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العتبة الحسينية تكّرم الفائزين

بجائزة “االسبط للعلوم”

دواوين كربالء 
وارثها االجتماعي واألدبي  

العلوية شريفة بنت اإلمام الحسن المجتبى..
اسرار إلهية وراء توافد آالف المحبين 

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام: مجلة االحرارلمرقدها الطاهر

التآُلُف النفسي.. طاقٌة ُأسريٌة خّلاقة

حوار مع الباحث االسالمي
 السيد مرتضى جمال الدين..

معرض البصرة الدولي الشامل..محطة اقتصادية 
مهمة وواجهة  تجارية وتسويقية ناجحة

مصورو العتبة الحسينية 
وحصاد الجوائز

احياء القلوب من احياء امر اهل البيت 

»َمْن َجَلَس َمْجِلسًا ُيْحَيا ِفيِه َأْمُرَنا َلْم َيُمْت َقْلُبُه َيْوَم َتُموُت 
اْلَقْلُب«.

السلطان علي بن موسى الرضا )عليه السالم( - عيون أخبار الرضا )عليه السالم(، ج 1، ص: 294

صورة الغالف بعدسة: ليث الموسوي



مدير التحرير  
حسين النعمة

 رئيس التحرير

طالب عباس الظاهر

هيأة التحرير 
علي الشاهر

حيدر عاشور 

المراسلون 
قاسم عبد الهادي                    

 ضياء االسدي

حسنين الزكروطي

عيسى الخفاجي

التصميم  
علي صالح المشرفاوي 

حسنين الشالجي  

 االشراف اللغوي   
عباس الصباغ

التصوير
السباح  الللعللوادي - صللاح  رسللول 

حسنين الشرشاحي

االرشيف
محمد حمزة - ليث النصراوي

التنضيد االلكتروني 
حيدر عدنان 

ليس كل نش������اط وممارس������ة حياتية يطلق عليها تسميات 
ثقافية ه������ي بالفعل تعّد م������ن الثقافة، ويبق������ى المهم في 
المضم������ون الثقافي ال������ذي يمكن أن يحمله ذلك النش������اط 
وتؤديه تلك الممارس������ة، وليس في الش������عارات والتسميات 
المعلن عنهما، وربما تؤدي بعض ادعاءات الثقافة إلى فعل 
عكسي، ألن الكثير مّما يدرج تحت يافطة التثقيف ال يمّت 

بصلة للتحّضر والعصرّية ال من قريب وال من بعيد.
نع������م، أحيانًا قد تتماهى الحدود الفاصل������ة بين المفاهيم 
القديم������ة للمنظوم������ة األخالقية م������ع الحديث������ة، وتذوب 
بعصرن������ة الواقع؛ أي االنفتاح الحض������اري وعدم االنغالق 
عل������ى الماضي، لكن الخط������ورة تكمن حينما تضرب حدود 
تل������ك المنظومة به������ذه الذريع������ة نتيجة التأّث������ر بالترويج 
المغرض عبر مواقع التواصل االجتماعي، والتشبه ببعض 
العادات والممارس������ات واألفكار الغريبة على قيمنا وتقاليد 

مجتمعنا.
فه������ل تقلي������د المظاهر الغربي������ة دون ح������ذر ودون دراية، 
واستقبال كل ما يصّدره لنا من ثقافة يعّد صحيحًا؟ كما 
ف������ي آخر صرخات الموضة في المالبس الممزقة مثاًل، أو 
ف������ي بعض قصات الش������عر الغريبة، أو م������ن خالل التجاوز 
على بعض أخالقيات المجتمع المحافظ في الس������لوكيات 
المستهجنة قواًل وتصرفًا، نتيجة الفهم القشري الخاطئ 

للثقافة والتحّضر والعصرّية.
إن الثقافة بأبس������ط تعاريفه������ا تعني االس������تقامة والفطنة 
ف الش������يَء: أقام الُمعَوجَّ منه وس������ّواه؛ فإذا  والح������ذق، وثقَّ
كان مفهوم الثقافة معني بمس������ألة التقويم للسلوكيات، 
والتعدي������ل لالنح������راف في الع������ادات، وفضح الممارس������ات 
الدخيل������ة على كي������ان المجتم������ع، أق������ول إذا كان األمر 
كذل������ك؛ فه������ل ح������رف المس������تقيم، ومحارب������ة األخالق 
والفضيل������ة والُمثل العليا، وتس������فيه القيم األصيلة يخرج 

من كونه تجهياًل بقناع التثقيف؟!.

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    جتهيٌل بقناع التثقيف!
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م

A L A H R A R  M A G A Z I N E

هاتف املجلة  07435000170

البريد االاكتروني:

 رئيس التحرير

المشاركون في هذا العدد

حيدر السامي - عبد الجبار الجوزي

 مرتضى اآلوسي ل حسين فرحان

حنان الزريجاوي  ل  أنفال عبد الباسط 
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أعلنت إدارة احلرضة املرّشفة للسّيدة فاطمة املعصومة )عليها 
السالم( يف مدينة قم املقدسة، عن استالمها لوحة فنية ترّبعت 
هبا مؤسسة اإلمام الرضا )عليه السالم( للثقافة والفنون، يف 

إطار االحتفال بالذكرى الرضوية العطرة.
»اللوحة  إن  أمح��د:  مهدي  الرشيفة،  احل��رضة  س��ادن  وق��ال 
املهداة من أعامل الفنان اإليراين حسن روحامني الذي اعتمد 
اإلمام  عن  الوارد  الذهبية  السلسلة  حديث  عىل  رسمها  يف 
الرضا )عليه السالم(«، مبينًا أن »اللوحة تتحّدث عن قصة 

وصول اإلمام الرؤوف )عليه السالم( إىل مدينة نيسابور«.
فيام أشار حسني كاشاين، مدير مؤسسة اإلمام الرضا )عليه 
لنرش  والرسم  الفن  الستخدام  »هيدفون  أهنم  إىل  السالم 

التعاليم اإلسالمية احلقة بني أبناء املجتمع«.
فنية  أعاماًل  يبدعون  الفنانني  العديد من  بأن »هناك  وأضاف 
إلنتاج  بعضهم  املؤسسة  دعت  وقد  إسالمية،  مواضيع  يف 
أعامل مستوحاة من األحاديث الرشيفة لإلمام الرضا )عليه 

السالم(«.

السيدة  حلرضة  املهداة  الزيتية  »اللوحة  بأن  كاشاين  وبني 
وتظهر  3.6 مرت(،   × بقياس )2  السالم(  )عليها  معصومة 
عظمة اإلمام الرضا )عليه السالم( ومكانته اإلهلية وكذلك 
استمرار السلطة الروحية التي انتقلت من النبي األكرم )صىل 
اهلل عليه وآله( إىل اإلمام عيل )عليه السالم( ومن ثم إىل بقية 
العظيمة  العالقة  ُتظهر  كام  السالم(،  )عليهم  اهلداة  األئمة 

التي تربط الشيعة بأئمتهم امليامني«.

للمكفوفني  السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  نور  معهد  حصل 
وضعاف البرص التابع للعتبة احلسينية املقدسة، عىل املركز األول 

للعام الدرايس احلايل )2020- 2021(.
سامي  احلسينية  العتبة  يف  املكفوفني  معاهد  عىل  املرشف  وقال 
جواد كاظم يف حديث للموقع الرسمي للعتبة احلسينية: إن »طلبة 
وضعاف  للمكفوفني  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  نور  معهد 
وبنسبة  الوزارية  االمتحانات  يف  باهرًا  نجاحًا  حققوا  البرص، 

.»)%79،92(
وأضاف »نتقدم بأزكى التهاين والتربيكات ملمثل املرجعية الدينية 
عبد  الشيخ  املقدسة  احلسينية  للعتبة  الرشعي  واملتويل  العليا، 
املهدي الكربالئي، واألمني العام السيد جعفر املوسوي، حلصول 

تالميذ املعهد عىل املركز األول عىل مستوى حمافظة كربالء«.
واحلرمان  العزلة  حياة  يعيشون  املكفوفون  كان  »بعدما  وتابع 
من  يملكون  ما  اثبتوا  هم  ها  الرائعة  مواهبهم  عزلة  ومعها 
األول  املركز  بالتعليم من خالل حصوهلم عىل  مواهب وحقهم 

يف االمتحانات الوزارية«.

وبني أن »تلميذة املعهد )زهراء حسني جبار(، حصلت عىل املرتبة 
بمعدل  أي  درج��ة،  أص��ل)300(  من   )293( بمجموع  األوىل 
)97.2%(، كام أن هناك تالميذ يف املعهد حققوا درجة كاملة يف 

ماديت اللغة العربية والعلوم عىل مستوى كربالء«.
يذكر أن التالميذ كانوا قد سجلوا يف املعهد قبل ثالث سنوات، 
اخلامس  مرحلة  وأكملوا  ابتدائي،  الرابع  شهادة  عىل  وحصلوا 
وجبة  املعهد  يستقبل  احلارض   الوقت  ويف  املعهد،  يف  والسادس 

جديدة من املكفوفني يف حمو األمية.

دة المعصومة )عليها السالم(
ّ
إهداء لوحة فنية لحضرة السي

معهد المكفوفين يحصل على نتائج متقدمة في االمتحانات الوزارية
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نصب كاميرات مراقبة ذكية
 في مدينة كربالء المقدسة

م: 
ّ
األمين العام لمسجد الكوفة المعظ

حتذى به
ُ
مشاريع العتبة الحسينية مثال ي

كامريات  نصب  املقدسة،  كربالء  رشطة  قيادة  أعلنت 
أهنا  أكدت  فيام  موقع(،   100( من  أكثر  يف  ذكية  مراقبة 
ستمكن القيادة من كشف اجلرائم والتعرف عىل وجوه 

املطلوبني.
عالء  العميد  كربالء،  رشطة  قيادة  إعالم  مدير  وقال 
منظومة  »ان��ج��از  إن  صحفي:  ترصيح  يف  الغانمي، 
كشف  عىل  االمنية  القوات  سيساعد  املراقبة  كامريات 
اجلرائم واحلد منها والتعامل مع املعلومة برسعة قياسية«.
وأضاف، أن »منظومات الكامريات تم نرشها يف )103( 
مواقع تضمنت )600( كامريا متطورة من مناشئ عاملية 
االوىل،  للمرة  العراق  دخلت  اجلودة  عالية  تقنية  ذات 
عىل  التعرف  ويمكنها  طويلة  مسافات  ستؤمن  والتي 
وفق  هبا  املشتبه  العجالت  ولوحات  املطلوبني  وجوه 

قاعدة بيانات أمنية وتوفري اجلهد البرشي«.
السيطرات  يف  الكامريات  من  عدد  »نصب  أن  وتابع، 
اخلارجية لتمكني القوة االمنية بأداء واجباهتا دون عناء 
اي  ملراقبة  العمليات،  قيادة  مركز  يف  ربطها  خالل  من 

حدث والتعامل معه، خاصة يف الزيارات املليونية«.
ستساهم  الكامريات  »منظومة  أن  إىل  الغانمي،  وأشار 
املرور عىل  املرورية وسيطرة رجال  املخالفات  يف رصد 
مجيع شوارع وتقاطعات املحافظة، وتطبيق قانون املرور 
كام معمول به يف اقليم كردستان يف حال دخوهلا اخلدمة 

الفعلية«.

جميد  حممد  السيد  املعّظم،  الكوفة  مسجد  عام  أمني  قال 
املقدسة  العتبات  فيها  مَضت  التي  التجارب  ان  املوسوي 
هي  املنرصمة  السنوات  خالل  احلسينية  العتبة  وخاصة 
جتارب مرّشفة، يف كافة قطاعات البناء واالعامر واملشاريع 

اخلريية التي غّطت أماكن عديدة من العراق.
احلسينية  العتبة  من  إعالميًا  وف��دًا  استقباله  خالل  وأكد 
التي  النشاطات  يف  األفكار  وتبادل  التعاون  »رضورة  عىل 
االعالمية  النشاطات  وخاصة  املقدسة،  العتبات  ترعاها 
كاملهرجانات واملؤمترات واملعارض، والفعاليات التي من 

شأهنا رفع كفاءة العاملني وتطوير املستوى االعالمي«.
التي  التوسعة  خطوات  اهم  عن  اجي��ازًا  املوسوي  وق��ّدم 
املاضية، من  املعظم خالل االعوام  الكوفة  شهدها مسجد 
اعامل بناء وترميم، واكساء ارضية املسجد، واضافة صحن 

جديد ومنارتني عند البوابة اجلانبية الرئيسية للمسجد.
اهم  عن  موجزًا  رشح��ًا  احلسينية،  العتبة  وف��د  ق��ّدم  فيام 
العتبة  اصدارات  من  نبذة  وعرَض  االعالمية،  النشاطات 

املقدسة املتنوعة«.
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من اأر�شيف ُخطب اجُلمعة
مواقف مشرفة في تاريخ 

العراق الحديث

اخلطبة الثانية ل�شالة اجلمعة باإمامة ال�شيد احمد ال�شايف يف 21/ ربيع الثاين/1438هـ املوافق 2017/1/20م :

اعداد:حيدر عدنان

اخويت اخوايت:
لعله من املواضيع التي حتتاج إىل تسليط الضوء عليه أو عليها 
طبعًا  اآلن..  نشهده  ال��ذي  االرسي  التفكك  موضوع  هو 
املتفاقمة،  املشكلة  هذه  يستوعب  أن  يمكن  ال  قطعًا  حديثنا 
وأنتم  اجتامعيًا،  املسألة  هذه  خماطر  نبنّي  أن  حقنا  من  ولكن 
تعلمون ان األرسة بام هي ارسة هذه حالة فطرية ان االنسان 
املرأة  الرجل وبني  التي تكون بني  ان يستقر، والعالقة  حيب 
القوانني..  قننتها  ايضًا هذه  هذه عالقة رغبة احدهم لآلخر 

سواء قوانني ساموية ام قوانني غري ساموية.
خاص  بشكل  املسائل  هذه  حددت  الساموية  القوانني  طبعًا 
ايضًا اعطتها امهية كبرية جدًا،  املقدسة االسالمية  والرشيعة 
جعلته  باألرسة..  عنه  املعرّب  الصغري  املجتمع  هذا  وجعلت 
هذه  تكوين  بداية  يف  حتى  تدخلت  بحيث  امهية  له  جمتمعًا 
خيتار  ان  عليه  يتزوج  ان  اراد  اذا  االنسان  ورغّبت  االرسة 
جمموعة صفات ومل تكن مسألة اللذة من هذه الصفات، وإنام 
يف مقام ان نبني .. وكذلك للمرأة لويل املرأة مل يرّغب الشارع 
عىل ان نعضل املرأة؛ أي نمنع املرأة اذا جاءها خاطب تتوفر 
فيه رغبة من الشارع املقدس ان تتكون هذه النواة الطيبة نواة 

االرسة..
اشبه  هناك  وجعل  الشارع  تدخل  املقاربة  حالة  يف  حتى  ثم 
الشارع  اهتاممًا من  الذي سيولد  الوليد  ابتداًء هلذا  باحلصانة 
بالناتج الذي سيأيت يف هذه االرسة، ثم عندما يولد  املقدس 
ايضًا اهتم به اهتاممًا بالغًا واذا كرب وأصبح طفالً  ايضًا الشارع 

منع االب ان يستعمل القوة يف تربية هذا الطفل.. 

ويف  النطفة  تكوين  حالة  ويف  االختيار  يف  التسلسل  الحظوا 
حالة الوالدة واليوم السابع اهتم الشارع به واىل ان بدأ هذا 
ان  واالم  االب  منع  ترصفات  منه  تصدر  وقد  يلعب  الطفل 
يستعمال القوة وان يرضباا هذا الطفل.. الحظوا الرعاية هلذه 
يقّوم هذه  ان  يمكن  ما  اىل  الولد وكل ذهب  ثم كرب  االرسة 

االرسة.. 
عىل  حتافظ  التي  البلدان  من  العراق  وبمرارة  اقوهلا  لألسف 
وبني  اجلريان  بني  سواء  الطيبة  الروابط  عىل  وتشّجع  ارسها 
اآلن  هكذا..  العراقي  الشعب  ُبنية  االقرباء  وبني  العشرية 
والكل  االرسي  التفكك  من  حالة  هناك  ب��دأت  لألسف 
اقول  ولكن  جلهة،  املسؤولية  امّحل  أن  أريد  ال  أنا  مسؤول، 
الكل مسؤول وانتم تعرفون اذا االرسة تفككت ماذا ستكون 

النتيجة؟.
 االن نحن نعاين من هذا التفكك بحيث هذه املنظومة املهمة 
بالولد  له عالقة  ليس  تنفرط وترى االب  املقدسة اصبحت 
بأخيه،  له عالقة  ليس  بالبنت واالخ  ليست هلا عالقة  واالم 
وأصبحت هذه املنظومة االرسية تتفكك شيئًا فشيئًا.. طبعًا 
ولو  كثرية  االسباب  قطعًا  االسباب؟  هي  ما  قائل  سيقول 
دخلنا اآلن يف عمق هذه االسباب لطال بنا احلديث ثم طال، 

لكن اريد ان انبه اىل البعض من االسباب:
عن  سأحتدث  االرسة  هذه  عمود  هو  بكونه  االب  الحظوا 
فهو  دوره  م��ارس  ال��ذي  اما  دوره،  ي��امرس  مل  ال��ذي  االب 
االب  ال��دور،  يامرس  مل  الذي  االب  حديثنا..  اطار  خارج 
خيرج صباحًا وال يعود اال ليال ً، وعندما تسأل يقول ابحث 

ّ
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اخلطبة من�شورة يف جملة الأحرار العدد )578( 

/ اخلمي�س 27/ ربيع الثاين /1438هـ 

املوافق 2017/1/26م

يكفيه،  عنده  الذي  الرزق  بعض  ان  ترى  تأملت  واذا  عن رزقي 
فإذن هناك ذريعة يتذرع هبا البحث عن الرزق كي حيتج عىل من 
حيتج عليه بأنني احافظ عىل ارسيت وهو ال يدري انه هبذه الطريقة 
ستتزعزع االرسة .. خيرج صباحًا وال يعود اال لياًل بعض الرزق 
االب  هذا  باهظًا..  ثمنًا  فيها  ستدفع  والبقية  يكفيه  عنده  الذي 
جلسة  اوالده  مع  جيلس  انه  نفسه  يتعب  مل  دوره  يامرس  مل  الذي 
عىل الغداء او العشاء كي جيمع العائلة وحياول ان يستفهم منهم 

وحياول ان يفيدهم..
االيام  تلك  اىل  حينون  بدأوا  الناس  بعض  برصاحة  تعلمون  انتم 
اخلوايل التي كانت مثالً  مع آبائهم أو أجداهم عندما كان جيمعهم 
االب او اجلد يف جلسة قد ال تستغرق نصف ساعة لكن فيها من 
الولد  فبدأ  البيت  يف  تفقد  احلالة  هذه  اصبحت  الكثري..  اليشء 
هذا  يريد!  ماذا  يدري  الكبري وال  اجلار وال حيرتم  يكرب ال حيرتم 
االب يرى ولده امامه لكن ال يدري ماذا يريد حياول ان يترصف 
بترصفات هو ال يقبلها عند اآلخرين لكن يقبلها عند ولده ألنه مل 
يفكر ان ولده هو مرشوع له واالبن البد ان يكون مرشوع االب 
بمقدار ما يستطيع ان يوجه هذا االب هو مل جيلس معه وال يعلم 

بأي صف درايس حتى.. 
متارس  مل  التي  االم  عن  اتكلم  البيت  يف  الثاين  العمود  واالم 
قلت  انا  اختا  كانت  ان  فهي  دورها  متارس  التي  االم  اما  دورها 
يف بداية اخلطبة االوىل وانا اعني ما اقول عندما اقول بنايت اخوايت 
امهايت هذه الصفات انا اعني ما اقول لألخوات االمهات البنات 
االخوات اللوايت يامرسن دورهن وجزاهن اهلل تعاىل خري اجلزاء 

دورها جتدها غري مكرتثة  التي ال متارس  االم  احتدث عن  انا   ..
اصال ً وانام تفكر بفضول املعيشة وتتحدث عن امللهيات وترتك 
اذا كان  البيت جعلت حبلها عىل غارهبا فمن اين جتتمع االرسة 

االب هكذا يفكر واالم هكذا تفّكر؟.
ان  اق��ول  ال  االستخدام  وس��وء  احلديثة  الوسائل  ج��اءت  اآلن 
..جاءت  االستخدام  سوء  اقول  وانام  مرّضة  احلديثة  الوسائل 
الوسائل احلديثة فككت ما بقي وقطعت أوصال االرسة جتد هذا 
صديقه االنرتنت واملوبايل وأصبح هذا الولد املسكني متوحشا ال 
يعرف املجتمع وال يملك اصدقاء جيدين، وانام اتعب ذهنه حول 
هذه االجهزة .. ال توجد نصيحة من االبوين كيف يستخدم هذا 
وجاء  األرسة  أوصال  وتقطعت  جيدا   استخداما  احلسن  اليشء 
وأصبحت  االم  وج��اءت  املعمعة  هذه  يف  دخل  وأيضًا  االب 
االرسة عبارة عن فندق مؤقت يبيت فيه هؤالء ويف الصباح كل 
حالة  االرسي  البناء  هلذا  اخلطرية  التداعيات  عمله..  إىل  يذهب 

هدم االرسة وهي مسؤولية اجلميع.
االب  اهيا  ااُلرس..  للملمة  فلنسارع  نفيس  وأنا  اجلميع  أدعو  أنا 
اترجاك اعط من وقتك شيئا لتوجيه هذه االرسة، عّلم االبناء ما 
ال  والتطور  والتكنولوجيا  الشيم؟  هي  وما  احلقيقية؟  القيم  هي 
استعامال  االمور  هذه  نستعمل  عندما  نحن  االخالق  عدم  يعني 
الزواج سّنة  نتاجًا سلبيًا.. تعلمون ان  ًسيئًا قطعًا ستنتج االشياء 
واهلل   .. هذا  من  هذه  تتزوج  ان  يف  يشفع  واالنسان  تعاىل  اهلل 
عىل  نتأذى  حقيقة  )بالزّفة(  املتعارفة  الظواهر  بعض  نرى  عندما 
هذا الولد وهذه البنت يف الطريقة التي هيتك ويقطعون الشوارع 
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اوصانا  هبذا  هل   .. تتأذى  كلها  واجلريان  والساحات  العامة 
النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وهل هذا توارثناه من ابائنا 

واجدادنا هل هذه اخالق البلد ؟!  ال ليست اخالق البلد.
ونحرتم  االخرين  يزعجون  وال  باجلار  تتواىص  البلد  اخالق 
من  للجميع  سابلة  هو  الذي  الشارع  ونحرتم  العامة  االمور 
يثّقف هذا ويثقف هذا.. ملاذا اختفت القيم والشيم والرجولة 
الرضر  هذا  من  يعاين  والكل  ختتفي  بدأت  والغرية  والكرامة 
آخر..  دون  احدًا  ختص  ال  اجتامعية  مسألة  املسألة  هذه  ألن 
اخ��الق مجيلة  اجل��ار وه��ذه  اغلب االخ��وة االع��زاء حيرتمون 
واالعراف التي توّلدها بعض العشائر احلسنة اعرافا مجيلة فيها 
احرتام الكبري والعطف عىل الصغري وفيها مساعدة املرأة املسّنة 
وفيها احرتام حتى يف الصوت االنسان اذا كان يف حمفل عام ال 
يفرض عىل اآلخرين إن يسمعوا صوته اذا تكلم مع صاحبه.. 
ملاذا تغيب هذه االمور وهي من البدهييات.. عندما نرجع اىل 

االرسة و االرسة هي املنشأ.
املعلم  باملعلم،  االهتامم  يف  السابقة  اخلطبة  يف  تكلمت  انا 
يمكن  ال  االرسة  تفككت  اذا  اخواين  مربية..  واالرسة  مرّب 
االرسة،  خالل  من  يصلح  انام  املجتمع  ُيصلح،  ان  للمجتمع 
االب واالم انتام مسؤوالن مسؤولية مبارشة عن تكوين هذه 
االرسة وعن تربية هؤالء االبناء.. نحن يف العراق اآلن نعاين 
من مشاكل مّجة هذه ااُلرس الكريمة التي دفعت بأبنائها اىل ان 
حتفظ العراق هذه ااُلرس كان عندها مرشوع مع ابنائها وهذه 
دفعت  بحيث  احلقيقية  القيم  هي  ما  اوالدها  اسمعت  االرس 
اوالدها واوالدها اندفعوا بقوة من وراء هذا االندفاع ؟! من 

وراء هذا االندفاع التفكك االرسي ام االرسة املتامسكة؟!
وتتوقع  والدموع  بالدعاء  القتال  جبهات  اىل  ابنها  توّدع  االم 
طاهرًا  لبنًا  ارضعته  تابوت..  عىل   ً حمّمال  سيأتيها  هذا  ان 
يدفع  توقعت منه كل يشء كان مرشوعًا هلا.. واالب كذلك 
انا احتمل  يدفعه ويقول  املعيل لألرسة  ابنه وان كان االن هو 
تبقى  ان  انت  تعبي وِكربي يف سبيل  مع  االنفاق عىل االرسة 
قبل  من  يثّمن  جهدًا  هذا  أليس  بربكم  رأيس..  وترفع  هناك 
هذه اأُلرس الكريمة ؟! انا اتكلم مع هؤالء هم ابائي وابنائي 
واخواين وايضًا امهات هؤالء هن امهايت واخوايت وبنايت هذه 
االرس الكريمة التي متاسكت ورّبت وانتجت هذه ُارس تعرف 

احلرمات تعرف الشارع له حرمة تعرف اجلار له حرمة وتعرف 
يف   .. حسنة  تربية  تربت  ُارس  هذه  اخيه  عىل  حينو  كيف  االخ 
االعداد  بعض  املباركة  الفتوى  صدرت  عندما  اعتقد  البداية 
الناس قطعًا  للدفاع عن  او ثالثة ماليني  مليونني  اىل  وصلت 
وواعية  كريمة  ارس  هناك  هؤالء  بعدد  أي  حسن  مؤرش  هذا 
هنا  من  بعضا  نسمع  عندما   لكن  حسن  مؤرش  وهذا  ومربية 
الكرامة  بلد  االخالق  بلد  الشيم  بلد  البلد  هذا  نتأمل..  وهناك 

بلد كل الفضائل ملاذا بعض االرس تكون خارج الرسب؟
التفكك االرسي مدعاة للقلق والكل مسؤول وهذا املوضوع 
يمثل صدعة يف جدار املجتمع ال يتصدع جدار املجتمع البد 
مسؤولية   .. مسؤولية  من  تتحمل  ما  امهية  يف  تكون  االرس 
امورها  وتنظم  تتامسك  ان  االرس  البد  دينية  عرفية  اجتامعية 
اجليدة  العرفية  الضوابط  بكل  يلتزموا  باهنم  االوالد  وتنصح 
البلد  ان جيعل هذا  نسأل اهلل سبحانه وتعاىل  التي نحتاجها.. 
ما  شتات  يلملموا  ان  يف  الكريمة  ارسنا  حيفظ  وان  آمنًا  بلدًا 
يتلطف علينا  ان  تعاىل  اهلل  .. سائلني  انفرط من بعض االرس 

بالرمحة والرضوان ويغفر لنا واحلمد هلل رب العاملني.

نحن في العراق اآلن نعاني 

سر 
ُ
ة هذه اال

ّ
من مشاكل جم

الكريمة التي دفعت بأبنائها الى 

سر كان 
ُ
ان تحفظ العراق هذه اال

عندها مشروع مع ابنائها وهذه 

االسر اسمعت اوالدها ما هي 

القيم الحقيقية بحيث دفعت 

اوالدها واوالدها اندفعوا بقوة.. 

من وراء هذا االندفاع؟! 

التفكك االسري ام االسرة 

المتماسكة؟!



جلواز أكل السمك بأنواعه املختلفة ال بّد من توفر رشطني:
* الرشط األول: أن يكون للسمك فلس.

* الرشط الثاين: أن جيزم املسلم أو يطمئن بأن السمك قد 
أخرج من املاء وهو حي ، أو أنه مات وهو يف شبكة الصيد . 
وال يشرتط يف صائد السمك اإلسالم ، وال تشرتط يف تذكية 
السمك  صاد  فلو   ، عليه  اهلل  اسم  ذكر  أو  التسمية  السمك 
كافر فأخرجه من املاء حيًا ، أو مات يف شبكته أو حظريته ، 

وكان له فلس ، حل أكله.
بمالحظة  األول  ال��رشط  من  يتأكد  أن  للمسلم  ويمكن 
مدونًا  اسمها  كان  أو   ، أمامه  معروضة  كانت  إن  السمكة 
عليها مع االطمئنان بصدق الكتابة . وجتد يف َاخر الكتاب 

ملحقًا خاصًا بأسامء األسامك ذوات الفلس.
والرشط الثاين متحقق يف مجيع البلدان تقريبًا ، كام يقولون ، 
ألن الطرق العاملية املعتمدة يف الصيد حتقق خروجه من املاء 

حيًا ،أو موته يف شبكة الصيد.
وبناًء عىل ذلك فإن السمك جيوز أخذه من الكافر وأكله ، 
مثلام جيوز أخذه من املسلم وأكله ، معلبًا كان أوغري معلب.

احليوانات املائية و الربمائية و بيض السمك
أكل  وحي��رم   ، حيًا  امل��اء  من  أخ��رج  إذا  الروبيان  أكل  حيلُّ 
الضفادع ، والرسطا ن ، والسلحفاة ، وكل حيوان )برمائي( 

، والقواقع ، وأم الروبيان.

سؤال : هل حيل أكل رسطان البحر ، وأم الروبيان ، والقواقع 
ا لبحرية؟

جواب : ال حيل من حيوان البحر إال السمك الذي له فلس ، 
ومنه ما يسمى ب� )الروبيان( ، وأما غري السمك - كالرسطان 
واهلل   ، أكله  جيوز  فال   ، له  فلس  ال  الذي  السمك  وكذا   -
، فبيض السمك املحلل  يتبع السمك  العامل. بيض السمك 

حالل أكله ، وبيض السمك املحرم حرام أكله.

بعض أحكام األسامك
أو  السمكة  اسم  السمك  علبة  عىل  أحيانا  نجد   : س��ؤال 
ذات  هذه  السمكة  أن  العلبة  خالل  من  فنعرف   ، صورهتا 
فلس ، فهل حيق لنا االعتامد عىل االسم او الصورة يف حتديد 
ض الرشكة  النوعية ، مع علمنا بأن الكذب يف أمور كهذه يعرِّ

خلسارة كبرية ، وربام ملا هو أشد من ذلك؟
جواب : إذا حصل اإلطمئنان بصدقها ، جاز العمل وفقه.

أسوة  املختلفة  بأنواعه  )الرسطان(  أكل  جيوز  هل   : سؤال 
بالروبيان؟

جواب : الجيوز أكل الرسطان.
سؤال : هل حيق رشاء السمك من املخالف ، ونحن ال ندري 

أهو من ذوات الفلس أم ال؟
جواب : جيوز رشاؤه ، ولكن ال جيوز أكله ما مل حيرز كونه 

من ذوات الفلس.

تذكية ال�شمك
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بجائ���زة “الس���بط للعل���وم”
العتبة الحسينية تكّرم الفائزين

والشامي يدعو أصحاب القرار الستثمار جهود الباحثين العراقيين

ش���هدت العاصمة بغداد، يوم الس���بت الماضي، 
إقام���ة حف���ٍل لتكري���م الفائزي���ن بجائ���زة “الس���بط 
ه���ا مرك���ز الس���بط 

ّ
للعل���وم للجمي���ع” الت���ي نظم

صي للنش���ر والبح���ث العلمي التابع للعتبة 
ّ

التخص
الحسينية المقدس���ة، على قاعة فندق المنصور 
 حض���ور فاعل ألكاديميي���ن وباحثين 

َ
ميليا، وس���ط

فين.
ّ

ومثق

ادي
ّ

األحرار/ ضياء األسدي � تصوير: رسول العو
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احلف��ل املبارك، افتتح��ه معاون األمني العام للعتبة احلس��ينية 
الدكت��ور أفضل الش��امي، بكلمة قّيمة أش��ار فيه��ا إىل أمهية 
البحث العلمي يف تطّور وتقّدم البلدان يف خمتلف املجاالت، 
مبينًا أن بل��دان العامل عملت عىل ختصيص جزء مهم للبحث 
العلمي يف املجاالت االقتصادية والثقافية والصناعية وغريها 

من املجاالت للمسامهة بزيادة القيمة املضافة للدولة.
وق��ال الش��امي: »ب��ام أن البحث العلم��ي قائم عىل أس��اس 
ها ، فنحن أمام مش��كلة  مش��كلة حالية ومس��تقبلية ُي��راد حلُّ
حتتاج اىل بحوث تتناول أسباب عدم االستفادة من البحوث 

العلمية ومعاجلة املشاكل الكثرية«.
وأوضح ب��أّن »البحث العلمي هو وس��يلة وليس هدفًا بحد 
ذاته، وأن له دورًا كبريًا يف حتديد أثر البلدان عىل نفسها وعىل 
غريها وذلك من خالل االس��تفادة املتحصل��ة من توصيات 

الباحثني يف خمتلف املجاالت«.
كام واس��تثمر الش��امي حضور عدد من الباحثني واملختصني 
لط��رح ع��دة أس��ئلة يف ه��ذا الش��أن وكذل��ك للمعنيني من 

أصحاب القرار وهي: 
- هل حيتاج العراق اىل البحث العلمي أم أننا اكتفينا ووصلنا 

لعدم احلاجة؟ 
- هل نعتقد أن العقل العراقي له القدرة عىل التميز يف البحث 

العلمي والقدرة عىل العطاء؟ 
- ه��ل هن��اك قان��ون لتجريم من يمن��ع االس��تفادة من تلك 

البحوث التي تساهم يف حل مشاكل البالد؟
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ولف��ت الش��امي إىل م��ا يعانيه الع��راق من وض��ع خطري يف 
املجال االقتصادي وتعّرضه ملشكلة مستقبلية إذا مل يتم وضع 

احللول العاجلة هلا.
وق��ال: »يمكن أن حُت��ال هذه املش��كلة إىل باحثي العراق من 
ذوي القدرة العالية عىل البحث والتنقيب والوصول إىل حلٍّ 
للمش��اكل وتقديم بحوثه��م يف كيفية خلق البدائل لتنش��يط 
القطاع الصناع��ي والزراعي وبناء منظوم��ة اقتصادية قادرة 

عىل صنع االكتفاء الذايت، فالوقت قصري جدًا«.
وطالب الشامي يف كلمته، املعنيني وأصحاب القرار بإطالق 
العنان للسادة الباحثني ودعمهم من أجل تقديم املساعدة يف 

حل مشاكلنا أسوة بكل مسؤويل دول العامل.
ويف اجلان��ب ذات��ه، ولنعرَف أكث��ر عن أمهية إط��الق جائزة 
»العلوم للجميع«، حتّدث مدير مركز الس��بط، املهندس أمحد 
موس��ى قائ��اًل: إن »هذه اجلائ��زة مس��ندة اىل اجلانب العلمي 
يف خمتل��ف املج��االت، مث��ل العل��وم الصحية، واهلندس��ية، 
والبيطرية، واملواد النانوية، باإلضافة اىل العلوم البايولوجية، 

فضال عن العلوم االخرى«.
وأض��اف ب��أن »عدد املق��االت العلمي��ة الفائ��زة بلغت )6( 

مقاالت، من اصل )152( مقالة علمية مقبولة«.
وأش��ار إىل أن »اهل��دف م��ن ه��ذه اجلائ��زة هو دع��م رشحية 
الباحث��ني واألكاديميني، وإش��اعة العل��وم واملعرفة، وخلق 
بيئة علمية تناس��ب كل أطياف املجتم��ع العراقي«، الفتًا إىل 
أن »ه��ذه املقاالت العلمي��ة ُكتبت باللغة الوس��طية؛ لتكون 

مفهومًة لدى اجلميع«.
وتاب��ع حديثه، »تكري��اًم للمق��االت املميزة يف ه��ذه املنصة، 
يقيم مركز الس��بط التخصيص هذه اجلائزة، علاًم أن املقاالت 
املمي��زة املنش��ورة يف هذه املنص��ة معتمدة م��ن وزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي«.
وبنّي موس��ى أن »املرك��ز أطلق العديد من املش��اريع النوعية 
التخصصي��ة، ومنه��ا املنص��ة العلمية باس��م )منص��ة العلوم 
للجمي��ع(، الس��تقبال املق��االت العلمي��ة األكاديمي��ة التي 
ُتكت��ب بلغة علمية وس��طية يفهمها عام��ة الناس وبمختلف 
التخصص��ات ومدعمة باملصادر، ويت��م نرشها بعد عرضها 

عىل جلنة علمية متخّصصة«.
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وح���������ص���������اد ال������ج������وائ������ز
مصورو العتبة الحسينية المقدسة 

يتمتع إعالم العتبة الحس���ينية المقدسة بطاقات فوتوغرافية 
شابة يثيرهم التنافس حبا في رقي اعمالهم وتطوير امكاناتهم 
وجميعهم ش���اركوا بمسابقات دولية ال ألجل الجوائز بل لنشر 
م���ا يرومونه م���ن اعمالهم وم���ن بينهم المصوران: )حس���نين 
فيص���ل الشرش���احي ومحم���د ابراهي���م الخفاجي( الل���ذان حازا 
على جوائز عدة اخرها الجائزة الثالثة في مسابقة وزارة الثقافة 
واالع���الم االيرانية التي حملت اس���م المس���ابقة )حب المحرم 
الدولية السادس���ة(، للمصور الشرش���احي، فيم���ا فاز الخفاجي 
بأح���د اعمال���ه ضمن جائزة افضل مائة ص���ورة في العالم في 

مسابقة التصوير الدولية السنوية الروسية السادسة.
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عدسة الرششاحي حتصد العاملية من جـديـد
ليس بالغري��ب عليه احلصول عىل اجلوائز خ��ارج الوطن فهو 
دائاًم اسمُه يرتدد يف س��امء الدول العربية واالسيوية وهذه املرة 
من مجهورية ايران االسالمية وبمشاركة عاملية ضخمة ضمت 
اكث��ر م��ن )20( دول��ة و)1480( مصورًا قّدم��وا )10230( 
عماًل كان م��ن ضمنهم عمل ابن كربالء املجتهد الذي خطف 
االنظار وحص��ل عىل املركز الثالث هبذه املس��ابقة التي اقامتها 
وزارة الثقاف��ة واالع��الم االيراني��ة حيث محلت اس��م: )حب 
املح��رم الدولي��ة السادس��ة( وكان عنوان صورة الرشش��احي 
)احلسني سفينة النجاة( علاًم بان هذه السنة اخلامسة عىل التوايل 

التي  يقطف فيها الرششاحي املراكز االوىل يف هناية املسابقة.
فيام حتمل الصورة رسالة مهمة يف مظلومية االمام احلسني )عليه 
الس��الم( ونقل اكرب ح��دث مليوين يف العامل س��نويًا حيث يأيت 

اجلميع لزيارة واحياء اربعينية االمام احلسني )عليه السالم(.
تدخل صورته ضمن أفضل )100( صورة يف العامل

وحصَد مصور ش��عبة املهرجانات واملؤمترات يف قسم اإلعالم 
)حمم��د ابراهيم اخلفاجي( جائزة الف��وز ضمن أفضل )100( 

صورة صحفّية حول العامل، وذلك يف مسابقة التصوير الدولية 
الس��نوية الروسية السادس��ة، والتي بلغت املش��اركة اإلمجالية 
فيها ل�)123418( شخصًا من )173( دولة بضمنها العراق، 
وكان عدد الصور التي ُقّدمت من قبل املشاركني )444000( 

صورة.
وحت��دث املصور )اخلفاج��ي( ملجلة )االحرار( يف هذا الش��أن 
قائاًل: »لدّي العديد من املش��اركات واملسابقات وقد حصلُت 
ع��ىل مراتب متقدم��ة يف أغلبها، ولكن هذه املس��ابقة كانت هلا 
خصوصّي��ة، نظرًا لكثرة املش��اركني الذي��ن يمتلكون مهارات 
فنّي��ة عالّي��ة عاملّي��ًا، إذ بلغ عدد املش��اركني فيه��ا )123418( 

شخصًا من )173( دولة«.  
وأضاف: »لكّن كثرة العدد مل متنعني من املش��اركة، ال بل حتى 
املنافس��ة، واس��تطعت بحمد اهلل تعاىل وبربكات َمن ان  نعمل 
خلدمت��ه أن تكون صوريت التي عنواهن��ا: )من أجل النقاء( هي 

من أفضل )100( عمل يف املحور الصحفي«.
وتاب��ع اخلفاجي قوله: »إّن املس��ابقة تّم حتكيمها من قبل )50( 

حكاًم دولّيًا«.
جملة االحرار اال�سبوعية
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وملعرف��ة املزيد عن الس��يد العلوي بنّي االس��تاذ مهدي امحد 
خض��ري مس��ؤول ش��عبة العالق��ات والنش��اطات يف قس��م 
الشؤون الفكرية والثقافية قائال: »أقام قسم الشؤون الفكرية 
والثقافية التابع لالمانة العامة للعتبة احلس��ينية املقدسة ندوة 
علمية تناولت إحياء تراث علامء الش��يعة يف املوصل وتاريخ 
التش��ّيع فيها وجه��ود علامء املوص��ل، وكذلك حياة الس��يد 
حي��در بن زيد العلوي )رمحه اهلل( والتعريف بآثاره واجازاته 

واقوال العلامء فيه.
تسليط الضوء على االخرين

وقد حارض يف الندوة الس��يد حس��ن الربوج��ردي الذي بنّي 
ان هذا العامل ُذكر يف بعض الس��طور بتواريخ الش��يعة ولكن 

للعلن لغاية اآلن مل يظهر، ونامل من خالل اجللسات القادمة 
تس��ليط الضوء عىل علامء اخرين من مدين��ة املوصل حتديدا 

والذين مل يتم ذكرهم بالشواهد التارخيية بالشكل املفصل.
وحرض الندوَة املباركة عدد من علامء اجلمهورية االس��المية 
االيراني��ة وعل��امء م��ن مدينت��ي النج��ف االرشف وكربالء 

املقدسة.
اهداف سامية

اهلدف االس��اس والس��امي من اقامة مثل هكذا ندوات هو 
احي��اء تراث عل��امء الش��يعة يف املناطق التي هي تكون ش��به 
حلقة وصل بني العراق وس��وريا واملناطق التي تكون حماذية 

للعراق.

ندوة علمية تناقش 
دور علماء اإلمامية في الموصل

 قس���م الشؤون الفكرية والثقافية التابع لالمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ندوة علمية 
َ
عقد

بعن���وان: )علم���اء االمامي���ة في الموصل خالل القرنين الس���ادس والس���ابع الهجريين – الس���يد حيدر 
( واقيمت الندوة على قاعة االجتماعات في مجمع س���يد الش���هداء )عليه 

ً
بن زيد العلوي انموذجا

الس���الم(، وس���لطت الضوء على حياة العلماء في مدينة الموصل الذين لم يتطرق اليهم الكثير من 
ابناء االمامية )علماء الموصل المغمورين(.
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مهدي احمد خضير

احياء تراث اهل البيت )عليهم السالم(
ومن جهة اخرى حتدث الدكتور لواء عبد احلس��ن عطية مدير 
حتري��ر جملة املصباح العلمية املحّكمة التابعة لقس��م الش��ؤون 
الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة قائال: »حارض يف 
الندوة السيد حسن الربوجردي الذي عرض السرية الشخصية 
لعامل شيعي مغمور له أثر كبري يف حفظ الرتاث الشيعي ونرشِه 
يف املوص��ل اب��ان القرن��ني الس��ادس والس��ابع اهلجريني وهو 
الس��يد حيدر بن زيد العلوي الذي عرفن��ا آثاره من مصنفات 
كبار الش��يعة ومنهم العالمة املجليس فقد ذكر له كتابًا بعنوان 
)الغرر يف صفات س��يد البرش(، وُيعد هذا الكتاب من الكتب 
املغم��ورة التي مل تصل الينا ولكنه من مصادر البحار، وكذلك 
ذكره كبار الشيعة يف كثري من املخطوطات والنسخ التي عمل 
ع��ىل نرشها هذا الع��امل اجلليل يف مدينة املوص��ل التي ال يظن 

اكثر املطلعني او الباحثني ان هناك اثرًا لعلامئنا.
بحث وتحٍر

وقد س��لطت الن��دوة من خالل البحث واس��فاره يف مكتبات 
الع��امل االس��المي يف ايران وتركي��ا والعراق واهلن��د ما وجده 
وحت��ّراه ونقّب عن هذا العامل، فعرض لن��ا آثاره وتصانيفه وما 
ق��ال فيه العلامء، وُتع��د هذه الندوة باب��ًا ومفتاحًا ملوضوعات 
ُاخ��ر يمكن للباحث��ني ان يلجوا م��ن هذا الب��اب وينقّبوا عن 
علامئن��ا وآثاره��م الذي��ن هلم الفض��ل يف حفظ تراث الش��يعة 

االمامية.

التعايش مع الوضع الصحي
الصحي��ة  للظ��روف  ونظ��را 
احل��ايل  الوق��ت  يف  املعروف��ة 
بسبب تفيش وانتشار فريوس 
كورونا املستجد كانت الندوة 
املش��اركات  ع��ىل  مقت��رصة 
الداخلي��ة مع حض��ور نوعي 
م��ن فض��الء احل��وزة العلمية 
يف كرب��الء والنجف االرشف 
كرب��الء  جامع��ة  واس��اتذة 
الرتاث��ي،  بالش��أن  واملعني��ني 

فضال عن بعض العلامء والباحثني من اجلمهورية االس��المية 
االيرانية.

هدف البد منه
وجدير بالذكر ان اهلدف االس��اس واالسمى إلقامة مثل هذه 
الندوات العلمية من قبل االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة 
ه��و إلحياء ت��راث علامء االمامي��ة وحتدي��دا يف مدينة املوصل 
)الت��ي تعد حلقة وصل بني العراق وس��وريا( الذين مل يتطرق 
اليهم التاريخ كثريا والتعريف بحياهتم العامة ومؤلفاهتم التي 
اغنوا هبا املكتبات الدينية والعلمية، وستكون خالل املستقبل 

عدة ندوات مشاهبة لذلك. 

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2021 م Ahrar  Weekly

17



من الركائز االساسية والمهمة الستقرار البلدان ورفع المستوى المعيشي في المجتمع هو االعتماد على 

الجانب االقتصادي ووضع اس���تراتيجيات ومخططات تش���جع المؤسس���ات والش���ركات التجارية على اس���تثمار 

منتجاتها، وبالتالي فأن المحصلة النهائية لهذه االس���تراتيجية س���تخلق حركة اقتصادية وتجارية جيدة تس���اهم 

 والتطور البالد.
ّ
في رقي

 حمل اسم )معرض 
ً
محافظة البصرة الفيحاء ومن خالل استغالل موقعها الجغرافي والتجاري، أقامت معرضا

البصرة الدولي الشامل(،  والذي استمر لمدة عشرة ايام متواصلة، وشاركت به )12( دولة، واكثر من )100( 

شركة محلية وأجنبية، عرضت منتجاتها المختلفة أمام المتبضعيَن، وكان للمنتج العراقي حضوره ورونقه.

معرض البصرة الدولي الشامل..
محطة اقتصادية مهمة وواجهة 

تجارية وتسويقية ناجحة
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جملة )االحرار( جتولت يف اروقة املعرض، واجرت سلسلة 
من اللقاءات الصحفية، فكان اللقاء االول مع )اسامة جميد( 
مسؤول اعالم معرض البرصة الدويل الشامل، والذي قال: 
الدويل  البرصة  معرض  فعاليات  اهلل  بركة  عىل  »انطلقت 
الشامل بدورته االوىل بعد جائحة كورونا، وحقيقية هذه 
واملحلية،  الدولية  املشاركات  مميزة من حيث  تعد  الدورة 
 )12( من  اكثر  اىل  املشاركة  الرشكات  عدد  وصل  حيث 
وكاالت  اىل  اضافة  واجنبية  حملية  رشكة  و)100(  دولة، 

اجنبية لتجار عراقيني«.
وتابع: »قبلنا التحدي واقدمنا عىل اقامة املعرض بعد اخذ 
الدويل  البرصة  معرض  يعد  حيث  الرسمية،  املوافقات 
بدءا  متنوعة  مواد  ويضم  مسمى،  هو  كام  شامال  معرضا 
اىل  باإلضافة  املنزلية  واملستلزمات  واالثاث  الغذائية  من 

مشاركات من دور كتب ودور النرش«.
واشارة جميد اىل  أن »مشاركة العتبتني املقدستني احلسينية 
والعباسية يف املعرض أعطت رونقا مجياًل للمعرض وعطرا 

ثقافيا يضاف للمشاركات الثقافية االخرى«.

املعرض  تعودوا عىل هذا  البرصة  »اهايل  ان  اىل  ونوه جميد 
الرشكات  هبا  حترض  سنوية،  ثقافة  يمثل  اصبح  لكونه 

وحيرض هبا االهايل من مجيع املناطق البرصية«.
من  نوعًا  يمثل  املعرض  »ان  اىل  باإلشارة  حديثه  خامتا 
السوق  وان  خصوصا  للمحافظة  االقتصادي  الدعم 
املحلية شهدت يف اآلونة االخرية حركة ركود كبرية بسبب 
جائحة كورونا وارتفاع سعر الدوالر، حيث نشاهد وجود 
مواد جيدة واسعارًا مناسبة وبالتايل سيكون االهايل سعداء 

هبذا املعرض الذي يستمر ملدة عرشة ايام متواصلة«.
مهندسني  رئيس  زويــدي(  االمري  )عبد  حتدث  جانبه  من 
نمثل  نحن  اجلناح  هذا  »يف  قائاًل:  الثغر  مصنع  يف  اقدم 
للصناعات  العامة  الرشكة  اىل  التابع  الثغر(  )مصنع 
الصناعة واملعادن، والتي متلك فروعا   التعدينية يف وزارة 
عدة يف اغلب املحافظات العراقية بداية من حمافظة البرصة 
مشاركتنا  يف  عرضنا  وقد  املوصل،  مدينة  ولغاية  الفيحاء 
هذه املواد التي تصنعها الرشكات يف الوزارة، كون الرشكة 
العامة للصناعات التعدينية مل تتخصص يف نوع معني من 
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ابن  رشكة  فمثال  خمتلفة،  اختصاصات  لدهيا  بل  الصناعات 
الطبية واملبيدات  سينا ختتص بصناعة االحبار واملستلزمات 
يف  املوجود  الثغرة  مصنع  بينام  الرتبة،  حفظ  مواد  اىل  اضافة 
البرصة فهو متخصص يف جتهيز املنتجات النفطية يف املحافظة 
باملحاليل امللحية خمتلفة الرتاكيز، باإلضافة اىل صناعة اللباد 
الفالن  ك��وت،  الربايم  )املاستيك،  االسفلتية  واملنتجات 
واجنبية  حملية  لرشكات  العقود  من  جمموعة  ولدينا  كوت(، 

متواجدة يف البرصة.
التابعة  الرشكات  من  الكثري  نشاهد  ان  نأمل  »كنا  واضاف: 
عىل  بل  املعرض،  يف  وحترض  تشارك  احلكومية  للوزارات 
القليل تضاهي الرشكات االهلية املشاركة، وتكمن املشكلة 
عىل  احلكومية  الصناعية  الرشكات  مقدرة  عدم  يف  االكرب 
التجاري،  املنافس  وجود  بسبب  املحيل  السوق  يف  املنافسة 
وبالتايل نجد ان الرشكات االهلية التجارية هي من تتصدر 

االسواق يف البالد.
اجلانب  ــع  رف يف  ـــدويل  ال الــبــرصة  مــعــرض  سيساهم  هــل 

االقتصادي يف املحافظة؟

اجاب: »اذا حتدثنا من اجلانب االستهالكي للمواد بالتأكيد 
كبرية  مسامهة  فيه  املشاركة  واالجنحة  للمعارض  سيكون 
حيث  من  اما  املحافظة،  يف  االقتصادي  السوق  حتريك  يف 
مسامهته  ان  فنعتقد  املحلية  الصناعة  وتشجيع  االنتاجية 
االهلية  الرشكات  عىل  اعتامده  بسبب  جدًا  قليلة  ستكون 

التجارية وليست الرشكات الصناعية احلكومية«. 
النواجل  رشكــة  جناح  مدير  كامل(  )عباس  حتــدث  فيام 
فروعها  عرب  النواجل  رشكة  »تعمل  قائال:  العامة  للتجارة 
يف بغداد والبرصة عىل انتاج االجبان والبقوليات اضافة اىل 
املايونيز  مثل  االخرى  الغذائية  املواد  اىل  اضافة  الوزة  شاي 
والكشاب، وقد سعينا اىل املشاركة يف معرض البرصة الدويل 
الناس  بالرشكة وتعريف  املنتجات اخلاصة  ترويج  من اجل 

بتلك املواد«.
دولية،  معارض  هكذا  يف  كبرية  امهية  »هناك  واض���اف: 
منتجاهتا  عرض  االمكان  قدر  حتاول  املشاركة  فالرشكات 
رغبة  كسب  اج��ل  م��ن  وامل��م��ي��زة  العالية  اجل���ودة  وذات 
االنتاج،  يف  الداخلة  باملواد   الناس  تعريف  وحماولة  الناس، 
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فاملستهلك حينام يتبضع من االسواق قد يالقي صعوبة يف 
معرفة بعض املعلومات عن املنتوج، بينام يف املعرض تضع 
اكثر ) مندوب( يعمل عىل االجابة  او  كل رشكة شخصا 
عىل مجيع التساؤالت التي قد يطرحها املستهلك،  وبالتايل 
ستكون هناك فائدة لكال الطرفني سواء للرشكة املنتجة او 
املشاركة تضع  اغلب االجنحة  ان  ناهيك عن  املستهلك، 
عروض  تكون  كأن  للمستهلكني  املغرية  العروض  بعض 
سالمة  عن  وضامنات  هدايا  او  امل��واد  بعض  يف  ختفيض 

املنتوج«. 
)املحمصة  املرصية  التوحيد  رشكة  ممثل  )املرصي(  وقال 
تعمل  عتب  ابو  السادة  رشكة  »ان  املعرض:  يف  املرصية( 
عىل انتاج البهارات املرصية بكافة انواعها، والتي تستخدم 
يف مجيع االكل العرب سواء مع حلم الدجاج والرز الربياين 

او الدوملة واملقلوبة، كذلك احلال يف الكرزات املرصية«.
مجيع  يف  املشاركة  اىل  دائام  تسعى  الرشكة  »ان  واض��اف: 
يف  شاركنا  وقد  العراق،  يف  تقام  التي  ال��دويل  املعارض 
الكثري من تلك املعارض منها يف البرصة وبغداد وكربالء 

والنجف، وقد شاهدنا احلب واملودة من الشعب العراقي 
الوافدين  من  الكثري  ان  حتى  بل  املرصي،  الشعب  اجتاه 

اصبحوا يرتادون االجنحة املرصية بكثرة يف املعرض«. 
فيام قال )حممد زاهد( ممثل رشكة والكو من دولة باكستان 
متثلت  الباكستانية  والكو  رشكة  مشاركة  »ان  املعرض:  يف 
يف انتاج االواين املنزلية اخلاصة يف الطبخ، ومنها الصحون 

واواين الرز والسكني وغريها من منتجات املطبخ«.
بغداد  وتابع: »لدينا مشاركات سابقة يف معارض حمافظة 
وكربالء والنجف، وايضا يف املعارض السابقة التي كانت 
تأيت  كثرية  عوائل  وهناك  كورونا،  جائحة  قبل  البرصة  يف 

من خمتلف املناطق للتبضع من منتجاتنا«.
االجنحة  انطباعات  اخذ  يف  ــرار(  )االح جملة  واستمرت 
املشاركة يف املعرض لتصل اىل جناح رشكة الساجد املتحدة 
ملصنعات  البحرينية  الزعيم  ملنتجات  الرسمي  الوكيل 
امحد(  حسني  )عيل  عنها  اناب  والذي  والدجاج،  اللحوم 
مدير مبيعاهتا حيث قال: »سبق وان شاركنا يف مجيع حمافل 
البرصة الدولية اخلاصة باملعارض التجارية واالقتصادية، 
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للتسويق،  االنجح  الوسيلة  تعد  املعارض  هذه  وحقيقية 
بل  املشاركة  للرشكات  فقط  ليس  اخلدمات  تقدم  لكوهنا 
املحافظة،  واقتصاد  البرصية  العوائل  استفادهتا  يف  تشمل 
حيث ان مجيع االجنحة املشاركة تسعى اىل ترويج منتجاهتا 
فائدة  تتولد  وبالتايل  اجلناح،  يف  املميزات  افضل  وعرض 
خصوصا  املستهلك،  وللمواطن  املنتجة  للرشكة  متبادلة 
تكون  الرشكات  قبل  من  املقدمة  العروض  اغلب  وان 
املعروضة  االسعار  وليس  )اجلملة(  املنتج  املصنع  بأسعار 

يف االسواق واملحال التجارية«.
جودة المواد

يف  املفوض  املدير  درُسن(  )لقامن  حتدث  اخرى  جهة  من  
رشكة باس كومباين فيتاجي سنرت الرتكية: »ان رشكة باس 
كومباين مقرها الرسمي يف حمافظة اربيل، وان اغلب املواد 
تايلندية  وكالة  وجود  اىل  باإلضافة  تركيا،  من  هلا  املنتجة 
باش  بحلويات  الرتكية  الوكالة  وتتمثل  ماليزية،  واخرى 
زادة، وال� )كوزمتك الطبيعي( اخلايل من املواد الكيميائية 

وااللوان، وتتمثل يف )هند كري، فيس كري، هاير كري....(، 
نمثل  ونحن  الرتكية  الرشكات  احدى  املواد  هذه  وتعود 
اخرى  رشكة  مع  احل��ال  كذلك  هلا،  احلرصيني  الوكالء 
ختص املواد الطبيعية العالجية مثل الدبس بأنواعه )الثوم، 
مادة  يف  كذلك  العالجية،  باألمور  اخلاصة   )... التوت، 
الرتكية،  الرشكة  لذات  تعود  والتي  الطبيعي  اخلل  انتاج 

باإلضافة اىل املواد املنتجة من قبل الوكالة املاليزية.

ترويج المنتجات
ناجحة  فكرة  دويل  معرض  اقامة  ان  »اعتقد  واض��اف: 
لرتويج املنتجات، اضافة اىل اهنا واجهة اقتصادية وجتارية 
ليست ملحافظة البرصة فحسب بل لعموم العراق، وخري 
دليل عىل ذلك هو اقامتها باستمرار يف مدن بغداد والبرصة 
والنجف وكربالء، فضال عن كوهنا تساهم يف زرع التنافس 
العاملية  اجل��ودة  ذات  منتجاهتا  عرض  يف  الرشكات  بني 

والسعر املناسب وكيفية الرتويج هلا.
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الرابح االكبر
الرابح  يكون  وجتارية  اقتصادية  حمافل  هكذا  »يف  وتابع: 
اوهلا  امور،  الزبون وذلك من خالل عدة  فيها هو  االكرب 
يتمكن  وثانيًا  امامه،  املعروضة  البضائع  تنوع  خالل  من 
يرغب  التي  البضاعة  التفاصيل  كافة  معرفة  من  الزبون 
تطرحها  التي  املناسبة  االسعار  عن  ناهيك  برشائها، 

الرشكات املناسبة جلذب الزبائن«.  

فيام وقال )هبرام حسن زاده( مسؤول جناح رشكة شريزاد 
اكالت  انتاج  يف  متخصصة  شريزاد  رشكة  »ان  االيرانية: 
الطبيعية،  بالفواكه  ومطعمة  السمسم  مادة  من  مصنوعة 
السمسم  بطعم  ولكن  )نوتيال(  الكاكاو  مادة  تشبه  كأهنا 
الفول  زب��دة  انتاج  يف  ختصصها  عن  فضال  والفواكه، 
املستخلص  الطبيعي  والعسل  املجففة  والفواكه  السوداين 
منتجات مميزة  اىل عرض  اجلبلية، وقد عمدنا  املناطق  من 

وغري متوفرة يف االسواق العراقية. 

فيام حتدث )فاروق جاسم( مدير عام رشكة بنجاب اهلندي 
يف  ماركة   )36( لدهيا  بنجاب  رشكة  »ان  الــرز:  لتجارة 
بنجاب،  مهراجا  ماركة   ضمنها  ومن  العاملية  االس��واق 
والتي متثل اعىل طبقة للرز، وقد استحدثت ملدينة البرصة 

قبل اربعة اشهر تقريبًا.
وبمختلف  الرز  انواع  مجيع  عرض  عىل  »حرصنا  وتابع: 
املعرض  يف  هدفنا  لكون  تنافسية،  وبأسعار  االحجام، 
ليس الربح باملرتبة االوىل بقدر  الرتويج للمنتج، وتعريف 
والبخارية  احلرارية  والدرجات  ال��رز  بأنواع  الوافدين 
الداخلة يف كل نوع، اضافة اىل ميزته عن غريه من االنواع.

اقبال غفير
ان  عىل  تؤكد  الدولية  املعارض  يف  خربته  ان  اىل  مشريا 
التجارية  للمعارض  نجاحا  العامل  بلدان  اكثر  هو  العراق 
احلديثة،  املواد  لتجربة  يتوق  العراق  لكون  واالقتصادية، 
مدار  عىل  للمعرض  تدخل  غفرية  مجوعا  نشاهد  لذلك 

اليوم بعكس ما موجود يف البلدان العربية واالوربية«.  
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 النجفي الهادر من قربِة القمِر الزاهر
ُ

الصوت

ار
ّ
الرادود الحسيني الشيخ عدنان الطي

ما هو ال�شرُّ الذي جعَل الرادود احل�شيني الراحل 
ال�شيخ عدنان الطيار النجفي )ر�شوان اهلل تعاىل 
عليــه(، اأن يتعّلــق تعّلقــًا عجيبــًا ومالزمــًا بحامل 
رايــة الإمام احل�شني اأبي الف�شل العبا�س )عليهما 
ال�شــالم(، فالع�شــراُت مــن الق�شائــد واملو�ّشحــات 
الدينية، التي قراأها واأن�شدها هذا الرجُل الواله، 
كانــْت مثخنــًة بجــراح العبا�ــس الأبــّي و�شولته 

وبطولته ووفائه..
مــا اأْن اأ�شرعنا الأبواَب على �شــريِة رادوِدنا الكبري 
الطّيار، حتى مل�ْشنــا هذا الولَع والتجّلي يف ح�شرِة 
�شّيــِد املاِء وقمر بني ها�شــْم.. وتكاد كلُّ الق�شائد 

اأْن ت�شيَح.. يا عبا�س!!
فــاإىل �شاحــب ال�شــوِت ال�شجــّي اأبحرنــا.. وعند 
�شريتــِه وقفنــا وتلّفتنــا.. لنختَر �شــَرُه ونعرَف 
الق�شيــة  خدمــة  يف  وولعــه  حياِتــِه  عــْن  اأكــر 

احل�شينية الإلهية.

»شتَكوْل يابا الفضل«!!
الشيخ  الراحل  الرادود  أنشدها  التي  الدينية  القصائد  أبرز  من 
شتكول  يصْل..  حمْد  )للامْي  قصيدة  اهلل(  )رمحه  الطيار  عدنان 
احلسينية،  الذاكرة  يف  املخّلدة  القصائد  من  وهي  الفضْل(،  يابا 
أب  عطَر  الطيار  فيها  تنّسَم  أخرى  قصائد  نحو  انطلقنا  ومنها 
منها  ليصوَغ  أخرى  دررًا  جيمُع  وراَح  السالم(  )عليه  الفضل 
ِعقدًا عباسيًا هبيًا فكانت قصائده األخرى )ما نحمل هاجلمرة.. 
شلون بحالتنة شلون، مادرى بينه وين أبو فاضل وين، وافيت 
ملتزم  عباس  فكرة  هاي  األح��رار،  وافيت  وافيته  عضيدك 
النهر  من  ترجتي  يدوْم،  احلق  بيها  خّلدها..  رايتك  خّلْد  بيها، 
يوم  هذا  ظّلينة،  ننتظْر  لينْه  ترجع  عباس  يا  نريد  برايته،  يرجع 

التي  القصائِد  من  وغريها  الرايه(  يوم  هذا   .. باميه  نروه  اجلود 
توّشحت براية بطل الطِف، حّتى كأنَّ الرادود الطيار والشعراء 
الذين قرأ هلم هذه الدرر العظيمة، يرشحوَن حاَل العقيلة زينب 
األحّبة،  بفقدها  عليها  جرى  ملا  )يتنشّغون(  و  السالم(  )عليها 
بينها )چم  املحرتقة  مع قصائد أخرى ظّلت حتوم حول اخليام 
نكبة يالوليان تتجّمع علينه، يا دنيتي سولفي هالنور ماينطفي، 
لو  ودعوها  امكم  هاي  تكشفت،  كلها  الناس  ذيچ  گلوب 
ماراد،  احلق  غري  بالثورة  يساهم  بالثورة  حسني،  بضعن  رحتو 
تنعرف  ويا هنج خيتاره  يا طريق  بأفكاره خيلد سمعته،  كل حر 
أدواره، صاحوا االربعة مانعيف الفخر، راية اإليامن نعتز بيها، 
الغاية اليهواها يعرف معناها، جيري بدمانه حبك يامظلوم، من 
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فاركونه راح اخلدر راح، تنفعها برايك تنفعها 
تنرشها..  بحربك  تنرشها  األرضار،  جتني  ما 
اسمْع  ه��اك  ب��ش��ّديت..  أنخاك  ال��ث��ّوار،  أفكار 
نخويت، احچيلك باجلره ظليت حمرّية( وغريها 

الكثري والكثري.
وقفنا  ال��ت��ي  األخ���رى  املضامني  م��ن  وك���اَن 
الشيخ  بني  املعقودة  األخّوة  روح  هي  عليها، 
حسني  عيل  الشيخ  احلسيني  والشاعر  الطّيار 
فقيدنا  قرأه  ما  أكثر  فكان  اهلل(،  )رمحها  التالل 
للشاعر  واجل��امل  السمو  غاية  يف  قصائد  هي 
القدير  احلسيني  الباحث  يؤرّش  وُهنا  التالل، 
تدوين  يف  فيقول  العالقة،  هذه  الكعبي  أمحد 
سرية الشيخ الطيار ضمن كتابه )أشهر ما قرأه 
رّواد املنرب احلسيني/ اجلزء الثاين(: إن رادوَدنا 
الكبري  الشاعر  مع  رائعًا  ثنائيًا  »شّكل  الراحل 
التالل الذي كانت  الراحل الشيخ عيل حسني 
قصائده األقرب إىل ذاِت الطّيار أمام اجلمهور 

احلسيني«.

)رمحه  الطيار  »الشيخ  أّن  إىل  الكعبي  ويشري 
لتنشَد بأروع  اهلل( استطاَع أن يوّظف حنجرته 
الكلامت وأشجى القصائد الرثائية لعّدة شعراء 
وأدباء، حيث كانت املحّطة األوىل عند الشاعر 
السيد  الشاعر  ثم  القصاب،  ه��ادي  الشيخ 
محزة  حسني  والشيخ  العميدي  الساّمك  رسول 

أمني« )رمحهم اهلل مجيعًا(.

»ابو فارس« النجفّي الواله
املؤمنني )عليه السالم( استنشق  يف مدينة أمري 
بن  حمسن  بن  )عدنان  الشيخ  الراحل  فقيدنا 
عطَر  التربيزي(  أكرب  عيل  الشيخ  ابن  حسن 
احلياة األّول عام )1950 م( فبزَغ قمرًا حسينيًا 
والسالم،  واإليامن  املحّبة  عىل  ُجبلت  أرسٍة  يف 
أّمه  أخ��وال  إىل  نسبًة  )الطّيار(  ب�  ُع��رف  وقد 
هذا  عن  ال��ق��ّراء  يتساءل  وق��د  اهلل(،  )رمحها 

السبب؟
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قد شّنوا هجمة رشسة عىل  املباد،  البعث  أزالم  أّن  واجلواب، 
العوائل العراقية التي أّدعوا أن أصوهلا فارسية، فقاموا بتسفريها 
الكريمة،  التربيزي  عائلة  بينها  ومن  مدهنا،  عن  وهتجريها 
ليضطر فقيدنا الراحل واعتزازًا منه بالنجف املرّشفة االنتساب 
لعشرية أخواله، خوفًا من هتجريه هو اآلخر.. فأيُّ الرزايا محلها 

هؤالء احلسينيون األفذاذ دفاعًا عن دينهم ومذهبهم.
والراحل الطّيار كأقرانه من األطفال املحفوفني بجامل احلرضة 
ثم  ومن  ال��درس  جمالس  إىل  قدماه  أخذته  وبركاهتا،  العلوية 
وتالوة  والكتابة  القراءة  فتعّلم  الرسمية،  امل��دارس  مقاعد 
القرآن الكريم، ليتجه قلبُه بعد ذلك حلضور املجالس احلسينية 
السيد  الكبري  احلسيني  الرادود  أمثال  كبار  رواديد  بأداء  متأثرًا 
البارع  الرادود واملثقف  القابجي )رمحه اهلل( وابن عمته  كاظم 
وولٍع،  وحرص  وبنباهة  اهلل(،  )رمحه  الرتمجان  عباس  الدكتور 
حفَظ القصائد والرّدات احلسينية وراح يرّددها مع نفسه وأمام 
القلوب  وراح��ت  أخ��رَض،  درب��ًا  لنفسه  شَق  حّتى  أصدقائه، 
احلّرى ملصيبة الطف العظيمة تنساُب نحو صوته العذب، عىل 
الرغم من وجود أصوات كبرية استطاَع الطّيار أْن حيجَز مقعد 

الريادة بينها.
احلسيني  باإلنشاد  الطيار  »ت��رّشف  الكعبي:  الباحث  يقول 
احلويش،  شباب  موكب  يف  م(   1968( عام  املنرب  وارتقاء 
بعدها أنشد يف عدة مناطق وحمافظات منها )النعامنية، الساموة، 
الكوت، طويريج، الكوفة املقدسة، أبو صخري، احلرية، العامرة 
والبرصة( وكذلك ارتقى املنرب احلسيني يف بغداد وسامراء أيام 

شهادة اإلمام عيل اهلادي )عليه السالم(«.

احلسينيُّ الثائر
وخدمته  حياته  خالل  بال،  اهلل(  )رمحه  الطّيار  للرادود  هيدأ  مل 
للقضية احلسينية العظيمة، وهو يقارُع الظلم ويثأر ضّد الظاملني 
السالبنَي للحقوق، فنذَر عمره إلعالء كلمة احلق عاليًا، ووّظف 

حنجرته هلذه القضية السامية.
قصائد  يف  الطّيار،  شيخنا  لدى  الثورية  هذه  نلحَظ  أن  يمكُن 
اهلل  عبد  أب  واألح��رار  الثوار  سّيد  منابر  عىل  أنشدها  كثرية 
احلسني )عليه السالم(، بعضها مبارشة وأخرى مبّطنة، ولكنها 

مجيعها تفضح زيَف السلطة الغاشمة، ومن بني هذه القصائد:

الشاعر الشيخ هادي القصاب النجفي
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ما ختضْع إهلا.. ال واهلل حيسنْي
تردع بيومك.. قوة خصومْك

ما ختضع إليها ال واهلل وحسنْي
وايضًا قصيدته )يا قائد ثورتنة( للشاعر التالل:

يا قائد ثورتنا.. وياك احلق وياْك
بأهدافْك ملتزمنْي .. احنة أنصارك حيسنْي

كوم اعقْد رايتنة
كام قرأ قصيدة مدّوية للشاعر التالل التي نظمها سنة )1971 
للقضية  الوفاء  قيمة  نعرف  وفيها  السفينة(  )رّبان  بعنوان  م(، 

احلسينية مهام كانت التضيحات:
رّواد الكراماْت .. ملتزمه بنهجها

ما خدعْت اجلمهور .. رغم املحن واجلوْر .. ملتزمه بنهجها
ما خذهلا االضطهاْد أو ال خطْر يثني عزْمها

من تشوق احلق جريح اتضّمده ابتفجري دمها
ابكل األدوار الرهيبْة .. هيتُف احلق ابإسمها

ما تبخْل ابذل النفْس .. بالتضحية تنطي درْس
هلِل العدْل صارت شمْس .. شمْس وضاحة اشيظمها

33 عامًا عىل الرحيل
يف العام )1988 م( وّدعت النجف األرشف رادودها الكبري 
طريق  عىل  مؤسف  حلادث  تعّرضه  إثر  الطيار،  عدنان  الشيخ 
)العامرة � الكوت(، وهناك من يقول أن احلادث كان مدّبرًا من 
السلطة الغاشمة التي قّض الطيار مضجعها بقصائده وثوريته، 
وكان لفقده )رمحه اهلل( أثره البالغ يف الساحة احلسينية واألدبية.
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)احلاكمية  متن  يف  جمباس(  ديل  األمري  )عبد  الباحث  واعتمد 
االنساق  ضوء  يف  دراسة  السالم(  )عليه  عيل  االمام  فكر  يف 
العتبة  يف  البالغة  هنج  علوم  مؤسسة  عن  الصادرة  الثقافية(، 
احلسينية املقدسة سنة )2016م( عىل مصادر قديمة ومراجع 
حديثة ختص مادة البحث منها عىل سبيل التمثيل )رشح هنج 
سنن  يف  العامل  كنز  الطربي،  تاريخ  احلديد،  اب  البن  البالغة 
االقوال، العقد الفريد( اما املراجع احلديثة فمنها مراجع ختص 
اجلاهيل  الشعر  الثقايف-  التحليل  )مجاليات  مثل  الثقايف  منهج 
بعد  الدراسة  اقتضت  وقد  حديثة(،  اخرى  ومصادر  نموذجًا 

املادة ان تكون عىل ثالثة فصول يتصدرها متهيد وتتبعها  مجع 
خامتة حتمل ابرز نتائج البحث.

اهلوية  بنى  دراسة  اهلوية(  )جمال  بعنوان  األول  الفصل  وجاء 
األول  املبحث  جاء  اذا   ، مباحث  ثالثة  عىل  العربية،  الثقافية 
التكوينات  فيه  الباحث  تناول  الثقافية(  اهلوية  )بنى  بعنوان 
الثاين يف تكوين اهلوية  االوىل للهوية العربية، ثم جاء املبحث 
بعنوان  جاء  الثالث  واملبحث  والرتكيب(  )االندماج  اجلديدة 
بعنوان  الثاين  الفصل  يف  وجاء  والتحصني(،  التحويل  )هوية 
)متثالت احلاكمية( تناول املبحث االول منه منظومة احلاكمية 

ان الفك���رة الرئيس���ة التي ي���دور عليها محور 

الدراس���ة ه���ي فك���رة مناقش���ة اطروح���ات 

 
ً
)الحاكمية( في ما تعنيه السلطة – ملفوظا

- للحاك���م والمحك���وم، والدراس���ة 
ً

وممارس���ة

ضم���ن هذا االط���ار ال تقص���د )بالحاكمية( ما 

اصطلح على تس���ميته باألصولية االسالمية 

ف���ي مختل���ف جوانبها، اذ نحن نغ���ادر حصره 

 ف���ي ممارس���ات مح���ددة، 
ً
 ضيق���ا

ً
مفهوم���ا

ما يس���عى الى فهم من س���عى 
ّ
والبحث ان

 
ً
 فكريا

ً
قبله في عد مفهوم )الحاكمية( نتاجا

، ما يعني النظر الى هذا المفهوم من 
ً
بشريا

كل الزوايا المحيطة به التاريخية واالجتماعية 

والدينية.. الخ.

اعداد: ضياء االسدي
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االم��ام  حلكومة  السابقة  امل��ايض  حت��ي��زات  ضمن 
عنوان  الثاين  املبحث  ومح��ل  السالم(  )عليه  عيل 
االخر  حاكمية  فيه  استحرض  الذات(،  )استحضار 
التي هبا نستطلق حاكمية االمام عيل )عليه السالم(، 
املتزامن(،  )االخر  بعنوان  فجاء  الثالث  املبحث  اما 
)عليه  عيل  االم��ام  مع  املتزامنني  ممارسات  تناول 
السالم( بوصفهم مداليل عىل حاكمية حقب زمانية 

معارصة لإلمام )عليه السالم(.
واما الفصل الثالث فقد جاء بعنوان انساق املطابقة 
منه  االول  مباحث،  ثالثة  تضمن  واالخ��ت��الف، 
الدراسة  فيه  كشفت  التارخيية(  )االنساق  بعنوان 
االمام  حاكمية  حتوهيا  التي  الثقافية  االنساق  نوعية 
ونصوص  ممارسات  بواسطة  السالم(  )عليه  عيل 
تضمنتها املدونات التارخيية تتعلق بمختلف جوانب 

احلياة ، املرأة والعدالة االنسانية وغريها.
وجاء املبحث الثاين بعنوان )االنساق الفقهية(، تلك 
عيل  االمام  حاكمية  من  جزءًا  كانت  التي  االنساق 
بشكل واضح تصورات  بينت  التي  السالم(  )عليه 
احلاكمية يف فكر االمام عيل )عليه السالم( وعنوان 
املبحث الثالث ب�)االنساق الرتاثية( تابعت الدراسة 
الرتاث  كتب  يف  وصورهتا  احلاكمية  ممارسات  فيه 
حوهتا  ثقافية  سوسيولوجية  ظاهرة  شكلت  التي 
بطون الكتب الرتاثية، ومن تلك املامرسات العالقة 

بني الرعية واحلاكم.
ومن املفيد االشارة اىل ان الرتاث والتاريخ وان كان 
الدراسة  ان  اال  املايض،  من  بوصفهام  يتفقان  زمنيا 
قصدية  اساس  عىل  والرتاث  التاريخ  كتب  بني  متيز 
قصدية  له  منهام  واحد  فكل  )املقصدية(،  االنتاج 
محلت  االساس  هذا  وعىل  االخر  عن  ختتلف  انتاج 
ثقافية  انساقا  ضمنت  سريية  مرويات  الرتاث  كتب 
وممارسات خمتلفة تعرب عن حاكمية االمام عيل )عليه 

السالم(.  
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ً
صدر حديثا

كربالء والكتب التي ألفت عنها
العتبة  يف  والديني  الثقايف  ال��رتاث  إحياء  مركز  عن  حديثًا  صدر 
احلسينية املقدسة وضمن سلسلة تراث كربالء الثقايف  اجلزء األول 
من كتاب »كربالء والكتب التي ٌألفت عنها« تأليف االستاذ املؤرخ 

سعيد رشيد زميزم.
املطبوعة  الكتب  أغلب  يتضمن عناوين  دليل  والكتاب عبارة عن 
املقدسة،  كربالء  مدينة  عن  ٌألفت  التي  وحمتوياهتا،  واملخطوطة 
والرسائل اجلامعية التي ُأعدت عنها، وهو بمثابة مرجع للباحثني 
والكتاب الذين يرغبون يف الكتابة عن تأريخ مدينة كربالء املرشق.

جدير بالذكر ان مركز كربالء للدراسات والبحوث أسس يف العام 
2013م، مّتجهًا بخطوات حثيثة للوصول اىل مصاف املؤسسات 
العتبة احلسينية املقدسة وخارجها حمليًا ودوليًا،  الرائدة يف  العلمية 
املقدسة يف مجيع املجاالت  املعريف ملدينة كربالء  تنمية اإلنتاج  بغية 
يعززه  بام  ويرفده  اإلنساين  الثقايف  الرصيد  يواكب  نوعي  وبشكل 
من مجيع اجلوانب انطالقا مما تزخر به مدرسة اإلسالم األصيل من 

خمزون ثقايف وعلمي وفقًا ملتطلبات عدة.
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 ال�������خ�������ت�������ام
ُ

م�����������س�����������ك
شعر: عبد الجبار الجوزي

ثّم وجٌد
ثم وعٌد

ثم رعٌد عا�صٌف ما بني دفقاِت املطْر
من بعيٍد الح كوٌخ

غاَب عن �صرفاِتِه �صوُء القمْر
كانت االأ�صرار تذوي حائراٍت

فوق اأهداِب ال�صحْر
ثّم اأ�صواٌت مديدْة

�صوُت اإيقاٍع واأهاٌت �صديدْة
�صوُت طرٍي قادٍم من تّلة املوِت البعيدْة

�صاَح بي ا�صّدْد ِركاَبْك
ال ُتكابْر

اأنَت يف ظل ال�صياع املرِّ ماأ�صوٌر واآ�صْر
اأنَت يف تيٍه غريٍب تك�صُر االآَن اخلواطْر

ال تكابْر
ُرحُت اأتلو يف خ�صوْع

�صورة القدِر املنريْة
واملزامري املثريْة

رحُت اأ�صعى.. رحُت اأبذُل كلَّ جهدي

يف خ�صوْع..
قبل اأن ُتخفي رياح البحر عّني

وم�صَة النجِم االأخريْة
كان قلبي قد متّرْد

كان جفني قد ت�صّهْد
اإنتهى العاُم وحزين قد جتّدْد

اآِه يا وادي ال�صالْم
كان ح�صبي اأن رّبي منَّ باللطِف علينا

يف �صهيٍد قد تخّلْد
اأِه يا وادي ال�صالْم
ههنا احلبُّ جتّلى

ههنا الع�صُق االإلهي متّجْد
اآه يا وادي ال�صالْم
ههنا م�صُك اخلتاْم

جئُت اأبحُث عن �صريٍح
يف ثراه الرطب حيٌّ قد تو�ّصْد

ابني ال�صهُم الذبيْح
اأم�س قد اأهرقُت ظلي عنوًة

والتحفُت العمَر يف ال�صبعني �صربًا
فوق اآالم اليتامى

جئُت طوعًا
نحو كوٍخ �صرمدٍي �صامٍخ بني الزهوْر

حائماٍت حوله عرب ال�صهوب اخل�صِر
اأجنا�ُس الطيوْر

فجاأًة حويل بدفٍء اأ�صرقْت عرب الف�صاْء
همهمات �صادحات من قبور االأولياْء

�صحُت عذرًا يا اأبا الزهراِء عذرًا ُكْن �صفيعي
كْن �صفيعي

وارفع االآن الدعاْء
ُكن �صفيعي

وا�صهر الكفَّ املدّمى عاليًا نحو ال�صماْء
طالبًا من �صّيد ال�صادات اأن مينْح اأباك اليوم

�صّكا باالإقامْة
ههنا

يف كوِخَك املنذوِر يف بِر ال�صالمْة

ـة
ــــ
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أستيضُء  ال  بايُل  فام  اقبلني!!,  رمحتك..  لباب  املفلسة  نفيس  جــاَءْت  سيدي، 
يف  ومسكنها  باليقني،  معرفتك  يف  أْفرُطٌتها  عشقك  فتهمة  أتقد؟!..  وال  بك 
واإليامن  هبيج،  مؤمٍن  قلٍب  وحيازِة  اخلطوات،  يف  واالستقامة  الضمري،  مساِم 
برضحيك املقدس: هو رداء الطهارة من كل رجس رجيم. فَمْشيُت يف األثر، 
أشذُب حليايت الباقية هناراهتا يف خدمتك. أغزل ترضعايت بأنفايس عىل صمٍت 

ورهبٍة، كي ُتلقي بنورك عىل وجهي. 
َمْن يدّلني اليك ويف قلبي َضوٌء؟!.

 سيدي، أقدُّ الروح حلام حتت منائر رضحيك، وهي خاشعة بدموع ال هتادن يف 
الدعاء.. تتوسل بدموع القلب كي متّد الشفاعة يدهيا الّيها، ال متّل من االنتظار، 
حتى تالمس الندامة قداس أعامرنا بضياء الرضا واالطمئنان. جسدنا موالي: 
غسّلته الدموع واجلروح والذنوب، وحدك اآلن تطّهره من كل مصائبه، مرهتٌن 

بتوبته، وهل لألجساد واألرواح واألنفس ان تتطهرا اال برتابك وضيائك؟!. 
فام بايل ال استفيق وأتلو سورة العشق، كي  متنح هذا التعب املزهر حويل، مرايا 

اهلل يف باب رمحتك الواسعة !..
أن  غري  يل  فليس  فيها،  دمعي  ينبت  احلي  جدثك  اىل  األبــواب  فأي  سيدي،   
أستغيث بك، اذ ضعت أو تومهت؛ كم هتت واليك املصري..؟، وكنت دلييل، 
هتدي نفويس التي ضّلت اىل الطريق القويم.. موالي امسح عني حمنة السؤال !. 
فروحي ونفيس يلتقطان ضوء كلامتك، وعند شباك جدثك الطاهر أطلق شفرة 
بدمعة،  أسئلتي  توسيل  عرب  اليك  أرسل  ورهبٍة،  وخوٍف  بارجتاف  اعرتافايت 
فتنة،  ويل  الضوء  منك  حولك.  وجودي  انتشاء  يف  تؤملني  بحكايات  برجفة، 
والصمت بشفاهي مكّبل باآلهات. حلظة صحو الضمري، واغتسال الروح بنور 

طهور.
واغمرين  ة،  املــرّ أوجاعي  وطّيب  بذراعي  خذ  املباركة..  صاليت  يا  سيدي، 
النور عىل سديم  بدفء وجودك. فقد أدمنت فتح عيني وإغامضها عىل هبجة 

مقدسك.. فقد قال األطهار من نسلك: 
باسم اهلل.. من زار احلسني بيقني املعرفة تطّهر. فقد جاءت نفيس املفلسة لباب 

رمحتك ... اقبلني موالي!!. 

يقول الشاعر: 
للملِح لوٌن مثل لوِن السّكِر 

                                           أما املذاُق فليَس مثل املْظَهِر
ال حتكمّن عىل امرئ إال إذا

                                              جّربته وسربَت غور اجلوهِر

وقَف �صائٌل بقوٍم فقال: اإين جائٌع.
فقالوا له: كذبَت.

فقال: جّربوين برطلني من اخلبز 
ورطلني من اللحم!

)َكالم( بفتح الكاف: الكالم املتداول بني الناس.
)ِكالم( بكرس الكاف: تعني اجلروح.

)ُكالم( بضم الكاف: فهي األرض اليابسة الصلبة.
ويقول فيها الشاعر املسّمى )ُقطرب البرصي ـ ت 

206 هـ(:
تّيم قلبي بالَكالْم ** ويف احلشى منه ِكالْم

فرسُت يف أرٍض ُكالْم ** لكي أناَل مطلبي

باسِم اللِه.. 

ر
ّ

 بيقيِن المعرفِة تطه
َ

من زاَرك

ب..
ن األد

خزائ
من 

جوهر اإلنسان

لطيفة اأدبية

جناس



عناوين الكتب أو النصوص.. 

أهميتها ووظائفها
إعداد/ علي حسين

يرى الناقد الدكتور عبد اهلل الغذامي اإن العنوان يف الق�صيدة هو 
اآخر ما ُيكتب منها، والق�صيدة ال ُتولد من عنوانها، واإمنا العنوان 

هو الذي يتوّلد منها.
اأثر  عن  حديثه  يف  بزّيع  �صوقي  اللبناين  ال�صاعر  يقول  فيما 
"لطاملا وجدت �صعوبة بالغة يف العثور  اإنني  العنوان يف املتلّقي: 

اأعلم متام  اأنني  ال�صعرية، ذلك  على عناوين مالئمة ملجموعاتي 
العلم ما للعنوان من اأثر عميق يف نف�س القارئ".

هو  ما  الختيار  طوياًل  وقتًا  ي�صتغرق  "كان  باأنه  اأي�صًا  ح  ويو�صّ
منا�صب لكل عمل من اأعماله". 

الكّتاب،  كل  بل  غييريه،  على  اأو  عليه  مقت�صرًا  لي�س  اجلهد  هذا 
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دّل  اإن  وهذا  املعاناة،  هذه  لديهم  خا�س،  بوجه  وال�صعراء 
على �صيء فهو يدل كما يرى الباحثون على اأن عملية و�صع 
العنوان تتطلب وقتًا من التاأمل والتدبري لتوليده وحتويله 
احلاالت  اأغلب  يف  العنوان  الأن  معينة؛  داللية  بنية  اإىل 
يخت�صر الن�س الذي يعنونه، بطريقة تقريرية مبا�صرة اأو 

اإيحائية اأو رمزية.
وقدميًا كان العرُب ين�صدون ق�صائدهم م�صافهة اأمام اجلمهور، 
وكانت الق�صيدة تت�صّلل اإىل ال�صامع من غري عنوان، وقد متّيز 
)كاملعّلقات(،  االأبيات  وطول  املو�صوعات،  بتعّدد  اأ�صعارهم 
والحظ الباحث والناقد حممد عوي�س يف كتابه )العنوان 
يف االأدب العربي ي الن�صاأة والتطور( اإن العرب يف ذلك الوقت 
كانوا "اأّمة ناطقة تعتمد على الل�صان الناطق يف اأمور حياتها 
املنّوعة اأكرث من اعتمادها على ترجمة الل�صان الناطق اإىل 
مداد مّدون، ومن ثم كان الذوق االأدبي يف هذا الع�صر االأدبي 
ذوقًا يقوم على ح�صن تقدير االأ�صوات امل�صموعة املعربة عن 
امل�صاعر تعبريًا �صوتيًا مو�صيقيًا جذابًا" ، فلم يكن هناك من 
يلقي االهتمام ال�صم الق�صيدة اأو ي�صع عنوانًا لها ال�صيما يف 

غياب التدوين، والرتكيز على م�صمون الق�صيدة.
وظائفها  للعناوين  اأن  معرفة  اليي�ييصييروري  فيياإن  هنا،  وميين 

املختلفة، �صواء للكتب اأو الن�صو�س، حيث ُتق�صم اإىل:
احل�صور  واجبة  الوظيفة  هذه  التيعينية:  الوظيفة  اأواًل/ 
ه،  يف اأي عنوان، فالبد للكاتب اأن يختار ا�صمًا لكتابه/ لن�صّ
ليحّدد به هوية الن�س وانتمائه، وليتداوله القراء، وليميز 

الكاتب بوا�صطة العنوان بني موؤلفه وموؤّلف اآخر. 
يخلو  فال  و�صيوعًا  انت�صارًا  الوظائف  اأكييرث  تكون  وبهذا 
وت�صبح  اأجمع،  االأ�صامي  فيها  ت�صرتك  اإْذ  منها  عنوان  اأي 
واالأعمال  املوؤلفات  بني  تفرق  ملفوظات  جمّرد  مبقت�صاها 
اأو  املنحوتة  اأو  الكتاب  اإىل  تهدي  روا�صم  هي  بل  الفنية، 

الر�صم. 
ثانيًا/ الوظيفة الو�صفية: يف هذه الوظيفة ي�صعى العنوان 
يجعلها  ما  وهو  ممكنة،  مردودية  اأكرب  حتقيق  اإىل  عربها 
عن  ال�صادرة  للعناوين  املوّجهة  االنتقادات  عن  امل�صوؤولة 
دومًا  اأبدوا  الذين  واملنظرين  املبدعني  من  به  باأ�س  ال  عدد 

تلقي  عند  العنوان  ميار�ُصه  الذي  التاأثري  اأمييام  انزعاجهم 
الن�س خا�صيته التثقيفية املوجهة اإىل القارئ. 

بالوظيفة  ترتبط  والييتييي  الييداللييييية:  الوظيفة  ثييالييثييًا/ 
ي�صتطيع  ال  اإْذ  منها،  مهرب  وال  لها،  وم�صاحبة  ال�صابقة 
الكاتب التخّلي عنها �صاء اأم مل ي�صاأ، لكونها حتمل بع�صًا من 
ملفوظ  اأي  مثل  مثله  العنوان  الأّن  ه  ن�صّ يف  املوؤلف  توجهات 
فيه  ال�صمنية  الداللة  فاإن  الوجود،،  له طريقته يف  بعامة 
غري  الوظيفة  هييذه  ولكون  وزهيييييدة،  ب�صيطة  اأي�صًا  تكون 

مق�صودة مبا�صرة من املوؤلف
رابعًا/ الوظيفة االإغرائية: تخت�س هذه الوظيفة بالقارئ 
اأو متلّقي الن�س/ الكتاب املعنون، اإْذ يف بع�س االأحيان تعلن 
بو�صفك القارئ الده�صة منذ االإطاللة االأوىل على العنوان، 
اأنها ده�صة يف حمّلها من حيث هي تركز  فتك�صف بعد قليل 
على اأ�ص�س متينة وجمالية واإبداعية تذهب نحو التجديد 
اأحيان  واإيقاعًا و�صورة وح�صا�صية فنية ويف  واالبتكار لغة 
اأ�صا�س  اإىل  ت�صتند  ال  مفتعلة  كانت  الده�صة  اأن  نرى  كثرية 

فني اأو قيم جمالية اأو اإبداعية. 
العنوان  يف  يتوفر  اأن  ينبغي  ال�صعرية:  الوظيفة  خام�صًا/ 
ما يخرتق املاألوف ويخرج عن اخلط اللغوي املتعارف عليه، 
اإمنا  وهذا  للقارئ،  يذكر  جذبًا  ليحدث  املتوّقع،  املعنوي  اأو 
انزياح  هي  التي  ال�صعرية  ال�صفة  ذات  العناوين  توفره 
وخرق وانتهاك ملبداأ العنونة يف النرث، واآية ذلك اأن العنوان 
النرث قائم  النرثي؛ الأن  الن�س  �صمات  وفق جان كوهني من 
على الو�صل والقواعد املنطقة، ووفقًا لهذه الوظيفة يكت�صب 
اأكرث  ن�صيته  وتغدو  االإيحاء  على  م�صاعفة  "قّوة  العنوان 
قوًة على اإخراج ن�صه من لعبة الثنائيات املت�صادة ليعتا�س 

على تخوم الال )ح�صم( وال نهائية التاأويل. 
الوظيفة  هييذه  ترتبط  االإيحائية:  الوظيفة  �صاد�صًا/ 
اأو  الكاتب  من  بق�صد  الو�صفية  بالوظيفة  �صديدًا  ارتباطًا 
اأي  مثل  عنوان  كل  الأن  �صرورية؛  اأي�صًا  وهي  ق�صد،  بغري 
اأنها  كما  اخلا�س،  واأ�صلوبه  الوجود  يف  طريقته  له  ملفوظ 
من  والتلميح  االإيحاء  على  املوؤلف  قدرة  مدى  على  تعتمد 

خالل تراكيب لغة العنوان، اإال اأنها لي�صت دائمًا ق�صدية.
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قيظ  يا  املهجن،  و)داع��ش(  النواصب،  نار  ويا  ريح،  فيا 
الباغني؛ كونا سالمًا وبردا عىل العراق، عىل امام العرص.. دم 
أخي، ودمي فدى ملقلتيه، مستعدة أن أمّزق قلبي وصدري 
بيت  معدن  فهو  العراقيني،  عىل  الطاهر  نفسه  بقاء  ألحيي 

النبوة وبقايا نجم اإلمامة.  
هي  للعراق،  املؤمل  الوضع  هذا  يف  نفيس  به  أهبج  ما  لشد 
روحية أخي »حممد« الذي لبس مالبس اجلهاد ومحل السالم 
ملتحقا بقوات ابطال – النارصية وذي قار- يف الرابع عرش 
من نيسان 2014 ضمن تشكيل حركة )15( شعبان اللواء 
والعرشين  السابعة  اب��ن  وه��و  الشعبي،  للحشد  السابع 

والوطن  لألرض،  االخالص  قوة  صدرِه  يف  حيمل  ربيعا. 
من  وبطل  االنسان،  وحوش  وسط  أسد  إنه  واملقدسات. 
املدلل. جاء  البيت  فرسان -النارصية وذي قار- هو طفل 
بمعجزة  البيت، ورحل  أهل  السامء وبركة  بمعجزة  للحياة 

اجلهاد الكفائي الذي سحق أكرب وحوش العامل رضاوة.
من  خاضها  معركة  آخر  يف  جنونه  قصة  أروي  أجله  فمن 
اجل حترير وتطهري قرية )تل عبطه( يف املوصل. كان »حممد« 
يرسد يل عن كل معركة، وأغلب حديثه  عن تلك االجساد 
الطاهرة التي تقاوم البقاء والفناء. وتصد السياط، واجلمر، 
اخلونة.  واتباعهم  اإلرهاب،  )داعش(  كيان  لقهر  والعذاب 

 له تلُّ عبطة أنه فارس من ذي قار
َ
شهد

الى روِح الشهيِد) محمد عبد الحسين دايخ سلمان(

ي باألمان، 
ّ
 دون أن تشير ال

ُ
ي االيام

ُ
تهجُرن

ووطني مشاع لألنذال، وعبرتي عنيدة 
عالقة بجفني، وعند آخر كل يوم قصة 

ها يراعي، عنوانها: أخي الشهيد.. يا 
ّ
يخط

موقد ربيع البيت، يا حكاية بطل لم ينِح 
أمام المحن، يا ذكرياٍت تأكل نيرانها قلب����ي، 

 بحرارة الش����وق دموع العيون. منذ 
ّ

وتجف
ان غادرت روحك االرض، الحزن لم يعبر 

لي بابا، وعلى الباب مكتوب بيت الشهيد 
الشاب، وصورتك تزينها ساريتان من هنا 

ومن هنا. واحدة مجدولة من ضياء االمام 
الحسين)عليه السالم( ومن دِم، والثانية 

منحوتة من نور االمام السيستاني 
)دام ظله( ، ما زال لهبها يوجع ويرهب 

كل)داعشي( وناصبي.
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بداية كل معركة كان يقول ألخته : النس����ر في طريقِه الى الش����هادة، إم
نيلها او االنتصار.. ال تنسي ان يكون قبر في الناصرية.

حكايات  عن  والغريب  العجيب  يروي  كان  االخوي  وبصوته 
البطولة والتحدي. وبداية كل معركة كان يقول: النرس يف طريقه 
اىل الشهادة، اّما نيلها او االنتصار.. فانداح من افق حيايت املنتظرة 
عىل احّر من اجلمر أي خرب عنه يشفي غليل صدري، وحني اقبل 
باخلوف  قلبي  توّهج  اخللوي  عرب  صوته  اسمع  ان  دون  الليل 
املميت فلم اعد اسيطر عىل دقاته.. ألول مرة يتأخر عىل اعالمي 
عن سري املعركة وانتصارات لوائه املبارك.. اتصلت به. مل يرد. 
كنت يف هلفة ان اسمع ماذا فعل أخي يف املعركة.. وحني ابطأ عيّل 
الرد، حاولت االتصال باملجاهدين من اصدقائه احلميمني، قال 
االول: ان حممدا يف قلب القرية يتنقل من فرع اىل اخر إلنقاذ ما 
يمكن انقاذه من االهايل.. فيام قال آخر: ان حممدا مع جمموعته 
ليكمل تطهري مزارع )تل عبطه(، وها هو أمامي كالغزال يركض 
فقال:  االخري  اما  انفسنا.  من  عراقية  لروح  وخملص  مقاتل  بني 
لقد اختفى حممد يف عمق القرية وال نسمع سوى ازيز الرصاص 
فاملواجهة  و)داع��ش(  املجاهدين  بني  املواجهة  نوع  نعرف  وال 
الشعبي..  بعيد أي حركة ألبطال احلشد  حامية ويرتبصون من 

يف  اشرتكا  ونبيض  وخويف  يتصل  يعد  مل  هنائيا  اهلاتف  اغلق  هنا 
احلتمي،  الفراق  بندى  صدري  عىل  هتّل  ليلتي  فكانت  القلق.. 
اتقّبل  ان  ادمعي، مستعدة  احلزن وبدأت ارشب  وحتمّر ب عني 
سلبني  الذي  الطويل  الفراق  خنجر  واجني  اهلل،  يل  يكتبه  ما 
اتعلم حزن احلياة كي ال اضّيع  النوم واللون والذكريات، وان 
ان  وما  داخيل.  يف  الفراق  وحش  يزجمر  بدأ  ايامين..  كل  تيهه  يف 
راحت  متشعبة،  أفكار  خميلتي  يف  جالت  الشمس،  ارشق��ت 
جتمهر  زاد  فكلام  منه،  للخالص  سبيل  ال  بخوف  قلبي  حتارص 
اخلروج  اىل  فأرسعت  الكبت،  هذا  أحتّمل  مل  خويف.  كرب  الناس 
من الدار صامتة. كل يشء هادئ حتى اآلن، لكنه اهلدوء الذي 
يسبق العاصفة!. رفعت يدي وبرصي اىل السامء ومتتمت بدعاء 
الفرج، أن ال تكون  جنازة هذا الشهيد ألخي . كان اجلو مدهلام 
بحزن عميق ينذر بمصيبة كبرية، فالعيون كلها ابرصتني بمجرد 
ان فتحت باب الدار بتلك الرسعة العجيبة والصمت الغريب، 
التفتوا إيّل.. هتامسوا والتفتوا مرة أخرى إيّل، حلظتها نقلتني عني 
خيايل اىل غفويت ورؤيتي يف فجر الصباح يوم السبت  18 / 2 
/ 2017م – املوافق- 21 مجادي االول 1438 ه�. وأنا سائرة 

مع املشائني اىل رضيح االمام احلسني »عليه السالم« يف اربعينيته 
احلشد  شهداء  موكب  عند  تبكي  تقف  روحي   رأيت  اخلالدة، 
الشعبي، وجدُت يدي حتمل  صورة اخي »حممد« من بني صور 
باألمل  املجّمر  قلبي   عىل  وأضعها  بشدة  أقّبلها  وبدأت  الشهداء 
واجلزع ودموع تفيض عىل وجهي وصدري وحويل كأهنا تتجمع 
كاإلناء لتغرقني وحني رجع وعي وجد عيني تنظر اىل التابوت، 
يا  مني:  ارادة  بال  صويت  فينطلق  شطرين،  اىل  احلزن  فيشطرها 

حسني ، يا هلا منحة!. 
 يف تلك اللحظة شعرت ان دمي يتأين فانتفضت روحي ملهوفة. 
علمت كل يشء دون ان اسمعهم أو أسأل.  فالشهيد هو أخي 
)حممد عبد احلسني دايخ سلامن( قد زارت روحه االمام احلسني 
دمه  تّوسم  ان  بعد  جنة  كطري  السامء  اىل  وصعد  السالم(  )عليه 
الطاهر يف تطهري قرية )تل عبطه( يف املوصل.. وها انا استسلم 
والعقيدة  هلل  شهيدا  لكونه  ألخي  والسعيدة  يل،  املؤملة  للحقيقة 
عن  أمسح  ان  املشهد  هبذا  أستطيع  ال  ال،  والوطن.  واملذهب 
أهداب هذا الفراق وهذه الغرابة التي أراها من خالل استشهاد 

أخي. كيف اراه يف الليل يزور احلسني، ويف الصباح يزوره جسدا 
الرؤيا ورس احللم ما بني احلقيقة  حيا بال روح ؟!. فعرفت رس 
والوهم، اخي الذي أحبه دون أهايل والباقي من رحية أب وأمي، 
الشهم نحوي تركني اليوم وحيدة، وقد مأل اذين بصوت الوصية 
امنية  او  قار- ال عن يشء  مقام جدثه يف مقربة -ذي  يكون  ان 
بجوار  قربي  سيكون  أجيل  جاء  وان  دائام  بقرب  يكون  كي  بل 
قربه.. هذا ما جعل االمل ينقرض من قلبي.. فكلام ازوره اسمع 
اشكو  يسمعني  كأنه  صوته..  االرض  حتت  من  قربه  داخل  من 
حال العراق، واحلراب تطعنه من كل صوب، كل يشء ال قيمة 
له، فالكل يأكل الكل لوال القيمة العليا لسامحة املرجع االعىل يف 
وجود احلقيقة.. لوال السيستاين لكان نومنا يشبه نومك الطويل. 
لذا سأستمر كل يوم أروي قصة شهامتك وجنونك احلشدوي، 
قرير  أخي  نم  بدمك.  قدمتها  التي  رسالتك  للسامء  س��أروي 
بعمرك  عارشك  من  يعرفك،  من  حيبك،  من  ينساك  لن  العني.. 
الصغري.. نم اهلل معك. فسالم من اهلل عىل روحك اهيا الشهيد 

احلي. 
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ل���م يزل الق���رآن الكري���م هذا الكت���اب المعجزة 

يحفل باألسرار والعلوم والعبر والدروس، وال 

ريب ان هيمنته على س���ائر الكتب الس���ماوية 

لم تكن إال لسمات وخصائص تفرد بها، ولعل 

من هذه الس���مات هو تكيف س���ننه وقوانينه 

وتش���ريعاته مع كل زمان ومكان وش���موليته 

إذ يق���ول جل وع���ال عن كتاب���ه الكريم “ فيه 

تبيان لكل شيء”.

واالبتالء واحدة من الس���نن اإللهية التي أكثر 

القرآن الكريم الحديث عنها. فما هي أبعادها 

وآثارها في الشعوب واألمم؟!

 م���ع الباح���ث 
ّ

)األح���رار( فتح���ت ه���ذا المل���ف

اإلس���المي الس���يد مرتضى جمال الدين في 

سياق الحوار التالي:

ى له األنبياء؟ 
ّ
وكيف تصد

حوار مع الباحث االسالمي السيد مرتضى جمال الدين..

)االبتالء( تداعياته على اإلنسان
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* يكثر القرآن الكريم من ذكر األمم السالفة وما تعرضت له 
من امراض وابتالءات فام الفلسفة املستوحاة من هذا الذكر؟ 
��� نذكر مقدمتني لإلجابة عىل هذا التساؤل: املقدمة االوىل 
القرآن  يف  االهلية  السنن  عنوانه  كريم  ق��رآين  بحث  هناك 
ان  اال  أبى  وتعاىل  تبارك  اهلل  ان  خالله  من  يتضح  الكريم 
املاضية يف هذه االمة، قال تعاىل )..َفَلن  جيري سنن االمم  
ِوياًل..( والرسول  ِ حَتْ ِ َتْبِدياًل َوَلن جَتَِد لُِسنَِّت اهللَّ جَتَِد لُِسنَِّت اهللَّ
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( يؤكد عىل هذا املطلب بحديث 
ائِيَل  َة َبنِي إرِْسَ تِي ُسنَّ َكَبَن  ُأمَّ مشهور عند مجيع املسلمني: )َلرَتْ
ِة ِشرْبًا بِِشرْبٍ َو ِذَراعًا  ِة بِاْلُقذَّ ْعِل َو َحْذَو اْلُقذَّ ْعِل بِالنَّ َحْذَو النَّ
بِِذَراِع َو َباعًا بَِباٍع َحتَّى َلْو َدَخُلوا ُجْحرًا َلَدَخُلوا ِفيِه َمَعُهم  ( 
من هذه اخللفية نستطيع ان نقول ان القرآن الكريم ملا جاء 
واخذ  واالعتبار  لالتعاظ  هبا  جاء  السابقة  االمم  بقصص 
التدبر والتدبري كي ال نقع يف املطبات التي وقعت فيها االمم 
عندما  اننا  هي  الثانية  واملقدمة  االوىل,  املقدمة  هذه  السابقة 

نجري بحثا يف آيات القرآن الكريم وحتديدا يف اآليات التي 
عىل  وجل  عز  اهلل  كتاب  يف  امل��رض  ان  نجد  امل��رض  تذكر 
َمَرضًا   ُ اهللَّ َفزاَدُهُم  َمَرٌض  ُقُلوهِبِْم  )يف   مثال  متعددة،  وجوه 
هذه  نستقرأ  وحينام   َيْكِذُبون(  كاُنوا  باِم  َأليٌم  َعذاٌب  ْم  هَلُ َو 
اآليات نجد ان املرض قد يأيت عن الشك او النفاق وغريه. 

* أرشتم اىل مفهوم املرض وتعدد دالالته يف القرآن الكريم 
نرجو توضيح هذه النقطة؟

يف  كلمة  كل  ان  نجد  القرآنية  والنظائر  الوجوه  بحث  يف   ���
اإلمام  يصف  عندما  و  متعددة،  معاٍن  هلا  الكريم  اهلل  كتاب 
يقول:  البالغة  هنج  يف  الكريم  القرآن  السالم  عليه  عيل 
اْلَغيُّ  َو  َفاُق   النِّ َو  اْلُكْفُر  ُهَو  َو  اِء  الدَّ َأْكرَبِ  ِمْن  ِشَفاًء  ِفيِه  َفإِنَّ 
من  اكثر  له  الداء  ان  اإلمام  حديث  من  يتضح  اَلل ،  الضَّ َو 
داللة فهو تارة كفر وتارة نفاق وهكذا، ونجد ان اهلل سبحانه 
فام  مريضة  قلوهبم  بأن  أمما  الكريم  كتابه  يف  وصف  وتعاىل 
وهذا  والرشك  والشبهة  الشك  مرض  انه  املرض؟  هذا  هو 
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مرض  ان��واع،  فاملرض  للمرض،  اجلسدي  املعنى  ينفي  ال 
جسدي ونفيس وقلبي واخطرها املرض القلبي هو املرض 

الذي يرضب عصب االيامن يف االنسان.
* قلتم يف مطلع احلوار ان االبتالء باملرض ُسنة إهلية وتارخيية 

فام هي علله وموجباته؟
سبحانه  اهلل  حيدثه  يشء  كل  ان  من  التسليم  من  البد   ���
وتعاىل فيه مصلحة، سألوا اإلمام الصادق عليه السالم عن 
تتبني  هنا  َبْعَدَها,  مِلَا  َو  َقْبَلَها  مِلَا  اَرٌة  َكفَّ َلْيَلٍة  ى  مُحَّ َقاَل:  املرض 
اهلل  يبتيل  وقد  الذنوب،  كفارة  وهي  االبتالء  علل  من  علة 
والبالء  ابتالءات  بعدة  املؤمن  املؤمن وغري  وتعاىل  سبحانه 
الروايات  وتذكر  وتعاىل  تبارك  اهلل  اىل  يقربه  رمحة  للمؤمن 
َعْن َأِب َجْعَفٍر عليه السالم  َقاَل: َمِرَض  َعيِلٌّ )عليه السالم( 
ُهمَّ  اللَّ  : ُقِل  َلُه  َفَقاَل  وآله(  عليه  اهلل  )صىل   ِ اهللَّ َرُسوُل  َفَأَتاُه 
ُخُروجًا  َو  تَِك  َبِليَّ َعىَل  َصرْبًا  َو  َعاِفَيتَِك  َتْعِجيَل  َأْسَأُلَك  إيِنِّ 
يشء  وكل  رمحة  باطنه  بالء  ظاهره  يشء  كل  تَِك،  َرمْحَ إىَِل 
ظاهره رمحة باطنه بالء، فعىل سبيل املثال االموال واالوالد 
ظاهرمها رمحة ولكن باطنهام بالء، كيف؟ فإذا مل نحسن تربية 
االوالد حل البالء, وكذا االموال اذا مل نحسن الترصف هبا 
ستؤدي اىل البالء اما املرض فظاهره بالء وباطنه رمحة ولعل 
يقول  حيث  للمريض  االهلية  الكرامات  ألطف  من  البالء 
االمام الصادق )عليه السالم(: )إّن العبد إذا مرض فأنَّ يف 
مرضه أوحى اهلّل تعاىل إىل كاتب الّشامل ال تكتب عىل عبدي 
إىل  وأوحى  أطلقه  أن  إىل  ووثاقي  حبيس  يف  دام  ما  خطيئًة 
كاتب اليمني أن اجعل أنني عبدي حسنات(، هناك ذنوب 

قراءة  او  املعصوم  بزيارة  او  الدعاء  او  باالستغفار  تذهب 
باملرض، سئل  اال  تذهب  ذنوب ال  الكريم وتوجد  القرآن 
االمام الصادق عليه السالم عن  معنى االفتنان يف قوله تعاىل 
.. ( قال  َتنْيِ ًة َأْو َمرَّ رَّ ْم ُيْفَتُنوَن يِف ُكلِّ َعاٍم مَّ ُ )..أَواَل َيَرْوَن َأهنَّ
عليه السالم يمرضون مرة يف السنة او مرتني، وهذا املرض 

هيدم الذنوب. 
* ما الفرق بني البالء واالبتالء؟

��� البالء واالبتالء كالمها من اهلل سبحانه وتعاىل واالبتالء 
تبارك  ابتالهم اهلل  املعنى,  زيادة احلروف تؤدي اىل زيادة يف 
لفعل  جزاء  يقع  ربام  البالء  اما  باالبتالء،  ابتدأهم  وتعاىل، 
العبد بسبب جهله او سوء عاقبته وسوء اختياره فيقع نتيجة 
حتمية ملا اختاره من بدائل بائسة مثال ألنه اختار العصبية او 
البخل وغريه, وهذا هو فرق البالء عن االبتالء لذا ورد يف 
َ َعزَّ َو َجلَّ َلَيَتَعاَهُد  حديث  اإلمام الباقر عليه السالم ) إِنَّ اهللَّ
ِميِه  ِة َو حَيْ ِديَّ ُجُل َأْهَلُه بِاهْلَ َعْبَدُه امْلُْؤِمَن بِاْلَباَلِء َكاَم َيَتَعاَهُد الرَّ

بِيُب امْلَِريَض( ِمي الطَّ َكاَم حَيْ
* ورد يف القرآن الكريم ان البالء يكون يف اخلري والرش، نود 

ان نعرف كيف يكون يف اخلري؟
االختبار  ان  وهي  مهمة  مسألة  اىل  االلتفات  يستوجب   ���
املعارصة  املصاديق  بالرش ومن  االختبار  باخلري اصعب من 
املجتمعات  جعل  ال��ذي  ك��ورون��ا  وب��اء  بالرش  لالختبار 
اهلل  اىل  يتوجهون  العامل  يف  االخ��رى  الديانات  وأصحاب 
باخلري فسببها  اما صعوبة االبتالء  تبارك وتعاىل ويوحدونه 
ان اإلنسان يضعف أمام االموال والشهوات، والقوي هو 

صبر زوجة النبي أيوب عليه السالم نابع من إيمانها، فبعض النساء لربما 
اذا تعرضت الى البالء الذي تعرضت له زوجة نبي الله تترك زوجها لكن 
هذه الزوجة الجليلة تعلمت درسا من طاعة زوجها لربه، ولما رأته اطوع لربه 

ارادت ان تكون اطوع لربها من خالل رعاية زوجها ومالزمته في محنته
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الذي جيتاز هذا االختبار بضبطه لنفسه ومنعها من االنجرار 
لذلك  وغريها  واملناصب  والربكات  االم��وال  فتن  خلف 
روي عن االمام الصادق عليه السالم انه قال )الصرب عىل 
نالحظ  و  الغنى(  عىل  الصرب  منه  اصرب  ولكن  صرب  الفقر 
اذا اراد  ان يبتيل القرى  يف القرآن الكريم ان اهلل عز وجل 
احيانا يرسل عليها الريح واحيانا أخرى يفتح عليها ابواب 
السامء باخلري حتى اذا ريض أهلها باحلياة الدنيا وتزينت هلم 

االرض وظنوا اهنم خالدون فيها جاءهم املوت بغتة.
* االنبياء معرضون لالبتالء اكثر من بقية الناس ما علة هذا 

االبتالء؟
املقام  وهذا  الصاحلة  القدوة  مقام  مقامهم  االنبياء  الن   ���
املوالني  نحن  خاصة  لآلخرين  اس��وة  يكونوا  ان  يقتيض 
بنا اال اختذنا من مصائب  تنزل  البيت فام من مصيبة  ألهل 
عليهم  اهلل  رضوان  بيته  وأهل  السالم  عليه  احلسني  االمام 
من  االخرى  واحلكمة  اوال,  هذا  والصرب  للتسلية  نموذجا 
هذا البالء هي بيان عظمة االنبياء عليهم السالم ومنزلتهم 
وصربهم عىل ما يصيبهم من االذى والرضر وعىل أساس 
هذا االستحقاق جعلهم اهلل تبارك وتعاىل خلفاء يف االرض 
َخِليَفًة  ْرِض  اأْلَ يِف  َجاِعٌل  إيِنِّ  لِْلَماَلئَِكِة  ��َك  َربُّ َقاَل  )َوإِْذ 
َوَنْحُن  َماَء  الدِّ َوَيْسِفُك  ِفيَها  ُيْفِسُد  َمن  ِفيَها  َعُل  َأجَتْ َقاُلوا 
ُس َلَك  َقاَل إيِنِّ َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن(،  ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ
يداومون  فهم  هلل   املطلقة  طاعتهم  عىل  االنبياء  برهن  وقد 
السالم(  )عليه  اهلل سليامن  نبي  مثل  الرخاء  الطاعة يف  عىل 
)عليه  ايوب  اهلل  نبي  مثل  البالء  يف  الطاعة  عىل  ويداومون 
عليه  اهلل  )صىل  االعظم  نبينا  ابتالء  االنبياء  واشد  السالم( 

وآله(.
*  النبي أيوب )عليه السالم( مثال أسمى يف الصرب والتسليم 
االهلي  ما العرب املستلهمة مما حصل لنبي اهلل )عليه السالم(؟

���  مضمون املصادر والروايات التي تشري اىل البالء الذي 
الشيطان  ان  هو  السالم(؟  )عليه  أيوب  النبي  له  تعرض 
الرجيم قال يا رب هذا ايوب حيمدك ويشكرك ألنك انعمت 
عليه فلو سلبت نعمته ملا شكرك، اهلل عّز وجّل يعرف حقيقة 

النبي ايوب عليه السالم الن هو اصطفاه ولكن يريد ان يبني 
درسني ومها: درس للشيطان الرجيم حتى خيزيه ويقول له 
انت لست صاحلا ان حتكم وان تكون خليفتي يف االرض 
آدم  للمالئكة عندما اعرتضوا عىل خالفة  والدرس اآلخر 
ان  السؤال  السالم، ذكرنا يف مقدمة االجابة عن هذا  عليه 
ابليس لعنه اهلل حسد النبي أيوب عليه السالم لذا سأل اهلل 
تعاىل بشأن نبيه: سلطني عىل زرعه فنفخ فيه فحرقه، والنبي 
عليه السالم كان يسجد هلل شكرا ألنه عبد مؤمن ونموذج 
غنمه  عىل  سلطني  اهلل:  لعنه  ابليس  قال  النبوي،  للخلق 
اهلل  يشكر  النبي  وكان  ماتت  وتعاىل حتى  تبارك  اهلل  سلطه 
عز وجل وحيمده قال اللعني: لعله ال يكرتث سلطني عىل 
اوالده فسلطه اهلل تعاىل عىل اوالده فامتوا مجيعا والنبي حيمد 
ابليس عليه اللعنة: سلطني عىل بدنه  اهلل ويشكره، ثم قال 
فسلطه فامتأل بدنه تقرحا من رأسه اىل قدميه، وهكذا ظل 
عز  اهلل  عافاه  حامدا شاكرا حتى  السالم  عليه  أيوب  النبي 
وجل واعاد له امواله واوالده، وما جرى هلذا النبي الكريم 
من االحداث التي ذكرناها يستدعي البحث واالستقراء ملا 

فيها من مجلة من القضايا العقائدية والرتبوية وغريها. 
* زوجة النبي أيوب )عليه السالم( رشيكته يف حتمل أهوال 
املستوحى من صربها  الدرس االرسي  تقرأ  االبتالء كيف 

رضوان اهلل عليها؟  
إيامهنا  نابع من  السالم  أيوب عليه  النبي  ان صرب زوجة   ���
تعرضت  الذي  البالء  اىل  تعرضت  اذا  لربام  النساء  فبعض 
اجلليلة  الزوجة  هذه  لكن  زوجها  ترتك  اهلل  نبي  زوجة  له 
لربه  اطوع  رأته  وملا  لربه،  زوجها  طاعة  من  درسا  تعلمت 
زوجها  رعاية  خ��الل  من  لرهبا  اط��وع  تكون  ان  ارادت 
ومالزمته يف حمنته وهذا درس مهم جدا، كام ان  اهلل سبحانه 
وتعاىل اوجد قانونا مفاده إذا اطعت اهلل تعاىل سخر لك كل 
يشء وبام ان النبي ايوب عليه السالم وصل اىل قمة الطاعة 
اهلل عليها  له زوجته رضوان  اهلل  واحلمد والشكر هلل سخر 
والتامسك  الزوجية  الطاعة  يف  رائعا  مثاال  رضبت  والتي 

االرسي وهي قدوة صاحلة للمجتمع النسوي. 
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وإرثها االجتماعي واألدبي  

انتش���رت في مدينة كربالء المقدسة 
 العدي���د م���ن الدواوي���ن الت���ي 

ً
قديم���ا

عق���دت فيه���ا مجال���س حضره���ا جمع 
والعلم���اء  والمثقفي���ن  األدب���اء  م���ن 
والمفكرين والدي���وان في المدينة أو 
الديواني���ة ف���ي القرى واألري���اف, وإن 
اختلفت أش���كالها وبناؤها, تقدم فيها 
الطع���ام والمن���ام واألم���ن واألم���ان, 
كم���ا كان تقدم فيه���ا فناجين القهوة 

 ومساء. 
ً
وأكواب الشاي صباحا

ولقد زخر تاريخ مدينة كربالء المقدسة 
بعش���رات الدواوي���ن لألس���ر الكربالئية 
ت���راث  الت���ي أصبح���ت م���ن  العريق���ة, 
كرب���الء في الماض���ي – ما عدا ديوان 
آل كمون���ة في محلة المخيم وبعض 
الدواوين األخرى – والتي كان لها دور 

كبير في التوجيه واالصالح.
وكان أهال���ي كربالء يقضون أوقاتهم 
كان���ت  الت���ي  الدواوي���ن  ه���ذه  ف���ي 
تقام فيها المس���اجالت الش���عرية بين 
االدب���اء,  بي���ن  والمطارح���ات  الش���عراء 
وفيها يتم حلِّ المشاكل والخصومات 
بين الكربالئيين, وفيها تروى القصص 
األخب���ار,  فيه���ا  وتس���مع  والذكري���ات, 
وتق���ام فيه���ا مجال���س التعزي���ة ف���ي 
عن���د  أو  وصف���ر,  عاش���وراء  موس���م 
والدات ووفي���ات النب���ي وأه���ل بيت���ه 

الكرام )صلوات الله عليهم(.

دواوين كربالء 
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ديوان الشهرستاني

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2021 م Ahrar  Weekly

41



ومن هذه الدواوين واملجالس اىل حديقة احلاج مصطفى خان 
عىل هنر احلسينية يف مقاطعة )أبو عصيد( يف قرية الطف بأرايض 
احلسينية, حيث كان له جملس عامر يف هذا القرص خيتلف اليه 
أكابر رجال البلد وأهل الفضل والعلم واألدب واملسؤولون 
يف الدولة، وقد زاره الرحالة املرصي حممد مصطفى املاحي يف 

الثالثينيات من القرن املايض.
وهناك جملس آل النقيب بالقرب من باب قبلة االمام احلسني 
)عليه السالم( حيث كان يطل عىل زقاق ضيق يؤدي من جهة 
اليمني اىل سوق العرب ومن اليسار اىل قرب الشاعر الرتكامين 

وأسسه  القبلة،  فسوق  النقيب  طاق  ثم  البغدادي  فضويل 
املرحوم السيد حمسن ابن السيد عباس النقيب الذي ينتمي اىل 
أرسة علوية عريقة تعرف بآل دراج من )قبيلة آل زحيك(, وقد 
بعض  وتسنم  املقدسة  كربالء  لقصبة  األرشاف  نقابة  تولت 

رجاهلا سدانة العتبة احلسينية املقدسة.
ويقع  اليارسي  نور  السيد  جملس  هو  الوطنية  املجالس  ومن 
هذا الديوان يف زقاق السيد نور اليارسي بمحلة باب السالملة , 
والسادة آل يارس كانوا القدوة احلسنة للناس, كام كانوا مفزعهم 
احلركة  يف  دورًا  نور  السيد  لعب  وقد  وامللامت,  الشدائد  يف 

ديوان آل كمونة
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الوطنية يف ثورة العرشين وهو من أكابر الشخصيات 
والزعامء يف الفرات األوسط.

وجملس السيد هاشم شاه االشيقر الذي يقع يف زقاق 
بن  أمحد  الشيخ  العالمة  ملرقد  املقابل  الفرع  يف  جانبي 
مطلع  يف  أنشئت  حديقة  الزقاق  وسط  ويف  احليل,  فهد 
السيد  املرحوم  بسعي  املايض,  القرن  من  الثالثينيات 
عرف  الذي  االشيقر  احلسني  عبد  السيد  ابن  هاشم 
األعيان  جملسه  اىل  يفد  وكان  واملعرفة,  االطالع  بسعة 

والوجوه ورجال العلم واألدب.
اهلل  آية  للمرحوم  اخلطيب  اهلل  آية  جملس  هناك  وكان 
الشيخ حممد بن داود اخلطيب, أحد أبرز أعالم كربالء 
املقدسة, العالمة اللغوي, حيث كان جملسه يقع يف داره 

مما ييل باب الزينبية يف مدخل السوق.
وهناك جملس آية اهلل القمي وهو آية اهلل العظمى السيد 
حسني القمي مرجع الطائفة يف عرصه يف سنة 1946م, 
وكان للسيد جملس حاشد بعلية القوم حيث كان داره 

يف حملة باب الطاق.
السدرة,  شارع  قرب  الشهرستاين  آل  السادة  ودي��وان 
ساحة  الدار  مدخل  ويف  كبري,  باب  الديوان  ويتوسط 
واسعة, وكان يف ساحة الديوان كرايس, وخلف الساحة 
ُيصعد  مستطيلة  حجرة  وفوقها  مستطيلة  حجرة 
عىل  املجلس  هذا  يقترص  ومل  السلم،  بواسطة  اليها 
كان  بل  فحسب؛  اليومية  احلياة  شؤون  يف  التحدث 
يقيم االحتفاالت يف املناسبات الدينية السيام والدات 

ووفيات االئمة األطهار )عليهم السالم(.   
ضيوفها  تستقبل  مازالت  التي  املدينة  دواوي��ن  ومن 
ديوان  هو  مخيس  يوم  كل  حسيني  جملس  فيها  ويقام 
آل كمونة يف مكانه اجلديد يف حملة املخيم حيث يرتقي 
املنرب فيه سامحة الشيخ هباء ابن الشيخ املرحوم هادي 
اخلطيب, وقد انتقل موقع الديوان من موقعه القديم يف 
منطقة الزينبية نتيجة التوسعة احلاصلة يف منطقة املخيم 
بصحن  اليوم  يعرف  جديد  حسيني  رصح  وتشييد 
وال  اجلديد,  موقعه  اىل  السالم(  )عليها  زينب  العقيلة 
يف  ال��دي��وان  تأسيس  تاريخ  كربالء  ابناء  عىل  خيفى 
الزينبية يف عهد احلاج مهدي كمونة الذي توىل سدانة 
زاهدًا  صاحلًا  وكان  1843م,  سنة  احلسينية  الروضة 
متصدقًا, وبعد وفاته توىل اإلرشاف عىل الديوان زعامء 
األرسة من أوالده وأحفاده حتى الشيخ الدكتور عيل 

عبد احلسني كمونة عميد األرسة حاليًا.
وجدران هذا الديوان حافلة بصور آل كمونة التذكارية, 
الديوان  من  املقدسة  كربالء  أه��ايل  بعض  اختذ  وقد 
أيام  يف  املدينة  شؤون  يف  للتداول  رسمي  شبه  مقرًا 
من  بالكثري  حافاًل  جتده  لذا  والستينيات,  اخلمسينيات 
املواقف, والذكريات املهمة, خصوصًا يف عهد املرحوم 
املحامي الشيخ عبد احلسني كمونة حيث كان يتصدى 
وشهر  احل��رام  حم��رم  موسم  يف  ال��دي��وان  يف  للخطابة 
هادي  الشيخ  املرحوم  املنرب  خطيب  املبارك  رمضان 

الشيخ صالح اخلفاجي.

من دواوين المدينة التي مازالت 

تستقبل ضيوفها ويقام فيها 

مجلس حسيني كل يوم خميس 

هو ديوان آل كمونة في مكانه 

الجديد في محلة المخيم حيث 

يرتقي المنبر فيه سماحة الشيخ 

بهاء ابن الشيخ المرحوم هادي 

الخطيب..
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اكتمال الصورة التاريخية لواقعة الطف

إال  السالم(  )عليه  الرضا  اإلمام  مشهد  زيارة  من  أحد  عاد  ما 
التي يستهل  باملرقد الرشيف حكايته  املحيطة  املساحات  وكانت 
ومتنح  وهيبة  رونقا  املكان  تزيد  التي  فهي  زيارته،  تفاصيل  هبا 
بشغاف  تأخذ  التي  بالروحانية  املفعمة  األجواء  تلك  للزائرين 
املنائر  هب��م  حتيط  ح��ني  الضامن  الثامن  رضي��ح  نحو  القلب 
به، تستدرج أرواحهم تفاصيلها  واألواوين يف أي صحن حّلوا 
وذلك  الغربة  تلك  يستحرضون  وهم  معاملها  خطواهتم  وترافق 
النأي عن األوطان الذي جعل من اإلمام غريبا بأرض طوس.. 
فاملكان ينبئك عن املكني الذي ترشف به، وذلك الصحن أو هذا 
خيربك بحكاية غربته قبل أن تصل إىل أقدس البقاع فتذرف عندها 
مدامع فجرها ذلك االشتياق الذي حيمله الزائر كمتاع سفره ال 

ينفك عنه..

ملشاهد  املجاورة  بالبنايات  العراق  يف  املقدسة  املدن  اكتظاظ  إن 
العائق  يشكل  األخ��رى  الدينية  واملعامل  السالم  عليهم  األئمة 
الكبري واملهم يف عدم استقالل هذه األمكنة الطاهرة ضمن دائرة 
واآلثار  وامل��زارات  املقامات  كل  بداخلها  تضم  مكتملة  واحدة 
التي يكتمل هبا املشهد التارخيي دون أن تزامحه املشاهد الدخيلة 
لبنايات أعدت للسكن أو التجارة او ما شابه ذلك.. وقد فرض 
العناية من قبل املختصني يف  الواقع عوامل عدة أمهها عدم  هذا 
غريها  عن  األماكن  هذه  تستقل  أن  رضورة  إىل  مضت  أحقاب 
الستقبال  وتتسع  السامية  ومنزلتها  التارخيية  بسمتها  لتحتفظ 
ألداء  األرض  أصقاع  كل  من  إليها  الوافدة  املليونية  احلشود 

شعائرها ومناسكها..
لقد دأبت األمانات العامة للعتبات املقدسة عىل أن تعمل جاهدة 

صحن العقيلة.. 
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التي  التوسعة  أعامل  من  حتقيقه  يمكن  ما  أقىص  حتقيق  أجل  من 
تالئم الظروف املستجدة بعد زوال النظام البائد وانفتاح العراق 
الدينية،  الشعائر  ممارسة  حرية  إىل  أبنائه  وبعودة  العامل  عىل 
والعمل عىل هتيئة املناخ املناسب لينعم الزائر بأجواء قدسية هذه 
العقيلة  صحن  )مرشوع  إنجازه  تم  مما  فكان  املرشفة،  األماكن 
من  كواحد  املقدسة  احلسينية  العتبة  حققته  الذي  السالم(  عليها 
املشاريع العمالقة الرائدة يف هذا املجال، وهو مرشوع اكتملت به 
الصورة التارخيية لواقعة الطف حني ضّم مقام خيمة دار احلرب 
السالم يضع جثامني  االمام احلسني عليه  التي كان  )الفسطاط( 
جوار  إىل  الزينبي  التل  مقام  اىل  باإلضافة  فيها  الطف  شهداء 
دون  حتول  واألزق��ة  البنايات  كانت  أن  بعد  الرشيف  الصحن 
اكتامل هذه الصورة، فأصبح بإمكان الزائر اليوم االنتقال بني هذه 
املقامات املقدسة بيرس والترشف بزيارهتا والتربك هبا واستحضار 

أجواء تلك الواقعة املؤملة والتفاعل معها، فحني تكون الفضاءات 
مفتوحة سيكون باإلمكان التجوال يف بانوراما رائعة متنح العني 
فرصة إمعان النظر والتنقل به بني املرقدين الرشيفني إىل الفسطاط 

والعودة به إىل مقام التل دون عائق من بناية أو زقاق .. 
جديدا  عبقا  للزيارة  سيضيف  السالم(  )عليها  العقيلة  صحن 
ولونا مميزا، سيدرك الزائر معه إن كل العتبات املقدسة يف العراق 
ينبغي أن تأخذ حقها من التوسعة بنحو حيفظ هلا بعدها التارخيي 
مع  تتناسب  الزائرين  براحة  تتعلق  أخرى  ورمزيتها ورضورات 
اإلمام  دعاء  من  مهمة  فقرات  يف  واتضحت  بانت  التي  قيمتهم 
احلسينية  العتبة  تدخر  مل  لذلك  هلم،  السالم(  )عليه  الصادق 
معامرية  حتفة  العقيلة  صحن  يكون  أن  سبيل  يف  جهدا  املقدسة 
أن  يف  حقه  للزائر  ومتنح  وهباء  مجاال  املقدس  املكان  عىل  تضفي 

يعيش قدسية كربالء كام تستحق كربالء.

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2021 م Ahrar  Weekly

45



ال شك أننا حينما نذكر العلوية شريفة بنت اإلمام الحسن 

المجتبى )عليهما السالم( ينتابنا شعور باللهفة واالشتياق 

لزيارة مرقدها الشريف الكائن  في ناحية أبي غرق التابعة 

لمحافظة الحلة، ورغم غموض السيرة الحياتية للعلوية 

الطاهرة إال ان المرقد الشريف يشهد توافد آالف المحبين 

على مدار العام، بل ان الكثير منهم يقطع مئات االميال 

لغرض الزيارة وطلب قضاء الحاجات.

اسرار إلهية وراء توافد آالف المحبين 
لمرقدها الطاهر

العلوية شريفة بنت اإلمام الحسن المجتبى..

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2021 م

46

ـــا
نـــ

ــــ
راتــ

ـزا
ـــــ

م

عالء لطيف السيالوي 
نائب األمين



الرشيف،  املرقد  الضوء عىل  جملة )األحرار( ك�عادهتا سلطت 
لغرض التعرف عىل تاريخ هذا املرقد، واملراحل االعامرية التي 
اللقاء االول مع  عالء لطيف  مر هبا عىل مدار السنني، فكان 
السيالوي نائب األمني اخلاص  يف مزار العلوية رشيفة )عليها 
السالم( قائاًل: »نحمد اهلل ونشكره عىل منحه خدمة الشهيدة 
املظلومة واملسبية الرشيفة بنت اإلمام احلسن املجتبى )عليهام 
السالم(، وحقيقة االمر ان املزار كان يف السابق عبارة  عن مرقد 
صغري ال يتسع  لألعداد الكبرية من الزائرين كام هو احلال يف 
الوقت احلارض، والذي أصبح بحمد اهلل معلاًم إسالميًا ومزارًا 
العامرة اإلسالمية والطراز احلديث، بعد جهد  فيه من  مجعت 

حثيث  وعمل مستمر يواصل الليل والنهار«.
مصادر موثقة

يف  موجود  الرشيفة  العلوية  »مرقد   حديثه،  السيالوي  وتابع 
حمافظة بابل منذ زمن طويل، وبعد التشكيك يف عائدية املزار 
 )400( من  أكثر  اىل  تعود  عثامنية  وثائق  عىل  العثور  استطعنا 
عام تتحدث عنه، أي بمعنى ان املزار موجود منذ أربعة قرون 
ب�  الزمان  ذلك  يف  تعرف  كانت  والتي  غرق(،  )أب  ناحية  يف 
العلوية  اسم  ذكر  كام  العثامنية،  الوثائق  حسب  أسد(  )سوق 
يف  العراقية  الوقائع  جريدة  يف  غرق(  )أبو  ومنطقتها  رشيفة 
السيد مهدي رجائي  ان  عددها )1914( لسنة 1941م، كام 

حتدث عن املزار، وتوجد وثائق اخرى منها الشيخ حممد حيدر 
يف عام )1989( وتطرق فيها اىل صحة املزار املوجود، وايضا 
االحتالل  فرتة  ابان  الطاهرة  العلوية  ملرقد  صور  توجد  كام 
العثامين ومبني فيها حجم املزار الذي ال يتعدى ال� )200( مرت 
مربع، كذلك نمتلك صورة تعود لعام )1971م( موثقة فيها 
بناية املزار، وكانت بنفس املساحة املذكورة سلفًا، وقد حتدث 
املرجع الديني الشيخ )حممد السند( عن صحة املزار الرشيف 
العلوية رشيفة يتحدث  يف ناحية أب غرق، وهناك كتاب عن 
فيه )البحث واملؤرخ الراحل السيد حممد عيل احللو( عن املزار 
وجود  تثبت  التي  املتعددة  للمصادر  إضافة  وجوده،  وصحة 
أثبتت  اجلليلة  »السيدة   ان  مضيفًا  السنني«،  مئات  منذ  املزار 
نفسها بنفسها ملا اعطت من الكرامات للزائرين، حيث يشهد 

املزار توافد الكثري من الزائرين لطلب قضاء حوائجهم«.
توسعة المزار

ولفت السيالوي إىل أن »السبب وراء التوسعة االوىل للمزار 
كانت يف حادثة حصلت مع احد االشخاص من حمافظة بابل، 
والذي كان يعاين من مرض )الرسطان(، وقد نذر يف حال تم 
وبالفعل  للمرقد،  سياج  ببناء  سيقوم  فأنه  املرض  من  شفاؤه 
ببناء السياج لتصبح مساحة املرقد ما يقارب  بعد شفائه ترّبع 
يطلق  الوقت  ذلك  يف  امل��زار  يدير  وكان  مربع،  مرت   )700(
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عليهم تسمية )الُكّوام(، ويف عام )2007م( أخذت اجلهات 
املعنية االهتامم باملرقد، وخالل عام )2016م( وسّبب توافد 
الزائرين  عىل مدار العام تم هدم جزء من املزار مع ترك جزء 
جاء  والتسقيف  الرئييس  اهليكل  اكتامل  وبعد  للزائرين،  آخر 
السياق  هذا  وفق  مستمر  والعمل  اآلخ��ر،  اجل��زء  يف  العمل 
اىل  التوسعة  بعد  امل��زار  مساحة  واصبحت  اللحظة،  لغاية 

)10.000( مرت مربع«.
حادثة االستشهاد

الرشيفة،  السيدة  حياة  عن  أكثر  تفاصيل  السيالوي  ويرسد 
مبينًا أن »العلوية رشيفة كانت ضمن سبايا الطف، وقد ُلّقبت 
ب� )شهيدة الركب احلسيني( فحينام خرجت السبايا من كربالء 
ليلة احلادي عرش من املحّرم، مكثوا يف الكوفة ملدة )7( ايام، 
وحينام بعثوا بمرسال اىل عبيد اهلل بن زياد )لعنه اهلل( أجاهبم: 
آتوين بالسبايا بأطول الطرق، فخرجوا من الكوفة يوم التاسع 
من  تبلغ  والكوفة  احللة  بني  املسافة  املحرم، وكانت  عرش من 
)60 � 70( كيلو مرتا ، واملعروف عن الناقة أهنا حتدو  يف اليوم 
الواحد )60( كيلومرتًا، وبالتايل فإن وقت وصوهلم لناحية اب 
غرق تعود اىل يوم )20 حمرم(، وبسبب تعذيبهم وعناء السفر 
دفنها  وقد  غرق،  اب  ناحية  يف  العلوية  استشهدت  والعطش 

اإلمام زين العابدين )عليه السالم( يف هذه املنطقة«.  
الرشيف، حتدث  املرقد  التي يشهدها  العمرانية  وعن األعامل 
املهندس مناضل عيل حسن، األمني اخلاص للمزار الرشيف 

املزار  يف  كبرية  اعامر  محلة  بدأت  )2016م(  عام  »يف  قائاًل: 
واملشمولة  الرشيف  باملرقد  املحيطة  األرايض  استمالك  بعد 
بالتوسعة واالعامر، حيث  بلغت مساحة االرايض املستملكة 
)50.000( مرت مربع، وجاء العمل يف بداية االمر يف احلرضة 
الرشيفة، وكانت املساحة املقدرة هلا )2.000( مرت مربع، و 
حتيط هبا ثالثة أروقة ورسداب لألسفل ُسمي برسداب )السيدة 
األروقة  وستكون   مربع،  مرت   )1800( بمساحة  نرجس( 
عبارة عن طابقني، وستضم قاعات خلدمة الزائرين تتوسطها 
قاعة إلحياء املناسبات والصلوات وإقامة املحارضات الدينية 

وغريها«.
 ونوه حسن إىل  أن »اهليكل اإلنشائي للمزار اكتمل بالكامل، 
والعمل جاٍر اآلن يف اإلهناءات للمفاصل املكتملة، وستصل 
يقارب  ما  وال���رسداب  واحل��رضة  لألروقة  الكلية  املساحة 

)10000 مرت مربع(«.
ستتم  األعامل،  من  األوىل  املرحلة  إهناء  »بعد  بالقول:  وتابع 
واألواوي���ن  بالصحن  واملتمثلة  الثانية  باملرحلة  امل��ب��ارشة 
اخلارجية، حيث ستبلغ مساحة األواوين اخلارجية )30000( 
القاعات، وسور  مرت مربع، وستكون عبارة عن جمموعة من 
حييط بمحيط األروقة واحلرضة املطهرة بطابقني، كام سيحتوي 
عىل خدمات متنوعة منها )قاعات متعددة االغراض و مضيف 
الزائرين  ملبيت  وغرف  مستقبلية  حوزوية  ومدرسة  ومتحف 
...(، بينام ستتمثل املرحلة االخرية باخلدمات اخلارجية والتي 
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مستوصفات  كذلك  وال��ورش  باملرقد  املحيطة  الطرق  تضم 
ودار ضيافة وأماكن أخرى وضعت خلدمة الزائرين«.

مساحة القبة
بقطر )15(  تشييدها  تم  »القبة اخلارجية  أن  إىل  واشار حسن 
سطح  عن  سينتمرتًا(  و50  مرتًا   32( وبارتفاع  مربعًا،  مرتًا 
أرضية املرقد، ويف الوقت احلايل  تم إكامل هيكل القبة بالكامل 
فيام سيكون التغليف من بالكايش الكربالئي املثبت عىل ألواح 
)GRB(، كام هو احلال يف املنارتني ذات االرتفاع )40( مرتًا 
GRB( هي طريقة حديثة تم تصنيعها يف ايران  مربعًا، وال� ) 
لذلك  املستمرة،  الصيانة  عن  وسُتغنينا  العراق،  يف  وتثبيتها 
فأن هذه الطريقة ستضمن سهولة الرتتيب والرسعة وكذلك 

سهولة الصيانة«.
»تم  قال:  أعامل  من  يصاحبها  وما  التحتية  البنى  وبخصوص 
وتم  الصحي،  الرصف  وجم��اري  االمطار  جماري  خط  اكامل 
التهيئة للسور اخلارجي وهتيئة )3000( مرت مربع لتكون مكانًا 
ومنظومات  واملحوالت  والكهرباء  املركزي  التربيد  خلدمات 
االطفاء وبقية اخلدمات االخرى، حيث متّر مجيعها من خالل 
وقد  واالروق��ة،  واالواوي��ن  اخلدمات  قاعدة  بني  يصل  نفق 
عمدنا عىل وضع النفق إلخفاء متديدات االنابيب والكيبالت 
الكهربائية وايضا لسهولة الصيانة، والطريقة األفضل واألكثر 

أمانًا«.

خدمات مستمرة
الذي  الكبري  االعامر  حجم  من  الرغم  »عىل  حسن،  ويضيف 
يمر به املزار الرشيف إال ان اخلدمات املقدمة للزائرين مستمرة 
ومل تنقطع، فوفود آالف الزائرين يوميا حيتاج لتقديم اخلدمات، 
فرتى مجيع الشعب والوحدات التابعة للمزار الرشيف ُمستنفرة 
يقدم  والذي  املضيف  اخلدمات  تلك  ومن  اخلدمات،  لتقديم 

)3000( وجبة للغداء وبنفس العدد للعشاء يوميًا«.
ويلفت حسن ايضًا إىل أن »مجيع االعامل املعامرية يف املرقد تأيت 
برعاية مباركة من قبل ديوان الوقف الشيعي وإرشاف مبارش 
العامة للمزارات الشيعية الرشيفة وتنفيذ من  من قبل االمانة 
التمويل  نظام  إن  كام  األمانتني،  لدى  العاملة  الكوادر  قبل 
للمرقد يتم عرب مجع إيرادات املرقد الرشيف وتربعات املؤمنني 

اخلريين من داخل وخارج العراق«.
وفي السؤال الذي طرح بخصوص مدى تأثير 

جائحة كورونا في مسيرة اعمار المرقد الشريف؟ 
عملية  يف  كبري  تأثري  هلا  يكن  مل  كورونا  »جائحة  بأن  أجاب، 
الكوادر  اغلب  لكون  الرشيف،  املرقد  يف  االع��امر  استمرار 
العاملة يف املرقد هم كوادر عراقية، إال يف بعض األعامل التي 
حتتاج ألياد أجنبية، ويف هذا اجلانب تبنى ديوان الوقف الشيعي 
واالمانة العامة للمزارات الشيعية عملية تسهيل دخول كوادر 

العمل من خارج البلد«.
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التطو

 الهجمات اإلرهابية
ّ
خيار شيعة أفغانستان لصد

والية  أهايل  من  والشباب  الشيوخ  القادة  من  عدد  أقدَم 
محل  خيار  عىل  الشيعة،  يقطنها  التي  األفغانية  ه��رات 
السالح لقتال عصابات طالبان اإلرهابية، يف ظل تزايد 
األخ��رى،  واألقليات  الشيعي  املجتمع  عىل  األخطار 
وحتديدًا مع اإلعالن عن انسحاب القوات األجنبية من 

البالد.
السالح من  إن »محل  أمنيون:  ويقول حمللون ومراقبون 
البالد  يف  املضطهدة  واألقليات  الشيعة  املسلمني  قبل 
أصبح اخليار الوحيد لدرء األخطار املحتملة واهلجامت 
املجتمع  أبناء  ضّد  طالبان  متطرفو  يشّنها  التي  اإلرهابية 

الشيعي«.
واهلجامت  العنف  تزايد  بأن  إعالمية  وسائل  أفادت  فيام 
خمتلف  يف  طالبان  متطرفو  يشّنها  التي  النطاق  واسعة 
األفغان  ال��ق��ادة  بعض  دفعت  األفغانية،  املقاطعات 
قوات  جانب  إىل  والتطّوع  السالح  حلمل  واملواطنني 

األمن يف حرهبا ضد عنارص طالبان اإلرهابية.
ونقلت وسائل اإلعالم عن املتحدث باسم وايل هرات، 
منطقة  يف  القبائل  وشباب  الشيوخ  من  »مئات  إن  قوله: 

ال��س��الح واالن��ت��ف��اض ضد  ت��ط��ّوع��وا حلمل  غ����وزارا، 
العصابات اإلرهابية«.

بأن  هرات،  والية  يف  أفغان  قادة  أكد  ذاته،  اجلانب  ويف 
احلكومة  من  يتطلب  البالد  يف  احلايل  األمني  »الوضع 
عن  للدفاع  )املتطوعني(  الشعبية  بالقوات  االستعانة 

وحدة أرايض أفغانستان«.
»البالد  إن  ال��س��ادات:  أرشف  امل��دين  الناشط  ق��ال  كام 
أن  املواطنني  عىل  فيها  يتعني  نقطة  إىل  اآلن  وصلت 
»انسحاب  بأن  موضحًا  بأنفسهم«،  مصريهم  يقرروا 
القوات األجنبية والتحديات الكبرية التي تواجه الشعب 
ضد  انتفاضتهم  خلوض  جديدة  دفعة  أعطاه  األفغاين 

احلركة اإلرهابية«.
وأضاف السادات، »إذا متت إدارة وجود الشعب بشكل 

صحيح، فسيعود األمن إىل أفغانستان«.
وإج��راءات  حتّركات  فإن  ه��رات،  وايل  وبحسب  هذا 
األسبوع  خالل  مكنتهم  الوالية،  يف  األمنية  القوات 
وجود  مع  خصوصًا  األمني،  الوضع  حتسني  من  املايض 

األهايل الذين محلوا السالح إىل جانب القوات األمنية.
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طقوس  ال��رشي��ف  ال��رض��وي  احل��رم  م��ن  انطلقت 
مشايعة قوافل »حتت ظالل الشمس« لالحتفاالت 
حيييها  التي  الكرامة،  عرشة  أيام  بمناسبة  الشعبية، 
أتباع أهل البيت )عليهم السالم( بالذكرى العطرة 
املعصومة  فاطمة  السيدة  واخته  الرضا  اإلمام  ملولد 
الصحية  التدابري  وفق  وذل��ك  السالم(،  )عليهام 

االحرتازية.
وذكر مركز العتبة الرضوية املقدسة للشباب والفرق 
العام  هذا  أوف��دت  املقدسة  »العتبة  إن  الطوعية، 
برامج  إلقامة  قافلة(،   60( ضمن  خادمًا(   120(
احتفالية وفق اإلجراءات الوقائية، خالل رحلتها يف 

مجيع أنحاء إيران«.
الشمس«،  ظالل  »حتت  »احتفاالت  أن  وأضاف، 
البالد،  أرج��اء  شتى  يف  وال��ف��رح  البهجة  ستنرش 
الربكة،  ُعلب  وتقديم  املتنوعة،  الربامج  بتنظيمها 
لكل من مل يستطع زيارة العتبة الرضوية املقدسة، يف 
ظل الظروف الراهنة«، مشريًا إىل أن »هذه الطقوس 
تنحرص  وكانت  عامًا(،   14( منذ  بدأت  والعادات 
وبلغت  اتسعت  واليوم  فقط،  قوافل  مخس  ضمن 

)60 قافلًة(.
ميالد  بذكرى  البهجة  نرش  اىل  الفعاليات  وتسعى 
اإلمام الرضا )عليه السالم(، يف مجيع املدن والقرى 
املستشفيات،  املرىض يف  زيارة  اإليرانية، فضاًل عن 

واملقاتلني يف املعسكرات.

بالدم  للترّبع  محلة  إقامة  العاملية،  الطبية  اإلمامية  منظمة  تعتزم 
خالل شهر آب القادم، يف والية كاليفورنيا األمريكية، ستحمل 

اسم اإلمام احلسني )عليه السالم(.
وقالت املنظمة يف بيان هلا ُوّزع عىل وسائل اإلعالم: إهنا »تدعو 
للمشاركة  كاليفورنيا  يف  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  أتباع 
يف  الراقدين  واجلرحى  امل��رىض  وإنقاذ  بالدم  الترّبع  بحملة 

املستشفيات«.
اإلمام  اسم  ستحمل  اإلنسانية  »املبادرة  أن  البيان،  وأضاف 
احلسني )عليه السالم(، للمسامهة يف إنقاذ أرواح الناس وتوفري 
التي  اإلنسانية  بالرسالة  التعريف  أجل  ومن  هلم،  الالزم  الدم 

محلتها القضية احلسينية اخلالدة«.
وأشار البيان إىل أن »لدى املجتمع الشيعي فرصة كبرية للترّبع 
اإلسالمية  الزينبية  )اجلمعية  هي  مراكز  ثالثة  عرب  بالدم، 
واجلمعية  وآل��ه(  عليه  اهلل  )صىل  األعظم  الرسول  ومسجد 
اجلعفرية اإلسالمية(«، موضحة بأّن »هذه املبادرة فرصة لكل 
املحبني واملوالني للعرتة الطاهرة باملسامهة بحملة التربع بالدم 

وإنقاذ أرواح اآلخرين«.

ر قوافل 
ّ
العتبة الرضوية تسي

لنشر البهجة والفرح
منظمة طبية “شيعية”

 تطلق حملة للتبّرع بالدم
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تلك  عىل  للوقوِف  النفيس؛  الِطبِّ  ع��امَل  دخلنا  أْن  ك��اَن 
النفيس  التوافِق  امُلنضويِة حتَت أمهّيِة  الفضاءاِت واألرساِر 
احلوار  هذا  فكاَن  األرسة،  لسعادِة  كبوابٍة  الزوجنِي  بنَي 
الطبِّ  الصائغ(اختصاص  صفاء  )إبراهيم  الدكتور  مع 

النفيس؛ لُيجيَب عن أسئلتِنا ُمتفضاًل: 
- ما هي القواعُد األساسيُة لتكويِن ُأرسٍة سليمٍة نفسًيا؟ 

- التوافُق املبدئي من أهمِّ اأُلُسِس لبناِء اأُلرسِة من الناحيِة 
النفسيِة واستمراريتِها، والذي من امُلفرتِض أْن حيدَث قبَل 
الفكري  للتوافِق  الزواِج وخالَل فرتِة اخلطوبة، باإلضافِة 
سُتشِعُل  والعمِر  الثقافِة  ف��وارَق  إّن  حيُث  والعمري؛ 
عىل  أحُدمها  ُط  ُيسلِّ مّما  الرشيكنِي،  بنَي  والرصاَع  امُلنافسَة 
اآلخِر؛ فيستغّله أو ُيلغي دوَره اأُلرسي وهذا كفيٌل بفقداِن 

الثقِة لدى الرشيك.
العالقِة  يف  خلٍل  وجوِد  إىل  تؤّدي  التي  العوامُل  هي  ما   -

الزوجية؟
اًم أو  - 1/ التبُجُح والتعايل. فإذا كان أحُد الرشيكنِي ُمتعلِّ

ٍم أو فقريًا، فقد  غنيًّا عىل حني كاَن الرشيُك اآلخُر غرَي ُمتعلِّ
يؤّدي هذا لسوِء فهٍم وعدِم تناغم. ولكن إذا فهَم الطرفاِن 

مضاَر تلك الفوارِق وحاوال إصالحها فستنصلح.
  2/ تدُخُل األطراِف اأُلخرى يف حياِة الزوجني.

ُكلِّ  حلُّ  جيُب  حيث  العالقة؛  املشاكِل  حلِّ  تأجيُل   /3   

مشكلٍة يف وقتِها ورسيًعا.
فالزوجاِن  اآلخر؛  ألملِ  الطرفنِي  أحِد  اكرتاِث  عدُم   /4    

ال��زوُج  يتأمّلَ  أْن  جيب  فال  باإلحساس،  يتحّليا  أْن  جيُب 

وتكون الزوجُة مشغولًة بأموٍر ُأخرى والعكُس صحيح.
مّما  امُلتبادلِة  الثقِة  فقداِن  إىل  سيؤّدي  ألّنه  الكذُب؛   /5    

ُيسبُِّب رشًخا يف العالقة الزوجية.
- ما مدى تأثرِي اخلالفاِت الزوجيِة عىل نفسيِة الزوجني؟

العاطفي  بالتباُعِد  سيتسبَُّب  الزوجني  بنَي  خالٍف  أيُّ   -
فيضعُف  رًة،  وُمتحجِّ صلدًة  القلوَب  جيعُل  مّما  والفكري، 
واألزماِت  الغضَب  وُيسبُِّب  اآلخِر  بالطرِف  اإلحساُس 
النفسية؛ فُتصاُب الزوجُة بالكآبة، وُيصاُب الزوُج بالقلِق 

الدائمي. 
علاًم أنه بمجّرِد التصاُلِح ستختفي مجيُع هذه األعراض.

يؤّدي إىل تدهوِر  الزوجني  بنَي  تدُخَل اآلخرين  إنَّ  - هل 
العالقاِت الزوجية؟

- قد يكون ذلك، إذ إنه قد ال يفهُم امُلشكلَة إال الزوجان؛ 
بصورٍة  اآلخَر  منهام  ُكلٌّ  ففهَم  مًعا؛  وتعايشا  تعارشا  فهام 
أنَّ  املشكلة، عىل حني  مفتاُح حلِّ  لديه  منهام  جيدة. وُكلٌّ 
اآلخرين قد ال يفهمون ما جرى وحينها لن حيّلوا مشكلة. 
اآلخرين  تدُخَل  تستوجُب  حاالٌت  هناَك  بالطبِع  ولكن 
وخصوًصا إذا كاَن أحُد الرشيكني يتمّتُع بالعناِد والتحّدي، 

فُهنا يربُز دوُر األقربني حللحلِة الُعَقد.
وهل  األوالِد؟  عىل  املزاجيِة  الوالديِن  طباُع  تؤثُِّر  هل   -

ُتسِهُم يف خلِق نفسيٍة غرِي ُمستقيمة؟
- كالٌم دقيٌق جًدا؛ فُكلُّ شخٍص لديه طباٌع منُذ الطفولِة، 
استدعِت  إذا  ال��زواج  بعَد  تغيرِيها  عىل  يعمَل  أْن  وجيُب 
السيطرة  بعُضهم ال حياوُل  ذلك. ولكن لألسِف  العالقُة 
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عىل غضبِه أو إمهالِه؛ باّدعاِء أنَّ ذلك طبٌع لديه ُمنُذ الصغر، 
طبٍع  ذي  رشيٍك  مع  سيعيُش  ألّنه  املشاكُل؛  ُهنا  من  فتبدُأ 

خُمتلف. 
ُر  ستؤثِّ التي  اليوميِة  اخلالفاِت  إىل  ي��ؤّدي  قد  ذلك  وُك��لُّ 
بالنهايِة عىل نفسيِة األطفاِل الذين سُيعانوَن لفرتٍة طويلٍة من 
عمِرهم من قساوِة العيِش وغضِب الوالديِن وجداهِلام الذي 
لن ينتهي. ومن َثّم قد يتحّوُل الطفُل إىل شاٍب يكرُه اأُلرسَة 
ويكرُه احلياَة الزوجية؛ ولذا كان تغيرُي الطباِع مرشوعًا مهاًم 
عىل  مًعا  العمُل  الرشيكني  وعىل  ُمبارشًة  الزواِج  بعَد  يبدُأ 

ذلك.
- هل الطالُق يكوُن خياًرا سلياًم إذا مل يكْن هناك تناُسب يف 

التفكرِي بنَي الطرفني؟
ُب واالنتصاُر عىل الطالق حتى لو كاَن  - من امُلمكِن التغلُّ
هناَك عدُم تواُفٍق تاٍم بنَي الطرفني؛ من خالِل االتفاِق عىل 
الفوارِق،  تذليِل  إىل  والسعي  وأفكارمها،  سلوكيهام  تغيرِي 
ببعِض  التضحياِت  وتقديِم  االنفعاالِت  عىل  والسيطرِة 
الوعُي  توّفَر  إذا  إال  ذلك  حيدُث  وال  والرغبات.  العاداِت 

لدى الطرفني.
والطباُع  عنها  االبتعاُد  جيُب  التي  املذمومُة  الطباُع  ما   -
املحمودُة التي جيُب التحيّل هبا؛ للحفاظ عىل عالقٍة زوجيٍة 

صحية؟
ُ واإلمهاُل وقساوُة  - الطباُع املذمومُة هي: الكذُب والتكربُّ

القلب واحلقُد واالستهزاُء بالرشيك.
املرغوبُة فهي الصدُق والتضحيُة واإلخالُص  الطباُع  وأما 

ُل املسؤولية. والتعاوُن وامُلساعدُة والتواُضُع وحتمُّ
الطالُق  الزوجني إىل مرٍض نفيس، هل  إذا تعّرَض أحُد   -

يصبُح ُمرّبًرا؟
امُلزمنِة  األمراِض  مع  تعايشوا  األزواِج  من  الكثرُي  هناك   -
والرسطان.  والرصِع  القلِب  ومشاكِل  كالسكِر  واخلطرية: 
وال  امُلستعصيِة  األم��راِض  هذه  أحُد  هو  النفيس  وامل��رُض 

خيتلُف عنها.      
اآلخر  الطرِف  ِل  تقبُّ عىل  التعاُيِش  عىل  الُقدرُة  وتعتمُد 
النفيس ليس عيًبا،  ِله وُحبِّه للرشيك؛ فاملرُض  ومقداِر حتمُّ

ُله وُمعاجلته. بل هو ُجزٌء من األمراِض اأُلخرى وجيُب تقبُّ
وجوِد  حــاِل  يف  ــةٌ  رضوري النفيس  امُلعالِج  ُمراجعُة  هل   -

مشاكَل بنَي الزوجني؟ وما مدى جدواها؟
فقط  ٌص  ُمتخصِّ وكأّنه  النفيس  الِطبَّ  يفهُم  الكثرُي   -
من  فرٌع  هو  حني  عىل  العقل،  وأم��راِض  اجلنوِن  بأمراِض 
الِطبِّ الباطني وُجزٌء مهٌم منه، وهيتمُّ بُكلِّ تفاصيِل احلياِة 
والنفِس البرشية. فُيحاوُل أْن ُيعالَج مشاكَل الفرِد ومشاكَل 
واضطراَب  الزوجيَة  املشاكَل  ُيعالُج  وكذلك  امُلجتمع، 
اإلنسان،  لدى  اخلياراِت  حتديِد  يف  يدخُل  فهو  العالقات، 
كذلك  إليها.  للوصوِل  وامُلساعدِة  األه��داِف  وتوضيِح 
يدخُل يف حلِّ اخِلالفاِت الزوجية، ويكوُن تأثرُيه إجيابًيا إذا 

توّفَر الوعي لدى األزواج.
- مترُّ احلياُة الزوجيُة بمرحلٍة حرجٍة ومشاكَل ُمستمرٍة تضُع 
الزوجني عىل مفرتِق طرٍق قد يؤّدي هبام إىل الطالق، لكننا 
نرى أنَّ املجتمَع يظلم املرأة املطلقة يف نظرته إليها عىل الرغم 
من أهّنا قد تكون مظلومًة، مما يتسّبب ذلك يف مروِرها بحالٍة 
نفسيٍة صعبٍة تشعُر أنَّ احلياَة قد توّقفت وانتهت بالطالق، 

بامذا تنصحوهنا يف مثل هذه احلالة؟
لدى  واضًحا  ه  أث��رَ ي��رتُك  للطالِق  النفيس  التأثرَي  إّن    -
الزوجني عىل حدٍّ سواء؛ فكالمها يتعّرُض للصدمِة واألمل، 
ومن  أطفاهلام،  وعن  بعضهام  عن  انفصاهلام  من  ويعانيان 

ِم حلمهام ببناء العائلة.  حتطُّ
املرأِة  من  أكثر  للرجِل  يتحّيُز  فرتاه  املجتمع  ناحية  من  أما 
يرغُب  فهو  بتفكريه.  رجويٌل  جمتمعنا  أّن  ذلك  يف  والسبُب 
أْن  املرأِة  عىل  يفرُض  حني  عىل  كامللِك  الرجُل  يعيَش  بأْن 
مسؤوليَة  ُلها  وحُيمِّ بل  كانْت،  مهام  بحياهِتا  وترىض  تعيَش 

أخطاِء زوجها. 
   لذلك عىل املطلقة أْن تنظَر لنفِسها أواًل، وتعمَل بام يتطّلُب 
وحتديِد  النفِس  وبناِء  ِل  التحمُّ خالِل  من  عمٍل،  من  حاهَلا 
تزّوجْت  النساِء  من  فالكثرُي  حتقيقها.  وحُماولِة  األه��داِف 
فأحياًنا  تعليمها.  أكملت  طالِقها  وبعَد  دراسَتها  وتركْت 
من  باحلياِة  نواقِصها  لتحقيِق  للمرأِة  طاقًة  الطالُق  ُد  يولِّ

م. خالِل العمِل واالستمراِر بالتعلُّ
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األسرة

يف عرِص التكنولوجيا والنظم الذكية.. نحن بحاجة إىل أرسة 
ذكية تتقن كيفية االستفادة من كل ما يتاح هلا بطرائق سليمة 
والتفاف  أفرادها  تقارب  أجل  من  تنموية،  واستخدامات 
بعضهم حول بعض، وبأسلوب يتيح لكل فرد منهم القيام 
يقوم،  ما  بأمهية  تام  وبوعي  احلب  من  بكثري  كاماًل  بدوره 
املسؤوليات  تنته  مل  ولكن  التسهيالت،  كثرت  وقتنا  ففي 

التي تقع عىل عاتقنا كأفراد، فكيف إذًا بكوننا أرسة؟
الوالدين، لذا جيب أن  إن مسؤولية األرسة تقع عىل عاتق 
هيتم كل منهام بكيفية االستفادة من التكنولوجيا من أجل أن 
يتناسب مستوى الطفل األخالقي مع حداثة جيله ورسعة 
الوالدين  بني  متجانسة  حركة  هناك  تكون  ان  جيب  وقته، 
عىل مشاركة أبنائهم وكيفية التعايش معهم عىل اهنام قدوة. 
فاألطفال حياكون آباءهم، جيب استخدام التكنولوجيا كلغة 
تقريب للتواصل وتقريب للمعلومة ووسيلة للتسلية برقابة 
ومتابعة ثم غرس الرقابة الذاتية يف الطفل، وغرس فكرة أن 

لكل أداة وجهني فليخرت ما ينفعه ويرتقي به.
التكنولوجيا كحليف مساعد وليس  اختاذ هذه  جيب علينا 
تبني قواعدها عىل أسس  التي  الذكية هي  كعدو، فاألرسة 
املعرفة، فتعلم استخدام الربامج مجيل واألمجل منه هو بقاؤنا 
بعضنا  منشغاًل  فقط،  بأجسادنا  وليس  بأذهاننا  حارضين 
الربامج  تلك  أصبحت  فقد  افرتاضية،  بعوامل  بعض  عن 
للعالقات، وبعض مستخدميها  سارقة لألوقات وخاطفة 
يصلون البعيد، ويرتكون من هو جالس بجانبهم، يتحدثون 
ويعربون ملن ال يروهنم ويرتكون من ينتظرون أمام أبواهبم، 
قتل  أجل  من  استخدامها  حالة  يف  مفيدة  الوسائل  تلك 
املسافة وتقريب الوقت، ومشاركة أفراد االرسة يف حلظاهتم 
االغراب  خالهلا  من  ليدخل  وليس  ومشاعرهم،  اجلميلة 
بيوتنا ويطلعوا عىل تفاصيلنا وكأهنم جزء منا، وقد ختلقوا 
بخلقنا، فاألرسة التي تريد لنفسها احلياة تأخذ من كل يشء 

ما يبقيها بسالمة.

الذكية
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مل أخرْب أوالدي قط عن عميل، كي ال يشعروا باخلجل، عندما 
عامل  جُمرد  بأين  أخربهم  كنت  عميل،  عن  يسألونني  كانوا 
يدوي. ادخرت كل دينار ممكن من أجل تعليم بنايت. مل أشرت 
املال  ذلك  استخدم  كنت  ذلك  من  بداًل  قط،  جديًدا  قميًصا 
يف رشاء كتبهم الدراسية. كل يشء ال هيمني سوى االحرتام، 
عامل  كمجرد  أعمل  ُكنت  يل،  يكّنوه  أن  فقط  متنيت  ما  هذا 
دراستها  من  االنتهاء  وشك  عىل  ابنتي  هي  ها  اآلن  نظافة. 
بعد  للعمل  بالذهاب  يل  يسمحن  مل  منهن  ثالث  اجلامعية. 

اآلن، لدهيا األن عمل بدوام جزئي بجانب اجلامعة والثالث 
ابنتي  تأخذين  أحياًنا  جمانية..  جامعية  منح  لدهين  اآلخريات 
لعميل القديم لتقديم الطعام لزمالئي يف العمل. أحدهم وجد 
الطعام؟!..  ُكل هذا  لنا  ُتقّدمني  ملاذا  األمر ُمضحًكا وسأهلا، 
أخربهتم ابنتي: مجيعكم تضورتم جوًعا يوًما كي أستطيع أن 
إطعامكم  من  امتكن  أن  اهلل  فأدعوا  اآلن،  عليه  أنا  ما  أصري 
فكيف  فقري،  بأين شخص  أشعر  أعد  مل  اآلن  يوم.  ُكل  مجيًعا 

أكون فقريا وأنا أمتلك أوالد كهؤالء.

األزواج  كل  إن  الزوجية  العالقات  أخصائيو  يقوُل 
يتشاجرون وأن هذا املشهد يكرر نفسه دائام ولكن بأوجه 
وأشكال خمتلفة، كام أن سبب الشجار يتغري، ففي بعض 
فارغ  يكون  أخر،  مرات  ويف  أمهية،  ذا  يكون  األحيان 
املضمون ويعتمد باألساس عىل املزاجية ولربام يف الكثري 
من املرات يكون سبب الشجار مطالبة أحد الطرفني من 
اآلخر االهتامم واالعتناء به، فيام يكون رد الطرف املقابل 

التجاهل والالمباالة.
خالية  أرسة  بناء  يف  خطوتني  االجتامع  علامء  يضع  وهنا 
عند  بحب  زوجها  استقبال  الزوجة  عىل  املعارك.  من 
اخلارج.  ضغوطات  عنه  ختفف  وان  العمل  من  قدومه 
عىل الزوج ان يقدر مسؤولة زوجته اجتاه البيت وما فيها 
من ضغوطات داخلية. بذلك ختلق روح التفاهم الودود 
بني الزوجني وتفتح باب السعادة االرسية وتغلق ابواب 

املعارك جزئيا.

هناك فرق بني النقد والتنمر؛ فاألول يكون توجيهًا بناًء ألصدقائك 
لتفادي العيوب، والثاين هو فعل مؤٍذ لنفسية اآلخرين، ولكن هذا 
الفرق قد ال يكون واضحًا للبعض، فيقعون يف فخ التنمر. كي ال 

يتحول التنمر  اىل مؤٍذ لألصدقاء اتبع ما يأيت :
* عدم النقد أمام اآلخرين حتى لو كان نقدك هادفًا وموضوعيًا،  

وجيب أن يتصف النقد بالعدل واإلنصاف.
* يمكن البدء باالجياب ثم تنتهي بالسلب وهبذه الطريقة تكون قد 

جعلت من اإلجيابيات مدخاًل سهاًل للنقد.
النوايا قبل أن متيض يف نقدك، احرتم نوايا الطرف  • ال تفتش يف 

اآلخر. 
• عدم الكيل بمكيالني

• ال تفتح الدفاتر القديمة: جيب عدم ذكر املايض عند االنتقاد.
االنتقاد تضعك يف خانة  كثرة  ناقدًا،  العيوب كونك  تتصّيد  • ال 

النقد القايس من مجيع أصدقائك.
انتقاد مالمح أو جسم أي  ويف النهاية البد من عدم السخرية أو 

من أصدقائك؛ كي  ال تتحول ملتنمر.

خطوتاِن في بناء أسرة 
خالية من المعارك

أيها الشباب 
ر

ّ
احذروا فخ التنم

قصة أسرية
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اهلانئة  احلياة  ملنافذ  السعي 
ال حيتاج إىل أشياء قد تأيت 
من البرش.. لكنه حيتاج إىل 
الـسامء..  من  تأتينا  أشياء 
ــق،  ــي ــوف ــت كــالــرضــا، وال

والسعادة، والغيث..

يف النتظار

يلتهم أفكاري النسيان، يقضم كل سنابل أحالمي، 
جيلد ذاكريت الشك الرهيب، يرسح ب يف صحراء 
اليأس، لكني بعد قليل أجدين عند واحة استجم، 
مستمتعًا هبوائها العليل ومائها العذب السلسبيل.. 
الياسمني،  برذاذ  أناميل  أبّل  لوعتي،  ستائر  أرخي 
ومع املساء أوقظ شمعتي من نومها، أصنع لنفيس 

ليلة مقمرة باألمل مزهرة باحللم الكبري.
املزدمحة، يقّلب  ثمة ما يالحقني يف سوق األفكار 
وحزين،  فرحي  يتجاهل  صفوي،  يعكر  مزاجي 
يوحي إيل بانسداد الطريق.. لكن ب رغبة ملواصلة 
عىل  حتملني  هلفة  ولدي  النفق،  هناية  حتى  امليش 
أجنحة الرياح. وب جنون عارم يستحوذ عىل كل 
السياق،  خارج  احلرية  يمنحني  داخ��يل،  يف  يشء 

ألبوح بام أريد بال رقيب أو شهيد.
كل األفكار قابلة للطي والنسيان واملحو والشطب 
واللصق  والقص  والنسخ  والتظليل  والتعديل 
والتهميش واإلقصاء، كل األفكار تتبدل وتتحول 
وترتجم آهات أو ذكريات، كل يشء يقبل التأويل 

والتهويل والتقزيم والتقليل. 
األفكار تعيش ومتوت كام البرش، إال فكرتك أنت.. 
ال تنتهي أو تتالشى بل ال تفتأ تكرب.. تكرب، أكثر.. 

أكثر، حتى ألقاك.
رايتك  تنرش  ال��ن��وراء،  كوفتك  يف  ألقاك  وح��ني 
ألنك  اآلن..  أعرفك  كام  سأعرفك  حتاًم  البيضاء، 
الليل  كرور  رغم  يتبدل  ال  الذي  الوحيد  الثابت 
األرسار.  وانكشاف  األخبار  وانقطاع  والنهار 

ألنك األبقى بعد مغادرة األحالم.         

�شاأعرفك

النوم على كم وجه؟
عيل  بن  احلسني  حدثنا  قال:  السالم(،  )عليه  احلسني  بن  عيل  عن 
)عليه السالم(، قال: كان عيل بن أب طالب )عليه السالم( بالكوفة 
يف اجلامع إذ قام اليه رجل من أهل الشام فسأله عن مسائل، فكان 
فيام سأله أنه قال له: أخربين عن النوم عىل كم وجه هو؟ فقال )عليه 
السالم(: »النوم عىل أربعة أوجه: األنبياء )عليهم السالم( تنام عىل 
وجل(،  )عز  اهلل  لوحي  متوقعة  تنام  ال  وأعينهم  مستلقني  أقفيتهم 
عىل  تنام  وأبناؤها  وامللوك  القبلة،  مستقبل  يمينه  عىل  ينام  واملؤمن 
شامئلها ليستمرئوا ما يأكلون، وإبليس وإخوانه وكل جمنون وذوعاه 

ينام عىل وجهه منبطحًا«.
عليه   ( الرضا  أخبار  عيون   ،1069  :4 الشيعة  وسائل  املصدر: 

السالم ( 1 : 246 ، علل الرشائع : 597.
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الرحالة ومدينة كربالء

االإ�صالح
طالبت  طاملا  العليا  الدينية  املرجعية  »إّن 
القوى واجلهات التي مُتسك بزمام السلطة 
مع  التعامل  يف  منهجها  م��ن  تغرّي  وأن 
مشاكل البلد، وأن تقوم بخطواٍت جادة يف 
وجتاوز  الفساد  ومكافحة  اإلصالح  سبيل 
املحاصصة واملحسوبيات يف إدارة الدولة، 
اإلص��الح  من  يامنعون  الذين  وح���ّذرت 
بأن  به  املطالباُت  ختف  أن  عىل  وُيراهنون 
حميص  ال  رضورٌة  اإلص��الح  أّن  يعلموا 
مّدة  به  املطالبة  مظاهر  خّفت  وإذا  منها، 
وأوسع  بأقوى  آخر  وقت  يف  ستعود  فإهنا 

من ذلك بكثري..«.
من بياٍن للمرجعية العليا بتأريخ )5/ صفر/ 

1441 ه�( املوافق )2019/10/4م( 

بالنظر ملوقع مدينة 
اجلغرايف  ك��رب��الء 
الديني  ومركزها 
ومكانتها العلمية، 
الرحالة  اهتم  فقد 
بمدن  األج��ان��ب 
أثناء  كافة  العراق 
املتكررة  زياراهتم 

وصوروا  املقدسة،  املدينة  هلذه  كبريًا  اهتاممًا  أعطوا  أهنم  إال  اليها، 
اليومية واالجتامعية واالقتصادية، واألهم  جوانب من حياة كربالء 
من كل ذلك اجلانب الديني تصويرًا يعرب عن وجهات نظرهم، وأن 
كانت بعض أقواهلم غري صحيحة، ومهام يكن من أمر فأهنم تركوا لنا 
مذكرات وتقارير وحكايات وانطباعات شخصية كثرية ال ختلو من 
فائدة، قد تشكل منظومة متكاملة ضخمة من املعرفة خالل جتواهلم 

يف املدينة.
املدينة  أحوال  للقارئ  يتبني  واملذكرات  املدونات  تلك  خالل  ومن 
االدارية والثقافية واالجتامعية واالقتصادية خالل احلقبة التي زارها 
طلبه  يتسارع  فيام  فيها،  االجتامعية  احلياة  تفاصيل  ورصدوا  هؤالء 
هؤالء  صوب  احلبيب  الوطن  جامعات  من  والدكتوراه  املاجستري 
كتابة  إىل  عنايتهم  تتجه  حيث  بكربالء  اهتاممهم  ومديات  الرحالة 

أدب الرحالت.
جملة االحرار اال�سبوعية

ل�سنة 2021 م Ahrar  Weekly

59

ال�شيــدة  مــزار  منائــُر 
احل�شــن  بنــت  �شريفــة 
)عليه ال�شالم( َتْكَت�ِشي 
ِديِد يِف َحَرِم  َثْوِبَهــا اجْلَ

َطِبيَبة اْلُفَقَراء..




