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دررٌ من الوصّية العظيمة
دراسة تاريخ الماضين والتأّسي بدروسهم

الفئُة المستهدفة

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى...
جهود كبي��رة ومباركة يقدمه��ا لعوائل 

فتوى الجهاد الكفائي

قول أمير المؤمنين )عليه السالم( - المصدر: كمال الدين: ج2 ص585

ِط بَِدِمِه في َسبيِل اللِه« »المنتِظُر ألَمرِنا َكالُمتَشحِّ

في انتظاره )عجل الله فرجه الشريف( 

رعاية شريحة األيتام معرفياً وثقافياً وروحياً
إع��ام العتبة الحس��ينية يحّقق ه��ذا الهدف 

عبر مهرجانه اإلبداعي »غيث الورى«

ثقافة الوالء في اإلنشاِد الُحسيني
قصيدة )تركنا الخلق(..  انموذجاً لارتقاء بالهوّية

بأكثر من )80( برنامجاً
 تنموّياً ومهارّياً واستراتيجّياً

قسم تطوير الموارد البشرية ينجز 
خطة العمل للعام 2022 



باَت أصحاُب اإلمام احلسني )عليه السالم( ليلَة عاشوراَء وهلم دويٌّ كدويِّ 
وجل(  )عّز  اهلل  يعبدون  وساجد،  وراك��ع  وقاعد  قائم  بني  ما  وهم  النحل 
ويسألونه املغفرة، وقد طلَب قبلها سّيد الشهداء من أخيه أيب الفضل العباس 
)عليهام السالم( أن يذهَب للقوِم اللعناء ليستمهلوهم هذه الليلَة حتى يؤدي 

أحبَّ ما عىل قلبِه الرشيف.. الصالُة هللِ وتالوة كتابه.
ومحَد اإلمام الكاظم )عليه السالم( اهلل تعاىل عندما ُسِجَن يف الطوامري املظلمة.. 

فقد تفّرغ لعبادته.. وكاَن ليله متصاًل بنهاره ساجدًا لربِّ الساموات..
عابدًا  لياليه  يقيض  وهو  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  األكرم  نبّينا  قدما  وتوّرمت 
أمٌل  أّنه  إال  األمل..  أطراِف أصابعِه من شّدة  للوقوف عىل  مصليًا حتى يضطّر 

لذيٌذ بالنسبِة له.. كيف ال وهو يصّل ويتهّجد يف جوِف الليْل!
ُأغمي عليِه حّتى كان  ما صىّل  إذا  السالم(  املؤمنني )عليه  أمري  وكاَن موالنا 
عن  كامٍل  انقطاٍع  حلظاِت  كانت  ولكّنها  احلياْة..  فارق  قد  يظنونه  أصحابه 

اخللِق للتواصِل مع اخلالِق اجلّبار..
وآله  النبي  عليها  كاَن  التي  اإلهلية  والفيوضاِت  الروحانية  الصور  هذِه  كلُّ 
)عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم( تؤّكُد أنَّ من أعظِم العبادات إىل اهلل 
)عّز وجل( أداء صالِة الليِل، وال أستغرَق يف بيان فضائلها وكراماهتا.. فقد 
ُتدفَن  أن  حياهتم  خامتة  يف  يوصون  كانوا  الذيَن  األعالم  العلامُء  لنا  أوجزها 
معهم يف القرِب سّجادهتم التي كانوا يقومون ليلهم ساجدين عليها.. فام أعظَم 

هذه العبادة؟!
فصالُة الليِل كام قيَل: تثّبُت النور يف قلب العبد، وتورث الرشف، وتستوجب 
رضوان اهلل تعاىل، وتورث صّحة البدن، وحسن الوجه، ويكتب اهلل مصليها يف 
الذاكرين، كام أن هبا غفران الذنوب وجلب الرزق وتطييب الروح، وأحسُب 
صالة  صىّل  وكّلام  بالعبور،  ليهّم  جدًا  شاسٍع  حميط  عىل  وقف  وقد  العبَد  أنَّ 
تتواصُل  النجاة.. وهكذا  إىل ضفة  عليِه  يعرب  قطعًة جلرِس  لنفسه  الليل صنَع 
العظيامْت..  اهلل  يدخَل جلناِن  فيها حّتى  يصّل  ليلٍة  بعضها يف كل  مع  القطُع 

فهنيئًا ملن صاّلها.

ها هنيئًا ملْن �صلاّ
 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    

   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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كام وعدنا يف العدد السابق من املجلة يف التنويه إىل رضورة 
التوقف جمددا عند هذا اخلطاب املرجعي املهم حول ظاهرة 
فهذا  املجتمع،  بكيان  تعصف  التي  اخلطرية  املخدرات 
عامة  ومستقبله  البلد  حارض  يتهدد  الذي  اخلطري  اجلانب 
وخاصة رشحية الشباب، ال جيب أن يمّر مرور الكرام عىل 
اجلانب الرسمي والشعبي من دون اجياد احللول واملعاجلات 

الناجعة يف ظل تعدد وتفاقم األزمات.
لذا نكمل تناول بقية املطالب اآلن يف هذا اخلطاب املرجعي 
وكام جاء يف خطبة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي ) 
املوافق  بتاريخ 23 مجادي اآلخرة1440ه�  بركاته(  دامت 
إىل  هذا  املهم  اخلطاب  مع  نصل  وهنا  2019/3/1م، 
يف  السلبي  التطور  هلذا  األسباب  بعض  تشخيص  مرحلة 
هذه الظاهر، ولكيال تؤدي األمور يف هناية املطاف إىل املزيد 
اجلميع،  عن  غفلة  يف  فأكثر  أكثر  ورواجها  استفحاهلا  من 
بوجه  الوقوف  أجل  من  واملخلص  اجلاد  العمل  يتم  مل  إن 

خطورهتا عىل املجتمع وهو يقول: 
» نأيت إىل ذكر بعض األسباب وملاذا اتسعت هذه الظاهرة 

وُينذر  الواقع،  يف  خميفا  يعد  الذي  الشكل  هبذا  وانترشت 
بكارثة خطرية خصوصًا عىل مستوى الشباب؟

السبب االول: هو ضعف الرادع القانوين
هذا الضعف له سببان رئيسيان، االول: عدم وجود كفاية 
هذه  ملكافحة  عت  رُشّ التي  والترشيعات  القوانني  ردع  يف 

الظاهرة.
الثاين: هو عدم فاعلية االجهزة التنفيذية املكلفة للحد من 
املتصدين  الرجال  يف  لقصور  ال  ومعاجلتها  الظاهرة  هذه 
ذكرها  كام  متعددة  ألسباب  وانام  الظاهرة،  هذه  ملعاجلة 

بعض املختصني يف هذا اجلانب.
والصالحيات  والوسائل  الكافية  احلرية  اعطاء  عدم   *
املناسبة هلؤالء اجلهات التنفيذية ملعاجلة هذه الظاهرة، ايضًا 
قصور يف االجهزة والوسائل التي ُتعطي القوة والقدرة هلذه 
االجهزة التنفيذية ان تكتشف هذه املواد وتعاجلها وحتاول 

ان تضع حدًا هلا منذ البداية.
النافذة  االطراف  بعض   - مهمة  قضية  وهذه   - تدّخِلِ   *
يف صالحيات وعمل هذه االجهزة التنفيذية كام ذكر ذلك 

وقفاٌت عنَد خطاب منبر الُجمعة المبارك
حول ظاهرة اإلتجار والتعاطي للمخدرات
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بعض املختصني واملعنيني.  فهذه األمور تؤدي إىل ضعف 
الرادع القانوين ملثل هذه اجلريمة اخلطرية«.

ما مىض من حديث يف اعاله هو خمتص يف معاجلة ظاهرة 
اجلهات  قبل  من  للمخدرات  اخلطرية  والتعاطي  اإلجتار 
هي  الترشيعية  والسلطة  التنفيذية  السلطة  وتعد  الرسمية 

املسؤولة عنه مسؤولية مبارشة.. بل أنه من واجباهتا.
وهي  املرجعي  اخلطاب  يف  الثانوية  األسباب  ستأيت  وهنا 
أيضا من ضمن واجبات ومسؤوليه تلك السلطات أيضا، 
لكنها ليست كاألوىل إذ إن املسؤولية هنا تكون بشكل غري 

مبارشة يف حتديد سامحة الشيخ وهو يقول. 
» السبب الثاين املهم هو السبب االقتصادي كالفقر والبطالة

 * حياول البعض أن جيني املال الكثري بالكسب الرسيع من 
خالل االجتار هبذه املادة، لعدم توّفر انشطة اقتصادية كافية، 
الشهادة  عىل  وحصل  نفسه  اتعب  الذي  اخلرجيني  وبعض 
مصريه  جيد  وحينام  للعمل  فرصة  جيد  ال  حينام  الدراسية 
ومستقبله جمهوال، كام إن البعض من الشباب يعيش اجواء 
اقتصادية ومعيشية ونفسية ضاغطة ربام تؤدي به اىل القلق 
والكآبة واالحباط النفيس هلذه االسباب بالنتيجة يؤدي به 

اىل ان يتعاطى هذه االمور التي يف الواقع يشعرانه تبعده عن 
هذه االجواء.

الفتيات  من  كثري  ربام  الشباب  من  كثري  السوء،  رفقاء   *
الذي يرافقون رفقاء السوء يوقعوهنم يف مثل هذه االمور، 
الشباب  بعض  يعيشها  التي  واالرسية  االجتامعية  املشاكل 
هذه  من  اهل��روب  حي��اول  ان  اىل  به  ي��ؤدي  االرسة  داخ��ل 
بالراحة  فيها  ينعُم  انه  يشعر  اخ��رى  اج��واء  اىل  االج��واء 

واالبتعاد عن هذه االجواء الضاغطة.
احلرية  معنى  يفهم  مل  البعض  الواقع  يف  املطلقة  احلرية   *
احلرية،  هلذه  ممارسة  سوء  وهناك  فهم  سوء  هناك  احلقيقية 
التي تتوفر للكثري  هناك سوء استغالل واستعامل لألموال 
بعض  وتوفر  املطلقة  احلرية  هذه  والناس..  الشباب  من 
البعض من  الكثرية تدفع  التنعم والرتّفه واالموال  وسائل 

الناس اىل هذه املامرسة.
* قلة الوعي الثقايف والصحي والرتبوي.. اخواين التفتوا 
االرسة  من  ابتداًء  الواقع  يف  نحتاج  نحن  القضية  هذه  اىل 
اىل  املدين  املجتمع  مؤسسات  اىل  اجلامعة  اىل  املدرسة  اىل 
الفضائيات اىل  الرتبوية اىل وسائل االعالم اىل  املؤسسات 

عدم فاعلية االجهزة التنفيذية المكلفة للحدِّ من هذه الظاهرة 
ومعالجتها ال لقصور في الرجال المتصدين، وإنما ألسباب متعددة 

كما ذكرها بعض المختّصين في هذا الجانب

،،
،،
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توعية  محلة  هناك  تكون  ان  االجتامعي  التواصل  وسائل 
تتناسب مع حجم انتشار وتوسع هذه الظاهرة.

* ترافق هذا االنتشار والتوسع محلة توعية واسعة الحظوا 
عقل  تذهب  اهنا  الظاهرة  هلذه  اخلطرية  االثار  من  اخواين 
االنسان واهنا متيت فيه الرؤية وتذهب عنه الرؤية الواضحة 
لعواقب االمور ومُتيت فيه الغرية واحلياء بحيث احيانًا نقرأ 
ان البعض ممن يتعاطى هذه االمور قد يعتدي جنسيًا عىل 
حمارمه وقد يؤدي به احلال إىل أن يقتل بعض افراد عائلته 
قبيحة.. لذلك نحن نحتاج يف الواقع   ً وان يرتكب اعامال 
تقوم  ان  ومهامها  وظائفها  من  التي  املؤسسات  مجيع  من 
بدور التوعية والتثقيف للمخاطر الكبرية ملثل هذه الظاهرة 
ان تقوم بدورها يف ذلك وان حتاول عىل االقل احلد من هذه 

الظاهرة بصورة كبرية..
من  الكايف  االهتامم  ع��دم  األخ��رى  األم��ور  من  ايضًا   *

هناك  الظاهرة  ه��ذه  ملعاجلة  املعنية  ال��دول��ة  مؤسسات 
الظاهرة،  هذه  بمعاجلة  معنية  الدولة  يف  كثرية  مؤسسات 
للحد  يكفي  بام  واجراءات  ومعاجلات  اهتامم  وجود  عدم 
عديدة  اسباب  اىل  ذل��ك  م��رّد  طبعًا  الظاهرة،  ه��ذه  من 
بالرصاعات  احلاكمة  الطبقة  لدى  االنشغال  هذا  منها 
والتجاذبات السياسية واملصالح اخلاصة ُيشغلها عن القيام 
باملهام االخرى ومن مجلتها هذه املهمة اخلطرية التي ينبغي 

ان تويل هذه االجهزة اهتاممها بذلك« .
والنرش..  التناول  احليز يف  املطالب يف هذا  تكتمل  مل  أيضا 
اخلطاب  وهل��ذا  التناول  هذا  ملثل  املتاحة  املساحة  لضيق 
املرجعي املهم حول ظاهرة اإلجتار والتعاطي للمخدرات 
إىل  سنضطر  لذلك  تعقبها،  والتي  هلا  املرافقة  والتداعيات 
العودة جمددا ملطالب هذا اخلطاب، ولكن يف العدد القادم 

من املجلة إن شاء اهلل. 

عدم اعطاء الحرية الكافية والوسائل والصاحيات المناسبة للجهات 
التنفيذية لمعالجة هذه الظاهرة، وأيضاً قصور في األجهزة والوسائل 

،،التي ُتعطي القوة والقدرة لكشف المواد ومعالجتها
،،
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السؤال: هل باإلمكان أن أقيض الصوم الواجب واملستحب 
يف نفس الوقت ؟

اجلواب: ال جيوز ذلك بل البد من قضاء الصوم الواجب فقط .
السؤال: هل جيوز الصوم املستحب يف بعض االيام اذا كان 
الشخص مطلوب قضاء لشهر رمضان لعدد من االيام وله 

متسع من الوقت ليقيض ما بذمته قبل حلول رمضان التايل؟
تلك  يف  وصامه  القضاء  قصد  اذا  ولكن  الجيوز  اجل��واب: 

االيام لنيل ثواهبا ناله ايضًا ان شاء اهلل تعايل.
السؤال: هل جيوز أن أنذر الصوم يف السفر وعيّل يوم قضاء 

من شهر رمضان؟
اجلواب: فيه اشكال اال فيام كان املنذور صوم غري معني او 

معني يمكن اتيان القضاء قبله وقد أتى به فعاًل.
السؤال: إذا كان عىل الشخص صوم قضاء فهل جيوز له ان 

يصوم نيابة عن مّيت تربعًا ؟
اجلواب: جيوز الترّبع عن امليت بقضاء ما عليه من الصيام الواجب 
من قضاء اوكفارة او نحوها مّمن عليه قضاء شهر رمضان حتاًم .

السؤال: إذا كان عىل االنسان قضاء شهر رمضان ، فهل جيوز 
له ان يتطوع بقضاء الصيام عن والده او والدته او عن غريمها ؟

الصيام  من  قضائه  يريد  ما  كان  إذا  ااّل  جيوز  ال  اجل��واب: 
الفريضة كقضاء شهر رمضان عنهام اذا كانا مطلوبني.

شهر  افطار  عن  الكفارات  من  املكلف  اختار  اذا  السؤال: 
جيب  االطعام  بعد  هل  مسكني  ستني  اطعام  عمدًا  رمضان 

صوم اليوم أيضًا؟
اجلواب: نعم.

السؤال: اذا كان الشخص يعتقد انه غري قادر عىل الصيام فلم 
يصم وبعد عدة سنني حاول الصيام فتمكن منه، فهل جيب 

القضاء والكفارة عام فاته ام القضاء فقط؟
اجلواب: جيب القضاء فقط.

يشء  فعلت  اين  صيامي  سنة  اصابني  قد  شاب  انا  السؤال: 
حمرم ولكني مل اعلم انه هناك صيام شهرين متتاليني اواطعام 
ستني مسكني واين قد تبت اىل اهلل وتذكرت ذنبي ولكني اعلم 

اين مل اكن اعرف فام هواحلكم الرشعي؟
مع  رمضان  شهر  يف  عمدًا  أفطرت  قد  كنت  اذا  اجل��واب: 
كل  عن  مسكينًا  ستني  تطعم  أن  فيكفي  باملفطرية  علمك 
جاهاًل  كنت  إذا  وكذا  بل  أودقيقها  حنطة  غرام  ي��وم750 
مقرصًا مرتددًا يف املفطرية وال تسقط الكفارة باجلهل بوجوهبا 

كام جيب قضاء صوم اليوم الذي أفطرت فيه.
السؤال: ما هوالواجب الرشعي عىل الشخص الذي مل يصم 
لعدة سنوات ثم انتبه اىل ذلك يف حالة علمه بوجوب الصوم 

ويف حالة جهله بوجوب الصوم؟
اجلواب: اذا كان افطاره عن جهل باحلكم غري مردد فيجب 
القضاء فقط واما من تعّمد االكل والرشب وغريها مع علمه 
اذا كان جاهاًل مقرّصًا  الكفارة ايضًا وكذا  باملفطرية فتجب 

مرّددًا عىل االحوط

3-1 ال���ص���وم  متابعة/ محمد حمزة الجبوريق���ض���اء 
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مثله،  إىل  اليشء  ضّم  هو  ْفُع:  الشَّ ْفِع﴾:  الشَّ ﴿َو  تعاىل  قوله 
فمن انضّم إىل غريه و عاونه، و صار َشْفعًا له، أو َشِفيعًا يف 
فعل اخلري فعاونه و قّواه، و شاركه يف نفعه.. وال نجد نظريا 
)عليهام  وإسامعيل  إبراهيم  لرسالة  ونارصا  شبيها  شافعا 
ومخسامئة  ألفني  خالل  اهلادية  اإلهلية  وإمامتهام  السالم( 
التي  سنة غري رسالة رسول اهلل حممد )صىل اهلل عليه وآله( 
استهدفت حترير دين إبراهيم )عليه السالم( من بدع خزاعة 
قريش  وبدع  الكعبة،  عىل  ونصبتها  باألصنام  جاءت  حني 
بعد وفاة عبد املطلب حني أدعت لنفسها أهنا آل اهلل وليس 
رسول  هنضة  أذًا  طالب.  أبو  وول��ده  املطلب  وعبد  هاشم 
)عليه  احلسني  ولده  وأله( وهنضة  عليه  اهلل  اهلل حممد )صىل 
السالم( التي استهدفت حترير دين حممد )عليه السالم( وهو 
دين إبراهيم من بدع قريش املسلمة وبدعة معاوية يف حرص 
يزيد  معاوية وولده  اهلادية يف  اإلهلية  النبي واإلمامة  خالفة 
له  البيعة  السالم( بني  الذي خري احلسني )عليه  يزيد  وذرية 
القتل  فاختار  والقتل،  القتال  أو  البدعة  لتكريس  باخلالفة 

عىل تكريس البدعة  وقال قولته الشهرية: 
»واهلل أين ال أرى املوت أال سعادة، واحلياة مع الظاملني أال 

برما«.
عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  جده  قول  نظري  هو  القول  وهذا 
وآله( لعمه أيب طالب عندما عرضت عىل رسول اهلل الرئاسة 
الرسالة ويرتك  أمر  أن يرتك  واملال واملنصب والزعامة عىل 
فقال  رزقهم  مصدر  هي  والتي  األصنام  هذه  بعبادة  الناس 

)صىل اهلل عليه وآله( لعمه أبو طالب )عليه السالم(:
»واهلل يا عم  لو وضعوا الشمس يف يميني والقمر يف شاميل 

عىل أن اترك هذا األمر ما تركته أو أهلك دونه«.
احلج  املسلمون  عرف  ما  السالم(  )عليه  احلسني  ول��وال 
اإلبراهيمي وسنن رسول اهلل حممد )صىل اهلل عليه وآله( فيه 
وال عرفوا إمامة أهل البيت التي دعا إليها رسول اهلل )صىل 
اهلدف  حيث  من  املشهدان  تطابق  وبذلك  وآله(  عليه  اهلل 

ومن حيث الشكل تطابقا عجيبا.

ْن َخْرَدٍل  ٍة مِّ ا إِن َتُك ِمْثَقاَل َحبَّ َ قوله تعاىل يف سورة لقامن الكريمة: {َيا ُبَنيَّ إهِنَّ
َ َلِطيٌف َخبرٌِي  ُ إِنَّ اهللَّ ا اهللَّ ْرِض َيْأِت هِبَ اَمَواِت َأْو يِف اأْلَ َفَتُكن يِف َصْخَرٍة َأْو يِف السَّ
)لقامن/16(}.. هو فصل يف املعاد وفيه حساب األعامل، واملعنى: يا بني أن 
تكن اخلصلة التي عملت من خري أو رش أخف األشياء وأدقها كمثقال حبة 
من خردل فتكن تلك اخلصلة الصغرية مستقرة يف جوف صخرة أو يف أي 
مكان من الساموات واألرض يأت هبا اهلل للحساب واجلزاء ألن اهلل لطيف 
ينفذ علمه يف أعامق األشياء ويصل إىل كل خفي خبري يعلم كنه املوجودات.  

آللئ قرآنية

الحساب على أدق األعمال وأخفها..

إعداد: حسين النعمة

بحث أ. د. سعد عبد الحسين ناجي   ���  ح/3
اإلمام الحسين 

وسورة الفجر
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إعداد: أ. د. طالب حسن الموسوي -ح/13التجارة البحرية في القرآن الكريم

أ.د. محمد كاظم الفتاوي

التجارة بالمنظور القرآني 

القرآن  »ذل��ك  ال��س��الم(:  )عليه  املؤمنني  أم��ري  يقول 
فيه  ان  أال   : عنه  أخربكم  ولكن  ينطق  ولن  فاستنطقوه 
علم ما يأيت واحلديث عن املايض ودواء دائكم ونظم ما 
فام  األمور,  مسلامت  عىل  الكريم  القرآن  حيتوي  بينكم«، 
من يشء حيايت إال تناوله فقد يكون األمر بسيطا بأعيننا 
بواقعه فاملرشع اإلهلي حياسبنا عندما  لكنه كم هو خطري 
بالشؤون  احلال  به  فكيف  االقل  يف  بمثله  السالم  نرد  ال 
احلياتية واملجتمعية االخرى، فلو تامل القارىء فيه لوجد 
واملدين  التجاري  كالقانون  املعارص,  القانون  فروع  كل 
البحث  موضوع  البحري  القانون  اىل  اضافة  واجلنائي 
يف  جاء  بام  االستشهاد  من  باس  ال  القانون  هلذا  فبالنسبة 
البحار  يف  من  »يا  السالم(:  )عليه  املؤمنني  أمري  مناجاة 
والصيد  البحرية  وثروته   البحر  أمهية  لنا  يبني  عجائبه« 
َكاَنْت  تِي  الَّ اْلَقْرَيِة  َعِن  ْم  {وَاْسَأهْلُ البحري.. وقوله تعاىل: 
ْم َيْوَم  ْبِت إِْذ َتْأتِيِهْم ِحيَتاهُنُ َة اْلَبْحِر إِْذ َيْعُدوَن يِف السَّ َحارِضَ
عًا َوَيْوَم اَل َيْسبُِتوَن اَل َتْأتِيِهْم َكَذلَِك َنْبُلوُهم باَِم  َسْبتِِهْم رُشَّ

تعاىل:  قوله  كذلك  )األعراف/163(}،   َيْفُسُقوَن  َكاُنوا 
اَرِة  يَّ َولِلسَّ ُكْم  لَّ َمَتاًعا  َوَطَعاُمُه  اْلَبْحِر  َصْيُد  َلُكْم  {ُأِحلَّ 
ِذَي  الَّ اهلّلَ  ُقوْا  َواتَّ ُحُرًما  ُدْمُتْم  َما  اْلرَبِّ  َصْيُد  َعَلْيُكْم  َم  َوُحرِّ
َر  {َوَسخَّ تعاىل:  وقوله  )املائدة/96(}..  وَن  ُ ��رشَ حُتْ إَِلْيِه 
اَر  اأَلهْنَ َلُكُم  َر  َوَسخَّ بَِأْمِرِه  اْلَبْحِر  يِف  لَِتْجِرَي  اْلُفْلَك  َلُكُم 
األهنر  يف  املالحة  وسيلة  عن  يميزها  )إبراهيم/32(}، 
الفلك  و  السفينة  تعبري  مثل  تعبري  من  اكثر  فاستعمل  
تعني  الفلك  ان  يفرس  من  ومنهم   . واجلارية  واجل��وار 
السفينة العمالقة كسفينة نوح )عليه السلم( والتي تكون 

مالحتها يف البحر.
 والسفينة تعني السفينة الصغرية، كالسفينة الوارد ذكرها 
يف سورة الكهف وكام وردت مسميات اخرى كاملراكب 
واجلاريات. وهذه قد تستخدم يف البحر إال اهنا خمصصة 
التقسيم  النهرية. وان مثل هذا  بالدرجة األوىل للمالحة 
حتى  البحر  قوانني  يف  قائم  والنهرية  البحرية  السفن  بني 

يف عرصنا هذا. 

ُيذكر  أن  دون  من  العقل  حركية  عىل  الدالة  األلفاظ  نلحُظ 
واحلجر،  واحلجى،  اللب،  منها:  والتي  )العقل(  لفظ  فيها 
املعرفية  قيمتها  هلا  م��دل��والت  وه��ي  وغ��ريه��ا،  والنهى.. 
والنفسية تتنوع يف اخلطاب القرآين لتبلغ ذروهتا يف خلجات 
حركيتها  مبينني  تباعًا  نتناوهلا  سوف  والتي  املتلقي،  نفس 

العقلية وعىل النحو اآليت:
أواًل: الُلب:

أولو األلباب: األلباب إي العقول، وهي مجع )لب(، وهو ما 
يقابل القرش فكأن القرآن الكريم يشري إىل إن اإلنسان قسامن: 
قسم قرش وقسم لب، فاجلسم هو القرش اخلارجي، والعقل 

هو: اللب اجلوهري.
بذلك  وسمي  الشوائب،  من  اخلالص  العقل  هو  والُلُب: 
لكونه خالص ما يف اإلنسان من معانيه، كاللباب، والُلُب من 
اليشء وقيل هو ما زكى من العقل، فكل ُلب عقٌل وليس كل 
التي  الكريم أشار إىل األحكام  القرآن  إن  لبًا، ونلحظ  عقل 
ال ُيدركها إال العقول الزكية بأويل األلباب، نحو قوله تعاىل: 
اَكثرًِياَوَماَي ]ُيْؤيِت احْلِْكَمَة َمن َيَشاُء َوَمنُيْؤَتاحْلِْكَمَةَفَقْدُأوتَِيَخرْيً

هو  )اللب  الطباطبائي:  السيد  يقول  ْلَباِب[،  ُأوُلواأْلَ ُرإاِلَّ كَّ ذَّ
هذا  وعىل  القرش،  من  اللب  بمنزلة  اإلنسان  يف  ألنه  العقل 

املعنى أستعمل يف القرآن(.

ودائٌع من وحي القرآن

ألفاظ العقل في القرآن الكريم )الُلب( – ح/1
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ان ما قام به االمام احلسني عليه السالم مل يكن حتركا فئويا او شخصيا، بقدر ما كان حتركا من اجل االمة، ذلك ان 
املجتمع االسالمي كان ال يزال جمتمعا وليدًا، بنى اسسه رسول اهلل صىل اهلل عليه واله وقد اراد اهل البيت عليهم 

السالم ان يستمر بناء هذا املجتمع وفقا لألسس التي وضعها رسول اهلل صىل اهلل عليه واله.
وملا وقع ذلك االنحراف الواسع عن تلك القيم واالسس بام ظهر من فساد وشيوع لظواهر اجتامعية آخذة يف 
االنتشار عىل حساب القيم االسالمية، وجد االمام احلسني نفسه ملزما بالقيام بواجبه، ذلك من خالل احداث 
تلك اهلزة النفسية يف جمموع االمة للرجوع عن غيها وإلحياء ضامئر هؤالء القوم الذين غفلوا عن حقيقة واقعهم.

وبعبارة موجزة: ان املجتمع � بام فيه من واقع فاسد� هو من دفع االمام خليار الثورة، وهو اخليار الذي مل يكن منه 
بد يف منهج االمام احلسني عليه السالم.

املصدر/ ثورة االمام احلسني عليه السالم من تلقي االبداع اىل ابداع التلقي 
تأليف: العالمة الشيخ الدكتور عبد اهلادي الفضل )58/1( 

يوم  كانت يف  السالم  عليه  االمام احلسني  نطقها  كلمة  اول  ان  املؤرخون  يقول 
اصطف فيه املسلمون للصالة خلف النبي صىل اهلل عليه واله وكان احلسني يقف 
بجانب جده وعمره مل يبلغ السنتني بعد، ينظر اىل جده كيف يصل وكان اهلدوء 
خييم عىل اطراف املسجد واجلميع ينتظر تكبرية النبي صىل اهلل عليه واله للصالة 
فقال: اهلل اكرب، واذا بصوت ناعم يشبه صوت النبي صلوات اهلل عليه يقول: اهلل 
بلسانه وبقلبه وبكل  السالم قاهلا سالم اهلل عليه  انه صوت احلسني عليه  اكرب، 
فابتدأ  كربالء  رمضاء  عىل  الكلمة  هذه  بتجسد  السعيدة  حياته  واختتم  وجوده 

بذكر اهلل واختتم بذكر اهلل وما بني البداية والنهاية كان هلل تبارك وتعاىل.
املصدر/ االوائل يف االمام احلسني عليه السالم وكربالء �� بقلم: فاضل عرفان )31/1(

النهضة الحسينية رجوع الى القيم االسالمية

اول كلمة قالها االمام الحسين
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كان احلسني عليه السالم حيج كل سنة، اال اذا حالت دون ذلك الظروف، وكان يميش عىل قدميه اذا حج، وتقاد 
بجانبيه عرشات االبل بغري راكب، فيتفقد كل مسكني فقري، َصِفَرت يداه عن هتيئة راحلة للحج، فيسوق اليه الراحلة 

من االبل التي معه.
وكان يصل كل ليلة الف ركعة، حتى ُسئل نجله االمام زين العابدين عليه السالم، ما بال ابيك قليل االوالد؟. 

فأجاب: »انه كان يصل يف كل ليلة الف ركعة، فمتى حَيِرُث«.
املصدر / االمام احلسني عليه السالم قدوة واسوة �� تأليف السيد حممد تقي املدريس )45/1(

الزاهد العابد 
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شموٌخ في زمِن االبتذال
الشيخ الدكتور خيرالدين الهادي*

ق��ال تعال��ى: )َيُقوُل��وَن َلِئ��ْن َرَجْعن��ا إَِل��ى 
ِه  اْلَمِديَن��ِة َلُيْخرَِجنَّ اأْلََع��زُّ ِمْنَه��ا األََْذلَّ َوِللَّ
َولِك��نَّ  َوِلْلُمْؤِمِني��َن  َوِلَرُس��وِلِه  اْلِع��زَُّة 

اْلُمناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن( )المنافقون: 8(.

جاءت  التي  املواطن  من  كثري  عىل  املرويات  توافرِت 
دون  من  هم  وعزَّ املؤمنني  شموخ  جهات  عن  للكشف 
باالبتعاد  الشموخ  لذة  فقدوا  الذين  املبتذلني  من  سواهم 
عن الطاعة والوالية، فصاروا عرضة للمهالك التي حتيط 
املتعددة، وسقطوا يف شباك  االبتالءات  زوايا  بالناس من 
واتباع  اهلوى  فريسة  يكون  بأْن  رضوا  أْن  بعد  التهلكة 
الشهوات فكان حظهم السقوط يف البئر الذي ال قاع له؛ إذ 
تشابك األمر عليهم واختلطت املفاهيم فضاعت املقاصد 

وأصبحوا إىل الشتات.
ُينال  ال  والشموخ  العزة  أنَّ  عىل  د  أكَّ القرآين  اخلطاب  إنَّ 
الكريم)صىل اهلل عليه  تعاىل وطاعة رسوله  اهلل  بطاعة  إال 
وآله(، واملؤمنون يف خمتلف العصور أدركوا هذه احلقيقة؛ 
قون بني اهلداية والضالل، وينامزوَن عن  لذلك جتدهم يفرِّ
الطاعة  يف  والعزة  الشموخ  حالوة  قوا  تذوَّ م  بأهنَّ سواهم 
وآله(،  اهلل عليه  الكريم)صىل  تعاىل ولرسوله  والوالية هلل 
مزالق  يف  ينزلقون  وال  عنهم  الناس  رىض  ينتظرون  وال 

أهل الدنيا باتباع أبواق اهلوى وأئمة الضالل.
البعض  وأخذ  عليهم  األمر  اختلط  فقد  الناس  ة  عامَّ ا  أمَّ
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أنَّ  إىل  آخرون  وذهب  والولد،  املال  يف  العزة  بأنَّ  ر  يتصوَّ
العزة والشموخ يف الوجاهة واملناصب واملسؤوليات؛ لذلك 
جتد أنَّ أكثر أهل الدنيا يتَّبعون أصحاب األموال واملناصب 
أكثر من اتباعهم هلل ورسوله ظنًا منهم أنَّ هؤالء يمكنهم أْن 
ينفعوهنم من دون اهلل تعاىل، واحلال أنَّ اهلل تعاىل هو املالك 
احلقيقي وهو الذي يعطي ويمنع فليس ألحٍد أْن ينفعك إذا 
ك إذا أراد اهلل نفعك؛  ك وليس ألحد أْن يرضُّ أراد اهلل أْن يرضَّ
بل ينبغي أْن ندرك بأنَّ كلَّ األمور تسري بمشيَّته وإرادته تعاىل 

فهو القاهر فوق عباده.
ومع أنَّ احلقائق ناصعة البياض إال أنَّ الناس فقدوا توازهنم 
رون  بابتعادهم عن الثوابت واملبادئ؛ إذ أصبح الناس يتصوَّ
ِذٌل وهذا أساس االنحدار والسقوط  الغنى عٌز والفقر  بأنَّ 
الناس  من  كثريًا  أن  نجد  هذا  وعىل  الشيطان،  مكائد  يف 
ويتخذ  الغنى،  وسائل  عن  البحث  يف  ُعُمره  متام  يستغرق 
خمتلف الوسائل للوصول إىل غايته التي من أجله فنى ُعُمره 
أيامه ففاجئه املوت الذي البد منه ومن االستجابة  وطوى 

له، ومل خيرج حينئذ إال بالذلِّ واهلوان؛ إذ فاته الغنى الذي 
إياه طلب وأدركه املوت الذي منه هرب.

بفعل  بالرىض  واالدعاء  القول  هو  النفاق  متام  النفاق  إنَّ 
العزة  للبحث عن  أخرى  والعمل من جهة  واختياراته  اهلل 
يف  مجيعا  يالمسنا  قد  احلال  وهذا  غريه،  عند  والشموخ 
لذلك  اهلوى؛  وسيطرة  املطامع  واستيالء  الغفلة  حلظات 
احلذر  جيب  بل  بالسوء؛  ارة  االمَّ بالنفس  الوثوق  ينبغي  ال 
نشُعر  فال  لواذًا  الشيطان  يتسلل  فقد  البالء،  اجتاهات  من 
األمراض  أنَّ  نعلم  فكام  دة؛  املتعدِّ مصائده  يف  بالوقوع 
كالتي  وخطورهتا  بآالمها  لنشعر  فيها  وجع  ال  املعنوية 
ية، وهذا  املادِّ تكون عند الصداع واجلروح من االبتالءات 
جيعلنا نخشى االمراض املعنوية كالنفاق الذي أمنه الناس 
م عىل اخلري  أهنَّ به ظنًا منهم  يستلذون  بل قد  واستحسنوه؛ 

فيفوهتم العزة والشموخ الذي ندر يف زمن االبتذال.

* مسؤول دار القرآن الكريم يف العتبة احلسينية.

إن الحقائق ناصعة 
البياض إال أنَّ الناس 

فقدوا توازنهم 
بابتعادهم عن الثوابت 

والمبادئ؛ إذ أصبح الناس 
رون بأنَّ الغنى عزٌ  يتصوَّ

والفقر ِذلٌ وهذا أساس 
االنحدار والسقوط في 

مكائد الشيطان..

،،

،،
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استكماالً  لما طرحُه سماحة الشيخ عبد المهدي الكربائي من دروس قيّمة في األسبوع 
المنص��رم وه��و يتناول بطرح ش��ّيٍق وصّيَة أمي��ر المؤمنين لول��ده اإلمام الحس��ن )عليهما 
الس��ام( وهو يحثه على س��امة القلب، إذ اّن الصاح والس��عادة في الحي��اة مرهونان به 
وف��ي المقاب��ل، ف��إّن عط��َب القل��ب مرتبط بن��زول الخ��راب والش��قاء، فبقلب س��ليم عامر 
بالمحب��ة واليقي��ن  تس��تطيع ان تمضي ُقُدم��اً وتجعله حاً ل��كل مش��كلة تواجهك بنجاح 
س��واء أكانت صغيرة او كبيرة وان تواجه مصاعب وتحديات الحياة، لذا عليك أن تبدأ من اآلن 

بعاج قلبك حتى تتغّلب على كلّ ما يواجهك.

الملتقى األسبوعي

درٌر من الوصّية العظيمة
دراس��ة تاريخ الماضين والتأّس��ي بدروس��هم

إعداد/ عيس��ى الخفاجي 
تصوير/ صاح السّباح
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)عليه  اإلمام  مواعظ  عند  حديثه  الكربالئي  الشيخ  أكمل 
أمري  قول  مستعرضًا  القلب،  بمحور  يتعّلق  فيام  السالم( 
امْلَاِضنَي  َأْخَباَر  َعَلْيِه  )َواْعِرْض  السالم(:  )عليه  املؤمنني 
يِف  َورِسْ  األولنَِي  ِمَن  َقْبَلَك  َكاَن  َمْن  َأَصاَب  باَِم  ْرُه  َوَذكِّ
َوَأْيَن َحلُّوا  اْنَتَقُلوا  َوَعامَّ  َفَعُلوا  فِياَم  َفاْنُظْر  َوآَثاِرِهْم  ِدَياِرِهْم 
ِدَياَر  َوَحلُّوا  اأْلَِحبَِّة  َعِن  اْنَتَقُلوا  َقِد  جَتُِدُهْم  َفإِنََّك  َوَنَزُلوا 
َت َكَأَحِدِهْم َفَأْصِلْح َمْثَواَك  اْلُغْرَبِة َوَكَأنََّك َعْن َقِليٍل َقْد رِصْ

َواَل َتبِْع آِخَرَتَك بُِدْنَياَك(.
وهنا طرح الكربالئي تساؤالٍت عدة:

املاضني  حوادث  تاريخ  برسد  الكريم  القرآن  اهتم  ملاذا 
وتاريخ االمم والشعوب واالفراد كالقادة سواء أكانوا من 
اهتمت بسرية  النبوية  السرية  او غريهم؟ وملاذا  املصلحني 

بعض  بتفاصيل  و  السابقني  االنبياء 
هلا  تعرضت  التي  التارخيية  االحداث 
اهتامم  سبب  ما  ثم  الساموية؟  الكتب 
السرية  واهل  واملحدثني  الشعوب 
االحداث  تفاصيل  بذكر  والتأريخ 
منذ  البرش  هلا  تعّرض  التي  التارخيية 

بداية وجوده عىل االرض؟
التي  التساؤالت  هذه  عن  للرّد 
جييب  االسئلة  من  وغريها  طرحت 
املرجوة  الفائدة  إّن  قائاًل:  سامحته 
ضبطه  هو  املايض  من  واملستوحاة 
قائل  يقول  فقد  واملستقبل  باحلارض 
عرضها  التي  املاضيني  جتارب  ان 
ألقوام  هي  الكريم  القرآن  علينا 
عن  ختتلف  وازمنة  ظروف  يف  عاشوا 
 ، هبا  ننتفع  ال  ونحن  وواقعنا  ظروفنا 
نحن برش وجيب ان نوّظف قدراتنا ما 
امكن يف استخالص الدروس والعرب 
افرادًا  كانوا  ان  املاضيني  جتارب  من 
لذا  واملستقبلية،  احلالية  حياتنا  يف  تنفعنا  حتى  اقوامًا؛  او 
والصاحلة  الصحيحة  لالستفادة  مهمة  نقاط  ثالث  فهناك 

من دراسة التاريخ:
واملوثوقة  الصحيحة  مصادره  من  التاريخ  نأخذ  ان  اوالً: 

ونحددها.
وتفّكر  وتأمل  وتدقيق  بتحليل  التاريخ  نقرأ  ان  ثانيًا: 

واستنتاج.
ثالثًا: ربط املايض باحلارض واملستقبل.

ال  وعربه  بدروسه  والتأيس  التاريخ  دراسة  من  الغايَة  إن 
من  كثري  يف  االنسان  ان  اذ  احيانًا؛  ميرّسًا  يكون  ان  يمكن 
االحيان حتجبه بعض الغشاوة للوصول اىل حقائق االمور 
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ونتائجها بسبب وجود وهجوم الشيطان واالهواء 
والشهوات والغرائز وحب الدنيا ولكن عىل فرض 
لو قيل للشخص ان انسانا وبرشا مثلك اتبع منهجا 
او  سلبية  او  اجيابية  وسلوكيات  بفكر  معينة  وسرية 
اتبعوا كذا وكانت  ان هذا املجتمع او تلك االقوام 
سواء  والسلوكيات  االفكار  تلك  آلت  وما  نتائج 
اعتنقها  التي  املجتمعات   او  لألشخاص  كانت 
وبتلك االعامل وسلكوا هذا الطريق وكانت نتائج 
املآل  وهذا  املصري  هذا  هو  واالعامل  االفكار  تلك 
ان  له  يقول  التأريخ  وكأن  بذلك،  يصدق  حينئذ 
نتائج  التجربة وكانت  هؤالء برش مثلك مروا هبذه 

كذا وكذا.
ويف هذه النقطة وجه سامحة الشيخ خطابه للجميع 

من حيث جتربته الشخصية احلياتية قائاًل: 
من هنا تكمن أمهية دراسة التأريخ يف حياتنا، لذلك 
أوصيكم حقيقة وهذا ما وجدته يف حيايت يف خمتلف 
أن  العملية  والتجربة  الدراسة  خالل  املجاالت 
ان  وحاولوا  وتفكر  وتدبر  بتمّعن  التاريخ  تقرأوا 
تستخلصوا النتائج والدروس والِعرب، فإنني كثريا ما 
استفدت من دراسة التأريخ دراسة تعريف االقوام 

او االشخاص يف احلياة احلالية وكذلك للمستقبل.
عديدة  أزمنة  منذ  رحلوا  الذين  املاضيني  تذّكر  إن 
ليس  السنني  ومئات  آالف  قبل  أي  وسحيقة، 
تأثريهم كمن مضوا قبل عرشين سنًة او ثالثني او 
اربعني او حتى مخسني سنًة؛ الهنم من جهة مايض 
قريب ومن جهة اهنم كانوا بيننا فلهذا يكون القلب 
قد تأثر برحيلهم تأثرًا كبريًا، ايضا العقائد للشعوب 
او القبائل الفالنية والعالنية وما آلت اليه مصائرهم 
و ايضا اخبار القادة واالولياء واالنبياء والصاحلني 
الذين تعرضوا لألذى اين صفت مقاماهتم والنتائج 

التي تركوها وايضا الفاسدون والطغاة.
املصاعب  من  الكثري  حتملوا  الذين  القادة  هؤالء 

وتركوا  الصاحلة  القدوة  لنا  وتركوا  الدين  شّيدوا 
احلكام  اولئك  املقابل  يف  للبرش..،  املفيدة  اآلثار 
الطغاة كيف خّربوا احلياة بالنسبة اىل االنسان وكيف 
وكيف  واملنحرفة  والضالة  الفاسدة  االسوة  تركوا 
خّلفوا تارخيًا فاسدًا، وكيف ان املؤمنون املجاهدون 
اجل  من  السنني  عرشات  كافحوا  كيف  املضحون 
اىل  وتعرضوا  الدين  بقاء  ورسخوا  دينهم  تثبيت 
املحن واملصاعب وما هو مآهلم ومصريهم..، وكثري 

من االثار والتفاصيل الكثرية يف التاريخ.. 
نحّلل  ان  علينا  القصص  هذه  نقرأ  حينام  هكذا 
األحداث ونعرف جذورها ثم نعرف ما هي النتائج 
النتائج النهائية، كام علينا أن نقرأ هبذه  واملصائر ثم 
انتقل  السالم(  ثم نجُد االمام عليًا )عليه  الطريقة، 
والنصيحة  االستذكار  ذلك  كل  بعد  حديثه  يف 
للقلب  بقوله: )َورِسْ يِف ِدَياِرِهْم َوآَثاِرِهْم َفاْنُظْر فِياَم 
جَتُِدُهْم  َفإِنََّك  َوَنَزُلوا  َحلُّوا  َوَأْيَن  اْنَتَقُلوا  َوَعامَّ  َفَعُلوا 
َوَكَأنََّك  اْلُغْرَبِة  ِدَياَر  َوَحلُّوا  اأْلَِحبَِّة  َعِن  اْنَتَقُلوا  َقِد 
َواَل  َمْثَواَك  َفَأْصِلْح  َكَأَحِدِهْم  َت  رِصْ َقْد  َقِليٍل  َعْن 
َتبِْع آِخَرَتَك بُِدْنَياَك( اي عند مرورك ووقوفك عىل 
بعض اآلثار التارخيية عليك ان تسأل؛ ملا يف السؤال 
ما  كانوا  كيف  االقوام  هؤالء  هم  من  عربة  من 
الذي عّمروا؟ ما هي عقائدهم؟ ما هو مصريهم؟ 
وكذلك عند مرورك بالقرب من املقابر وهذه جنبة 

عملية من االستفادة من مصري االنسان.
اإلمام  أراد  بقوله:  امللتقى  الشيخ  سامحة  وختم   
)عليه السالم( أن ينبهنا اىل حقيقة احلياة الدنيا التي 
غفل وسها عنها الكثري، يف حني اهنم لو التفتوا اىل 
احلب  هذا  ألّن  باحلياة؛  قلوهبم  تعّلقت  ما  احلقيقة 
رأس كل خطيئة، وينتج عنه املشاكل واخلطايا، ولو 
عرف االنسان احلياة عىل حقيقتها وما تؤول اليه من 

مصري ما تعلق قلبه هبذه الدنيا الفانية.
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روَي أّن اإلماَم عليًا )عليه السالم( كان 
البرصة،  طرقات  بعض  يف  يومًا  يسرُي 
حوهلا  والناس  كبرية  بحلقة  هو  فإذا 
اليها  إليها األعناق ويشخصون  يمدون 
باألحداث، فمىض اليهم لينظر ما سبب 
أحسن  من  شاب  فيهم  فإذا  اجتامعهم، 
ووقار  هيبة  عليه  الثياب  نقّي  الشباب 
وسكينة األخيار وهو جالس عىل كريس 
والناس يأتونه بقوارير من املاء )البول( 
)بوهلم(  املرىض  دليل  يف  ينظر  وهو 
ويصف لكل واحد منهم ما يوافقه من 

أنواع الدواء.
فتقّدم )صلوات اهلل وسالمه عليه( إليه 
وقال: السالم عليك أهيا الطبيب ورمحة 
أدوية  اهلل وبركاته، هل عندك يشء من 
دواؤها  الناس  أعيى  فقد  الذنوب؟! 
اىل  برأسه  الطبيب  فأطرق  اهلل،  يرمحك 
)عليه  اإلمام  فناداه  يتكلم،  ومل  األرض 
ثالثة  فناداه  يتكلم،  فلم  ثانية  السالم( 
رّد  بعدما  رأسه  الطبيب  فرفع  كذلك، 
أدوية  أنت  تعرُف  أَو  وقال:  السالم 
اإلمام  فقال  فيك؟،  اهلل  بارك  الذنوب 
وباهلل  صف  قال  نعم،  السالم(  )عليه 

التوفيق.
فقال أمري املؤمنني )عليه السالم(: تعمد 
عروَق  منه  فتأخذ  اإليامن  بستان  اىل 
وبذر  التدّبر  وورق  الندامة  وحّب  النّية 
الورع وثمر الفقه وأغصان اليقني ولّب 
وعروق  االجتهاد  وقشور  اإلخالص 
اإلنابة  وسيقان  االعتبار  وأكامم  التوكل 

أمير المؤمنين )عليه السالم( ُيجيُبك؟!
هل تعرف ما هي أدوية الذنوب

األدوية  هذه  تأخذ  التواضع،  وترياق 
بأنامل  وافر  وفهم  حارض  بقلب 
يف  تضعها  ثم  التوفيق  وكّف  التصديق 
الدموع،  التحقيق ثم تغسلها بامء  طبق 
توقد  ثم  الرجاء  قدح  يف  تضعها  ثم 
زبد  ترغى  حتى  الشوق  بنار  عليها 

احلكمة، ثم تفرغها يف صحاف الرضا 
االستغفار،  بمراوح  عليها  وترّوح 
ثم  جديدة،  رشبة  ذلك  من  لك  ينعقد 
إال  أحد  فيه  يراك  ال  مكان  يف  ترشهبا 
اهلل تعاىل، فإن ذلك ُيزيل عنك الذنوب 

حتى ال يبقى عليك ذنب.
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العتب��ة  ف��ي  مس��ؤولوَن  أّك��د 
وأكاديميون  المقدس��ة  الحس��ينية 

ومثّقف��ون عراقي��ون، عل��ى ض��رورة االهتمام 
التنش��ئة  وتنش��ئتهم  ورعايته��م  األيت��ام  بش��ريحة 

الصحيح��ة ليصبح��وا عناص��ر فاعل��ة ف��ي المجتم��ع، وال��ذي ال 
)عليه��م  البي��ت  أه��ل  ومب��ادئ  مفاهي��م  بترس��يخ  إال  يتحّق��ق 

الس��ام( ف��ي نفوِس��هم وتطبيقه��ا عل��ى أرض الواقع.ومن هذا 
المنطل��ق، وبمناس��بة ذك��رى والدة أمي��ر المؤمني��ن )علي��ه الس��ام(، 

أقامت وحدة إعام وثقافة اليتيم التابعة لقسم اإلعام في العتبة 
الحس��ينية المقدس��ة، مهرجانه��ا اإلبداع��ي )غيث ال��ورى( الذي 

تضّمن عرضاً مسرحياً وفعالياٍت وثقافية ودينية احتضنها القصُر 
الثقاف��ي في مدينة كرباء المقدس��ة، وحضره جمهور حاش��د 

من األهالي الذين أشادوا بهذه المبادرة المهّمة.

رعاية شريحة األيتام 
معرفياً وثقافياً وروحياً

الهدف  هذا  الحسينية يحّقق  العتبة  إعالم 
عبر مهرجانه اإلبداعي »غيث الورى« ي
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وقال األمني العام للعتبة احلسينية، 
يف  العباجيي  رشيد  حسن  األستاذ 

هذه  »نغتم  األحرار(:  )جملة  لـ  خّصه  حديث 
األبطال  شهدائنا  مقام  اوالً  لنستذكر  الطيبة  الفرصة 

ونقف هلم بإجالل واكبار وتقدير عاٍل ملا قدموا من دمائهم 
وعزته  وحرماته  مقدساته  عن  ودافعوا  العراق  أرض  عىل  الزكية 

ورشف أبنائه وكرامتهم«.
وتابع بأن »العراق تعّرض هلجمة إرهابية رشسة كانت تقيض عليه، لوال تلبية 

نداء املرجعية الرشيفة لفتوى الدفاع الكفائي من قبل شهدائنا األبرار، فهنيئًا 
ذاكرة  يف  ستبقى  التي  التضحيات  هبذه  وابنائهم  ألمهاهتم  وهنيئا  هلم 

التاريخ وُتكتب بأحرف من نور«.
اإلنسان،  تستهدف مصلحة  الساموي  »الترشيعات  بأن  وأضاف، 

يمر  او  رعاية  اىل  بحاجة  اإلنسان  هذا  يكون  عندما  وخاصة 
بظروف اجتامعية صعبة وحيتاج اىل من يقف بجواره لكي 

جيتاز تلك الظروف ويعود اليه االستقرار والطمأنينة«.
هذا  ومن  املقدسة  احلسينية  »العتبة  أن  إىل  وأشار 

املادية  الظروف  كّل  توفري  إىل  سعت  املنطلق 
واملعنوية لدعم هذه الرشحية من املجتمع حتى 

يبلغ اليتيم أشّده، وذلك من خالل إنشاء 
اىل  باإلضافة  لأليتام،  عديدة  مدارس 

املجانية  واملعيشية  الصحية  الرعاية 
يف  لعوائلهم  سكنية  دور  وبناء 

كربالء املقدسة ويف عدد من 
املحافظات االخرى«.
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أبنائنا  من  الرشحية  هبذه  اليوم  »نحتفي  حديثه،  وأكمل 
وفلذات أكبادنا حتت مظلة اإلمام احلسني )عليه السالم( 
ورعاية أبوية من لدن املرجعية الدينية العليا فهم أمانة يف 
أعناقنا«، موضحًا أن هذا املهرجان »يقام أوالً وفاًء حلقوق 
دماء الشهداء الذين ضحوا بأغىل ما لدهيم، كام أنه يدخل 
الفرحة والرسور عىل قلوهبم الربيئة وإشعارهم بموقعهم 

الكبري يف املجتمع«.
فيام أوضَح رئيس قسم اإلعالم يف العتبة احلسينية، املهندس 
عباس عاصم اخلفاجي ل� )األحرار( قائاًل: إّن »املهرجان 
تّضمن فعاليات تنموية وتثقيفية لألطفال الصغار وخاصة 
»الفعاليات شملت  أن  مبينًا  األعزاء«،  األيتام  من رشحية 
عرضًا مرسحيًا ومعرضًا للصور الفوتوغرافية، فضاًل عن 

مشاركة بعض األيتام املؤّثرين بفقرة املتحدث الفّعال«.
العتبة احلسينية املقدسة عىل رعاية األيتام  ويف »تأكيد من 
املعرفية، جاء  أنشطتهم  إبراز  وإيصال صوهتم فضاًل عن 
به  رّصح  ما  بحسب  املهرجان«  هذا  إقامة  من  الغرض 

اخلفاجي.

وأضاف بأن »ممثل املرجعية الدينية العليا واملتويل الرشعي 
الكربالئي يويل  املهدي  الشيخ عبد  للعتبة احلسينية سامح 
اهتاممًا كبريًا برشحية األيتام، ويؤّكد عىل رعايتهم الرعاية 

الالزمة فضاًل عن دعمهم ماديًا ومعنويًا«.
املقدسة هو اآلخر  العتبة  أّن »قسم اإلعالم يف  إىل  وأشار 
يبدي هذا االهتامم لرعاية هذه الرشحية املهمة يف املجتمع 
وتقديم الدعم الالزم هلم«، مبينًا أن من بني برامج الدعم 
املعرفية،  األيتام وتطوير مهاراهتم  ثقافة  »تنمية  املقّدم هو 
خلدمة  مستقبلية  أخرى  وبرامج  فعالياٍت  هناَك  وستكون 

هذا اهلدف السامي«.
اليتيم،  وثقافة  إعالم  مسؤولة  حتّدثت  أدق،  تفصيل  ويف 
إنه  قائلًة:  )األحرار(  ل�  طاهر  آالء  املهرجان  ومديرة 
»انطالقًا من وصايا أمري املؤمنني )عليه السالم( باأليتام، 
املهرجان  هذا  أقمنا  واملفجوعني،  األيتام  أبا  وبوصفه 
الذي محل عنوان )غيث الورى(، تزامنًا مع ذكرى والدته 

العظيمة«.
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اليتيم  ودعم  لرعاية  اليوم  املاسة  »احلاجة  بأن  وتابعت 
إىل  احلاجة  من  أكثر  وإعالميًا  وثقافيًا  وسلوكيًا  روحيًا 
دعمه ماديًا، حيث نسعى بذلك إىل إشعاره بقيمته املعنوية 
ال  املجتمع  يف  فّعال  عنرص  بأنه  ليثق  بنفسه،  ثقته  ونزيد 

يمكن االستغناء عنه«.
وأضافت بأن »الكثري من هؤالء االيتام هم بالفعل بحاجة 
هذا  خالل  فمن  تنموي،  وتطوير  روحي  احتضان  اىل 
املهرجان ان شاء اهلل ستكون خطوة كبرية للعتبة احلسينية 
املقدسة يف سبيل ان ندعم اليتيم يف كافة اجلوانب وليس يف 

اجلانب املادّي فقط«.
بفعاليات  واملشاركون  احلارضون  أشاد  جهتهم،  من 
مهرجان )غيث الورى( هبذا الكرنفال اإلبداعي اخلاص 

برعاية األيتام وحتفيزهم ودعمهم عىل الصعد كافة.
الدكتور حسن الزهريي، األكاديمي يف كلية الرتبية بجامعة 
بابل، قال ل� )األحرار(: إّن »العتبة املقدسة سّباقة دائاًم يف 
خدمة األيتام، عرب املشاريع الكثرية والواسعة التي أقامتها 
تتنّوع بني  الفعاليات  أّن »هذه  وتقيمها باستمرار«، »مبينًا 

وبام خيدم  والعقائدية  والدينية  والرتبوية  العلمية  األنشطة 
هذه الرشحية االجتامعية املهمة«.

رائع وواسع جدًا  أكثر من  »املهرجان  بأن  وأكمل حديثه 
فشكرًا  ورشائحه،  املجتمع  أبناء  من  كبريًا  طيفًا  ومحل 
ومهرجانات  مشاريع  هكذا  ترعى  التي  احلسينية  للعتبة 

إبداعية مجيلة«.
وشاركه الرأي، الدكتور ثائر عبد العزيز البصييص، األمني 
يف  والتدريسيني  للمثقفني  احلسيني  الفكر  ملؤسسة  العام 
العاصمة بغداد، مؤكدًا عىل أمهية إقامة مثل هذه الفعاليات 

الداعمة لأليتام.
وقاَل البصييص يف حديثه ل� )األحرار(: إّن »قسم اإلعالم 
هذا  خالل  من  كبريًا  نجاحًا  حّقق  احلسينية  العتبة  يف 
للتطوير  األيتام  حاجة  الضوء عىل  يسّلط  الذي  املهرجان 
املهرجان  هذا  مجال  »من  بأن  مضيفًا  املعرفية«،  والتنمية 
اإلمام عل  األيتام واملحرومني  أيب  بذكرى ميالد  ارتباطه 

)عليه السالم(«.
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بأكثر من )80( برنامجًا
 تنموّيًا ومهارّيًا واستراتيجّيًا

ل��م تقتص��ر العتب��ة الحس��ينية المقدس��ة عل��ى كونه��ا مؤسس��ة دينية، بل توس��عت 
مش��اريعها لتش��مل معظم القطاعات والمفاص��ل المجتمعي��ة، وكان البد من وجود 
قس��م خاص يهتم بتنمي��ة القدرات ورفع المس��توى المه��اري للعاملين ف��ي العتبة 
الحس��ينية المطهرة وتحس��ين قابلياته��م المهنية من خال اقامة ال��ورش والدورات 

التنموية والبرامج التطويرية المستمرة.

قسم تطوير الموارد البشرية ينجز خطة العمل للعام 2022 

األحرار/ نمير شاكر
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قسم تطوير املوارد البرشية التابع للعتبة احلسينية املقدسة 
عام  املهمة،  فخالل  تويل هذه  االبرز يف  الدور  له  كان 
وبرناجمًا  نشاطًا   )80( من  اكثر  القسم  انجز   )2022(

ومبادرًة.
ومس��ؤولي  االقس��ام  برؤس��اء  خاص��ة  برام��ج 

الشعب 
املوارد  تطوير  قسم  رئيس  مع  التقت  »االحرار«  جملة 
البرشية يف العتبة احلسينية املقدسة االستاذ »حممد الكناين« 
قائال: »ان قسم تطوير املوارد البرشية واحد من االقسام 
بتنمية  هيتم  والذي  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف  املهمة 
وتطوير مهارات )املنتسبني( يف العتبة احلسينية املقدسة، 
نشاطات  عدة  القسم  انجز  )2022م(  سنة  وخالل 
برنامج  اقامة  عىل  العمل  تم  حيث  ودورات،  وبرامج 
املطهرة،  العتبة  يف  االقسام  لرؤساء  االداري  التمكني 
والذي يتكون من دورات التخطيط التشغيل وهندسة 
قياس  ودورة  الفعالة  القيادة  ودورة  االداري  التنظيم 
االداء او ادارة االداء، وايضا برنامج التمكني االداري 

للسادة مسؤويل الشعب والوحدات فاستكملنا يف عام 
ايضا  اعىل  بمستوى  اخر  تكميل  برنامج  )2022م( 
لألساتذة املشرتكني يف برنامج التمكني االداري االول 
للعام )2021م(، وما بعد التمكني االداري عملنا عىل 
االقسام  يف  لألخوة  الثالثة  للسنة  الرجال  بنك  مرشوع 
احلسينية  العتبة  خارج  واحد  برنامج  باستثناء  كافة 

لألخوة من  حمافظة ميسان.
وتابع الكناين: وضمن مشاريع القسم لعام )2022م( 
وتم  احلسينية،  العتبة  ألقسام  كاملة  خطط  اعداد  تم 
والتخطيط  التشغيل  التخطيط  جزأين  اىل  تقسيمها 
االسرتاتيجي، وهذه تشمل املؤسسات مثل املستشفيات 
وغريها،  للطباعة  الوارث  ودار  واجلامعات  واملدارس 
بام  القسم  اهداف  وحتقق  تعزز  انشطة  وضعنا  كذلك 

يقرب )83( نشاطًا ومبادرة ».
برنامج شبابيك الرمضاني

القسم  انجز  املبارك  الكناين: ويف شهر رمضان  واردف 
رمضان(  )شبابيك  اجتامعيًا  ثقافيًا  رمضانيًا  برناجمًا 

أنجز القسم عدة نشاطات وبرامج 
ودورات، حيث تم العمل على اقامة 

برنامج التمكين االداري لرؤساء 
االقسام في العتبة المطهرة..

 »محمد الكناني«
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نطرح  الفضائية،  كربالء  قناة  عرب  مبارشة  يبث  والذي 
خالله ثامنية حماور )الدين و السياسة و االقتصاد واالمور 
الريادية واالعالمية والفنية وقضايا الشباب( التي تكون 
عىل متاس مع املجتمع، حيث تم استقطاب الشخصيات 
عىل  مثال  املحاور،  هذه  عىل  مبارش  تأثري  هلا  يكون  التي 
عدنان  االخ  مع  اللقاء  كان  والرياضة  الشباب  مستوى 
درجان وزير الشباب والرياضة، وفيام خيص االعالم كان 
اقامة  الدكتور االعالمي مظفر قاسم ، فضال عن  ضيفنا 
الشبابية  الفرق  نستقطب خالهلا  اكاديمية  مسابقة شبابية 
هناك  ليكون  بينهم  فيام  التنافس  ويكون  اجلامعات  من 

وهدايا  للجمهور  اسئلة  هناك  وايضا  واحد،  فائز  فريق 
توزع هلم 

برامج تمكين اعامي وقيادي لكا الجنسين
مبينا: تم استقطاب االخوات يف وحدات االعالم التابعة 
ألقسام العتبة احلسينية املقدسة وعملنا عىل اقامة برنامج 
اعداد  يعمل عىل متكني  الذي  للنساء  االعالمي  التمكني 
وصياغة املحتوى االعالمي ومن ثم التوجه اىل القيادات 
الطالبية و الشبابية واقمنا برامج قيادية للطالب وقيادات 

قرآنية للمهتمني باجلانب القرآين.
برامج خاصة بشهر محرم الحرام 
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يقوم  انطالق موسم االحزان  بداية   : يف  الكناين  واوضح 
مركز رعاية الشباب برفع راية االحزان يف اغلب اجلامعات 
يف  السالم(  )عليه  احلسني  االمام  راية  رفع  بعد  العراقية 
اخلالدة  االربعني  زيارة  يف  و  الرشيف،  احلسيني  الصحن 
الزائر  ب�)حمطة  واملوسوم  ثقايف  فكري  نشاط  القسم  يقيم 
وحمطة  الثقافية  االربعني  مسابقة  يتضمن  الذي  الثقافية( 
بريد  كذلك  الطف،  لواقعة  االفرتايض  الواقع   )VR(��ال
نموذجية  الزائر  حمطة  كانت  السنة  هذه  ويف  االربعني، 
ونوعية حيث القت استحسان عاِل جدا من قبل الزائرين 

و زارها ما يقارب )24,200( مستفيد.

اكتفاء ذاتي
بنظام  يعمل  االن  اىل  تأسيسه  منذ  القسم  ان  الكناين:  واكد 
االكتفاء الذايت اال يف حالة التطوير والتحفيز نلجأ اىل كوادر 
هذه  ان  املؤكد  ومن  املقدسة،  احلسينية  العتبة  خارج  من 
)مركز  الثالث  القسم  شعب  تنجزها  واالنشطة  املبادرات 
الرجال  تدريب  بشقيها  التدريب  ومركز  الشباب،  رعاية 
وتدريب النساء، كذلك شعبة تقييم االداء والسالمة املهنية(.

وعىل سياق متصل رصح معاون رئيس قسم تطوير املوارد 
البرشية االستاذ )حسنني االنباري( قائال: » نظم قسم تطوير 
املوارد البرشية احد االقسام التابع للعتبة احلسينية املقدسة 
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دورات التطوير االداري والذي استهدف رؤساء االقسام 
من  انبثقت  دورات  اربع  بواقع  املطهرة  احلسينية  العتبة  يف 
)التخطيط،  هي  والتي  االربعة  الرئيسية  االدارة  وضائف 

التنظيم، التوجيه، الرقابة(.
وتابع األنباري: ان كل قسم حيتاج ان يراقب نتائجه ويتابع 
وحيلل  دورية،  تقارير  ويضع  واهدافه،  خططه،  تنفيذ 
القرارات  باختاذ  النتائج  هذه  استثامر  عىل  ويعمل  نتائجه، 
هذه  من  اهلدف  هو  وهذا  والتطوير،  التحسني  من  للمزيد 
متكاملة  منظومة  نصمم  وكيف  االداء  رشحنا  الدورة، 
إلدارة االداء عىل مستوى االقسام، وكيف نحدد املؤرشات 
التي من خالهلا نراقب االهداف، واالعامل، وكيف نجمع 
وكيف  املؤرشات،  هبذه  املتعلقة  والبيانات  املعلومات، 
يف  النتائج  ونعرض  دورية  تقارير  نضع  وكيف  نحللها، 

هذه  صدور  بعد  اجتامعات  نعقد  وكيف  التقارير،  هذه 
للمزيد  القرارات  الختاذ  النتائج  وحتليل   ملناقشة  التقارير 
من التحسني والتطوير وكيف ندير اداءنا لتحقيق االهداف 
من  بناءها  تم  والتي  التشغيلية،  اخلطة  يف  وضعها  تم  التي 

خالل الدورة االوىل وهي التخطيط التشغيل.
متكني  هو  الربنامج  هذا  من  االسايس  اهلدف  ان«  مضيفا: 
وكيفية  والقيادية  االدارية  املهارات  من  االقسام  رؤساء 
اخلطط  يف  وضعها  تم  التي  االهداف  لتحقيق  اداءهم  ادارة 

التشغيلية.
توجيهات  ضمن  يأيت  املرشوع  هذا  ان  االنباري:  وبني 
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد 
املهدي الكربالئي من اجل دفع الكيانات االدارية يف العتبة 

احلسينية املقدسة وتدريبهم يف عدة جماالت.

كل قسم يحتاج ان يراقب نتائجه 
ويتابع تنفيذ خططه، واهدافه، 

ويضع تقارير دورية، ويحلل نتائجه، 
ويعمل على استثمار هذه النتائج 

باتخاذ القرارات للمزيد من التحسين 
والتطوير..

 »حسنين األنباري«
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من جهته أوضح مدير مركز رعاية الشباب املهندس )أمحد 
الشعب  احد  الشباب  رعاية  مركز   « ان:  الدين(  شمس 
احلسينية  العتبة  يف  البرشية  املوارد  تطوير  قسم  اىل  التابعة 
املقدسة حيث اعد املركز الربامج واالنشطة لعام )2022م( 
وبرامج  حتول  نقطة  وبرنامج  احلياة  صناع  برنامج  امهها 
الدورات املهنية وكذلك املسابقات والعمل مستمر يف هذه 
الربامج وبرامج اخرى جديدة يتم استحداثها ضمن خطة 

عام )2023م( 
مبينا ان: »برنامج صناع احلياة يستهدف الشباب العاطلني 
عن العمل وكذلك شباب مرتادي املقاهي، يشمل الربنامج 
ومسابقات  فكرية  وحمارضات  وتنموية  مهنية  دورات  عىل 
لعام  املشرتكني  عدد  كان  حيث  املعرفة(،  )باص  وكذلك 
)2022م( اكثر من )600( شاب وال يزال العمل مستمر 

من  ممكن  عدد  ألكرب  الفائدة  لتحقيق  الربنامج  هذا  يف 
باالحتفاء  اخلاص  حتول  نقطة  برنامج  كذلك  الشباب«، 
)عليه  احلسني  االمام  صحن  داخل   اخلرجيني  بالطلبة 
اىل  تشري  )2022م(  لعام  اإلحصائيات  وكانت  السالم(، 

مشاركة ما يقارب )5000( طالب وطالبة.
املركز هي  التي يقوم هبا  موضحا ان: »من ضمن االنشطة 
اقامة الدورات املهنية للشباب استهدفت اكثر من )350( 
شابًا مستفيدًا من هذه الدورات التي شملت دورة )احلالقة، 
الزراعة(  السبالت،  صيانة  اخلياطة،  احلاسوب،  صيانة 
املهنية، كذلك للمركز انشطة فكرية  وغريها من الدورات 
منها مسابقة الوجيز االسبوعية والتي تقام يف منطقة ما بني 
فقهية  اسئلة  تتضمن  مجعة  ليلة  كل  يف  الرشيفني  احلرمني 
وفيها جوائز للمشاركني، كذلك هنالك عدة انشطة يقيمها 

املركز كاملحارضات والندوات والدورات التنموية.

»م. أحمد شمس الدين«
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المقدسة  الحسينية  العتبة  في  والجرحى  الشهداء  ذوي  رعاية  قسم  يواصل 
زياراتهم  خ��ال  من  الكفائي  الجهاد  فتوى  شهداء  بعوائل  ورعايته  اهتمامه 

الميدانية المستمرة وتلبية احتياجاتهم المادية والصحية والمعنوية.

يقدمها  وم��ب��ارك��ة  ك��ب��ي��رة  ج��ه��ود 
لعوائل فتوى الجهاد الكفائي

. . . ح��ى لجر ا ء و ا لش��هد ي ا و ي��ة ذ عا قس��م ر
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وخالل لقائنا مع احلاج )أمحد رسول فرحان( رئيس قسم 
رعاية ذوي الشهداء واجلرحى بني لنا ان القسم اجرى مجلة 
ضمن  املنضوين  الشهداء  لعوائل  امليدانية  الزيارات  من 
خطة القسم السنوية حيث قال: »يضع القسم مع بداية كل 
عام خطة عمل متكاملة يتم العمل عليها طول ايام السنة، 
خالل شهر كانون الثاين من عام 2023م تم زيارة مجلة من 
وتم  وخارجها،  املقدسة  كربالء  حمافظة  داخل  يف  العوائل 
تلبية كافة احتياجاهتم بدأ من بناء الدور او اعامرها وانتهاًء 

باالمور الصحية واملادية وما يصاحبها.
واضاف فرحان: »ان قام اإلخوة يف شعبة الرعاية الصحية 
امحد   ( الشهيد  ابن  حالة  بمتايعة  مستمرين  للقسم  التابعة 
هادي سلامن( احد شهداء لواء عل االكرب من حمافظة كربالء 
اجراء  تم  وقد  يعاين من مشاكل صحية،  والذي  املقدسة، 
كافة الفحوصات الطبية يف مستشفى االمام زين العابدين 
)عليه السالم( ايذانًا إلجراء عملية جراحية له، فيام بارشت 

وحدة الرعاية االجتامعية - جلنة الكشف امليداين باملرحلة 
األوىل  يف بناء دار لعائلة شهيد )عقيل هاشم حسن ( احد 
شهداء القوات االمنية  يف حمافظة كربالء املقدسة وعىل نفقة 

العتبة احلسينية املقدسة وبعض املحسنني.
مشريًا اىل »ان مبادرات القسم تشمل ايضًا استضافة عوائل 
االمنية  والقوات  فصائله  بكافة  املقدس  الشعبي  الشهداء 
العتبة  زي��ارة  اىل  العراقية  املحافظات  مجيع  من  الباسلة 

املقدسة يف كربالء وبقية املدن.
وجتدر االشارة اىل »ان قسم ذوي الشهداء واجلرحى ومنذ 
ساهم  2022م  عام  هناية  ولغاية  2014م  عام  يف  تأسيسه 
وحتى  الشعبي  احلشد  شهداء  عوائل  من  الكثري  بدعم 
القوات االمنية، وقد وصلت تكلفة املبالغ املالية املرصوفة 
 )11.000.000.000( ال�  اكثر  اىل  العوائل  هذه  عىل 

دينار عراقي«.

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2023 م

29



تفتتح مركزها الثاني إلحياء التراث 
الثقافي والديني في النجف األشرف

افتتح��ت االمان��ة العامة للعتبة الحس��ينية المقدس��ة الف��رع الثاني لمرك��ز احياء الت��راث الثقافي 
والدين��ي في ش��ارع الرس��ول االعظم ) ص��ل الله علي��ه واله( في محافظ��ة النجف االش��رف، التابع 
لقس��م الش��ؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدس��ة، بحضور نائب االمين للعتبة 
المقدس��ة الدكتور عاء احمد ضياء الدين ورئيس قسم الشؤون الفكرية الشيخ رائد الحيدري وثلة 
من رؤس��اء الش��عب ورجال الدين وفضاء من الحوزة العلمية، تضمن المركز مكتبات عظيمة في 
الخ��ارج مهتمة بمجال اللغة العربية من كتب ومخطوط��ات ومعاجم من التراث العظيم، الغرض 

من ذلك توثيق كل التراث االسامي.

تقرير: منتظر زكي - تصوير: علي الرحياتي

العتبة الحسينية المقدسة
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وملعرفة املزيد عن هذا املوضوع حتدث نائب االمني العام 
الدين  ضياء  امحد  الدكتور عالء  املقدسة  احلسينة  للعتبة 
قائاًل: خطوة مباركة ملركز احياء الرتاث الثقايف الفتتاحه 
هذا املركز املهم واهلادف اىل مجع هذا الرتاث االسالمي 
العريق ونحن وجدناه ليس قضية حملية او قضية اسالمية 

فقط وجدنا من خالل تطلعنا للبلدان اهتاممًا عامليًا.
وهناك  جدا  كبري  العظيم  الرتاث  هذا  ان  واضاف: 
وباللغة  املجال  هبذا  مهتمة  اخلارج  يف  عظيمه  مكتبات 
بعلوم  متمسك  امجع  العامل  انه  عىل  دليل  وهذا  العربية، 
اهل البيت )عليهم السالم( ومتمسكني بثقافة االسالم 

بشكل عام ولكن غري ظاهرة.
خطت  املقدسة  احلسينية  العتبة  ان  حديثه:  واكمل 
االرث  كل  توثيق  نحو  جدًا  ومهمة  كبرية  خطوات 
الرتاث  من  ومعاجم  وخمطوطات  كتب  من  االسالمي 
هذه  ويف  املبارك  العمل  هذا  عىل  املركز  ونشكر  العظيم 
البقعة املباركة حمافظة النجف االرشف مدينة االمام عل 

)عليه السالم(.
والثقافية  الفكرية  الشؤون  قسم  رئيس  حتدث  وبدوره 
احليدري  رائد  الشيخ  سامحة  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
املتفضل  هو  اهلل  ان  وتعاىل  سبحانه  اهلل  بفضل  قائاًل: 
)عليه  الشهداء  سيد  انفاس  وبربكة  واالخر  االول 

السالم( وبربكة جهود االخوة املوفقني الذين استطاعوا 
ان حيققوا هذا االنجاز يف بداية الطريق نسميه انجاز فتي 
وهذه اخلطوة االوىل يف مدينة ابا احلسن )عليه السالم(، 
املقدسة ونشكر  العمل كان سابقًا يف مدينة كربالء  الن 
اجلهود  وكادره عىل  اجلليحاوي  احسان  االستاذ  حقيقة 

املبذولة ملا قدموه من توثيق للرتاث االسالمي.
واردف: نحن نعيش يف العامل االسالمي بواقع ازموي، 
سلخ  حتاول  التي  الغربية  السياسات  خالل  من  وذلك 
الوان  يف  واغراقه  االسالمية  هويته  عن  املسلم  الفرد 
شتى من الرتف الفكري، بحيث يصبح الفرد املسلم ال 
املسائل  هذه  يف  االغراق  وهذا  والرتاب  الترب  بني  يميز 

»د. عالء أحمد ضياء الدين«

»الشيخ رائد الحيدري«
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االخرى، التي التعد من مصادر االسالم ومنابع االسالم 
الفرد والشخصية املسلمة كالببغاء يقلد الغرب  هو جعل 
اهلوية  يف  تكتب  عبارة  جمرد  االسالم  ويبقى  يشء  كل  يف 

واعتقد البطاقات احلديثة كلمت مسلم رفعت منها.
زالت  ال  عظيمة  مدارس  التحقيق  مؤسسات  ان  وبني: 
ثم  املنجز،  هذا  حتقق  اليوم  واىل  تأسيسها  منذ  تعمل 
تدافع  التي  كلها  والعقائدية  والثقافية  الفكرية  املؤسسات 
املنجزات  هذه  تأخذ  االصيلة  ومصادره  االسالم  عن 
اهلادف  املوضوعي  االعالم  خالل  من  وحتاول  التحقيقية 
فهذه  امجع،  االسالمي  العامل  اىل  احلقيقية  الرسالة  بإيصال 
الغاية التي نبتغي من خالهلا الوصول من فتح هكذا مراكز 
مهمة ونحن نتغيا انشاء اهلل بغايًة وهو انه االخوة االبطال 
واالعالمية  الفكرية  املراكز  يف  واالخوة  الرتاث  مركز  يف 
نحتاج منهم ان ُيفعلوا املعلومة ويوصلوها اىل العامل امجع.

ومن جهته حتدث مدير مركز احياء الرتاث ومعاون مسؤول 
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة 
اهلل)عز  من  بتوفيق  قائاًل:  اجلليحاوي  احسان  االستاذ 
وجل( تم افتتاح مركز احياء الرتاث الثقايف والديني فرع 
النجف التابع اىل قسم الشؤون الكرية والثقافية يف العتبة 
احلسينية املقدسة يكون هذا املركز هو مكمل لعمل مركزنا 
اىل  املركز  ينقسم  السالم(،  االمام احلسني )عليه  يف مدينة 
التي  والعلمي  الفقهي  الرتاث  وحدة  اوهلا  وحدات  اربع 
تضم جمموعة خرية من املحققني اضافة اىل وحدة تقطيع 
النص واملقابلة ووحدة التصميم واالخراج الفني ووحدة 

الذاتية.
هذا  تأسيس  فكرة  جاءت  حديثه:  اجلليحاوي  واكمل 
الرتاث االسالمي،  العمل وتوثيق  تطوير  اجل  املركز من 
العمل  وهذا  املوجودة  املخطوطات  لوفرة  وكذلك 
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بالتحقيق  االرساع  ألجل  املحققني  من  جمموعة  اىل  حيتاج 
واخراجه بأرسع وقت ممكن.

اربع  حتقيق  وتم  املركز  هذا  يف  العمل  بارشنا  وأضاف: 
 ، الصيام  )كتاب  تصديرها  تم  للطباعة  جاهزة  عناوين 
البيع(،  كتاب  الزكاة،  كتاب   ، االحكام  دالئل  موسوعة 
وبفضل اهلل سيقام مؤمتر يف هذا العام بخصوص موسوعة 

دالئل االحكام للسيد ابراهيم القزويني.
وبدوره حتدث عضو اللجنة العلمية يف مركز احياء الرتاث 
له رونق  املركز  ان هذا  قائاًل:  التميمي  الشيخ عامر  الثقايف 
الفراغ  سد  عاتقه  عىل  اخذ  حيث  مهم،  ودور  خاص 
املوجود باجلانب االصويل يف القرن الثاين عرش تقريبًا بدايتًا 
بني  ما  اهلل(  )رمحه  القزويني  السيد  كتب  عن  ترشيعنا  تم 
قبلها  وما  بالذات  تقريبًا  الفرتة  هذه  و1264م   1214م 
وطالب  الفقيه  حيتاجها  الذي  االصولية  الكتب  من  قليل 

العلم او االستاذ يف دراسته احلوزوية يف النجف االرشف 
غري مفهرسة وغري حمققة ال زالت خمطوطة، فتمثل جانب 
برزخي للدارس واالستاذ فبدأ املركز بطباعة الكتب املحققة 
)رسالة  مثاًل  املختلفة  ورسائله  القزويني  السيد  لسامحة 
ضوابط  وكتاب  االفكار  نتائج  وكتاب  الضن  حجية  يف 
)اهلل  فبفضل  االحكام(  ودالئل  للرشائع  ورشح  االصول 
عز وجل( وجهود مركز احياء الرتاث الثقايف والديني، تم 
اختيار حمققني اكفاء يمتازون باجلمع بني اجلنب االكاديمي 
واجلنب احلوزوي فكان نتاجهم وعطائهم يليق هبذا املركز 
للسيد  املحققة  املوسوعة  اجلديدة،  املركز  اصدارات  ومن 
الذي من خالله  القزويني وهكذا احلال مع مركز كربالء 
فنحن  املازندراين  العلامء  رشيف  موسوعة  تصدير  سيتم 

اخذنا عىل عاتقنا حتقيق كل مؤلفاته.

»إحسان الجليحاوي«

»الشيخ عمار التميمي«
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ل��م يع��ْد اس��تقبال القصائ��د مقتص��راً على قراءته��ا أو االس��تماع إلى ش��اعرها وه��و يلقيها في 
محف��ل ش��عري أو تس��جيل صوتي في مناس��بة ما، فقد منح اإلنش��اُد القصيدَة مس��احة أوس��ع 
للتلقي والتفاعل مع مضامينها بش��كل فريد وخاص، فضاً ع��ن إثرائها جمالياً عبر التنغيم، ليوفر 
لها بعداً تداولياً بين عامة القراء وفي كل مكان وزمان، فالمنشد يقدم دفقة شعورية تستبطن 
معان��ي القصي��دة، مجس��داً إياها، متقمصاً الحالة الش��عورية التي عاش��ها ش��اعر القصيدة حين 
كتب أبياتها، وهي مس��ألة صعبة الش��ك، يبذل فيها المنش��د جهداً كبيراً، مستعيناً في تحقيق 
ذلك بموهبته أوالً، وبمعرفته وخبرته في مجال اإلنش��اد ومقاماته وطرائق اإلفادة من التقنيات 

التصويرية الحديثة في انتاجه مصوراً، في حالة تسجيل العمل وإخراجه مرئياً.

د. علي مجيد البديري

ثقافة الوالء في اإلنشاِد الُحسيني
قصيدة )تركنا الخلق(.. 

انموذجًا لالرتقاء بالهوّية
ت
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حضورًا  الكربالئي  باسم  و)الرادود(  املنشد  حقق  هنا  من 
وكان  مواسمه،  بكل  احلسيني  اإلنشاد  عامل  يف  ومهاًم  كبريًا 
اختيار  من  مكنته  التي  الفنية  ذائقته  كله  ذلك  يف  حيدوه 
النصوص اجليدة وانتقائها من بني كٍم هائٍل قديم وحديث 
كتابًا  إصداره  يف  ولعل  والعامية،  الفصيحة  القصائد  من 
قرأت  ما  أفضل  عنوان  حتت  القصائد  هذه  جيمع  خاصًا 
توثيقه،  عىل  وحرصه  االختيار  يف  باسم  قصدية  عىل  دلياًل 
فهو  املنشد،  شخصية  جوانب  من  مهاًم  جانبًا  يمثل  ألنه 
النصوص  تذوق  يف  الفنية  وخربته  اجلاملية  ذائقته  يوظف 
الشعرية وعملية اختيارها، ويبدأ هبا أوالً، ال بغريها ألمهية 
ذلك يف حتقيق التقبل إلنشاد القصيدة. ويمكن قراءة جتربة 
التلقي اجلامهريي، األول  أنامط  الكربالئي عرب نمطني من 
يمثله عامة املتلقني، والتفاعل املنقطع النظري الذي مارسوه 
مع  القصائد التي أنشدها يف مناسبات خمتلفة ومواسم عدة، 
إىل حٍد أصبحت فيه بعض القصائد أيقونة للموسم الذي 

حيدر،  يا  عالكاع  علم  قارورة،  )يا  مثل  من  فيه،  ظهرت 
يسجلني، روحي، بنات النبي، عني اهلل ترعاكم، تزوروين، 

مشاي، ُخذ والئي( وغريها الكثري.
أما الثاين فيمثله املتلقون النقاد، ويندرج ضمن هذا النمط 
ففي  وأعالمه،  اإلنشاد  لتاريخ  التوثيقي  العمل  التلقي  من 
جتربته  التسام  نجاحًا  الكربالئي  باسم  حقق  املضامر  هذا 
وهو  )العامي(  وزاجله  فصيحه  الشعر  عىل  أفقها  بانفتاح 
التقنيات  من  مفيدًا  اقتدرًا،  وأكثر  ومرنة  رحبة  جعلها  ما 
احلديثة املختلفة التي تسهم يف تقريب القصائد من املتلقي، 
متامشية مع العرص ورضوراته، ويف الوقت نفسه حتافظ عىل 
الرشعية  للحدود  العقدي من غري جتاوز  األصالة والعمق 
يف األداء والتصوير وتوظيف املؤثرات الصوتية والصورية. 
بالبعد  الكربالئي  خيتارها  التي  القصائد  اعتنت  هنا  من 
عليهم  البيت  بأهل  املؤمن  عالقة  يف  والوالئي  العقدي 
السالم فكانت االختيارات يف كل جمموعة قصائد )ألبوم( 
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...............

هبذا  معنيًة  سنة  كل  من  احلرام  حمرم  شهر  يف  بإنتاجه  يقوم 
الوالء  ثقافة  لتعزيز  املجتمع  حاجة  عن  ومعربًة  البعد، 

لإلسالم املحمدي الصحيح.
 قصيدة )تركنا اخللق(: االرتقاء باهلوية       

لؤي  للشاعر  وأتيناك(  طرًا  اخللق  )تركنا  قصيدة  تعقد 
حبيب اهلالل صلة واضحة يف مفتتحها وُبعدها املضموين 
بأبيات ينسبها بعض املحققني للشاعرة رابعة العدوية )ت 
180ه�(، وينسبها آخرون إىل الشاعر املتصوف إبراهيم بن 

أدهم البلخي )ت 162ه�(، وهي:
تركت اخللق طرًا يف هواكا      وأيتمت العيال لكي أراكا

فلو قطعتني يف احلب إربًا      ملا مال الفؤاد إىل سواكا
احلسني  اإلمام  حال  لسان  حاكت  التي  األبيات  من  وهي 
اخلطباء  بعض  وينسبها  كربالء،  ظهرية  يف  السالم(  )عليه 
عىل لسان اإلمام العظيم، األمر الذي مل يثبت لدى املحققني 
ولعّل  املؤرخني.  من  أحٌد  يذكره  ومل  احلسيني،  الرتاث  يف 

لؤي  الشاعر  قصيدة  منح  القصيدتني  بني  التناّص  هذا 
حبيب طابع الوالء الروحي الذي يسمو إىل أعىل درجات 
عليه  )احلسني  املحبوب  ألمر  والتسليم  والطاعة  احلب 
يف  احلسيني  العشق  رحلة  تصّور  قصيدة  فهي  السالم(، 
رحاب  إىل  املوايل  الواله  العاشق  رحلة  األربعني،  زيارة 
األمل واملعرفة واحلياة املطمئنة، فجامل توظيف أبيات رابعة 
أو البلخي التي تتحدث عن العشق اإلهلي ورحلة العاشق 
التصوف  موضوعة  عن  لؤي  قصيدة  انزياح  يف  يكمن  هلل، 
إىل مجال آخر أبيات يتجسد يف توظيف هذه الرحلة لتمثيل 
حال املشاة يف أربعني اإلمام احلسني عليه السالم قاصدين 
ويف  وظاهري  مرئي  بسلوك  ربطها  أي  املقدسة،  كربالء 
وعىل  روحيًا.  باطنيًا  وعمقًا  معنى  يتضمن  نفسه  الوقت 
املفردات إىل  الكربالئي هبذه  يرتقي باسم  مستوى اإلنشاد 
درجة سامية حتقق الغاية يف مديات العشق وجتسدها بجامل 
مضمون  من  اللحن  محله  ما  يف  واضٌح  هذا  ولعل  كبري؛ 
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كل  تقفل  التي  العبارة  يف  الصوت  امتداد  يف  دًا  جمسَّ مؤثر، 
مقطع ، وهي مفتتح القصيدة واستهالهلا أيضًا: 

تركنا اخللق طرًا وأتيناك                وذبنا فيك حبًا مذ رأيناك
                        مجاالً يوسفيا       ونبعًا كوثريا

يتناغم  اللحن، الذي  نرى يف ذلك تشكياًل فاعاًل لوجدان 
الرئيسة  )املوضوعة  باملحبوب  والفناء  العشق  داللة  مع 
يف  النقي  الفطري  االحساس  الواضح  ومن  للقصيدة(، 
القصيدة،  ألداء  الكربالئي  قبل  من  اختري  الذي  االيقاع 
بطابع مميز مجع بني األصالة يف الرتاث احلسيني وبني احلداثة 
ما  إنَّ  بعده.  األصوات  حشٌد  يؤديه  الذي  الرد  تقطيع  يف 
الكربالئي  باسم  لدى  اإلنشاد  طريقة  حول  قوله  يمكن 
مل  التي  املبهرة  وقدراته  موهبته  الفت  بشكل  عكست  أهنا 
املتالحقة حمافظة عىل مستواها  أعامله  تنضب، وظلت عرب 
الكبري، وال شك أن ذلك قد ارتكز، كام قلنا سابقًا بشكٍل 
خيتارها،  التي  القصائد  جتاه  العالية  حساسيته  إىل  جُممل، 
ة فيها، كي يبتعد، نسبيًا وقدر  ودقة مضامينها، ومديات اجِلدَّ
اإلمكان، عن التكرار أو التشابه مع قصائد مسجلة سابقًا، 
ودلَّ االنتقال ما بني املقامات يف إنشاده قصائد األلبوم )هذه 
احلكاية( الذي تنتمي إليه )تركنا اخللق( عىل مهارة ودقة يف 
االختيار كي تتناسب طريقة األداء مع املضامني، ويتكامل 
العمل بني اللحن املختار إلنشاد القصيدة وطبيعة املفردات 

وأصواهتا.
لباسم الكربالئي َنَفُسه اإليامين وحمبته ووالؤه ألهل البيت 
عليهم السالم وحسه الفني واجلاميل، ووعيه وثقافته، وهي 
مجيعًا تقف وراء هذا النجاح الكبري الذي حيققه باستمرار، 
من  له  حدَّ  ال  جيٍش  بني  واملميز  املؤثر  احلضور  وهذا 
املنشدين أو ما يصطلح عليهم شعبيًا ب� )الرواديد(، ولذلك 
فإنَّ العديد من املجاميع )األلبومات( التي أنتجها، تداوهلا 
مجيع  عىل  الفتًا  مستوى  وحققت  واسع،  بشكل  املتلقون 
األصعدة، ومل ينتِه هذا التأثري بانتهاء موسمها الذي ظهرت 
عىل  حمافظة  بقيت  بل  به،  قصائدها  معظم  واختصت  فيه، 
استامع  كل  عند  تتجدد  وكأهنا  الواسع،  وتلقيها  حضورها 

هلا. 
حتمل قصيدة )تركنا اخللق( بوصفها خطابًا ذا أبعاد فكرية 

الوالء  هبوية  تتصل  عميقة  مضامني  وأخالقية،  ومجالية 
واملحبة ألهل البيت عليهم السالم ولنهضة اإلمام احلسني 
يف  تعاىل  هلل  واالنقطاع  التوجه  معنى  عىل  وتؤكد  املباركة، 
طريق احلسني عليه السالم، فالزائر البد أن يتسلح باملعرفة 
وثقافته،  وعيه  وتثري  وعقائده  بدينه  صلته  تقوي  التي 
النهضة  قضايا  مع  واملثمر  االجيايب  التفاعل  من  وتزيد 
املتلقي/  ويؤدي  الكثرية،  ودروسها  ومضامينها  احلسينية 
بمختلف  احلياة  يف  اجيايب  حضور  عرب  املعاين  هذه  املوايل 
مرافقها وظروفها . ويتزود الزائر من زيارته بام جيعله أكثر 
الويل  فمعرفة  عقيدته،  عن  ودفاعه  إيامنه  يف  وصالبة  قوة 
اهلل  ملعرفة  الطريق  السالم هي  اإلمام احلسني عليه  الشهيد 
والتيه،  الضالل  من  احلصني  احلصن  وهي  وطاعته،  تعاىل 
معرفة  حمور  عىل  مركزة  القصيدة  أبيات  جاءت  ولذلك 
احلسني بوصفها هوية للمؤمن، فهو اهلدى والنور والبهاء 
والطهور، وهو الفوز واحلق واحللم واإليثار واخللق القويم، 
وهو النرص والظفر والشفيع الذي به متحى الذنوب، وترفع 

الظلامت عن الشقي. تقول األبيات: 
عرفناك اهلدى والنور حتدو بالعباِد              

                                         مليٌك تأرس القلب إىل درب الرشاِد
حسنٌي يوسٌف من أنت يف عني الفؤاِد            

                                        فال غرو إذا ارشقت قّطعَن األيادي
فُســــــْر فيــنا بام هتـــواه رجـــالِك               

                                           ولو للمــــــــــــوت واهللِ تبعنــــاْك 
                 فزدنا منك ضيا       ونبعـــــًا كوثريا

املختصة  املعاين  هذه  تتضافر  كيف  نرى  أخرية  وبنظرة 
املعرفة  هذه  وارتباط  السالم،  عليه  احلسني  اإلمام  بمعرفة 
القصيدة  إنشاد  طريقة  مع  احلق،  لطريق  واهلدية  بالعلم 
وأدائها، فقد استبطن باسم الكربالئي هذه املعاين وعاشها 
من  جعل  الذي  األمر  وطريقته.  األداء  ايقاع  اختيار  عرب 
يف  والفناء  واملحبة  بالوالء  تنبض  جتربة  بأكمله  التسجيل 
ورضورة  املوايل  حياة  يف  فاعاًل  نجاحًا  وحتقق  املعشوق، 
من رضورات املعرفة يف وقتنا الراهن، فهي ختتزل الطريق 
لتصل إىل روح املتلقي ومشاعره، وحترض عقله عىل التفكر 

واالعتبار واكتساب املعرفة.
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وقالت صحيفة )تولونيوز( يف تقرير هلا ترمجته )األحرار(: 
إن »الطالبات يف الصفوف املدرسية من السادس إىل الثاين 
بحلول  يصادف  حيث  جمهوالً،  مستقباًل  يواجهن  عرش، 
إغالق  عىل  يوم(   500( مرور  )املايض(  األحد  اليوم 

املدارس ومنعهن من التعليم«.
ونقلت الصحيفة عن عدد من الطالبات قوهلن: إن »إغالق 

املدارس تسبب هلّن بمشاكل نفسية«.
يشهد  أن  للغاية  املهم  »من  إنه  )صدف(:  الطالبة  وقالِت 
مجيع  حرمت  حيث  املأساوية،  األحداث  هذه  عىل  العامل 

النساء والفتيات من التعليم«.
فيام قالت الطالبة )سعدية(: إّن »الفتيات يستيقظن صباحًا 
إىل  بالعودة  حيلمن  حيث  عيوهنّن،  من  تنهمر  والدموع 

املدرسة«.

حرمان )3500 كفيفة( من الدراسة
بشأن  خماوفهن  عن  )كفيفات(  طالبات  عدة  وأعربت  كام 
أسوة  تعليمهن  إكامل  يأملن  وكن  املجهول،  مستقبلهن 

بأقراهنن.
الصف  يف  كفيفة،  فتاة  وهي  )مليكة(،  الطالبة  وذكرت 
هو  لدهيا  كان  الذي  الوحيد  »األمل  ان  عرش،  احلادي 

املدرس، لكنّها ُحرمت منها لعّدة أشهر«.
طالبان  حركة  أغلقت  عندما  املايض  العام  »يف  وأضافت، 
يأس واكتئاب، وشعرت  املتطّرفة مدارسنا، كنت يف حالة 

أنه ال توجد طريقة للعودة إىل املدرسة«.
وشاركتها الطالبة الكفيفة )بارونا( احلديث، مطالبة بإعادة 
يمكنهّن  ال  »الفتيات  أن  إىل  مشريًة  املدرسة،  أبواب  فتح 

الدراسة يف املنزل«.

ترجمان
الفتيات  غابت  500 يوم«  «

المدرسة عن  األفغانيات 
المتضّررات  أكث��ر  والكفيفات 

م��ن إيق��اف التعلي��م

تقرير/ أسماء صايين وناشطون  سياسيون  محللون  دع��ا 
المنظمات  المرأة  حقوق  مجال  في 
للضغط  الدولي  والمجتمع  الحقوقية 
على الحكومة الحالية في أفغانستان، 
إلرجاع الفتيات من طالبات الثانوية إلى 
مقاعد الدراسة، بعد تركهّن لها ألكثر 

من )500 يوم(.
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املدارس  أبواب  فتح  إعادة  »نريد  )شبانة(:  صديقتها  قالت  فيام 
لنا، عىل األقل لنا نحن املكفوفني«.

كفيفة  طالبة   )3500(« فإّن  الرسمية،  اإلحصائيات  وبحسب 
مسجلة يف املدارس بالعاصمة كابل وبقية املحافظات، واللوايت 

ُحرمن من التعليم هنائيًا«.
إن  فرهادي:  توريك  السيايس  واملحلل  الناشط  قال  جهته  من 
مدارس  فتح  إلعادة  كبرية  جهودًا  تبذل  مل  احلالية  »احلكومة 

الفتيات عىل مدى األشهر الستة عرش املاضية«.
وقالت الناشطة يف جمال حقوق املرأة، مريم معروف أرفني: إن 
الفتيات  أكثر  هّن  السادس  الصف  فوق  الكفيفات  »الطالبات 
ضعفًا يف املجتمع األفغاين، حتى أهنن مل يلقني أي اهتامم خالل 

فرتة احلكومة السابقة«.
كابل،  املكفوفني يف  املسؤول عن قضايا  القسم  فيام حث رئيس 

فريد اهلل عزيزي »عىل إعادة فتح أبواب املدارس للطالبات«.

الفتيات يستيقظن 
صباحاً والدموع تنهمر 

من عيونهّن، حيث 
يحلمن بالعودة إلى 

المدرسة..
كما ال يمكنهّن الدراسة  

داخل المنزل..

،،

،،
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)عليه  املجتبى  احلسن  االم��ام  حياة  يف  اكثر  تطرقنا  ولو 
املؤمنني  أمري  ابوه  الذي هنجه  السالم( لوجدنا ذات اخلط 
مرة  يتجسد  مجيعا  السالم(  )عليهام  الزهراء  فاطمة  وأمه 
أخرى يف سريته، حيث مل ير مصلحة فوق مصلحة االسالم 
العليا، وال قيمة ليشء اكرب من قيمتها بل لقد ارخص كل 

يشء يف سبيله ألهنا سبيل اهلل وكلمته العليا .
السالم(  )عليه  احلسن  )االم���ام  كتاب  مؤلف  ويقول 
يف  املقدادي  كاظم  فؤاد  الشيخ  العليا(  اإلسالم  ومصلحة 
مركز  عن  والصادر  2016م  لعام  االوىل  للطبعة  مقدمته 
االمام احلسن للدراسات التخصصية يف النجف االرشف 

واملطبوع عىل نفقة العتبة احلسينية املقدسة:
مشاركة  حقيقة  ومروياته  التاريخ  كتب  لنا  نقلت  »لقد 
السالم( يف كثري من حروب  املجتبى )عليه  االمام احلسن 
الدفاع عن بيضة االسالم يف كثري من الفتوحات االسالمية 
ايام اخلليفة الثالث منطلقا من مقولة ابيه امري املؤمنني )عليه 
يف  كررها  التي  العليا  االسالم  مصلحة  رعاية  يف  السالم( 

البالغة اخلطبة  اكثر من موضع وقد وردت يف كتاب هنج 
يكن  ومل  املسلمني،  امور  سلمت  ما  ألسلمن  )واهلل   :74

جوُر اال عل خاصة(«.
السالم(  )عليه  االم��ام  بلغ  »عندما  امل��ؤل��ف:  ويضيف 
أعيان  بني  ب��رز  وق��د  يزيد  او  عمره  من  عاما  العرشين 
االمور  حقائق  اىل  وتطلعاته  العالية  مواهبه  يف  املسلمني 
االحداث  تلك  مرارة  يتجرع  ابيه  مع  ومىض  ومشكالهتا، 
الوقائع لألحداث ويعمالن لصالح  القاسية ويرتقب معه 
االسالم خصوصا عندما انضم اىل املسلمني الذين اجتهوا 
اىل افريقيا بقيادة عبد اهلل بن نافع واخيه عقبة يف جيش بلغ 
تعداده عرشة االف جماهد اذ تم النرص للمسلمني والفتح 
وقد  معهم  جياهد  وحبيبه  الرسول  حفيد  بوجود  متفائلني 
عاد االمام احلسن )عليه السالم( اىل مدينة جده وقله مفعم 
بالرسور وعالمة االرتياح بادية عىل وجهه الكريم النتشار 

االسالم يف تلك البقعة«.

)صلى  الله  رسول  جده  لسان  على  السام(  )عليه  الحسن  االمام  به  ُحظي  الذي  المقدس  المقام  ان 
المباركة بكل ما تحتويه من جوانب عظمة  التأمل وسبر أغوار سيرته  الله عليه وآله( يدفعنا لمزيد من 
وكمال ذاتية وحكمة وسداد رسالي والذي ينسجم تماما مع وصف رسول الله )صلى الله عليه وآله( له 

وموضعه منه بأنه: »الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة، وابوهما خيرا منهما«.

اإلمام الحسن 
ومصلحة اإلسالم

قراءة: حسين النعمة
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التعددية

ص��در حديثًا العدد مؤسس��ة الدليل للدراس��ات والبحوث العقدية، التابعة للعتبة احلس��ينية 
املقدس��ة كت��اب »التعددية الدينية.. ع��رض ونقد« للدكتور مصطف��ى عزيزي عضو املجلس 

العلمي يف املؤسسة.
ويبحث هذا اإلصدار يف قضية تعدد األديان، وجييب عن أسئلة من قبيل: هل يمكن أن يكون 
أكثر من دين حقا يف آن واحد؟ وهل مجيع األديان تضمن الس��عادة للبرشية؟ وهل يس��تطيع 
البرش احلصول عىل السعادة يف ظل أديان متعددة؟ وهل يمكن ألتباع الديانات املختلفة حتقيق 

التعايش السلمي يف ما بينهم يف ظل اختالف عقدي شاسع؟
كام ينف��ع هذا اإلصدار أصح��اب التخصص واملهتم��ني بالعلوم العقلي��ة والعقدية، وعموم 

املثقفني.

السالم(  )عليه  احلسن  لألمام  املشهودة  املهام  اهم  اما 
فكانت:

1. دوره )عليه السالم( يف حرب الناكثني املعروفة بحرب 
اجلمل التي استعرت اثر مترد يف البرصة ورفع السالح بوجه 
امري املؤمنني )عليه السالم( بالذهاب اىل الكوفة تنفيذا ألمر 
ابيه ليستنفر اهلها ملساعدته من خالل خطبة معروفة وكيف 
الناس  اخذل  الذي  االشعري  موسى  ابو  اىل  تّصدى  انه 
اليهم بأن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( قد أمر  واوحى 

باعتزال الفتن ورغم ذلك فقد استجاب الناس لنداء السبط 
املجتبى عليه السالم 12 الف ذهبوا اىل البرصة.

القاسطني  ح��رب  يف  ال��ري��ادي  السالم(  )عليه  دوره   .2
التي  الشام  يف  البغاة  حرب  وهي  صفني   بحرب  املعروفة 
قادها معاوية بن ايب سفيان خروجا عىل خالفة امري املؤمنني 
جهده  وبذل  للجهاد  املسلمني  بتعبئة  قام  اذ  السالم  عليه 

إلحباط مؤامرة التحكيم واالحتجاج عىل املنادين به.
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جتــــرهيــــا ـــــــــــربًة  ع ـــــــدَك  عـــــــن ـــــــــــاَن  ك إْن 
ــــوٍة  ــــضــــاجــــع صــــف فـــعـــســـى نــــــُبــــــّل هبــــــا م
ـــــــــررت عــــــىل مــــــنــــــازل عـــصـــمـــٍة  ولـــــقـــــد م
ـــُت حــــتــــى ِخــــلــــُتــــهــــا ســـُتـــجـــيـــُبـــنـــي  ـــي ـــك ـــب ف
حــــيــــدٍر  ـــلـــة  عـــقـــي وقــــفــــت  إذ  وذكــــــــــــرُت 
ــــــــــــــْت مــــصــــائــــب أّمــــهــــا  ــــي َوِرَث ــــت بـــــــأيب ال
وحـــفـــظـــهـــم  الــــعــــيــــال  مجــــــع  عــــــن  ــــلــــه  ت مل 
ـــْت  ـــنَ ـــَث ـــان ف مِحـــــاهـــــا  ـــوا  ـــك ـــت ه إذ  أنـــــــَس  مل 
ــــا  ـــــوب كــــأنهَّ ـــــل ـــــق تـــــدعـــــو فــــتــــحــــرتق ال
ْت  رَسَ إذا  ــــوُن  ــــك ي َمــــــن  ــــاؤك  ــــس ن هــــــذي 
ــــهــــا »زجـــــــــــر« بـــــــرب مـــتـــوِنـــا  ــــســــوق أي
ـــا  ـــوُن ـــص عــــجــــبــــًا هلـــــا بـــــاألمـــــس أنـــــــــَت ت
وقـــلـــوهبـــا  ــــنــــا  الــــَق يف  ــــــَك  ــــــرأِس ب ورَسوا 
ـــا  ـــاهل ح ـــــــــــُة  رؤي شــــــجــــــاُه  ـــــــــــــروه  أّخ إن 

ــهــا ــســقــي ـــــــــأرِض الـــــطـــــّف كـــــي ن فـــــانـــــزْل ب
ـــــــن جـــــارهيـــــا ــــــــاد م ــــــــب ــــــت األك ــــــّل ـــــــا ب م
ــا ــه ــي ـــــّوة كــــــــان ُألـــــــقـــــــَي ف ـــــب ـــــن ــــــقــــــُل ال ثِ
ـــا ـــه ـــي ـــل ـــــــىل أه ـــــــًا ع ـــــــزن بــــُبــــكــــائــــهــــا ح
ـــا ـــه ـــي ـــــة تــــصــــغــــي لـــــصـــــوت أخ ـــــول ـــــذه م
ـــــرب أبــــيــــهــــا ـــــص ــــا ب ــــه ــــل ــــاب ــــق ــــــدت ت ــــــغ ف
ـــهـــا ـــي ـــن بــــــــفــــــــراق إخــــــــوهتــــــــا وفــــــقــــــد ب
ـــا ـــه ـــي ـــام ح إىل  ـــــا  ـــــه ـــــج ـــــواع َل َتـــــشـــــكـــــو 
ـــــــن فـــيـــهـــا ـــــــــره م ــــــي حـــــشـــــاهـــــا مج ــــــرم ي
حـــــادهيـــــا ومـــــــــن  ــــا  ــــه ــــق ــــائ س األرس  يف 
أبـــيـــهـــا بـــــســـــّب  حيـــــدوهـــــا  »الـــــشـــــمـــــر«  و 
ُتـــــبـــــدهيـــــا ــــــــٍة  أمــــــــي آُل  والــــــــــيــــــــــوَم 
ـــــــا يــضــنــيــهــا ـــــــده ــــــه، ووج ــــــي تــــســــمــــو إل
ـــهـــا ـــشـــجـــي ي ـــــه  ـــــال ـــــح ف ـــــــــّدمـــــــــوه  ق أو 

شعر: السيد رضا الهندي

آه يا زينب
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أنللْر فيَّ يا َسلليِّدي هللذا الظمأ الذي 
ذوب حروفي.. في محبتك

حسين... يا 
َسيِّدي، هّدئ يفَّ وجع هذا الظمأ اىل رضحيك.. كنت أكابده، وفؤادي يذرف َعربات.. 
اذ يأيت اليه نداء الزيارة امللحاح، وحتكم اراديت لزام زيارتك، فاذرف َعربة هوى أبرصها 
يف داخل حرف أثر حرف.. أطفئ هبا شوقي فتذوب كلاميت عىل لساين، فتنساب اىل َشهد 
وسالمك،  بنورك  فكري  تضّمخ  أحسها  كاملسك..  الطيب  جدثك  عطر  وأشم  الكتابة, 
يدي  أمسكت  كلام  نفيس  وختّضل  روحي،  وتستيضء  ترابك،  بعطر  جسدي  خ  ويتضمِّ

مرقدك. 
حّفت  قد  املناداة  عربات  أتنّسم  وأنا  زياريت،  ُتزهر  التي  الترضعات  هذه  يّف  َسيِّدي،أنْر 
برضحيك. أجعل أياديك الرحيمة تفيض عّل بأقداٍر خفية فأبدو هبا وكأين مزدان بخاتم 
رضاك. وأبعد عني أيادي خفية كأهنا مدية ال ُترى مفتعلة أو قوية ال هم هلا اال مصلحتها.. 
وهي تعج بأزاهري رغبة التسلط واالنا، سافرة، ورعة متشحة بأرواح ال صلة هلا بمقدسك. 
نفسه  أسارير  من  خوف  به  مَن  أو  أعمى  كأي  أناجيك  وأنا  سمعي،  يّف  أرهف  َسيِّدي، 
وهو فوق ثراك يمسك أبوابك، ويلثم ثغره شباكك. أنّى يل أن أنال رضاك وبناين خملوطة 

باألوهام واملعايص.. وأنا يف خدمتك.
َسيِّدي، ُشّد اإِلْزُر، وخذ بيديَّ ليعلَم هبنائي من جيوز السهل يف حرويف بحقك.. أن ُيسكت 
أصواهتم اخلفية كامن يف توفيقايت منك.. ال من غبار وسوستهم وُعتمة نفوسهم. مؤمن 
حق االيامن ان مالئكة احلرضة ستتوالين ان هتفت باسمك.. وأنا أغّض حياء من عيني 

من صويت الواهن، من ركبتّي اذ بركتا من خجل أمام مشهدك.
َسيِّدي، دع يّف عشقك ينمو ويسمو حتت قبتك، فكل يشء يّف له مذاق الدمع يف فمي.. 

اخلبز الذي أكله يف حرضتك، وزيارتك، الصالة يف حمرابك.
َسيِّدي، كل ما يّف صالة، اردد أسم اهلل الذي سينجيني من غدر احلياة ونار األخرة باسمك.

حيدر عاشور
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قدمها  التي  والتضحيات  واملواقف  القصص  عن  البحث 
الذين  رجاهلا  صدور  يف  تذهب  تكاد  احلسيني  املنرب  رواد 
حتملوا العناء واجلهد املبذول يف خدمة االمام احلسني )عليه 

السالم (.
التحقيق واملثابرة والسعي احلثيث  من خالل االستمرار يف 
ندّون تاريخ تلك القصائد واملواقف النبيلة والسامية العالقة 

يف أذهان املشاركني يف االحداث والوقائع .
بن  جواد  حممد  الدكتور  األستاذ  القدير  بالباحث  اتصلت 
يف  الفضالء  االساتيذ   من  توفيقه(  )دام  اجلزائري  جاسم 
يف  ما  عن  يزودين  ان  متفضاًل  منه  وطلبت  الكوفة  جامعة 
وطن  الرادود  للمرحوم  ومواقف  ذكريات  من  ذاكرته 

النجفي )تغمده اهلل برمحته( .
النجف  موكب  دور  عن  مشكورًا  وارسله  يل  فكتب   
االرشف يف يوم األربعني ال� )20 من صفر األحزان( وقصة 
) تصاعدت حدة  بالنص:  الوقت فكتب  القصيدة يف ذلك 
االجراءات احلكومية ضد الشعائر احلسينية يف عام 1978، 
االرشف  النجف  مدينتي  يف  قواهتا  من  عددًا  حشّدت  إذ 
وتشكلت  احلرام،  حمرم  شهر  حلول  مع  املقدسة  وكربالء 
الرشطة،   ، احلاكم  البعث  حزب  )رجال  من  القوات  تلك 

بضعينة  رحن��ه 
قصة قصيدة

 للشاعر الحسيني الشيخ
 عبد الحسين أبو شبع النجفي 

يرويها/ أحمد الكعبي
اجليش ، واملخابرات(، وفرضت اجراءات صارمة ضد 
اقامة املواكب احلسينية يف العرشة االوىل من شهر حمرم، 
ويف شهر صفر منعت املسري إىل مدينة كربالء املقدسة، 
مسلكًا  الزراعي  الطريق  باختاذ  الزوار  بعض  فقام 
ملسريهتم لياًل خوفًا من مراقبة رجال السلطة واعتقاهلم، 
السيارات  بركوب  الزوار  من  أخرى  اعداد  قامت  فيام 
الثاين  كانون   29( ل�  املوافق  ه�(  صفر1398   19( يوم 
1978( والتجمع مع الزوار اآلخرين يف حسينية أهايل 
املقدسة  كربالء  مدينة  يف  الواقعة  االرشف  النجف 

املعروفة بحسينية »املشاهدة«.
احلسينية  املواكب  دخول  بعدم  قرارًا  السلطة  اختذت   
احلسيني  الصحن  اىل  منفرد  بشكل  العراقية  للمدن 
الرشيف، وقد أبلغ حمافظ كربالء اصحاب املواكب بأن 
كل حمافظة تقوم بالدخول إىل الصحن احلسيني الرشيف 
بموكب موحد ملواكب مدن تلك املحافظة، فتهيأ موكب 
حمافظة النجف االرشف للمسري باجتاه الصحن احلسيني 
الرشيف من جهة باب القبلة ، وقام أفراد السلطة بوضع 
الفتات تأييد للنظام البعثي  احلاكم  وصور البكر ونائبه 
أمام موكب أهايل النجف االرشف لتضليل الرأي العام 
وإظهار أن العالقة جيدة بني السلطة احلاكمة واجلامهري. 
الساعة  املوحد  االرشف  النجف  أهايل  موكب  انطلق 
العرشين من صفر عىل هيئة جماميع  السابعة من صباح 
السالم(  احلسني)عليه  اإلمام  صحن  صوب  للمسري 

  هاليوم إجينة 
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املجموعة  فدخلت  حسينية،  قصائد  يرددون  وأخذوا 
عند  الرشيف  احلسيني  الصحن  اىل  املوكب  من  االوىل 
الساعة العارشة صباحًا، وتواىل دخول املجاميع األخرى 
عندها صعد  املوكب،  بأفراد  املقدس  الصحن  امتأل  حتى 
الرادود احلسيني  وطن وألقى قصيدة لطمية وكان عنواهنا 
)رحنه بضعينه( للشاعر عبد احلسني أبوشبع ، وبعد انتهائه 
االرشف  النجف  أهايل  موكب  انطلق  قصيدته  قراءة  من 
مناهضة  وأخرى  حسينية  شعارات  رفعت  كبرية  بتظاهرة 
املقدسة،  كربالء  مدينة  شوارع  طافت  احلاكم  للنظام 
)عليه  العباس  الفضل  أيب  صحن  إىل  املظاهرة  واجتهت 
واستمرت  املوجودة،  السلطة  قوات  أخاف  مما  السالم(، 
ذلك  ظهر  بعد  والنصف  الثانية  الساعة  حتى  املظاهرات 
اليوم، وقد مزقت اجلامهري الصور والالفتات التي وضعتها 

السلطة املحلية يف مقدمة املوكب.
بموكب  االرشف  النجف  حمافظة  مواكب  لدمج  كان 
األخرى  املحافظات  زوار  من  كبري  عدد  ودخول  واحد، 
مع املوكب، السبب الرئيس يف جعل موكب أهايل النجف 
بنصف  امتأل  قد  احلسيني  الصحن  ان  حتى  جدًا  كبريًا 
سيطرهتا  تفقد  السلطة  رجال  جعل  األمر  هذا  املوكب، 
التعرض  من  تستطع  ومل  كربالء،  مدينة  يف  املوقف  عىل 
للمتظاهرين، لذلك استخدموا علب الصبغ )البخاخ(، إذ 
باألصباغ من  املتظاهرين  عمدوا إىل رش ظهور عدد من 
دون علمهم، فعند رجوعهم من كربالء املقدسة اىل مدهنم 

باعتقال من ظهر عىل  يقومون  اخلارجية،  السيطرات  ويف 
ظهره الصبغ ويساقون إىل السجون( .

به الدكتور اجلزائري املحرتم بذكر بيت  ونختم ما تفضل 
الزالت  التي  اخلالدة  الرائعة  القصيدة  تلك  أبيات  من 

تسمع من قبل اجلامهري احلسينية:

رحنـــــــه بضعـــــينة              هاليــــــوم أجيــــــــنة 
من كربله رحنه أيتام                للكوفة واليرس الشام 
ومن يـــــــــدري بينه            هـــــاليــــوم أجينـــــة 

هاي الضعينة اجلانت أبني أطياب
واهبيبة الـوليان جانت تنهـــــــاب 
لن الدهر خــــالها ما بني أجناب 
ايبارهيا جتـــــال االخو والسالب
وافتـــر دهرنه       هالشكل رصنه 

راحت وجوه الوليان             ورحنه بشامتت عدوان 
وجـــــــــــارت علينه             هاليـــــوم أجينــــــــــــه 

هاي أختك أتناديك واسمع يا حسني 
خدها عىل اتراب  الكـــرب جتري العني 
تدري تكــلك جنت يبن امـــــــي وين

هاليوم اجيت الكـــــربك وجيتي امنني 
ابكـربك لكيتـــــــك  من الشام أجيتـــــــك      
يالكلفتــني بأطفـال  عكبك خيويه ابيا حال      
هاليـوم أجينــــــــــه  واميســـــــــــــــــــريينه            
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ــصــوُل ــفـــ ـــ ـــ ـــُم وال ـــواس ــــ ـــــــــــقـــــــــــاِســـــــــــُمــنــا امل ُت
هـتفنا      ــا  ـــ مـــ الــــــــمـــــــــــقــــــــــــــــــــابـــــُر  ــُع  ـــ ــس ـــ ــتهَّ ـــ وت
ما      إذا  ــا  ــن ـــ ـــ ـــ ل ــــوُش  اجلــــي ـــــُد  ـــ ـــ ـــــشـــ ـــ ــتـــ ـــ ـــ وحتـــ
ـــا      ــا نــــــــبــكـــــيــــــــــــــــــــــــــــــــَك إّم ــنـــ ـــ ـــزٍن ب ــــ أمـــــــن ح
خـــــــراٌب      ــرٌة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ذاكـــ ــَع  ـــ ـــ ـــ ـــ ــدم ـــ ال اّن  أم 
ـــن الــــــــحـــــــــــــــــكـــــاِم جـــــيـــــٌل      ويــــــــعــــــــلـــــــــــيــهــا م
ــًا      ــّب ح فـــيـــَك  نـــذهـــــــُل  الــــــــحــــــــالـــــــــــيـــــــــــِن  ويف 
مـا      إذا  ــــ  ـ مـــــنــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــانــا  ــنــا  ــي ـــ ــِم ـــ ـــ ــنْ ـــ ـــ وَت
ــَك ذبـــــحـــــًا      ـــ ــي ـــ ــا الــــــــطــــــــغــــــــــــــــــــاُة إل ــن ــســُب ــن وي
أبـــــــا األحــــــــراِر حـــــســـــبـــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــُم إبـــــــاًء     
ـــخـــارًا      ــالِت هبـــم ف ـــ ـــ ــاك ـــ ـــ ــث ـــ ـــ ــُب ال ـــ ـــ ــس ـــ ـــ وح

يـــــســـــيـــــُل دٌم  ــَك  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ـــ إل ــا  ـــ ــن ـــ ــُع ــمـــ ويـــــجـــ
ــي َتـــــســـــتـــــطـــــيـــــُل ـــ ــاف ــن ـــ ــمـــ ـــ ـــ ـــ ــَك وال ـــ ــبِّ ـــ ــح ـــ ب
ــا الـــــــنـــــــزُر الـــــقـــــلـــــيـــــــــــُل ــن ــُع ـــ ـــ ــَد دم ـــ ــّش ــح ـــ ت
ــا حــــــزٌن جـــــــــــــــــلــــــــيـــــُل؟ ـــ ــنَ ـــ ــن ــي ــق ـــ ــــاَء ي ـــــ أض
ــا فـــــيـــــهـــــدُمـــــــــــهــــــــا الــعــويـــــُل؟ ـــ ــه ـــ ــُم ـــ ــرمِّ ـــ ن
ــُل؟ ـــ ــي ــاِت جـــ ـــ ـــ ــب ـــ ـــ ــكـــ ـــ ــن ـــ ــال ـــ ــا وب ـــ ـــــالن ــت ــقـــ ـــ ب
ـــوُل ـــذهــــ ــُمــنــا ال ـــــســلـــ ــيـــ ـــ ـــ عـــــــن الـــــــبـــلـــوى فـــ
ــبــيــُل ـــ ـــــقـــ ـــ الـــ وال  ـــعـــشـــرُي  ال ال  ــــــ  ــا  ــن ـــ ــل ـــ ــت ـــ ُق
ــُل ـــ ــي ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــَك الـــنـــســـُب األصـــ ــُر إنهَّ ــخـــ ــفـــ ـــ ــن ـــ ف
الـقــــــتـيــــُل! الـــــُحـــــرُّ  أبـــــاهـــــُم  ـــأّن  ــــ ب
ــوُل ــكـــ ـــ ــث ـــ ــُم ال ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــه ـــ ـــأنهَّ الـــــــحـــــــرَب أمُّ ــــ ب

شعر/ السيد محيي الدين الجابري )رحمه الله(

كرب����الُء 
الهوّية
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ــــــــامَر فـــــيــــــــهــا      ــر األع ـــ ـــ ـــ ــصِّ ـــ ـــ ـــ تـــــــــــنـــــــــــادوا ق
ــِل عـــــــــــصــــــــٍر      ـــ ـــ ــكـــ ـــ ـــ ـــ ـــذا والـــــــثـــائـــروَن ب كــــ
ــٌم      ـــ ــْج ـــ ـــ ــــي ُع تــــراجــــُم لــلـــــــــــوقـــــــــــــــــــــــائــِع وه
ــى مـــــــــــوٍت عـــــــــــــــــزيــٍز      ـــ ـــ ـــ ــم إل ـــ ــه ـــُ ــدب ـــ ــن ـــ وت
أبــــــــــــــــــــــــــــــــٌي      دٌم  ــلُّ  ـــ ـــ ــض ـــ ي هـــــــل  ـــاذا  ــــ ــــ وم
ــراري      ـــ ـــ ـــ ــب ـــ ـــ ــٌش ال ـــ ـــ ــطـــ ـــ ـــ ــــورِه عـــ ــــن يــــلــــوُذ ب
ــيـــــن لــيــٍل      ــُة بـــ ــافـــ ـــــســـ ـــــمـــ وتـــــشــتـــــــــــبـــــــــــُك الـــ
الــــــــــــــضــــــــحــايــا      دَم  ـــاُح  ـــب ـــص ال انـــتـــهـــَب  إذا 
ــا هبــّيــًا      ـــ ـــ ـــ ــي ـــ ـــ ـــ ــدن ـــ ــَف ال ـــ ــوق ـــ ــت ـــ ــاس ـــ ـــرى ف جــــ
ــــدارْت      ــــت اس إذا  ــاِر  ــه ـــ ـــ ـــ ــن ـــ ـــ ـــ ال كــــام  وكــــــان 
مـنـه      ــاُن  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــيــجـــ ــت ال فــــــــتـــــــــــجــــــــفــُل  يـــشـــعُّ 
ــــ      اس ـــــــا  إّم األرِض  جــــيــــاِع  عــــىل  ـــُح  ـــي ـــص ي
ـــــــُف مـــــعـــــنـــــى      ــــ ـــِس ألــــ ــــ ـــاك ـــش ـــم امل ـــك ـــوِع جل
عـلـيــــــِه      نـــــبـــــتـــــْت  ـــذي  ــــ ال ــِح  ـــْ ــل ــمـــ ــلـــ ـــ ول
ــًا قـــــديــــــــمـــــًا      ــيـــــفـــ ــْم ســـ ــكـــ ــوعـــ ــوا جـــ ــمـــّ ـــ ــل هـــ
ــٍد      ـــ ـــ ــدي ــِل مــــن ح ـــ ــاك ـــ ــي ـــ ــه ـــ ــال ـــ ـــوا ب ــــ ـــول وصــــ
ـــدّوي      ــــ ــٍة ت ـــ ــاوي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ وبـــــــاألحـــــــشـــــــاِء خـــ
ــم رعـــــيـــــــــــــــــٌل      ــهـــ ــِدمـــ ــقـــ ـــ ــداِء ي ـــ ــه ـــ ــش ـــ ــال ـــ وب
ــِص الـــــــعـــــــزِّ ثـــــــوٌب      ـــ ـــ ـــ ــي ــم فـــلـــيـــَس ســـــوى ق
ـــدوٍر      ــــ ــة فـــــــي ص ـــ ــرام ـــ ـــ ـــ ــك ـــ ـــُد ال ـــئِ ــــ وهـــــل َت

ــوُل ـــ ــطـــ ـــ ــٍد ســـــــمـــــــــــاويٍّ ي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــجـــ ـــى مـــ ــــ إل
ـــُل ومــــــا الـــصـــهـــيـــُل ـــي ـــل ـــص عــــــــــوارُف مـــــا ال
ــوُل ـــ ــق ـــ ــرُب مـــــا ت ـــ ـــ ـــ ـــ ــعـــ ـــ ــت ــم فـــ ـــ ــه ـــ ــّدث ـــ ــح ـــ ُت
ــُل ـــ ــي ـــ ذل مـــــــــوٌت  ــْم  ـــ ــاده ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ك مـــــــا  إذا 
دلــــيــــُل؟ دٌم  كـــــــــــــــــــــــربــالَء  ـــي  ــــ ف لـــــــــــه 
ــقــي مــــواجــــَعـــــــــُه احلــــقــــوُل ـــ ــســـ ـــ ـــ ــت ـــ ــســـ ـــ ـــ وت
ــام حيـــــوُل ــه ـــ ــن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ـــ ـــ ـــ ـــ ــــو ب وآخـــــــــَر وهـــــ
األصـــيـــُل ــَب  ـــ ـــ ــه ـــ ــت ـــ ان ـــا  مــــ وردهَّ  ـــاَم  ـــغــــ فــــ
ــيـــــُل ـــ ـــــمـــ ـــُق الـــــجـــ ــــ ــــ ــــ ــــاَج كـــــأنـــــه األل ـــــ وم
يـــــــجـــوُل ــا  ـــ ــه ـــ ب اســـــــــتـــــــــداَر  األرُض  ـــه  ــــ ب
تـــــمـــــيــــــــــــــُل أو  ــوي  ـــ ــه ـــ ــت ـــ ف ــا  ـــ ــه ـــ ــُك ـــ ــربِ ـــ وي
ــوُل ــم ـــ ــخ ـــ ـــــــوِف ال ــم مـــــــن اخل ـــ ــه ـــ ــدهَّ ب ـــ ــب ـــ ــت ـ
ــُل ـــ ـــ ـــ ــدي ـــ ـــ ــــوٌت ب بـــــــه عـــــــن مـــــوتِـــــكـــــم مـــــ
ــوُل ـــ ــه ـــ ـــضـــٌب ي ـــُح أهـــــــلِـــــــكـــــــْم غــــ ـــالمــــ مــــ
ــُل ــي ــق ــص ـــاَره الـــــســـــيــُف ال ــــ ـــع ــــ يـــــــهـــــــاُب ُس
ــوُل ـــ ــص ـــ ـــ ــــى ي ـــــ ــى جـــــبـــــروتِـــــهـــــم أّن ـــ ــل ـــ ع
األكـــــــوُل ــُدهـــــم  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حـــــدي دّوى  إذا 
ــُل ـــ ــي ـــ ـــ ــْم رع ــهـــ ـــ ـــ ـــ ــعـــ ـــ ــب ـــ ــت ـــ ــــدِه وي ـــى غـــــ ــــ إل
الـــــــنُـــــــصـــوُل ــِن  ـــ ــع ـــ ــط ـــ ــال ـــ ب ـــه  ــــ ـــت أدمــــ وإن 
ــوُل ـــ ــي ـــ ــخ ـــ ال ــا  ـــ ــه ـــ ــَت ـــ ــرام ـــ ك ـــــأت  ــــــ ُوطِ إذا 
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الى روح الشهيد السعيد 
)حيدر عباس فيصل عبد الحسين سلطان المنصوري(

ب بطير الجنة الشهيد الذي ُلقِّ
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حولي  صورتك  وألن  لسمعي،  اال  ُيوهب  لم  صوتك  كأن 
وفّي ستعمى عينيَّ إن انحرفت عن رؤيتها يوماً، وروحك 
جهادك  مقتنيات  من  أبوك  لملمه  ما  كل  في  هي  ها 
وحياتك، وهي تزدهر حياة بغرفة عرسك، كأنها ضريح ينبع 
من الثرى نصب لذكراك.. فحينا يبدو لي الدرب طويا اليك، 
فوق  أحمله  أبني:  يا  ألمي  ذا  هو  قصيرا.  لي  يبدو  وحيناً 
سويدائي.  من  ينهمر  ان  يكف  ال  والدمع  المدّماة،  روحي 
وكل ما ينتابني ألم بالغ وأشعر أن قلبي لم يعد يحتملني، 
وأعيد  ظمأي  وأروي  روحك  ورد  وأشم  ضريحك  باب  افتح 
أبن  وانت  وجهادك  وأخوتك  أبيك  مع  ذكرياتك  سيرة 

السابعة عشر من عمر الورد. 

من يدري فيام حيلم صمتك..؟ من يدري غري اهلل.. ؟. أي فكرة 
كنت ختفيها طي روحك وأنت حترش نفسك يف حزب اهلل للدفاع 
لواء عل االكرب-  والوطن، وتتألأل شجاعة يف  املقدسات  عن 
ليبدأ  الشعبي..  الثقفي- ضمن تشكيالت احلشد  املختار  فوج 
درس آخرتك يف جبهات اجلهاد الكفائي، وأنت ختوض بنفس 
ابواب دخول  نفذته وانت عىل  الذي  امتحانك االخري  الوقت 
حياة العلم من اوسع أبوابه.. كان امتحانك الدنيوي يوهلك ان 
تكون مهندسا مثلام حلمت طويال ووعدين بالنجاح.. سألتك 
أنسى  لن  إجابتك  صدمتني  جهاد؟..  يف  عنه  تبحث  الذي  ما 

وأنت ها هنا بمكان رضحيك لتقول:
احلصول  املمكن  من  ليس  العليا،  الشهادة  عن  ابحث  أمي،   -
عليها بسهولة )مو كل واحد حيصل عليها( اذا مل يرض اهلل عنه 

ويوفقه لنيلها.
أم  لفراق  يتأمل  الفرح، كام  قلبه وهو حيدثني فرحا ويبرص   كان 
ويبرص أالمها فيثبت كاجلبل العتيد، كاملحيط العميق، كالشمس 
والقمر بالسامء. رأيت يف عروقه دما، يشبه دماء الشهداء، وهذا 
فأجبته  وقلقي.  حرييت  ومزق  وخويف  احلرى  آهايت  أطفأ  الدم 

دون تردد من أمري:
- اذهب يا ولدي.. وعني اهلل ترعاك..!.

برسعة الربق مللم حاجياته، وعقد العزم لزيارة صائغ األحرار، 
ومواضع  والِعربات،  الَعربات  مواضع  يف  املؤمنة،  والقلوب 

أمي، ابحث عن 
الشهادة العليا، ليس 
من الممكن الحصول 

عليها بسهولة 
)مو كل واحد يحصل 

عليها( اذا لم يرض الله 
عنه ويوفقه لنيلها

،،

،،
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فيه  ُتزهر  زيارة  والساموي،  االريض  بخلودها  االبدية  السعادة 
أنه  للجهاد،  الروحية  اإلج��ازة  أخذ  ومكان  االستشهاد،  رغبة 
قبة  حتت  إىل  السامء  ترسل  حيث  اخللود  لقبول  الوحيد  الطريق 
اإلمام كل التوفيقات اإلهلية لنيل اعظم شهادات الكون رقيا يف 
احلياة واقتفاء خطى الشهداء. كم هو طريق ُحّر للخالدين جلميع 

الشهداء الثائرين والغيورين عىل املذهب والوطن. 
بني  اسمه  وص��دح  الكفائي-  -الدفاع  درب  عىل  ول��دي  سار 
صفوف احلشد الشعبي، بأصغر بطل حشدي برصي عىل سواتر 
الصد.. مقاتل ال يشبه يف سنه شجاع.. وحني التقت به االعالم 
والديك خاصة  اال ختشى عىل  السن  أنت صغري  ليسأله:  احلريب 

أمك.. ان تتأذى عليك. 
االكرب  اإلمامني)عل  من  أفضل  ليس  أنا  صادمًا،  جوابه  كان 
والقاسم -عليهام السالم-(.. وغريهم..!. بل أؤكد لكم أن أمي 
خاللكم  ومن  املقاتلني..  بصفوف  التحق  أن  شجعتني  من  هي 
بااللتحاق  ابناءهم  يشجعوا  ان  واالب��اء  االمهات  مجيع  أدع��و 

بطريق اإلمام احلسني) عليه السالم(.
أراد املحاور أن يستفزه حني سأله بشكل رسيع..

- ماذا تعني لك )داعش(..؟
صمت لوهلة، ومن ثم هنض من مكانه ومحل سالحه يف يمينه، 

وقال:
من  لكوهنا  اسمها  ذكر  تستحق  ال  داعش(  داعش،  )داعش،   -
العامل  نفايات  هي  بمعنى  واملرتزقة  واخلائنة،  اجلبانة،  الفئات 
العليا  الدينية  املرجعية  خالل  من  اهلل  أمر  جاء  وقد  الفاسد.. 
الوفاء  دروس  أسيادهم  وتلقني  جذورهم  وقطع  بسحقهم 

والوالء للعقيدة واملذهب والوطن.
بالقضية  واالي��امن  االدراك  سعة  من  احلجم  هبذا  سمعته  حني 
من  أصيح  أن  هلل  ونذرت  صويت  بأعىل  فهلهلت  نفيس  أمتالك  مل 
فوق السطح)عرب وهليه( لتسمعني كل األمهات؛ إن كان من 

الشهداء..!. فرح قلبي الن أصغر أوالدي هبذا النضوج والوعي 
االمام  بقضية  وايامنه  فكره  سعة  يعلم  وال��ده  كان  واإلي��امن.. 
احلسني)عليه السالم( وسفره االسبوعي اىل مدينة كربالء.. كان 
زوج  لذا  ملحبوبه..  حبيب  شوق  يعادله  ال  لإلمام  شوقا  يذهب 
اخوته واخرجهم كل واحد يف بيت خاص به... اال ابني) حيدر( 
كان يقول: له والده باستمرار انت عنواين وعضيدي اذا كربنا انا 

وأمك. زرع يف عقله هذا االمر..
لكنه كان مرصا عىل يف قلبه، فحقق كل أحالمه وقد صنع منها 
فؤاده  حيكم  امللحاح  االستشهاد  ن��داء  وك��أن  به،  خاصا  نظاما 
وارادته، فقد ابرص يف رؤياه العديدة أنه طري أبيض من طيور اجلنة. 
الصمت  يلزم  وهو  رؤياه  اىل  الرحيل  يعيش  حلظة  كل  يف  فكان 
والشوق العجيب، يعظم كل رغائبه، وهدوؤه كشعاع َشهد حتت 
شمس املعارك، فاشرتك يف كل معارك املواجهة واهلجوم احلي، ال 
يقبل الوقف يف الصفوف الدفاعية بل كان كالفهد االصيل الذي 
سامراء  يف  صيته  ذاع  يقرتب..  العدو  سمع  اذا  عرينه  من  خيرج 
والفلوجة، كام سمعت كل مدينة البرصة باسمه كبطل حشدوي 
جسور من طراز الفدائي العاشق لالستشهاد، واحتفل لشجاعته 

كل شباب أهايل-قضاء املدينة- منطقة الشهداء.. 
ويف ليلة يوم االحد املصادف 18 / 10 / 2015م املوافق 5 حمّرم 
الشعبي بصد هجوم كبري  قيادة احلشد  .. قد خططت  1437ه� 
لدواعش يف -بيجي- وحترير وتطهري منطقة جامع الفتاح.. وما 
مشاغلة  نصيبه  وكان  الواجبات،  ووزعت  الشمس  ارشقت  ان 
السطح  وصعد  االوام��ر  اطاع  )بيجي(..  دور  أعىل  من  العدو 
من  املطر  وزخ  اهلجوم،  ص��وت  وع��ال  الصفر  ساعة  وب��دأت 
)داعش( زخا ال يتوقف، فنشط هو يف مكانه واصبح نرسا حملقا 
يمكن  وال  له  مثيل  ال  حصدا  السود  بالغربان  حيصد  الدار  فوق 
املختار  فوج  تقدم  يغطي عىل  الداعيش وهو  العدو  عده، فشغل 
او  رأسه  ينحني  ان  دون  جيندهلم  كان  وأم��ان.  مهة  بكل  الثقفي 

 اليوم وفي كل يوم أنا في قرب ضريحك المعنوي، فأّنى 

لي أن انساك، وقد حاق االسى بي، وقلبي ولساني 

الواجفان اضحى كل ما فيهما صالة

،،
،،
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يصيبه  ففي كل هدف  يسرتيح.. 
وخيّضل  تستيضء،  روحه  كانت 
وهلب  ضياء  تشتت  من  جسده 
فوق  يتطاير  ال��ذي  ال��رص��اص 
ورغ��م  كتفيه،  ب��ني  وم��ن  رأس��ه 
حتسسه من هلبها ال يبايل بل يزدان 
روح  فيه  تتكمن  وقوة  مجاال  هبا 
حتمي  سفر  عىل  مقبلة  سعيدة، 
بالرغبة  مّتشحة  مطلق،  بفرح 
السعيدة.  رؤياه  حيث  لالنتقال 
ه���ي حل��ظ��ة ن��ش��وة وش��ج��اع��ة 
الشعاع  هالل  فهل  وانجذاب، 
حني  عليه  الشهد  يشبه  الساموي 
منه  متكن  قناص  طلقة  ج��اءت��ه 
فسقط  واحللم  القتال  حلظة  يف 

فيصل عبد احلسني سلطان  وفلذة كبدي )حيدر عباس  ولدي 
غطاءه  الشمس  كانت  شهيدا..  الدار  سطح  عىل  املنصوري( 
يستطيعون  ال  ولكن  حيا  حيسبونه  يمينه،  يفارق  ال  والسالح 
ضج  السطح..  عىل  املتواصل  القنص  بسبب  اليه  الوصول 
املجاهدون إلنقاذه، وحني متكن احدهم من ربط جسده الطاهر 
بحبل لسحبه، من منطقة القنص الداعيش مل يكن وجهه حزينا 
بل مبتسم ومرص عىل مسك السالح، فكرب احلشديون من الفوج 
تكبرية سمع صداها كل املجاهدين املكلفني بطرد )داعش( إن 
استشهاد  هنار  استشهد  الذي  البرصاوي  احللو  عباس(  )حيدر 
)القاسم بن احلسن بن عل( عليهام السالم يف اخلامس من حّمرم 
وهو  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  مع  استشهد  الذي  احلرام، 
مل يبلغ احللم وهو يرسل لكم رسالة ال ترتكوا سالحكم حتى 
النرص. وقد حصل عىل شهادتني يف الدنيا نجحه الذي افرحه، 
وهذه الشهادة العليا يف آخرته. ورصخ أحدهم إن الشهيد كانت 
يبقى بال غسل وال كفن ويزور كربالء والبرصة  له وصاياه ان 
منائر  له  وكربت  وامانيه،  أحالمه  كل  حتققت  وقد  والنجف.. 
مدينة احلسني وصدحت منائر النجف باسمه، وال اذكر عظمة 
منائر مدينة الشهداء باهلها وشباهبا كيف استقبلت جثامنه املعطر 
شباب  بني  مشرتكا  حقيقيا  عرسا  تشيعه  كان  الوالية..  بعطر 
االرض ومالئكة السامء.. للتأكيد من عرس السامء فقد شاهدته 

بمالبس عرسه كلها بياض ببياض وقال يل تزوجت حورية من 
ويقول  عايل،  منرب  عىل  جيلس  أخته  ورأته  فاطمة.  اسمها  اجلنة 
هلا: انزلوا من منابركم الصغرية وتعالوا اىل منابر اجلنة فهي أعىل 

واسمى من منابر احلياة.
أما اليوم ويف كل يوم أنا يف قرب رضحيك املعنوي، فأّنى يل أن 
الواجفان اضحى  انساك، وقد حاق االسى يب، وقلبي ولساين 
بسبب  وأخ��وك  وال��دك  تركني  ان  بعد  ص��الة..  فيهام  ما  كل 
لك  يصل  وهو  أباك  رأيت  أنك  أكيد  اللعينة.  كورونا  عاصف 
يف مكان استشهادك.. ومؤكدا استقبلته عند وفاته. وأنا يا أبني 
الشهيد متدّثرة بجو غرفة رضحيك، مؤمنة انك شفيعي ولكنني 
كل  انتزعت  اين  حتى  احلياة،  عيّني  يف  حتطمت  النظرة  ذاهلة 
نبكي  ان  انصحهم،  أواسيهم..  وأنا  يبكون  وزائروك  احزاين، 
فوق  أموت  اين  املقدسة..!.  موتتك  نُمت  مل  ألننا  انفسنا  عىل 
رضحيك كل يوم لو أين أحس وأشعر أن روحك تطوف املكان 
تغادر غرفتك، حلظة  فراشة ال  مقتنياتك من خالل  تنطق  حني 
ختفق أجنحتها بني صورتك. أين أعي الروح التي تسحر وهتدي 
مالبسك  فوق  الشمس  خيوط  تبزغ  حني  صمتي  وأعي  قلبي، 
احلشدية.. يف قرار روحي أنك حي.. ما زلت يف البيت حتدثني 
تتسارع  ليت  يا  اجلنة...  يف  وزواج��ك  مكانك  عن  صباح  كل 
وارك  فراك  بجوارك..  حقيقة  إىل  الرؤيا  لتتحول  إليك  اخلطى 

أبيك وأخيك.. فسالم عليكم إىل يوم ألقاكم... 
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الفئُة المستهدفة
 بقلم/ وجدان الشوهاني

نللداُء اسللتغاثٍة من أخطللاء فادحٍة، تقللُف حائالً أمللاَم التقدم 
وكأّنهللا سللداً فوالذيللاً صنعللُه متخصللٌص بصياغللة األخطللاء، 
فلقللد باتت تلك األخطاء تشللكلُ خطللراً محدقللاً بمجتمعات 
ومؤسسللات بل حتى الللدول ،ولعّلنا نسللتفيق يوماً ما على 
نهايٍة مؤلمة، لتلك األحالم الوردية التي َحلُم بها جميع َمن 

سوف تنالهم نار تلك األخطاء.

مل��ّف اإلدارة ال جييده كُل َمن هّب ودّب، وإال ملا كان هناَك 
داٍع م��ن دراس��ة اإلدارة واالقتصاد، ومن هنا س��وف نفتح 
ملف األخط��اء الفادحة التي يرتكبها َم��ن ليس متخصصًا، 
أو متخصص��ًا بش��هادٍة مش��كوٌك يف حقيقته��ا، أو وصل إىل 
ذلك املنصب عن طريق املحسوبية، واملهم يف موضوعنا هو 

تشخيص اخلطأ ومن بعدها نخوض يف تفاصيله.
والفئة املس��تهدفة، عن��وان مقالن��ا، الذي ال نرى ل��ه أثرًا يف 
أكثر مؤسس��اتنا التعليمية- دينية أو غ��ري دينية - فضاًل عن 

بقية املؤسس��ات؛ ولكننا ارتأينا أن نب��دأ بملف التعليم ملا له 
أمهية يف بن��اء املجتمع، فعندما نعمد إىل تغيري منهج البد من 
مراعاة الفئة املس��تهدفة من ذل��ك املنهج،  لنتمكن من وضع 
خط��وات التقدم يف جمال التعلي��م،  أما أن يكون التغيري مبنيًا 
عىل اجتهادات ش��خصية،  أو حمس��وبيات أو أسباب أخرى 
غ��ري ذلك،  فهن��ا البد لنا م��ن النقد، ب��ل هو ح��ق كفله لنا 
القانون الوضعي واإلهلي أيضًا حتت عنوان األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر. فعندما يقع اخلطأ يف تشخيص تلك الفئة 

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2023 م Ahrar  Weekly

52



عندما نعمد إلى تغيير 
منهج البد من مراعاة 

الفئة المستهدفة من 
ذلك المنهج،  لنتمكن من 

وضع خطوات التقدم في 
مجال التعليم...

،،

،،

املستهدفة، ونغفر ملرتكبه وكأنه خطأ بسيط، أو ليس له 
ذلك األثر البالغ، هنا تستوقفنا تساؤالٍت مّجة، منها: 

أوالً: مقدار ما ت��م رصفه يف طبع تلك املناهج، وثانيًا: 
حجم األرضار التي حلقت تلك الفئة التي اس��تهدفت 
، أما  بطري��ق اخلطأ؛ لكوهنا مل تكن يف حس��بان م��ن غرّيَ
ثالثًا: القيمة العلمية التي من املمكن أن تكون مغلوطة 
بس��بب طريقة الطرح غري املناس��بة مع الفئة املستهدفة 
باخلطأ، أو الفهم اخلاطئ من ِقبل تلك الفئة  للمناهج، 
وهذه النقط��ة بالذات قد تكون أك��رب رضرًا يف العلوم 
الديني��ة، ألهن��ا كمن يبن��ي أساس��ًا مغلوط��ًا. ورابعًا: 
اجلانب النفيس املغّيب بتاتًا من أغلب امللفات اإلدارية 
وال��ذي ُيطرح الي��وم حتت عنوان )حق��ل التجارب(، 
فالفئ��ة املتعلم��ة عندما ترى نفس��ها إهن��ا حقل جتارب 
ألولئ��ك املتنفذين، س��وف تنعكس تلك الرؤية س��لبًا 
عىل النف��س، مما يؤثر حتى يف فهمها للمناهج األخرى 
ه��ذا إذا مل يصل األم��ر إىل فقداهنا للثق��ة برموز علمية 
ودينية. إذن ونحن أمام تلك املالحظات التي جعلناها 
بشكِل تساؤالت، نوجهها من خالل نداء استغاثتنا إىل 

َمن هيمه األمر.
احلل: حّتى ال يكون مقالن��ا منقوصًا، نطرح حاًل لعله 
بس��يطًا؛ ليسهم يف تقليل نس��بة اخلسائر، واحلل بشكل 
خمت��رص هو أن يتم جتربة املنه��ج عىل جمموعة قليلة كأن 
تكون مدرس��ة واحدة، أو حمافظة واح��دة، مع مراعاة 
توفري الفئة املس��تهدفة وطرق التدريس الالئقة مع هذا 
املنه��ج، ومن ثم نرى نتائج ذلك بع��د عام، فأن كانت 
نتائ��ج مرضية يمك��ن تعميم املنهج ع��ىل اجلميع، وإن 
كان العكس فال حاجة لتعميمه. نصيحة: ونصيحتنا يف 
ْسُئوُلوَن(  ُم مَّ هذا املوضوع هو قوله تعاىل: )َوِقُفوُهْم إهِنَّ
)الصافات/24(، وعىل مجيع َمن تسنّم إدارة امللفات، 
أو كان س��ببًا يف اختي��ار منهج درايس م��ن دون مراعاة 
كل ضواب��ط اإلدارة الرصينة، أن يعي إّنه س��يقف بني 

ي��دي ش��ديد العقاب ال فق��ط غفور 
رحيم، وس��يكون عقابه تعاىل شديدا 
ع��ىل م��ن أخط��أ يف ح��ق املجتم��ع، 
وكان س��ببًا بش��كٍل أو بآخ��ر يف هذا 
الرتاج��ع التعليم��ي، واالقتص��ادي، 
وحتى الزراعي والسيايس، فاملجتمع 
أمان��ة يف أعناق َمن هلم الس��لطة، وال 
يتمكن محلها جه��ول وظلوم، آملني 
تل��ك  بمعاجل��ة  اجلمي��ع  يس��ارع  أن 
األخط��اء،  لنضمن س��المة املجتمع 
م��ن كل ما ي��ؤدي إىل تراجعه، وهذا 
يعتم��د عىل أولئك الذين س��يقرؤون 
اس��تغاثتنا بتمّعن، فكلن��ا أمل يف بدء 
رحل��ة ع��الج جذري��ة تع��ود بالبالد 

وبالعقول إىل جعلهم يف املقّدمة.
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من بين سعف النخيل الشامخات ومن قرِب أعشاش 
األثري��ة  الناصري��ة  مدين��ِة  م��ن  المهاج��رات   الطي��ور 
وأهواره��ا الجميل��ة، وصلن��ا ص��وت الح��روف الرقيقة  
والمنغمس��ة ف��ي حِب الوط��ن وس��حر الطبيعة من 
أنام��ِل مبدعه��ا األديب نه��اد عبد ج��ودة ضيفنا في 

هذا العدد من مجلة )األحرار(.

ت ا لسنو ب  لحر ا د  ما ر تحت  ت  ختبأ ا ن  أ بعد 

قصص »نهاد عبد جودة« 
ترى النور مع بزوغ عصر االنترنت

حوار/ إيمان صاحب

األح��رار/ مت��ى ولجت ال��ى عال��م الكتابة وكي��ف كانت 
البداية؟ 

الثانوية  دراستي  اثناء  وحتديدًا  مبكر  بشكٍل  الكتابة  بدأت   -
الوقت  ذلك  ويف  النارصية،  سعيد“ جنوب  بني  ”كرمة  ناحية  يف 
صوت  اذاعة  أقامتها  التي  القصرية  القصة  مسابقة  يف  شاركت 
فيها  تكتمل  ومل  متواضعة  جتربة  كانت   ،)1974( عام  اجلامهري 
رشوط املسابقة ولكنها كرست حاجز اخلوف عندي، وبعد التخرج 
من دراستي يف املعهد الطبي الفني/ بغداد عام )1979(، التحقت 
باخلدمة العسكرية بعد سنة نشبت احلرب، ويف ذلك الوقت كتبت 
الكثري من قصص احلرب وبعض املذكرات ومشاهدايت يف جبهات 
وانتظرت  لنفيس،  الكتابات  هذه  من  بالكثري  واحتفظت  القتال، 
هناية احلرب عىل أحر من اجلمر ولكن تبخر احللم مرة اخرى بعد 

حرب اخلليج وبعدها صفحة احلصار اجلائر.
احلياة  مستلزمات  توفري  عىل  منصّبًا  األول  اهتاممي  كان  لقد 
للعائلة، ولكن عندما حدث التغيري وجاء عرص اإلنرتنيت، بدأت 
كتابايت ترى النور عىل صفحات التواصل االجتامعي، وقد أزحت 
وأضيف  وأصحح  انّقحها  وبدأت  عنها،  واإلمهال  النسيان  غبار 

حتى  نرشت الكثري منها.
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قصص  جمموعة  أول  يل  صدرت   )2014( عام  ويف 
بعنوان )حلن احلب وضجيج األحزان(،  قصرية وخواطر 

عن دار سطور للطباعة والنرش.
األحرار/ أيهما أحّب إلي��ك في الكتابة القصة أم 

الرواية، ولماذا؟
فيها  الرواية؛ ألهنا واسعة األفق وأجد  - أعشق كتابة 
أفكار،  من  ذكره  أوّد  ما  كل  عن  للتعبري  مرحية  فسحة 
بالكتابة كام  الطويل  النفس  وأنني من أصحاب  خصوصًا 

وصفني بعض األدباء.
األح��رار/ ماهي إنجازاتك الكتابية وهل ش��اركت 

بمسابقات أو أنشطة أدبية؟
سّت  اآلن  حّتى  يل  صدرت  األوىل،  جمموعتي  بعد   -
روايات، وهي بيت الذكريات عام )2015( عن دار أمل، 
)عليها  الزهراء  دار  عن   )2016( عام  العصافري  وأحالم 
أمل،  دار  عن   )2017( عام  ُينسى  ال  وحبٌّ  السالم(، 
تقْل  وال  الرسد،  دار  عن   )2021( عام  خريفية  وأوراق 
قصصية  وجمموعة  الرسد،  دار  عن   )2022( عام  وداعًا 

بعنوان )األسوار( عام )2022( عن دار الرسد أيضًا.
كتاب  ضمن  قصرية  بقصٍة  مشاركة  يل  كانت  كام 
فضاًل  والنرش،  للطباعة  الرسد  داِر  من  الصادر  )األنسنة( 
األول  باملركِز  املدرسة(  أسوار  )خلف  قصتي  فوز  عن 
ضمن جمموعة قصص ألدباء آخرين، وهي مصنفة ضمن 
القصص  من  جمموعة  نرش  عن  فضاًل  البولييس،  االدب 
القصرية جدًا يف اجلزء الثالث من كتاب )انطولوجيا القصة 
أمارجي  نشاطات  من  املعارصة(  العراقية  جدًا  القصرية 
عامرة،  الزهرة  عبد  املهندس  االديب   بإرشاف  السومرية 
جماميع  وأربعة  التنقيح  قيد  رواية  اآلن  يدي  بني  وتوجد 

قصصية جاهزة للطبع.
األح��رار/ برأي��ك أيهم��ا أكث��ر ق��درة عل��ى إيص��اِل 

الفكرة للقارئ القصة القصيرة أم الرواية؟
- باعتقادي ان األمر يتعّلق بقدرة الكاتب عىل إيصال 
فكرته وبأي جنس أديب كان، رّبام يوصلها بومضة او قصة 

قصرية جدًا.
األح��رار/ األه��وار واآلث��ار التي تحتضنه��ا مدينتك 

مجاميع��ك  ف��ي  نصي��ب  له��ا  ه��ل  الناصري��ة، 
القصصية وماهي حاجة القاص ليكون ناجحاً؟

األرز  وحقول  النخيل  وبساتني  لألهوار  خصصت   -
نصيبًا كبريًا يف معظم مؤلفايت لشدة تأثري هبا، أما جوايب 
عىل الشّق الثاين من السؤال، أرى أن حاجة القاص ليكون 
باللغة وان يثق يف قدراته ويكثر من  ينبغي اإلملام  ناجحًا: 
آفاق معرفية  القصص والروايات، ويكون صاحب  قراءة 

وأفكار خاّلقة.
األح��رار/ كلمة أخي��رة توجهه��ا للمبتدئين في 

كتابِة القصة القصيرة؟
اللغة  وضبط  القراءة،  ثم  القراءة  عىل  التأكيد  مع   -
إن  أقوُل:  املبدعني،  األدباء  جتارب  عىل  اإلطالع  وكثرة 

الكتابة تتطلب الصرب واملثابرة.

والروائي ناد عبد جودة، من مواليد مدينة النارصية يف 
حمافظة ذي قار، وهو عضو االحتاد العام لألدباء والكّتاب 
فرع  العرب  والكتاب  األدباء  رابطة  وعضو  العراق،  يف 
الفرات  شواطئ  جريدة  حترير  هيئة  وعضو  النارصية، 
املهمة  اجلوائز  من  العديد  عىل  حاصل  وهو  اإللكرتونية، 

من داخل العراق وخارجه.

عبد جودة:
الكتابة تتطلب الصبر والمثابرة

،،
،،
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يعة شر

ال َيخفللى علللى عامللة النللاس المعنى الشللائع للصحللة والتي تفللوح منه رائحللة العافية 
والسللالمة، وأصلهللا يعود الى البللرء من المرض أو من كل ما يسلليء االنسللان بل كل ما 
يبعللد االنسللان من الغفلللة، فتقول صحى مللن النوم إذا اسللتيقظ، وصحللى من غفوته 
وصحى من غشيته، وصحى على نفسه إذا انتبه من غفلته، وصحا من مرضه إذا برء منه.

لصّحة ا
لمحّقللق مللة ا لعال مللن فكللر ا

سللي با لكر ق ا د لشلليخ محمللد صللا  ا

�ة
��ي�

ام
���س��

ف اإ
�ار
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م��

بيان مسائلها وأحكامها هو  الغرض من  إن  ويف احلقيقة 
االلتزام بمراعاة الصحة من الوجهة الرشعية، ألن الرشع 
حريص عىل مراعاة حالة املريض من جهة والقضاء عىل 
احلالة املرضية من جهة أخرى، ومن املعلوم أن االنسان 
االنسان  يقدمه  مثلام  للبرشية  يقّدم  أن  يمكنه  ال  املريض 
يطور  أن  يمكنه  ال  املريض  فاملجتمع  واملعاىف،  السليم 
احلياة ومسريهتا، ومن هنا قيل: »العقل السليم يف اجلسم 
مقومات  فقَد  فإنه  مريضا  املرء  كان  فمتى  السليم«، 
اىل  متداخلتان  والتطبيب  الصحة  مسألة  وإن  العطاء، 
هو  األول  بأن  اآلخر  عن  أحدمها  يميز  ولكن  بعيد  حد 
مسائلهام  تداخلت  وربام  العالج  يف  والثاين  الوقاية  يف 
األحيان، وسنحاول جهد  بعض  الرشعية يف  وأحكامها 

وعىل  التكرار،  يقع  لئال  املوضوعني  فصل  اىل  االمكان 
عىل  املحافظة  عىل  االنسان  حيث  االسالم  فإن  حال  أي 
املجتمع  سالمة  عىل  حيثه  كام  معافا  سليام  ليكون  صحته 
تعاىل،  اهلل  أنشأها  التي  الصحية  حالته  عىل  وابقائه 
املجتمعات،  تعتمده  الذي  والسليم هو  املعاىف  فاإلنسان 
واالنسان قادر عىل أن يتجنب احلالة املرضية إذا ما التزم 
وعمل  جيب،  كام  مسؤولياته  وحتمل  املستقيم  باخلط 
يكون  قد  االنسان  ولكن  والوقاية،  الصحة  بمقتىض 
غافال عن هذا التوجه فالبد من تنبيهه ولو يف ظل فرض 
نعمتان   « )ص(:  الرسول  عن  ورد  وقد  عليه،  القوانني 

مكفورتان األمن والعافية » ]البحار: 170/78[.
باملرض،  ابتل  إذا  إال  الصحة  بنعمة  يشعر  ال  فاإلنسان 
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كام ال يشعر بنعمة األمان إال إذا فقدها، فالصحة مرتبطة 
باجلسم والنفس والثانية مرتبطة باملجتمع والدولة، فعىل 
املسلم أن يستبق األمور ويعمل بالقول املأثور: » الوقاية 
إن  والفالسفة  األصوليون  ويقول   ،« العالج  من  خري 
ابتل  ما  وإذا  الرفع،  مسائل  عىل  مقدمة  الدفع  مرحلة 
عن  يتباطأ  وال  يزيله  أن  عليه  املرض  من  بيشء  االنسان 
ذلك ألن اجلسم الذي ارتبط به هو  أمانة بيده فالبد أن 
من  البد  مرضية  حالة  اىل  تعرض  ما  فإذا  عليه،  حيافظ 
معاجلته وليعلم بأن اهلل قد جعل لكل مرض عالجا كام 
ورد يف احلديث النبوي: »الذي أنزل الداء أنزل الشفاء« 
الطب  علوم  ]من  دواء«  داء  و«لكل   ]19 النبي:  ]طب 
وفيه  باألجل،  حمدد  والذي  املوت  إال   ،]9 االسالم:  يف 
مع  التعامل  وسوء  العباد  بأعامل  يرتبط  طويل  بحث 

اجلسم الذي ارتبط به، ولكن حمله غري هذا.
ورمز الصحة اجلسمية يف قوله تعاىل: »يا بني آدم خذوا 
زينتكم عند كل مسجد وكلوا وارشبوا وال ترسفوا إن اهلل 
األطباء  أمجع  وقد   ،]29 ]األعراف:  املرسفني«  حيب  ال 
إن  العلمية  التجارب  أثبتت  كام  والفالسفة  واحلكامء 
االعتدال  يف  هو  سالمتها  ودعامة  األجسام  صحة  مدار 
بالطعام، واالعتدال هو االبتعاد عن اإلفراط والتفريط، 
فالكلامت الثالث: »كلوا وارشبوا وال ترسفوا« هي رمز 
)ص(  الرسول  عنها  عرّب  وقد  شك،  أي  دون  الصحة 
بشكل آخر عندما قال: » املعدة بيت الداء واحلمية رأس 
 ،]1 الصحة:  ]رمز  عودته«  ما  بدن  كل  واعط  دواء  كل 
نفسه،  يداوي  أن  فعليه  باملرض  االنسان  ابتل   ما  وإذا 
»تداووا  يقول:  بذلك حينام  يأمر  فهذا رسول اهلل )ص( 
فإنه ال  السام  إال  الدواء  معه  وأنزل  إال  داء  اهلل  أنزل  فام 
دواء له« ]طب االمام الصادق: 17[، والسام هو املوت.

ومما جتدر االشارة اليه أن االسالم كان سّباقا اىل معاجلة 
االنسان وحثه عىل التداوي كام كان حيّذره من عدم االعتناء 
كثرية  أحاديث  املجال  هذا  يف  وردت  هنا  ومن  بصحته، 
كانت  اجلراحية  العملية  أن  هو  انتباهي  جلب  ما  ولكن 
قائمة أيام الرسول )ص( حيث ُسئل الرسول عن ذلك 

فأجازها، فلام شق الطبيب بطن املريض ونزع منه جراحا 
كثريا ثم غسل بطنه ثم خاطه وداواه فصّح، عندها قال 
)ص(: »إن الذي خلق األدواء جعل هلا دواء، وإنَّ خري 
الدواء احلجامة والفصاد« ]دعائم االسالم: 144/2[، 
املرض  ومعاجلة  بالصحة  االسالم  اعتناء  يف  يروى  ومما 
قول أمري املؤمنني )ع(: »العلم علامن علم األبدان وعلم 

األديان« ]طب االمام الصادق: 18[. 
إن أئمة أهل البيت )ع( مل يرتكوا جانبا احتاجه االنسان 
يتفرعوا  أن  أصحاهبم  من  وطلبوا  ذلك،  له  وبينوا  إال 
عن  ورد  فقد  فيها،  وحيققوا  ويطوروها  العلوم  تلك  يف 
األصول  اليكم  نلقي  أن  علينا   « )ع(:  الصادق  االمام 
ورد  كام   ،]91/105 ]البحار:   « تفرعوا  أن  وعليكم 
األصول  إلقاء  علينا   « قال:  أنه  )ع(  الرضا  االمام  عن 

وعليكم بالتفرع« ]الرسائر: 575/3[.
أن  إال  الفقه  علم  يف  ورد  احلديث  هذا  أن  صحيح 
الناس  حثوا  فاهنم  ص  خُيصَّ ال  املورد  أن  أيضا  الصحيح 
قاطبة عىل التفكر والتدبر والتعقل والتطور، وما اآليات 
هذه  عىل  دليل  إال  التدبر  اىل  الداعية  الرشيفة  القرآنية 

االرادة االهلية يف ذلك.
واألحاديث  الكريم  القرآن  ملاذا  املرء  يتساءل  قد  نعم 
املروية عن الرسول )ص( وأهل بيته الكرام مل تتوسع يف 
وعلم  الطب  وعلم  الصحة  علم  ومنها  األخرى  العلوم 
الصيدلة ؟ ففي الواقع إن األهم عند رشعة اهلل هو صنع 
االنسان السوي ذو اخللفية الثقافية الصحيحة والسليمة 
النفس األمارة وحمط  ألنه األهم وألنه املهجور من قبل 
سائر  فإن  ذلك  حتق�ق  ما  فإذا  واجلن،  اإلنس  شياطي�ن 
فاالقتصاد  صاحلة،  أرضية  هلا  جتد  والعلوم  األعامل 
صاحلة  أرضية  اىل  بحاجة  والفيزياء  والكيمياء  والطب 
إال  والرسل  األنبياء  مهمة  وما  التحقق،  من  لتتمكن 
إلنسان  املناسبة  العقلية  وخلق  وتزكيتها  النفوس  تطهري 
تساعده عىل التطور وذلك من خالل أرضية ذات ثقافة 

عالية متكنه من درك األمور بخلفيتها.
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أّن ظه��ور ح��ركات فكري��ة إس��المية منحرف��ة يف الوس��ط 
اإلسالمي يساعد عىل مترير األفكار املغلوطة والال دينية بل 
والال إنسانية ويكون هلا تأثري عىل الفرد واملجتمع املسلم... 
فاالنشغال عن مواجهة تلك احلركات يؤدي إىل الغفلة عن 
تل��ك األفكار ال��ال دينية فتدخل إىل األرسة اإلس��المية من 

خالل احلرب الناعمة! ..
ب��ل ربام يؤدي االنحراف لتلك احل��ركات الضاّلة إىل إنكار 
الدي��ن.. فمثال إنكار التقليد يقود البع��ض إىل أخذ العقائد 
واألح��كام الرشعية من القرآن والروايات مبارشة من دون 
الرجوع إىل العلامء، فيصدم بوجود املتش��اهبات فيعجز عن 

ها فريتد، ويقول: الدين فيه تناقض!!.. حّلّ
واحلدي��ث طويل يف الش��بكة التي تتعاض��د يف االبتعاد عن 

الدين بشكل عام، ولكن ذكرُت طرفًا منها.

ع��ن اإلمام ع��ل )عليه الس��الم( أّنه ق��ال: »إِذا ُك�ن��َت يف إدَب�ار، 
َع امُللَتقى«.. َوال�َموُت يف إقَبال َفام أرْسَ

املعن��ى املراد باإلدبار هنا: ميض األي��ام من العمر، وبإقبال املوت 
أنه آت يف أجله ال يتقدم عليه، وال يتأخر عنه، واملعنى أنت مرسع 

إىل املوت فاستعد له...

صورة وتعليق:
    القدس أكبر من جغرافيا..

 وأعمق من تاريخ..
 القدس عقيدة.

نتغير؟  متى 

ومعنى..   حديث 

تأثير 
الحركات 

المنحرفة 
يقول فيودور دوستويفس��كي: »بع��د أن يصفعنا أحُد 
الذين أعطيناهم مكانًة خاصة ومس��احة آمنة، ال نتغري 
وحس��ب؛ بل نكرب مائة عام«؛ لكن لتك��ون هذه املائة 
ع��ام نضج يف الوع��ي واملعرفة ال خيب��ًة للروح وليس 

تغريا اىل احلقد واألنانية.. 

بقلم- الشيخ عادل الهاللي
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إشارة من الله..

باس��م اإلمام احلسني )عليه السالم( وباقي املعصومني )عليهم السالم( دأبت 
العتبة احلس��ينية املقدس��ة عىل املبادرات اإلنس��انية وعالج املرىض واملصابني 
بمختلف األمراض يف مستش��فياهتا دون ان تقت��رص هذه املبادرات عىل فئة أو 

طائفة أو قومية ما؛ ذلك ألهنا تعمل باسم اإلنسانية مجعاء.. 
من هنا زار العتبة احلس��ينية املقدس��ة مرىض الثالسيميا من املوصل والرمادي 
وبغداد، بنية عالجهم، وكان يف لقائهم س��امحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 

املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة، الذي قال هلم:
»انتم حتت مظلة االمام احلسني )عليه السالم( اإلهلية الرحيمة لكم مجيعا ويف 
ذات الوقت انتم حتت مظلة س��امحة األب الكبري املرجع الديني األعىل السيد 

عل احلسيني السيستاين )دام ظله الوارف( برعايته األبوية الكبرية.

فللي االنللتللظللار

المقدسة العتبة  ضيافة  في 

»دائًم��ا تأتي��ك إش��ارٌة من الل��ه  تقولُ لك ُك��فَّ عن ه��ذا  الطريق.. 
ه��ذه خطوة خاطئ��ة، فالناس هؤالء ال ُيناس��بونك، و العمل هذا 
سوف يضرك..  دائًما تأتي إشارة من الله تهزُّ الطمأنينة الوهمية 
داخل��ك، و تقب��ض على قلب��ك وتجعلك ُتعيد التفكي��ر من جديد، 
 عندم��ا تأتيك هذه اإلش��ارة فا تغف��ْل عنها أبداً وارج��ْع عن  هذا 

الطريق فهو ليس طريقك«.

كام  منتظرًا  سأظل  تؤمر،  ما  افعل  أبتي  يا 
تشاء.. تّلني للجبني صربًا وفداًء، فإين رأيت 
أحَد عرَش كوكبًا غادروا عىل صهوات الغيوم 

إىل سامء ليست كهذه السامء.
األبيض حييط يب من كل جهة، هل العامل كله 
يمأل  املالئكة  أجنحة  زغب  إنه  كال  غيوم؟! 

الفضاء كلام ذكرتك.
الورقة  ف��إذا  السطور  بني  تتوهج  حروفك 
التي متيش عليها تصبح هنرًا من نوٍر. ما أشد 
توهجك رغم بعد املسافات وظالم السنني!.

كأنه  نقيًا  وي��زه��ر  قلبي  يف  حبك  ي���ورق 
الصباح  نسامت  تغازله  األبيض  الياسمني 

بأرحيية الندى. 
كلها  مفعمة  سواء..  واملساءات  صباحاتك 
مزينة  أيضًا  لكنها  باألمل،  مشبعة  باحلب 

باللئ الدمع.
إهنا  اآلن..  وجهي  عىل  تراه  ما  حرقة  ليس 
وهذه  االشتياق.  ح��زن  إىل  الدخول  سمة 
الوشوم ليست إال بقايا من شحوب يدور يف 

فلك النسيان.
عىل  املنتظرين  حشود  فثم  وح��دي،  لست 
موقد الوجد تغل أرواحها وتستغيث.. هتتف 
بك،  تستفز خيلك أن أقدم.. يا لك من قادٍم 

مل يِصْل!.
راية  أو  للمغيب،  يلوح  مندياًل  لنا  ات��رك 

ترفرف للعابرين عىل مجر الوداع.

الوداع جمُر 
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