

حالوة الطماأنينة ومرارة القلق.
حيث  من  خمتلفة  منهما  لكّل  تربته  وم�شاحة 
الطماأنينة  اأّن  حبيبتي  يا  فنالحظ  والكرثة،  القّلة 
هي الأقّل وجودًا وح�شورًا يف حياة الأفراد والأمم، 

بينما القلق هو الأكرث �شيوعًا وانت�شارًا.
الطماأنينة  ين�شد  يزال  ول  القدم  منذ  والإن�شان 
ويبحث عنها، ومن هنا تكون احلاجة امللّحة للرجوع 
�شيء،  كّل  تبيان  فيه  الذي  تعاىل  اهلل  كتاب  اإىل 
طريقها  يبنّي  فهو  الطماأنينة،  الأ�شياء  هذه  ومن 
وروافدها واأهمّيتها عن طريق عّدة اآيات، منها قوله 
ِيي  حُتْ َكْيَف  اأَِريِن  َربِّ  اإِْبَراِهيُم  َقاَل  َواإِْذ   :تعاىل
 َيْطَمِئنَّ َقْلِبي امْلَْوَتى َقاَل اأََومَلْ ُتوؤِْمن َقاَل َبَلى َوَلِكن لِّ

)البقرة:260(.
ومن املوؤّكد اأّن اإبراهيم  كان ين�شد طماأنينًة غري 
التي يبحث عنها الإن�شان العادّي، اإبراهيم  كان 

التوحيد  فبطل  اأكرب،  درجة  اإىل  يرتقي  اأن  يريد 
ُموِقن باملبداأ واملعاد واأّن اهلل تعاىل هو املحيي.

ناهد: اإذن ما معنى طلبه: َربِّ اأَِريِن َكْيَف...؟ 
فاطمة: اإّنه كان يريد اأن ي�شل اإىل مرحلة ال�شهود 

لريى بعينه. 
ناهد: ملاذا؟

،..َيْطَمِئنَّ َقْلِبي فاطمة: اأجاب  :َوَلِكن لِّ
ي�شل  اأحيانًا  نقول:    اإبراهيم  جواب  ولتو�شيح 
ومع ذلك  الإميان،  اإىل مرحلة عالية من  الإن�شان 
اإىل  للو�شول  �شوقه  لهيب  ويزداد  يكون م�شتقّرًا  ل 
بالو�شول  اإّل  يطمئّن  ول  ي�شكن  ول  اأعلى،  مرتبة 

اإليها.
اإبراهيم  ل ي�شعر بال�شتقرار؛ لأّنه كانت هناك 
م�شافة اأخرى يريد اأن يطويها ليتحّقق له ا�شتقرار 
...َيْطَمِئنَّ َقْلِبي اأكرث واطمئنان اأكرث ولذا قال: لِّ
ودرجات  مراحل  الطمئنان  عزيزتي  يا  اإذن 
وم�شافات، وكّلما قطع املوؤمن �شوطًا وتذّوق حالوة 

الطمئنان ت�شّوق اإىل طّي امل�شافات الالحقة.
واإرادة وطموح،  هّمة  املوؤمن �شاحب  كان  اإذا  هذا 
ة  ة من الطماأنينة �شعى اإىل ح�شّ فكّلما حّقق ح�شّ
اأخرى، فالطماأنينة حاجة �شرورّية ل ي�شتغني عنها 

اإن�شان.
ناهد: جعلنا اهلل تعاىل من ذوي الِهَمم العالية.

يتبع...

َولَِكْن لَِيْطَمِئنَّ َقْلِبي
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إيمان صالح إلطّيف/ بغداد

اُر الَجارُ ُثمَّ الدَّ

َوَل   َ اهللَّ َواْعُبُدوا  تعاىل:  اهلل  قال 
ْح�َساًنا  اإِ َوِباْلَواِلَدْيِن  �َسْيًئا  ِبِه  ُت�ْسِرُكوا 
َوامْلَ�َساِكنِي  واليتامى  القربى  َوِبِذي 
 ُنِب اجْلُ اِر  َواجْلَ القربى  ِذي  اِر  َواجْلَ
تعاىل  اهلل  يو�شي  )الن�شاء:36(، 
بالإح�شان اإىل اجلريان البعيدين م�شافًا 
اإىل اجلريان القريبني، واأّن حّق اجلوار 
غري منح�شر يف نظر الإ�شالم باجلريان 
امل�شلمني، بل ي�شمل غري امل�شلمني اأي�شًا.

اأهمّية بالغة،  وحِلّق اجلوار يف الإ�شالم 
الإمام  و�شايا  يف  نقراأ  اأّننا  درجة  اإىل 
"ما زال ر�سول   : اأمري املوؤمنني علّي 
اأّنه  باجلار حّتى ظنّنا  ُيو�سي    اهلل 
اأن  الإ�شالم  اأراد  لقد  �سيوّرثهم")1(، 
يقّوي اأوا�شر العالقات بني جميع اأفراد 
بينهم  فيما  التعاون  لي�شتطيعوا  الب�شر؛ 

عند ظهور امل�شاكل واحلوادث.
اجلار  هو  الإلهّي  التوفيق  موارد  ومن 
  املوؤمنني  اأمري  دعا  لذا  ال�شالح، 
يريد  الذي  املنزل  اختيار  يكون  اأن  اإىل 
لدرا�شة  خا�شعًا  فيه  يقيم  اأن  الإن�شان 
حول اجلريان لقوله : "�َسْل عن اجلار 

قبَل الدار".)2(
ر�شول  ُروي عن  مثلما  واجلريان ثالثة، 
اهلل : "فمنهم َمن له ثلثة حقوق: 
وحّق  اجِلوار،  وحّق  الإ�سلم،  حّق 
حّق  حّقان:  له  َمن  ومنهم  القرابة، 
له  َمن  اجِلوار، ومنهم  الإ�سلم، وحّق 

حّق واحد، الكافر له حّق اجِلوار".)3(

اإّن ح�شن اجلوار من املفاهيم الإن�شانّية 
من  غريه  عن  الإن�شان  بها  يتفّرد  التي 

املخلوقات، فالإن�شان اجتماعّي بالطبع.
اجلريان  بني  العالقة  اليوم  عاملنا  ويف 
الوازع  �شعف  ب�شبب  الأ�شوء  اإىل  ت�شري 
الدينّي لدى الأفراد، مثلما اأّن املخالطة 
م�شاكل  �شّببت  اجلار  مع  الكثرية 
الإبقاء  وجوب  من  بّد  ل  لذا  ونزاعات، 
نف�شه  الوقت  ويف  اخل�شو�شّيات،  على 
ينبغي احرتام خ�شو�شّيات اجلار، فال 
والبحث  حياتهم  يف  التدّخل  اإىل  نعمد 
اأُجريت  درا�شة  ويف  اأ�شرارهم،  عن 
الذين  الأفراد  من  �شريحة  على  حديثًا 
تعّر�شوا اإىل النوبة القلبّية كانت النتيجة 
املوؤذي، يف  اجلار  ب�شبب  اليومّي  التوّتر 
حني جاء يف الأحاديث ال�شريفة اأّن اإيذاء 
 : اجلار من الكبائر؛ لقول ر�شول اهلل
ل  َمن  الآخر  واليوم  باهلل  يوؤمن  "ل 
ياأمن جاره بوائَقُه")4(، لهذا نرى اليوم 
جريانهم  يعرفون  ل  النا�س  من  الكثري 
اإىل  يتعّر�شوا  ل  حّتى  العزلة  لون  ويف�شّ

امل�شاكل، وهذا غري �شحيح.
عن  للكمال  طريقًا  الإ�شالم  جعل  لقد 
ومنهم  بالآخرين  الفرد  عالقة  طريق 
وفق  العالقة  تكون  اأن  على  اجلار، 
احل�شابات العقالنّية واملدرو�شة واملقّيدة 
ح�شن  كيفّية  يف  املقّد�س  ال�شارع  بقيود 

الت�شّرف مع الآخرين.

كان  )فَمن  مو�سوع:  اأجوبة 
يرجو لقاء رّبه(

. ج1/ 2- اأمري املوؤمنني علّي
ج2/ 3- ال�شيخ جواد التربيزّي.

االأ�سئلة:
َمن القائل؟

اجِلوار  ُح�سن  "لي�ض  �ض1: 
اجِلوار  ُح�سن  ولكن  االأذى  كّف 

ال�سرب على االأذى"
. اأ( الإمام الكاظم (

. ب( الإمام ال�شادق (
. ج( الإمام احل�شني (

يعّمر  اجِلوار  "ُح�سن  �ض2: 
الديار ويزيد يف االأعمار"

. اأ( الإمام اجلواد (
. ب( الإمام ال�شادق (
. ج(  الإمام ال�شّجاد (

.........................
)1( الأمثل: ج3، �س141.

)2( نهج البالغة: �س455.
)3( )4( جامع اأحاديث ال�شيعة: ج16، �س8٩.
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دالل كمال العكيلي/ كربالء المقّدسة

َشَر َعامًا ِمَن الَوالءِ َوالَعَطاءِ
َسَة َع

َخم

َشَر َعامًا ِمَن الَوالءِ َوالَعَطاءِ
َسَة َع

َخم

ريا�ض الزهراء  اإ�سدار ن�سوّي ملتزم، اأُطلق يف 
مطبوعات  فيها  ظهرت  التي  الأخرية  ال�سنوات 
تتوّجه اإىل املراأة، اإّل اأّن اللفت للنظر اأّن معظم 
والديكور  املظهر  على  ُترّكز  املطبوعات  هذه 
وامللب�ض، بينما يتّم جتاهل عقل املراأة، اإذ اأغفلت 
خ�سو�سّية  كثرية  اأحيان  يف  الن�سوّية  ال�سحافة 
ق�سايا املراأة امل�سلمة، واأظهرت ال�سحافة املراأة يف 
�سورة النموذج الذي يهتّم باملظهر اأكرث مّما يهتّم 
موجة  هي  اإّنا  نقول:  اأن  ون�ستطيع  باجلوهر، 
اأ�سابت تقريباً معظم ال�سحافة الن�سوّية، بحيث 
اأ�سبحت �سلعة جتارّية اأكرث منها �سحافة، اإذ اإّن 
املطبوعات الن�سوّية بعيدة كّل البعد عن الق�سايا 

املحورّية للمراأة.
يف  املهّمة  املجّلت  من    الزهراء  ريا�ض  ُعّدت 
عاَل املراأة وقد تيّمنت با�سم �سّيدة ن�ساء العاملني 
فاطمة الزهراء ، ُخّطت باأنامل هدفها خدمة 
باأ�س�ض  الإ�سلمّية  الر�سالة  وتر�سيخ  املذهب 
املواّد  العاملّية، اعتمدت تقدمي  فاطمّية طموحها 

الر�سينة التي ُتكتب بَنًف�ض جعفرّي نابع من ع�سق 
. لأهل بيت النبّوة

الـ )15(  تدخل عامها    الزهراء  ريا�ض  ها هي 
وت�سمو نحو الأعايل، وطموحها لتقدمي الأف�سل 
هذه  على  والتعّرف  وللّطلع  وَيِقظ،  م�ستمّر 
املبارك  ملكها  مع  حواًرا  اأجرينا  الغّراء  املجّلة 
ابتداأ مع رئي�ض ق�سم ال�سوؤون الفكرّية والثقافّية 
وكالًة وامل�سرف العاّم للمجّلة جناب ال�سّيد عقيل 
اليا�سرّي )دام توفيقه( الذي اأجابنا عن جمموعة 
من الأ�سئلة، كان يف مقّدمتها: هناك العديد من 
املجّلت التي ُتعنى باملراأة يف العراق، ما الأ�سباب 
التي اأّدت اإىل تبّني العتبة العبا�سّية املقّد�سة فكرة 
على  وطرحها    الزهراء  ريا�ض  جمّلة  اإ�سدار 

اأر�ض الواقع؟
من  العديد  هناك  نعم،  اليا�سرّي:  عقيل  ال�سّيد 
املجاّلت التي ُتعنى ب�شاأن املراأة يف العراق والعامل 
املقّد�شة  العبا�شّية  العتبة  روؤية  لكن  ا،  اأي�شً العربّي 
لتبنّي جمّلة ُتعنى باملراأة والأ�شرة امل�شلمة واإ�شدارها                                                                                                                                         

                                                                                                                       تختلف 
واملجاّلت،  الإ�شدارات  لباقي  احرتامنا  مع  متاًما 
هو  املقّد�شة  العبا�شّية  العتبة  اإليه  ت�شعى  ما  لكون 
اإبراز الدور الر�شاّل والجتماعّي للمراأة، واحلفاظ 
على مكانتها، والهتمام بكّل الق�شايا املتعّلقة بها 
تربوّية،  اأبواب  فهناك  �شواء،  حّد  على  وباأ�شرتها 

علمّية، تعليمّية، اجتماعّية، دينّية.
املّتبعة على  الإ�سراف  اآلّية  ما   :الزهراء ريا�ض 

اأبواب املجّلة؟ وما ممّيزاتها؟
اليا�شرّي: كّل باب من هذه الأبواب ي�شعى اإىل تو�شيح 
الأمور التي رمّبا ت�شتبك على املراأة، ومنها الأمور 
بو�شفها  دورها  اإبراز  عن  ف�شاًل  هذا  البتالئّية، 
ا واأختًا وزوجًة ومربّيًة ومعّلمًة واأ�شتاذًة، وغريها  اأمًّ
من الأدوار التي ت�شطلع بها، واإّن ما مّيزها اأكرث هو 
فجميع مالكاتها  العمل،  ملالكها يف  ال�شعة  اإعطاء 
وحمّررات  واإدارته  التحرير  رئا�شة  من  ن�شوّية، 
وكاتبات وت�شميم ورقابة لغوّية، فهذه ميزة ل تتوافر 
لغريها من املجاّلت الن�شوّية، وهناك ر�شالة تريد اأن 

 هراِء
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ُتو�شلها العتبة العبا�شّية املقّد�شة األ وهي الهتمام 
واملعّلمة  املربّية  وهي  املجتمع  ن�شف  فهي  باملراأة، 
الذي  الأ�شرة  كيان  على  املبا�شرة  وامل�شرفة  الأوىل 
بقوامها و�شالحها ي�شلح املجتمع وتزدهر حياته، 
فهذا ال�شبب الذي دعا العتبة العبا�شّية املقّد�شة اإىل 

اأن تتبّنى هذه املجّلة الغّراء.
ريا�ض الزهراء : كيف كانت تغطية جمّلة ريا�ض 
الزهراء لهذه اجلوانب: الدينّية، والجتماعّية، 
ح�سور  لها  كان  وهل  والنف�سّية،  والقت�سادّية، 

فعلّي يف املجتمع؟
اليا�سرّي: اآلّية الإ�شراف املّتبعة هي حتديد املحاور 
املراأة،  ة  وبخا�شّ املجتمع  يحتاجها  التي  والأمور 
طرحه،  يتّم  ملا  الفكرّية  ال�شالمة  على  واحلر�س 
احلمد  وهلل  للمجّلة،  التقومي  باب  من  يكون  وهذا 
الأخوات يف  ِقبل  تناوله وطرحه من  يتّم  ما  جميع 
اأن يكون  �شليم ول غبار عليه، املق�شود هو  املجّلة 
ا�شم املجّلة نا�شعًا ومدوّيًا يف كّل املجالت العلمّية 
ح�شور  لها  ويكون  والإعالمّية،  والثقافّية  والأدبّية 
فاعل ولي�س ا�شمًا ورقمًا بني الأرقام، فريادتها يف كّل 
املجالت احلياتّية واّت�شاع قاعدتها وزيادة ن�شاطها 
يف كّل املجالت التي تخ�ّس املراأة والأ�شرة امل�شلمة، 
اإ�شافًة  مالكاتها،  بجميع  للمجّلة  الأول  الهّم  هو 
بالتطّور  اأن تبقى م�شتمّرة  اآخر وهو  اأمر مهّم  اإىل 
مع  املجالت  كّل  الريادة يف  اإىل  وت�شعى  والإ�شدار 
يفر�شه  الذي  والأخالقّي  ال�شرعّي  اجلانب  حلاظ 
علينا ديننا احلنيف ومبادئنا واأخالقنا واأعرافنا، 

ل اأن نكون مّيالني اإىل كّل ما ُيطرح، ويجب اأن منّيز 
اأحد،  على  خاٍف  غري  وهذا  وال�شمني،  الغّث  بني 
بارزًا  كان  املجالت  املمّيز يف هذه  املجّلة  فح�شور 
وب�شهادة اجلميع، وكانت التغطيات فاعلة وجامعة 
احل�شور  هذا  داعمنَي  املفا�شل  هذه  لكّل  و�شاملة 
�شني،  املتخ�شّ الأ�شاتذة  بخربات  التغطية  وهذه 
�َشواء كانوا رجال دين وف�شالء اأو اأ�شاتذة اأكادميّيني 

اأو اأطّباء.
هل ا�ستطاعت ريا�ض الزهراء  تطويع الإعلم 

خلدمة املراأة باملراأة؟
اليا�شرّي: بال �شّك، فقد كانت املراآة العاك�شة لهموم 
اإىل  اإ�شافة  اإىل خدماتها  ال�شاعي  وال�شبيل  املراأة، 
مالكها  فح�شور  للمراأة،  الإعالمّي  العمل  تطّور 
الندوات والدورات التطويرّية وب�شفة املدّرب واملعّلم 
�شهد له الكثري من ذوي اخلربة، فلم يقت�شر العمل 
الإعالمّي فقط على املجّلة، بل كان هناك ح�شور 
وتدريب ملالكات اأخرى يف اجلانب الإعالمّي الذي 

يخ�ّس املراأة.
وقد كانت لنا وقفة مع م�سوؤولة مكتبة ال�سّيدة اأّم 
العبادّي: رافقتم  اأ�سماء رعد  ال�سّيدة    البنني 
املجّلة ل�سنوات وكنتم من الداعمني لها يف املحافل 
واملعار�ض، فكيف وجدمت عطاء املجّلة وتاأثريها يف 

املجتمع الن�سوّي؟
 اأ�سماء رعد العبادّي: مّثلت جمّلة ريا�س الزهراء
املواليات  للن�شاء  اخلّطي  الإبداع  متّثل  ولتزال 
الاّلتي يجدَن فيها حمّطة الأمل الواعد بغٍد اأف�شل، 

وهّن يقّدمَن ما جاد به الكفيل عليهّن من فكر 
واإميان �شادق )وما كان هلل ينمو(، لذلك جندها 
دومًا ِقبلة املت�شّفحات من جميع الفئات العمرّية من 
مثّقفات املجتمع الاّلتي ي�شتزدَن من في�شها منهاًل 
الدينّية،  املحّطات  األوان  فيها  املراأة  تد  اًء  و�شّ
الأحيان،  بع�س  يف  وال�شعرّية  التعليمّية،  الثقافّية، 
 .. وغريها الكثري مّما يحاكي الذائقة الفنّية لديهنَّ
متنياتنا للمجّلة دوام العطاء ملا فيه منفعة املجتمع 
واأن يتقّبل اهلل تعاىل جهد العامالت فيها باإخال�س 

اإّنه �شميع جميب.
رافقْت املجّلة منذ يوم ولدتها، وكانت لها ب�سمة 
ال�سنوات  هذه  طوال  املجّلة  م�سرية  يف  ممّيزة 
حترير  رئي�سة  الّهر/  اإبراهيم  ليلى  املن�سرمة، 
جمّلة ريا�ض الزهراء  حتّدثت اإلينا عن م�سرية 
يوؤّدي  مبّينًة:  امل�ستمّر  العطاء  من  الـ)15(عاًما 
الإعالم ب�شفة عاّمة اأدوارًا مهّمة يف احلياة، مثلما 
ة دورًا فاعاًل  �س ب�شفة خا�شّ يوؤّدي الإعالم املتخ�شّ
التي  والتغرّيات  والتحّولت  التطّورات  مواكبة  يف 
ي�شهدها العامل كّل يوم، حّتى اأ�شبح هذا الدور من 
ة يف هذا الع�شر الذي  اأخطر الأدوار واأهّمها، بخا�شّ
اأ�شبح الإعالم فيه و�شيلة رئي�شّية من و�شائل التحّكم 

ومظهرًا من مظاهر القّوة وال�شيادة.
باإ�شدار  الدينّية  املوؤ�ّش�شات  بع�س  قامت  لذا 
مطبوعات حتاول عن طريقها ن�شر الثقافة الدينّية 
الهدف  هي  املراأة  وكانت  املجتمع،  يف  والأ�شرّية 
اأّن  باعتبار  الإعالمّية،  ور�شائلها  املوؤ�ّش�شات  لتلك 
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املراأة هي حمور العائلة، وتقع عليها م�شوؤولّية تربية 
الأولد، فاإن مل تكن الأّم مثّقفة اأو متعّلمة فما م�شري 
الأبناء؟ اإ�شافًة اإىل اأّنها تّت�شل وتوؤّثر يف الأخ والأب 
والزوج واملحيطني، وقد كانت ريا�س الزهراء من 
بني تلك املجاّلت التي اأخذت على عاتقها الت�شّدي 

لتلك املهّمة.
بالق�سرية  لي�ست  م�سريتكم   : الزهراء  ريا�ض 
عال  يف  املمتعة  الرحلة  تلك  عن  اإلينا  حتّدثوا 

ال�سحافة الن�سوّية؟
ليلى اإبراهيم: امل�شرية طويلة وجمريات الأحداث 

كثرية التفا�شيل، نحاول اأن جُنملها يف �شطور...
ن�ساأتها وتطّورها:

من  فر(  )�شِ الأول  العدد  �شدر  الأوىل  ال�شنة  يف 
�شنة  �شعبان  �شهر  يف   الزهراء ريا�س  جمّلة 
1428هـ / �شهر اآب 2007م، معنونة مبجّلة �شهرّية 
يف  والثقافّية  الفكرّية  ال�شوؤون  ق�شم  عن  ت�شدر 
َوحدة  املكتبة/  �شعبة  املقّد�شة/  العبا�شّية  العتبة 
الن�شاء، وكانت مكّونة من )16( �شفحة، واأبوابها 
قلياًل  تو�ّشعت  الثانية  ال�شنة  ويف  وحمّددة،  قليلة 
اأبواب املجّلة، وقد اأ�شبح ت�شميم املجّلة وتن�شيدها 
بالكامل من ِقبل مالك ن�شوّي، اأّما يف ال�شنة الثالثة 
عدد  اأ�شبح  اإذ  وا�شحًا،  والتغيري  التطّور  فكان 
الرابعة  ال�شنة  يف  واأّما  �شفحة،   )32( �شفحاتها 

وم�شمونًا،  �شكاًل  واأكرث  اأو�شع  املجّلة  تطّور  فكان 
حاولنا اأن نغّطي اجلوانب واملوا�شيع التي مل نتطّرق 
اإليها �شابقًا، و�شاعدت زيادة �شفحات املجّلة على 
ذلك حيث توّزعت اأبواب جديدة على )40( �شفحة 
جديدة،  بعناوين  جاءت  القدمية  الأبواب  وحّتى 
ورقم اإيداع املجّلة يف دار الكتب والوثائق العراقّية 

)1141( ل�شنة 2008م.
ال�شحفّي  العمل  مو�شوع  مقاربة  ال�شهل  من  لي�س 
الك�شف  بغية  الن�شوّي  النتاج  وحتليل  الن�شوّي 
كانت  اإذ  وخ�شائ�شه،  العمل  هذا  ممّيزات  عن 
واجتماعّي  �شيا�شّي  واقع  وليدة  عمومًا  ال�شحافة 
التي  حتديدًا  الن�شوّية  بال�شحافة  فكيف  معنّي، 
ترافقت ن�شاأتها مع متغرّيات مهّمة حّدثت بعد عام 
2003م، من تغيري نظام احلكم والنفتاح الثقايّف 
العراق  يف  ح�شل  الذي  والقت�شادّي  والجتماعّي 
الأقالم  التكنولوجّي، حيث ظهرت  التطّور  ودخول 
الن�شوّية كقّوة اإعالمّية بارزة عك�شت ح�شورًا متمّيزًا 
حماولًة منها ل�شّد الثغرات الوا�شحة يف املجتمع بعد 

اأن عّمه اجلهل والتخّلف. 
ن�شر  اإىل    الزهراء  ريا�س  جمّلة  ت�شّدت  لذا 

الثقافة الدينّية والأ�شرّية يف املجتمع.
وقد ا�شتلمت املجّلة م�شوؤولّية اإظهار احلقائق مهما 
بثقافات  املُحكم،  الزمن  اأر�شيف  كانت خمفّية يف 

التي  الأفكار  م�شارح  و�شط  تاأثرياتها  لها  متعّددة 
والعبودّية ونالت �شفافّيتها  ب  التع�شّ طاملا رف�شت 
و�شعها  يف  مقاربة  بذلك  فكانت  �شعب،  زمن  يف 
وُمتابعيها  ُقراّئها  مع  امتزجت  نبيلة  لأهداف 
وحر�شها  وحّبها  لأبنائها  الأّم  حنان  كامتزاج 
عليهم، ونق�شت يف م�شامري �شحافة احلياة اأحرفها 
 مبالكها  الزهراء  املمّيزة، فكانت جمّلة ريا�س 
واإخراج،  وت�شميم  حترير  من  املتكامل  الن�شوّي 
والذي �شّق طريقه خلدمة فكر املراأة ودعم ثقافتها، 
وبرعاية اأبوّية حري�شة حانية ومتابعة من الطاقات 
ما  وتعرف  والقدرات،  الِهَمم  ت�شحذ  التي  اخلرّية 
توؤّدي  وكيف  تقّدم  اأن  الن�شوّية  الطاقات  ت�شتطيع 
دورًا فاعاًل يف احلياة بو�شفها عن�شًرا ب�شرّيًا مهّمًا 

تقّدم ما ير�شي اهلل  واملجتمع.
ِمالك  قدرات  تطوير  يف  املجّلة  اإدارة  اأّثرت  وقد 
تطويرّية،  اإعالمّية  دورات  لعّدة  واإخ�شاعه  املجّلة 
اإعالمّية تطويرّية  دورات  اإقامة  اإىل  �شعت  وكذلك 
لكاتبات املجّلة على اأر�س الواقع واأخرى افرتا�شّية 
اإمكانات  من  تطّور  التي  اجلوانب  اأهم  تت�شّمن 
�شتى  يف  الكتابة  غمار  خلو�س  الن�شوّية  الأقالم 
ال�شنوف والفنون الإعالمّية من: فّن كتابة اخلرب، 
ة، والتحقيق  واملقال ال�شحفّي، وفنون كتابة الق�شّ
املجال  يف  اأْكَفاء  اأ�شاتذة  ِقبل  ومن  ال�شحفّي، 

ْ
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ال�شحفّي...
كاتبات  اأّن  جند  عندما  العارمة  الفرحة  تغمرنا 
الو�شائل  اأغلب  يف  اأقالمهّن  ثمار  ينرثَن  املجّلة 
العتبات املقّد�شة وغريها  الإعالمّية ال�شادرة عن 
  من الو�شائل  امللتزمة التي تن�شر فكر اأهل البيت
بو�شفهّن  بالبنان  اإليهّن  وي�شار  تن�شر،  فيما  وُتبدع 
الن�شوّية  ال�شحافة  �شماء  يف  متاأّلقات  كاتبات 
امللتزمة.. وهو الهدف الذي �شعينا وتعبنا كثريًا يف 
حتقيقه ف�شاًل عن هدف املجّلة من تثقيف املجتمع 

الن�شوّي...
املجّلة  م�شرية  ت�شتمّر  اأن  وتعاىل  تبارك  ندعو اهلل 
اأكمل ما  اآخر، واأن توؤّدي دورها على  اإىل  من جيل 
يكون.. واأن يتقّبل اهلل تعاىل مّنا هذا القليل ليكون 
�شدقًة جارية يف احلياة الدنيا وما بعدها، اإّنه �شميع 

الدعاء..
على  قائم  هادف،  علميٌّ  عمٌل  اللغوّي  التدقيق 
عاف فيها،  حرا�سة اللغة ال�سريفة مّما اأحدثه ال�سِ
خالط  مّما  مكتوباً  واملُخَرج  به  ث  املتحدِّ ي�سون 
مفرداِته، اأو �ساب تراكيَبه، اأو اعرتى اأ�ساليَبه من 
األفاظ م�سينة، وعبارات �سقيمة قد ُتوّدي باملعاين 
بها،  فتخّل  بالأغرا�ض  وتع�سف  اللتبا�ض،  اإىل 
وكّل  بّوابتان،  للمجّلة  املقا�سُد،  ب�سببها  وَتخَفى 

منهما له م�سريته مع املجّلة، ابتداأنا بالأ�ستاذ علّي 
حبيب العيدايّن الذي ق�سى العديد من ال�سنوات 
حار�ساً للغة املجّلة وقد حتّدث اإلينا عن م�سريته 
يتحّمل  كوؤود  مهّمة  اللغوّي  الت�شحيح  مبّيًنا: 
معرتك  يف  ويلج  عاتقه،  على  اأعباءها  امل�شّحح 
مقالت  وت�شحيح  والُبنى،  والأ�شاليب  الألفاظ 
وموا�شيع متنّوعة يف الأ�شلوب والطرح، متباينة يف 
الألفاظ والأفكار اأخاله لي�س ي�شريًا، فيجب اأن يكون 
مت�شّلحًا  العربّية،  اأبواب  يف  الطالع  وا�شع  املدّقق 
احلكم  اإ�شدار  على  تعينه  التي  اللغوّية  باأدواته 
اللغوّي ال�شليم، عارفًا باأ�شاليب الكّتاب ومرتكزاتهم 
التعبريّية، ير�شد اخلطاأ وي�شّد اخللل، هادفًا وراء 
عالية  بدرجة  املو�شوع  اأو  املقال  يخرج  اأن  ذلك 
اأداة نقل  اللغة  اللغوّية والفكرّية؛ لأّن  من ال�شالمة 

الأفكار متى ح�ُشنْت هي جادت الأفكار واملعاين.
مب�شرية رابت على العقد من الزمن مع جمّلة ريا�س 
الزهراء ، ل اأُجانُب ال�شواب اإن قلُت اإّن كّل َمن 
معّينة،  بن�شبة  ذلك  من  ا�شتفاد  بها  و�شارك  عمل 
فالكاتب طّور من اأ�شلوبه الكتابّي وو�ّشع من مداركه 
التعبريّية، وامل�شّمم واملخرج الفنّي بدا اأكرث تفّننًا 
عدد  كّل  يف  يوّظفها  اإبداعّية  مل�شات  عرب  واإجادة 
ور ولوحات تختلف عن �شابقتها، واملدّقق الذي  ب�شُ

وتوجيه  الألفاظ  مالحظة  من  فائدة  اأمّيا  اأفاد 
املعاين وتقومي الأ�شلوب، ففي كّل عدد ُي�شاف اإىل 
اأثناء  يف  ر�شدها  املعلومات  من  هائل  كّم  ر�شيده 

املراجعة والت�شويب.
كّل التوفيق ملالك جمّلة ريا�س الزهراء على ما 
هذا  تطوير  يف  متفانية  جهود  من  ُيبذل  وما  ُبذل 

الإ�شدار عامًا بعد عام. 
ومع الّبوابة الثانية للتدقيق اللغوّي، رحاب جواد 
املجّلة،  يف  م�سريتكم  عن  لنا  حتّدثوا  القزوينّي، 
وهل واجهتم �سعوبات يف هذا املجال، واإن وجدت 

كيف جتاوزمتوها؟
رحاب جواد القزوينّي:

التدقيق اللغوّي جمال �شائق وممتع، لكّنه �شاّق يف 
الوقت ذاته ب�شبب حجم امل�شوؤولّية امللقاة على عاتق 
املدّقق اللغوّي، وهذا ما مل�شته يف اأثناء تربتي يف 
نعم  املباركة..   الزهراء ريا�س  مبجّلة  العمل 
اأثرى  ال�شاّد  لغة  لأّن  عديدة؛  �شعوبات  وجدُت 
واأغنى لغة يف العامل مبختلف علومها �َشواء النحوّية 
�شرورة  اإىل  اإ�شافًة  و..  والبالغّية  وال�شرفّية 
كانت  اإن  الواردة  املوا�شيع  حمتوى  اإىل  النتباه 
تن�شجم مع مبادئنا اأم ل؛ لكّني اأوّد اأن اأتقّدم بفائق 
ال�شكر والتقدير جلميع امل�شوؤولني و للم�شرف العاّم 
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الذين  اللغوّي  املدّقق  والأ�شتاذ  التحرير  ورئي�شة 
ذّللوا ل ال�شعاب ومل ياألوا جهدًا يف تقدمي الدعم 

وامل�شاعدة.
جمّلة  يف  الدوؤوب  العمل  من  �سنوات  ق�سيتم 
وا�سحة  مل�سات  لكم  وكانت    الزهراء  ريا�ض 
مثلما  اإبداعّية،  اأدبّية  مل�سات  املتنّوعة،  اأبوابكم  يف 
�سنوات  مدى  على  متنّوعة  مو�سوعات  تناولتم 
واأ�سهمتم يف تطوير اأقلمكم، فكان عملكم عبارة 
ملتطّلبات  ومواكبة  تكاملّية  توا�سلّية  عملّية  عن 
الع�سر، وقد ملكتم التقنيَة التي تتيح لكم موازنة 
اخلياَل واجلماَل امل�سهبنْيِ مبكيال الإبداع، ال�سّت 
جمّلة  لدى  حمّررة  ال�سمرّي/  حمادة  نادية 
م�سرية  عن  اإلينا  حتّدثت   الزهراء ريا�ض 
امِلَهن  قّمة  التحرير  تبقى مهنة  حة:  الإبداع مو�سّ
ُي�شرف على  يف املجال الإعالمّي، فاملحّرر هو َمن 
حماور  �شياغة  اإىل  اإ�شافًة  للكاتب  املقال  حمتوى 
تنمو مع منّو املجّلة وطموحاتها امل�شتقبلّية واأهدافها 
الفكرّية والثقافّية، لتبداأ رحلة ذات م�شافات طويلة 
خمتلفة  معاجلة  وجوانب  بخربات  ُاخُت�شرت 

طرح  يف  ال�شرعّي  املتوّل  ُخَطب  من  ا�شتلهمُتها 
املحور، و كيفّية ا�شتخدام الأدوات املتنّوعة يف عر�س 
املحور وو�شع احللول العالجّية، فاملجّلة ُوِلدت من 
املجتمع وما ُيكتب فيها ل ّبد من اأن يكون من اأجل 
اأفراد املجتمع، وهذا ما اأ�شعى اإليه ب�شفتي حمّررة 
وحمّررة  كاتبة  بو�شفي  عملي  اأولوّيات  من  ليكون 
اإعداد  اإتقان  يف  اخلطوات  من  العديد  ل  فت�شّهل 
التحقيقات وا�شتطالعات الراأي والتقارير، ف�شاًل 

عن الأبواب الأدبّية يف املجّلة.
املهنّية،  والكفاية  امل�سداقّية  من  يزيد  الت�سميم 
املو�سوع،  فكرة  اإي�سال  يف  مهّماً  دوراً  ويوؤّدي 
الت�ساميم  ا�ستثمار   الزهراء ريا�ض  اعتادت 
جدارة  اأكرث  لأّنها  اجلودة؛  عالية  والر�سومات 
وت�سميم  اجلمهور،  عند  �سداها  ويرتّدد  بالثقة 
عمل  اأّي  جناح  اإىل  يوؤّدي  اأن  ميكن  اجلرافيك 
عن  القّراء  ثقة  ك�سب  ا�ستطعتم  فهل  ف�سله،  اأو 
طريق تلك الت�ساميم، وكيف كانت تلك امل�سرية 
احلافلة بالتمّيز؟ عن تلك امل�سرية حتّدثت اإلينا 
العلّي م�سّممة املجّلة مبّينة: بف�شل  نور حمّمد 

اهلل تعاىل وبرعاية �شاحب املقام وبالت�شجيع الدائم 
اأمنّياتي ولتزال  الكثري من  امل�شرفني حتّققت  من 
تتحّقق، اإذ باتت ريا�س الزهراء  حتتّل ال�شدارة 
ويذكر ا�شمها حينما يكون هناك تعداد للت�شاميم 
ُذِكر  واإذا ما  �شني،  املتخ�شّ اآراء  املتمّيزة وبح�شب 
الت�شميم  جمال  يف  املتمّيزين  �شمن  من  ا�شمي 
فاأرجع هذا التمّيز اإىل املجّلة فهي التي احت�شنت 
اأّي  هناك  كان  اإذا  العذر  وا�شتميحها  مواهبي، 
تق�شري خالل امل�شرية الطويلة معها، ومن اجلدير 
بالذكر اأّن القائمني عليها دائًما ما يتبّنون املواهب 

ويطّورونها، وهذا كان ن�شيبي من رعايتهم.
لها  كانت  اأخرى  م�سّممة    الزهراء  لريا�ض 
وقفات مع جمّلتنا الغّراء، حوراء ح�سن الها�سمّي 
وعملها  املجّلة  يف  م�سريتها  عن  اإلينا  حتّدثت 
حة: الت�شميم الطباعّي هو البتكار واخَللق  مو�سّ
منفعة  لها  فنّية  اأعمال  لإنتاج  الت�شكيلّي  والإبداع 
عامل  يف  يدخل  ما  كّل  وهو  املتلّقي،  لدى  ح�شّية 
اأو  جماّلت  ت�شميم  اأو  �شعار  كعمل  مثاًل  الطباعة 
مل�شقات وما اإىل ذلك من الفنون الب�شرّية، فهي 
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اإذًا ربط عنا�شر مرئّية ت�شمل اخلّط وال�شكل واللون 
هو  هنا  امل�شّمم  ودور  والر�شم،  وال�شوء  والف�شاء 
اأو  لنمٍط  وفقًا  العنا�شر  هذه  تنظيم  اأداة  مبنزلة 
نهٍج يراه معرّبًا عن اإح�شا�شه اأو ميوله، وهنا يعتمد 
لأّنه  البتكار؛  على  امل�شّمم  قدرة  على  الت�شميم 
ي�شتخدم ثقافته وقدرته التخّيلّية ومهاراته الإبداعّية 
يف َخلق عمل يّت�شف بالواقعّية واجلدّية حّتى يوؤّدي 
ع من اأجلها،  الت�شميم الغر�س اأو الوظيفة التي ُو�شِ
  الزهراء  ريا�س  جمّلة  مع  تربتي  طريق  وعن 
منذ ما يزيد على العام، متّكنت من تطوير مهاراتي 
يف جمال الت�شميم الطباعّي عن طريق املمار�شة، 
والتوا�شل مع امل�شّممني الآخرين وتبادل اخلربات 
معهم، وتعّلم كّل ما هو جديد يف عامل الت�شاميم، 
واإجادة التقنيات اجلديدة، من اأجل التمّيز وتقدمي 

�شي. الأف�شل يف جمال تخ�شّ
ال�سورة هي اأّول �سيء جلاأ اإليه الإن�سان للتعبري 
اأن  اأحد  اأّي  اأفكاره، هل ي�ستطيع  عن نف�سه وعن 
الأّيام  اأن يقّلب جريدة ت�سدر يف هذه  اأو  يتخّيل 
من  وغريها  والر�سوم  ال�سورة  من  خالية  وهي 
والأ�سكال  والكاريكاتري  امل�سّورة كاخلرائط  املواّد 
البيانّية والر�سوم التو�سيحّية؟ ال�سورة هي ن�سف 
اخلرب واأحياناً ت�سرح اخلرب كامًل بدون نق�سان 

متفّتح  واأفق  وا�سع  خيال  لهم  للذين  ة  بخا�سّ
ريا�ض  ملجّلة  ملحتوياتها؟،  املتمّعن  الفهم  حول 
اإ�سراء  اإبداعّية،  عد�سة  ذات  م�سّورة   الزهراء
مقداد ال�سلمّي حتّدثت اإلينا عن عملها يف املجّلة 

مبّينة:
تطّورات  �شهد  فّنًا،  بو�شفه  ال�شحفّي  الت�شوير 
ل  جميل  كفّن  اجلمالّية  املرحلة  من  نقلته  كبرية 
اإىل  الفّني  والتكوين  بال�شكل  اإّل  الفنان  فيه  يهتّم 
املرحلة الإعالمّية كفّن تطبيقّي وظيفّي يهتّم بالِقيم 
الإخبارّية وال�شحفّية، وُعّدت ال�شورة الفوتوغرافّية 
اأجنح و�شيلة اإعالمّية واأهّمها فباإمكانها اأن تو�شل 
اأف�شل  اأ�شرع وب�شورة  اأو الهدف ب�شورة  امل�شمون 
حلظات  كذلك  ت�شرح  وهي  اللفظّي،  التعبري  من 

ل. ة من حلظات النباأ ب�شكل بيايّن ومف�شّ خا�شّ
بدّقته  يتمّيز  ال�شحفّي  الفوتوغرايّف  والت�شوير 
لأّنها  دقيقة  العد�شة  اأّن  نعلم  وكّلنا  املتناهية، 
مو�شوعّية ول تلتقط اإّل ما تراه بالدّقة والتف�شيل، 
وكانت م�شريتي ب�شفتي م�شّورة يف املجّلة حافلة، 
اإذ اأخذُت على عاتقي تغطية التقارير والتحقيقات 
ة باملجّلة والغالف يف بع�س الأحيان، ولأّننا  اخلا�شّ
العبا�شّية  العتبة  نعمل يف جمّلة ن�شوّية �شادرة من 
املقّد�شة كانت اللقطات التي اأريد التقاطها اأراعي 

اأّل  مثل  الدّقة،  مبنتهى  اجلوانب  من  العديد  فيها 
اأُظهر وجوه الن�شاء، اأي املحافظة على قدا�شة املراأة 
الإ�شالم، فكانت  كّرمها  بعّفة مثلما  ونقل �شورتها 
م�شريتي مكّللة بالنجاح لكوننا نعمل يف كنف قمر 

الع�شرية  الذي اأحاطنا بجوده.
ت�سافرت  الذي  العدد  هذا  هو   )169(
احلّلة,  بهذه  الإ�سداره  جمتمعة  اجلهود 
والكّل غمرته ال�سعادة عند االكتمال, وهذا 
االإح�سا�ض يتجّدد يف كّل �سهر, غاية �سامية 
العتبة  من  م�ستمّر  ومادّي  معنوّي  ودعم 
العبا�سّية املقّد�سة ال�ستمرار جمّلة العطاء 
واجلود خدمة للمذهب بَنَف�ض ن�سوّي مبارك 
املكان  �ساحب  رعاية  حتت  ينمو  وطموح 
واملتوّل  اأنواره,  ومن    ها�سم  بني  قمر 
ال�سرعّي للعتبة العبا�سّية املقّد�سة �سماحة 
ال�سّيد اأحمد ال�سايف )دام عّزه( الذي غمر 
املتوال,  ودعمه  االأبوّي  ُبحنّوه  العاملني 
وهذا ما يجعل ريا�ض الزهراء  معطاًء يف 

كّل حني.
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نادية حمادة الشمرّي/ كربالء المقّدسة

مليئة  بال�سّيدات  ة  خا�سّ جتارب  ثّمة 
جمعها  مّت  لو  جتارب  والِعرب,  بالدرو�ض 
لكّل  ميكن  مفتوح,  كتاب  مبثابة  الأ�سبحت 

الن�ساء االإفادة منه.
بها  ميّر  التي  التجارب  يف  يرى  البع�ض 
تقّوي  حياته,  يف  مفيدة  حمّطات  االإن�سان 
خربته  وتزيد  عزميته  وت�سّلب  معارفه 
على  التجارب  كانت  اإذا  كيف  احلياة,  يف 
تنّوعها ال تفارق الواقع, تبقى لتلك املتعّلقة 
مبجال العمل خارج املنزل نكهة متمّيزة على 
ال�سعيدين االإيجابّي وال�سلبّي, �ساألنا عددًا 
ا�ستثمار  لنا  ميكن  كيف  عن  ال�سّيدات  من 
اإيجابّيات العمل عن ُبعد وتفادي �سلبّياته 

يف زمن كورونا؟

جتربة جديدة مرقمنة
العبودّي/  داخل  نهاوند  االإعالمّية  تبنّي 
تربة  ُبعد  عن  العمل  قائلًة:  الكفيل,  اإذاعة 
وهي  الإعالم،  يف  عظيم  اأثر  لها  �شيكون  جديدة، 
من  نقّدمه  ملا  الأولوّيات  لرتتيب  جديدة  فر�شة 
برامج، وزيادة م�شاحة العالقات الجتماعّية؛ لكّنها 
يف الوقت ذاته فر�شت على الإعالمّي �شغوطًا غري 
ة يف الربامج  م�شبوقة، منها �شعوبة التنّقل، بخا�شّ
امليدانّية، واأجده اختبارًا قوّيًا ل�شتعداده يف التعامل 

رقمّيًا مع كّل �شيء. 
مرمى العدوى

نعمة  اأ�سامة  الدكتورة  م�سوار  يكن  مل 
وحول  �سهاًل,  وجتميل  جلدّية  احلمريّي/ 
جتربتها يف العمل عن ُبعد قالت:  مهنة الطّب 

مهنة من �شماتها الإ�شراف على احلالت املر�شّية 
يف  اهتماماتنا  اأبرز  فكانت  ال�شحيح،  للت�شخي�س 
ا�شتمرارّية  على  كورونا هو احلفاظ  بداية جائحة 
اأن�شطتنا الطبّية و�شمان توافرها مَلن يحتاجها، بداأنا 
اأوىل اأن�شطتنا ملكافحة فريو�س كورونا امل�شتجّد يف 
يناير/ كانون الثاين2020م، حيث ارتكز عملنا على 
اأن�شطة  وتعزيز  الفريو�س،  حول  ال�شحّية  التوعية 
الوقاية من العدوى ومكافحتها واإجراء التدريبات 
ة يف املرافق ال�شحّية، ولدى الفئات  حولها، بخا�شّ
الأكرث عر�شة لالإ�شابة. و�شرعان ما و�ّشعنا نطاق 
اجلائحة  بداية  قبل  قائمة  كانت  التي  اأن�شطتنا 
ملناطق ذوي الدخل املحدود، لتكون اخلطوة الثانية 
دمج  هي  2020م،  عام  من  الثاين  الن�شف  يف 
اأّما  اأن�شطة مكافحة املر�س يف م�شاريعنا املعتادة، 

"الَعَمُل َعْن ُبعٍد" َسيَِّداٌت َيرِويَن َتَجارَِبُهنَّ 

َهاِجُس َسَعاَدٍة في الَوهَلِة اأُلولى.. 

َقاُرِب االجِتَماِعّي َعلى الَمدى الَبِعيِد.. وِمفَتاٌح لِلتَّ
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اليوم وفيما يواجه العامل موجاٍت جديدة من تف�ّشي 
املر�س، فقد بداأنا بالتوا�شل مع املر�شى عن ُبعد، 
هذا  ومن  التوا�شل،  يف  للمري�س  مهّم  جانب  وهو 
العمل  ولي�س  ُبعد،  عن  التوا�شل  ا�شتطعنا  اجلانب 

عن ُبعد فنحن من ن�شّد هجمات العدوى.
قهر امل�ستحيل

بدورها توؤمن ال�سّيدة غادة دم�سق/ مفهر�سة 
احلر�س  باأّن:  اللبنانّية  الوطنّية  املكتبة 
على  املكتبة  موّظفي  و  الإدارّي  للمالك  امل�شتمّر 
واملوؤمترات  الفعالّيات  خمتلف  يف  الفّعال  التواجد 
التي تهدف اإىل تطوير ال�شتخدام الفاعل لالأدوات 
للتعّلم الفرتا�شّي، و�شمان ا�شتمرار عمل  املعّززة 
عن  توّقف  بدون  التعّلم  لعملّية  الداعمة  اجلهات 
اإىل  احلالّية -م�شريًة  ال�شتثنائّية  الظروف  طريق 
اأهمّية امل�شاركة يف مثل هذه الفعالّيات- مُيّكن فريق 
التحدّيات  مواجهة  من  والتدريبّي  الإدارّي  املعهد 
التي تواجه عملّية التعّلم عن ُبعد، اإ�شافة اإىل تعزيز 
قدرتهم على تقدمي تربة تعّلم افرتا�شّي ممّيزة 
يف  الرقمّي  التحّول  عملّيات  اأّن  م�شيفًة  وفاعلة، 
ن�شتطيع عن طريقها   نافذة  التعّلم  مركز م�شادر 
والنفتاح  الآخرين،  من  والتعّلم  والتعاون  البتكار 

على اجلهات الفاعلة من غري املكتبات. 
ر�سائل اإلهّية

م�سطفى/  غادة  توؤّكد  جانبها,  ومن 
مهند�سة/ اأمريكا, على اأّن العمل عن ُبعد بالفعل 

يحّقق حت�شينًا يف الأداء والإنتاجّية لدى ال�شّيدات؛ 
ب�شبب  الوقت  لت�شييع  عر�شًة  اأقّل  اأ�شبحَن  لأنهّن 
التاأّخر يف الو�شول اإىل َمقّر العمل، وكذلك العودة 
اإىل املنزل وت�شييع الوقت يف الأحاديث مع الزمالء، 
ال�شلبّيات  اأّما من جهة  هذا من جهة الإيجابّيات، 
فهو قّلة الرتكيز يف اإجناز العمل املطلوب لقربها من 
اأطفالها، فبيئة العمل املكتبّية بالفعل مليئة بعوامل 
الرتكيز، علًما باأّن العمل من املنزل يحّقق للكثريات 
توافر املزيد من الوقت الذي يتحّتم علينا ق�شاءه مع 
الأ�شرة، وهو ما نبحث عنه لتقوية الروابط الأ�شرّية 
واحلفاظ على ال�شّحة النف�شّية لالأبناء بوجه خا�ّس 
اإلهّية لنا  والأ�شرة بوجه عاّم، وهي مبنزلة ر�شائل 

من اأجل احلفاظ على الروابط الأ�شرّية.
م�سمار للنقا�ض

مدّر�سة/  ر�سا/  مرمي  االأ�ستاذة  ح  وتو�سّ
العراق, قائلًة: العمل من املنزل يبدو للكثريين 
اأّنه اأ�شهل بكثري، لكن يف احلقيقة يحتاج اإىل الكثري 
اإمكانات  ظّل  يف  منه  املطلوب  لتحقيق  اجلهد  من 
تكنولوجّية اأقّل مّما يف حميط العمل، مثلما اأّنه يقّلل 
من النقا�شات بني الزمالء، والتي لها دور كبري يف 
البتكار،  جانب  من  العمل  موا�شلة  على  الت�شجيع 
التي  يقّلل من اخلربات  البيت  البقاء يف  اأّن  واأجد 
والأكرث  الأقدم  الزمالء  املوّظف من  ي�شتفيد منها 

خربة منه.

تاأثريات اإيجابّية
العراق,  مرتجمة/  قا�سم/  وجدان  جتد 
اأّدت  بكونها  تتمّثل  اإيجابّيات  ُبعد  عن  للعمل  اأّن 
التكنولوجّي  التطّور  من  لال�شتفادة  التوّجه  اإىل 
وا�شتثماره يف تطوير اآلّيات العمل، فهو يوّفر فر�شة 
انت�شار املعلومات والن�شاطات وعر�شها عر�شًا اأو�شع 
على  الّطالع  فر�شة  يوّفر  مثلما  عليه،  كان  مّما 
وتقييم  مبا�شر،  ب�شكل  ونتائجه  املجتمع  يف  تاأثريه 

هذا التاأثري.
تقدير العالقات االجتماعّية

اأزياء  م�سّممة  �سم�سّي/  غدير  تبنّي 
اإ�سالمّية/ لبنان, قائلًة: وترية العمل املتوا�شل 
ومتطّلبات العمل قد جعلت مّني �شخ�شًا بعيدًا كّل 
اجلزء  فكانوا  عائلتي،  من  ال�شّن  كبار  عن  البعد 
عن  العمل  وب�شبب  كورونا  اأزمة  ويف  املرئّي،  غري 
بالن�شبة  واأ�شبحوا  معهم  التوا�شل  ا�شتطعت  ُبعد 
اإّل اجلزء املهّم يف حياتي بتوفري وقت كاٍف ملتابعة 
احلالة ال�شحّية لهم وتوفري وقت للتحّدث معهم، 
ولعّله تطبيق عملّي ملا ننتظره من اأولدنا واأحفادنا 

يف امل�شتقبل وهو ُح�شن املعاملة.
يبحثَن  اأن  على  الن�سوة  نون  ا�سّرت  اإذن 
فُي�سنَب  العملّي  املجال  يف  االإيجابّيات  عن 
اأّن  اأدركَن  اأن  بعد  املطاف,  نهاية  يف  الهدف 
طريق االألف ميل يبداأ بخطوة, وعليهنَّ اأن 

ي�ستفدَن منها.
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خاّص مجّلة رياض الزهراء

ِبأَنِشَطٍة َوَفّعالِيَّاٍت َهاِدَفٍة: 

يِنيَُّة  َمَداِرُس الَكِفيِل الدِّ

وَرِة  النِّسِويَُّة َتَتواَصُل ِبالدَّ

الثَّاِنَيِة لَِطالِباِت الَجاِمَعاِت 

الِعَراِقيَِّة 

لعام 2020-2021م

توا�شل  كبري  تفاعٍل  و�شط 
الن�شوّية  الدينّية  الكفيل  مدار�ُس 
لطالبات  الك�شفّي  املخّيم  يف  اأن�شطتها 
اجلامعات املو�شوم بـ)ِمن �شذا خزانة العلم 
الثانية،  لل�شنة  نرتقي(   الن�شاء �شّيدة 
املخّيم  لهذا  اأعّدته  الذي  للمنهاج  وتبعًا 
تهدف  تربوّية  ثقافّية  فّعالّيات  �شّم  الذي 
اإىل الرقّي وال�شمّو بهذه الفئة، مبا ي�شمن 

زيادة ر�شيدهنَّ املعريّف.
ومن جملة الفّعالّيات والأن�شطة التي �شّمتها 
اإن�شاد )اأحباب  هذه الدورة م�شاركة فرقة 
الزهراء(، وم�شابقة قراآنّية بني طالبتني 
اأقيمت  الكفيل  مدار�س  �شعبة  طالبات  من 
�شهداء  عوائل  وتكرمي  مراحل،  اأربع  على 
ال�شرعّي  املتوّل  ِقبل  من  ال�شعبّي  احل�شد 
ال�شّيد  �شماحة  املقّد�شة  العبا�شّية  للعتبة 

اأحمد ال�شايّف )دام عّزه(. 

الكنايّن  ب�سرى  ال�سّيدة  واأو�سحت 
الكفيل  مدار�ض  �ُسعبة  م�سوؤولة 
الدينّية يف لقاء لها مع �سبكة الكفيل 

قائلًة:
اإمتام  على  وحر�شهنَّ  جلهودهنَّ  "تقديرًا 
متطلباتهّن الدرا�شّية يف ظّل جائحة "كوفيد 
1٩"، �شعت العتبة العبا�شّية املقّد�شة جاهدة 
تكرمي  حفل  اإقامة  اإىل  قدًما  امل�شّي  يف 
اجلامعات  طالبات  من  الثانية  الدفعة 
العراقّية والذي ميّثل ت�شريفًا لهّن وحافزًا 
والنجاح  التطّور  م�شرية  يف  لال�شتمرار 

والنظر اإىل امل�شتقبل بثقة واطمئنان". 
التخّرج  حفل  "اأّن  الكنايّن:  واأكّدت 
متّثله  مبا  العتزاز  عن  بها  نعرّب  منا�شبة 
طالبات اجلامعات العراقّية لتاأكيد اللتزام 
هذه  ومتّيزت  وت�شميم،  عزم  بكّل  بالعمل 
كورونا  فريو�س  مع  التحّدي  ب�شنة  ال�شنة 
حتّدي  يف  للطالبات  عمليًّا  در�شًا  ليكون 
العقبات التي تواجههنَّ يف امل�شتقبل، وكيفّية 
الأجواء  مع  تتنا�شب  التي  احللول  اإيجاد 
العاّمة؛ لتكون ال�شتعدادات وقائّية و�شحّية، 
من توفري امل�شتلزمات اللوج�شتّية من مواّد 
تعقيم وتباعد مكايّن بني الطالبات، هذا من 
اجلانب  من  اأّما  ال�شحّي،  التثقيف  جانب 
اإىل  الطالبات  من  عدد  �شعى  فقد  الدينّي 
الت�شجيل يف �ُشعبة مدار�س الكفيل الدينّية 

لتعميق دور التوا�شل مع تلك املدار�س".   

 وختمت الكنايّن كالمها بتقدير جهود 
املالك الإدارّي وال�ُشعب الن�شوّية وتثمينها، 
املنظومة  تطوير هذه  الدائم يف  وتعاونهما 
العراق  جامعات  خلّريجات  �شة  املخت�شّ
لكونهم �شركاء ا�شرتاتيجّيني يف هذا املجال 
عملّيات  دعم  يف  البالغة  لأهمّيته  نظرًا 
يف  امل�شتقبل  و�شناعة  التنموّي  التخطيط 
العراق، موؤّكدة اأّن كاّفة الفعالّيات والفئات 
املدعّوة مدرو�شة درا�شة تتنا�شب مع الو�شع 
النف�شّي  والدعم  ال�شحّي  للجانب  الراهن 

للطالبة.
داأبت العتبة العبا�شّية املقّد�شة على التوا�شل 
مع جامعات العراق، وهو اأحد اأن�شطة �ُشعبة 
والذي  الن�شوّية،  الدينّية  الكفيل  مدار�س 
ال�شّديقة  مركز  مالك  متابعته  يتوىّل 
الطاهرة، الذي خّل�س فكرة امل�شروع يف 
و�شع برامج تتمّيز بال�شتمرارّية على مدار 
ُوَر�ٍس علمّية  فيها تقدمي  يتّم  العاّم، بحيث 
ملختلف ميول الطالبات واهتماماتهّن، ومن 
مهاراتهّن  وتنمية  قدراتهّن  تطوير  اأجل 
لو�شع  والجتماعّية؛  وال�شخ�شّية  العلمّية 
اآلّية عمل ملا بعد التخّرج، منها احلّث على 
الذي  الواقع  تغيري  على  والعمل  التفاوؤل 

ُيعاين منه املجتمع، واملُتخّرجة.
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َوَصايا َسماَحِة الَسّيِد المتوّلي الّشرعّي للَعتبِة الَعّباسّيِة 

المقّدسِة )دام عّزه( وتوجيهاُتُه إلى المؤّسساِت التَّعليمّيِة

َ

خالل زيارة �شماحة ال�شّيد املتوّل ال�شرعّي للعتبة 
العميد  جامعة  عّزه(  )دام  املقّد�شة  العّبا�شية 
ب�شحبة ال�ّشيد الأمني العام )دام تاأييده(، وال�ّشيد 
النائب )دام تاأييده(، يوم ال�شبت املوافق لـ4/3/ 
2021م، ولقائه بال�شّيد رئي�س اجلامعة املحرتم، 
وال�شّيد امل�شاعد الإدارّي املحرتم، وبوجود خمّول 
الهياأة التاأ�شي�شّية، ورئي�س هياأة الرتبية والتعليم 
حتّدث  املقّد�شة،  العّبا�شّية  العتبة  يف  العاّل 

�شماحته مبّيًنا:
الِهمم  فتور  يف  الراهن  الظرف  اآثار  من  نحّذر 
وتراجع امل�شتوى؛ فبلدنا يعي�س واقًعا معروًفا حتت 
�شغط الوباء، وهو ظرف لعّل طوله �شيرتك اآثاًرا  
يف امل�شرية الرتبوّية والتعليمّية، مثلما هو الأثر يف 
اأن  اِلهمم  على  منها  ُيخ�شى  اآثار  وهي  غريهما، 
تفرت، وعلى النفو�س اأن حتبط، وعلى الإجناز اأن 
ُيعاق، اأو يرتّدى يف براثن املحبطات، ل �شّيما اأّن 
اإيقاع احلياة بداأ -بفعل اجلائحة- يفرت، وي�شيب 
واأخ�شى ما نخ�شاه  كثرًيا من مفا�شلها اخلمول، 
هو اأن ي�شت�شلم لها الفرد، فتوؤّثر يف واقعه، وتغرّي 

قناعته بجدوى العلم والتعّلم ونتائجهما.

ول �شّك يف اأّن ظروًفا كهذه، اأ�شبحت معروفة عند 
العراقّيني، وقد َخربوها �شابًقا يف �شنوات احلروب 
الطويلة التي جعلت الفرد ينفر من الدر�س العلمّي، 
ويقتنع بعدم اأهمّيته، ويلوذ بالقعود، وي�شت�شلم اإىل 
من  وغريها  احلرب  لأّن  �شيء؛  كّل  من  الياأ�س 
اِلهمم فعلت فعلها  النفو�س ومهّدمات  حمبطات 

يف هّمته، ون�شاطه، وخّط �شريه.
ل  فنحن  الراهن،  الظرف  طال  وقد  اليوم،  اأّما 
فتور  اأ�شباب  من  �شبًبا  الظرف  يكون  اأن  نريد 
اأن  نريد  ل  الإجناز،  عوائق  من  وعائًقا  الهّمة، 
اأّي �شعور �شلبّي، وي�شت�شلموا  اأبنائنا  يرت�ّشخ عند 
الأمور،  معال  عن  فيقعدوا  املحبطة،  مل�شامينه 
العلم،  طلب  عن  هم  �شت�شدُّ الفتنة  مثل  فهذه 
عن  و�شتثنيهم  املعال،  اإىل  ال�شعي  دون  وحتول 
الك�شل  خطر  اإىل  النتباه  عدم  واأّن  مرادهم، 
الذي بداأ ي�شت�شري يف مفا�شل احلياة، �شيوقع يف 
الت�شليم بنتائجه، وال�شت�شالم مل�شامينه ال�شلبّية، 

و�شيقتل كّل اإبداع وتديد.
وكان �شماحته قد ا�شرت�شل يف ذكر ن�شائح للتغّلب 
على هذا ال�شعور، حمّذًرا من حمبطات الأعمال 

الظرف  اتخاذ  اإىل  داعًيا  وكبريها،  �شغريها 
النفو�س،  يف  الإيجابّي  للتاأثري  منطلًقا  الراهن 
تهم وت�شجيعهم  و�شبًبا يف ترقية الأفراد و�شموِّ همَّ

على طلب العلم.
العليا  الإدارة  على  يجب  باأّنه  �شماحته  مذّكًرا 
تبداأ  اأن  اجلامعة  رئا�شة  على  اأو  للموؤ�ّش�شة، 
والأ�شاتذة  العمادات  ُت�شرك  واأن  بنف�شها، 
وبذل  العجلة،  تلك  بدفع  والطاّلب  واملوّظفني 
والإبقاء  اٍلهمم،  ورفع  الراكد،  لتحريك  اجلهد 
على جذوة الروح العلمّية مّتقدة، مثلما اأّن عليها 
وفتح  معهم،  والتوا�شل  منت�شبيها  ا�شتقطاب 
اأبوابها على م�شاريعها مَلن يريد الإ�شافة وتقدمي 

كّل ما هو اإيجابّي.
�شري  حركة  توّثق  اأن  الر�شينة  املوؤ�ّش�شات  وعلى 
وح�شن  مل�شاريعها،  تبّنيهم  لهم  وت�شّجل  اأبنائها، 
معايري  هناك  تكون  واأن  و�شونها،  اإدارتها، 
منازلهم  واإنزالهم  الأ�شخا�س  لتقييم  مو�شوعة 
�شاحب  بني  فيها  يفّرق  واأن  ي�شتحّقونها،  التي 
واأن  غريه،  وبني  والتفاعل،  الهّمة  وذي  املبادرة، 

ُيكاَفوؤوا على َوفقها.
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نقشت مضامير الحياة نقشت مضامير الحياة 

بأحرف من ذهببأحرف من ذهب

 رياض الزهراء رياض الزهراء

اأّدى االإعالم دورًا مهّمًا يف احلياة, 
مواكبة  يف  فاعاًل  دورًا  اأّدى  مثلما 
والتغرّيات  والتحّوالت  التطّورات 
التي ي�سهدها العامل كّل يوم, وهذا 
واأهّمها,  االأدوار  اأخطر  من  الدور 
الذي  الع�سر  هذا  يف  ة  بخا�سّ
اأ�سبح االإعالم فيه و�سيلُة رئي�سًة 
من  ومظهرًا  التحّكم,  و�سائل  من 

مظاهر القوة وال�سيادة.
الن�سوّي  ال�سحفّي  العمل  مو�سوع 
والك�سف  الن�سوّي  النتاج  وحتليل 
عن ممّيزاته وخ�سائ�سه مهّم جدًا, 
واإذا كانت ال�سحافة عمومًا وليدَة 
بال�سحافة  فكيف  معنّي  واقع 
ترافقت  التي  حتديدًا  الن�سوّية 
االنفتاح  متغرّيات  مع  ن�ساأتها 
الثقايّف واالجتماعّي الذي ح�سل 
االأقالم  ظهرت  حيث  العراق,  يف 
بارزة  اإعالمّية  كقّوة  الن�سوّية 
ل�سّد  متمّيزًا  ح�سورًا  عك�ست 
الثغرات املوجودة يف املجتمع بعد 

اأن عّمه اجلهل والتخّلف.
 الزهراء ريا�ض  جمّلة  ت�سّدت 
لن�سر الثقافة الدينّية واالأ�سرّية 
هي  املراأة  وكانت  املجتمع,  يف 
ولر�سائلها  لها  االأ�سا�ض  الهدف 
م�سريتها  تتّوجت  االإعالمّية, 
خلطوات  والُيمن  بالربكة 
االأنبياء  نهج  على  ال�سائرين 
�سّيد  ُخطى  وعلى  واملر�سلني, 
تعنى  خطواتها  وكانت   ,اخللق
بكّل ما هو نافع ومفيد على جميع 
والفكرّية,  االجتماعّية  ُعد  ال�سُ
وبكّل ما يخ�ّض املراأة امل�سلمة, وقد 
اإظهار  م�سوؤولّية  املجّلة  حتّملت 
يف  خمفّية  كانت  مهما  احلقائق 
بثقافات  املُحكم,  الزمن  اأر�سيف 
متعّددة لها تاأثرياتها و�سط م�سارح 
ب  االأفكار التي طاملا رف�ست التع�سّ
يف  �سفافّيتها  ونالت  والعبودّية, 
مقاربة  بذلك  فكانت  �سعب,  زمن 
يف و�سعها الأهداف نبيلة امتزجت 

كامتزاج  وُمتابعيها  ُقّرائها  مع 
وحّبها  اأبنائها,  على  االأّم  حنان 
يف  ونق�ست  عليهم,  وحر�سها 
اأحرفها  احلياة  �سحافة  م�سامري 
ريا�ض  جمّلة  فكانت  املمّيزة, 
الن�سوّي  مبالكها   الزهراء
وت�سميم  حترير  من  املتكامل 
طريقه  �سّق  والذي  واإخراج, 
خلدمة فكر املراأة ودعم ثقافتها, 
وبرعاية اأبوّية حانية وحري�سة 
التي  اخلرّية  اجلهات  من  ومتابعة 
وتعرف  والقدرات,  الِهَمم  ت�سحذ 
ما ت�ستطيع الطاقات الن�سوّية اأن 
تقّدم وكيف توؤّدي دورًا فاعاًل يف 
ا  ب�سريًّ عن�سًرا  بو�سفها  احلياة 
 اهلل ير�سي  ما  لتقّدم  ا,  مهمًّ

وينفع املجتمع.
وذوي  امل�سوؤولني  اآراء  ن�ستعر�ض 
ملّف  يف  والكاتبات  االخت�سا�ض 
من  اأخرى  ل�سنة  باملجّلة  خا�ّض 
عمرها املديد اإن �ساء اهلل تعاىل.

َنَقَشت َمضاميَر الحياِة 

بأحرٍف من ذهٍب

 رياُض الزَّهراِء
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سماحة السّيد أحمد الصافّي )دام عّزه(/ 

المتوّلي الشرعّي للعتبِة العباسّية 

المقّدسة

ن�شاأل اهلل تعاىل مزيًدا من التوفيق والرقّي ملجلَّتنا 
املالك  يوّفق  واأن   -  الزهراء ريا�س   - العزيزة 

فيها لكّل خري وتقّدم..

المهندس محّمد األشيقر )دام تأييده(/ 

األمين العام للعتبة العباسّية 

المقّدسة

نبارك ملالك املجّلة اإيقاد �شمعتها اخلام�شة ع�شرة، 
ونتمّنى لهم دوام التوفيق، ودوام العطاء يف رحاب 

.ريا�س الزهراء

المهندس عّباس موسى )دام توفيقه(/ 
نائب األمين العاّم للعتبة العّباسية 

المقّدسة 

على  وال�شالم  وال�شالة  العاملني  رّب  هلل  احلمد 
.واآله الطاهرين حمّمد

لعّله من املُ�شّلمات اأّن للكلمة اأثًرا يف ثوابت كّل عمل 
هذه  ومن  الإن�شان،  يف  اأثرها  يخفى  ول  واأ�ش�شه، 
الكلمات ما جاء يف هذه املجّلة املباركة، حيث تتعامل 
مع اأ�شا�س املجتمع، األ وهما املراأة والطفل، �شائلني 
املوىل اأن يبارك يف هذا العمل، ون�شاأله تعاىل اأن 
ت�شمل بركاته كّل العاملني.. الّلهم اأدم الِنعم بحّق 

حمّمد واآل حمّمد �شلوات اهلل عليهم اأجمعني.

السّيد ليث الموسوّي )دام توفيقه(/ 

المشرف العاّم/ وعضو مجلس اإلدارة

القنوات  تواجهها  التي  التحّديات  اأ�شعب  من  اإّن 
الإعالمّية �شواء اأكانت مقروءة اأو م�شموعة اأو مرئّية 
هو ت�شابرها يف الثبات على النهج القومي يف ع�شر 
من اأجلى �شفاته التغيري املوهوم يف كّل �شيء، حّتى 
باتت املبادئ غريبة وحما�شرة بني خمالب الداعني 
اإىل ذلك التغيري و�شجيجهم، حّتى ُغّرر بالكثري من 
القنوات الإعالمّية، فتهاوت ثوابتها ومبادوؤها اأمام 
ذلك التحّدي، ظّنًا منها اأّنها تتناغم مع متطّلبات 

الع�شر!
لتزال   - فخر  وبكّل   - الزهراء  ريا�س  جمّلة 
مت�شابرة ومّتزنة باّتخاذها القراآن الكرمي و�شرية 
خلّط  الوا�شح  ال�شبيل  لها،  نهجًا   البيت اأهل 
منها  اعتقادًا  الإعالمّي،  م�شوارها  يف  طريقها 
باأّن ر�شالتها ل تتقّوم اإّل بهذا النهج املبارك، وقد 

اأ�شابت هدفها بهذا العتقاد الواعي.
ع�شرة  اخلام�شة  ال�شنوّية  الذكرى  يف  ي�شعنا  فال 
جهدهنَّ  املوّقر  ملالكها  نبارك  اأن  اإّل  لإ�شدارها، 
املوىل  داعني  والنجاح،  الثبات  هذا  لنيل  ووعيهنَّ 

تعاىل لهنَّ بتمام التوفيق وال�شداد.

الدكتور عّباس رشيد الددة )دام توفيقه(/ 

عضو مجلس اإلدارة 

ثّمة التماعات يف �شماء )ريا�س الزهراء( تلوح 
للناظر، في�شّر بها، اأ�شرعها ظهوًرا: املظهر الفنّي 
لها، وُح�شن اإخراجها، ومل�شات م�شّمماتها الأّخاذة، 
ومنها طابع التنّوع يف مو�شوعاتها و عنواناتها التي 
تعل قارئها يتنّقل بينها وكاأّنه - فعاًل - يتنّقل من 
الأقالم  ومنها كرثة عدد  اأخرى،  اإىل  غّناء  رو�شة 
وحدة  ومنها  والثقايّف،  اجلغرايّف  وتنّوعها  فيها 

الهدف يف خّط �شريها الن�شرّي.
وامل�شاركني  واملحّررات  عليها،  القائمني  اهلل  وّفق 

وامل�شاركات اإىل ما يحّب وير�شى.

األستاذ كاظم عبد الحسين عبادة )دام توفيقه(/  

عضو مجلس إدارة العتبة العّباسّية 

المقّدسة

وبدعواٍت  والتربيكات،  التهاين  باأعذِب  اأتقّدُم 
 ،معّطرٍة بعطِر الولِء ملالِك جمّلِة ريا�س الزهراء
ال�شّديقة  ا�شم  بخّط  تت�شّرف  التي  املجّلة  هذه 
جمّلتها  عنوان  على  العظمى  واملمتحنة  الكربى 

الغّراء.
اأن  �شادٍق  وبدعاٍء  اجلليل  العزيز  من  اأمنّياتي 
اخلام�شة  �شمعتها  لإيقاِد  وي�شّددكم  يحفظُكم 
ع�شرة بعد املائِة، وكّلكم عطاٌء وولٌء وتفاٍن خلدمة 
حمّمد واأهل بيتِه الطاهرين واآخر دعوانا اأن 

احلمد هلِل رّب العاملني.

�سماحة ال�سّيد اأحمد ال�سايّف )دام عّزه(

املهند�ض حمّمد االأ�سيقر )دام توفيقُه(

املهند�ض عّبا�ض مو�سى )دام توفيقه(

ال�سّيد ليث املو�سوّي )دام توفيقه(

الدكتور  عّبا�ض ر�سيد الددة )دام توفيقه(

االأ�ستاذ كاظم عبد احل�سني عبادة )دام توفيقه(
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السّيد مصطفى مرتضى ضياء الدين 

)دام توفيقه(/ عضو مجلس اإلدارة

نبارك اإىل اإدارة جمّلة ريا�س الزهراء ومالكها 
اإيقاد �شمعتها اخلام�شة ع�شرة يف رحاب املوىل اأبي 
عاّم  كّل  يف  الفرحة  وتتجّدد   ،العّبا�س الف�شل 
القّيمة  �شاكرين جهودكم  الأداء،  املجّلة يف  بتقّدم 

ودعاوؤنا لكم بالتوفيق وال�شداد، اإّنه �شميع الدعاء.

األستاذ جواد الحسناوّي )دام توفيقه(/ 

عضو مجلس اإلدارة 

ريا�س  )جمّلة  ملجّلتنا  واملباركة  بالتهنئة  نتقّدم 
ع�شرة،  اخلام�شة  �شمعتها  توقد  وهي   )الزهراء
وتناف�س نظرياتها من الإ�شدارات الكثرية مِلا متتاز 
به هذه املجّلة من مو�شوعات �شائقة وعذبة تخاطب 
الوجدان والعقل، ول �شّك يف اأّنها قد دخلت النفو�س 
البيوت وهي تواكب كّل جديد وتطرح ما يهّم  قبل 

الن�شاأ والعائلة.
فيها  العاملني  جميع  اإىل  نتقّدم  اأن  اإّل  ي�شعنا  ول 
والثقافّية  والأدبّية  العلمّية  باأفكارهم  وامل�شاركني 
بوافر ال�شكر والمتنان، �شائلني الباري اأن ياأخذ 

باأيديهم اإىل ما فيه ال�شالح والإ�شالح.

السّيد محّمد الموسوّي )دام توفيقه(

َمَثاًل  اهلُل  َرَب  �شَ َكْيَف  َتَر  اأمََلْ  تعاىل:  اهلل  قال 
َوَفْرُعَها يِف  َثاِبٌت  ُلَها  اأَ�شْ َبٍة  َطيِّ َك�َشَجرٍة  َبًة  َطيِّ َكِلَمًة 
ِرُب  َوَي�شْ َها  َربِّ ْذِن  ِباإِ ِحنٍي  ُكلَّ  اأُُكَلَها  ُتوؤِْتي   َماآِء ال�شَّ
)اإبراهيم:  ُروَن  َيَتَذكَّ َلَعلَُّهْم  ا�ِس  ِللنَّ الأَْمَثاَل   ُ اهللَّ

.)25 ،24
ريا�س  مالك  من  الكرميات  لالأخوات  اأُبارك 
القّيمة،  واجلهود  املتوا�شل،  الإبداع   ، الزهراء 
ال�شهرّية  التحفة  هذه  لإخراج  الطّيبة  والأنفا�س 
التي ُتعّد وبحّق منهجًا متكاماًل يف الدين والأخالق، 
ريا�س  اإّنها  قلُت  اإذا  اأُغال  ول  واملعرفة،  والعلم، 
فلّله  واملجتمع،  والأ�شرة  للفرد  ومتنّوعة  مرتعة 
بالف�شل  نن�شاكم  ول  اأجركم،  اهلل  وعلى  دّركم، 

والدعاء.

السّيد عقيل عبد الحسين الياسرّي 

)دام توفيقه(/ رئيس قسم الشؤون 

الفكرّية والثقافّية

على  وال�شالم  وال�شالة  العاملني  رّب  هلل  احلمُد 
الطّيبني  واآلِه  حمّمد  واملر�شلني  الأنبياء  اأ�شرِف 
اأجمعني  اأعدائهم  على  الدائُم  واللعُن  الطاهرين، 

اإىل قيام يوم الدين.
نزُفّ اأ�شمى اآيات التهاين والتربيك بهذه املنا�شبة 
ا�شمها  تو�ّشم  التي  الغّراء  جمّلتنا  اإىل  الطّيبة 

ريا�س  )جمّلة   الزهراء مولتنا  الن�شاِء  ب�شّيدِة 
اخلام�شَة  ال�شمعِة  اإيقاد  مبنا�شبة   ،)الزهراء

ع�شرة من عمرها املبارك.
ون�شاأل الباري جّل وعال اأن يوّفق العامالت يف هذا 
ال�شرح الإعالمّي الن�شوّي الفاطمّي الزينبّي، واأن 
يبارك لهّن يف ن�شاطهنَّ و�شعيهنَّ الر�شاّل يف ن�شر 
فكر اآل البيت  عن طريق هذه النافذة املباركة، 
لأعلى  والرقّي  والنجاح  املوفقّية  دوام  لهّن  متمّننَي 

املراتب.
ونقول فيها:

خم�ُس اأعــواٍم وِزدها ع�شــرًة
يف ُربى الطّف تنامى غ�شنها

بريا�س الطيب ي�شذو عطرها
ومـن الزهراِء خـّطت ا�شمها

زادهــا الـعبـّا�س �شـاأًنـا وعـُـاًل
اإذ مـن الكافـل ُي�شـقى جذرها

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

األستاذ علّي العيدانّي )دام توفيقه(/ 

المدّقق اللغوّي في مجّلة رياض 

الزهراء / مركز إحياء التراث

املباركة،  النعمة  هذه  على  واأهّنئكم  نف�شي  اأهّنئ 
ال�شّديقة  خدمة  اآثار  اأمل�س  اأزال  وما  مل�شُت  لأيّن 

.الطاهرة
هذا  بزوغ  ملوا�شلة  املبذولة  اجلهود  جميع  بوركت 
والعمل على تطويره  �شهر،  كّل  املبارك يف  املن�شور 
وهذا  العطاء،  هذا  لكّن  اأبارك  حني.  بعد  حينًا 
التفاين والإخال�س امللمو�س يف العمل، ون�شاأل اهلل 
اأن يوّفقكم لدميومته باأبهى �شورة،  تبارك وتعاىل 

اإّنه �شميع جميب.

ال�سيد م�سطفى مرت�سى �سياء الدين )دام توفيقه(

االأ�ستاذ جواد احل�سناوّي )دام توفيقه(

ال�سّيد حمّمد املو�سوّي )دام توفيقه(

ال�سّيد عقيل عبد احل�سني اليا�سرّي )دام توفيقه(

االأ�ستاذ علّي حبيب العيدايّن )دام توفيقه(
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والعطاء,  الوفاء  الزينبّيات  واالقتداء,  الوالء  الفاطمّيات  االأخوات  اإىل  اأهديها  �سعرّية  اأبيات 
العامالِت يف �سمن مالك جمّلة ريا�ض الزهراء  مبنا�سبة اإيقاد ال�سمعة اخلام�سة ع�سرة للمجّلة, 
والتح�سري ل�سدور العدد )169( يف �سهر �سّوال 1442هـ, واأ�سري اإىل اإيقاد ال�سمعة اخلام�سة ع�سرة يف 
ل ت�ساوي )15(, مثلما اأ�سري يف البيت ما قبل االأخري  البيت اخلام�ض بكلمة )هي( وهي بح�ساب اجُلمَّ
اإىل العدد املقّرر �سدوره يف �سّوال بكلمة )ق�سط( وقيمتها العددّية ت�ساوي )169( واأختم موؤّرخًا 

بهذه ال�سنة )1442هـ(.

ْبـــُط الضَّ َوَزاَنهـــا  أَْزَهـــَرْت  َيـــاُض 
ِّ
الر هـــِذي 

ْقـــُط َوالنَّ احَلـــْرُف  َنَماهـــا  ـــاٍس  َعَبّ َوِعْنـــَد 

ـــْبُط الِسّ أَْرَكـــَزُه  َعَلـــٌم  َرَعاهـــا  َحْيـــُث 

َتْخُطـــو َزَهَراِئهـــا  ُهـــَدى  َنْهـــِج  َعلـــى  َوْهـــَي 

الَبْســـُط َهـــا  َعدَّ )ِهـــْي(  َشـــْمَعَتها  َوأَْوَقـــَدْت 

الغْبـــُط ُيْرِدُفـــُه  َمـــَدداً  َتْلَقـــى  َوَســـوَف 

َشـــْرُط َوذا  َنْشـــراً  َتـــَرى  اَل  َشـــَوّ َشـــْهِر  يف 

)ِقْســـُط( ِحَســـاُبُه  ُمَبـــاَرٍك  َعـــَدٍد  يف 

)الُقـــْرُط( ُهـــَو  ْهـــِر  الدَّ أُُذِن  يف  ُبـــْح  ْخـــُت:  أَرَّ

 1442هـ.

ترنيمة سادسة

الحاّج علّي الصّفار )دام توفيقه(/ معاون نائب األمين العاّم
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السّيد عدنان محّمد حسن الموسوّي )دام توفيقه(/ 
مدير مكتب سماحة المتوّلي الشرعّي )دام عّزه(

رياض الزهراء 15 عاًما

األقـــداِح برتاُشـــِق  باهلـــوى  ُدْر 
ومضٍة أزيهـــى  الدنيا  علـــى  وأفْض 
وامـــرْر علـــى القيثـــار أوردة اهلوى
وتـــرى العيون هبـــا ارتعـــاُش مراهٍق
مـــا كّل هـــذا االحتفال؟ تســـاءلت
فأجبُتهـــا ولتســـمع الدنيـــا الِنـــدا
صوت )الريـــاض( عال على اإلفصاِح
فّواحـــٌة واحـــٌة  )اجملّلـــة(  هـــذي 
هـــذي )اجملّلة( قـــد زهـــت أزهارها
الُربى ُجـــْل يف فناها فهـــي زاهيـــة 
ســـلمت يـــٌد قـــد أبدعـــت إتقاَنها
زادت على عشـــر الشـــموع خبمسٍة
هـــذا )أبو الفضـــل( الـــذي نفحاته
رعاية صفـــاء  )الصـــايّف(  من  وهلا 
كعروســـة جبماهلا  غـــدت  حّتى 
فـــرتى  هبا اإلخـــراج أمجـــل صورٍة
ُوريقـــٍة  

ِّ
وكل زاويـــٍة  كّل  يف 

)نوٌر من األحكام( شـــاطىء حبرها
بتحّيـــة فحّيهـــم  اخلتـــام  تصـــُل 
إن َكلَّ مدحي عن مجيِل )رياضكم(

 واسكب ندى النشوى على األرواِح
تســـطع هبالتهـــا علـــى املصبـــاِح
القـــدود متايلـــت مبـــراِح جتـــِد 
ال يرعـــوي عـــن غّيـــه امللحـــاِح
اســـتيضاِح على  وُتقحمين  روحي 
إيضاحـــي ذا  بالنثـــر  ال  بالشـــعر 
باأللـــواِح األقـــالم  كبالغـــة 
لإلصـــالِح  ) )الزهـــراء  برســـالِة 
يف روضـــة )العّبـــاس ( ال األدواح
فـــّواِح مبنهـــٍج  العلـــوم  تلـــَق 
الوّضـــاِح جبماهلـــا  فتهندســـت 
اإلصبـــاِح هالـــة  يف  فتهّللـــت 
النّضاِح جـــوده  مـــن  اهُلـــدى  هتُب 
أبوّيـــــــٍة يف ُبـكــــــــرٍة و رواح
بوشـــاِح ال  واآلداب  بالعلـــم 
وِفســـاِح فّواحـــٍة  كحدائـــٍق 
القّداح بنكهـــة  العلـــوم  عطـــر 
مـــاّلِح بـــال  لألخـــرى  يهديـــَك 
واألفراِح والشـــكران  اإلعجـــاب 
باملـــّداِح لســـُت  فإّنـــي  ُعـــذًرا 
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السّيدة أّم حيدر/ مديرة مدرسة فدك 

الزهراء النسوّية

ب�شاط  على  ن�شكبها  والتربيكات  التهاين  اأ�شدق 
بركات  ب�شموِّ  �َشَمت  ملجّلٍة  والمتنان  ال�شكر 
الزهراء، وفاح ن�شيم ريا�شها بني �شفحات عبق 

اأريجها.
حتى  �شدورها  منذ  املوّقرة  جمّلتكم  تبّواأت  لقد 
على  قدرتها  واأثبتت  وامل�شداقّية،  ال�شدارة  الآن 
العطاِء واملواكبة الفّعالة لل�شاحة الفكرّية والدينّية 
والثقافّية، وحّققت جناًحا عن طريق قّوة املعلومة 
املجالت..  �شّتى  يف  وامل�شمون  الفكر  يف  والتنّوع 
وبالطبع هذا النجاح والتاأّلق هو ثمرة ت�شافر جهود 
م�شرتكة لكّل َمن اأبدع، وترك ب�شمتُه الكرمية على 

�شفحاتها.
اإيقادها ال�شمعة اخلام�شة ع�شرة ُنزجي  يف ذكرى 
ه، وننرث لآلئ تهانينا من مالِك  جزيل ال�شكر واأمَتّ
وطالباتها..  ومدّر�شاتها  الفدكّية  الزهور  عطر 
ونبتهل اإىل اهلل اأن يغدق عليكم نعيمه ال�شرمدّي 
مولتنا  �شفاعة  ونيل  اجلّنة،  ريا�س  يف  بالت�شّرف 

.فاطمة الزهراء
السّيدة أسمهان إبراهيم/ مديرة مركز 

الثقافة األسرّية

العبا�شّية  للعتبة  التابع  الأ�شرّية  الثقافة  مركز 
الذكرى  الحتفاء مبنا�شبة  بهجة  ي�شارك  املقّد�شة 

  اخلام�شة ع�شرة لتاأ�شي�س جمّلة ريا�س الزهراء
التابعة للمكتبة الن�شوّية يف العتبة العّبا�شية املقّد�شة، 
ويبعث اأ�شمى اآيات التهنئة واأزكى الأمنّيات بالنجاح 

الدائم.
السّيدة تغريد عبد الخالق التميمّي/ 

معاونة مسؤول ُشعبة الخطابة 

الحسينّية في العتبة العّباسّية 

المقّدسة

اخل�شراء  الأرا�شي  وهي  رو�شة،  جمع  هو  ريا�س 
املخ�شبة.

وامل�شرقة  املتالألئة،  امل�شيئة،  وتعني:  الزهراء  اأّما 
الوجه، وال�شافية، وح�شنة اللون وامل�شرقة، اإ�شافًة 
اإىل العديد من ال�شفات الأخرى، وال�شرف الأكرب 
ن�شاء  �شّيدة  اأبيها  اأّم  ت�شمية  من  جاء  ال�شم  لهذا 

.)العاملني بـ)الزهراء
ا�شم  حمل  عمٍل  عن  احلديث  اأردنا  اإذا  فيما  هذا 
ريا�س الزهراء، فكيف اإذا كان هذا العمل جمّلة، 
لوجدتها  ال�شنني  مّر  على  اأعدادها  ت�شّفحت  فلو 
 ،البيت اأهل  علوم  لن�شر  خ�شبة  اأر�شًا  فعاًل 
واإ�شاءة على الأ�شرة باأجمل الن�شائح جلميع الفئات 
العامالت  لالأخوات  فمبارك  املجتمع،  يف  العمرّية 
اإىل  مبتهلني   ،الزهراء ريا�س  جمّلة  اأ�شرة  يف 
اأن ي�شّدد ُخطى العاملني فيها ل�شّيما   الباري
واأّن العامل الإ�شالمّي يعي�س و�شط حتدّيات ثقافّية 

َمن  خري  واأنتم  الأ�شرة،  على  �شلبًا  تنعك�س  كبرية 
ُي�شهم يف احلفاظ على مبادئ ديننا احلنيف، وما 
جاء يف كتاب اهلل املجيد، وال�شّنة النبوّية ال�شريفة، 
التي  الأطهار  الأئمة  عن  الواردة  والروايات 
التوفيق  تعاىل  اهلل  ومن  الأ�شرة،  وحتمي  ن  حت�شّ
لبذل املزيد، واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رّب العاملني.
السّيدة أّم حسين/ مسؤولة التوجيه 

الدينّي النسوّي في العتبة العّباسية 

المقّدسة

طرح  يف  اأكرث  متاأّلقة   الزهراء وريا�س  عام  كّل 
موا�شيع مهّمة ومفيدة، واأن تكون مهد ولدة اأقالم 
والتاأليف، فم�شرية  الكتابة  �شاحة  ن�شوّية لمعة يف 
األف ميل تبداأ بخطوة، وريا�س الزهراء قد خطت 
كثرًيا خالل اخلم�شة ع�شر عامًا، نتمّنى لها التاأّلق 
والنت�شار، واأن ي�شل �شداها اإىل كّل املوؤمنات من 

الن�شاء.
السّيدة سارة حسن الحّفار/ مديرة 

معهد الكفيل لذوي االحتياجات 

الخاّصة

يا �شم�شًا اأ�شرقت يف �شماء الإعالِم 
فكان �شياوؤها م�شدرًا م�شّعًا لالإلهاِم
فكانت جمّلتكم اأمنوذجًا ُيحتذى به 

دمتم لالإعالم رو�شًا ي�شقي حقول ال�شحافة. 

-  حزيران  2021م 27عدد 169 - شوال1442ه

الملف الخاص



السّيدة منى وائل/ مديرة مدرسة 

العميد االبتدائّية للبنات

البتدائّية  العميد  مدر�شة  اإدارة  ب�شفتنا  ي�شعدنا 
والتربيكات  التهاين  باأجمل  لكم  نتقّدم  اأّن  للبنات 
مبنا�شبة مرور خم�س ع�شرة �شنة على �شدور املجّلة، 
ونعرب لكم عن اعتزازنا وتقديرنا ملا حّققته هذه 
ا�شتمرار  واأّن  املا�شية،  ال�شنوات  خالل  املجّلة 
عطائكم ما هو اإّل دليل على دوركم امللمو�س، كونكم 

منرًبا لرت�شيخ املبادئ ال�شحيحة.
ويف النهاية ندعو املوىل لكم مزيًدا من النجاح 

والتوفيق وال�شداد والرتقاء يف م�شتوى الأداء.
السّيدة فردوس علّي حّسون/ مديرة 

مدرسة فيض الزهراء النسوّية 

التهاين  باأحّر  نتقدم  ع�شر،  اخلام�س  عيدها  يف 
واأجمل التربيكات حاملني باأكّف الرجاء باقاٍت من 
الورد والدعاء با�شتمرارّية العطاء يف طريق مذهب 

.اأهل البيت

السّيدة زينب العرداوّي/ مسؤولة مركز 

 الصّديقة الطاهرة

نور  من  باأحرف  ُخّطت  التي  الأوىل  ال�شطور  تلك 
التي  الأوىل  اخلطوة  دعائم  اأر�شلت    الزهراء 
دروب  يف   الزهراء ريا�س  جمّلة  مالك  اأجنزها 
والتي  بالفالح،  واملكّللة  بالطموح  املتمّوجة  احلياة 
و�شلت بكم اإىل معال النجاح، فكّل اإ�شراقة كلمة 
تخّطها   الزهراء ريا�س  تعّد ولدة جديدة ملجّلة 
جديدًا  تاأّلقًا  املراأة  عامل  على  وي�شفي  فخر،  بكّل 
لن�شاء  القدوة  كونها   ) )الزهراء  اأّمنا  با�شم 
العاملني جميعًا، فكّل �شفحة حتمل عبقًا من ا�شمها 
الجتماعّية  املوا�شيع  بني  البحور  وتتنّوع  املبارك 
والعلمّية والثقافّية على مدى خم�س ع�شرة اإ�شراقة. 
دمتم يف مزيد من التاأّلق والنجاح حتت لواء قمر 

. الع�شرية
والقائمني    الزهراء  ريا�س  ملالك  متنّياتي  مع 
والتقّدم  وال�شداد  النجاح  من  مبزيد  عليها، 
والزدهار لتكون كلمتكم عرب موا�شيعكم املتمّيزة 
�شببًا يف رقّي املراأة، ومن ثّم رقّي املجتمع؛ ملا للمراأة 

من دور فيه.
وعملكم،  خدمتكم  يتقّبل  اأن    املوىل  �شائلني 
وتبقى �شموعكم مّتقدة تنري الفكر والعقل الإن�شايّن 

لأجيال متعاقبة.
السّيدة بشرى الكنانّي/ مسؤولة 

شعبة مدارس الكفيل الّدينّية

 نتقّدم اإىل اأخواتنا يف اأ�شرة جمّلة ريا�س الزهراء
ال�شنوّية  للذكرى  والتربيكات  التهاين  باأ�شدق 
اخلام�شة ع�شرة على اإ�شدارها، وي�شعدين اأن انتهز 
هذه الفر�شة لالإ�شادة باجلهود التي تبذلها اأ�شرة 
املوا�شيع  ون�شر   ، البيت  اأهل  علوم  لن�شر  املجّلة 
الثقافّية والدينّية، وزرع الِقيم الأخالقّية والرتبوّية، 
متنّياتنا لكم باملزيد من الزدهار والنجاح والرقّي 

. حتت عناية املوىل اأبي الف�شل العّبا�س
السّيدة رؤى علّي حسين/ مسؤولة 

إذاعة الكفيل

واإحياء   ، الزهراء  ريا�س  جمّلة  ولدة  ا�شتذكار 
امل�شروع  هذا  تاه  اأكرب  م�شوؤولّية  بتقلّد  الولدة 
اأنامل  تقّدمها  قيمه  اأ�شمى  بذاته  هو  وهدفًا  فكرة 
بنات الزهراء  يف جمال عملهّن التوعوّي الثقايّف 
املبارك، فكّل الوّد اإىل ريا�س الزهراء ، ودعاوؤنا 

للعامالت فيها بالتوفيق وال�شداد.
. دمتم يف رعاية الزهراء
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السّيدة أسماء العبادّي/ مسؤولة 

شعبة مكتبة السّيدة أم البنين

بحلول  اأهّنئكم  الأمنّيات  واأ�شدق  التعابري  باأرّق   
العام اخلام�س ع�شر، �شائلَة املوىل القدير مزيدًا من 
اإبقاء  العطاء والتمّيز واأنتم توا�شلون امل�شاهمة يف 
الطّيبني  بيته  واآل   حمّمد الكرمي  نبّينا  ر�شالة 

.الطاهرين
ليلى إبراهيم رمضان الهّر/ رئيسة 

 تحرير مجّلة رياض الزهراء

نون النسوة في كنف صاحبة الجاللة

مبنا�شبة  ال�شادقة  التهنئة  اأزجي  الذي  الوقت  يف 
اإيقاد �شمعة جديدة من عمر جمّلتنا الزاهرة اإىل 
كّل َمن اأ�شهم بحرف اأو فكرة اأو �شورة، يف الوقت 
ذاته اأوّجه �شكري وتقديري وامتناين اإىل اأ�شحاب 
ال�شماحة مّمن  واأ�شحاب  الأجاّلء  ال�شادة  القرار، 
ة  �شاندوا م�شروع املجّلة ودعموه بكّل املراحل، بخا�شّ
الدعم يف تطوير العمل الن�شوّي الإعالمّي امللتزم، 
احلجاب  ترتدي  التي  ال�شحفّية  املراأة  ودعم 
وتلتقي  الت�شجيل،  وجهاز  الكامريا  حتمل  وهي 

وتن�شرها  املعلومة  على  لتح�شل  بال�شخ�شّيات 
مبهنّية عالية، وت�شّجل ب�شمة لدى اجلميع. 

اأنعم اهلل تعاىل علّي اأن رزقني النت�شاب اإىل العتبة 
وحتّققت  )2006م(،  عاّم  يف  املقد�ّشة  العّبا�شّية 
مندوبة  ب�شفة  قبول  واأهّمها  واأهدايف،  اأحالمي 
اأول  كنُت  وبذلك  الرو�شتني(،  )�شدى  جلريدة 
الن�شوّي  الإعالم  م�شتوى  على  ملتزمة  �شحفّية 
ُوِلدت  وبعدها  العراق،  املقّد�شة يف  العتبات  لعموم 
جمّلة ريا�س الزهراء، وت�شّرفُت بالعمل يف �شمن 
مالكها، وكان من العجيب اأن تظهر امراأة ترتدي 
واملحافل  املوؤمترات  والربقع)البو�شية( يف  العباءة 
العلمّية والثقافّية وهي حتمل الكامريا وتلتقي بكّل 
للح�شول  بجراأة؛  الأول  ال�شّف  يف  ال�شخ�شّيات 
على املعلومة، فكانت ظاهرة تذب الأنظار كثريًا، 
لكن ذلك مل يردعني، ومل يقّلل من حما�شتي لأطّور 
مهاراتي واأتقّدم اأكرث واأكرث، واأحتّدى معاناة الدخول 
والحتكاك  املظهر  ناحية  من   - الو�شط  هذا  يف 
و�شعوبة الو�شول اإىل قلب احلدث -، لكن �شرعان 
بدّقة  ب�شمًة  و�شجّلت  الو�شط  عند  ُعرفُت  ما 
اجلميع  ثقة  وك�شب  العقبات،  على  والتغّلب  العمل 

امل�شلمة  املراأة  اأّن  اأجمع  للعامل  واثبتتُّ  واإعجابهم، 
باإمكانها اأن متتهن ال�شحافة بحجابها والتزامها، 
واأّنه لي�س عائًقا ول يقّلل من مهنّيتها واإتقانها للعمل.
رّكزُت  بل  فقط،  ال�شحفّي  بالعمل  اكتِف  ومل 
جهودي على تعليم عدد كبري من الأخوات الكاتبات  
وتدريبهّن، الالتي زاد عددهّن على الـ)250( كاتبة 
كبري  عدد  واأ�شبح  العمرّية،  املراحل  خمتلف  من 

منهّن معروًفا يف الو�شط الإعالمّي.
وّفق اهلل تعاىل اجلميع لكّل خري، وتقّبل اهلل تعاىل 
ينفع  وما  الإن�شان،  بناء  فيها  ة ما  الأعمال، بخا�شّ
املجتمع ويعود عليه بالأجر يوم ل ينفع مال ول بنون 

اإّل َمن اأتى اهلل بقلب �شليم.
رحاب جواد القزوينّي/ التدقيق اللغوّي/ 

مجّلة رياض الزهراء

اإىل  ال�شادقة  بالدعوات  املفعمة  التهاين  اأخل�س 
مالك جمّلة ريا�س الزهراء، يف عامها اخلام�س 
والتطوير  التكامل  م�شرية  توا�شل  وهي  ع�شر 
الإعالمّي الهادف وامللتزم، فاإىل املزيد من التقّدم 

والزدهار والعطاء، ودمتم منارًا للعلم واملعرفة.

-  حزيران  2021م 29عدد 169 - شوال1442ه

الملف الخاص



دالل كمال زبرج العكيلّي/ هيأة 

التحرير/ مجّلة رياض الزهراء

اأبي  راية  حتت  من�شوية  عامًا  ع�شر  خم�شة 
جمّلتنا  العطاء،  عنوانها   العّبا�س الف�شل 
الإعالم  اأفق  يلوح يف  وا�شمِك  عاّم  كّل  الغّراء 
راية نا�شعة، حتمل على عاتقها خدمة الدين 

واملذهب.
إسراء محسن حديد الجنابّي/ 

 محّررة في مجلة رياض الزهراء

اأتوّجه باأرّق عبارات احلّب والوفاء اإىل جمّلتنا 
اخلام�شة  ال�شمعة  اإيقادها  مبنا�شبة  الغّراء 
ع�شرة، واأمتّنى لها املزيد من التوفيق والعطاء، 
املعطاء  املوّقر  ملالكها  والثناء  التقدير  واأوّجه 
على ما يبذله من جهٍد حثيث يف �شبيل اإظهار 

ور اجلمال والكمال. املجّلة باأبهى �شُ

زينب جعفر لفتة البازّي/ مجّلة 

رياض الزهراء

حّب  �شهر، من  تعب، من  ُخّطت من  باأحرف 
ل�شمها الطاهر "الزهراء"، ومن جناح اإىل 
جناح، وتاأّلق دائم تّمعت تلك احلروف مكّونة 
�شغلها  كان  اأياٍد  من  واأعذبها  الكلمات  اأحلى 
 ،الزهراء مولتها  عنها  تر�شى  اأن  ال�شاغل 

وت�شفع لها يوم الورود.
 )الزهراء العزيزة )ريا�س  ها هي جمّلتنا 
ومن  ع�شر،  اخلام�س  عامها  اليوم  تكمل 
انطلقت،   العّبا�س الف�شل  اأبي  جوار مولي 

وم�شتمّرة اإن �شاء اهلل تعاىل ل�شنني ودهور.
لكم مّنا اأطيب التهاين واملوّدة واحلّب.

دمتم باألف األف خري.

إسراء هاشم الموسوّي/ َوحدة 

 اإلعارة/ مكتبة السّيدة أّم البنين

طهارِة  حمراب  يف  ُطهرًا  الكلمات  تت�شّوع 
ا�شمِك �شّيدتي ومولتي الزهراء.. لِك مّني 
 الزهراء ولريا�س  وال�شالم..  التحّية  اأّت 
جمّلًة و�شرحًا.. عقيدًة وفكًرا.. عطاًء وعلمًا.. 
عيدها  بحلول  والتربيكات  التهاين  اأطيب 
كّل  اخلري..  واأننّت  عاّم  كّل  ع�شر..  اخلام�س 
عاّم وعطاوؤُكّن متمّيز وفريد.. وعملكّن موّفق 

و�شديد.
إيمان حّسون كاظم الطائّي/ 

َوحدة اإلعارة/ مكتبة السّيدة أّم 

البنين

نهّنئ جمّلة ريا�س الزهراء مبنا�شبة مرور 
العام اخلام�س ع�شر على مولدها، ونتمّنى لها 

دوام التوفيق. 
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`سندس صباح عبد الكريم/ 

َوحدة اإلعارة/ مكتبة السّيدة أّم 

البنين

اإىل جمّلة ريا�س الزهراء، يف كّل �شنة تطّل 
علينا ذكرى تاأ�شي�س )املجّلة( العزيزة وهي 
يف تاأّلق وازدهار عرب ما تطرحه من موا�شيع 
نتمّنى  لذا  املجتمع،  لفائدة  بّناءة  واأفكار 
الذي  العمل  هذا  يف  وال�شتمرارّية  التوفيق 
يتّم عن طريق اأنامل كتبت فاأبدعت، ونتمّنى 

ملالكها املوفقّية والتاأّلق دائًما.
مدينة محّمد أكبر النّجار

 َوحدة اإلعارة

العلم،  بنعمة  علينا  مّن  الذي  هلل  احلمد 
اإىل  واإي�شاله  ن�شره  و�شائل  من  وجعلكم 
عباده، وال�شالة وال�شالم على �شّيد الأنام، 
واآله   حمّمد ال�شايّف  والنبع  الأّول  املعّلم 
�شفينة  اإّل  النف�س  فما   ،الأطهار امليامني 
يف  تبحر  العلم،  وغذاوؤها  العقل  ُرّبانها 
ملجّلة  نبارك  اخللود،  يف  لرت�شو  الف�شاء 
ريا�س الزهراء، اإيقادها ال�شمعة اخلام�شة 
ع�شرة من عمرها املديد، فكّل عام ومالك 

املجّلة باألف خري واألق و�شمّو، تقّبل اهلل تعاىل 
عملكم باأح�شن القبول؛ لأّنها تفوح من األطاف 

اأبي الف�شل العّبا�س، واأنفا�شه الطاهرة.

ياسمين نورّي الداماد/ َوحدة 

اإلعارة/ مكتبة السّيدة أّم 

البنين

التهاين  اآيات  اأزكى  نقّدم  اأن  ي�شّرنا 
والتربيكات ملجّلة ريا�س الزهراء لإيقادها 
ال�شمعة اخلام�شة ع�شرة من عمرها املديد، 
املعطاء  املجّلة  لهذه  الدائم  التوفيق  ونتمّنى 

والتوفيق ملالكها املحرتم.
فاطمة محّمد محسن العلّي/ 

َوحدة االستنساخ/ مكتبة السّيدة 

 أّم البنين

اآيات  اأزكى  نقّدم  ال�شعيدة  املنا�شبة  يف هذه 
جمّلة  اإيقاد  مبنا�شبة  والتربيكات  التهاين 
ريا�س الزهراء �شمعتها اخلام�شة ع�شرة، 
ونتمّنى التوفيق ملالكها مبا يقّدمونه من عمل 

دوؤوب من اأجل الرتقاء مب�شتواها.

هبة منير محّمد علّي/ وحدة 

الفهرسة/ مكتبة السّيدة أّم 

 البنين

ريا�س  جمّلة  مالك  لالأخوات  نبارك 
التاأّلق  من  املزيد  لهّن  ونتمّنى   ،الزهراء

. والنجاح واملوفقّية خلدمة اأهل البيت
أزهار عبد الجّبار الخفاجّي/ م. 

َوحدة اإلعارة

فاأقول:  الكلمات،  ببع�س  تهنئتي  اأخت�شر 
مع  الورق  مزج  مبدع،  ومالك  بديعة  جملة 
الأقالم فاأخرج لنا مطبوًعا هو مبثابة ر�شالة 
اإعالمّية ين�شوي حتتها العديد من العناوين 
التي اأ�شبحت حمّط اهتمام الأ�شرة امل�شلمة، 
ُعد،  حيث عاجلت ق�شاياها على جميع ال�شُ
ُبوركت اجلهود ونتمّنى لها العمر املديد، وكّل 
�شلمت  والزدهار،  التاأّلق  من  واملزيد  �شنة 
مدادها  التي  الكلمات،  ت�شوغ  التي  الأقالم 

ماء اجلود الذي يزيدها األقًا ورفعًة.
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األستاذ أسامة بدر الجنابّي/ مدير 

مركز التنسيق اإلعالمّي/ إعالم العتبة 

العباسّية المقّدسة

اأُهّنئ مالك جمّلة ريا�س الزهراء الغّراء باإيقاد 
�شمعتها اخلام�شة ع�شرة التي كانت حافلة باملوا�شيع 

اجلميلة واملفيدة للمراأة امل�شلمة.

األستاذ حسين الشمرّي/ رئيس نقابة 

الصحفّيين/ فرع كربالء المقّدسة         

اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات ملالك جمّلة ريا�س 
الزهراء، ونتمّنى لهم النجاح والتوفيق.

األستاذ حيدر السالمّي/ قناة كربالء 

الفضائّية

حني ي�شدو القلم يف ف�شاءات البيا�س، تعزف اأوتار 
القلب ما ت�شاء من جماٍل يخلب اللّب نقاًء، ويجتذب 
�شربًا،  املُعلقِم  النهِر  ذلك  نحو  عروجًا  الروح 

امل�شّمخ �شكرًا، لكفنّيِ وُجوٍد، ورايٍة بي�شاء من�شورٍة 
.)باحلّب والوفاء يف )ريا�س الزهراء

نبارُكها ومالكها املثابَر وقارئاتها وقّراءها التائقني 
اإىل �شرف الكلمة يف ميدان �شحافة حّواء.

نبارُكها ثقًة، ونقُف لها احرتامًا، ونحتفي بها جذًل، 
وهي تدخُل عاَمها اخلام�س ع�شَر بامتياٍز واعتزاٍز.

د. غالب الدعمّي/ رئيس قسم 

الصحافة في جامعة أهل البيت

ُي�شعدين اأن اأقّدم تهنئتي وتربيكاتي اإىل جمّلة ريا�س 
الزهراء، ومالكها وكّل َمن يعمل فيها، وي�شتقطع 
حروفه على �شفحات هذه املجّلة اجلميلة واملتمّيزة، 
التي اقرتن ا�شمها با�شم ال�شّيدة الزهراء، ليمتّد 

عمرها اإىل اأكرث من اأربعة ع�شر عامًا.
الإنرتنت،  عامل  يف  نعي�س  اأّننا  جيدًا  نعرف  ونحن 
التوا�شل  و�شبكات  الإلكرتونّية،  وال�شحافة 
الجتماعّي، اإّل اأّن هذه املجّلة وعلى الرغم من كّل 
ت�شتمّر،  واأن  ت�شمد  اأن  ا�شتطاعت  العراقيل  هذه 
لتنت�شر  وجماًل  ليقروؤوها  وقّراًء  جماًل  لها  وتد 
املجّلة  ولهذه  قلبي،  كّل  من  لكم  اأبارك  لذا  فيه، 

اجلميلة..
د. ميثم يوسف/ طبيب تدّرج/ دائرة 

صّحة كربالء المقّدسة

عقد ون�شف من العمل الدوؤوب والإبداع املتوا�شل...
من  ميّدكم  باأن  لكم  اهلل  ندعو  اأن  اإّل  ي�شعنا  ل 
عطائه باأوفر العطاء، واأن يو�شلكم اإىل اأعلى مراتب 

الإبداع.
كّل عام واأنتم بخري.

األديب والصحفّي سالم البّناي/ رئيس 

اّتحاد األدباء والكّتاب في كربالء 

المقّدسة

جمّلة  تطرحه  الذي  املحتوى  باأهمّية  اإ�شادتنا  مع 
ريا�س الزهراء عرب �شفحاتها، نثّمن كذلك دور 
مالكها املمّيز، وحر�شهم ال�شادق على ا�شتمرارّية 
هذا املطبوع الأنيق، وهو يحفل مبو�شوعات م�شّوقة 
والأ�شلوب،  ال�شياغة  وح�شن  باملهنّية  ومتّوهجة 
بخال�س  نتقّدم  �شدورها  ذكرى  ومبنا�شبة 
التربيكات واأ�شدق الأمنّيات بدميومة متّيزها وهي 
والأ�شرة  املراأة  يهّم  وتوعوّي  ثقايّف  بخطاب  تلتزم 

وُي�شهم يف �شناعة احلياة.
كّل  عليها  وللقائمني  ال�شدور،  ذكرى  لكم  اأبارك 

الثناء والتقدير.
األستاذ سليم كاظم/ مدير إعالم دائرة 

صّحة كربالء المقّدسة

ريا�س  جمّلة  اأ�شرة  والأخوات،  لالأخوة  نبارك 
اخلام�شة  الذكرى  اأعتاب  على  وهم   ،الزهراء
ع�شرة لنبثاق هذه املجّلة الرائعة التي ُتعنى بكّل ما 

يخ�ّس �شوؤون املراأة امل�شلمة.
والعطاء  اجلهد  من  مزيد  واإىل  جهودكم،  ُبوركت 
والكربالئّية  ب�شكل عاّم،  العراقّية  املراأة  يف خدمة 
اأن  وتعاىل  �شبحانُه  اهلل  اإىل  مت�شّرعني  ة،  بخا�شّ
ال�شاحة  لرفد  املجّلة  يف  العاملني  ُخطى  ي�شّدد 
جديدة  واأفكار  مب�شامني  الن�شوّية  الإعالمّية 
اأمنّياتنا  مع  وحاجاتهم،  قّرائها  رغبات  تالم�س 
والإعالمّي،  ال�شحفّي  نهجها  يف  بال�شتمرار  لهم 
ومن اهلل تعاىل العون والتوفيق وال�شداد، اإّنه �شميع 

جميب الدعاء. 
كّل عام واأنتم باألف خري.

االأ�ستاذ اأ�سامة بدر اجلنابّي

االأ�ستاذ ح�سني ال�سمرّي

االأ�ستاذ حيدر ال�سالمي

د. غالب الدعمّي

االأديب وال�سحفّي �سالم البّناي
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 سّيد حيدر جلوخان/ مدير مجموعة 

قنوات كربالء الفضائّية

مبارك لكم هذه اجلهود واأنتم يف كّل عام تقطفون 
 ..زهرة قد اأينعت يف رو�شة من ريا�س الزهراء
ويف نهاية عامها الرابع ع�شر اأ�شبحت لديكم باقة 
من الورود تقّدمونها هدّية للزهراء لرتباط هذه 

ال�شنة باأربعة ع�شر مع�شوًما..  فكّل التقدير لكم.

األستاذ صادق مهدّي حسن/ مدّرس 

لغة إنكليزّية

!وما اأدراَك ما ريا�ُس الزهراء
حيث تهبُّ اأن�شاُم ال�شهادة يف كربالء اخللد والفداء، 
رٌة ذات َبهجٍة.. وارفٌة  اأمَرَعت للزهراِء ريا�ٌس ن�شِ
بظالل اليقني مبا عند اهلل من اأجر جزيل، فاأ�شحْت 
كَبحٍر زاخٍر بنفي�س الكنوز، تتالألأ بني اأمواجه اأروُع 
معامل الإبداع وُدرر الِفْكر، ُت�شّطرها اأقالٌم اأوقفْت 
ُوِلَدت عند  مدادها هلل، فـ)ما كان هلل ينمو(، 
بالنور  فّيا�شة  رحبة  اآفاق  متاأّلقة يف  لتحّلق  القّمة 
 :الزهراء فاطمة  مولتنا  ر�شالة  لن�شر  والهدى؛ 

ُة َنِعيٍم )الواقعة:8٩(. َفَرْوٌح َوَرْيَحاٌن َوَجنَّ
ها هو عبق ذكرى الإطاللة النرّية ميرُّ رقراقًا يف 
اآفاق الإبداع الزاهر، وها هي جمّلتنا الأغلى تزدهر 
باأبوابها امل�شّرعة على جنان )الكوثر(، وما تزال 
على  الفجر  كندى  الزكّي  �شذاها  تنرث  الأقالم 
اأزاهري الربيع.. فلَك الّلهم احلمد على هذه النعمة 

املباركة.
وهلل دّر القائل:

اإذا اأق�شَم الأبطال يومًا ب�شيفهم
وعّدوه مّما ُيك�شب املجَد والكرْم  

كفى قلم الكّتاب جمدًا ورفعـًة
مدى الدهر اأّن اهلل تعاىل اأق�َشم بالقلْم  

 تتزاحم يف القلب اأغلى الآمال، وعلى �شفاه القلم 
الطاهرة  القباب  وحتت  الكلمات،  اأعطر  تت�شابق 
اأكّف  نرفع   ،احلوراء وكافل   ال�شهداء ل�شّيد 
للتقّدم  التوفيق  بدوام  الدعوات  بخال�س  الدعاء 
وقد  املهيب،  الزينبّي  الفاطمّي  النهج  هذا  على 
 اْلَعِظيُم اْلَفْوُز  َلُهَو  َهَذا  اإِنَّ  تعاىل:  اهلل  قال 

)ال�شافات:60(.
خال�س  مّنا  لكم   ..الزهراء ريا�س  مالك 

الحرتام والتقدير.

أ. م. د. علّي شمخّي الفتالوّي/ أستاذ 

مساعد في قسم األعالم جامعة 

الكفيل ورئيس ابحاث في وزارة 

الثقافة     

عطاء  فيها  امتّد  العمل  من  عاًما  ع�شر  خم�شة 
اأ�شرة حترير جمّلة ريا�س الزهراء، التي �شّكلت 
العراقّية عاّمًة،  اإ�شافة نوعّية يف تاريخ ال�شحافة 
املنا�شبة  وبهذه  ًة..  خا�شّ الكربالئّية  وال�شحافة 
الأخت  اإىل  والتربيكات  التهاين  اأجمل  نزجي 
ينقطع  مل  التي  الهّر(  اإبراهيم  )ليلى  الفا�شلة 
العراقّيني مبختلف عناوينهم  الكّتاب  توا�شلها مع 
�شفحات  يف  فاعل  ح�شور  لهم  يكون  اأن  اأجل  من 
من  املجّلة  مالك  اإىل  مو�شولة  والتهاين  املجّلة، 
ال�شحفّيني وال�شحفّيات وامل�شّممني وامل�شّححني 
وامل�شّورين، وغريهم الذين يرتكون ب�شماتهم على 
�شفحات املجّلة كي تخرج اإىل قّرائها باأبهى �شورة.. 
عمر مديد لريا�س الزهراء، وجناحات متوا�شلة 

اإن �شاء اهلل تعاىل.

األستاذ توفيق غالب الحبالّي/ صحفّي

نتقّدم باأحّر التهاين والتربيكات اإىل اأ�شرة التحرير 
يف جمّلة ريا�س الزهراء، مبنا�شبة اإيقاد �شمعتها 
اخلام�شة ع�شرة.. دعواتنا لهم باملوفقّية والنجاح يف 
عملهم، ويف كّل ما يرفد الأ�شرة العراقّية ب�شكل عاّم 
ة باإ�شدارات كهذه، تنّمي  والأ�شرة الكربالئّية بخا�شّ

فيهم النهج القومي..

الدكتور راجي نصير/ إعالمّي وأكاديمّي

مبارك من القلب ملجّلة ريا�س الزهراء الرائعة 
مبنا�شبة اإيقاد ال�شمعة اخلام�شة ع�شرة من عمرها 

املديد..
�شّية  كّنا ول نزال باأم�ّس احلاجة اإىل جماّلت تخ�شّ
جمتمعّية ُت�شهم يف اإ�شاعة الوعي الثقايّف والعقدّي 

والإن�شايّن امللتزم، وتنوير الراأي العاّم.
�شوطًا  العامل  حول  املجتمعّي  الإعالم  قطع  لقد 
وغري  املُهملة  الثقافّية  الق�شايا  اإثارة  يف  طوياًل 
الوا�شحة اأمام الراأي العاّم واإبرازها، والعراق ويا 

لالأ�شف ال�شديد ليزال متاأّخرًا يف هذا املجال..
واحلمد هلل اأّن جمّلتكم ت�شّد فراًغا كبريًا.. وتنري 
وعي النا�س.. وتثري ثقافة مهّمة مل حتَظ بالهتمام 

الالزم اإىل الآن.
املقد�ّشة  العبا�شّية  العتبة  تنربي  اأن  يف  غرابة  ول 
واملتقّدمة  املهّمة  املبادرات  على  عّودتنا  التي   -
لتاأ�شي�س   - واملعريّف  والثقايّف،  الدينّي،  امليدان  يف 

م�شروع اإعالمّي ثقايّف ملتزم وواٍع ومثمر كهذا.

اأمتّنى لكم املزيد من التقّدم والإبداع والعطاء.

�سّيد حيدر جلوخان

اأ. م. د. علّي �سمخّي الفتالوّي
االأ�ستاذ �سادق مهدّي ح�سن

االأ�ستاذ توفيق غالب احلباّل

د. راجي ن�سري
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سعد الخّياط/ إعالمّي

مّنا  له  العراقّية،  بال�شحافة  يرتقي  َمن  كّل  اإىل 
بن�شر  تهتّم  والتقدير.. فكيف مبجّلة  كّل الحرتام 
مرور  ومبنا�شبة  الأ�شيلة..  الإ�شالمّية  الثقافة 
خم�شة ع�شر عاًما على اإ�شدارها، جمّلتنا )ريا�س 
الزهراء(، نبارك حل�شراتكم هذا العمل الرائع 
العراقّية  الثقافّية  ال�شاحة  ُيرثي  الذي  والراقي 
احلنيف..  الإ�شالمّي  ديننا  عن  املهّمة  باملعلومات 
وعن طريق متابعتي ملجّلة العائلة العراقّية )ريا�س 
الزهراء( وجدُت ن�شاطًا منقطع النظري يف ن�شر 
موا�شيع ومقالت هادفة ُت�شهم يف رفع م�شتوى الوعي 
الثقايّف الإ�شالمّي لدى جميع �شرائح املجتمع.. اإّنه 
جمهود م�شّرف من ِقبل املالك الإعالمّي الذي يقوم 
باإدارة هذه املجّلة، نتمّنى كّل التوفيق والنجاح لكّل 
واأنتم  عام  وكّل  املتمّيز،  العمل  هذا  على  القائمني 

بخري، واملزيد من التاأّلق والنجاح..

د. بدر ناصر حسين/ أستاذ اإلعالم في 

جامعة بابل

ريا�س  عمِر  من  ع�شرة  اخلام�شة  ال�شنة  مبنا�شبة 
.الزهراء

التحريرّية  الهيئة  اإىل  والتقدير  الحرتام  بكامل 
والرعاية   ،الزهراء ريا�س  اإ�شدار  عن  امل�شوؤولة 
الكرمية من لدن العتبِة العبا�شّية املقّد�شة.. تنمو هذه 
الوليدُة لت�شبح بعمر فتاة مكتملة ومزدانة باأف�شل 
َيغ الرتبية والتعليم والثقافة، حتّولت املجّلة الآن  �شِ
اإىل عمر �شحفّي متكامل من الهموِم والتعِب اإىل اأن 
اأ�شبحت ُم�شرقة مزدانة باأمهِر الكاتبات، مت�شّلحَة 
بال�شدِق، واأنا اأتابعها واألتفُت اإىل م�شتويات العمِل 
نف�شي  اأجد  ال�شحيح،  الدعم  واأ�شكال  والتقدمي 
اأفتخر كثريًا بهذه املجّلِة، وهي تبتعد من اأن تتحّول 
ر�شالة  اإىل  اإر�شادّي  اأو  توجيهّي  منتج �شحفّي  اإىل 
�شحفّية وا�شحِة املعامل، وعلى الرغم من اأيّن اأ�شعر 

باأّنها بحاجة اإىل ا�شتهداف فئات حمّددة من بناتنا 
اإلكرتونّية  حتميالت  اأعداد  اأحلُظ  اأيّن  مع  اليوم، 
للمجّلِة ُت�شعرنا بالزهو والفتخار، يف ظّل النزياح 
عن املقروِء الورقّي، اأو يف طريقة عمل  املنتوجات 
تو�شيف  عند  تقف  ل  التي  التوجيهّية،  ال�شحفّية 
امل�شكالت احلقيقّية التي تواجه بناتنا اليوم يف ظّل 

تكنولوجيا الإعالم..
الإعالمّيات،  الأخوات  جلميع  بالتوفيق  دعائي 
ال�شوؤون  ق�شم  واإىل  والت�شميم،  الإنتاج  واأق�شام 
الإبداِع  من  كبريًة  اأ�شواطًا  تقطع  وهي  الفكرّيِة 

والتاأّلِق.

األستاذ نعمة عبد الكريم الخفاجّي/ 

مستشار نقابة الصحفّيين 

العراقّيينن

يف الوقت الذي نثّمن فيه الدور الكبري الذي ي�شطلع 
به مالك جمّلة ريا�س الزهراء، من عطاء زاخر 
اأن  اإّل  ي�شعني  ل  امللتزمة،  ال�شحافة  ميدان  يف 
اأتقّدم باأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل الأخت 
مالك  واإىل  التحرير،  رئي�شة  والزميلة  الكرمية 
املجّلة املبدع مبنا�شبة ذكرى مرور ال�شنة اخلام�شة 
ع�شرة من عمر جمّلتكم الغّراء، وهي ترفل بالعطاء 
والتاأّلق.. متمّنيًا من اهلل، اأن يوّفقكم يف عملكم 

ومينحكم القدرة على اإبداء املزيد.
أ. د. عّبود جود الحلّي/ أستاذ األدب 

العربّي الحديث في جامعة كربالء 

المقّدسة

ي�شّرين اأن اأتقّدم بباقة َعِطرة اإىل بناتي يف اأ�شرة 
حترير جمّلة ريا�س الزهراء، باقة ورٍد مبنا�شبة 
ا�شتمرار النجاح والتاأّلق يف خدمة الثقافة الإ�شالمّية 
التي تقّدمها هذه املجّلة امللتزمة اإىل الأ�شرة امل�شلمة 

التي كّرمها الإ�شالم وباركها، فهي  ول�شّيما املراأة 
ورد يف احلديث  مثلما   - قهرمانة  ولي�شت  ريحانة 
- واأّن املراأة اإذا ما اأُح�شن اإعدادها وبناوؤها الثقايّف 
واملعنوّي فاإّنها �شتكون عاماًل مهّما من عوامل البناء 
الجتماعّي املتما�شك الر�شني، واإذا كان العك�س - ل 
�شمح اهلل تعاىل - فاإّنها �شتكون ِمعوًل لهدم املجتمع 
وتفكيكه، اأبتهل اإىل الباري اأن يحفظكم ويبارَك 
جهدكم، واأن يجعله يف �شّجل ح�شناتكم، وينفعكم به 
يوم ل ينفع ماٌل ول بنون اإّل َمن اأتى اهلل بقلٍب �شليم.

عبد الرضا عبد الكاظم الحسناوّي/ 

رئيس مهندسين أقدم/ دائرة الطرق 

والجسور كربالء

اأحّب اأن اأُهّنئ مالك جمّلة ريا�س الزهراء بعيد 
ن�شر  يف  كبري  دور  له  الذي  املالك  املجّلة،  ميالد 
املعلومات املفيدة والقّيمة واإي�شالها، ودائمًا املجّلة 
وبوجود  بوجودكم  زاهرة  وتبقى  باأفكارها،  ممّيزه 
جميع العاملني فيها، وت�شلم تلك الأنامل التي تكتب 
جمّلة  مبارك  األف  األف  للقارئ،  الفرحة  وتر�شم 
اإن  دائم  وازدهار  وتاأّلق  اإبداع   ،الزهراء ريا�س 
الأنامل  بوجود  يكتب  قلًما  املجّلة  وتبقى  �شاء اهلل، 
اهلل  �شاء  اإن  لكم  والنجاح  التوفيق  فكّل  الذهبّية، 

تعاىل.

االأ�ستاذ نعمة عبد الكرمي اخلفاجي

االأ�ستاذ عبد الر�سا احل�سناوي

اأ. د. عّبود جود احللي

د. بدر نا�سر ح�سني
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جوان رحمن/ إعالمّية/ كربالء 

المقّدسة

تقّدمونه  فيما  ونثّمن جهودكم  لكم،  نبارك 
الفكر  لتنوير  ومتوا�شل  دوؤوب  عمل  من 

واملبادئ  ال�شامية،  القيم   وغر�س 
الإ�شالمّية احلّقة يف النفو�س، فاأنتم اأهل لتحّمل هذه 
امل�شوؤولّية، واأمناء يف كّل ما تطرحونه، وتقّدمونه يف 
املجالت الثقافّية، والدينّية، والفنّية، والجتماعّية 

وغريها.
  فكّل عام واأنتم من جناح اإىل جناح وزادكم اهلل
تاأّلًقا، واإبداًعا، ومتّيزًا وخدمًة ملحّمد واأهل بيته 

.الأطهار
إيمان بالل/ إعالمّية/ أمريكا 

لَكْم هو جميل اأن توقدوا �شمعتكم اخلام�شة ع�شرة 
واأنتم يف اأوج عطائكم وتّددكم.

وِلَكْم هو جميل اأن يكمل املرء طريقه تاه النجاح 
والتجّدد والإبداع.

اإجنازاتكّن،  جميل  مبدعات  يا  لكّن  نبارك 
وعطاءاتكّن الالحمدودة خلدمة الزينبّيات، وتقدمي 

كّل ما هو مفيد ومكّمل ملا حتتاجه املراأة امل�شلمة.
والتقدير  التحايا  اأزكى  القاّرات  عرب  من  فلكّن 
املتمّيزة  اإجنازاتكّن  على  واأجملها  والإجالل 
بالنجاحات  احلّب  ملوؤها  واأمنّيات  الحرتام  وكّل 

والتوفيق.
إخالص داود/ كاتبة وإعالمّية/ كربالء 

المقّدسة

نتقّدم  ع�شرة  اخلام�شة  ال�شمعة  اإ�شعال  مبنا�شبة 

بالتهنئة اإىل جميع العاملني يف جمّلة ريا�س 
الزهراء، �شمعة �شُت�شاف، اإىل عملهم املثمر، 
فخالل اأربعة ع�شر عامًا كانت جهودهم وا�شحًة يف 
الن�شح  لتقدمي  ال�شديد  النتقاء احلذر، واحلر�س 
والإر�شادات والِعرَب املفيدة للمجتمع العراقّي ب�شكل 
ق�ش�س  وِذكر  ة،  خا�شّ الكربالئّي  واملجتمع  عاّم، 
اآل البيت ومناقبهم هي ال�شمة البارزة واملوا�شيع 
الأهّم بني �شفحات املجّلة، ُبوركت جهودكم وننتظر 

املزيد من الإبداع والتاأّلق.
 إيمان صالح إلطّيف/ كاتبة/ بغداد

دموع الفرح نذرفها طوال خم�شة ع�شر عاًما واملجّلة 
وكّل  و�شريتهم،  وقيمهم   البيت اأهل  تن�شر منهج 
مر�شاة  يف  لأّنه  ملالكها؛  عيد  هو  منها  �شدر  عدد 
ابتعاد  ُيحزننا  نف�شه  الوقت  يف  ولكن  تعاىل،  اهلل 
جمتمعنا عن منهج اأهل البيت وقيمهم، وي�شرّبنا 
َعَلْيِهْم  َل�ْشَت  ٌر  ُمَذكِّ اأَْنَت  ا  َ اإمِنَّ ْر  َفَذكِّ تعاىل:  قوله 

�َشْيِطٍر )الغا�شية: 21، 22(. مِبُ
أ. د. سعاد سبتّي الشاوّي/ تدريسّية 

في جامعة بغداد

َفاَز  َفَقْد  َوَر�ُشوَلُه  اهلَل  ُيِطِع  َوَمْن  قال اهلل تعاىل: 
َفْوًزا َعِظيًما )الأحزاب:71(، يطيب ل اأن اأبعث 
بالدعاء  مقرونة  والتقدير،  احلّب  ملوؤها  تهنئة 
 بالتوفيق مبنا�شبة احتفالّية جمّلة ريا�س الزهراء
على  عامًا  ع�شر  خم�شة  ومرور  تاأ�شي�شها،  بيوم 
اأعطى  َمن  كّل  قلب  �شعيد على  يوم  اإّنه  انطالقها، 

ويعطي لهذه املجّلة من جهود واإجنازات.. فمزيدًا 
من النجاح والتمّيز خلدمة اأهل البيت، ون�شاأل اهلل 

الإخال�س والقبول.
ربى جواد العبيدّي/ كاتبة/ ديالى

عند  وتقف   ،العّبا�س ذكر  على  الع�شور  مَترُّ 
على  �شقطتا  حيث  ال�شريفتني،  بكّفيه  ت�شحيته 
اأَّنه �شّطر بقطرات  اإّل  الأر�س ونزف دمه الطاهر، 
قربته  وُملئت  اخللود،  ملحمة  املتناثرة  كّفيه 
الكاتبنَي  قلوب  بها  واأروى  العطرة،  الكلمات  بزهر 
اإنابًة  ليكتبوا  النرّية  الأقالم  واأعطاهم  العطا�شى، 

عن تلك الكّفني املقطوعتني اإىل جانب الفرات.
ولتحّط رحلها يف جمّلٍة ا�شتمّدت عبري ولدتها من 
اأ�شحت  حتى   ،العّبا�س الف�شل  اأبي  املوىل  حرم 
هنيئًا  األف  ثم  فهنيئًا  �شفحاتها،  بحر  يف  كلماتها 

اإيقاد �شمعتها اخلام�شة ع�شرة.
�شفحاتها  يف  حروفهم  ثمار  اأينعت  مَلن  ومبارٌك 

العطرة.
رملة الخزاعّي/ مسؤولة َوحدة اإلعالم 

النسوّي في العتبة العلوّية المقّدسة

اخلام�شة  ال�شمعة  اإيقادها  الغّراء  ملجّلتكم  مبارك 
ع�شرة، عمٌر مديد بالعطاء والإبداع والرقّي.. اأبارك 
النرّية..  �شطورها  كتابة  يف  اأبدعت  التي  لالأنامل 
ن اجلهود التي ُبِذلت ِطوال هذه ال�شنوات بدون  واأثِمّ
َكَلل ول ملل.. واأرفع اأكّف الدعاء متمّنية لها العمر 

املديد وملالكها التوفيق والت�شديد.

-  حزيران  2021م 35عدد 169 - شوال1442ه

الملف الخاص



زينب كاظم التميمّي/ شاعرة وقاّصة/ 

كربالء المقّدسة 

قد  اأفكارنا خلف �شبابّية احلياة مقالٍت  تراكمت 
اأُركنت يف زوايا قلوبنا، وبع�شها يف اأدارج خزاناتنا 
فانبثق نور الزهراء، فاأ�شبحنا ن�شت�شعر وجودها 
مثلما ي�شت�شعر املوؤمن الرحمة الإلهّية حتيط به من 
دون اأن يلم�شها اأو يراها، انبثق نور اأُّمنا الزهراء؛ 
ُينه�س  ما  وتقدمي  الراأي  اإبداء  فر�شة  لنا  لُتتيح 
املجتمع، وت�شذيب الظواهر ال�شلبّية فيه، فكّل عام 
واأنتم ترفلون بال�شعادة حتت نور ريا�شها، �شائلني 

اهلل �شبحانه اأن يجعلها يف عينه التي ل تنام.
زينب كّرار حميد الصليخي/ كاتبة/ 

كربالء المقدسة

يف هذا اليوم بالذات اأريد اأن اأكون اأول املهّنئني لكم، 
الذي  النجاح  وبهذا  به،  ُعرفتم  الذي  التمّيز  بهذا 
اأنتم اأهل له، مبارك عليكم مرور خم�س ع�شرة �شنة 

من التمّيز والتاأّلق.
عهود فاهم العارضّي/ كاتبة/ النجف 

األشرف

من  والآلف  الإ�شدارات،  ع�شرات  بني  من 
تبقى  والتعلمّية،  الرتبوّية  والقنوات  ال�شفحات، 

تلتجئ  وملجًا  مناًرا،   ،الزهراء ريا�س  جمّلة 
اإليه املراأة امل�شلمة املثّقفة، ففيها الدرو�س الرتبوّية 
والن�شائح العلمّية، ول تخلو من امل�شائل ال�شرعّية، 
فباتت تهتّم بكّل �شغرية وكبرية، وبكّل م�شاألة حيوّية 
تخ�ّس الأ�شرة واملجتمع، فهنيئًا للعاملني فيها هذا 
املجتمع من  تخدم  فهي  امل�شاعف،  املبارك  الأجر 
جهة، وتخدم �شاحب الكرامات قطيع الكّفني من 
الفر�شة  لإتاحة  و�شكًرا  لكم،  فهنيئًا  اأخرى،  جهٍة 
للم�شاركة الب�شيطة يف اإ�شدار هذه املجّلة املباركة، 

وكّل عام واأنتم باألف األف خري.
 غفران كامل كريم/ سكرتيرة مجّلة 

زهور الجوادين  الصادرة عن العتبة 

الكاظمّية المقّدسة

ندى الرياض

ع�شر  اخلام�س  العام  اإطاللة  مع  م�شرورين  نقف 
الزاهرة،   تاأ�شي�س جمّلة ريا�س الزهراء لذكرى 
معلنني عن غبطتنا بهذا امل�شروع الثقايّف امليمون، 
واملكني  املكان  وبربكة  تعاىل  اهلل  بف�شل  كان  لقد 
ومنذ   - املجّلة  �شارت  حيث  وبهّيًا،  خ�شبًا  عمرًا 
على  واثقة  بخطوات   - اليوم  اإىل  فجرها  بزوغ 
من  ل�شواها  يتوافر  مل  ما  بتوافر  ال�شداد  طريق 

عوامل النجاح، لكونها ُوِلدت يف دوحة اأبي الف�شل 
العّبا�س، ذلك امل�شّب العذب الذي ل يزال ُيغدق 
ال�شناء والنماء والبهاء والوفاء اإىل ما ل انتهاء، فلم 
ي�شبها يف يوٍم من الأّيام الفقر الإبداعّي اأو الَعوز 
الفكرّي اأو الفاقة العلمّية، بل كانت و�شيلًة فريًد يف 
غر�س الِقيم ب�شورة اأنيقة وبطريقة �شل�شة رقراقة 

وا�شحة �شافية.
تهنئة،  واألف  حتّية  األف  الغّناء  ريا�شنا  فاإىل 
ولطاقمها املعطاء، نبارك لكم هذا الإجناز العبق، 
العافية،  موفورة  �شنة  واإىل  الغزير،  العطاء  وهذا 

ا زاهرة. ودمتم لنا ريا�شً
فاطمة محمود الحسينّي/ كاتبة/ 

كربالء المقّدسة 

يف  الكلمات  وتت�شّتت  احلروف  تعجز  احلقيقة  يف 
و�شف جمّلة ريا�س الزهراء، ومالكها املمّيز مبا 
يتمّيز به من جهود طّيبة مباركة، و�شورة وا�شحة 
تاأخذنا اإىل رحاب املوىل اأبي الف�شل العّبا�س، مبا 

تتمّتع به هذه املجّلة من اأخالق �شامية وف�شلية.
وكّلل  املتاأّلق،  النجاح  هذا  لكم  واأبارك  اأُهّنئ 
�شاء  واإن  والربكة،  باخلري  خطواتكم  تعاىل  اهلل 
قمر  بربكات  مليئة  مديدة  اأعواًما  ت�شتمّرون  اهلل 

.الع�شرية
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كوثر مؤّيد آل مطلك/ كاتبة/ كربالء 

المقّدسة

مات  اإذا  املوؤمن  "اإّن  قال:  اأّنه    النبّي  عن  ورد 
وترك ورقًة واحدًة عليها علم، كانت الورقة �سرًتا 
فيما بينه وبني النار، واأعطاه اهلل تعاىل بكّل حرف 

مدينًة اأو�سع من الدنيا وما فيها".)1(
وعنه : "زكاة العلم تعليمه َمن ل يعلمه".)2(

اأجود  من  اأّن  ن�شتلهم  ال�شريفني  احلديثني  من 
ا�شتثمارات نيل ر�شا اهلل  هو تعليم العلم ون�شره 
يف  العلم  نور  وقّلة  اجلهل  ظالم  انت�شار  وقت  يف 

املجتمعات..
اإ�شافة اإىل ذلك اأّن من اأكرث طرق اإجناح ال�شتثمار 
فائدًة هو اأن نبداأ امل�شروع بربكة باب من اأبواب اهلل 

. تعاىل وهم اأهل البيت
وهكذا فاإّن �شعلتنا النورانّية �شّميت با�شم َمن خلق 
والأر�س..  ال�شموات  خلق  قبل  نورها  تعاىل  اهلل 

.. ُشّميت با�شم �شّر الإمامة، ال�شّيدة الزهراء�
ف�شارت جمّلة ريا�س الزهراء منذ خم�شة ع�شر 
ظالم  من  واحلّد  والدين،  العلم  لن�شر  رمًزا  عاًما 

اجلهل رغم ق�شاوة عتمته املنت�شرة.
فكّل عام واملجّلة ومالكها وكاتباتها رٌمز للعطاء..

فكّل عاٍم وهم اخلري لكّل عام.
.........................................

1( ُمنية املريد: ج1، �س338.
2( ميزان احلكمة: ج3، �س2074.

 مجّلة )الهدى(

اأطيب التهاين والتربيكات بهذه املنا�شبة ال�شعيدة، 
 ،الزهراء ريا�س  جمّلة  ملالك  تعاىل  اهلل  ن�شاأل 
لن�شر  املبارك  امل�شروع  هذا  يف  وال�شداد  التوفيق 

الوعي والثقافة الأ�شيلة، وحتديدًا للمراأة والأ�شرة.
اإلعالمّية مّيادة قهرمان/ صحافّية 

إذاعّية وتلفزيونّية/ جامعة بغداد

عطاء لحمدود، و�شرف ل يدانيه �شرف حظيت به 
جمّلة ريا�س الزهراء، مالكها املتّميز وعلى مدار 
اأعوام ولتزال حتظى به، نتيجة اهتمامها امللحوظ 
بن�شر ثقافة �شّيدة ن�شاء العاملني  ال�شيدة الزهراء 
وفكرها، اإذ اأ�ّش�شْت هذه املجّلة يف اأر�ِس كربالء 
املباركة واأ�شبحت من اأبرز النتاجات الفكرّية للعتبة 
العبا�شّية املقّد�شة، ول َغرَو يف اأن ت�شبح مت�شّدرة 
اإذ  باملراأة،  ُتعنى  التي  الهادفة  الدينّية  املطبوعات 
بذل مالكها املتمّيز الكثري من اجلهود ال�شتثنائّية 

لإبرازها  الكثري  يبذل  يزال  ول  الثمني،  والوقت 
دخول  اإّن  الأخرى،  املطبوعات  بني  حّلة  باأف�شل 
النجاح،  على  موؤ�ّشر  ع�شر  اخلام�س  عامها  املجّلة 
ول  ال�شحافة،  عامل  يف  التاأّلق  قّمة  على  والرتّبع 
يخفى على اأّي مثّقف اأّن �شدى الر�شالة الإعالمّية 
حتمله  ملا  ع�شرنا؛  يف  كبري   الزهراء لريا�س 
من ممّيزات كثرية بني املطبوعات الأخرى، منها 
يف  والتنّوع  املعلومة  انتقاء  يف  بالدّقة  اّت�شمت  اأّنها 
يف  والإ�شهاب  ال�شطحّية  عن  والبتعاد  تقدميها، 
ال�شوء  �شّلطت  ا  واأي�شً والتقارير،  املقالت  كتابة 
عن كثب على ق�شايا املراأة امل�شريّية، ول�شّيما يف 
�شفحاتها  واّت�شمت  والنف�شّي،  الأ�شرّي  اجلانبني 
بالذوق الرفيع يف الت�شميم والإخراج الفنّي الذي 
لذا  املعا�شرة،  املطبوعات  من  الكثري  عن  مّيزها 
لها،  متابًعا  �شيظّل  الغّراء  املجّلة  فاإّن جمهور هذه 
مّنا  فلكم  امل�شلمة،  املراأة  الأجيال  �شانعة  ول�شّيما 
اأطيب الأمنّيات واأ�شدقها، وندعو الباري عّز وجّل 
اأن  يبارك يف اأقالم كاتباتها، ودعاوؤنا باملزيد من 
لتظّل  عام  كّل  ويف  العام  هذا  يف  والتاأّلق  الإبداع 
ريا�س الزهراء اأيقونة اجلمال والفكر النقّي يف 
جمال ال�شحافة الدينّية املطبوعة اإّنه �شميع جميب.
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نوال عطّية المطيرّي/ كاتبة/ كربالء 

المقّدسة

جمدها  عرب  يفوح  الأ�شداء  و�شذى  املعاين  رحيق 
الندّي لتنرث باقات الولء والعطاء الرثّي والر�شالة 
الهادفة.. مثلما عهدناها بارعة يف انتقائها، �شاخمة 
يف �شدارتها، حاملة لواء الكلمة ال�شادقة حمافظة 
حمّبيها،  لت�شتقطب  احلّر  الإعالم  ر�شالة  على 
الفكر  لرت�شاف  و�شوب  حدب  كّل  من  ورّوادها 
واإجالل  اإكرام  حتّية  ال�شادقة،  والكلمة  الواعي 
 )الزهراء ريا�س  )جمّلة  اجلاللة  ل�شاحبة 
في�شها  من  ع�شرة  اخلام�شة  ال�شمعة  لإيقادها 

اء. الو�شّ
إسراء عبد الرضا الحسناوّي/ كاتبة/ 

كربالء المقدّسة 

مبنا�شبة  لكم  والتربيكات  التهاين  باأحّر  اأتقّدم 
مرور عام جديد، واأمنّياتي لكم ب�شنة �شعيدة مليئة 
مليء  وعام  والتطّور،  واملعرفة،  والتعاون،  باخلري، 

.بالزدهار جمّلتنا جمّلة ريا�س الزهراء
 اإ�شراء عي�شى البحرايّن/ كاتبة/ الب�شرة

الأر�َس  تك�شو  بلونها  املعطاء  الزيتون  �شجرِة  اإىل 
�شالمًا، وبثقافاتها تبني اأعمدة العلم، وبني اأروقتها 
بني  يغفو  زمن  يف  عطاياِك  دامت  احلياة،  متعة 
اأح�شان ال�شياع؛ لكّنِك الطريق اإىل النجاة والتنوير.

عامها  يف   ،الزهراء ريا�س  جمّلة  مالك  اإىل 
اخلام�س ع�شر: دمِت ربيَع الدهر لكّل الب�شر، وّفقكم 

اهلل جميًعا.

ألحان يوسف الشمرّي/ كاتبة/ النجف 

األشرف 

ل يخفى على اأحد الدور املهّم لالإعالم، فكّل ُمعَتَقد 
تثبيتها  يف  الأكرب  الدور  يكون  ثورة،  اأو  فكرة  اأو 

والو�شول اإىل نتائجها املبتغاة هو الإعالم.
فكم من حّق �ُشِلب، وكم من حقيقة ُغيِّبت، وكم من 

يِّعت ب�شبب الإعالم ال�شاّل. منقبة �شُ
ريا�شها،  اأزهرَن  باأقالمهّن   الزهراء بنات  لكّن 
فكانت لهّن ب�شمة ممّيزة يف الو�شط الإعالمّي، عن 
طريق الكلمة ال�شادقة، والتحليل الدقيق، وتدوين 
الأحداث التاريخّية مبقالت وحوارات هادفة على 

مدى خم�شة ع�شر عامًا.
اأ�شرة  اإىل  اأتقّدم بالتربيكات والتهنئة  اأن  ي�شّرفني 

.جمّلة ريا�س الزهراء
كّل عام واأنتم باألف خري.

أنعام تّمار جبر الزبيدّي/ كاتبة وطالبة 

حوزوّية/ النجف األشرف

اخلام�س  عامها   ،الزهراء ريا�س  ملجّلة  نبارك 
ع�شر.

 حمّمد اآل  علوم  منه  ُت�شتقى  َمعيًنا  دامت 
ومعارفهم.

ليثمر ولًء �شادًقا، واعتقاًدا را�شًخا.

إيمان محّمد الموسوّي/ كاتبة ومتابعة 

للمجلة/ بغداد 

نبارك لكم حلول العام اخلام�س ع�شر ملجّلة ريا�س 
يف  املبذولة  اجلهود  على  ماأجورون   ،الزهراء
العمل والإنتاج والإبداع املتجّدد على مدى ال�شنني، 

وعند اهلل الأجر والثواب اإن �شاء اهلل. 
المهندسة تبارك فاضل الطائّي/ 

كاتبة/ ذي قار 

 )تهنئٌة من اأعماق القلب ملجّلتنا )ريا�س الزهراء
فكُلّ عاٍم ونحن ن�شري نحو التمّيز مع جمّلتنا. وكُلّ 
املجّلة،  حروف  تخّطُه  الذي  بالإبداع  نحتفل  عاٍم 
�شعى  َمن  ولكّل  والأمنّيات،  التهاين  اأطيب  فلكم 

و�شارك يف اإجناح هذه املجّلة.
م. م. حنان رضا حمودّي الجوّيد/ كاتبة 

وُمحاِضرة خارجّية في كّلية التربية 

األساسّية/ جامعة الكوفة

ال�شم�س بزغت بنورها لتمالأ الآفاق.
النا�س بني �شطورها يف ا�شتياق.

بني �شطورها علم عا�شق للملكوت. 
 .تالألأت با�شمها الزهراء

ومن ا�شمها ا�شتّقت لها ا�شًما يف العلياء.
علمت فعملت فازهرت ب�شنتها اخلام�شة ع�شرة من 
بعبريها  نوًرا  �شّعت   ،البيت اآل  علوم 

الفّواح، 
مالك ارتقى علًما فاأ�شاء.
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حوراء خضّير الكالبّي/ كاتبة/ النجف 

األشرف

تتوالى األعوام..

عاًما بعد عام.
حليفكم،  والُرقّي  والإبداع  التمّيز  يزال  ول  كان 
الف�شل  اأبي  العلقمّي  بطل  بربكاِت  عليكم  يفي�ُس 

.العّبا�س
هذا  ُيدمي  اأن  عنده  لُه  الذي  بال�شاأن  اهلل  فاأ�شاأل 

التوفيق عليكم دائمًا واأبدًا اإن �شاء اهلل تعاىل.
   د. تغريد حيدر/ اخت�شا�شّية نف�شّية ومدّربة يف 

جمال الإر�شاد الأ�شرّي/ لبنان/ كاتبة 
والتربيك  التهنئة،  اآيات  باأ�شمى  اإليكم  نتقّدم 
مبنا�شبة قرب حلول العيد اخلام�س ع�شر لإ�شدار 
جمّلة ريا�س الزهراء، اآملني لكم دوام التاأّلق يف 
اإىل زيادة وعي الأ�شرة امل�شلمة  م�شريتكم الهادفة 
الظواهر  اأبرز  على  ال�شوء  ت�شليط  طريق  عن 
النف�شّية، والجتماعّية، وتقدمي الإر�شادات القّيمة 

واحللول املنا�شبة.
 أ. م. د. عبير عبد الرسول محّمد 

التميمّي/ جامعة كربالء المقدّسة/ 

كّلية التربية للعلوم اإلنسانّية/ كاتبة 

اأزكى التربيكات واأعطرها اإىل مالك جمّلة ريا�س 
الذي  واملتمّيز،  املبدع  املالك  ذلك   ،الزهراء
الثقايّف  املراأة  مب�شتوى  الرتقاء  على  جاهًدا  عمل 

املراأة  واحتياجات  يتنا�شب  ما  كّل  وقّدم  والدينّي، 
العراقّية باأ�شلوب جديد وروؤًى واأفكار وا�شحة وجلّية، 
املراأة  توعية  هدفه  جديد،  وفنّي  تقنّي،  وباأ�شلوب 
وحجابها  وطهارتها  عّفتها  على  واحلفاظ  امل�شلمة 
الأحكام  وبيان  عنها،  والدفاع  العقيدة  ب�شون 
ال�شرعّية، وحّل امل�شكالت الرتبوّية، وتقدمي �شورة 
واإعطاء  وتراثهم،    البيت  اأهل  ل�شرية  تاريخّية 
الدرو�س  واأخذ  احل�شنة،  والقدوة  الأمثل،  النموذج 
الإ�شالمّي  وتاريخنا  الكرمي،  القراآن  من  والِعرَب 
 ،احلنيف، فقد حمل مالك جمّلة ريا�س الزهراء
راية الإعالم الهادف والنزيه، وحمل راية الإ�شالح 
ثقافة  ن�شر  عاتقه  على  واأخذ  اح،  الو�شّ احل�شينّي 
وتاأكيده  واملعرفة،  الوعي  و�شرورة  البّناء،  النقد 
على اأن تكون املراأة عاملة ومثّقفة، و�شاحبة ر�شالة 
فاطمّية وزينبّية خالدة، ل تهداأ، ول تكّل، ول تتعب 
لبناء اأ�شرة م�شلمة قوّية، وثابتة، ومرتابطة، ولإقامة 
للحّق،  وعارف  العقيدة،  وقوّي  متما�شك،  جمتمع 
ومّتبع، ومطيع لو�شايا املرجعّية العليا الر�شيدة، لذا 
املجّلة  هذه  اإىل  واأ�شدقها  التربيكات  اأ�شمى  نقّدم 
بالوفاء  تنب�س  والتي   ،الزهراء بعطر  الَعِطرة 
خيمتها  �شاحب  ُخطى  على  �شائرًة  والن�شيحة، 
 ،التليدة وهو �شّيدي ومولي اأبي الف�شل العّبا�س
لهذه  والمتنان  الثناء  وكمال  والتقدير  ال�شكر  كّل 
وندعو  واملبدع،  املتمّيز  مبالكها  املباركة  املجّلة 
اهلل اأن يوّفقهم للتقّدم اأكرث واأكرث، وتقدمي كّل ما 

هو جديد ومفيد للمراأة والأ�شرة امل�شلمة.
د. عقيلة الدّهان/ أستاذة تدريسّية في 

مدرسة أّم البنين النسوّية/ وعّضو 

الجمعّية الوطنّية سابقاً/ كربالء 

المقّدسة

وبقلوٍب  املتوا�شل،  العطاء  من  عامًا  ع�شر  خم�شة 
�شفحات  على  ت�شّطر  لتزال  مثمرة  وبجهوٍد  نرّية 
التاريخ اإ�شراقاتها امل�شيئة؛ لتنري �شموع الأمل من 
َوهج �شرية الزهراء اخلالدة.. هكذا لتكن حياتنا 

ريا�شًا خ�شراء ح�شادها الأدب الفاطمّي.
كّل عام واأنتم متميزون �شعداء. 

زهراء سالم الجبورّي/ كاتبة/ النجف 

األشرف

هناك
على �شفاِف الفراِت

تل�ُس �شبّيتي
حتَت

ِخباِء الكفيل
توقُد �شمعًة

عمُرها
خم�س ع�شرة �شنة

اإنَّها جمّلُة ريا�س الّزهراء
كّل عاٍم واأنتم باألف خري

وّفقنا اهلل واإّياكم
لكّل خري وارتقاء.
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 زينب ضياء الهاللّي/ كاتبة/ النجف 

األشرف

نبارك ملجّلة ريا�س الزهراء، هذا التوا�شل 
ع�شر،  اخلام�س  ميالدها  مبنا�شبة  والعطاء 
حيا�س  من  ر�شالتها  ا�شتلهمت  التي  املجّلة 
على  بنيانها  واأ�ّش�شت   ،العّبا�س الف�شل  اأبي 
هادفة،  وا�شحة  وروؤية  متني،  اإميايّن  اأ�شا�س 
فانطلقت يف �شماء الإعالم بكّل ثبات واإقدام، 
حتى اأ�شبحت جنمًة م�شيئًة ترنو نحوها قلوب 

ال�شاعني نحو العلم والف�شيلة.
واأنتم  عام  وكّل  فيها،  العاملني  لكّل  �شكًرا 
من  يتقّبل  اأن   اهلل وندعو  دائم،  بازدهار 
الدنيا  يف  ذخرًا  ليكون  اجلهد،  هذا  اجلميع 

والآخرة، واإىل املزيد من التوفيق اإن �شاء اهلل.
سرور عبد الكريم المحّمداوّي/ 

كاتبة/ بغداد

نقّدم اأ�شمى التهاين واأرقاها اإىل مالك العامل 
للعتبة  التابعة   ،الزهراء ريا�س  جمّلة  يف 
كالبنيان  يعمل  الذي  املقّد�شة..  العبا�شّية 
والتدقيق،  والت�شوير  التحرير  يف  املر�شو�س 
تعاىل  اهلل  ر�شا  يرجو  موّفقَا  َعماًل  فاأنتج 

.واأهل بيته ،ور�شولِه

مَل اأَر يف ان�شمامي اإىل املجّلة اإّل خرًيا، وّفقكم 
الِعلم  لن�شر  رًحا  �شَ واأبدًا، وجعلكم  دائًما  اهلل 
خري   حمّمد عن  اهلل  جزاكم  والأخالق.. 

اجلزاء.
غدير أحمد الحسنّي/ كاتبة/ صالح 

الدين

جديد  عاٌم  اإّنه  به،  دخلتم  جديد  عمر 
والنجاح،  والتقّدم،  والُرقّي،  العطاء،  من 
األقُه  وطاب  الإبداع،  هذا  طاَب  والزدهار.. 
وبركتُه، ودام اخلري وال�شداد عليه ف�شاًل وبركًة 

من قمر الع�شرية روحي فداه.
   فاطمة صاحب العّوادّي/ كاتبة/ 

بغداد

راقية.. متاألِّقة.
تزرع ورد الآمال.

ت�شيء قناديل.
الآل  نور  من  لأّنها  و�شموخ؛  بثقة  قامتها  ترفع 

ت�شتّمد بهاءها.
لها من القلِب األف حتّية.  

.جمّلتنا احلبيبة ريا�س الزهراء
فاطمة نعيم الركابّي/ كاتبة/ ذي قار 

واأجملها  اأطيبها  من  كثرية،  فر�س  احلياة  يف 

التي ترتبط بتقدمي ما فيه نفع للمجتمع  تلك 
وخريه، فكيف اإن كانت ممزوجة بنفحات قمر 
ال�شديقة  �شّيدتنا  باأنوار  ومكّللة   ،الع�شرية

؟
فكّل عام وجمّلتنا ومالكها املثابر حتت رعاية 
التوفيق،  ولُحرمنا  وت�شديدها،     الزهراء 

والت�شّرف يف اأن نكون من اأقالمها.
منى إبراهيم الشيخ/ كاتبة/ 

البحرين

هذا  اأمام  والعتزاز  الفخر  موقف  املرء  يقف 
ريحانة  با�شم  تزّين  الذي  الالمع  ال�شرح 
النبّوة وعبق الر�شالة؛ ليكون امل�شّمى - ريا�س 

الزهراء - خالًدا بخلود ال�شم.
جمّلة و�شعت على عاتقها اإنارة الدرب وتبديد 
ظالم اجلهل، خم�شة ع�شر عامًا من نرث الالآلئ 
والرتقاء  القلوب،  وتنوير  الكنوز،  واإخراج 
فال�شكر  املواهب،  و�شقل  واملتكّلمات،  بالكلمة 
اأن جمعني وثّلة موؤمنة من املبدعات   ، هلل 
من كاتبات واإعالمّيات من اأقطار خمتلفة حتت 
الأحرار  اأبي  راية  وراية خّفاقة هي  لواء واحد 
فهنيًئا   ، العّبا�س  الف�شل  اأبي  واأخيه   ،
لهذا العطاء الذي لو مل يكن هلل تعاىل مل يبَق 

وي�شتمّر، فما كان هلل يبقى.
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ُعال حسين العامرّي/ كاتبة/ كربالء 

المقدّسة

 ميالد األحرف

بدا كّل �شيء خمتلًفا منذ اأن وطاأت اأحريف ريا�شها.
حيث �شعرُت اأّن هناك معنًى ثانًيا للحياة حني كّحلُت 

ناظري بالنور املعكو�س فوق اأروقة الزهور
وباألوان فرا�شاتها التي ُتخّبئ معاين مكنونة..

حني اأَ�شر م�شامعي تغلغل املاء.
اأ�شجارها فوق  كيف يت�شّرب برّقة من اأجل �شقاية 
ال�شباح  واأنغام  جميلة..  مناظر  م�شّكاًل  ال�شخور 

ال�شاحرة يف تغاريد ع�شافريها.
وكاأّنها تقول: ل تفقدوا الأمل، فاليوم هو الأجمل.. 
بل  الأحرف،  ميالد  لي�س  هذا  اأّن  حينها  فاأيقنُت 

ميالدي اأنا.
 نادية محّمد شالش/ كاتبة/ النجف 

األشرف

ي�شتاق  وملوا�شيعِك  قلمي،  ل  يرتِّ �شفحاتِك  على 
ب�شري.

املعلومة  وجند  املعرفة،  ننهل  كاتباتِك  ِفكر  ومن 
لكّل  مرجع  اأنِت  ثقافة،  اأنِت  فكر،  اأنِت  ال�شادقة، 
الأحداث ال�شابقة، ففي كّل �شفحة من �شفحاتِك 
يرّتل القلم ترنيمة خّلفتها �شم�س وراء ال�شحاب، اأو 
بطولة �شّجلها ح�شدنا املقّد�س، اأو ن�شيحة ملعّلم اأو 

تلميذ، لتعليم اأف�شل، وع�شفور اختباأ حتت غ�شن 
ا من واقع احلياة، تلك هي  ليخرب �شغارنا ق�ش�شً

�شفحات جمّلتي..
اأمتّنى لكم مزيًدا من التفّوق والعطاء.

 نور الهدى عبد الرضا الحسناوّي/ 
كاتبة/ كربالء المقّدسة

اأزّف اأحلى التهاين والتربيكات مبنا�شبة عيد ميالد 
مالك  واإىل   ،الزهراء ريا�س  جمّلة  جمّلتنا، 
املجّلة الأعّزاء جميًعا، اإن �شاء اهلل تعاىل من تاأّلق 
تربيكاتي  واأقّدم  اإبداع،  اإىل  اإبداع  ومن  تاأّلق،  اإىل 
واإىل  ت�شّمت،  با�شمها  التي  الزهراء  اإىل مولتنا 
  التي اإليه انتمت، وبر�شولنا حمّمد مولنا علّي
موّفقني   ،الزهراء ريا�س  فكانت جمّلة  اكتملت، 

باإذن اهلل تعاىل.
نور مؤّيد آل مطلك/ كاتبة/ كربالء 

المقّدسة

خم�س ع�شرة �شنة من العطاء.
خم�س ع�شرة �شنة من اجلهود املتوا�شلة.

خم�س ع�شرة �شنة من ن�شر املحّبة واخلري، والعلم، 
والأمل.

خم�س ع�شرة �شنة من العمل ال�شاّق والدوؤوب.
ملالك  والتاآخي  التعاون  من  �شنة  ع�شرة  خم�س 
ي�شتحّق كّل الإجالل والحرتام؛ لإنتاجه هذا العمل 

اجلميل.. 
خم�س ع�شرة �شنة متّثل عمر جمّلتنا املباركة التي 
يف  ن�شاأت  وقد  ل  كيف   ،الزهراء با�شم  جمعتنا 
ُغريفات �شغرية يف رحاب اأبي الف�شل، �شغرية 
حجًما، وعظيمة عطاًء، كرُبعم زهرة   تتنّف�س عبق 

ال�شريح املقّد�س، وغذاوؤها جهود العاملني فيها.
طّلة  اأحلى  يف  وهي  ع�شر  اخلام�س  عامها  فبلغت 

واأجمل ُحّلة..
املبارك  املمّيز  ومالكها  الرائعة  وجمّلتنا  عام  كّل 
باألف خري، ون�شاأل اهلل تعاىل لها ولهم دوام التوفيق 

وال�شداد.
هدى ريسان الشمرّي/ كاتبة/ كربالء 

المقّدسة

كلمات من نور ت�شّع ب�شيائها على كّل َمن يت�شّرف 
بقراءتها، �شّطرتها اأنامل كوكبة من الن�شاء املثّقفات 
املبدعات، اللواتي ان�شممَن اإىل املجّلة منذ �شدورها 
اإىل الآن، اأتقّدم باأحّر التهاين والتربيكات اإىل جمّلة 
مبنا�شبة  اجلميل  ومالكها   ،الزهراء ريا�س 
التي  املجّلة  هذه  ع�شرة،  اخلام�شة  �شمعتها  اإيقاد 
والثقافّية  الإعالمّية  ال�شاحة  يف  وجودها  اأثبتت 
الفرد  بها  ترفد  التي  والن�شاطات  املوا�شيع  عرب 

واملجتمع..
املوّقرة  ملجّلتنا  العطور  باأزكى  معّطرة  ورد  باقة 

متمّنني لها التقّدم والزدهار يف كّل عام
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بالمجّلة  كاتبة  الجبورّي/  هاشم  .هناء 
وباحثة اجتماعّية/ كربالء المقّدسة

والثناء  الحرتام  كّل  لكنَّ  ُنكنُّ  الذي  الوقت  يف 
مل�شريتكّن، نغتنم الفر�شة مبنا�شبة العيد اخلام�س 
 ع�شر للمجّلة ونتقّدم لكّن بالتهنئة، و�شّدد اهلل
ُخطى القائمني عليها، ومبارك هذا الإجناز وحّيا 
لنا..  ومفخرًة  ذخًرا  وجعلكنَّ  اجلميع،  تعاىل  اهلل 
ملجّلتنا  والتاأّلق  والتقّدم  الإبداع  من  املزيد  واإىل 

الغّراء.
 يسرى حمزة األسدّي/ كاتبة/ بغداد

�شنة بي�شاء تبداأ بها جمّلتنا كبيا�س قلوب العاملني 
بالعطايا  املجّلة  هذه  تزدهر  عام  كّل  ففي  فيها، 
مالك  لكّل  وعرفان  و�شكر  حتّية  األف  اجلميلة، 
املجّلة، وّفقتم ملا قّدمتموه، اأ�شاأل اهلل تعاىل اأن ُيدمي 
علينا هذه النعمة، واأن يزيد املجّلة تاأّلًقا، واإبداًعا 

متوا�شاًل.

رشا عبد الجّبار العبادّي/ كاتبة/ 

البصرة

اإىل جملة ريا�س الزهراء اإك�شري موّدة، وحمّبة، 
و�شريتها   الطاهرة ال�شّديقة  ا�شم  من  اّتخذت 
دربًا اأخ�شر، تتباهى غري متكرّبة بالولء احلقيقّي، 
اإجنازاتها؛  بالبنان على كّل جزء من  اإليها  وُي�شار 
ريا�س  جمّلة  اإىل  املجتمع،  �شالح  يف  ي�شّب  لأّنه 
عامرة  وروح  بالعطاء،  زاخر  عام   ،الزهراء

بال�شياء.
وسن نورّي الربيعّي/ كاتبة/ كربالء 

المقّدسة

رحلة الكلمة املعطاء حني حتّط الرحال بني اأنامل 
اء، ت�شافر  التهذيب، فتورق اأماًل ت�شنع م�شعاًل و�شّ
بالقلوب اإىل عوامل اخلري واملعرفة، حيث العناوين 
عذبة  ال�شعادة،  ملوؤها  بحياة  التفاوؤل  اأبواب  تفتح 
تلك الكلمة التي توّجهنا، تن�شحنا، ترّبينا، وتعّلمنا 
بدون اأن ترحنا اأو توؤذينا، تاأ�شرنا بجمال عباراتها 
وروعة ت�شميمها، اإبداعها املتوا�شل وتاأّلقها املتجّدد 
اأرواحنا  متالأ  معها،  ال�شتمرار  اإىل  نتطّلع  يجعلنا 

بعبق الِذكر و�شرية ال�شاحلني؛ لنهتدي اإىل ال�شبيل 
الوا�شح املبني.

خري  والثقافة  الوعي  لثمار  ال�شفحات  تلك  وتظّل 
م�شدر وَمعني.

خلود أبراهيم البياتّي/ كاتبة/ كربالء 

المقّدسة

ببهجة  ت�شّج  امللّونة،  الفرا�شاِت  كاأجنحة  اأوراق 
وامتزج  ت�شافرت  لأقالم  حمدود  الال  العطاء 
مدادها الذي ينهل من ربوع ريا�س الزهراء التي 
حمّبة  لتورق  العط�شى؛  القلوب  فريوي  تن�شب،  ل 

واألفة ت�شفي جماًل ي�شّر الناظرين.
بوركت تلك النفو�س الهانئة بالفيو�شات الروحانّية، 
ن�شارك  باأن  لنا  توفيقه  على  تعاىل  اهلل  ونحمد 
وندعو  املبارك،  ال�شرح  هذا  يف  قليلة  بحروف 
اهللاأن ميّن علينا جميعًا بدوام ِنعمه وتوفيقاته. 

دمتم نهًرا جاريًا وَمعينًا عذبًا للقا�شي والداين.
على  والقائمني  املبدع  مالكها  وجميع  عام  فكّل 
و�شالمة  خري  باألف  الراقّي  الثقايّف  امل�شروع  هذا 
ومزيد من التفّوق والتقّدم باإذن اهلل تعاىل وبركة 

.الكافل
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أفنان عادل األسدّي/ كاتبة/ كربالء 

المقّدسة

عندما ميتزج اجلمال مع الهدفّية يخرج الإبداع، 
فتهم�س الأقالم وتطّرز الأفكاُر و�شائج النور لتنتج 

جمّلًة لي�شت كاأّية جمّلة.
الكثري من الثوابت تتغرّي مع الزمن، وتبقى الأ�شالة 
العام  اإّنه  الأزمنة،  رغم  هوّيته  ثبتت  مَلن  عنواًنا 
مل  عام  الندّية،  جمّلتنا  عمر  من  ع�شر  اخلام�س 
يكن كاأّي عام، لقد اأخرجت القارئ من َحجره اإىل 

رحاب العلم الوافر، وبحار الفّن الزاخر.
لقد ُقلبت باأنامل مالكها املوازين، وبرهنت على قّوة 
دور املراأة الريادّي، اإّنها حتفر اليوم �شخور الإتقان 
والإجناز الباهر، و ُتنبئ العامل اأن ل حمّطة وقوف، 
ّل اأحداثها  بل هو �شباق ل نهاية له، ومغامرة ل مُتَ
بني طّيات الريا�س، فمن رو�شة اإىل اأخرى تتعبَك 

غمائم املعرفة، و تنثال عليَك لطائف احلكمة.
يقراأ،  َمن  عني  ولتنعم  كتبت،  َمن  اأنامل  فلت�شلم 
علمًا  ال�شليم  النتاج  بهذا  الإعالم  �شاحة  ولتهناأ 

وذوقًا ور�شالًة.
آالء علّي الموسوّي/ كاتبة/ النجف 

األشرف

هذه العبارات الفقرية.. اأنرثها بني اأيديكم املوّقرة، 
واأقّدم تهنئتي على باقة من الورود املخملّية لتنرث 
بعطر  الزاهرة  جمّلتكم  حروف  على  عطرها 

..الزهراء البتول
ُبوركتم على اجلهد الدوؤوب، واألف مبارك جناحكم 

الدائم واملتاأّلق..
جمّلة كّل الن�شاء الفاطمّيات: دمِت لنا رمزًا للكلمة 

الطّيبة واملثمرة..
اإىل جمّلة ريا�س الزهراء ومالكها املتمّيز: تهنئة 
ولدة  ذكرى  يف  القلب  من  خال�شة  ودعوة   ، حبٍّ
املوفقّية  بدوام  ومتّنياتنا  ع�شرة  اخلام�شة  املجّلة 

والعمر املديد.
 آية زيد الخالدّي/كاتبة/ كربالء 

المقّدسة

يوٌم متّيز عن غريه باأّنه يوم تزامن مع اإن�شاء تّمع 
مبارك من جمموعة كاتبات زينبّيات، لناأخذ حّيًزا 

من املجّلة املباركة )جمّلة ريا�س الزهراء(، مع 
ثّلة طّيبة من الكاتبات الزينبّيات من جميع اأنحاء 
العامل، فاإن قلُت يف حّقها �شيًئا فالبّد من اأن يلحق 
قول جانب من التق�شري، لكّني �شاأكتفي باأّن اأرفع 
مقام  اإىل  واأجملها  والتربيكات  التهاين  اأ�شمى 
هذه  روؤ�شاء  واإىل   ،زماننا اإمام  الأول  الراعي 
كّل  العزيزات،  اأخواتي  واإىل جميع  الطّيبة،  املجّلة 
 ،عام ونحن ننهل من عبق �شّيدتنا فاطمة الزهراء
زينبّية،  فاطمّية  كاتبة  كّل  والفخر حليف  كّل عام 
كر والتربيك مو�شولن اإىل القائمني على هذا  وال�شُّ

التجّمع الطّيب.
د. بيان عبيد العريض/كاتبة/ بغداد

رياض الزهراء.. إنجازٌ في زمِن كورونا

 الباري حباين  واأكرث،  الزمان  من  عقد  خالل 
على  كتابًة   ..الزهراء ريا�س  باأريج  بالتنّعِم 
بع�س  اإدارة  يف  وم�شاركة  النرّية،  �شفحاتها 

موؤمتراتها البحثّية ون�شاطاتها الن�شوّية.
الو�شيلة  هذه  تطّور  اأواكُب  جعلني  الأمر  وهذا 
الإعالمّية املتمّيزة يف اإدارتها ومالكها، واملُ�شاِهمات 
بل  واإعالمّية..  ت�شميمّية  باأبهى حّلة  اإظهارها  يف 
ال�شعاب،  كّل  الإبداعّية  م�شريتها  تاوزت  لقد 
وقفزت لت�شّكل ركيزة يف منظومة التوعية الدينّية 
تبّنيها ملوؤمترات  الن�شوّية، عرب  والب�شرّية والعلمّية 
دعمها  مع  عّدة،  وفكرّية  علمّية  وندوات  بحثّية 
على  تظهر  ن�شوّية  موهبة  لكّل  الدوؤوب  وت�شجيعها 

�شطح الأحداث اجلارية حولنا.
كّل  غلقت  التي  كورونا  جائحة  اأّن  ح�شبُت  ولقد 
واملداومة  الإجناز  عن  �شتقعدهم  عامليًا،  املنافذ 
على الإبداع، فخاب حت�ّشبي وهلل احلمد، ووجدُتهم 
التطّورات  مواكبة  على  واإقباًل  حما�شة  اأكرث 
التقنّية واللتجاء اإىل الو�شائل الفرتا�شّية لتنفيذ 
ن�شاطاتهم.. وعنها متّخ�س اإقامتي لدورة اإعالمّية 
ل�شهرين متتابعني للمالكات الإعالمّية، التي اأثمرت 
الهادفة..  ال�شحفّية  التحقيقات  من  رائعًة  باقًة 

وليزال يف اجلعبة املزيد.
هنيًئا ملجّلِة ريا�س الزهراء �شموع عمرها املّتقدة، 

ومباركة لكم ح�شادكم الدنيوّي والأخروّي،
واإىل عام اإبداعّي جديد خاٍل من كورونا.

مروة قاسم العبادّي/ كاتبة/ ذي قار

كلمات  اأروع  لتُخّط  انتظمت  حروٍف  من  ريا�ٌس 
باأريج  ُمعّطرة  املوعظة،  اأقوال  اأبلغ  ر  وت�شطِّ املجد 

..الزهراء
تفانيتم فارتقيتم اأعلى مراتب العطاِء، دمتم ودام 
خطاب  فيه  قلَّ  زمٍن  يف  النا�شح،  املُرّبي  قلمكم 
فيه  وغلب  الأجيال،  ذوق  فيه  وتدنَّى  العتدال، 

انحطاط الأعمال..
�شماء  التاأّلق يف  من  املزيد  منكم  اآملني  فبوركتم، 
الإبداع؛ لننعَم بربيق كلماتكم التي يتقاطر نداها 
النفو�س،  اإميان  ويروي  العقول،  �شحوة  فينع�س 

فتزهر حياتنا بيقنٍي واأمان..
املجّلِة  هذه  اإدارة  اإىل  وتهانينا  حّبنا  خال�س  مع 
لها،  ويقراأ  يكتب  َمن  واإىل  املالك  وجميع  القّيمة 

.ودمتم بعناية �شاحب الزمان
والء قاسم العبادّي/ كاتبة/ النجف 

األشرف

اهلُل  خلَق  "ملّا  قال:  الباقراأّنه  الإمام  عن  ُرِوي 
العقَل ا�شتنطَقه ثم قاَل له: اأقبْل فاأقبَل، ثم قاَل له: 
اأدبْر فاأدبَر، ثم قال: وعّزتي وجالل ما خلقُت خلًقا 
، اأما  هو اأحبُّ اإّل منَك ول اأكملُتَك اإل فيَمن اأُِحبُّ
واإّياَك  اأُعاقُب،  واإّياَك  اأنهى  واإّياَك  اآمُر،  اإّياَك  اإيّن 

اأُثيُب".
فطوبى لُكلِّ من ُي�شهُم يف هند�شِة العقول هند�شًة 
لدخول  الطريَق  لها  ُد  ومُتهِّ خالِقها،  اإىل  بها  ُتقرِّ
جّناٍت تاقت اإليها، ولبلوِغ غاياٍت �شامياٍت يف الدنيا 
ِك بالثقلني عقيدًة  �شعْت اإليها، عرَب حثِّها على التم�شُّ

واأحكاًما وُخُلًقا.
 الزهراء ريا�س  احلبيبة  جمّلتي  مالك  ل�شّيما 
امَلهّمِة  تلك  َل  حتمُّ عاتقه  على  اأخذ  الذي  املبدع 

العظيمِة وامل�شوؤولّيِة اجل�شيمة.
فكلُّ التقدير والثناء اإىل كّل َمن اأ�شرَف وحّرر واأدار 
وكتب لإجناح هذه املجّلِة الغّراء، ومبنا�شبة ارتقائها 
مرقاًة جديدًة يف �شّلم التجديد والإبداع باإيقادها 
�شمعتها اخلام�شَة ع�شرة، اأ�شاأُل اهلَل تعاىل للجميع 

م.. دوام التوفيق والتاأّلق والتقدُّ
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املنـــى أزجـــي  الطهــــارِة  لغصـــِن 

وصِفهـــا يف  تفّوهـــُت  وملّـــا 

مزدانـــًة القصيـــدَة  رأيـــُت 

شـــاهقًة وتكـــر  )ريـــاٌض( 

فرحـــًة نصافحهـــا  أتينـــا 

نـــدًى للوجـــود  فغيماهتـــا 

أحرفهـــا مهـــِس  علـــى  َدَرجنـــا 

أيقونـــة والعلـــِم  الديـــِن  إىل 

مبيثاقهـــا  الـــوالُء  ويزهـــو 

أعيادنـــا  باحلـــّب  تضاحـــك 

نبضنـــا يف  التشـــّوق  وتذكـــي 

ســـحِره يف  التجـــّدد  وتـــروي 

برحيانـــه    النـــّي  وعطـــر 

لنـــا    تشـــّع  النـــّي  بـــآل 

الـــــرؤى شـــفيف  عـــزٍم  حكاية 

طموحاهتـــا  عـــاٍم  كّل  عســـى 

إجنازهـــا التأّلـــق  ويبقـــى 

السوســـنا روضهـــا  مـــن  وأقطـــُف 

َدنَدنـــا هلـــا  الشـــموِخ  وحلـــُن 

مذعنـــا هلـــا  الشـــعور  وحبـــل 

بنـــا يســـمو    البتولـــِة  واســـم 

إبداعنـــا  نبـــُع  جمّلتنـــا 

األلســـنا    ُينطـــق  وإمياضهـــا 

موطنـــا  ألشـــواقنا  فكانـــْت 

األزمنـــا   حبثهـــا  يف  لتعـــر 

ُهنـــا  وتزهـــو  هنـــاك  فتســـمو 

أحزاننـــا  باجلمـــر  وتشـــعُل 

موقنـــا إمياننـــا  وجتعـــل 

يلـــــوُح علـــى ومضــــٍة من سنـــــا 

بيننـــا  نفحاتـــه  وينثـــُر 

بأحالمنـــا وترقـــى  بياضـــُا 

األحســـنا مواضيعهـــا  تضـــّم 

آمالنـــا  حتّقـــق  ســـطوعًا 

بقــــــاٍب مـــن احللـــِم قوســـًا دنــــا

زهراء أحمد المتغوّي/ كاتبة/ البحرين

 تهنئة عذبة لرياض الزهراء
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هاتي يديِك، ام�شحي دموعِك، �شتم�شي الأمور 
اأّم زهراء  اإىل خري اإن �شاء اهلل تعاىل، )حتاول 

اأن تخّفف عن نباأ(.
اأّم زهراء: الآن وقد هداأِت، لبّد من اأّنِك عرفِت 
خطاأِك يف حّق نف�شِك؛ وكذا يف حّق �شديقتِك، 
يف  تعّجلِت  فاأّنِك  الت�شّرف؛  حت�شني  مل  لأّنِك 
الإمام  يقول  مثلما  روّية،  دومنا  عليها  احلكم 
علّي :»اأ�سل ال�سلمة من الَزَلل الِفكر قبل 

الفعل والروّية قبل الكلم«.)1(
اأّم جعفر: حبيبتي نباأ، دموعها تدّل على �شالمة 
الفطرة التي فطر اهلل تعاىل عليها النا�س، من 
ة �شديقتها،  املوؤّكد اأّنها ل حتّب اإيذاء اأحد؛ بخا�شّ
مثلما عرفناها موؤّدبة طّيبة، ولكن لعنة اهلل تعاىل 

على ال�شيطان.
نباأ: ل اأدري كيف انطلق ل�شاين بتلك الكلمات 

ور قامتة. اجلارحة، مل يكن اأمام عينّي �شوى �شُ
الغ�شب  ثورة  اأّن  ابنتي  يا  اعلمي  ح�سني:  اأّم 
ُتعمي ب�شرية الإن�شان، وت�شّور له ما ميلي عليه 
ال�شيطان من �شوء الظّن، وتقوده اإىل الوقوع يف 

الَزَلل. 
  الأكرم  النبّي  حّذرنا  لذلك  زهراء:  اأّم 

من  عظيم  جند  فاإّنه  الغ�سب  »احذر  بقوله: 
جنود اإبلي�ض«.)2(

ثم اأردفت: اإّل الغ�شب ِمن اأجل اإقامة احلّق اأو 
ُن�شرة املظلوم.  

وعظمة  بنا  تعاىل  اهلل  لطف  من  جواد:  اأّم 
لكّل  احللول  و�شعت  اأّنها  الإ�شالمّية  �شريعتنا 
بها  عمل  فاإن  والغ�شب،  الت�شّرع  ومنها  م�شكلة، 

الإن�شان َوَقْتُه من تلك العواقب ال�شّيئة.
بع�س    البيت  اأهل  عّلمنا  نعم،  ح�سني:  اأّم 
من  و�شعّيته  الإن�شان  يغرّي  اأن  منها:  الأ�شاليب، 
اهلل  بذكر  اأو  الوجه  غ�شل  اأو  جلو�س،  اأو  قيام 
تعاىل وال�شالة على حمّمد واآل حمّمد فهو رحمة 
�شّل  الّلهم  واحد:  ب�شوت  اجلميع  قال  للعاملني، 

على حمّمد واآل حمّمد.
اأّم جعفر: اأغلب جرائم القتل - اأجارنا اهلل - 
هي ب�شبب �شوء الظّن وعدم الرتّوي والتفكري فيما 

�شار اإليه من قول اأو فعل ومن ثّم اإىل الندم. 
حديث  يح�شرين  اأَِجرنا،  الّلهم  زهراء:  اأّم 
لالإمام ال�شادق : »مع التثّبت تكون ال�سلمة، 

ومع العجلة تكون الندامة«.)3(
ابنتي،  ل�شُت را�شية عن فعل  اأنا  اأّم نباأ: طبعًا 
ولكن اأعرف مثلما اأنتم تعرفون، طيبتها وحّبها 
لزهراء ول�شّك يف اأّن زهراء كانت تبادلها املحّبة 

واملوّدة.
اأّم زهراء: ولتزال، ولكن هي كابنتي اأرى من 
واجبي اأن اأعّرفها على خطئها؛ كي ل تقع فيه اأو 

يف ما اأ�شواأ منه - ل �شمح اهلل -. 
لعالقتها  مطمئّنة  َفِرحة  كنُت  ولذلك  نباأ:  اأّم 

بزهراء.
نباأ: زهراء اأقرب �شديقة ل، بل هي اأختي 

لأيّن لي�س لدّي �شقيقة، و ل اأريد اأن اأفقدها. 
ذلك  اإىل  الأمر  ي�شل  ل  ل،  زهراء:  اأّم 

اإن �شاء اهلل تعاىل، ومن ثّم نحن ب�شر ومعّر�شون 
للخطاأ، ولكن علينا اأن ن�شتفيد من اأخطائنا، ول 

نكّررها.   
نباأ: لكّني جرحُتها، ورمّبا لن ت�شاحمني.

ويف هذه الأثناء جاءت زهراء واألقت التحّية، رّد 
اجلميع باأح�شن منها، فيما قامت نباأ من مكانها 
اأن  اأرجو  قالت:   - مقّدمات  بال   - زهراء  نحو 

تقبلي اعتذاري.
زهراء �شامتة ...

اأّم زهراء: عليِك قبول العتذار...
اأّم جعفر: فلها عليِك حّقاِن. 

اأّم ح�سني: الأّول حّق الأخّوة والِع�شرة الطّيبة. 
وقد  معتذرًة،  اإليِك  جاءت  اإّنها  الثاين  نباأ:  اأّم 

عرفت خطاأها.
هكذا  والرف�س(:  الر�شا  بني  )تراوح  زهراء: 

اإذن اجلميع اّتفق علّي.
وبنربة املزاح رّد اجلميع: نعم.. نعم كّلنا عليِك. 

اأّم جعفر: طبعًا عليِك بحّبنا وطيبتِك. 
زهراء: وما ع�شاي اأن اأقول..

اأّم زهراء: مثلما اأّن العتذار �شجاعة فال�شماحة 
َكَرم. 

زهراء: القول ما قلتم.
....................................

)1( ُغرر احِلكم: ج1، �س17.
)2( ميزان احلكمة: ج5، �س56.

)3( ميزان احلكمة: ج6، �س110.

النَّداَمُةالنَّداَمُةالنَّداَمُة
فاطمة صاحب العوادّي/ بغداد 

ِفي الَعَجلَِة
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هناء هاشم الجبورّي/ كربالء المقّدسة 

الِق التَّباُيُن الثََّقاِفيُّ ِمن أَسَباِب الطَّ

الختالف الثقايّف بني الزوجني له الأثر الكبري يف 
حياتهما، وما ينتج عنه من م�شكالت قد توؤّدي اإىل 
الأكادميّية  بال�شهادة  لي�شت  فالثقافة  النف�شال، 
التي يحملها ال�شخ�س مثلما هو �شائع بني النا�س، 
والرتبية  البيئة  من  تنبثق  التي  بالأخالق  بل 
تعاليم  من  فيه  الأ�شرة  زرعته  وما  عا�شها،  التي 
اجتماعّية واأخالقّية وِقيم دينّية، ف�شاًل عن �شعة 
الفكر  ُي�شتمّد يف م�شمار  الأفق والّطالع على ما 

ر يف الذات. والتب�شّ
يف  الختالف  هو  الزوجني  بني  الثقايّف  والتباين 
بدوره  وهذا  العادات،  و�شراع  التفكري  اأ�شاليب 
يوؤّدي اإىل عدم القدرة على التوا�شل بينهما، وما 
ي�شاحب ذلك من مظاهر نف�شّية واجتماعّية ذات 
الرتباط  فعند  الزوجّية،  احلياة  يف  �شلبّي  تاأثري 
ينبغي معرفة ثقافة كّل منهما والنمّو الجتماعّي 

لكليهما.
دور يف اخلالفات  الزوجان  بها  ين�شاأ  التي  للبيئة 
الزوجّية وعدم تكافئهما واختالف منط حياتهما، 
فالأ�ش�س والقيم واملعايري التي ُغِر�شت منذ الطفولة، 
ومنت وترعرعت فيهما تختلف يف كّل منهما عن 
عن  وتقاليده  منهما  كلَّ  عادات  وتختلف  الآخر، 
منهما،  كّل  ومعاناة  امل�شكلة  حتدث  وهنا  الآخر، 
ومن املمكن اإيجاد توافق اجتماعّي وثقايّف بينهما 

يف بع�س الأحيان حّتى ت�شتمّر عالقتهما الزوجّية؛ 
لأّن الثقافة املتبادلة والتفاهم بينهما هو الذي يوّلد 
العالقات التي لها الأثر املبا�شر يف التكّيف الواعي 
التكامل  اأ�شا�س  فهو  ثّم  من  النف�شّي،  وال�شتقرار 
الجتماعّي يف الأ�شرة، وذو تاأثري اأي�شًا يف م�شكالت 
يف  اأحياًنا  تتمّثل  والتي  عاّمة  ب�شورٍة  ال�شلوك 
املعاملة غري ال�شوّية من ِقبل اأحد الزوجني لالآخر، 
مثل اخلروج من املنزل وال�َشَهر مع الأ�شدقاء، اأو 
حما�شبة الآخر اأماَم الأهل وال�شيوف، ف�شاًل عن 
الرف�س للراأي املخالف ملجّرد الرف�س، وهذا نتيجًة 
للتن�شئة الجتماعّية اخلاطئة التي تنتج زوًجا اأنانّيًا 
ل تهّمه اأ�شرته ول �شعادتها، اأو ت�شنع زوجًة مهملة 
تهمل زوجها واأولدها، مّما يهدم �شعادتهما ويبعث 

امللل يف نفو�شهم.
بناء  تقوية  يف  الأ�شد  ة  ح�شّ للوالدين  فاإّن  لذا 
�شخ�شّية الأبناء؛ لأّنها ت�شتقّر يف النف�س بطريقة 
بدء  قبل  الوالدين  دور  يبداأ  هنا  ومن  ل�شعورّية، 
امل�شكالت،  وقوع  وقبل  لالأبناء،  الزوجّية  احلياة 
الأ�شرّية  الثقافة  وتثقيفهم  باإعدادهم  وذلك 
ال�شلوك،  من  جديدة  مرحلة  لبدء  ال�شحيحة، 
والتاأّمل والتفاهم حلماية احلياة الزوجّية من اأّي 
رياح عاتية، بل وا�شتمرارها وجناحها حّتى ت�شل 

اإىل بّر الأمان وال�شعادة.

�سُتعّلمنا  الأّيام اأّن املتعة تكمن يف الطريق 
فيها  نقع  م�سكلة  فكّل  الو�سول،  ولي�ض يف 
هي عرثة �سنحاول القيام بعدها بقّوة اأكرب، 
واجهنا  اإذا  حّتى  الدرو�ض  �سنتعّلم  ومنها 
مثلها جتّنبناها، فالو�سول �سعادة والطريق 
درو�ض، و�ستعّلمنا اأي�ساً اأّن ال�سعادة تكمُن يف 
البحث عنها بني  كّل مّنا، لكن علينا  قلِب 
اأّننا  و�ستعّلمنا  و�سراديبها،  قلوبنا  طوابري 
ُمتوافر  هو  مّما  �سعادتنا  �سناعة  باإمكاننا 
بني اأيدينا، فلو قنعنا مبا لدينا من وجود 
النا�ض  وحّب  بال�سّحة،  والتمّتع  الأهل، 
وغريها الكثري، كّل هذه هي عوامل رئي�سة 
يف اإ�سعاد اأنف�سنا لتنّبهنا اأّننا يف قّمة ال�سعادة، 
لكّننا ل ننتبه لها، بل نرى اأّنها حّق وتتواجد 
عند كّل اإن�سان؛ اإّل اأّنها نعمة لي�ض كّل اأحد 
يحظى بها، و�ستعّلمنا اأّن العناية بالتفا�سيل 
ل لوحة راحتَك الكبرية، واأّن  ال�سغرية ُت�سِكّ
الر�سا  الروح،  به  تظفر  ما  اأثَمن  الِر�سا 
اأ�سعد  الإن�سان  يجعلِن  والإميان  بالقدر 
الكثري  �ستعّلمنا  مدر�سة  احلياة  واأرفع، 

ونرجو اأّل يكون ذلك متاأّخًرا.

راً لَْن َيكوَن ُمَتأَخِّ

زينب كاظم التميمّي/ كربالء المقّدسة 
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عبير كاظم المنظور/ البصرة 

بُر َرِفيُق الَقبِر الصَّ

اأخذ ال�شرب يف الفكر الإ�شالمّي م�شاحة كبرية 
من القراآن الكرمي وال�شّنة النبوّية، وتراث اأهل 

البيت ، وهو خالف اجلزع.
رْب احَلْب�ض، وكّل  وال�شرب يف اللغة: "اأ�سل ال�سَّ

َمن َحَب�ض �سيئاً فقد �سرَبه")1(.
ويف املعنى ال�سطلحّي: حب�س النف�س ومنعها 
ال�شكوى  وعدم  وال�شهوات،  املحّرمات  عن 

واجلزع عند النوائب.
واأعمال  العبادات  اأّن جميع  ومّما ل �شّك فيه 
الدنيا،  عامل  يف  الو�شعّي  اأثرها  لها  اخلري 
وكذلك يف عامل الربزخ والآخرة؛ لأّن الأعمال 

ة ال�شرب. تتج�ّشم يف تلك العوامل، وبخا�شّ
فحينما نطالع بع�س الروايات عن اأثر ال�شرب 
يف القرب نتوّقف عندها قلياًل ونتاأّمل حمتواها 
بنظرة ثالثّية الأبعاد - اإن �شّح التعبري- لأّن 
بح�شب  بكثري  نظّن  مّما  اأعمق  حمتواها 
 :ظاهرها، منها ما جاء عن الإمام ال�شادق
"اإذا دخل املوؤمن يف قربه، كانت ال�سلة عن 
ميينه والزكاة عن ي�ساره والرّب مطّل عليه 
ويتنّحى ال�سرب ناحيًة، فاإذا دخل عليه امللكاِن 
لل�سلة  ال�سرب  قال  يليان م�ساءلته  اللذاِن 

والزكاة والرّب: دونكم �ساحبكم فاإن عجزمت 
منه فاأنا دونه")2(.

ندرك  الّرواية  حمتوى  على  �شريعة  وبنظرة 
اأهمّية ال�شرب ودوره الكبري يف م�شاءلة القرب، 
عنه  عجزت  اإن  �شاحبه  دون  يقف  اإّنه  حّتى 

ال�شالة والزكاة والرّب!
وقد ي�شتغرب البع�س من مكانة ال�شرب عند 
ال�شالة  على  وتقّدمه  القرب،  يف  امل�شاءلة 
بن�ّس  َطبيعّي  اأمر  ولكّنه  الدين،  عمود  وهي 
يف  ال�شرب  اآيات  من  فكثري  الكرمي،  القراآن 
اأعمال اخلري والرّب  القراآن نراها مقرونة مع 
ة ال�شالة، مثلما هو  وجميع العبادات، وبخا�شّ
رْبِ  وا�شح من قوله تعاىل: َوا�ْسَتِعيُنوا ِبال�َسّ
 ا�ِسِعنَي َها َلَكِبرَيٌة اإَِلّ َعلَى اخْلَ َلِة َواإَِنّ َوال�َسّ

)البقرة: 45(.
اآَمُنوا  ِذيَن  اَلّ َها  اأَُيّ َيا  تعاىل:  قوله  وكذلك 
َمَع  اهللَ  اإّن  َلِة  َوال�َسّ رْبِ  ِبال�َسّ ا�ْسَتِعيُنوا 

اِبِريَن )البقرة: 153(. ال�َسّ
لة ما ورد يف الآيتني اأعله هو:  وحم�سّ

مع  وال�شالة  بال�شرب  ال�شتعانة  �شرورة 
وكون  ال�شالة،  على  ال�شرب  تقدمي  مالحظة 
املعّية الإلهّية مع ال�شابرين ولي�س مع امل�شّلني 

يف ذيل الآية الثانية!
على  ال�شرب  يقّدم  اأن  طبيعّي  �شيء  وهو 
؛ لأّن الدين كّله عبارة  ال�شالة والزكاة والرِبّ
على  و�شرب  الطاعة  على  �شرب  �شرب،  عن 
املع�شية، ولعّل عّلة ذلك يعود اإىل اأّن ال�شرب 
يتعّلق  ما  كّل  من  النف�س  تهذيب  على  ي�شاعد 
و�شولها  ثّم  ومن  وبهرجها،  الدنيا  بزخارف 
اإىل الكمالت املعنوّية، مّما ي�شّهل الدخول يف 

العبادات بخ�شوع وخ�شوع وقلوب مطمئّنة.
ال�شرب  عن    ال�شادق  الإمام  عرّب  ولهذا 
الراأ�ض  الإميان مبنزلة  "ال�سرب من  بقوله: 
من اجل�سد، فاإذا ذهب الراأ�ض ذهب اجل�سد، 

كذلك اإذا ذهب ال�سرب ذهب الإميان")3(.
ولهذا ل ن�شتبعد الف�شل العظيم لل�شرب، واأجر 
ال�شابرين يف الدنيا والآخرة، واأهمّية ال�شرب 

عند م�شاءلة امَللكنِي يف القرب.
...........................

)1( ل�شان العرب: ج4، �س437.  
الكايف: ج2، كتاب الإميان والكفر، باب   )2(

ال�شرب، �س٩0، ح8.
)3( الكايف: ج2، �س8٩، ح4.

""
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زينب عبد الله العارضّي/ النجف األشرف 

النَّحَلُة َتحَذرُ اآلَفاِت

مع اإ�سراقة كّل �سبٍح جميل تهّب للعمل, تنتقل من زهرة اإىل 
اإّنها  االأمل,  وِدثارها  التعاون  �ِسعارها  الع�سل,  لت�سنع  اأخرى 
ِرب  النحلة, خملوق مبارك حتّدث عنها الكتاب العزيز و�سُ
عملها  يف  مثلها  نكون  ال  مِلَ  ُترى  املثل,  بها  الروايات  يف  لنا 

نعها وعظيم اأثرها؟ ون�ساطها, ودّقتها وهّمتها, وجميل �سُ
كوين كالنحلة.. �سل�سلة مقاالت هادفة, تاأخذكم يف جولة 
العمل  اإىل  وتدعوكم  العجيب,  النحل  عامل  اإىل  رائعة 

الدوؤوب. 

فيها،  توؤّثر  اآفات  النحل  اأّن يف حياة  العلماء  يذكر 
ورداءة  اإنتاجها،  وقّلة  عملها،  عرقلة  اإىل  وتوؤّدي 
لذا  والنار؛  والدخان  النتنة  كالريح  عطائها، 
عندما تت�شاعد األ�شنة اللهب وميالأ الدخان املكان 
تقّرر النحلة التوّقف عن العمل ريثما تزول الآفات 
الآفات  هذه  باأّن  موؤمنة  لأّنها  الأخطار؛  وتنعدم 
والإزدهار،  التقّدم  عن  وُتعيقها  م�شريتها  تدّمر 
حيث  اجلميلة  الأماكن  يف  التواجد  حتّب  فالنحلة 
بعد  الثمار  وتتاأّلق  الأ�شجار  وُتورق  الينابيع  تتدّفق 
من  تربيتها  ّت  واإن  بالأزهار،  احلدائق  متتلئ  اأن 
ِقبل اأّي نّحال، فعليه اأن يهتّم باملكان يف اأثناء العمل، 
وي�شتخدم الأجهزة النظيفة ل�شتخراج الع�شل؛ لأّن 
املنحل الذي ُتهمل رعايته يتحّول اإىل بيئة مري�شة، 

فال يكون نتاجها مباركًا بحال من الأحوال.
ر�شالتنا من عامل النحل يف كّل الأوقات: ل لالآفات.

والأحكام،  الروؤى  الدوام عرب  الإ�شالم على  ي�شعى 
حمتواه  يتوافق  الذي  ال�شالح  الإن�شان  �شنع  اإىل 
الداخلّي مع املفاهيم الدينّية، ومن هنا نراه يقّيم 
التي  الفكرّية  والأُطر  واملقّدمات  بالدوافع  العمل 
تختمر بذرة العمل يف �شمن نطاقها، وتنمو حتت 
ظاللها؛ لذا فهو يرف�س املقاي�شة بني عمل ينطلق فيه 
الإن�شان بدوافع اإلهّية، واآخر بدوافع ذاتّية �شيطانّية، 
مهما كانت النتائج عظيمة والعوائد ُمر�شية؛ ولأجل 
وحتذيرًا  بالنّية،  الهتمام  على  تاأكيدًا  جند  هذا 

�شديدًا من اآفات العمل 
التي تّرده من قيمته، 
خ�شارة  اإىل  وتوؤّدي 

جهوده  رغم  �شاحبه 
امل�شنية!

تاأكيد  �شّر  نفهم  هنا  ومن 
عند  التكّتم  على  الروايات 

الأعمال  واإخفاء  احل�شنات،  فعل 
ال�شاحلة حر�شًا على توفري املقّدمات، 

جمالت  عن  بالإن�شان  تبتعد  التي  تلك 
اآفاق  اأمامه  وتفتح  والرتّدي،  ال�شقوط 

احل�شول على الكمالت.
التي تعرت�س طريق �شفرنا نحو  الآفات  اإّن 
اأيام  خالل  اأعمالنا  اأجر  مّنا  وت�شلب  رّبنا، 
كثرية،  اأيدينا  قّدمته  ما  وت�شّوه  كدحنا، 
بالطاعات،  تعاىل  اهلل  على  املّن  اأهّمها: 

يفعله  ما  وا�شتكثار  احل�شنات،  بغرور  والإ�شابة 
املرء من ُقُربات، وطلب الظهور وال�شمعة، والرياء 
من  والدمعة؛  والنك�شار  للخ�شوع  الطارد  والُعْجب 
قلعة  وحت�شني  اإمياننا،  حرا�شة  علينا  وجب  هنا 
منتهى  حّتى  اأعمالنا،  بقاء  على  واحلفاظ  نّياتنا، 
اآجالنا، ونهاية اأعمارنا، كي نلقى اهلل تعاىل ببيا�س 
باألطاف  نحظى  عّلنا  �شحائفنا،  واأنوار  وجوهنا، 
خالقنا، وننال جوار اأئّمتنا ، وذلك بالتاأكيد لي�س 

بالأمر الهنّي، بل هو من الع�شري ال�شديد، فقد ورد 
عن الإمام الباقر  اأّنه قال: »الإبقاء على العمل 

اأ�شّد من العمل«.)1(
وحما�شبة  تعاىل،  باهلل  بال�شتعانة  ممكن  ولكّنه 
عليه،  الإقدام  قبل  عمل  كّل  يف  والتاأّمل  النف�س 
وت�شديد الرقابة طلبًا ل�شالمته، منذ بدايته وحّتى 

نهايته.
..........................

)1( و�شائل ال�شيعة: ج11، �س13.
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عبير أحمد الهاللّي/ الديوانّية 

َهل الَبالُء ِنعَمٌة أَم ِنقمٌة؟

ْوِف  اخْلَ ِمَن  ِب�َسْيٍء  َوَلَنْبُلَونَُّكْم  تعاىل:  اهلل  قال 
َوالثََّمَراِت  َواْلأَْنُف�ِض  اْلأَْمَواِل  ِمَن  َوَنْق�ٍض  وِع  َواجْلُ
اِبِريَن )البقرة: 155(، البتالء �شّنة  ِر ال�سَّ َوَب�سِّ
اإلهّية اأم�شاها احلّق تعاىل بني عباده لكون الدنيا دار 
بالء ل دار بقاء، ففيها المتحان وفيها التمحي�س، 
فمهما جهد الإن�شان يف حت�شيل الكمال يف كّل ما 
حوله وجمع الأمور لت�شبح م�شتقيمة مّت�شقه ليحظى 
ل  خا�شع  فاأّنه  �شيء،  يكّدرها  ل  التي  بال�شعادة 

حمالة ومن حيث ل ي�شعر لتلك ال�شّنة الإلهّية.
ف�شتجده يف حلظة من حلظات حياته ويف وقت من 
وحمّطة  البتالء  من  ظرف  يف  وقع  قد  اأّنه  اأوقاته 
النقطة  يالم�س  ابتالء  ال�شّنة،  تلك  حمّطات  من 

وهنا  اإميان،  من  ميلكه  وفيما  كيانه  يف  احل�ّشا�شة 
يكون التمحي�س.

برزقه  اأو  ي�شيبه،  مبر�س  ببدنه  ُيبتلى  َمن  فمّنا 
وماله، والبع�س تارة ُيبتلى بَفْقد َمن ُيحّب، اأو ُيبتلى 
فيهم ب�شيء ي�شووؤه، وتارًة اأخرى ب�شعوبات تواجهه 

يف حياته تنّغ�س عليه لّذة معي�شته..
ال�شّنة  وتلك  البتالء  هل  الذهن:  اإىل  يتبادر  وقد 

الإلهّية فيها �شّر اأو يراد بها �شوًءا للعبد؟
�شوًءا  بعباده  يريد  اأن     واألف حا�شا هلل  حا�شا 
اأو ُيو�شل اإليهم �شررًا، فهو عّز ا�شمه م�شدر لكّل 
وعن  عباده  عن  غنّي  هو  ومثلما  والرحمة،  اخلري 
خريهم، فهو جّل ا�شمه كذلك غنّي عن اأذاهم، اإذن 
تلك البتالءات والختبارات الإلهّية ُيراد بها خرًيا 

وم�شلحة وحكمة قد نعلمها اأحيانًا وقد ل نعلمها، 
فيكون علمها عند اهلل   وحده وَمن ا�شطفى من 

اأوليائه الطاهرين.
ونحن مثلما اآمّنا باهلل تعاىل وبعدالته علينا الإميان 
باأّن كّل ما ُي�شار اإلينا ويراد بنا فهو حم�س اخلري 
يوم  ُعليا  ودرجات  عظيًما  ثواًبا  فرناه  وال�شالح، 

 . واآله الأطهار  القيامة مع حمّمد
وعن نعمة البالء ورد عن الإمام الكاظم قوله: 
نعمة  البلء  تعّدوا  حّتى  موؤمنني  تكونوا  "لن 
البلء  عند  ال�سرب  اأّن  وذلك  م�سيبة،  والرخاء 

اأعظم من الغفلة عند الرخاء")1(.
.....................

)1(جامع الأخبار: ج15، �س٩.
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بيان ناظم الحسينّي/ كربالء المقّدسة 

ِميَر؟.. أَُتَحاِكي الضَّ

يِن َحِنيًفا  قال اهلل  : َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
ا�َس َعَلْيَها َل َتْبِديَل  ِ اَلِّتي َفَطَر الَنّ ِفْطَرَة اهلَلّ
اأَْكرَثَ  َوَلِكَنّ  ُم  اْلَقِيّ يُن  الِدّ َذِلَك   ِ اهلَلّ ْلِق  خِلَ

ا�ِس َل َيْعَلُموَن )الروم: 30(. الَنّ
خلَق اهلل  الب�شرّية بنظام ُمعنّي وفطرة 
�شليمة حيادّية ت�شري باتاه حمّدد، فزّود 
باقي  عن  مّيزه  الذي  بالعقل  الإن�شان 
الأفكار  خلق  عن  امل�شوؤول  وهو  اخلليقة 
وحتكيم ال�شلوك الب�شرّي وتوجيهه لإر�شاده 
ال�شندوق  ذلك  القلب،  َثمَّ  من  و  واقًعا؛ 
الذي ُيحاكي امل�شاعر الب�شرّية ويرتجمها 
اإىل �شعور يتحّقق باأفعال معّينة وخمتلفة 
كان  ما  اإذا  الإن�شان  ماهّية  حتّدد  والتي 

�شاحًلا اأو ُمف�شًدا يف الأر�س.
الثالثة  ِنتاج  فهو  الإن�شايّن  ال�شمري  اأّما 
مًعا، فحينما يتواجد العقل الراجح والقلب 
ينُتج  �شوف  ال�شليمة  الفطرة  مع  الطّيب 
الوجدان اأو ما ُيعرف بال�شمري، وهو قدرة 
عمل  كاَن  اإذا  فيما  التمييز  على  الإن�شان 
خطاأً اأم �شواًبا، اأو التمييز بني ما هو حّق 

وما هو باطل، وهو الذي يوؤّدي اإىل ال�شعور 
بالندم عندما تتعار�س الأ�شياء التي يفعلها 
ال�شعور  واإىل  الأخالقّية،  ِقيمه  مع  الفرد 
بال�شتقامة اأو النزاهة عندما تّتفق الأفعال 

مع الِقيم الأخالقّية.
هناك  يكون  �شمري  هناك  يكون  فحينما 
مراجعة للذات ومراجعة للت�شّرفات ولكّل 
ما يبُدر من الإن�شان، فال�شمري احلّي نعمة 
اأن ُت�شكر؛ لأهمّيته يف تقومي �شلوك  يجب 
ال�شمري  ُوجد  واأينما  واملجتمعات،  الفرد 
الرحمة  وفعل اخلري،  الإن�شايّن تواجدت 
ومبا اأّن ال�شمري هو �شيء ح�ّشي ينبع من 
داخل الإن�شان فاإّنه قد ينعدم اأحياًنا عند 
نف�شّية  لأ�شباب  وذلك  الب�شر  من  البع�س 
اأو بيئّية تتبع الرتبية ون�شاأة الفرد، فعندما 
والتكرّب  الهوى  ظلمات  يف  القلب  يغرق 
حّب   - الأنا  تعلو  والنخداع،  والغرور 
الذات - على �شوت ال�شمري الذي  يكاد 
الأنا على  فاإذا عال �شوت  يكون منعدًما، 
ال�شغري،  على  العطف  ذهب  ال�شمري 
وذهب الإح�شا�س بال�شيخ الكبري، ونتيجًة 

َمن حولَك �شغرًيا كان  لذلك يذهب حّق 
اأم كبرًيا.

ال�شمري،  وجود  على  يدّل  حديث  وهناك 
�شاأل  الذي  معبد  بن  واب�شة  حديث  وهو 
له:  فقال  والإثم  الرّب  عن  اهلل  ر�شول 
»يا واب�سة، ا�ستفِت قلبَك، ا�ستفِت نف�سَك، 
الرِبّ ما اطماأّن اإليه القلب واطماأّنت اإليه 
النف�ض، والإثم ما حاك يف النف�ض وترّدد 
يف ال�سدر، واإن اأفتاَك النا�ض واأفتوَك«)1(، 
الب�شر  اإّن ال�شمري عالمة فارقة متّيز  اإذ 
ُيعّد خطًرا  الكائنات، وانعدامه  عن باقي 
هو  الذي  املجتمع  قبل  نف�شه  الفرد  على 

جزٌء منه.
ونظًرا لأهمّية ال�شمري الإن�شايّن ل بّد من 
املحافظة عليه حيًّا بداخلنا، واحليلولة دون 
اإذ  وفقدانه،  انعدامه  م�شّببات  يف  الوقوع 
اإّنه دليُل الفطرة الب�شرّية ال�شليمة ومر�شاة 
القلب الب�شرّي نحو احلياة ال�شحيحة التي 

يريدها اهلل تعاىل من َخْلقه لنا.

.................................
)1( ميزان احلكمة: ج4، �س3511.
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اِفَيُة اِفَيُةاألَمراُض الشَّ األَمراُض الشَّ

ليلى العانّي/ بغداد 

اِفَيُة األَمراُض الشَّ

فُين�شينا  اأحيانًا  يرتفع  احلياة  �شخب 
حقائق عّدة، منها اأّننا �شعفاء وخّطاوؤون 
ونتجرّب  فن�شود  والتك�ّشر،  التعرّث  �شهلو 
على اأنف�شنا قبل اأّي اأحد، ُنرهق اأج�شادنا 
باأعمال والتزامات فوق طاقتها، ونرك�س 
ن�شاأل  نقوم مبا مل  ونحن  وم�شاًء  �شباحًا 
لأّننا  النا�س  نعتزل  اأهمّيته،  عن  اأنف�شنا 
حّتى  ونهمل  نق�شو  لهم،  وقتًا  منتلك  ل 
مواجهة  وت�شبح  قوانا،  تخور  منر�س، 

نقاط �شعفنا ل مهرب منها.
املر�س،  من  نهرب  املر�س،  نكره  نحن 
ناأخذ  منر�س،  حني  الطبيب  اإىل  نهرع 
اأدوية خطرية ونخ�شع لعمليات جراحّية، 

وا�شعني حياتنا على املحّك لكي ل نتاأمّل، 
ولكي ل ن�شعر بال�شعف.

�شافية  اأدوية  ل  قويًّا،  ا  مر�شً منر�س  ثم 
له، حّتى اأب�شط الأعمال اليومّية متّزقنا، 
ن�شتغيث  اأن  نريد  عميق،  واٍد  يف  نتهاوى 
باهلل  لنجدتنا، ول ن�شتطيع، فلم نقم 
باأنف�شنا  م�شغولني  كّنا  �شاحلة،  باأعمال 
كثرًيا، مل نعنِت باأحد اأو نعطف على اأحد اأو 
ن�شارك اأحًدا حلظاته ال�شعيدة واحلزينة، 
اأنانّية،  متعالية،  متغطر�شة،  �شخ�شّياتنا 
زائفة، حينها ُندرك اأّننا كّنا قبل املر�س 

مر�شى والآن هو وقت ال�شفاء.

يف  كان  املر�س  اأّن  يخربونا  مل  ملاذا 
معّلُمنا  فهو  علينا  ق�شى  واإن  �شاحلنا، 
احلياة  حقيقة  اإىل  ينّبهنا  اإّنه  الأف�شل؟ 
اأنيابنا  اإىل  ب�شاعاتنا،  اإىل  الفانية، 
املر�س  اإّن  تق�شرينا،  كّل  اإىل  وخمالبنا، 
َمن  هو  بجانبنا  اأحًدا  هناك  اأّن  ُيخربنا 
يهتّم بنا وعلينا اأن نهتّم به، واأّن الدنيا ل 
واأّن  تخلو من خري على عك�س ما نعتقد، 
اهلل  اإىل  اأقرب  ورمّبا  مّنا  اأح�شن  النا�س 

تعاىل.
الروح،  اأ�شكال �شفاء  الأمرا�س �شكل من 
املّرة  يف  مبر�س  ُت�شاب  حني  لها  فامنتَّ 

القادمة، ل تخْف منها، ول تتجّنبها. 
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نوال عطّية المطيرّي/ كربالء المقّدسة 

التَّنِقيُب الَمعِرِفيُّ لَِمنجِم اإلِعالِم الَمقُروِء

الورقة اخلربّية نافذة عابقة بالقيم املهنّية وال�شامية 
واأهدافها النبيلة، ُتمع فيها الأخبار املوّثقة والآراء 
�شاحبة  هي  تلك  امل�شتجّدة،  والأحداث  ال�شديدة 
الفكر  غذاء  املدر�شّية(،  )ال�شحافة  اجلاللة: 
املفيدة  باملعلومات  والغنّي  الرثّي  واملنهج  الرتبوّي 
املتعّلمني،  فئة  �شّيما  ل  خمتلفة  ل�شرائح  والنافعة 
ويكون منبع ان�شياب هذا الفكر املمنهج داخل اأ�شوار 
املوؤ�ّش�شة الرتبوّية التي تعمل بدورها على دفع عجلة 
هو  ما  بكّل  والهتمام  الأمام،  اإىل  والتعليم  العلم 
منه  يرت�شف  �شافًيا  معيًنا  ليكون  ور�شني،  هادف 
التالميذ ر�شفة ي�شت�شّفون منها األق الإبداع والبحث 
احلديث،  اأطراف  وتاذب  واحلوار  وال�شتق�شاء 
يدور  ما  معرفة  لهم  تتيح  املدر�شّية  فال�شحافة 
والعقيدة  الرتبية  ومبادئ  متغرّيات،  من  حولهم 
وتعّد  الثقافّية،  والفنون  واملعارف  العلوم  وخمتلف 
الإعالم  و�شائل  اإحدى  الإخبارّية  الورقة  تلك 
يف  والدرا�شّي  الرتبوّي  اجلانب  يف  املوؤّثر  املقروء 
حياة التلميذ، فهي ُت�شهم ب�شكل َراٍق ومفيد يف بّث 

روح املغامرة، وغر�س الثقة بالنف�س، واإ�شاعة مبداأ 
التالميذ،  بني  واملحّفزة  ال�شريفة  احلّرة  املناف�شة 
عن  الك�شف  منهج  تنمية  على  ت�شاعد  وكذلك 
املعلومة واخلرب العلمّي واملعريّف، اإ�شافة اإىل ت�شجيع 
التاريخّية  الأحداث  يف  امل�شاركة  على  املتعّلمني 
ويدعو  ونافع  ما هو جديد  بكّل  والتزّود  والوطنّية، 
كيفّية  ومعرفة  الأف�شل،  نحو  والتطّور  التغيري  اإىل 
الجتماعّية.  واحلياة  املديّن،  ال�شلوك  مع  التعامل 
ي اخلرب املعريّف ميّكن  وتدر الإ�شارة اإىل اأّن تق�شّ
املتعّلم من اإعداد برامج اإعالمّية ميدانّية تهدف اإىل 
ن�شر الوعي والثقافة وا�شتطالع الآراء بني �شفوف 
اأقرانهم من الزمالء يف خمتلف املراحل املدر�شّية، 
وُتعّد ال�شحافة املدر�شّية من اأهّم الأن�شطة الثقافّية 
الكتابّية  والفنون  الأدب  األوان  من  ولوًنا  الر�شينة، 
للتالميذ  املجال  تف�شح  وبدورها  والت�شويرّية، 
تالقح  طريق  عن  احلّرة،  الكتابة  هواية  ملمار�شة 
باإ�شراف  املتعّلمني  بني  اجلماعّي  والعمل  الأفكار 
الرتبوّي  واملالك  اأكفاء،  اأ�شاتذة  من  تتكّون  جلنة 

والإدارّي للموؤ�ّش�شة الرتبوّية، وينبغي احلر�س على 
امل�شتوى  حتاكي  التي  املنا�شبة  املو�شوعات  اختيار 
الفكرّي والذهنّي للمتعّلمني، والعمل على تخ�شي�س 
لديهم،  الفنّية  والطاقات  للقدرات  تعريفّية  ذائقة 
وطرح �شذرات لمعة ت�شعى اإىل ن�شر الِقيم والعادات 
تخطيط  وفق  الأ�شيلة  والجتماعّية  الإ�شالمّية 
املواهب  على  ال�شوء  ي�شّلط  منّظم  ا�شرتاتيجّي 
الواعدة، فال�شحافة الفنّية ُت�شهم عن طريق كّتابها 
املتاأّلقني يف التوجيه؛ وعندما يحّرر تالميذ املدر�شة 
وطاعة  الوطن  حّب  فيها  يتناولون  مو�شوعات 
الوالديِن واحرتام املعّلم، فاإّنهم ي�شاركون يف تر�شيخ 
املجتمع  تبني  التي  التنموّية  وال�شلوكّيات  الف�شائل 
ل  ن�شاًطا  ال�شحافة  لكون  مبا�شرة؛  غري  بطريقة 
العاّمة منا�شفة  الأهداف  تثبيت  اإىل  ي�شعى  �شّفًيا 
الأكادميّية  للمواّد  التابعة  الأخرى  الأهداف  مع 
بفروعها املختلفة، واختيار موعد اإ�شدارها اليومّي، 
باإخراج  الف�شلّي،  اأو  ال�شهرّي،  اأو  الأ�شبوعّي،  اأو 

ومونتاج فّنياِن ُمتقنان.
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د. يمن سلمان الجابرّي/ المثنى 

التَّرِبَيُة والتَّعِليُم َبيَن الَمسُؤولِيَِّة والتَّقِصيِر

الرتبية والتعليم يقومان على ثالث حلقات اأ�شا�شّية 
لالأخرى  مكّملة  اإحداها  لأّن  بع�شها؛  تنفّك عن  ل 
وهي: حلقة الأ�شرة واأولياء الأمور، والطالب، وحلقة 
الهيئة التدري�شّية، وانطالًقا من القاعدة املحّمدّية 
القائلة: "كّلكم راٍع، وكّلكم م�سوؤول عن رعّيته"، )1(

ن�شتنتج اأّن احللقات الثالث اإن كانت قوّية يزدهر 
العنكبوت، فم�شريها  واإن كانت كخيوط  املجتمع، 
ن�شّلط  وهنا  املجتمع،  وانهيار  والت�شريب  اجلهل 

ال�شوء على الهيئة التدري�شّية لدورها الفّعال:
ة، ونحن الآن  لكّل ع�شر جيله اخلا�ّس وبيئته اخلا�شّ
منّر بظروف ا�شتثنائّية، لهذا اأ�شبح من ال�شرورّي 
اأن يتكّيف املعّلم مع اجليل اجلديد؛ لإحراز التاأثري 
وجذب انتباهه بعد ما تنّوعت املُلهيات واملُغريات، 
ومن ثّم �شهولة تعليمه، ل اأن يّتبع الطرق التقليدّية 
اللفظّي  العنف  ثقافة  اأبرزها  كان  التي  القدمية 

واجل�شدّي.
فالقلب هو العامل املبا�شر والأ�شا�س يف تلّقي العلوم، 
مثلما �شّرح القراآن الكرمي بذلك بقوله تعاىل: اإِنَّ 
ْمَع  ال�سَّ اأَْلَقى  اأَْو  َقْلٌب  َلُه  َكاَن  مِلَْن  َلِذْكَرى  َذِلَك  يِف 
اإ�شارة وا�شحة اإىل  َوُهَو �َسِهيٌد )ق: 37(، وهذه 
اأّن القلب هو َمن يجب الرتكيز عليه؛ لأّنه امل�شيطر 

على بقّية الأع�شاء.
لهذا فاأّول خطوة يف الرتبية هو ك�شب ثقة الطالب 
مثلما �شّرح بذلك علماء الرتبية، عن طريق تقوية 
اأوا�شر املحّبة واإقامة عالقة �شداقة، اأي ببناء عالقة 
اأفقّية ل عمودّية، مثلما هو حال الرئي�س واملروؤو�س، 
فيكون الطالب قد ترّبى وتعّلم على حّب اهلل تعاىل، 

:ففي ال�شعر املن�شوب اإىل الإمام ال�شادق
حّبُه ُتظِهُر  واأنَت  الإلَه  تع�شي 

بديُع الِفعال  يف  لعمرَك  هذا 
لأَطعَتُه �شادًقا  َك  ُحُبّ كان  لو 

ُمِطيُع)2( ُيِحبُّ  مِلَن  املُِحبَّ  اإِنَّ 
نعم فاإّن ما يهّمنا القلب؛ لأّنه اأ�شا�س الفقه والتعّلم، 
َهنََّم  َذَراأَْنا جِلَ "َوَلَقْد  مثلما ورد يف الذكر احلكيم: 
َيْفَقُهوَن  َل  ُقُلوٌب  َلُهْم  َواْلإِْن�ِض  نِّ  اجْلِ ِمَن  َكِثرًيا 
َل  اآَذاٌن  َوَلُهْم  ِبَها  ُروَن  ُيْب�سِ َل  اأَْعنُيٌ  َوَلُهْم  ِبَها 
�َسلُّ اأولئك  اأَ َي�ْسَمُعوَن ِبَها اأولئك َكاْلأَْنَعاِم َبْل ُهْم 

ُهُم اْلَغاِفُلوَن" )الأعراف:17٩(.
اخلطوة  على  نعّرج  ثم  الأوىل،  اخلطوة  هي  وهذه 
املمّيزة  التدري�شّية  الطرق  ا�شتخدام  وهي  الثانية، 
لرت�شيخ املفاهيم يف الأذهان، وهذا يتّم بعّدة طرق، 
وينبغي الإ�شارة هنا اإىل اأّن املعّلم حينما يحّب مهنته 

فاإّنه �شُيبدع، ويجدر باأن يكون معّلم املراحل الأوىل 
اأّن  باعتبار  والحتواء  ال�شرب  من  كتلة  عن  عبارة 

الطالب ل يزال �شغريًا وحمتاجًا اإىل العاطفة.
الدرا�شّية  املرحلة  باختالف  تختلف  الطرق  هذه 
التكنولوجّي  ع�شرنا  ففي  الأعمار،  وباختالف 
عاتق  على  جديدة  م�شوؤولّية  ن�شاأت  العلوم  وتقّدم 
هو  الإلكرتويّن  فالتعليم  ثانيًا  واملعّلمني،  الوالديِن 

بحر وا�شع، وينبغي ر�شم خطط درا�شّية للطالب.
حينما نتعّرف على �شلبّيات التعليم ينبغي لنا تّنبها 
وعك�شها باأخرى اإيجابّية من اأجل اإن�شاء جيل هّمه 
لغر�س  طلبه  ل  اللحد،  اإىل  املهد  من  العلم  طلب 
مادّي اأو لطلب من�شب ما، وتن�شئة جيل مبنّي على 
ل  فاملجتمعات  العلم،  على  ُيبنى  مثلما  الأخالق، 
حتّلق يف �شماء املجد اإّل بالأخالق التي ن�شرها املعّلم 
"اإّنا  قال:  حني    حمّمد  وحبيبنا  نبّينا  الأّول 
الذي  وبالعلم  الأخلق")3(،  مكارم  َم  لأمِتّ ُبعثُت 

يزيدها قّوًة و�شالبًة ونوًرا.
.................................

)1( م�شتدرك �شفينة البحار: ج174، �س1.
)2( بحار الأنوار: ج47، �س24. 

)3( ميزان احلكمة: ج3، �س108.
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منتهى محسن محّمد/ بغداد 

اأو  دنانري،  حفنة  باإزاء  ِذممهم  البع�س  باع  لطاملا 
الدنيوّية،  الإغراءات  بع�س  اأمام  بالولء  تظاهروا 

و�شقطوا يف امتحان احلياة بكّل �شهولة.
مبادئهم  عن  التخّلي  اإىل  الآخر  البع�س  وَرَكن 
وال�شاللة  ال�شياع  �شفوف  اإىل  وان�شّموا  وِقيمهم، 
وهم يتغّنون بقائدهم )ال�شرورة(، وقب�شوا املقابل 

البخ�س ذّلًة وهواًنا.
جّمدوا الطغاة والتحقوا مطاأطئني الهامات م�شلوبي 
الكرامة يف �شبيل اإر�شاء ال�شلطان، كانوا يرك�شون 
خلف ت�شمية ب�شعة تلّقفوها اآنذاك بكثري من اللهفة 
وال�شوق ت�شّمى )اجلي�س ال�شعبّي(، وحاملا انق�شعت 
الغربة وانح�شر زمن الطغيان، قذفوها من اأفواههم 
منها  وترّبوؤوا  وحقدًا،  وُخبثًا  غاّلً  تتقاطر  التي 

ان�شحابًا وانهزاًما.
عادلة هي احلياة عندما تقت�ّس من الأ�شرار وُتعيد 
زيف  وتك�شف  احلقيقّية،  مكانتهم  اإىل  اجلميع 
اجلّبار،  املُنتقم  ق�شا�س  اإّنه  والّدعاء،  النوايا 
قَّ ِبَكِلَماِتِه  ُ اأَْن ُيِحقَّ احْلَ اأ�شدق القائلني: َوُيِريُد اهللَّ

َوَيْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفِريَن )الأنفال:7(.

املعاناة  رحم  من  ُوِلدت  الهزيلة  الفئة  هذه  واأمام 
فئة نذرت نف�شها من اأجل الدين واملذهب، وقّدمت 
اأرواحها قرابني بدون م�شاومة اأو وعود، كان رعدهم 
ميوج كال�شاعقة وهو يكت�شح عفونة تلك الأذهان 
اخلاوية من معتقد الدين ال�شليم، برزوا اإىل �شاحة 
الوغى بزنودهم ال�شمراء، وقد ارتدوا كفن ال�شهادة 

ل يخافون يف دين اهلل تعاىل لومة لئم.
قدوتهم اأ�شحاب النبّي الأكرم  واأ�شحاب اأمري 
ويقّدمون  للقتال،  يهّبون  كانوا  الذين    املوؤمنني 
اأرواحهم الزكّية ابتغاء مر�شاة اهلل تعاىل بدون اأّي 

طمع مادّي اأو جاه دنيوّي رخي�س.
جاء )احل�شد املقّد�س( درًعا للوطن العزيز، َقِدُموا 
من مدن امللح حيث اجلوع ونق�س اخلدمات، ترك 
بع�شهم اأطفاله يت�شّورون جوعًا، واأبوا اإّل اأن يهّبوا 
التي  الر�شيدة  املرجعّية  لأمر  تنفيذًا  اخلدمة  اإىل 
َلوت ذراع اأهل الباطل وال�شاللة برجالت احل�شد 
الأ�شاو�س، الذين هّبوا �شغارًا وكبارًا، �شبابًا وكهوًل، 
وتركوا  ظهورهم،  وراء  احلياة  اأثقال  رموا  بعدما 
عيالهم يف عني اهلل تعاىل، والتحقوا بالقتال وكاأّنه 

حفل زفاف و�شرور، اأو �شاحة ابتهاج وفرح.
اأّمه،  بلنب  الر�شيع  ا�شتئنا�س  باملوت  ا�شتاأن�شوا 
وم�شوا يحّثون اخُلطى، وقد �شّكل كّل واحد منهم 
اأُّمة يف �شالبته وحتّديه ورباطة جاأ�شه اأمام حفنة 
اأوغاد ل دين لهم ول معتقد، اإّل مذهب القتل والذبح 

وا�شتباحة الدماء الربيئة.
امللّبني  جميع  اأّن  للنظر  وامللفت  الأمّر  يف  املده�س 
ل  واحد  هّم  يجمعهم  الر�شيدة  املرجعّية  لدعوة 
غري، وهو بذل الأنف�س بدون اأدنى مقابل، مثلما قال 
 َ َدُقوا َما َعاَهُدوا اهللَّ تعاىل: ِمَن امْلُوؤِْمِننَي ِرَجاٌل �شَ
ى َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر َوَما  َعَلْيِه َفِمْنُهْم َمْن َق�شَ

ُلوا َتْبِدياًل )الأحزاب:23(. َبدَّ
ليلهم  وانتفى  ال�شود،  الغربان  نعيق  اختفى  وهكذا 
احلالك كقلوبهم احلقودة، واأ�شرقت �شم�س احلرّية 
فذهب  الغيارى،  الوطن  اأبناء  ب�شواعد  جديد  من 
اجلّنة  اإىل  �شهداوؤنا  و�شيق  النار،  اإىل  قتالهم 
َمَقاًما  َخرْيٌ  اْلَفِريَقنْيِ  اأَيُّ  فـ:  زرافات،  زرافات 

َواأَْح�َشُن َنِديًّا )مرمي: 73(.
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زينب خليل آل بريهّي/ كربالء المقّدسة 

ُشَهداُء أَحياٌء

اأ�شوات  هداأت  الليلة،  تلك  انق�شت  بعدما 
البنادق، وعّم ال�شكون لياًل..

باآياٍت  يهم�س  ال�شجرة،  ُهناك ظلٌّ خفّي حتت 
من الكتاب العزيز، و�شحكاٍت هادَئة، ُم�شتب�شرة 
وخفّية، علّي املكّنى بـ )اأبو ر�شا( ينظر لرفيق 
دربه مهدّي املكّنى بـ )اأبو الَف�شل(، حيث تتمُع 
اأمنّيتهما مًعا، ال�شهادة بقلٍب �شائم، عّلها تكون 
ليلة اأخرية تنت�شلهم من ظالم هذا العامَل من 
بعد الغرق، رمق اأحدهما الآخر بنظرٍة اأخرية 
وهم�س علّي �شاكًنا: هل ت�شمع الريح من وراء 
الزجاج؟ ُتطلق �شيحة طرٍي يف زمٍن رطب، وقلٌب 
ينب�ُس بني ال�شنوبر وال�شنديان، على تّل ذكرى 

ال�شيف ينب�س على مرفاأ تك�شوه الغابة، ينتظر 
قارًبا يف الأفق البعيد، على ع�شٍب ملّون باألوان 

ر، اأ�شفر، اأحَمر، ُقرمزّي... الربيع، اأخ�شَ
 تائه خلف زهرة عّباد ال�شم�س، مياهُه ثابتة فوق 
ع�شٍب اأبي�س، ويف �شاحة احلّي اأجرا�ُس الكني�شة 

تت�شّلُق كالكرم.
اخلريف  مطر  من  عائًدا  ينب�س  والقلُب 
كالعو�شج املُتناثر يف القّمة، لَقد بداأ الَقمر يبدو 
التّل  فوق  ُهناك  مهدّي:  هم�س  اأبعد،  لعينيَك 
تتناثُر الرياح، تنتظر خلف النافذة بعد الغ�شق، 

وقلٌب ينب�س كالناقو�س، م�شت�شلًما للطبيعة.
من  نظرًة  متاأّملني  بجناحنِي،  يطوفاِن  كانا 

احُل�شني واأ�شحاِبه، لاللتحاق بهم..
ليعانق  ب�شاحبِه  ُيحّلق  ا  �شماويًّ انتظاًرا  كان 

اأوامر اهلل تعاىل..
بعدما �شَقط الَوْرد من بني اأ�شابعهم، ك�شُقوط 

املطر..
وانتظاٍر بلهَفة، وذكرياٍت حمّمَلة بالّرماد..

ول  ُحزن  ول  للنوم،  وقت  ل  ال�ّشماء  ففي   
ِهْم  دمعة.. هم�س علّي ُمبت�شًما: اأَْحَياٌء ِعنَد َربِّ

ُيْرَزُقوَن )اآل عمرن: 16٩(.
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تبارك حيدر آل مسلم/ كربالء المقّدسة 

لقد كان الغدر يف قلوبهم كقطعه ذهبّية 
تدور يف اأيديهم يف اخلفاء، تلمع كوهج 
ُتغرق  والب�شائر،  الب�شر  تخدع  النار، 
الب�شرّية  النف�س  ال�شيطانّية  هم�شاتها 
والغرية  والأوهام  والياأ�س  بالكره 
واحل�شد؛ لتتحّول تلك النف�س اإىل كائنات 
خميفة يف الظالم، م�شّرة على املعا�شي 

والذنوب.
البغي�س  الغدر  ذلك  يرتك  اليوم 
َب�شمَته التاريخّية لَي�شقي تلك ال�شفتنِي 
�شّمًا  ِنعمِه  على  تعاىل  هلل  ال�شاكرتنِي 
اأنفا�شه  حرارته  وت�شهر  ي�شّققهما، 
امل�شاءة  تعاىل،  اهلل  رحمة  من  املتيّقنة 
بنور التوحيد والع�شمة، فلم يظهر جنمه 
يف �شماء تلك الليلة - اخلام�س والع�شرين 

اأن  عادته  من  كان  جنم   ،- �شّوال  من 
ويتاأّلق  و بهاء يفوق كّل نور،  يطّل بنورِه 
باألق علم اإلهّي ل يخفى اأثره عليه، فقد 
املوت من ق�شر )املن�شور(  رياح  هّبت 
حمّملة ب�شحب م�شمومة �شديدة احلقد، 
املبارك؛  النجم  ذلك  ِب�َشّمها  غّطت 
اأ�شوات  تهّزها  مظلمة  املدينة  لت�شبح 
الرعد، و تزلزل قلوب النائمني الغافلني؛ 
لُت�شبح لياليهم القادمة عذاًبا ل ميكن 
لل�شم�س اأن متحو اآثاره املوؤملة بَفْقد الإمام 
ال�شماء  تتوّقف  حني  اإّل    ال�شادق 
عن اأمطارها، وتتنّف�س اأر�س اهلل ن�شيم 
باتت  وقد  الن�شيان  لها  واأّنى  الن�شيان، 
من بعد الفا�شل الذي كان لها م�شدرًا 
الكون  فاأ�شبح  للحطام،  للحياة، حجرًا 

الف�شيح �شّيًقا ل يكاد يّت�شع حّتى الأنفا�س 
التي كانت تندمج بنب�شه القد�شّي، فَمن 
ُيحيي الدين ور�شالة النبّي حمّمد ؟ 
َمن �شيت�شّدى للبدع والأفكار املنحرفة؟ 
َمن �شيحافظ على ذلك اخلّط اجلعفرّي 
الذي اأ�ّش�شه الإمام ال�شادق  بحكمته 
امتدادًا ملرياث الأنبياء؟ فقد عاد الُيتم 
  من جديد عا�شًفا ب�شاحات اآل حمّمد
م�شابه  م�شريه  اأّن    الكاظم  لُيدرك 
مل�شري الآباء، فيحمل هو اأعباء الر�شالة 
ُيظّللها    ال�شادق  الإمام  كان  التي 
بدوحته اجلعفرّية، ويحمل اإليها الرحمة 
املحّمدّية يف �شخاء وعطاء؛ لتبقى ذكراه 
فينا حّية ت�شّع بنور الهداية، وي�شتنري بها 

كّل َمن اأراد الفوز يف تعّرجات الدروب.
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نور الهدى عبد الرضا الحسناوّي/ كربالء المقّدسة 

سوسن بداح خيامّي/ لبنان 

عيِد َبْهَجُة الِعيِد ِفي َبيِت َجّدو السَّ

 تعالت اأ�شوات ال�شلوات املحّمدّية وثناء املوىل
ال�شّيد علّي  لعائلة  على مائدة الإفطار الرم�شانّية 
اإعالن عيد الفطر املبارك، فتوالت ال�شلوات  بعد 
�شهر  انتهى  فقد  املباركة،  املحّمدّية  والنفحات 
الطاعات املعّظم، اأجمل �شهور ال�شنة، وتكّللت اأّيامه 
بالر�شا والغفران، واأقبلت تبا�شري الهالل بالتهاين، 
علّي  اجلّد  جل�س  والعود،  البخور  رائحة  وانت�شرت 
حوله  تّمعوا  اأن  لبثوا  ما  الذين  اأحفاده  ُيحادث 
بانتظار هدايا العيد )العيدّية(، فقال لهم: اأعّزائي، 
فلّذات كبدي، اإّن يوم غد يوم جميل و�شعيد، ففرحة 
الألوف،  بتهاين  ممزوجة  فهي  تو�شف،  ل  العيد 

وتزاحم احلروف الرقيقة التي تتدّفق من القلوب 
الأ�شحاب  بني  والب�شمة  الفرحة  لتن�شر  ال�شافية؛ 
والأحباب، ويجتمع املحّبون على حمّبة اهلل تعاىل، 

وطبعًا هذا كّله بعد اأداء �شالة العيد.

لن  �شامل  عّمي  بيت  اأّن  اأظّن  جّدي  ح�شن:  قال 
عّمي  بني  خالف  حدث  فقد  غدًا،  معنا  يجتمعوا 
يا  ل  اجلّد:  اأجاب  �شهور،  عّدة  قبل  ووالدي  �شامل 
ولدي العزيز َح�َشن، لقد دعوُت عّمَك �شاملًا واأولده 
اإىل الغداء غدًا، و�شتجتمع العائلة من جديد اإن �شاء 
ل�شلة  لنا  املبارك فر�شة  الفطر  تعاىل، فعيد  اهلل 
الأرحام وتديد املوّدة والرحمة بني املتخا�شمنَي. 
قاموا  لأحفاده  ن�شائحه  علّي  اجلّد  اأكمل  اأن  بعد 
بتقبيل يده ومعايدته، وح�شل كّل واحد منهم على 
هدّيته، وعّمت الفرحة والب�شمة وال�شرور بيت اجلّد 

علّي.

واِفِع الَخيَِّرِة في النَّاِس ُمَخاَطَبُة الدَّ

ح�سن  اخلري  بفعل  »كفى   :علّي الإمام  يقول 
اخلري  من  نفحات  اإن�شان  كّل  داخل  يف  عادة«)1(، 
والنبل مهما كانت حاله، خرّيًا كان اأو �شّريرًا، فحّتى 
ذلك ال�شّرير حينما ُتخاطب جذور الدوافع النبيلة 
املوجودة فيه وتتو�ّشل بها يف تعاملَك معه، فاإّنه ي�شعر 
تقّدره  واأّنَك  عليه  ف�شل  ذو  اأّنَك  نف�شه  قرارة  يف 
وحترتمه، ومن ثّم فاإّنه يخجل من اأّل يتعامل معَك 

بطريقة لئقة، فكيف بالإن�شان اخلرّي؟
اأكرث  النبيلة  الدوافع  اأّن  على  النف�س  علماء  يوؤّكد 
لأّن  ال�شّرير؛  منه يف  اخلرّي  الإن�شان  ا�شتيقاظًا يف 
فاإّن  هنا  ومن  للخري،  ال�شاحلة  البيئة  هو  الأّول 
وخماطبتها  النا�س  يف  احل�شنة  بالدوافع  التو�ّشل 
هي طريقة حكيمة للتعامل معهم وجذبهم والتاأثري 

فيهم.
اإّنني اأثق بَك، واأ�شّدق  فمثاًل اإذا قلَت ل�شخ�س ما 
وعودَك، فاإّنه حّتى لو كان خالف ذلك فال بّد من 
اأّنه �شيحاول اأن يحتفظ بتلك ال�شورة التي ارت�شمت 
لالإن�شان  تبني  حينما  ُيقال  ومثلما  عنه،  عندَك 
يرميه  اأن  يحاول  فلن  قلبَك،  ق�شرًا من زجاج يف 
بحجر، وحينما تطلب من اإن�شان القيام بعمل ما، 
وتبداأ طلبَك باأن تقول له: اإّنني اأتو�ّشم فيَك اخلري، 
واإيّن لواثق من اأّنَك لن ترّد طلبي، فاإّنه �شيلّبي طلبَك 
ولن يرّدَك خائبًا، لأّنَك ر�شمَت له �شورة جميلة يف 

ذهنَك وتو�ّشلَت بدوافع النبل بداخله.
نف�شه،  قرارة  يف  اخلري  ويحّب  اإّل  اإن�شان  من  وما 
والتعامل معه على هذا الأ�شا�س يجعل �شلوكه يّتجه 

نحو العمل ال�شالح، ومن جهة اأخرى فاإّن الإن�شان 
ة كتحقيق منافع اأو ك�شب ر�شا  حتت ظروف خا�شّ
فيه،  واخلري  النبل  دوافع  مُييت  قد  ما،  �شخ�س 
  عقيل  بن  م�شلم  ولدي  ة  ق�شّ يف  ح�شل  مثلما 
ال�شغريين، فكّلما تو�ّشل الغالمان بدوافع النبل يف 
اأ�شّر الأخري على تنفيذ القتل حّتى  ذلك اجلاّلد، 

ا�شُت�شهدا.
وتك�شبهم  بحكمة وجناح  النا�س  مع  تتعامل  فحّتى 
اإىل جانبَك، اعمل على خماطبة دوافع النبل واخلري 

فيهم.
...........................

)1( ميزان احلكمة: ج7، �س246.
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نرجس مهدّي/ كربالء المقّدسة 

ِهَزبُر  أُحٍد

مل يكن قلبًا يحتويه �شدره.. بل �شاليًة من اجلمر بني 
جنبات اأ�شالعه.. له زجمرة الأ�شود يف عرينها.. 
وقعقعة ال�شيوف يف حمالتها.. ُيبحر بناظريه بني 
اأيقن  ال�شماوات،  جنوم  قلب  ويف  الفلوات،  كثبان 
اأّن لهذا الكون العظيم رّبًا رحيًما، قد اأر�شل باحلّق 

ر�شوله ، ليهدي الربايا اإىل الدين القومي.
 بكّل خاليا روحه، يتنّور  ت�شري عظمة اخلالق 
فوؤاده بنور ب�شريته، ف�شرى حّب الإ�شالم يف عروقه، 
�شغوفًا  م�شلمًا  �شار  موؤمنًا،  موّحدًا  كان  اأن  فبعد 
لن�شرة احلّق.. م�شّمرًا عن �شاعديه، �شاهرًا �شيفه 

بوجه الباطل، وك�شر غمده يف �شدور امل�شركني..
خافوا �شولته، ارتعدوا جلولته، وبهتوا لزجمرته.. 

هّد اأركانهم، وقتل فر�شانهم.
يف  يجلجل  ال�شامخ..  كالطود  امليدان  يف  يقف 

�شفوفهم.. كع�شف الريح ل ُيبقي ول يذر..
يف )بدر( كان كالربكان يح�شد روؤو�س امل�شركني مع 

.. ابن اأخيه اأمري املوؤمنني

حبيب  عن  يدافع  قّوته،  بكّل  الإ�شالم  عن  يذود 
وترفرف    اهلل  كلمة  لتعلو  مبهجته..  الرحمن 

رايته.
قتَل �شجعانهم، طم�َس غطر�شتهم وك�شَر �شوكتهم، 

هزبر وّقاد..
اإيٍه يا اأبا يعلى: كنَت جناح النبّي الأي�شر بعد اأخيَك 

املحامي اأبي طالب الأزهر..
قوًيا  مقدامًا ج�شوًرا،  للباطل،  هّزامًا  للحّق،  وّثابًا 
العّدة  ُترهبَك  ول  اخلطوب،  تلويَك  ل  الطعن  يف 

والعدد..
تزرع يف نفو�س جنودَك ال�شرب والثبات، فازدانت 

بطولتَك بني الفوار�س، وحتّدث عنها كّل الأ�شاو�س.
يا �شاحب املروءة والهيبة، يا �شند النبّي  ودرعه.. 
وحبيب اهلل تعاىل يناديَك: يا اأ�شد اهلل تعاىل واأ�شد 
ر�شوله، مل يكن هذا اللقب يليُق اإّل حلمزة بن عبد 
املطلب.. عّم حبيب الإله واأخيه، قريب منه كاجلفن 

للعني.. وهو به �شديد اليقني.

اأملًا..  فاأذقتهم  اأحقادًا..  اأعداِئَك  �شدور  اأوغرَت 
وا عليَك الأنامل غيًظا. فع�شّ

مل يجدوا بّدًا من ماأزقهم اإّل اأن يغدروا بَك.. والغدر 
فقد  اأمثالهم،  اجلبناء  �ِشيم  من  فهي  عادة،  لهم 

اأبغ�شَك كّل جحود عنود..
ُذوؤبانهم..  وينازل  يجندل  وهو  اأُحد،  يوم  واملوعد 

�شرعان ما انتزعه املوت انتزاعًا، برمِح غادر..
احلرمة  م�شتحّلي    اهلل  لعن  مهجته،  ففا�شت 
احلزن    الكرمي  ر�شوله  قلب  على  واملدخلني 

بفقده، والأمل واللوعة مل�شابه..
ومبا مّثلوا بج�شده الطاهر بعد بقر بطنه عن كبده.. 
جناح  ُك�ِشر  لقد  لروحه..  واأكلم  لقلبه  اأوجع  فكان 

الدين، ور�شول الرحمة  بفقده مهموم حزين ..
يا اأبا عمارة: رفع اهلل تعاىل يف الأوىل منزلتَك ويف 
رَك اهلل تعاىل  الآخرة درجتَك.. وهنيئًا لَك مبا ب�شّ
على  ُرِبط  الذي  الهدى  من  غريَك  على  عمي  ما 

�شغاف قلبَك.
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رسل سالم األسدّي/ بغداد 

َجنَُّة الَغرَقِد

املقربة  تلك  البقيع،  بجّنة  ُعرفت 
التي  املنّورة  املدينة  لأهل  الأ�شا�شّية 
�شجِر  اإىل  ن�شبة  ال�شم  بهذا  �ُشّميت 
تلك  ت�شّم  هناك،  املزروع  الغرقد 
املقربة الآلف من الُرفاة مّمن عا�شروا 
الر�شول وَمن بعده، ول تزال حتت�شن 
اجلهة  يف  ولكن  هذا  يومنا  اإىل  املوتى 

املقابلة.
�شهدت مراقد اأهل البيت  املتواجدة 
يف البقيع هدمنِي عرب �شنوات متباعدة، 
ويف كّل مّرة كان الهدم يثري الغ�شب لدى 
، ولكن مل يكن ذاك  �شيعة اآل البيت 
الغ�شب كافًيا لريدع ذلك الفعل ال�شنيع 

اأو حّتى يوؤّدي اإىل تراجع َمن قاموا به.
)1220هـ(  عام  يف  كان  الأّول  فالهدم 
وعلى يد اآل �شعود -الوهابيني- بقيادة 
�شعود بن عبد العزيز، مع نهب ما كان 
ومقتنيات  وكنوز  اآثار  من  املدينة  يف 
للدولة  العثمايّن  الحتالل  وقام  ثمينة، 
املراقد  اإعمار  باإعادة  الإ�شالمّية 
الترّبعات  باأموال  جديد  من  ال�شريفة 

التي كانت ُت�شرف من الدول الإ�شالمّية 
املجاورة، ولكن مل تكن الآيات القراآنّية 
ال�شريفة  النبوّية  والأحاديث  الكرمية 
كفيلة باأن تعل اأبناء الطلقاء يتيّقنون 
من جذور حبِّ     باأّن حّب اآل البيت
تكن  مل  ذاته  الوقت  ويف   ، حمّمد 
حماولتهم لطم�س الت�شّيع جمدية؛ ولأّن 
تلك الرحاب ت�شّم اجل�شد الطاهر لأحد 
�شّيدّي �شباب اأهل اجلّنة الإمام احل�شن 
تكوين  من  الثّلة  تلك  ت�شتطع  فلم   ،
وبني    الر�شول  اأ�شباط  بني  حائل 

حمّبيهم.
هدمًا  الطاهرة  الأر�س  تلك  �شهدت 
اآخر يف الثامن من �شهر �شّوال يف عام 
بحّجة  الوهابّيني  ِقبل  من  )1344هـ( 
لعبادة  مكاًنا  يّتخذونها  امل�شلمني  اأّن 
بالأ�شنام،  وت�شبيهًها   ،اهلل غري 
القبور  تلك  ت�شييد  اأهمّية  متنا�شنَي 
واحرتام قد�شّيتها، مثلما ُذكر يف القراآن 
َنا َعَلْيِهْم ِلَيْعَلُموا  الكرمي: َكَذِلَك اأَْعرَثْ
َرْيَب  َل  اَعَة  ال�شَّ َواأَنَّ  َحقٌّ   ِ اهللَّ َوْعَد  اأَنَّ 

ِفيَها اإِْذ َيَتَناَزُعوَن َبْيَنُهْم اأَْمَرُهْم َفَقاُلوا 
اْبُنوا َعَلْيِهْم ُبْنَياًنا َربُُّهْم اأَْعَلُم ِبِهْم َقاَل 
ِذيَن َغَلُبوا َعَلى اأَْمِرِهْم َلَنتَِّخَذنَّ َعَلْيِهْم  الَّ
متغافلني   ،)21 )الكهف:   َم�ْشِجًدا
عّما فعلوا، ومتغافلني اأي�شًا عن حقيقة 
ن�شاء  و�شّيدة  الطاهرة  ال�شّديقة  اأّن 
فاأ�س  ر�شالتها  ميحو  ل   العاملني
 ، شخ�س َيّدعي املحّبة والولء للنبّي�
ن�شره  ما  ذّرة  بل حّتى ل ميحو مبقدار 
علم،  من    ال�شادق  جعفر  الإمام 
  احل�شني  بن  علّي  الإمام  نقله  وما 
واإثبات  عا�شوراء،  من  وِحكم  ماآثر  من 
حقيقة اأّلو كانت تلك املراقد من تراب 
اأو حّتى بال �شاخ�س يدّل عليها فلن يقّلل 
   ذلك من ال�شاأن الذي لهم عند اهلل

وعند حمّبيهم.
من  القرب  يحتويه  عّما  النظر  وبغ�ّس 
من  يحتويه  ما  بقيمة  يكون  فلن  اأنوار 
و�شّي اأّدى ر�شالة اهلل  على اأّت وجه، 
واأّن ا�شتمرار املمّهدين يف تطبيق �شننهم 

كفيل باإحياء اأمرهم اإىل يوم يبعثون.
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زينب ناصر األسدّي/ كربالء المقّدسة 

التَّمرُُّد الِفكِريُّ

اإىل  وحتويلها  الأفكار  اإدارة  اإّن 
الن�سياع املدرو�ض ِمن اأ�سّد الأمور 

�سعوبًة واأهمّيًة يف حياة الإن�سان،
والتقاليد  املوروثات  توؤّدي  فقد 
الجتماعّية  والبيئة  ال�سلبّية 
تراكم  اإحداث  اإىل  ال�سليمة  غري 
التي  الفكرّية  ال�ستنتاجات  من 
اخللل  اإيجاد  اإىل  بدورها  توؤّدي 
على  فينعك�ض  املعي�سّي،  التوازن  يف 
الفرد واملجتمع اآخذاً به اإىل م�سارف 
النهيار بدون وعي، ومن هنا تظهر 
املفاهيم  اإيجاد  على  العمل  اأهمّية 

تاأثريها  توؤّدي  التي  الإيجابّية 
التنموّي يف البناء الفكرّي.

الإدراك  هو  ال�سليم  التفكري  اإّن 
الفّعال للق�سايا والإذعان باإمكانّية 
باإدارة  جناح  اإىل  الف�سل  حتويل 
منطقّية للأحداث ت�سعى اإىل اإيجاد 
كطلب  مدرو�سة،  بطرق  التحّول 
واملهنّية  العلمّية  وامل�ساعدة  العون 
حتقيق  وحماولة  املجال،  هذا  يف 
مبتعداً  امل�سروعة  بالطرق  املبتغى 
حُتدث  التي  الواهية  املثّبطات  عن 

خلًل بليغاً يف هذا الطرح.

ل يهّم ما يظّنه الآخرون عن تكويننا 
تتبلور  بل  واجل�سدّي،  النف�سّي 
املهّمات يف ت�سجيل مفردات النجاح  
متلألئة يف قامو�سنا الإبداعّي الذي 
اإليه  ي�سار  مهّماً  فارقاً  �سُيحدث 
املنجزات، وذلك  اإحداث  بالبنان يف 
الرتاكيب  ا�ستخدام  طريق  عن 
البعيدة  احلياة  م�سري  يف  اجلزلة 
عن التعقيد، بعفوّية الطفل الَن�ِسط 
املحاولة  يعيد  ينفّك  ل  نراه  الذي 
ما  على  يح�سل  حّتى  املحاولة  اإثر 

يرمي اإليه ويحّقق الهدف املن�سود.
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أ.م.د عبير عبد الرسول التميمّي/ كربالء المقّدسة 

الَفواِئُد التَّرَبِويَُّة لأِلَمراِض َوالِعلِل

يّت�شف اهلل  ب�شفات اجلمال والكمال، وهي 
ومنها:  واأفعاله،  املقّد�شة  ذاته  يف  ثابتة  �شفات 
العلم والقدرة والعدل واحلكمة، وقد خلق عامل 
الإن�شان  وجعل  واأكملها،  �شورة  باأف�شل  الإمكان 
خليفته يف اأر�شه، واأمره باإعمارها واأن ي�شري على 

طريق احلّق والعدل.
والباليا  امل�شائب  وجود  نالحظ  اأّننا  مع 
والأمرا�س الفّتاكة والكوارث الطبيعّية والأمرا�س 
اأّنها  ُيت�شّور  قد  باأجمعها  وهي  والُعقم،  املزمنة 
اأّن الفاعل  تتنافى مع هذه الغاية وت�شاّدها، مع 
لالأ�شباب  غر�شه،  ي�شاّد  ما  ي�شنع  ل  احلكيم 

الآتية:
النوعّية راجحة على امل�شالح  اإّن امل�شالح  اأّوًل: 
الإن�شاّنية حياة  اأّن احلياة  �شّك يف  ول  الفردّية، 
فردّية،  ومنافع  م�شالح  فهناك  اجتماعّية، 
واأخرى نوعّية اجتماعّية، والعقل ال�شريح يرّجح 
امل�شالح النوعّية على املنافع الفردّية، وعلى هذا 
فما يتجّلى من الظواهر الطبيعّية لبع�س الأفراد 
مت�شّمنة  تكون  فهي  وال�شّر،  امل�شيبة  �شورة  يف 
مل�شلحة النوع والجتماع يف الوقت عينه، فاحلكم 
باأّن هذه الظواهر �شرور تنايف م�شلحة الإن�شان، 
ين�شاأ من التفات الإن�شان اإليها من منظار خا�ّس 

والتجاهل عن م�شلحة الآخرين.
الثاين: جهل الإن�شان وحمدودّية علمه يدفعه اإىل 
اأن يق�شي على احلوادث بتلك الأق�شية ال�شاذة، 
َنا  وقد و�شف اهلل تعاىل قول املوؤمنني قائاًل: َربَّ
َعَذاَب  َفِقَنا  �ُشْبَحاَنَك  َباِطاًل  َهَذا  َخَلْقَت  َما 

اِر )اآل عمران: 1٩1(. النَّ
العليا، وهي  الِقيم الإن�شانّية  الغفلة عن  الثالث: 
اأّن احلياة الإن�شانّية لي�شت حياة مادّية فقط، بل 
لالإن�شان حياة روحّية معنوّية، وعلى هذا الأ�شا�س 
بع�س  يف  ما  اختالًل  توجب  التي  فاحلوادث 
اأ�شا�شّيًا  عاماًل  تكون  رمّبا  املادّية  احلياة  �شوؤون 
لتوّجه الإن�شان اإىل اهلل  مثلما قال �شبحانه: 
 َلُكْم َخرْيٌ  َوُهَو  �َشْيًئا  َتْكَرُهوا  اأَْن  َوَع�َشى 

)البقرة: 216(.

الرابع: امل�شائب وليدة 
واملعا�شي،  الذنوب 
عن  م�شوؤول  فالإن�شان 
احلوادث  من  كثري 
قال  وقد  املوؤملة، 
َظَهَر  �شبحانه: 
اْلرَبِّ  يِف  اْلَف�َشاُد 
َك�َشَبْت  ا  مِبَ َواْلَبْحِر 
ِلُيِذيَقُهْم  ا�ِس  النَّ اأَْيِدي 
َعِمُلوا  الَِّذي  َبْع�َس 
 َيْرِجُعوَن َلَعلَُّهْم 

)الروم:41(.
حكمة  اخلام�س: 
حياة  يف  الباليا 
عن  تظهر  الأولياء 
الكرمي  القراآن  طريق 
وامِلَحن  الباليا  باأّن 
حياة  يف  اإلهّية  األطاف 
وال�شاحلني  الأولياء 
لو�شولهم اإىل املقامات 
تعاىل:  قال  العالية، 
ُكْم ِب�َشْيٍء ِمَن  َوَلَنْبُلَونَّ
وِع َوَنْق�سٍ  ْوِف َواجْلُ اخْلَ
َواْلأَْنُف�ِس  اْلأَْمَواِل  ِمَن 

اَبْتُهْم  ِذيَن اإَِذا اأَ�شَ اِبِريَنالَّ ِر ال�شَّ َمَراِت َوَب�شِّ َوالثَّ
ا اإَِلْيِه َراِجُعوَن )البقرة:  ِ َواإِنَّ ا هلِلَّ يَبٌة َقاُلوا اإِنَّ ُم�شِ

.)155
فردّية  ق�شمني:  على  امل�شائب  اأّن  اإىل  نخل�س 
ونوعّية، حمدودة ومطلقة، ولأعمال الإن�شان دور 
يف وقوع امل�شائب والباليا، وهي جميعًا موافقة 
َخلق  من  الغر�س  فاإّن  اخَللق،  وغاية  للحكمة 
الإن�شان و�شوله اإىل الكمالت املعنوّية اخلالدة، 
وكفارة  للغافلني،  اإنذار  جر�س  امل�شائب  وتلك 
لذنوب العا�شني، و�شبب لرتقاء ال�شاحلني وعلّو 

درجاتهم.
اإذن جائحة كورنا التي طالت معظم دول العامل 

اختبار  اإّل  ماهي  احلبيب  العراق  بلدنا  ومنها 
واإميان  دائم  وعي  على  نكون  اأن  فيجب  اإلهّي، 
ن�شري  واأن  وروّية،  بتعّقل  الأمور  نعالج  واأن  كامل 
على وفق ما ميليه علينا الواجب الدينّي والوطنّي 
النف�س،  على  املحافظة  وجوب  يف  والإن�شايّن 
وعدم  للقوانني  والمتثال  الوقاية  بطرق  والأخذ 
الجتماعّي  التكاتف  عن  ف�شاًل  خمالفتها، 
باملنزل  وا�شتثمار وجودنا  املحتاجني،  وم�شاعدة 
وقراءة  وال�شالة  والدعاء  والدرا�شة  للقراءة 
بروابط  الأ�شرة  من  والتقّرب  الكرمي،  القراآن 
املحّبة والحرتام، ونقّدم �شورة نا�شعة للعامل ملا 

يحمله هذا البلد من اأخالق رفيعة ووعي كبري.

)َجاِئحُة ُكورونا ِمثاالً(
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ِمن أَجِل ِجسٍم َقِويٍّ َكالحديِد

جل�شم  جّدًا  مهّمة  واملعادن  الفيتامينات  تعّد 
اإىل  يوؤّدي  فيها  زيادة  اأو  نق�س  واأّي  الإن�شان، 
املعادن  ومن  �شحّية،  وم�شاكل  خلل  حدوث 
ال�شرورّية للج�شم معدن احلديد الذي يت�شّبب 

نق�شه بخلل يف كمّية الهيموغلوبني يف الدم.
واحلديد: هو امل�شوؤول عن ت�شنيع الهيموغلوبني 
والهيموغلوبني:  احلمراء،  الدم  كريات  يف 
من  لالأوك�شجني  والناقل  الر�شمّي  الراعي  هو 

الرئتني اإىل جميع اأن�شجة اجل�شم.
يقّل  الدم  يف  احلديد  ن�شبة  تقّل  وحينما 
الهيموغلوبني، وكذلك الأوك�شجني مّما ي�شّمى 
بـ)املوت البطيء( لالأن�شجة، واإهماله يوؤّدي اإىل 
ف�شل يف ع�شلة القلب ب�شبب عدم و�شول كمّية 
كافية من الأوك�شجني، ويوؤّدي اأي�شًا اإىل  التهاب 

الل�شان و�شيق التنّف�س.
اأعرا�ض نق�ض احلديد: 

الإجهاد، والإرهاق، وفقدان الطاقة، والتعب من 
اأقّل جمهود، الدوخة، وال�شداع، وعدم الّتزان، 
و�شحوب  املتقّطع،  والنوم  ال�شعر،  وت�شاقط 
الوجه والهالت ال�شوداء حتت العينني، و�شرعة 
التنّف�س،  مبعّدلت  وزيادة  القلب،  �شربات 

و�شحوب  الأطراف  وبرودة  الأظافر،  وتك�ّشر 
وفقدان  العاّم،  وال�شعف  والن�شيان،  لونها، 
�شعف  واأي�شًا  الأطفال،  عند  ة  بخا�شّ ال�شهّية 

القدرة الذهنّية وال�شتيعابّية و�شعف الذاكرة.
احلوامل  هم  احلديد  لنق�س  عر�شة  والأكرث 
واملر�شعات والأطفال يف �شّن النمّو، والنباتّيون؛ 
لكونهم يتناولون ن�شبة حديد اأقّل لعدم تناولهم 
الأمرا�س  من  يعانون  الذين  واأي�شًا  اللحوم، 

املزمنة.
الوقاية والعالج:

نق�س  لعالج  ومتطّورة  حديثة  طرق  هناك 
الغذائّية،  املكّمالت  اأو  منها احلبوب  احلديد، 
كان  اإذا  الوريدّي  احلقن  اإىل  املري�س  ويلجاأ 
مثل  اله�شمّي  اجلهاز  يف  ا�شطرابات  هناك 
املعدة،  وجرثومة  وتقّرحاتها،  املعدة  التهابات 
عن  تعوق  التي  والتهابه،  القولون  وتقّرحات 
عن  كان  �َشواء  باجل�شم  احلديد  امت�شا�س 
طريق الغذاء ال�شحّي وال�شليم اأو احلبوب لكون 
املري�س ل ي�شتفيد منها ب�شبب م�شاكل اجلهاز 
اأخذ احلديد عن طريق  اله�شمّي، لذا يتطّلب 

احلقن.

م�سادر احلديد:
وت�شمل  الكاملة،  واحلبوب  البقولّيات  كّل   -
احلّم�س والعد�س والباقالء والبازلء وغريها. 
- اللحوم احلمراء والبي�شاء كال�شمك والدجاج.
الربوكلي  وت�شمل  والفاكهة،  اخل�شروات   -
والع�شل  والزبيب  والتّفاح  والكرف�س  وال�شمندر 

والتمر وغريها.
اأكرث  باحلديد  احليوايّن  الربوتني  ويتمّيز 
المت�شا�س،  �شهل  لأّنه  النباتّي  الربوتني  من 
امت�شا�س  على  احليوايّن  الربوتني  وي�شاعد 
يتفاعل  لكونه  النباتّي  الربوتني  من  احلديد 
ل  لذلك  املعدة؛  اأحما�س  مع  اأكرب  ب�شورة 
ُين�شح ب�شرب ال�شاي والقهوة بعد تناول الغذاء 
مبا�شرًة؛ لأّنه يتفاعل مع الربوتني النباتّي اأكرث 

ويكون مرّكًبا �شعب المت�شا�س باملعدة.
ن�سيحة:

قد  التي  ال�شحّية  وامل�شاكل  الأعرا�س  لتجّنب 
فح�س  يجب  احلديد،  نق�س  اإهمال  ي�شّببها 
ن�شبة احلديد بالدم على الأقّل من �شهرين اإىل 
ثالثة اأ�شهر عند ال�شعور باأحد الأعرا�س الآنفة 

الذكر.

فاطمة محمود الحسينّي/ كربالء المقّدسة 
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ُمَشاَحناُت الَوالَِديِن وأَثُرها في األَبناِءوأَثُرها

اإّن الأ�شـــرة هي اخللّية الأوىل والأ�شا�س يف ج�شم 
املجتمـــع، اإذ اإّنها تتكّون من جمموعة من الأفراد 
يجتمعون معًا ويتفاعلـــون فيما بينهم، يرتبطون 
بعواطف م�شـــرتكة تقـــوم على اللتـــزام املتبادل 
بينهم، وعلى املوّدة والرحمة والحرتام والتقدير 
والت�شـــامح والتفاهم الـــذي يوؤّدي اإىل ا�شـــتقرار 

الأ�شرة، وينعك�س اإيجابًا على الأبناء، اأّما اإذا 
تعّر�شـــت احلياة الأ�شـــرّية يف بع�س 

الأوقـــات اإىل مواقـــف وم�شـــائل 
حمرجة، فاأّنهـــا تتطّلب حاّلً 

مبا�شرًا و�شريعًا، ولكن اإذا 
تفاقمـــت هذه اخلالفات 

وامل�شاحنات  وامل�شاكل 
ّنهـــا  فاإ

تنعك�ـــس �شـــلبًا على الأبنـــاء يف مراحـــل الطفولة 
املختلفـــة - املبّكرة، املتو�ّشـــطة، واملتاأّخرة -، اإذ 
اإّن الطفل يتاأّثر لأّنه رقيق جّدًا، ول يدرك حقيقة 
اخلـــالف املوجـــود بـــني والديـــه، فيبـــداأ بالبكاء 
والتوّتـــر والقلـــق وي�شاب ببع�ـــس ال�شطرابات، 
واإذا ا�شـــتمرت هذه امل�شـــاحنات اأمامه فاإّنها قد 
توؤّدي اإىل العديد من امل�شكالت النف�شّية 
واجل�شدّية، منها تديّن امل�شتوى 
والنعـــزال  الدرا�شـــّي، 
والبتعـــاد  الجتماعـــّي 
الآخــــــــــــرين،  عـــن 
الزائـــد  واخلـــوف 
مــــــوؤّثر  اأّي  مـــن 
وال�شعور  خارجّي، 
الأمــــــــان،  بعـــدم 
و�شعف ال�شخ�شّية، 
النـــوم  وا�شطرابـــات 
والإ�شــابــــــــــــــــــة  والأرق، 
وفقــــــــــــدان  بالكتئـــاب، 
ال�شـــهّية اأو الإ�شابــــــــــــــة 
الغذائـــــــــــــــّي،  بال�َشـــَره 
الزائـــدة،  والع�شبّيـــة 
العنف  اإىل  واللجوء 
الألفاظ  وا�شتخدام 
مـــع  ال�شـــّيئة 

اأ�شدقائه تاأّثـــرًا بالوالدين، والقيام 
ببع�س ال�شـــلوكّيات غري الأخالقّية 
عنـــد الكـــرب، ف�شـــاًل عـــن عـــدم 
القدرة علـــى بناء عالقة زوجّية 
ناجحة عندما يكرب الطفل يف 

الأحيان. بع�ـــس 
لعدد  نتيجًة  حتدث  قد  الزوجّية  امل�شاحنات  اإّن 
لل�شغوط  الأ�شرة  تعّر�س  منها  الأ�شباب،  من 
تاأمني  على  القدرة  بعدم  املتمّثلة  القت�شادّية 
والأقارب  الأ�شدقاء  وتاأثري  الأ�شرة،  احتياجات 
اأو  لالأ�شرة،  الداخلّية  بال�شوؤون  وتدّخلهم 
اأو  الزوجني،  بني  والعاطفّي  الفكرّي  التباين 
اإىل  وجلوئهم  بينهما،  املتبادل  الحرتام  غياب 
عن  ف�شاًل  ال�شّيئة،  والألفاظ  العنف  ا�شتخدام 
اجلهل بخ�شائ�س مراحل النمّو العمرّية املختلفة 

لالأبناء ومتطّلباتها.
احلياة  اأّن  يعرفوا  اأن  والأّمهات  الآباء  على  اإّن 
وامل�شاحنات،  اخلالفات  من  تخلو  ل  الزوجّية 
والتي ينبغي لهم معاجلتها بهدوء وبدون انفعال؛ 
كي ل توؤّثر يف الأبناء وتبقى معهم طوال حياتهم، 
وذلك باّتباع خطوات، منها تقّبل طباع  الطرف 
الآخر وحماولة اإر�شائه وال�شتماع له، وال�شراحة 
بني الزوجني التي تعل الطرف الآخر مطمئّنًا 
عن  والبتعاد  والظنون،  ال�شكوك  عن  ومبتعدًا 
ِقبل  من  املتبادل  والحرتام  والغ�ّس،  الكذب 
واإذا تعّر�شت  الطرفني، وحّل امل�شكالت بهدوء، 
العائلة مل�شكلة ما، فيجب التفاهم بنَي الزوجني 
بهدوء بدون اأّي �شراخ، وقد يحتاج الزوجان اإىل 
�شني  امل�شاعدة والن�شيحة اخلارجّية من متخ�شّ
العائلة،  اأفراد  اأحد  اأو  الزوجّية  العالقات  يف 
العمر  يف  �شغريين  الطرفان  كاَن  اإذا  ًة  وبخا�شّ
وزواجهما جديًدا ول ُيدركاِن ت�شّرفاتهما ب�شبب 

عدم فهمهما لالأمور الزوجّية بطريقة �شحيحة.
 ، اآدم   خلق  اأّن اهلل  اأن نعي  واأخريًا علينا 
بينهما  وجعل  اإليها،  لي�شكن  زوجه  منه  وخلق 
تكوين  طريق  عن  الكون  لإعمار  ورحمة  موّدة 
الأ�شرّية  امل�شاحنات  بعيدًا عن  ال�شعيدة  الأ�شرة 
َلُكْم  َخَلَق  اأَْن  اآََياِتِه  َوِمْن  بقوله تبارك وتعاىل: 
َبْيَنُكْم  َوَجَعَل  َلْيَها  اإِ ِلَت�ْشُكُنوا  ْزَواًجا  اأَ اأَْنُف�ِشُكْم  ِمْن 
 ُروَن ًة َوَرْحَمًة اإِنَّ يِف َذِلَك َلآََياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ َمَودَّ

)الروم:21(.

أ.د سعاد سبتي الشاوّي/ جامعة بغداد 
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آثاٌر َوَخيٌر

اإىل  لنخرج  ا�شتيقظي  اأّمي  يا  هّيا 
اأّن  من  بّد  ل  جائع..  فاأنا  املرعى 
رفاقي قد اأكلوا كّل الأع�شاب اللذيذة.
يحّب  و�شمني  �شغرٌي  عجٌل  »مرمور« 
الأكل كثرًيا، ذكّي ون�شيط ويحّب جمع 

ا. املعلومات اأي�شً
فتحت البقرة الكبرية اأّم مرمور باب 

احلظرية يف مزرعة العّمة اأني�شة.
النا�شع  البيا�س  هذا  ما  واااااااو 
اأّمه،  �شائاًل  مرمور  تعّجب  اأّمي!  يا 
يا  الثلج  اإّنه  قائلًة:  البقرة  �شحكت 
احلقل  نحو  العجل  جرى  �شغريي، 
وجهه  يالم�س  والثلج  فرًحا  يقفز 
اأني�شة  العّمة  هي  ها  ماما  واأنفه: 
اأّنها  من  بّد  ل  احلليب  لأخذ  قادمة 

احلليب  اإىل  وحتتاج  بالربد  ت�شعر 
الدافئ.

فهو  العّمة  حول  يدور  مرمور  راح 
حوافره  اأّن  اكت�شف  كثرًيا،  يحّبها 
تغرق يف الثلج وترتك اأثًرا كّلما قفز، 
ا اآثاًرا كثرية حوله، منها  ولحظ اأي�شً
للدجاجات واخِلراف واحلمار، ومنها 
اآثار اأقدام العّمة اأني�شة، وهناك اآثار 

اأقداٍم ل يعرفها..
الآثار  كّل  يكت�شف  اأن  مرمور  اأحّب 
وحيواناتها،  املزرعة  يراقب  فراح 
راأى الدجاجات تخرج لتاأكل وتعطي 

البي�س للعّمة.
العلف  تتناول  وهي  اخِلراف  �شاهد 
واللحم  وال�شوف  احلليب  لتعطي 

لروؤية  مرمور  وفرح  اأني�شة،  للعّمة 
ملدفاأة  احلطب  يحمل  وهو  احلمار 
م�شّجًعا  للكلب  مرمور  هتف  العّمة، 

اإّياه لأّنه يحر�س املزرعة.
لقد  عاٍل،  ب�شوت  ميوء  �شار  بعدها 
املزرعة  دخول  حتاول  الذئاب  راأى 
اأّن  عندها  فعرف  احليوانات،  لأذّية 
الآثار الغريبة هي اآثار اأقدام الذئب.

اأ�شرع مرمور اإىل اأّمه وهو يقول: ماما 
لكّل مّنا يف املزرعة اآثاره وكّلنا ن�شعى 
اإىل اخلري مع العّمة، اأّما الذئب فاآثاره 
ب�شعة، فهو ياأتي لأذّية احليوانات، اأنا 
اأريد اأن اأترك اآثاري اجلميلة عندما 

اأكرب كاأن اأ�شاعد يف حرث احلقل..
فلكّل مّنا اآثاره فلن�شَع اأن تكون للخري. 

رسم: نور سالم األسدّي/بغدادميساء محمود قّدوح/ لبنان 

-  حزيران  2021م عدد 169 - شوال 1442ه 64

واحة البراءة



كليَجة التَّمر الَهّشة

فاطمة محّمد العلّي/ كربالء المقّدسة 

الدقيق  	 به  ننخل  عميق  وعاء  يف 
الأبي�س، ثم ن�شع امللح والبيكنج باودر 
والهيل واحلليب وال�شّكر ونقّلب حّتى 

متتزج جميع املكّونات.
ثم  	 اخلليط،  اإىل  الزبدة  ن�شيف 

تكّون  نالحظ  حّتى  اخلليط  نحّرك 
عجينة طرّية ومتما�شكة، واإن احتاجت 

العجينة للماء نبّلل اليد بقليل منه.
نغّطى الوعاء، ونرتك العجينة لرتتاح  	

قلياًل.
كرات،  	 اإىل  الدقيق  عجني  نق�ّشم 

وحُت�شى بالتمر، ثم ن�شعها يف قوالب 

3 اأكواب من الطحني. 	
كوب من الزبد. 	
احلليب  	 من  كبريتان  ملعقتان 

املجّفف.
ملعقة �شغرية من الهيل املطحون. 	
ملعقة كبرية من ال�شكر. 	
ملعقة �شغرية من امللح. 	
البيكنج  	 من  �شغريتان  ملعقتان 

باودر.
متر للح�شوة. 	

الكليجة.
نوّزعها داخل �شينّية حرارّية مدهونة  	

بقليل من الزيت.
حرارة  	 درجة  على  الفرن  ن�شعل 

ملّدة 5 دقائق حّتى  متو�شطة، ونرتكه 
الكليجة  ت�شبح  وعندها  ُيحمى، 

جاهزة للخبز.
ال�شاخن،  	 الفرن  يف  الكليجة  ن�شع 

حّتى  دقيقة  ع�شرين  ملّدة  ونرتكها 
يتغرّي لونها اإىل الذهبّي الفاحت.

نخرج الكليجة اله�ّشة برفق من الفرن  	
ونرتكها جانًبا حّتى تربد ب�شكل تاّم.

ن�شعها يف طبق التقدمي ونقّدمها.  	

طريقة العمل:
املقادير:
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َنِسيُم َصاِدِق الَعَلِويِّيَن

بالعلم  الزاخرة  حياته  الأئّمة  من  اإمام  لكّل 
يعجز  التي  املعجزات  من  والكثري  والجتهاد، 
الأعالم  الأئّمة  هوؤلء  ومن  تلخي�شها،  عن  العامل 
ممّيزة  اإ�شارة  له  كانت  الذي    ال�شادق  الإمام 
يف حياته بني �شاللة املع�شومني الأطهار ، وذلك 
يعود اإىل الأ�شا�س الذي اأقامه يف زمنه حيث اأر�شى 
اأفا�شل  يده  على  تخّرج  وقد  القومي،  الدين  عماد 
العلماء الذين انت�شرت اأ�شماوؤهم بكرثة بني مذاهب 
امل�شلمني، وقيل عنه اإّنه فاق جميع اأقرانه من اأولد 
الدنيا  يف  وزهد  غزير  علم  ذو  وهو   ، الأئمة 
وورع تاّم عن ال�شهوات واأدب كامل يف احلكمة)1(، 
غري  تّيارات  يواجه  كان    الإمام  اأّن   يخفى  ول 
حمدودة من املتطّرفني واأ�شحاب الأفكار اخلاطئة، 
فكانت مدر�شته وعلمه قد ُغِر�شا بيديه يف زمنه، ول 
تزال فروعهما متتّدان اإىل يومنا هذا على الرغم 

من مرور الكثري من العقود عليها.

كان الإمام ال�شادق  حمفوفًا باملخاطر من كّل 
بالعبا�شّيني  املتمّثلة  احلاكمة  ال�شلطة  ومن  جانب 
 كان  الإمام  اآنذاك، لأّن  ا�شتقّر حكمهم  الذين 
له �شيته وحمّبيه املنت�شرين يف بقاع الأر�س، وهذا 
 الأمر بنظرهم كان يهّدد ُملكهم حّتى اأّن الإمام
الت�شييق  ب�شبب  حزنه  كان  و  نف�شه،  ينعى  كان 
امل�شتمّر عليه، وي�شتكي اأمله ونحوله حّتى قال: »عّزت 
ال�شالمة حّتى لقد َخِفي مطلبها، فاإن تكن يف �شيء 
فُيو�شك اأن تكون يف اخلمول، فاإن ُطِلبت يف اخلمول 
فلم توجد فيو�شك اأن تكون يف ال�شمت، فاإن ُطِلبت 
يف ال�شمت فلم توجد، فيو�شك اأن تكون يف التخّلي، 
فاإن ُطلبت يف التخّلي فلم توجد، فيو�شك اأن تكون 
يف  وجد  َمن  وال�شعيد  ال�شالح،  ال�شلف  كالم  يف 

نف�شه خلوة ي�شتغل بها«)2(.
ليقابله  الإمام  يدعو  واآخر  حنٍي  بني  احلاكم  كان 
بجميع اأنواع ال�شتائم، ومل يكن كّل ا�شتدعاٍء له اإّل 

ملحاولة قتله ، لكن م�شيئة اهلل تعاىل حالت يف 
كّل مّرة دون قتله.

حّتى �شارت الأّيام بثقلها على الإمام  وا�شت�شعر 
واأو�شى  اأبنائه،  اإىل  بو�شاياه  واأو�شى  اأجله  بدنّو 
جاء  حّتى   ، الكاظم  الإمام  ولده  اإىل  بالإمامة 
قتل  على  العبا�شّي  احلاكم  �شّمم  الذي  اليوم 
وملّا  عامله،  يد  على  ال�شّم  اإليه  فد�ّس   ،الإمام
عليه  رّبي  �شالم  وا�شُت�شهد  بحرارته  اأح�ّس  تناوله 
�شهر  من  والع�شرين  اخلام�س  يف  حزينًا  مظلومًا 
الكبري  اأمّلت  قد  ثلمًة  به  العامل  ُثلِم  وقد  �شّوال، 
وال�شغري، فال�شالم على �شيبته املباركة وعلى روحه 

الطاهرة املطّهرة.
..............................

)1( الإمام ال�شادق واملذاهب الأربعة: �س158.
)2( �شرح اإحقاق احلّق: ج12، �س227.

ربى جواد العبيدّي/ كربالء المقّدسة 
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َغيَبُة الَخِليَفِة َوَترِبَيُة الَخِليَقِة

اأمري  عن   ، ال�شادق  اإمامنا  عن  ورد  مّما 
املوؤمنني اأّنه قال: »واعلموا اأّن الأر�ض ل تخلو 
من حّجة هلل عّز وجّل، ولكّن اهلل تعاىل �سُيعمي 
على  واإ�سرافهم  وجورهم  بظلمهم  عنها  خلقه 
اأنف�سهم، ولو خلت الأر�ض �ساعة واحدة من حّجة 
يعرف  احلّجة  ولكّن  باأهلها،  ل�ساخت  تعاىل  هلل 

النا�ض ول يعرفونه«)1(.
)نفي(  حلقيقة  تاأ�شي�ًشا   الإمام قول  يف  جند 
اأو غائبًا،  خلّو الأر�س من حّجة �َشواء كان ظاهرًا 
وجوده  من  التاّم  النتفاع  ح�شول  عدم  و)اإثبات( 
من ِقبل اخلليقة  ب�شبب الظلم واجلور والإ�شراف 
احلا�شل على اأثر اّتباع الهوى وحّب الدنيا، ويف ذلك 
)ِتبيان( لعّلة من علل ح�شول غيبته عنهم، اإذ اإّن 
فر�شة احل�شور ال�شخ�شّي املادّي قد حتّققت لكّل 
َمن عا�س يف زمن الأئمة ال�شابقني ؛ فالغيبة لها 

�شورتان:
بال�شلوِك  مرتبطة  تكون  معنوّية(:  )غيبة 
الفردّي، فَمن مل تتحّقق فيه قابلّية معرفة عظمة 
والنقياد  الطاعة  م�شتوى  يحّقق  ومل  الإمام، 

والمتثال له وال�شري على نهجه، فهو مّمن َعِمي عن 
روؤيته املطلوبة، ويعي�س حالة الغيبة عن اإمامه، واإن 

كان مّمن يراه ب�شخ�شه، ويعي�س بقربه.
وهناك )غيبة مادّية( عندما يكون الظلم قد 
ا، ومن هنا ا�شتوجب  تو�ّشع لُي�شبح اجتماعّيا عامًّ
الأمر الإلهّي َتغّيب الإمام عن اخللق اأجمع - مثلما 
روؤيته  ُيعمي خلقه عن  تعاىل  اهلل  باأّن  الإمام  عرّب 
- فهم �ُشلبوا توفيق روؤيته، لكّنه حا�شر بينهم وله 
كامل الولية عليهم؛ فمثلما اأّن النعمة تدوم ب�شكرها 
والإمام  هو اأعظم ِنعم اهلل تعاىل التي مل تنتفع 
منها الأّمة امل�شلمة ب�شكل خا�ّس، والب�شرّية ب�شكل 
ولأّن  والأذى،  بالقتل  الِنعمة  هذه  قوبلت  بل  عاّم، 
الوجود  رفع  الرتبوّية،  الأ�شاليب  اأهّم  من  الَفْقد 
اأنف�شنا على   عّنا لرنّبي  املنتظر  للحّجة  املادّي 

اإدراك النعمة و�شكرها.
ومن هنا نفهم اأّن الغيبة تبقى غري �شاملة للجميع، 
الَعمى -  ي�شمله  لن  يكون م�شتعّدًا وم�شتحّقًا  فَمن 
مثلما يف �شواهد كثرية - فهناك من ت�شّرف بلقاء 
مل    اأّنه  مع  بروؤيته،  وحظي    الإمام  �شخ�س 
يخرج من غيبته بعُد، بل اإّن حتقيق ال�شعور القلبّي 

بعظم مقام الإمام، ومعرفة حّقه، ومبقدار حتقيق 
الطاعة له وال�شعور بالحتياج اإليه لهو َو�شل ولقاء 
الروؤية  مب�شتوى  الغيبة  حلجاب  وكا�شف  وقرب، 

املعنوّية.
فالإمام  ل يغيب عّنا بكّل الأحوال، اإمّنا نحن َمن 
َنغيب عنه ونطيل مّدة غيابه باأفعالنا، فمن رحمة 
النف�س  لإعداد  بابًا  لنا  فتح  بنا  ولطفه  تعاىل  اهلل 
وتهيئتها؛ لُتح�شن التعامل مع هذه النعمة يف زمن 
�شدر  بتوقيع    الإمام  عن  جاء  مثلما  الغيبة، 
عنه، قال فيه: »واأّما احلوادث الواقعة فارجعوا 
فيها اإىل رواة حديثنا، فاإّنهم حّجتي عليكم، واأنا 
الرّبانّيون،  حّجة اهلل«)2(، وهم مراجعنا وعلماوؤنا 
اليهم،  لنعود    الإمام  لنهج  امتداد  هم  الذين 
وناأخذ عنهم، فبهم نخترب مدى انقيادنا وت�شليمنا 
خلليفة اهلل تعاىل يف غيبته، وهم مراآة لطاعتنا له 

عند ظهوره.
...........................

)1( الغيبة للنعمايّن: ج14، �س2.
)2( بحار الأنوار: ج2، �س٩0.

فاطمة نعيم الركابّي/ ذي قار 
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الِم ِحَكايٌة للظَّ

وهي  احلانية  ال�شباح  ن�شائم  لهّبات 
مل  الذي  الطرّي  الغ�شن  ذاك  حتت�شن 
ي�شتّد عوده بعُد، وقد بدا ال�شحوب يعلو 
ملّبدة  العرق  حّبات  وتتقاطر  حمّياه، 
جمّففة  اأنفا�شه،  م�شّفدة  اأطرافه، 
اأعماقه، قارعة لطبول نب�شات قلبه، اإّن 

لها ل�شحًرا ُيفتح به كّل حمجوب.
فقد ينغلق الطفل على نف�شه وهو ي�شمع 
اإىل  وحتّولها  اجلمادات،  م�شخ  حكاية 
تخّلف  َمن  كّل  تاأكل  مفرت�شة  وحو�س 
هي  لُتم�شخ  الب�شر  اإّن  بل  المتثال،  عن 
يف  �شارخًة  الأّم  تقف  حينما  الأخرى 
وجه طفلها وهي ل ترى كيف متّثلت له 
وباأّي �شخ�شّية مرعبة من ال�شخ�شّيات 
الربامج  يف  ي�شاهدها  التي  الكارتونّية 
واحلكايات، فال�شوت قد اختلف وال�شكل 

كذلك!
�شدمة نف�شّية تعرتي الطفل قد ل تنتهي 
يتفاقم  رهاب  اإىل  تتحّول  بل  وقتها،  يف 

والعائلّي،  النف�شّي  ال�شتقرار  عدم  مع 
مّما يزعزع ثقته بنف�شه، ول �شّيما حينما 
يتعّر�س للنقد وال�شخرية والتوبيخ، و�شّن 
وت�شّل  تعجزه  التي  املتناق�شة  القوانني 

حركته.
الكابو�س  فاإّنها  النوم،  �شاعات  اأّما 
الأعظم الذي ل يحتاج فيه اإىل اأن يغم�س 
عينيه لرياه، اإذ اإّن الكوابي�س كّلها حت�شر 
مبجّرد ذكره، اأّما هدوء الليل فاإّنه م�شكن 
لدبيب النمل العمالق وهو يطاأ اأذين ذاك 
امل�شكني، خمربًا عن تواجده يف املكان، 
بعد اأن حتّول املكان من �شخب و�شجيج 
الإنارة  زّر  بكب�س  اإّل  ينق�ِس  مل  م�شتمّر 
لعر�س  ال�شتار  رفع  واإعالن  لإطفائها، 
كّل  الطفل  يعي�شه  الذي  املرعب  الفيلم 
م�شاء كّلما ُطلب منه اخللود اإىل النوم، 

وهو يحاول الهروب منه.
له  تعود  حّتى  الظالم  ينجلي  اإن  وما 
بني  هي،  مثلما  احلكاية  وتعود  احلياة 

ب�شخرية  له  تعزيز  اأو  للمو�شوع  اإهمال 
بدون  وتعنيف،  ب�شكوى  اأو  وت�شكيك، 
البحث عن ال�شبب وتداركه، فالطفل ل 
ي�شتطيع ف�شل الواقع عن اخليال، ولكن 
ما اإن جنعله ُيلقي بنظرة حتت ال�شرير 
اأو الغطاء اأو اخلزانة يف الظالم ليتاأّكد 
يتخّيله،  مّما  املكان  خلّو  من  بنف�شه 
ف�شيبداأ الف�شل بالتدريج، مع ال�شتعانة 
غرفة  باب  ترك  اأو  خافت  ليلّي  ب�شوء 
الطفل مفتوًحا قلياًل، وتهيئته لال�شتعداد 
للنوم بتوفري الأجواء املنا�شبة، وتخفيف 
ال�شغوطات عليه والبتعاد عن احلكايات 
كفيل  ذلك  فكّل  املخيفة؛  والربامج 
وح�شن  حانية  مل�شة  مع  امل�شكلة،  بحّل 
الطفل  خوف  احرتام  فيجب  دافئ، 
وعدم ال�شخرية منه، وعدم اإجباره على 
ال�شتماع اإىل حكاية مرعبة لأّي غر�س، 
لأّنه يف حالة طغيان اخلوف على الطفل، 

�شتتحّول احلكاية تعذيًبا ولي�شت متعة.

رقّية عاشور التقّي/ البحرين 
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التي َبَدأَ ِمنها ُكلُّ َشيٍء

مل متنحني احلياة الفر�شة لأكون بقرب جّدتي، 
من  ق�شري  وقٍت  يف  اأراها  كنُت  طفولتي  منذ 
اأراها.  اأن  بدون  كاملة  �شنة  مترُّ  قد  اأو  ال�شنة 
اإّن للجّدات قدا�شة جدران امل�شاجد، حتوي يف 
جوفها ابتهالٍت �شماوّية، يحملَن حكمة احلياة 
التي تراكمت فيهَنّ يومًا تلو الآخر. لطاملا تاأّملُت 
كيف ي�شبقنا كبار ال�شّن يف امل�شري بينما ل نزال 
اخُلطى  اآلف  اجتازوا  كيف  بدايته!  يف  نحن 
بينما نحن ل نزال نرتّنح يف خطواتنا ل نثبت 
اأو  اأمثلة  �شبيل! كيف يختزلون احلياة يف  على 
عبارات عامية ب�شيطة لكّنها فعاًل تختزُل حياة 
امراأة  اأو  رجٍل  مع  اأن تل�س  املمتع  كاملة! من 
امل�شتعر  ال�شباب  وا�شمحّل  �شيء،  كّل  خ�شرا 
فيهم، تعّدت مالحمهم، وا�شتعل الراأ�س فيهم 
واملخاوف،  احلدود  كاّفة  من  وتّردوا  �شيبًا، 
ومل يعد يهّمهم كيف يبدو �شكلهم يف املراآة، بل 
باتوا يتهّربون من مواجهة مالحمهم املتعبة، مل 
يعد يهّمهم ما يرتدون وما يلب�شون، وما ُيقال اأو 
يحدث يف العامل، و�شلوا اإىل مرحلة اليقني باأّن: 
»كّل �شيٍء هالٌك اإّل وجهه تعاىل«، وما اأعظمها 
من خال�شة! وما اأ�شعد َمن اكت�شفها يف ريعان 

�شبابه قبل اأن ت�شفعه احلياة بها حني »يرّد اإىل 
اأرذل الُعمر« وحني »ل يعلُم بعد علٍم �شيًئا«.

اإّن يف القراآن الكرمي مواعظ تكفي لكّل دقيقة 
نون باحلكمة  من يومنا اأن ُت�شرّينا ونحن حم�شّ
اأّنَك  اأن تعرف  اأن تفر�شها احلياة علينا،  قبل 
هالٌك واإّنه حيٌّ قّيوم، واأنَت يف جذوة فتّوتَك خرٌي 
من اأن ت�ّشدها لَك احلياة يف وجودَك، حيث ل 
يبَقى يف عمرَك عمر لتبحث عن حقائق اأخرى 
اأو تخو�س تارب خمتلفة، لقد و�شلَت اإىل ذاك 
الطريق الفرعّي الذي ينتهي بجداٍر مرتفع، ل 

طاقة لَك بت�شّلقه فما تفعل �شوى اأن ت�شت�شلم؟!
جّدتي حتّبني بدون قيد اأو �شرط، حتّبني بفطرة 
الأطفال، ُتقّبل �شا�شة الهاتف كّلما حّدثُتها عرب 
»مكاملة الفيديو«، وت�شّلي على النبّي واآله  فور 
روؤيتي، وُتتبعها بـ »اأنا اأحّبِك«، جّدتي تعرف قيمة 
احلياة وقيمة الكلمة، ل بّد من اأّنها مل تكن بهذه 
الب�شاطة يف �شبابها، واأّن كلمات كهذه مل تكن 
تن�شاب منها بُي�شر، جّدتي تعّلمت من احلياة اأن 
تقوَل كّل �شيء بدون تفكري ومتحي�س، وبدون 
حّدثتها،  اأو  راأيُتها  كّلما  اأنانّية،  بدون  مكابرة، 

تبداأ احلديث بكلمات حٍبّ وا�شتياق عذبة...

 رائحة جّدتي ت�شبه املا�شي، احلزن املعّتق يف 
ثنايا ثوبها النظيف، كانت تاأخذين اإىل �شنواٍت 
تغ�شل  التي  الغار  �شابون  رائحة  فيها،  اأكن  مل 
الذي  الأبي�س  خمارها  بنف�شها،  مالب�شها  بها 
عّلمتني  اأخرى...  تارًة  والأ�شود  تارة  ترتديه 
»ال�شمُت  دائمًا:  تقول  كانت  ال�شمت،  جّدتي 

اأف�شُل للمرء«...
ل  �شربًا  اأورثتني  عديدة،  ِخ�شاًل  اأورثتني 
متاأّهبة  مرتفة  ودمعِةً  قلٍب  رّقَة  ين�شب، 
بنظافتها،  الفائقة  عنايتها  اأورثتني  للهطول، 
عطرها الليلكّي الذي ل يفارقها، �شريرها الذي 
حني  الدفء،  جّدتي  عّلمتني  بو�شاءته،  تعتني 

منحتني اإّياه بفطرتها النقّية.
اأتعبها  اأن تفتح النوافذ والأبواب،  حُتّب جّدتي 
اأماكن مغلقة  �شيق الدنيا فال حتّب البقاء يف 
اأن تل�س  ال�شم�س وحتر�س على  متامًا، حتّب 
لطاملا  ال�شباح.  �شم�ِس  حتت  يوم  كّل  لوحدها 
ت�شاءلُت عّما ي�شغل بالها وكيف ُتراها ُتفّكر يف 

مثل هذا العمر.
نفتح  نوافَذ  فاأيُّ  جّدتي،  يا  الدنيا  بنا  ت�شيُق 

لتّت�شع؟

مريم حسين العبودّي/ كربالء المقّدسة 
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خديجة علّي عبد النبّي 

َكيَف ُهَو الِعيُد؟

عيدي! هو الرتّدد يف قراءة الندبة.. اللغم الذي 
�سطح  حتت  تختبئ  دمعات  القلب،  يف  ينفجر 
ب�سحكات  ل  راأ�سَك  ميلأ  و�سجيج  اجلفون، 
واحلديث  بال�سلم  بل  ومزاحهم،  الآخرين 
اأبليَت بلًء  ا قد  اإن كنَت حقًّ معه، ومع نف�سَك 
ح�سًنا كي ت�ستحّق العيد، ثّم البت�سام والبت�سام 

وال�سمت الكثري..
لأحد الغرباء..

ثم اإّنَك ل ت�ستطع اأن تنْم تلك الليلة، فاحلريق 
الذي ي�ستعل يف �سدرَك ميلأ رئتيَك بالدخان، 
ف�سعرَت  خّديَك،  عابًرا  جفونَك  على  يتكاثف 
قفزَت  كثرًيا..  كربَت  كربَت..  قد  اأّنَك  حينها 
دفعة  هكذا  عددها..  تتذّكر  ل  زمنّية  �سلل 

واحدة.. وِهنَت فجاأة!..

اأنَت الذي لطاملا اعتدّت على النك�سارات املدوّية 
اأمامها كمنزل يابايّن اعتاد على  فيَك ووقفَت 
مثل هذه الهّزات، ل تعد حتتمل اأ�سابع الزمن 
ال�سّكر  وت�سحب  عليَك  تقب�ض  التي  الرمادّية 
واملاء من قلبَك، ولأّنَك ترف�ض هذا الواقع ل 
يتاأتَّ له اأن مُييت فوؤادَك الوردّي، بل �سرّيه اإىل 

فاكهة جمّففة!..
ت�ساءلَت وت�ساءلَت واأنَت حتّدق يف وجه ال�سماء 

غا�سًبا.
اأّيتها الأقدار اللمبالية، ملاذا تطّلني علّي فقط 

من بعيد؟
تعاىل  اهلل  مع  ث  تتحدِّ اأن  خاطرَك  يف  وجال 
لكّنَك �سعرَت بالتيه والإحباط عن اأّية حماولة.. 
كرّحالة منهك، �سقط يف كهف، فلمح من بعيد 

فجوة من نور، رك�ض ورك�ض حّتى قاربها واإذا 
بها كّوة يف �سّلل عظيم.. متاماً مثلما يحدث 

يف اأفلم املغامرات.
 ثم تنّهدت بحزن وتذّكرَته! تذّكرت اأّنه ليزال 
على قيد احلياة واأّنه يراَك، واأّنه ي�سمع النداء، 
واأّنه يجيب واأّنه رفيق واأّنه قريب واأّنه.. واأّنه...
حينها كان هو وحده َمن ينظر اإليَك من مكانه.. 
تنعك�ض �سورتَك املنك�سرة يف بريق عينيه.. ميّد 

كّفه باجتاه قلبَك.. ويتمتم ِبورد النور..
تلك  ون�سيَت  وغفوَت مرهقاً  التعب  اأعياَك  ثّم 

الليلة
اإّل اأّنها قد وم�ست يف ذاكرتَك الآن

لذا ها اأنَت ُتدرك كيف متّكنَت من امل�سّي وقتها
ولذا رمّبا اأنَت الآن تبت�سم وتبكي يف اآن واحد..
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زبيدة طارق الكنانّي/ كربالء المقّدسة 

اآلف احل�شرات والآهات تق�ّس م�شجع  يف النف�س 
الفوؤاد..

واأّنى له ال�شكون وجروح مدينتي �شامّراء ل تندمل..
فال تزال تلك ال�شاخمة الأبّية التي ل تهّزها اأق�شى 
ال�شعاب ت�شرخ ب�شمٍت وُتخفي �شهقتها احلزينة..

ُيوقف  وكاأّنها تغازل حزنها وت�شامره فيوؤن�شها، ول 
اأركانها  ت�شّلق  من  اخليبة  كتائب  ي�شّد  اأو  زحفه 
اأعتاب  �شوى ب�شمة ثغر من قلوب موؤمنة تاأوي اإىل 
اأنحاء املرقد املقّد�س بهم�شات  �شريحها، فتنت�شي 

ال�شكر والدعاء..
واليوم ينب�س قلب مدينة النتظار بخفقات عالية 
فيتناجيان  البقيع  اأر�س  نب�شات  مع  متزامنة 
وتتعانق  امل�شرتكة  واأحزانها  الهادئة  باأ�شواتهما 

همومهما على م�شارف الأنوار..
من  ركن  كّل  يف  تلّوعت  ح�شرًة  الذكرى  وحتّرك   

اأركان تلك البقاع الطاهرة..

عابقة  العبادة،  باأنوار  ا  م�شعًّ م�شدرًا  لتزال  التي 
باليقني..

 فيغمرهما دفء الأمل، وت�شّم يف عبري مناجاتهما 
.. عبق الأئمة الأطهار

الأنوار  تلك  �شياء  من  خجاًل  الهموم  فتنزوي 
القد�شّية..

الدمار  البقيع، وم�شاهد  لكّن ظالل ما جرى على 
والأنقا�س واأ�شوات الأنني والنحيب التي لحت يف 

ال�شماء 
زاد من اأنني �شامّراء، وا�شتعرت فيها زفرة اجلزع 

احلارقة، فاأحالت احلياة فيها اإىل جماد �شامت
اأرواح  واأخذت  النفو�س،  �شحراء  �شوكًا يف  وزرعت 
اأفناها �شبات الدنيا تنه�س اأج�شادًا طاهرة �ُشلبت 
كّل اأدوارها �شوى اأن تكون هي احلبل املتني للجنان..
اأحال  ا�شم  امليامني،  الأطهار  مرقد  الغرقد  بقيع 
ال�شند  اإىل ظالم طويل، ك�شر فيها  ليال �شاِمّراء 

ولّفها بحنان ملكوته، فا�س بها األًقا لتت�شاعد بني 
ال�شماء والأر�س بجنح الإميان.

اإىل احلّق املبني لُتدرك  ت�شّع بذاك احلنني الأزّل 
جرى  مبا  اأ�شبه  عليها  جرى  ما  اأّن  احلكمة  بنور 

للبقيع من طم�س ومتويه وما اأ�شبه اليوم بالأم�س..
فال يزال قادة ال�شطهاد يجّندون الرجال ليدّونوا 

عليها ما ت�شتهيه اأنف�شهم الدنيئة..
اإىل  �شامّراء  رفعت  التي  الرحيمة  القدر  يد  لكّن 
علّيني وحّولت وجوم �شوارعها اإىل ب�شمة اطمئنان..

ومّدت �شعاعها امل�شرق لينفذ اإىل الأب�شار والب�شائر 
كفيل باأن يجعل �شم�س البقيع ت�شرق من جديد..

مهما غّطاها ال�شحاب ومهما ت�شافرت الأعا�شري 
على اإخفاء نورها..

عندها هداأ الروع عنها و�شكنت ال�شجون وُم�شحت 
الدموع وانت�شر يف زوايا البقيع اأمل جديد..

يرتقي اإىل حيث ترتقي النفو�س املطمئّنة بالإميان.

إكليُل األَمِل للبِقيِع
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