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ال�صيد علي عبا�س املو�صوي

ـاَهــــا اإِلاَّ  َوَل ُيـَلقاَّ

ـاِبُروَن  ال�صاَّ

تتعّدد الخيارات اأمام الإن�سان في هذه الدنيا، وتقع على عاتقه 

ق  م�سوؤوليَّة الختيار بينها، فقد ُيكتب له التوفيق في اختياره ويحقِّ

اأح�سن  لأنَّه  والثناء  المدح  �سفات  النا�س  عليه  وُيطلق  النجاحات، 

الختيار، وعرف كيف ي�سل اإلى مطلوبه ومق�سوده، وقد ُيخِفق ول 

المو�سلة  لل�سبل  اختياره  ب�سوء  النا�س  في�سفه  ُيريد  ما  اإلى  ي�سل 

دين على اأنَّه لو  به اإلى المطلوب، ويلومونه على هذا الختيار، موؤكِّ

اأح�سن الختيار لنال ما تمنى واأدركه.

وفي بع�س المواقف والمواطن ُيطلق النا�س على عمليَّة الختيار 

اأنَّها م�سيرّية لما لها من تاأثيٍر على م�ستقبل الإن�سان الممتّد زمنًا 

ر مجرى حياته. والذي يمكن اأن يغيِّ

يرتبط  اأ�سا�س  خياٍر  على  قي�س  اإذا  ب�سيء  لي�س  كّله  هذا  ولكن 

يملك  الختيارات،  تلك  كلِّ  على  ينعك�س  بتمامها،  الإن�سان  بحياة 

الدنيويِّ  م�ستقبله  اأي  ج��دًا،  والبعيد  البعيد  م�ستقبله  على  تاأثيره 

الهدى  والكفر،  الإي��م��ان  والدنيا،  الآخ���رة  خيار  ��ه  اإنَّ  ، والأخ����رويِّ

وال�سالل، الطاعة والمع�سية.

اأمر  اإليه  �س  وفوَّ الإن�سان  لهذا  وجل  عّز  اهلل  اأتاحه  خيار  هذا 

ذلك فله اأن يتَِّجه حيث يريد في اختياره هذا.

واإذا كان ح�سن الختيار في خيارات الدنيا يرتبط بمدى وعي 
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بين  فاإنَّ ح�سن الختيار  به من علم ومعرفة،  الإن�سان ومقدار ما يحيط 

الدنيا والآخرة، يرتبط اأي�سًا بمدى وعي الإن�سان لحقيقة الدنيا والآخرة، 

ومقدار ما لديه من يقين بحقيقة الدنيا والآخرة.

فيه،  الخير  من  يراه  ما  هو  �سيء  اأيِّ  اختيار  في  الإن�سان  دافع  نعم، 

ولكنه يخطئ حيث يرى اأنَّ الدنيا خيٌر من الآخرة، وهذا الخطاأ يرجع اإلى 

ق�سور المعرفة وقلة الإدراك ومحدودّية العلم.

واأما لو كان الإن�سان من اأهل المعرفة والعلم والإدراك ال�سحيح فاإنَّه 

�سوف يعلم اأنَّ الآخرة خيٌر من الدنيا.

وهذا الم�سهد ينقله لنا القراآن الكريم في ق�سة قارون الذي كان من 

ه طغى، فاختار الدنيا وزينتها، ومن اأحاط به من  قوم مو�سىQ ولكنَّ

النا�س انق�سموا فريقين: ففريق هم الذين ل يملكون العلم والمعرفة حيث 

كانت اأمنيتهم اأن يكون لهم مثل ما له، وفريق اآخر هم اأهل العلم والمعرفة 

ما  اأمنيتهم  تكن  فلم  الدنيا،  ما عند اهلل خيٌر من هذه  اأنَّ  علموا  الذين 

تمّناه الفريق الأول.

اأهل  اكت�ساب �سفة  اأّن  اإلى  الكريم يرجع  القراآن  اإليه  ي�سير  واأهّم ما 

الإن�سان،  به  يتحّلى  اأن  يمكن  ال��ذي  ال�سبر  في  قوامها  والمعرفة  العلم 

فال�سبر هو الذي يفتح له باب العلم والذي يفتح له باب الختيار ال�سحيح 

عندما تتعّدد الختيارات. فال�سبر هنا بمعنى مجاهدة النف�س بمخالفة 

باع ال�سهوات هو الذي يفتح لالإن�سان باب المعرفة والعلم.  الهوى وعدم اتِّ

فالت�سديق بكون ثواب الآخرة خيٌر من الحظ الدنيوي ل يتحقق اإل ممن له 

�سفة ال�سبر على مرارة مخالفة الطبع وع�سيان النف�س الأمارة، ال�سبر 

على الإيمان وال�سبر على العمل ال�سالح لأّنهما ُيكتبان فقط لمن اتَّ�سف 

بهما وهذا هو وعد اهلل عز وجل في اآيات كثيرة، قال تعالى:  {َوَقاَل الَِّذيَن 

اَها اإِالَّ  اِلحاً َواَل ُيلَقَّ ِ َخْيٌر ِلَمْن اآَمَن َوَعِمَل �صَ اأُوُتوا اْلِعْلَم َوْيلَُكْم َثَواُب اللَّ

اِبُروَن} )الق�س�س: 80(. ال�صَّ

واآخر دعوانا اأن الحمد لل رّب العالمين
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ال�صيد عبا�س علي املو�صوي

وردت الروايات، وبتعدد الطرق واختالف الأ�صانيد، اأناّ الإمام 

ٍة جديدة وق�صاٍء جديد. ففي  المهدي | ياأتي باأمٍر جديد و�ُصناّ

الحديث عن الإمام اأبي جعفر الباقرQ يقول: »يقوم القائم 

.
)1(

| باأمر جديد و�ُصناّة جديدة وق�صاء جديد...«

وعن اأبي ب�صير عن الإمام اأبي عبد اهللQ اأنه قال ـ وهو 

كن والمقام  ث عن المهدي | ـ: »لكاأني اأنظر اإليه بين الراّ يتحداّ

.
)2(

يبايع النا�س على كتاب جديد على العرب �صديد...«

ـــدي|  ـــه ـــم ال
ـــــاأمـــــٍر جــديــد ــــي ب ــــاأت ي
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الإمـــام  ــن  عـــ

 :Qــر الـبــاقــ

ــوم القائـم  »يقــ

ــد  ــر جدي | باأم

و�ُصّنـة جديـــدة 

وق�صاء جديد...«

كيف  اأنه  بع�سهم  خاطر  في  وقع  وقد 

وق�ساء  جديد  ب��اأم��ر   | المهدي  ي��اأت��ي 

جديد؟ 

اأن  ينبغي  ذل���ك  ع��ن  الإج���اب���ة  وق��ب��ل 

نتوقف عند اأمر مهّم وهو: اأّن المجمع عليه 

اأهل الإ�سالم ومنهم ال�سيعة الإمامية  بين 

الثنا ع�سرية � بحيث لم ي�سذ منهم اأحد اأو 

يخالف هذا الإجماع � اأنه ل نبّي بعد ر�سول 

من  وك��ّل   ،P اهلل  عبد  بن  محمد  اهلل 

ادعى ذلك بعد النبي P هو كاذب خارج 

عن مّلة الإ�سالم وعقيدة الم�سلمين. واأي�سًا 

من المجمع والمت�سالم عليه اأّن القراآن هو 

اآخر وحي ال�سماء اأنزله اهلل تعالى على قلب 

P، فال كتاب بعده، ومن اّدعى  محمد 

غير ذلك فهو كاذب منافق. 

* جديد الإمام المهدي |
وفهمنا  ال��م��ق��ّدم��ة  ه���ذه  ُع��ل��م��ت  اإذا 

م�سمونها، ينبغي عندها اأن نعود اإلى اأ�سل 

مو�سوعنا ومحّل حديثنا واأّنه ما هو جديد 

الإمام المهدي |.

الأم����ور  م��ن   | ال��م��ه��دي  اأم����ر  اإّن 

ال��ع��ج��ي��ب��ة ال��ت��ي ت��خ��رج ع���ن ال��م��ع��روف 

ويقلب  العالم،  يغّير  وبظهوره  والماألوف، 

على  زمانه  في  النا�س  و�سيقف  الموازين، 

اأمور لم يعهدوها اأو يعرفوها، وقد يكونون 

على غير علم بها اأو لم ي�سمعوها...

اإن الإ�سالم اليوم معزول عن الحياة، 

اأي��ن  ح����دوده،  واأب��ط��ل��ت  اأح��ك��ام��ه  تعّطلت 

البالد  اإدارة  ف��ي  الإ���س��الم��ي  النظام  ه��و 

و���س��ي��ا���س��ة ال��ع��ب��اد؟ ك��ي��ف ُت�����وّزع ث���روات 

يتم  كيف  ب��الده��م؟  وخ��ي��رات  الم�سلمين 

اختيار الحاكم؟ وهل يوؤتى بالكفوؤ المتمّتع 

يحُكم  ه��ل  الإ���س��الم؟  ي��ري��ده��ا  ب�سفات 

ب�سرع اهلل و�ُسّنة ر�سول اهلل P؟ 

العالم  واق���ع  على  �سريعة  ن��ظ��رة  اإّن 

لمعرفة  كافية   - عام  ب�سكل   - الإ�سالمي 

اإ�سالم يحكم الحياة ل في ال�سلطة  اأنه ل 

ول في الإدارة ول في الت�سريعات الأخرى، 

نعم  ال��ورق.  على  اإل  اإ�سالم  فال  وبالتالي 

هذا هو واقع الم�سلمين، تحكمنا القوانين 

ب�سرّيٌة  ع��ق��وٌل  �ساغتها  ال��ت��ي  الو�سعّية 

الأنظمة  تبّنتها  وق��د  م��ح��دودٌة،  قا�سرٌة 

منها  با�سطراٍر  اأو  باختيارها  القائمة 

تحت عناوين وحجج تخالف اأمر اهلل واأمر 

ر�سوله.. 

يظهر  فعندما  كذلك  الأم��ر  كان  واإذا 

الحكم،  ل��الإ���س��الم  يعيد   ،| ال��م��ه��دي 

اأعلى  من  �سلطانه  الإ�سالم  هذا  فيب�سط 

واأقّلها  الوظائف  اأ�سغر  اإل��ى  ال�سلطات 

واإعادة  العبادات  اإقامة  عن  ف�ساًل  �ساأنًا، 

وعلى  الطبقات  ك��ل  ف��ي  الدينية  ال���روح 

مختلف م�ستويات الحياة...
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* عودة الإ�صالم حاكمًا مطلقًا
عن  ُب��ع��د  م��ن  ال��ي��وم  نعي�سه  م��ا  اإن 

غربة،  من  الإ�سالم  يعي�سه  وما  الإ�سالم، 

�سوف يغّيره المهدي |، ويعيد الإ�سالم 

�سوؤون  ك��ل  ف��ي  مطلقًا  حاكمًا  المحمدي 

ما  هو  وهذا  المختلفة،  وميادينها  الحياة 

�سئل  وقد   �  Qال�سادق الإم��ام  يف�سره 

بقوله:   � تكون  وكيف  المهدي  �سيرة  عن 

»ي�سنع ما �سنع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

ر�سول  ه��دم  كما  قبله  ك��ان  ما  يهدم  واآل��ه 

الإ���س��الم  وي�ستاأنف  الجاهلية  اأم���ر  اهلل 

.
)3(

جديدًا«

اأ�سواًء  يلقي  ال�سريف  الحديث  فهذا 

يخرج  ل   | ال��م��ه��دي  اأن  على  منيرة 

وم�سيرته،   P اهلل  ر���س��ول  �سيرة  ع��ن 

فالب�سرية  ب��ه.  ويقتدي  اأث���ره  يقتفي  ب��ل 

الظلم  نرى  فنحن  اليوم  الجاهلية  تعي�س 

ول��الأف��راد،  لل�سعوب  والقهر  وال�سطهاد 

الإمام المهدي |

ــالم  ــي بالإ�ص ياأت

الذي جاء به جّده 

 P ــول اهلل ر�ص

ــب  ــد اأن تغّي بع

عن �صاحة الحياة
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ونرى كيف ينزوي الإ�سالم في الم�ساجد، 

فرغت من 
ُ
وتخت�سر اأحكامه في عبادات اأ

م�سمونها واأ�سبحت تقليدًا متبعًا...

اأن   | المهدي  مهام  اأب��رز  من  اإّن 

جده  هدم  كما   � الحديثة  الجاهلّية  يهدم 

يعيد  ث��م   � القديمة  الجاهلّية  ال��ّر���س��ول 

الأمة وحركتها  في حياة  وجوده  لالإ�سالم 

وفي كل الحقول والميادين. وفي الحديث 

عن اأبي عبد اهللQ اأّنه قال: »اإذا قام 

ر�سول  دعا  كما  جديد  باأمر  جاء  القائم 

الإ���س��الم  ب��دء  ف��ي  واآل���ه  عليه  اهلل  �سلى 

يحذو  هنا  فالمهدي   .
)4(

جديد« اأمر  اإلى 

ح��ذو ر���س��ول اهلل P ف��ي ال��دع��وة اإل��ى 

ال�سادق الإمام  ف�ّسره  ما  الإ�سالم، وهذا 

قول  �ساأله عن  حينما  ب�سير  لأبي   Q

بداأ  الإ�سالم  »اإن   Qالموؤمنين اأمير 

غريبًا و�سيعود كما بداأ، فطوبى للغرباء«، 

»يا  بقوله:   Qال�سادق الإمام  فاأجابه 

دعاًء  ا�ستاأنف  القائم  قام  اإذا  محمد  اأبا 

جديدًا كما دعا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

 .
)5(

واآله«

اأي  غ��ري��ب��ًا«  »و�سيعود   :Qوقوله

العاملين  في  الأولى  الحالة  مثل  اإلى  يعود 

ب�����س��رائ��ع��ه وال��ق��ائ��م��ي��ن ب��وظ��ائ��ف��ه ل اأن��ه 

وُتدر�س  �سماته  تمحى   - ب��اهلل  -والعياذ 

اآياته.

* معاناة الإمام |
التي  الأخبار  اأمامنا  تنفتح  ومن هنا 

ت���دّل ع��ل��ى م��دى م��ع��ان��اة ال��م��ه��دي | 

المواجهة  تكون  بحيث  يواجههم  مّمن 

الجاهلية  جفاة  مواجهة  م��ن  اأ���س��ّد  ل��ه 

الف�سيل  عن  الحديث  ففي  P؛  لجّده 

 Qع��ب��د اهلل اأب�����ا  »���س��م��ع��ت  ق�����ال: 

من  ا�ستقبل  قام  اإذا  قائمنا  اإن  يقول: 

ر�سول  ا�ستقبله  مما  اأ�سّد  النا�س  جهلة 

جهال  م��ن  ل����ه  واآ ع��ل��ي��ه  اهلل  ���س��ل��ى  اهلل 

ذلك؟ وكيف  فقلت:  الجاهلية، 

عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر���س��ول  اإن  ق��ال: 

الحجارة  يعبدون  وه��م  النا�س  اأت��ى  واآل��ه 

المنحوتة،  والخ�سبة  والعيدان  وال�سخور 

واإن قائمنا اإذا قام اأتى النا�س وكّلهم يتاأول 

.
)6(

عليه كتاب اهلل ويحتج عليه به...«

 Qال�سادق الإم��ام  يذكره  ما  اإن 

النا�س  من  معاناته  مدى  بو�سوح  يك�سف 

الذين يتوّزعون مذاهب مختلفة، وكل اأهل 

مذهب يدعم ما يذهب اإليه بحجج واأدلة 

كتاب  اإلى  اإليه  يذهب  وما  معتقده  وي�سند 

الكتاب  ب��راءة  مع  اهلل  ر�سول  و�سنة  اهلل 

اإذ  اإل��ي��ه،  يذهبون  مما  كثير  من  وال�سنة 

واحد،  اهلل  و�سبيل  يتعّدد،  ل  واحد  الحق 

وطرق النحراف كثيرة.

بالإ�سالم  ياأتي   | المهدي  الإم��ام 

الذي جاء به جّده ر�سول اهلل P وهذا 

هو ال�سيء الجديد الذي تغّيب عن �ساحة 

الحياة  اإليه   | المهدي  فاأعاد  الحياة، 

وبعثه من جديد ليحكم المجتمع الب�سري 

هو  وه��ذا  كله،  الكون  عدله  ويعّم  باأ�سره 

اأهم جديد ياأتي به المهدي |.

بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 52، �س 349.( 1)

كتاب الغيبة، النعماني، �س 139.( 2)

بحار الأنوار، م. �س، ج 52، �س 353.( 3)

م. ن، �س 338.( 4)

م. ن، �س 367.( 5)

م. ن، �س 362.( 6)

الهوام�س
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هكذا علاّمنا اإماُمنا)*(

ال��م��ع��ن��وي،  ال��ب��ع��د  ف��ه��و  الأّول،  اأم���ا 

ينظر  يكن  لم  الجليل  اإمامنا  اأن  ومعناه 

والظواهر  العوامل  بلحاظ  الأم��ور  اإل��ى 

المادية فقط، اإنما كان من اأهل الرتباط 

والتوجه  المعنوي  ال�سلوك  واأه��ل  ب��اهلل 

والخ�سوع  التذكر  اأهل  من  كان  اهلل.  اإلى 

والذكر. كان موؤمنًا بالعون الإلهي، وكان 

اأماًل لمتناهيًا.  تعالى  اأمله باهلل 

ال��ع��ق��ل��ي، فقد  ال��ث��ان��ي،  ال��ب��ع��د  وف��ي 

والتدبير  العقل  ي�ستخدم  الإم���ام  ك��ان 

مجتمعًة  العنا�سر  هذه  وياأخذ  والتفكير، 

العتبار.  بعيِن 

ثالثًا  البعدين بعدًا  اإلى هذين  واأ�سف 

م�ستمد  وه��و   ،{ الإم���ام  مدر�سة  ف��ي 

اأ�سل  من  وم�ستلهم  اأي�سًا،  الإ���س��الم  من 

القراآن واأ�سا�س الدين األ وهو بعُد العدالة. 

لذا، ينبغي النظر لهذه الأبعاد مع بع�سها 

بع�سًا.

النقاط  اأذكر بع�س  ياأتي �سوف  وفيما 

حول كل اأمر من هذه الأمور...

ال���ذك���رى ال�����س��ن��وي��ة ل��رح��ي��ل اإم��ام��ن��ا 

للحديث  منا�سبة  فر�سة  ت�سكل  العظيم 

عن جانب وُبعد من اأبعاد الحياة الطاهرة 

المبارك  وخّطه   { الخميني  لالإمام 

النّير.

مجّرد  لي�س  ل��الإم��ام  ال�سعب  ح��ّب  اإن 

هو  واإنما  �سعورّية،  وعاطفّية  قلبّية  حالة 

نّير  كطريق  الحياة  ف��ي  لمدر�سته  قبول 

وخ���ّط وا���س��ح، وه��و دل��ي��ل ن��ظ��ري وعملي 

يو�سل �سالكه اإلى العّزة والتقّدم والعدالة. 

ونحن نرى اأنه بف�سل العمل بتو�سيات 

والنجاح،  التوفيق  حالفنا   ،{ الإم��ام 

اإليه  اأ�سار  ما  على  ال�سير  ا�ستطعنا  وكلما 

وتوفيقات  نجاحات  نحقق  كّنا  الإم����ام، 

كبيرة. 

* الإمام } مدر�صٌة متكاملة
رزم��ة  ه��ي   { الإم���ام  مدر�سة  اإن 

نعرفها  وح��ت��ى  كاملة،  اأب��ع��اد  ومجموعة 

نالحظها  اأن  لنا  ينبغي  ج��ي��دًا،  ونفهمها 

كلها. 
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1� البعد المعنوي عند الإمام }

عند  المعنوي  البعد  مظاهر  تتجّلى 

الإمام } في النقاط الآتية: 

الإخال�س

ك���ان الإم����ام ي��ق��وم ب��الأع��م��ال هلل، 

الإلهي.  التكليف  من  اأنه  ي�سعر  ما  وبكل 

ل���م ي���ت���واَن ع���ن ال��ت�����س��ح��ي��ة ف���ي ه��ذا 

يتقدم  ك��ان  الطريقة  وب��ه��ذه  ال�سبيل. 

وواجباته.  تكاليفه  ح�سب  الأمام،  اإلى 

 { ــام  الإم كان 

يقوم بالأعمال هلل، 

وبكل ما ي�صعر اأنه 

من التكليف الإلهي

اأن  مرارًا  وللم�سوؤولين  للنا�س  ذكر  وقد 

بما  نقوم  اأن  علينا  الواجب،  هو  المهم 

بها  يتكفل  والنتيجة  علينا  واج��ب  ه��و 

اهلل. 

اإذًا، المظهر المهم للبعد المعنوي في 

�سلوك الإمام } هو اإخال�سه. لم يقل 

ولم يفعل �سيئًا كي يمدحه فالن اأو فالن. 

وما قام به من اأجل اهلل، بارك اهلل تعالى 

فيه واأبقاه.
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التوكل على اهلل 

كان الإمام } ياأمرنا باأن نكون من 

اأهل التوكل والثقة وح�سن الظن باهلل، وكان 

هو من اأهل التوكل والت�سرع والتو�سل باهلل. 

الخميني  الإم���ام  ي��رى  المرء  ك��ان  حينما 

ي�سعر  ك���ان  رم�����س��ان،  ���س��ه��ر  ب��ع��د   {

بنورانية عند الإمام، وب�سكل ملمو�س. كان 

ي�ستفيد من فر�س الحياة في تطهير قلبه 

وروحه والتقرب اإلى اهلل تعالى. وكان يردد 

اأمام النا�س: اإننا في ح�سرة 

اهلل، والعالم في ح�سرة اهلل، 

فهو مكان التجّليات الإلهية. 

هذا  على  الجميع  ي��دّل  ك��ان 

الطريق. 

الأخالق

 { الإم���ام  ك��ان  لقد 

م��ن اأه���ل الأخ�����الق، ي��اأخ��ذ 

ب���اأي���دي الآخ����ري����ن اإل��ي��ه��ا. 

مهم  معنوي  ُبعد  فالأخالق 

وترجمتها  الإ����س���الم،  ف��ي 

اجتناب  في  هي  الحياة  في 

الذنوب والبتعاد عنها، كما 

الب��ت��ع��اد ع��ن ���س��وء ال��ظ��ن، 

والغيبة، وعن التفرقة بين القلوب. الإمام 

الأم��ور  ه��ذه  يراعي  ك��ان  نف�سه  الخميني 

بمراعاتها،  والم�سوؤولين  النا�س  ويو�سي 

وكان يو�سينا دائمًا اأن ل ُن�ساب بالغرور، 

واأن  النا�س،  من  اأف�سل  اأننا  نرى  ل  واأن 

خالية  واأنها  النقد  فوق  اأنف�سنا  نعتبر  ل 

 � كتاباته  في  مرارًا  قال  لقد  العيوب.  من 

خ�سو�سًا في اأواخر عمره ال�سريف � وفي 

الق�سية  في  اأخ��ط��اأت  اإنني  ت�سريحاته: 

ي�ستلزم درجة كبيرة  اأمر  الفالنية. وهذا 

الإن�سان  روح  تكون  اأن  العظمة. يجب  من 

الخطاأ  ين�سب  اأن  ي�ستطيع  حتى  كبيرة 

لنف�سه. كان هذا الجانب المعنوي ظاهرًا 

واأخ��الق��ه.   { الإم����ام  �سخ�سية  ف��ي 

الذي  للدر�س  المهمة  الأب��ع��اد  من  وه��ذا 

تعلمناه من الإمام }.

2� البعد العقلي عند الإمام } 
يتجلى في نماذج عدة:

النموذج الأول: 

الديمقراطية؛  اختياره 

هو  الديمقراطي  فالنتخاب 

من المظاهر البّينة لعقالنية 

الإمام في مدر�سته المنقذة 

وذلك  الحياة.  على  الباعثة 

الجليل  اإمامنا  كّر�س  حين 

الن���ت���خ���اب���ات ف����ي ال���ب���الد 

الخطوة  م��ن��ذ  م��وؤ���س�����س��ات��ي��ًا 

الأولى، حيث جاء النا�س اإلى 

بحرية،  الق��ت��راع  �سناديق 

و�سّكلوا  باأ�سواتهم،  واأدل���وا 

والحكومة،  ال�ّسورى  مجل�س 

ومجل�س الخبراء والمجال�س 

البلدية وما اإلى ذلك...

النموذج الثاني: 

ه��و اع��ت��م��اده ع��ل��ى ال��ع��ق��ل وال��ت��دب��ي��ر 

وال�����س��الب��ة وع���دم ال��م��رون��ة اأم���ام العدو 

المهاجم. لم يكن الإمام يثق بالعدو فبعد 

بوجهه  وق��ف  �سحيحة  ب�سورة  عرفه  اأن 

لهذا  القويم  النا�سج  العقل  اإّن  كالجبل. 

نتيجة  اإلى  اأو�سله  قد  كان  الإلهي  الرجل 

ولين  وت��راج��ع  م��رون��ة  اأق���ّل  اإّن  م��ف��اده��ا: 

بارز  ُبعد  العــدالة 

مدر�صة  في  جـــدًا 

الإمـــام } فقـد 

على  ــام  الإم اأ�صّر 

علـــى  العتـمـاد 

ـــات  ـــق ـــب ـــط ال

لم�صتـــ�صـعـفة  ا

بــهـم واأو�صـــــى 
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)*( كلمته{ في مرا�سم ذكرى رحيل الإمام الخميني } في 04/ 06/ 2011.
الهوام�س

التقّدم.  اإل��ى  تدفعه  �سوف  ال��ع��دّو  اأم���ام 

الطرف  تراجع  اأم��ام  يلين  ل  العدو  فقلب 

المقابل في ميدان المواجهة. وكل خطوة 

تراجع اأمام الأعداء معناها تقّدم لالأعداء 

وت�سّلطهم. 

النموذج الثالث: 

والع��ت��م��اد  بالنف�س  ال��ّث��ق��ة  روح  ب��ّث��ه 

اأهم  ومن  ال�سعب.  اأفراد  بين  الذات  على 

مظاهر تقدمنا في الميادين العلمية وفي 

المجالت ال�سناعية وعلى مختلف اأ�سعدة 

اإل���ى ه��ذه الثقة ب��ال��ذات،  ال��ح��ي��اة ت��رج��ع 

الإمام العظيم هو الذي كّر�س �سعار »نحن 

قادرون« في اأعماق وروح هذا ال�سعب. 

3� العدالة
اأ���س��ّر  ال��ث��ورة  انت�سار  ب��داي��ات  منذ 

} ع���ل���ى الع����ت����م����اد ع��ل��ى  الإم���������ام 

بهم،  واأو����س���ى  الم�ست�سعفة  ال��ط��ب��ق��ات 

الأك��واخ«  و»�سكان  »ال��ُح��ف��اة«  فعبارات 

م���ن ال���ع���ب���ارات ال��ت��ي ت���ك���ررت ك��ث��ي��رًا 

ي�سّر  ك��ان   .{ الإم���ام  ك��ل��م��ات  ف��ي 

ع��ل��ى ال��م�����س��وؤول��ي��ن لج��ت��ن��اب ال��ح��ال��ة 

اآّفة  اأن  على  يوؤكد  وكان  الأر�ستقراطية، 

يعتمد  نظام  في  والمنا�سب  الم�سوؤولّية 

اأن  ه��و  واإي��م��ان��ه��م،  النا�س  اأ���س��وات  على 

ال�ّسخ�سي  برفاههم  الم�سوؤولون  يفّكر 

لأنف�سهم،  يجمعونه  وبما  وبم�سالحهم 

الأر�ستقراطية  الحياة  ت�ستهويهم  واأن 

وقد  اأجلها.  من  و�سماًل  يمينًا  ويتخّبطوا 

كان الإمام بمعزل عن هذه الآفة الخطيرة 

باأن  مرارًا  الم�سوؤولين  اأو�سى  كما  تمامًا، 

ل يميلوا لالر�ستقراطية والبهرجة و�سكن 

الق�سور وجمع المال، واأن يكون توا�سلهم 

قريبًا مع النا�س. كان الإمام الجليل ي�سّر 

على اأن ُينتخب الم�سوؤولون من بين النا�س، 

ومن �سميم النا�س، واأن ل تكون التبعيات 

والمح�سوبيات مالكًا لتولي الم�سوؤوليات. 

العتماد  فاإن  الإم��ام،  من وجهة نظر 

لتولي  والتنفذ  ال��ق��وة  وعلى  ال��ث��روة  على 

التي  الكبيرة  الأخ��ط��ار  من  الم�سوؤوليات 

اأبعاد خط  والثورة. هذه هي  البالد  تهدد 

الإم����ام }. وه���ذه ال��م��در���س��ة اأخ���ذت 

بنا منعطفات خطيرة،  باأيدينا، واجتازت 

اإن  ال�سعب  �سيوا�سل  اهلل  م��ن  وبتوفيق 

وهذه  الخط  وهذا  الطريق  هذا  اهلل  �ساء 

اآخر  اإلى  والهّمة  العزيمة  وهذه  الأه��داف 

المطاف.
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ــان اأ�ــصــرف الأزم
مبارك هذا العيد ال�صعيد والعظيم لجميع الم�صلمين. 

�صرف  واإناّما  بع�صًا.  بع�صها  عن  ميزة  اأي  بذاتها  لالأزمنة  لي�س 

الأزمنة اأو �صوؤمها هو ب�صبب ما يقع فيها من اأحداث. واإذا كان �صرف 

يوم  اإن  القول  الواقعة فيه، فيجب  الحوادث  ُيقياّم بح�صب  الزمان 

بعثة الر�صول الأكرم P هو اأ�صرف يوم من الأزل واإلى الأبد. 

كبعثة  للغاية  كبيرة  اأحــداث  وقــوع  ل  �صجاّ الزمن  اأناّ  �صحيح 

الأحـــداث  مــن  والكثير  الــعــزم  اأولـــي  الأنــبــيــاء  العظام،  الأنــبــيــاء 

الر�صول  بعثة  من  اأعظم  حادثة  هناك  تكن  لم  ولكن  الكبيرة.. 

P. لأنه لي�س اأعظم من النبي الأكرم في عالم الوجود  الأكرم 

من  اأعظم  حادثة  توجد  ول  تعالى،  للحقاّ  المقد�صة  الذات  �صوى 

ات العالم، ور�صالته  �صل واأكبر �صخ�صياّ بعثته. فبعثته بعثة خاتم الراّ

اليوم  مثل هذا  الحادثة في  الإلهية. ووقوع هذه  القوانين  اأعظم 

جعلته يومًا عظيمًا �صريفًا، ولذا اأقدم التهنئة لمنا�صبة هذا اليوم 

لكلاّ الم�صلمين ولكلاّ م�صت�صعفي العالم.
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* الإن�صان الكامل وفهم الإ�صالم
ه��ن��ال��ك ت�������س���ّورات م��خ��ت��ل��ف��ة ح��ول 

والقراآن.  الأك��رم  الر�سول  وبعثة  الإ�سالم 

عند  الت�سورات  هذه  اختالف  يعّزز  وما 

تبعًا  نظراتهم،  في  اأنهم مختلفون  الّنا�س 

لتفاوت الروؤية اأو النظرة لكل واحد منهم. 

�ساحب  ب��ح��دود  م��ح��دودة  روؤي���ة  ك��ل  واإّن 

الرغم  على  ول��ك��ن  )الإن�����س��ان(.  ال��روؤي��ة 

وروؤيته  محدود،  موجود  الإن�سان  اأّن  من 

التحرك  ي�ستطيع  لكنه  اأي�سًا،  م��ح��دودة 

متناٍه  ل  يكون  اأن  وي�ستطيع  الالنهاية  اإلى 

في الكمال، واأن يكون ل متناٍه في الجالل 

وتبعًا  متناهية،  غير  روؤي��ة  ول��ه  والجمال 

ت�سورات  ي��ك��ّون  اأن  حينها  يمكنه  لذلك 

والبعثة  والإن�سان  الإ�سالم  حول  �سحيحة 

والر�سول الأكرم والعالم.

ا�ستطاع  )ال��ذي  الكامل  الإن�سان  اأم��ا 

ال�سير اإلى كماله( فهو غير محدود في كل 

ال�سفات وهو ظل الذات الإلهية المقد�سة، 

الإ�سالم كما هو، وت�سّور  بمقدوره ت�سّور 

الإن�سان كما هو، والبعثة كما هي، والقراآن 

الآخ��رون  اأم��ا  ه��و.  كما  والعالم  ه��و،  كما 

وج��وده��م  م��رات��ب  بح�سب  فت�سوراتهم 

وبح�سب مراتب كمالهم كما ذكرنا، لكنها 

ت�سورات محدودة. عليهم هم اأنف�سهم اأن 

تلو  واحدة  الكمال  مراتب  ليبلغوا  ي�سيروا 

وفهمهم  ت�سوراتهم  لهم  فتكون  الأخ��رى 

لهذه الحقائق ومنها حقيقة البعثة النبوية 

في حدود ما يبلغونه من الكمال.

الإن�صان  تربية  الأنبياء  مهمة   *
وتكامله

اإّن يوم البعثة هو يوم كّلف اهلل تبارك 

ــن  ــم م ــس اأعظ لي�

ــرم في  ــي الأك النب

عالم الوجود �صوى 

ــة  المقد�ص ــذات  ال

تعــالـــى،  للحـــّق 

ول توجـد حادثـــة 

ــن بعثته ــم م اأعظ
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منه  اأكمل  ل  كاماًل  م��وج��ودًا  فيه  وتعالى 

باأن يكّمل الموجودات، واأن يرتقي بالب�سر 

م���وج���وداٌت �سعيفة  اب���ت���داًء  ه��م  ال��ذي��ن 

قابلية  ذات  لكنها  ناق�سة 

ل���ل���رق���ّي. والإ������س�����الم ج��اء 

هنالك  الإن�سانية.  لتربية 

اأن  يت�سورن  ممن  الكثيرون 

و�سائر  جاء  الأك��رم  الر�سول 

اهلل  بعثهم  ال��ذي��ن  الأن��ب��ي��اء 

ت���ب���ارك وت���ع���ال���ى، ل��ت��وف��ي��ر 

والأف����راد،  للمجتمع  ال��ع��دل 

وقد  الحّد  هذا  تتجاوز  ل  مهمتهم  اأّن  اأي 

اأخرى مختلفة، كاأهل  يكون لبع�سهم روؤى 

الإ���س��الم  وفقهاء  والفال�سفة  ال��ع��رف��ان، 

اأي�سًا  وال�سعوب  والموؤمنين،  والمثقفين، 

قا�سرون  وكلهم  معينة،  بطريقة  تفّكر 

ُيفهمنا  موجود.  هو  ما  اإل��ى  الو�سول  عن 

القول الماأثور »من عرف نف�سه فقد عرف 

 اأن الإن�سان اإذا ُعِرَف ف�سوف ُيعرف 
)1(

ربه«

به اهلل. وهذا ما ل ي�سدق على اأي موجود 

الإن�سان  رّب  اأن يعرف  ي�ستطيع  اآخر. فال 

التي  الذات  ومعرفة  نف�سه،  عرف  من  اإّل 

لُكّمل  اإل  تح�سل  ل  اهلل  معرفة  ت�ستتبع 

اأولياء اهلل. وينبغي عدم ت�سور اأن الإ�سالم 

جاء لإدارة هذه الدنيا، اأو اأنه جاء لمجرد 

فالقت�سار  الآخ���رة،  نحو  النا�س  توجيه 

مهما  الحقيقة  خ��الف  واح��د  جانب  على 

كان الإن�سان غير محدود، ومرّبي الإن�سان 

غير محدود، ومنهاج تربية الإن�سان الذي 

الطبيعة  بعالم  محدودًا  لي�س  القراآن،  هو 

والمادة ول بعالم الغيب، بل هو كل �سيء.

* من اأجل تربية الإن�صان
مر به الر�سول وُكّلف به هو 

ُ
اإن اأول ما اأ

والتربية.  والتعليم  القراءة 

القول  تعالى يريد  وكاأن اهلل 

اإن هذا الرب الذي هو ربك 

الموجودات،  بكل  والمحيط 

ياأمرك اأن تقراأ وتربي النا�س 

ال��ط��ري��ق، ولأج��ل  على ه��ذا 

ه���ذا ن���زل ال���ق���راآن، ولأج���ل 

اأجل  هذا جاء الإ�سالم، من 

من  المقدار  هـذا 

الكمــال الموجــود 

لــدى البـ�صـــر في 

العالـــم م�صـــدره 

Rــــاء ــــي ــــب الأن
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لكانوا  التربية  فلول  النا�س،  يتربى  اأن 

الحيوانات.  كل  من  واإي��ذاًء  افترا�سًا  اأ�سد 

للتربية،  يخ�سع  لم  اإذا  موجود  الإن�سان 

العالم  في  موجود  ول  يجاريه حيوان  فلن 

لتربية  بعثوا  الأنبياء  كل  واإي��ذاًء.  خطورًة 

لأف�سد  لحاله  لو ترك  الذي  الموجود  هذا 

العالم. ولالأ�سف فاإّن الأنبياء بدورهم لم 

ينجحوا في تحقيق مهمتهم.

ي��اأِت  ل��م  ي���اأِت الإ���س��الم ليحارب،  ل��م 

جاء  ويفتحها،  البلدان  ليحتل  الإ���س��الم 

لإخ��راج  الحّقة  الأدي���ان  و�سائر  الإ���س��الم 

ال��ن��ا���س م��ن ال��خ�����س��ران واإدخ���ال���ه���م في 

ن�َصاَن  ااْلإِ اإِنَّ   * ِر  {َواْلَع�صْ الإيمان  حدود 

َوَعِمُلوا  اآَم��ُن��وا  ��ِذي��َن  الَّ اإِالَّ   * ُخ�ْصٍر  َلِفي 

��ْوا  َوَت��َوا���صَ ِباْلَحقِّ  ��ْوا  َوَت��َوا���صَ اِلَحاِت  ال�صَّ

هذه  ولكن    .)3  �  1 )الع�سر:  ْبِر}  ِبال�صَّ

ولكنها  جهودها  بذلت  لالأ�سف،  الأدي��ان، 

لم توفق اإل بمقدار.

* الأنبياء م�صدر كمال الإن�صانية
وهذا المقدار من الكمال الموجود لدى 

الب�سر في العالم م�سدره الأنبياء R؛ 

النا�س  اأنقذت  التي  هي  الأنبياء  فتربية 

من حدود الحيوانية، ومن جنون الإن�سان 

اإلى ال�سلطة وال�سهوات، ح�سل  في نزعته 

بالمقدار ول  نجاح بمقدار كبير، ولكن ل 

بال�سكل الذي كان يتطلع اإليه الأنبياء. كان 

اإجابة  من  وم��ا  يدعو  لأن��ه  يتح�سر  النبي 

 .)6 )الكهف:  نَّْف�َصَك}  َب��اِخ��ٌع  {َف��لَ��َع��لَّ��َك 

اأحد هموم الأنبياء هو اأنهم لم ي�ستطيعوا 

ت�����وظ�����ي�����ف 

تعاليمهم  ك���ل 

ب���ال�������س���ك���ل ال����ذي 

ي����ق����ت���������س����ي����ه 

اأراد  التعليم. 

اأن  ال���ر����س���ول 

النا�س  كل  يجعل 

بن  علي  �ساكلة  على 

هذا  لكن   ،Qطالب اأبي 

لم يح�سل.

فالإ�سالم مجموعة اأحكام هدفها بناء 

الإن�سان،  لبناء  كتاب  والقراآن  الإن�سان، 

منذ  وال��ر���س��ول  ب�����س��رًا.  ي�سنع  اأن  هدفه 

كان  الدنيا  واإلى حين رحيله عن  بعث  اأن 

ب�سدد �سناعة الإن�سان وكان مهتمًا بهذا. 

ولهذا نرى في �سيرة النبي الأكرم و�سائر 

والأول��ي��اء   Qوالإم����ام علي الأن��ب��ي��اء 

ال��ع��ظ��ام، ن���رى اأن���ه ل��م ت��ك��ن ه��ن��اك في 

اأداء  ولول  اأ�ساًل،  ت�سلطية  نزعة  �سيرتهم 

ه��وؤلء  بناء  على  الحر�س  ول��ول  ال��واج��ب 

ل��م��ا ق��ب��ل��وا ح��ت��ى ه���ذه الخالفة  ال��ب�����س��ر، 

الظاهرية، ولتنّحوا جانبًا ولكنه التكليف. 

حتى  يقبله  اأن  يجب  الإل��ه��ي  فالتكليف 

ي�ستطيع بناء الإن�سان على قدر ا�ستطاعته 

ولكّنه لالأ�سف لم ي�ستطع اأن يجعل معاوية 

اأن  ال��ر���س��ول  ي�ستطع  ل��م  مثلما  اإن�����س��ان��ًا، 

اأنا�سًا  واأمثالهما  لهب  واأبا  اأبا جهل  يجعل 

�سالحين.

بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 2، �س 32.( 1)
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طًا ل ُمْفِرطًا َول ُمَفرِّ

العقل عند الإمام عليQ هو معيار وعالمة 

ز  يمياّ التي  ة  والــقــواّ الإن�صاني،  والكمال  عالي  التاّ

تدفع  والتي  الباطل،  من  الحق  خاللها  من  الإن�صان 

عادة. كما اأناّه  الإن�صان ل�صلوك طريق الطاعة وال�صاّ

و�صيلة تعديل وتنظيم الغرائز والميول، بحيث يتم 

في  اأي  ال�صحيح؛  م�صارها  اإلى  توجيهها  خالله  من 

الحركة نحو الحياة الأبدية والحقيقية لالإن�صان. 

والعقل هو محور ومن�صاأ اإيمان الإن�صان باهلل تعالى، 

عي والجتهاد في طريق  وهو القوة التي تدفعه لل�صاّ

اللتفات  يجب  ما  لكن  الأبدية.  وال�صعادة  الجنة 

التعريف  هذا  في  العقل  من  المق�صود  اأنَّ  هنا  اإليه 

بالوظائف  يقوم  الذي  الجزئي  العقل  مجرد  لي�س 

والم�صاراّ  بالمنافع  المتعلاّقة  ال�صرفة  المادية 

العقل  بين  اأ�صا�صًا  اإناّ هناك اختالفًا  اإذ  الحيوانية، 

الجزئي والعقل طبق روؤية الوحي.

علم ذو  ــي  عــل الــ�ــصــيــخ 

* الجهل اأ�صا�س الكفر
يقابل العقل بالمعنى الذي ذكرنا الجهل. 

فالجهل هو انعدام العلم والعدول عن الّطريق 

الإن�سانّية  طريق  عن  والن��ح��راف  الم�ستقيم 

ي�سف   Qعلي والإمام  الأبدّية.  وال�سعادة 

الجاهل باأّنه هو الذي اأخرج العقل من �ساحة 

هي  الحيوانية  القوى  وجعل  واأعماله،  تدبيره 

الأ�سل، فاأ�سبح �سلوكه تابعًا لأهوائه و�سهواته. 

ومن�ساأ  والإل��ح��اد  الكفر  اأ�سا�س  الجهل  اإذًا، 

)1(
طًا« »ل ترى الجاهل اإل ُمْفرطًا اأو ُمَفرِّ
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النهي  ج��اء  كذلك  البخل، 

في  ال�سديد  الإف����راط  ع��ن 

�سرف  في  والتدّبر  الإنفاق 

الأم�������وال، وك���ذل���ك الأم���ر 

ال��ع��ب��ادي،  لل�سّق  بالن�سبة 

فاإن كان ل ُي�ستح�سن اإظهار 

والأع��م��ال  العبادات  جميع 

يفتر�س  ل  كذلك  الح�سنة، 

اإخفاء جميع الأعمال.

ول  اإفـــــــراط  ل   *
تفريط

وق�����د اخ��ت�����س��ت اأم����ة 

 P بالقيا�س اإلى اأمم الأنبياء 
َّ

ر�سول اهلل

اأ�سا�س  على  و�سط«  »اأم��ة  باأنها  ال�سابقين 

والو�سطية  الع��ت��دال  طريق  تعتمد  اأن��ه��ا 

يق�سد  ول  والتفريط.  الإفراط  بعيدًا عن 

من الو�سطية الت�سليم وال�ست�سالم لأعداء 

والبتعاد  العتدال  هو  المق�سود  بل   ،
َّ

اهلل

عن التطرف وعدم الهتمام.

والتفريط  الإف���راط  عن  البتعاد  اأم��ا 

والوظائف  التكاليف  على  يقت�سر  ف��ال 

ال��دي��ن��ي��ة، ب��ل ي��ت��ع��دى ذل���ك اإل���ى الأم���ور 

ال�سخ�سية،  الحياة  في  والعادية  العرفية 

ف��اع��ت��م��اده ف���ي ال��م�����س��ائ��ل الج��ت��م��اع��ي��ة 

في  والنمو  البلوغ  على  ي��دّل  وال�سيا�سية 

الإف��راط  اأن  اأ�سا�س  على  الجانبين،  كال 

جانب  على  والقت�سار  الأم��ور  متابعة  في 

من حاجات المجتمع �سيكون على ح�ساب 

الأخرى،  الحياتية  الجوانب  اإلى  اللتفات 

ويوؤدي في النهاية اإلى التفريط في الأمور. 

اأئمة  ك��ان  وعندما  الف�ساد. 

عن  يتحّدثون   R الهدى 

يق�سدوا  لم  والجهل  العقل 

ال��ب��ع��د ال��ع��ل��م��ي وال��م��ع��رف��ي 

يريدون  كانوا  بل  لالإن�سان، 

المتمّثل  البعد  اإل��ى  الإ���س��ارة 

والنظرّية  العملّية  بالحكمة 

باتجاه  الإن�سان  توّجه  التي 

اأو  الجّنة  لمة،  الظُّ اأو  النور 

ال�سعادة  وبالتالي  الجحيم، 

اأو ال�سقاء.

* عالمات الجاهل
 Qالموؤمنين اأمير  الإم��ام  يو�سح 

وعالمات  خ�سو�سّيات  اأه��ّم  كالمه  في 

الجاهل  ترى  »ل   :Qفيقول الجاهل، 

�ساحب  اإم��ا  اأي  ط��ًا«،  ُم��َف��رِّ اأو  ُمْفرطًا  اإل 

الزيادة  والإف��راط هو  تفريط.  اأو  اإف��راط 

التفريط  اأّما  الالزمة،  الحدود  عن  اأكثر 

ف��ه��و الإه���م���ال وع���دم اله��ت��م��ام، وع��دم 

الط����الع ع��ل��ى ق��ي��م��ة ال�����س��يء وم��وق��ع��ه. 

عن  يخرج  الحالتين  كلتا  ف��ي  والجاهل 

اأم���ا العاقل  ح���دود الع��ت��دال وال��ع��دال��ة. 

فهو الذي يعطي كل �سي ء حّقه بعيدًا عن 

الإفراط والتفريط.

الكريم  القراآن  تعاليم  اإل��ى  عدنا  ولو 

واأح���ادي���ث اأه����ل ال��ب��ي��ت R ل��وج��دن��ا 

الإف���راط  ع��ن  الّنهي  م��ن  كبيرًا  م��ق��دارًا 

الدنيوّية،  والحياة  المادية  الم�سائل  في 

وك��ذل��ك ع��ن ال��ت��ف��ري��ط وع���دم اله��ت��م��ام 

عن  الّنهي  ج��اء  فكما  الحياتية.  ب��الأم��ور 

ـــــــــراط هــو  الإف

عن  اأكثر  الزيادة 

الــحــدود الــالزمــة، 

فهو  التفريط  ــا  اأّم

ــال، وعــدم  ــم الإه

الطـــــــالع عــلــى 

ــيء ــص ــ� ــة ال ــم ــي ق

نهج البالغة، خطب الإمام عليQ، ج 4، �س 16، حكمة رقم 70.( 1)
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بعد اأن تعرفنا في العدد ال�صابق من فقه الولي 

ن  اإلى اأحكام حلية بع�س الطيور اأو حرمتها، �صنبياّ

بذبح  المتعلاّقة  ال�صرعية  الأحكام  العدد  هذا  في 

فيها  يحل  التي  و�صروطها  ال�صيد  وباأحكام  الطيور 

اأكل الطير.

اأحكام الطيور)2/2(
ال�صيخ علي حجازي

* ذكاة الطيور:
تتحّقق ذكاة الطيور باأحد اأمرين: 

الأّول: الذبح. 

الثاني: ال�سيد.

* الذباحة:
1� الذكاة بالذباحة:

اأ � اإذا كانت الطيور األيفة، ل يحّل اأكلها 

اإّل بالذبح، ول تحّل بال�سيد.

اأّنها  اإّل  األيفة  اإذا لم تكن الطيور   � ب 

�سادها  لو  كما  الإن�سان،  يد  تحت  وقعت 

ب�سالح  اأ�سابها  اأو  حّية،  تبقيها  بو�سائل 

واأمثالها ل  وبقيت حّية، ففي هذه الطيور 

يحّل اأكلها اإّل بالذبح.

2� �صروط الذابح:
اأ � ي�سترط في الذابح اأمر واحد فقط، 

الذبيحة  تحّل  فال  م�سلمًا،  يكون  اأن  وهو 

من غير الم�سلم. وتحّل ذبيحة جميع ِفَرق 

الإ�سالم ما عدا النوا�سب.

� تحّل ذبيحة المراأة حّتى لو كانت  ب 

تحّل  كما  النفا�س،  اأو  الحي�س  مرحلة  في 

بالغًا،  يكن  لم  ولو  الممّيز  الطفل  ذبيحة 
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وتحّل ذبيحة ولد الزنى.

3� �صروط اآلة الذبح:
في  ي�سترط   � اأ 

اأن  ال��ذب��ح  اآل���ة 

اأو  الحديد  تكون من 

)ال�ستانِل�س �ستيل(، ول يحّل الطير لو 

ذبح بغيرهما مع التمّكن منهما.

ب � اإذا لم يوجد الحديد و)ال�ستانِل�س 

اأو  الذبح،  اإلى  ال�سخ�س  �ستيل(، وا�سطّر 

اأّخر  لو  وموتها  الذبيحة  فوت  على  خاف 

الذبح  ي��ج��وز  ال�سّكين،  لإح�����س��ار  ال��ذب��ح 

اأع�ساء  )يقطع(  يفري  م��ا  بكّل  حينئٍذ 

اأو  بالق�سب،  الذبح  كان  لو  حّتى  الذبح، 

اأو  ح���اّدة،  بحجارة  اأو  الق�سب،  بق�سرة 

بزجاجة، اأو غيرها.

لذبح  اآل��ة  ال�سخ�س  يجد  لم  اإذا   � ج 

اأو  ب�سّن  الذبح  من  يتمّكن  وك��ان  الطير، 

الم�ساألة  ففي  بغيره،  اأو  الطائر  بظفر 

�سورتان:

وال��ظ��ف��ر  ال�����س��ّن  ك���ان  اإذا  الأول������ى: 

تح�سل  ف��ال  ال��ط��ائ��ر  بج�سم  مّت�سلين 

الذكاة بهما.

الثانية: اإذا كانا منف�سلين عن ج�سم 

بهما،  بالذبح  التذكية  تح�سل  الطائر 

والأحوط ا�ستحبابًا اجتنابهما.

4� �صروط الذبح:
اأ � ي�سترط في الذبح �سّتة اأمور، هي:

- الأول: قطع تمام الأع�ساء الأربعة، 

كما  والودجان،  والمريء  الحلقوم  وهي: 

العقدة  تحت  ال��ذب��ح  ي��ك��ون  اأن  ي�سترط 

)ال���ج���وزة( وُت��ج��ع��ل ال��ج��وزة ف��ي ال��راأ���س 

بتمامها.

- الثاني: اأن يكون الذبح من القّدام.

متتابعًا،  ال��ذب��ح  يكون  اأن  الثالث:   -

بحيث ي�ستوفي قطع الأع�ساء الأربعة قبل 

زهوق الروح.

بالذبيحة  القبلة  ا�ستقبال  الرابع:   -

ومقاديم  َمْذَبحها  يوّجه  باأن  الذبح،  اأثناء 

بدنها اإلى القبلة.

- الخام�س: الت�سمية من الذابح، باأن 

بداية  عند  عليها  تعالى  اهلل  ا�سم  يذكر 

الذبح، ويكفي مطلق ذكر ا�سم اهلل تعالى 

اأو  اهلل«،  »با�سم  يقول:  اأن  فيكفي  عليها، 

»اهلل اأكبر«، اأو »الحمد هلل«، اأو »ل اإله اإّل 

اهلل«، ونحو ذلك.

- ال�ساد�س: اأن يكون الذبح حال حياة 

الذبيحة، فلو كانت ميتة قبل الذبح يحرم 

اأثناء  ماتت  لو  اأكلها  يحرم   وك��ذا  اأكلها، 
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3� �صروط ال�صيد بالبندقّية:
بالبندقّية  ال�سيد  لحّل  ي�سترط   � اأ 

ونحوها خم�سة اأمور، وهي:

االأّول: اأن يكون ال�سائد م�سلمًا.

الآلة.  ا�ستعمال  الت�سمية عند  الثاني: 

والت�سمية هنا كما مّرت في الذبح.

الثالث: ا�ستناد القتل اإلى الرمي.

بق�سد  ال���رم���ي  ي��ك��ون  اأن  ال�����راب�����ع: 

ال�سطياد.

حّيًا  ال�سيد  ي��درك  ل  اأن  الخام�س: 

زمانًا يّت�سع للذبح، فلو اأدركه حّيًا مع زمان 

يّت�سع للذبح لم يحّل اإّل بالذبح.

يـكـــن  لـــــم  اإذا 

ــًا،  ــف ــي ــر األ ــي ــط ال

فيمــكـن اأن تـتـّم 

بال�صيد تذكـيـتـه 

الأع�ساء  تمام  قطع  اإك��م��ال  وقبل  الذبح 

الأربعة.

الطير،  بموت  ال�سّك  ح�سل  اإذا   � ب 

تمامية  بعد  منه  ح��رك��ة  ���س��دور  فيعتبر 

عينه،  تطرف  اأن  مثل  ي�سيرة،  ولو  الذبح 

ولو  ذلك،  ونحو  ذيله،  اأو  رجله  ُيحّرك  اأو 

الدم  يخرج  ولم  الذبيحة  حينئٍذ  تحّركت 

خروج  يكون  نعم  ح��الًل.  تكون  المعتدل 

الدم المعتدل دلياًل على حياة الحيوان.

* ال�صيد:
1� التذكية بال�صيد:

اأن  فيمكن  األيفًا،  الطير  يكن  لم  اإذا 

تتّم تذكيته بال�سيد.

2� ال�صيد بالبندقّية:
اأو  الر�سا�سة  اأو  الطلقة  كانت  اإذا   � اأ 

)بمعنى  بحّدتها  نافذة  محّددة  نحوهما 

الحيوان  للنفوذ في ج�سد  القابلّية  لها  اأّن 

الطير  على  واأط��ل��ق��ت  ح��ّدت��ه��ا(،  ب�سبب 

فاأ�سابته، ففي الم�ساألة �سورتان:

ب�سبب  ميتًا  الطير  ينزل  اأن  االأول���ى: 

اإ�سابته، فيحّل اأكله.

الثانية: اأن ي�ساب الطير ويبقى حّيًا، 

فال يحّل اأكله اإّل بالذبح.

نحوها  اأو  الر�سا�سة  تكن  لم  اإذا   � ب 

الطير  واأ�سابت  بحّدتها،  نافذة  محّددة 

ففيها �سورتان:

فيحّل  حّيًا،  الطير  يبقى  اأن  االأول���ى: 

اأكله بالذبح، ول يحّل بغير الذبح.

ب�سبب  ال��ط��ي��ر  ي��م��وت  اأن  ال���ث���ان���ي���ة: 

الإ�سابة، فالأحوط وجوبًا عدم حلّية اأكله، 

اأو  البندقّية  اأو  الر�سا�سة  اأك��ان��ت  �سواء 

نحوهما قد خرقته ومّزقته اأم ل.
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 نا�صرون في زمن الرقميات

.. هاَك ِكتابًا  ُبَنياَّ

 كاتٌب وقلم

 لماذا ل نقراأ؟

 القائد والكتاب

لبة  الإرادة ال�صّ

 كيف نختار كتابًا؟

ـــــــكـــــــتـــــــاب... ال

ــور ــج ــه ــس م ــ� ــي ــل ج
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اليوم  الن�صر  دور  واقع  هو  ما 

في ظلاّ الفورة التكنولوجية التي 

الن�صر  دور  زالت  ما  هل  نعي�صها؟ 

�صناعة  مجال  في  بقوة  حا�صرة 

اأنفا�صها  تلفظ  اأنــهــا  اأم  الكتاب 

الأخيرة؟

يفر�س الحديث عن دور الن�صر 

وعن  الكتاب  موقعية  عن  �صوؤاًل 

يتم�صكون  ــذيــن  الاّ اء  الــقــراّ ن�صبة 

و�صديق  جلي�س  كخير  بالكتاب 

ــت والــمــواقــع  ــرن ــت ــي زمـــن الإن ف

الإلكترونية المتنوعة.

الت�صاوؤلت  هذه  عن  لالإجابة 

اأن  التحقيق  هـــذا  فــي  اخــتــرنــا 

الن�صر  دور  من  نموذجين  نعر�س 

 ،)1(
في لبنان: دار العلم للماليين

.
)2(

ودار الولء الإ�صالمية

نا�صـرون
في زمن الرقميات

اإعداد فاطمة خ�صاب دروي�س
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* واقع دور الن�صر 
عند �سوؤاله عن واقع دور الن�سر، يتنهد 

الموؤلف د. روحي بعلبكي مدير »دار العلم 

هذا  عن  الحديث  اأّن  معتبرًا  للماليين« 

المو�سوع مرتبط بموقعية الكتاب بالدرجة 

ال��ق��راءة  ن�سبة  عليه  ت��دّل��ل  كما  الأول����ى، 

فالمواطن  العربي،  العالم  في  المتدّنية 

العربي يقراأ بمعدل ربع �ساعة  في ال�ّسنة. 

العربي  العالم  في  كا�سحة  الأمية  اأن  كما 

وتتراوح ن�سبتها بين الثلث في بع�س الدول 

والثُّلثين في دول اأخرى. ويتابع د. بعلبكي 

ال��ذي  ال��م��اأزق  حجم  ب��الأرق��ام  مو�سحًا 

التي ت�سدر في مجمل  ال��ّدور  تعي�سه هذه 

كتاب  اآلف  خم�سة  العربي  العالم  بلدان 

األف   250 لكل  واح��دة  ن�سخة  بمعدل   اأي 

مواطن عربي  بينما في اأميركا ي�سدر مئة 

وخم�سون األف كتاب �سنويًا.

التحاد  في  التنفيذي  المجل�س  ع�سو 

»دار  الم�سلمين ومدير  للنا�سرين  العالمي 

والن�سر  للطباعة  ال�����ولء« 

يرى  خليفة  ح�سين  ال��ح��اج 

اأن قطاع الّن�سر يتعر�س اإلى 

بريئة ت�سّب في  هجمة غير 

والتاريخ  الواقع  ت�سويه  اإطار 

وال��ع��ق��ي��دة. ول��الأ���س��ف ف���اإّن 

في  كبيرة  ثقافية  موؤ�س�سات 

تحت�سنها.  العربي  العالم 

حجم  اأن  اإلى  خليفة  وي�سير 

اللغة  اإل��ى  المترجم  الإنتاج 

العربية اأكبر بكثير من مجمل 

ما ينتج عن العالم العربي من من�سورات، 

وبلغت ن�سبة الإنتاج العربي لعام 2010 ما 

%، والن�سبة الباقية مترجمة  يقارب 1.75 

اإلى العربية وتتركز حول موا�سيع  العولمة 

التي  الموا�سيع  من  ذل��ك  وغير  وال��غ��رب 

تتما�سى مع الهجمة الكبيرة على الإ�سالم 

الم�سلمين  �سمعة  ت�سويه  اإلى  تهدف  والتي 

واتهامهم بالّرجعية من قبل اأميركا والعدو 

الإ�سرائيلي والدول الغربية. ويوؤكد الحاج 

ح�����س��ي��ن وج����ود ح��م��ل��ة �سد 

ففي  الإ�سالمية،  الن�سر  دور 

بع�س  ُتمنع  ال��ح��الت  بع�س 

الكتب من الن�سر وهذا الأمر 

يختلف بين بلد واآخر. 

الن�صر  دور  تاريخ   *
في لبنان

دار العلم للماليين

���س��ه��د ل��ب��ن��ان ع�����س��رًا 

الن�سر  ق��ط��اع  ف��ي  م��زده��رًا 

لم  وه���ذا  ال�سّتينيات.  ف��ي 

ــل بلدان  ــي مجم ف

ــي  ــم العـرب العالـــ

ــة  خمـ�صـ ــدر  ي�صــ

اأي  كــتــاب  اآلف 

ــة  ــدل  ن�صخ بمعــ

 250 ــكل  ل ــدة  واح

عربي مواطن  األف 

الدكتور روحي بعلبكي
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الكـــتــاب يمتــلك 

ـزات مفـقودة 
ّ
مميـ

ــل  ــائ ــص ــو� ـــي ال ف

الحديثة  والتقنيات 

لي�س من  وله ميزة 

اإلغاوؤها ال�صـــهـل 

ال�سادرة  الكتب  مبيعات  على  قائمًا  يكن 

في لبنان، بل  كان يرتكز على اللتزامات 

التي  والعربّية  الخليجية  للّدول  الطباعّية 

ولموؤّلفي  للمطابع  اآن���ذاك  تفتقر  ك��ان��ت  

قبل  والطبع  الّن�سر  كان  الدرا�سية.  الكتب 

العام 1945 ع�سوائيًا وغير منّظم، فكانت 

هناك مبادرات فردّية توؤّمن الطباعة لمن 

لم�سطفى  ل�  الك�ساف«  »دار  مثل  يرغب 

ومن   1930 �سنة  تاأ�س�ست  التي  اهلل  فتح 

بعدها »دار المك�سوف« لل�سيخ فوؤاد حبي�س 

اأدبية  مكتبة  عبارة عن  وكانتا   1940 �سنة 

تن�سر ظرفيًا اأو ب�سورة متقطعة. في عام 

1945 اكتملت فكرة اإن�ساء موؤ�س�سة ثقافية 

وتوزيعًا  وترجمًة  تاأليفًا  العلم  بن�سر  تعنى 

يد  على  ل��ب��ن��ان«  ف��ي  ُن�سر  »دار  وت�سمى 

المرحوَمْين منير البعلبكي وبهيج عثمان. 

هذه  الفكرة غير الم�سبوقة مهدت ال�ّسبيل 

فكانت  الن�سر،  دور  م��ن  المئات  لظهور 

تهتم  ن�سر  دار  اأول  للماليين«  العلم  »دار 

ب�سكل  والثقافي  والفكري  العلمي  بالإنتاج 

مزدهرة  ت��زال  ل  وهي  منّظم  موؤ�س�ساتي 

اأن  اإلى  بعلبكي  د.  ي�سير  كما  اليوم.  حتى 

عدد دور الن�سر المرخ�سة والم�سجلة في 

نقابة النا�سرين يقارب �سبعمائة دار ن�سر  

خم�سون منها فقط فاعلة في مجال الن�سر 

والتوزيع والطباعة.

دار الولء الإ�صالمية

�س  »دار الولء« هو  دار اإ�سالمي متخ�سّ

و�سناعًة  طباعًة  الإ���س��الم��ي  الكتاب  ف��ي 

ون�سرًا، اإ�سافة اإلى اإ�سدار الكتب الولئية 

الأ�سيل  المحمدي  النهج  تالم�س  التي 

كانت   .{ الخميني  الإم��ام  �سّنُه  الذي 

بداية انطالقة الدار في عام التحرير عام 

2000.  واإذ يوؤكد الحاج ح�سين مدير الدار 

مناف�سًا،  ولي�س  الأولى  بالدرجة  نا�سر  اأنه 

المجال،  هذا  في  التجارية،  الناحية  من 

عن  بعيدًا  اأهدافه  تحقيق  اإل��ى  ي�سعى  بل 

الغايات التجارية.

* تاأثير الطفرة التكنولوجية
ويرى مدير »دار الولء« الحاج ح�سين 

الّتكنولوجية على  الّطفرة  تاأثير  اأّن  خليفة 

موقعية  وعلى  ع��ام  ب�سكل  ال��ق��راءة  واق��ع 

وم��ح��دود،  ن�سبيٌّ  خ��ا���س  ب�سكل  ال��ك��ت��اب 
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فالكتب الإلكترونية ل يمكن اأن تاأخذ مكانة 

في  مفقودة  ممّيزات  يمتلك  الذي  الكتاب 

من  ولي�س  الحديثة،  والتقنيات  الو�سائل 

الأ�ساليب  تطّورت  مهما  اإلغاوؤها  ال�سهل 

والأدوات المعرفية.

بدوره يوؤكد د. بعلبكي وجود حرب بين 

ال�ّسا�سة والحبر اأي بين الكتاب الإلكتروني 

والكتاب الورقي ومن البديهي اأّن ال�سا�سة 

المتحركة تنت�سر. 

ل الكتاب  ل بّد اأن الجيل القديم يف�سّ

اأن  ممكن  المعرفة  اأن  اعتبرنا  ل��و  حتى 

اأما  الو�سائل.  اإلى الذهن بغيره من  ت�سل 

بلغة الأرقام، فاإّن الكتاب المقبول ل يبيع 

اأكثر من 500 ن�سخة بال�سنة، ونتيجًة لهذا 

الورقة  الكّتاب  الواقع ترك عدد كبير من 

والقلم نظرًا لقّلة العائدات المالية مقابل 

ل  فالكاتب  ال��ط��وي��ل.  ال��ف��ك��ري  جهدهم 

والمادي  المعنوي  بالتقدير  غالبًا  يحظى 

نواجهه  الذي  الكبير  والتحدي  المطلوب. 

جديدة  عناوين  واإ�سدار  البتكار  في  هو 

في  الترجمة  قطاع  اإنعا�س  واإع��ادة  للكتب 

العالم العربي... فمعلوماتنا وكتبنا وحتى 

على  نخ�سى  نحن  لذا  م�ستورد،  اإعالمنا 

الهوية العربية واأن نبقى تابعين للغرب.

* خيارات ال�صمود
بهذه  اأرب���اح���ًا،  يعني  ل  ال���س��ت��م��رار 

الكلمات يو�سح د. بعلبكي �سبب ا�ستمرارية 

ال�سغوط  هذه  و�سط  للماليين  العلم  دار 

ل�سموليتها  نظرًا  ال���دار،  اأن  اإل��ى  م�سيرًا 

ورواجها، ا�ستطاعت اأن تفر�س احترامها، 

من ِقَبل الكّتاب الذين يلجوؤون اإليها، لأنها 

الذين  والقّراء  الحقوق وتحفظها،  ت�سون 

يثقون بما تن�سره. وهي ت�سعى اإلى التجدد 

وط���رح ال��ع��ن��اوي��ن وال��م��وا���س��ي��ع ال��ج��ذاب��ة 

للحفاظ على موقعها على عك�س دور ن�سر 

ا�سطرت لأن تغلق اأبوابها ب�سبب قّلة القّراء 

ال�صيخ ح�صين خليفة
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اأو  جديدة  اأ���س��واق  اإي��ج��اد   عن  وعجزها 

وفيما  عنها.  للكتابة  جديدة  مو�سوعات 

لها  تتعر�س  ال��ت��ي  بال�سغوطات  يتعلق 

يقول  وجودها  على  للحفاظ  الن�سر  دور 

د. بعلبكي: ل نبيع اأنف�سنا. تاأتينا عرو�س 

البلدان،  مختلف  من  المن�سورات  بع�س 

ل  لأننا  نرف�سها  ولكننا  و�سرقية،  غربية 

نقبل اأن نكون واجهة لأحد وثوابتنا را�سخة 

الإ�سالمي،  الإي��م��ان��ي  الثابت  ووا���س��ح��ة: 

العلمي  الثابت  القومي،  العروبي  الثابت 

والفكري والثقافي الراقي وهذه ثوابتنا ول 

ن�ساوم عليها.

خليفة  ح�سين  الحاج  يوؤكد  جهته  من 

»دار  تعمل  ال��ذي  الثقة  عامل  اأهمية  على 

ال����ولء« ع��ل��ى زرع���ه ف��ي ن��ف��و���س ال��ك��ّت��اب 

من  للكتاب  �سمانة  ت�سّكل  فهي  وال��ق��ّراء، 

والفكر  الثقافة  لمحبي  ومق�سدًا  جهة 

خليفة  ويلفت  اأخ���رى.  جهة  من  الأ�سيل 

الإ�سالمي  الكتاب  انت�سار  محدودية  اإل��ى 

من  المنع  ق��وان��ي��ن  ذل��ك  على  ي��زي��د  وم��ا 

ويوؤكد  الكتاب،  لها  يتعر�س  التي  الّن�سر 

م�سح  بعملية  النا�سر  قيام  ���س��رورة  على 

والموا�سيع  للظواهر  ور���س��د  م�ستمرة 

اأولوية  لها  التي  الق�سايا  لمعرفة  الملحة 

الكتفاء  يجوز  ف��ال  والمعالجة،  ال��ط��رح 

يقلل  ذلك  لأّن  التراثّية  التقليدية  بالكتب 

م��ن م��ب��ي��ع��ات ال����دار ف��ال��ت��ج��دي��د اأ���س��ا���س 

لال�ستمرار في مجال الن�سر. 

* ال�صمولية لال�صتمرار
اأه��م  حملت  للماليين«  ال��ع��ل��م  »دار 

ــاء  ــوز الكتف ل يج

التقليدية  ــب  بالكت

ــر تراثّية  ــي تعتب الت

ــل  يقل ــك  ذل لأّن 

ــات  ــن مبيع مــــــ

فالتجديد  ــدار،  الـــ

ــرار  لال�صتم ــة  حاج
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العرب  والمترجمين  الموؤلفين  اأ���س��م��اء 

اأ���س��درت اأه��م المعاجم  والأج��ان��ب وه��ي 

وال��م��و���س��وع��ات وال��ت��راج��م وال��درا���س��ات 

عن  ف�ساًل  والقومية  واللغوية  الإ�سالمية 

اإ�سافة  والّروايات  والّنقد  والأدب  الّتاريخ 

والأعمال  والقانون  وال�ّسيا�سة  ال�ّسعر  اإلى 

حة  ال�سّ والتربية وعلم  والفل�سفة  والإدارة 

وهناك  العلوم.  و�سائر  والغذاء  والّر�ساقة 

ل  المترجمة  الكتب  من  كبيرة  مجموعة 

بال�سحة  تعنى  الأخيرة  الفترة  في  �سيما 

روح��ي  د.  ويختم  ل��الأ���س��رة.  وال��ع��الج��ات 

لل�سباب  بالتوجه  معنا  حديثه  بعلبكي 

اللغة  اإتقان  �سرورة  على  م�سّددًا  العربي 

العربية وا�ستخدام حروفها، والقدرة على 

الأجنبي  الفكري  الثقافي  الغزو  مواجهة 

والعلم  المعرفة  على  العتماد  خالل  من 

الإن�سانية.  الثقافة  لبناء  ق��درات��ه  وعلى 

لالإن�سان  بل  للنفط  يكون  لن  فالم�ستقبل 

العربي الواعي لق�ساياه.

ال��ولء«  و»دار  للماليين«  العلم  »دار 

دور  معظم  ح��ال  ع��ن  يعبران  ن��م��وذج��ان 

الن�سر في لبنان وحتى في العالم العربي، 

الوجود  معركة  تخو�س  التي  ال��دور  ه��ذه 

في زمن التقنيات الرقمية والحديثة وهي 

ت�ستنفر كل قواها لتبقى حا�سرة وبقوة في 

دار العل���م للماليي���ن اأول دار ن�س���ر تهت���م بالإنت���اج العلمي ( 1)

والفك���ري والثقاف���ي ب�س���كل موؤ�س�ساتي منظ���م، عمل دار 

الن�س���ر يق���وم عل���ى الر�س���د الم�ستم���ر لحاج���ات ال�سوق 

ومتطلباته.

دار ال���ولء دار اإ�سالمي متخ�س�س ف���ي الكتاب الإ�سالمي ( 2)

طباعة و�سناعة  ون�سرًا.

الهوام�س

ميادين المعرفة والعلم. فهل تنجح وتبقى 

�سترفع  اأّنها  اأم  الكتاب،  �سنع  موقع   في 

رايتها البي�ساء ل�سالح الأقرا�س المدمجة 

كثيرًا  ننتظر  لن  ربما  �سوؤال  وال�سا�سات؟ 

لنعرف جوابه...
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األ  الجلي�س.  هذا  نفتقد  بداأنا  والأ�صى  المرارة  من  بمزيد 

ومريديه  يه  محباّ عن  غربة  في  اليوم  يعي�س  الكتاب  اأنَّ  ترى 

وي�صكو مرارة الهجران الاّذي يالقيه؟ فلَم ُهجر الكتاب؟ ولماذا 

الكتب  يقتنون  زالوا  ما  الاّذين  اأناّ  حتى  المطالعة؟!  ا�صُتبعدت 

فين.  المثقاّ بمظهر  للظهور  فقط  مكتباتهم  بها  نون  يزياّ باتوا 

اإليها؟ وما �صرُّ  فاأيُة حالٍة متردية هي تلك الحال التي و�صلنا 

ع لحركة المطالعة؟! هذا التراجع المرواّ

ن حباهم اهلل نعمة اقتناء  لدى زيارتي لأحد الأ�صدقاء مماّ

الكتب ويملك مكتبة فيها العديد من المو�صوعات واآلف الكتب 

اأبنائك  ِمْن  َمْن  �صاح  يا  الطويل  العمر  »بعد  �صاألته:  والمراجع 

فاأجابني  بــعــدك«؟  من  المكتبة  بهذه  ويهتماّ  �صيرث 

من  هناك  »لي�س  كبيرة:  عائلة  رباّ  وهــو  بح�صرة 

�صينف�س عنها الغبار!«.

.. ُبـــــــَنـــــــياَّ

هــــاَك كــتــابــًا
د. محمد اأيوب �صحيمي* 
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* الــجــلــيــ�ــس الأنـــيـــ�ـــس.. رفــيــق 
الأ�صفار

يحتفظ  ي���زال  ل  المخ�سرم  جيلنا 

بذكريات جميلة و�سّيقة ولذيذة لمحتويات 

ن��زال  ل  وبع�سه  ق��راأن��اه��ا،  ال��ت��ي  الكتب 

اأبنائنا  م�سامع  ع��ل��ى  ون�����رّدده  نحفظه 

الكتاب،  �سكل  نتذكر  نحن  وجل�سائنا... 

اأغلى  رائحة  من  اأكثر  ونحبه  ن�ستح�سره 

والكتاب  ل،  كيف  العالم.  في  العطورات 

وبينه  بيننا  ن�ساأت  الأني�س  الجلي�س  ذلك 

وحالة  به عالقات حميمة،  وربطتنا  موّدة 

وفي  رحالتنا  ف��ي  رافقنا  و���س��وق،  ع�سق 

اأّنني رف�ست  اأحد  اأ�سفارنا.. وهل ي�سّدق 

»كليلة  كتاب  من  قديمة  ن�سخة  ا�ستبدال 

بن�سخة  المقفع  لب��ن  ودمنة« 

فقط  ل��ي�����س  ج����دي����دة؟! 

بالتراث  لهتمامي 

بل  »الأنتيكا«،  اأو 

التي  ل��الأ���س��ب��اب 

ذكرتها.

�صـــكـــل  نتـذكر 

الــــــكــــــتــــــاب، 

ن�صـتـح�صره ونحبه 

اأكثـــر مــن رائحة 

العــطورات  اأغـلى 

ـــم ـــال ـــع ـــــي ال ف

* لم تقولون ما ل تفعلون؟
نقراأ  ل  باأّننا  مّتهمون  ال��ع��رب،  نحن 

قراأناه،  ما  محتوى  ن�ستثمر  ل  قراأنا  واإذا 

ول نحّوله اإلى فعل، ويبقى الأثر في مجال 

القراآن  اإليها  اأ�سار  التنظير، وهذه م�سكلة 

َها الَِّذيَن اآََمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن  الكريم: {َيا اأَيُّ

اأَن   ِ اللَّ ِع��ن��َد  َم��ْق��ًت��ا  َتْفَعُلوَن*َكُبَر  اَل  َم��ا 

 .)3  �  2 َتْفَعُلوَن} )ال�سف:  اَل  َتُقوُلوا َما 

ثم اإّن الّدرا�سات الإح�سائية - ولالأ�سف - 

ت�سير اإلى اأن ن�سبة الأمية في العالم العربي 

هي الأعلى، ولم تفلح المحاولت الخجولة 

هذه  خف�س  في  العربية  ال��دول  بع�س  في 

الّظرفاء  النّقاد  بع�س  اأّن  حتى  الّن�سبة، 

بقوله  ال���م���رارة  م��ل��وؤه��ا  ب�سخرية  اأ���س��ار 

َو َلم 
َ
اأ )واأوردها بت�سرف(: ولَم القراءة؟ 

نَر ما حلَّ بالجاحظ الذي احدودب ظهره 

 � اإنه  وقيل  ق��راأ!  ما  لكثرة  عيناه  وجحظت 

ح�سب بع�س الروايات � ق�سى نتيجة �سقوط 

دكاكين  اأح��د  في  يبيت  وه��و  عليه  الكتب 

القراءة  كانت  فال  »المكتبة«،  الوّراقين 

العرب  يم�سي  اأن  اأفتريدون  المطالعة!  ول 

وظهورهم  جاحظة،  وعيونهم  ال�سارع  في 

محدودبة؟!

البتعاد  اأ�صباب   *
عن المطالعة

ب��ال��ع��ودة اإل���ى ع��زوف 

المطالعة  ع���ن  اأب��ن��ائ��ن��ا 

اأ�سباب  ثالثة  اإل��ى  ن�سير 

رئي�سة:

اأواًل: غزو التكنولوجيا 

اأبنائنا،  لأوق��ات  الحديثة 

الإنترنت،  مقدمتها  وف��ي 
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ب�سرعة  المطلوبة  المعلومة  اأخذ  و�سهولة 

)كالوجبات ال�سريعة( والكتاب الإلكتروني 

اأ�سطوانات  في  كبيرة  مكتبة  تجمع  حيث 

اللهو  و�سائل  ناهيك عن  »دي�سك«  �سغيرة 

الإلكترونية وما اأكثرها.

لبع�س  ال���زائ���دة  ال��رف��اه��ي��ة  ث���ان���ي���اً: 

بالثقافة  تكتفي  التي  المو�سرة  الطبقات 

ذلك  اأج���ل  وم��ن  ال��ل��ب��اب،  دون  الُق�سرية 

نرى الفقراء اأكثر اهتمامًا بالمطالعة من 

الأغنياء.

ال��م��ب��داأ  فبح�سب  ال���ق���دوة،  ث���ال���ث���اً: 

في  والديهم  يقلدون  الأبناء  اإن  التربوي 

»�سيمة  طريقة  على  �سلوكياتهم  معظم 

الآباء يرثها الأبناء« فالأهل العازفون عن 

المطالعة لن ُيقبل اأبناوؤهم عليها.

* »وجبات �صريعة« من المعلومات
اإليها  الم�سار  الأ�سباب  ه��ذه  ظل  في 

العناية  غرفة  في  ال��ورق��ي  الكتاب  يبقى 

لتاأريخه  تفلح  لم  بحيث  متاألمًا  موجوعًا 

عمليات الإنعا�س المتمثلة بمعار�س الكتب 

كتاأثير  تاأثيرها  ويبقى  محدود،  ب�سكل  اإّل 

حبة المخدر المحدودة الفاعلية والتاأثير.. 

وما يزال العزوف قائمًا، اإذ يت�سمّر اأبناوؤنا 

اأمام الكومبيوتر الذي يمت�س وقتهم ونور 

ياأخذون  الكهربائية،  بذبذباته  عيونهم 

م��ا ه��و مفيد  ي��ل��زم،  وم��ا ل  يلزم  م��ا  منه 

وما هو �سيئ ولي�س هناك من �سوابط ول 

ال��دول  معظم  عجزت  وق��د  مراقبة، 

ع���ن ك��ب��ح ج��م��وح ه���ذه الأج���ه���زة 

التي  ال�سا�سة  هذه  ومبرمجيها. 

موا�سيع  �سطحها  على  تتالعب 

اأّن  ن���رى  وم��ت��ن��ّوع��ة  ع���دي���دة 

اأكثر  فيها  والخطير  ال�سّيئ 

من الجّيد والمفيد. ثم اإّن 

هذه  ومبرمجي  �سانعي 

ال�سريعة«  »ال��وج��ب��ات 

م�����ن ال���م���ع���ل���وم���ات 

ي�����اأت�����ون ب���ه���ا ف��ي 

ق���وال���ب م��ج��ّه��زة 

ولي�ست  ���س��ل��ف��ًا 

ب��ري��ئ��ة اأب�����دًا، 

ل����زرع����ه����ا ف��ي 
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المادية  المكافاآت  منح   � ه� 

والمعنوية لمن يقراأ ويلّخ�س 

ما قراأه.

� ت��وف��ي��ر ال��م��ك��ان ال��ه��ادئ  و 

والمالئم للمطالعة في بادئ 

هذه  تتاأ�سل  وعندما  الأم��ر 

�سيتمكن  وت��ت��ج��ّذر  ال���ع���ادة 

من  بعد  فيما  الأولد  ه��وؤلء 

اأّي مكان حتى  المطالعة في 

في اأماكن الزدحام.

ال��م��ل��ل وب��ع��ي��دًا  � ولإب���ع���اد  ز 

على  الإك����راه  اأو  القمع  ع��ن 

تق�سيم  يمكن  ال��م��ط��ال��ع��ة، 

فترات  اإل��ى  المطالعة  وق��ت 

متقاربة وبذلك يتحّول الأمر تدريجيًا 

من  �سخ�سّية  مبادرة  واإل��ى  عادة  اإلى 

الولد نف�سه.

على  وال��ع��م��ل��ي  ال��ف��ع��ل��ي  الإ����س���راف   � ح 

والمدّر�سين  الأهل  قبل  من  المطالعة 

وال�����رّد ع��ل��ى ب��ع�����س ال���س��ت��ف�����س��ارات 

واإعطاء بع�س ال�سروحات.

ط � الحديث من قبل الوالدين والمدّر�سين 

دباء وال�ّسعراء والُبلغاء وحفظة 
ُ
عن الأ

اأبنائنا تحت عناوين  اأذهان 

وم�����س��ّم��ي��ات ع���دي���دة. وه��ي 

ج��م��ي��ع��ه��ا ُم��م��ن��ه��ج��ة وف���ق 

رغبات وا�سفيها.

ع اأبناءنا  * كيف ن�صجاّ
على المطالعة؟

م���ن اأج�����ل ذل����ك ك��ل��ه، 

ل ب���د م���ن ت��وج��ي��ه ع��ن��اي��ة 

الم���وؤ�ّس����س��تي�ن الرئي�س��تي��ن 

التربوّية  بالعملّية  المعنيتين 

واأعني بهما الأ�سرة المتمّثلة 

من  يليهما  وم��ا  بالوالدين، 

الإخ�����وة ال��ك��ب��ار والأج�����داد 

والأق�����������ارب، وال���م���در����س���ة 

وجوب  اإلى  والمدّر�سين  بالإدارة  المتمّثلة 

الأبناء  لت�سجيع  التالية  الو�سائل  اعتماد 

على المطالعة:

تتالءم  التي  المتنوعة  الكتب  اقتناء   � اأ 

مع م�ستوى الولد حتى ل يتذّرع بحجة 

عدم وجود الكتب. على اأن تكون هذه 

اخت�سا�سّيين  قبل  من  منتقاة  الكتب 

في الّتربية وعلم النف�س.

� القيام بعملية ت�سويق لأهمّية وفوائد  ب 

على  الإيجابي  وتاأثيرها  المطالعة، 

واعتبارها  الجتماعّية  ال�سخ�سّية 

بها  يفاخر  التي  القيم  منظومة  من 

الإن�سان.

بمطالعة  اأنف�سهم  الأه���ل  يقوم  اأْن   � ج 

على  محتوياتها  عن  والحديث  الكتب 

م�سامع الأبناء.

د � الطلب من الأولد اإعداد الملّخ�سات 

�سفوّية كانت اأم كتابّية.

اإّن �صـــــانــعــــي 

ومــــبــــرمــــجــــي 

هــذه »الــوجــبــات 

من  الــ�ــصــريــعــة« 

ياأتون  المعلومات 

ــي قــوالــب  بــهــا ف

ــ�ــصــت بــريــئــة  ــي ل

في  لزرعها  اأبـــدًا، 

تحت  اأبنائنا  اأذهان 

عــنــاويــن عــديــدة
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الأح����������ادي����������ث، وع����ن 

في  بطالقة  المتحّدثين 

الجتماعية  المنا�سبات 

وال���دي���ن���ي���ة وب��ط��ري��ق��ة 

قة... بهذه الّطريقة  م�سوِّ

اأبنائنا  نفو�س  في  ن��زرع 

الأب��ن��اء  ه���وؤلء  في�سعى  العليا  المثل 

لتقليدها والقتداء بها والتماهي معها 

بعد ذلك.

المقبلين  اأطمئن  اأن  اأوّد  الختام،  في 

والكبار(  ال�سغار  )م��ن  المطالعة  على 

اّلذين ي�سكون من ال�ّسرود اأثناء المطالعة، 

عدم  اأو  ق����روؤوه  ق��د  ك��ان��وا  م��ا  ن�سيان  اأو 

وبال�ستناد  بالأم�س،  كتبوه  عّما  الّر�سى 

يذهب  �سيء  ل  باأن  الّنف�س  علم  راأي  اإلى 

�سدى، فكّل ما نقراأه وما نكتبه، وما نجده 

كتبناه  مما  قيمة  ذي  غير 

لنا  ُخ��ّي��ل  )واإن  ي�سيع  ل��ن 

قابعة  تظّل  فظالله  ذل��ك( 

ف��ي ال��ع��ق��ل ال���الواع���ي وه��و 

�سيح�سر بطريقة ل �سعورية 

من  لحظة  ف��ي  و�سين�ساب 

اللحظات متدّفقًا على األ�سنتهم واأقالمهم 

ي��ن��ب��وع��ًا رق���راق���ًا ف��ي��ه ل���ذة ل��ل�����ّس��ارب��ي��ن 

تاأتي  هنا  ومن  وال�سامعين(  )للقارئين، 

وان�َس،  »اإق���راأ  الكتاب:  كبار  اأح��د  مقولة 

ق و�سُت�سبح فيما بعد اأديبًا«. اأكتْب ومزِّ

يجعلنا  اأن  اهلل  ن�ساأل  الختام،  وف��ي 

َفَيتَِّبُعوَن  اْل��َق��ْوَل  َي�ْصَتِمُعوَن  ��ِذي��َن  {الَّ من 

ُ َواأُْوَلِئَك  ْوَلِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم اللَّ اأَْح�َصَنُه اأُ

ْلَباِب} )الزمر: 18(. ُهْم اأُْوُلوا ااْلأَ

)*( باحث في المجالت النف�سية والتربوية

الهوام�س

»اإقراأ وان�َس، اأكتْب 

ــح  و�صُت�صب ق  ــزِّ وم

ــًا« ــد اأديب ــا بع فيم
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كـــاتـــٌب وقــلــم

اإعداد: هبة عبا�س 

اإلى  اأناّه ي�صحبك  ون  اأُن�صًا ل ي�صاهى، يقراّ يرون في ممار�صته 

عالمه، ويجعلك �صجينه، فال تكاد تنتهي منه حتى تبداأ به مرة 

اأخرى، اإنه بالطبع فناّ الكتابة ومولوده المدلل، اأي الكتاب، الذي 

ما  ع�صاقه  اأناّ  يوم  بعد  يومًا  ليثبت  التاّطور؛  رياح  ي�صارع  زال  ما 

زالوا مخل�صين له ولن ي�صتبدلوا اأوقاتهم التي يق�صونها برفقته 

ب�صا�صة م�صيئة متلبدة الم�صاعر والأحا�صي�س.

»بقية اهلل«، وفي مو�صوعها تجربة كاتب، اأ�صاءت على ثالث 

ة،  ة والدينياّ ة، الفل�صفياّ تجارب مختلفة في فن الكتابة: الأدبياّ

ا�س، ووزير العمل ال�صابق  د يو�صف عباّ حيث كان لها لقاء مع ال�صياّ

الدكتور طراد حمادة و�صماحة ال�صيخ اأكرم بركات.
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* تجربة اأدبية
يهوى الكتاب، وياأن�س برفقته، فيق�سي 

مخزون  ملل.  دون  �ساعات  ح�سرته  في 

ل  متدفق  نهر  واأو���س��اف��ه  وجمله  كلماته 

»اأن�����س��ودة  الأّول  الأدب����ّي  كتابه  ين�سب.  

�سور  جماليات  اإلى  ينقلك  الخيال«  طائر 

ب�سمة  لتترك  مخيلتك  اإلى  تن�ساب  اأدبية 

كتب،  اأربعة  ر�سيده  نف�سك. في  في  واأثرًا 

ثالثة منها اأدبية وواحد روائّي، اإنه الكاتب 

ال�سيد يو�سف عبا�س.

حيث  م��ن  يختلف  الأدي����ب  »ال��ك��ات��ب 

الجملة  بهذه  الكّتاب«،  باقي  المعايير عن 

معتبرًا  معنا،  حديثه  يو�سف  ال�سيد  ابتداأ 

اأن ال�سبب في ذلك يعود اإلى اأن الأدب هو 

حالة تعبيرية هاجت بها الحالة ال�سعورية، 

حوته  م��ا  باأجمل  تفتحت  ث��م  فتبرعمت 

اللغة من معاٍن ودللت، موحيًة بذلك عن 

من  الكاتب  عا�سها  التي  الم�ساعر  حقيقة 

وال�سعورّية،  الوجدانّية  مخا�ساته  خالل 

لتن�ساب بعد ذلك من يراعه �سهلًة �سل�سة، 

يمتلك  اأن  الأدي��ب  للكاتب  بد  »ل  م�سيفًا: 

ال�سعورية  والملكات  اأوًل هذه الخ�سائ�س 

هذا  في  وخبرة  تجربة  له  تكون  اأن  قبل 

فهي  ال��ف��ن  ه��ذا  اأدوات  اأّم���ا  الم�سمار. 

الّلغة وعلومها وما حوته من جواهر ودرر 

وعندها ي�سبح الكاتب اأديبًا«.

ة * لكل كاتب ب�صمة خا�صاّ
الكتابة  ف��ي  طريقته  ع��ن  وبالحديث 

اأن عنوان الكتاب مهم  يرى ال�سيد عبا�س 

»ما  م�سيفًا:  القارئ،  انتباه  �سّد  في  جدًا 

لي  تت�سنى  اأن  هو  الكتابة  اإليه عند  اأطمح 

اأّي  في  مكتوبًا  اأج��ده  لم  ما  ق��راءة  فقط 

اأكتب  فعندما  ك��ات��ب.  اأّي  عند  ول  كتاب 

�سيكون  �ساأكتبه  م��ا  ب��اأن  يقين  يحدوني 

ة، وذلك  مختلفًا كليًا، وله جماليته الخا�سّ

ة  لأن كل كاتب له ب�سمته ال�سعورّية الخا�سّ

به المختلفة عن الحالت ال�سعورية للكّتاب 

الآخرين«.

وخالل اللقاء، لفت عبا�س اإلى اأهمّية 

ت�سدر،  التي  الكتب  مع  الجمهور  تفاعل 

موؤّكدًا اأن الكاتب يوؤن�سه اأن يجد من يقراأ 

له كتبه ويقّدر ما فيها اأكثر ممن ي�ستريها 

م�سمونها،  على  يّطلع  ول  ثمنها  وي��دف��ع 

�ساكرًا ما تقوم به ُدور الن�سر من َدور في 

ت�سويق ون�سر الُكتب وطباعتها. 

* ما بين القارئ والكتاب
خالل  من  القراءة  اأن  عبا�س  واعتبر 

هناك  لأّن  الخا�سة؛  نكهتها  لها  الكتاب 

ح��م��ي��م��ّي��ة ت��ق��وم ب��ي��ن ال���ق���ارئ وال��ك��ت��اب 

الحديثة  التكنولوجيا  ف��ي  م��ت��وّف��رة  غير 

واأ���س��اف:  الإن��ت��رن��ت،  اأو  الحا�سوب  عبر 

هذه  اأهمية  يعرف  الكتاب  ي�سادق  »م��ن 

داقة والتي قد ت�سل اإلى حد الإدمان؛  ال�سّ

ال�صيد يو�صف عبا�س
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الأدب هــو حــالـة 

تعبيرية هاجت بها 

ال�صعورية  الحـالـة 

ــــــب  عـــنـــد الأدي

ثم  ــت  ــم ــرع ــب ــت ف

تفتحت باأجمــل ما 

حــوتـه اللـغــة من 

مــــعـاٍن ودللت

غنى  ل  ال��ك��ت��اب  ف��ي�����س��ب��ح 

عنه«. 

وف����ي ال���خ���ت���ام اأو����س���ى 

من  ع��ب��ا���س  ي��و���س��ف  ال�سيد 

يريد اأن ي�سبح كاتبًا واأديبًا 

ب��ال��ق��راءة ث��م ال���ق���راءة ول 

»اهلل  م�سيفًا:  غيرها،  �سيء 

بعث  وتعالى عندما  �سبحانه 

له  ق��ال  نبيًا   P م��ح��م��دًا 

اقراأ ولم يقل له اكتب«.

في  كتابة  تجربة   *
عالم الفل�صفة

في ر�سيده ما يقارب ال� 34 كتابًا اأدبيًا 

�سغره،  منذ  ظهرت  موهبته  وفل�سفيًا. 

ب��داأ  وال��ّدرا���س��ة.  ال��ق��راءة  بكثرة  �سقلها 

اإلى  اأخ��ذت��ه  الفل�سفة  اأّن  اإّل  اأدب��ي��ًا  كاتبًا 

القدماء  الفال�سفة  بكبار  تاأّثر  اأح�سانها. 

والماّل  ر�سد  اب��ن  اأهّمهم  والمعا�سرين 

اإّنه وزير العمل ال�سابق  �سدرا ال�سيرازي، 

الدكتور طراد حمادة.

ف��ي ب��داي��ة ح��دي��ث��ه، اع��ت��ب��ر ال��دك��ت��ور 

مو�سوعّية،  تجربة  هي  الكتابة  اأّن  حمادة 

الموهبة  م��ن  فيها  بما  واإب��داع��ّي��ة  ذات��ّي��ة 

وال�ّسعراء  للكتاب  يعطي  ال��ذي  والإل��ه��ام 

اأو خلق �سور  اإب��داع  القدرة على  نوعًا من 

اإل��ى  وال��و���س��ول  ف��ري��دة  �سعرّية  اأو  اأدب��ّي��ة 

الحقائق التي ل ي�ستطيع الآخرون الو�سول 

اإليها اأو روؤيتها.

ة،  الخا�سَّ ال��دك��ت��ور  تجربة  ع��ن  اأم��ا   

كان  مراهقته  بداية  ومنذ  اأن��ه  اإل��ى  فلفت 

للقراءة، حيث كان يحتفظ بدفتر  عا�سقًا 

اأي  من  تعجبه  التي  المقاطع  فيه  ي�سّجل 

التي  وموهبته  يقراأه،  �سيء 

امتلكها ا�ستطاع اأن ي�سقلها 

والخبرة  بالّطالع  ويغّذيها 

وال�����درا������س�����ة، واأ������س�����اف: 

ال�سعر،  مع  كانت  »بداياتي 

لي  ق�سائد  ن�سر  ت��م  حيث 

من  ع�سرة  الرابعة  في  واأن��ا 

عمري فقط«.

�ــصــقــل  ــــل  ــــراح م  *
الموهبة

تجربته  عن  حديثه  وفي 

��م ال��دك��ت��ور  ال��خ��ا���س��ة، ق�����سّ

امتلكها  التي  الموهبة  �سقل  فترة  حمادة 

منذ �سغره اإلى ثالث مراحل.

ْت 
َ
َب��َداأ يقول،  وكما  االأول��ى:  المرحلة 

كان  حيث  وال�سباب،  المراهقة  �سّن  في 

اأمثال نجيب  العربي،  يقراأ لعظماء الأدب 

محفوظ، وجبران خليل جبران، كما اأحبَّ 

ذلك  بعد  لي�سدر  الفرن�سي  الأدب  قراءة 
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ديوانًا �سعريًا بعنوان »تموز جاء« في �سن 

التا�سعة ع�سرة، ولي�ستكمل بعدها درا�سته 

الأدب  ف��ي  اللي�سان�س  فينال  الجامعية، 

العربي من الجامعة اللبنانية.

ال��م��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة: ب���داأت م��ع �سفره 

ال�ساعر  على  باأّن  �سعر  حيث  باري�س،  اإلى 

اأن ي��ك��ون ف��ي��ل�����س��وف��ًا ح��ت��ى ي��ب��دع، ف��ب��داأ 

ر�سالة  خاللها  ر  وح�سّ الفل�سفة،  بدرا�سة 

الدكتوراه باللغة الفرن�سية في المال �سدرا 

دام��ت  لفل�سفته  درا���س��ة  بعد  ال�سيرازي 

ثمانية  اأ�سدر  كما  �سنوات،  الثماني  نحو 

من  العديد  ن�سر  جانب  اإلى  فل�سفية  كتب 

المقالت الفل�سفية.

عودته  عند  كانت  الثالثة:  المرحلة 

الفل�سفة،  م��ادة  دّر���س  حيث  باري�س،  من 

المختلفة  الفل�سفية  الكتب  باإنتاج  وا�ستمر 

اأنه  اإلى  لفتًا  وزاري��ًا،  من�سبًا  توّلى  حتى 

ورغم دخوله عالم ال�سيا�سة اإل اأن ذلك لم 

يبعده عن الفل�سفة.

* الواقع الحقيقي للكتابة
يدفعه  ال��ذي  الحقيقي  ال�سبب  وعن 

ال�سعي  اأّن  حمادة  الّدكتور  اأّكد  للكتابة، 

روؤيته  واإي�سال  الأ�سياء  حقيقة  لمعرفة 

اأهم  من  هو  النا�س  اإل��ى  الأم���ور  كل  في 

ماًل  الكاتب  تلّقي  اأن  معتبرًا  ال��دواف��ع، 

مهينًا،  اأم���رًا  لي�س  مو�سوعاته  مقابل 

ال��م��م��ّول��ة  ال��ج��ه��ة  ت��ف��ر���س  ل  اأن  ���س��رط 

»الكاتب  م�سيفًا:  الكاتب  على  المو�سوع 

المو�سوعات  يختار  من  وهو  المبدع  هو 

ب�سروط  اإب���داع���ه  لتقييد  اإم��ك��ان��ّي��ة  ول 

محددة«.

 اأما عن كيفية اختيار العناوين لكتبه، 

العنوان  اأّن  اإل��ى  حمادة  الدكتور  فاأ�سار 

يكون حا�سرًا في ذهنه عند بدء الكتابة، 

الكتاب  من  النتهاء  اأحيانًا  ينتظر  لكّنه 

لي�سع العنوان النهائي له. من جهة اأخرى، 

اأّكد الّدكتور طراد على اأن تفاعل الجمهور 

م�سيرًا  ي�سّره،  ي�سدرها  التي  الكتب  مع 

الزميلة هبة عّبا�س تحاور الدكتور طراد حمادة
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اإلى اأّن اهتمام القّراء بكتبه 

بقراءة  مهتمون  اأّنهم  يعني 

مو�سوعاته.

وف����ي ال���خ���ت���ام، ك��ان��ت 

ح��م��ادة  ال��دك��ت��ور  ن�سيحة 

لل�سباب الذين يوّدون خو�س 

ثم  »القراءة  الكتابة:  غمار 

هذه  اأّن  م��وؤك��دًا  ال���ق���راءة«، 

�سقلها  م��ن  ب��د  ل  الموهبة 

والخبرة  والتجربة  بالطالع 

والدرا�سة. 

* تجربة في الدين والإ�صالم.. 
يتوخاها  التي  الغاية  هي  »ال��ه��داي��ة« 

الدينية  الكتابة  مع  بداياته  الكتابة.  اأثناء 

ال��ك��ت��ب  خ����الل  م���ن   1984 ع����ام  ك���ان���ت 

البحثّية  الكتب  اإلى  بعدها  ثم  الحوزوية، 

ال���ذي لق��ى  ال��ج��ف��ر«  ك��ت��اب��ه »حقيقة  م��ع 

الجائزة  ن��ال  مهمًا.  علميًا  ا�ستح�سانًا 

في  ال��ّدول��ي  ال��ولي��ة  الأول���ى في مهرجان 

»حقيقة  ك��ت��اب��ه  ع��ن   2003 ع���ام  اإي�����ران 

م�سحف فاطمة عند ال�سيعة«. اإّنه �سماحة 

ال�سيخ اأكرم بركات.

الكتابة  مــعــايــيــر   *
الدينية

رّك����ز ال�����س��ي��خ ب��رك��ات، 

المعايير  عن  �سوؤالنا  ول��دى 

ت��ت��واف��ر في  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي 

يجب  والتي  الدينية  الكتب 

بعين  ال��ك��ات��ب  ي��اأخ��ذه��ا  اأن 

العتبار، على ثالثة اأمور: 

بنيوية؛  تكون  اأن  اأواًل: 

لمبادئ  توؤ�ّس�س  اأّنها  بمعنى 

فكرية اأو قيمية تمثل قاعدة لأبحاث لحقة 

لال�ستقراء«  المنطقّية  »الأ�س�س  ككتاب 

لل�ّسهيد ال�ّسيد محمد باقر ال�سدر }. 

اأو  ال��ب��ح��ث  يحكم  اأن  ب��د  ل  ث���ان���ي���اً: 

الّدرا�سة بنية فكرّية اأو قيمّية، فاإذا طابقت 

عندها  النقا�س  ف��اإّن  البنية،  تلك  كتابته 

�سينح�سر في �سّحة ذلك المبنى المعتمد 

الكتاب  اأّن  موؤكدًا  عليه،  بناه  فيما  ولي�س 

الذي ل يعتمد اأيًا من النوعين المتقدمين 

�سيفقد قيمته العلمية المعتبرة، واأ�ساف: 

الكاتب هو المبدع 

ــن يختار  ــو مـ وهــ

المو�صــــوعـــات 

ــة  ول اإمــــكـانــّيــ

ــد اإبداعـــه  لتقييـــ

محددة ــروط  ب�صــ
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»يجب اأن تكون للكتاب ر�سالة يريد الكاتب 

اإي�سالها«. 

ن��وع��ي��ة  ت��ح��دي��د  ي���ت���ّم  اأن  ث����ال����ث����اً: 

خ�سائ�سهم،  وم��راع��اة  الم�ستهدفين 

هي  الم�ستهدفة  الفئة  كانت  اإذا  فمثاًل 

ال��ك��ات��ب مالحظة  ف��ع��ل��ى  ال�����س��ب��اب  ف��ئ��ة 

وهذه  لتتنا�سب  واللغة  الم�سمون  جاذبية 

الفئة.

اختيار  كيفية  عن  ال�سوؤال  على  وردًا 

�سماحة ال�سيخ لعناوين كتبه، لفت اإلى اأّن 

موؤّلفاته تتراوح بين اأربعة عناوين:

البحثية  العلمية  ال��م��وؤل��ف��ات  االأول: 

ككتاب »حقيقة الجفر« و»ولية الفقيه بين 

اختيار  اأن  مو�سحًا  والختالف«  البداهة 

هذه العناوين هو من واقع الحاجة العلمية 

البحثية. 

والحوزوية  العلمية  الموؤلفات  الثاني: 

ك�سرح كتاب »كفاية الأ�سول«. 

»وقد  التبليغية،  الموؤلفات  ال��ث��ال��ث: 

بلغت اإلى الآن 12 كتيبًا وهي تحت عنوان 

وهي   »| ال��ق��ائ��م  منبر  على  »�سل�سلة 

تتعر�س للموا�سيع ذات البتالء المجتمعي 

من ناحيتّي المعارف والقيم«.

الرابع: الموؤلفات الأدبية مثل »خيوط 

القبعة« و»حائك القبعة« لفتًا اإلى اأن هذه 

الموؤلفات في اأدب المقاومة.

* اأهمية التفاعل مع الكتاب 
م��دى  ح���ول  ����س���وؤال  ع��ل��ى  رّده  وف���ي 

وتاأثير  كتبه  مع  الجمهور  تفاعل  اأهمّية 

ال�سيخ  اأ�سار  الكاتب،  على  التفاعل  هذا 

اأّن تفاعل الجمهور مع الكتب  بركات اإلى 

التي  ت��ل��ك  �سيما  ول  م��ق��ب��ول،  ال��دي��ن��ي��ة 

�صماحة ال�صيخ اأكرم بركات
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الفكرّية  الحاجات  تقارب 

وال��ن��ف�����س��ّي��ة وال��م�����س��ل��ك��ي��ة، 

ال��ك��ات��ب  اأن  ع��ل��ى  م�����س��ددًا 

ال���ذي ي��رى ت��ف��اع��اًل م��ع ما 

ان��دف��اٌع  ل��دي��ه  يتولد  يكتبه 

ل���ال����س���ت���م���رار ب��ال��ك��ت��اب��ة، 

الإقبال  »ن�سبة  اأّن  مو�سحًا 

ع��ل��ى ب��ع�����س ال��م��و���س��وع��ات 

في  النظر  اإع��ادة  اإلى  بالكاتب  ت��وؤدي  قد 

اأما  ينتخبها«.  التي  الموا�سيع  اأول��وي��ات 

على  والإن��ت��رن��ت  الف�سائيات  تاأثير  ع��ن 

لهذه  اأّن  ال�سيخ  �سماحة  ف��راأى  الكتاب، 

على  الكبير  الأث��ر  الحديثة  التكنولوجيا 

ال��م��ط��ال��ع��ة وال��ك��ت��اب، م�����س��ي��ف��ًا: »ت��وؤّك��د 

الثقافية  للّتنمية  العربي  للتقرير  درا�سة 

% من محركات   75 اأن نحو    2011 للعام 

اإلى  تذهب  و»ياهو«  »غوغل«  في  البحث 

اإلى  بريبة  ننظر  اأّننا  كما  رديئة،  مواقع 

م��واق��ع م��ث��ل »ال��ف��اي�����س ب���وك« و»ت��وي��ت��ر« 

و»�سي  للبنتاغون  مملوكة  اأ�سبحت  التي 

التي  الناعمة  للحرب  كو�سائل  اآي��ه«  اآي 

وحال  مجتمعاتنا.  �سد  اأميركا  تخو�سها 

تعمل  فهي  الإنترنت  كحال  الف�سائّيات 

�سخ�سّية  ف��ي  تغيير  لإح����داث  ج��اه��دة 

ما  م�سل�سالتها،  عبر  والعربي  الم�سلم 

عاتقنا  على  الم�سوؤولية  حجم  من  يزيد 

عبر  تتم  ق��د  وال��ت��ي  مجتمعنا،  لتوعية 

الأ�سيل  بالكتاب  الإن�سان  عالقة  تعزيز 

الّنافع.

* م�صوؤولية ترويج الكتب النافعة
واعتبر �سماحة ال�سيخ، لدى �سوؤاله عن 

الكتاب  اأهمّية  تعزيز  في  الن�سر  ُدور  دور 

الّديني، اأن هذه الُدور معنية 

ال��ّن��اف��ع��ة  للكتب  ب��ال��ت��روي��ج 

التي  الكتب  والمفيدة مقابل 

ال��خ��راف��ات  لثقافات  ت���رّوج 

وال���م���ي���وع���ة والب�����ت�����ذال، 

الأو�ساع  بمراعاة  وُمطالبة 

يعاني  اّل��ت��ي  الق��ت�����س��ادي��ة 

اإلى  اإ�سافة  المجتمع،  منها 

الكتب  جاذبية  رف��ع  على  عملها  ���س��رورة 

الّناحية  من  �سّيما   ول  القارئ،  نظر  في 

الفنية.

�سماحة  اكت�سبه  قد  عّما  وبالحديث 

ال�سيخ بعد �سنوات من الكتابة اأجاب: »بعد 

�سنوات من الكتابة اأ�سعر بالّر�سا المعنوي، 

لأّني قّدمت بع�س ما قد ينفع النا�س على 

الم�ستوى العلمي البحثي اأو التبليغي العام، 

اأبحاثًا علمية تعتمد  اأقراأ  ول �سّيما حينما 

تتبّنى  حينما  اأو  البحثية  درا�ساتي  على 

الحوزة  �سمنها  من  ع��دة  علمية  ح��وزات 

العلمية في النجف الأ�سرف تدري�س كتابي 

في )علم الحديث(«.

يريد  لمن  ن�سيحة  وفي  الختام،  وفي 

لفت  ال��دي��ن��ي��ة،  للكتب  ك��ات��ب��ًا  ي�سبح  اأن 

الت�سّرع  ع��دم  ���س��رورة  اإل��ى  اأك��رم  ال�سيخ 

الكاتب  ي�سبح  اأن  قبل  كتاب  اأّي  ن�سر  في 

مراجعة  خالل  من  وذلك  علميًا،  نا�سجًا 

اأهل العلم والف�سل في مدى �سّحة البنية 

في  الكاتب  يتمّر�س  واأن  للكتاب،  العلمّية 

في  يراعي  واأن  العلمي،  البحثي  المنهج 

الفعلّية  وال��ح��اج��ات  ال��ج��دة  مو�سوعاته 

لمجتمعه، وختامًا اأن يخل�س هلل تعالى في 

كّل اأعماله.

ــون  تك اأن  ــب  يج

للكتاب ر�صالة يريد 

ــا  ــب اإي�صاله الكاتــ

مــن خـاللــه مـــع 

ــارئ الق ــاة  مراعـــ
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نقراأ؟ ل  لــمــاذا 
ايفا علوية نا�صر الدين

ــــراأ« ــــق ت ل  ــــــــــراأ  اإق »اأمـــــــــة 
اأو  اإلى م�صامعنا خبرًا جديدًا  لم تعد هذه العبارة تحمل 

مفاجئًا، لأناّ الحديث عن اأزمة المطالعة والعزوف عن القراءة 

بات اأمرًا م�صتهلكًا، انتقلنا فيه من مرحلة الو�صف والت�صخي�س 

ة لهذا الواقع  اإلى مرحلة البحث عن الأ�صباب والحلول الملحاّ

فالمطالعة  ح�صارية،  اأزمــة  وجــود  عن  ينبئ  الــذي  المرير 

لي�صت ترفًا فكريًا اأو و�صيلة لمتعة النف�س والترويح عن الذات 

اأ لبع�س  ويمكن ا�صتبدالها بو�صائل اأخرى م�صتحدثة، كما يتهياّ

النا�س، بل هي ظاهرة ح�صارية ل يخفى على اأحد �صرورتها 

الو�صيلة  للعقول في المجتمع، وهي  تها كمنارة  واأثرها واأهمياّ

والتقدم،  الرفعة  م�صدر  وهي  والثقافات،  المعرفة  لكت�صاب 

وهي رافد للح�صول على المعلومات وبناء ال�صخ�صية وتنمية 

به  نطق  ما  كاأول  ومكانتها  قد�صيتها   عن  عدا  هذا  المهارات، 

بالر�صالة  اإليه  نزل  عندما   P الأكرم  ر�صولنا  على  الوحي 

الإلهية: {اْقَراأْ}.
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* اأرقام واإح�صاءات
وجود  اإلى  الإ�سارة  تجدر  المرير،  الواقع  هذا  عن  نتحدث  عندما 

المزرية  الن�سب  عن  تتحدث  التي  والإح�ساءات  الأرق��ام  من  الكثير 

للمطالعة في مجتمعاتنا مقارنًة مع المجتمعات الغربية والإح�ساءات 

اإلى  التي تبين عدد الكتب المن�سورة  والمترجمة ومنها درا�سة تن�سب 

�سه المواطن العربي  اليوني�سكو في عام 2005 تقول اإن معدل ما يخ�سّ

للقراءة �سنويًا هو ع�سر دقائق في حين ي�سل معدل القراءة لدى الإن�سان 

ال�سنوي  العالمي  المعّدل  واأن  �سنويًا  �ساعة  وثالثين  �ست  اإلى  الغربي 

القارئ  ن�سيب  واأن  كتب  اأربعة  اإلى  الواحد  الفرد  لدى  ي�سل  للقراءة 

الغربي )الفرن�سي والألماني والإ�سرائيلي والأمريكي والبريطاني( هو 

20 عربي يقروؤون كتابًا واحدًا  اأن كل  11 كتابًا، بينما نجد  اإلى   7 بين 

300 مليون عربي  اأ�سل  % من   60 اأن  اإلى  �سنويًا. وت�سير الإح�سائيات 

 % % يقروؤون ب�سكل متقطع و5  اأبدًا و15  % ل يقروؤون  اأميون و20   هم 

يواظبون على القراءة،

واأن مجمل الكتب التي ت�سدر في مختلف اأرجاء الوطن العربي ل 

تبلغ الخم�سة اآلف كتاب في ال�سنة الواحدة بينما نجد اأن عدد الكتب 

ال�سادرة في اأوروبا واأمريكا ي�سل اإلى خم�سين األفًا. 

وبالتزامن مع هذه الإح�سائّيات والّتقارير يالحظ اأّنه ل توجد اأية 

درا�سات علمية مركزة ت�سع مو�سوع اأزمة المطالعة على ب�ساط البحث 

والتف�سيل في الأ�سباب والآثار وو�سع الحلول العملية كمحاولة للخروج 

من هذا الواقع المظلم. 

 ومن المهم اأي�سًا الإ�سارة اإلى اأن  الحديث عن وجود اأزمة مطالعة 

فقد  عالمية،  اأزمة  اعتبارها  حّد  اإلى  العربية  الدول  نطاق  يتعدى  بداأ 

الخطر  ناقو�س  الأميركية  المتحدة  الوليات  في  حديثة  درا�سة  دقت 

عندما  اأ�سارت اإلى اأّن الطالب الأميركي لم يعد يخ�س�س للقراءة اأكثر 

من 6 دقائق يوميًا.

* اأ�صباب في فلك الأزمة
وفي غمار الحديث عن هذا الواقع المرير الذي يتجلى في ابتعاد 

على  للوقوف  المطالعة  ع��ن  وع��زوف��ه  الكتاب  ع��ن  العربي  المجتمع 

الأ�سباب الموؤدية اإلى هذه الظاهرة نجد اأن البحث يقودنا اإلى مجموعة 

ال�سبب  على  التركيز  يتم  اأن  قبل  اإغفالها  يمكن  ل  التي  الأ�سباب  من 

الجوهري الذي يخت�سر الم�ساألة برمتها، وهي:
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التي  الأ�صباب  من 

الـ�صـــوء  ــلاَّـط  ُي�صَ

التخمة  هو  عليـها 

في  ــم  ــخ ــص ــ� ــت وال

المقّررات الدرا�صية 

التي تجعل الطالب 

وملل  نــفــور  ــي  ف

مـــن الــمــطــالــعــة

اأّن . 1 كثرة االن�صغاالت: يعتبر بع�س النا�س 

عدم  ف��ي  يكمن  للمطالعة  هجرانهم  �سبب 

الن�سغالت  كثرة  ظل  في  لديهم  الوقت  توفر 

التي  الحياتية  والهموم  الم�سوؤوليات  وت�سعب 

تمنعهم من المطالعة اأو تخ�سي�س الوقت لها. 

الباحثون هجران . 2 يربط  الكتاب: حيث  �صعر  ارتفاع 

مع  المترافقة  ال�سعبة  القت�سادية  بالأو�ساع  المطالعة 

لدى  ال�سرائية  ال��ق��درة  وانخفا�س  الكتاب  �سعر  ارت��ف��اع 

المثقفين وعموم النا�س. 

التي . 3 الأ�سباب  اأي�سًا من  الدرا�صية:  المقررات  التخمة في 

المقّررات  في  والت�سخم  التخمة  هو  عليها  ال�سوء  ُي�َسلَّط 

المطالعة  من  وملل  نفور  في  الطالب  تجعل  التي  الدرا�سية 

الحرة نتيجة الحفظ والح�سو بكم هائل من المقررات والتي 

اختيارية  مطالعة  نحو  وّدي��ًا  للتوجه  المجال  لهم  تترك  ل 

تحقق لهم المتعة والفائدة معًا. اإ�سافة اإلى ذلك، فاإن اأغلب 

المناهج  الّدرا�سية مبنيٌّ على اأ�سا�س توفير المعلومة جاهزة 

للطالب حيث ل يعتمد المعلمون اأ�سلوبًا محفزًا للطالب على 

البحث والرجوع اإلى الكتب والم�سادر  الخارجية.

الأج��واء . 4 اإلى  ال�سبب  اآخ��رون  يعزو  ال�صرعة:  ع�صر  روحّية 

التي يفر�سها ع�سر ال�سرعة اليوم الذي طبع الإن�سان 

للتبحر  الطويل  الَنَف�س  امتالك  وع��دم  الملل  ب�سرعة 

في عالم الكتب وتف�سيل الوجبات ال�سريعة التي تقدم 

في  الغو�س  عن  بعيدة  ومخت�سرة  عمومية  معلومات 

ال�سروحات والتفا�سيل.

ال�سبب . 5 الباحثين  المادية: يربط بع�س  �صطوة الحياة 

العقلية  الهتمامات  على  المادية  الهتمامات  ب�سطوة 

غذاء  ثقافة  عن  والبعد  الج�سد  اإ�سباع  ثقافة  وغ��زو 

الروح واإ�ساعة مفهوم اأن الحياة فر�سة للمتعة وتحقيق 

الثقافية  الهتمامات  عن  النا�س  يبعد  مما  الرغبات 

والفكرية.

وهو . 6 الأهمية  �سبب في غاية  وهو  الملهيات:  وفرة في 

الّتقدم  نتيجة  والت�سالي  اللهو  و�سائل  في  وفرة  وجود 
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من  ال��ي��وم،  ن�سهده  ال���ذي  التكنولوجي 

الفيديو  اأجهزة  اإلى  التلفزيونية  القنوات 

الإنترنت  �سبكة  اإلى  المدمجة  والأقرا�س 

بوابة  المعلوماتية  بثورتها  فتحت  ال��ت��ي 

والمعارف  المعلومات  عالم  على  م�سرعة 

وخ���دم���ات ال��ب��ح��ث والط�����الع وال��ت��وا���س��ل 

الج��ت��م��اع��ي اإل���ى ال��ه��وات��ف ال��خ��ل��وي��ة التي 

ات�سعت دائرة ا�ستخدامها من و�سيلة للتخابر 

اإلى و�سيلة للت�سلية والدرد�سة والألعاب. ومن 

المعروف اأّن كل هذه القنوات والو�سائل تعتبر 

�سيفًا ذا حدين ومن الموؤ�سف اأّن الكثيرين وقعوا 

متاهة  في  اأغرقهم  ال��ذي  ال�ّسلبي  ال�ستخدام  �سرك  في 

الت�سلية الفارغة. 

* ال�صبب الحقيقي للم�صكلة
اأزمة  فلك  في  تدور  التي  الأ�سباب  اأهم  عن  الحديث  بعد 

هذه  اعتبار  يمكن  ه��ل  ال�����س��وؤال:  ي��اأت��ي  المطالعة 

اأن  اأم  اأزمة المطالعة  اإيجاد  الأ�سباب م�سوؤولة عن 

الم�سكلة تتوارى في مكان  اآخر؟

في الحقيقة اإّن هذه الأ�سباب هي اأعذار واهية،  

فالم�سكلة ل تكمن في كثرة الن�سغالت ول في �سعر 

المقررات  في  ول  الع�سر  توجهات  في  ول  الكتاب 

الميل  وجود  عدم  في  حقيقًة  تكمن  بل  الدرا�سية، 

لدى الفرد والمجتمع للمطالعة اأ�ساًل!

َل��ُوِج��َد  النفو�س  ف��ي  م��وج��ودًا  الميل  ك��ان  ول��و 

يحب  من  لأن  الأع���ذار،  هذه  كل  ولنتفت  الإقبال 

اهتماماته  قائمة  في  يجعلها  ويقد�سها  المطالعة 

واأولوياته  وي�سعى ل�ستثمار اأي وقت ممكن لها كما 

في  وجودهم  فترة  ي�ستغلون  الذين  الغربيون  يفعل 

البا�س للقراءة حتى ل ي�سيع الوقت هدرًا.

وي�سعر  المطالعة  ي��ح��ب  م��ن  ف���اإن  وك��ذل��ك، 

مثاًل،  الكتاب  �سعر  ارتفاع  ي�ستح�سر  ل  باأهميتها 

العامة   المكتبات  كارتياد  البدائل  عن  يبحث  بل 

الميل  ـــان  ك لــو 

ـــــودًا فــي  ـــــوج م

َلـــُوِجـد  النـفـو�س 

الإقـبــال ولنتفت 

الأعــذار  هذه  كل 

يــــحـب  مــن  لأن 

ـــة  ـــع ـــال ـــط ـــم ال

يجعلها  ويقد�صها 

ــة  ـــ ــم ـــ ــائ ــــي ق ف

ـــه  ـــات ـــام ـــم ـــت اه

ـــــه ـــــات ـــــوي واأول
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ح�ساب  على  الكتاب  ثمن  لتوفير  وال�سعي 

ل  م��ن  اأم���ا  الكماليات.  بع�س  ع��ن  التخلي 

يمتلك الميل للقراءة فلن يقراأ ولو قدمت اإليه 

الكتب بالمجان!

اإذًا، الم�سكلة تكمن في وجود �سعف في ثقافة 

في  الريادي  وموقعها  باأهميتها  الوعي  وقلة  المطالعة 

حياة الفرد وبمنافعها وفوائدها وهذا ما يتجلى في عدم وجود 

الرغبة والميل والتوجه والإقبال نحو المطالعة. فمن الم�سوؤول 

عن هذا الواقع وما هو ال�سبيل للحل؟

*م�صوؤولية الأهل اأوًل
اإن الم�سوؤولّية تقع على من يتوّلى م�سوؤولية تن�سئة الطفل، 

تربية  �ساأنهم  من  الذين  الأه��ل  الأول���ى،  بالمرتبة  ونق�سد، 

والعادات  المفاهيم  وغرز  معين  �سلوك  على  وتعويده  الطفل 

في نف�سه، لينمو معه كعادة اأو هواية اأو حاجة متر�سخة يلّبيها 

عفويًا وي�سعر بالنق�س لعدم اإ�سباعها.

والإقبال نحو  التوجه  القادرون على خلق هذا  فالأهل هم 

المطالعة في نفو�س اأبنائهم من خالل اأ�ساليب عديدة، اأهمها:

اإيجاد مكتبة في المنزل، لأننا ل ن�ستطيع اإيجاد جّو للمطالعة . 1

في منزل فاقد لأحد اأركانها وهو الكتاب نف�سه. 

تخ�سي�س مبلغ للطفل ل�سراء الكتب والق�س�س. وتعليم . 2

الطفل ادخار جزء من م�سروفه للغاية نف�سها.

كتابًا . 3 الطفل  لإه���داء  المهمة  المنا�سبات  ا�ستغالل 

لإ�سعاره بقيمة الكتاب وخ�سو�سيته وتعويده على اإهداء 

الكتب لرفاقه.

والمعار�س . 4 والعامة   الخا�سة  المكتبات  اإلى  مرافقته 

ب�سكل دوري وال�سماح له باختيار الكتب والق�س�س مع 

التوجيه.

على . 5 وتعويده  لكتبه  المنزل  مكتبة  في  ركن  تخ�سي�س 

المحافظة على الكتب ليقراأها اإخوته بعده.

كل  لأن  ب��ال��ق��دوة،  التن�سئة  ه��و  كله  ذل��ك  م��ن  واأه���م 

على  الطفل  يتعود  لم  اإذا  متكلفة  تبقى  الخطوات  ه��ذه 

اأهله  يَر  اإذا لم  اأي  القراءة والمطالعة في منزله،  م�سهد 

اإن معـّدل قــــراءة 

ــن  ــواط ـــ ـــ ـــ ــم ال

الـعــربـي �صنــويـًا 

دقـائق في  ع�صــر 

معدل  ي�صل  حين 

المـواطـن  قـــراءة 

ــى  الــغــــــــربـــــي اإل

�صنويًا �صاعة   36
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يخ�س�سون الوقت للمطالعة 

وي�����س��ع��ون��ه��ا ف����ي ق��ائ��م��ة 

الأولويات.

* دور المدر�صة
بالدرجة  الحديث  ياأتي 

الثانية عن دور المدر�سة وهو 

دور مهم للتعوي�س عن تق�سير اأو 

ق�سور الأهل. وكما البيت يجب اأن تعمل المدر�سة على تر�سيخ 

واإر�ساء عادة المطالعة في نفو�س الطالب من خالل اإجراءات 

واأ�ساليب عدة يمكن القيام بها، ومنها:

بالجانب . 1 والهتمام  لئق،  بم�ستوى  مدر�سية  مكتبة  اإيجاد 

الإر�سادي للطالب من خالل اأمين مكتبة متخ�س�س ومهتم.

تخ�سي�س ح�س�س درا�سية اأ�سبوعية خا�سة لرتياد المكتبة . 2

من اأجل المطالعة الحرة.

تعزيز اأجواء البحث العلمي من خالل تحفيز الطالب على . 3

عالمات  واعتماد  الدرا�سية  الموا�سيع  حول  اأبحاث  اإعداد 

تدرج في تقييماتهم.

تنظيم م�سابقات ومعار�س واأن�سطة تهدف اإلى تعزيز الكتاب . 4

والمطالعة.

 واأي�سًا، ل يمكن اأن نتجاهل دور الإعالم في التاأثير وخلق 

راأي عام وتوجه لدى جمهور النا�س حول  ثقافة المطالعة  ون�سر 

الوعي حول اأهميتها وفوائدها واآثارها.

* نحو م�صتقبل المطالعة
بكل  ال�ّسعي  اأهمية  على  الّتاأكيد  اإل  ي�سعنا  ل  الختام  وفي 

طاقة وجهد لتغيير هذا الواقع ال�سيئ والمرير، لأن  المطالعة 

هي الما�سي والحا�سر والتاريخ واأن نتعلق بخيوط الأمل بعودة 

المجد والوعي لأمة  الكتاب والقلم والعلم، لأن بقاء هذا الواقع 

العدو  وزي��ر ح��رب  ق��ول  اأع��داءن��ا كما ج��اء في  وير�سي  ي�سعد 

1967 عندما �سئل عن اأ�سباب  الأ�سبق مو�سيه ديان بعد حرب 

هذه الحرب، وهل كانت مفاجاأة للعرب اأم ل. 

يتعلق بحرب  ن�سرنا كل ما  لقد نفى ذلك وقال: كال، لقد 

حزيران قبل وقوعها، لكّن العرب اأمة ل تقراأ. 
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القائد والكتاب)*(
العاملين  مع  الخامنئي  الإمــام  اجتمع  ثقافي،  لقاء  في 

التنويه  اللاّقاء هو  من  الأول  الهدف  اأن  وذكر  الكتاب،  في مجال 

فهو  الثاني  الهدف  واأما  والمكتبات.  الكتب  على  القياّمين  بجهود 

التعبير رمزيًا عن احترام الكتاب ومطالعته وكذلك اأهميته في 

المجتمع، فقال:

حاجتنا  ازدادت  اأكــثــر  الب�صرية  رت  وتــطــواّ مت  تقداّ كلاّما 

الت�صال  و�صائل  ظهور  اأناّ  ر  يت�صواّ من  يخطئ  اأكــثــر.  للكتاب 

الجمعي الحديثة �صوف يفر�س على الكتاب العزلة، لأن الكتاب 

والميزة  اآخــر.  بعد  يومًا  الب�صري  المجتمع  في  اأهمياّة  يــزداد 

وم�صامينها  الكتب  نقل  هي  الحديثة  والو�صائل  لــالأدوات  الأهم 

ومحتوياتها ب�صهولة اأكبر. فال �صيء يمكنه اأن يحلاّ محلاّ الكتاب. 

اإذا اأردنا اأن نتكامل من الناحية الفكرية ومن حيث التجارب 

والأذواق والفنون، فيجب علينا تقوية اأوا�صرنا بالكتاب. علينا 

اإن�صان،  لأي  الفكري  تاج  الناّ من  انتفاعنا  فر�صة  بجداّ  نغتنم  اأن 

مه ويهديه لنا الكتاب. لذا فهو �صيبقى ظاهرة وذا  وهذا ما يقداّ

الم�صتقبل  في  كذلك  و�صيكون  دائمًا  كذلك  كان  كبيرة.  قيمة 

اأي�صًا. لذلك ينبغي الهتمام بالكتاب.

48



* اأهمياّة مطالعة الكتاب
الهتمام  يعني  بالكتاب  الهتمام  اإن 

في  المطالعة  تقليد  واإ�ساعة  بمطالعته، 

المجتمع. لذا، كان ل بّد من  الت�سجيع على 

ي�ستطيع  وبذلك  والكتابة.  ال��ق��راءة  تعّلم 

اأفكار  لهم  تقّدمه  مّما  ال�ستفادة  الأف��راد 

الآخ��ري��ن واأذواق���ه���م وم��واه��ب��ه��م. وه��ذا 

اأّن  واأعتقد  المطالعة.  دون  من  متاح  غير 

خ�سارة  واأفدحها  الك�سل  اأن��واع  اأ�سواأ  من 

قد  ما  وهو  الكتب.  ق��راءة  عن  الك�سل  هو 

ي�ستحوذ على الإن�سان اإذا ت�ساهل في هذا 

جميع  عاتق  على  تقع  هنا،  من  المجال. 

هذا  في  الم�سوؤولة  والموؤ�س�سات  الأجهزة 

في  المطالعة  ترويج  م�سوؤولية  الم�سمار 

البتدائية  المدار�س  من  ابتداء  المجتمع، 

� حيث يجب تعويد الأطفال على قراءة ما 

ينا�سب من كتب بتدبر وتاأمل � اإلى و�سائل 

والتلفزيون  الإذاع��ة  الجماعي،  الت�سال 

والو�سائل الإعالمية المختلفة.

* الترويج للمطالعة
على  والمهّمة  الكبيرة  الأع��م��ال  وم��ن 

م�ستوى المجتمع اأن تكون الّدعاية لمطالعة 

ما  بم�ستوى  اأي  ووا�سعة،  �ساملة  الكتاب 

ال�سرورية  غير  الب�سائع  لبع�س  ُي���رّوج 

م�سرًا  بع�سها  يكون  ورب��م��ا  حياتنا،  ف��ي 

عظمة  وبلحاظ  فيما  اأخ���رى.  اأح��ي��ان  في 

الكتاب وقيمته، جديٌر اأن ُيرّوج له وُي�سّجع 

الم�ستطيعون على قراءته. يجب اأن نكّر�س 

هذا الأمر عادًة جاريًة بين النا�س.

عن  را�سين  غير  اإننا  لكم،  واأقولها 

واقع المجتمع في هذا الخ�سو�س. �سحيح 

اأن الكتب تن�سر اأحيانًا باأ�سعاف م�ساعفة، 

كثيرًا،  يرتفع  الكتب  بع�س  ن�سخ  عدد  واأن 

لكن هذا ل يكفي، هذا قليل جدًا، يجب اأن 

لتجميل  لقراءته ل  الكتاب  النا�س  ي�ستري 

هذا  على  وا�ستعرا�سه  المكتبة  غ��رف��ة 

وذاك.

* م�صوؤولية من؟
واأم��ن��اء   بالمكتبات  يتعّلق  فيما  اأم���ا 

ال��م��ك��ت��ب��ات ف��اإن��ه��م ي��ت��ح��م��ل��ون ف���ي ه��ذا 

لأنهم  كبيرة،  وجهودًا  م�سوؤولياٍت  ال�سدد 

المهام،  لهذه  مبا�سر  ب�سكل  المت�سّدون 

ومرجعًا  م�سدرًا  يكونوا  اأن  وبمقدورهم 

لتوجيه الراغبين في مطالعة الكتب؛ فمن 

المهم اأن نعّود الّذهن على النظام. 

معّين  كتاب  مراجعة  تتطلب  اأحيانًا، 

مقّدمة   اأو  منا�سبة  اأخ���رى  كتب  ق���راءة 

ق��راءة  تاأثير  يكون  ذل��ك  عند  للمو�سوع، 

الكتاب اأكبر واأعمق بكثير مما لو قرئ دون 

مالحظة ما يرتبط به من موا�سيع مقّدمة 

له. وهذا يحتاج اإلى توجيه طبعًا. 

لديها  ال��ذه��ن��ّي��ات  بع�س  ي��وج��د  كما 

قراءة  اإلى  تميل  اأّنها  بيد  للكتابة،  قابلّية 

الكتب ال�سهلة التي ل تحتاج اإلى تفكير. ل 
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اأي�سًا  اإ�سكال في ذلك فهذه 

م��ط��ال��ع��ة ل��ل��ك��ت��ب، غ��ي��ر اأن 

الطريقة  ه��ذه  من  الأف�سل 

اأن  ه��و  الكتب  مطالعة  ف��ي 

يمزج الإن�سان في مطالعاته 

الرواية   � ال�سهلة   الكتب  بين 

الكتب  اأو  الخواطر  اأو  مثاًل 

والكتب   � ال�سهلة  التاريخية 

تفكير  اإل�����ى  ت��ح��ت��اج  ال���ت���ي 

الّذهن  يعتاد  ودرا�سة، حيث 

التاأمل والتدقيق ويبذل  على 

الكتاب.  حيال  وطاقة  جهدًا 

وهذا بحاجة اإلى توجيه اأي�سًا.

الحاجة  باأم�ّس  نحن  التي  الأمور  ومن 

اإليها اليوم تنظيم برامج للمطالعة، بحيث 

المختلفة:  المجتمع  �سرائح  مع  تتنا�سب 

فتكون  الأح��داث..  ال�سباب، 

جاهزة عندما ي�ساألنا هوؤلء 

اإذ  ي��ق��روؤوه.  اأن  ينبغي  عّما 

اإج��اب��ة  ال�����س��وؤال  ل��ه��ذا  لي�س 

م���ح���ددة، ورب���م���ا ك��ان��ت له 

اإج����اب����ات م���ت���ع���ددة. وه���ذه 

العاملين  وم�سوؤولية  وظيفة 

في �سوؤون الكتاب.

الــكــتــاب  انــتــقــاء   *
النافع

نحتاج  اأخ����رى  م�����س��األ��ة 

انتخاب  معرفة  ه��ي  اإل��ي��ه��ا 

ح�سيلة  ه��و  فالكتاب  وانتقائه.  الكتاب 

اأو  وذوقه،  وفنونه  وتجاربه  �سخ�س  اأفكار 

فلي�س  اأ�سخا�س.  عدة  اإنتاج  من  يكون  قد 

اأن  العلم  مع  بال�سرورة،  مفيدًا  كتاب  كل 

الأمــور  من  الكثير 

�صمن  ت�صاع  التي 

الثقافي  الإطـــــار 

من قبــل الأعـــداء 

ـــي  ـــص ـــار� ـــع وم

الإ�صـــالم ظاهرها 

ــكــن  ـــي ل ـــاف ـــق ث

باطنــها �صيـــا�صي
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بع�س الكتب م�سّر، وهو ما ينبغي اللتفات 

اأن الأدوية الم�سمومة والأدوية  اإليه، فكما 

ت�سمح  ل  ال��م��خ��درة  والأدوي�����ة  الخطيرة 

با�ستخدامها،  للكل  المخت�سة  الجهات 

بل يبعدونها عن متناول الأيدي ويحّذرون 

منها اأحيانًا، كذلك الأمر بالن�سبة للكتاب 

عن  نغفل  ل  اأن  ينبغي  معنوي  طعام  فهو 

اأو  م�سمومًا  اأو  فا�سدًا  يكون  فقد  تاأثيره؛ 

م�سرًا. ولي�س من حق النا�سرين اأو اأمناء 

اأن  التوزيع  عن  الم�سوؤولين  اأو  المكتبات 

اأفراد  ت�سرف  تحت  الأ�سياء  هذه  ي�سعوا 

غير واعين. وهذا الأمر ُيفرد له في الفقه 

الإ�سالمي ف�سٌل خا�س. اإذًا، ينبغي توفير 

ت�ستطيع  التي  ال�سليمة،  الجيدة  الكتب 

وعر�س  الفكرية  التربية  في  الم�ساعدة 

)*( من كلمة لالإمام الخامنئي{ في مدراء المكتبات العامة و اأمنائها 2011/07/20.

الهوام�س

الّدرب ال�سحيح. ومن ال�سروري الهتمام 

بهذه النقطة في برامج المطالعة اأي�سًا.

* احذروا الأغرا�س ال�صيا�صية
كما نالحظ اأحيانًا اأّن التوجيه ي�سوبه 

�سيء من النحراف. اإذ يرى المرء بو�سوح 

اأن في �سوق الكتاب و�سوؤونه اأيدَي نا�سطًة 

ت�ستورد اأو تترجم بع�س الموا�سيع وبظاهر 

من  فالكثير  �سيا�سية.  لأغ��را���س  ثقافي 

الأمور التي ت�ساع �سمن الإطار الثقافي من 

قبل الأجانب والأعداء ومعار�سي الإ�سالم 

لكن  ثقافي  ظاهرها  الإ�سالمي  والنظام 

العاملين  �سيا�سي. وهذه م�سوؤولية  باطنها 

في مجال الكتاب � �سواء اأمناء، اأم مدراء 

المكتبات اأم النا�سرون المحترمون � يجب 

اأن يتفطنوا وينتبهوا اإلى �سرورة ن�سر مواد 

ومقّوية  ومفيدة  �سليمة  معنوية  »غذائية« 

في المجتمع. من ح�سن الحظ اأن م�ستوى 

الكتاب  من  ال�ستفادة  واإمكانية  التعليم 

حاليًا جيدة ووا�سعة. 

لنعمل ما من �ساأنه اأن يجعل المطالعة 

اأمرًا �سائعًا واأن ل ي�سقط الكتاب من اأيدي 

ال�سباب. فالإن�سان ل ي�ستغني عن الكتاب 

تعليمه  وب��داي��ة  حداثته  فترة  منذ  اأب���دًا، 

اإدراك  اإل��ى  يحتاج  فهو  عمره،  اآخ��ر  اإل��ى 

الأمور واجتذاب المواد الغذائية المعنوية 

اأن  يجب  م��ا  ه��ذا  والفكرية..  وال��روح��ي��ة  

له على م�ستوى عموم  وُيعمل  وُيتابع  ُيفهم 

المجتمع.

اإمامنا  باأدعية  و�سملكم  اهلل  اأعانكم 

بقية اهلل )اأرواحنا فداه( اإن �ساء اهلل.

51

م
 2

01
2 

ن
را

ي
ز

ح
/

 2
49

د 
د

ع
ل
ا



كنت اأعاني من �صعف في الب�صر، منذ اأن اأب�صرت النور. 

ية،  ا اأ�صبحت في الرابعة، قررت اللتحاق بمدر�صة عاداّ ولماّ

لكنني قوبلت بالرف�س، وذلك بحجة عدم ا�صتطاعتي الروؤية 

اأ�صبحت في �صن الثامنة، علمت  نة. وعندما  من م�صافة معياّ

�صة بالمكفوفين،  �صة متخ�صاّ عن طريق ال�صدفة بوجود مدراّ

كلاّي،  الثامنة ع�صرة فقدت، ب�صري ب�صكل  اإليها. في  فلجاأت 

اإل اأنني لم اأنزِو جانبًا، بل زاد اإ�صراري على المثابرة والجداّ 

والن�صاط، لأن الحوا�س المعنوية )الم�صاعر، الخيال، العقل 

والإرادة ال�صلبة( اأقوى ما عند الب�صر.

لبة الإرادة ال�صّ
ليلى اإبراهيم)*(

اأهّمها  ال��ه��واي��ات،  من  العديد  ل��دّي 

منذ  معها  م�سواري  ب��داأت  التي  الكتابة 

الّدوام  واأثناء  اأيام الدرا�سة، فذات مرة 

ثم  المكتبة  من  ناحية  اتخذت  المدر�سي 

حينها  ورق��ة،  الكاتبة  الآل��ة  في  و�سعت 

�سّر  »ال��ت��ع��اون  وه��ي  حكمة  ببالي  خطر 

جعلت  اأن  اإّل  م��ّن��ي  ك��ان  فما  ال��ن��ج��اح«، 

قمت  ��ة  ق�����سّ اأّول  ف��ك��ان��ت  ن�����س��ًا  ح��ول��ه��ا 

ثم  الطاولة  على  الورقة  ن�سيت  بتاأليفها، 

ان�سرفت. في اليوم التالي اأرادت مديرة 

خاطبتني  ث��م  تقابلني،  اأن  ال��م��در���س��ة 

تكتبين  ك��ن��ت  م��ا  ق����راأت  ل��ق��د  ب��ق��ول��ه��ا: 

اإذ  باأ�سلوبك الجميل،  واأعجبت  البارحة، 

اأجد فيك كاتبة في الم�ستقبل. حينها لم 

مّرت  الجد.  محمل  على  المو�سوع  اآخذ 

فاعتقدت  الزمان،  من  بها  باأ�س  ل  فترة 

الأمر.  ن�سيت  اأنها 

الهاتف،  عبر  بي  ات�سلت  م��رة،  ذات 

في  به  وعدتك  ما  لك  اأنّفذ  �سوف  وقالت 

ال�سابق. منذ ذلك الحين كانت لي ال�سند 

والعون حّتى ن�سرُت اأولى موؤلفاتي. عندئذ 

حتى  ال�سبحة  وك����ّرت  حما�ستي  ك��ث��رت 

52



اأذك��ُر  الموؤلفات  من  الكثير  ل��دّي  اأ�سحى 

�سّر  الّتعاون  المغرورة،  الفرا�سة  منها: 

الطبيعة،  الّنجاح، ميالد مازن، رحلة في 

ن�سيط،  ول��د  �سامي  وال��دج��اج��ة،  ح 
ّ

ال��ف��ال

لأخيه  حفرًة  حفر  من  الّلطيف،  الخروف 

البخيل  ل�سادي،  ح�سل  م��اذا  فيها،  وق��ع 

ر�سا  والأم��ان��ة،  دق  ال�سّ يرحم،  ل  ال��ذي 

الطعام،  يحب  ل  ح�سن  الناطق،  والقلم 

كيف  ال�سحرية،  ال��وزة  هاني،  مغامرات 

نت�سّرف وغيرها...

عالم  اأنتقي  جعلني  ال��ذي  ال��ّداف��ع  اإن 

الّطفولة في موؤّلفاتي هو اأّن هذه المرحلة 

هي الأ�سا�س لبناء �سخ�سّية الفرد. 

ل��الأط��ف��ال  يت�سنى  ول��ك��ي  ي���وم،  ذات 

منظمة  اأق��ام��ت  المطالعة،  المكفوفين 

الهادي  موؤ�س�سة  مع  بالّتعاون  الأوني�سكو 

م�سروعًا  والب�سرية  ال�سمعية  لالإعاقة 

يق�سي باختيار مجموعة ق�س�سّية تربوية 

لالأطفال، وذلك بهدف ت�سجيلها عبر كتب 

الوافر من  الن�سيب  لي  كان  وقد  �سوتية، 

تلك المختارات، والأهم من هذا، اأن تلك 

لموؤلفاتي  منحت  قد  المذكورة  المنظمة 

�سفة ذات الجودة العالية، اإذ اإن اختياري 

لفن التعبير يعود اإلى اأّنه الو�سيلة الوحيدة 

عّما  اأعبر  اأن  خاللها  من  اأ�ستطيع  التي 

يجول في خاطري. 

تعالى  اأن اهلل  اأ�سّرح  اأن  لي من  بّد  ل 

قد منح بع�س النا�س قدرات تفوق قدرات 

يوم  تعرفت ذات  اأن  وقد حدث  الآخرين. 

اأث��رًا  ت��رك  ال��ذي   
)1(

الأ�سخا�س اأح��د  اإل��ى 

كريم  مميزًا،  كان  فقد  نف�سي،  في  كبيرًا 

له  وك��ان  و�سهامة،  ُخلق  �ساحب  العطاء، 

ممن  وكان  م�سيرتي،  اإنجاح  في  هام  دور 

فغر�س  وردي��ة.  �سبغة  حياتي  على  اأ�سفى 

ال��خ��وف  وب����ّدد  ورودًا،  الأ����س���واك  م��ك��ان 

ليحّل مكانه راحة واطمئنان، ولول وقوفه 

ا�ستطعت  لما  لي  العون  وم��د  جانبي  اإل��ى 

الحياة  م�ساعب  مواجهة  في  اأ�ستمر  اأن 

وم�سارعة منزلقاتها. 

من هذا المنطلق، يجب على كل اإن�سان 

اأن ل يتعّثر اإذا ما طراأ على حياته واقع مرير، 

مواجهة  في  ثبات  وقفة  يقف  اأن  عليه  بل 

ظروفه مهما كانت قا�سية، دون ا�ست�سالم، 

لكي يدرك كيف يتلّقى ال�سدمات المحتملة 

��ج��اع��ة، وال��ع��زم  وذل����ك ع���ن ط��ري��ق ال�����سّ

والتحّدي من اأجل حياٍة اأف�سل.

)*( كاتبة كفيفة.

�ساعد في طبع مجموعة من الق�س�س التي كتبتها.( 1)

الهوام�س
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عزيزي القارئ.. القراءة هي الغذاء الملكي للعقل والفكر 

�صخ�صيته،  ن  وتكواّ الإن�صان  م�صار  د  تحداّ التي  وهي  الإن�صاني، 

لذلك �صاأبداأ هذا البحث انطالقًا من مقولة عبا�س العقاد:

لأزداد  القراءة  اأهــوى  ول  لأكتب،  القراءة  اأهــوى  »ل�صت 

عندي  لأن  القراءة  اأهوى  واإنما  الح�صاب.  تقدير  في  عمرًا 

فقط  والــقــراءة  تكفيني،  ل  ــدة  واح وحياة  واحــدة،  حياة 

هي التي تعطيني اأكثر من حياة، لأنها تزيد هذه الحياة من 

ناحية العمق«.

كيف نختار
حممد بندر

* اإر�صادات ل بد منها
اإلى  الحاجة  دون  كتابًا  يقراأ  اأن  اإن�سان  اأي  ي�ستطيع  قد 

منه  وال�ستفادة  الكتاب  لقراءة  طرق  هناك  ولكن  اإر�سادات، 

�سنتطرق اإليها في هذا المقال. ولكن قبل ذلك يجب علينا اأن 

نعرف كيف ننتقي ونختار الكتاب المنا�سب.

اأوًل: اختيار الكتاب المنا�صب

األ��وان . 1 تاأخذنا  اأن  ول  البراقة  بالعناوين  ننبهر  اأن  يجب  ل 

الغالف، دون اأن ننظر في الفهر�س ونتمعن في ف�سول الكتاب. 

عامة . 2 �سطور  خم�سة  ق��راءة  ولو  �سريعًا  الكتاب  نت�سفح  قد 

لمعرفة اأ�سلوب الكاتب. 

في . 3 الموجودة  والمخت�سرة  العامة  الّنبذة  نقراأ  اأن  علينا 

الغالف الخلفي للكتاب.

من . 4 كنا  اإذا  والكبيرة   ال�سخمة  الكتب  اختيار  ينبغي  ل   

المبتدئين في القراءة، بل علينا اختيار الكتب التي تحّبب 
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اإلينا المطالعة.

�سنا، . 5 ل يكفي اأن نهتم فقط  بالكتب التي تتعلق بمجال تخ�سّ

اأن ننتقي كتبًا في مختلف المجالت، حّتى نزيد  بل نحاول 

من ثقافتنا.

ل يجب اأن تخدعنا العناوين البّراقة التي تو�سع على واجهة . 6

الكتب مثاًل »الكتاب الذي بيع منه مليون ن�سخة« اأو »الكتاب 

الأكثر مبيعًا« كلها عناوين ت�سويقية ل تدل على جودة الكتاب 

باأي حال من الأحوال.

ثانًيا: الطريقة الأف�صل لقراءته

بعد �سراء الكتاب ل بد من طريقة منا�سبة لقراءته وذلك 

يكون في:

اختيار جو منا�سب بحيث يمنحنا تركيزًا وذهنًا �سافيًا. . 1

ق��راءة . 2 يمكننا  منف�سلة  لف�سول  مق�ّسمًا  الكتاب  ك��ان  اإذا 

الجزء الذي نرغب به ومن ثم العودة اإلى بداية الكتاب، اإن 

اأردنا ذلك. 

لتخطيط . 3 ر�سا�س  قلم  دائ��م��ًا  برفقتنا  يكون  اأن  يجب 

العودة  نريد  التي  المعلومات  اأو  الهامة  ال�سطور  وترقيم 

اإليها مرة اأخرى. وفي حال عدم رغبتنا بالتخطيط على 

ال�سطور علينا و�سع مالحظاتنا على ال�سفحة الأولى من 

اإلى رقم ال�سفحة  الكتاب بجانب بع�سها بع�سًا، اإ�سافة 

التي تهمنا. 

والكتابة . 4 ال�سغيرة  المالحظات  باأوراق  ال�ستعانة  يمكن 

يدّلنا  وتكون كفا�سل  الكتاب،  ن�سّوه منظر  ل  عليها حتى 

على الأجزاء الهامة من الكتاب

اإذا �سعرنا بالملل من الكتاب علينا  اإغالقه، وتركه لوقت . 5

�سعورنا  مع  قراءته  على  اأنف�سنا  اأرغمنا  اإن  لأن��ه  اآخ��ر، 

بالملل �ست�ساحبنا حالة نفور.

اأن . 6 ب�سرط  ولكن  الوقت  نف�س  في  كتابين  ق��راءة  يمكننا 

يكون الكتاب الأول خفيفًا )روائيًا اأو ق�س�سيًا( والكتاب 

ل  حتى  ثقافيًا(  اأو  )فكريًا  بالمعلومات  غزيرًا  الآخ��ر 

يت�سرب الملل لأنف�سنا.

ــاب الذي بيع  »الكت

منه مليون ن�صخة« 

الأكثر  »الكتاب  اأو 

ــا  ــًا« كلهـــ مبيعــ

ت�صويقية  ــن  عناوي

ــدل على جودة  ل ت

حال  ــاأي  ب ــاب  الكت

ــن الأحــــوال مــــ
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* و�صيلة لكت�صاب المعرفة
فهي  ال��م��ع��رف��ة،  ك�سب  و���س��ائ��ل  اأه���م  م��ن  ال��ق��راءة  تعتبر 

الإن�سانية  بالمعارف  المبا�سر  الت�سال  من  الإن�سان  تمّكن 

تكوين  في  البالغ  اأثرها  اإلى  اإ�سافة  وما�سيها،  حا�سرها  في 

�سخ�سية الإن�سان باأبعادها المختلفة.  فالمطالعة تحتوي على 

اأمور ثالثة مهمة هي: المالحظة، ال�ستك�ساف، البحث الذاتي 

عن المعرفة.

القارئ  يتفاعل  فكرية،  عملية  هي  المطالعة  اأو  فالقراءة 

معها، فيقراأ ب�سكل �سليم، ويفهم ما يقراأ، وينقده، وي�ستخدمها 

في حّل ما يواجهه من م�سكالت، وينتفع بها في مواقف حياته.

وللمطالعة اأنواع عديدة،  نذكر منها: 

1 ـ القراءة النقدية
القراءة النقدية هي قراءة التفاعل مع الآراء التي يمّر بها 

راأي  اتخاذ  اإلى  و�سوًل  والختبار  للفح�س  فيخ�سعها  القارئ، 

اإل عبر  اإليها القارئ  ل  خا�ّس ب�ساأنها. وهذه المرحلة ل يتو�سّ

تجربة طويلة من الّتح�سيل الفردي. 

2 ـ القراءة ال�صفافة
الثاقب  الّتفكير  القارئ  معها  يمار�س  التي  القراءة  وهي 

وقراءة ما بين ال�سطور للو�سول اإلى ما يرمي اإليه الموؤلف، لأّن 

حون عن اآرائهم مكتفين بالتلميح.  كثيرًا من الُكّتاب ل ُيف�سِ

3 ـ القراءة الكلاّية
اأن يلّم بفكرة الكتاب  اأّن القارئ يمكن  هذه القراءة تعني 

وهذه  قليلة،  لمدة  ت�سّفحه  بمجرد  الكّلية  ومراميه  العاّمة 

القراءة ل ي�سل اإليها المرء اإل بعد التمّر�س في عالم القراءة 

والمطالعة. 

4 ـ قراءة ما بعد ال�صطور
اإليها  ي�سل  لم  نتائج  اإلى  القارئ  بها  ي�سل  القراءة  هذه 

الموؤلف اأو على الأقل لم ي�سّرح بها، وربما ي�سل القارئ اأثناء 

هذه القراءة اإلى اأفكار خا�سة به.

5 ـ القراءة ال�صريعة
الجامعات  بع�س  بتدري�سها  تقوم  التي  الفنون  اأح��د  هي 

56



الغربّية بغية تخلي�س القارئ من عادة تحريك ال�سفاه اأثناء 

القراءة وتعليمه فقط ا�سطياد الأفكار الرئي�سة وغيرها من 

الأمور التي ت�ساهم في الإ�سراع في عملية المطالعة. 

6 ـ المطالعة العمومية
مثل  العمومية  المعلومات  بك�سب  ُتعنى  ال��ق��راءة  ه��ذه 

قراءة المجالت وال�سحف وغيرها.

�صياّة 7 ـ المطالعة التخ�صاّ
تنظيم  اإل��ى  وتحتاج  خا�س  مو�سوع  حول  تتمحور  وهي 

دقيق، وتعتبر هذه المطالعة اأف�سل اأنواع المطالعات.

8 ـ المطالعة الجمالية
الكاتب  وقدرة  باأ�سلوب  لال�ستمتاع  القراءة  هذه  تهدف 

وخ�سو�سًا  الأدب��ي��ة  للكتب  المطالعة  ه��ذه  تكون  م��ا  وغالبًا 

الق�س�سية منها.

* كيفية المطالعة 
ثم  اأوًل،  ال��ه��دف  ن��ح��ّدد  اأن  يجب  ب��ال��ق��راءة  ال��ب��دء  قبل 

كيفّية  لمعرفة  عام  ب�سكل  للكتاب  الأ�سا�س  الأجزاء  ن�ستعر�س 

تنظيمها وعّما تتحدث. 

وقبل البدء في القراءة ل بد من التعرف اإلى اأق�سام الكتاب 

وهي: المقدمة، المحتوى، الخاتمة.

1� المقدمة: على القارئ اأن يلحظ في المقّدمة التفا�سيل التالية:
اأ- العنوان،  وهو الدليل عن مو�سوع الكتاب.

ب- ا�سم الموؤّلف وموؤّهالته، النا�سر وتاريخ الّن�سر،  قراءة 

المحتويات  وقائمة  الكتاب،  في  المدخل  اأو  المقّدمة 

ومنها خال�سة الكتاب. 

2� محتوى اأو ج�صم الكتاب: عند اإلقاء النظرة الأولى على محتوى 
الكتاب يجب الطالع على ما يلي:

عن  ع��ام��ة  ���س��ورة  لتكوين  الفرعية  العناوين  اأ- 

محتويات الف�سل. 

ال��خ��رائ��ط،  ال�����س��ور،  التو�سيحية:  ��ور  ال�����سّ ب- 

الإح�سائيات، الحوا�سي... 

الكتابة  تكون  ق��د  الكتابة:  تن�سيق  نمط  ج- 

الـــبـــدء في  ــل  ــب ق

بـد  ل  الـــــقــراءة 

مـــن التعــرف اإلى 

اأق�صــــــام الكتاب 

المقدمة،  وهــــي: 

المحتوى، الخاتــمة
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الكلمة  ك��ل  اأو  خ��ط،  اأ�سفلها  اأو  مائلة،  اأو  عري�سة، 

بحروف كبيرة، اأو اأن تكون »ا�ست�سهادات« بين عالمات 

التن�سي�س. 

د- قامو�س الم�سطلحات: يكون موجودًا اأ�سفل كل �سفحة 

الن�س  ف��ي  ال��م��وج��ودة  ال��م��ف��ردات  معاني  ل�سرح  وه��و 

وعادة ما يكون مرقمًا. 

3� الخاتمة: في الخاتمة عادة نجد:
اأ- القامو�س: يبين م�سطلحات مو�سوع الكتاب. 

ب- المراجع: مواد اإ�سافية ذات عالقة بالمو�سوع. 

ج- الفهر�س: محتويات الكتاب مرتبة هجائيًا.

* مفهوم القراءة
القارىء  معها  يتفاعل  عقلية  فكرية  عملية  هي  ال��ق��راءة 

من  يواجهه  ما  حل  في  وي�ستخدمه  وينقده  يقراأ  ما  فيفهم 

م�سكالت والنتفاع بها في المواقف المختلفة. 

* اأ�صكال القراءة 
1� القراءة الجهرية

تتطلب  وهي  الآخ��رون،  ي�سمعه  عاٍل  ب�سوت  القراءة  وهي 

جهدًا، اإذ ل بد للقارىء من ا�ستخدام عينيه ول�سانه و�سفتيه. 

ومن فوائدها تعويد النا�سئة النطق والإلقاء الجيدين.

2� القراءة ال�صامتة
من  وتنبع  ال�سريع،  الفهم  على  وت�ساعد  للنف�س  اأريح  وهي 

ال�سعور والحاجة اإلى القراءة. 

* اأنواع القراءة
1� القراءة التعليمية

اأه��ّم  ال��ّدرا���س��ي��ة وم��ن  ب��ال��م��واد  ال��ق��راءة المرتبطة  وه��ي 

اأهدافها خدمة المقّررات الدرا�سية.

ثقيفية كوينية التاّ 2� القراءة التاّ
ما  ا�ستيعاب  من  ال��ق��ارىء  يمّكن  ال��ق��راءة  من  النوع  ه��ذا 

اإثراء  يقراأه، وي�سهم في تكوين �سخ�سية الفرد وي�ساعده على 

قاعدة  بناء  على  وي�ساعده  الذهنية  وقدراته  ووجدانه  فكره 

معلومات عري�سة.
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3� القراءة للترفيه
ُيمّكن  النوع  وه��ذا  الفراغ  وق��ت  ق�ساء  على  ت�ساعد  وه��ي 

الفرد من اكت�ساب ثقافته وتكوين عادة ح�سنة. 

ثمة دوافع عديدة للقراءة، كالمطالعة والتعلم وال�ستخبار 

وغيرها. وفي هذا المو�سوع نحاول اأن نتعلم كيف نقراأ وكيف 

ن�ستخرج من المقروء ما نبحث عنه من المعلومات. وفي ذلك 

ما ي�سمى بتقنيات القراءة.

* تقنيات القراءة
ما  الحاجة.  عند  الن�س  �سطور  ترقيم  القارئ  ي�ستطيع   

ي�ساعده على مقارنة اأكثر من ن�ّس والتحدث عنه، وبذلك ين�ساأ 

ب�سهولة  الهامة  النقاط  فيجد  للن�س  م  منظَّ ت�سور  ذهنه  في 

ويرجع اإليها عند ال�سرورة.

 * تح�صير القراءة

القارئ  عند  والتركيز  المالحظة  ق��درة  تفعيل  عن  ينتج   

اأن يالحظ نقاطًا بعينها في الن�س ويرّكز عليها  في�ستطيع 

ليح�سل بذلك فهم اأ�سرع للن�س وا�ستيعاب اأف�سل له. 

هة * القراءة ال�صريعة اأو الموجاّ
نظرة  اإل��ى  يخل�س  اأن  القارئ  ي�ستطيع  الطريقة  بهذه 

الن�ّس  ف��ائ��دة  م��دى  ي��ق��ّرر  واأن  الن�س  على  �ساملة  عامة 

وتوافقه مع الغاية من القراءة.

قة * القراءة المتعماّ
فهم الن�س ومحتواه وترابطاته المعنوية.

* القراءة المعلِّمة 
ي�ستطيع القارئ اأن يطّبق ما تعّلمه من الن�س في حياته 

الّدرا�سّية اأو المهنّية اأو حتى الخا�سة.

الدرا�سات  اإليه  تو�سلت  نذكر ما  اأن  بد  الختام ل  في 

مما   %  70 نحو  اأّن  الجديد  ب��الأم��ر  لي�س  وه��و  الحديثة 

ف��ب��دون  ال���ق���راءة،  ط��ري��ق  ع��ن  اإل��ي��ه  ي��رد  ال��م��رء  يتعّلمه 

معرفتنا،  وتو�سيع  اأنف�سنا،  تطوير  ن�ستطيع  لن  القراءة 

نريد  التي  الحياة  مجالت  في  اأو  عملنا،  مجال  في  والنمّو 

. تغييرها

ترقيم �صطور الن�س 

القـارئ  ــد  ي�صاعـــ

ــة اأكثر  على مقارن

والتحدث  ن�ّس  من 

ــك  وبذلــ ــا،  عنهـــ

ــد  ــع اأن يج ي�صتطي

ــة  ــاط الهامـ النقـــ

ــع  ــة ويرج ب�صهولـ

ال�صرورة عند  اإليها 

59

م
 2

01
2 

ن
را

ي
ز

ح
/

 2
49

د 
د

ع
ل
ا



اإمام ثورة النور
ال�صيخ علي عارف)*(

ُل َعلَْيِهُم اْلَمالِئَكُة  ُ ُثمَّ ا�ْصَتَقاُموا َتَتَنزَّ َنا اللَّ يقول تعالى:{اإِنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربُّ

اأَالَّ َتَخاُفوا َوال َتْحَزُنوا َواأَْب�ِصُروا ِباْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن} )ف�صلت:30( 

1979م، مطلبًا  كانت الثورة الإ�صالمية الإيرانية التي انت�صرت عام 

ال�صعب  لذاك  اآنية  رغبًة  تكن  ولم  الم�صلم،  الإيراني  لل�صعب  تاريخيًا 

اإ�صالمية منذ �صنوات طويلة،  العظيم. فال�صعب كان يرغب بهكذا دولة 

وياأمل اأن تتحقق هذه الرغبة. 

واإذا تاأملنا في الثورة الإ�سالمية 

ل��ى  ّن��ه��ا و���س��ل��ت اإ ال��م��ب��ارك��ة ن��ج��د اأ

بثالثة  وا���س��ت��م��ّرت  ل��ي��ه  اإ و�سلت  م��ا 

عوامل:

القيادة. . 1

كلمة التوحيد ل اإله اإل اهلل. . 2

توحيد الكلمة ووحدة ال�سعب.. 3

وقد كان لها تجليان: 

ال���ت���ج���ل���ي ال�����خ�����ارج�����ي: ال��ج��م��ه��وري��ة . 1

واأركانها  موؤ�س�ساتها  بجميع  الإ�سالمية 

ومراكزها... 

ال�ستعدادات . 2 ظهور  الداخلي:  التجلي 

والإم���ك���ان���ّي���ات والأب����ع����اد ال��م��ع��ن��وّي��ة 

والعلمّية...
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* في ع�صر الغيبة مثال وقدوة
المعنوي  التجلي  عن  الحديث  وعند 

الداخلي للثورة الإ�سالمية، ل بّد اأن نتكلم 

اأوًل عن الإمام الراحل }، لأن روحيته 

الثورة فغدا  ومعنويته قد �سرت في ج�سم 

اأن  الغيبة من غير  مثاًل وقدوة في ع�سر 

يكون مع�سومًا.

من هنا يمكن الحديث عن قائد عّبر 

اإلى خارج البالد بالقول:  اأجواء نفيه  عن 

كانوا  اإبعادي  يريدون  الذين  »الأ�سخا�س 

خائفين وكنت اأوا�سيهم باأن ل تخافوا«.

الإ�سالمية  للثورة  قائد  عن  الحديث 

اهلل  اآي��ة  عنها  عّبر  �سخ�سية  عن  حديٌث 

من  كان  »لو  بقوله:  الديني  بهاء  العظمى 

المقرر اأن يتبدل عدد �سهداء كربالء من 

72 �سخ�سًا اإلى 73، لكان الإمام الخميني 
} هو ال�سخ�س الثالث وال�سبعين«.

* الأبعاد المعنوية للثورة
اأما اأهّم اأبعاد الثورة المعنوية:

بالعلماء، . 1 الّنا�س  عالقة  الثورة  غّيرت 

عالقة  العالقة  ه��ذه  كانت  حين  ففي 

»ال��م��ح��ّدث وال��ن��ا���س«، ت��ح��ّول��ت اإل��ى 

»الإمام والأمة«، بحيث اأ�سبح النا�س 

اللواء  حامل  الفقيه  الولّي  يعتبرون 

الذي ي�سير في الأمام حاماًل م�سعل 

ويهدي  الطريق  لهم  لي�سيء  النور 

الأمة ويوجهها اإلى الأهداف ال�سامية 

تحت ظل الأحكام الإ�سالمية. 

لقد بّينت الثورة للعالم ثقافة المقاومة . 2

واأظ���ه���رت���ه���ا ط��ي��ل��ة ���س��ن��وات ال���دف���اع 

ن�ساأت من  التي  الثقافة  المقد�س. هذه 

ونه�سته   Qالح�سين الإم���ام  ث��ورة 

في عا�سوراء تجّلت في كلمات ال�سجاعة 

ولي�س  والت�سحية  والإي���ث���ار  وال���ف���داء 

اأحد  و�سية  من  ذلك  عن  تعبيرًا  اأكثر 

لولدي  تقولوا  »ل  يقول:  ال�سهداء حيث 

قولوا  بل  ال�سفر،  يعود من  �سوف  اأبوك 

له اإّنه هو اأي�سًا يجب اأن يرحل«.

وعندما �سئل الإمام الخميني الراحل 

اأعطاك  المقابالت: من  اإحدى  } في 

اإلى  ال�سباب  ه��وؤلء  تر�سل  لكي  الإج���ازة 

.Qحتفهم؟ اأجابهم: الإمام ال�سادق

روح اهلل  ال�سيد  الأم��ة  اإم��ام  كان  لقد 

في  مجاهد  اأول  الخميني}  المو�سوي 

الإ�سالمية،  ال��ث��ورة  ه��ذه  ف��ي  اهلل  �سبيل 

والموا�ساة  الطمئنان  عامل  ي�سكل  وكان 

للمجاهدين.
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اأنها يجب . 3 ال�سعوب  الثورة جميع  عّلمت 

اأن تحارب العلل ولي�س المعلولت، وذلك 

تاأ�سيًا باإمام هذه الثورة الذي كان يردد 

دائمًا: »اإن ال�ساه يجب اأن يرحل«. وكان 

يعني بال�ساه كل »اأم للف�ساد«، والفح�ساء 

والفو�سى. 

»الدنيا« . 4 حقيقة  للنا�س  الثورة  اأظهرت 

�سّمها«،  وق��ات��ل  م�ّسها  ل��ّي��ن  »ال��دن��ي��ا 

ببهرجها  ي��ن��خ��دع��وا  ل  اأن  وعّلمتهم 

من  مظاهرها  تمنعهم  فال  وزخرفها، 

اإنجاز مهامهم الملقاة على عاتقهم. 

بال�سيا�سة . 5 الدين  الثورة  مزجت  كذلك 

 :{ الخميني  الإمام  كما كان يقول 

عين  وديانتنا  ديانتنا  عين  »�سيا�ستنا 

كونه  من  الحج  فاأخرجت  �سيا�ستنا« 

»البراءة  اإلى  ودعت  منا�سك،  مح�س 

من الم�سركين« وهو باطن الحج الذي 

كان مغفوًل عنه ل�سنوات طوال، كذلك 

القد�س،  م�ساألة  اإل��ى  بالن�سبة  الأم��ر 

اإلى ق�سية مقرونة  الثورة  التي حّولتها 

في  ال�سائمين  ودع��ت  القدر،  بليالي 

التظاهر  اإل��ى  المبارك  رم�سان  �سهر 

وال���وح���دة م��ن اأج����ل اإن���ق���اذ ال��ق��د���س 

وفل�سطين. 

من جهة اأخرى، �سّدت الثورة الطريق . 6

اأمام الخالفات بين المذاهب، ودعت 

اإل��ى  وال��ت��وج��ه  ال��وح��دة  اإل���ى  الجميع 

ال�ستكبار  ل��الأم��ة،  الحقيقي  ال��ع��دو 

اإل��ى  بالإ�سافة  واإ���س��رائ��ي��ل،  العالمي 

بمنا�سبة  ال���وح���دة  اأ���س��ب��وع  اإع�����الن 

واإعالن   P الأعظم  الر�سول  ولدة 

بين  ل��ل��ت��ق��ري��ب  ال��ع��ال��م��ي  ال��م��ج��م��ع 

المختلفة. المذاهب 

�سافية . 7 اإجابات  اأي�سًا،  الثورة،  اأعطت 

ح����ول ب��ع�����س ال��م��ف��اه��ي��م ال��خ��اط��ئ��ة 

الدين  بين  كالف�سل  وال��م��غ��ال��ط��ات: 

بالدعاء؛  الكتفاء  ع��دم  وال�سيا�سة؛ 

بالمعروف  الأمر  بوظيفة  القيام  عدم 

ت�سكيل  ع���دم  ال��م��ن��ك��ر،  ع��ن  وال��ن��ه��ي 

ــام  ــول الإمــ يقــــ

الخـمـيـــنــي }: 

ــا عيـــن  »�صيا�صتنـ

ــا وديانتنــا  ديانتنــ

ــن �صيا�صتنــا« عيــ
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ال�����دول�����ة الإ����س���الم���ي���ة 

الف�ساد  ن�سر  والعمل على 

الحجة  الإم����ام  يظهر  ل��ك��ي  وال��ظ��ل��م 

)الإف��راط  الدين  في  التحريف  |؛ 

الفهم  م��ن  وال��ك��ث��ي��ر  وال��ت��ف��ري��ط(... 

ا�ستدعاء  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  ال��خ��اط��ئ. 

اهتمام الجميع وتوجيههم نحو مفهوم 

ال�سيعي. الفكر  النتظار في 

* ثورة الإمام الخميني }
للثورة  المعنوي  الرتباط  م�ساألة  في 

يد  على  انت�سرت  ال��ث��ورة  ه��ذه  اأن  يكفي 

 .O اأح���د اأب��ن��اء ال�����س��ي��دة ال���زه���راء

الإمام  عّبر  كما  ا�سمه  مع  وتالزم ذكرها 

الخامنئي حيث قال: »اإّن هذه الثورة 

لي�ست معروفة في اأي مكان في العالم من 

دون ا�سم الإمام الخميني }«.

اأما بالن�سبة اإلى محبوبية الإمام } 

فيكفي اأن نذكر اأنه كان في ا�ستقباله �سنة 

�ستة  م��ن  اأك��ث��ر  1979م  ه���.���س(   1357(

ج�سده  ودفن  رحيله  عند  و�سّيعه  ماليين، 

من  مليونًا  ع�سر  اأح��َد  من  اأكثر  الطاهر 

المحبة  الم�سلمة  الجماهير 

له.

بالم�سائل  يعمل   { الإم����ام  ك��ان 

الآخرين،  قبل  بها  يحّدث  التي  الأخالقية 

في  الو�سيلة(  )تحرير  كتابه  فعندما طبع 

النجف الأ�سرف، ُكتب على مجلد الكتاب 

فقال  العلمية«،  الحوزات  »زعيم  عبارة: 

الإمام }: اإذا لم تحذفوا هذه الجملة 

في  الن�سخ  جميع  برمي  اآم��ر  �سوف  فاإني 

تغطية  على  جبروا 
ُ
اأ ذلك  بعد  دجلة،  نهر 

العبارة.

المباركة  ال��ث��ورة  ه��ذه  اأن  والحقيقة 

وقيمها مثل العطر الذي يخبر فوح ريحه 

لجميع  م�سعاًل  غ��دت  وق��د  عنه،  الّطّيب 

يجب  لكن  م��ك��ان،  ك��ل  ف��ي  العالم  اأح���رار 

اأمر  بالثورة  فالقيام  واليقظة،  الحتياط 

�سعب،  اأم���ر  عليها  ال��ح��ف��اظ  لكن  �سهل 

فليكن لكل واحد منا ن�سيب في ال�ستقامة 

وحفظ الثورة، اإن �ساء اهلل تعالى.

رب  هلل  ال��ح��م��د  اأن  دع���وان���ا  واآخ�����ر 

العالمين

ــة  و�صي ــي  ف ــاء  ج

ــداء: »ل  ــد ال�صه اأح

تقولوا لولدي اأبوك 

ــود من  ــوف يع �ص

ــل قولوا  ــر، ب ال�صف

ــًا  ــو اأي�ص ــه ه ــه اإن ل

ــل« يرح اأن  ــب  يج

)*( مدير عام جمعية القراآن الكريم.

الهوام�س
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حامل لواء 

Qــن الح�صيــ
ال�صيخ تامر حممد حمزة

»عقيل ابغني امراأًة قد ولدتها الفحولة من العرب 

اأمير  قاله  ما  هذا  فار�صًا«.  غالمًا  لي  فتلد  لأتزوجها 

عالمًا  كــان  الــذي  عقيل  اأخيه  اإلــى   Qالموؤمنين

عن  اأنــت  ــن  »اأي فاأجابه:  واأن�صابهم،  العرب  باأخبار 

في  لي�س  فاإنه  الكالبية  خالد  بن  حزام  بنت  فاطمة 

العرب اأ�صجع من اآبائها ول اأفر�س؟«.

قائاًل  كربالء  في  العبا�س  ث  حداّ زهيرًا  اأن  وروي 

 Qالموؤمنين اأمير  اأبــاك  اأن  الف�صل  اأبا  اعلم  له: 

ولما   ..... عقيل  اأخيه  اإلى  بعث  ج  يتزواّ اأن  اأراد  ا  لماّ

منها  اأ�صيب  لكي   :Qاأجاب ذلــك  علاّة  عن  �ُصِئل 

�صجاعًا وع�صدًا ين�صر ولدي هذا ـ واأ�صار اإلى الح�صين

خرك اأبوك  Q ـ ليوا�صيه في طفاّ كربالء، وقد اداّ

وعن  اأخيك  حالئل  عن  ر  تق�صاّ فال  اليوم  هذا  لمثل 

عني في مثل  اأخواتك... فاأجابه بقوله: يا زهير ت�صجاّ

 .
)1(

هذا اليوم؟ واهلل لأريناّك �صيئًا ما راأيته قط

هو العبا�س بن علي بن اأبي طالبQ. ولد عام 

26 للهجرة. اأمه فاطمة بنت حزام. اإخوته الح�صنان 

العقيلة  واأختاه  وعثمان.  وجعفر  اهلل  وعبد   L

زينب واأم كلثوم. عا�صر اأخاه الح�صينQ 24 �صنة. 

وكان  �صنة.  ع�صر  اأربعة  عمره  كان  اأبوه  ا�صت�صهد  ا  لماّ

�صنة. عمره عند ا�صت�صهاده 34 
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* �صمائله و�صفاته 
لقد ذكروا له في ترجمته �شت ع�شرة 

وقائد  الف�شل،  اأب���و  منها:  ول��ق��ب��ًا،  كنية 

الجي�ش، والحامي، والكفيل، وظهر الوالية 

ومنا�شبة  �شبب  منها  ولكل   ،
)2(

واالإمامة

تت�شل له بنحو من االت�شال.

ج�شيمًا  و�شيمًا  رجاًل  الف�شل  اأبو  كان 

ورج��اله  المطّهم  الفر�ش  يركب  جمياًل 

العبارات  وه��ذه   .
)3(

االأر�ش ف��ي  تخّطان 

تك�شف لنا عن قامته الطويلة. واأما جماله 

اأجمل  ك��ان  الأّن��ه  بالقمر  وجهه  ه  �ُشبِّ فقد 

رجاالت بني ها�شم.

وبح�شب   � تحّلى  فقد  �شفاته  واأما 

ال�����ش��ج��اد  م����اَم����ي����ن  االإ ع����ن  ورد  م����ا 

يثار  واالإ بال�شجاعة   �Lوال�شادق

ذا  وكان  يمان،  االإ و�شالبة  والت�شحية 

نافذة. ب�شيرة 

* �إلى كربالء
عن  الكوفي  �شنان  بن  اهلل  عبد  روى 

من  بكتاب  ق��ال: خرجت  ج��ده  ع��ن  اأب��ي��ه 

وه��و   Qالح�شين اإل���ى  ال��ك��وف��ة  اأه���ل 

معناه،  فعرف  ف��ق��راأه  فاأتيته  بالمدينة، 

فبقيت  اأي��ام،  ثالثة  اإل��ى  انظرني  فقال: 

اأن �شار عزمه  اإلى  تبعته  ثم  المدينة  في 

وراأي��ت  داره  فاأتيت  العراق  اإل��ى  بالتوجه 

ال��خ��ي��ل م�����ش��رج��ة، وال���رج���ال واق��ف��ي��ن، 

ها�شم  وب��ن��ي  ج��ال�����ش   Qوالح�شين

ليلة  ال��ب��در  ك��اأّن��ه  بينهم  وه��و  ب��ه  حاّفين 

اأربعين  من  نحوًا  وراأي��ت  وكماله  تمامه 

محماًل... وبينما اأنا اأنظر واإذا ب�شاب قد 

طويل  وهو   Qالح�شين دار  من  خرج 

كالقمر  ووجهه  عالمة  خّده  وعلى  القامة 

ها�شم!  بني  يا  تنّحوا  يقول:  وهو  الّطالع 

واإذا بامراأتين قد خرجتا من الدار وهما 

65

م
 2

01
2 

ن
را

ي
ز

ح
/

 2
49

د 
د

ع
ل
ا



من  حياًء  االأر���ش  على  اأذيالهما  تجران 

فتقدم  اإماوؤهما  بهما  حّفت  وقد  النا�ش، 

المحامل  م��ن  محمل  اإل��ى  ال�شاب  ذل��ك 

بع�شديهما  واأخ����ذ  رك��ب��ت��ي��ه  ع��ل��ى  وج��ث��ا 

النا�ش  بع�ش  ف�شاألت  المحمل،  واأركبهما 

بنتا  كلثوم  واأم  زينب  هما  فقيل:  عنهما، 

هذا  ومن  فقلت:   ،Qالموؤمنين اأمير 

ها�شم  بني  قمر  هو  ل��ي:  فقيل  ال�شاب؟ 

 .
)4(

...Qالعبا�ش ابن اأمير الموؤمنين

* لعن �هلل �أمانك 
كربالء،  في  العبا�ش  الف�شل  اأبو  تولى 

الجي�ش  �شقاية  ال��ع�����ش��رة،  ���ش��اع��ات  وف��ي 

واالأط���ف���ال. ول��م��ا ك���ان ي���وم ال��ت��ا���ش��ع من 

المحل  اأب���ي  ب��ن  اهلل  عبد  ق��ال  ال��م��ح��رم 

اأختنا  بني  اإن  زياد:  بن  لعبيد اهلل  الكلبي 

مع الح�شينQ فاإن راأيت اأن تكتب لهم 

كاتبه  فاأمر  ونعمة عين!!  نعم  قال:  اأمانًا، 

فكتب له اأمانًا... وجاء ال�شمر )لعنه اهلل( 

 Qالح�شين اأ�شحاب  على  وقف  حتى 

وقال: اأين بنو اأختنا؟ فخرج  اإليه العبا�ش 

وجعفر وعبد اهلل  وعثمان بن علي بن اأبي 

فقال:  تريد؟  ما  له:  وقالوا   ،Qطالب

اأنتم يا بني اأختي اآمنون. فقال له الفتية: 

واب��ن  اأت��وؤم��ن��ن��ا  اأم��ان��ك!  ول��ع��ن  لعنك اهلل 

.
)5(

ر�شول اهلل ال اأمان له؟

* �صهادته ومقامه يوم �لقيامة
المفيد:  ال�شيخ  ق���ال  ���ش��ه��ادت��ه  وف���ي 

 Qالح�شين ع��ل��ى  ال��ج��م��اع��ة  حملت 

العط�ش،  به  وا�شتد  ع�شكره  على  فغلبوه 

وبين  ال��ف��رات  ي��ري��د   
)6(

الم�شّناة ف��رك��ب 

ابن  خيل  فاعتر�شته  اأخ��وه،  العبا�ش  يديه 

وق��ال  دارم  بني  م��ن  رج��ل  وفيهم  �شعد 

وال  الفرات  وبين  بينه  ُحولوا  ويلكم  لهم: 

 :Qالح�شين فقال  الماء،  من  تمكنوه 

بالعبا�ش  القوم  واأح��اط  اأظمئه...  اللهم 

فاقتطعوه عنه، وجعل يقاتلهم وحده حتى 

قتل ر�شوان اهلل عليه، وكان المتولي لقتله 

زيد بن ورقاء الحنفي وحكيم بن الطفيل 

فلم  ب��ال��ج��راح  اأث��خ��ن  اأن  بعد  ال�شنب�شي 

.
)7(

ي�شتطع حراكًا

ال��ق��ي��ام��ة ورد عن  ي���وم  وع���ن م��ق��ام��ه 

زي��ن   Qالح�شين ب���ن  ع��ل��ي  االإم�����ام 

العبا�ش  عمي  اهلل  رحم   :Qالعابدين

حتى  بنف�شه  اأخاه  وفدى  واأبلى،  اآثر  فلقد 

يطير  بجناحين  اهلل  فاأبدله  يداه  ُقطعت 

جعل  كما  الجنة  ف��ي  المالئكة  م��ع  بهما 

عند  للعبا�ش  واإّن  طالب،  اأبي  بن  لجعفر 

عليها  يغبطه  منزلة  وتعالى  تبارك  اهلل 

.
)8(

جميع ال�شهداء يوم القيامة

* كّفاه ونحره تلثمها �ل�صفاه 
 Qينقل الموؤرخون اأّن اأمير الموؤمنين
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ف�شمر  حجره  ف��ي  الف�شل  اأب��ا  ول��ده  اأجل�ش 

العبا�ش عن �شاعديه فجعل االإمام يقّبلهما 

البنين  اأم  فبهرت  البكاء  ف��ي  غ��ارق  وه��و 

ب�شوت  فاأجابها  بكائه  �شبب  عن  و�شاألته 

خافت: نظرت اإلى هذين الكفين وتذكرت 

ما يجري عليهما ثم اأخبرها باأنهما ُيقطعان 

.
)9(

في ن�شرة االإمام والذب عن اأخيه

االإم��ام  م�شى  فقد  �شهادته  بعد  واأم��ا 

ال�شجادQ اإلى قبر عمه العبا�ش وجاء 

المقد�ش  نحره  يلثم  عليه  فوقع  ليواريه، 

قمر  ي��ا  العفا  بعدك  الدنيا  على  ق��ائ��اًل: 

بني ها�شم وعليك مني ال�شالم من �شهيد 

 .
)10(

محت�شب ورحمة اهلل وبركاته

* قطب �ل�صخاء
ح����ّدث ب��ه ال�����ش��ي��خ ال��ج��ل��ي��ل ال��ع��الم��ة 

الت�شتري  الرحيم  عبد  ال�شيخ  المتبحر 

ال�شيخ  1313 ه� من تالمذة  المتوفى عام 

زرت  ق��ال:  اأع��ل��ى اهلل مقامه  االأن�����ش��اري 

 Qاالإمام ال�شهيد اأبا عبد اهلل الح�شين

وبينما  العبا�ش.  الف�شل  اأب��ا  ق�شدت  ثم 

اأن��ا ف��ي ال��ح��رم االأق��د���ش اإذ راأي���ت رج��اًل 

وربطه  م�شلول  غ��الم  ومعه  االأع���راب  من 

الغالم  واإذا  ع،  وت�شرَّ به  وتو�شل  بال�شباك 

قد نه�ش ولي�ش به علة وهو ي�شيح �شافاني 

وخرقوا  عليه  النا�ش  فاجتمع  العبا�ش، 

هذا  اأب�����ش��رُت  فلما  ب��ه��ا.  للتبرك  ثيابه 

وعاتبته  ال�شباك  نحو  تقدمت  بعيني 

عتابًا مقذعًا وقلت: يغتنم المعيدي 

وينكفئ  ال��م��ن��ى  م��ن��ك  ال��ج��اه��ل 

من  اأحمله  ما  مع  واأن��ا  م�شرورًا 

والتاأدب  فيك  والمعرفة  العلم 

خائبًا  اأرجع  اأمامك  المثول  في 

اأزورك  ف��ال  حاجتي  تق�شى  ال 

بعد هذا اأبدًا. ثم راجعتني نف�شي 

فا�شتغفرت  عتبي  لجافي  وتنبهت 

رب���ي ���ش��ب��ح��ان��ه م��م��ا اأ����ش���اأت مع 

ولما  والهداية(.  اليقين  )عبا�ش 

اأتاني  االأ�شرف  النجف  اإلى  عدت 

ال�����ش��ي��خ ال��م��رت�����ش��ى االأن�����ش��اري 

)قد�ش اهلل روحه الزاكية( واأخرج 

من  طلبته  ما  هذا  وق��ال:  �شرتين 

دارًا  ا�شتِر  العبا�ش  الف�شل  اأب��ي 

وحّج البيت الحرام، والأجلهما كان 

.Qتو�شلي باأبي الف�شل

االأنوار العلوية، ال�شيخ جعفر النقدي، �ش 443.( 1)

تنقيح المقال، العالمة المامقاني، ج 2، �ش 128. ( 2)

اأعيان ال�شيعة، ال�شيد مح�شن االأمين، ج 36، �ش 430 نقاًل عن مقاتل الطالبيين.( 3)

مو�شوعة كلمات االإمام الح�شين، لجنة الحديث في معهد باقر العلوم، �ش 361.( 4)

انظر تاريخ الطبري، ج 4، �ش 314 � 315. ( 5)

تراب عاٍل يحجز بين النهر واالأر�ش الزراعية.( 6)

االإر�شاد، ال�شيخ المفيد، ج 2، �ش 109 �  110.( 7)

االأمالي، ال�شيخ ال�شدوق، �ش 547. ( 8)

�شهداء اأهل البيتR، الحاج ح�شين ال�شاكري، �ش 25.( 9)

بالغة االإمام علي بن الح�شينQ، جعفر عبا�ش الحائري، �ش 234.( 10)

�لهو�م�ش
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�إعد�د: فاطمة �جلوهري غندورة

هل طفلك كثير �لحركة و�لفو�صى, �أفعاله موؤذية في �أغلب �لأحيان, يك�صُر 

�لأو�ني �لزجاجّية, يمّزق �لجر�ئد و �لمجالت؟ يجد �صعوبة في �لتعامل مع 

�لآخرين في�صرب �أ�صدقاءه وياأخذ لعبهم؟ و�إذ� عاقبته يزد�د غ�صبًا وتمردً�؟ 

�لطفل �ل�صقي م�صكلة, كيف نتعامل معها؟

الطفل ال�شقي

* �لم�صكلة �لأكثر �نت�صارً�
ال�ّشقي،  الّطفل  ظاهَرة  اأو  الزائد،  الحركي  الّن�شاط  يعّد 

من اأهّم الم�شكالت ال�شلوكية المنت�شرة بين االأطفال، وخا�شة 

يفوقون  الزائد،  الّن�شاط  يعانون من  اّلذين  فاالأطفال  الذكور. 

من حيث الّن�شبة االأطفال الذين يعانون من اأمرا�ٍش اأخرى. وال 

الزائدة  الحركة  يتهاونوا  في معالجة م�شكلة  اأن ال  لالأهل  بّد 

عمر  من  متقّدمة  مراحل  في  التربية  علماء  ي�شّميها  كما  اأو 

على  ال�شديد  لتاأثيرها  وذلك  التعليمية،  باال�شطرابات  الطفل 

�شخ�شّية اأطفالنا ونف�شّياتهم. 

لذا،  كثيرة.  الم�شكلة  هذه  حول  واال�شتف�شارات  االأ�شئلة 

الّدكتور  والعقلّية  النف�شّية  االأمرا�ش  في  ائي  االأخ�شّ التقينا 

ف�شل �ّشحيمي الذي اأجاب عن اأ�شئلتنا م�شكورًا.
لدكتور ف�شل �شحيمي
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بد�يًة دكتور ف�صل كيف لنا �أن نعّرف �لطفل �ل�صقي؟

ال�شقي  الّطفل  تعبير  اإّن  القول  ن�شتطيع 

ُي����راد ب��ه ف��ي ال��غ��ال��ب ال��ط��ف��ل ال���ذي لديه 

موا�شفات معّينة، منها:

كثرة الحركة. . 1

اإيذاء االآخرين واالعتداء عليهم. . 2

ت��ح��ط��ي��م ب��ع�����ش االأوان������ي وال��م��م��ت��ل��ك��ات . 3

ال�شخ�شية. 

باإر�شادات . 4 التقّيد  وعدم  االن�شباط  عدم 

االأهل. 

واإهمال . 5 المدّر�شة،  ل�شرح  االإ�شغاء  عدم 

الواجبات المدر�شية. 

ال  م��ا  ك��ل  اإّن  ال��ق��ول  يمكننا  باخت�شار 

ي�شّنف  ويزعجهم  والمعّلمين  االأهل  ير�شي 

تحت عنوان »ال�شقاوة« ويعرف به »الّطفل ال�ّشقي«.

* �لخطوة �لأولى معرفة �لأ�صباب
ما هي �أ�صباب �ل�صقاوة �لز�ئدة عند بع�ش �لأطفال؟

من  اأّن  التربوية  العملّية  على  القائمون  يتنا�شى 

بداًل من  ومعالجتها  االأ�شباب  درا�شة  واجباتهم  اأولى 

الع�شوائية  العقوبات  واتخاذ  بالّتو�شيف  االكتفاء 

اأو  ال�شفات  بهذه  المت�شمين  االأطفال  من  والتململ 

ببع�شها؛ وذلك لعدم اإدراكهم التام لمرحلة الطفولة 

االأولى  الخطوة  هي  االأ�شباب  معرفة  فاإن  وحاجاتها، 

على  مر�شّية  نتائج  على  وللح�شول  للحل،  للو�شول 

�شعيد االأهل اأو االأبناء. ويمكننا اإيجاز االأ�شباب الكامنة 

وراء ظاهرة الطفل ال�شقي بعدة نقاط:

اأواًل: عدم اإ�شباع الحاجات التالية:

اأ � »حاجات بيولوجية«: الحاجة اإلى الغذاء الكافي 

والنظافة والعناية ب�شحته. 

ب � الحاجة للعطف والحنان.

على  اعتياده  ع��دم  اجتماعية«:  »ح��اج��ات   � ج 

م�����ش��ارك��ة اإخ���وت���ه ورف���اق���ه ف��ي االأل��ع��اب 

اإّن كل ما ال ير�شي 

والمعّلمين  االأهـل 

ي�شّنف  ويزعجهم 

ـــوان  ـــحـــت عـــن ت

ـــاوة«  ـــق ـــش ـــ� »ال

ــه  ـــــرف ب ـــــع وي

قــي«
ّ
»الّطفل ال�شـ
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والرحالت وتبادل الزيارات.  

ثانياً: الق�شوة الزائدة اأو الدالل الزائد. 

ثالثاً: نق�ص في ثقافة االأهل والمدّر�شين التربوّية.

والمدّر�شين  االأهل  هوؤالء  الإعداد  �شرورة  وجود  ويمكن 

للعمل التربوي عن طريق االإر�شاد والتوجيه، حتى اأّن االأمر 

قد ي�شل في بع�ش الحاالت اإلى المعالجة النف�شية.

* كيفية �لمعالجة
كيف يمكننا معالجة �لطفل �ل�صقي؟

بالن�شبة  طفولة  اأط��ول  االإن�شانية  الطفولة  فترة  تعتبر 

الجهد  اإلى  تحتاج  التي  وحدها  وهي  االأخ��رى،  للمخلوقات 

رو�شو:  يقول  اأي�شًا،  والمرّبين،  االأه��ل  قبل  من  الجاد  والعمل 

»اأعطني طفلين الأجعل من اأحدهما مالكًا ومن االآخر �شريرًا«. 

وفي هذا داللة على تاأثير عملية التربية والتن�شئة على نف�شّية 

و�شخ�شّية الطفل. وعلى االأهل اأن ال ي�شتهينوا بم�شكلة ال�شقاوة 

بعد  فمن  �شديدة.  وبعناية  بجّدية  معها  يتعاملوا  اأن  بد  وال 

مالحظة العوار�ش ومعرفة االأ�شباب ال بّد من االبتداء بالعالج 

وذلك يتطلب منا:

به  يمّر  ما  نعتبر  واأن  الطفولة جيدًا،  نفهم مرحلة  اأن   � اأ 

ت�شقط  التي  الحليب  كاأ�شنان  مرحلية،  حالًة  الطفل 

بعد فترة معينة لت�شتبدل باأ�شنان دائمة تحتاج بدورها 

للعناية والتوجيه ال�شحي.

حتى  هادئة  واأع�شاب  واإيمان  ب�شبر  الطفل  متابعة   � ب 

يتجاوز هذه المرحلة ب�شالم. فمن الممكن اأن ت�شتمر 

يكونوا  اأن  االأه��ل  على  لذلك  طويلة،  م��دة  ال�شقاوة 

م�شتعدين، واأن يتجنبوا االنفعال والغ�شب، وي�شجعوه 

ويمّدوه بالّثقة ويعتبروه قادرًا على االلتزام بما ُيطلب 

منه. 

ج � توفير اأجواء م�شاعدة للطفل على توظيف طاقاته في 

مجال الريا�شة اأو الر�شم وباقي الهوايات المفيدة. 

تعنى  التي  التربوية  الكتب  بمطالعة  االأه��ل  يقوم  اأن   � د 

في  المعلمين  وتدريب  ومعالجتها  االأطفال  بم�شاكل 

المجاالت النف�شية و التربوية.

ال  اأن  ــل  االأه على 

ا  ي�شـــتـهــــيــنــو

ال�شقاوة  بم�شكلة 

يتعاملو  اأن  بد  وال 

ــة  ــّدي ــج ــا ب ــه ــع م

وبــعنايــة �شديدة
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�إعد�د: نان�صي عمر

ة  جيج �ل�ّصمة �لرئي�صة �لتي تّت�صف بها �لمدن, وخا�صّ �أ�صبح �ل�صّ

و�صوب,  حدب  كل  من  تنبعث  �لتي  �ل�صو�صاء  تلك  منها.  �ل�صناعية 

�لأخرى,  �لتلوث  �أ�صكال  من  �أذية  �أكثر  تعتبر  باتت  �أ�صر�رً�  م�صببة 

حيث �صار هذ� �لخليط �لمزعج من �لأ�صو�ت �لمتنوعة ـ وهو ما يعرف 

�لتلوث �لأخرى  �أ�صكال  بين  ـ يحتل مرتبة متقدمة  �ل�صمعي  بالتلوث 

من حيث �لأ�صر�ر على �صحة �لب�صر.

�شو�شاء واأمرا�ض

* ما هي �ل�صو�صاء؟
منها  ينفر  ال��ت��ي  ب��االأ���ش��وات  ال�شو�شاء  ت��ع��رف 

االإن�شان وال يرتاح ل�شماعها، وهي غالبًا اأ�شوات حادة 

غير منتظمة وال معنى لها، ف�شاًل عن اأنها ذات ترّدد 

عاٍل وتوؤدي اإلى اهتزاز طبلة االأذن ب�شدة، وهي بعك�ش 

بها  وتهداأ  االأذن  لها  ترتاح  التي  الهادئة  المو�شيقى 

االأنف�ش.
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وتقا�ش ال�شو�شاء بطرق فيزيائية ُيعّبر 

ُيقّدر  فمثاًل  ال��ف��ون،  اأو  بالدي�شيبل  عنها 

كالم الفرد العادي من 50 اإلى 60 دي�شيبل، 

 100 ت�شاوي  بوق  عن  الناجمة  وال�شو�شاء 

دي�شيبل. 

�لــ�ــصــو�ــصــاء على  ــر  ــوؤث ت كــيــف   *
�لإن�صان؟

التاأثيرات  متعددة  درا���ش��ات  تناولت 

ال��ن��ات��ج��ة ع���ن ال�����ش��و���ش��اء، واخ��ت��ل��ف��ت 

ال��ن��اح��ي��ة ال�شحية  ال��ت��اأث��ي��ر م��ن  ب��ي��ن  م��ا 

الناحية  من  التاأثير  وبين  والف�شيولوجية، 

النف�شية وال�شيكولوجية والف�شيولوجية. 

من �لناحية �ل�صحية 

 ت��ح��دث��ت االأب���ح���اث وال��درا���ش��ات عن 

تاأثيرات ج�شدية تنتج عن التلوث ال�شمعي، 

والف�شيولوجية  االأف���ع���ال  ب����ردود  ت��رت��ب��ط 

على  الفرد  وبقدرة  ال�شحّية  واالنفعاالت 

اإنجاز مهامه.

بي�شون  علي  ح�شين  ال��دك��ت��ور  يعتبر 

ال�شمع  اأّن  االأذن(  اأمرا�ش  )اأخ�شائي في 

تـــوؤدي االأ�ــشــوات 

العــالية والمزعجة 

االأع�شاب  تلف  اإلى 

ال�شمعيــة للـــاأذن 

ــة ـــ ــي ــل ــداخـــ ـــ ـــ ال

االإن�شان،  الحوا�ّش في ج�شم  اأهم  يعّد من 

االإن�����ش��ان  ي�شتطيع  ��م��ع  ال�����شّ ط��ري��ق  ف��ع��ن 

به  ويكت�شب  حوله  ي��دور  ما  اإل��ى  التعّرف 

العلم.  به  ويتلّقى  والمعلومات  الخبرات 

مهّياأة   � بي�شون  الدكتور  بح�شب   � واالأذن 

توؤدي  ولذلك  محددة،  وذبذبات  الأ�شوات 

ت�شّرر  اإل��ى  والمزعجة  العالية  االأ���ش��وات 

طبلة االأذن الموجودة في االأذن الو�شطى، 

م��ا ي����وؤدي ب����دوره اإل����ى ت��ل��ف االأع�����ش��اب 

الم�شوؤولة  ال��داخ��ل��ي��ة،  ل���الأذن  ال�شمعية 

وهذا  ال��دم��اغ.  اإل��ى  ال�شوت  اإي�شال  عن 

بح�شب قوة ال�شوت اأو مدى التعّر�ش اإليه، 

والمفاجئة  القوية  االنفجارات  فاأ�شوات 

مثاًل قد تت�شبب في ثقب طبلة االأذن.

تاأثير  بي�شون  ال��دك��ت��ور  ي��و���ش��ح  ك��م��ا 

في  الموجود  ال�شائل  القوية على  االأ�شوات 

تحويل  الم�شوؤول عن  وهو  الداخلية،  االأذن 

حركة  اإل��ى  ميكانيكية  حركة  من  ال�شوت 

االأع�شاب، فتوؤدي ال�شجة القوية اإلى خلل 

في عمله، ما يوؤثر �شلبًا على حا�شة ال�شمع.
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الناحية  على  اأي�شًا  جيج  ال�شّ وي��وؤث��ر 

اإلى  ي��وؤدي  حيث  لالإن�شان،  الف�شيولوجية 

وزي���ادة  النخامية،  ال��غ��ّدة  اإف����راز  زي���ادة 

االأدرينالين،  لهرمون  الج�شم  ح�ّشا�شّية 

التنف�ش،  ف��ي  و���ش��ع��وب��ة  االأذن،  وط��ن��ي��ن 

والتوتر  وال�شداع،  باالإجهاد،  واالإح�شا�ش 

والع�شبية.

من �لناحية �لنف�صية

تاأثيرات   � اأي�شًا   � الّدرا�شات  اأظهرت 

الحالة  على  ال�شو�شائي  للتلوث  خطيرة 

الع�شبي  بالتوتر  تبداأ  لالإن�شان،  النف�شية 

مرورًا  الراأ�ش،  واآالم  بال�شداع  واالإ�شابة 

التركيز  وع��دم  والت�شتت  ال�شهية  بفقدان 

اإل��ى عدم  و���ش��واًل  الذهنية،  االأع��م��ال  ف��ي 

والغياب  االآخرين  التعامل مع  القدرة على 

عن العمل حّتى االنقطاع عنه. 

الطبية  االأب���ح���اث  اأك�����دت  وق���د 

النف�شية اأن ن�شبة كبيرة من االأمرا�ش 

الرئي�ش  �شببها  والنف�شية  الع�شبية 

االنهيار  راأ���ش��ه��ا  وعلى  ال�شو�شاء،  ه��و 

واالن��زع��اج  النف�شية  واالأزم����ات  الع�شبي 

دون  ال�شديد  وال��ح��ذر  وال��ت��وّت��ر  الم�شتمر 

معرفة ال�شبب.

وتو�شح بع�ش الدرا�شات اأن لل�شو�شاء 

لالأطفال،  الفكري  النمو  على  بالغة  اآث��ارًا 

واأن االأطفال الح�شا�شين في حالة تعر�شهم 

ل�شو�شاء اأعلى من  35 � 40 دي�شيبل يعانون 

�شديدي  وي�شبحون  وال��ذع��ر  الخوف  من 

الحذر من كل ما يحيط بهم. 

الدكتور ح�شين علي بي�شون
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على  �ل�صمعي  �لتلوث  يوؤثر  هل   *
�أد�ء �لإن�صان؟

اأّن  اإل����ى  ال���ّدرا����ش���ات  ب��ع�����ش  ت�����ش��ي��ر 

واح��دة  ثانية  لمدة  لل�شو�شاء  التعر�ش 

يقلل من التركيز لمدة 30 ثانية، ما يعني 

في  يوؤثر  لل�شو�شاء  الم�شتمر  التعر�ش  اأن 

االأداء،  في  والكفاءة  التركيز  على  القدرة 

عند  االأفعال  ردود  في  البطء  اإلى  وي��وؤدي 

الخطر.

وتبّين بح�شب الدرا�شات اأن ال�شو�شاء 

و�شلوك  عنيفة  اأف��ع��ال  ردود  اإل���ى  ت���وؤدي 

عدواني لدى االأ�شخا�ش تبعًا الرتفاع ن�شبة 

ال�شو�شاء و�شّدتها والقرب من م�شادرها 

وكذلك فجائيتها. 

اإنتاجية  على  �شلبي  تاأثير  ولل�شو�شاء 

االإن�شان، حيث اإنها من االأ�شباب الرئي�شة 

لخف�ش الدافع لالأداء والتركيز في العمل، 

القريب  العامل  على  يوؤثر  بالتالي  وه��ذا 

بالتعب  في�شعر  ال�شو�شاء  م�شادر  م��ن 

لوحظ  وقد  والج�شدي.  ال�شمعي  واالإرهاق 

العمل  بين  االإنتاج  م�شتوى  في  كبير  فرق 

العمل  مقابل  ه���ادئ  ج��و  ف��ي  يتم  ال���ذي 

اأي�شًا اأن  الذي يتم في جو �شاخب. وثبت 

% من االأخطاء   50 ال�شو�شاء ت�شبب نحو 

من   % و20  الميكانيكية  ال��درا���ش��ات  ف��ي 

اأي��ام  من   %  20 ونحو  المهنية  ال��ح��وادث 

العمل ال�شائعة. 

* كيف َنِحدُّ من �ل�صو�صاء؟
باقة  بي�شون  ح�شين  الدكتور  يقترح 

من الخطوات المتنوعة التي يجب اتباعها 

��و���ش��اء ع��ل��ى �شحة  ل��ل��ح��ّد م��ن اآث����ار ال�����شّ

االإن�شان، وخا�شة على االأذن، ومنها:

ت��ج��ن��ب اال���ش��ت��م��اع اإل�����ى ال��م��و���ش��ي��ق��ى . 1

واالبتعاد  العالية،  واالأ�شوات  ال�شاخبة 

قدر االإمكان عن م�شادرها.

اأو . 2 االأذن  �شماعات  ا�شتخدام  تجنب 

االقتراب من مكبرات ال�شوت.

الكهربائية . 3 االأدوات  اأ���ش��وات  خف�ش 

اإن ال�شــــو�شـــــاء 

تـــوؤدي اإلــى ردود 

اأفــعـــال عـنيـفـة 

و�شــلوك عـدواني 

االأ�شـخـا�ض لـــدى 
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كالتلفزيون والراديو...

بناء المدار�ش والم�شت�شفيات بعيدًا عن . 4

الطرق  وخا�شة  ال�شو�شاء،  م�شادر 

العامة المزدحمة بال�شيارات.

ومحطات . 5 والم�شانع  المطارات  ت�شييد 

توليد الطاقة بعيدًا عن المناطق االآهلة 

بال�شكان واإقامة عوازل �شوت حولها.

بالغطاء . 6 االحتفاظ  مع  المدن  تخطيط 

ن�شبة  تمت�ش  االأ�شجار  الأن  االأخ�شر، 

كبيرة من االأ�شوات.

ا�شتخدام �شدادات قطنّية للعاملين في . 7

الم�شانع اأو الم�شتخدمين الآالت ُت�شدر 

اأ�شواتًا عالية.

اإق���ام���ة ح��م��الت ت��وع��ي��ة ع��ب��ر و���ش��ائ��ل . 8

ال�����ش��و���ش��اء  ع��ن  المختلفة  االإع�����الم 

واأخطارها على ال�شحة العامة وخا�شة 

على �شحة االأطفال.

الحّد من �شو�شاء الطريق عبر:. 9

اأ � منع ا�شتعمال اأبواق ال�شيارات ومراقبة 

محركاتها. 

ال  التي  النارية  ال��دراج��ات  �شير  منع   � ب 

تحوي كاتمًا لل�شوت.

ج � منع ا�شتعمال مكبرات ال�شوت واأجهزة 

الت�شجيل في ال�شوارع والمحالت.

لتخفيف  م��ّت�����ش��ع��ة  ال�������ش���وارع  ج��ع��ل   � د 

االزدحام.

اأخ�شر  �شجري  حزام  اإقامة  �شرورة   � ه� 

حول المباني التي تحتاج للهدوء.

* كلمة �أخيرة..
ت�شاهم  اأن  ال��خ��ط��وات  لتلك  يمكن 

التي  ال�شو�شاء  تخفي�ش  في  كبير  ب�شكل 

االأه��م  الخطوة  ولكن  نهار،  ليل  تزعجنا 

ال�شاأن  ل��ه��ذا  ال��دول��ة  م��راع��اة  ف��ي  تكمن 

اإق��رار  عبر  ال���الزم،  االهتمام  واإع��ط��ائ��ه 

حقه  للمواطن  ت�شمن  وت�شريعات  قوانين 

في الراحة، وتحّد من االأ�شوات المزعجة 

التي تعّكر �شفاء حياته اليومية، التي يحق 

له اأن يم�شيها بهدوء و�شالم.

ــوات  ــط ــخ ـــن ال م

اتباعها  يجب  التي 

ـــار  ــحــّد مـــن اآث ــل ل

على  ــو�ــشــاء  الــ�ــشّ

االإنــ�ــشــان،  �شحة 

اال�شتماع  تــجنـب 

اإلــــــى المو�شيقى 

الـــ�ـــشـــاخـــبـــة 

العالية واالأ�شوات 
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�شهيد الوعد ال�شادق: 

)الحاج اأكرم(القائد ح�شن ح�شين �شلهوب
قانا 1971/12/28محل وتاريخ الوالدة:ا�شم االأم:   زينب عامر

محل تاريخ اال�شت�شهاد:  رقم ال�شجل: 151الو�شع العائلي: متاأهل وله 3 اأوالد

علي النهري 2006/7/27

ن�صرين �إدري�ش قاز�ن

عنها منذ العا�شرة من عمره. 

كان ح�شن طفاًل �شغيرًا عندما تركت 

مع  الفيل  �شن  منطقة  في  منزلها  العائلة 

الحرب  ي��د  م��ن  ه��رب��ًا  االأب،  عمر  جنى 

تلك  وظّلت  ال��زواي��ا.  األهبت  التي  االأهلية 

يتوقف  اأك����رم؛  ال��ح��اج  ن��ق��ول  عندما 

الزمن، وتخ�شع االأمكنة بجبالها ووهادها 

وتر  على  لحنًا  ك��ان  ال���ذي  اال���ش��م  ل��ذك��ر 

وجودها.. الرجل الذي لم يغادرها اإال بعد 

اأن وفى بعهده معها، فكان جنديًا مدافعًا 
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الدنيا  رداء  خلع  المقاومة، 

ول��ب�����ش ث���وب ال��ج��ه��اد. وعلى 

مع  المواجهة  خطوط  امتداد 

وعمالئه  ال�شهيوني  ال��ع��دو 

اللحديين، زرع روحه التي ما 

للقاء  �شوقها  ل�شيء  ا�شتاقت 

اهلل.

»ك��ي��ف ال ي��ت��ع��ب؟« ���ش��وؤال 

حّير القريب قبل البعيد، وهو 

الليل بالنهار ولم  الذي و�شل 

للراحة  فر�شة  لنف�شه  يعِط 

انطالقة  نقطة  كانت  اإذا  اإال 

جديدة.

* �لمهم �أن �أوؤّدي تكليفي
�شجاعته  �شقل  ال���ذي  ال��رج��ل  ك���ان 

لالإن�شان  مثااًل  العميق،  بالتديُّن  واإقدامه 

في  الموؤثر  فهو  االآخرين،  اأم��ام  المتفاني 

واأ�شقائه،  وال��ده  مع  منزله،  وف��ي  عمله، 

لم  فراغًا  الأم��ه  فقده  ترك  ال��ذي  الحنون 

ي�شتطع اأن يداويه اإال بحّبه لمن حوله.

في عمر ال�شاد�شة ع�شر تقريبًا، تفّرَغ 

و�شكن  المجاهدين،  �شفوف  ف��ي  ح�شن 

ال��م��ح��اور، وخ�����ش��ع ل��ع�����ش��رات ال����دورات 

م�شوؤولّيات  لت�شّلم  اأّهلته  التي  الجهادّية 

بالمهمات  وللقيام  المقاومة،  قيادة  في 

���ور ال��ف��ظ��ي��ع��ة ت��ق�����شُّ  ال�������شّ

م�شجع الّطفل الذي �شرعان 

ما راأى اأخاه »عدنان« ُيحمل 

�شهيدًا  ال��رف��اق  اأك���ّف  على 

ف����ي ط���ري���ق ال�����دف�����اع ع��ن 

الحرمات..

* لبو�ش �لجهاد
ف���ي ق��ري��ت��ه ق���ان���ا، درج 

ابن  وهو  االأم،  يتيم  ح�شن، 

اأح��د  ب��ي��ن  ���ش��ن��وات،  خم�ش 

ع�����ش��ر اأخ�����ًا واأخ����ت����ًا، ح��م��َل 

ك���ل واح�����د م��ن��ه��م ع��اط��ف��ة 

�شنه  �شغر  على  وك���ان  ات��ج��اه��ه.  خا�شة 

في  �شاب  وكاأنه  االأح��داث  مجريات  يتابُع 

اإزاء  اليدين  مكتوف  يقف  لم  الع�شرين. 

من  ال�شهيونية  الع�شابات  به  تقوم  ما 

لملعب  ظهره  ف��اأدار  القرى،  باأهل  تنكيل 

الطفولة. كان ح�شن �شائقًا ماهرًا، �شاعد 

تنبع  ولم  االأعمال،  بع�ش  في  المجاهدين 

في  المجاهدون،  اإياها  اأواله  التي  الثقة 

ب�شبب  اإال  وال�شعب،  المرير  الزمن  ذلك 

للمقاومة، من  التزامه وحبه  تاأّكدهم من 

اآخر  حتى  الدائم  رفيقه  ظلَّ  الذي  �شمته 

لحظة في حياته..

بهذه الروحية، انطلق ح�شن اإلى حياة 

»كــــــيــــــف ال 

يتـعــب؟« �شوؤال 

قبل  القريب  حّير 

البعيد، وهو الذي 

و�شل الليل بالنهار 

لنف�شه  يعِط  ولم 

فــر�ــشــة لــلــراحــة
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يقول:  دائمًا  وكان  ال�شعبة، 

تكليفي،  اأوؤّدي  اأن  »ال��م��ه��م 

الثقة  ق���در  ع��ل��ى  اأك����ون  واأن 

حياتي  اأما  اإل��ي،  اأوكلت  التي 

الج�شدي  والتعب  ال�شخ�شية 

فهذا ال يهم..«.

ـــوت  ـــم �ل �ـــــصـــــارع   *
ف�صرعه

وُرزق  ح�������ش���ن  ت������زوج 

يوقظهم  كان  اأوالد،  بثالثة 

عند  ال��ل��ي��ل  منت�شف  ب��ع��د 

ليراهم  العمل  م��ن  ع��ودت��ه 

وعندما  م��ع��ه��م،  وي��ت��ح��دث 

متعب  الأن���ه  زوج��ت��ه  تعاتبه 

اأي�شًا  »اإنهم  يجيبها:  العمل،  من  كثيرًا 

ال�شوؤال  واج��ب��ي  فمن  عملي،  م��ن  ج��زء 

ع��ن��ه��م واالط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ي��ه��م وم��ع��رف��ة 

حياتهم«. تفا�شيل  ومتابعة  اأخبارهم 

حرب  ومن  اأخ��رى،  اإل��ى  معركة  من 

اأو�شمة  م��ن  ال��ع��دي��د  حمل  ح���رب،  اإل���ى 

تموز  حرب  في  اأخطرها  كان  الجراح، 

بقذيفة  اأ���ش��ي��ب  ع��ن��دم��ا   ،1993 ع���ام 

اإ���ش��اب��ة ب��ال��غ��ة ال��خ��ط��ورة، وق��د ���ش��ارع 

كيلومترات  ثالثة  م�شى  عندما  الموت 

وج��رح��ه ي��ن��زف ب���غ���زارة، ح��ت��ى و���ش��ل 

اإل��ى  منها  ن��ق��ل  نقطة  اإل���ى 

ال��م�����ش��ت�����ش��ف��ى، ح��ي��ث رق��د 

في  يومًا  اأربعين  من  الأكثر 

غ��رف��ة ال��ع��ن��اي��ة ال��ف��ائ��ق��ة، 

ي��ف��ارق  اأن  ي��ت��وق��ع  وال���ك���ّل 

اللتين  �شفتيه  ولكّن  الحياة، 

اإال  اإ�شابته  منذ  تلهجا  لم 

من  تحدثتا   ،« زهراء  يا  ب�« 

متوعدًا  عينيه  وفتح  جديد، 

ب��ال��م��زي��د من  ال�����ش��ه��اي��ن��ة 

ال��ق��ت��ل. وع��ل��ى ال��رغ��م من 

ا�شتمر  االأ�شا�ش  عالجه  اأن 

لم  ذل��ك  ولكن  �شنة،  لمدة 

جهاده.. موا�شلة  عن  يثنه 

* تاآخى مع �لأر�ش و�ل�صالح
االإ�شناد  في  ح�شن  عمل  معظم  كان 

ال��ن��اري ل��ل��م��ق��اوم��ة االإ���ش��الم��ي��ة. وك��ان 

اإث��ر  الحربّية  للّطائرات  ت�شدى  مّمن 

المو�شوي}،  عبا�ش  ال�شيد  ا�شت�شهاد 

وك���ذل���ك اأث����ن����اء ق���ي���ام م��ج��م��وع��ة م��ن 

ع�شكرّية  عملّية  بتنفيذ  المجاهدين 

ح�شا�شة  عملية  كانت  بالط.  موقع  �شّد 

ل يومها الطيران الحربي  وخطيرة، تدخَّ

بغزارة،  المكان  وا�شتهدف  والمروحي، 

حتى تيّقن من اأن ال اأحد ي�شتطيع البقاء 

ــة  ــاث مــ�ــشــى ث

ــرات  ــت ــوم ــل ــي ك

وجـــرحـــه يــنــزف 

حتى  بـــغـــزارة، 

ـــــى  ــــل اإل ــــش و�

حيث  الم�شت�شفى 

ــر من  ــد الأكــث رق

يومــًا  اأربــعــيــن 

فـــــي غـــــرفـــــة 

العـنايـة الفـائقـة
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ال��ذي  ول��ك��ن ح�شن  ال��م��ك��ان،  ذل��ك  ف��ي 

وال�شالح،  وال�شماء  االأر����ش  م��ع  ت��اآخ��ى 

بمطر  عابئ  غير  مكانه،  في  ماكثًا  ظّل 

تركيزه  كان  بل  عليه،  المنهمر  ال�ّشظايا 

الطائرة  لمح  اإن  ما  الذي  المنظار  على 

في  الجرحى  الإجالء  القادمة  المروحية 

وا�شتعلت  ال��ّزن��اد،  �شغط  حتى  م��رم��اه 

الّنيران فيها، فاأدار ظهره حينها وغادر 

البعيد.. اإلى 

* �لمدفع �صديقه �لوفّي
وع��ل��ى م���ّر ال�����ش��ن��وات، ك���ان ال��م��دف��ُع 

ال�شديق المقّرب اإلى قلبه، وكان كالهما 

وفيًا لالآخر، وكثيرًا ما كان ح�شن يرّدد اأن 

في  يجول  وما  قلبه،  في  ما  يعرف  اأحد  ال 

خاطره اإاّل ذلك المدفع الذي طالما حكى 

له ما لم يعرفه اأحد في الدنيا...

عرف ح�شن بين المجاهدين بتوا�شعه 

على  العمل  اإتمام  على  وحر�شه  ال�شديد، 

حتى  والطعام،  النوم  متنا�شيًا  وجه  اأكمل 

�شار المجاهدون يغبطون كل من ت�شنح له 

الفر�شة بم�شاركته في المهمات الجهادية، 

طامعين بتلك النفحات الروحية الخا�شة 

التي تطوف حوله، ومتعّلمين منه كيف اأن 

االإن�شان  روح  ينحُت  الحقيقي  االإخال�ش 

نحتًا.

رجاًل  جّدّيته  جانب  اإل��ى  ح�شن  ك��ان 

مرحًا، ي�شفي على الجل�شات العائلية نكهة 

خا�شة. وبعد اأن مر�ش والده و�شار عاجزًا 

عن الكالم، كان ا�شم »ح�شن« دائمًا على 

�شفتيه، حتى وافته المنية قبل اأربعة اأ�شهر 

من ا�شت�شهاد ولده.

* تاأخرِت كثيرً� علّي!!
عام  تموز  في  االأ�شر  عملية  وجائت 

المنزل  اإل���ى  ح�شن  يومها  ع��اد   .2006
باأ�شر  م�شتب�شرًا  الحلوى  حاماًل  فرحًا 

�شرعان  ولكنه  االإ�شرائيليين،  الجنديين 

عمله،  بمركز  ليلتحق  البيت  غ��ادر  م��ا 

ول��ي��ق��ود ع��ل��ى ط���ول خ��ط��وط ال���ن���ار في 

»اأورك�شترا«  اأروع  ال�شعواء  الحرب  تلك 

ليكون  المجاهدين،  ���ش��واري��خ  عزفتها 

المبين.. الن�شر  ختامها 

وب��ع��د ط���ول ان��ت��ظ��ار، ح���ّط ال��ف��ار���ش 

اإلى  اأخيرة  نظرة  ونظر  رحاله،  المغوار 

الدماء  لقطرات  وابت�شم  المحاور،  تلك 

التي غطت وجهه، وروحه تهم�ش لل�شهادة: 

بارئه  اإلى  وارتفع  علّي«..  كثيرًا  »تاأخرِت 

واالأ�شرار  العبر  من  الكثير  تاركًا  �شهيدًا 

التي حملها في جعبته..

الرجال  من  واحد  اإنه  اأكرم«؛  »الحاج 

عّنا  غابت  �شطرًا  عنهم  عرفنا  اإن  الذين 

�شفحات..
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ك�شكول

 االأدب
�إعد�د: �إبر�هيم من�صور

من �أمثال �لعرب

ة  هة م�شتقَّ »ال ُيْنَت�َشُف حليٌم من َجهول«: الحليم هو العاقل ذو الِحْلم، وهو �شفة م�شبَّ

ماح. من الِحْلم، اأي العقل وال�شبر وال�شَّ

والَجهول على وزن فعول، من اأوزان المبالغة، اأي ال�شديد الجهل.

َرُب المثل هذا لذي الجهل يغلُب العاقَل الذي يعجز عن م�شافهته. ُي�شْ

من �أجمل �ل�صعر

من اأجمل ما قال اأمير ال�شعراء اأحمد �شوقي، ق�شيدة »نهج البردة« التي يمدح فيها 

ر�شول اهللP. واأجمل ما جاء في هذه الق�شيدة، تلك االأبيات التي ي�شف فيها معراج 

رين، حيث يقول: النبيP اإلى ال�شماء وُي�شلِّي على الر�شول واآِل بيته المطهَّ

ف��وق��ه��نَّ بهم اأو م��ا  ال�����ش��م��اواِت  ��������������ِة ال����لُّ����ُج����ِمُج��ْب��َت  يَّ رٍة درِّ ع����ل����ى م�������ن�������وَّ

��ن��ع��ُت��ُه وال���تُّ���َه���ِمم�����ش��ي��ئ��ُة ال���خ���ال���ِق ال���ب���اري و���شَ ال�������ش���كِّ  ف����وق  اهلِل  وق�������درُة 

ُي����ط����ار ل��ه��ا ��َع��ى ع��ل��ى َق����َدِمح���ت���ى ب���ل���غ���َت ����ش���م���اًء ال  ُي�����شْ ع��ل��ى َج���ن���اٍح، وال 

وي����ا م��ح��م��د، ه����ذا ال���ع���ر����ُش ف��ا���ش��ت��ِل��ِموق������ي������َل: ك�������لُّ ن����ب����يٍّ ع����ن����د ُرت����ب����ت����ِه

على  اأرْدَت  م���ا  ��ْم  و���ش��لِّ ���ش��لِّ  ربِّ  ��ِه��ِمي���ا  ��ِل ُك��لِّ ���شْ ��ِك، َخ��ْي��ِر ال��رُّ ن��زي��ل ع��ر���شِ

ُن����َخ����ٍب ل�����ه  اآٍل  ع���ل���ى  ربِّ  َج��َع��ْل��َت ف��ي��ه��م ل����واَء ال��ب��ي��ِت وال���َح���َرِمو������ش�����لِّ 
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يَّة و�لف�صحى بين �لعامِّ

منها  ت  وا�شتقَّ النادرة،  اأو  الحكاية  تعني  عامية  كلمة  �شوالف:  وجمُعها  »ال�شالفة« 

ة فعل »�َشْوَلف« بمعنى حكى حكاية، اأو ق�شَّ حادثة اأو نادرة. العامَّ

ا  اأمَّ »�شوالف«.  وجمُعه  والعين،  ذن 
ُ
االأ بين  ْعر  ال�شَّ اأي�شًا:  تعني  ال�شالف  اأو  وال�شالفة 

المعنى الف�شيح لهذا اال�شم »ال�شالفة« فهو الما�شية، من فعل »�َشَلَف« اأي: م�شى، ومن 

هنا جاء معنى الحكاية، اأي الحادثة الما�شية. 

ومن معاني ال�ّشالفة: �شفحة الُعُنق عند تعلُّق الُقْرط، اأي حيث مو�شُع َحَلق الزينة في 

َم من ُعُنقه. االأذن. ومن هنا معنى �شعر ال�شوالف بالعامية. و�شالفُة الفر�ش: ما تقدَّ

هذا وقد ا�شتعمل ر�شول اهللP كلمة »ال�شالفة« بمعنى �شفحة الُعنق، في حديث له 

�شريف، وذلك يوم الحديبية اإذ قالP: فواهلل ال اأزاُل اأجاهُد على الذي بعثني به حتى 

.
)3(

ُيظهَره اهلل، اأو تنفرَد هذه ال�شالفة

من �لثنائّيات

»الفرقدان«: الفرقد: نجٌم قريب من القطب ال�شمالي ُيهَتدى به في االأ�شفار، وبجانبه 

:
)1(

نجٌم اآخر اأخفى منه، فرقدان. قال عمرو بن معد يكرب

اأخ���������وه ُم�������ف�������ارُق�������ه  اأٍخ  ال�����ف�����رق�����داِنوك������������لُّ  اإال  اأب�����ي�����ك  َل�����َع�����ْم�����ُر 

َبعّي: �ش ال�شُّ  والوتُد: يقول ال�شاعر المتلمِّ
)2(

ن«: الَعْيُر »االأَذالاَّ

ب���ِه ُي�������راد  ���ٍف  َخ�������شْ ُي���ق���ي���ُم ع���ل���ى  وال����َوِت����ُدوال  ال���ح���يِّ  َع���ْي���ُر  ن:  االأذالَّ اإالَّ 

��ِت��ِه ��ِف م��ع��ق��وٌل ب��ُرمَّ اأح������ُده���ذا ع��ل��ى ال��َخ�����شْ ل����ه  ي���ب���ك���ي  ف����ال   ، ُي���������ش����جُّ وذا 
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قالت لي �لمر�آة

� ماذا تقراأ ال�شاعَة؟

وول  »نهاية  كتاب  حول  مقااًل  اأق��راأ   �

في  �ش  متخ�شِّ اأميركي  لكاتب  �شتريت« 

المال واال�شتثمار. ق�شم 

ُث الكتاب؟  � وعمَّ يتحدَّ

العالمّية  المالّية  االأزمة  � يتحدث عن 

االأخيرة، التي بداأت في عام 2006، وعن 

اأفهمه  لم  ما  ولكن  وتداعياتها.  اأحداثها 

ًا  في الكتاب هو: لماذا و�شع الموؤلِّف ن�شّ

هذه  دخل  فما  الكناري«؟  »طيور  بعنوان 

المال  بعالم  احة،  ال�شدَّ الجميلة  الطيور 

�شارع  اإن  الموؤلِّف  قال  وِل��َم  واال�شتثمار؟ 

نيويورك،  في   »wall street« �شتريت  وول 

هو مليء اليوم بطيور الكناري؟!

ع��ن��دئ��ٍذ ق��ال��ت ال���م���راآة ب��ع��د ج��الء 

: �شفحتها

ة  ق�شَّ االأذهان  اإلى  ُيعيد  الكاتب  اإّن   �

ب غاز الفحم  اأ�شحاب مناجم الفحم الحجري، خالل الثورة ال�شناعية؛ فاإذا ما ت�شرَّ

في  العاملين  يقتل  فقد   � رائحة  وال  له  �شكل  ال  �شاّم  غاز  وهو   � المناجم  اأعماق  من 

الكناري،  تلك، عددًا من طيور  الفحم  مناجم  اأعماق  في  ي�شعون،  كانوا  لذا  المنجم؛ 

المتاحة  الفر�شة  من  في�شتفيدون  الطيور،  تلك  ماتت  ال�شاّم  الغاز  ب  ت�شرَّ اإذا  حتى 

للهرب.

� اإذًا، هذه الطيور الرائعة بجمالها وتغريدها هي كب�ش المحرقة!

البنوك،  خرين في  والمدَّ الُموِدعين  الكناري هذه هي رمٌز ل�شغار  اإن طيور  نعم،   �

الراأ�شمالي  الّنظام  في  العنيفة  المالّية  والهّزات  االإفال�ش  تداعيات  ل  يتحمَّ َمْن  فُهم 

التي  الحجري  القلب  ذات  الفحم  ح�شارة  االإن�شان..  اأيها  ح�شارُتَك  اإّنها  الج�شع. 

المودعين  وكبار  ال�شخمة،  المالية  �شات  والموؤ�شَّ البنوك  اأ�شحاب  من  الغربان  تجعل 

المودعين،  ت ب�شغار  ُزلِزلْت زلزاَلها �شحَّ فاإذا  ًا غير طبيعي..  نموَّ تنمو  والم�شاربين، 

طيوِر الكناري الم�شمومة في مناجم الفحم!
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كم���ا ف���ي »الكتاب« ل�شيبَوْي���ه، 1: 371. وف���ي ل�شان العرب، ( 1)

نة، حرف اإاّل. اِلبن منظور، باب االألف الليِّ

الَعْير: الحمار االأهلّي اأو الوح�شّي، وقد غلب على الوح�شي، ( 2)

د في الف���الة المنجد،  ���ي بذلك الأن���ه َيعيُر، اأي يت���ردَّ �ُشمِّ

مادة عير.

اأي �شفحة العنق، كناية عن الموت.( 3)

�لهو�م�ش

من �أجمل �لردود

فًا ال يمتلك في منزله �شيئًا ذا قيمة:  �شاأل غنيٌّ رجاًل فقيرًا مت�شوِّ

� ِلَم تنام على الح�شير؟ األي�ش عندك �شريٌر لتنام عليه؟

فاأجابه الرجل العابد الزاهد، بابت�شامٍة را�شية:

� اأنا على الح�شير ال اأخاف من ال�شقوط!

من نو�در �لعرب

دخل رجل ب�شيط على �شيخ القرية، وهو مزهوٌّ بنف�شه، ف�شاأله ال�شيخ:

� اأين كنت؟ وما �شبب ن�شاطك وا�شتب�شارك؟

فاأجابه مغتبطًا، وهو يظنُّ اأنه ُير�شي ال�شيَخ:

� لقد كنت في الم�شجد حيث �شلَّْيُت ال�شبَح �َشْبَع ركعات!

فًا. فهرب الرجل، والتقى بجاٍر له على الطريق،  فغ�شب ال�شيخ وحمل عليه الع�شا معنِّ

ف�شاأله جاُره:

� مّم تهرب، يا اأبا �شعيد؟

فقال له:

بَح �شبع ركعات فزجرني وحمَل عليَّ الع�شا! � كنُت عند ال�شيخ، فقلُت له: �شلَّْيُت ال�شّ

فقال له جاره:

لِّ ركعتين واأخبرُه بذلك. � �شامحك اهلل، �شَ

فا�شتغرب اأبو �شعيد هذا الكالم قائاًل:

� غريٌب اأمُرك! اأقول لل�شيخ �شلَّْيُت �شبع ركعات فال ير�شى، ويلحقني بالع�شا. اأفتراه 

ير�شى بركعتين؟ ال �شّك اأنه يقُتلني!
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كيف اأنجح في 

االمـــتـــحـــانـــات 

الـــر�ـــشـــمـــيـــة؟
فاطمة كرمي

تعتبر �متحانات �ل�صهاد�ت �لر�صمية من �أهم �لمر�حل �لدر��صّية �لتي يمّر 

وهي  �لقادمة.  لل�صنو�ت  �لأكاديمي  م�صيره  نتيجتها  ُتحّدد  حيث  �لطالب,  بها 

ت�صّكل م�صدرً� للقلق و�لّرهبة عند �لطالب و�لأهل على حٍد �صو�ء. ومع �قتر�ب 

موعدها, تبد�أ مرحلة �ل�صتنفار من كال �لطرفين, ولكن بع�صهم قد يبالغ في 

خوفه  نتيجة  وتكون  �لمرحلة,  هذه  مع  خاطئ  ب�صكل  ويتعامل  و�لهلع,  �لقلق 

خ�صارة في �لوقت و�لجهد. 

وحتى ل يكون هذ� حال �أبنائنا, فاإننا نقّدم �إليكم بع�ش �لن�صائح و�لو�صايا 

للّتعامل �ل�ّصليم مع مرحلة ما قبل �لمتحانات �لر�صمية, للخروج منها باأق�صى 

فائدة مرجّوة.

�أوًل: ن�صائح لالأهل

�أ ـ زيادة ثقة �لطالب بنف�صه

من اأهّم االأمور التي يجب العمل عليها في هذه المرحلة هو زيادة ثقة الطالب بنف�شه 

وتحفيزه، وذلك لزيادة دافعّيته للمذاكرة. فبداًل من اقتبا�ش دور ال�شرطي الذي ُيراقب 

فيحاولون  االبن،  به  يمّر  الذي  الموقف  ح�شا�شية  تفّهم  لالأهل  ينبغي  االأوام��ر،  وي�شدر 

ما،  م�شكلة  وجود  حال  وفي  م�شتمر.  تاأنيب  وبدون  بهدوء  درا�شته  �شير  عن  اال�شتف�شار 

ة وهدوء. ُيقّدمون الم�شاعدة بكل محبَّ
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ب ـ توفير �لأجو�ء �لمالئمة

الهدوء  م��ن  ج��و  توفير  اأي�����ش��ًا،  المهمة  االأم���ور  م��ن 

وال�شوت  الم�شاكل  عن  واالبتعاد  المنزل،  في  والراحة 

المرتفع؛ لما لذلك من تاأثير �شلبي على نف�شّية الطالب 

وقدرته على الّتركيز.

ج ـ �لهتمام بالتغذية

للغذاء ال�ّشليم دور مهم في ن�شاط الّطالب الذهني في 

جميع االأوقات، وب�شكل خا�ش في وقت االمتحانات.  لذا، 

من  وذلك  جّيدًا،  الم�شاألة  بهذه  االهتمام  لالأهل  ينبغي 

وال�شكرّيات  بالفيتامينات  الغنّية  االأكالت  تقديم  خالل 

عن  واالبتعاد  الذهنّية،  للعمليات  زم��ة 
ّ

وال��ال المحّفزة 

والك�شل.  الخمول  توّلد  التي  الّثقيلة  والماأكوالت  الدهون 

وكذلك العمل على تقديم وجبة خفيفة بين الوجبات 

الرئي�شة، يمكن اأن تكون ب�شع قطع من الب�شكويت 

ال�شوائل  من  واالإكثار  المك�ّشرات.  من  حفنة  اأو 

)ال���م���اء وال��ع�����ش��ائ��ر ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة(، وت��ج��ن��ب 

المنبهات.

ليـم دور  للغذاء ال�شّ

ــاط  ــي ن�ش ــم ف مه

ــي  ــب الذهن الّطالــ

وب�شكل خـا�ض في 

االمتحانات ــت  وق
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ثانيًا: ن�صائح للطالب

�أ ـ �ختيار �لمكان �لمنا�صب للدر��صة

االإ�شاءة  حيث  من  المنا�شب  المكان 

جة والملهيات.  والتهوئة،  واالبتعاد عن ال�شّ

واجل�ش بطريقة �شحيحة ومريحة. تجنب 

ُيعتبر  ال  الأن���ه  ال�����ّش��ري��ر،  على  اال�شتلقاء 

اإلى  اأ�شف  الدر�ش؛  في  م�شاعدة  و�شعية 

ذلك �شرره ال�شّحي على الطالب.

ب ـ تق�صيم �لوقت

بتق�شيم  ة  خا�شّ طريقة  �شخ�ش  لكّل 

الم�شتح�شن  م��ن  ول��ك��ن  وق��ت��ه،  وتنظيم 

المواد  جميع  عليه  ُت���وّزع  برنامج  اإع���داد 

المالئم  والوقت  الّدرا�شية 

�شبيل  ع��ل��ى  ل��ت��ح�����ش��ي��ره��ا. 

الوقت  تخ�شي�ش  ال��م��ث��ال: 

للمواد  الظهر  اإل��ى  ال�شبح  م��ن  الممتد 

للمواد  الظهر  وبعد  )الحفظ(،  النظرية 

ل توزيع المواد  التطبيقية )العملية(، ُويف�شّ

المراجعة  اأما  االأ�شعب.  اإلى  االأ�شهل  من 

فاأف�شل اأوقاتها عندما يكون ال�ّشخ�ش في 

وينبغي  ف��رد(.  كل  )بح�شب  ن�شاطه  اأوج 

الحين  بين  اال�شتراحة  وقت  اإغفال  عدم 

بع�ش  ال�شالة، ممار�شة  )االأك��ل،  واالآخ��ر 

التمارين الريا�شية الب�شيطة(.

جـ ـ تنظيم �أوقات �لنوم

وفقدان  للتعب،  الكثير  ال�شهر  ي��وؤدي 

�شروري  وال��ّن��وم  التركيز.  على  ال��ق��درة 

ل��راح��ة ال���دم���اغ وا���ش��ت��ع��ادة 

العلم  اأّك�����د  ك��م��ا  ن�����ش��اط��ه. 

الج�شم  خاليا  اأن  الحديث 

ــح  يمن ــًا  لي ــوم  الن

ــز  ــوة التركيــ قــــ

والن�شــاط التلقائي 

اليــوم ــال  خــلـــــ
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طبيعي  با�شترخاء  ت�شاب 

خ���الل ال��ل��ي��ل وف���ق���ًا ل���دورة 

اأجهزة  ف��اإّن  وعليه،  الحياة، 

الج�شم تعمل في الليل بطاقة 

الطبيعي  وال��ن��وم  اأ���ش��ع��ف، 

التلقائي  لياًل يمنح قوة التركيز والن�شاط 

خالل اليوم.

ليلة �لمتحان

االمتحان،  ليلة  باكرًا  النوم  من  بد  ال 

)اآلة  الأجله  المطلوبة  المواد  تح�شير  بعد 

بطاقة  هند�شة،  علبة  اأق���الم،  حا�شبة، 

ومحاولة  ال��ق��ي��د..(،  اإخ���راج  التر�شيح، 

بترديد  التوتر  من  والتخفيف  اال�شترخاء 

بع�ش االأذكار واالأدعية.

واأخ��������ي��������رًا، ع���زي���زي 

الطالب:

بالنجاح، . 1 دائ��م��ًا  ف��ّك��ر 

اإال  ي��ك��ون  ل��ن  ف��االم��ت��ح��ان 

فهمت  وم��ا  در���ش��ت،  مما 

ب����اآراء  ك��ث��ي��رًا  ّث���ر  ت���ت���اأ وال  ج���ي���دًا، 

رفاقك.

ت�شتت . 2 وال  االم��ت��ح��ان،  اأ�شئلة  ف��ي  رّك��ز 

اأفكارك بمعلومات اأخرى.

���ش��ي��وؤدي بك . 3 ف��اإن��ه  ال��غ�����ش،  ع��ن  ابتعد 

لمزيد من التوتر.

عينيك، . 4 اإغما�ش  ح��اول  التوتر،  عند 

وخذ نف�شًا عميقًا، واذكر اهلل تعالى، ثم 

تابع عملك..

حاول  ــر،  التوت عند 

ــك،  عيني ــض  اإغما�

ــذ نف�شًا عميقًا،  وخ

ــر اهلل تعالى واذك
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نبيلة حمزي

الـــــجـــــل

منها  تخلو  تكاد  ل  مــادة  �ل�صعر,  مثبت  �أو  �لجل 

�ل�صباب  من  كبير  عدٌد  ي�صتخدمها  �لحالقة,  �صالونات 

طويل,  لوقت  وجماًل  لمعانًا  و�إعطائه  �صعرهم  لتثبيت 

يعرف  هل  لكن  �لمنزل.  من  �لــخــروج  عند  وخ�صو�صًا 

�ل�صباب ما يحتويه هذ� �لمنتج وما هي م�صاره؟

يوؤكد اأخ�شائيو اأمرا�ش الجلد اأّن المكّونات الرئي�شة للجل 

ية ومواد مثّبتة ومواد  تحتوي على عن�شر ماء الكحول ومواد مطرِّ

حافظة، توؤدي عند ا�شتخدامها  اإلى عوار�ش عدة، اأبرزها: 

في . 1 الداخلة  المواد  نتيجة  االأ�شخا�ش  بع�ش  عند  �ش  التح�شُّ

تركيبته، وي�شاحب هذا التح�ّش�ش حّكة في الجلد وفي فروة 

الراأ�ش ب�شكل رئي�ش.

تاأثيره على اللون الطبيعي لل�شعر، فاإنه كثيرًا ما يعطي منظرًا . 2
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غير مريح لل�شعر حيث يظهر ال�شعر بلون 

احمرار  هناك  يكون  وعادة  والمع،  داكن 

�شديد وت�شّلخ في المناطق التي يفرك بها 

الجل ب�شدة.

هذا . 3 وي��ع��ود  ال�شعر،  بت�شاقط  الت�شبب 

ب�شيالت  على  الجل  تاأثير  اإلى  الت�شاقط 

ال�شعر في فروة الراأ�ش، فيعيق نمو ال�شعر 

المناطق  ف��ي  و�شعه  اأّن  كما  الطبيعي، 

الغنية بالغدد الدهنية مثل مقّدمة الراأ�ش 

يوؤدي اإلى ان�شداد هذه الغدد وظهور حب 

ال�شباب في تلك المنطقة.

اّلذين  االأ�شخا�ش  من  كبير  عدد  ويوؤّكد 

ي��م��ار���ش��ون م��ه��ن��ة ال��ح��الق��ة م��ن��ذ ع�����ش��رات 

تلف  اإلى  يوؤّدي  الجل  ا�شتخدام  اأن  ال�شنين، 

ب�شيالت ال�شعر وبالّتالي اإلى ت�شاقطه وذلك 

المجردة  بالعين  م�شاهداتهم  خ��الل  م��ن 

ل�شباب كانوا يترّددون عليهم.

وك����ح����ٍل ط��ب��ي��ع��ي، ي��ن�����ش��ح االأط����ب����اء 

بالزيوت  الجل  ا�شتخدام  عن  باال�شتعا�شة 

الطبيعية مثل زيت الزيتون، زيت جوز الهند 

ج��دًا  قليلة  تكون  اأن  �شريطة  ال��ل��وز،  وزي��ت 

كونها ت�شفي على ال�شعر طبقة �شحّية تثبته 

فه. 89وتقّويه وتعطيه لمعانًا وتمنع تق�شّ
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ع�شر الوجبات 

ــريــعــة ــ�ــش ال
اإنه ع�شر ال�شرعة، وينطبق هذا القول 

على كافة جوانب الحياة، فقد دخلت هذه 

الوقت  والأّن  طعامنا،  في  حتى  ال�شرعة 

�شّيق لدى بع�ش النا�ش، الن�شغالهم طوال 

اإلى  يلجئون  �شاروا  البيت،  خ��ارج  النهار 

االأطعمة ال�شريعة.

�شهولة  اأب��رزه��ا  ميزات  لها  اأّن  وم��ع   

لكنها  عليها،  الح�شول  اأو  تح�شيرها 

فهي  ع��دي��دة،  اأ���ش��رارًا  تحوي  بالمقابل 

وال��ده��ون  ال��ح��راري��ة  �شعراتها  ف��ي  عالية 

وخا�شة الم�شبعة وال�شكريات واالأمالح...

المطاعم  بع�ش  اأن  من  الرغم  وعلى 

التعديالت  بع�ش  تدخل  ب��داأت  والمحال 

زيوت  ا�شتخدام  مثل  اأطعمتها  طهو  على 

وا�شتخدام  التحمير،  ف��ي  ال��خ�����ش��راوات 

توابل ال�شلطة االأقل في �شعرتها الحرارية، 

وخ��ي��ارات من  ال��ده��ون،  ول��ح��وم منزوعة 

اأنه  اإال  الم�شويات، وحليب قليل الد�شم... 

اختيار  في  بالتدقيق  نقوم  اأن  من  بد  ال 

على  المداومة  اأجل  من  ال�شريعة  وجباتنا 

ال��غ��ذائ��ي  ال��ّط��ع��ام  م��ن  �شحّية  خ��ي��ارات 

الأنه  ال�شهل،  باالأمر  لي�ش  وهو  المتوازن، 

كافية حول طريقة  ودراي��ة  معرفة  يتطّلب 

طهوها ومكّوناتها.

فئات  اأك��ث��ر  ه��م  ال�����ش��ب��اب  اأّن  وب��م��ا 

لذا  ال�شريعة،  للوجبات  طلبًا  المجتمع 

عند  ال�شرر  لتقليل  الّتو�شيات  هذه  نقّدم 

اال�شطرار لتناول هذا النوع من الوجبات:

ـ البيتزا: اأطلب اأنواع البيتزا االأقل في 

ن�شبة  في  واالأق��ل  والح�شوة،  الجبن  كمية 

الدهون مثل البيتزا النباتية.

ـ ال�شندويت�شات: من االأف�شل اأن تختار 

الأنها  الخال�ش،  الطحين  الخبز من  اأن��واع 

كونها  والب�شكويت  الكروا�شون  من  اأف�شل 

تحتوي على كٍم كبيٍر من الدهون، والتركيز 

على اللحوم البي�شاء اأو الحمراء الم�شوية.

ـ البرچر: اختر قطع اللحم بدون  اإ�شافة 

الجبن اأو ال�شو�ش ..  فالّطماطم والب�شل 

والمزيد من الخ�ش هي الخيار االأ�شلم.

وال�شمك:  والـــدجـــاج  الــلــحــم،  طــبــق  ـ 

والمخبوزة  الم�شوية  اللحوم  عن  ابحث 

والم�شلوقة وابتعد عن اللحوم المحمرة مع 

ال�شل�شات وال�شو�ش.

ال�شلطة  اأط��ب��اق  ت��ن��اول  الــ�ــشــلــطــات:  ـ 

الوفيرة في خ�شراواتها وابتعد عن توابلها 

توابل  تحوي  التي  ال�شلطة  اأطباق  واطلب 

من الخل اأو ع�شير الليمون اإذا توفرت.

اأطباق  على  رّكز  الحلويات:  اأطباق  ـ 

الفاكهة اأو الع�شير الطبيعي.
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�صدد  في  كنت  �إن  �ل�صاب  عزيزي 

�إجر�ء مقابلة عمل, فاإليك �لن�صائح 

�لتالية:

خبراتك . 1 ع��ن  وح��م��ا���ش  ب��و���ش��وح  تكّلم 

والمهارات التي تجيدها. وال َتَخْف اإذا 

تحتاج  فقد  ال��وق��ت.  من  برهة  �شمّت 

ب�شع ثوان ل�شياغة الجواب.

يحّبون . 2 ال  العمل  فاأرباب  اإيجابيًا،  كن 

اأو  االأع���ذار  من  �شل�شلة  اإل��ى  اال�شتماع 

الم�شاعر ال�شلبية للّتجارب التي مررت 

تغييرك  �شبب  ع��ن  �ُشِئلت  واإذا  ب��ه��ا. 

تراه  الذي  ال�شعف  ما هو  اأو  لوظيفتك 

في نف�شك، ال تتخذ موقفًا دفاعيًا ولكن 

واذك��ر  )ب��اإي��ج��از(  الحقائق  على  رّك��ز 

ــل ــة عم مقـابلـ

من  وخ��ب��رات  درو���ش  من  ا�شتفدت  ما 

التجارب ال�شابقة. 

كن م�شتعدًا لت�شويق خبراتك ومهاراتك . 3

بما يتعلق بمتطلبات الوظيفة المذكورة. 

الهامة . 4 المعلومات  بع�ش  ع��ن  اب��ح��ث 

ال�شركة  ع��ن  تعلمها  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي 

ال�شركة  ن�����ش��اط  م��ث��ل  ال��م��ق��اب��ل��ة،  ق��ب��ل 

الوظائف  واأن��واع  المادي،  وا�شتقرارها 

الموجودة لدى �شاحب العمل. فال �شك 

تعطيك  �شوف  الم�شبقة  معلوماتك  اأن 

�شاحب  ي��ري��ده  عما  الكامل  االنطباع 

العمل في الوظيفة المطلوبة. 

الو�شول مبكرًا للمقابلة: حاول الو�شول . 5

ب�10اأو  االأق��ل  على  المقابلة  موعد  قبل 

يخلق  متاأخرًا  و�شولك  الأن  15دقيقة، 
انطباعًا �شيئًا عن التزامك بالمواعيد.

ر معَك ن�شخًة من ال�شيرة الذاتية . 6 اأح�شِ

كاإجراء احتياطي. 

المالحظات . 7 بتدوين  قم  المقابلة  بعد 

واالنطباعات والمعلومات الم�شتخل�شة. 

المتابعة . 8 من  كنوع  �شكر  ر�شالة  اأر�شل 

اهتمامك  ع��ل��ى  ي���دل  ف��ه��ذا  للمقابلة 

بمتابعة الّتفا�شيل.
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�إعد�د: حور�ء مرعي

 وجدت درا�شة جديدة اأن التفكير بالموت وما ينتج عنه من �شعور بال�شعف الب�شري 

اإعادة خلط االأولوّيات المتعّلقة باالأهداف والقيم وي�شاعد على  قد ي�شاعد االإن�شان على 

العي�ش ب�شورة اأف�شل. 

»مي�شوري«  جامعة  في  الباحثين  اأن  االأميركي  كوم«  دوت  »�شايك�شنترال  موقع  وذكر 

وجدوا اأّن التفكير بالموت وح�شور الجنائز، يمكن اأن يحّفز االإن�شان على تغييرات اإيجابية 

وعلى م�شاعدة االآخرين.

وعلى عك�ش ما كان يعتقد بع�ش النا�ش باأّن التفكير بالموت خطير ومدّمر ويمكن اأن 

يوؤدي اإلى �شلوك قد ي�شل اإلى العنف، فاإّن الدرا�شة الجديدة اأظهرت اأن المنافع المحتملة 

للتفكير بالموت لم ت�شتك�شف من قبل.

اأن  يمكن  بالموت  التفكير  اأن  اأي�شًا  العلماء  ووجد 

اتخاذ  اإل��ى  الميل  وي�شجع  بال�شّحة،  االهتمام  يعّزز 

خيارات �شحّية �شليمة مثل ممار�شة الريا�شة واالإقالع 

عن التدخين.

التفكير بالموت 

ــل اأف�ش ــاة  لحي
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ــات  ــات ــب ــن ال

تتكّلم اأي�شًا 

 ُتعرف النباتات بقدرتها على التفاعل 

اأ�شتراليين  باحثين  ل��ك��ّن  ال�����ش��وء،  م��ع 

اأنها  وه��ي  عنها  ج��دي��دًا  اأم���رًا  اكت�شفوا 

تتوا�شل مع بع�شها بع�شًا من خالل مواد 

وه��ذا  اأي�����ش��ًا،  معّينة  واأ���ش��وات  كيميائية 

االأمر لي�ش مجرد خيال علمي.

الُم�شرفة  االأ�شترالية  الباحثة  وقالت 

اأّن  ي��ع��ل��م  »ال��ج��م��ي��ع  اإّن  ال��درا���ش��ة  ع��ل��ى 

نعلم  وبتنا  ال�شوء،  مع  تتفاعل  النباتات 

تتطاير  كيميائية  مواد  ت�شتخدم  اأّنها  االآن 

للتوا�شل مع بع�شها بع�شًا، كما هي الحال 

عند تعّر�شها لخطر اقتراب اأكلة االأع�شاب 

على �شبيل المثال«.

يقت�شر  ال  االأم��ر  اأّن  الباحثون  ووج��د 

ج��ذور  اإن  ب��ل  الكيميائية،  ال��م��واد  على 

النباتات ال�شغيرة ت�شدر اأ�شواتًا في مثل 

هذه الحاالت، وهي اأ�شوات �شبيهة بالنقر. 

بالماء  ُو�شعت  التي  الجذور  اأّن  واكت�شفوا 

تنحني باتجاه م�شدر ال�شوت.

»باالإ�شافة  اأّنه  اإلى  الباحثون  وخُل�ش 

اأ�شكال ردود الفعل الح�ّشية المختلفة  اإلى 

الح�شا�شية  اأّن  المرّجح  فمن  المعروفة، 

دورًا  تلعب  واالرت��ج��اج��ات  ال�شوت  تجاه 

مهمًا في حياة النبات«.

عدد الم�شلمين يفوق 

للمرة  اليهود  عــدد 

اأميركا في  ــى  االأول

ال��والي��ات  ف��ي  ل��الأدي��ان  اإح�شاء  ذك��ر 

الم�شلمين  اأّن عدد  المتحدة �شدر موؤخرًا 

الما�شي  العقد  اأثناء  ارتفع  االأمريكيين 

ليفوق عدد اليهود للمرة االأولى في معظم 

مناطق الغرب االأو�شط وجزء من الجنوب 

في حين فقدت معظم الكنائ�ش الرئي�شية 

االإ�شالم  معتنقي  عدد  زاد  وقد  اأتباعها. 

اأن كان  2010 بعد  2.6 مليون في عام  اإلى 

مدعومًا   ،2000 ع��ام  ف��ي  واح���دًا  مليونًا 

الملفت  ومن  االإ�شالم.  واعتناق  بالهجرة 

مليون   158 حوالي  اأّن  الدرا�شة  ه��ذه  في 

ال  اأّن��ه��م  على  ت�شنيفهم  ج��رى  اأم��ري��ك��ي 

ينتمون الأي دين.
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ــة  الخالي ــة  االأطعم

من الدهون ت�شاهم 

ــوزن!  ــادة ال ــي زي ف

الم�شنفة  االأطعمة  تجذبه  ال  مّنا  من 

 )Fat Free( ال��ده��ون  م��ن  خالية  ب��اأن��ه��ا 

فهي  )Low Fat(؟  ال���ده���ون  قليلة  اأو 

وجبات »خفيفة« نتناولها من دون ال�شعور 

اأجرتها  عديدة  درا�شات  اأن  اإال  بالذنب.. 

المجال  هذا  في  مخت�شة  اأبحاث  مراكز 

في  ت�شاهم  قد  االأطعمة  هذه  اأن  اأظهرت 

زيادة الوزن.

 فاالإح�شاءات التي اأجريت موؤخرًا في 

الوالي���ات المتحدة االأميركية ت�شير اإلى اأن 

م�شتهلك���ي االأطعم���ة الخالية م���ن الدهون 

% م���ن الوح���دات الحرارية  يتناول���ون 28 

اأكث���ر م���ن االأ�شخا����ش الذي���ن يتناول���ون 

االأطعمة العادي���ة. وفي مفارقة غريبة تعّد 

الوالي���ات المتح���دة البل���د االأول من حيث 

ا�شته���الك االأطعم���ة الخالية م���ن الدهون 

والقليل���ة الده���ون والبل���د االأول من حيث 

ن�شبة البدانة.. 

خاٍل  م�شطلح  اأّن  اإل��ى  ال�شبب  ويعود 

م��رادف��ًا  لي�ش   )Fat Free( ال��ده��ون  م��ن 

الحرارية  ال�شعرات  من  خ��اٍل  لم�شطلح 

من  الخالية  فاالأطعمة   ،)calorie Free(

الدهون غالبًا ما تحتوي على مواد م�شافة، 

اأف�شل،  نكهة  للطعام  تجعل  الدهون  الأّن 

م�شّنعو  ي��ق��وم  غيابها  ع��ن  وللتعوي�ش 

كبيرة  كميات  باإ�شافة  الغذائية  ال��م��واد 

وال�شكر  كالطحين  االأخرى  المكونات  من 

والمكثفات والملح، وهذه االإ�شافات توؤدي 

ال�شعرات  زي��ادة  اإل��ى  االأح��ي��ان  في معظم 

الحرارية في هذه االأطعمة.
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الف�شار يتفّوق على 

والفاكهة الخ�شار 

الف�شار  اأن  ج��دي��دة  درا���ش��ة  وج���دت 

والخ�شار  الفاكهة  يتخطى  ق��د  الكامل 

بالن�شبة لم�شادات االأك�شدة التي يحتويها 

والتي تتمتع بمميزات مكاِفحة لالأمرا�ش.

تحليل  خالل  من  الباحثون  وجد  فقد 

بمادة  غني  اأن��ه  الف�شار  م��ن  ع��دة  اأن���واع 

الم�شادة لالأك�شدة  المكّثفة  »البوليفينول« 

التي لها منافع �شحية كبيرة كونها ت�شاعد 

في مكافحة جزيئات موؤذية تتلف الخاليا.

الدرا�شة  عن  الم�شوؤول  الباحث  وقال 

المكان  هي  »الق�شرة  اإن  فين�شون«  »ج��و 

الغذائية  المنافع  اأكثر  على  يحتوي  الذي 

االأبي�ش  ال��ج��زء  ولي�ش  )البوليفينول(، 

كمّيات  اأعلى  على  تحتوي  فهي  الرقيق«، 

من م�شادات االأك�شدة واالألياف.

من  واح��دة  ة  ح�شّ اأن  العلماء  ووج��د 

300 ميليغرامًا  الف�شار تحتوي على قرابة 

من م�شادات االأك�شدة، اأي قرابة �شعف ما 

تحتويه اأّية ح�شة من اأّية فاكهة.

لتـذّكــر اأحامك..

ــمــوز! ــال عــلــيــك ب

عند  اأحالمهم  ين�شون  ممن  كنت  اإن 

لتذّكرها..  �شبيل  اأم��ام��ك  ب��ات  اليقظة، 

فقد   .»B6« الفيتامين  ت��ن��اول  م��ن  اأك��ث��ر 

وج�����دت م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ب��اح��ث��ي��ن في 

اأّن  االأميركية  كلينيك«  »م��اي��و  مجموعة 

لي�ش فقط  باإمكانه   »B6« الفيتامين  تناول 

اأن يعطيك القدرة على مزيد من االأحالم 

الوا�شحة، بل ي�شاعدك اأي�شًا على تذّكرها 

عند ال�شباح. 

جميعنا  نكون  اأن  المفتر�ش  م��ن  اإذ 

الليلة،  ف��ي  اأح����الم   6 اإل���ى   4 م��ن  نحلم 

تذكرها،  ب�شعوبة  ن�شعر  ما  غالبًا  لكننا 

وقت  منذ  وُيعتقد  كلي.  ب�شكل  وخ�شو�شًا 

في  الموجود   »B6« الفيتامين  اأن  طويل 

والخ�شار،  الكاملة،  وال��ح��ب��وب  اللحوم 

تذكر  على  ي�شاعد  والموز،  والمك�شرات، 

االأحالم وو�شوحها، لكن ذلك كان يعتمد 

على النظرية ولي�ش على درا�شة دقيقة. 

ولكن، يلفت الباحثون اإلى اأّن االإفراط 

اأن  �شاأنه  م��ن  الفيتامين  ه��ذا  ت��ن��اول  ف��ي 

ال��دم،  �شغط  ي��زي��د  واأن  االأرق،  ُي��ح��دث 

ونوبات الهلع.
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موقع ويب ُطّب

www.webteb.com

يمكن  العرب،  لكل  االإنجليزية  موقع 

اأن يكون الحل لكل من يريدون اأن يتعلموا 

على  يعمل  موقع  فهو  االإنجليزية،  اللغة 

التعلم  المهتمين  على  ت�شّهل  علمية  اأ�ش�ش 

الموقع  وي�شم  وممنهجة.  �شهلة  بطريقة 

هذا  في  المهمة  ال�شفحات  من  العديد 

والمراحل  الو�شائل  بتنوع  وتتنوع  المجال 

التي يجب على المتعلم اأن يمر بها للو�شول 

اإلى مرحلة يتقن بها اللغة االإنجليزية 

الموقع  ي�شمها  التي  ال�شفحات  ومن 

ق��واع��د ال��ل��غ��ة االإن��ج��ل��ي��زي��ة، االأ����ش���وات، 

الحوارات، واالختبارات. كما يتميز بعر�ش 

متخ�ش�شين   معلمين  ق��ب��ل  م��ن  ف��ي��دي��و 

لت�شهيل عملية التعلم.

�إعد�د: و�ئل كركي

موقع �لإنچليزية لكل �لعرب

 www.englishforarabs.com 

الكبيرة  الهّوة  ردم  مبداأ  من  انطالقًا 

المتوفرة  الطبّية  الخدمات  بين  الموجودة 

باللغة  ال��م��ت��وف��رة  وت��ل��ك  اأج��ن��ب��ي��ة  ب��ل��غ��ات 

 )webteb.com( موقع  اأن�شىء  العربية، 

ة عربّية للتوا�شل بين المواطن  ليكون من�شّ

الخدمات  تقديم  على  العاملة  والجهات 

كاالأطباء،  المختلفة،  وال�شحية  الطبية 

وكل  ال�شيدليات  الم�شت�شفيات،  العيادات، 

المواطن  لخدمة  ت�شعى  موؤ�ش�شة  اأو  هيئة 

حة. العربي في مجال ال�شّ

ال�شفحات  من  العديد  الموقع  ي�شم 

التي تهم َمْن يريد اأن يّطلع على المعلومات 

ا�شت�شاري  دور  اأي  للموقع  ولي�ش  ال�شحية. 

اأن  م��ن  ال��م��وق��ع  ويمّكنك  ت�شخي�شي.  اأو 

�شفحة  عبر  م��ر���ش  ك��ل  ع��ن  اأك��ث��ر  ت��ع��رف 

�����ش��ة ل��ع��ر���ش م��ج��م��ل االأم���را����ش  م��خ�����شّ

اإن�شان،  اأي  ت�شيب  اأن  الممكن  من  التي 

لالأدوية  �شة  مخ�شّ �شفحة  اإلى  باالإ�شافة 

ا�شتخدامها. وكيفّية  تركيبتها  و�شرح 
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بالثورات  يعنى  موقع 

االإ����ش���الم���ي���ة وال��ع��رب��ي��ة 

ويت�شم  تحديدًا،  االأخيرة 

م���ح���ور ع��م��ل��ه ب��ال��ط��اب��ع 

ال����ن����ظ����ري.  ه����و م��وق��ع 

ال�شحوة االإ�شالمية الذي 

ي�����ش��م ق�����ش��م ال��م��ق��االت 

وال��م��ق��اب��الت وال��ح��وارات 

التخ�ش�شية  وال��م��ق��االت 

والمعلومات  االآراء  وتبادل 

التي تتمحور حول الثورات 

الر�شالة  واالإ�شالمي.  العربي  العالم  فى 

ال�شحوة  م��وق��ع   يحملها  ال��ت��ي  االأ�شلية 

نظر  ووجهات  اآراء  ر�شد  هي  االإ�شالمية 

وما  االإ�شالمي،  العالم  رب��وع  فى  العلماء 

 هو موقع يبث �شورة مخت�شرة ومفيدة 

المنطقة  مّيز  ال��ذي  العربي  ال��ت��راث  عن 

�شواطئ  اإل��ى  غربًا  المغرب  من  الممتدة 

يحوي   الحكواتي  فموقع  �شرقًا.  الخليج 

بقالب  �شكبت  التي  ال�شعبية   الق�ش�ش 

جديد جّذاب �شهل القراءة وُزين معظمها 

العربي  الفن  من  م�شتمدة  حديثة  بر�شوم 

القديم. 

كما يعر�ش الموقع االأحداث الّتاريخية 

والرجال الذين �شنعوها. 

والفل�شفة  وال��ف��ك��ر  العلم  حقل  وف��ي 

ي��ج��ري م��ن ت��ح��والت اأخ���ي���رة وت��ط��ورات 

البلدان  فى  ال�شيا�شية  ال�شاحة  ت�شهدها 

مقابالت  بعر�ش  يقوم  كما  االإ�شالمية. 

وحوارات اأجريت مع العلماء وقادة وزعماء 

الثورات والثوار الم�شاركين فيها.

والفكر  العلم  رج��ال  عن  الموقع  يحدثنا 

والفكر  العلم  اأغ��ن��وا  ال��ذي��ن  والفل�شفة، 

العالمي وكذلك �شعوبنا بما نقلوه اإلينا من 

المعارف العالمية.

موقع �ل�صحوة �لإ�صالمية

www.Islamic-awakening.ir 

موقع �لحكو�تي

www.al-hakawati.net

97

م
 2

01
2 

ن
را

ي
ز

ح
/

 2
49

د 
د

ع
ل
ا



ــة ــردق ــش ــ� ال
ح�صني كرمي

ل تن�صي قول �لإمام عليQ: »درهم وقاية خير من قنطار عالج«.

تعتبر قّلة خبرة �لأهل عامًة و�لأمهات خا�صًة, باأ�صاليب حماية �لأطفال 

�لأخطار  ح�صول  في  �لرئي�ش  �ل�صبب  �لعامة  �ل�صالمة  و�صائل  مر�عاة  وعدم 

�لمنزلّية.

ما  �أكثر  ولكن  �لمنزل,  في  فرد  �أّي  ت�صيب  قد  خطيرة  حالة  و�لختناق 

ُيخ�صى منها على �لأطفال �ل�صغار خا�صة في �لمرحلة �لتي ت�صبق �لم�صي. 

* كيف يحدث �لختناق؟ 
يحدث االختناق عندما يعلق �شيء ما 

ب�شّد  ويقوم  للطفل  الهوائية  الق�شبة  في 

عملة  طعامًا،  يكون  وق��د  ال��ه��واء.  مجرى 

معدنية، اأزرارًا اأو لعبة. 

المّخ  اإلى  تمامًا  الهواء  ي�شل  لم  واإذا 

اإلى  ي��وؤدي ذلك  اأرب��ع دقائق قد  الأكثر من 

خلل في الدماغ واإ�شابته. 

ا�شتخدامها  يجب  الطوارئ  وخطوات 

على  الطفل  ق���درة  ع��دم  ح��ال��ة  ف��ي  فقط 

اأو  البكاء  ي�شتطيع  ال  عندما  اأو  التنف�ش، 

الّلون  اإل��ى  ال�ّشفاه  تحّولت  اإذا  اأو  الكالم 

االأزرق.  

* كيف نتجنب وقوع هذه �لحالة؟
يتطلب تجّنب االختناق الحذر والجهد 

بع�ش  وه���ذه  االأم،  وخ��ا���ش��ًة  االأه����ل  م��ن 

االإر�شادات التي ينبغي مراعاتها:

1� مع �لطفل �لر�صيع
بعد  ظ��ه��ره  على  الر�شيع  و���ش��ع  ع��دم   � اأ 

اإر�شاعه اأو بعد تناوله الحليب.

ب �  التاأكد من تج�شوؤ الطفل بعد اإطعامه 

قبل نومه.

ج � ال ت�شعي  طفلك على بطنه خالل نومه، 

وباالأخ�ش عند المر�ش.

اإر�شاع  لياًل خالل  الجلو�ش  االأم  �  على  د 

الطفل كي ال تغفو وتوؤذي طفلها.
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ه� � ال تّتكلي على االأوالد ال�شغار في اإطعام 

الر�شيع الأنهم ال يدركون الت�شرف.

2� مع �لأطفال عامة
اأ� ال تقّدمي اأي طعام �شعب الم�شغ اأو غير 

اأن  يمكن  الأّن���ه  للطفل،  تمامًا  نا�شج 

يت�شّبب في ان�شداد الممر الهوائي للطفل 

ما دون 4 اأعوام اأو الذين لم تظهر لهم 

اأ�شنان بعد اأو لديهم �شعوبة في البلع.

ب � عّلمي طفلك تناول كميات �شغيرة من 

االأك��ل  وم�شغ  ببطء،  االأك��ل  الطعام، 

جيدًا. 

المك�ّشرات  ت��رك  اأو  تقديم  تجّنبي   � ج 

والحلوى ال�شلبة اأمام طفلك. 

اإلى  اللحمة  � احر�شي على تقطيع قطع  د 

اأجزاء �شغيرة جدًا. 

ه� � ال َتَدعي اأطفالك ياأكلون اأثناء الّلعب اأو 

ركوب ال�شيارة.

* �لعالمات �لعامة لالختناق 
عدم القدرة على ال�شعال اأو الكالم.. 1

�شعوبة في التنف�ش قد ي�شاحبها �شوت . 2

�شخير.

جحوظ العينين.. 3

انتفاخ االأوداج )اأبرز عروق العنق(.. 4

يوؤدي . 5 التنف�ش  تدريجي في عملية  ف�شل 

اإلى الغياب عن الوعي.

حدوث تغير في اللون )ازرقاق ال�شفتين . 6

واالأظافر(.

اح��ت��م��ال ظ��ه��ور زب���د ف���ي ال��ف��م )ف��ي . 7

الحاالت المتقدمة(.

* �لإ�صعافات �لالزمة لالأطفال ما 
دون �لأربع �صنو�ت

ح��دوث  عند  االإ���ش��ع��اف��ي  االإج����راء  اإن 

اأو  ال���������ش����ردق����ة 

ي�شاعد  االخ��ت��ن��اق 

ف��ي تخطي  ك��ث��ي��رًا 

االأزمة عند الطفل وذلك 

من خالل الخطوات التالية:

ال��ت��ح��ّل��ي ب��رب��اط��ة ال��ج��اأ���ش . 1

والتحّكم باالأع�شاب عند الكبار للقيام 

حيحة. بالخطوات ال�شّ

راقبي طفلك خالل �شعاله الأّن الج�شم . 2

ويمكنه  �شحيحة  ف��ع��ل  ب�����رّدة  ي��ق��وم 

ا�شتخراج هذا ال�شيء بمفرده.

كان . 3 اإذا  االأولية  باالإ�شعافات  تبادري  ال 

الطفل ي�شتطيع ال�ّشعال بقوة، الأن التدّخل 

اأن يحّول  ف��ي ه��ذه ال��ح��ال��ة م��ن ���ش��اأن��ه 

االن�شداد الجزئي اإلى ان�شداد كلي.

فقومي  الو�شع  ت��ده��ور  ح��ال  ف��ي  اأم��ا 

باإجراء التالي: 

على  �شعي طفلِك  االأولــى:  الو�شعية 

مع  اأ�شفل  اإلى  وجهه  يكون  بحيث  ذراعك 

من  اأعلى  ج�شمه  بقّية  يكون  اأن  مراعاة 

راأ�شه وقومي بت�شديد ) 6 – 10 ( �شربات 

خفيفة بر�شغ يدك من الخلف في منطقة 

99ما بين الكتفين.
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ا�شتمر  اإذا  الـــثـــانـــيـــة:  الـــو�ـــشـــعـــيـــة 

بحيث  الطفل  و�شعّية  ب��ّدل��ي  االخ��ت��ن��اق، 

�شند  م��راع��اة  م��ع  لالأ�شفل  وج��ه��ه  يبقى 

ال�شغط على  ث��م  وم��ن  وال���ّراأ����ش  ال��ّرق��ب��ة 

�شدر الطفل عند منت�شف عظمة ال�شدر 

م�شتخدمة  م��رات  خم�ش  الحلمتين  بين 

االإ�شبعين االأو�شط وال�ّشبابة.

� كرري الو�شعّيتين حتى يلفظ الطفل 

الج�شم العالق الذي يعيق له التنف�ش. 

* في حالة فقد�ن �لوعي
وفقد . 1 الغريب  الج�شم  يتم طرد  لم  اإذا 

التنف�ش  اإل����ى  ب����ادري  وع��ي��ه،  ال��ط��ف��ل 

عن  الطفل  غ��ي��اب  ف��ور  اال�شطناعي 

الوعي عبر نفخ الهواء مرتين من فمك       

وراق��ب��ي حركة  الطفل  واأن��ف  اأم��ام فم 

ارتفاع ال�شدر للتاأكد من دخول الهواء.

اإعطائك . 2 اإذا لم يتحرك ال�شدر خالل 

بال�شغط  با�شري  اال�شطناعي  التنف�ش 

ال�شدر  ع��ل��ى  )ال�����ش��غ��ط  ال��م��ت��و���ش��ط  

عند  م��ّرات  ثالث  تقريبًا(  �شم  بمعدل 

منت�شف عظمة ال�شدر بين الحلمتين.

ا�شتجابة، . 3 دون  واحدة  دقيقة  مرور  مع 

واال�شتمرار  االإ�شعاف  ا�شتدعاء  عليك 

التي  االأول��ي��ة  االإ�شعافات  ب��اإج��راءات  

الم�شاعدة  و���ش��ول  ل��ح��ي��ن  ذك��رن��اه��ا 

الطبية.

لالأطفال  �لأولية  �لإ�صعافات   *
فوق �لأربع �صنو�ت

في  التالية  التعليمات  باتباع  قومي 

حالة االختناق عند ال�شغار:

قفي خلف �شغيرك ولّفي ذراعيك حول . 1

�شدره من تحت االإبطين.

على . 2 االأخ���رى  ف��وق  ي��دك  قب�شة  �شعي 

بطن �شغيرك فوق ال�شرة.

ا�شغطي خم�ش مرات لالأعلى مع تجّنب . 3

مالم�شة عظام ال�شدر.

قومي باإعادة الخطوات مرتين اأو ثالثًا . 4

حتى يتم طرد الج�شم الغريب.

* �إذ� فقد �ل�صغير وعيه 
عليك  وعيه،  �شغيرك  فقد  ح��ال  في 

القيام بالخطوات التالية:

�شعي الطفل على ظهره ب�شكل م�شتقيم.. 1

اأي . 2 وجود  من  للتاأكد  طفلك  فم  اإفتحي 

ج�شم يعيق التنف�ش.

راأ�ش . 3 اجعلي  الفم  في  �شيئًا  وجدِت  اإذا 

واأدخ��ل��ي  ال��ج��وان��ب  اأح���د  طفلك ع��ل��ى 

اإ�شبعك بمحاذاة الخد االأعلى الإخراج 

ما يعيق التنف�ش.

اأعطي َنَف�شين خفيفين من فمك بداخل . 4

ارت��ف��اع  ح��رك��ة  مراقبة  م��ع  طفلك  ف��م 

ال�شدر للتاأكد من دخول الهواء.

مّرات . 5 ثالث  المتو�شط  بال�شغط  قومي 

بين  ��در  ال�����شّ ع��ظ��م��ة  منت�شف  ع��ن��د 

الحلمتين. 

وا�شتدعي . 6 مرات  العملية خم�ش  اأعيدي 

ب��االإج��راء  وا�شتمري  ف���ورًا  االإ���ش��ع��اف 

نقل  خالل  اأو  الم�شاعدة  و�شول  لحين 

الطفل للم�شت�شفى.
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المدر�سة الم�سجدية في منطقة بيروت
عن االإمام عليQ: »اإذا اأراد اهلل بعبٍد خيراً فّقهه بالدين واألهمه اليقين«.

�شمن الفعاليات الثقافية والتبليغية التي تنّظمها جمعية المعارف االإ�شالمية الثقافية 

واإحياًء لعمارة الم�شاجد، نت�شرف بدعوتكم للم�شاركة في م�شروع »المدر�شة الم�شجدية«، 

والذي يت�شمن محا�شرة اأ�شبوعية في اأحد المعارف االإ�شالمية والموزعة على ال�شكل التالي: 

�لعنو�ن�لوقت�لزمان�لمحا�صر�لمكان

Q مجمع االإمام الكاظم

حي ما�شي

ال�شيد

علي حجازي

كل 

اأربعاء

بعد �شالة 

الع�شاءين
عقائد االإ�شالم

مجمع القائم| 

الروي�ص

ال�شيخ

نبيل قاووق
كل اإثنين

بعد �شالة 

الع�شاءين

االأخالق في 

القراآن

 O مجمع ال�شيدة زينب

بئر العبد

ال�شيخ

علي دعمو�ص
كل اإثنين

بعد �شالة 

الع�شاءين

في رحاب نهج 

البالغة

 Q مجمع االإمام الباقر

م�شروع المالك

ال�شيخ

نعيم قا�شم
كل اإثنين

بعد �شالة 

الع�شاءين
نفحات قراآنية

Qمجمع االإمام زين العابدين

�شحراء ال�شويفات

ال�شيخ

م�شطفى ق�شير
كل اإثنين

بعد �شالة 

الع�شاءين
تف�شير قراآن

 Qمجمع االإمام علي

ال�شياح

ال�شيخ

كاظم يا�شين

كل 

اأربعاء

بعد �شالة 

الع�شاءين

في رحاب �شيرة 

النبيP واآله 

Rالطاهرين

 Qمجمع �شيد االأو�شياء

البرج

ال�شيد 

علي عبا�ص المو�شوي
كل اإثنين

بعد �شالة 

الع�شاءين

�شرح ر�شالة 

الحقوق

Pمجمع خاتم االأنبياء

النويري

ال�شيخ 

ح�شين زين الدين

كل 

اأربعاء

بعد �شالة 

الع�شاءين

�شرح ال�شحيفة 

ال�شجادية
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�لجائزة �لأولى: مالك زين �لعابدين ح�صن 150000ل.ل.

�لجائزة �لثانية: هبة �أحمد عا�صي 100000ل.ل.

8 جو�ئز, قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:

�أ�صئلة م�صابقة �لعدد 249

�أ�صماء �لفائزين في قرعة م�صابقة �لعدد 247

محمود �إبر�هيم ر�صا* 

حميدة يو�صف عو�لي* 

هالة علي حجازي* 

عالء �أحمد حاج عمر* 

زهرة محمد �صبيتي* 

محمد فوؤ�د �لمولى* 

زينب نزيه �أيوب* 

فاطمة �أديب ظنيط* 

1

2

3

4

�صح �أم خطاأ؟

اأ � اإن اأجهزة الج�شم تعمل في الليل بطاقة اأ�شعف من النهار. والنوم الطبيعي لياًل يمنح قوة التركيز خالل اليوم.

ب � يجب المبادرة باالإ�شعافات االأّولية للطفل عند االختناق بمجرد اأن ي�شتطيع ال�شعال بقّوة.

ج � يحّل اأكل الطيور االأليفة بالذبح اأو بال�شّيد.

�إمالأ �لفر�غ

اأ � لي�ش المق�شود من... الت�شليم واال�شت�شالم الأعداء اهلل، بل االعتدال واالبتعاد عن التطّرف.

ب � كان االإمام الجليل} ي�شّر على اأن ال تكون التبعيات والمح�شوبيات مالكًا لتولي....

ج � لو كان االإن�شان من اأهل... و... واالإدراك ال�شحيح فاإنه �شوف يعلم اأّن االآخرة خير من الدنيا.

من �لقائل؟

اأ � »ي�شنع ما �شنع ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله، يهدم ما كان قبله كما هدم ر�شول اهلل اأمر الجاهلية 

وي�شتاأنف االإ�شالم جديدًا«.

ب � »اإن الكثير من االأمور التي ت�شاع �شمن االإطار الثقافي من قبل االأجانب واالأعداء ومعار�شي االإ�شالم 

والنظام االإ�شالمي ظاهرها ثقافي لكن باطنها �شيا�شي«.

ج � »يا رب �شّل و�شّلم ما اأردت على نزيل عر�شك خير الّر�شل كّلهم«.

�صّحح �لخطاأ ح�صبما ورد في �لعدد

اأ � ين�شح االأطباء باال�شتعا�شة عن ا�شتخدام المرطب بالزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون.

ب � اإن الر�شول منذ اأن ُبعث واإلى حين رحيله عن هذه الدنيا كان ب�شدد �شناعة حكومة اإلهية.

ج � توؤدي االأ�شوات العالية والمزعجة اإلى تلف االع�شاب ال�شمعّية لالأذن الخارجية.

من/ما �لمق�صود؟

اأ � تخو�ش معركة الوجود في زمن التقنيات الرقمية والحديثة وت�شتنفر قواها لتبقى حا�شرة في ميادين 

العلم والمعرفة.

ب � تن�شاأ بيننا وبينه مودة وتربطنا به عالقات حميمة، يرافقنا في رحالتنا وفي اأ�شفارنا، ما هو؟

ج � كان ال�شديق المقّرب اإلى قلبه، وكان كالهما وفيًا لالآخر، وكثيرًا ما كان »ح�شن« يرّدد اأن ال اأحد يعرف 

ما في قلبه اإال هو.

5
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٭ اأ�شئلة الم�شابقة ُيعتمد في االإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.

اإجابات �شحيحة عن كل  الذين يجيبون  بين  بالقرعة من  الفائزون �شهريًا  ُينتخب  ٭ 

اأ�شئلة الم�شابقة وتكون الجوائز على ال�شكل االآتي:

 8 اإلى  لبنانية باالإ�شافة  ليرة  األف  الثاني: مئة   � لبنانية  ليرة  األف  االأول: مئة وخم�شون 

جوائز قيمة كل واحدة منها خم�شون األف ليرة.

٭ كل من ي�شارك في اثني ع�شر عددًا ويقّدم اإجابات �شحيحة ولم يوفق بالقرعة، يعتبر 

م�شاركًا بقرعة الجائزة ال�شنوية.

وخم�شين  وواحد  مئتين  العدد  في  ال�شهرية  بالم�شابقة  الفائزة  االأ�شماء  عن  ُيعلن  ٭ 

ال�شادر في االأول من �شهر اآب 2012م بم�شيئة اهلل.

�آخر مهلة ل�صتالم �أجوبة �لم�صابقة:

ل من تموز  2012م �لأوَّ
مالحظة:

من  حرمانها  اإل��ى  ي��وؤدي  ما  القرعة  �شحب  بعد  المجلة  اإل��ى  الق�شائم  من  العديد  ت�شل  ٭ 

اال�شتراك بال�شحب لذا يرجى االإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

مكتبة  اإلى  اأو   ،)42/35 �ش.ب:  البريد)بيروت،  �شندوق  عبر  االأجوبة  ُتر�شل  ٭ 

المعارف  جمعية  معر�ش  اإل��ى  اأو  المعمورة   - الثقافية  االإ�شالمية  المعارف  جمعية 

االإ�شالمية الثقافية - النبطية - مقابل مركز اإمداد االإمام الخميني}.

٭ كل ق�شيمة ال تحتوي على اال�شم الثالثي ومكان ورقم ال�شجل تعتبر الغية.

9

8

7

10

في �أي مو�صوع وردت هذه �لعبارة:6

جاء في و�شّية اأحد ال�شهداء: »ال تقولوا لولدي اأبوك �شوف يعود من ال�شفر، بل قولوا له اإنه هو اأي�شًا يجب 

اأن يرحل«.

يحّفز �لإن�صان على تغيير�ت �إيجابية وعلى م�صاعدة �لآخرين, ح�صبما 

ورد في �لعدد, ما هو؟

اأ � تعويد النف�ش على ال�شدقة.

وم. ب � ال�شّ

ج � التفكير بالموت.

وحدها تحتاج �إلى �لجهد و�لعمل �لجاد من قبل �لأهل و�لمربين, ما هي؟

اأ � التح�شير لالمتحانات الر�شمية.

ب � فترة الطفولة االإن�شانية.

ج � فترة الدار�شة المدر�شية.

من هو؟

قال له العبا�شQ واإخوته: »لعنك اهلل ولعن اأمانك! اأتوؤمننا وابن ر�شول اهلل ال اأمان له«.

ما هي؟

تحتوي ثالثة اأمور مهمة هي: المالحظة، اال�شتك�شاف، البحث الذاتي عن المعرفة.
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 .. ربِّ

حّقق رجائي

لم اأحفر ا�شمك على جذع �شجرة

ولم اأكتبه على حلية من ما�ش

اإنه منقو�ش في قلبي

ومنه يفي�ش داخلي االإح�شا�ش

تعبت من حياتي

راأيت كّل داٍن وقا�ٍش

وما زال نظري �شاخ�شًا

لرو�شة ال�شهداء

هنالك اأردت م�شتقّري

ومن الدنيا مفّري

اأمني العين واأقول قّري

واأدع دعاء ال�شّيد عبا�ش

ال اأريد ج�شدًا يلتهمه الدود

فلتمّزق حتى �شغار اأ�شالئي

فالأ�شبح غبارًا ينثر في الف�شاء

قد تعبت من عتم نف�شي وذهاب �شفائي

رّبي رّب الكون ما من غيرك يحقق رجائي

�إبر�هيم �صرف �لدين 

�لمو�صوي

حنين االنتظار
على قارعة االنتظار... اأترقب مجيئه... 

وال�شوق يتقّدمني في الم�شير...

بحثت عنك �شيدي...

�شاألت  ال�شماء...  عنان  اأجوب  فانطلقت 

النجم عن �شيدي، فقال من نور وجنته نوري 

عينيه  ن��ور  من  ق��ال  القمر،  �شاألت  خ��ج��ل... 

نوري اأفل... �شاألت ال�شم�ش، قالت يا حبيبي، 

طب نف�شًا، ال تخف ال توؤَجْل، اإّن الموعود اآت 

اآت، في قريب في عجل...

التم�شت اآفاق االأر�ش، اأن�شدك �شيدي... 

اأن��ادي،  اأ�شاأل،  انفطر...  ع�شقه  من  والقلب 

موالي، اأين ا�شتقّرت بك النوى؟ بل اأي اأر�ش 

وال  الخلق  اأرى  اأن  علّي  ثرى؟ عزيز  اأو  تقلك 

ترى...

يا وعد اهلل

�شاألت التاريخ عنك و�شنينه، �شمعت �شوتًا 

بقية من  اأنا  العين دموعًا،  اأرخ��ى في  ينادي، 

اآدم وذخيرة من نوح وم�شطفى من اإبراهيم 

وخليفته  اهلل  بقية  اأن��ا  محمد...  من  و�شفوة 

تخذلونا  ال  فينا،  اهلل  ف��اهلل  عليكم،  وحجته 

وان�شرونا ين�شركم اهلل تعالى...

فطوبى للمنتظرين العاملين {َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي 

َيِرُثَها ِعَباِدَي  اأَناَّ ااْلأَْر�ــَص  ْكِر  َبْعِد الذِّ ُبوِر ِمن  الزاَّ

اِلُحوَن} والموعد قريب {اإِناَُّهْم َيَرْوَنُه َبِعيًدا  ال�شاَّ

* َوَنَراُه َقِريًبا}.
يا�صر كركي
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اأّيها الّاحق بركب الح�شين
مهداة اإلى روح ال�شهيد عبا�ض مو�شى قبي�شي )اأبو الف�شل(

عبا�ش... يا حبيب اأمك وعطر �شذاها

يا قربان الع�شق في تراب المجد، 

القادمين  قلوب  في  �شعَّ  نورًا  يا 

اإلى رحلة ال�شهادة

يا رجل الّرجال... وبطل االأبطال

ه��ك��ذا ���ش��ّم��ت��ك اأّم����ك ورف��ع��ت 

راأ�شها �شامخة

ه��ن��اك في  الن�شر  ب��ي��ان  م���داد  ي��ا 

�شوتك  وكان  وقفتك   كانت  النزال  اأر�ش 

ي�شدح

لبيك »يا ح�شين«

يا اأّيها الاّلحق بركب الح�شينQ وال�شهداء

واالإب��اء  والمجد  والفخر  العزِّ  قمة  في 

واالإيمان والعنفوان

فكّل من عرفك اأحّبك..

زرعت الحّب واالأمل في النفو�ش 

البائ�شة

عندما  القيد  م��ن  اأق���وى  كنت 

رمتك طائرات العدو

فلم ت�شت�شلم فكان ر�شا�شك هو االأقوى

فعين بو�شوار �شاهدة، يوم رحيلك يا عّماه

والنبطية �شاهدة كيف حملتك على اأكتاف 

قلوبها... فقهرت الموت بال�شهادة

وكانت ال�شهادة �شم�ش الحرية

رقية علي قبي�صي

موالي يا �شيف الحقيقة
ترك�ش  ال��ح��ي��اة،  فلك  ف��ي  ح��رت  اإذا 

لتنجو بالعمل، ت�شعى لت�شيء �شعلة النجاة 

بحّب  قلبك  فامالأ  الفوز،  اإلى جّنة  لت�شل 

بل  فائز  محالة  ال  فاإّنك   ،Pمحّمد اآل 

مقبل على الفردو�ش المخّلد الدائم...

م����والي... راأي��ت��ك ف��ي ق��ل��ب ال��ّن��ه��ار 

تنيره، في جوف الّليل ي�شابق نورك �شوء 

اأحمد،  لحفيد  اإج��الاًل  فينحني  القمر، 

ت�شّلي  ال��م��ح��راب  ف��ي  �شالتك  �شمعت 

اأقمت  ال�شجد،  الرّكع  الخا�شعين  �شالة 

ال�شماء  الآل��ئ  الفجر،  براعم  فعانقتك 

ب�شوت  القراآن  رّتلت  االأر���ش،  وبراكين 

ال��ح��ق، ب�����ش��وت االأم����ل ال���ذي ول���د منذ 

اأمنيات  قلوبنا  يغذي  فينا  وعا�ش  ولدت، 

يا موالي فقد طال  لطالما نادتك »عّجل 

اأن  للكون  ح��ان  اأم��ا  �شيدي  ال��ج��وى...«. 

يخرج من اأ�شر الظلم؟ اأما حان اأن تفّك 

الحياة؟ الطغيان من متن  قيود 

فنجمك  اأدرك��ن��ا،  الع�شر  �شاحب  يا 

في  العلم  دّرة  و�شم�شك  االأف��ول،  يعرف  ال 

ظلمة المجهول...

اأن���ت ي��ا م���والي ال��ح��ق ال��ق��ادم ب�شيف 

الحقيقة، واأنت واحة الخير المغرو�شة في 

�شحراء اأّيامنا، واأنت براعم المحّبة التي 

تحمل االأريج للكون.

�شيدي اإّن القلب ياأمل اللقاء، والنب�ش 

اأمنية الموعد، فال تخّيبني، واقبلني  يدق 

موالية ومنا�شرة تقّدم كّل ما لديها لتبقى 

اأنت، لتحيا اأنت ولتنت�شر اأنت.

بتول ح�صن عالء �لّدين
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الريح  كانت  الخريف  اأي���ام  م��ن  ي��وم  ف��ي 

وتالعب  ال�شهداء  قبور  عن  الغبار  تم�شح 

غ�شون االأ�شجار

بلونه  يزهو  قبرك  وك��ان  المقبرة  ق��رب 

االأبي�ش

كاأنه مالك يرتدي ثوب الرحمة

فتقّدمت اإليه ف�شممت رائحة الريحان والعطر

والبخور وقراأت ا�شمك المكتوب عليه

فانهمرت دموعي اأبكي ولكن على ماذا؟

على خيالك الذي ينت�شب اأمام اأعيننا

اأم على وجهك الذي ال يفارقنا

اأم على ب�شمتك التي ال تفارق جدار قبرك

اأحمد ال زلنا نذكرك حتى االآن...

نذكرك حين كنت ت�شرع الخطى الأداء ال�شالة

فلقد اأ�شرعت اأخيرًا الأداء ال�شهادة

فاأين عيناك الدامعتان دمعة الفرح

ٍ ح�شور ما�ض
مهداة اإلى روح ال�شهيد ح�شن ح�شين م�شلماني

ٍ تحّية اأعبر بها بحر ال�شوق اإلى ما�ش

تمرجحني فيه ال�شحكاُت في بيتنا العتيق

اأنا تحت العري�شة...

حيث الخ�شبة المربوطة بالمَر�ِش االأحمر

تلفُّ هذا الما�شي

م�شاماة وجهَك االأ�شمر

فاأ�شتح�شره االآن

واأ�شقُّ بيديَّ هاتين �شقاق البعد �شلبة قوّية 

با�شت�شهادك

فاأخطف كالمك من �شدى ذكرياٍت حا�شرة

واأمت�شق القلم الوردّي...

اأ�شير به على �شطور م�شتقيمة كا�شتقامتك

بخطواٍت خجولة اأخطُّ بها

�شالٌم اإلى ج�شدَك الّطاهر

بعدها اأتنّحى عن اال�شتقامة

كنَت  كما  �شقّية  كطفلٍة  بري�شتي  واأخرب�ش 

غار اأنَت مع ال�شّ

الورقة مخّلفة تحتها لوحة  متو�شطة بطن 

من الّزيتون والبالن

ذكر  م��ن  قلبّية  بتمتمٍة  روح���َك  م��ب��خ��رًة 

القراآن الحكيم مفتخرة باأّنك اتخذَت

زفَت الطريق الم�شقق مع بح�شِه الُمك�ّشر 

مكانًا لل�شهادة

... ف�شهدُت اأنا اأنَّ

اأن  قبل  وتو�شاأت  طُهرت  الباروِد  نجا�شة 

تالم�ش ج�شدك

وجعلُت من يدّي كتابًا...

ثّم قراأُت الفاتحة

زينب ح�صن م�صلماني

عطر ال�شهادة
مهداة اإلى ال�شهيد »الحر« اأحمد حكمت دبوق
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الع�شر  �شاحب  يا  �شيدي 

الفخر  منبع  ي��ا  وال��ّزم��ان 

وال�����ّش��ه��ام��ة وال��ف��داء متى 

الع�شق  ج��وه��رة  ي��ا  الّلقاء 

الة؟ متى  في محراب ال�شّ

نكّحل عيوننا بنور �شعاعك 

االأم���ل  م�شعل  ي��ا  ال��ب��ه��ّي؟ 

ف��ي ق��ل��وب االأح������رار، وي��ا 

في  المبيت  الع�شق  ن�شمة 

ريحانة  يا  بهائك،  ترانيم 

�شماء  ف��ي  المنير  ال��ب��در 

الت�شحية.

جنان 

محمد �صلوم

 Qمياد االأمير

فــــــــــي مــــــــــــيــــــــــــالدَك يــــــــــا حـــــيـــــدر 

ــــد قــــــلــــــُب الـــــــمـــــــوؤمـــــــن قــــــــد َنــــ�ــــشَ

عــــــــطــــــــُر الــــــــــفــــــــــّل والــــــــريــــــــحــــــــان

ـــــــــــــــــد لـــــــــــكـــــــــــّل االأقـــــــــــــــــطـــــــــــــــــار َوَف

جـــــــــــــاء يـــــــهـــــــّنـــــــي جـــــــــــــاء يـــــــــــــرّدد

ـــــــي الــــــــــــكــــــــــــرار مـــــــدد يـــــــــــا عـــــــل

اأمـــــــيـــــــُر الـــــحـــــق بـــــــــزَغ الــــيــــوم

فــــالــــكــــون تـــعـــظـــيـــمـــاً �ـــَشـــَجـــد

حـــمـــداً هـــــّلـــــَل  اهلل  ـــــاُب  وكـــــت

لــــــلــــــخــــــالــــــق الــــــــــــواحــــــــــــد االأحــــــــــــــد

فـــــــــــــي مـــــــــــــــيـــــــــــــــالدَك يـــــــــــــا حـــــــيـــــــدر

ريحانة

اأين يدك القاب�شة على الزناد في حرب االأعداء

اأين �شراخك لالأئمة في الجهاد...

فقلت في نف�شي هل لهذه الوردة اأن تدفن

تحت التراب ولكنك قد دفنت 

�شوف تبقى يا »حر« ال�شمعة التي تثير لنا الطريق...

ووردة تعطي عطر ال�شهادة...

اآٍه كم ازداد �شوقنا اإلى وجهك

فطوبى لك يا اأحمد وطوبى لالأر�ش

التي دفنت فيها وطوبى لك جنات النعيم

رنا خليل دبوق

االإمام المهدي|
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:)soduku( �ــشــودوكــو 

مكّونة  ال�شبكة  هذه  اللعبة:  �شروط 

كبير  م��رب��ع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّشم اإلى 9 خانات �شغيرة. من �شروط 

9 �شمن  اإل��ى   1 االأرق��ام من  اللعبة و�شع 

كل  في  الرقم  يتكرر  ال  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

883
52387

19
249

1
987

35
35748
65

اأحجية:

طرائف

- اأن ال�شلحفاة هي الحيوان الذي يحفظ 

عظمه في لحمه. 

عندما  واحــدة  عيناً  يغلق  الدلفين  اأن   -

ينام.

 128 حتى  حـــرارة  يحتمل  الج�شم  اأن   -

درجة مئوية.

من  �شمعاً  اأ�ــشــعــف  الي�شرى  االأذن  اأن   -

االأذن اليمنى.

فمْه فيه  ما  اأو�ــشــَع  �شيٍء  اأيُّ  وابــــنــــه فــــي بـــطـــنـــِه يـــرفـــ�ـــشـــُه  ويــلــكــمــْهاأخبروني 

وقــــــد عـــــال �ــــشــــيــــاحــــُه  ولــــــم يــــجــــْد مـــــن يـــرحـــمـــْه

هل تعلم؟

�أنا �أعرفك

� قال الطفل لوالدته: مدّر�ش الجغرافيا 

�شاألني من الذي قام بفتح قناة ال�شوي�ش، 

فقلت له: ال اأدري! ف�شربني... 

�شقاوتك  واأع���رف  اأع��رف��ك  اأن��ا  االأم: 

واهلل لم يفتحها اأحد غيرك!

مّزق �لورقة

مع  الك�شالى  التالميذ  اح��د  ات��ف��ق   �

االأ�شئلة  اإج��اب��ة  ل��ه  يكتب  اأن  على  زميله 

اأثناء  اإي��اه��ا  ويعطيه  خارجية،  ورق��ة  في 

ولكن  الخطة،  نجحت  وبالفعل  االمتحان، 

عند ت�شحيح االأوراق وجد المدّر�ش عبارة 

في اآخر ورقة الطالب الك�شول: )اإذا راآك 

المدر�ش مّزق الورقة(.

�إعد�د: 

ليند� زر�قط
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»حقوق الجيران«

في مناهي النبيP اأنه قال: »من خان جاره �شبرًا من االأر�ش جعلها اهلل طوقًا في 

عنقه من تخوم االأر�شين ال�شابعة حتى يلقى اهلل يوم القيامة مطّوفًا اإال اأن يتوب ويرجع. 

وقال: من اآذى جاره حّرم اهلل عليه ريح الجنة، وماأواه جهنم وبئ�ش  الم�شير ومن �شّيع 

حق جاره فلي�ش منا، وما زال جبرائيل يو�شيني بالجار حتى ظننت اأن �شيورثه«. 

)بحار االأنوار، ج 71 ، �ص 150( 

عن اأبي ب�شير قال: �شمعت اأبا عبد اهللQ يقول: »من كف اأذاه عن جاره اأقاله 

اهلل عز وجل عثرته يوم القيامة ومن عف بطنه وفرجه كان في الجنة ملكًا محبورًا، ومن 

اأعتق ن�شمة موؤمنة بنى اهلل له بيتًا في الجنة«. 

)بحار االأنوار، ج 71 ، �ص 150( 

اآداب في الروايات

من قب�ض الوالية

:Qقال �أمير �لموؤمنين

»العجز ا�شتغالك بالم�شمون لك عن المفرو�ش عليك، وترك القناعة بما اأوتيت«. 

)غرر الحكم: 1490،1973(.

وعنه Q: »اأعجز النا�ش من قدر على اأن يزيل النق�ش عن نف�شه ولم يفعل«. 

)غرر الحكم: 10918، 3177(.

غريب المفردات في القراآن

خبت: الخبت المطمئن من االأر�ش، ثم ا�شتعمل االإخبات ا�شتعمال اللين والتوا�شع، 

اْلُمْخِبِتيَن} )الحج:  ِر  {َوَب�شِّ تعالى  23( وقال  َربِِّهْم} )هود:  اإَِلى  {َواأَْخَبُتواْ  تعالى  قال 

34( اأي المتوا�شعين، وقوله تعالى: {َفُتْخِبَت َلُه ُقُلوُبُهْم} )الحج: 74( اأي تلين وتخ�شع. 
اهلّلِ}  َخ�ْشَيِة  ِمْن  َيْهِبُط  َلَما  ِمْنَها  {َواإِناَّ  تعالى  قال  الهبوط،  قريب من  واالإخبات ههنا 

)البقرة: 74(.

دحا: قال تعالى: {َوااْلأَْر�َص َبْعَد َذِلَك َدَحاَها} )النازعات: 30( اأي اأزالها من مقرها 

كقوله {َيْوَم َتْرُجُف ااْلأَْر�ُص َواْلِجَباُل} )المزمل: 14( وهو من قولهم دحا المطر الح�شى 

في وجه االأر�ش اأي جرفها، ومر الفر�ش يدحو دحوًا اإذا جر يده على وجه االأر�ش فيدحو 

ترابها، ودحية ا�شم رجل.
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�إعد�د: في�صل �لأ�صمر

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

�أفقيًا: 

جبل بين لبنان و�شوريا وفل�شطين. 1

�شريان – مدينة م�شرية. 2

ر�شقهم بالحجارة – ل�شق. 3

والدتنا – خوف. 4

ناقو�ص – اإحدى القارات. 5

اأعادوهم – محطة ف�شائية. 6

بالد – يقطع . 7

اأمر فظيع – نميل اإلى فالن . 8

غلبهم – جميل الوجه. 9

 �شاحات - حرفان مت�شابهان. 10

عموديًا:

اأديـــب و�ــشــاعــر لبناني لــه كــتــاب فــي االإمـــام . 1

Qعلي

قلعة – اأجوبتهم. 2

مدينة قبر�شية – عالمة مو�شيقية. 3

ا�شم عربي مذكر اأو اأ�شَود– خا�شتها. 4

حلمي – ب�شَط. 5

اأوثَق الرباط – اأ�شا�ص – من الحبوب . 6

ي�شاأم – يمتلكون. 7

نبات ت�شنع من الكرا�شي – �شعور. 8

اأ�شقط – اأك�شف على المري�ص. 9

من الطيور – قطة – وقت.. 10
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حل �لكلمات �لمتقاطعة �ل�صادرة في �لعدد 248

12345678910

ب�شحاناريا1

ديمرقدحل2

�شانحعابج3

بلبناجءو4

بقاراميءل5

ربهبالا6

دعامهنيعن7

موجنلابر8

�شنحتاراي�ش9

قاناكبنا10

من يرغب من االإخوة القراء بالم�شاركة في �شحب قرعة الم�شابقة؛ 

فلي�شتعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Soduku ــة  ـــ ــك ـــ ـــ ــب ــش � ــل  ـــ ـــ ـــ ـــ ح

248 ـــــعـــــدد  ال فـــــي  ـــــ�ـــــشـــــادرة  ال

347852016

518469732

692371854

925187643

731546289

864923175

456798321

283615497

179234568

الجواب:  الهاون

خطاأ اأم  �شح  1ـ 
اأ ـ خطاأ

ب ـ �شح

ج ـ خطاأ

الفراغ اإمالأ  2ـ 
اأ ـ ال�شغط النف�شي

ب ـ التكاليف

ج ـ القراآن

القائل؟ من  3ـ 
اأ ـ كميل بن زياد )ر�ص(

ب ـ برتراند ر�شل

ج ـ االإمام الخميني}

�شحح الخطاأ ح�شبما ورد في العدد 4ـ 
اأ ـ على الطبيب

ب ـ االأنانية

ج ـ ن�شبة كبيرة

المق�شود؟ من  ما/  5ـ 
اأ ـ ال�شداقة

ب ـ الق�شة

ج ـ الطفل الوحيد 

الحبيب لقاء  6ـ 
ب 7ـ 

8ـ اأ
9ـ جهاز الموبايل

10ـ رو�شة الجوادين

�أجوبة م�صابقة �لعدد 247
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يا مرحبًا بالف�شل!

متفوقًا..  �شابًا  ع�شر  خم�شة  لها  تر�شح  واح��دة،  وظيفة  هي 

جميعهم بحاجة ملّحة للعمل، قّدموا اأف�شل ما لديهم وانتظروا 

اإع��الن  �شبقت  ال��ت��ي  الليلة  وف��ي  النتيجة.  ���ش��دور  بلهفة 

النتيجة، توّجه كل واحد منهم بقلب �شادق وتو�شل حزين 

اهلل  اأن  من  الرغم  وعلى  النجاح.  �شائاًل  وج��ّل،  ع��ّز  هلل 

�شمع دعاءهم ونظر اإليهم نظرة الرب الرحيم، ولكن 

المقت�شى المنطقي لالأمور فر�ش اأن تختار اللجنة 

في اليوم الثاني، واحدًا منهم فقط!

�شتكون  بد..  ال  حياته  اأن  معتبرًا  اهلل  و�شكر  بفوزه  احتفل  فقط،  واحد 

اأف�شل. 

ولكن قرار اللجنة خّلف وراءه 14 حلمًا محطمًا..

بنعمه  وجحدوا  لدعائهم،  اهلل  ا�شتجابة  ع��دم  ا�شتنكروا  ن�شفهم 

فر�شبوا مرة اأخرى ولكن هذه المرة بمفهوم اللجنة االأخروية!

ثالثة منهم غ�شبوا ب�شدة واعتبروا اأن اهلل لم يكن عند ح�شن ظنهم به 

فتزعزع اإيمانهم و�شككوا بالعدل االإلهي.. ولكن ما اإن هداأت عا�شفة نفو�شهم 

ة وحرقة. حتى ا�شتعاذوا باهلل من ال�شيطان وا�شت�شلموا للقدر بغ�شّ

في حين تقّبل قلة منهم النتيجة بب�شاطة مرّددين: »لو كان لي فيه خير 

لما اأخره اهلل عني..«.

باأ�شكال مختلفة الأننا  به  ذاك امتحان دنيوي روتيني، كل واحد منا مّر 

جميعًا في محطاٍت معينة نواجه بالف�شل، ولكن ال يمكننا اأن نتكّلم عن نجاح 

فرد اإاّل وفي مقابله ف�شل اآخر! ال يمكننا اأن نكون كلنا في المركز االأول والمقعد 

الرحيم  خالقنا  نظر  في  مت�شاوون  جميعًا  ولكّننا  االأول..  والمن�شب  االأول 

ويوم القيامة �شي�شاألنا عن كيفية ا�شتثمارنا للفوز تمامًا كما �شيحا�شبنا على 

اأ�شلوب تعاطينا مع الخ�شارة..

بروحه  ولكنه  القاعة  اآخ��ر  في  يجل�ش  من  هناك  اأن  بد  ال  النهاية،  في 

بمفهوم  الف�شل  فيجد  والمادّية  الدنيوّية  بالخ�شارة  يبالي  ال  عاليًا،  يحّلق 

عبيد المنا�شب والمراكز حلوًا ويفكر اإن كان هذا هو ثمن الجنة، فيا مرحبًا 

بالف�شل!

دميا جمعة فو�ز
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