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  الزهراء  ريا�ض  جمّلة  ترّحب 
مب�ساهمات القارئات العزيزات على اأن 
جمّلة  يف  ن�سرت  قد  امل�ساهمة  تكون  ال 
اإلكرتويّن  موقع  اأو  اأخرى  �سحيفة  اأو 
واأن ال تزيد على )200- 250( كلمة 
للتدقيق  تخ�سع  امل�ساهمات  اأّن  علمًا 
التغيري  اأو  احلذف  يف  احلّق  وللمجّلة 
املجّلة  اإىل  تر�سل  التي  املواد  ُتعاد  وال 

�سواء ُن�سرت اأم مل ُتن�سر.

الإ�شراف العام
عقيل عبد احل�سني اليا�سرّي

رئي�س التحرير
ليلى اإبراهيم الهر

هياأة التحرير
نادية حمادة ال�سمرّي

دالل كمال العكيلّي
التدقيق اللغوي

علّي حبيب العيدايّن
رحاب جواد القزوينّي

الت�شوير الفوتوغرايف
اإ�سراء مقداد ال�سالمّي
الت�شميم والإخراج الفني

نور حمّمد العلّي

تنويه

في هذا العدد..

 جمّلة �سهرّية تخت�ض ب�سوؤون املراأة امل�سلمة 
ت�سدر عن ق�سم ال�سوؤون الفكرّية والثقافّية 
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اإِلعالُم الُمَضلُِّل والحرُب النَّاِعَمُة..وجهاِن لُِعمَلٍة واِحَدٍة

عملية  اأّنه  على  الإعالم  ف  ُعِرّ
اآخر  اإىل  طرف  من  املعلومة  نقل 
بوا�شطة الو�شائل املختلفة, ويوؤّدي 
املجتمعات  توجيه  يف  موؤثًرا  دوًرا 

نحو الإيجاب اأو ال�شلب.
املجتمعات  يف  فّعالة  و�شيلة  وُيعّد 
مّما  مكانته  ي�شتمّد  اإذ  املختلفة, 
املواقف  يف  تغيري  من  يحدث 
واملعرفة, وما يحدثه من تاأثري يف 
�شبًطا  ويحّقق  والن�سء,  البالغني 
اجتماعًيا و�شياغًة جديدًة للواقع؛ 

لأّنه جزء منه.
تاأثري  مدى  املوؤّكد  من  وبات 
يف  والت�شال  الإعالم  و�شائل 
والإنرتنت  الف�شائيات  ع�شر 
ويف  العاّم,  الراأي  �شناعة  يف 
التحّكم يف ديناميكية املجتمعات, 
وتنميط �شلوك اأفرادها, وهو اأمر 
متحّقق مَلن ميلك و�شيلة اإعالمية 
وقدرتها  وم�شمونها,  برباجمها 

على التاأثري يف �شري الأحداث.
لبع�س  اأّن  املعروف  ومن 
معّينًة  اأهداًفا  الإعالم  و�شائل 
تطبيقها  اإىل  ت�شعى  واأجندات 
الأهداف  واأخطر  براجمها,  عرب 
هو  الناعمة  للحرب  التكتيكية 
العمل املتوا�شل على �شرب نقاط 

القّوة الدينية واملعنوية والقيم يف 
قادة  من  بالنيل  وذلك  املجتمع, 
املجتمع ورموزه بدون وجه حّق, اأو 
دور  تقّم�س  بطرح مناذج حتاول 
القادة بال ا�شتحقاق, اأو كفاءة, اأو 
واأخالقية,  واأ�شولية  فقهية  لياقة 
وت�شقيط طلبة العلوم الدينية عرب 
لفت الأنظار اإىل ُمرتزقة يقّلدون 
العلم  معايري  عن  بعيًدا  دورهم 

والدين.
 �شرب املفاهيم الفكرية امل�شتقيمة 
الت�شكيك  طريق  عن  واحلّقة 
واملحاربة  وال�شتهزاء,  والطعن 
م�شطلحاتها  تداول  وحظر 
التوا�شل  مواقع  كّل  يف  رقمًيا 
حظر  عن  ف�شاًل  الجتماعي, 
وح�ّشا�شة,  ة  خا�شّ م�شطلحات 
والعمل على اإدارة عمليات تاأجيج 
والثقافية,  الفكرية  اخلالفات 
وترويجها اإعالمًيا, واإلهاء معظم 
مهاّمهم  عن  بها  املجتمع  �شرائح 
وا�شتهداف  احلياة,  احلقيقية يف 
القيم احلّقة والأخالق امل�شتقيمة, 
بوا�شطة  القومية  والأعراف 
املُحاكاة ال�شلبية للثقافة الغربية, 
وتقدميها فّنًيا ورقمًيا على دفعات 
واملُتابع  املُتلّقي  جتعل  تدريجية, 

ي�شت�شهل هذه الأ�شاليب واملُحاكاة 
الكبرية  بامل�شوؤولية  �شعور  بدون 
وقد  الوخيمة,  لالآثار  واخلطرية 
يف  الكبري  القدر  هذا  من  وقع 

اأو�شاط املجتمع والأ�شرة.
وقد اأ�شفرت الظواهر ال�شلبية عن 
نف�شها, واأخرجت ما يف اأح�شائها 
وهّزت  الأخرية,  ال�شنوات  يف 
لكن  العامل؛  جمتمعات  ا�شتقرار 
متّخ�شت  ذلك  من  الرغم  على 
فائدة  الهائلة  الإعالم  ثورة  عن 
الناجت عن  ال�شرر  عظمى تقارب 
الوعي  وهي  األ  ال�شلبي,  الإعالم 
يف ف�شول الإعالم املختلفة لتعليم 
اأفرادها  وحتفيز  املجتمعات, 
ورفع  بواقعهم,  النهو�س  على 
والثقافة  العاّمة,  الثقافة  معّدل 
من  ي�شاحبها  وما  الجتماعية, 
امل�شري,  وتقرير  املواطنة  قيم 
وامل�شاواة يف احلقوق والواجبات, 
املعرفة  على  احل�شول  وت�شهيل 
وتنميط  والعاّمة,  ة  اخلا�شّ
الدينية  واملعايري  والأذواق  الوعي 
ت�شعى  التي  احلّقة  والأخالقية 
اإىل بناء الإن�شان, وبناء جيل واٍع 
مبا يحدث من حوله؛ لريفع راية 

الإ�شالح الآن ويف امل�شتقبل.

رئي�ض التحرير
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ها هي مجّلة رياض الزهراء تفتح آفاقها لِك, لترسلي لها 
ما يجول في خاطرِك من أسئلة فقهية لتجيب عنها

وفق فتاوى سماحة المرجع الدينّي األعلى آية هللا العظمى 
:Kالسّيد علّي الحسينّي السيستانّي

َعاِم َحقُّ الطَّ
اأحياًنا  الأرز  حّبات  ت�شقط  ال�شوؤال: 
اأثناء  يف  النج�شة  املياه  جماري  يف 
ذلك؟  يجوز  فهل  الأواين,  تنظيف 
�شقوطها  من  التحّرز  يجب  وهل 
�شواء كانت كثرية اأم قليلة, علًما باأّن 

التحّرز �شعب؟
مبقدار  كانت  اإذا  يجوز  ل  اجلواب: 
لتغذية  ولو  منه  ال�شتفادة  ميكن 
كانت  اأو  قليلة  كانت  واإن  احليوان, 
القمامة  يف  اإلقاوؤها  ميكن  مّت�شخة 
تعاىل  اهلل  بِنَعم  ا�شتهانًة  يعّد  ل  ما 

عرًفا.
من  املتبّقي  اإلقاء  حكم  ما  ال�شوؤال: 
الطعام كاخلبز والأرز وغري ذلك يف 
القمامة, علًما باأّنه تكون مع القمامة 
الثياب  اأو  كالدم  جن�شة  اأعيان 

املتنّج�شة؟
مبقدار  كان  اإذا  يجوز  ل  اجلواب: 
لتغذية  ولو  منه  ال�شتفادة  ميكن 
عرًفا  ُيعّد  بنحو  كان  اأو  احليوان, 

ا�شتهانًة بِنَعم اهلل تعاىل.

بِذيُر التَّ
سّيد محّمد الموسوّي

اإِْخَواَن  َكاُنوا  ِريَن  اْلَُبِذّ اإَِنّ  تعاىل:  قال اهلل 
 َكُفوًرا ِلَرِبِّه  ْيَطاُن  ال�َشّ َوَكاَن  َياِطنِي  ال�َشّ

)الإ�شراء: 27(.
اأّنه    ال�شادق  الإمام  الرواية عن  جاء يف 
من  اأعطى  َمن  اأعطى  اهلل  "اأترى  قال: 
به  هوان  من  منع  َمن  ومنع  عليه،  كرامته 
الال مال اهلل ي�شعه عند  عليه، كال، ولكن 
ق�شًدا  ياأكلوا  اأن  لهم  وجّوز  ودائع،  الرجل 
وينكحوا  ق�شًدا،  ويلب�شوا  ق�شًدا،  وي�شربوا 
�شوى  مبا  ويعودوا  ق�شًدا،  ويركبوا  ق�شًدا، 
ذلك على فقراء الوؤمنني ويرموا به �شعثهم، 
فَمن فعل ذلك كان ما ياأكل حالًل، وي�شرب 
وَمن  وينكح حالًل،  ويركب حالًل،  حالًل، 
َول  قال:  ثّم  عليه حراًما،  كان  ذلك  عدا 

.)1("ُت�ْشِرُفوا اإِنَُّه ل ُيِحبُّ اْلُ�ْشِرِفنَي
يبغ�شه  وال�شرف  اهلل,  يحّبه  اأمٌر  فالق�شد 
حيث  الأخالقية,  الرذائل  من  وهو  اهلل, 
يحرم اإف�شاد املال واإنفاقه يف املعا�شي, فقد 
اهلل  اأراد  "اإذا   : املوؤمنني  اأمري  الإمام  قال 
بعبد خرًيا األهمه القت�شاد وُح�شن التدبري، 

وجّنبه �شوء التدبري والإ�شراف")2(.  
من هذه الروايات وغريها يتبنّي لنا اأّن املال 
هو اأمانة اأودعها اهلل عباده وائتمنهم عليها؛ 
لهم  ولي�س  ال�شرورية,  حاجاتهم  به  لي�شّد 
واخللق  اهلل  مال  فاملال  له,  املطلق  التمّلك 

ل�شاحبها  اأوجبت  اأمانة  عباد اهلل, فكم من 
الزلفى من اهلل تعاىل, وكم من اأمانة اأوجبت 
اإِنَّ  تعاىل:  قال  مثلما  النار,  ل�شاحبها 
ا�ْشَتْغَنى )العلق  اأَن راآه   َلَيْطَغى الإِن�َشاَن 

.)7-6 :
ومن اأمثلة ت�شييع املال واإتالفه:

1- رمي نواة التمر مع اإمكان ال�شتفادة منها.
2- اإراقة املتبّقي من املاء يف حني ميكن رفع 

احلاجة به.
ال�شتفادة  الثياب, يف حني ميكن  3- متزيق 

منها.
4- خزن الطعام حّتى يتلف.

5- اإ�شعال امل�شابيح مع وجود �شوء ال�شم�س.
6- اإعطاء املال للولد ال�شغري اأو ال�شفيه وهو 

ل يعرف كيفية الت�شّرف فيه.
التي  �شونه  ثياب  على  املحافظة  عدم   -7

يرتديها خارج املنزل با�شتهالكها. 
8- رمي الفاكهة قبل ا�شتكمال اأكلها.

9- الأكل فوق ال�شبع.
واأخرًيا ُروي عن ر�شول اهلل  اأّنه قال: "َمن 
وجد لقمًة ملقاًة، فم�شح منها اأو غ�شل منها، 
ثم اأكلها، مل ت�شتقّر يف جوفه اإّل اأعتقه اهلل 

من النار")3(. 
............................

)1( البحار: ج75, �س305, ح 6.
)2( عيون احلكم واملواعظ: �س131.

)3( و�شائل ال�شيعة: ج1, �س 361.
sistani.org :ال�شدر
موقع مكتب �شماحة الرجع الدينّي الأعلى 
)K( ال�شّيد علّي احل�شينّي ال�شي�شتايّن
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والء قاسم العبادّي/ النجف األشرف

َحسُبنا ِكتاُب هللِا!

رزّية  يف    اهلل  ر�شول  على  للرّد  قيلت  كلمة 
القراآن  بني  التفريق  بهدف  املعروفة  اخلمي�س 
اأعقبها  واإق�شائهم,  الطاهرة  والعرتة  الكرمي 
غا�شًبا:  بقوله    اأنهاه  اأ�شحابه,  بني  نزاع 
"قوموا عّني...")1(, وقد اأ�شفرت عن اإ�شالل 
تفّرقهم  عن  ف�شاًل  امل�شلمني,  من  كبري  جمع 

اإىل فرق ومذاهب �شّتى.
وقد ت�شّبث بها بع�س املخالفني مّتخذين منها 
بني  ال�شبهات  من  �شيل  اإطالق  يف  اأ�شا�ًشا 
�شفوف امل�شلمني؛ لت�شفر عن اإ�شالِل بع�شهم, 

وتر�شيخ التفرقة بينهم, اأهّمها:
  مل يذكر القراآن الكرمي ا�شم الإمام علّي •
لي�س    فعلّي  وعليه   , اهلل  لر�شول  و�شيًّا 

و�شّيه!
• ومل يذكر ا�شم الإمام املهدّي , وعليه فال 

�شّحة للق�شّية املهدوية! 
وللرّد عليها نقول:

عنه؛  اجلواب  ي�شّح  ل  اخلاطئ  ال�شوؤال  اإّن 
فللدين الإ�شالمي م�شادر التزم بها امل�شلمون 
على اختالف ِفرقهم, يقع يف مقّدمتها القراآن 
ولتقريب  املطّهرة,  النبّوية  وال�شّنة  الكرمي 
الدين  يف  امل�شدرين  هذين  دور  تو�شيح 
مثاًل؛  الو�شعية  القوانني  ن�شرُب  الإ�شالمي 
لها,  الأ�شمى  القانون  هو  الدولة  فد�شتوُر 
على  لكن  القوانني  من  جمموعة  على  وي�شتمل 
نحو الإجمال, تارًكا التف�شيل والبيان للقوانني 
القانون  هو  الكرمي  القراآن  وكذلك  العادية, 
الأ�شمى يف الإ�شالم, ي�شتمُل على كّل �شيء على 

لل�شّنة  والبيان  التف�شيل  تارًكا  الإجمال,  نحو 
َواأَْنَزْلنا   :اهلل قال  املطّهرة,  النبّوية 
 اإَِلْيِهْم َل  ُنزِّ ما  ِللنَّا�ِس   َ ِلُتَبنيِّ ْكَر  الذِّ اإَِلْيَك 

)النحل44(.
يخلفه  َمن  اأّن    الأكرم  الر�شول  �شّرح  وقد 
 :لعلّي  اإذ ُروي قوله , هو الإمام علّي
اأّنه  اإّل  "اأنَت مّني مبنزلة هارون من مو�شى 
اأّن تلك املنزلة هي  ل نبَيّ بعدي")2(, ومعلوم 

الو�شاية. 
الإمام  الأو�شياء  خامت  ا�شم    وذكر 
ُروي  ما  منها  كثرية,  اأحاديث  يف   املهدّي
عنه: "القائم من ُولدي، ا�شمه ا�شمي، وكنيته 

كنيتي، و�شمائله �شمائلي...")3(.
ثّم اإّن القراآن الكرمي ذكرهما  باأو�شافهما, 
ولية  على  ن�ّس  فقد  اأبلغ,  بالأو�شاف  والذكر 
ُكُم اهلُل  ا َوِليُّ َ الإمام علّي  بقوله تعاىل: اإِنَّ
اَلَة  َوَر�ُشوُلُه َوالَِّذيَن اآَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن ال�شَّ
َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن)املائدة: 55(,  َوُيوؤُْتوَن الزَّ
حني  ال�شالم-  -عليه  علّي  يف  نزلت  "وقد 

له  فطرح  �شالته،  يف  راكع  وهو  �شائل  �شاأله 
خامته كاأن كان مرًجا ـ اأي غري ُم�شتع�ٍس ـ يف 
خن�شره، فلم يتكّلف خللعه كثري عمل تف�شد 

به ال�شالة...")4(.
 املهدّي الإمام  على  الكرمي  القراآن  ون�ّس 
ُكنُتم  اإِن  ُكْم  لَّ َخرْيٌ  اهلّل  َبِقيَُّت  تعاىل:  بقوله 
زاهر  بن  عمر  فعن  وؤِْمِننَي)هود:86(,  مُّ
ن�شّلم   : حمّمد  بن  جلعفر  رجل  قال  قال: 
على القائم باإمرة املوؤمنني؟ قال: ل, ذلك ا�شم 
به  ُي�شّمى  ل   , املوؤمنني  اأمري  به  اهلل  �شّمى 
اأحد قبله ول بعده اإّل كافر, قال: فكيف ن�شّلم 
يا بقّية اهلل,  ال�شالم عليَك  عليه؟ قال: تقول: 
ُكْم اإن  قال: ثّم قراأ جعفر: َبِقيَُّت اهلِل َخرْيٌ لَّ

.)5(وؤِْمِننَي ُكنُتم مُّ
ولو ت�شّفحنا التاريخ الإ�شالمي لعت�شر قلوبنا 
الأمل, واأرواحنا الأ�شى؛ ملا �شال من دماء زكّية, 
اأبّية من العرتة  اأُزِهقت من نفو�س طاهرة  وملا 
طغاة  فجبابرة  واأتباعهم,  املهدية  الهادية 
على  اإقدامهم  يف  �شّك  ل  ذلك  على  يقدمون 
ذكر  ت�شّمن  لو  فيما  الكرمي  القراآن  حتريف 
ذكر  عدم  فلعّل  ثّم  ومن   , الأئّمة  اأ�شماء 
التي  املاّدية  الأ�شباب  اأهّم  من    اأ�شمائهم 

حفظت القراآن الكرمي من التحريف.
.....................................

)1( �شحيح البخاري: ج10, �س126.
)2( �شحيح الرتمذي: ج5, �س640.

)3( معجم اأحاديث الإمام املهدّي )(: ج1, �س225.
)4(نقل بت�شرف عن الك�ّشاف: ج1, �س682.

)5( �شرح اأ�شول الكايف: ج7, �س48.
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آمال شاكر األسدّي/ كربالء المقّدسة

َوتْعَرى،  َوَتْك�ُشوَك  ِهَي،  وجتــــــــــــُوُع 
َحى،  َوُتْرِويَك َوَتْظَمـــــــــاأُ، َوُتِظلَُّك وَت�شْ
ُذَك  َوُتلَذِّ بُبوؤْ�ِشَهـــــــــــــــا،  َمـــــــَك  َوُتَنعِّ
َلَك  َبْطُنَهــــــا  َوَكاَن  باأََرِقَها،  بالنَّْوِم 
وَثْدُيَها  ِحَواًء،  َلَك  َوِحْجُرَهـــا  ِوَعاًء، 
ِوَقــــــــــــاًء،  َلَك  وَنْف�ُشَهـــا  �ِشَقاًء،  َلَك 
َلَك  وَبْرِدَهـــــــــــــــــــا  نَيا  الدُّ َحرَّ  ُتَبا�ِشُر 
َذِلَك َول  َقْدِر  َفَت�ْشُكَرَها َعلَى  َوُدوَنَك، 
َتْقِدُر َعلَْيِه اإّل بَعوِن اهلّلِ َوَتوِفيِقِه")3(. 
فقد  اجلهاد,  اأنواع  من  الوالدين  فرّب 
 , اهلل  ر�شول  رجل  اأتى  اأّنه  ُروي 
واأحّب  ن�شيط  �شاب  رجل  اإيّن  وقال: 
اجلهاد ويل والدة تكره ذلك, فقال له 

"ارجع فكن مع والدتَك،   : النبّي 
َلأن�شها  ا  نبيًّ باحلّق  بعثني  الذي  فو 
�شبيل  يف  جهادَك  من  خري  ليلًة  بَك 

اهلل �شنة")4(. 
وله اآثار يف الدنيا, فالباّر ل يعاين من 
ال�شادق  الإمام  فعن  املوت,  �شكرات 
 اأّنه قال: "َمن اأحّب اأن يخّفف اهلل 
فليكن  الوت،  �شكرات  عنه  وجّل  عّز 
فاإذا  ا،  بارًّ وبوالديه  و�شوًل،  لقرابته 
�شكرات  عليه  اهلل  هّون  كذلك،  كان 
فقر  حياته  يف  ي�شبه  ومل  الوت، 

اأبًدا")5(.

ميتاز الدين الإ�شالمي باأّن نظامه ل يقت�شر على العبادات, بل ميتّد اإىل اأبعد 
من ذلك, فهو دين عاملي يحوي جميع التعاليم التي من �شاأنها تنظيم عالقات 
الوالدين,  بّر  العالقات  هذه  اأبرز  ومن  واملجتمع,  الأ�شرة  م�شتوى  على  الب�شر 
ْيَنا اْلإِْن�َشاَن  فمن اأعظم ما اأو�شى اهلل به الإح�شان اإليهما, فقال تعاىل: َوَو�شَّ
الأمر  بعد  اإليهما  الإح�شان  ذكر  وقد   ,)15 )الأحقاف:   اإِْح�َشاًنا ِبَواِلَدْيِه 
بتوحيده وعبادته, فقال  :َواْعُبُدوا اهلّل َوَل ُت�ْشِرُكوا ِبِه �َشْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن 

اإِْح�َشاًنا )الن�شاء: 36(.
"يا  قال:  اأّنه    الكاظم  الإمام  فعن   , اهلل  اإىل  به  ُيتقّرب  مّما  فرّبهما   
وبّر  ال�شالة  به،  العرفة  بعد  اهلل  اإىل  العبد  به  يتقّرب  ما  اأف�شل  ه�شام، 
 قد  ال�شّجاد  الإمام  الوالدين، وترك احل�شد والُعجب والفخر")2(. وجند 
ال�شحيفة  املروّي يف  دعائه  الوالدين عرب  بّر  عن  اأخالقًيا  در�ًشا  لالأّمة  اأعطى 
ال�شّجادية, وتعّر�س اإىل حقوق الوالدين والآداب التي ينبغي مراعاتها يف ر�شالة 
َك، َفـــــــــاأَْن َتْعلََم اأَنََّها َحَملَتَك َحْيُث ل َيْحِمُل اأََحٌد  احلقوق, فقال : "َفَحقُّ اأُمِّ
َحًدا، َواأَنََّها َوَقتَك ب�َشْمِعَهـــــــا  ْطَعَمتَك ِمْن َثَمَرِة َقْلبها َما ل ُيْطِعُم اأََحٌد اأَ اأََحًدا َواأَ
ُم�ْشَتب�ِشَرًة  َجَواِرِحَهـــــا  َوَجِميِع  وَب�َشِرَها  َو�َشْعِرَها  َوِرْجلهـــــا  وَيِدَهــــا  وَب�َشِرَهــــــا 
َها،  َوَغمُّ وِثْقُلهـــا  واأََلُهـــا  َمْكُروُههــا  ِفيِه  ِلَـــــــــا  َتِملًَة  ُمَوابلًَة، ُمْ َفِرَحـــــــــــًة  بَذِلَك، 
َت�ْشَبــــــَع  ْن  اأَ َيْت  َفَر�شِ الأَر�ِس  اإىَل  َواأَخَرَجتَك  الـــــــــــــُقْدَرِة  َيُد  َعْنَك  َدَفَعتَها  َحتَّى 

)1( �شورة مرمي: 19.
)2( بحار الأنوار: ج75, �س306.

لالإمام  احلقوق  ر�شالة  �شرح   )3(
ال�شّجاد : �س545. 

)4( الكايف: ج 2, �س 163. 

)5( بحار الأنوار: ج71, �س66. 
�س   ,68 ج  ال�شابق:  امل�شدر   )6(

.270
�س  ج15,  الو�شائل:  م�شتدرك   )7(

.176

 والباّر يرّبه اأولده, فعن الإمام ال�شادق  اأّنه قال: 
"بّروا اآباءكم يرّبكم اأبناوؤكم، وعّفوا عن ن�شاء النا�س 

تعّف ن�شاوؤكم")6(.
وهو مّما يو�ّشع الرزق, وميّد يف العمر, ويزيد املحّبة, 
بّر  يل  ي�شمن  "َمن  قال:  اأّنه    الر�شول  فعن 
الوالدين و�شلة الرحم، اأ�شمن له كرثة الال وزيادة 

العمر والحّبة يف الع�شرية")7(.

)1( ا ِبَواِلَدْيِه ًّ َ
َو�ب
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ُحْلٌم َمالِئِكيٌّ
ليلى عّباس الحالل/ البحرين

من بني كّل الأحالم.. 
هناك حلم مالئكي.. 
هو كّل ما اأ�شبو اإليه.. 

ل تكتنفه املاّديات.. 
اأ�شتاق لحت�شانه.. 

مـر�شوم يف خارطة القلب.. 
اأفّت�س عنه دوًما.. 

ردهات  من  ردهة  كّل  يف 
حياتي.. 

حلم اأبي�س.. 
واأنا يف انتظار عناقه.. 

كفرا�شة تتوق اإىل النور.. 
يظّل اأمنّيًة.. 

يبل�شمها دعائي كّل حني.. 
لتنزله ال�شماء.. 

كغيث يالم�س اأجنحتي.. 
فتطري �شوًقا اإليه.. 

اإلهي اجذبني اإليَك.. 
كفرا�شة تاهت عن النور.. 

متى يا اإلهي؟  
فاأنَت حلمي الأقد�س.. 

متى اللقيا يف ح�شرتَك؟ 
من  تنت�شي  الروح  تبداأ  متى 

كاأ�س ع�شقَك؟ 
متى اأبلغ و�شالَك؟ 

لتكون اأنَت مع�شوقي.. 
حلم اأتلوه ع�شًقا.. 

اأ�شعه يف اأكّف ال�شماء.. 
جميع  كاأ�شه  يف  يحمل 

الأمنّيات.. 
اإىل  النف�س  ت�شل  متى 

فوهته؟ 
ذلك  من  اأرت�شف  متى 

الكاأ�س؟ 
ولو ر�شفًة واحدًة!  

منتهى  اإىل  لتو�شلني 
الع�شق.. 

فكّلما لح النور.. 
اقرتبُت كالفرا�شة.. 

لأتلّذذ ب�شهد و�شالَك.. 
تاأ�شر  الأمنّيات  تلك  اأّن  اإّل 

الروح.. 
لتميل بي عن ذلك النور.. 

فهذه احلجب.. 
ما تزال تكّبل يدّي..  

وحتول دون �شجود الروح.. 
يف حمراب ع�شقَك.. 

تلك  اأرجتي  اأزال  ل  لكّني 
النظرة الرحيمة.. 
من اإمام زماين.. 

لأطري على جناح �شفاعته.. 
 فاأدنو منَك بحّبه.. 

فهو بو�شلة النور اإليَك.. 
متى اأّيها احللم.. 
�شتعـانق الروح.. 

لتحّلق يف �شمائه؟
لتحيا يف طهر.. 

ويفوح منها عبق النقاء.. 
ُحلم  يا  فجرَك  �شيطّل  متى 

العامَلني؟ 
يف اأّي �شاعة �شتخرج.. 

من الغيب اإىل الظهور؟ 
ذلك  بانتظار  اأزال  ما 

النور.. 
�شاأ�شّلي كثرًيا.. 

ليبلغ حلمي ال�شماء.. 

َوُيِطلُّ َفجُرَك َباِسًما   
وسن نورّي الربيعّي/ كربالء المقّدسة

�شوقنا،  زاد  فجرها  اقرتب  كّلما 
وتفّجر احلنني..

ميزجه  الناجاة،  لذيذ  الروح  وداعب 
الأنني..

والنف�س  �شرًبا،  منه  القلب  لينهل 
وترادف  الفنت،  دياجي  ميّزق  نوًرا 

الأحزان..
اإماًما  نندب  ُعدنا  يومها  جتّدد  اإن 

مرجتًى للموؤمنني..
ب�شمتنا،  وت�شرق  اآمالنا،  الأيام  تهدم 

وت�شلب كّل جمال من القلتني..
ويطّل فجرَك با�شًما ُيحيينا، ينت�شلنا 
عبري  ينرث  العميق،  الياأ�س  جّلة  من 

الب�شرى يف دروب التائهني..

باأّن �شبح يوم اخلال�س فيَك  ُيذّكرنا 
خمتبئ، لكّنه قريب اليقني.. 

يا �شّيدي، يا اأمل ال�شت�شعفني..
تعود �شم�س اجلمعة ت�شرق، فتبعث يف 

النفو�س اأمل لقائَك الن�شود.. 
لتبّث روح الهدى يف اأج�شاد خائرة من 

�شياط القهر والظلم اللعني..
اأع�شاه  قلب  نهارها  عند  ي�شتفيق 

الغرور، تاه طوًرا عن ال�شبيل البني..
يف  هداية  منارة  اجلمعة  يوم  ويظّل 

طريق القانطني..
واإ�شراقة ثباٍت ومت�ّشٍك بحبل الولية 

التني..
وينبوع خري للموؤمنني النتظرين..
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َثَقاَفُة الَحواِجِز

الشيخ حبيب الكاظمّي

م�سمون ال�سوؤال: 
من  الكثري  ويل  متزّوجة,  امراأة  اأنا 
من  العديد  على  احلوارية  الهتمامات 
والدينية  الجتماعية  منها  ال�شعد, 
والثقافية, مع اللتزام ال�شديد يف طرح 
احلال  بطبيعة  لكن  والردود,  املوا�شيع 
الرجال,  م�شاركة  يتطّلب  الو�شع  فاإّن 
الر�شائل  طريق  عن  اأو  الرّد  يف  �شواء 
راأي  فما  ذاته,  املنتدى  يف  ة  اخلا�شّ
�شماحتكم؟ وهل املق�شود من التعارف 
على  القت�شار    اهلل  يف  والأخّوة 
اجلن�س نف�شه؟ اأي الرجال مع الرجال, 
بني  التعامل  حدود  وما  والعك�س؟ 

اجلن�شني؟
م�سمون الرّد:

عدم  هي  املجال  هذا  يف  ن�شيحتنا 
ذلك  يف  ملا  اجلن�شني؛  بني  التوا�شل 
كّل  فانفتاح  املعروفة,  املفا�شد  من 
برغبة   – �شيوؤّدي  الآخر  على  منهما 
ال�شرت�شال  اإىل حالة   – رغبة  بغري  اأو 

يف احلديث, ومعلوم ما ين�شاأ عن ذلك 
من الإعجاب من ِقبل الطرفني, اأو من 

طرف واحد.
هو  املحادثة  اإىل  دعاهما  الذي  فاإّن 
وجود جهة من جهات الجنذاب العلمي 

اأو العملي اأو ما �شابه ذلك,
املتخالفني  فاإّن طبيعة اجلن�شني  وعليه 
مل  واإن  القهري,  التجاذب  على  قائمة 

يعرتف اأو ي�شعر �شاحبها بذلك.
فبعد مّدة من التحادث مع وجود حالة 
من الإعجاب من كال الطرفني بالآخر 
ُيالحظ اأّن النف�س �شتميل ب�شكل قهري 
الأذى  من  الرغم  على  الآخر,  اإىل 
النف�شي الذي يتعّر�س له الفرد, ويرى 
ثمار  من  فهي  �شيطانية,  حالة  باأّنها 
اأهل  و�شّنة  الكرمية  والآيات  التحادث, 
البيت  ترف�س هذه احلالة, األ وهي 
فالقراآن  الأجنبي,  مع  احلواجز  اإزالة 
الكرمي يدعونا اإىل اأخذ املتاع من وراء 
عدم  على  التاأكيد  وكذلك  حجاب, 
بالقول  فاإّن اخل�شوع  بالقول,  اخل�شوع 

ال�شيطان, ومن املمكن  �شبيل من �شبل 
اأن تكون الكتابة لها اأثر احلديث نف�شه, 

وتكون �شبياًل من �شبل ال�شيطان.
حالت  ال�شخ�شان  يعي�س  ولطاملا 
�شرابية وهمية, وذلك بفعل ما يعي�شانه 
الوعود  وجّو  اليقظة,  اأحالم  من 

الكاذبة.
املحادثات  تكون  اأن  الطبيعي  ومن 
غري  طابع  ذات  ت�شويريًة  الفرتا�شية 
ملّخ�س  فاإّن  وعليه  فيه,  ومبالغ  واقعي 
الو�شائل  اأّن هذه  املجال  القول يف هذا 
الفري�شة,  ل�شطياد  اأداة  اإىل  حتّولت 
واإّل فاإّن َمن يريد اأن يكمل دينه ب�شكل 
الأ�شاليب  اإىل  يلجاأ  فاإّنه  �شحيح, 
املتعارفة غري امللتوية من دون ا�شتعمال 
الأهل  حول  اللتفاف  اأو  ال�شّرية  حالة 
املعروفة يف  احليل  ذلك من  �شابه  وما 
كال  يتعّلم  اأن  من  بّد  ول  املجال,  هذا 
يجعال  واأن  احلواجز,  ثقافة  اجلن�شني 
كّل خطوة من خطواتهما قربًة اإىل اهلل 

تعاىل.
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خلود إبراهيم البياتّي/ كربالء المقّدسة

عبارات  ن�شمع  ما  كثرًيا 
وت�شّطرها  الأل�شن,  تتناقلها 

الأنامل ب�شّتى الو�شائل املمكنة, 
�شلوكيات  ب�شورة  فتظهر  ال�شدور  بها  وت�شّج 
ينفر  بينما  البع�س,  ويتقّبلها  ياألفها  قد  معّينة 
منها وي�شتهجنها البع�س الآخر, اإذ يعّدها اأعلى 
العبارات  درجات ال�شعف واخل�شوع, ومن تلك 
ما يحمل يف طّياته �شّدة الرتباط والتعّلق الذي 
ل ميكن من دونه اإكمال احلياة ب�شورة طبيعية, 
باأطفالها,  الأّم  عالقة  من  نالحظه  ما  مثل 
بع�س  يف  ي�شل  الذي  جًدا  ال�شديد  والرتباط 
لها  التمّلك, حيث ل ميكن  اإىل مرحلة  الأحيان 
عنهم,  ُبعدها  ب�شيطة  للحظات  ولو  تتخّيل  اأن 
اأو �شماع  ول تتمّنى العي�س بدون روؤيتهم اأمامها 

اأ�شواتهم.
حياة  يف  املذكور  التعّلق  يخّلفه  ما  اأبرز  ومن 
والتعامل  التوا�شل  على  القدرة  الطفل هو عدم 
مع الآخرين, بل ي�شل الطفل اإىل �شفا حفرة من 
بالنف�س  الثقة  م�شتوى  ترّدي  دائرة  يف  النهيار 
اإن  ال�شياع  اإىل  اجلارفة  الدّوامة  ت�شبه  التي 
اأن  قبل  وحتطيمها  خطرها  ا�شتدراك  يتّم  مل 
الجتماعية  احلياة  لُتنهي  واأكرث؛  اأكرث  ت�شيق 

والتطويرية مَلن يقبع بداخلها.
ا على ال�شخ�س  التعّلق ال�شلبي ُيلقي بظالله اأي�شً

حياته  تفا�شيل  كّل  ير�شم  حيث  ذاته,  املُتعلِّق 
داخل اإطار وجود الآخر, فكّل حركاته و�شكناته, 
اأهدافه واأحالمه ل ميكن له اأن يتخّيلها مبعزل 
ًدا ل  عن الطرف املتعّلق به, ومن ثّم ي�شبح مقيَّ

يقوى على احلراك باأّي طريقة كانت.
على  مقت�شر  التعّلق  هل  البع�س:  يت�شاءل  وقد 
اأن  املمكن  فمن  ل,  اجلواب:  فقط؟  الأ�شخا�س 
كاملالب�س,  نتخّيلها,  ل  قد  باأ�شياء  التعّلق  يكون 
فيكون  الأمور,  من  والكثري  الدفاتر,  الأدوات, 
يخطر  ما  لكّل  م�شراعيه  على  مفتوًحا  الباب 
الو�شع  يتفاقم  اأن  املمكن  من  بل  البال,  على 
لي�شل بال�شخ�س اإىل مرحلة ت�شّمى بـ)الكتناز 
املقتنيات  تكدي�س  يف  الإفراط  وهو  القهري(, 
من  التخّل�س  قرار  اّتخاذ  و�شعوبة  وجتميعها, 
حيث  ال�شرورية,  غري  ال�شخ�شية  املمتلكات 
يراها الفرد مهّمة جًدا, ولديه ارتباط وثيق بكّل 
تفا�شيلها الدقيقة, وي�شعر بالنزعاج ب�شكل كبري 

مّمن يقرتح عليه التخّل�س من تلك املقتنيات.
اأر�س  على  ُترتجم  التي  هذه  التعّلق  م�شاعر 
جتعل  ذكرنا,  مثلما  خمتلفة  ب�شلوكيات  الواقع 
مّت جمعه  ما  على  والقلق  التوّتر  دائم  ال�شخ�س 
والتي  الدائرة  هذه  يف  �شيء  فكّل  ما,  مكان  يف 
ا تخ�شع للقوانني ذاتها, ويف  ت�شمل الإن�شان اأي�شً
الفرد عن�شًرا مرتّدًدا ل  �شيكون هذا  امل�شتقبل 

على  القدرة  ميلك 
املنا�شب  القرار  اّتخاذ 

اإىل يف  حتتاج  التي  املواقف 
يف  ال�شائب  القرار  اّتخاذ  يف  والقّوة  الإرادة 
ملو�شوع  يت�شّدى  َمن  كّل  على  يجب  لذا  حينه, 
والإر�شاد  الن�شح  تقدمي  ي�شتطيع  اأو  الرتبية 
وبيان  الرتباط,  فّك  اأهّمية  على  يوؤّكد  اأن  فيها 
اأهّمية بناء الفرد الواثق من نف�شه الذي ي�شتمّد 
بحيث  وتعاىل,  �شبحانه  اهلل  من  الثقة  تلك 
اللبنة  لو�شع  الأ�شرة  يف  البناء  قاعدَة  تكون 
احل�شبان  يف  الأّم  فت�شع  املجتمع,  يف  الأ�شا�س 
اأّن الطفل ال�شغري ل بّد من اأن يكرب بحول اهلل 
م�شداًقا  ليكون  النافع؛  بالعلم  ويت�شّلح  وقّوته, 
نفع  َمن  النا�س  "خرُي   :j علّي  الإمام  لقول 
للحياة  الطبيعية  املراحل  واأّن  النا�س")1(, 
له  فرًدا  في�شبح  ال�شّلم  الطفل  ليجتاز  تتواىل 
عائلته  تكوين  يف  وطموحاته  واأحالمه  اأهدافه 

ال�شغرية, فيكون المتداد طبيعًيا.
فّك الرتباط من اخلطوات املهّمة جًدا لنح�شل 
على جمتمع متاآلف قوّي يحمل يف طّياته اخلري 
لنرث  املعقول  التعّلق  �شل�شلة  طريق  عن  والتطّور 

كّل �شنوف احلّب وال�شعادة للجميع.
.................

)1( ميزان احلكمة: ج 1, �س 845 .

َفكُّ االرِتَباِط
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"أَْنهاَك 
ِع  َسرُّ َعِن التَّ

ِبالَقوِل 
والِفعِل"

"أَْنهاَك 
ِع  َسرُّ َعِن التَّ

ِبالَقوِل 
والِفعِل"

"أَْنهاَك 
ِع  َسرُّ َعِن التَّ

ِبالَقوِل 
والِفعِل"

عن  تنهى  اآيات  هناك  اأّن  مثلما 
روايات  جاءت  والعجلة,  الت�شّرع 

موؤّكدة على هذا النهي, ومن جهة اأخرى 
لة. �شارحة ومف�شّ

ب�سرى: نتابع حوارنا مع و�شّية اأمري املوؤمنني 
"اأنهاَك  قائاًل:    احل�شن  الإمام  لبنه   
  ِبالَقوِل والِفعِل")1(, فالإمام  ِع  التَّ�َشرُّ َعِن 
يف و�شّيته هذه ينهى عن العجلة على م�شتويني: 

القول والفعل.
اآمنة: هاّل اأو�شحِت يل مغزى احلديث؟

فالإن�شان  الكالم,  اإىل  بالن�شبة  ب�سرى: 
وبحاجة  الت�شّرع,  وعدم  التاأيّن  اإىل  بحاجة 
ا طليًقا, فال  ل�شانه وعدم تركه حرًّ تقييد  اإىل 
ُي�شدر اأّي كلمة, ول يخو�س يف اأّي حديث كان, 
قال  وجزاء,  حما�شبة  حمّل  وقوله  فكلماته 
َلَدْيِه  اإِّل  َقْوٍل  َيْلِفُظ ِمن  َما  اهلل تعاىل:  
َرِقيٌب َعِتيٌد )ق: 18(, فهناك َمَلكان يكتبان 

وي�شّجالن ما يقول. 
يف  الت�شّرع  وعدم  التاأيّن  الإن�شان  على  ولذا 
هل  يرى  اأن  عليه  واإمّنا  للكلمات,  اإطالقه 
حاجة  هناك  هل  ل؟  اأم  مفيدة,  الكلمة  هذه 
حتمل  هل  كعدمه؟  �شدورها  هل  بها؟  للتفّوه 
�شرًرا على قائلها اأو الآخرين؟ هل هي موؤذية 

وجارحة مل�شاعر الآخرين؟ 
التاأيّن  مع  اإّل  تكون  ل  واأمثالها  الأ�شئلة  فهذه 
الطريق  يف  الإن�شان  ت�شع  وهي  والرتّيث, 

ال�شحيح.

والفعل 
 , لك كذ
فالإن�شان بحاجة اإىل الرتّيث حتى تّت�شح لديه 

جوانب الفعل الذي يريد اأن يقدم عليه.
يف  الت�شّرع  عن  النهي  م�شاحة  اإذن  اآمنة: 
عموم  وفيها  وا�شعة,    املوؤمنني  اأمري  و�شّية 

لكّل قول ولكّل فعل. 
ب�سرى: اأجل.

اآمنة: هناك اأمر قد ُنبتلى به, وهو الت�شّرع يف 
تقييم الآخرين.

اأمري  وعظ  وقد  تقولني,  مثلما  اأجل,  ب�سرى: 
"... يا عبد اهلّل،   اأحدهم, فقال:  املوؤمنني 
ل تعجل يف عيب اأحد بذنبه، فلعّله مغفور له، 
ول تاأمن على نف�شَك �شغري مع�شية، فلعّلَك 

ُمعّذب عليه...")2(
يف  العجلة  عن  النهي  عّلة  اإىل  ت�شري  فالرواية 
اإىل  ويعود  يرجع  فلعّله  املذنب,  املخطئ  عيب 
والتوبة  فالعودة  بالتوبة,  ال�شتقامة  طريق 
واردة جًدا, ولذا ل ينبغي الت�شّرع, ويف املقابل 
�شدر  اإذا  نف�شه  مع  يتعاهد  اأن  الإن�شان  على 
يتاأّخر  ل  واأن  التوبة,  اإىل  ي�شارع  اأن  ذنب  منه 

ويتوانى.
اآمنة: نحن اليوم يف عامل �شناعة ال�شائعات, 

بني  الأحيان  من  كثري  يف  منّيز  ل  بحيث 
الأخبار الكاذبة وال�شادقة, فماذا علينا اأن 

نفعل؟
الت�شّرع  ال�شريفة عن  الروايات  نهت  ب�سرى: 
وقبوله,  ال�شمع  اإىل  ي�شل  ما  كّل  ت�شديق  يف 
ال�شائعات  لهذه  ال�شحايا  اأكرث  من  و�شيكون 
فيما  ويتاأّمل  يرتّوى  ل  الذي  العجول  الإن�شان 
اإىل  كتابه  يف    املوؤمنني  اأمري  فعن  ي�شمع, 
"ول  قال:  اأّنه  م�شر  وّله  ملّا  الأ�شرت  مالك 
تعجلنَّ اإىل ت�شديق �شاٍع، فاإّن ال�شاعي غا�ّس 

واإن ت�شّبه بالنا�شحني")3(.
ا,  اأي�شً امل�شاألة  هذه  على  اأّكد  الكرمي  والقراآن 
األ وهي عدم الن�شياق وراء كّل خرب وت�شديقه 
َها  اأَيُّ َيا  تعاىل:  الأوىل, فقد قال  الوهلة  من 
َفَتَبيَُّنوا  ِبَنَباإٍ  َفا�ِشٌق  َجاَءُكْم  اإِْن  اآَمُنوا  الِذيَن 
َعلَى  ِبُحوا  َفُت�شْ ِبَجَهاَلٍة  َقْوًما  يُبوا  ُت�شِ اأَْن 
فالآية   ,)6 )احلجرات:   َناِدِمنَي َفَعْلُتْم  َما 
بالبحث  اخلرب  تبنّي  من  بّد  ل  اأّنه  اإىل  تر�شد 
والفح�س؛ للوقوف على حقيقته, ومن املعلوم 
العجلة  ظّل  يف  يكون  ل  والبحث  الفح�س  اأّن 

والت�شّرع, واإمّنا يتوافق مع التاأيّن والرتّيث.
يل  اّت�شحت  فقد  عّمتي,  يا  �شكًرا  اآمنة: 

الكثري من الأمور يف مو�شوع العجلة. 
.................................

)1( ميزان احلكمة: ج7, �س81. 
)2( بحار الأنوار: ج72, �س263.

)3( امل�شدر ال�شابق: 74 �س245.

منى إبراهيم الشيخ/ البحرين
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ُة الَخْلِق ِقصَّ
إيمان صالح إلطّيف/ بغداد 

ا�ْشُجُدوا  ِلْلَماَلِئَكِة  ُقْلَنا  واإِْذ  تعاىل:  اهلل  قال 
َبى َوا�ْشَتْكرَبَ َوَكاَن ِمَن  ِلآَدَم َف�َشَجُدوا اإِلَّ اإِْبِلي�َس اأَ
َوَزْوُجَك  نَت  اأَ ا�ْشُكْن  اآَدُم  َيا  َوُقْلَنا    اْلَكاِفِريَن 
نََّة َوُكاَل ِمْنَها َرَغًدا َحْيُث �ِشْئُتَما َوَل َتْقَرَبا  اجْلَ
ُهَما  َفاأََزلَّ   اِلنَِي  الظَّ ِمَن  َفَتُكوَنا  َجَرَة  ال�شَّ َهِذِه 
ا َكاَنا ِفيِه َوُقْلَنا  ْيَطاُن َعْنَها َفاأَْخَرَجُهَما ِمَّ ال�شَّ
اْلأَْر�ِس  يِف  َوَلُكْم  َعُدوٌّ  ِلَبْع�ٍس  ُكْم  َبْع�شُ اْهِبُطوا 
اإِىَل ِحنٍي )البقرة: 36-34(,  َوَمَتاٌع  ُم�ْشَتَقرٌّ 
يف الآيات املباركة تقرير وا�شح ل�شرف الإن�شان 
وعظم مكانته, فكّل املالئكة ُيوؤمرون بال�شجود له 
بعد اكتمال خلقه, فهذا املوجود الالئق خلالفة 
اهلل يف الأر�س, واملوؤّمل لهذا ال�شوط الكبري من 

 , الأنبياء  مثل  عظام  اأبناء  وتربية  التكامل, 
كّل  ي�شتحّق    حمّمد  اخلامت  النبّي  ة  بخا�شّ

الحرتام.
ُخلق اآدم  للعي�س يف هذه الأر�س, لكن �شاء اهلل 
اأن ي�شكنه قبل ذلك اجلّنة, وهي رو�شة خ�شراء 
موفورة النعمة يف هذا العامل, وخالية من كّل ما 
يزعج اآدم وزوجته, ياأكالن ما ي�شاءان منها اإّل 
�شجرة واحدة نهاهما اهلل عنها, لكّن ال�شيطان 

و�شو�س اإليهما واأق�شم باأّنه مَلِن النا�شحني.
اجلّنة حيث  اهلل من  اأخرجهما  منها  اأكال  فلّما 
و�شو�شة  اأثر  على  الأمل  وعدم  والهدوء  الراحة 

ال�شيطان.

هلل  العبادة  يعني  ال�شجود  �س1: 
)ل  غريه  معبود  ل  اإذ  تعاىل, 
�شجود  معنى  فما  اهلل(,  اإّل  اإله 

املالئكة لآدم ؟
وهو  ال�شيطان  ُخلق  ملاذا  �س2: 

موجود م�شّل مغٍو؟
من  وزوجته  اآدم  ُمِنع  ملاذا  �س3: 

الأكل من تلك ال�شجرة؟
ج: ب�شبب:

1- طعمها املّر.
2- العقوبة.

3- الختبار.  

اللغز:
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دعًما للحركة العلمية, وتذلياًل لل�شعوبات التي 
املجالت  يف  والباحثني  العلم  طالب  تواجه 
عاّمة  مكتبة  تاأ�شي�س  مّت   املختلفة,  املعرفية 
احل�شيني  عّبا�س  ال�شّيد  العاّلمة  يد  على 
رفدها  ومّت  1963م(,   ( عام  يف  الكا�شاين 
من  القّيمة  واملخطوطات  واملوؤلفات  بامل�شادر 
كتب دينية وعلمية وثقافية, اإ�شافًة اإىل نفائ�س 
وكتب  الكرمية  امل�شاحف  من  املخطوطات 
والعقائد,  وال�شرية  والفقه  واحلديث  التف�شري 

وغريها.
واملي�شورين  والعلماء  الروؤ�شاء  بع�س  َوَقف  وقد 
عدًدا من الكتب واملخطوطات القّيمة التي كان 
بع�شها بخّط موؤّلفيها اأنف�شهم على املكتبة, وقد 
ُحِفظت يف خزانة الرو�شة العّبا�شية املقّد�شة. 

وبعد �شقوط النظام ال�شابق اأعيد افتتاح املكتبة 
1427هـ  �شعبان/   /4 يف  اجلديدة  بحّلتها 
العّبا�س  الف�شل  اأبي  املوىل  مولد  مع  تزامًنا 
)عليه ل�شالم( مع زيادة عدد امل�شادر, حيث 
التاريخ,  قبيل  من  اأخرى  موا�شيع  اإ�شافة  مّت 
اجلغرافيا,  النف�س,  علم  القانون,  الرتاجم, 
الطّب,  الريا�شيات,  الكيمياء,  الفيزياء, 

التنمية الب�شرية, املعارف العاّمة والإ�شالمية, 
ال�شيا�شة,  الإعالم والبحث العلمي, الريا�شة, 
املكتبات  املو�شوعات,  والقت�شاد,  الإدارة 
العربية,  اللغة  كتب  اإىل  اإ�شافة  واملعلومات, 

والر�شائل والأطاريح.
وللمكانة التي حتظى بها املراأة يف كنف الدين 
الإ�شالمي احلنيف, وبالرعاية الأبوية ل�شماحة 
)دام  ال�شي�شتاين  علّي  ال�شّيد  الأعلى  املرجع 
ظّله( كان ل بّد من اإيجاد ذلك ال�شرح الثقايف 
بكاّفة  للن�شاء  املكتبية  اخلدمات  يقّدم  الذي 
ومطالعات,  وباحثات  طالبات  من  اأ�شنافهّن 
التي  اخلدمات  من  امل�شتفيدات  من  وغريهّن 

تتوافر يف املكتبة.
اأّم  ال�شّيدة  با�شم  الن�شوية  املكتبة  وت�شّرفت 
البنني تيّمًنا بتلك ال�شخ�شية العظيمة التي 
التاريخ ملواقفها الفريدة ووفائها لأهل  خّلدها 

 . بيت النبّوة
من  اأ�شا�شية  َوحدة  اإىل  بحديثنا  توّجهنا 
الع�شب  تعّد  التي  الغّراء,  املكتبة  َوحدات تلك 
الأ�شا�شي فيها, األ وهي َوحدة الإعارة الورقية 
التي حتت�شن اأّمهات الكتب املتنّوعة, ولنتعّرف 

على هذه الَوحدة املباركة عن كثب التقت جمّلة 
ال�شّيدة  الَوحدة  مب�شوؤولة  الزهراء  ريا�س 
باملعلومات  اأمّدتنا  التي  اجلّبار  عبد  اأزهار 

الكاملة عن تلك الَوحدة املباركة:
ما  ال�سالم(:  )عليها  الزهراء  ريا�ض 
وما  َوحدتكم،  تقّدمها  التي  اخلدمات 

نوعها؟
اأزهار عبد اجلّبار: تت�شّرف مكتبة اأّم البنني 
الن�شوية بتقدمي خمتلف اخلدمات للباحثات 
من  وُتعّد  واملطالعات,  املاج�شتري  وطالبات 
العراق,  يف  الرئي�شة  الن�شوية  املكتبات  اأوائل 
بالكتب  حافلة  املعلومات,  مب�شادر  والرائدة 
والأوعية التي تربو على )222161( األًفا, وبلغ 
والأطاريح )64941(, مثلما  الر�شائل  جمموع 
العلمية  احلركة  دعم  يف  املهّم  بدورها  تتمّيز 
اأن�شطتها  طريق  عن  الإ�شالمية  الن�شوية 
الثقافية الن�شوية, اإذ �شمل نطاق عملها الكثري 
ال�شمعية  الن�شوية,  الثقافية  الن�شاطات  من 
امليادين  خمتلف  ويف  واملطبوعة,  واملرئية 
عليه هو  ما حت�شل  واأغلب  والثقافية,  العلمية 
النا�س  اإهداء  عن  ف�شاًل  ال�شراء,  طريق  عن 

َناِفَذٌة ِلِخدَمِة الَمرأَِة

الَوَرِقيَّـــِة اإِلَعـــاَرِة  َوْحـــَدُة 

ِفي َمكَتَبِة ُأمِّ الَبنيَن  النِّسِويَِّة

دالل كمال العكيلي/ كربالء المقّدسة
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. الكتب القّيمة كرامًة لأبي الف�شل العّبا�س
فقط,  الدينية  الكتب  على  املكتبة  تقت�شر  ومل 
بل �شملت جمالت املعرفة الطبيعية والتاريخية 
والعلوم, ومل تقت�شر الكتب الدينية منها على 
املذاهب  �شملت  بل  فقط,  ال�شيعي  املذهب 

والأديان املختلفة. 
الكتب  نوادر  على  العّبا�شية  املكتبة  حتتوي 
ل  الذي  املحرب(,  )كتاب  قبيل  من  والأ�شول, 
ومنها  اأخرى,  مكتبة  اأّي  يف  منه  ن�شخة  توجد 
ومنمنمة  البالغة,  لنهج  م�شّورة  خمطوطة 

ملقامات احلريري.
كيف  ال�سالم(:  )عليها  الزهراء  ريا�ض 
وكم  للباحثات؟  اخلدمات  تقدمي  يتّم 
االأوعية  من  امل�ستفيدات  عدد  بلغ 

الورقية بح�سب اإح�ساء عام 2021م؟ 
مرفًقا  الَوحدة  هذه  ُتعّد  اجلّبار:  عبد  اأزهار 
تقّدم  حيث  املكتبة,  �شعبة  يف  ا  ومهمًّ حيوًيا 
مع  مبا�شر  متا�س  يف  لأّنها  مبا�شرة؛  خدمات 
امل�شتملة  بقاعتها  متمّيزة  وهي  الباحثات, 
والبحث  للمطالعة  املهّياأة  الأجواء  اأف�شل  على 
غنّية  كتب  من  رفوفها  حتتويه  ومبا  العلمي, 

للمذاهب  الإ�شالمية  امل�شادر  مبختلف 
واملعارف  العلوم  وكذلك  املختلفة,  والأديان 
�شاتها, موّزعة  الأكادميية على اختالف تخ�شّ
ا خ�شبًيا يف �شمن موا�شيع  على )223( قف�شً
مبّوبة يف اأكرث من )50717( كتاًبا, اإ�شافة اإىل 
 ,)1118( عددها  بلغ  التي  الورقية  الأطاريح 
قاعة  م�شاحة  وتبلغ  م�شتمّر,  تزايد  يف  وهي 
على  وحتتوي  مرّبًعا,  مرًتا   )300( الإعارة 
)95( مقعًدا, وبعد زيادة م�شاحة بناية املكتبة 
العربية  اللغة  لكتب  خا�ّس  بجناح  رفدها  مّت 
بفرعي اللغة والأدب, حيث بلغ عدد كتب اللغة 
 ,)6506( الأدب  كتب  وعدد  كتاًبا,   )2313(
واملجاّلت  الدورّيات  من  عدد  جانب  اإىل 
التي  الورقية  اجلامعية  والأطاريح  والر�شائل 

بلغ عددها )4121(.
عام  يف  الباحثات  اإح�شائيات  اإىل  وبالن�شبة 
امل�شتفيدات  جمموع  بلغ  فقد  )2021م(, 
اجلانب  يف  م�شتفيدة   )1182(  ,)1331(
الإلكرتوين,  اجلانب  يف  و)149(  احل�شوري, 

يتوّزعن بح�شب �شهاداتهّن كالآتي: 
1- البكالوريو�س )831(.

2- املاج�شتري )376(.
3- الدكتوراه )124(.

ة  خا�شّ عناية  يقّدم  الَوحدة  مالك  اإّن 
املكتبة  يرتدَن  الالتي  واملطالعات  بالباحثات 
من حمافظات العراق املختلفة والدول العربية 
با�شتقبالهّن  الَوحدة  تقوم  حيث  املجاورة, 
ميكن  التي  امل�شادر  باأ�شماء  وتزويدهّن 
ال�شتف�شار  بعد  بحوثهّن  يف  منها  ال�شتفادة 
من  اإليه  يحتجَن  ما  واإخراج  موا�شيعها,  عن 
اأجهزة  البحث يف  وامل�شادر عن طريق  الكتب 
وم�شاعدتهّن يف  لذلك,  �شة  املخ�شّ احلا�شوب 
على  املحافظة  وكذلك  البحث,  تفا�شيل  اأدّق 
والإ�شاءة  املريح,  والأثاث  القاعة,  يف  الهدوء 
اجلّيدة مّما ي�شاعد على البحث, وهناك اأربعة 
الكتب  م�شادر  عن  للبحث  حا�شوب  اأجهزة 
فتتّم  املطالعة  قاعة  حا�شوب  اأّما  الورقية, 
م�شوؤولة احلا�شوب,  ال�شتفادة منه عن طريق 
خارج  املبا�شر  للبحث  حا�شوبان  ويوجد 
واآخر  للباحثات,  �شان  خم�شّ املطالعة  قاعة 
م�شادرها  يف  للبحث  العربية  للغة  �س  خم�شّ

يف قاعة اللغة العربية.
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ما  ال�سالم(:  )عليها  الزهراء  ريا�ض 
النظام املعمول به يف الَوحدة، �سواء يف 

كيفية اإعارة الكتب اأو ترتيبها؟
نظام  الَوحدة  تعتمد  اجلّبار:  عبد  اأزهار 
لتتمّكن  املطالعة؛  قاعة  يف  املفتوحة  املكتبة 
اأروقتها,  يف  التجوال  من  املطاِلعة  اأو  الباحثة 
واختيار الكتاب الذي حتتاجه, والّطالع عليه 
ب�شكل مبا�شر وبكّل حّرية مع اللتزام ب�شوابط 
ترتيب  تعتمد يف  لذا  وتعليماتها؛  املكتبة  نظام 
وذلك  الت�شل�شلي,  الرتفيف  نظام  على  الكتب 
املكتبة,  تّتبعها  اآلية  وفق  ا�شتخدامه  ل�شهولة 
تعريفية عن  بلوا�شق  الكتب  تل�شيق  يتّم  حيث 
الكتاب بثالثة اأرقام دللية, يرمز الرقم الأول 
والرقم  القف�س,  رقم  اإىل  الأعلى  من  فيها 
يف  الثالث  والرقم  الرّف  رقم  اإىل  الو�شطي 
الأ�شفل اإىل رقم ت�شل�شل الكتاب يف املجموعة, 
�شّجل على احلا�شوب,  ا يف  اأي�شً تقييدها  ويتّم 
اإلكرتوين ي�شمح با�شتخراج الكتاب  وفق نظام 
املطلوب عن طريق ذكر ا�شم املوؤلف اأو عنوانه 

املقّيد يف �شمن رقم الطلب له على احلا�شوب, 
اأخرى,  فّنية  اأمور  الرتتيب  يف  ا  اأي�شً وُتراعى 

مثل حجم الكتاب وغريها.
وللغة القراآن الكرمي والعرتة الطاهرة  قاعة 
بكّل  املرتبطة  �شات  بالتخ�شّ تتنّوع  ة,  خا�شّ
علوم اللغة العربية, وهي تابعة لَوحدة الإعارة 
املكتبة  نظام  وتعتمد  مبا�شر  ب�شكل  الورقية 
الكتاب  اإخراج  للباحث  املغلقة, حيث ل ميكن 
اإّل عن طريق موّظف الإعارة بوا�شطة البحث 
للباحث  وميكن   احلا�شوب,  يف  الإلكرتوين 

مطالعته يف قاعة املكتبة الرئي�شة. 
�شعبان/   /4 فـي  اجلناح  هذا  افتتاح  ومّت 
الأخوات  اإحدى  عليه  وت�شرف  1432هـ, 

�شات يف جمال اللغة العربية.   املتخ�شّ
ريا�ض الزهراء )عليها ال�سالم(: ما اأهّم 

االإر�سادات لرّواد املكتبة؟
�سند�ض �سباح/ منت�سبة َوحدة االإعارة: 
القواعد،  من  بعدد  اللتزام  ال�شتفيدة  على 

وهي كالآتي:

على  املكتبة  رّواد  �شّجل  ا�شمها يف  ت�شجيل   -1
اأو  دكتوراه   ( باحثة   – طالبة  ال�شفة:  ح�شب 

ماج�شتري(.
2- اللتزام بالهدوء, وبتعليمات الَوحدة.

املو�شوعات  م�شادر  على  احل�شول  ميكن   -3
التي تبحث عنها عرب طريقتني:

• اأواًل: الطريقة املبا�شرة: عن طريق البحث 
عن املو�شوع يف �شمن رفوف املكتبة, واحل�شول 
اعتماًدا  امل�شتفيدة  حتتاجه  الذي  الكتاب  على 
ميكنها  مثلما  املفتوحة,  املكتبة  نظام  على 
ال�شتعانة باملوّظفة يف حال وجود اأّي ا�شتف�شار, 

اأو طلب امل�شاعدة.
طريق  عن  املبا�شرة:  غري  الطريقة  ثانًيا:   •
املوّظفة  تزويد  يتّم  اإذ  احلا�شوب,  اأجهزة 
اأ�شماء  اأو  البحث,  م�شادر  بعناوين  امل�شوؤولة 
املوؤلفني؛ ليتّم ا�شتخراجها وتزويد الباحثة بها.
ورقية  ن�شخة  على  تعّذر احل�شول  4- يف حال 
مل�شادر البحث, يتّم حتويل الباحثة اإىل املكتبة 

الإلكرتونية.
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الكتب  ل�شتعارة  ة  خا�شّ �شوابط  هناك   -5
اإّل  الطّبية, حيث ل يجوز ا�شتعارة تلك الكتب 
عالقتها  توؤّكد  التي  الباحثة  هوّية  اإبراز  بعد 
باملجال الطّبي اأو املجالت ذات ال�شلة, كعلوم 
احلياة والكيمياء وال�شيدلة والتمري�س, مثلما 
كتاب  جلب  حال  يف  منها  ال�شتفادة  ميكن 

ت�شهيل املهّمة من ِقبل الأمانة املوّقرة.
طاولة  على  امل�شتعارة  الكتب  و�شع  يتّم   -6
اإىل  باإعادتها  امل�شوؤولة  املوّظفة  لتقوم  البحث 

اأماكنها.
هل  ال�سالم(:  )عليها  الزهراء  ريا�ض 
للمكتبة نافذة عن طريقها ت�شتطيع امل�شتفيدة 
ت�شتفيد  اأن  املكتبة  اإىل  ح�شورها  يتعّذر  التي 
يف  ة  بخا�شّ ُبعد,  عن  الورقية  الأوعية  من 
اإغالق  من  رافقها  وما  كورونا  جائحة  اأثناء 

املوؤ�ّش�شات التنموية؟
اأزهار عبد اجلّبار: خدمة التزويد بامل�شادر 
وهي  الإلكرتونية,  اخلدمات  اإحدى  ُبعد  عن 
خدمة جّمانية تتيح مل�شتخدمها طلب امل�شادر 
اإىل  احلاجة  دون  من  املكتبة  يف  املتوافرة 

احل�شور, وهي خدمة متاحة للجميع يف اأنحاء 
العامل.

املكتبي,  املجال  يف  احلا�شل  التطّور  وملواكبة 
العتبة  مكتبة  لت�شع  اخلدمة  هذه  جاءت 
العّبا�شية املقّد�شة يف ال�شدارة يف هذا املجال, 
العّبا�شية  العتبة  اإّن  القول  ميكننا  وبهذا 
العاملية  الأزمة  مبواجهة  تكتِف  مل  املقّد�شة 
وثقافًيا  فكرًيا  واجهتها  بل  وح�شب,  ميدانًيا 

ب�شورة علمية وعملية على نطاق دويل.
انطالقها  منذ  كبرًيا  اإقباًل  اخلدمة  �شهدت 
الظروف  ظّل  يف  التحّرك  ل�شعوبة  نتيجًة 
�شني  للمتخ�شّ فائدة  ذات  فكانت  الوقائية, 
تعينهم  م�شادر  على  احل�شول  يف  الراغبني 
يف م�شاريعهم البحثية, اخت�شاًرا لعامل الوقت 

والزمن.
يتّم البحث عن امل�شادر الإلكرتونية عن طريق 
تقوم  الن�شوية, حيث  البنني  اأّم  موقع مكتبة 
يف  املو�شوع  اأو  البحث  عنوان  بكتابة  الباحثة 
احلقل اخلا�ّس بالفهار�س العاّمة, اأو عن طريق 
�شفحة املكتبة الإلكرتونية التابعة ملوقع املكتبة 

املقّد�شة,  العّبا�شية  العتبة  خمطوطات  ودار 
وكذلك البحث عن امل�شادر الورقية عن طريق 
العّبا�شية  العتبة  ودار خمطوطات  موقع مكتبة 
البحث  بكتابة عنوان  الباحثة  املقّد�شة, فتقوم 
فهر�س  يف  )ابحث  احلقل:  يف  املو�شوع  اأو 
التوا�شلية  الو�شائل  عرب  تبعثه  ثم  املكتبة(, 
با�شتالم  فنقوم  املكتبة,  ب�شعبة  ة  اخلا�شّ
امل�شادر  عن  بالبحث  املالك  ويقوم  الطلبات, 
باحثة  لكّل  البحث  عنوان  اأو  املو�شوع  بح�شب 
الباحثة  حتتاجه  ما  ا�شتخراج  ثم  حدة,  على 
من بطون الكتب ليت�شّنى لنا ا�شتن�شاخه وو�شع 
املاّدة على )الفال�س ميموري(, ومن ثّم اإر�شال 

امل�شادر املطلوبة اإىل الباحثات. 
ولكي ت�شتمّر م�شرية احلركة العلمية والثقافية, 
طريق  عن  خدماتها  تقدمي  املكتبة  وا�شلت 
الثقافية  والندوات  الإلكرتونية  الُور�س  اإقامة 
والتعليمية افرتا�شًيا عرب ق�شم املكتبة الن�شوية 
 zoom( وعرب برنامج ,)يف )منتدى الكفيل
دعم  اأجل  من  cloud meetings(؛ 
الراهنة,  الظروف  وحتّدي  الرتبوية,  العملية 
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ا اإىل  والهتمام باملالك التعليمي, ون�شعى اأي�شً
حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة املقّررة لعام 
خدمة  من  الأهداف  تلك  متّثله  ملا  )2030م( 

لالإن�شانية. 
التحديثات,  اأبرز  تواكب  املكتبة  تزال  وما 
)خدمة  برنامج  على  العمل  ب�شدد  فهي 
 remote lending( ـ )الإعارة عن ُبعد
ليتمّكن  املالك  تدريب  بعد   ,  )service
من تقدمي هذه اخلدمة, وتتّم عن طريق ملء 
ة عن طريق الإنرتنيت,  الباحثة ل�شتمارة خا�شّ
فيتّم اإر�شال امل�شادر الإلكرتونية التي حّددتها 
بها,  اخلا�ّس  الإلكرتوين  الربيد  طريق  عن 
منابع  من  النتهال  على  قادرة  تكون  وبهذا 
وهي  املختلفة  امل�شادر  اإىل  والو�شول  املعرفة 

يف بيتها. 
هي  اخلدمة  هذه  اأّن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 
التقرير  ويف  العراق,  م�شتوى  على  الوحيدة 
للمكتبات  الدويل  الحّتاد  عن  ال�شادر 
من  دولتني  ذكر  مّت   )IFLA( واملعلومات 
متمّثاًل  العراق  هما  فقط,  العربي  الوطن 
خدمة  عن  املقّد�شة  العّبا�شية  العتبة  مبكتبة 
 remote lending( ُبعد  عن  الإعارة 
باملكتبة  متمّثاًل  واملغرب   ,)service
الوطنية عن اإتاحة و�شول م�شرتكيها اإىل الكتب 

الإلكرتونية جّماًنا.
ال�سالم(:  )عليها  الزهراء  ريا�ض 
ن�ساطات اأ�سهمت يف تقدميها الَوحدة يف 
العام املا�سي، فهل هناك خّطة للربامج 

التي �سوف تقّدم م�ستقباًل؟
يف  الَوحدة  ت�شارك  اجلّبار:  عبد  اأزهار 
�شواء  جميعها,  باملكتبة  ة  اخلا�شّ الن�شاطات 
برنامج  منها  اإلكرتونية,  اأم  ح�شورية  كانت 
ْدَخاًل َكِرمًيا)1( الذي يخت�ّس  َوُنْدِخْلُكم ُمّ
با�شتقبال ال�شيوف من داخل العراق وخارجه, 
املكتبة  َوحدات  بجميع  تعريفهم  يتّم  اإذ 

واخلدمات املقّدمة. 
التي  التطويرية  الدورات  يف  امل�شاركة  ومنها 
على  وتطبيقها  واجتيازها  املكتبة  ملالك  تكون 

العمل. 
بها  خا�ّض  منفرد  ن�ساط  وللَوحدة 
عبارة  معرفية(,  )فيو�س  عنوان:  حتت 
للموؤ�ّش�شات  التابعة  املكتبات  تاأهيل  عن 
التابعة  اأو  منها  احلكومية  �شواء  الن�شوية, 
املوؤ�ّش�شات  املقّد�شة, وبع�س  العّبا�شية  للعتبة 
كّلية  مكتبة  ذلك:  ومثال  الن�شوية,  الدينية 
الإ�شالمية يف جامعة كربالء, مكتبة  العلوم 
للعلوم الدينية,    مدر�شة في�س الزهراء 
مكتبة مركز الثقافة الأ�شرية, �شعبة مدار�س 

املقّد�شة,  العّبا�شية  للعتبة  التابعة  الكفيل 
مركز ال�شّديقة الطاهرة, مكتبة مدر�شة 
املقّد�شة,  العّبا�شية  للعتبة  التابعة  اخلطابة 
القمر  مدر�شة  مكتبة  البالغة,  نهج  مدر�شة 
يف  العلم  دار  مدر�شة  مكتبة  البتدائية, 

النجف الأ�شرف.
م�شروع  على  العمل  يف  الوحدة  و�شاركت 
تك�شيف امل�شادر اخلا�ّس بفهر�س حمتويات 
 Adobe( برنامج  عرب  وتعديلها  الكتب 
اإىل �شيغة  وحتويلها    ،)Photoshop
)PDF( ليتّم فيما بعد اإر�شالها اإىل موقع 

املكتبة.
بيد  ُيدار  تنموي  ثقايف  علمي  �سرح 
يقّدم  �سة،  متخ�سّ ن�سوية  مالكات 
الباحثات  ل�سريحة  املّجانية  اخلدمات 
الرعاية  تلك  �ساتهّن،  تخ�سّ بكاّفة 
املقّد�سة  العّبا�سية  العتبة  توليها  التي 
للمراأة لي�ست بجديدة العهد، بل هي من 
مبادئها الرا�سخة واملتجّذرة خدمًة لها 
مبا حباها اهلل تعاىل مبمّيزات عديدة، 
َوحداتها  بجميع  املباركة  املكتبة  وهذه 

اإّنا ُوِجدت لهذه الغاية العظمى.
.................
)1(الن�شاء: 31.
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اخلّطة  تلّخ�س  ا�شتباقية  خطوة  يف 
و�شعتها  التي  امل�شتقبلية  الإ�شرتاتيجية 
مع  تتما�شى  التعليمية  العميد  جمموعة  اإدارة 
عن  وذلك  العاملية,  التكنولوجية  التطّورات 
القدرات  وتنمية  الب�شرية  املوارد  توفري  طريق 
جلودة  خّطة  و�شع  اإىل  م�شاًفا  والكفاءات, 
الأخالقيات املهنية امل�شتقبلية, اأقامت مدر�شة 
جّو  ويف  للبنات(  البتدائية  العميد  )دّرة 
تناف�شي بتاريخ: 20/ 4/ 2022م م�شابقًة بني 
املتعّلمات لت�شميم الألعاب والر�شوم املتحّركة 
يف �شمن برناجمي )�شكرات�س( لل�شّف الرابع 
البتدائية  لل�شفوف  و)الر�ّشام(  البتدائي, 

الثالثة الأوىل.
التعّلم االآيل

من�ّسق  اليا�سري/  اأ�سامة  االأ�ستاذ  اأ�سار 
العميد  جمموعة  يف  احلا�سوب  ماّدة 
الهدف من هذه اخلطوة  التعليمية قائاًل: 
يف  ومبتكرات  ُم�شّممات  املتعّلمات  جعل  هو 
اإ�شافة  ال�شطناعي,  الذكاء  تعليمهّن  اأثناء 
من  لال�شتفادة  ا�شتثمارية  طرق  و�شع  اإىل 
للمتعّلمة,  التعليمية  اجلوانب  يف  الربجمّيات 
على  قادًرا  الآن  اأ�شبح  ال�شطناعي  فالذكاء 
على  يعتمد  باأ�شلوب  جديدة  �شور  ت�شميم 

البتكار والتطبيق.  
واأ�ساف قائاًل: اخرتنا برنامج )�شكرات�س( 
ملا له من اإمكانية مل�شاعدة املتعّلم على التفكري 
غري  من  مرئية  وب�شورة  منطقية  بطريقة 
الأوامر  ترتيب  يف  احلفظ  على  العتماد 
الربامج  من  الربنامج  هذا  ويعّد  واخلطوات, 
عقول  يف  ما  تنمية  على  تعمل  التي  التفكريية 
خواطرهم  يف  يجول  عّما  للتعبري  الأطفال؛ 
ر�شوم  �شكل  على  متحّركة  واأ�شكال  �شور  من 

واألعاب.
تعزيز التفكري

علّي/  قا�سم  غيداء  ال�سّيدة  واأ�سارت 
الربجمة  تعليم  العميد:  دّرة  مدر�سة 
يت�شّدر للوقوف اأمام معايري الأمية اجلديدة, 
تعليم  اأّن  وجدنا  تدري�شًيا  مالًكا  وب�شفتنا 
الأطفال مهارات الربجمة يف �شّن مبكرة يعّزز 
ويدّربهم  النظري,  التفكري  على  قدرتهم  من 
يح�ّشن  اأّنه  عن  ف�شاًل  امل�شكالت,  حّل  على 

التفاعل مع التكنولوجيا.  
اإّن تعليم الأطفال الربجمة اأمر مهّم, فالربجمة 
تبني عالقة جديدة بني الإن�شان والتكنولوجيا, 
ومتنح هذه العالقة اأ�شلوًبا جديًدا للتفكري فيما 
لروؤية  جديدة  وطريقة  نف�شه,  باملربمج  يتعّلق 

يف  الكبري  التقّدم  هذا  فمع  حوله,  من  العامل 
جمال التكنولوجيا, ل بّد من اأن ي�شعر الأطفال 
باأّنهم قادرون على فهمها واإدارتها ب�شكل جيد, 
ول يجب اأن يكون الأطفال جمّرد م�شتقبلني ملا 

ي�شنعه غريهم.
ومّثلت هذه امل�شابقة جوهر برنامج تعليمي مّت 
تطويره بالتعاون مع مدّر�شي ماّدة احلا�شوب, 
التالميذ  تعّلم  على  الأمر  يقت�شر  ولن 
والأجهزة  الربامج  لأحدث  وت�شميمهم 
بل  ال�شطناعي,  الذكاء  معرفة  جمال  يف 
لهذه  الأخالقية  الأبعاد  ا  اأي�شً �شيدر�شون 
يف  تتغلغل  والتي  التطّور,  �شريعة  التكنولوجيا 
الكثري من جوانب حياتنا, �شواء عرب ا�شتخدام 
فالتر ال�شور املوجودة على الهواتف الذكية اأو 

ال�شتخدام يف ال�شيارات ذاتية القيادة. 
مناق�شة  امل�شابقة  هذه  يف  ُطِرحت  اأّنه  ُيذكر 
فاعلة للطالبات, ملا للمنهج من ممّيزات جتمع 
جمموعة  يف  ال�شطناعي  الذكاء  معرفة  بني 
لغة  وفهم  الآلت  تعّلم  مثل  املو�شوعات  من 
�شنع  على  الطالبات  وم�شاعدة  احلا�شوب, 

اأ�شياء ذات قيمة يف جمال التعليم. 
التلميذات  تكرمي  مّت  امل�شابقة  ختام  ويف 

الفائزات باملراكز الثالثة الأوىل.

ِمن ِضمِن الَحَقائِِب الَمعِرِفيَِّة لِطالِباِت َمدَرَسِة ُدرَِّة الَعِميِد االبِتدائِيَِّة للَبناِتالَبرَمَجُة
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َتفِعيـــَل  َراعـــى  َهـــل 
ــي  ــانّي ِفـ ــِد اإلنسـ الُبعـ
الَقضايـــا االجِتماِعّيـــِة؟

نادية حمادة الشمرّي/ كربالء المقّدسة

العربي  الوطن  من  اإعالميات   )3( مع  لقاء 
ُيربهّن بالأدّلة على �شبب حاجة الإعالم لهّن:

االإعالمية.. القّوة املحّركة
مرمي كرنيب/ اإعالمية يف قناة املنار: 
املهند�شة  هي  الإعالمية  املراأة  اأّن  جتد 
وعباراتها  بكلماتها  تخّطط  التي  املعمارية 
اختيار  يف  حتى  الطرح,  فكرة  لرتتيب 

الإعالمية؛  التغطية  يف  امل�شتهدفة  الفئة 
اأفراد  وحتّرك  اأوًل,  املجتمعي  الهدف  لبلوغ 
الجتماعية,  الق�شايا  يف  املعنيني  املجتمع 
اإعالمي  فلكّل  الإعالمية,  الروؤية  بلوغ  ثّم 
ة به, والإعالم مهنة ذات تاأثري يف  روؤية خا�شّ
اإىل تغطية من�شفة  وعي اجلمهور؛ للو�شول 
وحتديد  العاّم,  ال�شالح  اأجل  من  و�شاملة 

تعابري )من اأين نبداأ؟ واأين نتوّقف؟(.
العربية  التي دعمت بها مرمي الإعالمية  ال�شفة 
اإىل  مييل  ب�شيكولوجيته  الإن�شان  اإّن  قائلة: 
ا  خا�شًّ فكرًيا  نتاًجا  لينتج  واأفراده؛  جمتمعه 
املجتمع,  اإىل  يخرجون  اأفراًدا  داخله  يف  يطوي 
اأهّمها الفكر  للقيم, ولعّل  فتبداأ مرحلة الرت�شيخ 
اجلمعي الذي ينتج ال�شالح وينّمي ح�ّس النتماء.

ِبُعيوِن 
إعالِمّياٍت 

َعَرِبّياٍت..

التَّخِطيُط اإلعالميُّ

اأكادميية،  ب�سهادات  موؤّهالت  ن�ساء 
التمّعن  ُيجدَن  لكّنهنَّ  حماميات،  ل�سَن 
املجتمعية،  االإن�سانية  الق�سايا  يف 
مل�ساعدة  حيادي  ب�سكل  فيها  ويفّكرَن 
املجتمع على روؤية اجلوانب االإن�سانية 
اأفراده، قادرات  التي ال يراها جميع 
الق�سية  على  ال�سوء  ت�سليط  على 
وقراءتها  وعنا�سرها،  املجتمعية 

وو�سع حلول م�ستقبلية.
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اأين اأنا؟ وماذا اأريد؟
توؤّكد �سكينة فقيه/ اإعالمية يف جريدة 
النهار على حمدودية دور املراأة الإعالمية يف 
ن�شر مو�شوع التطّوع املجتمعي وعر�شه, وذلك 
ب�شبب امل�شاحة املحدودة التي يعطيها الإعالم 
الإ�شالمي  وو�شائله ملو�شوعات كهذه يف عاملنا 
تتحّدث  الإعالمية  الو�شائل  فهذه  والعربي, 
فقط,  للتطّوع  العاملي  اليوم  يف  التطّوع  عن 
بع�س  عدا  ما  الأخرى  الأيام  يف  جتاهله  ويتّم 
بع�س  عليها  ال�شوء  ت�شّلط  التي  املبادرات 
امل�شاحة  اأّن  من  الرغم  فعلى  الإعالم,  و�شائل 
املراأة  اأّن  اإّل  �شغرية,  الجتماعية  للموا�شيع 
القيمة  تظهر  اأن  ا�شتطاعت  وامل�شلمة  العربية 
احلقيقية للتطّوع من منظوره الإن�شاين, ونحن 
م�شاحة  اأُعطيت  العربية  املراأة  اأّن  لو  ثقة  على 
�شعيد  على  اأف�شل  نتائج  لراأينا  اأكرب  وحّرية 
من  املو�شوع  ترى  املراأة  لأّن  التطّوعي؛  العمل 
واأخًتا,  وجّدًة,  ا,  واأمًّ امراأًة,  ب�شفتها  جانبها 
العمل  فيظهر  وغريها,  وطبيبًة,  ومعلمًة, 
ة  وبخا�شّ الإن�شانية,  جوانبه  بكّل  التطّوعي 
والو�شائل  الوظائف  ذات  الإعالم  و�شائل  يف 
يف  ودورها  الرقابي,  دورها  فمنها  املتعّددة, 
الفكرية,  الآفاق  وتو�شيع  والتوعية  التعليم 
حياة  اأ�شلوب  معرفة  يف  دورها  اإىل  اإ�شافة 
بني  بالتقريب  التعاطف  وتنمية  الآخرين 
والتطّلع  الطموح  بعث  اأدوارها:  ومن  النا�س, 
يحّفز  فكري  مناخ  واإيجاد  اأف�شل,  حياة  اإىل 
النا�س على التغيري والتطّور, اإذن فاإّن كّل هذه 
الأدوار مبجملها توؤّكد على دور و�شائل الإعالم 
والتوعية  التنمية  عملية  يف  به  تقوم  فيما 
َمن  تعرف  اأن  ا�شتطاعت  فهي  الجتماعية, 

تكون ب�شفتها اإعالمية, وماذا تريد.
امل�سباح ال�سحري

من�سور/  مريفت  االإعالمية  تر�سم 
�سغرًيا  خمّطًطا  النور  اإذاعة  يف  ُمعّدة 
ال�شحري  امل�شباح  وتقول:  مفّكرتها  يف 

نقاط  اإظهار  هو  العربية  الإعالمية  لوجود 
ا�شت�شعار  واإبرازها, ومتكينها من  القّوة لديها 
اإىل  اإ�شافة  اجلمهور,  على  وعك�شها  القّوة 
جانب تقوية الت�شل�شل املنطقي لعر�س الق�شية 
التي تر�شم  التخاطب  لغة  الجتماعية وتطوير 
الجتماعية,  الق�شايا  يف  الإعالمية  جناح 
�شنع  اإىل  املجتمع  اأفراد  يحتاج  ما  فدائًما 
منظور اآخر خارج املرّبع, لكّنه موجود يف حياة 
اأولويات  وجميعها  تفكريه,  وحميط  ال�شخ�س 
ُت�شهم وت�شاعد يف ر�شم كلمات اأ�شا�شية للق�شية 
العمل  مكّمالت  بعدها  لتاأتي  الجتماعية؛ 
الإعالمي من ثقافة ال�شورة, فما يزال العامل 
من  مهّما  م�شدًرا  الإعالمية  بو�شائله  العربي 
املجتمعات,  لبناء  والتثقيف  التوجيه  م�شادر 
يف  الأ�شا�شية  العنا�شر  اأهّم  من  تكون  وقد 

ت�شكيل مالمح املجتمعات. 
اال�ستثمار يف املحتوى النوعي

يف  اإعالمية  الزين/  اإلهام  ح  تو�سّ
ت�شعى  الذي  هو  التغيري  اأّن  النور:  اإذاعة 
واأّن  الإ�شالمية,   الإعالمية  املوؤ�ّش�شات  اإليه 
الطرح  جانب  على  يقت�شر  ل  الإعالمية  دور 
فح�شب, بل يحمل الأفراد واملجتمعات الفاعلة 
واحليوية على القيام مبحاولت تعزيز للتحّولت 
يف  التغيري  لعمليات  والتخطيط  الإيجابية, 
احلالت التي يكون فيها الواقع �شلبًيا؛ لننطلق 
اإىل ن�شق منّظم يحمل يف طّياته ر�شائل عديدة 

على  ومنها  مرغوب,  غري  لواقع  للت�شّدي 
�شبيل املثال الزّي املحت�شم لالإعالمية الذي 
يلتزم  التي  بالثقافة  وعًيا  جوهره  يف  ميّثل 
الزّي  واأّن  الإ�شالمي,  املجتمع  اأفراد  بها 
يف  الإن�شان  قدرات  من  يحّد  ل  املحت�شم 
ا  مهمًّ در�ًشا  نعطي  ثّم  ومن  الإبداع, 
اأن  للمراأة العربية  باأّن التغيري ل يجب 

يكون يف اجلوهر الثقايف الديني 
منط  بتح�شني  واإمّنا 

احلياة.

اإجنازاتهّن تتكّرر يف كّل يوم ملا اأثبتنه يف 
اأول  فكّن  بجدارة،  االإعالمية  ال�ساحة 
ففعلَن،  قّررَن  فو�سل،  الطريق  �سلك  َمن 
باإطار  واقتحمَن جمال االإعالم وقّدمَن 
طرح  لكّل  مو�سوعية  ومعاجلة  اإن�ساين 
قائدات  فهّن  املجتمع،  اأطروحات  من 
اإعالمية  عناوين  �سنعَن  التغيري،  نحو 
لق�س�ض اإن�سانية ملهمة، ورمّبا كّن جزًءا 

من تلك الق�س�ض على مدار االأيام.
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االخِتياُر اأَلفَضُل

يختار  فهو  الحياة،  في  كثيرة  لخيارات  اإلنسان  يخضع 

لكن  يختاره،  فيما  حّر  وهو  ومشربه،  وملبسه  مأكله 

لنفسه  اإلعالمية  وسيلته  اختيار  في  يتمّعن  أن  يجب 

وألوالده؛ ألنّها هي التي تغّذي عقله، وتحّدد مستقبله 

واتجاهاته في الحياة، ومدى ثباته على المبدأ والحّق. 

الرأي  البالغ في تشكيل  لوسائط اإلعالم واالتّصال األثر 

قناعات  تغيير  على  تعمل  بحيث  وتوجيهه،  العاّم 

هذه  على  القائمين  توّجهات  بحسب  األشخاص 

الوسائط، وتؤثر في أذواق المتلّقين وفي نمط إدراكهم 

للواقع. 

المجتمع والنهوض  إلى تثقيف  وهناك وسائل تهدف 

وتعمل  المستويات،  أعلى  إلى  وإدراكه  وعيه  بمستوى 

تأثيًرا فّعااًل،  الصاعدة والتأثير فيها  على تنشئة األجيال 

الخطاب  أدوات  ذلك  تحقيق  أجل  من  وتستخدم 

وتعمل  ورقًيا,  أو  إلكترونًيا  كان  سواء  البّناء،  اإلعالمي 

على شّد انتباه المتلّقي واستنهاض حّس التعّلم لديه. 

تلك  إحدى  هي  السالم(  )عليها  الزهراء  رياض  مجلة 

الوسائط التي تعمل بكّل جهدها لتحقيق أهدافها من 

الحلول  تقديم  إلى  المسلم  النسوي  المجتمع  تثقيف 

والطرق السليمة لتربية الطفل، وحّل المشاكل األسرية. 

في  نستعرض  عشر  السادس  المجلة  ميالد  وبمناسبة 

والداعمة  البارزة  الشخصيات  بعض  آراء  الخاّص  الملّف 

مجال  في  مسيرتها  وعلى  والمطّلعة عليها  للمجلة، 

اإلعالم الملتزم.
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المهندس عّباس موسى )دام توفيقه(

نائب األمين العاّم للعتبة العّباسية المقّدسة
احلمد هلل رّب العاملني, وال�شالة وال�شالم على حمّمد واآله الطاهرين 

يف الوقت الذي توقد فيه جملة ريا�س الزهراء  �شمعتها ال�شاد�شة ع�شرة ل 
ي�شعنا اإّل اأن نهّنئ مالكها املعطاء ملا يقّدمه من عطاء زاخر اأحتف به القّراء؛ 
اإذ نحن من املتابعني لهذه املجّلة املجتمعية التي ُتعنى بالأ�شرة؛ ملا فيها من 
وال�شداد  التوفيق  وجّل  عّز  املوىل  �شائلني  ومتنّوعة,  ثّرة  واأبواب  مو�شوعات 
لهم, ونتمّنى اأن نرى املزيد من العمل من املالك امل�شّرف لهذه املجلة املباركة.

بسمه تعالى
وهذه  االنتماء  هذا  ويكفيها   ، الزهراء  رياض  هي 
والثقافة  المعرفة  لطالبي  رياًضا  هللا  جعلها  اإلضافة، 
الواعية والعميقة، شكًرا لمالكها جميًعا على ما يبذلونه 

من جهد واضح.

سماحة السّيد أحمد الصافّي )دام عّزه(

المتولّي الشرعي للعتبة العّباسية المقّدسة

السّيد مصطفى مرتضى ضياء الدين )دام تأييده(

األمين العام للعتبة العّباسية المقّدسة
مبنا�شبة اإيقاد ال�شمعة ال�شاد�شة ع�شرة من عمر جملة ريا�س الزهراء , هذه 
املجلة الفاطمية الزينبية, ي�شّرنا وي�شعدنا اأن نبارك ملالك هذه املجلة الرائعة مبا 
حتمله من ر�شالة ثقافية واإعالمية هادفة, مّتخذة من منهج اأهل البيت  طريًقا 

وعنواًنا خلطاها الثابتة.
من  ملزيد  يوفقهّن  واأن  فيها,  العامالت  بناتنا  ي�شّدد خطى  اأن    اهلل  ن�شاأل   
العطاء يف خدمة ال�شّديقة الطاهرة فاطمة الزهراء , واأن ميّن عليهّن بالعمر 
التحية  اآلف  العّبا�س )عليه  الف�شل  اأبي  املوىل  املوفقية يف خدمة  ودوام  املديد, 

وال�شالم(.
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السّيد ليث الموسوّي )دام توفيقه(

عضو مجلس اإلدارة في العتبة العّباسية المقّدسة
يف غرة كّل �شهر, ومنذ اأكرث من عقد ون�شف تطالعنا جملة ريا�س الزهراء  ب�شفحاتها الأنيقة 
وم�شامينها املباركة لتوحي لنا بعد ما جنده من ثمار يف مقالتها باأّنها ما تزال حا�شرة يف اأروقة الفكر 
وال�شحافة, م�شتنرية بفي�س نهج اآل البيت  يف ما ُين�شر على �شفحاتها, م�شتلهمة ال�شداد مّمن 

كان و�شم املجلة ُمزدان با�شمها املبارك, م�شتظّلة بفيء منائر النور ل�شاحب اجلود والإيثار.
فكّل ال�شكر والتقدير ملالكها املوّقر على ُح�شن الأداء واإدامة هذا العطاء, مبتهلني اإىل املوىل تعاىل 

بدوام املوفقية لهّن وال�شداد.

الدكتور عّباس رشيد الددة )دام توفيقه(

عضو مجلس اإلدارة في العتبة العّباسية المقّدسة
ريا�س الزهراء  ا�شم معروف, اأ�شبح ي�شري مبا�شرة اإىل هذه املجلة الغّراء بفعل ن�شاطها ودميومة 
املعرفة  اأبواب  اأكرث من باب من  اإىل َطرق  وب�شعيها  تن�شر,  التنّوع فيما  لها ميزة  �شدورها, وحُت�شب 

مراعاًة لأمزجة الفئة امل�شتهدفة وتنّوع امليول يف ظّل تنّوع امل�شهد الن�شري العاّم.
ول �شّك يف اأّنها عرب ن�شرها التعليمي والرتبوي �شعت اإىل تغطية ما يوافق روؤية العتبة العّبا�شية املقّد�شة, 

وعك�شت متّيزها, و�شّلطت ال�شوء على موا�شيع ما تزال تعاين من عتمة الن�شر يف �شفحات غريها. 
اأدعو لكم مبزيد من التوفيق وال�شداد.

المهندس محّمد األشيقر )دام توفيقه(

عضو مجلس اإلدارة في العتبة العّباسية المقّدسة

اأعداد املجلة وجدنا ما ي�شّرنا من عطاء وجهود طّيبة تبذلها  عرب الّطالع على 
املالكات القائمة على اإ�شدار هذه الأعداد. 

دعاوؤنا لكم باملزيد من النجاح والتوفيق خلدمة املجتمع ورقي ثقافته.
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األستاذ كاظم عبد الحسين عبادة )دام توفيقه(

عضو مجلس اإلدارة في العتبة العّباسية المقّدسة
باأعذب  لكم  اأتقّدم  زائريه,  وخدمة  بخدمته  ت�شّرفنا  مَلن  املباركة  القّبة  حتت  لكم  الدعاء  بعد 
على  حملتم  َمن  ويا  والإيثار,  واجلود  املاء  �شّيد  بخدمة  ت�شّرفتم  َمن  يا  والتربيكات,  التهاين 
عاتقكم ن�شر ر�شالة �شّيد الأنبياء واملر�شلني, وعرتته الغّر امليامني )�شلوات اهلل عليهم اأجمعني(, 

واقرتنت خدمتكم با�شم �شّيدة ن�شاء العاملني يف ريا�شها الغّراء. 
اأمتّنى لكم دوام املوفقية والنجاح يف عملكم, مع خال�س الدعاء والتقدير.

الحاجّ جواد الحسناوّي )دام توفيقه(

عضو مجلس اإلدارة في العتبة العّباسية المقّدسة
ل يخفى على اأحد اأّن لالإعالم دوًرا مهّما يف بناء املجتمع بكافة جوانبه: الدينية, والجتماعية, 
والقت�شادية, والأ�شرية, وهي املجالت التي تفاعلت معها هذه املجّلة الغّراء ريا�س الزهراء 

, واأفردت لها اأبواًبا و�شفحات.  
ومبنا�شبة اإيقاد ال�شمعة ال�شاد�شة ع�شرة من عمر هذه املجلة املعطاء ي�شّرفنا اأن نقّدم ملالكها 

كّل ال�شكر والثناء مع خال�س الدعاء والحرتام.
منهًجا  الفاطميات  بناتنا  من  فيها  والعاملني  املبارك  ومالكها  العزيزة  ملجلتنا  نتمنى 
والزينبيات �شلوًكا ومنطًقا دوام التاأّلق والإبداع, وال�شتمرار برفد املجتمع الن�شوي بكّل ما 

من �شاأنه زيادة الوعي, واللتزام الديني والفكري له لكونه اللبنة الأ�شا�س يف بناء املجتمع.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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)الزهراء(  هدية  )الرياض(   هذي 

)مجلٌة( لُهّن  حبًّا   لبناتها 

ستٌة نّيراٍت  عشر  بعد   من 

مسيرها خّط  )العّباس(   ويسّدد 

عنايٍة بكلِّ  )الصافّي(   والسّيد 
الرؤى زينبيات  يا  ُبوركْت   قد 

آخٌر لقاٌء  لنا  الختام   هذا 

اإلهداِء في  الزهراء  أطيَب  ما    

الشعراِء قصائد  تقول  ماذا    

باألضواِء األرجاء  على  سارْت    

الُقّراِء إلى  نوٌر  بها  فإذا    

اإلعالِء إلى  مسيرتها  يرعى    

دعائي لُكّن  لذا  الجهود  هذي    

)الزهراِء( برعاية  قابٍل  في    

السّيد عدنان محّمد الموسوّي )دام توفيقه(

مدير مكتب السّيد األمين العاّم

هذا ومض نوراني يشّع من فناء صحن المولى أبي الفضل العّباس j ترّكبْت 

حروفُه بالعلم والمعرفة.. وُسقيْت من جوده المبارك الفّياض

وسمقت مرتفعًة من قدِّ المنائر الزاهية الشامخة، فإذا هي )رياٌض( وأّي رياٍض

 هي رياض الزهراء

انشراًحا  تزدْد  فيها  ُجْل  والفقه،  والعلم  واألدب  المعارف  محّطات  صوت 

وابتهاًجا

سلمت تلك الجهود المباركة

سلمت تلك األيادي العاملة

سلمت تلك األفكار المنّورة

فما بدأ من بذرة باألمس، فاليوم هو ثمرة بل ثمار، بل رياض ممتلئة بالجنى 

الَعسلّي

أين القاطفون؟

أين الحاصدون؟

أين القارئون؟

هّلموا وانهلوا من هذا التوفيق المعرفي، وإلى المزيد إن شاء هللا تعالى..

ٍ
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ِرياٌض أزهرْت
ـــي  ـــا وه ـــر زهوره ـــن عبي ـــق م ـــراء  ونستنش ـــاض الزه ـــي ري ـــع ف ـــل أن نرب جمي

ـــا  ـــة ترعاه ـــة هادف ـــة فاطمّي ـــًدا، مجل ـــب أب ـــرّي ال ينض ـــض كوث ـــن في ـــقى م ُتس

ـــت  ـــد هّل ـــاًء، وق ـــاًء وعط ـــك نم ـــزداد بذل ـــاًء، فت ـــاًء ووف ـــا إب ـــل يميره ـــا كفي كّف

علينـــا فـــي األول مـــن شـــهر شـــعبان ســـنة 1428هــــ، فقرأناهـــا وتابعناهـــا 

ـــا. ـــرت( أّرخناه ـــاض أزه ـــوم )ري ـــا الموس ـــي نظمن ـــا، وف وأحببناه

ــا ــد َغِنمـ ــْرُف قـ ــا الَحـ  َوفيهـ

الُظَلمـــا ُنوُرهـــا  َق   َفَمـــزَّ

ابَتَســـما لهـــا   َوَشـــْعَباُن 

ُخِتمـــا أَســـَفاِرها   َمـــدى 

َعَلمـــا أَصبحـــْت   لِهـــذا 

َشـــَمما َزاَدهـــا   َعَفاًفـــا 

ُنِظمـــا ِشـــْعُرنَا   َوِفيهـــا 

ُرِســـما ِمنهاِجَهـــا   ُذَرى 

َكِلمـــا أَزهـــرْت  قـــد   لِـــذا 

َوَســـما َعرُشـــَها  ــَع   تربَـّ

الَقَلمـــا أَطَلـــَق   لِبِـــدْءٍ 

الِقَممـــا  َحْرُفَهـــا  َفَعانَـــَق 

َكِلمـــا أَزهـــرْت   ريـــاٌض 

 أَطلَّـــْت فـــي الطُفـــوف َســـًنا

ُمَعلََّمـــًة ِســـْفًرا   بَـــدْت 

تَكِريًمـــا  يـــن   وبالكفَّ

َراٍع لَهـــا   َفعّبـــاٌس 

ُمَجلَّلـــًة هلَّـــْت   وإِذ 

ُجَمـــاًل عندَهـــا   نََثرنَـــا 

َفاِطَمـــة بِاســـِم   ِريـــاٌض 

نطقـــْت قـــد   فِبالزهـــراِء 

ــَدًى ــْدِر ُهـ ــل ِخـ ــَد كفيـ َوِعنـ

أَْبَجـــُدُه  ولِلتاريـــِخ 

نََطَقـــْت َهاُهَنـــا  َفـــَأرِّْخ: 

ِرياٌض أزهرْت

 1428هـ

الحاّج علّي الصّفار )دام توفيقه(

معاون السيد نائب األمين العاّم
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للرياِض َمَدىللرياِض َمَدى

ـــي أن  ـــُب ل ـــراء  يطي ـــاض الزه ـــة ري ـــرة لمجل ـــة عش ـــمعة السادس ـــاد الش ـــبة إيق ـــوم وبمناس والي

ـــاء، ونشـــر  ـــة ســـاقي عطاشـــى كرب ـــى هـــذا العطـــاء تحـــَت رعاي ـــة عل ـــكر مـــاك المجل ـــارَك وأَش أب

 ,ـــراء ـــة الزه ـــه فاطم ـــا وبضعت ـــاء ُأّم أَبيه ـــّيدة النس ـــيرة س ـــة بس ـــرأَة المؤمن ـــد الم ـــا يفي كّل م

ـــَدى(. ـــاِض َم ـــاٍت عنواُنهـــا )لِلري ـــا إيقـــاد هـــذه الشـــمعة السادســـة عشـــرة بَأبي وأَنظـــم ُمؤرًِّخ

ريـــاٌض أصبحـــْت َعَلمـــا

وهـــدى عّفـــًة  نراهـــا 

ـــمْت ـــد رس ـــراِء ق فبالزه

وبالمعـــروِف قـــد نََطقـــْت

وأضَحـــْت فـــي ِرَحـــاِب ُتقـــًى

ُتِلَيـــْت آيـــٌة  ريـــاٌض 

حــــيا ذاِت  ُكلُّ  لِتحــــيا 

ـــهُدها ـــوم نش ـــذا الي وه

ــمًعا ــدْت شـ ــذا أوقـ لهـ

واٌو بعَدهـــا  َفيـــاٌء 

َمـــَدى فأّرْخ:)لِلريـــاِض 

اأُلَممـــا ُيرِشـــُد  بنـــوٍر 

تهـــادى فـــي المـــدى ُقُدمـــا

ــما ــوي ِقَيــ ــواًل تحتـ ُفصـ

وَخـــطَّ يراُعهـــا ِحَكمـــا

ــا  ــَحُذ الِهَممـ ــزٍم تَشـ بَِعـ

ِحجابًـــا والعفـــاُف َهَمـــى

الِقَممـــا يقهـــُر  بعـــزٍّ 

ــا ــا َكَرمـ ــُض ُحروُفهـ تَفيـ

جديـــًدا يكشـــُف الُظَلمـــا

أنـــارْت بالبتـــوِل َســـما

ــا( ــا َعَلمـ ــى طوُدهـ لَِيبقـ

1443هـ

الحاّج علّي الصّفار )دام توفيقه(

معاون السيد نائب األمين العاّم
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الشيخ صالح الخفاجّي )دام توفيقه(

 رئيس قسم الشؤون الدينية
الإعالمية,  الفو�شى  و�شط  قد�شية  ونفحات  اأنواًرا  ت�شّع  الغّراء  جملتكم  تزال  ما 
وتهافت مريع لالإعالم وت�شطيح للعقول, واإف�شاد لالأذواق من ِقبل اأ�شوات م�شبوهة 
تنت�شر على مواقع الإنرتنيت واملطبوعات ـ حيث امل�شاحة الأكرب تاأثرًيا يف الإعالم ـ 
حتاول اإغواء فتياتنا واإخراجهّن عن اجلاّدة امل�شتقيمة, وال�شلوك القومي, باأ�شاليب 
تت�شّدى  الأجواء  هذه  و�شط  لكن  والنزوات,  وال�شهوات  الأهواء  تخاطب  رخي�شة 
والنهو�س  التحّدي  على  الر�شينة  املطبوعات  من  واأمثالها  الغّراء  جملتكم  وت�شّر 
التاريخ  حماكاة  يف  ة  بخا�شّ والجتماعية,  والثقافية  الدينية  امل�شوؤولية  باأعباء 
و�شخ�شياته الفّذة, وترجمتها اإىل الواقع, وتقريبه اإىل الأذهان والنفو�س؛ لتحقيق 
ة الرتكيز على كيفية اتخاذ القدوة التي ترفع من اجلهد  الأهداف املن�شودة, بخا�شّ
الن�شوية  ال�شخ�شيات  قبيل طرح  من  ب�شورة ع�شرية وحمّببة  والأخالقي  الروحي 
البالغ  اهتمامكم  وكذلك  واأمثالها,    البنني  اأّم  كال�شّيدة  وت�شويرها  الإ�شالمية 
بالت�شحيات اجل�شيمة التي قّدمها اأبطال العراق, وتخليد ال�شهداء الذين اأرخ�شوا 
دماءهم من اأجل القيم ال�شامية, وندعو اهلل تعاىل اأن يرفع قدركم وي�شّدد خطاكم 

ملا فيه اخلري. 

السّيد عقيل الياسرّي )دام توفيقه(

رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية
احلمد هلل رّب العاملني وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف الأنبياء واملر�شلني حمّمد واآله 

الطّيبني الطاهرين )�شلوات اهلل عليهم اأجمعني(.
اإّنه ملن دواعي الفخر اأن نت�شّرف بان�شمامنا اإىل هذا الإ�شدار املبارك املو�شوم با�شم 
�شّيدة ن�شاء العاملني من الأولني والآخرين ـ �شلوات اهلل عليها ـ وهذا بحّد ذاته �شرف 

ما بعده �شرف .
 ا�شتطاعت اأن تثبت نف�شها يف �شدارة املجاّلت ملا حتويه  جملة ريا�س الزهراء 
ة َمن حتاكيهم,  من اأبواب وموا�شيع تعود بالنفع العاّم على جميع ال�شرائح, وبخا�شّ

األ وهي املراأة: اأ�شا�س املجتمع والأبناء الذين هم اللبنة الأوىل لبنائه.
على  الكاتبات  حر�س  بدليل  الإعالمي,  �شداه  حّقق  الإ�شدار  هذا  اأّن  �شّك  فبال 
وحر�س  الن�شوية,  املحافل  جميع  يف  وجودها  وكذلك  املجلة,  يف  والكتابة  امل�شاركة 
  الزهراء  الن�شوية على جملة ريا�س  وامللتقيات  املهرجانات  اإقامة  املهتّمني على 

بينهم؛ لكونها املراآة النا�شعة والعاك�شة لن�شاطاتهم بكّل مهنية واأمانة.
�شيوّلد  الغّراء  املجلة  هذه  يف  العامالت  ِقبل  من  العالية  الِهمم  هذه  اأّن  �شّك  وبال 
خدمة  يف  الريادي  دورهّن  واإبراز  الن�شاء,  خلدمة  م�شتقبلية  اآفاًقا  ويفتح  م�شاريع 

املجتمع, وحت�شني هذه ال�شريحة من جميع املخاطر والبتالءات.
 , وختاًما ندعو الباري جّل وعال اأن يوّفق جميع العاملني يف ن�شر فكر اآل البيت

واأن ي�شّدد خطاهم, اإّنه �شميع جميب .
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السّيد محّمد الموسوّي )دام توفيقه(

قسم الشؤون الدينية في العتبة العّباسية المقّدسة
َك�َشَجَرٍة  َبًة  َطيِّ َكِلَمًة  َمَثاًل   ُ اهللَّ �َشَرَب  َكْيَف  َتَر  اأَمَلْ  تعاىل:  اهلل  قال 

َماِء )اإبراهيم: 24(.  ُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها يِف ال�شَّ َبٍة اأَ�شْ َطيِّ
                                              : ريا�س الزهراء

النفو�س  واآن�شت  باأحكامها..  القلوب  نّورت  دانية..  بقطوف  اأزهار 
بفقراتها.. ال�شعادة يف طّياتها.. العلم والتعليم يف جنباتها..  

واحة  اإميانية..  نفحات  اإىل  املجتمع..  على  ونوافذ  للروح,  هم�شٍة  فمن 
للرباءة 

فهي بحّق من القلب تنبع.. ومع النا�س جتري.. 
راقت ل�شّتى الأذواق.. منا�شبات ودرو�س.. طيٌب ودواٌء للنفو�س.

الشيخ عّمار الهاللّي )دام توفيقه(

 رئيس قسم شؤون المعارف اإلسالمية واإلنسانية
الغّراء    اأ�شرة جملة ريا�س الزهراء  اإىل  التهاين والتربيكاِت  خال�س 
الإبداع  من  جديد  عام  يف  ودخولها  جديدًة,  �شمعًة  اإيقادها  مبنا�شبة 

والتاأّلق والنجاح.
هذه املجلة التي كانت وما تزال مراآًة للمراأِة الزينبية, ونربا�ًشا لالإعالِم 
الديني املُلتزم, �شارت نحو العقول والقلوب بخطًى واثقة, حتمل يف طّياتها 

.j عبق الوفاء من مرقد �شّيد املاء
الثمني,  الإ�شدار  بهذا  لنا  هنيًئا  نقول:  اأن  اإّل  ي�شعنا  ل  املنا�شبة  وبهذه   

ومبارك للقائمني عليه والعاملني فيه.    
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المهندس أحمد صادق حسن )دام توفيقه(

رئيس قسم مؤّسسة الوافي للتوثيق والدراسات

الف�شل  اأبي  املوىل  رحاب  يف  ُغِر�س  ن�شوية  ملجلة  برعم  اأول  بو�شفها  اإطاللتها  منذ 
العّبا�س j وهي تن�شر عبريها للقّراء؛ لتكون واحًة من واحات الإبداع, ومنهاًل اآخر 

من معني العتبة العّبا�شية املقّد�شة للمراأة والطفل. 
تنّوعت �شذراتها على مدى �شفحات ُتخّط برياعات واأقالم لها جّل التحّية والتقدير, 
فراحت تكرب كّل عام وهي تزدان األًقا, وت�شتمّد مدادها من جود العّبا�س j؛ لت�شقي 
جمهورها اأدًبا ومعرفًة, واليوم نقّدم ملجلة ريا�س الزهراء  كّل التهاين وهي جتتاز 
عاًما جديًدا, متمّنني لها النجاح الدائم, ولتبقى منارًة لالأدب الن�شوي �شائلني العلّي 

القدير اأن يبارك مبالكها, واأن ميّن عليهم باملوفقية الدائمة.  

األستاذ محّمد آل تاجر )دام توفيقه(

مدير مركز الكفيل للطباعة واإلعالن
قد ل اأكون متابًعا جيًدا لتطّور ال�شحافة الن�شوية يف كربالء اأو على م�شتوى العراق, لكّني 
بالتاأكيد من املراقبني لالأو�شاع الجتماعية التي ت�شتدعي من دون اأدنى �شّك تفعيل دور 
ال�شحافة للحديث عنها ب�شكل يثري اهتمام القارئ من جهة, ويحّقق هدفها التوعوي من 
جهة اأخرى, وما لفت انتباهي يف اإ�شدار جملة ريا�س الزهراء  اأمران ُيعّدان اأ�شا�س 
جناح املطبوعات الورقية واقًعا, وهما اأ�شلوب الطرح وطريقة املعاجلة, وهنا اأوّد الإ�شارة 
اجلمهور  طبيعة  درا�شة  طريق  عن  الر�شالة  اإي�شال  ميكن  وكيف  التلّقي  م�شاألة  اإىل 
فمن  املراأة,  اإىل  موّجهة  جملة    الزهراء  ريا�س  اأّن  ومبا  واهتماماته,  امل�شتهدف 
�س يف جمال  البديهي اأن تكون جملة منّوعة و�شاملة لكّل ما يتعّلق باملجتمع, لكون التخ�شّ
ال�شحافة الن�شوية ي�شل اإىل مديات وا�شعة تعك�س الدور احلقيقي للمراأة يف تعزيز منط 
ال�شكل تختلف اختالًفا كبرًيا  الورقية من حيث  احلياة ب�شكل عام, فتقييم املطبوعات 
�شي  تخ�شّ وبح�شب  وغريها,  والثقافية,  والجتماعية  الإعالمية  م�شامينها  تقييم  عن 
فاأنا اأقرب ما اأكون اإىل ال�شكل والت�شميم والإخراج الفّني مّني اإىل امل�شمون, لكّني اأجد 
, اإّل اأّنها ل تزال بحاجة اإىل تطوير اأدواتها,  ريا�س الزهراء  قد حّققت �شكاًل م�شتقالًّ
�شاأنها �شاأن اأّي نتاج �شحفي يفر�س عليه التطّور املت�شارع يف جمال الت�شاميم واعتماد 
باأ�شلوب  وا�شتخدامها  املتاحة,  الفّنية  التقنيات  مواكبة  على  املنت  اخت�شار  يف  ال�شور 

احرتايف لتحقيق نوع جيد, بغ�ّس النظر عن جانب الكّم.
العّبا�شية  للعتبة  الفكرية  الإ�شدارات  عرب  م�شتوى  من  اأكرث  على  حتقيقه  ميكن  فما 
ت�شّم  التي  الإعالمية  امل�شاحة  وا�شًعا يف  ياأخذ حّيًزا  اأن  املقّد�شة هو ذاته ما نطمح يف 
اأمناًطا مت�شاّدة بر�شائل موّجهة للبناء, واأخرى للهدم, وما بينهما من تناف�س على تقدمي 

ماّدة �شحفية ميكنها اأن ترت�ّشخ يف ذهن املتلّقي؛ لتحقيق غايٍة ما.
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 األستاذ رضوان عبد الهادي الخضر )دام توفيقه(

مسؤول مركز الفكر واإلبداع
ال�شالة وال�شالم على اأ�شرف اخللق والأنام �شّيدنا ومولنا اأبي القا�شم حمّمد وعلى 

اآله الطّيبني الطاهرين.
 مبنا�شبة دخولها عامها ال�شاد�س ع�شر نبارك ملجلة ريا�س الزهراء  التي حملت 
اأطهر واأجمل الأ�شماء جهودها القّيمة, وح�شورها الفاعل يف امل�شهد الثقايف الن�شوي 
والأ�شري, واإ�شهاماتها يف تهيئة املناخ املالئم لنمّو كفاءات املراأة الذي يج�ّشد اإمياًنا 
بقدراتها على التاأثري يف بناء املجتمع, حيث يتطّلب دور املراأة يف املجتمع احلديث ثقًة 
ا يف الطموح والأفكار, اإ�شافة اإىل املبادرة, واملواظبة,  والرغبة الكامنة  بالنف�س, و�شموًّ
القادرة  والقائدة  والزوجة  والأخت  الأّم  هي  فاملراأة  والإبداع,  والإجناز  العمل  يف 
فيهم  تاأثرًيا  الأكرث  وهي  تربيًة  طّيبة,  وفتيات  فتيان  املجتمع من  �شباب  تربية  على 
العاك�شة  املراآة  واإ�شهاًما يف جناحاتهم, فكانت املجلة على مدى خم�شة ع�شر عاًما 
لهموم املراأة, وال�شبيل ال�شاعي اإىل خدمتها, حيث اأخذت على عاتقها الت�شّدي لن�شر 
الثقافة الدينية والأ�شرية يف املجتمع, وكانت املراأة الهدف الأ�شمى للمجلة ور�شالتها 
تهّم  التي  الثقافية  املجالت  يف  الدائم  ح�شورها  اإىل  م�شاًفا  الهادفة,  الإعالمية 

املراأة, فكان لها الأثر الكبري والبارز يف تنمية الو�شط الن�شوي ب�شهادة اجلميع. 
ن�شاأل اهلل تبارك وتعاىل املزيد من التوفيق وال�شداد مل�شرية املجلة ومالكها الكرمي.

أ. م. د. علّي شمخّي

رئيس األبحاث في مركز الدراسات والبحوث - وزارة 

الثقافة
خم�شة ع�شر عاًما م�شى على �شدور جملة ريا�س الزهراء , املجلة 
الن�شوية يف  التغيري يف العراق, واأعادت لل�شحافة  التي رافقت �شنوات 
هذا  ياأخذ  اأن  توّقعنا  الأوىل  الأعداد  ومنذ  و�شداها,  �شيتها  العراق 
املجلة  �شفحات  حفلت  فقد  املطبوعات,  بني  املعهودة  مكانته  املطبوع 
مبوا�شيع قّيمة عك�شت ب�شكل وا�شح اجلهد الكبري ملالكها, ويف كّل مّرة 
من  عدًدا  املجلة  حترير  رئي�شة  الهّر/  اإبراهيم  ليلى  ال�شّيدة  تهديني 
اأعداد املجلة حينما كنُت اأعمل تدري�شًيا يف جامعة اأهل البيت  اأجد 

تطّوًرا كبرًيا يف طباعة املجلة وحتريرها.
جملة ريا�س الزهراء  هي نافذة من نوافذ املعرفة التي غّذت قارئات 
املجلة وقّرائها بالكثري من املعلومات, و�شّكلت روافد ثقافية واإعالمية يف 

م�شرية ال�شحافة العراقية. 
حتّية اإىل كّل العاملني والعامالت يف اأروقة املجلة, داعني اهلل اأن يوّفق 

اجلميع خلدمة العراق واأهله.
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سرمد سالم/ كاتب وإعالمي 

مسؤول الشعبة العلمية في قسم الشؤون الفكرية والثقافية
: ريا�س الزهراء

هي �ِشفر حمل ا�شم ريا�س الأدب والفّن.. 
ن�شوية  وحكايات  ا  ق�ش�شً لتجمع  الف�شيح؛  العامل  اأرجاء  جتوب  ووئام  حمّبة  ر�شالة  هي 

تزدان مبا حتمله من جوهر.. 
هي زهرة يانعة مفعمة باأريج الولء.. 

هي لوحة فكرية ثقافية اإعالمية..
وت�شميمها  الفريد  حمتواها  ثنايا  يف  وندور  الأنيقة,  املجلة  هذه  طّيات  يف  ننتقل  حني 
اأبيات  اأدبية,  مقطوعات  جماًل,  مفردات,  جّمة:  جميلة  اأ�شياء  ونطالع  نقراأ  الرائع, 
ا, حكايات, معلومات خمتلفة, منها الديني والجتماعي  �شعرية, مقطوعات نرثية, ق�ش�شً

والإعالمي والعلمي, وغريها..
اأنامل ن�شوية ناعمة؛ لتكون زهرة  �شها, َخّطتها  فاملجلة جديدة مبحتواها, فريدة بتخ�شّ
بني ثنايا هذه الريا�س الوا�شعة ولتجتمع الأزهار من حمافظاتنا العراقية العزيزة, ومن 
وا�شعة  فالريا�س  هناك,  من  وزهرة  هنا  من  زهرة  الأ�شيلة,  العربية  الأقطار  خمتلف 
والأزهار اجلميلة قليلة ونادرة, وعلينا اأن ننتقي اأجملهّن �شكاًل واأطيبهّن عطًرا لتكون يف 

   . ريا�س الزهراء
كاتبات و�شعَن ع�شارة اأفكارهّن على قراطي�س املجلة لتكون هذه الوجبة الفكرية الثقافية, 
ال�شوؤون  الن�شوية من ق�شم    البنني  اأّم  ال�شّيدة  الرائعة عن مكتبة  ولت�شدر هذه املجلة 
جوهر,  من  حتمله  مبا  وتتاأّلق  لتزدان  املقّد�شة  العّبا�شية  للعتبة  التابع  والثقافية  الفكرية 
ا حتمل ا�شم  ولتنت�شي وتتباهى با�شمها وانتمائها, وتنطلق يف �شماء العطاء لكونها ريا�شً

 . الزهراء
العّبا�س  اأبي الف�شل  اليوم نبارك ملالك املجلة �شنوات العطاء يف خدمة املوىل  وها نحن 
الغّراء,  املجلة  هذه  من  عدًدا   )180( فيها  �شدر  العمل,  من  عاًما  ع�شر  خم�شة   ,j
فمباركٌة جهود مالكها اجلّبارة, ومبارك لهّن هذه اخلدمة احلّقة لأهل البيت , جعلها 
اهلل ذخًرا لهّن, ون�شّد على اأياديهّن لال�شتمرار وللتحديث وال�شتحداث يف اأبواب املجلة, 

ولي�شتمّر التاأّلق والعطاء خدمًة للعرتة الطاهرة.

د. عارف حاتم الجبورّي

 تدريسي في جامعة بابل
واإن �شاء  ال�شاد�س ع�شر,    مبارك لكم ميالد جملة ريا�س الزهراء 

اهلل تعاىل يكون لكم املزيد من التقّدم والنجاح والتمّيز.
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مالك مجلة )عطاء الشباب(
ال�شباب(  )عطاء  جملة  تتقّدم  الإبداع,  ومناخات  املعرفة,  وديدن  القلب,  �شغاف  من 
باأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل جملة ريا�س الزهراء  مبنا�شبة عيدها ال�شاد�س 
ع�شر, داعني الباري عّز وجّل املزيد من الإبداع والزدهار والنجاح للمجلة,  واأن تكمل 
م�شريتها الرائدة يف جمال خدمة املجتمع الن�شوي والرتقاء مب�شتواه الثقايف والديني عن 
طريق ن�شر الثقافة الدينية والأ�شرية, وكّل ما يخ�ّس املراأة امل�شلمة, �شعًيا منها اإىل �شنع 
لبنة قوية لبناء املجتمع ال�شالح والقومي, مثلما نقف وقفة احرتام واإجالل للقائمني على 
اإ�شدارها ملا قّدموه ويقّدمونه من عطاء �شخي, واأن ي�شّدد خطاهم, ويبارك يف جهودهم 

ال�شاعية اإىل خدمة اأهل البيت , ون�شر تعاليمهم املباركة.

األستاذ علّي حبيب العيدانّي )دام توفيقه(

رقيب لغوي في مركز إحياء التراث
ع�شرة,  ال�شاد�شة  �شنتها  دخولها  ال�شالم(  )عليها  الزهراء  ريا�س  نبارك ملالك جملة 
وهم يف اإبداع متوا�شل وتفاٍن دائم لدميومة اإ�شدار هذا املنجز الثقايف املبارك, ونحن 
كتابة  يف  الدّقة  حتّري  بف�شل  اللغوية  �شالمتها  جانب  يف  امللحوظ  التطّور  نلم�س  اليوم 
موا�شيعها, ومن ثّم مراجعتها مراجعًة دقيقًة اأنيقًة؛ لتخرج بعبارات و�شياغات �شليمة 

بعيدة عن الإيغال والإبهام. 
املر�شوم  وامل�شار  للمنهج  اأداًء  واأعمدتها,  اأبوابها  يف  املو�شوعاتي  التنّوع  نرى  نزال  وما 
واملحّدد لها, ونتمّنى على هياأة التحرير اإفراد عمود خمت�ّس باللغة العربية على اختالف 

م�شاربها, وتنّوع فروعها, وتعّدد مو�شوعاتها, واأخال اأّن ذلك اأ�شبح اأمًرا ي�شرًيا.
 اأ�شاأل اهلل العلّي القدير اأن يزيد من عطائكم ويوّفقكم خلدمة مدر�شة اآل البيت )عليهم 

ال�شالم(, واأن ل يحرمنا من خدمة ب�شعة الر�شول )�شّلى اهلل عليه واآله(.

علّي الطالقاني

كاتب وصحفي ـ كربالء المقّدسة
اأتقّدم باأجمل التربيكات والتهاين لكم وملجلتكم املوّقرة مبنا�شبة حلول العام ال�شاد�س 
ع�شر على اإ�شدارها املتمّيز, و�شكري وتقديري للجهود التي تبذلونها من اأجل اإظهارها 

بهذا ال�شكل اجلميل..
نتمّنى لكم دوام النجاح, وندعو الُنَخب املثّقفة اإىل التوا�شل مع املجلة لرفدها بالنتاجات 
املعريف  النتاج  بهذا  تثق  واأ�شواًتا حا�شرة  اإ�شهامات  اأّن هناك  نعتقد  اإّننا  اإذ  املعرفية, 

للن�شر, وما يوجد من حر�س نراه الآن فاأّنه دليل على وجود ج�شور معرفية ممتّدة.
 ختاًما, اأمنياتنا لكم مبرور عام جديد مليء باملعرفة واخلري.
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ابتسام عطا

 مسؤولة شعبة مكتبة أّم البنين
: اإىل مالك جملة ريا�س الزهراء

مع  اأقف  حينما  والعتزاز  بالفخر  اأ�شعر 
�شمعتها  توقد  اإعالمية  معرفية  منارة 
عاتقها  على  حتمل  ع�شرة,  ال�شاد�شة 
والظالم,  اجلهل  عتمات  وتبديد  التنوير 
لكّن  ق�شري,  عمرها  للبع�س  يبدو  فقد 
ُوِلدت  فهي  بالزمن,  ُتقا�س  ل  املعرفة 
الذي ل  ال�شم�س  نور  نا�شجة �شاخمة مثل 

يبداأ اإّل من القّمة. 
ودامت  والتاأّلق,  الألق  من  املزيد  اإىل 
ونربا�ًشا  باحلّق,  يوؤمن  منرًبا  جملتكم 
وي�شون  معانيها,  للكلمات  يعيد  وّهاًجا 

للمثّقف كرامته ووعيه.
بحّق  م�شّددون  موّفقون  واأنتم  عام  كّل 

 .j املوىل اأبي الف�شل العّبا�س

منتهى صادق حّسون

مسؤولة ُشعبة الزينبيات
: اإىل مالك جملة ريا�س الزهراء

 لقد اهتّمت املجلة املباركة مبخاطبة جميع ال�شرائح الن�شوية, حيث تنّوعت موا�شيعها التي مت�ّس املراأة 
امل�شلمة عرب اإي�شال فكر اأهل البيت )عليهم ال�شالم(, ور�شالة فاطمة الزهراء )عليها ال�شالم( اإىل 

املراأة امل�شلمة يف عّفتها ودينها وُخلقها وال�شري على نهجها والقتداء بها.

الشيخ حسين عبد الرضا األسدّي )دام توفيقه(

أستاذ الحوزة العلمية ـ رئيس تحرير مدّونة الكفيل

نبارك ملجلة ريا�س الزهراء  ومالكها العلمي والفّني هذا ال�شرح املبارك, وبلوغ 
املجلة عامها ال�شاد�س ع�شر, داعني اهلل تعاىل اأن يدمي عطاءكم ويزيد يف توفيقكم, 
لكّل  وّفقكم اهلل  والأ�شلوب,  الطرح  والتجّدد يف  الإبداع  لكم مزيًدا من  ناأمل  مثلما 

خري, ورزقكم ُح�شن اخلامتة.

ليلى إبراهيم الهّر 

 رئيس تحرير مجلة رياض الزهراء

)النهايات السعيدة(
يف احلياة هناك طرق متعّددة ن�شلكها للو�شول اإىل اأهدافنا, وكّل اإن�شان يختلف هدفه عن الآخر, 
فمنهم َمن ي�شعى للح�شول على الرثوة, ومنهم َمن ي�شعى للح�شول على ال�شلطة واملكانة, ومنهم 

َمن ي�شعى للح�شول عليهما مًعا.
وهديف يف احلياة اأن اأحّقق حلًما راودين منذ ال�شغر, وهو اأن اأكون عن�شًرا فاعاًل واأ�شاعد الآخرين؛ 

لتكون احلياة اأجمل مَلن حويل, وكرب ومنا هذا احللم ليكون لكّل النا�س مبا اأمتّكن واأ�شتطيع.
درا�شتي,  بحكم  املقّد�شة  العّبا�شية  العتبة  مكتبة  اإىل  اأنت�شب  اأن  يل  واختارت  الأقدار  جتاذبتني 
فكنُت يف قّمة ال�شعادة على الرغم من الظروف املزرية التي كنُت اأمّر بها, ومنها انطلقُت لتحقيق 
احللم عرب عملي يف جملة ريا�س الزهراء , والتي تهدف اإىل تثقيف الن�شاء والأ�شرة, وتربية 

الطفل. 
وبكّل ما اأوتيُت من قّوة وعزم �شعيُت اإىل حتقيق حلمي, وقد حّققت جزًءا منه بعد �شتة ع�شر عاًما 
بحلوها ومّرها, وما اأزال اأ�شعى بقواي املتهالكة نحو نهاية �شعيدة اأريد اأن اأ�شل اإليها, األ وهي اأن 

ا لوجهه الكرمي, ويوؤجرين عليه يف الآخرة, اإّنه �شميع جميب.  يتقّبل اهلل تعاىل عملي خال�شً
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سارة الحّفار

مركز الثقافة األسرية
�شمعة اأخرى تتوّقد لتنري درب الثقافة 
املتاأّلق  بعطائكم..  املتوّهج  بنورها 

بتفانيكم..
حمّررات  اأنامل  �شياوؤها  �شمعة 
الن�شو�س والتقارير؛ لرتفد جمتمعنا 

مبعلومات نرّية.. 
بفي�س  واملعرفة  العلم  ريا�س  ت�شيء 

 .. من الزهراء
عيدكم  الثقايف  لل�شارع  مبارك 
الزهراء  ريا�س  يف  اجلديد  ورو�شكم 

..

السّيدة أسماء رعد العبادّي

مسؤولة مركز العفاف النسوي 

للتسّوق
اءة مبارك  جملة ريا�س الزهراء  الو�شّ

ميالدِك الأغّر
ات الإلكرتونية الجتماعية,  يف زمن املن�شّ
جنمة  ملعت  الإخبارية,  املواقع  ووفرة 
الريا�س يف هذا الف�شاء بني عدد لمتناٍه 
اأ�شا�شية  ركيزة  لت�شبح  املن�شورات؛  من 
خّطة  تديرها  والتاأثري  للتغيري  واأداة 
املجتمع  على  ترّكز  وا�شحة  اإعالمية 
الن�شوي؛ لتقوم بتغطية ق�شايا املراأة خارج 
ال�شور النمطية, وهي معنية بالن�شاطات 

والإجنازات الكثرية التي ُقمَن بها.. 
كنِت يا ريا�س الزهراء  ول تزالني يف 

كنف املوىل لينهل من ِقطافِك اجلميع.. 

اسمهان إبراهيم

معهد الكفيل لألطفال 

القابلين للتعلم
اخللق  اأ�شرف  على  وال�شالم  ال�شالة 
اأجمعني, اأبي القا�شم حمّمد وعلى اآل 

بيته الطّيبني الطاهرين
 جملة ريا�س الزهراء

تنرث  بن�شمات  ميالدِك  عطر  فاح 
�شذاها 

لتمّتع العقول, وتخاطب الأفكار 
اأبدعتم على مدى م�شريتكم احلافلة..
ريا�س  ملجلة  التهاين  باأزكى  اأتقّدم 

  الزهراء
ومتّنياتنا  املمّيز,  ومالكها  باإدارتها 
املراتب يف  اأعلى  اإىل  املجلة  اأن ت�شل 

م�شريتها بكّل تقّدم وجناح.
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مدرسة فدك الزهراء  الدينية النسوية
اإىل الأقالم اجلاّدة والهادفة...

اإىل مبدعات ريا�س الزهراء  واملتاأّلقات طوال �شتة ع�شر عاًما...

للبناء  ووفقكّن  اإبداعكّن  ِمداد  اهلل  اأدام   , الزهراء  بنات  اإىل 
والتمهيد..

ا اإّنه ملجهود ُم�شّرف يعمل ب�شمت...  حقًّ

نتمّنى كّل التوفيق لكّل القائمني على جملة ريا�س الزهراء , والتي 

ة يف زمن تكون فيه املراأة  اأّثرت يف القارئات بثقافة وتوعية, بخا�شّ
باأم�ّس احلاجة اإىل الثقافة الإ�شالمية العلمية والعقائد احلّقة... 

اأن  ونتمّنى  والقبول,  التوفيق  لكم  جالله  جل  اهلل  ن�شاأل  ختاًما 
وكّل عام  الإبداع,  املزيد من  واإىل  نف�شه,  والتقّدم  بالقّوة  ت�شتمّروا 

واأنتم يف ركب مولتنا الزهراء )عليها اآلف التحية وال�شالم(

زينب علّي جواد

 مديرة مركز الصّديقة الطاهرة
من راية اجلود نبداأ, وب�شوت خفقتها نهتدي اإىل الطريق؛ لن�شري على 
الدرب الذي ر�شمته اأكّف مقطوعة, وخمار اأزهرت عليه ترائب ر�شمت 

خطواتنا نحو اإ�شراقة دولة العدل الإلهي.
ن�شوية  ن�شاطات  لتكون  الواقع  على  وترت�شم  الأفكار  تزهر  عندما 
متنّوعة من مهرجانات وندوات وخمّيمات وغريها, فتنبثق من )مركز 
من    الزهراء  عبق  وينت�شر  ال�شالم(,  عليها  الطاهرة  ال�شّديقة 
رفع  على  العزم  �شددَن  ن�شاء  اأبطالها  ا  ق�ش�شً للعامل  لرتوي  ريا�شها؛ 
لكّل �شائرة على  لتكون قدوة  اإىل كّل م�شمع؛    الزهراء وبنيها  ا�شم 

. دروب املجد والتاأّلق, ع�شى اأن نحظى بربكات دعوات املوىل
.j دمتم يف مزيد من التاأّلق والنجاح حتت لواء قمر الع�شرية
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إنعام تّمار الكعبّي

كاتبة ـ النجف األشرف
اجلهل,  ظالم  يح�شر  املعرفة  �شمعة  اإيقاد 
اإيقاد    الزهراء  ريا�س  ملجلة  فبورك 

�شمعتها ال�شاد�شة ع�شرة. 
دام �شياوؤها يف خدمة الدين واملذهب. 

زينب عبد هللا العارضّي

كاتبة ـ النجف األشرف  
ور�شائل  حّب  كلمات  ورد,  واأكاليل  فّل  باقات 
يتقّبل  باأن  بالدعاء  نرفعها  �شوؤال  اأكّف  وّد, 
ويجعل  العطاء,  وتعاىل منكم هذا  تبارك  اهلل 
عامكم القادم عام خري وبركة واألطاف ومناء.
حرمتم  ول  الن�شاء,  �شّيدة  خدمة  يف  دمتم 

عنايات �شاحبة هذه املجلة الغّراء.

خديجة حسن القصير

كاتبة ـ النجف األشرف
عام  كّل  ومالًكا,  اإدارًة    الزهراء  لريا�س 
ع�شرة  ال�شاد�شة  الذكرى  يف  بخري  واأنتم 

لتاأ�شي�س جملتكم الغّراء, وّفقكم اهلل, وُبوركت 
بال�شورة  الن�شوي  الإعالم  رفد  يف  جهودكم 
امل�شّرفة عن املراأة ودورها يف جمتمعاتنا اليوم.

مروة خالد

كاتبة ـ كربالء المقّدسة
املجتمع,  خدمة  يف  متمّيزون  واأنتم  عام  كّل 

ودمتم من جناح اإىل جناح.

منى إبراهيم الشيخ

كاتبة ـ البحرين
خم�شة ع�شر عاًما واأنِت نهٌر َغِدق, يجري من 

كّف ال�شّقاء لريوي عط�س الِظماء... 
ت�شيئني  اء  و�شّ قمٌر  واأنِت  عاًما  ع�شر  خم�شة 
الدرب لل�شائرين, مقتب�شًة �شوءِك من نور قمر 

..j بني ها�شم
والعطاء,  الفي�س  واأنِت  عاًما  ع�شر  خم�شة 
واجلود وال�شخاء, كاأبي الف�شل املعطاء؛ الذي 
الإ�شالم  اأجل عّزة  النف�س وبذلها من  اأرخ�س 

واإباه ...

نبارك ل�شرحِك ال�شامخ الأبّي: ريا�س الزهراء 
)عليها ال�شالم( حلول العام ال�شاد�س ع�شر. 

والء عطشان الموسوّي

كاتبة ـ كربالء المقّدسة
نبارك ملجلة ريا�س الزهراء   بلوغها ال�شنة 
املوىل  �شائلني  انطالقها,  ال�شاد�شة ع�شرة من 
اأن تكون �شعاًعا ونربا�ًشا من مولتنا  عّز وجّل 
ت�شدح   , الزهراء  العاملني  ن�شاء  �شّيدة 

بالعلم واملعرفة ليتاأّلق بها الُكّتاب والقّراء.
دوام التوفيق والنجاح لكم.

منتهى محسن محّمد

كاتبة ـ بغداد
رقراقة هي الكلمات عندما تن�شاب يف جداول 
الأطهار  بيته  واآل  اخلامت  امل�شطفى  حّب 

)�شلوات اهلل عليهم اأجمعني( ..
فناء  يف  تنت�شر  عندما  العطور  هي  وزكية 

القدا�شة واأروقة املجد والكرامة ..
فكيف ت�شّم الأوراق كّل اأن�شام املحّبة والولية, 
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اأحجيتها على �شفحات  تن�شج احلروف  وكيف 
جملتنا الغّراء التي تزدان بربيعها الدائم حتت 

..j ظّل اأبي الف�شل قمر الهوا�شم
منذ خم�س ع�شرة �شنة خلت واملجلة تر�شد عرب 
التوعوية, والق�ش�س  املتنّوعة املقالت  اأبوابها 
مت�ّس  التي  املثمرة  وال�شتطالعات  املوؤثرة, 

الواقع مبو�شوعية ر�شيدة.
اجلميلة  حّلتها  يف  الأوراق  وت�شطّف 
املوا�شيع  عناوين  حتاكي  التي  وت�شاميمها 
اأطروحتها على مدى  باحرتافية عالية؛ لتقّدم 
واأقالم  الثاقب  الفكر  بوهج  املا�شية  ال�شنوات 
الن�شاء الفوا�شل؛ ليربز يف الأخري لّب الق�شّية 
املتمحور يف تعبيد الطريق لالقتبا�س من �شرية 
اأهل البيت , وامل�شي على نهجهم والهتداء 
اّتباعه,  املراد  الفّذ  الأمنوذج  فهم  بنورهم, 
والذي به ينال العبد فيو�شات الدنيا والآخرة..
حّيا اهلل جملتنا الغّراء التي انغم�شت يف حمّبة 
العرتة الطاهرة, وُعِجنت بحّناء الولء لأ�شرف 

البيوتات رفعًة وكرامًة. 

: اإىل جملتي احلبيبة ريا�س الزهراء
كّل عام واأنِت مزهرة وناب�شة وثرية...

اأنفا�س العا�شقني ِمداًدا  كّل عام واأنِت ت�شّمني 
وق�شّيًة ..

وحّيا اهلل العاملني فيِك وَمن خلف الكوالي�س, 
جزيل  واأنالهم  التوفيق,  هذا  لهم  اهلل  واأدام 

العطاء والإح�شان.

سرور عبد الكريم المحّمداوي

كاتبة ـ بغداد
على  ال�شالة  بعبق  معّطرة  اأهديها  تهاين 
على  جديدة  �شنة  مبيالد  حمّمد  واآل  حمّمد 
بالط الأيام, نور للعقول الباحثة عن احلقيقة, 
دعائي   : الزهراء  ريا�س  احلّب  جملة  اإىل 
�شرية  لتعليم  والنجاح  والتوفيق  بالتفّوق  لها 

العرتة الطاهرة  ون�شرها. 
يف  وبارك  اهلل  وّفقكم  الطّيب:  مالكها  واإىل 

�شعيكم وجمهودكم امل�شتمّر بالعطاء والنور.

آالء طاهر

إعالمية في العتبة الحسينية المقّدسة
الغّراء  املجلة  اإىل  واملحّبة  والحرتام  الوّد   كل 
والأدبية  الفكرية  امل�شامني  �شاحبة  واملوّقرة, 
ميالدها  بعيد  ال�شامية  والعلمية  والجتماعية 

ال�شاد�س ع�شر. 
وبهذه املنا�شبة ال�شعيدة اأحّيي جميع القائمني 
وال�شامخ  النرّي  الإعالمي  ال�شرح  هذا  على 
لعطائهم,  والتربيكات  التهاين  باأزكى 
والتفّوق,  النجاح  �شّلم  املخل�س يف   وجلهادهم 
واخلطرية  ال�شعبة  الظروف  ظّل  يف  ة  بخا�شّ
الجتماعية  امل�شكالت  فيها  اأ�شبحت  التي 
مبجتمعنا,  تع�شف  والعقائدية  والفكرية 

فجعلته عر�شة لالأفكار امل�شتوردة.
فال�شورة التي ر�شمها الإعالم العاملي وجنح يف 
هي  املتديّن,  واإعالمه  العربي  العامل  اإىل  بّثها 
�شورة عن املراأة تتطابق يف م�شامينها مع اإطار 
احلقيقية  القيمة  وتديّن  والنحراف,  ال�شلبية 
والعّفة  احلياء  جوهر  خد�س  وحماولة  للمراأة, 
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وا�شتباحة  وبناتهم,  امل�شلمني  اأبناء  نفو�س  يف 
�شلع  اأّنهّن  على  واإظهارهّن  الن�شاء  خ�شو�شية 
الزوجة  اأمنوذج  طرح  عرب  للت�شويق  م�شتهلكة 
لل�شخرية,  مدعاًة  البيت  رّبة  وجعل  املت�شّلطة, 

وعّدها رمًزا للجهل.
الواقع  مواكبة  عن  الإعالم  و�شائل  عجزت 
احلقيقي للمراأة, وتناول اإجنازاتها وق�شاياها, 
اإعالمية  بر�شالة  تواجهها  التي  والتحّديات 
للقيام  الع�شماء  املجلة  هذه  فانربت  جاّدة, 
ا  م�شًعّ مناًرا  يكون  هادف,  اإعالمي  مب�شروع 
يف �شماء الف�شيلة عرب اإجناز دام ملّدة خم�شة 
الإ�شالمية,  الهوّية  على  للحفاظ  عاًما  ع�شر 
احل�شينية  والق�شّية   , البيت  ومنهج  اأهل 

ة. بخا�شّ
َخَدمة   دمتم و�شّدد اهلل خطاكم, وجعلكم من 
اأبًدا, وكّل عام واأنتم من    العرتة الطاهرة 

عطاء اإىل عطاء.

إخالص داود حاكم

كاتبة ـ كربالء المقّدسة
وكلمة  النور,  ملفتاح  اخلال�شة  بالتهنئة  اأتوّجه 
املفيدة:  واملعلومة  الثابت,  والقلم  احلكمة, 
عامها  بانتهاء    الزهراء  ريا�س  جملة 
اخلام�س ع�شر وبداية عام جديد, ونتمّنى لها 

املزيد من التاأّلق والتقّدم والزدهار.

هدى ريسان الشّمري

كاتبة
تتعاىل الأ�شوات.. ومتتزج العبارات.. 

وتتحّرك الأنامل؛ لتخّط كلمات تبقى يف القلب 
ذكريات.. 

لرت�شم لكم التهاين والتربيكات..  
اآيات  اأ�شمى  اأقّدم  اأن  وي�شّرفني  ي�شعدين 
التهاين والتربيكات اإىل جملتي الرائعة: جملة 

 .. ريا�س الزهراء

واأفتخر كّل الفخر باأن اأكون يف �شمن كاتباتها 
املبدعات..  

باقة ورد معّطرة باأزكى العطور ملالكها املمّيز 
مبنا�شبة اإيقاد �شمعتها ال�شاد�شة ع�شرة, واإىل 

مزيد من العطاء والألق. 
زينب إسماعيل عبد هللا
كاتبة ـ كربالء المقّدسة

اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيات  باأ�شمى  اأبعث 
كيف  عّلمتني  التي  معّلمتي  اإىل  عمري,  زهرة 

اأغو�س يف بحر الكلمات؛ لأ�شتخرج
من�شوًدا  عقًدا  منه  اأ�شوغ  ومرجاًنا  لوؤلوؤًا  منه 
يعجب  قرطا�شي,  �شدر  على  الكلمات  من 

القّراء..
 , الزهراء  ريا�س  ومع�شوقتي:  �شّيدتي  اإىل 
النحر,  لدم  احل�شني  ع�شق  مثل  ع�شقتها  التي 

وع�شق العّبا�س جلرف النهر.
 كّل عام وريا�شنا باألف خري....
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زينب شاكر السّماك

كاتبة ـ كربالء المقّدسة
اإىل  الأماين  واأطيب  التهاين  باأحّر  اأتقّدم 
  الزهراء  ريا�س  جملة  يف  العاملني  كاّفة 
عن  يعرّب  الذي  وال�شوت  الإعالمي,  الرافد 
الثقافية  جمالتها:  جميع  يف  امل�شلمة  املراأة 
والجتماعية والتنموية, مبنا�شبة ذكرى �شدور 
وا�شتمراًرا  ال�شالم(,  )عليها  الزهراء  ريا�س 
اأثناء  يف  حّققته  الذي  النظري  منقطع  للنجاح 
الأعوام املا�شية, واأمتّنى دوام العطاء املتوا�شل 

واملهنية العالية التي تتمّيز بها.

عبير عّباس المنظور

كاتبة ـ البصرة
عطا�شى  �شاقي  حّب  على  اجتمعت  اأقالم 
كربالء, فا�شتقت منه الوفاء لأهل بيت النبّوة, 

و�شقت بها املجتمع فكًرا ووعًيا وعطاًء.
وَحَلت  اأينعت,  قد  زهراء  يا  ريا�شِك  هي  ها 
باأقالم  �شّيدتي  موالياتِك  تقطفها  ثمارها, 

بناتِك واإدارتهّن.
الدوؤوب  خم�شة ع�شر عاًما من العطاء والعمل 
على  املراأة  واقع  وحت�شني  املجتمع,  خلدمة 

م�شتوى النظرية والتطبيق.
ال�شمعة  اإيقادها  الغّراء  لريا�شنا  مبارك 
الف�شل  اأبي  مولنا  خدمة  يف  ع�شرة  ال�شاد�شة 
مولتنا  وبا�شم  ال�شالم(,  )عليه  العّبا�س 

الزهراء )�شالم اهلل عليها(.  

عفاف محّمد محسن

 كاتبة 
العّبا�س  الف�شل  اأبي  ظّل  يف  ترعرع  برعًما  يا 

)عليه ال�شالم( فتقاطر منه ندى الكلمات..
على  ترمتي  وُتقى  وعلم  وموّدة,  حّب  مقالت 
اآل  طهر  يف  متاأّلقة  مرتمّنة  الولء,  اأعتاب 
حمّمد )�شّلى اهلل عليه واآله( ترتقي الكلمات.. 
واأّما ا�شمها فوا�شح بني املالأ, فيكفي اأّن ا�شمها 
�شّيدة  النجاة,  �شّر  مولتنا  �شمّيٍة:  خري  على 
الن�شاء, األ فانهلوا من علمها, فهي خري دواة. 
يف  امل�شّجلة  ال�شنوات  هذه  مرور  لكم  اأبارك 

مولتنا  الن�شاء,  و�شّيدة  الأىُل,  خري  �شّجل 
الزهراء , فلقد ا�شتنه�شتم الِهمم, وقّويتم 
يف  اأعينكم  وقّرت  م�شاعيكم,  فبوركت  القلم, 

اجلنان غًدا.

وسن نوري حسين

كاتبة ـ كربالء المقّدسة
نقّية  تظّل  كالنور  ال�شادقة  الكلمة  هي  هكذا 
تقاذف  �شفاءها  يعّكر  ل  معطاء,  �شافية 

الأباطيل والأكاذيب من حولها..
بعذوبة  للخري  املحّبة  القلوب  اإىل  تن�شاب 

ونقاء..
تهفو لها الأرواح كاأن�شودة ل مُتّل, تتدىّل عناقيد 
من ريا�شها الغّناء؛ لت�شبع �شغب النفو�س علًما 

ومعرفًة..
ل  اأنامل  اإىل  نر�شلها  والأمنّيات  التحّيات  كّل 
بثبات  مت�شي  بل  التوّقف,  اأو  الرتاجع  تعرف 

لرت�شم الغد بلون الربيع الزاهر..
وتوا�شلون  اخُلطى,  حتّثون  واأنتم  عام  كّل 

العطاء والتمّيز..
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اِدِقيَن َعَلى ُهَدى الصَّ
فاطمة صاحب العوادّي/ بغداد

�شيعة  على  متّر  التي  املريرة  الذكريات  من 
 ذكرى هدم قبور اأئمة البقيع  اأهل البيت
التي باتت و�شمة عار على جبني كّل َمن مّد يد 

التخريب نحوها.
اأّم جعفر: جنتمع اليوم لنتذّكر اإحدى الفجائع 
و�شيعتهم,     البيت  اأهل  على  مّرت  التي 
  البقيع  اأئمة  قبور  هدم  ذكرى  وهي  األ 
�شنة  �شّوال  �شهر  من  الثامن  يف  الثانية  للمّرة 

)1925م(.
اأّم ح�شني: اإّنها فاجعة موؤملة, ولطاملا كان حمّبو 
اأهل البيت  ي�شتذكرونها عرب اإقامة جمال�س 

العزاء.
عن  معلومات  لدّي  وقالت:  زهراء  تقّدمت 
ال�شرقي  اجلنوب  يف  تقع  اإّنها  املقربة:  هذه 
وفيها  املنّورة,  املدينة  يف  النبوّي  امل�شجد  من 
قبور اأربعة من الأئمة املع�شومني, وهم الإمام 
احل�شني  بن  علّي  والإمام  املجتبى,  احل�شن 
)عليهم  ال�شادق  والإمام  الباقر,  والإمام 

�شلوات اهلل و�شالمه(.
فمن  ال�شحابة,  من  الكثري  قبور  ا  اأي�شً وفيها 
الأن�شار  ومن  مظعون,  بن  عثمان  املهاجرين 
ُدِفن  اأول َمن  اأ�شعد بن زرارة الأن�شاري, وهو 
النبّي  ابن  قرب  اإىل  اإ�شافة  املقربة,  هذه  يف 

الأكرم , وقبور بع�س زوجاته.
املقربة  هذه  تعّر�شت  قائلًة:  زينب  واأكملت 
�شنة  يف  كانت  الأوىل  مّرتني,  اجلائر  للهدم 
)1805م(, والثانية يف )1925م(, وهو انتهاك 
�شارخ حلرمة اأهل بيت النبّي الأكرم )�شلوات 
الهجمتني  ويف  اآله(,  وعلى  عليه  و�شالمه  اهلل 
حلرمات  ا�شتباحة  من  ب�شعة,  جرائم  ُارُتكبت 
ومقتنياتهم  اأموالهم  و�شلب  الآمنني,  النا�س 

ونهبها.
خطبة:  تلقي  اأن  تريد  كاأّنها  هدى  انربت 
هو  والغرقد  ال�شجر,  اأرم  مو�شع  هو  والبقيع 
كبار العو�شج, والعو�شج ا�شم نبات يكرث يف هذه 

املنطقة, ومنها جاءت ت�شمية )بقيع الغرقد(.
 , اأّم زهراء: اأح�شننتَّ يا بنات, وبارك اهلل فيكنَّ
يبدو اأّن هناك م�شاريع ُتقام من دون اأن ندري! 

ـ قالتها بدعابة ـ  
هدى: اإّن البنات على ُخطى الأّمهات.

 . اأّم جعفر: احلمد هلل, فِنعم البنات اأننتَّ
ذكرى  علينا  متّر  ال�شهر  هذا  يف  زهراء:  اأّم 
 , األيمة اأخرى, وهي �شهادة الإمام ال�شادق
حميي ال�شريعة, واملجاهد يف اهلل حّق اجلهاد. 
الذين  واملعرفة  العلم  اأّم علّي: كان عدد طلبة 

اآلف  اأربعة    ال�شادق  اإمامنا  عن  يروون 
طالب, وبهذا نعلم كيف حمى اإمامنا الدين. 

 ال�شادق اإمامنا  اأعّد  لقد  اأجل,  جواد:  اأّم 
الزنادقة  ل�شبهات  للت�شّدي  اأ�شحابه 

وامللحدين, واإبطال الِبدع والأفكار امل�شّلة.  
ب�شريته  نقتدي  اأن  نريد  نحن  جعفر:  اأّم 
العلم  طلب  طريق  عن  ديننا  عن  الدفاع  يف 
القراآن  وهما  ال�شافية,  منابعها  من  واملعرفة 

. الكرمي والعرتة الطاهرة
الإمام  من  ب�شرى  جمل�شنا  زينة  زهراء:  اأّم 
�شيعتنا  اأّن  "لو  قال:  حيث    ال�شادق 
ولأظّلهم  الالئكة،  ل�شافحتهم  ا�شتقاموا 
فوقهم  ولأكلوا من  نهاًرا،  ولأ�شرقوا  الغمام، 
اإّل  �شيًئا  اهلل  �شاألوا  ولا  اأرجلهم،  حتت  ومن 

اأعطاهم")1(. 
بهذه  اأختم  اأن  اأوّد  الطّيبات,  �شّيداتي  زينب: 
يف  �شوال  �شهر  من  الـ)15(  ففي  املعلومة: 
ال�شنة )7( للهجرة ُرّدت ال�شم�س لإمامنا اأمري 
اإىل  اأخرى  منقبة  لُت�شاف  )2(؛  املوؤمنني 

مناقبه التي ل حُت�شى.
...................................

)1(  ميزان احلكمة: ج 2, �س 1541.
)2(  الإر�شاد: ج 1, �س 345. 
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ابُّ  الشَّ َينَهُض  َكيَف 
تِِه؟ ِبَنفِسِه وما ُنقَطُة ُقوَّ

يقين نعمة الغالبّي/ كربالء المقّدسة

مراحل  من  عمرية  مرحلة  لكّل 
الإن�شان خ�شائ�شها, وتعّد مرحلة 
ال�شباب من اأهّم املراحل العمرية 
لكونها  نظًرا  الفرد؛  حياة  يف 
تكوين  يف  ت�شهم  التي  املرحلة 
وجتعله  امل�شتقبلية,  �شخ�شيته 
ومعتمًدا  نف�شه,  اإثبات  على  قادًرا 

على ذاته وم�شوؤوًل عنها.
ويف الوقت احلايل يواجه ال�شباب 
اأطر  حتت  التحّديات  من  العديد 
ال�شاّب  اإهمال  بع�شها  خمتلفة, 

نف�شه. 
حتدٍّ  الغربية  الثقافات  ولدخول 
بني  انت�شرت  اإّنها  اإذ  خا�ّس, 
عادات  واأ�شبحت  ال�شباب, 
م�شّميات  حتت  ميار�شونها 
ر,  التح�شّ احلّرية,  خمتلفة: 

الرغم  على  ذلك,  وغري  التطّور, 
باأّية  التقّدم   اإىل  اأّنها ل متّت  من 
كذلك,  يح�شبونها  اأّنهم  اإّل  �شلة, 
ال�شاّب  جند  ذلك  عن  ف�شاًل 
نف�شه,  على  العتماد  يف  يتوانى 
وا�شتثمار طاقاته الكامنة بالطرق 
يف  عمره  يبّدد  فرتاه  ال�شحيحة, 
امللهيات, فاأغلب ال�شباب يفتقرون 
الإمام  ينّبه  لذا  التخطيط؛  اإىل 
علّي  على ق�شية مهّمة, األ وهي 
فيقول  لل�شباب,  الفكري  الفراغ 
: "واإّنا قلب احلدث كالأر�س 
�شيء  اأُلقي فيها من  اخلالية، ما 
تاأثري  نن�شى  ول  قبلته..")1(, 
يف  الأ�شري  البناء  يف  التحّولت 
ال�شاّب؛ لكون الأ�شرة اللبنة الأوىل 
�شخ�شيته,  وتكوين  ن�شاأته  يف 

الذي  النف�شي  التاأثري  اإىل  اإ�شافة 
ا يف حياته.  يوؤّدي دوًرا مهمًّ

يف  تكمن  امل�شلم  ال�شاّب  فقّوة 
هوّيتنا  متّثل  فعقيدتنا  العقيدة, 
فمهما  نظرنا,  وجهة  ولي�شت 
والتغيريات  الأحداث  ع�شفت 
بنهج  متم�ّشًكا  املوؤمن  نرى  بالأيام 
اإىل  يعود  وهذا   , البيت  اأهل 
عليها  ن�شاأ  التي  ال�شليمة  الفطرة 
ما  اإذا  مهّمة  نقطة  فهي  ال�شاّب, 
ا�شُتثمرت بال�شكل ال�شحيح للبدء 
برحلة احلياة, وتكوين ال�شخ�شية 
ربيعه  برعم  فيخ�شّر  امل�شتقّلة, 
�شالح  مبجتمع  ونحظى  بالنمّو, 

قادر على تغيري واقعه ب�شبابه.
.........................

)1( نهج البالغة: ج 3,  �س 40.
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َقْتُل

رقّية عاشور التقي/ البحرين

اجلاثمة  العمالقة,  الأنا  �شخرة  اإّنها 
بال�شوء,  الأّمارة  النف�س  وهدة  فوق 
العطاء  رائحة  تفوح  اأن  من  واملانعة 
واملجتمع,  الأ�شرة  يف  الإح�شان  ليعبق 
التعامل  ي�شعب  حجمها  وبت�شّخم 
الأناين  ال�شخ�س  اإّن  اإذ  �شاحبها,  مع 
فال  الدوام,  على  م�شيًبا  نف�شه  يرى 
نف�شه  ويجد  والإر�شاد,  الن�شح  يقبل 
ل على الآخرين حتى ي�شري فتات  املتف�شّ
اإح�شانه َديًنا على الغري يوجب الق�شاء, 
غري  عنوة,  اإليه  الإح�شان  وي�شتجدي 
كالبهيمة  ي�شبح  حتى  بالغري,  مكرتث 
هّمها علفها, وما اإن تطغى تلك ال�شفة 
بعد  اإلهه هواه,  يّتخذ  النف�س حتى  على 
ب زاده, والكرب م�شربه,  اأن يجعل التع�شّ
فيغدو  غنيمته,  واحل�شد  ثوبه,  والرياء 
حاله مثل حال فرعون, حيث قال:  اأََنا 
واإن  )النازعات:24(,   اْلأَْعلَى ُكُم  َربُّ

مل يتفّوه املتكرّب بها. 
حميطنا  يف  كهذا  �شخ�س  وجود  اإّن 
اأمرنا, فاإن اخرتنا  يجعلنا يف حرج من 
باأف�شل  ذلك  فلي�س  والتحّمل  ال�شرب 

�شائك  فكالهما  املواجهة,  خيار  من 
التعامل معه هو  الأمثل يف  ومّر, واحلل 
هو  حقيقته  يف  الأناين  فاإّن  التوازن, 
اأّنها  يعتقد  نف�شه,  يف  حاجة  عن  باحث 
اأو  املطابق  الواقع  عن  النظر  بغ�ّس  له 
املخالف؛ لهذا فاإّن الإفراط يف التعاطي 
والتفريط  ويطغى,  يتمادى  يجعله  معه 
�شر�ًشا غ�شوًبا  يجعله  ق�شاء حاجته  يف 

منتقًما.
حولها  مَبن  فتًكا  اأ�شّد  الأنانية  وتكون 
املقّربني  نالت  اأو  تفاقمت,  كّلما 
كالزوجني مثاًل, ففي الوقت الذي يجب 
يكون  لبع�شهما,  �شكًنا  فيه  يكونا  اأن 
النفور والتاأّزم متاأّجًجا يف خ�شّم احلياة 
اأن  ال�شهل  بال�شيء  فلي�س  الزوجية, 
دون  لذاته  مياًل  بنف�شه  اأحدهما  يتفّرد 
�شواه, فيطلب الهتمام من الآخر ويعّزه 
عنه, فاإّن احلّب ل يدوم مع حال كهذه, 
فقدانه  ومع  التبادل,  تتطّلب  فال�شراكة 
وترخي  الغربة  وتخّيم  املوّدة,  ُتفقد 
العيال  به  ي�شت�شيء  نور  فاأّي  �شدولها, 
وهم يرون الأنانية هي املعيار, ويكيلون 

لبع�شهم بغري مكيال, فُيبخ�شون حّبهم 
اإذ  الإميان,  يبلغون  فال  عيالهم,  وحّب 
لأخيه  امل�شلم  بحّب  اإّل  ل  يتح�شّ ل  اإّنه 
والأقربون  لنف�شه,  يحّبه  مثلما  امل�شلم 
  الباقر  الإمام  فعن  باملعروف,  اأوىل 
واأحبْب  ال�شلم  اأخاَك  "اأحبْب  قال:  اأّنه 
له ما حتّب لنف�شَك، واكره له ما تكره 
�شاألَك  واإذا  ف�شله  احتجت  اإذا  لنف�شَك، 
فاإّنه ل  تّدخر عنه خرًيا،  فاأعِطه، ول 
لَك  فاإّنه  ظهًرا  له  كن  عنَك،  يّدخره 
ظهر، اإن غاب فاحفظه يف غيبته، واإن 
منَك  فاإّنه  واأكرمه  واأجّله  فزره،  �شهد 
فال  عاتًبا  عليَك  كان  واإن  منه،  واأنَت 
يف  وما  �شخيمته  ت�شّل  حتى  تفارقه 
اهلل  فاحمد  خري  اأ�شابه  واإذا  نف�شه، 
ومتّحل  فاع�شده  ابُتلي  واإن  عليه، 

له")1(.
تغّرنا  ول  نحّب,  ومَبن  باأنف�شنا  فرفًقا 

الدنيا فاإّن حّبها راأ�س كّل خطيئة.
..........................

)1( بحار الأنوار: ج 71, �س 222.

ِة اأَلناِنيَّ
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َرَساِئُل َترَبِويٌَّة
نرجس مهدّي/ كربالء المقّدسة

الرتبيــة ال�شــليمة مــن اأقــوى و�شــائل الرتقــاء 
بالإن�شان من بداية عمره حتى نهايته, فالرتبية 
ت�شّنــف علــى اأّنها يف طليعة املقّومات الإن�شــانية 
ة يف ميدان النا�شئة,  يف احلياة العاّمة, وبخا�شّ
وما يتبع ذلك من �شنع الأفكار وت�شكيل النوازع 

الوجدانية.
ــر يف وجدانــه  ــاه الطفــل يف �شغــره يوؤّث ومــا يتلّق
ــث ُيخــزن  ــر, بحي ــر اأو غــري مبا�ش ــكل مبا�ش ب�ش
برهة من الزمن يف ذاكرته, وعندما ت�شــتدعيه 
يف  يــربز  املنا�شــبات  تداعيــات  اأو  الأحــداث 

الظاهــر من�شــاًبا مــن زوايــا الذاكــرة.
ولأّن الطفــل ي�شــتجيب ملــا مُيلــى عليــه وُير�شــد 
ــة للتكّيــف,  اإليــه, فعقلــه مبنزلــة اخلامــة القابل
ويت�شــّكل علــى ال�شــورة التــي يريدهــا املرّبــي, 
�شــواء كان الوالديــِن القائمــنِي علــى تربيتــه, اأو 

غريهمــا عندمــا ُيفقــد اأحدهمــا اأو كالهمــا.
واإن كان الأولد يف واقــع الأمــر مو�شــع الهتمام 
التــاّم مــن ِقبــل الوالدين بحكم مــا يحمالنه من 
ــل يف الــذات, فــاإّن مــن منطلــق هــذا  حــّب متاأ�شّ
احلــّب يجــري الهتمــام بهــم, ل�شــّيما يف حقلــي 
يف  والأّمهــات  الآبــاء  فــكّل  والتعليــم,  الرتبيــة 
احلقيقــة يــوؤّدون َمهّمــة اإر�شــاد اأولدهــم, وكّل 
مر�شــد يواجــه يف َمهّمتــه الإر�شــادية العديــد من 

العقبــات.
ــاك طــرق متنّوعــة, اإّل اأّن  ــة هن يف عــامل الرتبي
مــن املفاهيــم املغلوطــة يف هــذا املجــال هــو اأن 
ــل هــو  ــة الأمث ــلوب الرتبي ــوان اأّن اأ�ش ــد الأب يعتق

اأ�شــلوب: ا�شــمع كالمــي يــا ولــد!!

بع�ــس الآباء ينهال بكــّم من الكلمات التوجيهية 
علــى الأبنــاء؛ لتعليمهم كيف يحرتمون والدتهم 
مثاًل, اأو كيف يعتمدون على اأنف�شــهم يف ترتيب 
بينهــم  فيمــا  يتفاهمــون  كيــف  اأو  اأولوياتهــم, 

بو�شفهــم اأ�شــّقاء اأو اأ�شدقــاء.
هــذا  فــاإّن  النف�ــس  علمــاء  درا�شــات  وبح�شــب 
الأ�شــلوب يف احلقيقــة لي�ــس بدرجــة عاليــة مــن 
الآبــاء  ا�شــتعماله  يف  اأفــرط  اإذا  اإّل  ال�شــوء, 
عنــد  للوالديــن  لبــّد  فاإّنــه  واإّل  والأّمهــات, 
احلديث مع اأبنائهما من بيان بع�س املجهولت 

لهــم وتبويــب معلوماتهــم.                                                                              
نحتــاج  ال�شــلوكية  الرتبيــة  مقــام  يف  اأّننــا  اإّل 
الإمــام  دعائمهــا  ر�ّشــخ  تربويــة,  قاعــدة  اإىل 
النا�ــس  "كونــوا دعــاة  قولــه:   يف  ال�شــادق 
بغري األ�شــنتكم لريوا منكم الجتهاد وال�شدق 
الرتبيــة  يف  الأرقــى  فالأ�شــلوب  والــورع")1(, 
هــو الأ�شــلوب العملــي ل اللفظــي, فاحرتامــِك 
لوالدتــِك وتبجيلها, و�شــكر الــزوج والثناء عليه, 
وت�شّدقــِك علــى الفقــري وولــدِك ينظــر اإليــِك 
ويــراِك, ووفــاوؤِك بوعــودِك مــع اأولدِك, كّلهــا 

توؤثــر اأكــرث مــن األــف ن�شيحــة.
ومــن املفاهيــم املغلوطــة الأخــرى يف الرتبيــة 

, هي الإجراءات العملية  مــة ر ل�شا ا
مــن  والإكثــار 

النهي املوّجه: 

اأن  )اإيــاَك  التهديــد:  اأو  تفعــل...(,  )ل 
ــارم يجعــل الأمــر  تفعــل...(, هــذا النهــي ال�ش
الــذي نهيــِت عنــه مرتّكــًزا يف داخــل خاليا دماغ 
ب,  الطفل)2(, ومن ثّم نح�شل على طفل متع�شّ
علــى عك�ــس اأ�شــلوب احلــوار والحتــواء الــذي 
ُي�شــعر الطفــل بالأمــان مــن العقــاب مهمــا كان 

ــا. ــلوكه خاطًئ �ش
ون�شــل اإىل قاعــدة تربويــة مهّمــة هــي الأخــرى, 
األ وهــي: اإّن النجــاة يكون يف ال�شدق مهما كان 
اخلطــاأ, والعــزم علــى عــدم العــودة اإىل اخلطــاأ 
مّرة اأخرى, واإذا تكّرر اخلطاأ فنجّدد العهد مع 
الطفــل بــدون عقابــه؛ فاأ�شــلوب القمــع والتهديــد 
لــن يثمــر اأبــًدا, بــل يوّلــد العنــاد والإ�شــرار غــري 

املرّبر.
ليكــون  الطفــل؛  مــع  لــني اجلانــب  مــن  بــّد  ل 
الوالدان احل�شن الأول له, و�شدرهما الأو�شــع, 
وال�شنــدوق الأول لأ�شــراره, وامللجــاأ الأمثــل لكّل 

م�شــاكله. 
ل تدعــي طفلــِك يبحــث عــن اآذان اأخــرى ُت�شغي 
اإىل م�شــاكله, وعّلميــه ح�شــن الإن�شــات عندمــا 
تتحّدثــني معــه, ول ت�شــمحي لــه مبقاطعتــِك يف 
اأثنــاء احلديــث اأبــًدا, وتعّلمــي فــّن الإن�شــات 
وكيــف تكونــني اأذًنــا �شاغيــًة لــه, حينها �شي�شــعر 
الطفــل باأهّميتــه, ول يــرتّدد يف املــّرة الأخــرى 
باحلديــث معِك؛ لأّنــِك اأ�شبحِت مالذه الوحيد.

............................
)1( بحار الأنوار: ج 67, �س 309.

)2( لءات الرتبية: �س113.
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ِة  اِحِتَواُء الَمَشاِكِل الزَّوِجيَّ

هناء هاشم الجبورّي/ كربالء المقّدسة 

عن  تنّم  مهارة  الزوجية  امل�شاكل  احتواء  اإّن 
هذه  قواعد  امتلك  فَمن  واحلكمة,  العقل 
نحو  ي�شري مبركب حياته  اأن  ا�شتطاع  املهارة 

ال�شتقرار والأمان.
احلياة  يف  حدوثها  من  بّد  ل  امل�شاكل  هل 
حياة  هناك  تكون  اأن  مُيكن  اأفال  الزوجية؟ 
يخربنا  الواقع  امل�شاكل؟  من  خالية  زوجية 
بّد من حدوث الختالفات يف احلياة  باأّنه ل 
لكن  الزوجية,  احلياة  �شمنها  ومن  العاّمة, 
خالف,  اإىل  الختالف  نحّول  ل  اأن  علينا 
فالختالف ميكن احتواوؤه واإحداث حالة من 
اخلالف  لكّن  ويختفي,  يخّف  حتى  التقارب 
يعني حدوث حالة من امل�شاحنة بني الزوجني, 
تنتهي  قد  التباغ�س  من  حالة  بينهما  فتن�شاأ 
وتوّلد  الداخلي,  النف�شال  اأو  بالطالق 
وج�شًدا  روًحا  وينف�شالن  بينهما  احلواجز 

وهما ي�شكنان بيًتا واحًدا.
علينا اأن ندرك باأّن امل�شكالت الزوجية حتتاج 
حّلها,  من  نتمّكن  حتى  والوقت  ال�شرب  اإىل 
يحدث  ل  الزوجني  بني  التقارب  فتحقيق 

تطبيقه,  وحماولة  قراٍر  على  التفاق  مبجّرد 
التفاق  اأّن  الطرفان  يدرك  اأن  من  بّد  ل  بل 
ياأتي  وبعدها  البداية,  هو  امل�شكلة  حّل  على 
واإرادة  وعزم  جهد  اإىل  يحتاج  اإذ  التطبيق, 

لو�شع اخلّطة ومتابعتها. 
الفرق بني احتواء امل�شاكل الزوجية وحّلها:

الزوجني  اإعطاء  اإىل  ال�شعي  يعني  الحتواء 
اأ�شاليب مرنة يف احلياة؛ ملنع تفاقم امل�شاكل 
الزوجية, وملنع الختالف علينا القيام بعملية 
بطريقة  الأ�شرية  لل�شدامات  امت�شا�س 
عوامل  على  تعتمد  تراكمية,  غري  �شحيحة 
الزوجية,  العالقة  يف  التوّتر  لُبوؤَر  تفريغية 
للم�شاكل  جذرية  حلوًل  يقّدم  ل  فالحتواء 
الزوجية؛ لأّنها حتتاج اإىل مّدة طويلة للو�شول 

اإىل احللول.
يحتاج  الزوجية  امل�شكالت  حّل  اأّن  واحلقيقة 
الإن�شان جزًءا  اإىل وقت, فمثاًل عندما يفقد 
من ج�شمه كاليد اأو العني, ف�شيكون الأمر يف 
البداية �شعًبا موؤملًا, لكن بعدها يتكّيف الفرد 
مهارات  يكت�شف  وقد  اجلديد,  الو�شع  مع 

وقدرات مل يكن يعلم باأّنه ميتلكها.
واأحياًنا جند حدًثا ما قد يح�شل ل�شخ�شني, 
ي�شنع  حني  يف  �شهولة,  بكّل  اأحدهما  يتقّبله 
الآخر منه م�شكلة كبرية, لأّن نف�شية الإن�شان 
يتعامل  كيف  حتّدد  التي  هي  للحياة  ونظرته 
على  القادرة  املرنة  فالنفو�س  اأحداثها,  مع 
وال�شيطرة  الأمور  تب�شيط  ت�شتطيع  الحتواء 
على امل�شاكل وتفكيكها, حتى ل ترتاكم وجتثم 
على ال�شدور وذلك لختالف نظرتنا لالأمور.
هي  الزوجية  احلياة  يف  املرحة  فالروح   
تهوين  على  القدرة  متلك  لأّنها  الفائزة؛ 
على  م�شيطرة  وتكون  واإذابتها,  امل�شاكل 
احلياة  يف  ال�شحرية  الع�شا  واأّن  املوقف, 
الب�شيطة  الأخطاء  عن  التغافل  هي  الزوجية 
كّل  يف  التدقيق  وعدم  واملرونة  والت�شامح, 
ة  بخا�شّ لالآخر,  الزوجني  اأحد  يقولها  كلمة 
ما  لأّن  النفعال؛  حلظة  اأو  الغ�شب,  وقت 
مبالغ  انفعايل  فعل  رّد  يكون  حينها  ي�شدر 
ال�شعور  حجم  عن  حقيقة  معرّب  وغري  فيه, 

الذي ينتاب الفرد.
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ُحبُّ هللِا َتعالى 
َوُحبُّ ِكَتابِِه الَعِزيِز  

زينب عبد الله العارضّي/ النجف األشرف

يورده  حتى  به  مت�ّشك  َمن  َيرتك  ل  حبٌل 
والنعيم  ال�شعادة  اإىل  ويو�شله  اجلنان, 
نفوز  به  الكرمي,  القراآن  اإّنه  والر�شوان, 

ون�شمو, وعن طريقه نتكامل ونعلو.
بّد  ل  �شبحانه,  اهلل  كتاب  األطاف  ننال  وكي 
من اأن نطرق بابه عرب التدّبر يف اآياته وبيانه, 
املعرفة,  �ُشطاآن  اإىل  الو�شول  �شفينة  فالتدّبر 
القراآنية  الب�شائر  �شماء  يف  التحليق  وبّوابة 
الظلمات,  دياجري  يف  وال�شراج  املختلفة, 
والو�شفة العالجية الناجعة لكّل اأدواء احلياة.
يعرفون  َمن  ومتدّبريه,  القراآن  لأهل  فهنيًئا 
طريق  عن  الدواء  وي�شّخ�شون  الداء, 
ال�شتنارة بهديه والعودة اإليه, الذين يحملونه 
باأخالقه  ويتخّلقون  �شلوًكا,  منهًجا ويطّبقونه 
يف  طريقهم  وي�شّقون  مبحا�شنه,  ويتجّملون 

حياتهم بال�شت�شاءة بنوره.
مل�شه,  عند  الو�شوء  ُي�شبغون  مَلن  هنيًئا 
وُيفرغون  قراءته,  عند  برّبهم  وي�شتعيذون 
بتالوته,  لال�شتئنا�س  �شواغله؛  من  القلب 

و�شرب اأغواره.
حتويه  وما  اأنف�شهم  يعر�شون  اإذ  لهم,  هنيًئا 
الفتق  فريتقون  م�شامينه,  على  عقولهم 
لبدء  وي�شتعّدون بعد ذلك  وي�شلحون اخللل, 
اهلل  بحّب  مليئة  حياتهم,  يف  جديدة  �شفحة 
وهم  العمل,  من  بال�شالح  عامرة  �شبحانه, 

. يبتغون ر�شوانه
اإّن القراآن الكرمي بالن�شبة اإىل املحّب ال�شادق 
مبثابة الزاّد والراحلة, والنربا�س يف امل�شرية 

والرحلة, والهادي يف العاجلة والآجلة.
نف�َشه  تعاىل  هلل  املحّب  العبد  يخاطب 
روحه  فيه  حرف  كّل  ويحّرك  و�ُشَوره,  باآياته 
غريه؛  دون  املق�شود  باأّنه  ي�شعر  وم�شاعره, 
لذلك يتفاعل معه بكّل وجوده, وينطبق عليه 
ِبِه  ُنوَن  "ُيَحزِّ  : املوؤمنني  اأمري  مولنا  قول 
َفاإَِذا  َداِئِهْم،  َدَواَء  ِبِه  َوَي�ْشَتِثرُيوَن  اأَْنُف�َشُهْم، 
َطَمعاً،  اإَِلْيَها  َرَكُنوا  َت�ْشِويٌق  ِفيَها  ِباآَيٍة  وا  َمرُّ
اأنََّها  وا  َوَظنُّ �َشْوقاً،  اإَِلْيَها  ُنُفو�ُشُهْم  َوَتَطلََّعْت 
وا ِباآَيٍة ِفيَها َتْخِويٌف  اأَْعُيِنِهْم، َواإَِذا َمرُّ َب  ُن�شْ

وا اأَنَّ َزِفرَي  َغْوا اإَِلْيَها َم�َشاِمَع ُقُلوِبِهْم، َوَظنُّ اأَ�شْ
وِل اآَذاِنِهْم...")1(. َجَهنََّم َو�َشِهيَقَها  يِف اأُ�شُ

يتدّبره  به,  القراآن ويحيا  يعي�س مع  فاملوؤمن   
يحّل  مدار�شته,  يف  وقته  وي�شّخر  ويفهمه, 
فيه  اآية  كّل  وتر�شم  حرامه,  ويحّرم  حالله 
طريًقا يف حياته, و�شبياًل يو�شله اإىل مق�شده 
يدرك  اآنائه  من  اآن  كّل  يف  وهو  وغايته, 
فيو�شاته  من  للتزّود  قلبه  اإعداد  �شرورة 
مبدعه,  وتعظيم  خالقه,  معرفة  طريق  عن 
وال�شتكانة بني يديه, واإعالن الفقر واحلاجة 
بتالوته,  الأن�س  اإىل  يف حم�شره, حتى ي�شل 
اإن  الظروف  كانت  مهما  ال�شتيحا�س  وعدم 
كان بقربه, على اأمل القتداء ب�شّيده واإمامه 
"لو  حّقه:  يف  يقول  الذي    العابدين  زين 
ا�شتوح�شُت  ملا  واملغرب  امل�شرق  بني  َمن  مات 

بعد اأن يكون القراآن معي")2(.
.......................................

)1( �شرح نهج البالغة, ابن اأبي احلديد: ج10, �س 133.
)2( �شرح اأ�شول الكايف: ج 11, �س 21.
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اِجَعُة التَّغِذَيُة الرَّ
هاجر حسين األسدّي/ كربالء المقّدسة

تقريًبا,  نفعله  �شيء  كّل  يف  اأهّمية  للذاكرة 
اأو  نقراأ,  اأو  نتكّلم,  اأن  ن�شتطيع  لن  فبدونها 
نتعّرف على الأ�شياء, اأو ن�شتدّل على طريقنا يف 
العالقات  على  نحافظ  اأو  بنا,  املحيطة  البيئة 
والكّليات  اجلزئيات  فاإّن  ثّم  من  ال�شخ�شية, 
على  تعتمد  الياء  حتى  الألف  من  حياتنا  يف 
بهذا اجلزء من  نهتّم  لكن هل نحن  الذاكرة, 
اأجزاء اجل�شد؟  ببقّية  اهتمامنا  بقدر  اأدمغتنا 

هل نغّذيه مبا ينع�شه, اأم نفعل العك�س؟ 
اإىل جزاأين: اجلزء  تنق�شم  الذاكرة  اإّن تغذية 
الذي  الف�شيولوجي  اجلزء  هو  املعروف  الأول 
وقد  للذاكرة,  املفيدة  الأغذية  على  يعتمد 
المتحانات؛  مرحلة  يف  ة  بخا�شّ عنها  �شمعنا 
لكون الرتكيز على هذا الأمر من ِقبل املالكات 
التي  م�شوؤوليتهم  من  جزًءا  والأهل  التعليمية 
الثاين  اجلزء  اأّما  تلقائي,  ب�شكل  بها  يقومون 
ال�شيكولوجي  اجلانب  فهو  الذاكرة  لتغذية 
الذي يهمله الكثريون, بل يتعّدى حدود جتويع 

بتغذية  يقوم  حيث  �شيكولوجًيا,  الذاكرة 
خاطئة ُت�شعف من قدراتها, فيقوم 

والق�شايا  الأمور  كّل  بتذّكر 
بخزن  ويقوم  ال�شلبية, 

ال�شلبية ب�شكل تف�شيلي جًدا بدًل من  املواقف 
بالتاأكيدات  ويقوم  الأفراح,  تفا�شيل  حفظ 
اأتفه  على  احلّظ  ندب  من  لنف�شِه  ال�شلبية 
مليًئا  وخزيًنا  انطباًعا  ويقّدم  الأ�شباب, 
بالطاقة ال�شلبية على طبق من ذهب للذاكرة, 
ويغّذيها عن طريق تكرار تلك الحداث, ومن 
القدرات  بت�شعيف  بدوره  الفعل  هذا  يقوم  ثّم 
وتك�شري  اجلزء,  لهذا  والنف�شية  البيولوجية 
الإن�شان  حافظة  وحتطيم  الإنتاجية  اخلاليا 
هو  ذلك,  على  الأدّلة  واأب�شط  عاّم,  ب�شكل 
تاأثري مر�س الكاآبة يف الذاكرة وانهيارها عند 
الذكريات  تخّطيهم  لعدم  الكتئاب؛  مر�شى 
وعدم  با�شتمرار,  لها  وتذّكرهم  املوؤذية, 
ُين�شيهم ما  اأنف�شهم بفعل واإجناز مهّم  اإ�شغال 
كابدوه من املعاناة, لذلك فاإن تغذية الذاكرة 
فحاويل  الفي�شيولوجي,  من  اأهّم  ال�شيكولوجي 

ما  على  من الرتكيز  متلكني 

�شكًرا  يقول:  كَمن  بتعدادها  و�شكرها  النعم 
اأنام  لأّنني  �شكًرا هلل  اأم�شي معافًى,  لأّنني  هلل 
اأحد  تعدادها  عرب  النعم  ف�شكر  �شقف,  حتت 
وجذب  للدماغ,  التذكريية  التغذية  اأ�شاليب 
تعاىل:  بقوله  والعمل  الإيجابية,  الطاقة 
 ,)7 )اإبراهيم:   َلأَِزيَدنَُّكْم �َشَكْرُتْ  َلِئن 
الإيجابية,  الراجعة  بالتغذية  ت�شميتها  وميكن 
نف�شِك,  وبني  بينِك  الإجنازات  وا�شتح�شار 
و�شكر اهلل عليها, لكن ب�شرط ال�شتمرار عرب 
اأ�شعب,  اآخر  اإجناز  اإىل  اإجناز  من  النتقال 
اخلاليا,  عمل  تقّوم  التي  هي  التحّديات  فاإّن 

وتزيد من الإنتاجية الذهنية ال�شريعة. 
اهلل  وا�شكري  ال�شّحي  الطعام  ُكلي  واأخرًيا 
كثرًيا على اأب�شط الِنعم التي يفتقدها غريِك, 
ا�شتمتعي  فقط,  اجلميلة  حلظاتِك  وتذّكري 
والطاقة  القّوة  منها  وا�شتمّدي  باأفراحِك 
والتقّدم  لال�شتمرار  حتتاجينه  الذي  والغذاء 
اأولويات  اأوىل  من  واجعليها  احلياة,  يف 
ج�شر  لتعربي  اليومية؛  عاداتِك 
احلياة و�شعوباتها, فالإن�شان 
ما هو اإّل ما يفّكر به وما 

يقّرر وما يتذّكر.
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ِل َلدى التَّالِميِذ  ِم الُمَفضَّ َعلُّ أَنَماُط التَّ

نوال عطّية المطيرّي/ كربالء المقّدسة

جمموعة  على  الرتبوية  املوؤ�ّش�شة  حتتوي 
منًطا  لون  يف�شّ الذين  املتعّلمني  من 
مع  يتنا�شب  الذي  التعّلم  من  معّيًنا 
النمط  معرفة  اأهّمية  وتاأتي  قدراتهم, 
واكت�شاب  املعلومات  لتلّقي  املنا�شب 
التلميذ لتحديد الأ�شلوب  اخلربات لدى 
التالميذ  فمعظم  الدرا�شة,  يف  املنا�شب 
ل يتعّلمون بالطريقة التدري�شية نف�شها, 
فهناك اأنواع �شائعة ومتعّددة  لالأ�شاليب 
الب�شري,  النمط  منها:  والأمناط, 
احلركي,  النمط  ال�شمعي,  النمط 
والكتابة,  القراءة  على  املعتمد  النمط 
واملق�شود  الأمناط,  من  وغريها 
حا�ّشة  ا�شتخدام  هو  الب�شري  بالنمط 
التلميذ  ل  يف�شّ حيث  التعّلم,  يف  الب�شر 
املتحّركة  والر�شوم  واخلرائط   ال�شور 
الدرا�شية,  املاّدة  لفهم  والت�شكيلية 
على   املتعّلم  ت�شاعد  املرئية  والو�شائل 

ب�شيطة؛  ورموز  تعبريية  مل�شقات  و�شع 
لتوليد الأفكار والتفاعل معها وخزنها يف 
الذاكرة, اأّما املتعّلمون الذين يرغبون يف 
فنجدهم  ال�شمعية,  الو�شائل  ا�شتخدام 
حا�ّشة  على  املعلومة  نهل  يف  يعتمدون 
ال�شمع, فهم يوّجهون قدراتهم ال�شمعية 
والرتبوية  العلمية  اخلربات  لكت�شاب 
بتاأّثرهم  ويّت�شفون  بها,  والحتفاظ 
ال�شوتية  والأجهزة  ال�شمعية,  بالو�شائل 
والتعليمات  الإر�شادات  اأهّم  تبّث  التي 
اإ�شافة  املعرفية,  والفوا�شل  والن�شائح 
اإىل الإذاعة املدر�شية, ولهم القدرة على 
مالحظة اأّي تغيري يف نربة �شوت املعّلم 

ر يف طرحه للدر�س. واملُحا�شِ
التعّلم  لون  يف�شّ الذين  املتعّلمون  اأّما 
مييلون  فهم  والكتابة,  القراءة  بنمط 
ن�شو�س  وكتابة  املعلومة,  تلخي�س  اإىل 
وت�شجيل  الدر�س,  عن  ق�شرية 

املالحظات يف الدفاتر والكتب, وتدوين 
النقاط املهّمة والرتكيز عليها. 

الذين  املتعّلمني  اإىل  الإ�شارة  وميكن 
باأّنهم  احلركي  النمط  ي�شتخدمون 
الأن�شطة  يف  العملية  امل�شاركة  لون  يف�شّ
التجارب  يف  وامل�شاركة  احلركية, 
ة,  اخلا�شّ املختربات  ويف  العلمية, 
مب�شاهد  والقيام  البدنية,  والريا�شة 
ًة تربويًة, اأو  وحركات متثيلية جت�ّشد ق�شّ

�شلوًكا اجتماعًيا.
التعليمية  الأمناط  تنّوع  من  الرغم  على 
وتعّددها, فال يعني اأّن املتعّلم ذو فاعلية 
واإمّنا  واحد فقط,  بنمط  وتعامل حمّدد 
لبع�س  تدّرج  وجود  اإىل  الإ�شارة  جتدر 
للدر�س  املنا�شبة  الأخرى  الأمناط 
وممار�شتها وا�شتخدامها تباًعا, والقدرة 
على النتقال من منط اإىل اآخر؛ لتحقيق 

الهدف الرتبوي للمتعّلم واملعّلم مًعا.
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ٍر َدٌة َنحَو َواِقٍع َتعِليِميٍّ ُمَتَطوِّ آَفاٌق ُمَتَجدِّ

م. د. خديجة حسن علّي القصير/ النجف األشرف 

الذي  احلديث  التكنولوجي  التطّور  ظّل  يف 
�شهده العامل يف كاّفة املجالت بهدف النهو�س 
على  طراأت  والتقّدم,  التطّور  نحو  باملجتمع 
من  العديد  الأخرى  هي  التعليمية  املنظومة 
بالواقع  النهو�س  اإىل  تهدف  التي  املتغرّيات 
من  يتطّلب  وهذا  الأف�شل,  نحو  التعليمي 
على  العمل  والأكادميية  التعليمية  املوؤ�ّش�شات 
املختلفة؛  احلديثة  التعليمية  الو�شائل  اإدخال 
للنهو�س بالواقع الدرا�شي, اإذ اأ�شبح �شرورة 
ل  وجزءًا  النجاح,  ل�شمان  ال�شرورات  من 
بداية  اأّن  ومع  منظومتها,  بنية  من  يتجّزاأ 
عمليتي  يف  التعليمية  الو�شائل  على  العتماد 
قدمية,  تاريخية  جذور  لها  والتعّلم  التعليم 
متالحًقا  تطّوًرا  تطّورت  اأن  لبثت  ما  فاإّنها 
الُنظم  ظهور  مع  الأخرية  الآونة  يف  كبرًيا 
التعليمية احلديثة, ون�شرع بتعريف تكنولوجيا 
التعليم: )�شياغة تطبيقية للمفاهيم يف �شوء 

يهتّم  َمن  وكّل  واملتعّلم,  املعّلم  بني  العالقات 
العملية  يف  وي�شارك  التعليمية,  بالعملية 
الّت�شال  لغة  يف  وتتمّثل  واملواّد,  التعليمية 
والأدوات  اللفظية,  وغري  اللفظية  التعليمي 
التعليمية التي ت�شهم يف نقل املاّدة التعليمية 
اأخطاء  من  يقّلل  مي�ّشًرا  نقاًل  للمتعّلم 

التدري�س التقليدي()1(.
توؤّدي تكنولوجيا التعّلم دوًرا كبرًيا يف مواجهة 
العديد من امل�شاكل التي يواجهها املتعّلم, من 
يخفى  ل  حيث  املعرفة,  م�شادر  تنّوع  بينها 
بلد  على  يقت�شر  ل  العلمي  التقّدم  اأّن  علينا 
يوم  كّل  موجود  اجلديد  اإّن  بل  غريه,  دون 
املزيد  اإىل  نحتاج   فقط  عديدة,  بالد  يف 
يف  ن�شره  و�شبل  مكانه,  على  التعّرف  من 
الأمثل  بالأ�شلوب  نقله  وكيفية  البالد,  تلك 
جديدة  اأدوار  ُوجدت  هنا  ومن  بالدنا,  اإىل 
تعتمد  ل  التي  وتقنياتها  التعّلم  لتكنولوجيا 

العلمية  املاّدة  نقل  يف  املدر�شي  الكتاب  على 
لتقدمي  كثرية  م�شادر  هناك  بل  فح�شب, 
وجودهم؛  اأماكن  يف  الطالب  اإىل  املعارف 
التي  الطريقة  وفق  امل�شادر  مع  ليتفاعلوا 
وتلّبي  ميولهم  وتراعي  قدراتهم,  تنا�شب 
ما  املعارف  من  وهناك  املختلفة,  حاجاتهم 
قبيل  من  ال�شناعية,  الأقمار  بوا�شطة  ُيبّث 
املكتوبة,  اأو  املفتوحة,  التلفزيونية  الربامج 
واأقرا�س  الليزر,  اأ�شطوانات  اإىل  اإ�شافة 
الكمبيوتر, والت�شجيالت ال�شمعية والب�شرية 

املختلفة.
....................................

ها�شم,  وخديجة  اإبراهيم  املحي�شن,   )1(
�شبكة  با�شتخدام  ُبعد  عن  العايل  التعليم 
كّلية  القرى,  اأّم  جامعة  الدولية,  املعلومات 

الرتبية, �س15.

ِم.. َعلُّ ِتكُنوُلوجيا التَّ

49مجلة رياض الزهراء  العدد 181 - شوال 1443هـ- أيار  2022م



هيُد ْر أَيُّها الشَّ َتَصوَّ
مها حمادة الصائغ/ إذاعة الكفيل

ما  اأمام  بالعجز  ُن�شاب  اأن  اأحياًنا  يحدث 
قّدموا من اإجنازات, فن�شعر بتفاهة ما حولنا 
احلياة  طقو�س  كّل  يف  ونزهد  اأحداث,  من 

املحيطة بنا على الرغم من كوننا �شباًبا..
تفقد الأ�شياء قيمتها واأهّميتها لدينا, وُيخال 
اإلينا اأّن احلياة توّقفت عن النب�س, فتت�شاوى 

الأمكنة والأوقات..
قريًبا,  ال�شهيد  اأّيها  وتبقى  َوحدة,  يف  نبقى 

فال �شيء معنا �شوى الإح�شا�س بالغربة.. 
لتف�شل كّل املحاولت يف النتزاع من الَوحدة, 
ونبقى يف دائرة البحث يف ذكريات اأّي �شهيد 

ملّدة طويلة.. 
الأمل,  لن�شحق  به  ن�شري  نور  فيها عن  نبحث 
قافلة  من  درو�س  فيه  ا�شًما  يوًما  ونكتب 

احل�شني , من حجازه اإىل كربالئه, ونقف 
باحلزن على م�شارف �شني ال�شام احلزين..

فوق  ا�شم  بعد  ا�شًما  ننق�س  نزال  فما  مهاًل, 
جبني كّل مدينة, فلكّل �شهيد منهم �شورة.. 

نلملم  �شغاًرا  �شرنا  عي�شكم  ب�شاطة  لأجل 
ذواتنا..

جنمع حتت اأ�شمائكم حياتنا..
عّلقتها  والإيثار,  التوا�شع  يف  درو�ًشا  ونقراأ 

حقيقة فعالكم..
فاأ�شماوؤكم على كّل �شاتر, حتكي وت�شامر..

يف  لقائنا  عند  فجاأة  الأمل  �شم�س  وت�شرق 
حلظة عابرة..

من  احلياة  على  اإ�شرارنا  معها  في�شرق 
جديد..
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الَحِقيَبُة الَورِديَُّة 
عبير عّباس المنظور/ البصرة

 مل يكن اأبي مثل �شائر الآباء, عا�س اأبي 
ال�شهداء  عي�س  �شهيًدا,  ليموت  �شهيًدا 
قّدي�س  الأر�س,  يف  املبادئ  عي�س  هو 
هينمات  حتوطه  ثراها,  على  يخطو 

املالئكة اأينما حّل.
املرجعية,  نداء  ملّبًيا  اأبي  هّب  وحينما 

وّدعني بكلمات لن اأن�شاها ما حييُت:
الدفاع  نداء  تلبية  يف  مهّمتي  اإّن   -
متهيد لتحقيق العدل اللهي يف اإمامنا 
متهيدِك  قدر  على  كوين   , املوعود 
يف هذه املرحلة, اهتّمي باأّمِك واإخوتِك 
واإن  درا�شتِك,  يف  وتفّوقي  غيابي,  يف 
املنتظر,  بالإمام  فا�شتغيثي  احتجتني 

فاإّنه اأبونا احلنون.
مّرت الأيام وال�شهور من دون اأن اأ�شمع 
فال�شبكة  الهاتف,  عرب  والدي  �شوت 
اإىل  اإ�شافة  معدومة,  �شبه  املو�شل  يف 
اأّن هاتف اأّمي خاٍل من الر�شيد دوًما, 
فنقودنا ل تكفي ل�شّد رمقنا, ف�شاًل عن 

هذه الأمور الثانوية. 

 يف جوف  اإمامي  اأناجي  كنُت دائًما 
ال�شوق  يجتاحني  حينما  البهيم  الليل 
اأرى  كنُت  اأحياًنا  احلنني,  ويزداد  لأبي 
اأبي يف املنام, ويف اأحايني اأخرى يّت�شل 
اّت�شاله  اأبًدا  اأن�شى  ول  هاتفًيا,  بنا 
�شوته,  �شماع  عند  بكيُت  حني  الأخري, 
من  مينعني  النار  اإطالق  �شوت  وكان 
طماأنني  لكّنه  جيدة,  ب�شورة  �شماعه 
باأّنه يف �شاحة التدريب ولي�س يف �شاحة 
اأن  منه  وطلبُت  قلبي  فاطماأّن  املعركة, 
ي�شرتي يل حقيبة مدر�شية وردية اللون؛ 
باأّنه  فوعدين  متّزقت,  حقيبتي  لأّن 

�شيجلبها عند جميئه بعد ثالثة اأيام.
الباب,  ُطِرق  حتى  �شويعات  مت�ِس  مل 
ففتحه اأخي ووجد رجاًل ل نعرفه, بيده 
حقيبة مدر�شية وردية اللون, ي�شاأل عن 
اأّمي, لحظُت َعيَنْي اأخي وقد اغرورقتا 
بكى  ليحت�شنني,  ناداين  بالدموع, 
وتلعثم قلياًل, ثم قال: خذي, هذه هدية 

اأبيِك يا فاطمة.

و�شلت  كيف  الغريب:  للرجل  فقلُت 
بهذه  بابل  اإىل  املو�شل  من  احلقيبة 
ال�شرعة؟ ثم اأين اأبي؟ لقد اأخربين باأّنه 

�شيجلبها عندما ياأتي بعد ثالثة اأيام؟!
�شوته:  اأ�شمع  وبالكاد  الرجل  اأجابني 
اأخي  رفيق  اإّنه  مطلًقا,  اأباِك  اأَر  مل  اأنا 
يف �شوح الوغى, وقد اأو�شى اأبوِك اأخي 
باأن ت�شلِك احلقيبة الوردية الليلة؛ كي 
فاّت�شل  غًدا,  املدر�شة  اإىل  بها  تذهبي 
الأخرية  اأبيِك  و�شّية  لننّفذ  اأخي  بي 
َحِمي  حينما  املعركة  �شاحة  يف  وهو 
يعلم  كاأّنه  املواجهة,  وا�شتّدت  الوطي�س 

مبا �شيح�شل له.
معنى  اأفقه  مل  باحلقيبة  فرحتي  من 
واإمّنا  الفهم,  حّق  الأخرية(  )و�شّيته 
وا�شرتجاعها,  اأّمي  �شراخ  من  فهمتها 
وع�شُت  الوردية,  بحقيبتي  فتم�ّشكُت 
بتفّوقي  اأبي  حلم  حتقيق  اأمل  على 
الإمام  لظهور  ومتهيدي  الدرا�شي, 

 . املهدّي
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زهراء خضر الموسوّي/ كربالء المقّدسة

يَن َيأَلُفوَن وُيؤَلُفوَن الذِّ

دون  من  عديدة  �شنني  متّر  قد 
تلتقني  ثم  اأخبارها,  تعريف  اأن 
مثلما  اأّنها  عندها  لتدركي  بها 

اعتدِتها دوًما. 
بال  عديدة  منا�شبات  متّر  قد 
لتفاجئِك  التوا�شل,  من  نوع  اأّي 
بعدها بر�شالة ل تتجاوز اخلم�شة 
عيناِك  بعدها  لتفي�س  اأ�شطر؛ 
تثري  تزال  ما  باأّنها  لِك  تذكرًيا 
ذاتها,  املرهفة  الأحا�شي�س  فيِك 
هديٍة  اأرخ�س  لِك  تختار  قد 
لتكون الأثمن بني الهدايا, هذا ما 

ق�شدته بال�شديقة.
فال�شديقة يا �شديقتي ل تعاتبِك, 
مع  عليِك  وعبًئا  ا  همًّ تكون  ول 

مثلما  ال�شديقة  الأيام,  هموم 
هي  املعدودة  �شداقاتي  عّلمتني 
من  غريًبا  نوًعا  فينا  تثري  َمن 
الدفء, ونوًعا من ال�شوق للحديث 
ال�شباح  بدايات  مع  حتى  معها 
عن  احلديث  اأو  القهوة,  وفنجان 
ُتعر�س  التي  الإن�شانية  ال�شور 
تبكينا  التي  التلفاز  �شا�شة  على 
يف اأكرث الأحيان, مثل �شورة طفل 

مهّجر وامراأة كبرية يف ال�شّن.
حتتاجني  ل  َمن  هي  ال�شديقة 
بقول:  معها  حديث  كّل  تبدئي  اأن 

مرحًبا, اأو كيف احلال؟ 
ت�شتخدمي  اأن  ت�شتطيعني  َمن  هي 
على  معها  تكوين  واأن  مقتنياتها, 

يريدِك  مثلما  ل  اأنِت  �شجّيتِك 
الآخرون اأن تكوين. 

اأتعلمني معنى اأن يكون لِك �شديقة 
تقول لِك باأّنِك قد اأخطاأِت, لكّنها 
لِك  يقول  اأن  اآخر  لأحد  ت�شمح  ل 

ذلك؟ 
ا اأّنِك  ا يعرف حقًّ اأن متلكي �شخ�شً
ت�شغطني على نف�شِك كثرًيا يف هذه 
حتيطني  التي  املزّيفة  العالقات 
ندعوه  ما  فهذا  بها,  نف�شِك 
على  تت�شّريف  اأن  بال�شداقة, 
وجتل�شني  فتاأكلني  معها,  �شجّيتِك 
وت�شحكني و.. بدون ا�شتخدام ما 
اأنا,  فاأنا  بـ)الربي�شتيج(,  ُيعرف 
ا. واأنِت اأنِت, وهذا ما يجمعنا حقًّ
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ياُت الَعصِر الَحديِث َوَتَحدِّ

فاديا عبد المنعم حيدورة/ لبنان
يف رواية عن ربعي بن عبد اهلل اأّنه قال: 
فداَك،  "ُجعلُت   : اهلل  عبد  لأبي  قيل 
اآبائكم،  واأ�شماء  باأ�شمائكم  ن�شّمي  اإّنا 
وهل  واهلل،  اإي  فقال:  ذلك؟  فينفعنا 
الدين اإّل احلّب، قال اهلل تعاىل: ُقْل 
ُيْحِبْبُكُم  ِبُعويِن  َفاتَّ وَن اهلل  بُّ حُتِ ُكنُتْم  اإِن 
َغُفوٌر  َواهلُل  ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  َوَيْغِفْر  اهلُل 

ِحيٌم )اآل عمران:...(")1(. رَّ
العالقات  يف  معياًرا  تعطي  الرواية  هذه 
الإن�شانية  الروح  على  قائًما  الجتماعية, 

التي تنطلق من العطف واملوّدة
للعطاء  الإن�شان  تدفع  التي  وامل�شاعر 
وامل�شاركة الإيجابية, فالإ�شالم يريد بناء 
امل�شاعر  على  قائمة  اجتماعية  عالقات 
ويعي�س  املجتمع,  يف  لتتجّذر  الإن�شانية؛ 

النا�س يف ظاللها.
اأفراد  يف  بذرتها  تبداأ  الإن�شانية  هذه 

واجبات  �شمن  يف  ال�شغرية  العائلة 
طريق  عن  اجتماعية  و�شوابط  �شرعية 
الوالدين,  بّر  منها:  عديدة,  منافذ 
املوّدة  اإظهار  الرحم,  �شلة  الأخّوة, 
والرحمة  املوّدة  منبع  فالأ�شرة  واحلنان؛ 
تظهر  التي  الأعمال  عرب  ُترتجم  التي 
وتنعك�س  والزوجة,  الزوج  ت�شّرفات  يف 
فائدة  تعود  بحيث  الأولد,  على  تلقائًيا 
الأ�شرة  اأفراد  باقي  على  والرحمة  املوّدة 
من  كّل  بر�شمها  بداأ  �شورة  باأجمل 

الوالدين.
الأ�شرة اأ�شا�س الجتمع: 

يقوم  الذي  الأول  الأ�شا�س  الأ�شرة  متّثل 
مبدى  قّوتها  وُتقا�س  املجتمع,  عليه 
وّجه  الذي  الإ�شالمي  بالدين  التم�ّشك 
كّل  على  الواجبة  احلقوق  وبنّي  الأ�شرة, 
ال�شريعة  بّينت  وقد  اأفرادها,  من  فرد 

الواجبة  احلقوق  من  العديد  الإ�شالمية 
والأّم,  والأب  والزوجة,  الزوج  من  لكّل 
وينبغي  الأ�شرة,  اأفراد  و�شائر  والأخوة 
املوجبة,  ب�شروطها  والتقّيد  لها  اللتفات 
والآخرة  الدنيا  خري  فيه  مبا  تنعم  حتى 

و�شالحهما.
وظيفة الأ�شرة: 

اإّن رّب الأ�شرة مبنزلة رّبان ال�شفينة الذي 
يخرج الأفراد من عنده اإىل املجتمع مبا 
به,  لينه�شوا  ومفاهيم  ِقيم  من  يحملون 
نه�شة  وميّثلون  �شلوكهم  على  وينعك�س 
وظيفة  فلالأ�شرة  املجتمع,  يف  اإن�شانية 
من  ال�شليم  الإن�شان  �شنع  هي  اأ�شا�شية, 
الروحية,  اجل�شمية,  النواحي:  جميع 

الفكرية, النف�شية.
..........................

)1( بحار الأنوار: ج 27, �س 95.

اأُلسَرُةاالسرهاالسره
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َترِكيَبُة

إيالف خليل آل بريهّي/ كندا

ت�شبيحة, ويف كّل �شالة ودعاء.

يجّرد  حيث  ب�شدق,  يع�شق  حني  ناًرا  ي�شتعل  القلب  هذا 
يكون  عندما  جمياًل  يكون  ل  وكيف  ال�شوء,  من  النف�س 
اختباًرا  ليكون  لنا  ُوِهب  القلب  هذا  نقيًّا,  طاهًرا  الع�شق 

اإلهيًّا, و�شاهًدا على اأرواحنا. 

مننحه  اأن  يجب  وخالقه,  القلب  لن�شكر  الوقت  حان  رمّبا 
امتناًنا حقيقًيا, فهو من اأجمل الِنعم, لنتذّكر دائًما اأّن اهلل 
وعقولنا,  اأبداننا  لن�شت�شعر  بالباليا  اأرواحنا  اأحاط  تعاىل 
ونحافظ على تركيبة القلب, ول ندّن�شه باخلطايا, ولنتذّكر 
دوًما باأّن اهلل �شبحانه وتعاىل يرى ما يف قلوبنا, ويعلم كّل 

ذّرة نحملها بدواخلنا.

الَقلِب

القلب لي�س ع�شًوا حًيّا يف ج�شم الإن�شان فح�شب, بل تركيبة 
متكاملة من امل�شاعر, حيث ينتقل من حال اإىل حال, فهو 

ا, امتناًنا, انك�شاًرا. يبكي �شوًقا, حبًّ

تركيبة مذهلة, غري قابل لل�شمت؛ لأّنه ي�شتوعب هذا الكّم 
الهائل من التقّلبات التي حتيط باملرء كّل يوم, ي�شتوعب ما 
اإذ يخلق  اإىل حال,  الإن�شان من حال  حّل به, فيغرّي حياة 

ا�شطراًبا يف اأعماقه؛ لأّنه لي�س من حديد اأو حجر.

لطاملا اقرتن القلب باجلمال يف كّل موطئ قدم, لينتقل من 
قيود الدنيا و�شجنها اإىل حّرية ال�شماء.

ميتلئ  حني  اأجمله  وما  الأ�شرار,  من  �شّر  الع�شو  هذا 
بالع�شق الإلهي, ما اأجمله حني يعرب حدود ال�شماء عند كّل 

الَقلِب
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تَداُخُل التَّربَِيِة الرَّقِميَِّة َمَع التَّربَِيِة اأُلَسِريَِّة.. 

إخالص داود/ كربالء المقّدسة 
اليومية  حياتنا  مع  الرقمي  العامل  ت�شابك 
حاجة  ب�شفته  وتغلغله  انت�شاره  و�شرعة 
اأ�شا�شية يف جميع جمالت احلياة, يدفعنا اإىل 
اإيجاد طرق عميقة وخمتلفة وابتكارها, تعمل 
ال�شتخدام  طريق  عن  اأ�شراره  تخفيف  على 

الأمثل مبا هو متدّفق. 
وياأتي دور الرتبية الرقمية لتحديد ال�شلوكيات 
ال�شحيحة, واملهارات املنتجة يف التعامل مع 
الرتبية  توؤّديه  الذي  بامل�شتوى  التكنولوجيا 
على  الأبناء  تن�شئة  اإىل  ت�شعى  التي  الأ�شرية 

الِقيم واملبادئ.
الِقيم  دمج  على  الرقمية  الرتبية  وتعمل 
مواكبة  اأجل  من  الرقمي  بالعامل  والأخالق 
واملتطّور,  الف�شيح  العامل  امل�شتجّدات يف هذا 
يف  الب�شرية  م�شاعدة  اإىل  تهدف  مثلما 
وتنظيم  بوعي  الرقمي  العامل  ا�شتخدام 

وفائدة.
ومن بني هذه القواعد التي تهدف اإىل معايري 
ال�شتعمال الواجب اّتباعها, كيفية التعامل مع 

العامل الرقمي من جوانب عديدة, منها الوقت 
انتقاء  وكيفية  امل�شاَهدة,  ونوع  امل�شتهَلك, 
ال�شتفادة,  �شبل  وما  ماذا,  وَوفق  املوا�شيع 
فقد اأ�شبحت هناك مهاّم جديدة على م�شتوى 
وهي  األ  العائلة,  اأي  للرتبية  الأوىل  الَوحدة 
معرفة خفايا الرقمنة من اأجل متابعة الأبناء 
واجتاهاتهم ومعرفة رغباتهم وما ي�شاهدونه 
يف هذا العامل الوا�شع, م�شاًفا اإىل دور الأهل 
املهّم يف فهم الر�شائل املوّجهة اإىل اأولدهم, 
�شواء ب�شيغة الفيديو اأو بال�شورة اأو بالن�ّس.

كّلما انخف�س م�شتوى معرفة الآباء بالأجهزة 
اأّدى  تطبيقاتها  ب�شاأن  ومهاراتهم  احلديثة 

ذلك اإىل:
1- زيادة خطورتها على الأبناء.

الفكرية  التغيريات  اأ�شباب  معرفة  عدم   -2
اأمزجتهم  وتغرّي  الأبناء,  لدى  واملعرفية 

وتقّلبها بني احلزن والعناد والفرح والتوّتر.
بو�شفها  الأبناء  متطّلبات  معرفة  عدم   -3
للر�شائل  متابعاتهم  جّراء  من  حتمية  نتيجًة 

املتنّوعة التي ترد يف العامل الرقمي. 
تكرب  التي  الفجوة  ب�شّد  معرفتهم  عدم   -4
عامل  اختالف  جّراء  من  الزمن  مبرور 
العامل  مع  الأولد  يعي�شه  الذي  الرقمنة 

الكال�شيكي الذي يعي�شه الآباء.
وتطوير  الت�شجيع  بطرق  معرفتهم  عدم   -5
هوايات  ميتلكون  الذين  اأولدهم  مهارات 

ومعارف يف العامل الرقمي. 
ال�شريعة  التقنية  والبتكارات  التغيري  اإّن 
مهاراتهم  تطوير  الوالدين  على  يفر�س 
العامل  مواكبة  من  ليتمّكنوا  ومعارفهم؛ 
ينا�شب  مبا  وال�شتفادة  والتاأقلم  الرقمي, 
وتوّجهات  توّجهاتهم  وترتيب  اّطالعهم 
تقدمي  من  الوالدان  وليتمّكن  اأبنائهم, 
احلياة  م�شرية  يخدم  مبا  لالأبناء  امل�شاعدة 
اأكرث  بذكاء  هواياتهم  وتطوير  والدرا�شة, 
اأقّل عن طريق معرفة متطّلبات البيئة  ووقت 
واملعرفة  املهارات  وجتديد  التكنولوجية, 

ملواكبة �شرعة التدّفق املعلوماتي.

َمطَلٌب َماسٌّ وَحتِميٌّ
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ِة: الِقَصُص الَفاِئَزُة في الُمَساَبَقِة الِقَصصيَّ

كبري  مل�شجد  ال�شرقي  الطرف  يف 
لغر�س  النا�س  من  العديد  يوؤّمه  كان 
العبادة, انزوى يف ذلك الركن منزل 
متوا�شع بجدرانه واأر�شّيته, تبدو على 
الدنيا  عن  والبعد  الزهد  مالحمه 
وزينتها, اكتفاًء بعي�س حياة الب�شطاء 

ولي�س بخاًل.
بابه م�شنوع من ال�شاج والعرعر, وقد 
الثياب,  عليه  ُتعلَّق  غ�شن  فيه  اأُثبت 
وعلى اأر�شه ب�شاط من جلد كب�س, ويف 
ا�شتلقت  اجلّنة  بعبري  مملوءة  حجرة 
اأوراق  من  ب�شاط  على  دارها  �شّيدة 
نعت  �شُ و�شادة  على  واّتكاأَت  ال�شجر, 
بنبات  ُح�شيت  من جلد اجلامو�س قد 

الأذخر زكّي الرائحة.
الوقار والهيبة,  ال�شّيدة �شديدة  كانت 
ورحمة,  حّب  نظرات  عينيها  ِملُء 
حلمل  تتهّياآن  الناعمتان  ويداها 

ر�شيعتها ال�شغرية ب�شوق.
تلك  ل�شماع  متلّهًفا  اجلميع  بدا 
�شتكرب  التي  ال�شغرية  ال�شرخة 
لُت�شبح ذات يوم اأقوى �شرخة يف وجه 

الظلم والظاملني.
انتهت  حتى  طوياًل  النتظار  يدم  مل 
الوجوه  فـتهّللت  املخا�س,  حلظات 
وا�شتب�شرت الأنف�س و�ُشرحت ال�شدور 

بولدة النور, اإّنها احلوراء الطهور.
اأخويها  بعد  الأوىل  البنت  اأقبلت 

. احل�شن واحل�شني
اأ�شاء املكان بنورها, وامتزج عبري دار 
الرحمة بطيب عبقها حتى بات الأريج 

يفوح يف اأرجاء الدار.
جلّية  والفرح  ال�شرور  عالمات  بدت 
على وجنتي والدتها وهي ت�شعها على 
جبينها  على  قّبلتها  احلاين,  �شدرها 
بلهفة, ثم لّفتها بثيابها جيًدا لت�شّلمها 
لوالدها اأمري املوؤمنني , الذي كان 
ينتظر يف الغرفة املجاورة وهو جال�س 

على قطعة من احل�شري.
واإىل  اجلدار  اإىل  راأ�شه  اأرخى  قد 
الأخ�شر  الفّخار  من  ماء  كوز  جانبه 
لنقل  اجللد  من  ِقربة  بقربه  ُعّلقت 
يف�شل  �شويف  �شاتر  وهنالك  املاء, 

بينه وبني حجرة اأخرى.

مّرت دقائق حتى بان �شوت الزهراء 
ال�شغرية  روؤية  منه  تطلب 

وت�شميتها. 
ل اأّذن يف اأُذين �شغريتنا يا  _  تف�شّ

اأمري املوؤمنني و�شّمها.
تبارك  اهلل,  �شاء  ما  اهلل,  ب�شم   _

الرحمن, حفظِك اهلل يا بنتي. 
كنُت  ما  طه,  ريحانة  يا  اعذريني 
لأ�شبق ر�شول اهلل  بت�شميتها, فاإن 

عاد من �شفره �شّماها.
عن  ال�شغرية  والد  اعتذر  وهنا 
اأّن  يرى  فهو  ينا�شبها,  ا�شم  اإطالق 
هذه الوليدة لي�شت جمّرد طفلة, واأّن 
كيف  عادًيا,  ا�شًما  يكون  لن  ا�شمها 
اإىل  به  ُعِرج  َمن  ريحانة  بنت  وهي  ل 
ال�شماء, فانتظر اأمر نبّي الأّمة اإكراًما 
عند  الأمر  هذا  على  لُيقدم  واإجالًل, 

رجوعه.
اأْن  دون  ومّرت  الأيام  توالت  وهكذا 

�س لل�شغرية ا�شم لُتنادى به.  ُيَخ�شّ
اإىل اأن عاد اجلّد من �شفره, فلّما عاد 
اأفا�س ب�شيائه على دار  �شّيد الكونني 

)( أَضَواٌء على َحياِة َناِئَبِة الزَّهراِء

اآيـات مالك اخلطيب/ كربالء املقّد�سة
َموِلُد الَجَبِل المرتبة األولى:
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ابنته. 
فدخل  حفاوة,  بكّل  �شهره  ا�شتقبله 
بيت ابنته وهو مي�شي ُمقّباًل لها كاأّنه 

بب. ينحدر من �شَ
اجلديدة,  باملولودة  �شهره  فب�ّشره   
ف�شاأله النبّي  عن ا�شمها, فاأجاب: 
نبّي  يا  بهذا  لأ�شبقَك  كنُت  ما   _

اهلل.
فتب�ّشم النبّي  قائاًل:

بت�شميتها  رّبي  لأ�شبق  كنُت  وما    _
يا علّي.

ثّم نادى ابنته :
 _ يا ُبنّية اإيتيني بابنتِك املولودة.

برفق  حتملها  وهي  فاأح�شرتها 
وقّدمتها  اأبي�س  بقما�س  لّفتها  وقد 
بروّية  وحملها  فاأخذها  لوالدها, 
ف�شّمها  وعاطفة,  ا  حبًّ عليها  ليغدق 
يحاول  كاأّنه  �شدره  اإىل  و�شّمها 

حمايتها من �شيٍء ما. 
البا�شمة  مالحمه  تغرّيت  فجاأًة 
يداعبها  كان  عندما  الفرحة 
حكاية  لتتحّول  )زينب(؛  ويناديها: 
عينيه ال�شعيدتني اإىل دموع ت�شيل على 

وجنته الطاهرة.
قد  ما  �شيًئا  باأّن  الزهراء  �شعرت 

بعد  احلزن  هذا  �شّر  فما  باأبيها,  اأَمّل 
عندما  قلقها  وازداد  الفرح؟  تبا�شري 
حفيدته  خّد  على  خّده  وا�شًعا  راأته 
فاختلطت  ال�شديد,  بالبكاء  وبداأَ 

دموعه ب�شيب حما�شنه الكثيفة. 
ت�شّلل القلق اإىل اأجواء املوقف, بادرت 
ل  بكاوؤَك؟  مّم  بال�شوؤال:  فاطمة 

اأبكى اهلل عينيَك يا اأبتاه!
احمّر وجهه الأبي�س وتدىّل العرق من 
يا  لها:  يقول  وهو  اللوؤلوؤ  كاأّنه  وجهه 
بنتاه يا فاطمة, اإّن جربئيل قد ح�شر 

عندي واأنباأين بقوله:
يقرئَك  رّبَك  اإّن  اهلل,  ر�شول  يا   _
ال�شالم ويقول: يا حبيبي اجعل ا�شمها 
وا�شتب�شرُت  فرًحا  فتب�ّشمُت  زينب, 
البنت  هذه  حياة  اأّن  اأنباأين  ثّم  بها, 
بامل�شائب  مقرونًة  تكون  �شوف 
اإىل  عمرها  بداية  من  واملتاعب, 

وفاتها.
م�شائب  عليها  وترد  بباليا  و�شُتبلى 

�شّتى ورزايا اأدهى.
بكى  َمن  اإّن  عيني,  وقّرة  ب�شعتي  يا 
ثوابه  يكون  م�شائبها  وعلى  عليها, 

كثواب َمن بكى على اأخويها.
يف ال�شنة ال�شاد�شة للهجرة ويف اليوم 

اخلام�س من جمادى الآخرة حتديًدا, 
العلوي  البيت  اأرجاء  احلزن  عّم 
الفرح  من  بدًل  الطاهر  الفاطمي 
�شيوؤول  ملا  القلوب  يعت�شر  ب�شجًى 
اإليه م�شري هذه املولودة التي �شتكرب 
لت�شبح ذات يوم حاملًة ر�شالة اخلدر 
وجه  اأكرب  وتكون  الإ�شالح,  وراية 
اإعالمي يرّد الطغاة, وي�شدح باحلّق 

ون�شرة املظلوم.
�شطوًرا  والدتها  دموع  من  �شتخّط 
ف�شاحتها  عن  ال�شنني  لآلف  تكتب 
يف  بوقوفها  وعّفتها  و�شجاعتها 
عن  تدافع  وهي  اجلبابرة  جمال�س 

اأيتام اأخيها.
مّر  على  العامل  لن�شاء  قدوة  تكون 
الأجيال؛ لُيحتذى بها وهي ت�شري على 
)عليها  الن�شاء  �شّيدة  والدتها  ُخطى 

ال�شالم(.
ليكون  اليوم  ُولد  الذي  اجلبل  اإّنها 

مثاًل لل�شرب واجَلَلد.
اإّنها زينب! 

. اأجل, اإّنها زينب احل�شني
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كنُت رفيقتها التي مل ولن تفارقها يف 
مت�شكني  كانت  حياتها,  حمّطات  كّل 
ج�شدها  على  فاألتّف  ب�شّدة,  بيديها 
يف  واأرافقها  وحمّبة,  موّدة  بفي�س 
ويف  حلكة,  واأكرثها  املواقف  اأ�شعب 
ن�شيجي  اهرتاأ  والأ�شر  ال�شبي  رحلة 
عن  تفلتني  مل  لكّنها  لوين,  واغرّب 

راأ�شها ال�شريف قيد اأمنلة.

الذي  احلّد  اإىل  منها  قريبة  كنُت 
الذي  الوجد  مكامن  اأ�شت�شعر 
واأح�ّس  اإخوتها,  جتاه  قلبها  ميالأ 
خوف  تكتنفها  التي  الأحزان  بكّم 
دمعها  انهمار  واأرقب  فقدانهم, 
النه�شة  �شهداء  تتلّقى  وهي  املدرار 

واحًدا تلو الآخر .

املحّرم,  من  العا�شر  ليلة  بعد  اأّما 
من  اأكرث  بي  تتم�ّشك  اأ�شبحت  فقد 
�شدوله,  الليل  اأرخى  فعندما  العادة, 
وو�شعت احلرب اأوزارها, وغاب عن 
وانخ�شف  روحها,  تواأم  احلياة  وجه 
تاأتزرين  لياًل  خرجت  قمرها, 

وتلتحفني بحذر.

الأر�س  تلك  رحاب  يف  وهناك 
بة بحّناء ال�شهادة, انكّبت على  املخ�شّ
اجل�شد ال�شريف تقّبل موطئ الإباء, 
وحاملا  الراف�شة,  الـ)ل(  ومو�شع 
من  اأدنى  اأو  قو�شني  قاب  اأ�شبحت 
اأيٍد,  مل  راأ�س وح�شن بال  ج�شد بال 
ال�شدمة,  لهول  راأ�شها  من  تنتزعني 
النكبة,  اأثر  على  جيًبا  ت�شّق  ومل 
عظم  من  الأعداء  بها  ت�شمت  ومل 
دموعها  تركت  بل  املروعة,  الفاجعة 
الدعاة  ببكاء  ال�شجّية  اأحلانها  ترّدد 

والر�شاليني.

كنُت رفيقتها يف تلك الأيام امل�شحونة, 
وحت�شرج  واأنينها,  زفراتها  اأراقب 
�شوتها اأمام الن�شاء املنكوبات, واأرى 
�شمودها و�شموخها و�شربها اجلميل 

قبالة مرتزقة بني اأمّية.

�شكًرا,  وكالمها  ذكًرا,  �شمتها  كان 
طريق  �شّقت  وقد  �شرًبا,  و�شكونها 
الكوفة  حتى  كربالء  من  ال�شبي 

درب  وعّبدت  الفولذية,  باإرادتها 
الن�شايل,  ح�ّشها  بوازع  الأحرار 
وقادت  النه�شة,  �شرارة  وا�شتكملت 
عن  رغًما  العارمة  الإعالمية  ثورتها 

اأنوف الظاملني واملردة.

كنُت اأتلّفُت معها يف كّل حني يف م�شار 
الدرب ال�شاّق متفّقدًة بنات الر�شالة, 
ت�شّوي  بتالبيب حجابهّن  اأخذت  وقد 
ويف  تلك,  عباءة  وتقّوم  هذه,  لبا�س 
اأحد  �شوط  وقع  املوح�س  امل�شري  ذلك 
ف�شّج  اإحداهّن,  راأ�س  على  الأوغاد 

خمارها, فالذت بعّمتها باكية:

- عّمتي لقد متّزق خماري! اأدركيني 
قبل اأن ُيهتك حجابي.

-  تعايل يا قّرة العني, �شاألب�شِك هذه 
اخلرقة حتت العباءة؛ كي ُت�شرتي بها 

عن اأنظار الكفرة الفجرة.

-  اأين ُحماتنا؟ اأين رجالنا ليحاموا 
عّنا؟

اأّن  اإّل  حماتنا,  عيون  نامت  لقد    -

منتهى محسن محّمد/ بغداد

يَنِبيُّ اإِلْرُث الزَّ المرتبة الثانية:
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بالئه  على  ن�شرب  تنام,  ل  اهلل  عني 
فيوّفينا اأجور ال�شابرين.

ال�شابر  وجهها  �شيماء  اأراقب  كنُت 
وهي تخطب يف الكوفة وقد اأم�شكتني 
بيدين واثقتني, و�شّبت جام غ�شبها 
غري  املارقني,  اجلناة  على  تقريًعا 
عابئة بجموع احلر�س و�شيوف غّلهم 
الدفني, كنُت اأ�شعر بحرارة اأنفا�شها 
املوؤمنة التي تعادل جهاد كّل الأنبياء 

وامل�شلحني.

وتفّح�شت  الركب,  توّقف  وفجاأة 
الفاطمياُت عيني عّمتهّن التي وقفت 
الوقوف  لهذا  منده�شة  الأخرى  هي 

املباغت: 

من  �شوًءا  تتوّج�شني  هل  عّمتي!     -
هذا التوّقف؟

اإّن اهلل معنا  -   ل تخايف �شغريتي, 
وهو حامينا وهو خري حافظ .

ا�شمع  لتوّقفنا,  الثالث  اليوم  اإّنه     -
همهمًة بني احلر�س واأخاف اأّن هناك 

مكيدة ُتعّد لنا .

ُ َلَنا  يَبَنا اإِلَّ َما َكَتَب اهللَّ ـ ُقْل َلْن ُي�شِ
الإن�س  اجتمع  لو   ,)1(َمْوَلَنا ُهَو 
اإلينا  ي�شلوا  فلن  �شّرنا  على  واجلّن 

ب�شوء, فاطمئّني بنّيتي.

حتّرك الركب من جديد و�شرعان ما 
تعاىل �شوت الطبول من بعيد, وبانت 
املدينة,  مظاهر  على  الزينة  األوان 
اخلارجني  بقدوم  الزغاريد  وعلت 
على اإرادة ال�شلطان ت�شّفًيا وانتقاًما, 
بعّمتهّن  ال�شغريات  فالت�شقت 
تو�شيهّن  وهي  مذعورات,  باكيات 

بحجابهّن وتطمئنهّن بذكر اهلل.

بل  هنا,  اإىل  معها  رفقتي  تنتِه  ومل 
تنتمي  زينبية  كّل  رفقة  عرب  امتّدت 
على  وت�شعني  القومي,  اخلّط  اإىل 

راأ�شها تاًجا وفخًرا وهوّيًة.

)1( التوبة: 51.
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اأّماه...
بعبري  املحّمل  ال�شحراء  ن�شيم  هّب  كّلما 
واأطلقُتها  به,  زفرتي  خلطُت  دمائهم 
البهيم  ليلها  جّن  وكّلما  والهًة,  ركابه  يف 
يف  نظرتي  اأغرقُت  �شنائهم,  من  اخلايل 
اأنتظر  واأ�شغيُت  اإليه,  واأ�شررُت  عبابه, 

الرّد..
امللتهب,  رملها  فوق  خطوًة  خطوُت  كّلما 
الثاكل  اليتيم  وقلبي  بعباءتِك  واأحطُت 
الن�شاء, تطاير رذاذه  وثكل  الأطفال  يتم 
ذلك  عن  فاأغم�شتهما  عينّي,  لي�شيب 
وجداين  اأعماق  يف  وانفتحت  املنظر, 
واقع  الذكرى من  وا�شتّلتني  نورانّية,  كّوٌة 
ال�شبي املرير اإىل تلك الأيام احللوة التي 
باأطراف  عالقًة  مذاقها  عذوبة  تزال  ل 

احللم..
اأّماه...

كنِت وما برحِت هناك, يف عمق �شويدائي 
ا  نب�شً تغّذينني  رحلِت,  مذ  �شّمتِك  التي 
امللكوتية  وت�شع�شع نظرتِك  وروًحا وحياًة, 
اأذيّن,  يف  املالئكية  نربتِك  وتهم�س  يّف, 
وراأت,  ووعت  �شمعت  التي  الطفلة  فاأنا 

فلم تن�َس قّط:
- بنّيتي, هذه اأمانتي!

نحري,  يف  القبلة  غا�شت  النربة  ومع 
وحناًنا  اأمومًة  ال�شادحة  ال�شّمة  وتغلغلت 
اأنفا�شي  علّي  فاأغدقِت  ونقاًء يف �شدري, 

منذ ذلك اليوم, ول تزالني..
اأّماه...

اأروقة  يف  املنت�شر  احلّب  كّل  يا 
احلقيقة  �شمت  ويا  الكون, 

حني تبهر ب�شم�شها احلياة كّل �شباح, لقد 
بطفولتي  ور�شمُت  اأمنّياته,  الفجر  اأطلق 
لكّل  ا  اأمًّ بِك  وغدوُت  لوحاته,  كّل  اليتيمة 
املغ�شوب  حّقِك  وحملُت  الوجد,  هذا 
دفء  وعاهدُت  وعد,  ي�شبهه  ل  وعًدا 
خّدِك ويدِك مثلما عاهدُت برودة حلدِك, 
مثلما  طرّيًة  ًة  غ�شّ اأمانتِك  �شاأحمل  باأيّن 

حّملِتنيها, و�شاأيف بذلك العهد..
وم�شت الأيام...

فلم  بي,  تعّرجت  احلياة  دروب  كّل 
فلم  اأبي,  يل  كان  الأّمهات  وكّل  اأتعّرج, 
بل  حلظة,  لِك  ا�شتياقي  من  ُينق�س 
يف  الغارقتني  عينيه  اأرى  اأن  لوعًة  زادين 
اأّنه  وعلمُت  احلنني,  وزفرة  الرجاء  دمع 
علّي  ويفي�س  يتنّف�س  الدفني  حّبِك  من 
اأمانتِك  ببع�س  عليه  اأرّد  فطفقُت  كوثره, 

الزاخرة!
هما  اجلّنة,  اأهل  �شباب  �شّيدا  اأخواي, 
فردو�شي يف يومي واأم�شي وغدي, يتاأّلقان 
يف ف�شائي �شم�ًشا وقمًرا, ل اأدري باأّيهما 
بهما  فاأيامي  وانبهاًرا,  تعّلًقا  اأ�شّد  اأنا 
ومعهما ت�شيء لياًل ونهاًرا, وهما للمدينة 
الب�شر  ولكّن  ماوؤها,  ولالأر�س  �شماوؤها 
اإّل  معينهما,  اإىل  يهتدون  فال  يظموؤون 
َمن عرف حّقِك وحّقهما, واإمّنا املوؤمنون 

املهتدون قّلة..
اأّماه...

وا�شتقبلُت  ال�شبا  عهد  وّدعُت  بالأم�س 
عبد  الطّيار,  عّمي  ابن  بيت  يف  �شبابي 
وتعرفني  تعرفينه,  اأنِت  اجلود,  بحر  اهلل 
عهًدا  النا�س  واآخر  �شفّيتِك  اأ�شماء,  اأّمه 

له  واأنا  موؤمتن,  وعليَّ  بي حفيٌّ  وهو  بِك, 
تفتاأ  مل  الأمانة  ولكن  وال�شكن,  الزوجة 
وقد  وفخًرا,  عّزًة  ومتلوؤين  عنقي  تطّوق 
ق�ش�شُت عليه حكايتها فر�شي عن طيب 
خاطر اأن اأكون لأخوّي مالزمًة ل اأبرحهما 

مهما ح�شل..
ا,  اأمًّ اأغدو  اأن  يل  اهلل  اختار  وبالأم�س 
عوًنا  يكون  اأن  اأردُته  وقد  عوًنا,  فولدُت 
اأن  اأردته  وقد  جعفًرا,  وولدُت  لأوليائه, 
ورزقني  �شمائه,  يف  كجّده  طّياًرا  يغدو 
ا,  اأمًّ اأّمه  مع  له  غدوُت  جديًدا,  اأًخا  اهلل 
الأمومة  دنيا  يف  اأحالمي  به  وتّوجُت 
ليذود  عّبا�ًشا,  اأبي  دعاه  ولقد  الطاهرة, 
ويعّز  النا�شر  يقّل  يوم  عن حيا�س احلّق 
باأجنحة  الفجر  الكفيل, فيحّلق يف �شماء 

الأ�شيل..
ا جتّدد م�شابي بِك.. وبالأم�س اأي�شً

ويف  مالزمة,  لأبي  اأّنِك  علمُت  ولقد 
تزالني  ول  كنِت  روحه  ويف  قائمة,  قلبه 
هو  ها  لكن,  )فاطمة(,  اأبًدا  و�شتبقني 
قد �شقط لوجهه يف حمرابه, متاًما مثلما 
�شقطِت بالأم�س خلف بابِك, وهتف ليعلن 

امتداد جوابِك: 
- فزُت ورّب الكعبة!

اأّماه... 
وتركنا  بجّنته,  اأبي  فاز  خلفه لقد 
تِك  نتجّرع مرارة الدنيا من غ�شّ
ته, فوا �شوقاه, وواح�شرتاه  وغ�شّ

على فراٍق ل ينهيه اإّل املوت 
الذي غدونا نهواه..

, فال�شورة مل تكتمل  رويدِك يا اأمُّ

رجاء محّمد بيطار/ لبنان

َحاِمَلُة اأَلَماَنِة المرتبة الثالثة:
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بعُد, والك�شاء الذي ن�شجته ميناِك بنب�س 
�شلوعِك مل تنفرط خيوطه, وما كان لها 
اأن تفعل, ومع اأّن ارتقاء احلبيب الأعظم 
اأبهت  �شريًعا  به  وحلاقِك  حلمته,  فّل 
بالنجيع,  �شبغته  اأبي  هامة  لكن  األوانه, 
وا�شت�شعرُت  بالربيع,  ي�شّج  زاهًيا  فعاد 

حرارة الأمانة يف عينّي وهما تذرفان..
هو  فها  م�شتمّر,  الفداء  زمن  اأّن  وعلمُت 
ببل�شم  �شلعِك  ك�شر  يجرب  الأثري  بكرِك 
مباء  الك�شاء  وجنة  على  ومي�شح  كبده, 
اأذرُف  اأخرى  ومرًة  ويرحل,  احلياة 

اأمانتِك دمًعا فوق جرحه اخلفّي..  
العني  �شياء  �شواه,  اأّماه  يا  يل  يبَق  مل 
ومهجة الروح وعبري الآه, وهو الإمام ابن 

 . الإمام, اأخو الإمام, اأبو الأئّمة
وانطلقنا...

فال  الباطل  وجه  يف  تهّلل  احلّق  ت�شبيحة 
�شجيج  كّل  فوق  وت�شدح  الفوت,  تخ�شى 
نحدو  ال�شوت,  حقيقة  لتعلن  الدنيا 

للحياة ويحدو لنا املوت... 
هناك  انتظارنا,  يف  الأ�شّنة  ملتقى  كان 
وجتلجل  باملاء,  ال�شراب  يختلط  حيث 
الأهواء, ويقف املّتقون على �شفري الهاوية 
فال يقعون, بل يتم�ّشكون باأغ�شان طوبى, 

ويرتقون..
وعلى ذلك التّل وقفُت..

املدى,  �شديقة  كانت  اأّماه  يا  كربالء 
والرماح  بال�شيوف  تعزف 
قوافل  وتزّف  الردى,  اأحلان 
فوق  من  واأراقب  زمًرا,  ال�شهداء 
اللحظة  واأترّقب  التّل 

الأخرية..

وم�شح  اأّماه,  يا  ح�شينِك  ا�شتدعاين  لقد 
على قلبي بطيب جنواه, وهم�س يف اأذين 
مبا ي�شبه �شوتِك امل�شبوب يف كياين قائاًل:

- اللهّم اربط على قلبها.. 
واأ�شاف معلًنا حكمه الرّباين:

اهلل  اإّن  والأطفال,  الن�شاء  يل  احفظي   -
قد �شاء اأن يراين قتياًل, و�شاء اأن يراكّن 

�شبايا..
اأّماه... 

تر�شدين,  تزال  ل  املر�شودة  اأمانتِك  اإّن 
والأخ  والأب  الأّم  �شهادُة  مهرتها  ولقد 
والولد, وها هي الآن تطالبني باملزيد, ول 
مفّر من الأداء يف عر�شة البالء, وها قد 

تهّياأُت, فكوين معي وفوقي..
الظماأ  اأنهك  قد  هناك,  يقف  ذا  هو 
ا بفقد الأحّبة اأن  بنيانه املتني, وكان حريًّ
وتوّهًجا  اأَلًقا  يزداد  كان  لكّنه  ي�شع�شعه, 
اإّل  العطاء  كرثة  تزيدها  ل  كال�شم�س, 

جوًدا وكرًما..
من  يل  تلّوحان  كفيلي  كّفا  نحوه,  اأقبلُت 
املنت�شبة  احلمد  راية  اأعلى  يف  بعيد, 
تربقان  اأّماه  يا  وعيناِك  املجد,  اأفق  عند 
اأبي  ووجه  عا�شف,  يوم  يف  كم�شكاة 
اأكرث,  يت�شّرج  هامته  دم  من  ب  املخ�شّ
وقامة  الكوثر,  كحو�س  �شوًقا  ويتقاطر 
الظلمات  وجه  يف  تنت�شب  احل�شن  اأخي 

ت�شّد عّنا وجهها الأغرب.. 
ناديُته, فتوّقف والتفْت..

وقلب  املنّية  كبد  نحو  املّتجهة  خطواته 
ثابتة,  ونظراته  ثابتة,  كانت  النت�شار 

ونرباته ثابتة:
- اأخّية زينب, ما تريدين؟!

- انتظرين هنيهة...
بّحة �شوتي كانت اأكرث ارتفاًعا من �شوتي 
نف�شه, ولعّله قراأ يف ثناياها ما اأريد قبل 

اأن ي�شاأل..
وملّا و�شلُت اإليه, وقفُت اأمامه اأُترُع ناظرّي 

من وجوده واأتزّود..
اأّماه... 

النحر  ذلك  وعلى  بعباءتِك,  تلّفعُت  لقد 
قبلتِك,  تركُت  الر�شول  بقبالت  املو�شوم 
ك�شائِك  بعطر  امل�شّمخ  ال�شدر  ذلك  ويف 
تركُت �شّمتِك, وخاطبُته بنربٍة هالني اأّنها 

كانت نربتِك:
َيت الأمانة! - لقد اأُدِّ

هناك,  كنِت  قد  اأّنِك  حلظتئٍذ  واأيقنُت 
واأّنِك اأنِت َمن اأعلنِت ذاك..

وملّا م�شى ليقّدم قربانه, ويغّذي ب�شريانه 
عالًيا  عالًيا,  راأ�شه  ويرفع  الأمانة,  كوثر 
�شّيدة  يا  و�شّيتِك  كانت  ال�شماء,  نحو 
الكون جتلجل يف حنايا �شلوعي, وها هي 
احًة يف �شجودي وركوعي, ويف  ت�شتمّر ن�شّ
كّل كلمة اأطلقُتها يف وجه جبابرة الأر�س, 
وعّلمتها لن�شاء املوؤمنني ورجالهم, وذدُت 

بها عن اإمامي املبني ول اأزال..
اأّماه... 

َقّري عيًنا, فاأيّن لأ�شت�شعر �شلعِك الآن 
قلياًل, لكّنني ل ومل اأَر اإّل جمياًل, فلقد 
ر�شيِت ور�شي اهلل, وانت�شر احلّق على 
اأحمل  برحُت  ما  واإيّن  عداه,  ما  كّل 
فر�س  كّل  مع  اأوؤّديها  كاملة,  اأمانتِك 
فاحلمد  فا�شلة,  حّرة  وكلمة  ونافلة, 
هلل الذي �شّرفني بهذا العطاء, وحّملني 

. اأمانة اأّمي الزهراء
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ْعِر َوأَسَباُبُه ْعِر َوأَسَباُبُهَتساُقُط الشَّ َتساُقُط الشَّ
فاطمة محمود الحسينّي/ كربالء المقّدسة 

والإناث,  الذكور  بني  ال�شائعة  الظواهر  اأحد 
وقد ت�شّبب الرعب اأحياًنا لدى بع�س النا�س. 
يحدث ت�شاقط ال�شعر نتيجَة اأ�شباب ع�شوية 
مثل  معّينة  مرحلة  يف  نف�شية  اأو  اجل�شم,  يف 
كالتوّتر  احلياة  �شغوط  ب�شبب  اأو  املراهقة, 
والقلق, ومن املمكن حدوثه يف مراحل العمر 

املختلفة. 
العّدل الطبيعي لت�شاقط ال�شعر: يرتاوح ما 
اإذا  اأّما  اليوم,  يف  �شعرة   )200  -100( بني 
فيعني  الطبيعية,  الن�شبة  عن  الت�شاقط  زاد 
�شواء  اأخرى  اأ�شباب  اأو  وجود حالة مر�شية, 

كانت داخلية اأو خارجية اأو حالت طبيعية.
الأ�شباب الداخلية:

1- نق�س املعادن والفيتامينات.
2- زيادة الهرمونات الذكرية.

3- خمول الغّدة الدرقية.
4- الأورام والعالج الكيميائي.

5- اأمرا�س الكلى والكبد.
6- الأمرا�س املزمنة.

7- داء الثعلبة.
الأ�شباب اخلارجية:

1ـ غ�شل ال�شعر عّدة مّرات يف اأثناء الأ�شبوع.
2ـ كرثة ا�شتخدام جمّفف ال�شعر )ال�ش�شوار( 

وال�شامبو, وم�شّرحات ال�شعر.

نظام  واّتباع  والقا�شية,  اخلاطئة  احلمية  3ـ 
غري �شّحي للعناية بال�شعر.

احلالت الطبيعية لت�شاقط ال�شعر:
ت�شاقط  يحدث  الولدة  بعد  احلوامل  عند 
ال�شعر نتيجة الهرمونات التي تكون يف اأثناء 
احلمل  وهرمونات  عاٍل,  تركيز  ذات  احلمل 
نالحظ  لذلك  ال�شعر؛  منّو  على  ت�شاعد  قد 
احلوامل,  الن�شاء  عند  ال�شعر  كثافة  زيادة 
اأ�شهر   6 اإىل  الولدة  وبعد  طبيعي,  اأمر  وهو 
تقريًبا يبداأ ال�شعر بالت�شاقط بكّميات كبرية, 

ا. وهي حالة طبيعية اأي�شً
عالج ت�شاقط ال�شعر:

البدء  ثّم  اأوًل  امل�شّبب  على  العالج  يعتمد 
واملعادن  الفيتامينات  نق�س  فمثاًل  بالعالج, 
العالج  ويكون  اأوًل,  معاجلتها  من  بّد  ل 

بح�شب حالة املري�س, مثل:
1- الوخز بالإبر. 

لب�شيالت  من�ّشطة  مو�شعية  عالجات   -2
ال�شعر, ومرّكبات ت�شاعد على ا�شرتجاع كّمية 

ال�شعر املت�شاقطة.
التغذية ال�شّحية واأثرها يف طبيعة ال�شعر:

والتخفيف  وقوي  �شّحي  �شعر  على  للح�شول 
توؤّمن  �شليمة  تغذية  من  بّد  ل  ت�شاقطه,  من 
ال�شرورية  العنا�شر  من  يلزمه  ما  لل�شعر 

من  اأهّم  لل�شعر  الداخلية  فالتغذية  املفيدة؛ 
ل تناول الأغذية  العناية اخلارجية, لهذا ُيف�شّ
لأهّميتها  والربوتني  والزنك  باحلديد  الغنية 
الكبرية يف احلفاظ على �شّحة ال�شعر ومنّوه. 
بالربوتني  والدجاج غنّية   فاللحوم احلمراء 
الأمينية,  بالأحما�س  ال�شعر  ميّد  الذي 
ونق�س الربوتني يف الوجبات الغذائية يجعل 

ال�شعر �شعيًفا وعر�شًة للت�شاقط. 
لأّنه  اليومية؛  الوجبات  اإىل  اجلزر  اإ�شافة 
غنّي مباّدة البيوتني التي يحّولها اجل�شم اإىل 

فيتامني )A( املهّم للنظر وال�شعر. 
ة ال�شلمون غنّية بالأحما�س  الأ�شماك وبخا�شّ
احليوية  ال�شعر  تعطي  التي  الدهنية 

والن�شارة. 
التي  الأك�شدة  م�شاّدات  على  يحوي  التوت 
فروة  و�شّحة  ال�شعر  منّو  زيادة  على  تعمل 

الراأ�س. 
متوافر  وهو  ال�شعر,  لتقوية  مهّم  الزنك 
والكاجو,  واللوز,  كاجلوز,  املك�ّشرات  يف 

وال�شم�شم, ونخالة القمح.
اإذا  الغذائية  املكّمالت  بتناول  ُيو�شى  مثلما 
ل تناول  كان هناك نق�س يف التغذية, وُيف�شّ
فروة  ترطيب  على  ي�شاعد  الذي   3 اأوميغا 

الراأ�س ون�شارتها.
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فِل أَتَأُة أو التََّلعُثُم ِعنَد الطِّ التَّ
أ .د. سعاد سبتّي الشاوّي/ بغداد

يعلم  اإذ  الكالمية,  الطالقة  يف  م�شكلة  اإّنها 
لكّنه يجد �شعوبة  اأن يقول,  الطفل ماذا يريد 
ال�شنتني  عمر  يف  عادًة  تبداأ  وقد  قوله,  يف 
التاأتاأة  نوعني:  على  وهي  �شنوات,  واخلم�س 
التلعثم  اأو  )املكت�شبة(  واملتاأّخرة  املبكرة, 
وتعّد  الطفولة,  مرحلة  يف  وتظهر  التنموي, 
املكت�شب  التلعثم  اأّما  �شيوًعا,  الأنواع  اأكرث  من 
مراحل  يف  والأطفال  البالغني  لدى  فيحدث 

عمرية متاأّخرة.
اأ�شباب التاأتاأة:

هناك العديد من الأ�شباب, اإذ ل حتدث ب�شبب 
واحد, فهناك عوامل كثرية ت�شّببها وتعمل على 

ا�شتمراريتها, منها:
• الوراثة: اإذا كان اأحد اأفراد العائلة من طرف 

الأّم اأو الأب لديه امل�شكلة نف�شها. 
• الأ�شباب الع�شبية: مثل اإ�شابات الدماغ. 

ب�شبب  تكون  ما  غالًبا  النف�شية:  الأ�شباب   •
فراق الأبوين, اأو امل�شاجرات يف البيت.

كلمة  بنطق  البدء  �شعوبة  اأعرا�شها  ومن 
مفرط,  ب�شكل  الكلمات  تكرار  اأو  جملة,  اأو 
والإطالة يف نطق الكلمات, ورم�شة العني ب�شكل 
التحّدث,  والتوّتر عند  ال�شفاه,  �شريع, ورع�شة 

وتغرّي تعابري الوجه واجل�شم.
العالج:

يكون  احلالت  بع�س  يف  الطبيعي:  ال�شفاء   •
التاأتاأة  تختفي  اإذ  وطبيعًيا,  تلقائًيا  ال�شفاء 
ة عندما يكون  بدون اأّي تدّخل اأو عالج, بخا�شّ

الطفل بعمر 2-5 �شنوات.
اخت�شا�شي  يعمل  املبا�شر:  غري  العالج    •
النطق مع الأهل؛ مل�شاعدة الطفل عرب ن�شائح 
مع  التعامل  كيفية  اإىل  الأهل  تر�شد  وتعليمات 
و�شع  عدم  الإر�شادات  هذه  واأهّم  امل�شكلة, 

الطفل حتت �شغط للتكّلم, وعدم تنبيهه ب�شكل 
جارح على الكالم, وتكّلمهم معه بجمل ق�شرية 
ووا�شحة, وتوفري بيئة مريحة ومنا�شبة للتكّلم.
النطق  اخت�شا�شي  يعّلم  املبا�شر:  العالج   •

الطفل على اإبطاء معّدل الكالم.
• العالج ال�شلوكي املعريف: عالج نف�شي ي�شاعد 
�شلوك  وتغيري  التفكري,  طريقة  تغيري  على 
لتمديد  متارين  على  ي�شتمل  وقد  الأ�شخا�س, 
والتنّف�س  ال�شرتخاء  ومتارين  ال�شوت,  طول 

العميق, وا�شتخدام الأجهزة الإلكرتونية التي 
ت�شاعد على اإدارة خطاب الأفراد, وحت�شني 

اإبطاء  على  وت�شاعدهم  لغتهم,  طالقة 
بحيث  الكالم,  تقليد  وحماولة  حديثهم 
بان�شجام  يتحّدث  ال�شخ�س  كاأّن  يبدو 

مع �شخ�س اآخر. 
بع�س  ت�شتعمل  الدوائي:  العالج   •

الأدوية لعالج التاأتاأة.
باّتباعها  الوالدان  ُين�شح  خطوات  هناك 

بال�شرب,  التحّلي  وهي  الطفل,  مل�شاعدة 
ب�شكل  اأو  بدّقة,  الطفل  حتّدث  طلب  وجتّنب 

وجتّنب  الأوقات,  جميع  يف  �شحيح 
والنتقادات  الت�شحيحات 

وجتّنب  والتعليقات, 
ب�شوت  يتحّدث  جعله 
يكون  عندما  عاٍل 
وعدم  مرتاح,  غري 
مقاطعته اأو اإجباره 
من  التحّدث  على 
والتكّلم  جديد, 
وو�شوح  ببطء 
خماطبته  عند 
على  املحافظة  مع 

و�شرف  معه,  احلديث  عند  العني  اّت�شال 
وجتّنب  يبكي,  عندما  اآخر  ل�شيء  انتباهه 
مع  التعاون  و�شرورة  بالآخرين,  مقارنته 
بانتظام,  املنزلية  التدريبات  باأداء  املعالج 
ْدِري  ولي�شتعن بقوله تعاىل: َربِّ ا�ْشَرْح يِل �شَ
�َشايِن َيْفَقُهوا  ن لِّ ْر يِل اأَْمِري َواْحُلْل ُعْقَدًة مِّ َوَي�شِّ

َقْويِل )طه: 25ـ 28(.
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زينب إبراهيم الديلمّي/ اليمن

رسم: ورود خضر الموسوّي/ كربالء المقّدسة

كان مالك يحّب اأن يحافظ على نظافته ال�شخ�شية دوًما, 
فعندما يعود من املدر�شة كان يغ�شل يديه باملاء وال�شابون 

فور انتهائه من اللعب. 
اإىل  بائ�شة  �شغرية  جرثومة  دخلت  الأيام  من  يوم  ويف 
بنظافته,  يهتّم  مالك  راأت  فا�شتاءت جًدا عندما  املنزل, 
اإّنه ل يحّب اجلراثيم,  الفتى,  لهذا  يا  نف�شها:  فقالت يف 

ودائًما يقتلنا باملاء وال�شابون!
وذهب  الع�شاء  وجبة  تناول  من  مالك  انتهى  مّرة  وذات 
لينام باكًرا, ون�شي اأن يغ�شل يديه بعد الطعام, وا�شتغّلت 
اجلرثومة الفر�شة لتلّوث يدي مالك وت�شّبب له الأمرا�س.
ولكن مالك اأخذ يفّكر: هل قمُت بغ�شل يدّي اأم ل؟ فتاأّمل 

يديه ووجد جرثومة مزعجة, ف�شاألها: 
_ من اأين اأتيِت اأّيتها اجلرثومة؟ 

بالنظافة  وتهتّم  دوًما,  نف�شك  على  حتافظ  اأراَك  اإيّن   _
تغ�شل  مل  راأيُتَك  والآن  ب�شّدة,  يزعجني  ما  وهذا  كثرًيا, 

يديَك, فقّررُت اأن اأبقى فيهما؛ لأّنهما مليئتان باجلراثيم, 
وهذا ما يريحني ب�شّدة. 

اأجابها مالك: 
اأحّب  ل  املتطّفلة,  اجلرثومة  اأّيتها  ا  اأي�شً واأنا  اإًذا,  هكذا   _
باملحافظة  و�شاأحاربِك  يدّي,  يف  عالقة  تبقى  اأن  الأو�شاخ 
وال�شابون,  باملاء  يدّي  بغ�شل  ال�شخ�شية  نظافتي  على 
وتنظيف اأ�شناين بالفر�شاة واملعجون قبل النوم وبعد تناول 
ومدينتي,  ومدر�شتي  بيتي  نظافة  على  واأحافظ  الطعام, 
بي  املحيطة  البيئة  تكون  اإليها؛ حتى  اأذهب  التي  والأماكن 

خالية منِك وتبقى دوًما نظيفة ونقّية.
وذهب مالك ليغ�شل يديه, وعلى الفور تخّل�س من اجلرثومة 

البائ�شة التي اأخذت ت�شرخ قائلًة: 
_ اآٍه يا مالك, �شتقتلني باملاء وال�شابون. 

قال مالك: 
اأ�شا�شيات  من  فالنظافة  الأو�شاخ,  واأرمي  اأقتلِك  اأجل,   _
حياتنا, فهذا ديننا اجلميل يريدنا اأن نحافظ على نظافة 
ومعّلمنا  نبّينا  بقول  عماًل  جمتمعنا,  ونظافة  اأنف�شنا 
من  والنظافة  النظافة,  من  فاإّنه  "تخّللوا   :الكرمي

الإميان, والإميان مع �شاحبه يف اجلّنة")1(.
.......................

)1( بحار الأنوار: ج59, �س291.

الُجرُثوَمُة الَبائَسُة
ِ
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ريُع ُل السَّ ريُعالُمخلَّ ُل السَّ الُمخلَّ

- ُتقّطع اخل�شار بح�شب الرغبة.
امللح  فوقها  وُير�ّس  وعاء  يف  تو�شع   -

اخل�شن, وُترتك ملّدة �شاعة اأو اأكرث.
- ُتغ�شل اخل�شار وت�شّفى اإىل اأن جتّف من 

املاء ب�شكل كامل.
خّل  من  منا�شبة  كّمية  تو�شع  قدر  يف   -
ثّم  الغليان,  حتى  النار  على  وُيرفع  التمر, 
ن�شيف اخل�شار املقّطعة والقليل من امللح, 
ونرتكها تغلي ملّدة )5( دقائق اأو اأقّل بح�شب 

حجم اخل�شار, ثّم نرفعها عن النار.
قارورة  يف  املخّلل  ن�شع  تربد  اأن  بعد   -
التوابل  ون�شيف  الإغالق,  نظيفة وحمكمة 

ة باملخّلالت, و�شيكون جاهًزا لالأكل  اخلا�شّ
بعد يوم اأو اأكرث.

فوائد املخّلل: 
لدى  الأن�شولني  ح�ّشا�شية  تعزيز   -
مقاومة  من  يعانون  الذين  الأ�شخا�س 
النوع  من  ال�شّكري  داء  اأو  الأن�شولني, 

الثاين.
- تنظيم م�شتوى ال�شّكر يف الدم.

- حماية الكبد.
- عالج تقّل�شات الع�شالت وت�شّنجاتها.

عن  تنجم  التي  املعدة  قرحة  تخفيف   -
�شعف الأغ�شية املخاطية وفرط احلمو�شة.

- كّمية من القّثاء )اخليار(.
- كّمية من الفلفل.

- كّمية من القرنبيط.
- كّمية من الكرنب )اللهانة(.

- كّمية من الباذجنان.
- كّمية من اللفت )ال�شلجم(.

طريقة العمل: الكّونات: 
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كيف  يتعّلم  التاريخ  طريق  عن  الإن�شان 
يح�ّشن م�شتوى معي�شته, ويتعّلم اأ�ش�س النجاح 
والبتعاد عن الف�شل؛ لذلك قيل: َمن ل تاريخ 
له فال حا�شر له, وَمن ل يهتّم بالتاريخ فال 
ميلك احلا�شر؛ لأّنه ي�شبح خاوًيا بال اأ�شل. 
ُي�شّمى  ِعلًما  هناك  جند  التاريخ  ولأهّمية 
وتاريخ  املا�شي  بدرا�شة  ُيعنى  الآثار,  بعلم 
واملوروث  ال�شابقة,  الإن�شانية  املجموعات 
الآثار؛  عن  الك�شف  َمهّمته  لالإن�شان,  املاّدي 
وكيف  هنا  من  مّر  وَمن  حدث,  ما  ملعرفة 

عا�س. 
ال�شابقة  الأجيال  باأخبار  تزّودنا  فالآثار 
وبنمط حياتهم, وتبنّي لنا ما و�شلوا اإليه من 

تطّور يف العلوم املختلفة. 
وَمن  ال�شاحلني  نعرف  التاريخ  وبوا�شطة 
يجب اأن نتم�ّشك بهم, ونعرف ال�شاّلني وَمن 
هو  الآثار  حمو  لكن  عنهم,  نبتعد  اأن  يجب 

اأجربوا  جندهم  واجلبابرة,  الطغاة  ديدن 
وال�شالم(  ال�شالة  اأف�شل  )عليهم  الأئمة 
القيود  عليهم  وفر�شوا  الهجرة,  على 
والت�شييق وعلى اأ�شحابهم, ومن ثّم الق�شاء 

عليهم وقتلهم وحمو مزاراتهم. 
اإمّنا  املزار,  على  الق�شاء  تكن  مل  الق�شّية 
واإ�شالل  احلّق,  على  الق�شاء  هي  املوؤامرة 
الهداية,  �ُشُرج  عن  واإبعادهم  النا�س 
خّطة  كان  البقيع  يف  القباب  على  والق�شاء 
مدرو�شة ملحو ا�شم اأ�شحاب احلّق واأئمة اأهل 
يت�شّرف  مَلن  الت�شاوؤل  تثري  ل  ؛ كي  البيت 
كانت  القباب  فهذه   ,النبّي وزيارة  للحّج 
تثري الأ�شئلة يف نف�س الزائر وتدفعه للبحث 
اإىل  وي�شل  اخليط  راأ�س  ليجد  هوؤلء؛  عن 
تكون  لن  عليها  الق�شاء  بعد  لكن  احلقيقة, 
اأهداف  اأهّم  من  وهذا  ت�شاوؤلت,  هناك 

. فاجعة هدم قبور اأئمة البقيع

ون�شاهد كذب مزاعمهم عندما تركوا بع�س 
اإّن  حيث  الآخر,  البع�س  على  وق�شوا  الآثار 
هناك قباًبا ومراقد مل يتّم تدمريها, وهذا 
الدفني  احلقد  عن  يك�شف  �شريح  تناق�س 

الذي دفع بهوؤلء لهذا العمل ال�شنيع. 
ال�شاحلني  قبور  امل�شجد على  بناء  كان  فاإن 
فلماذا  ال�شرك,  على  عالمًة  جوارها  يف  اأو 
ق�شّية  يف    ور�شوله    اهلل  يذّمه  مل 
َعلَْيِهم  َلَنَتِّخَذَنّ  الكهف:  اأ�شحاب 
�ْشِجًدا )الكهف:21(, فيدّل على اجلواز. َمّ
بال�شكل  عنها  الدفاع  يتّم  مل  البقيع  فاجعة 
عظمى,  م�شوؤولية  اأمام  واإّننا  يجب,  الذي 
م�شوؤولية  تكون  اأن  قبل  البقيع  عن  فالدفاع 
لأّن  اإن�شانية؛  م�شوؤولية  هي  اجتماعية  دينية 
َمن يعرف طريق احلّق يعي�س باأبهى واأجمل 
اإىل  احلّق  ر�شالة  نو�شل  اأن  وعلينا  �شورة, 

بع�شنا.

الَبقيِع..  َعِن  َفاُع  الدِّ
َمسُؤولِيٌَّة إِنَسانِيٌَّة

فهيمة رضا حسين/ كربالء المقّدسة 

مجلة رياض الزهراء  العدد 181 - شوال 1443هـ- أيار  2022م66 66

مناسبات



ْدُق َيرِثيِه َوالصِّ
رجاء محّمد بيطار/ لبنان 

اأقف على �شفري الزمن اخلوؤون, اأتلّفع بو�شاحي 
واأم�شح  والٍه,  بن�شيم  املا�شي  واأرمق  النوراين, 
)�شادي(  بني  اأتلّم�س  التائه.  فوؤادي  على 
و)قايف( )داًل( يدّل على حقٍّ مكنون, فترتاءى 

يل قافلة احلنني, واأناجي واأتهّجد:
بعد  و�شادٌق  �شالح,  بعد  "...�شالٌح  ـ 

�شادق...")1(.
ويلوح يل يف اأفق املحّبة طيف, وتطّل علّي من 
اآدم  تلّقاها  كلمات  الالزب  الطني  ذاك  ذّرات 

من رّبه فتاب عليه!
الع�شق,  اأمانة  اهلل  حّمله  خملوٍق  اأول  يا  اآدم, 
اأر�شدَك بكياين ال�شّفاف ع�شاي اأبلغ منتهاَك, 
تلك  نب�س  املمدودتني  يديَك  يف  اأملح  فاأكاد 

الأفالك.
عليَك  تاب  واأّنه  بهم,  تو�ّشلَت  اأّنَك  اأعلم 
حناياَك,  يف  بـ)�شادي(  فاأغو�س  بف�شلهم, 
يف  بـ)دايل(  واأ�شجد  كيانَك,  بـ)قايف(  واألّف 

حمراب خفقاتَك احلّرى لتنطلق بي ثناياَك.
هم َبنوَك, ورثة هذه الأر�س, فهلّم معي يا بن 
الرتاب املعجون مباء احلياة؛ لنقتفي اأثري يف 

عطاياَك.
لن نطيل التحديق يف هذه اللجج الغامرة, بل 
الغابرة,  والقرون  ال�شنني  اأمواج  فوق  �شنقفز 
وهناك,  ال�شامقة,  القّمة  تلك  مًعا  و�شنت�شّلق 
�شعاع  حتت  املن�شكب  النقّي  الثلج  ذوبان  مع 
فان�شت  تي,  ق�شّ �شاأخربك  البهّي,  ال�شم�س 
الأمني(  )ال�شادق  ذاك  �شفتي  فبني  مليًّا, 
نوًرا, وما برحُت  تاأّلقُت  النور,  املتبّتل يف جبل 
اأمتاهى مع �شوته املخرتق �شجوف الزمن, فال 

اأعلم اأمنه كنُت اأم كان مّني!!
يف  حتّركت  احلّق,  بروؤية  اخلّفاق  فوؤاده  ومع 
وجودي,  فا�شت�شعرُت  احلياة,  ناأمة  كياين 
ورحُت اأفوح مييًنا و�شماًل, واأ�شّج �شكًرا للباري 
تعاىل باأن خلقني عنده ومعه, واأن جعل كياين 

املقّد�س,  كيانه  جزًءا من 
رفعه,  حيث  فرفعني 
َمن  قلب  يف  واأطلقني 
�شّدقه واّتبعه ويف ل�شانه, 
وغدوُت له لقًبا ُيعرف به. 
املبثوث  جلمايل  يا  رّباه, 
ما  وُخلقه!  َخلقه  يف 

اأروعه!
بنيَك,  َفخُر  هو  اآدم,  اإيٍه 
ا�شتودعه  �شّر  واأقد�س 
�شكرَت  فلو  فيَك,  اهلل 
عر�شه  ِزنة  اهلل  وحمدَت 
وفيَت  ملا  كلماته  وِمداد 

حّق ال�شكر عليَك.
اأاأزيدَك  مهاًل,  ولكن 
الطاهر,  ن�شله  هو  قوًل؟ 

واأكِرْم به ن�شاًل!
مثلما  حناياهم  يف  اأتاأّلق 

يفخرون  اأبي  اأدري  ول  الأوىل,  طينتهم  يف 
اأنا عليه؟  ما  فاأغدو  اأمتاهى  بهم  اأم  فاأفتخر؟ 

بل اأ�شمى واأعلى!
املنتجب,  وو�شّيه  امليمونة,  الطاهرة  ب�شعته 
وليد الكعبة امل�شّرفة امل�شونة, اقرتنا ذات وحٍي 
تلك  اأ�شباطه, وكنُت من  مبارك, فكان منهما 

الثّلة امل�شطفاة, الكلمة املثلى. 
احلّق,  �شماء  يف  يرتقون  يزالون  ول  كانوا 
يف  الأمني  الروح  ويرّتل  اخَللق,  بهم  فيتماهى 

اأذن حبيبه:
َل  ُمَبدِّ َل  َوَعْدًل  ْدًقا  �شِ َك  َربِّ َكِلَمُة  ْت  َومَتَّ
ِميُع اْلَعِليُم )الأنعام: 115(,  ِلَكِلَماِتِه َوُهَو ال�شَّ
هو  فخري  منبع  اأّن  مع  اأباهم  يا  اأتدري  لكن 
يف  يل  فاإّن  بهواهم,  يقرتن  واأ�شلي  هداهم, 
اأعتّز  مبا  اأعّزين  فلقد  اأخرى,  ماآرب  اأحدهم 
ا�شًما مثلما كنُت جلّده, فتخّلد  له  به, و�شرُت 

اهتدت  التي  الناجية  الفئة  تلك  يف  ذكري 
بهديه, وارتقت يف عهده. 

�شبيه   , ال�شادق  حمّمد  بن  جعفر  اإّنه 
امل�شطفى و�شاد�س الأئمة من بنيه, و�شنوه يف 
ا على  كنيته ويوم ولدته, ولقد ُبعث الدين غ�شًّ
الفهم,  اأوا�شر  و�شّد  العلم  اأ�ش�س  يديه, فو�شع 
لكن كادت له مثلما كادت لأ�شالفه يد الظلم, 
واغتاله مثلما اغتال اآباءه حّد ال�شّم, وها اأنا ذا 
قد وقفُت على �شفري هذا الزمان اأرثي لنف�شي 
واأمّني  بنيه,  من  ال�شاد�س  واأنتظر  واأرثيه, 
عّني  يرفع  ع�شاه  الأخري,  بال�شادق  النف�س 

بع�س ما اأعانيه. 
ُعِرف  ما  لولي  الذي  اأنا  الب�شر,  اأبا  يا  اأتدري 
�شّدقهم  ملا  واإّل  ر�شله  بي  اّت�شم  قد  اإذ  اهلل, 
ب�شر, ولولي لندثر دين اهلل, فاأنا )ال�شدق( 
ا َوَمْن  الذي قال اهلل تعاىل فيه: َوْعَد اهلِل َحقًّ

َدُق ِمَن اهلِل ِقياًل )الن�شاء: 122(. اأَ�شْ
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َصبٌر َوَوَجٌع
زينب خليل آل بريهّي/ كندا

لطاملا اآمنُت باأّن احلياة متنحنا اأياًما مقِفرة, حتمل معها 
مثقال ذّرة من الوجع, حتى يتحّول هذا الوجع اإىل عتاب 

قدمي اختباأ حتت اجللد ونام.
لطاملا كتمُت الكثري من الآلم حتى نامت فوق قلبي مثل 
بعدما  العميق,  البوح  من  بالكثري  حمّملة  دقيقة  طعنة 

اكت�شفُت اأّن الأيام مت�شي ببطء وقّوة.

ح�شًنا, بعد بحث عميق يف معاجم احلياة, وجدُت ال�شرب 
ما هو اإّل حب�س النف�س عن اجلزع. 

فما معنى ال�شرب؟ كيف نراه ونتحّمله؟ اإىل اأين ياأخذنا؟ 
ة  بغ�شّ وير�شله  الكالم  فيحجم  بحناجرنا,  يحيط  كيف 

وتنهيدة ثقيلة؟

ماذا عن �سخ�سية ال�سابر؟ 

تيّقنُت باأّنه �شخ�س را�ٍس, �شرّب نف�شه وانتظر يف هدوء 
واطمئنان بدون �شكوى اأو عجل.

مّرة اأخرى اأجد نف�شي اأمام هذه ال�شواهد واأت�شاءل: هل 
ال�شرب يعني البكاء والر�شا بالقدر؟

وال�شمت؟  النك�شار  غابة  يف  تائهني  نزال  ما  نحن  اأم 
كيف لأرواحنا اأن تعرب هذه الدنيا؟!

 امْلُ�ْشَتَعاُن َواهلُل  َجِميٌل  رْبٌ  َف�شَ نرّدد:  نزال  فما 
ودولته    الزهراء  يو�شف  وننتظر   ,)18 )يو�شف: 

الكرمية يف جميع حكايات �شربنا. 
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إِبَصاُر النُّوِرإِبَصاُر النُّوِر
مريم حسين العبودّي/ كربالء المقّدسة

كلٌّ  فرادى,  وُنبعث  و�شنموت  فرادى  ُخلقنا 
يف عامله لٍه, وكلٌّ عن منافعه �شائل, اجلميع 
اأهدافه وم�شاحله,  يف �شباق ل متناٍه خلف 
طريقِك,  مع  تتقاطع  قد  طويلة  طرقهم 
تت�شاركون  تلك,  التقاطع  نقطة  يف  تتقابلون 
�شوى  لي�شت  لكّنها  احلياة,  اأ�شكال  بع�س 
الطريق  اأّما  موؤّقتة,  فوا�شل  منعطفات, 
يقول  اأن  يريد  واجلميع  وم�شتمّر,  فموارب 
لِك: وداًعا الآن, يتوّجب علّي اإكمال طريقي, 

رمّبا �شنلتقي لحًقا.
�شعادة  حالته,  اأب�شط  يف  الأمر  هو  هكذا 
موؤّقتة, وبهجة لها مهلة معلومة, فنحن كّلنا 
ل�شنا �شوى منعطف طريق لن يطول املكوث 
البقاء  نطيل  لن  اأنف�شنا  اأّننا  مثلما  عندنا, 
مداه  له  مّنا  �شخ�س  فكّل  حمّدد,  موقع  يف 
البنف�شجي  عامله  الوا�شع,  اأُفقه  املختلف, 
رائعني,  باأنا�س  التقينا  ومهما  املغلق, 

وت�شاركنا معهم اأياًما لن مُتحى من ذاكرتنا, 
ل  اأّننا  اإّل  حياتنا,  يف  ب�شمات  لهم  وكان 
ن�شتطيع اجتياز الكثري من م�شاعب احلياة 
اإّل مبفردنا, تلك اللحظات التي ن�شعر فيها 
اأّن الكون كّله ملقًى على عاتقنا, واأّننا نحتاج 
 , اهلل  بف�شل  بتجميعها  نقوم  قّوٍة  اإىل 
التي  اجلهود  تلك  نحن,  جهودنا  بف�شل  ثم 
كّل  من  ال�شحيقة,  اأعماقنا  من  ن�شتحّثها 

خلّية يف ج�شدنا. 
طاقٌة نحن َمن يقدر على الإتيان بها فقط, 
نخطو  اأن  فاإّما  اإنذار,  حالة  يف  والدخول 
خطوة وا�شعة لن�شتمّر يف هذه احلياة بكّل ما 
ومنوت  نحت�شر  اأن  اأو  حياة,  من  فينا  تبّقى 

ونحن على قيدها! 
حلظات �شقوطنا هذه, نحن فقط َمن يقّرر 
اأ�شخا�س  كالم  رمّبا  منها,  النهو�س  كيفية 
ورمّبا  ي�شاعدنا,  �شوف  فعاًل  لأمرنا  يهتّمون 

ميّدون لنا ال�شّلم لرنتقي ون�شمو, لكن ذلك 
رغبة  اأنف�شنا  يف  ن�شتحّث  مل  ما  يحدث  لن 
اأّي  اإىل  اأيدينا  منّد  اأن  ن�شتطيع  لن  الت�شّلق, 
�شكل من اأ�شكال الإنقاذ ما مل نوؤمن بذواتنا, 
وباأّن لأنف�شنا علينا حّق ال�شمّو بها اإىل مقام 
ونزيل  قدًما,  ال�شري  ونوا�شل  لنكافح  لئق, 
عن دروبنا كّل الأحرا�س والأع�شاب ال�شاّرة 

التي حتجب عّنا اإب�شار النور.
ر�شينا  التي  احلواجز  خلف  املختبئ  النور   
يف  بال�شتقرار  لها  و�شمحنا  بوجودها, 
عليها,  ن�شري  اأن  نحتاج  التي  النجاح  جاّدة 
الثقة  من  وفينا,  مّنا  تبداأ  الأوىل  اخلطوة 
التاّمة بخالق رحيم قد هّياأ لنا �شبل اخلري, 
ال�شمّو  اختيار  الختيار,  حرية  لنا  وترك 
والنت�شار يف معارك احلياة, خلق  والرفعة 
لنا نور ال�شم�س, وعّلمنا اأّن �شروقها ل ينتظر 

النائمني.
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فِكرَةٌ استَوقََفْتنِيفِكرَةٌ استَوقََفْتنِي

زينب نعمة مرّوة/ لبنان

لأعود قريبة يل يف  ال�شيارة  اأ�شتقّل  كنُت 
امل�شت�شفى, واملنا�شبة وحدها كفيلة بحقن 

بع�س الت�شاوؤم يف عروق اأفكاري. 
تتنّقل  نظراتي  كانت  امل�شري,  اأثناء  ويف 
بال مبالة بني امل�شاهد املهرولة, نظرات 
اأو  التفّكر,  اإىل  يدعو  �شيء  ل  فارغة, 
منها  فاأّي  ماألوفة,  م�شاهد  كّلها  التاأّمل, 
مل يطرق باب انتباهي �شوى م�شهد واحد: 
تراكم  لحظُت  حيث  امل�شت�شفى,  �شور 
ا�شت�شلمت  التي  والأزهار  النباتات  اأوراق 
رحلة  قيود  من  التحّرر  واآثرت  للموت, 

احلياة, فارمتت على ر�شيف املجهول. 
اإىل هنا ل �شيء يدعو للغرابة, فمنا�شبة 
الزيارة ومكانها يتاآمران علّي لر�شم لوحة 
الت�شاوؤم  بع�س  رمّبا  اأو  المتعا�س,  تثري 

ال�شارع  م�شهد  اأّن  مثلما  والنزعاج, 
الأوراق  تراكم  نقاءه  الذي عّكر  النظيف 
من  بّد  ل  �شافر,  ب�شكل  املّيتة  والأزهار 
الدميمة؛  الأفكار  اأمام  الطريق  يعّبد  اأن 
اإىل حبل  انتباهي والو�شول  لت�شّلق جدار 
الغنيمة, لكن فكرٌة ما قطعت حبل الفوز, 
اأمامي,  وجهامتها  اللوحة  ثقل  وحّطمت 
بري�شة  ة  اخلا�شّ لوحتي  اأر�شم  فبداأُت 
ال�شتب�شار والرتياح: هذه الأوراق, وبقايا 
باملوت,  توحي  ل  الر�شيف  النباتات على 
اإذ  والتجّدد,  احلياة  على  دليل  هي  بل 
امتداد  على  الر�شيف  هذا  فوق  تتدىّل 
�شياج امل�شت�شفى �شجريات ازدانت باأزهى 
التفاوؤل,  اأو�شمة  احلياة  لتعطي  الألوان؛ 
الر�شيف,  من  الأخرى  اجلهة  يف  بينما 

ال�شم�س,  حرارة  يعك�س  الإ�شمنت  حيث 
تدّن�شه  مل  الذي  احلالك  بلونه  ويتباهى 
بقايا احلياة, تدّلت فوقه �شرفات الأبنية, 
حياة  ل  قاحلة,  ياب�شة,  جاّفة,  �شرفات 
فيها ول جتّدد, ف�شارت الأوراق الياب�شة 

ري�شة لّونت لوحتي باألوان احلياة.
اأن  بال�شرورة  لي�س  �شّري:  يف  وفّكرُت 
يكون ال�شارع النظيف دلياًل على احلياة, 
ترمي  ول  تتجّدد,  ل  املّيتة  فالأ�شياء 

باأثقالها لتنطلق خفيفة يف اأثري احلياة! 
اأُقارب  التي  الإيجابية  هل  وت�شاءلُت: 
هي  هل  تعّقل؟  اأم  �شذاجة  الأمور  فيها 
قطعة مّني اأم اأّنني اقتطعُتها من جتارب 
نوائبها  مواجهة  يف  بها  وت�شّلحت  الأيام, 

وملّماتها؟

غريبة أنا! 
فكّل ما حولي يدعو إلى التشاؤم، وَمن يختبر الحياة وضغوطاتها يدرك ما أقول، ولعّل ذلك انعكس أيضا في 
نفوس أفراد المجتمع، فنادًرا ما تصادف َمن يشاطرِك التفكير اإليجابي والنظر إلى النصف المليئ من الكأس.

ً
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اَء أَصَداُء الِعيِد ِفي َساُمرَّ
زبيدة طارق الكنانّي/ كربالء المقّدسة 

على عادتها القدمية يف اأيام العيد.. 
تفتح اأبواب �شريحها املقّد�س.. 

وترتفع تكبريات املوؤّذن يف ماآذنها.. 
ت�شكر اهلل على اإمتام نعمة ال�شيام.. 

وتهّنئ ال�شائمني على قبول عباداتهم.. 
اأن يتجّمعــوا لأداء �شــالة العيــد  وتهيــب بهــم 
فري�شــة  لأداء  وتوفيقــه  لرحمتــه  هلل؛  �شــكًرا 

ال�شيــام.. 
وعلــى عــادة اأهلهــا ت�شــرئّب اأعناقهــم متطّلعــني 

اإىل مــا هو اآٍت.. 
فاأر�شــِك يــا �شــامّراء اخلــري, تكتنــز اخلــريات 

وتنتظــر َمن يكت�شــفها.. 
الوافديــن  ُخطــى  وقــع  اإىل  ت�شــتاق  وتربتــِك 

اإليهــا.. 
ــي  ــالة الت ــن وطاأهــا بالقــّوة والب�ش ــعر كّل َم في�ش

ت�شــري بداخلها..
العــادة,  مراكــب علــى  تــزال  مــا 

تتلــو  ــا.. الناجــني  بع�شهــا بع�شً
فــل  ا قو التائبــني تهفو و
 , ليــِك هــا اإ و يحد

الرجاء.. 

امتــداد  علــى  مت�شــي  العائديــن  ومواكــب 
ع�شــقِك  اإىل  وتعــود  الزمــن, 

فتك�شوهم اإ�شراقة الإميان, ونفحات الر�شا.. 
واأن�س اخللوة بني الرجاء وجمال الطاعة.. 

ي�شّق �شمت الليل الكئيب الطويل..
ــدة  ــح �شفحــة جدي ــهم بفت ــون اأنف�ش وهــم يحّدث

بعــد اأن مــّر ال�شــهر الف�شيــل..
عنوانهــا التوبــة, ومدادهــا ال�شــوق اإىل طاعــة 

اهلل..
وكتابتها احل�شنات.. 

الإلهــي  الع�شــق  بقــوايف  تزدهــي  حروفهــا 
اجلميــل... 

مــن  ممنوًعــا  كان  الــذي  �شوتهــا  لي�شــدح 
الو�شــول.. 

اأجــل, فمــا كان حمظــوًرا بالأم�ــس مــن البوح مبا 
يجول يف القلوب.. 

ــني  ــوع ب ــني ال�شل ــرًيا ب ــا كان اأ�ش ــوم م ــق الي اأُطل
دهاليــز �شــامّراء.. 

ب�شوق ولهيب حُتار الألباب يف مغزاه.. 
�شامّراء اخلري: 

ها هو كيان الوافدين املترّبكني بِك اليوم.. 

قــد امتــالأ بهــذا النــور ال�شــاطع العتيــد الــذي 
يتاأّلــق مــن قّبتــِك الذهبيــة..
 اأمًنا واأماًنا لفوؤاد امللهوف.. 
حيث ملتقى اخلري العميم.. 

الو�شّيــني  لنــور  الأقد�ــس املحت�شــن  وال�شــرف 
 .. الع�شــكرّيني 

مت�شاغــًرا  اأمامــِك  �شــريف  كّل  يجثــو  حيــث 
باأنــوارِك..  مبهــوًرا  لعظمتــِك, 

ماأ�شوًرا بنربات ماآذنِك الرقيقة.. 
 فهي اأرّق ما قد ت�شمعه الأرواح يف كّل اآن.. 

وميتلئ الوجدان بنعمة وجود نفحات العيد.. 
التي حتيطِك بهالت من ال�شعادة والهناء.. 

ُتبهــج كّل َمــن نظــر اإىل قّبتــِك, فينك�شــف هّمــه, 
وتزول اآلمه.. 

ــوب  ــمة زاهــرة تالم�ــس قل ــاه بب�ش ــيء حمّي وي�ش
اأهــل الع�شــق والإميان.. 

وُيجرب ك�شر خواطرهم.. 
فاأّنى للحزن اأن مي�ّس تلك النفو�س.. 

وهــي حماطــة برعايــة البــاري يف كنــف هــذه 
ــة.. الأر�ــس املقّد�ش
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