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ال يختلف اثنان في أّن االنسان ال يمكنه الوصول إلى الكمال، سواء كان 
دنيويّاً أو أخرويّاً، إاّل من خالل العلم والمعرفة. وهو أمر ال يتأتّى إاّل بعد 

تهيئة أسبابه، وطرق أبوابه.
وقد قام البشر من خالل ما ألهمهم الله تعالى من القدرة على النطق 
والتعبير، والكتابة والتحرير، من تدوين العلوم والمعارف، وحفظ التراث 
ونقل التجارب والخبرات، واألحداث والروايات، ما يُعّد نعمًة ُعظمى من 

الّنعم اإللهيّة على هذه العائلة البشريّة.
إنّما هو  العلوم والمعارف،  أّن مفتاح الوصول إلى هذه  وال شّك في 
االطاّلع والتعلّم، وأّن أحد األسباب الهاّمة لتحقيق هذا األمر هو المطالعة.

فمطالعة الكتب توفّر لإلنسان أرضيّة هاّمة وأساسيّة للمعرفة، وتوصله 
بالسابقين من خالل قراءة كتبهم، والاّلحقين من خالل كتابته لهم ليُطالعوا 
ما عنده، وبهذا يحدث تفاعل بين األجيال يتخطّى حدود الزمان والمكان، 
الحضارات  المختلفة، ويتقلّب بين  حتى كأّن اإلنسان يعيش بين األزمنة 
والثقافات، ويتعرّف إلى الشعوب والمجتمعات، دون أن يقف أمامه حاجز 

أو يعوقه عائق.
والفوائد التي يجنيها اإلنسان من النظر في أحوال اآلخرين والمطالعة 
منها:  وآخرته،  ودنياه  ومستقبله،  لحاضره  ومتعّددة،  كثيرة  تراثهم،  في 
والفنون  الخبرة  وزيادة  والتسلية،  واالعتبار،  والموعظة،  والتطّور،  التعلّم، 

والمهارات، وغير ذلك.
 ،Q في وصيّته البنه اإلمام الحسن Q ومن كالم ألمير المؤمنين
رُْت ُعُمَر  ، إِنِّي َوإِْن لَْم أَكُْن ُعمِّ يمكن تطبيقه على فوائد المطالعة: »أَْي بَُنيَّ
َمْن كَاَن قَبْلِي، فََقْد نَظَرُْت ِفي أَْعَمالِِهْم، َوفَكَّرُْت ِفي أَْخبَارِِهْم، َوِسرُْت ِفي 
قَْد  أُُمورِِهْم  ِمْن  إِلَيَّ  انْتََهى  ِبَما  كَأَنِّي  بَْل  كَأََحِدِهْم،  ُعْدُت  َحتَّى  آثَارِِهْم، 

الشيخ بّسام محّمد حسين

أول الكالم
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رُْت َمَع أَوَّلِِهْم إِلَى آِخرِِهْم، فََعرَفُْت  ُعمِّ
ِمْن  َونَْفَعُه  كََدرِِه،  ِمْن  ذلَِك  َصْفَو 

ِمْن  لََك  فَاْستَْخلَْصُت  َضــَررِِه، 
يُْت  َوتََوخَّ نَِخيلَتَُه)1(،  أَْمر  كُلِّ 
َعْنَك  َوَصرَفُْت  َجِميلَُه،  لََك 

َمْجُهولَُه«)2(.
وتتعّدد أبواب المطالعة 
هذه األيام، سواء في الكتب 

وشبكات  اإلنترنت  مواقع  على  أو  المجالت،  أو  الجرائد  أو  المطبوعة 
التواصل االجتماعّي، إاّل أنّه ينبغي أن تاُلحظ في المطالعة أمور عّدة، منها:

1- أن تكون هادفة ومفيدة، وذات أثر عملّي.
كّل  لمطالعة  مجال  ال  األهّم، حيث  المواضيع  من  اإلنسان  يختار  أْن   -2

شيء.
3- انتقاء الموضوع الذي يمثّل جاذبيّة أو إشكاليّة، فإنّه يساعد اإلنسان 

على الرغبة في المطالعة.
الكاتب  وانتقاء  والباحثين،  االختصاص،  أهل  عند  الفكرة  مطالعة   -4

والمؤلّف بحذر، وعدم االكتفاء برأي كاتب أو مؤلّف واحد.
5- التفاعل والتواصل بالفكرة المقروءة مع اآلخرين، من خالل المحادثة 

أو السؤال والجواب.
6- تشجيع اآلخرين على المطالعة من خالل بّث روح التساؤل، واإلحالة 

إلى الكتب... إلخ.
7- إعطاء وقت يومّي للمطالعة، واختيار الوقت والجّو المناسبَيْن.

8- إهداء الكتب المفيدة في المناسبات، وخصوصاً الكتب التي لها ارتباط 
بالمناسبة.

الكريم،  القرآن  لقراءة  وقت  وتخصيص  المقروءة،  المواضيع  تنويع   -9
ومطالعة األحاديث الشريفة التي تليّن القلوب وتذكّر اإلنسان بآخرته.

الشيّق  األسلوب  واختيار  والمطالعة،  القراءة  على  األطفال  تشجيع   -10
والجّذاب، من خالل القصص والحكايات الهادفة.

علينا  وافتح  الفهم،  بنور  وأكْرمنا  الوهم،  ظُلمات  من  أخرجنا  اللّهم 
أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، يا أرحم الراحمين.

نهج البالغة، باب الوصايا، رقم: 1.31 2)أي صفوته.1 1)
الهوام�ش
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إّن تكرار الصفات اإللهية في هذين القسمين، وخصوصاً بعد كلمة 
»أسألك« إنّما هو لكون الداعي يذكر األسماء والصفات اإللهيّة المناسبة 

لحاجته، والتي ال يخلو حتّى تكرارها من اللّطف.
* تحصل الكماالت بالتكرار

بعض  ليحثَّ  األلفاظ  بعض  يكّرر  أحياناً   Q المؤمنين  أمير  كان 
وصيّته  في  مثالً  ما،  أمٍر  على  الناس 
ألبنائه يقول: »الله الله في األيتام«، 
»الله الله في جيرانكم«...)1(، فيكّرر 
هذه  ــي  ف الــجــاللــة  لفظ   Q
كّل  في  الصالة  وتكرار  العبارات. 
يوم وليلة هو ألجل أن نقترب من الله 
تعالى في كل يوم خطوة. الشخص الذي 
الظاهر  في  السلّم هو  درجات  على  يصعد 

شرح دعاء 
العهـد)4(:
»أســـــــألـــــــك 
بــــوجــــهــــك 
ــم« ــ ــريـ ــ ــكـ ــ الـ
الشيخ محسن قراءتي

اإللهّية:  الصفات  بذكر  منه،  األول  القسم  في  العهد،  دعاء  يبدأ 
»اللَُّهمَّ رَبَّ النُّوِر الَْعِظيِم َورَبَّ الُْكرِْسيِّ الرَِّفيعِ...«. وقد ورد شرحه في 
األعداد السابقة. وفي هذا العدد يبّين الداعي مسائله ومطالبه بذكر 
األسماء والصفات اإللهّية مرّة أخرى، »اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِبَوْجِهَك الَْكِريِم، 
َوِبُنوِر َوْجِهَك الُْمِنيِر، َوُملِْكَك الَْقِديِم، يَا َحيُّ يَا قَيُّوُم أَْسأَلَُك ِباْسِمَك الَِّذي 

َماَواُت َواأْلَرَُضوَن«.  أَْشرَقَْت ِبِه السَّ

في رحاب بقية اهلل
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يكّرر تحريك رجله، إاّل أنّه في الواقع يقطع بكّل حركة خطوة إلى األمام 
ويرتفع إلى األعلى. والشخص الذي يحفر بئراً ويضرب بمعَوله، هو في 
الظاهر يقوم بعمل تكرارّي، لكّنه في الواقع يزيد بكّل حركة عمق البئر. 
كذلك اإلنسان بكّل صالة وذكر وتالوة آية، يقترب من الله تعالى خطوة، 
إلى أن يصل إلى ما نقرأه حول نبيّنا األكرم P: ﴿َدنَا َفَتَدلَّى * َفكَاَن 

َقاَب َقْوَسْيِن أَْو أَْدنَى﴾ )النجم: 9-8(.
تكرار الوصيّة بالتقوى في كّل من خطبتَي صالة الجمعة في كّل أسبوع، 
أحد أوجه دور التكرار في التربية الدينيّة للناس. إّن بقاء الحياة متوقّف 
على التنفس المتكّرر، والكماالت إنّما تحصل بالتكرار، فبمرّة واحدة من 
اإلنفاق واإلقدام ال يحصل اإلنسان على ملكة السخاء والشجاعة، كما أّن 

الرذائل والخبائث تثبت في روح اإلنسان من خالل التكرار.
* »اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك«

لذا في هذا القسم، ثّمة عشرة أمور: »اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك«:
1- بوجهك الكريم:

 الله تعالى ليس بجسم، كي يكون له وجه. فالمقصود من هذه الكلمات 
ليس معناها الظاهرّي. نقرأ في سورة البقرة اآلية 115 قوله تعالى: ﴿َولِلِّه 
الَْمْشرُِق َوالَْمْغرُِب َفأَيَْنَما تَُولُّواْ َفَثمَّ َوْجُه اللِّه إِنَّ اللَّه َواِسٌع َعلِيٌم﴾، وفي آخر 

سورة القصص أيضاً نقرأ قوله تعالى: ﴿كُلُّ َشْيٍء َهالٌِك إِالَّ َوْجَهُه﴾. وعليه:
أوالً: وجه الله باٍق وفي كّل مكان، لذا ال بّد من أن نقصده هو فقط 
لحاجاتنا، وإذا جعلنا أولياء الله واسطة، فال بّد من أْن نعلم بأنّهم يقومون 

بإيصال الفيض اإللهّي إلينا.
ثانياً: هو كريم. وقد ذكرت هذه الصفة في القرآن كإحدى الصفات 
العظيم  يعني  والكريم   .16 )االنفطار:  الْكَِريِم﴾  ِبَربَِّك  َغرََّك  ﴿َما  اإللهيّة: 

والمعطي.
الكريم في  الله  لوجه  والكامل  البارز  المصداق  إّن  القول  نعم، يمكن 
 Q هذا العصر والزمان هو اإلمام المهدّي |؛ ألنّه جاء عن اإلمام الرضا
قال: »وجه الله أنبياؤه ورسله وحججه صلوات الله عليهم. هم الذين بهم 
في  نقرأ  أيضاً  الندبة  دعاء  وفي  ومعرفته«)2(.  دينه  وإلى  الله  إلى  يتوّجه 

وصف إمام الزمان |: »أين وجه الله الذي إليه يتوّجه األولياء«.
2- وبنور وجهك المنير:

بهذا  »عرفة«  دعاء  في  تعالى  الله   Q الحسين  اإلمام  يخاطب 
7الخطاب: »فأسألك بنور وجهك الذي أشرقت له األرض والسماوات«)3(.
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هناك فرق بين نور الوجه وبين الوجه الوارد في الجملة السابقة. فالله 
نور جماله، وهو  انعكاس  العالم هو  نور  وكل  أيضاً  ومنوِّر  نور  تعالى 
الذي يعطي النور لمن يشاء ويجعله نورانياً. وكل فرد بمقدار ما يكون 
مقّرباً من الحضرة اإللهيّة يصير منيراً، لذا ُوصف النبي P في القرآن 
ًرا َونَِذيًرا * َوَداِعًيا  بأنه منير، ﴿يَا أَيَُّها النَِّبيُّ إِنَّا أَْرَسلَْناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ

ِنيًرا﴾ )األحزاب: 46-45(. إِلَى اللَِّه ِبإِْذنِِه َوِسَراًجا مُّ
واليوم، فإن المخلوق الوحيد الذي اكتسب نوره من الله تعالى في 
المرتبة األعلى، والذي يعطي النور لمن سواه، هو آخر ورثة النبّي، اإلمام 

المهدّي |.
3- وملكك القديم:

الله تعالى هو المالك وهو َمن بيده جميع أمور عالم الوجود، ﴿َولِلِّه 
َماَواِت َواألَْرِض﴾ )المائدة: 1120. ُملُْك السَّ

»الملِك« في اللغة بمعنى الحاكم ومن بيده زمام األمور، وفي سورة 
َماَواِت َواأْلَْرِض يُْحِيي َويُِميُت َوُهَو َعلَى كُلِّ  الحديد، اآلية 2: ﴿لَُه ُملُْك السَّ

َشْيٍء َقِديٌر﴾.
4- يا حّي يا قّيوم:

في آية الكرسي نقرأ قوله تعالى: ﴿اللُّه اَل إِلََه إِالَّ ُهَو الَْحيُّ الَْقيُّوُم﴾. 
حّق  في  معناها  عن  اإللهية  الــذات  حّق  في  الحياة  معنى  يفترق 
اآلخرين، وهي كسائر الصفات اإللهيّة ال تقبل االنفكاك عن الذات، فال 
طريق لطروء الفناء عليه تعالى: ﴿َوتََوكَّْل َعلَى الَْحيِّ الَِّذي اَل يَُموُت﴾ 

)الفرقان: 158.
لما  اسم  والِقوام:  والقيام  القيام،  من  فهي  »القيّوم«  أّما 
لما  ناد:  والسِّ كالِعماد  يثبت،  أي  الشيء؛  به  يقوم 
يُعمد ويُسند به)4(. وكلمة »قيّوم« قد جاءت 
في القرآن الكريم ثالث مرّات، وفي كّل 
كانت  الثالثة  المرّات  هذه  من  مرّة 
تأتي معها كلمة »حّي«. وقيام الله 
تعالى بنفس ذاته، وأما قيام سائر 

الموجودات فبوجوده سبحانه.
والمراد من القيوميّة اإللهيّة 
وتدبيره  وحفظه  تسلّطه  هو 
لمخلوقاته.  الكامل  سبحانه 

في رحاب بقية اهلل
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وقيامه دائم ومحيط من كّل جانب: يخلق، ويرزق، ويهدي، ويميت، وال 
يغفل أبداً.

وهكذا  الفيض.  منبع  إلى  حيّاً  بقائه  في  يحتاج  حّي  موجود  كّل 
جميع الموجودات تحتاج في حياتها إلى »الحّي«، والستمرار بقائها إلى 
االستمداد من »القيوم«. يقول أمير المؤمنين Q: »كّل شيء خاضع 

له، وكل شيء قائم به«)5(.
5- باسمك الذي أشرقت به السموات واألرضون:

العون  أطلب  أنّني  يعني  الله  باسم  الطلب  الداعي  يؤكّد  أخرى  مرة 
منك فقط، وأنت معتَمدي ومعشوقي فقط، ألّن جميع من في هذا العالم 
وما فيه راجع إلى الله سبحانه. واألنبياء إنّما جاؤوا ليُرجعوا الناس إلى الله 
تعالى، فالتوحيد معناه أّن أصل وأساس ومنبع هذا الوجود هو الله تعالى.

﴿َوأَْشرََقِت  تعالى:  يقول  الفقرة.  هذه  يشبه  ما  الكريم  القرآن  وفي 
بَْيَنُهم  َوُقِضَي  َهَداء  َوالشُّ ِبالنَِّبيِّيَن  َوِجيَء  الِْكَتاُب  َوُوِضَع  َربَِّها  ِبُنوِر  اأْلَْرُض 

ِبالَْحقِّ َوُهْم اَل يُظْلَُموَن﴾ )الزمر: 169.
النور  الدنيا خالية من  أّن  الله ليس معناه  بنور  قالوا: إشراق اآلخرة 
بنور ربّها، لكّنه بسبب خصائص  أيضاً مشرقة  الدنيا كاآلخرة  اإللهّي، بل 
الدنيا وأحكامها فإّن هذا النور غير مشاَهد، وأّما في اآلخرة فسوف يتجلّى 

النور اإللهّي بالكامل، وسيقف عليه الجميع ويشاهدونه.
أنّه بناًء على ما يعتقد به الشيعة، فإّن أهل  وال بّد من أن يُعلم، 
البيت R هم أعظم تجلّيات النور اإللهي، وإّن نورهم يشرق ويهدي 

بنور الله تعالى.
وفي رواية ذكرت أّن اإلمام المهدي | هو سبب نور األرض)6(.

نعم، اآلية المذكورة فُّسرت وأُّولت في الروايات بقيام اإلمام المهدّي | 
أيضاً. وفي الحقيقة هو نوع تشبيه وتأكيد على هذا األمر.

اإلمام  زمان ظهور  في  العالم  تغيّر   Q الصادق  اإلمام  يُبيّن  كما 
صاحب العصر والزمان | في ظّل اآلية الشريفة: ﴿َوأَْشرََقِت اأْلَْرُض ِبُنوِر 
َربَِّها﴾، بقوله: »إّن قائمنا إذا قام أشرقت األرض بنور ربّها واستغنى العباد 

عن ضوء الشمس«)7(.

نهج البالغة، قسم الوصايا، 1.47 1)
التوحيد، الصدوق، ص 1.117 2)
بحار األنوار، المجلسي، ج 95، ص 219؛ إقبال 1 3)

األعمال، ابن طاووس، ج 1، ص 343.
األصفهاني، 1 4) الراغب  القرآن،  ألفاظ  مفردات 

ذيل كلمة »قيوم«، ص 156.

نهج البالغة، )م.س1، الخطبة رقم 1.108 5)
حديث 1 6) اآلية،  ذيل  الحويزي،  الثقلين،  نور 

القمي،  إبراهيم  بن  القمي، علي  تفسير  121؛ 
ج 2، ص 253.

بحار األنوار، )م.س1، ج 52، ص 1.337 7)
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 بقلب مطمئن)*(
ٌ

صالة
كريَّة-  من اآلداب القلبّية المهّمة للعبادات -وخصوصاً العبادات الذِّ
الطمأنينة. وهي غير الطمأنينة التي اعتبرها الفقهاء )رضوان الله عليهم( 
في خصوص الصالة، فهذه عبارة عن أّن السالك يأتي بالعبادة مع سكون 
القلب، واطمئنان الخاطر؛ ألّن العبادة إذا أُتي بها حال اضطراب القلب 
في  منها  أثر  يحصل  وال  العبادة،  هذه  بمثل  ينفعل  ال  فإنّه  وتزلزله 

ملكوت القلب وال تصير حقيقة العبادة صورة باطنّية للقلب.

* تأثُّر القلب بالعبادة
يتأثّر  أن  واألوراد  األذكار  وتكثير  العبادات  تكرار  جهات  إحدى  من  إّن 
القلب منها وينفعل، حتّى يتشّكل باطن السالك شيئاً فشيئاً من حقيقة الذكر 
والعبادة، ويتّحد قلبه بروح العبادة. وطالما لم يكن للقلب اطمئنان وسكون 
وطمأنينة ووقار، لم يكن لألذكار والنسك فيه تأثير، وال يسري أثر العبادة في 
ظاهر البدن وملكه إلى ملكوته وباطنه، وال يؤدي إلى القلب حظوظه من 
العبادة. وهذا من األمور الواضحة التي ال تحتاج إلى بيان، وتُعلم بأدنى تأّمل.

منها  يظهر  وال  أصالً،  بها  القلب  يشعر  ال  بحيث  العبادة  كانت  وإذا 
نشأة  إلى  الُملك  نشأة  من  تصعد  وال  عليها  يتحّفظ  فال  الباطن؛  في  أثر 
القلب  صفحة  عن  بالكليّة  صورتها  تُمحى  أن  الممكن  ومن  الملكوت، 

نور روح اهلل
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الموت  مرض  شدائد  عند  بالله1  )ونعوذ 
وسكراته المهيبة. واألهوال والمصائب التي 
تكون بعد الموت، فيُقدم اإلنسان على الله 

وهو صفر اليدين.
* لّقن قلبَك الّذكر

»ال  الشريف:  الذكر  مثالً،  لذلك  ونذكر 
إله إاّل الله محّمدP رسول الله« إذا قاله 
وراح  لبّه،  من  وباطمئنان  قلبه  من  أحد 

الشريف،  الذكر  القلب هذا  يعلّم 
به  ويتكلّم  الّذكر  القلب  فيتعلّم 

شيئاً فشيئاً؛ حتّى يتبع لسان القلب اللّسان 
أوالً ثم يتبعه  الظاهر، فيكون القلب ذاكراً 
هذا  وإلى  ذاكراً.  فيصبح  الظاهر،  اللسان 
في   ،Q الصادق  اإلمام  أشار  المعنى 
رواية مصباح الشريعة قال: »فاجعل قلبك 
القلب  بإشارة  إاّل  تحرّكه  ال  ولسانك  قبلة، 

وموافقة العقل ورضى اإليمان«)1(.
ففي أّول األمر ما لم ينطق لسان القلب 
فعلى سالك طريق اآلخرة أن يعلّمه النطق 
فإذا  وسكون،  طمأنينة  مع  الذكر،  ويلّقنه 
القلب  يكون  بالنطق  القلب  لسان  انفتح 
قال  إذا  وأّما  األعضاء.  ولسائر  للّسان  قبلة 
القلب  في  بال سكون  الشريف  الذكر  هذا 
وال طمأنينة منه، ومع العجلة واالضطراب 
تأثير  أّي  منه  يكون  فال  الحواس،  واختالل 
في القلب، وال يتجاوز حّد اللسان والسمع 
الظاهريّين، إلى الباطن والسمع اإلنسانّي، 
يصير  وال  الباطن،  في  حقيقته  تتحّقق  وال 
الزوال،  ممكنة  غير  للقلب  كماليّة  صورة 
فإْن أصابته األهوال والشدائد، وبالخصوص 
كليّاً  الذكر  ينَس  وسكراته؛  الموت  أهوال 

 اجعـــــــل قلبك قبلة، 

ولسانــــــك ال تحّركه إاّل 

بإشارة القلــب وموافقة 

العقــــل ورضى اإليمان
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وينمِح الذكر الشريف عن صحيفة قلبه، وعند سؤال القبر ال يحير جواباً. 
حقيقة  من  عندها  نفسه  في  يجد  ال  ألنّه  حاله؛  يفيد  ال  أيضاً  والتلقين 
وما  لسانه  بلقلقة  قاله  ما  وألّن  أثراً.  المعارف  وسائر  والرسالة  الربوبيّة 
حصلت له صورة في القلب قد انمحى من خاطره ]ذاكرته[؛ فال يكون له 

نصيب من الشهادة بالربوبيّة والرسالة وسائر المعارف.
وفي الحديث أّن طائفة من أّمة الرسول األكرم P، إذا أوردوهم في 
النار ونظروا إلى »مالك« )خازن جهنم1 نسوا اسم الرسول P من هيبته 

مع أنّهم من أهل اإليمان، كما هو في نفس ذلك الحديث.
* كنت سمعه وبصره

في  العقول  مرآة  في   M المجلسي  الشأن  العظيم  المحّدث  قال 
شرح الحديث الشريف: )كنت سمعه وبصره1 ما حاصله أّن من لم يصرف 
بصره وسمعه وسائر أعضائه في سبيل إطاعة الحّق تعالى لم يكن له بصر 
وسمع روحانيّان، وهذا البصر والسمع الملكيان الجسمانيان ال ينقالن إلى 
ذاك العالم، ويكون اإلنسان في عالم القبر والقيامة بال سمع وبال بصر. 

والميزان في السؤال والجواب في القبر تلك األعضاء الروحانية.
ومن  كثيرة،  وآثارها  الطمأنينة  من  النحو  في هذا  الشريفة  واألحاديث 
هذه الجهة أُمر بترتيل القرآن الشريف، وفي الحديث: عن اإلمام أبي عبد 
الله Q قال سمعته يقول: »من نسي سورة من القرآن ُمثّلَت له في صورة 
حسنة ودرجة رفيعة، فإذا رآها قال: من أنِت؟ ما أحسنك! ليتِك لي، فتقول: 

أما تعرفني؟ أنا سورة كذا وكذا، لو لم تنسني لرفعتك إلى هذا المكان«)2(.
من  عّز وجل  الله  إلى  أحّب  »ما من شيء  الشريف:  الحديث  وفي 
المداومة  أنّه مع  العمدة فيه  السّر  عمل يداوم عليه وإن قّل«)3(. ولعّل 

يكون العمل صورة باطنيّة للقلب، كما ذكرنا.

)*1 اآلداب المعنوية للصالة، اإلمام الخميني، في 
بيان الطمأنينة من ص )150-47.

بحار األنوار، المجلسي، ج90، ص1.158 1)
الوافي، الفيض الكاشاني، ج9، ص1.1713 2)
)م.ن1، ج4، ص1.357 3)

الهوام�ش
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فلسطين مفتاح االنتصار)*(
فحّب  األهمّية.  بالغ  موضوٌع   ،R البيت  أهل  محّبة  إّن 
المسلمين  كّل  اإلســالم.  في  معّينٍة  بجماعٍة  يختّص  ال  البيت  أهل 
عدٌد  هناك  كان  نعم،   .R الرسول  بيت  أهل  ــوّدون  وي يحّبون 
أهل  يعادون  النواصب  اسمهم  التاريخ  في  جــّداً  وقليل  محدوٌد 
دوافعهم  تكون  أن  المحتمل  من  أيضاً  هؤالء  وحّتى   ،R البيت 
المسلمين  لكّن  للكلمة.  الحقيقّي  بالمعنى  دينّية  وليست  سياسّية، 
ألهل  محّبين  يُعتبرون  اليوم  وإلى  األّول  اإلسالم  صدر  منذ   قاطبًة 

بحّد  الجملة  هــذه  حسناً،   .R البيت
جعل  يمكن  أنّه  وهو  لنا؛  درٌس  هي  ذاتها 
واالتّــفــاق  لالتّحاد  مــحــوراً  المحّبة  هــذه 
المبارك  الوجود  أّن  كما  المسلمين.  بين 

للوحدة  ومحور  وسيلة   P ــالم  اإلس لرسول 
الشريفة  والكعبة  القرآن  وكذلك  المسلمين.  بين 

أهل  لمحّبة  يمكن  المسلمين،  بين  لالتّحاد   محور 
البيت R أيضاً أْن تكون محوراً التّحاد المسلمين 

وتقريب قلوب بعضهم من بعض.

مع اإلمام الخامنئي
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* العالم اإلسالمّي اليوم جريح
إّن العالم اإلسالمّي اليوم بأمّس الحاجة إلى هذا االتّحاد والتعاطف. 
-من  اإلسالم  أعداء  استطاع  لقد  جريح.  اليوم  اإلسالمّي  العالم  إّن جسد 
وإشغال  بينهم  ما  في  الخالف  إيقاع  والخالفات-  الحروب  إشعال  خالل 
بعضهم ببعض، مع بقاء أعدائهم في أمن وأمان. يعيش الكيان الصهيونّي 
الغاصب حال األمان في منطقة غرب آسيا، فيما يخوض المسلمون في 

دماء بعضهم بعضاً! 
يجب أن نعترف، بكّل أسف، أّن هناك داخل األمة اإلسالميّة والحكومات 
اإلسالميّة نفسها، َمن يقوم بما تريده أمريكا والصهيونيّة، ويتكّفل بنفقاته، 
لهم. من أجل ماذا؟ من أجل جرح جسم  أداًة  ويوفّر مقّدماته، فيصبح 
األمة اإلسالميّة. في مثل هذه األوضاع والظروف، إّن اتّحاد األّمة 
اإلسالميّة أوجب الواجبات. يجب أْن نجتمع حول بعضنا بعضاً.

* فلسطين قضّية العالم اإلسالمّي
داخل  إلى  الحروب  جّر  في  اإلسالم  أعداء  مصلحة  تكمن 
في  صمدنا  لقد  لألسف.  الحروب  أشعلوا  وقد  اإلسالمي.  العالم 
وجه مؤامرة العدّو ونحن نؤمن أنّنا، وبتوفيق الله تعالى وإرادته 

ومشيئته وبإذنه، سننتصر على أعدائنا في هذه المواجهة. 
إّن فلسطين اليوم هي قضيّة العالم اإلسالمّي األولى. كّل 
من يفهم ويدرك قضيّة فلسطين بصورة صحيحة، يقّر بأنّها قضية العالم 
ألن  اإلسالم،  أعداء  على  االنتصار  مفتاح  قضيّة  وهي  األولى.  اإلسالمّي 

فلسطين بلد إسالمّي، وقد غصبوه وانتزعوه من أهله. 
المنطقة.  هذه  بلدان  بأمن  لإلخالل  مقراً  وجعله  بلداً  العدّو  احتّل 
يجب مقاومة هذه الغّدة السرطانيّة. ولكم أْن تالحظوا كيف أن شخصاً 
ال  وبأنّه  حرام  الصهيونيّة  قتال  بأّن  يفتي  الدينّي،  اإلفتاء  لباس  يكتسي 
يجوز مساعدة الجماعة الفالنيّة التي تناضل ضّد الصهيونيّة! إنّها فاجعة 
بهذه  اإلسالم  اإلسالمّي ضّد مصالح  العالم  َمن في  بعُض  يعمل  أْن  حقاً؛ 
الصورة، وذلك تماماً بخالف النّص القرآنّي الصريح بأّن المؤمنين ﴿أَِشّدآُء 
َعلَى الكّفاِر ُرَحمآُء بَيَنُهم﴾ )الفتح: 129. فهؤالء »أشداء على المسلمين« 

و»رحماء مع الكّفار«. عالقاتهم مميّزة وجيّدة معهم.
بُعِ  يقول أمير المؤمنين Q في نهج البالغة: »َواللِه اَل أكوُن كالضَّ
تَناُم َعلى طوِل اللَْدم )1(«)2(. يجب أْن نكون هكذا، فال يمكننا أْن نخلد إلى 

النوم ونغفل ونتجاهل كيد العدّو. يجب أْن نكون يقظين.

اليوم  فلسطيــــــن  إّن 

ــة الــعــالــم  هــي قــضــّي

وهي  األولى،  اإلسالمّي 

االنتصار  مفتاح  قضّية 

ــداء اإلســـالم ــ عــلــى أع

مع اإلمام الخامنئي
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* على العالم اإلسالمي التيّقظ!
األخّوة  هذه  مقتضياتها  من  مقتضياتها.  الصحوة  ولهذه 
والمحبّة التي يجب أن نتحلّى بها لمكافحة ومواجهة العوامل 
األعداء.  أولئك  تساعد  التي  أو  اإلسالمّي،  العالم  تعادي  التي 
ينبغي أن تُعرّفوا الناس الذين يستمعون إلى الحقائق الواقعيّة 
اليوم في العالم اإلسالمّي. وإنّنا بالتأكيد لن نترك هذا الواجب.

الحمد لله على أّن العالم اإلسالمي قد تيّقظ اليوم. نحن 
المسلمين في مختلف البلدان نُشّكل حقيقة عظيمة مفروضًة 

وجه  في  الوقوف  اليوم  اإلسالمّي  للعالم  يمكن  والكفر.  االستكبار  على 
في  توجد  أنّه  على  لله  والحمد  وفكره.  كلمته  وفرض  واالستكبار  الكفر 
إيران دولة باسم اإلسالم وهي تفخر بأنّها دولة إسالميّة. بالطبع، نحن لم 
نصل بعد إلى كّل آمالنا في تحقيق حاكميّة اإلسالم في البالد. نحن في 
منتصف الطريق، لكّن هدفنا هو تحقيق كّل األهداف اإلسالميّة وتحكيم 
الشريعة اإلسالميّة بالكامل. سوف نتابع هذا الهدف بتوفيق الله تعالى 

وإذنه، وسيكون هذا وسيلة لالنتصار على أعداء اإلسالم. 
نأمل، بتوفيق من الله، أن يأتي اليوم الذي تعود فيه فلسطين ألهل 
يوم  اليوم  ذلك  سيكون  لبالده،  مالكاً  فلسطين  شعب  ويكون  فلسطين 
عيد في العالم اإلسالمّي، وسوف توّجه لالستكبار، في ذلك اليوم، الضربة 
الحقيقيّة التي تقصم ظهره، نحن نسعى ونعمل ألجل هذا وسوف يأتي 

ذلك اليوم إن شاء الله. 

)*1 كلمة اإلمام الخامنئي{ في مؤتمر محّبي 
أهل البيت R - 2017/11/23م.

من 1 1) األرض  في  يقع  الشيء  صوت  الَلْدم: 

منظور،  ابن  العرب1،  )لسان  ونحوه  الَحَجر 
ج12، ص539.

نهج البالغة، الخطبة رقم 1.6 2)

الهوام�ش

كّل  تحقيق  هو  هدفنا 

األهــــداف اإلســالمــّيــة 

وتــحــكــيــم الــشــريــعــة 

اإلسالمّيـــــــــة بالكامل
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* جذور االستهزاء والسخرية
لالستهزاء والسخرية عوامل وجذور باطنيّة عديدة، منها ما يرتبط 

بالقوى الشهويّة، ومنها ما يرتبط بالقوى الغضبيّة. ولهذا الفعل المذموم 

جهات شهوية أحياناً، كتحصيل المال أو الجاه والمقام، ومنها جهات لها 

عالقة بالغضب والسخط كالحقد والعداوة.

ومن هذه العوامل والجذور المؤثِّرة:

1- الطمع بالمال أو المقام: قد يستهزئ بعضهم باآلخرين، فيصّفقون 

لألغنياء، أو ألرباب المناصب؛ لتُدرَّ عليهم األموال عبر هذا  طرباً 

الطريق، أو ليحصلوا على الجاه والمقام، فيكون هذا العمل مصدراً 

للرزق أحياناً، وقد يقومون بعرض سوابقهم وأنشطتهم، كالمهرّجين 

العاملين في البالط الحاكم، فهم يسخرون من اآلخرين من أجل 

إضحاك الناس وتسليتهم.

في  يقومون  بل  لهم،  عمالً  المذموم  الفعل  هذا  يُعّد  ال  وأحياناً 

ال يسخـْر 
قـوٌم مــن 
قـــوم )2(
آية الله الشيخ مجتبى الطهراني }

بعد أن تناولنا في العدد السابق أقسام االستهزاء والسخرية، 
ولماذا يعّد هذا األسلوب قبيحاً عقالً، وحراماً شرعاً، ال بّد من 
والسخرية،  االستهزاء  جذور  عن  المقال،  هذا  في  البحث، 

ونتائجهما في الدنيا واآلخرة.

أخالقنا
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بعض األوقات بتسلية اآلخرين وإضحاكهم من خالل السخرية من بعض 

الناس، ويسّمى هذا الفسق، ويُسّمى فاعله فاسقاً، وتُسّمي المجتمعات 

البشرية المعاصرة بعض هذه األفعال فناً، وفاعله الفّنان)1(.

واالستهزاء  اآلخرين  من  السخرية  تحدث  قد  والكراهية:  الحقد   -2

والحقد.  العداوة  وإظهار  الغضب،  نار  إطفاء  بغية  بهم 

وتكون دوافع المستهزئ في هذه الحالة، إظهار كراهيَته 

للُمستَهزأ به المعيَّن الذي يقصده، وحقده عليه، فهو بهذا 

وهذا  وإهانته،  اآلخر  سمعة  تخريب  إلى  يسعى  الفعل 

له.  وبُغضه  يقصده  لمن  المستهزئ  كراهية  عن  يعبّر 

ومن  المذكور،  الفرد  لهذا  عداءه  هو  السبب  يكون  وقد 

االستهزاء  إلى  يؤّدي  الذي  للمؤمنين  الكّفار  عداوة  ذلك 

بالمؤمنين والسخرية منهم.

ورتبهم  األشخاص  لمواقع  الحسد  َعّد  يمكن  الحسد:   -3

فالشخص  عليهم،  والضحك  منهم  للسخرية  مهّماً  عامالً 

الحاسد الذي ال يمتلك الموقع المهّم نفسه الذي يملكه 

المحسود، أو من وقع نظره عليه، يسعى وبأّي طريقة ممكنة 

إلى التوهين موقعه، والتنقيص من شأنه، ومحاربته.

* النتائج المذمومة لالستهزاء والسخرية
وغير  مذمومة  ونتائج  أضرار  منهم  والسخرية  باآلخرين  لالستهزاء 

مفيدة في الدنيا واآلخرة، وهي تختّص بالمستهزئ والمجتمع البشرّي، 

ومن ذلك:

أ- النتائج الدنيوّية:

1- االستخفاف بالساخر: يكون الساخر، بارتكابه هذه األفعال السخيفة 

في  وسبباً  وهزيالً،  ضعيفاً  فرداً  آخر-،  شيء  أّي  –قبل  والمضرّة 

االستخفاف به، وهدر كرامته، وإذهاب وقاره وهيبته.

2- الحقد والعداوة: قد ينتج عن االستهزاء نوع من الحقد والكراهية 

بين الساخر والُمستهزَأ به.

ــريـــن  اآلخـ ــة  ــي ــســل ت  

خالل  من  وإضحاكهم 

بعض  ــن  م الــســخــريــة 

فسقاً،  يسّمى  الناس، 

فاسقاً،  فاعله  ويسّمى 

المجتمعات  وتسّمــــي 

البشرية المعاصرة بعض 

»الفن«،  األفعال  هذه 

ــان« ــّن ــف ــه »ال ــل ــاع وف
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3- ضعف رابطة األخّوة: السخرية تضعف رابطة األخّوة بين المؤمنين، 

وتقضي عليها؛ وذلك ألّن ضحك السامعين والمراقبين لمشهد 

االستهزاء والسخرية، يُضعف رابطة األخّوة، ويؤّدي إلى زوالها.

4- العقوبة في الدنيا: إّن للسخرية من الّناس واالستهزاء بهم 

عقوباٍت إلهيًّة في الدنيا، ولعّل كثيراً من هؤالء المستهزئين 

سيبتلون بما كانوا به يستهزئون، وسيُسخر منهم كما كانوا من 

غيرهم يسخرون.

روي عن اإلمام زين العابدين Q أنه قال في خطبة له 

Q لتوضيح الذنوب وأنواعها وبيانها: »والذنوب التي تنزل 

النقم... واالستهزاء بهم ]بالناس[ والسخرية منهم«)2(.

قال الشاعر الفارسّي جالل الدين الرومي شعراً معناه:

الهامة  * فسيضرب على  »كّل من يستهزئ بخواّص عّشاق الحّق 

بسيف غضبه من ِقبَل الجاّلد البطل القوّي.

وال يهمله غضب الله ما بقي يتنّفس * وإن كانت الطاعة ألهل 

السماء واألرض، فليَعتبر من إبليس!

َد وجه الشيطان * بسبب سخريّته بآدم. وهذا جيل آدم، قد سوَّ

لقد سِخر أبو جهل بأحمد المرسل P * وكذلك واجه موسى بن 

عمران سخرية فرعون.

فصبراً، حتى حّل بأبي جهل * وفرعون عذاب الله األكبر«)3(.

ب- النتائج األخروّية:

 P 1- السخرية من المستهزئ يوم القيامة:  روي عن النبّي األعظم

الجّنة،  من  باب  يُفتح ألحدهم  بالناس  المستهزئين  »إّن  قال:  أنّه 

فيقال: هلّم، فيجيء بكربه وغّمه، فإذا أتاه أُغلق دونه، ثم يفتح 

له باب آخر، فيقال: هلُّم هلُّم، فيجيء بكربه وغّمه، فإذا أتاه أُغلق 

دونه، فما يزال كذلك، حتى إّن الرجل ليُفتح له الباب، فيقال: هلُّم 

هلُّم فما يأتيه«)4(.

وتتناسب عقوبة كّل شخص مع عمله في يوم القيامة، فإذا سخر 

سخر  من  كّل  سُيجازى 

فــإذا  ــه،  ــذائ إي بسبب 

استهزأ باألعمال الصالحة 

للمؤمـــــن وسخر منها، 

سُيجازى بأشــّد العقوبة 

في اآلخرة، ولعذاب الله 

وأخزى أشّد  اآلخرة  في 

أخالقنا
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من أحد، سخر هذا منه. وإذا ذاق 

يتناسب  الذي  العادل  اإلنسان جزاءه 

مع عمله، فسيحّس بأثر عمله المذموم والسيّئ.

»لتجّسم  ساحة  القيامة  تكون  ــح:  أوض وبعبارة 

اإلنسان.  يصدر عن  الذي  العمل«  أو »مشاهدة حقيقة  األعمال« 

ابتالئه  بسبب  اإلنسان،  يُحرم  حيث  وحقيقة،  باطن  اإلنسان  وألعمال 

بالحجب الدنيوية، عن مشاهدتها. وعند إزهاق أرواح الّناس وخروجها 

سيرون  الحجب،  هذه  عبر  القيامة،  عالم  إلى  ودخولها  الدنيا،  من 

في  وجّل  عّز  الله  أخبر  وقد  عليه،  هي  وكما  حقيقتها  على  أعمالهم 

القرآن الكريم عن عاقبة من سخر من أهل اإليمان واستهزأ بهم في 

الحياة الدنيا، فقال:

ــِك  اأْلََرائِ َعلَى   * يَْضَحكُوَن  اِر  الْكُفَّ ِمَن  آَمُنواْ  الَِّذيَن  ﴿َفالَْيْوَم 

يَنظُُروَن﴾ )المطففين: 35-34(.

2- إبعاد المستهزئ عن رحمة الله: سيُجازى كّل من سخر من اآلخر 

بتصرفه السيّئ بسبب إيذائه؛ ألّن إيذاءه هو إيذاء لله، ومن آذى 

الله، أبعده الله عن رحمته؛ فإذا استهزأ، مثالً، باألعمال الصالحة أو 

العقائد الحّقة والصائبة للمؤمن وسخر منها، سيُجازى بأشّد العقوبة 

والعذاب في اآلخرة، ولعذاب الله في اآلخرة أشّد وأخزى)5(.

يشمل هذا الحكم كاّلًّ من الطرفة والفكاهة، 1 1)
والكاريكاتور، إذا كان في مقام السخرية.

وسائل الشيعة، الحّر العاملي، ج16، ص281، 1 2)
ح21556.

ديوان شمس، الغزل، العدد 1.1967 3)

ج5، 1 4) الكــاشاني،  الفيض  البيضاء،  المحّجـــة 
ص236.

مستــــدرك الوسائل، المحــّدث النوري، ج9، 1 5)
19ص99، ح10335.
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1- كتب الضالل واإلضالل
هي ما وضع لغرض إضالل الناس وإغوائهم، وما يوجب 
ويشمل  والفروع،  واألخالق  العقائد  في  والغواية  الضاللة 
كتب كّل ما يخالف اإلسالم عقيدًة وأخالقاً وشريعًة، ويشمل 
كتب الفحش والهجاء والسخرية والخالعة والبَدع، ويشمل 

وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعّي.
2- حكم كتب الضالل واإلضالل

ونشرها  ونسخها  واإلضــالل  الضالل  كتب  حفظ  يَحرُم 
وتدريسها ودرسها...

3- التعرّف إلى كتب الضالل واإلضالل
الضالل  كتب  على  ــالع  االطّ اجتناب  وجوباً  األحــوط 
أو زيادة  التعرّف  الديانات األخرى لمجرّد  واإلضالل، وكتب 

التعرّف إليها.
4- جواز قراءة كتب الضالل واإلضالل

يجوز االطاّلع على كتب الضالل مع وجود غرض صحيح، 
كالرّد عليها، مع كون الشخص أهالً لذلك، ومأموناً من الضالل، 
وإذا لم يكن أهالً لذلك أو لم يكن مأموناً من الضالل فال 

من أحكام 
مقّدمات 
ووسائل الضالل
الشيخ علي معروف حجازي

تسّبب بعض الوسائل )كاإلعالم والكتب 
والمجاّلت ووسائل التواصل االجتماعّي...( 
اإلنسان  يخسر  وقد  ــالل.  واإلض اإلفساَد 
على  إطاللة  وإليكم  وآخرته.  دينه  بسببها 

بعض األحكام المرتبطة بهذا الموضوع:

فقه الولي
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يجوز، بل يجب على من يُخشى عليه الضالل والزلل إتالفها أيضاً، فالالزم 
على أمثال هؤالء التجّنب عن الكتب المشتملة على شبهات ومغالطات 
عجزوا عن حلّها والدفاع عنها، وال يجوز لهم شراؤها وإمساكها وحفظها، 

بل يجب عليهم إتالفها.
5- المدارس المضّلة

إذا توفّر في إدخال األوالد في المدارس التي تُدرّس فيها بعض العقائد 
الفاسدة ثالثة شروط فيجوز إدخالهم، وإذا انتفى أّي شرط منها فال يجوز 

إدخالهم فيها. وهذه الشروط هي:
أ- عدم الخوف على عقائدهم الدينيّة.

ب- عدم الترويج للباطل.
ج- تجّنب دراسة المطالب الفاسدة الباطلة المضلّة.

6- الكتب واألشعار المثيرة
ال يجوز قراءة الكتب والمجاّلت ونحوها، وقراءة واستماع األشعار إذا 

كانت مثيرة للشهوة أو يترتّب عليها مفسدة.
7- تعّلم مسائل القرض الربوّي

إّن مجرّد تدريس ودراسة مسائل القرض الربوّي دون ممارسته ليس 
حراماً.

8- تعّلم صناعة األمور المحرّمة
إّن تعلّم مسائل تتعلّق بكيفيّة صنع الخمور والمخّدرات وغيرها من 
التعلّم وليس للمشاركة في صنعها أو دعمها  المحرّمات إذا كان لمجرّد 

وتأييدها فال مانع منه.

الكتب  ــراءة  ق يجوز  ال 

كانت  إذا  والــمــجــاّلت 

أو  لــلــشــهــوة  ــرة  ــي ــث م

يترّتب عليــــها مفسدة
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9- تعّلم الفلسفة
بأنّها ال تسبّب  الفلسفة لمن يطمئّن من نفسه  يجوز دراسة وتعلّم 
له تزلزالً في معتقداته الدينيّة، بل هو واجب في بعض الموارد. ويجوز 
تعليم الفلسفة لمن يطمئّن بأنّها ال تسبّب له تزلزالً في معتقداته الدينيّة.

10- تعّلم وتعليم القصص الخيالّية
الحيوانات  حياة  عن  الخياليّة  القصص  وحكاية  وتعليم  تعلّم  يجوز 
والناس فيما إذا ُوجدت قرائن تثبت أنّها خياليّة، بما ال يؤدي إلى الكذب.

11- تعّلم المحاماة
يجوز تعلّم المحاماة تحت أّي اختصاص إذا لم يسبّب له ذلك إضالالً 
وإفساداً، ولكن ال يجوز مخالفة الشريعة اإلسالميّة في أّي عمل يقوم به 

المحامي.
12- يجوز تعّلم أّي شخص ألّي علم أراد، إذا كان لغرض عقالئّي مشروع، ولم 

يكن فيه خوف الفساد وال اإلفساد.
13- اإلعالم الضاّل

إذا كان اإلعالم يقّدم برامج تسبِّب إضالالً وإفساداً فال يجوز متابعة 
هذه البرامج لمن يَحتمل أن تسبّب له الضالل والفساد، وال يجوز الترويج 
يسبّب  ما  على  التحّفظ  على  التركيز  مع  وسيلة،  أّي  على  كهذه  لبرامج 

اإلضالل واإلفساد في وسائل التواصل االجتماعّي.
البرامج إاّل لمن يأمن على نفسه من الضالل  وال يجوز حضور هذه 

والغواية، وكان له غرض عقالئّي كالرّد عليها.
ووسائل اإلعالم والتواصل االجتماعّي من أكثر وسائل الفتك في عقائد 
المؤمن وأخالقه وسلوكه وأموره الفقهيّة، فيجب أن ال يشارك إاّل في ما 

يأمن معه على نفسه ودينه.

المحاماة  تعّلم  يجوز 

يــجــوز  ال  ــن  ــ ــك ــ ول

ــفــة الــشــريــعــة  مــخــال

عمل  أّي  في  اإلسالمّية 

المحامي ــه  ب ــوم  ــق ي

فقه الولي
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 وكاتبا

ً
  ... أن تكون قارئا

  ماذا يقرأ القائد {؟
  جهاد العلماء في حفظ التراث

قة لكتاب بين يديك
ّ

  مشاريع خال
ى اليوم )تقرير عن معرض الكتاب(
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 حت

ً
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حوار: نهى عبد الله

»قليٌل من القراءة، وكثيٌر من التفكير«. 
للشهيد  الشهيرة  الكلمات  إحــدى  كانت 
السّيد محمد باقر الصدر }، عندما ُسئل 
عن كيفّية مراكمة معرفة صحيحة. ورغم سعة 
عّبر  »الموسوعّية«،  تقارب  تكاد  التي  اطاّلعه 
عنها بــ»القليل« نسبًة إلى دور »التفكير«.  في 
جليس«،  »خير  لـ  المخّصص  الملّف  هذا  بداية 
وفي غاية تفوق األُنس به وتمرير الوقت، نسأل: 
لَِم علينا أن نقرأ؟ وكيف يتّم بناء الوعي من خالل 
الفّعالة  هي  والقراءات  الكتب  وأّي  الكتاب؟! 
والهادفة؟ هذه األسئلة وغيرها طرحناها في حوار 
ليتحّدث  الله،  فضل  حسن  د.  السيد  النائب  مع 
لقّراء المجلة عن دور الكتاب في بناء جيل ُممانع 
التفكير يعتمد  ومقاوم. وأخيراً، لنعرف هل كثير 

على قليل القراءة؟

نحو قراءة واعية
)في حوار مع النائب د. حسن فضل الله(
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* بدايًة، لماذا ال يزال الكتاب هو الماّدة المعرفّية األساسّية، رغم 
التطّور الهائل على المستوى التقنّي؟ 

الكتاب بما هو مضمون معرفّي، يعني الماّدة التي يحويها بين دفّتيه، 
وليس الشكل؛ لذلك َمن يسعى إلى المعرفة العلميّة المعّمقة يلجأ إلى 
مماثالً  نجده  اإلنترنت،  على  اإللكترونّي  الكتاب  مع  وبمقارنة  الكتاب. 
للكتاب الورقّي؛ ألّن اإلنتاج األساس على مستوى المعرفة يبقى للكتاب 
إلكترونّي  تأليف  هناك  وليس  عنه  نسخة  اإللكتروني  فيكون  الورقّي، 
أصيل. فالماّدة الموجودة على وسائل اإلعالم اإللكترونيّة، أو على وسائل 
التواصل االجتماعّي، هي ماّدة قصيرة غير معّمقة، وغير خاضعة للتدقيق 
العلمّي غالباً، بينما الكتاب يكون خاضعاً لمجموعة من المعايير العلميّة، 

والتحليل العميق. 
* »ال وقت لدّي للقراءة«، هي المشكلة األساس. لو أردنا عالج هذه 

المشكلة بمطالعة موّجهة، أّي الكتب تنصحون الشباب بقراءتها؟
يبحث  الروايات،  وإلى  القصص  إلى  ميّالة  البشريّة  النفس  ألّن  ربّما 
القارئ عن شيء يسّد نَهمه للمعرفة ويجذبه أيضاً؛ لذلك نحن نحتاج إلى 
تنويع اإلصدارات والموضوعات واألسلوب. لو أخذنا مثالً التحّديات التي 

يواجهها الجيل الحالّي: التحّديات الثقافيّة، واألخالقيّة، والسلوكيّة 
الموضوعات  فهذه  المعرفة،  على  قدرته  مستوى  على  أو 
يصعب أن يلجأ فيها هذا الجيل إلى أّمهات الكتب؛ لذلك ال 
بّد من أن نُحّدد أّوالً: كيف نقّدم له الرواية الهادفة بالمعنى 
نحّدثه  أن  أردنا  إذا  القرآنيّة؟  الِقيَم  له  نقّدم  الحديث؟ كيف 
عن اإليمان، كيف نقّدم له هذا اإليمان؟ هل نقّدمه بالطريقة 
التقليديّة؟ نحن نحتاج إلى معالجة هذه الموضوعات بطريقة 

تحافظ على األصالة، لكن بأسلوب جديد.
نقّدم  أن  دائماً  يمكن  ال  األسلوب؛  وفي 

كذا  تفعل  –ال  الزجريّة  المؤلّفات 
أو  القصة  فأسلوب  كذا-  تعمل  وال 
أفضل  المعالجات  تلك  يُقّدم  الرواية 

الوعظ  في  المباشرة  الطرق  من 
اإلمامين  قّصة  فــي  كما  غالباً، 
شيخاً  علّما  كيف   L الحسنين

 Q الوضوء، أو قّصة اإلمام الحسن  كبيراً 

معالجة  إلى  نحتـــــاج 

بطريقة  الموضوعــــات 

األصالة،  علــــى  تحافظ 

لكـــن بأسلـــوب جديد
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الشامّي  ذلك  مع 
ليشتمه.  جاء  الذي 

هذا سلوك أخالقي راٍق.
عن  بالبحث  أنصح  لذلك، 
هذا األسلوب في الكتابة، وأيضاً 
المؤلف  واسم  دور،  له  الحجم 
في  دور  له  والــواعــي  الخبير 
تشجيع الشباب على المطالعة.

* في خصوص نوعّية الكتاب، 
كيف يستطيع القارئ أن يُمّيز 
كتاب  وبين  يفيده،  كتاب  بين 
يروَّج له بـ»األكثر مبيعاً« مثالً؟

مختلفة  ــب  ــت ك ــد  ــوج ت
هذا  الحقيقة  وفي  للمطالعة. 

الموضوع مرتبط بعّدة أمور، فعلى القارئ أن يختار:
من  ليس  إذ  والثقافّي؛  الفكرّي  مستواه  يُناسب  الذي  الكتاب  أوالً: 
الفلسفيّة والعقائديّة وما شابه، أن  القضايا  في  الممكن لشخٍص مبتدئً 
كالتدّرج  تماماً  يتدّرج  أن  عليه  بل  األساسيّة،  الكتب  أّمهات  إلى  يذهب 

المدرسّي والجامعّي.
ثانياً: الكتاب الذي يلبّي حاجته إلى المعرفة. مثالً؛ المعرفة الدينية 
التي تشّكل فرضاً معرفيّاً وحاجة حياتيّة أيضاً. والتاريخ أمر مهّم وأساس 

لمعرفة التجارب السابقة. 
القارئ  طبيعة  بحسب  الثقافّي،  والميل  الهواية  يلبّي  ما  ثالثاً: 
واتّجاهاته واهتماماته. فهناك من جيل الشباب َمن يذهب أكثر في اتّجاه 
العلوم التقنيّة، يفتّش عن المعلومة السريعة، بينما نالحظ أّن المفّكرين 

المثّقفين األدباء أو السياسيّين، يتّجهون باتجاهات مختلفة.
أخذته  جيل  أمامنا  يكون  قد  الجيل.  خصائص  يناسب  كتاب  رابعاً: 
التقنيّات أكثر مّما أخذته المعرفة والثقافة العاّمة؛ لذلك نرى أّن كثيراً من 
الطاّلب الجامعيّين اآلن ال يمتلكون المعرفة، وال الحافز للقراءة، وال الصبر 
للتعّمق وللتزّود بالمعارف العاّمة وبالثقافة العاّمة. خصوصاً أنّه انتشرت 
المفّككة، حيث بات بعض الطالب  العربيّة  أو  )الواتس أب1،  اليوم لغة 

الجامعيّين ال يحسن صياغة جملة أو فكرة صحيحة بنصٍّ عميق.

الملف
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ألّن  حياتنا؛  نمط  في  والمطالعة  الكتاب  إدخال  من  بّد  ال  وأخيراً، 
المطالعة ال تزّودنا فقط ِبالمعرفة المحّددة، إنّما تصقل الشخصيّة على 

مستوى الفهم والوعي. 
* كيف كانت عالقة بدايات جيل المقاومة بالكتاب؟ وما هي الكتب 

األكثر تأثيراً عليه، أو أثّرت في حياتكم مثالً؟
كانت البيئة األساسيّة، في تلك الفترة، هي البيئة الدينيّة، فكان االتّجاه 
الكتب  الوعي، وقبل سّن الشباب كان األبرز بين  تََكوُّن  األغلب هو في 
السيد  الشهيد  كتب  المعاصر؛  عالمنا  في  مركزيّتين  لشخصيّتين  الدينيّة 
كتاب  والحقاً   ،{ مطّهري  الشهيد  وكتب   ،{ الصدر  باقر  محمد 
»فلسفتنا« للشهيد الصدر. أتحّدث عن مرحلة التحّديات في الثمانينيّات، 
وبعض هذه الكتب كان على مستوى عاٍل ويحتاج إلى شرح، فكان هناك 
ثقافيّة  منتديات  خالل  من  للشباب،  المؤلّفات  هذه  بشرح  يهتّم  من 

ناشطة. وكانت طريقة التشجيع على المطالعة مختلفة في تلك 
الشباب نقرأ الصحف، كذلك كانت دار  المرحلة، فكّنا، نحن 
»التوحيد« في إيران تلبّي طلبات الشباب، وكذلك كان لمكتبة 
»اتّحاد الطلبة المسلمين« في منطقة الغبيرّي، دور في تعزيز 

المطالعة، فالبيئة تؤثّر جّداً.
* ماذا عن كتب تكوين الوعي السياسّي؟

ومطالعة  السياسّي  المجال  إلى  نتّجه  أصبحنا  الحقاً 
المذكّرات السياسيّة. فكّل مرحلة لها طبيعتها، مثالً عندما انتصرت الثورة 
اإلسالميّة، طالعنا كّل ما له عالقة باإلمام الخمينّي } وإيران، أيضاً في 
القضية الفلسطينيّة ألنّها كانت القضيّة الحيّة والمستمرّة، كُنا نقرأ ما بين 
السياسة والتاريخ. أذكر أّن بعض الكتب التي كنا نحتفظ بها في منازلنا 
هي تلك التي تغلّفها أوراق الصحف لكي نحافظ على أغلفتها من التلف.

مثالً،  البيت،  في  للتربية  هو  األساس  التأثير  أّن  إلى  أشير  أن   أوّد 
فوالدي M، وكان شاعراً وأديباً ولديه مكتبة عامرة بأصناف المؤلّفات، 

كان يقرأ لنا من كتب السيرة والشعر، ويحّفزنا على المطالعة.
* بالحديث عن الكتابات التي أثّرت في الجيل السابق في البدايات، 

أين مجلّة »بقّية الله« منها؟
من  وهي  فيها،  نشأْت  التي  بالمرحلة  مرتبطة  الله«  »بقيّة  مجلة 
المجالت التي كنا نتلّقاها بشكل دورّي، إلى اليوم. أنا من األشخاص 
بعض  تحتوي  لكن  بتمامها،  بالضرورة  ليس  المجلّة،  يقرأون  الذين 

الشباب  جيل  من  هناك 

َمن يذهب أكثر في اّتجاه 

يفتش  التقنّية،  العلوم 

السريعة المعلومة  عن 
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كالواحة  السريعة،  المعلومات  خاّصة  الجاذبة،  الموضوعات 
األدبيّة، القصص القصيرة، أو نصوص العلماء المنتقاة، كلمات 
وأنا  إلخ.  الشهداء...  قصص   ،} والقائد   { الخميني  اإلمام 
من المشجعين على قراءة المجلة؛ ألنّها من المّجالت التي تقّدم شيئاً 
يكون  ال  قد  سريعة،  وجبة  تعطيه  العاّم،  التقييم  بحسب  للقارئ  مفيداً 
المطلوب منها أن تقّدم العمق الفكرّي والثقافّي والعقائدّي؛ ألّن طبيعة 
المجلّة تختلف عن الكتاب، فهي واحة متنّوعة مختصرة. والمطلوب من 
المجلّة أن تجّدد نفسها دائماً لتواكب اإلعالم المعاصر، خاّصة أنّها موجودة 

أيضاً على اإلنترنت، ويستطيع أّي متصّفح أن يصل إليها.
كتٍب بمستوى كتب  ترّسخ مضمون  التي  المطالعة  آلية  ما هي   *

الشهيد الصدر} لدى الشباب؟
للقراءة،  والجاذبة  المساعدة  العوامل  من  النقاش  تكون حلقات  قد 
وقد تتحّول إلى سهرة شبابيّة، وهو ما كان يحصل سابقاً. وهناك مجموعة 

من الخطوات األخرى، منها:
إلى  الغالف  من  نقرأه  أن  كتاباً  نمسك  عندما  بالضرورة  ليس  أوالً: 

الغالف، بل يتّجه كّل شخص تُجاه الموضوعات التي تهّمه. 
بتخصيص نصف ساعة  قرار  اتّخاذ  بمعنى  والمراكمة؛  التمرّس  ثانياً: 
للقراءة يوميّاً، حتّى تتحّول إلى عادة، مثالً في الباص وفي الطائرة وفي 

السيارة. 
ثالثاً: النقاش؛ يشّكل النقاش حافزاً ودافعاً إلى االطاّلع على قضايا لم 

تكن لتخطر على بالنا لوال تداولها.
رابعاً: قراءة النّص بعمق أكثر، قد أحتاج أحياناً إلى أن أقرأ الصفحة 

أو الفكرة مرّة ومرّتين.
عن  أبحث  أن  يمكن  الحديثة  التقنيات  بوجود  البحث؛  خامساً: 

تفسيرات لكلمة أو لجملة، تعّزز اطاّلعي وفهمي أيضاً.
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* ماذا لو مات الورق، أين ستصبح عالقتنا بالكتاب والمعرفة؟
العالميّة متوفراً، وبات نيله سهالً عبر  الكثير من الكتب  اليوم، بات 
تجربة  أتكلّم عن  ال  أيضاً.  والبحث  المطالعة  سّهل  األمر  اإلنترنت. هذا 
لم أقم بها، فالكثير من المصادر الكبرى والمجلدات لم أقم بشرائها من 
المكتبة. مضافاً إلى أّن وسائل البحث اآلن صارت أسرع، وباتت التقنيّات 
تساعدنا أكثر، ومن المفترض أن ال تلغي الكتاب، بل تعّززه وتوصله، كي 

أحصل عليه بيسر وسهولة.
* كيف يساعد الكتاب على تكوين الحّس النقدّي لما نقرأ؟

إلى جهد وإلى معرفة  يحتاج  الناقد  القارئ  إلى مرحلة  الوصول  إّن 
واسعة وإلى قدرات علميّة معينة. فالحّس النقدي ال يأتي معنا بالفطرة 

غالباً، بل مع تطّور معرفة اإلنسان وتمييزه المتناقضات. عمليّاً، 
يُفترض أن نُخضع ما نقرأ لمجموعة من األسئلة مثالً: إلى ماذا 
يستند هذا النّص؟ ما هي المصادر؟ ما هي األدلّة؟ هل ناقش 

أّي رأي آخر؟ هل مارس حيلة لإلقناع أو اجتزأ حقيقًة؟
* تبرز اليوم مجموعة من اإلنتاجات الشبابّية، في معرض 

الكتاب مثالً، كيف تفّسرون هذه الصحوة؟
من  بّد  وال  إيجابية،  ظاهرة  التأليف  على  الشباب  إقبال 

تشجيعها والعمل على تنميتها. واألسباب قد تكون متعّددة، منها: الحوافز 
الشخصيّة التي تدّل على ثقة الشباب بأنفسهم، لجهة استعدادهم لتقديم 
نموذج كتابّي إلى القارئ. األمر اآلخر، األحداث التي تحيط بنا، وتوجد 
التعبوّي:  المناخ  نتيجة  الزمن،  تجري من حولنا في هذا  كبرى  تحّوالت 

الشهداء، المواجهات، التضحيات، اإلنجازات.
* كلمة أخيرة للشباب المطالعين والمثقفين.

»اغتنم شبابك قبل هرمك«. اآلن هذه مرحلة تكّون الوعي وتنميته. 
المواد  استيعاب  على  الكاملة  القدرة  الشباب  لدى  يكون  لن  الحقاً 
المعرفيّة. وال بّد من تعزيز الثقافة الذاتيّة، تعزيز المعرفة في الموضوعات 
الدينيّة، التاريخيّة، السياسيّة، خاّصة في هذه المرحلة، أن ال نعادي كتاباً 
لم يتوافق مع آرائنا وأفكارنا، بل نقرأه بعين الناقد لنعرف اآلراء األخرى.
والشأن  الثقافّي،  بالشأن  المهتمين  على  تقع  مسؤوليّة  وهناك 
حتّى  دور،  لها  النقاش  وحلقات  دور،  لها  العامة  المكتبات  المعرفّي 
نعّزز  أن  نستطيع  المجاالت  من  مجال  كل  في  الترفيهيّة،  الرحالت 

المطالعة.

على  الــشــبــاب  ــال  ــب إق

إيجابية  ظاهرة  التأليف 

تشجيعها  مــن  ــّد  ب وال 

والعمــــــل على تنميتها
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ً
ً...أن تكون قارئا

وكـاتــبـــا
في  نقضيها  كّنا  التي  اإلجــازات  وفي  المدرسة،  صفوف  في 
القرية، كانت مهّمتي واحدة: أْن أرصد بذكاٍء طريف أيَّ فتاة يملك 
أبوها مكتبة! )لم تكن النساء صاحبات مكتبات منزلّية قبل ثالثين 
عاماً(. كان األمر يكلّفني توّدداً إلى الفتيات. ومن كانت في منزلها 
مكتبة عامرة أتّخذها صديقة مقّربة وأعلنها زميلة أثيرة، لتتسّنى 
قرأُت  الوسيلة  بتلك  منها.  الكتب  واستعارة  الدائمة  زياراتها  لي 

الكثير الكثير.
عن  خاّصة  ذكريات  القارئ  مشاركة  المقال  هذا  في  سأحاول 
»خير  برنامجي  ثمار  من  وخالصات  ــورق..  وال والقلم  الكتاب 

جليس«، و»زيارة إلى مكتبة«.

فاطمة بّري بدير
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* أسرار خاصة بالقلم
متى كتبت بالقلم آخر مرة؟ ال أتذكّر.

شراء  ألّن  جيداً؛  أتذكّر  مرة؟  آخر  أقالماً  اشتريت  متى 
األقالم واقتناءها شغفان قديمان يرتبطان بذكريات كثيرة وحنيٍن إلى 

عبق زمن مضى. 
ال أستعمل األقالم )حاليا1ً، لكنني أقتني الكثير من الفناجين الواسعة 

التي أرصف فيها األقالم كما يرصف بائع الورد أزهاره بعناية. 
على رفوفي تشرئّب أعناق األقالم...

يحّز في نفسي أنّني لم أعد أكتب نصوصي بالقلم. بقيت 
»باركر«  ماركة  السائل،  الحبر  قلم  أعشق  عديدة  سنواٍت 
أن  نفسي  لي  سّولْت  المدرسة  أيام  من  يوم  وذات  تحديداً. 
بأبي! كان صديقه قد أرسله إليه خّصيصاً  أستبيح قلماً خاّصاً 
أزال  ما  الخالص.  الذهب  من  ريشة  له  وكانت  المهجر،  من 

بين صديقات  به  أذكر شكله وتفاصيله جيّداً. أخذته ألتباهى 
المدرسة، وألتفاخر عليهّن بالقلم السيّال ذي الريشة الذهبية.

كنت أّدخر من مرتّبي كل عّدة أشهر مبلغاً لشراء قلم جديد. شغف 
لم يتضاءل مع الزمن، بل زاد. صرت كلّما سألني أحٌد عن هديّتي المفّضلة 
أطلب قلم حبر سائل، بكل تواضع.. آخر قلم دخل مملكة كتاباتي، هو 
قلٌم طلبته بكل »جرأة« من ابني بمناسبة عيد األم! واألفظع من الطلب 
المباشر، أنّني ذهبت إلى المكتبة واخترته بتأٍن ثم وضعته جانباً وطلبت 
للعواطف  مجال  ال  والكتابة  األقالم  مع  ثمنه!  لدفع  المرور  ابني  من 

والمشاعر األخرى.
* عالقتي بالقلم قاربَْتها عالقة أخرى بالورق!

لم  يبدو.  إلى طالٍق غير رجعّي كما  بالورق  انتهت عالقتي  لألسف، 
أعد أحضن كرّاسات الورق وأحتفي بها، وأنا التي كنت أذهب الختيارها 
الذهبيّة! أذكر  العروس الختيار وشراء قالدة عرسها  وشرائها كما تذهب 
تماما أنّني بعد حرب تّموز سنة 2006م، وبعد فقدان مكتبتي وأوراقي 
وكرّاساتي، ذهبت إلى المكتبة واشتريت مجموعة دفاتر وكرّاسات وأوراق 

مرّتبي  من  أّدخــر  كنت 

مبلغاً  أشهر  ــّدة  ع كل 

لــشــراء قــلــم جــديــد. 

ــٌف لــم يــتــضــاءل  ــغ ش

زاد ــل  ب الـــزمـــن،  ــع  م
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فوق  نثرتها  واأللــوان،  األشكال  متباينة  وأقالم  ملّونة  الصقة 
كان  كثيراً،  أستعملها  لم  وأدراجي،  خزائني  وداخل  حاجياتي 

األمر شبيهاً بالعالج النفسّي.
مهّب  في  وذرّتها  أوراقــي  »فرفطت«  التي  تّموز  حرب 
وحلّت  الحاسوب.  إلى  االنتقال  أسباب  أحد  كانت  الريح، 

األزرار والنفرات محل ّ فعل الكتابة.
ما يخّفف عّني اليوم، أّن الحال المستجّدة هي »صيرورة« 
أحاسيسي  أن  اكتشفت  اآلن  والتطور.  والحياة  الطبيعة 
المتعلّقة بالقلم والورق هي األحاسيس والمشاعر نفسها التي 
يتكلّم عنها معظم الكتّاب. كما كتب أحد الروائيّين مؤّخراً، في 
هذا السياق: »منذ نصف قرن وأنا أكتب على الالبتوب. حين 
احتجُت إلى قلٍم فتّشت حولي، لم أجد، ثّم هرعت أبحث في 
حقائب أطفالي فوجدت أقالمهم المدرسيّة وأخذُت بُغيتي!«.

* ذكريات القراءة والكتب
ربّما بقيت شهوراً طويلة حتى اّدخرُت مبلغ عشر ليرات 
تقريباً. في طفولتي كانت بيروت تشتعل بلهيب الحرب، وكان 
مصروف األوالد رفاهيّة كبيرة لم أحَظ بها. حين أفلحت في 
توفير بضع ليرات، كنت كمن يملك ثروات العالم بين يديه. 
أو  رفّين  بين  منزلنا وغرقت  القريبة من  المكتبة  إلى  ذهبت 
ثالثة من القصص والروايات. مضت علّي ساعة وربما ساعتان 
وأنا في أشّد أنواع الحيرة: أّي كتاٍب أشتري؟ وبعد عذاب نفسي 
لم أنسه حتى اليوم، حصلت على أول أربعة كتب اشتريتها في 
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حياتي، وكانت: »عصفور 
لتوفيق  ــشــرق«  ال مــن 

الكروان«  »دعاء  الحكيم، 
»بائعة  روايــتَــْي  مع  حسين،  لطه 

الخبز« للمؤلّف كزافييه دومونتبان، و»جين« 
للمؤلّفة تشارلوت برونتي.

* »زيارة إلى مكتبة« و»خير جليس«
من أكثر البرامج شهرًة وتفاعالً، كان برنامج »زيارة إلى مكتبة«، الذي 
زار بيوت عشرات الشخصيّات اإلعالمية والفكريّة واألدبيّة والفنيّة، مّمن 
مجال  في  أو  واإلنتاج  بالتأليف  الكتب، سواء  مع  خاّصة  لديهم عالقات 

القراءة والمطالعة فقط. 
كان الفتاً )ومتعّمدا1ً أّن معظم الشخصيات تخّصص حيّزاً مهّماً للكتاب 
أو الكتابة. ما زلت أذكر منزالً ألستاٍذ جامعّي وزوجته األستاذة الجامعيّة 
أيضاً. حّول الزوجان معظم جدران منزلهما إلى مكتبة. كانت القراءة هي 

الشغف األول لهذه العائلة.
يحتفظون  »القارئة«  الشخصيّات  بعض  أّن  طريفاً  كان 
وكان  أسرّتهم!  تحت  األرض  وعلى  مخّداتهم  تحت  بالكتب 
أن بعض الكتّاب يحتفظون بنسخاٍت متعددة للكتاب  طريفاً 
نفسه. كانت حكايات الشغف بالكتب والقراءة جميلة جّداً، 
واالندثار،  االنقراض  إلى  يوم  بعد  يوماً  يؤول  جمال  لكنه 
األسباب  معلوم  تراجعاً  تشهُد  والكتب  الناس  بين  فالعالقة 

والظروف.
* طقوس القراءة والكتابة

بها  انشغل  أدبية،  ظاهرة  والكتابة«  القراءة  »طقوس  موضوع  شّكل 
عن  السؤال  صار  واإلعالميّين.  والصحافيّين  واألدباء  النّقاد  من  الكثير 
خصوصيّة الطقوس سؤاالً مستقاّلً يوّجه لكّل كاتب أو باحث أو روائّي. 
وفي سبيل هذا الموضوع، كان لزاماً علّي أن أقرأ ثالثة كتب دفعة واحدة 
عن طقوس الكتّاب واألدباء العرب والعالميين، في حال مخاض الكتابة. 

ويمكنني أن ألّخص هذه الطقوس شبه المشتركة بالتالي:
أ- الزمان: المتفّرغون للكتابة والالمتفّرغون، يكادون يُجمعون على طقس 
العالم  كثيرون عن هدوء  يتحدث  الفجر. وفيما  أو عند  ليالً  الكتابة 

بعض  أّن  طريفاً  كــان 

الشخصّيــــات »القارئة« 

يحتفظــــــــون بالكتب 

وعلى  مخداتهم  تحت 

أسرّتهم! تحت  األرض 
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األدباء  أغلب  اعترف  النهارات،  ضوء  بزوغ  قبل  وسكونه 
والكتّاب أن معيَن الكتابة لديهم، يتفّجر في الصباح الباكر 
أو آخر الليل حينما يأوي ويصمت العالم. قلّة أولئك الذين 
قالوا: »نكتب في منتصف النهار«! أو باألحرى قلّة قليلة 

جّداً.
ل  المفضَّ المكان  أّن  على  أيضاً  الكثيرون  أجمع  المكان:  ب- 
الشائع-، هو غرفة  -أو  الكتاب  الوقت مع  لتقاسم  لديهم 
تشّكل  الحقيقة  وفي  بيوتهم.  في  بهم  الخاّصة  المكتب 
الكتّاب  أّن  الشائع  ألّن  المفاجأة؛  من  نوعاً  النقطة  هذه 
والقرّاء المثّقفين يحلمون بالذهاب إلى أمكنة استثنائيّة، 
خاّصة في حال الكتابة، أمكنة شبيهة بمصطلح »الجزيرة 
عن  الواقع مختلفاً  كان  ربّما  لكن  والبعيدة«...  المهجورة 
المكتب  غرفة  واألسرّي.  العائلّي  االرتباط  لدواعي  الحلم، 
معظم  عنها  تحّدث  التي  المنزل،  داخل  بالكتابة  الخاّص 
إغفال  يمكن  ال  بالتأّمل!  جديرة  فكرة  واألدبــاء،  الكتّاب 
والطائرات  المطارات  مثل  آخرون،  عنها  تحّدث  أمكنة 
والمقاهي التي يحتاج إليها بعٌض آخر للقراءة وللكتابة في 

ظّل ضغوطات الوقت والمشاغل. 
ج- القهوة: بدا لو أّن كل الكتّاب واألدباء متّفقون في ما بينهم 
على شيفرة سريّة للكتابة، اسمها القهوة والفناجين التي ال 
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الشاي، فيما تحّدث آخرون  الكتابة دونها. تحّدث بعضهم عن  تكتمل 
الكتابة  »حين  غيرهم:  فيه  قال  وقت  في  الماء،  من  عّدة  أكواب  عن 

بقيت  ذلك  من  الرغم  وعلى  والشرب«!  األكل  عن  ننقطع 
يُصاحب  الذي  األكبر  المشترك  القاسم  القهوة  فناجين 

طقوس الكتابة.
الكتابة  بعمليّة  المتعلّقة  الطقوس  من  مختلفة:  طقوس  د- 
هناك الموسيقى، وقَطْع الهاتف والعزلة بعيداً عن أّي زائر 
التي  البيضاء«  »الورقة  وسواس  ذلك  إلى  يضاف  مفاجئ، 
الكتابة  تنتظر لمعة الفكر أو نزول الوحي. ويأخذنا أهل 
طاولة  على  الكتابة  ذلك:  من  أكثر  إلى  والفكر  واإلبداع 
إاّل  القارئ  الرّكبة! تفاصيل ال يملك معها  الكتابة على  أو 

الضحك أحياناً. 
الكاتب األمريكي الشهير »إرنست همينغواي«، الحاصل على جائزة 
أخطر  من  والــزّوار  الهاتف  يعتبر  كان  1954م،  للعام  األدب  في  نوبل 

مدّمري العمل األدبّي!
مؤلّف  من  أكثر  وإعداد  تأليف  على  العمل  الكتابة:  طقوس  ومن 
التي  المقدرة،  المؤلّفين عن هذه  الوقت عينه. تحّدث بعض  واحد في 
تُذكّر ببعض األعالم القدماء  تحتاج إلى تركيٍز عاٍل. هذه النقطة تحديداً 
من العلماء أو مشايخ الحوزات الذين كانوا ينشغلون بتأليف وتصنيف 

عشرات العناوين واإلنتاجات في فترة واحدة تقريباً..
ومن غرائب الطقوس أن نعرف في يوم ما أّن أحد الكتّاب الكبار قال 
ذات يوم: »يجب أْن تعلموا أنّني مقابل كل صفحة نُشرت في كُتبي كنت 

قد كتبُت عشر صفحات انتهت جميعها إلى سلّة المهمالت«. 

الكاتب األمريكي الشهير 

همينغــواي«،  »إرنست 

جــائزة  على  الحاصـــل 

نوبــل في األدب للـعـام 

يعتبــر  كــان  1954م، 

الهاتف والزّوار من أخطر 

األدبّي! العمل  مدّمري 
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»من  دكويار مستفسراً:  القائد، خرج  السيد  مع  محادثاته  إنهاء  بعد 
أّي جامعة في العلوم السياسيّة تخّرج رئيسكم؟ لقد عملت في السياسة 
المتحدة  لألمم  عام  أمين  وأنا  عاماً، ومنذ عشر سنوات  ثالثين  أكثر من 

القائد{؟ يقرأ  مــاذا 
حوراء مرعي عجمي

الكبرى  الدول  وتدّخل   ،598 القرار  المتحدة  األمم  إصدار  بعد 
أمين  دكويار«  بيرز  »خافيير  توّجه  به،  للقبول  إيران  على  للضغط 
عام األمم المتحدة في ذلك الوقت إلى طهران للتفاوض حول هذه 
الوثيقة. وكان من ضمن لقاءاته، لقاء مع السيد القائد { الذي كان 

يومذاك رئيساً للجمهوريّة.
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وال يوجد رئيس أو سياسّي إاّل وقابلته، 
محّنكاً  رئيساً  أَر  لم  اآلن  حتى  لكّنني 
في السياسة مثل رئيسكم، وال شخصيّة 

أشّد ذكاًء منه«)1(.
ماذا يقرأ هذا القائد؟ وكيف حّصل 
هذه المعارف التي لم تنحصر بعلومه 
إلى  أوصلته  التي  والفقهيّة  الدينيّة 
المرجعيّة الدينيّة، بل تخطّتها لتذهل 
كّل َمن جالسه من رجال سياسة وعلٍم 

وفٍن وأدب؟
سنحاول اإلجابة عن هذه األسئلة 

في مقابلة »مفترضة« مع سماحته {.
* يُعرف عنكم التعلّق المبكر بالمطالعة، متى بدأ هذا التعلّق وما 

المؤثر األّول في ذلك؟
»في بيت والدي كان هناك َمن يجلس ويقرأ كتاباً آلخر. كان هذا األمر 
يحدث لسنوات، سواء للصغار أم للكبار«..)2(. كما أّن »جميع أفراد عائلتنا 
ال ينامون مساًء إاّل وهم في حال مطالعة كتاب. وأنا أيضاً كذلك، أطالع 
وأنام. وكّل  الكتاب جانباً  بالنعاس، عندها أضع  إلى أن أشعر  النوم  قبل 
سيكون هناك  النوم، فحتماً  إلى  يخلدوا  أن  يريدون  عائلتنا عندما  أفراد 

كتاب ما بين أيديهم«)3(.
هي  ما  المطالعة،  نحو  التوجيه  في  األّول  دورها  لألسرة  إذاً،   *

نصيحتكم في هذا المجال؟
»ينبغي للشباب واآلباء واألّمهات، وخاّصة األّوالد، أن يأنسوا بالكتاب، 
وهذا أمٌر ممكن. إذا كان األب واألّم من أهل المطالعة، فثّمة احتمال كبير 

أن يصبح األوالد من أهل المطالعة أيضاً«)4(.
* متى برز عندكم هذا الميل نحو الكتاب؟ 

»كنت كثير المطالعة منذ مرحلة الشباب، فبغّض النظر عن الكتب 
الدراسيّة كنت أقرأ الكتب التأريخيّة، األدبية، فنون الشعر والنثر، القصص 
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والروايات. كنت أحّب الروايات كثيراً، وقد قرأُت أغلب الروايات المشهورة 
آنذاك. وقد شغفت باألحاديث النبويّة إثر إجادتي اللّغة العربيّة بفضل 

دراستي ومتابعتي للدروس العربيّة.
البيت، وقد طالعت أغلبها.  من جهة أخرى، كان لوالدي مكتبة في 
طبعاً، كنت أستعير بعض الكتب، ال سيّما القصص والروايات 
من مكتبة صغيرة قرب البيت. كنت أترّدد إلى مكتبة الَحضرة 
الرضويّة المقّدسة أوائل دراستي الحوزويّة في سّن الخامسة 
اعلموا  بالكتب.  نستأنس  كّنا  السادسة عشرة من عمري..  أو 
أني لم أكّف عن المطالعة حتى اآلن، بل ما زلت أطالع أكثر 

من أغلب الشباب«)5(.
نحو  للتوّجه  اإلنسان  حياة  من  مرحلة  أفضل  ما  برأيكم،   *

المطالعة؟
»إّن مرحلة الشباب هي مرحلة ذهبيّة وال يمكن مقارنتها 

بسواها من المراحل«.
الشباب  فترة  في  تعلّمتها  التي  األحاديث  تلك  جيّداً  أذكر  زلت  »ما 
كنت أدّونها في دفتر صغير، والغريب أنّي قد ال أستحضر بعض األحاديث 
التي طالعتها خالل هذا األسبوع أو أمس، في حين أتذكّر كّل ما دوَّنته من 
أحاديث آنذاك. عليكم أن تلتفتوا إلى هذه القضيّة. فاعلموا أّن ما تقرأونه 

اليوم سوف لن يُمحى من ذاكرتكم أبداً«)6(. 
* مع كل انشغاالتكم، هل ال زلتم تجدون وقتاً للمطالعة؟

»أنا العبد، على الرغم من مشاغلي الكثيرة، لكن بحمد الله، لم أنفّك 
الحقيقة، ال أستطيع ذلك. ورغم زحمة األعمال  الكتب، وفي  عن قراءة 
الكثيرة والهاّمة التّي هي على عاتقي، فأنا على تواصل دائٍم مع الكتاب. 
إنّني أشعر أّن اإلنسان إذا أراد أن يبقى على الصعيَدين المعنوّي والثقافّي 
بنبع  كاالرتباط  بالكتاب،  االرتباط  سوى  حيلة  له  فليس  ومتجّدداً،  غّضاً 

الــروايــات  ــّب  أح كنت 

أغلب  قرأُت  وقد  كثيراً 

المشهورة  الروايــــــات 

شغفت  ــد  وق ــذاك.  ــ آن

إثر  النبوّية  باألحاديث 

العربّية الّلغة  إجادتي 
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اإلنسان  يمّد  الجريان،  ودائم  سيّال 
طبعاً،  جديد.  بكّل  منظّم-  -بشكل 
المسألة ليست مسألة حيلة أو عدمها، 
بل هي مسألة ميل ورغبة وأمر ال بّد 
أهل  من  هو  َمن  إلى  بالنسبة  منه 

المطالعة والكتاب«.
يوم  كّل  في  أطالع  اآلن  إنّني   ...«
دّونت  لعلّني  ما...  مقداراً  ليلة  وكّل 

مئات الصفحات من التعليقات«)7(.
».. أرى بعض شبابنا ال يخّصصون 
الجانبيّة.  للمطالعات  وقتاً  ألنفسهم 

والحقيقة أنّه يمكن للشاّب أن يدرس دروسه، ويطالع، ويمارس الرياضة 
أيضاً«)8(.

في  الشباب  أولويّة  ما  عام،  بشكل  الكتاب  عالم  في   *
المطالعة؟ وما توصياتكم في هذا المجال؟ 

»أوصي الشباب بتالوة القرآن واالستئناس به؛ ألّن التالوة 
الجيّدة تزيد من جاذبيّة القرآن وتقرّب القلوب إليه. وهناك 
عالم  بالدعاء  فاألنس  السّجاديّة.  بالصحيفة  واالرتباط  األُنس 
األمور  من  الدينّي  العلم  أّن  في  ال شك  المعرفة.  من  فسيح 
االطالع  إلى  بحاجة  نحن  العلوم،  قائمة  صدر  في  تقع  التي 
على الدين والمعارف الدينيّة... علينا أْن نفهم الدين... الشهيد 
مطّهري كان نموذجاً للشخص العالم بمعارف الدين... أوصي 

جميع الشباب توصية أكيدة بقراءة دورة كاملة من كتب المرحوم مطّهري. 
وتمحيص جوانب من  ومعارفه  الدين  كالم جديد. حقائق  مطّهري  كالم 

المعارف والعقائد نحتاج إليها اليوم كما كّنا يوم طرحت ألّول مرة«)9(.
فكّل   .P األكرم  الرسول  حياة  كل  مطالعة  تتّم  أن  »يجب  كذلك، 
عظيماً...  إنسانيّاً  مظهراً  درساً،  معيّناً،  حدثاً  تشّكل  حياته  في  لحظة 
القويّة  المصادر  خالل  من   P النبي  حياة  وليطالعوا  شبابنا  فليذهب 

مطالعة  تتّم  أن  يجب 

كـــل حــيــاة الــرســول 

فــكــّل   .P األكـــــرم 

تشّكل  حياته  في  لحظة 

حدثــــــــاً معّيناً، درساً، 
مظهــــراً إنسانّياً عظيماً
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والُمسندة وليعرفوا ما الذي حصل«)10(.
إلى  التعرّف  هو  ذلك  سبيل  إّن  طبعاً،  بالمعارف.  أنفسكم  »زّودوا 
السّجادية.  البالغة، األُنس بالصحيفة  بالقرآن، األُنس بنهج  القرآن، األنس 
اإلنسان في  يعلو قلب  الذي  المخاوف والصدأ  الشكوك،  كثير من هذه 
بعض األحيان، يتحّول بقراءة هذه الكتب إلى النورانيّة والشفافيّة؛ يدرك 
مطالعة  الهدف.  ويدرك  فعله،  عليه  ما  يعرف  الطريق،  يعرف  اإلنسان، 
كتاب »األحاديث المعنويّة« للشهيد مطّهري يتناسب على سبيل المثال 

مع شهر رمضان المبارك«)11(.
* إلى جانب قراءاتكم الواسعة في شّتى المعارف اإلسالمية، ما هو 

مجال الكتب الذي يستهوي سماحتكم في عالم المطالعة الواسع؟
»ليس لي في مجال السينما والفنون التصويريّة وأمثالها هذه الخبرة. 
هنا أكون مستمعاً عاديّاً. لكن في الشعر والرواية، لست إنساناً عاديّاً؛ لقد 
قرأت الكثير من هذه اآلثار الموجودة... لعلّني قرأت على امتداد سنوات 
الُكتّاب  القصص ألهّم  الروائيّة، آالف  بالكتب  فيها  اهتممت  من عمري، 

في العالم...«)12(.
* بما أنّكم مهتمون بعالم الكتب الروائّية التاريخّية، أّي الروايات 

تنصحون القّراء بمطالعتها؟ 
كُتبت  رواية  أفضل  هوغو  لفيكتور  »البؤساء«  رواية  إّن  رأيي،  »في 
التاريخ، ولكّني  المكتوبة في  الروايات  أقرأ جميع  لم  التاريخ. طبعاً  في 
وقرأت  مختلفة،  قرون  بأحداث  المتعلّقة  الروايات  من  العديد  قرأت 
اإللهيّة«،  »الكوميديا  قرأت  المثال،  سبيل  على  للغاية.  قديمة  روايات 
و»أمير أرسالن«، و»ألف ليلة وليلة«.. ولكن »البؤساء« معجزة في عالم 
كتابة الرواية.. وأقول مراراً: اقرأوا »البؤساء«. إنّه كتاب عن علم االجتماع 

والتاريخ والنقد وعلم الاّلهوت والحب والمشاعر«)13(. 
* نقرأ بشكل دائم تقريظاتكم على كتب »أدب وفن المقاومة«، ما 

تقييمكم لهذه الكتب؟
وفن  أدب  مكتب  في  نُشرت  التي  الكتب  كّل  تقريباً  قرأت  »لقد 
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استثنائيّاً  بعضها  ووجدُت  المقاومة، 
جّداً«)14(.

هذه  دائــم  بشكل  أتــابــع  »أنــا 
إنّني  الذكريات.  على  ألطّلع  الكتب، 
وإخالص  وصدق  بجاذبيّة  كثيراً  أتأثر 

هذه الكتابات والمرويّات«)15(.
كتاب  »إن  المثال،  سبيل  على 
كتاٌب  وإنصافاً،  حّقاً  هو  »دا«)16( 
على  ــرّوج  يُ بأن  وجديٌر  ــّداً،  ج جيٌد 
كتاب  أّن  لو  العالمّي...  المستوى 
ماليين  لنفدْت  معروفاً،  بات  »دا« 

النسخ من مراكز بيع الكتب، والستفاد ماليين األشخاص من محتوى هذا 
الكتاب...«)17(.

* كلمة أخيرة توّجهونها لمحّبي المطالعة
»للكتاب دور خاص. ال يُمكن ألي شيء أن يحّل مكان الكتاب. يجب 
أن نرّوج للكتاب... ينبغي أن يتعّود الناس على المطالعة ويدخل الكتاب 

في صميم الحياة«)18(.

الخامنئي 1 1) الحسيني  علي  السّيد  اإلمام  كتاب 
{، دار المعارف اإلسالمية الثقافية.

إحياء أسبوع 1 2) {بالقّيمين على  له  لقاء  في 
الكتاب، 1997/11/10م.

اإلذاعة 1 3) مراسل  مع  له{  حوار  في 
الدولي  تفّقده معرض طهران  بعد  والتلفزيون 

الثامن للكتاب، 1995/5/16م.
مراسم 1 4) في  المنتخبين  مع  له{  لقاء  في 

اختيار كتاب العام، 1993/12/28م.
والناشئة 1 5) الشباب  له{ بجمع من  لقاء  في 

– مالمح  »نيمرخ«  برنامج  على  القيمين 
التلفزيوني، 1998/2/3م.

السيرة والمسيرة، اإلمام الخامنئّي، ص1.26 6)
في 1 7) الجمعة  أئمة  مؤتمر  في  له  كالم  من 

محافظة طهران، 1984/11/6م.
الشباب 1 8) من  له{بجمع  لقاء  في 

»نيمرخ«  برنامج  على  القيمين  والناشئة 
مالمح – التلفزيوني، 1998/2/3م.

من كلمة اإلمام الخامنئي{في رجال الدين 1 9)
بمحافظة فارس 2008/04/30م.

انقالب مطالعه 1 10) الفارسية، رهبر  مترجم عن 
جه كتاب را توصيه مى كنند.

مع 1 11)  } له  لقاء  في  الفارسية،  مترجم عن 
مجموعة من الشعراء.

في 1 12) والمنتجين  بالمديرين  له{  لقاء  في 
المسلسل التلفزيوني »شاهد«، 1994/1/3م.

شبكة 1 13) مسؤولي  لبعض  تصريحات  في 
التلفزيون الحكومية اإليرانية عام 2004م.

نسائم الذكريات الندية، ص1.278 14)
)م.ن1، ص1.246 15)
»دا«: تعني »األم« باللغة الُكردّية، وسيصدر 1 16)

اإلسالمية  المعارف  دار  عن  قريباً  الكتاب 
الثقافية.

نسائم الذكريات الندية، )م.س1، ص1.146 17)
)م.ن1، ص 1.279 18)

الهوام�ش
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جهاد العلماء
في حفظ التراث
الشيخ عامر التركماني

ولوعُة  األلم،  عانقت  الزمن،  قارعت  صفحاٌت 
الّصبر بادية في طّياتها. في سطورها الظاهرة عبارات 
كانت قد شهَدت الظلم والقهر والنفي والسجن والحرمان. 
بنور  هانئاً  ينعُم  وجليسها  الواحدة،  اليد  راَحُة  تقلّبها  اليوم 
َهديها، ال يشعر بما مّر عليها من ِمحن وعناء، فِسرُّها يكُمن خلف 
السطور بين أنامل أياٍد بايعت الله بجهاٍد من نوع آخر، كانت ثماره 

.R حفظ تراث أئّمة اإلسالم
في هذا المقال نعرض لقّرائنا األعزّاء بعضاً من جهاد العلماء في جمع 

.R التراث المكتوب المنقول عن أئمتنا

* َحِفظ المخطوطات بالصوم والصالة
في  العناء  وتكبُّد  المسؤوليّة  تحّمل  عن  الشباب  شقوة  تشغله  لم 

سبيل الحصول على ما ضيّعته يد االحتالل البريطانّي من الكتب القيّمة 

والمخطوطات الجليلة، هو السيّد المرعشي النجفي. 

كثيرٌة هي المرّات التي ألغى فيها وجبًة من وجبات طعامه 

اليومّي، عمل في مطاحن األرّز ليالً، وصلّى وصام فيها نيابًة 

عن األموات ليجمع كميًّة من المال يشتري بها الكتب 

ة، والمخطوطات النادرة. بداية، تظّن أّن األمر  المهمَّ

مبالٌَغ فيه إلى حّد ما، ولكن تفاجئك الصفحات األولى من 

بعض الكتب التي حوتها مكتبته حيث كُتب عليها: »اشتريت 

صاحب  والــد  عن  صالة  قضاء  سنوات  بثالث  المخطوط  هذا 

المخطوط«، أو »اشتريت هذا المخطوط بقضاء أربعة أشهر صوم نيابًة 

أمير  بزيارة  المخطوط  هذا  »اشتريت  أو  المخطوط«،  صاحب  والد  عن 

المؤمنين علّي Q لمّدة سنة كاملة نيابًة عن صاحبه«.
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كم عانى من أجل الحفاظ على تراثنا اإلسالمّي! إنّه جهاد فريد حّقاً، 

بالخّط  نسخة  أقدمها  من  مخطوط،  ألف   31 اآلن  تضّم  مكتبة  أورثنا 

الكوفي للقرآن الكريم سنة 1001م - 423هـ.

أقدام  لتطأه  المكتبة  مدخل  في  يُدفن  أن  المرعشي  السيّد  أوصى 

زّوارها وطَلبة العلم.. وتّم هذا بالفعل لكن، واحتراماً لمقامه، بُني عليه 

شبّاك صغير.

* قلم الليل الفريد
ما  الذي  المتتبّع«  »الفقيه  عزيزها  عن  الليل  ظُلمة  َسْل 

هو  عبادة،  ها  عدَّ إنَّه  حتى  الكتابة،  كَثرة  من  يُمناه  كلَّت 

كتاب  صاحب   { العاملي  الحسيني  جواد  محمد  السيد 

فرغ  أنَُّه  مصّنفاته  من  جملة  في  يظهر  الكرامة«.  »مفتاح 

بعضها  وفي  الّسحر،  في  وبعضها  الليل،  منتصف  في  منها 

الوّهابيّين  أيّام محاَصرة  إنَُّه  الفطر، حتَّى  ليلة  أو  القدر  ليلة 

للنجف األشرف، لْم يفتُر عن التأليف والتدريس، مَع اشتغاله 

أسباب  وتهيئة  الحصار،  ومباشرة  الجهاد،  بأمور  العلماء  مَع 

الحرّاس والمحاربين. فقد صّنف  ليالً على  الدفاع، والطّواف 

كما  األشرف،  النجف  عن  الَذبِّ  وجوب  في  رسالًة  يومئٍذ 

في  منها  وفرغ  الكرامة،  مفتاح  مجلّدات  من  جملًة  صنَّف 

في  وكان  والوكالة،  والّشفعة  الضمان  كمجلّد  الحال،  تلَك 

السبعين من عمره الشريف.

الليل  من  ينام  ال  والدي  »كان  قالت:  ابنته حيث  نقلته  عّما  ناهيك 

إاّل أقلّه، وال أعلُم أنَّني استيقظُت لياًل فوجدتُه نائماً، وكان سبطه الَشيخ 

من  فرغ  إذا  فكان  مّدًة،  داره  في  معه  العاملّي  العابدين  زين  بن  رضا 

ه ]أي السيّد محمد جواد[ مشغوالً بشغله،  مطالعة أبحاثه ينام، ويبقى جدُّ

ق للنوم، أنا يكفيني منه هكذا، ويضع  فيلتفت إليه ويقول: ما هذا التعشُّ

رأسه بين ركبتيْه وينام، ثُمَّ ال يكاد يلتّذ بالنوم حتَّى يستيقظ ويرجع إلى 

شغله.

* جهاد حكاه نتاجهم
كتبوا في عهٍد ليس فيه سوى الحبر والورق، فال حواسيب وال طابعات. 

حبرهم خالط الدم والّصبر على األذى، وعتمة الليل تشهد.

الصفحات  ُتفاجئــــــك 

بعض  مـــن  األولــــــى 

خّلفها  الــتــي  الكتب 

الــســّيــد الــمــرعــشــي 

حيـــــــث  النجفـــــي، 

اشتريت  عليها:  ُكتب 

بثالث  المخطوط  هذا 

عن  صالة  قضاء  سنوات 

والد صاحب المخطوط.
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1- العاّلمة األمينّي: ترك البحث والتدريس، وأغلق على نفسه باب الترّدد 

مكتبته  في  معتكفاً  داره  في  وجلس  والمجتمعات،  األندية  على 

المقّدس،  الديني  الميدان  هذا  في  للجهاد  متفّرغاً  الخاّصة، 

ساعًة  عشرة  سّت  والمطالعة  الكتابة  نفسه  على  محتّماً 

في الليل والنهار. وعلى إثر هذه الخطوة المجهدة 

والعمل الُمضني لم تكن حياته المباركة إاّل َعناء، فقد 

التأليف، ومن مؤلّفاته  أمضى نصف قرن من عمره في 

ِسفره »الغدير« )أحد عشر مجلّدا1ً.

يقضي  وراح  النجف،  مكتبات  إلى  طريقه  العاّلمة  أخذ  وقد 

بها جّل نهاره، ويستنسخ منها الكتب، ثّم يقوم بتنظيمها في 

مكتبته الخاّصة، غير مكترث بالعوامل الزمنيّة من حرٍّ أو برد. 

العراق )حوالي 20 مكتبة1  المعروفة في  المكتبات  بين  دار 

بحثاً عن المصادر المهّمة والمخطوطات العريقة، حيث أخذ 

يقرؤها قراءة تحقيقيّة، وينسخها بخطّه.

يُنقل أّن إحدى المكتبات التي ترّدد إليها كانت بالقرب من 

إحدى الحسينيّات التي يقصدها الناس للتعزية وأداء المراسم 

والشعائر الدينيّة، فلم يَر بّداً سوى الذهاب إليها ليالً لالستفادة 

من كنوزها، فيبقى فيها طوال الليل ساهراً على المطالعة واالستنساخ، وال 

يعلم بالوقت إاّل حين يُفتح له الباب ألداء فريضة الصبح، ثم يعود إلى 

الدار حيث يعمل في مكتبته الخاّصة.

العراق  مكتبات  عند   { يتوقّف  ولــم 

المصادر  عن  بحثاً  البالد  ــاَل  ج بل  فحسب، 

وسوريا،  وتركيا  كالهند  العريقة،  والمخطوطات 

ولكّن المرض العضال الذي ألّم به أرداه.

ـــ-  )1037ه المجلسّي  باقر  محمد  الشيخ   -2

1111هـ1 صاحب »كتاب بحار األنوار«. كتب أكثر 

من مئة كتاب باللغة الفارسيّة والعربيّة خالل 74 

سنة من عمره المبارك، وإّن كتاب »بحار األنوار« 

»بحار  كتاب  صاحب 

أكثر  كــتــب  ــوار«  ــ األنـ

باللغة  كتاب  مئة  من 

والعربّية  الــفــارســّيــة 

ــة  ــن س  74 خــــــالل 

ــره الــمــبــارك ــم ــن ع م
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هو أحد أبرز مؤلّفاته المشهورة ويضم 110 مجلدات، 

 26 يضّم  العقول«  »مــرآة  هو  آخر  كتاب  وله 

مجلداً.

»الشهيد  الجزينّي  العاملّي  مّكي  بن  محّمد  الشيخ   -3

المعنويّة  وآدابها  الصالة  )734 هـ- 786هـ1 شغلته  األول« 

من  ُحكم  ألف  فجمع  المسرفين،  أيدي  تطالها  ال  كي  فسوَّرها 

أحكام الصالة الواجبة في كتاب أسماه »األلفيّة«، وجمع مستحبّاتها 

في كتاب أسماه »النفليّة«.

ولّما كانت حاجة أهل خراسان إلى مرجع فقهّي قد بََدت، كتب } 

تتعّد  لم  أيّام  في  اإلماميّة«  فقه  الدمشقيّة في  »اللُّمعة  المشهور  كتابه 

لتلميذه  شرحه  مع  حوزاتنا  كّل  في  يُدرَّس  هذا  كتابُه  زال  وما  السبعة، 

الثاني« )رضوان  العاملّي »الشهيد  الدين بن علي بن أحمد  الشيخ زين 

اإلشراقة  هذه  في  توفّرت  عديدة  لخصائص  إاّل  ذلك  وما  عليهما1،  الله 

الحميدة. 

)338هـ  المذحجي  الحارثّي  النعمان  بن  محّمد  بن  محّمد  الشيخ   -4

-413هـ1 )المعروف بالشيخ المفيد1، أحصى له السيّد األمين قرابة 

تجالس  عندما  والحديث.  والكالم  الفقه  في  ورسالة  كتاب  مائتي 

وكأنّه  مجلسهم  في  حاضراً   { المفيد  الشيخ  سترى  الفقهاء 

من المعاصرين، أو أنّه فقيه قد رحل منذ زمن ليس ببعيد، 

وتسيطر عليك الحيرة عندما تعلم أنّه من فقهاء القرن 

حدود  فال  الزمن،  عبر  لقد  أجل،  الهجرّي،  الرابع 

لزمانه.

كثر هم العلماء الذين تكّفلوا بكتابة ونقل تراث 

اآلثار  أبدته  من  منهم  عليهم1،  الله  )صلوات  محمد  آل 

في  ليبقى  ربّما  الزمن،  ذكرهم  أخفى  من  ومنهم  الغزيرة، 

السماء.
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قــة 
ّ

مــشــاريــع خــال
لكتـاب بين يديك
تحقيق: نقاء شيت

تبدأ مسيرته  الدنيا،  إلى هذه  الّنور، ويأتي  اإلنسان  يُبصر  عندما 
في التواصل مع اآلخرين، فتكون اللّغة والخطوط هي الوسيلة األمثل 
لَفهم َمن حوله. يحاول إصدار األصوات ليعّبر عّما يريد. ينطق كلمته 
األولى، ومن ثم يبدأ باستكشاف اللغة. يرّدد األحرف والكلمات دون 
أْن يفهم معناها، ويُبحر في مخّيلته لينسج لغته الخاصة. يربط كل 
اللغوي، وتبدأ قصصه المنسوجة من  حرف بكلمة، فيتشكّل قاموسه 
بكل محّبة  ثقة، ونستمعها  بكّل  َمن حوله  يرّددها على  الخيال.  بحر 
اختالف  على  القصص  مع  رحلته  اإلنسان  يبدأ  هنا،  من  واهتمام. 
أنواعها. وهنا يُصّب االهتمام على الكتب، فيتوق الفرد القتنائها ليقرأ 

ما بين السطور، وينسج جميل أحالٍم من ِحبٍر وورق.
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* مكتبة مهدي المتجّولة
»مكتبة  يُسّمى  ما  هناك  المطالعة،  ثقافة  نشر  مشاريع  ضمن  من 

لبنان  في   | المهدّي  اإلمام  كّشافة  أطلقتها  والتي  المتجّولة«،  مهدي 

في  والناشئة  لألطفال  الفكريّة  التنمية  مركز  مع  بالتعاون 

إيران. وهي عبارة عن حافلة ثقافة ومعرفة متنّقلة، موّجهة 

إلى األطفال والناشئة بهدف تعزيز العالقة مع الكتاب ونشر 

الوعي والثقافة بأسلوب جّذاب وسهل.

لقاء  الله«،  »بقيّة  لمجلّة  كان  الموضوع،  هذا  حول 

اإلمام  كشافة  جمعيّة  في  والمواهب  الفنون  مفّوض  مع 

أن  أخبرنا  الذي  خليل،  علي  الكشفي  القائد  المهدي | 

المجاالت  أكثر من 8000 كتاب في مختلف  المكتبة  تحتوي 

األدبيّة والتربويّة والعلميّة والفنيّة، مضافاً إلى أكثر من 1000 

»مكتبة  تقّدم  كما  الرقميّة.  البرامج  ومختلف  األفالم  من  ُمدمج  قرص 

حواسيب   10 عبر  وذلك  السريع،  اإلنترنت  خدمة  المتجّولة«  مهدي 

محمولة ذات مواصفات عالية الجودة. وتحتوي على شاشة تلفاز ضخمة 

ثالثيِّة األبعاد ومجموعة كبيرة من األلعاب الفكريّة والتربويّة.

يذكر القائد خليل أّن المكتبة ُصّممت لتراعي أكبر قدٍر ممكن من 

شروط الصّحة والسالمة العاّمة أو من حيث تصميم األماكن المريحة لزّوار 

المكتبة، ويضيف: مضافاً إلى الخدمات المباشرة التي تقّدمها المكتبة، 

القائد الكشفي علي خليل
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فإنّها تقوم برعاية وتنفيذ باقٍة متنّوعٍة 

مختلفاً  فنيّاً  نشاطاً   40 من  أكثر  تضّم 

)كالرسم، صناعة الدمى، األشغال الفنيّة 

)تجارب  العلميّة  واألنشطة  وغيرها..1، 

علميّة، مطالعة، كتابة قصص..1، مضافاً 

والفعاليات  النشاطات  العديد من  إلى 

الثقافيّة والتفاعليّة.

* مسابقة الفكر اإلسالمّي األصيل
ــواع  أن مطالعة  على  للتحفيز 

الخطيّة  المسابقات  كانت  مختلفة،  أخرى 

أطلقتها  التي  األصيل«،  اإلسالمّي  »الفكر  كمسابقة 

المستشاريّة  مع  بالتعاون  التربوية  التعبئة 

متتالية  سنوات  ألربع  الجامعات  في  الثقافيّة 

مسابقة  تسّمى  حينها  وكانت  2009م  عام  منذ 

ألّن  مطهري«؛  مرتضى  الشيخ  »الشهيد  العاّلمة 

أسئلتها كانت من كُتبه الخاّصة.

القسم  مسؤول  الله«  »بقيّة  مجلة  التقت 

الحاج  بيروت،  في  التربويّة  للتعبئة  الجامعي 

حيدر شميساني الذي قال: إّن »المسابقة حّقَقت 

الفكريّة  للحركة  عــودة  السنوات  هذه  خالل 

الناشطة ومناَخ استحضار وتثبيت اإلسالم المحّمدي األصيل 

الذي يقّدمه العاّلمة مطّهرّي في كتاباته، حيث ارتفَع عدد 

المشاركين في الجامعات من أربعمائة وخمسين مشاركاً 

إلى ثالثة آالف وخمسمائة مشارك عام  في سنة 2009م 

كافّة،  المناطق  إلى  بيروت  من  نطاقها  واتّسَع  2012م، 

الثانويّة  المرحلة  إلى  الجامعات  من  استهدافُها  وتوّسع 

2012م  في  المشاركين  مجموع  بلغ  حتّى  والمعلّمين، 

آالف  ستّة  المعلّمين  وتجّمع  والثانويات  الجامعات  في 

وخمسمائة مشارك«. 
الحاج حيدر شميساني
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عنوان  تحت  ليصبح  تطّور  المشروع  إّن  شميساني:  الحاج  ويضيف 

»جائزة الفكر اإلسالمّي األصيل« برعاية مباشرة من األمين العام لحزب الله 

سماحة السيّد حسن نصر الله الذي شّجع على المشاركة فيها قائالً: »إّن 

والزمان|«.  العصر  إلى قلب صاحب  السرور  تُدخل  المسابقات  هذه 

وصارت المسابقة حول فكرة معيّنة كتبها أكثر من شخصيّة 

الشهيد   ،} القائد  اإلمام   ،{ الخميني  اإلمام  وهم: 

مرتضى  الشيخ  الشهيد   ،{ الصدر  باقر  محمد  السيّد 

الله  )أعاده  الصدر  موسى  السيد  المغيّب  مطّهري }، 

 .{ الطباطبائي  حسين  محمد  السيّد  العالمة  ورفيقيه1، 

ويذكر الحاج شميساني أنّه يتّم إجراء جلسات نقاش للكتاب 

مندوبو  يقيم  كما  الجامعات،  داخل  بالمسابقة  المتعلّق 

كتأكيد  الكتاب  في  جزئيّة  مسابقات  الجامعات  في  التعبئة 

على مواصلة القراءة.

* مكتبة لنشر الثقافة في بلدة معركة والقرى المجاورة
من بلدة معركة، تحّدثنا مع الحاج حسن حجازي، الذي 

لنشر  قريته  إنشاء مكتبة في  استطاع  للمطالعة  ولشغفه وحبّه 

الثقافة فيها وفي القرى المجاورة...

يذكر الحاج حسن حجازي في مقابلة له مع مجلّة »بقيّة 

يوفّر  كان  الصغر، حيث  منذ  الزَمه  القراءة  أّن شغف  الله«، 

من مصروفه اليومّي لشراء الكتب بمختلف أنواعها الثقافية، 

واالحتفاظ بها في مكتبته الخاّصة حتّى ناهز عددها المئات. 

وعندما بدأت حياته الجامعيّة والعمليّة، ساعده الحصول على 

راتب شهرّي في شراء المزيد من الكتب المتنّوعة: الدينيّة، 

الثقافيّة، المسرحيّة والفنيّة.

اهتّم الحاج حجازي بنشر روح الثقافة والمطالعة بين أقرانه وجيل 

تطورت  ثّم  الخاصة،  مكتبته  من  كتباً  زمالءه  يعير  كان  حيث  الشباب، 

في  الكتب  عدد  ازدياد  مع  الفكرة 

في  الثقافة«  »مكتبة  فأنشأ  المكتبة 

بعض  مع  بالتعاون  معركة،  بلدته 

النشاطـــــــات متنّوعة، 

التي  المكتبـــــات  منها 

في  البلديـــات  أنشأتها 

القرى العديدة، النوادي 

الثقافّية ضمن الجامعات 

والمعاهــــد والثانوّيات

الحاج حسن حجازي
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اإلخوة واألصدقاء. ويتحدث عن أّول تجربة له تمثّلت بتوزيع كّم هائل 

من الكتب في العام 1997م، يقول: »تعاونُت مع إخوتي على شراء خمسة 

آالف كتاب تتضّمن خمسين عنواناً منّوعاً في شتّى العلوم، أدرجتها في 

الئحة مع السعر األساسّي لها، وعرضتها )100 مجموعة1 بحسم 85% على 

األصدقاء في بلدتي معركة وفي منطقة صور، ونَفَدت الكميّة خالل ثالثة 

أيام. كان لنجاح هذه التجربة أثر هاّم في االنطالق نحو فكرة نشر الكتب 

وتوزيعها بأسعار ميّسرة، فولدت فكرة »إنشاء مكتبة في كّل بيت« من 

خالل توزيع العروض، وكان هناك عروض خاّصة بقصص األطفال لمختلف 

المستويات التعليميّة. وقد بلغ مجموع العروض التي جرى توزيعها 35 

عرضاً... مثالً: كان العرض الخاّص باألطفال يحمل رقم 5 ويتضمن حوالي 

40 قصة، وبلغ مجموع القصص الموزعة خالل شهرين أربعين ألف قّصة«. 

ويكمل الحاج سرده بالقول: »أّما المعارض لألهالي والمعلمين والتالمذة، 

فقد كان المنطلق من نجاح المعرض األول في بلدتي الذي كان مقرراً 

التي  العروض  مع  وبالتالزم  يوماً. وهكذا  فاستمّر عشرين  أسبوع،  لمّدة 

توزّع على الجميع، بدأت سلسلة معارض في المدارس الخاّصة لمنطقة 

صور وبعض مدارس النبطيّة، وأصبحت فيما بعد معارض سنوية«.

وفي كلمة أخيرة عن خطّته المستقبليّة، يخبرنا الحاج حجازي: »هناك 

وخاّصة  البلديات،  مع  بالتعاون  ونشرها،  الكتب  لتوزيع  جديدة  خطّة 

الثقافّي  العمل  على  حرصاً  تبدي  البلدية  إّن  حيث  معركة،  بلدتنا  في 

تنفيذ  في  معها  التعاون  نأمل  ولذا  واألمسيات.  والندوات  والمحاضرات 

االنطالقة الجديدة«.

* نادي الكتاب عنقون
للكتاب«،  »نادي عنقون  بلدة عنقون  الشباب في  أنشأ مجموعة من 

وذلك بالتّعاون مع البلديّة. فتح هذا النادي المجال أمام هواة القراءة، ثّم 

شّكلوا لجنة من ستّة أعضاء تمثّل النادي لينظّموا مسيرتهم في نشر الثقافة.

مختلفة.  وجمعيّات  بلديّات  ليشمل  بعد،  فيما  النادي  عمل  توّسع 

التقت مجلة »بقيّة الله« برئيسة النادي الشابة »جوليانا محيدلي«، التي 

أخبرتنا أّن هدف النادي هو نشر الثقافة في القرى الجنوبية للبنان، وفتح 

مجال أمام هواة القراءة وتشجيع الجميع، ال سيّما الفئات الشابة، على 

المطالعة، وتوثيق العالقة مع الكتب على اختالفها.
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النادي،  نشاطات  بعض  عن  ــا  أّم

أمسيات  في  يشاركون  إنّهم  فقالت 

ومعارض،  بيئيّة  ونشاطــات  ثقافيّة 

لينشروا  مختلفة  تربـويّة  ونـــدوات 

األفكار  ومــن  الــنــاس.  بين  رسالتهم 

النادي،  استخدمها  التــي  الجميلة 

القديمة  للسيارة  كرنفال  في  مشاركته 

مهرجانات  بمناسبة  مغدوشة  بلدة  في 

الشمس، وذلك عبر سيارة قديمة ُزيّنت 

على شكل مكتبة وتضّمنت العديد من 

الكتب الثقافيّة والروائيّة المختلفة. 

يُقيم  الجميلة،  أفكاره  ضمن  ومن 

عنوان  تحت  جلسة  فترة  كّل  النادي 

فيها  يتحّدث  قهوة«،  وفنجان  »كتاب 

تتنّوع  وبذلك  قرأه.  كتاٍب  فرد عن  كّل 

كتب  اختيار  ُسبل  وتتفتّح  األفــكــار 

قصير، وهي  وقت  في  للقراءة  جديدة 

مّدة ارتشاف فنجان القهوة.

الحديث عن الكتاب يطول والنشاطات متنّوعة منها المكتبات التي 

أنشأتها البلديات في القرى العديدة، والنوادي الثقافية ضمن الجامعات 

المنتديات  من  وغيره  القارئ  الشباب  ومنتدى  والثانويّات،  والمعاهد 

الثقافيّة... كّل هذه النشاطات تؤكّد لك وتخبرك عزيزي القارئ أن »خير 

جليس في األنام كتاب«. فالزم كتابك واقرأ لترقى.
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* صمود الورق والتحّدي الرقمّي
الّذي  الرقمّي  التّحّدي  وجه  في  الورق  صمود  العصر  معضلة  اليوم، 
بالتّحديد،  العربّي  المعيشّي في عالمنا  التّحّدي  البالد، في وجه  به  تمّر 

»الـكـتـــاب«..
ى اليوم 

ّ
 حت

ً
األكثر دفئا

)تقرير عن معرض الكتاب(
تحقيق: كوثر حيدر

أن  ليس سهالً  تقرأ.  أن  ليس سهالً  والعشرين،  الحادي  القرن  في 
قصيرة،  زمنّية  مّدة  في  الملّونة،  الّصور  من  خالياً  ضخماً  كتاباً  تُنهي 
أو أْن تملك موسوعة منّوعة من الكتب المختلفة.. وقد قرأتها كلّها، 
ما  الذين  »الماء«  قلّة من هم عطشى هذا  نعم،  »المعرفة«.  بدافع 
زالوا أوفياء للورقة والكلمة، في ظّل انتشار أجهزة الّذكاء االصطناعّي. 
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الذي يتحّكم بالمسار الحياتّي للفرد حتّى الثّقافّي منه. كثيرة هي الظّروف 
المحيطة الّتي تُعنى بـ»حقيقة« االرتباط بالكتاب، أبرزها يقع على عاتق 

التّمرّد الذي يعيشه »العالم الّسريع«! 
عن سّر عبقريّته يجيب »إسحاق نيوتن« قائالً: »لقد وقفت على أكتاف 
العمالقة الذين جاؤوا قبلي«؛ أي بقراءته للكتب. الكتاب قبل أّي شيء هو 
»تذكرة عبور«.. صاحبها يشبه َمن ضّل طريقاً في رحلة استكشاف شيّقة، 

وفي يده مصباح! االرتباط بالكتاب يعني اللّهث وراء عالم المعرفة.
* البداية كانت عام 1956م

في لبنان البلد الغنّي بموارده الثّقافيّة وتنّوعه الفكرّي، يقام معرض 
صفة  »بيروت«  إعطاء  في  وساهم  1956م،  عام  انطلق  للكتاب  سنوّي 
ثّم  العربّي.  العالم  في  األّول  العربّي  المعرض  لكونه  الكتاب  عاصمة 
أُضيفت ألقاٌب عديدة إلى سّجل »بيروت« الثّقافّي فحازت لقب »عاصمة 
عام  للكتاب«  عالميّة  »عاصمة  وبيروت  1999م،  عام  العربيّة«  الثّقافة 

2009م. 
في 30 تشرين الثاني من أواخر العام المنصرم 2017م تّم افتتاح هذا 
المعرض، والذي شهد، بشكل يومّي، سلسلة من التواقيع لعدد من الكتّاب 
وكانت  األّول.  كانون   13 في  أبوابه  إغالق  حتّى  واألدباء،  والّصحافيّين 
فرصة مناسبة لمعرفة مدى اإلقبال على الكتاب وقياس نسبة المتغيّرات 
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الحاصلة في هذا الميدان من خالل استطالعات الّرأي لدى الزّائرين عاّمة، 
مضافاً إلى عدد من المقابالت التي أجريناها مع أصحاب دور الّنشر في 
المعرض منها: دار »ميم« و»المعارف اإلسالمية الثقافية«، ودار »نينوى« 
في دمشق - سوريا، لنخلص في نهاية الجولة لمقابلة مسؤول اإلعالم في 

المعرض األستاذ »أكرم حمدان«.
* كم تأثّر الكتاب بالتطّور التكنولوجّي؟

إلى  مضافاً  العليا،  الدراسات  طاّلب  على  األسئلة  من  عدداً  طرحنا 
طاّلب المدارس والعاّمة من الّناس محورها عالقتهم مع الكتاب، والّنوع 
الّذي يستهويهم قراءته. وأبدوا رأيهم حول إشكاليّة تأثّر الكتاب بالتّطّور 

التّكنولوجّي الحاصل وانعكاسه على موضوع المطالعة.
ضمن  من  اإلعالم1  كليّة   - اللّبنانيّة  الجامعة  في  )طالبة  »سلمى« 
لتطوير  نافذة  يُعّد  الكتاب  أّن  تعتبر  المعرض،  فعاليّات  في  المشاركين 
الفكر اإلنسانّي واكتساب المعرفة. وتشير سلمى إلى أّن الّرغبة في القراءة 
غالباً ما تكون حاضرة، على عكس القدرة على الممارسة الفعليّة، وهذا 
يعود إلى سوء تنظيم الوقت في أغلب األحيان، »مضافاً إلى أّن 
التطّور التّقنّي الحاصل صار ذريعة للتّهرب من الكتاب الورقّي 
يمكن  والتي  الواسعة  الّشبكة  على  المعلومات  توفّر  بحّجة 
حجم  عن  الّنظر  –بغّض  الّصغيرة  الّشاشة  عبر  إليها  الوصول 
الّشوائب الّتي تكمن في هذه المواقع– حيث أصبحت مواقع 
التّواصل االجتماعّي مرجعاً في نقل المعلومات، الصحيحة منها 
الكتساب  كمصدر  األولى  المرتبة  تحتّل  وصارت  والمغلوطة، 

المعرفة والمطالعة والتّسلية«.
الّلبنانيّة –  أّما »جواد« )طالب دراسات ُعليا في الجامعة 
إنّها  فيقول  الكتاب  مع  العالقة  عن  سؤاله  عند  فيجيب  الهندسة1  كليّة 
بنظرة  يكتفي  وهو  للقراءة«،  وقتاً  يجد  »ال  أنّه  ويعتبر  جّداً«!  »سيّئة 

سريعة على شبكة اإلنترنت في ما يتعلّق باختصاصه الجامعّي فقط.
يهتّمان  وهما  سنوات1،   7( الرّضا«  لـ»علي  والدان  ومحّمد«  »بتول 
والقصص  الكريم  القرآن  لقراءة  لولدهما  محّددة  أوقــات  بتخصيص 
المتنّوعة. وهذا ضمن أجواء يعمالن عليها لزرع ثقافة القراءة في »علي 
الرضا« بعيداً عن عالم التّكنولوجيا؛ إذ تقول بتول: »التّكنولوجيا ال 

غالباً  القراءة  في  الّرغبة 

على  حاضرة  تكون  ما 

على  الـــقـــدرة  عــكــس 

وهذا  الفعلّية  الممارسة 

تنظيم  سوء  إلى  يعود 

الوقت في أغلب األحيان
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تتعارض مع مبدأ المطالعة.. نعم هذه الوسائل تشّكل تشتيتاً للماّدة إنّما 

ال تلغيها. األمر برّمته يعتمد على تنظيم األولويّات، فالطّفل مرآة ألهله، 

وهو يعمل على تقليد والديه بأصغر وأتفه التّفاصيل، لذا يكفي أن نقوم 

باألمر أمام الطفل حتّى يعتاد عليه«.

»نيفين« )30 عاما1ً )طالبة صحافة مرئيّة ومسموعة وهندسة لغويّة1 

تعتبر أّن في عالمنا »نوعيّة قرّاء جيّدة« مقارنة مع الغرب، إاّل أنّه ال يوجد 

استثمار لهذه الطّبقة من القرّاء، فيصبح القارئ مستهلكاً للفكر أكثر مّما 

هو منتج له، على عكس ما كان في الماضي.. وتعتبر أن مرّد ذلك إلى 

التي  والمعيشيّة  االقتصاديّة  والّضائقة  واألزمات،  الحروب  تواتر 

القيام  دون  وتحول  العربّي  العالم  في  اإلنسان  بحياة  تحيط 

بأبسط أشكال الحياة حتّى الثقافية منها، وتختم قائلة: »لذا ال 

داعي إلى أن نجلد أنفسنا بقّوة«.

* ميم، البديل الّثقافّي لألطفال 
»ميم«،  لدار  التّنفيذّي  المدير  مصطفى«  »محّمد  يصف 

البديل  تكون  ألن  تعمل  الدار  بأّن  المعرض،  في  المشاركة 

الثقافّي والتكنولوجّي المناسب لألطفال. 

فالّدار هي إحدى أذرع شركة »ميم« لإلنتاج الثّقافّي واإلعالمّي والفّني 

هادف.  تربوّي  ومحتوى  مميّز  بأسلوب  األطفال  أدب  بنشر  يهتّم  الّذي 

يعمل فيها فنانون محترفون وأدباء لتقديم الكّم األكبر من المتعة والقيمة 

لألوالد. لقد أخذت هذه الّشركة على عاتقها مسؤوليّة صناعة الّشخصيّات 

بعض  يتوّسلها  والتي  التّجاريّة،  العناوين  عن  بعيداً  لألطفال  الّنموذجيّة 

على  تعمــــــل  »ميم« 

الّدمـــــج بين متطّلبات 

العصــــــــر اإللكترونّية 

ــة ــّي ــورق ــاّدة ال ــ ــم ــ وال

المدير التنفيذي لدار »ميم« محمد مصطفى 
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المنتجين فتحمل إصداراتهم رسائل سيّئة بشكل مبطّن، بعيدة كّل البعد 
عن القيم التّربويّة. هذا األمر دفع الّشركة إلى زيادة كّم القيم التّربويّة 

مضافاً إلى البعد الّدينّي والعالقة مع الله. 
* أفالم، قصص، دمى، وتكنولوجيا .. وأيضاً!

والماّدة  اإللكترونيّة  العصر  متطلّبات  بين  الّدمج  على  تعمل  »ميم« 
الورقيّة؛ إذ إّن الكتاب نفسه له مرفقات عبر التّطبيق اإللكترونّي »حكايا 
عن  الرّمز  بـتحليل  ليقوم  اإللكترونّي  المتجر  عبر  تحميله  ويتّم  مهدّي« 
الّسرّي  الرّمز  تحليل  فعند  الخفّي«.  »المنقذ  قّصة  في  كذلك  الكتاب. 
للكتاب، يمكن مشاهدة القّصة على شكل فيلم »أنيمايشن« أو كما يظهر 
»الفيل الملك« على سبيل المثال على شكل ) فيلم، قصص، وقريباً دمى1. 

واألمر نفسه في ما يتعلّق بـ»أميرة الّروم«. 
األستاذ  يقول  قويّة!«.  بانطالقة  تحظى  إنّما  نسبيّاً،  جديدة  »الّدار 
ألعاب  بين  إصــداراً،   50 الـ  حوالي  يوجد  حيث  مصطفى«  »محمد 
وإصدارات متنّوعة وأخرى »متميّزة«، مثالً كتاب »خطوط خيالك« ُصّنف 
بالخيطان  التّشبيك والرّسم  الكتاب يدور حول مهارة  األّول عربيّاً. محور 
الّنشاط  إلى  األطفال مضافاً  لدى  المهارة  تنمية  والمسامير ويعمل على 
األستاذ محّمد  يختم  العلميّة.  الّرياضيّة  المفاهيم  بعض  وتمتين  اليدوّي 
فيقول: »يجب استثمار الكتاب ألقصى أبعاد ممكنة! وهنا تكمن الّصعوبة، 
حيث يتّم العمل في الدار على معايير المحتوى بشكل »إبداعّي مميّز« 

ومتكامل، ليشّكل كفاية للطّفل على الّصعد كافّة«. 
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* فقط في لبنان: مرَحباً بجميع الّثقافات
المشاركة  إّن  »نينوى«  دار  في  فارس«  »األستاذ  يقول 
الجماهيريّة واسعة في المعرض سنة بعد أخرى، إاّل أّن بعض 
الظّروف االقتصاديّة أو الّسياسيّة قد تكون عامالً يُعيق عمليّة 
الشراء... ويلفت إلى أّن المعرض بمنحه دور الّنشر الحريّة 
في  الموجودة  العوائق  وإزالته  الكتب  إصدار  في  الكاملة 
أماكن أخرى، يرفع فعليّاً بذلك منسوب الثّقافة في المجتمع. 
وهذا ما يتميّز به »لبنان«، وبالتّحديد في هذا المعرض، على 

عكس بعض البلدان التي يتّم فيها حظر إصدارات وكتب عديدة 
من المشاركة بسبب سياسات محّددة.

وفي حديثنا مع المدير التنفيذّي لدار المعارف اإلسالميّة الثقافيّة األخ 
»حسن حدرج«، أشار إلى رسالة الدار، التي تلتزم بنشر الفكر اإلسالمّي 

منها  إصدار،   1000 من  يقرب  ما  لها  كان  حيث  األصيل، 
ثالثون إصداراً جديداً. ولفت »حدرج« إلى أّن كتب »أدب 
وأّن  الدار،  باعتها  التي  الكتب  صدارة  في  كانت  الجبهة« 
تصّدر  زيعور«،  الله  »عبد  للدكتور  والكون«  »الله  كتاب 
فئة  عن  مبيعاً  األكثر  الكتب  المعرض-  إحصاء  -بحسب 
»العلوم«. أّما في ما يخّص اإلقبال في المعرض، فكان الفتاً 

الحضور المميّز لفئة الشباب. 
* ال حظر أو رقابة على الكتاب الّذي يدخل معرض 

»الكتاب«
»أكرم  األستاذ  المعرض  في  اإلعالمّي  المسؤول  يؤكّد 

أّما  المعرض،  في  المشاركة  الكتب  أمام  مطلقة«  »الحريّة  أّن  حمدان« 
الرّقابة على الكتب فتكون عادًة من الّدور نفسها. وقد شارك هذه الّسنة 
للنشر، بينها 65 داراً عربيّة )مصر – عمان – سوريا –  حوالي 160 داراً 
لبنان1 أّما الباقي فدور أجنبيّة وكانت أوكرانيا إحدى الدول المشاركة فيه 

للمرة األولى.
الهرب ولو دقائق معدودة لتخلو  أمام إغراء الحداثة، أصبح ضروريّاً 
ببضع كلمات ورقيّة.. تكتب خاطرة وجدانيّة، كما كّنا نفعل في مدارسنا 

االبتدائيّة، حتّى ال ننسى فضل الكلمة الّتي قرأناها في كتاب عتيق..

األستاذ فارس

د. عبدالله زيعور
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وأطلَّ وسط الدمار)*(
اتّصل بي أحد اإلخوة العاملين في موقع khamenei.ir وسألني: 
هل أنت في طهران؟ في كّل مرّة يسألني هذا السؤال أدرك أنّه يجب 
ما  التجربة  خالل  من  وعرفت  قليالً،  تريّثت  طهران!  في  أكون  أن 
القضّية. سألت: هل هي زيارة تفّقديّة؟ لم يجب. إنّما اكتفى بالقول: 
إذاً سأسّجل اسمك. قلت: لربّما لن يمكنني الحضور. قال: لقد ُسّجل 

اسمك من قبل، وانقطع االتّصال. 

* الخبر قصير »إنّه زلزال«
كان الخبر قصيراً، حدوث »زلزال«، لم يستغرق بضع ثوان، ولكن 
أثره  الثاني1  تشرين   13 آبان/   21( زلزال  وسيترك  جّداً،  كبيرة  تبعاته 
مع  يحصل  كما  ذهاب«،  »سربل  مدينة  وقصص  ذكريات  في  دائماً 

الزالزل في مدن أخرى...
* القائد يتابع وينزل بنفسه

للسيّد القائد باع طويل في مساعدة المناطق التي اجتاحتها السيول 
مدينة  زلزال  وفي  عاماً،  الخمسين  يقارب  ما  فمنذ  الــزالزل.  وضربتها 
وطلب  شخصاً،   70 من  مؤلّفاً  فريقاً  شّكل  بياض«،  و»دشت  »فردوس« 
»فردوس«،  لمدينة  الرئيسة  الساحة  في  األساسيّة  لإلغاثة  خيمٍة  نصب 
تأمين  بفترة،  ذلك  وبعد  المحيطة،  القرى  إلى  المساعدات  وإرسال 
الصوف والخيطان وآالت حياكة السّجاد اليدويّة لتأمين العمل الدائم 

مهدي قزلي

لقاء الحبيب
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نزل القــــــائد الخامنئّي 

شخصّياً  بنفســــه   }

من  األسبوع  قرابة  بعد 

لتفّقد  الزلزلة،  وقــوع 

الــمــنــطــقــة واالّطــــالع 

كثب عن  ــور  األم على 

نسبيّاً للناس. 
عمر  منذ  حرفيّة  تجربة  يخوض  إنّه 
ما  في  جيّد  إلمام  وللقائد  عاماً.  الثالثين 
يتعلّق بالكوارث الطبيعيّة والقهريّة. فيما 
خالل  من  اإللمام  هذا  إلى  التفّت  بعد، 
وإعــادة  اإلغاثة  مسؤولي  إلــى  حديثه 
السبب،  لهذا  ربّما  »كرمانشاه«.  إعمار 
األسبوع  قرابة  بعد  شخصيّاً  بنفسه  نزل 
من وقوع الزلزلة، لتفّقد المنطقة واالطاّلع 
على األمور عن كثب. الشخص الذي كان 
في فترة الحكومة البهلويّة يساعد الناس 
بقدر  والــزالزل  السيول  من  المتضّررين 
استطاعته، ال يمكنه اآلن قطعاً، ومقّدرات 
على  الكرام  مرور  يمّر  أن  يده،  في  البلد 

هذه الحوادث ودون أن يكترث لها.
* الناس في ذهول وحزن

ننتظر خبر  تجّمعنا في »كرمانشاه« 
الدمار  الله1.  )حفظه  القائد  وصــول 
الرئيس كان في »سربل ذهاب« والقرى 
الخسائر  بلغت  وقــد  بها،  المحيطة 
واألضرار هناك ما يقارب 80% )أو أكثر1. 
يا له من منظر عجيب! المدينة مدّمرة، 
وقد ُهدمت طبقات بعض المباني تماماً، 
إلى  األخــرى  المباني  بعض  بقيت  فيما 
والفقير  الغنّي  هنا  تماماً!  سالمة  جانبها 
سواء. فالبيوت كانت إّما مهّدمة تماماً أو 
غير آمنة للسكن؛ لذا، نصب الناس الخيم 

في أقرب مكان لبيوتهم.
راحت  صباحاً  الثامنة  الساعة  قرابة 
سيّارة تجول في المدينة وتذيع أّن قائد 
خطاباً  عّدة  دقائق  بعد  سيلقي  الثورة 
أّن  يبُد  الكهرباء. لم  59إلى جانب مديريّة 
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كانت  الذي  البيان  على  فعل  رّد  تُظهر  الناس 
كان  المذياع.  عبر  تبثّه  المتجّولة  السيّارة 
من  التي  بخيمهم،  مشغولين  معظمهم 
بعد.  عليها  يعتادوا  لم  أنّهم  الواضح 
وأنّى لهم أن يعتادوا على مكان صغير 

وبارد وغير ثابت. 
كان ذلك أّول برنامج وسفر محزن 
لي مع القائد. فالبرامج السابقة كلّها 
وحماس.  فرح  لقاءات  برامج  كانت 
ومتألّمة،  موجوعة  هنا  الناس  ولكّن 
بأحد  مفجوعة  تكن  لم  ولــو  حتّى 

أقربائها)1(.
* القائد يلتقيهم وسط الدمار

كان الناس يتوّجهون بهدوء إلى المكان 
الحذاء  ينتعل  كان  معظمهم  به.  أُبلغوا  الذي 
هاتفاً  يده  في  ويحمل  »المشايّة«،  البالستيكّي 

خلويّاً. 
القائد.  سيّارة  وصلت  حتّى  العاشرة  تبلغ  الساعة  تكد  لم 
على  بقّوة  بيده  وضرب  شاّب  تقّدم  بعضاً.  ببعضها  األمور  تداخلت 
بصوٍت  كلمات  بضع  وقال  القائد،  يجلس  السيّارة، حيث  نافذة  زجاج 
عاٍل لم نفهمها. انتاب القلق رجل الحماية الذي كان برفقتنا على ظهر 
الشاحنة. وبعد أن قال الشاّب ما عنده مّد عنقه إلى النافذة وطبع قبلة 

عليها، فاطمأّن بال رجل الحماية. 
دخلت الشاحنة إلى محلّة »فوالدي« التي شهدت أكثر 
األضرار والخسائر. كانت الحجارة واألتربة قد سقطت على 
األرصفة. اقترب بعض الناس من سيّارة السيّد القائد وصعد 

بعضهم فاتحاً كاميرا جّواله على تّل الركام. 
* »يا باقة ورد محّمديّة« وّحد الشعارات

الشعارات  فاختلطت  لالجتماع،  فرصة  الناس  وجدها 
للقائد«،  فداء  »روحي  يقول:  كان  أحدهم  بعضاً؛  ببعضها 
وآخر يقول »أنا خادمك«، جماعة أخرى راحت ترّدد من هول 
الصدمة: »صّل على محّمد وآل محّمد، نائب المهدّي أتى!«. استغرق األمر 

ــاس إلــى  ــن تــهــافــت ال

يمّدون  كانوا  األمـــام. 

عليه،  ليسّلموا  أيديهم 

يسير  ــد  ــائ ــق ال وكـــان 

وجهه تعلو  وابتسامته 

لقاء الحبيب
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لتتّحد  الوقت  بعض 
وشعاراتهم:  أصواتهم 
محّمديّة  ورد  باقة  »يا 

ــك في  ــالً ب ــه ــالً وس أهـ
مدينة؟...  وأّي  مدينتنا«... 

فُتح باب السيّارة، فّك القائد 
حزام األمان وترّجل من السيّارة، 

ماّدين  ــام،  األم إلى  الناس  فتهافت 
يسير  القائد  وكان  عليه،  ليسلّموا  أيديهم 

اللون وجبّة »بيج«  يرتدي عباءة عسليّة  تعلو وجهه، وهو  وابتسامته 
وحذاًء أسوَد يكاد يصبح بلون التراب وموحالً. 

* أشار إليه القائد ليتقّدم
اشتّد الزحام من حوله. كانت تلك المرّة األولى التي أرى 
فيها إدارة الميدان تخرج عن السيطرة. تدافُع الجموع أثّر 
بالتقّدم إلى األمام. حاول  القائد ولم يُسمح له  على حركة 
شاّب إيصال نفسه بالقّوة إلى القائد، فأزاحه شباب الحماية 
تقّدم؛  أن  إليه  وأشار  الزحمة  تلك  القائد في  توقّف  جانباً. 
وتحّدث  الشاّب  تقّدم  جلبه.  إلى  الحماية  شباب  اضطّر  ما 
لبضع ثواٍن مع القائد وذهب إلى حال سبيله. كان الكثيرون 
بصوت  شاّب  صاح  عاٍل.  بصوٍت  القائد  على  السالم  يلقون 
عاٍل: »عشت«، ورّدت امرأة بصوت متمايز عن البقيّة قائلة: 

المرأة  ألتقي هذه  أن  للقائد«. كم كنت أحّب  »روحي فداء 
ألسألها: »ماذا فعل الزلزال بحياتها؟ وكيف هي أوضاعها؟«، لتقول بعد 
أسبوع من تلك الحادثة: »روحي فداء للقائد«. كان القائد يمسك العصا 

وعباءته بيد، ويلّوح باألخرى للناس. 
* قلوبنا مغمومة لحزنكم

القائد  {. صعد  لإلمام  منّصة  عليها  نُصبت  باحة حيث  دخلُت 
الخامنئي على الساللم، فارتفعت أصوات الجميع. كان الناس يتدافعون 
تحت المنّصة، وكتب بعضهم شعارات على قطع من صناديق الكرتون 
التي حوت المساعدات ورفعوها بأيديهم. من بعيد كان الناس يأتون، 

بعض منهم على مهل وبعض آخر َعْدواً. 
ألقى القائد التحيّة عليهم، ثّم بدأ كالمه، فقال: »كّنا نرغب في أن 

كم كنت أحّب أن ألتقي 

ألسألها:  الــمــرأة  هــذه 

ــزال  ــزل ال فعل  »مـــاذا 

هي  وكيف  بحياتها؟ 

بعد  لتقول  أوضاعها؟«، 

أسبوع من تلك الحادثة: 

للقائد« فــداء  »روحــي 
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نأتَي إلى مدينتكم في أجواء الفرح، وأنتم في هناءة 
عيش، ال في أجواء غّم وحزن ومصيبة وبالء. إنّه 
ألمر مرير بالنسبة إلينا. إنّنا نشعر بما يعتمل 
في قلب كّل واحد منكم وبحزنكم، سواء 
في هذه المدينة أو في المدن األخرى 
أنحاء  جميع  في  المتضّررة  والقرى 
يمأل  إلينا  بالنسبة  وهذا  المحافظة، 

قلوبنا غّماً ويشغل بالنا«. 
ألرى  جانبا،  »تنحَّ  للمصّور:  قال   *

الجموع«
أهل  صمود  عن  القائد  وتحّدث 
الحرب،  زمن  في  وشجاعتهم  الديار  هذه 
وأوصاهم باالستقامة في هذه الحادثة، ونّوه 
المسؤولين والشعب  بين  بالتكاتف والتعاطف 

في مواجهة زلزال »كرمانشاه«. 
وجهه  في  وقف  قد  وكان  المصّورين،  ألحد  قال  حديثه  أثناء 
بعض من سمع هذا  ُسّر  الجموع«.  جانباً، ألرى هذه  »تنحَّ  للتصوير: 
الكالم، وأطلق صلوات على محّمد وآل محّمد. وحين أصبح قسم من 
الناس على مرأى من القائد راحوا يلّوحون له بأيديهم. برأيي، لم يكن 
كالم القائد موّجهاً لهذا المصّور فقط؛ إنّما لكّل شخص في الجمهوريّة 

اإلسالميّة يحول بين القائد والشعب!
إلى األمام قليالً، تقّدمت طفلة صغيرة تضع على رأسها غطاًء أخضر 
على  يده  القائد  وضع  بالبكاء.  وأجهشت  كلمات  ببضع  وتكلّمت  اللون، 
رأس الطفلة التي أخفت وجهها في عباءته. كان والدا الطفلة قد ُجرحا في 
الزلزال فيما قضى أقرباؤها. كانت مفجوعة، وحين رأيتها تذكّرت األطفال 
الذين أصبحوا أيتاماً منذ أيّام عّدة، وكأنّهم اليوم يلوذون بحضن القائد: 
﴿أَلَْم يَِجْدَك يَِتيًما َفآَوى﴾ )الضحى: 16! بقي القائد واقفاً إلى أن رفعت 
الطفلة رأسها عن عباءته. نبّهني أحد المصّورين إلى أنّنا سنتحرّك، فجريت 

نحو الشاحنة وانطلقنا. )تتّمة الزيارة في العدد القادم إن شاء الله1

)*1 قّصة مرافقة قائد الثورة المعّظم في تفّقد منطقة 
التي  بها  المحيطة  والمناطق  ذهاب«  »سربل 
ضربها الزلزال. 21 آبان/ 13 تشرين الثاني 2017م.

لـ»سربل 1 1) محاذية  قرية  إّن  الشباب  أحد  قال 
سّويت  قد  سكنّية  وحدة   170 تضّم  ذهاب« 

باألرض تماماً ومات كّل سّكانها.

الهوام�ش
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الكتاب: األحكام المنتخبة من فقه الولّي
إصدار: دار المعارف اإلسالمّية الثقافّية

صدر حديثاً عن دار المعارف اإلسالميّة الثقافيّة 
الولّي«، وهو من  المنتخبة من فقه  كتاب »األحكام 

إعداد مجلّة »بقيّة الله«.
في  نُشرت  مقاالت  مجموع  هو  الكتاب 
المجلة في باب »فقه الولّي« من عام 2006م 
إلى عام 2017م. رُتّبت المواضيع ضمن أبواب 

فقهيّة، مضافاً إلى جداول تسّهل على القارئ معرفة 
األحكام الشرعيّة. 

رئيسة:  أقسام  ثالثة  ضمن  الفقهيّة  ــواب  األب وضعت 
العبادات - المعامالت - األحوال الشخصيّة.

يقع الكتاب في 416 صفحة من القطع الكبير.

الكتاب: »... وتقودنا الروح«
إصدار: دار الوالء لصناعة النشر

صدر حديثاً كتاب »... وتقودنا الروح« -مجموعة 
مديرة  الله«،  عبد  »نهى  للكاتبة  قصيرة-  مشهديّات 
بين  القارئ  يجد  حيث  الله«،  »بقيّة  مجلة  تحرير 
دفّتي الكتاب مجموع ما خطّه قلمها في صفحة »آخر 

الكالم« في المجلة.
القارئ  في  تبعث  مشاهد  ضمن  الكتاب  ُصّنف 
»قيمة فاضلة وأثراً جميالً أو تُشعل أمالً«. والسبب 

يزل، وجود  ولم  كان،  »الملهم  أّن  ليس سوى 
األمل المؤّمل|«، كما تفّسر الكاتبة.

المشاهد هي: »مشاهد في جيب مجاهد، 
مشاهد  والئيّة،  مشاهد  الحياة،  من  مشاهد 

للروح، مشاهد لها رؤية«.
يقع الكتاب في 148 صفحة من الحجم الوسط.

اقرأ

63

 م
20

18
ط 

شبا
/ 3

17
د 

عد
ال



* إنّه عصر سفك الدماء
أنحاء  كّل  في  دماء  وسْفك  فساد  عصر  تَرون،  كما  العصر،  هذا  إّن 
حالة  يعيش  ال  الحاضر  عصرنا  في  العالم  بالد  من  بلداً  تجد  ال  العالم.. 

دماٌء على طريق
القدس)*(

السّيد الشهيد عّباس الموسوي )رضوان الله عليه(

ألقى سّيد شهداء المقاومة اإلسالمّية السّيد الشهيد عّباس الموسوي 
المقاومة  أسبوع  لمناسبة  أُقيم  احتفال  في  كلمة  عليه(  الله  )رضوان 
اإلسالمّية في بلدة سحمر في البقاع الغربي عام 1991م، تحّدث فيها عن 
رؤيته للمقاومة والجهاد واالنتفاضة في فلسطين المحتلة، وأوصى وصّيته 
الشهيرة بوجوب حفظ المقاومة اإلسالمّية. نعيد نشر أجزاء من »الوصّية«، 

نظراً إلى أهمّيتها وارتباطها بالكثير من وقائع المرحلة الراهنة.

القادة الشهداء
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تُركت  وإذا  الفساد.  وحالة  الحروب 
المسألة هكذا من دون أن يوّجه السالح 
من  يُستخدم  فسيبقى  الحقيقيّة  وجهته 
»إسرائيل«  ــت  ُزرع لقد  الباطل.  أجــل 
أصبحت  ثم  فلسطين،  في  المنطقة  في 
تدفع  والشعوب  المنطقة..  كّل  تتهّدد 

ضريبة وجودها. ابن البقاع الغربّي، ابن الجنوب، بل إّن لبنان بشكل عام 
دفع ضرائب كثيرة ولم تبَق دولة من الدول إاّل تأّذت من وجودها في 

المنطقة.. فكل يوم تُسفك فيه دماء مجاناً ومن دون أّي ثمرة.. 
* اجعلوا لدمائكم ثمراً

عبد  بن  محمد  النبّي  به  طالب  ما  فقط  هو  نحن  به  نطالب  الذي 
الله P عندما رأى الدماء تُسفك مّجاناً في الجزيرة وغيرها دون فائدة. 
ما نقوله: إنّه يجب على األّمة اإلسالميّة أن تحزِم أمرها، وتحسم موقفها 
ما  إذا  حتّى  اإلسرائيلّي،  العدّو  ضّد  والمواجهة  المقاومة  لواء  ترفع  ثم 

ُسفكت هذه الدماء تُسفك بحّق.. 
يدّل  أن  يريد  عندما   R األنبياء  من  نبّي  أّي  كان  لقد 
منكم  أريد  ال  أجراً«،  أسألكم  »ال  للّناس:  يقول  صدقه،  على 
شيئاً. فهل أخذ محّمد بن عبد الله P معه شيئاً من الدنيا؟ 
صدقهم  ودليل  أيضاً،  كذلك  هم  اإلسالميّة  المقاومة  أبناء 
يرّملون  أنفسهم..  يدفعون  الطاهرة..  دماءهم  يدفعون  أنّهم 
نساءهم.. يُيتّمون أطفالهم.. يدفعون كّل شيء.. وال يأخذون 

شيئاً.. أال يكفي ذلك دليالً على صدقهم؟  !
* اختاروا أقصر الطرق إلى الله

شهداؤنا منهم الشهيد محمد بجيجي في البقاع، الشهيد 
الطاهرة  الذكرى  هذه  صاحب  الشهداء  شيخ  الشاعر،  رضا 

العطرة. ماذا أخذ معهم هؤالء الشهداء؟ كان شيخ الشهداء يرّدد 
إلى  ترجع  أن  األّمة  لهذه  أريد  األّمة،  لهذه  والكرامة  العزّة  »أريد  دائماً: 
إّن أعظم دليل على صدق  حضارتها، وأن تبني مجدها وعزّها وقّوتها«. 
هؤالء دماؤهم، وأنفسهم التي أودعوها تحت التراب.. هذا دليل صدقهم..

كيف يمكن أن نفّسر أّن شابّاً في زهرة عمره، في سّن السابعة عشرة، 
ويعيش في مغارة في جبل صافي؟ هذا الشاب، لو أراد الدنيا، يستطيع 
أن يكون في فرنسا، فكلّها شهوات ولذائذ. هذا الشاب يستطيع وهو في 

ــاء  ــن ــدق أب ــ دلــيــل ص

اإلسالمية  المقاومــــــة 

دماءهم  يدفعون  أّنهم 

ــرة، ُيــيــّتــمــون  ــاه ــط ال

أطفالهــــم، وال يأخذون 

شيئاً. أال يـــــكفي ذلك 

دلياًل على صـــــدقهم؟  !
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وحبس  تركنا،  دنيانا،  عن  تخلّى  لكّنه  يريد،  ما  يحّصل  أن  العمر  مقتبل 
نفسه لله في مغارة.. ثم كان أقصر طريق له إلى الله الشهادة. أليست 

كّل هذه األدلة كافية للبرهان على صدق هؤالء؟ 
* دماؤكم الطاهرة طريق التحرير

الشهداء،  أيّها  الشهداء،  يا شيخ  الطاهرة،  المقاومة اإلسالميّة  أبناء  يا 
فيكم  رأوا  االنتفاضة،  أبناء  فلسطين، صّدقكم  في  الطفل  صّدقكم حتّى 
ألول مرة أملهم وحلمهم الكبير. لم يصّدقوا طيلة السنوات الماضية كّل 
والقنوط.  اليأَس  اّدعاءاتهم  ظالل  في  وعاشوا  كّذبوهم  العرب،  الزعماء 
بينما عندما رأوا دماءكم، رأوا فيها المنارة.. رأوا في كّل قطرة من دمائكم 
الطاهرة طريقاً لهم إلى التحرير، ودليالً على أّن التحرير بات قريباً بإذن 
الله. يكفي أن يصّدقنا هذا الطفل البريء في فلسطين. وبعد أن يصّدقنا 
يستعّد ألن يتحّمل مسؤوليّة المواجهة مع العدو اإلسرائيلي بكّل 

جبروته، وليس في يده إاّل الحجر. 
* لن أصافحك

إّن هذا العالم اإلسالمي على امتداد بقاع األرض آمن بكم 
أنّه  رأى  موقفه..  وبصدق  الشهداء  بشيخ  آمن  الشهداء.  أيّها 
الوحيد الذي يحرّم على نفسه حتّى مصافحة العدّو اإلسرائيلّي. 
عندما دخل ضبّاط العدّو اإلسرائيلّي إلى بيت الشهيد من أجل 
يتصّور  وكان  يده،  يمّد  وهو  اإلسرائيلّي  الضابط  تقّدم  أسره، 
يده  وسيمّد  القّوة،  منظر  من  وسيرتعب  سيخاف،  الشيخ  أّن 
وقال  مكانها  في  بقيَت  العزيزة  الشهيد  يد  لكن  للمصافحة، 
للضابط: »لن أصافحك«. حتّى في داخل فلسطين عندما مّد 
المحّقق يده والشهيد في السجن، في األسر، مّد يده ليسلّم 
على الشهيد فرفض. قال له: لماذا تحرّض الناس علينا يا شيخ؟ 
»من  له:  فقال  المنطقة«،  من  تخرجوا  أن  منكم  »أريد  قال: 
أين.. من لبنان؟«، قال له الشيخ: »ال، حتّى من فلسطين، يجب أن تخرجوا 

من هنا. هذه المنطقة ليست لكم«.
* راية المقاومة صادقة

عندما يرى المسلمون في العالم موقفاً بهذا المستوى سيصّدقون، نحن 
الحّق، عندما  الطبيعيّة، تحت راية  الدماء في قنواتها  إلى أن تُسفك  ندعو 
اإلسالمية،  والمبادئ  اإلسالم  أساس  أن تكون على  المقاومة يجب  إّن  نقول 
 { الخميني  اإلمام  جّسده  الذي   ،P الله  رسول  فكر  أساس  وعلى 

االنتفاضة في  أبناء  يرى 

دمائكم  من  قطرة  كل 

لهم  طريقاً  الطاهـــــرة 

إلــــــى التحرير. يكفي 

الطفل  هذا  يصّدقنا  أن 

البـــــريء في فلسطين، 

يصـــّدقنا  أن  وبعــــــد 

يستعـــّد ألن يتحّمــــل 

مسؤولّيـــــــة المواجهة 

مع العـــــدّو اإلسرائيلي
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ويستمر في تجسيده آية الله الخامنئي 
{، وعندما نصّر على ذلك فألننا نعرف 
أّن هذه الراية راية صادقة، ال يمكن أن 
ال  نفسه  الوقت  في  كذب.  معها  يكون 
نمانع من أن يكون أّي أحد إلى جانبنا. 
كّل َمن يريد أن يتشرّف بشرف المواجهة 

مع العدّو اإلسرائيلي فليتفّضل، وسيرانا في خدمته.
* نحن في خدمتكم

لقد وّجهنا مراراً دعواتنا إلى الجميع حتى يحملوا السالح ضّد العدّو 
قلنا  معهم  نختلف  َمن  نحن في خدمتكم. حتى  لهم:  وقلنا  اإلسرائيلي، 
أن  المهّم  خدمتكم.  في  وسنكون  جنب،  إلى  جنباً  نُقاتل  تفضلوا،  لهم: 
تتوّجه كّل البنادق إلى العدّو اإلسرائيلي. إنّنا نريد من الجميع أن يبقوا 
صّفاً واحداً، وأن يوّجهوا دماءهم وسالحهم إلى العدّو اإلسرائيلي؛ ولذلك 
قبلنا أن نتنازل عن كثير من األشياء. المهم أن ال يكون هناك تنازل عن 

البندقيّة الواحدة في وجه العدّو الصهيونّي.
* وصّية وتمنٍّ

.. وصيّة ألهلنا  والكلمة األخيرة التي أختم كلمتي بها هي وصيّة وتمنٍّ
في البقاع الغربي.. نحن سنكون في خدمتكم دائماً، وسنعمل المستحيل 
المقاومة  أّن  األساس  الوصيّة  لكّن  في خدمتكم،  لنكون  عيوننا  وبأشفار 
فقّدمت  قوة،  بكّل  احتضنتموها  والتي  حمايتكم،  في  دائماً  كانت  التي 
ُسحمر ومشغرة الشهداء على هذا الطريق، وقّدمت ميدون وعين التينة 
وقليا ولبّايا وزاّليا وكّل القرى قّدمت الشهداء على هذا الطريق، عربون 
إلى  تقفوا ونقف  أن  المقاومة.. وصيّتنا  تجاه  وفاء على صدق موقفكم 
مؤامرات  وخصوصاً  المؤامرات،  كّل  مواجهة  في  واحداً  صّفاً  جانبكم 
الجميع في  يتكاتف  فعندما  المقاومة.  تستهدف  التي  اإلسرائيلّي  العدّو 

المواجهة، فإّن النصر سيكون بإذن الله، حليفنا جميعاً.
السعيد راغب حرب ولجميع  الشيخ  الشهداء  لشيخ  الله أخيراً  أسال 
األسبوع وهذا  لنا هذا  يبارك  أن  الله  والرحمة، وأسأل  الرضوان  الشهداء 

االحتفال، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

)*1 كلمة الشهيد السيد عباس الموسوي )رضوان الله عليه1 في ذكرى شهادة الشيخ راغب حرب )رضوان 
الله عليه1، عام 1991م.

الهوام�ش
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مغنية رجل المهّمات الصعبة 

* انتفاضة حّية حّتى بعد عروجه
جانب  »وإلى  فيه:  جدل  ال  حتميّاً  إليه  بالنسبة  إسرائيل  زوال  كان 
قناعاتنا الدينيّة لدينا كثير من األسباب العلميّة التي تدفعنا إلى االقتناع 
أكثر بأّن زوال »إسرائيل« مسألة مرتبطة بما نفعله نحن، أهل فلسطين 

داخلها وفي محيطها وفي العالَمين العربّي واإلسالمّي«..

إعداد: زينب صالح

رأى  ما  عام 2000م،  الحدودّي  الشريط  حين وقف على محاذاة 
من تلك المستعمرات إاّل أرضاً ستعود إلى فلسطين. كانت تلك هي 
خارطته. فلسطين كانت قبلته في كّل خطواته، فكان يقول مخاطباً كّل 
األجيال التي عايَنْته، وتلك التي ستأتي من بعده: »... ليس في األمر 
جدل وال مساومة، ونحن غير معنّيين بأّي قرار يّتخذه أّي طرف في 
العالم لمنح »إسرائيل« شرعّية البقاء. ونحن ال نتحّدث عن شيء غير 

واقعّي«.
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العدو  تقهقرات  تُرضيه  ال  رجــٌل 
المتتالية أمام ضرباته؛ ألنّه رسم الخطّة 
أبعد بكثير من تصّورات العالم. وما كان 
الزوال..  حتميّة  سوى  الكيان  من  يرى 
الحلم  الــوجــود..  من  إسرائيل  زوال 
الذي سعى إلى خّط استراتيجيّاته على 
حيّة  انتفاضته  لتبقى  حياته..  صفحات 
المنتصر  بعد عروجه.. ويظّل هو  حتّى 

األكبر..
* ابن »بيت أبو عماد«

عماد هو ابن ذاك البيت المتواضع 
البسيط، بيٌت استمّد منه قّوته الداخليّة 
بيت  في  بسماته  يوزّع  جأشه،  ورباطة 
»أبو عماد«، يرقب رّد فعل الوالد المسّن 
)رحمه الله1 لدى سماعه خبر استشهاد 
الولد الثالث، الولد األخير، فتظهر صور 

القّوة، ونرى صور »عماد« في كالم الوالد.. فعندما قالوا له: »لقد تعرّض 
الحاج عماد لحادث سير«.. بكى طويالً.. قائالً: »ما كنت أتمّنى له نهاية 
الرّد: »لقد استشهد في تفجير سيّارته في دمشق..«،  كهذه«، حتّى جاء 

فانفرجت أساريره قائالً: »الله يطّمنكم طّمنتوني«..
* »الشباب شرحوا لي«

في يوم التحرير، اصطحب أّمه في جولة على الحدود، فما كان منها 
إاّل أن سألته: هل تظّن أنّك تستطيع اآلن التنّقل بحريّة؟ فقال لها: ال تهتّموا 
الحاج عماد يشرح  الجولة كان  اليوم. خالل  افرحوا في هذا  بالتفاصيل. 
المنطقة ووجود قّوات االحتالل. استوقفته  التفاصيل عن جغرافيا  بعض 
والدته: »وأنَت من أين لك هذه المعلومات؟«، فأجاب: »الشباب شرحوا 

لي كّل شيء!«. 
شهادة  بعد  سألها  به.  تأنس  كانت  وفؤاد  جهاد  أخَويْه  شهادة  بعد 
الولد  هو  »يعني  فأجابته:  تعبانة«،  كنِت  إنّك  »خبّروني  الثاني:  شقيقه 

الثاني«، فقال: »وكيف بس يصيروا تالتة ويروح عماد؟«.
69تلك األم كانت تعرف.. فكانت تنتظر شهادته قبل سنوات كثيرة من 
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اغتياله؛ أي عندما كان في السابعة عشرة من عمره. لكّن العدّو كان أضعف 
في  يحرّك  عماد  بقي  إذ  مخطّطاته؛  كّل  رغم  وتشتّتاً  فشالً  وأكثر  بكثير، 
عدّوه أجهزة المخابرات وشبكات العمالء وطواقم الرّصد طويالً وهو يتنّقل 
دائماً،  أوالده  ينتظره  بيته حيث  على  يطّل  مكان،  إلى  مكان  من  بحريّة 
فاطمة:  ابنته  تقول  غياب.  كل  يعّوض  الذي  السحرّي«  »الحضور  فيحّل 
»أّمي صّورت لنا عمل والدي بأنّه الجّنة. نترقّب حضوره بشغف. وعندما 

كان يشكو أحٌد من غيابه كان يجيبه وين انتظارنا لإلمام المهدي |؟«.
* »الروحّية هي األصل«

كما يقول المقّربون عنه، الذين التقوا به وعرفوه: عماد مغنية لم يكن 
يهّمه ما يقول عنه اآلخرون، وكيف يفّكرون. هّمه األساس هو المقاومة، 
تقاتل  التي  هي  والروح  األصل،  هي  »الروحيّة  يقول:  فكان  وفلسطين، 
فينا«. لم يعنه صنع شخصيّة عنه، ال داخل البيئة اللّصيقة به وال داخل 
أمكنة  إلى  يدخل  كان  العام.  الصعيد  على  حتّى  وال  الله  حزب  جمهور 
واحتفاالت وفنادق وتظاهرات واجتماعات، يدخل دكاكين شعبيّة، يركب 
من  نوع  أّي  إلى  التنقل  خالل  بحاجة  يكن  ولم  فانات،  أجرة،  سيّارات 
اإلجراءات. وكلّما كان يكبر الحزب، كانت تزيد مجهوليّته؛ ألّن مسؤوليّته 

كانت تزيد.

عماد  الحاج  يكن  لم 

الموقع  عقدة  يعيش 

مطلقاً مع أّي شخص. هذا 

الحاج عن  تماماً  أعرفه 
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* الرجل المسيطر
مغنية  عماد  أّن  على  يُجمع  الكّل 
يعمل  كان  شيئاً،  يوماً  األنا  له  تعِن  لم 
بإخالص، من أجل الوطن والقضيّة، حتّى 
صار أسطورة تحفظها األجيال والتاريخ. 
يقول وزير الدفاع اإليرانّي دهقانّي، في 
وصف عماد مغنيّة: »في الحقيقة أريد 
أن أقول إنّه كان مسيطراً على نفسه بكّل 
ما للكلمة من معنى، ويقبل ببساطة أن 
اإلجراءات  وأقوى  ألعلى  منّفذاً  يكون 
اإلجــراءات،  هذه  إليه  تُنسب  أن  دون 
يتصرّف  أن  أو  مطلقاً،  األعمال  أو هذه 
بتنفيذ  ارتباطه  بطريقة توحي لآلخرين 

هذا األمر«.
* هو »اإلنسان«

عسكرّي«،  »عقل  بمصطلَحْي  عماد  الحاج  عقل  يحصر  من  يُخطئ 
يريد  كان  شي.  بكّل  يهتّم  عقالً  شامالً،  »عقالً  كان  ألنّه  أمنّي«؛  و»عقل 
االستفادة من كّل الطاقات ومن كّل المجاالت الثقافيّة واالجتماعيّة«، يقول 
السيد إبراهيم السيد، ويضيف: »إذا أجرينا مقارنة ما بين حجم المهام 
وحجم اإلنجاز وحجم الظهور لدى الحاج عماد، فنحن أمام إنجازات كبرى 
وضخمة مع ظهور صفر..، رجل يستطيع أن يُخفي ذاته مع مهامه، هذه 
مسألة تربويّة وإيمانيّة عالية جّداً، وهي في حّد ذاتها مدرسة من مدارس 

اإلسالم«.
لم يكن موقع الحاج عماد حاجزاً بينه وبين أحد، ولم يكن يكلّف أحداً 
بأن يرتقي إليه، »فلم يكن يعيش عقدة الموقع مطلقاً مع أّي شخص. هذا 

أعرفه تماماً عن الحاج«، يقول السيّد.
أنّه حصلت معي  لنفترض  اآلخر وهو مهّم جّداً.  »الجانب  ويضيف: 
وال  غيابياً،  علّي  ليحكم  الحاج  يكن  لم  المنزل،  في  وجلست  مشكلة 
إمكانيّة  يرى  وكان  المشاكل،  لحّل  ُجهد  أّي  يبذل  كان  غيابّي.  ليتجاهل 
المعنى  في  ومؤّشر  الذات«..  »طيب  على  مؤّشر  هذا  أمر.  أّي  يُحّل  أن 
يساعد  عزّة، حينما  األقوياء هو  تواضع  وألّن  الذات.  قّوة  على  71الحقيقّي 
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هو  بل  إذالل،  ذلك  في  فليس  مشكلة،  عنده  الذي  أو  الضعيف،  القوي 
حرٌص ومسؤوليّة وحّب«.

* إنسانيته دائماً قبل مهّمته
يستغرب المرء كيف برجل يحّقق كّل تلك اإلنجازات العسكريّة واألمنيّة، 
يُعاشره،  الوقت نفسه يتمتّع بروح اإلنسانيّة والرحمة مع جميع َمن  وفي 

بل حتّى صار يُقال عنه: »ذابت مواقعه في إنسانيّته، فتراه إنساناً دائماً«.
* عندما يتحّدث عنه العدّو

عماد مغنية حتّى بعد شهادته ما زال يخيف عدّوه، وما زال األخير 
انتصار ال  يحلّل في شخصيّته ويحاول فّك شيفراتها. وهذا في حّد ذاته 
سابق له؛ إذ يقول »ديفيد بركاي«، مسؤول رفيع المستوى عمل سابقاً في 
وحدة االستخبارات: »... هذا يخيفني بعض الشيء، وهو ال يزال يخيفني. 
من  كجزء  اإلرهاب  استخدم  استراتيجيّاً  كان  بل  مخّرباً،  مغنيّة  يكن  لم 

استراتيجيّته«.
أّما »آمون شاحاك«، رئيس هيئة األركان سابقاً، فيقول: »عماد مغنيّة 
فلنعترف  إسرائيل.  دولة  على  حقيقياً  خطراً  ومثّل  وذكياً،  جريئاً،  كان 
بالحقيقة... مغنيّة كان عبقريّاً. ال يمكن نفي هذا عنه. بالنسبة إليه لم 

بــركــاي:  ديفيد  يــقــول 

مخّرباً،  مغنّية  يكن  »لم 

استراتيجّياً« كــان  بل 

القادة الشهداء
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المصادر: جريدة األخبار، صباح المنار، القناة الثانية اإلسرائيلية.1 1)
الهوام�ش

الوصول  يستطيع  ال  شيء  هناك  يكن 
إليه في لبنان... كّل شخص وكّل مكان«. 
صوره  هو  المدهشة  األمور  »أحد 
على  كثيرة  مواقع  على  ظهرت  التي 
شبكة اإلنترنت. في الحقيقة هذه المرّة 
يعرض  الرجل  فيها  أرى  التي  ــى  األول
حديثة،  نظّارات  يرتدي  لكاميرا،  نفسه 
مشّذبة،  ولحيته  لطيفة،  شعر  قّصة 
وينظر إلى الكاميرا كأنّه يقول: »أنا اآلن 
شخص مشهور. وهذا ال يشبه أبداً عماد 
مغنيّة الذي عرفته«، يقول »ديفيد بار«، 

مسؤول سابق في االستخبارات. 
* المنتصر األكبر

من  العدّو  يتمّكن  أن  معنى  ما 
من  عاماً   25 بعد  واحــد،  فرٍد  اغتيال 
عماد  درب؟  إلى  درب  من  به  اللّحاق 
في  يمشي  يتجّول،  واحداً،  كان  مغنيّة 

الطرقات وينتظر دوره في الساحات. كان رجالً مفرداً، في عقله وهّمته 
يجلب  لمن  كهديّة  الدوالرات  ماليين  يرصدون  جيوشاً  وكانوا  وروحيّته، 
خبراً عنه.. لكّن أّمه كانت تدعو الله أاّل يموت إاّل شهيداً.. فاستجاب لها.. 
له  يكونوا  حتّى  أعداءه  يستخدم  كيف  مغنيّة  عرف  الشهادة  في  حتّى 
جسر العبور نحو راحته األبديّة، ليقف من هناك ويراقب امتداد ُحلمه، 
عزيمة الشباب التي نشأت من تحت يديه طيلة خمسة وعشرين عاماً، 
الذي  األكبر  المنتصر  ذاك  بقائه..  أسطورة  القوة  معادالت  في  فيسّجل 

لن تنساه ذاكرة األبد.
القائد عماد مغنية، وقد رحل عّنا في هذه السنة  تحل علينا ذكرى 
والده أبو الشهداء الحاج فايز مغنيّة وبهذه المناسبة تتقّدم أسرة مجلّة 
أن  المولى سبحانه  التعازي، سائلين  بأحر  الكريمة  الله من عائلته  بقيّة 

يحشره مع النبي وآلهP والشهداء والصديقين.
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أنا والكتاب 
)سلسلة في رحاب الولّي الخامنئّي{(

لَِئْن كان الُمراد اإللهّي من التشديد الدائم على التفكّر كونه مفتاح 
الصعود الحضارّي والتكامل اإلنسانّي، إاّل أّن ذلك يتطلّب بصيرة نافذة 
ومنهجاً مستقيماً لذلك، فإّن المطلوب وضع الخطط والبرامج لتحقيق 
األهداف اإللهّية، وهو ما يمكن أن نستقيه من مؤلَّف »أنا والكتاب« 
الصادر عن جمعّية المعارف اإلسالمّية، ومن إعداد مركز نون للتأليف 
والترجمة. يضّم الكتاب باقة نورانّية من كلمات السّيد القائد الخامنئي 
القواعد  بعض  ويضع  المطالعة  أهمّية  على  فيها  يشّدد  والتي   ،}

واألصول التي تدفع عجلة النمّو الحضارّي واإلنسانّي. 

حوراء حمدان

قراءة في كتاب
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* »والقلم وما يَْسطُُرون«
أقسم الله سبحانه في ُمحكم كتابه العزيز بالَقلَم وما يَسطُُرون ليدلّل 
في بيانه على عظيم نَِعمه التي اْمتّن بها على اإلنسان ومداد نوره الذي 
هداه إليه)1(. وفي ذلك، ربّما، تقرير إلهّي نُبرهن من خالله على أهميّة 

الاّلئق.  كماله  نحو  اإلنسان  سير  في  يُكتب  وما  الكتب  ودور 
الحيوّي  واالندفاع  والتجّدد  بالكتاب  التعلّق  بين  فاالرتباط 
النورانيّة  الكلمات  تبيّنه  كما  والزم،  ضرورّي  ارتباط  اإلنسانّي 

 .)2(
للسيد القائد الخامنئّي {

* أهمّية المطالعة
باعتبار  المطالعة  لمسألة  ُعظمى  أهميّة  اإلسالم  يولي   
اكتشاف  وطريَق  الواسع  العالم  على  نافذًة  يَُعّد  الكتاب  أّن 
المعارف اإللهيّة والبشريّة)3(. وهو أيضاً، برؤية القائد الفكريّة، 
البشريّة  القابليّات  لتفجير  مختصر  وطريق  حياتيّة  ضرورة 

والطريق  االستكباريّة.  للقوى  للتصّدي  األهميّة  بالغة  ووسيلة  الكامنة، 
لمعرفة  الفضول  وإثارة  المطالعة  على  الدائم  التعّود  هو  لذلك  الممكن 

المستجّدات وصناعة الكتب واألبحاث القيّمة. 
* أنا والكتاب 

يُبيّن الفصل الثاني الذي يحمل اسم الكتاب، تعلّق القائد { منذ 
حداثة سّنه بالقراءة حيث كان يستغرق فيها حتّى يفقد االتّصال بما حوله. 
أعماق  إلى  وينفذ  النفس،  على  كبير  تأثير  ذو  إليه،  بالنسبة  فالكتاب، 
لذلك  الجريان)5(.  ودائم  سيّال  بنبع  كاالرتباط  به  واالرتباط  الوجود)4(، 
ما  ألّن  المطالعة؛  في  الذهبّي  عمرهم  فرصة  اغتنام  إلى  الشباب  يدعو 
يُقرأ في فترة الشباب ال يُمَحى من األذهان. ويوصي السيّد القائد بقراءة 
فيهما  لما  الناعم«  كوشك  و»تراب  »قائدي«  ككتاب  الكتب،  من  العديد 
من جماليّات روحيّة، ومن ذلك أيضاً »الروح الولهة« لرومان روالن الذي 
يحوي قيماً فنيّة وأخالقيّة، وكتاب »الدون الهادئ« الجّذاب، كما يصفه)6(.

يهتّم السيّد القائد كثيراً بالقراءات التاريخيّة، وهو مطّلع بشكل ُمعّمق 
إلى ُحبّه للروايات القصصيّة، ال سيّما تلك  على األدب الروسّي)7(، مضافاً 
التي تتحّدث عن ذكريات الدفاع الُمقّدس، وفّن المقاومة الُمظِْهرة لعظمة 
أولياء الله. ويَعتبر أّن أفضل األعمال الفنيّة الناطقة باسم عصرها، ال سيّما 
يبيّن  ذلك  ألّن  الحروب؛  كمرحلة  للبلدان  الصعبة  بالمراحل  ترتبط  التي 

القدرات الشعبيّة واستعداداتها إلثبات نفسها. 

الخامنئّي  اإلمــام  يدعو 

{ الشباب إلى اغتنام 

الذهبي  عمرهم  فرصة 

ما  ألّن  المطالعة؛  في 

الشباب  فترة  في  ُيقرأ 

األذهــان من  ُيمحى  ال 

75

 م
20

18
ط 

شبا
/ 3

17
د 

عد
ال



* نقد الوضع القائم
إّن االنشغال بالكتب يترك فارقاً من الناحية الروحيّة والفكريّة. لذلك، 
يشّدد السيّد القائد على اعتبار الكتاب من اللوازم الحياتيّة كاألكل والنوم، 
وعلى بذل الجهود واألموال ليأْنس الناس بالكتاب؛ ألّن ذلك مدعاة إلى 
منافع جّمة كالتقّدم العلمي. ورغم عظمة الثورة، إاّل أنّها أضعف الثورات 
في تبيان أُصولها الفكريّة)8(، وتُعاني نَقصاً وَجب جبْرُه. والسبيل إلى بيان 
ذلك يكون من خالل كتابة الروايات والكتب الدينيّة المبّسطة، 
الكبرى.  العالميّة  لألعمال  الجيّدة  الترجمات  من  واالستفادة 
كما وجب تطوير الجوهر والحماسة الموجودة في الروايات 
المتّسمة  والغرسة  المقّدس،  الدفاع  تحاكي  التي  الصغيرة 
»آل  روايات  في  أزهرت  التي  اإليمانيّة  والدافعيّة  بالواقعيّة 

أحمد جالل«. 
* ما العمل؟

أكثر  الروائّي  اإلطار  في  التاريخ  وبيان  القيم  إظهار  إّن 
كّل  يجمعان  فهما  آخر،  فّني  عمل  أّي  من  وخلوداً  جاذبيّة 
االستعدادات  توظيف  ينبغي  لذا؛  الفّني.  البيان  مواصفات 
المتأّججة لجْذب القلوب واألرواح وتوظيف الجماليّات والرقّي 
التي تتّسم بها الثورة. إّن قّصة الثورة وقضاياها األكثر إنسانيّة 
بأسلوب جمالّي.  الزمن وتُظّهر  تُكتب في هذا  أن  وسمّواً وجب 
كما أكّد القائد على ضرورة تأليف الكتب ذات الفائدة والزهيدة الثمن، 
وعلى سّد الفراغ الموضوعاتّي والترجمة المتبادلة للكتب الجيّدة، ال سيّما 

السياسيّة والتاريخيّة واألدبيّة. 
-برؤية  يُشكل  الذي  بالكتاب  االهتمام  لتعزيز  متعّددة  طرق  ثّمة 
الَجيب  كتب  ذلك  من  اإلسالميّة)9(.  الِفرَق  بين  وحدة  رسالة  القائد- 
في  وعرضها  اللّقاءات  في  للكتب  الترويج  الميّتة،  األوقات  تمأل  التي 
القطارات والمراكز اإلداريّة. كما تُساعد المسابقات والمعارض األسبوعيّة 
نحو  األجيال  توجيه  المدارس في  في  لذلك  للمطالعة، وتخصيص حّصة 
األهل  يبذلها  أن  يجب  التي  الجهود  إلى  مضافاً  هذا،  والتحقيق.  العلم 

والمؤّسسات التربويّة لبّث حالة األنس بالكتاب. 
* تعليقات القائد الخطّية 

من أبرز التعليقات التي خطّها السيّد القائد على أغلفة الكتب، هي 

التعليقات  أبـــرز  مــن 

التي خّطها السّيد القائد 

كتاب  غالف  على   }

ــســالم  ــدي«: »ال ــائـ »قـ

الله  أحــّبــاء  يا  عليكم 

وروداً  يا  وأصــفــيــاءه.. 

يستطع  لــم  حــمــراء 

ــم..  ــعــال ــســاد ال ــل ف ك

تفّتحها« َيـــمنـع  أن 

قراءة في كتاب
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تلك التي كتبها على غالف كتاب »قائدي«، 
أحبّاء  يا  عليكم  »السالم  فيها:  يقول  حيث 
الله وأصفياءه.. يا وروًدا حمراء لم يستطع 
تفتّحها«)10(.  يَمنع  أن  العالم..  فساد  كل 
بالمضامين  تأثّره  شــّدة  أقواله  وتعكس 
الروايات  فإحدى  الكتب،  لهذه  النيّرة 
القصصيّة )عرس المخّضبين1 جعلته يحلّق 
وأنارت  بالصفاء  مليء  معطّر  فضاء  في 
المعراج اإلنسانّي)11(. وأخرى اشتّم  مشعل 
من فيض كلماتها عطر الشهادة، في حين 
كتاب  من  األول  الجزء  إكمال  يستطع  لم 
»السفر إلى مدينة الزيتون« بسبب الصور 
الدامية التي بلّلت وجهه بالدموع)12(. كما 

آخر  »اجتياز  ككتاب  اآلخر  بعضها  وترجمة  الكتب  بعض  بقراءة  أوصى 
ساتر ترابي«.

* القائد والكتاب: رواية المستشار
»بيته في قلب بستان عامر يَسع الجميع«)13(. هكذا وصف الدكتور 
غالم عادل)14( السيد القائد. فهو ذو شخصيّة قديرة، مؤمنة وغيورة، ولديه 
سعة  ذكر  كما  والشمول.  بالفعاليّة  تتّسم  التي  بالمطالعة  بالغ  اهتمام 
اطالع القائد ومعرفته الدقيقة بالتاريخ واألعالم األدبيّة والفنيّة والسياسيّة 
والعلميّة وغيرها. هذا مضافاً إلى قدرته على تخصيص وقت للقراءة رغم 
انشغاالته، واضعاً ذلك ضمن منظومة مدروسة ومدّوناً بعض األفكار على 

حواشي الكتب. 

الميزان في تفسير القرآن، السّيد الّطباطبائي، 1 1)
ج19، ص 291. )القلم:11.

»أنا والكتاب«، السيد الخامنئي، ص1.31 2)
)م.ن1، ص1.19 3)
)م.ن1، ص 1.28 4)
)م.ن1، ص1.31 5)
)م.ن1، ص1.43 6)
من 1 7) عدداً  القائد  السّيد  يذكر  ص29.  )م.ن1، 

رواية  سّيما  وال  ومؤّلفيها،  الروسّية  الروايات 

»الدون الهادئ« لـ»شولوخوف«.
)م.ن1، ص1.53 8)
)م.ن1، ص1.72 9)
)م.ن1، ص1.95 10)
)م.ن1، ص1.97-96 11)
)م.ن1، 1.101 12)
)م.ن1، ص1.135 13)
مستشـار السّيــد القائـــد ورئيـس مجلــس 1 14)

الشـورى السابق »غالم علي عادل حداد«.
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لماذا تتحّجب المرأة 
دون الرجل؟)*(
الشهيدة بنت الهدى الصدر

المرأة  أنّه َختم ملكّية  الناس  الحجاب ليس كما يتوّهم بعض 
يُخلق  لم  اإلنسانّية سواء.  الناحية  المرأة والرجل من  فإّن  للرجل. 
ويُكمله.  اآلخر  ليتّمم  أحدهما  ُخلق  بل  اآلخر،  ليملك  أحدهما 
ولكّل منهما جانبان مزدوجان: فالرجل إنسان وذكر، والمرأة إنسان 
وأنثى، وكّل منهما بوصفه »إنساناً« يُسمح له بالمشاركة في خدمة 
المجتمع، على أن يظهر في مجال الخدمة كإنسان ال أكثر وال أقّل. 

* الحجاب يبرز إنسانّية المرأة
يؤخذ  ال  بأنوثتها  المرأة  تظاهر  فعدم  إذاً، 
عن  يحجبها  أن  أراد  اإلســالم  أّن  على  دليالً 
بالمجتمع  تتّصل  عندما  فهي  المجتمع. 
تتّصل به لحساب كونها إنساناً. فكما للرجل 
للمرأة  الوجود،  في  إنسانيّته  يُثبت  أْن 
حالها  اإلنسانّي،  وجودها  تُثبت  أْن  أيضاً 
وفي  بسواء.  سواٌء  الرجل،  حال  ذلك  في 
التستّر  المرأة  على  يتحتّم  التي  النواحي 
أيضاً... فكما  الرجل ذلك  يتحتّم على  فيها، 
بأنوثتها  تتظاهر  أن  لها  يمكن  ال  المرأة  أّن 
الخالعة  طريق  عن  الناعم  الجنس  وبكونها 
والتبّرج، ال يمكن للرجل أن يتظاهر برجولته 
وذكورته وال يمكن له أن يعيش في المجتمع 
الواسع إاّل كإنسان، كالمرأة التي ال يمكن لها 
كإنسانة،  إاّل  الواسع  المجتمع  في  تعيش  أن 

ماذا تسأل الفتيات؟
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وفي المَواطن التي يظهر فيها الرجل كرجل 
للمرأة،  يمكن  إنساناً،  كونه  على  عالوًة 
بمظهر  تظهر  أن  عليها،  ويجب  بل 
وبما  إنسانة.  كونها  على  عالوًة  األنثى 
وأشّد  أقوى  المرأة وسحرها  جاذبية  أّن 
كان  وسحره،  الرجل  جاذبيّة  من  تأثيراً 

من حجاب  وأشمل  أوسع  المرأة  حجاب 
المجتمع  في  تظهر  التي  فالمرأة  الرجل. 

بمظهر إنسانة بدون إشارات وهوامش تشير 
إلى أنوثتها، تكون مساوية للرجل على العكس 

تماماً من المرأة الغربيّة، التي إْن قال لها الرجل 
في  تكون  شيء؛  كّل  وفي  تصرّفاتها  في  حرّة  إنّها 

وإشباع  كان،  رجل  أّي  الرجل،  بإرضاء  مقيّدة  الواقع 
رغباته؛ إذ فُرض عليها تظاهرها بأنوثتها باسم »الحرية« 

يستنفد  ما  وعلى  وجهد،  تعب  من  ذلك  يتطلّب  ما  مع 
ذلك من وقت المرأة. 

* المرأة ليست سلعًة للعرض
لعيون  تُعرض  المرأة سلعة  تكون  أن  اإلنسانيّة  فهل من 

الرجال المتعطّشة؟! وهل إّن من مستلزمات أنانيّة المرأة أن 
أيدي  وتحت  »الكوافير«  محاّلت  في  الطوال  الساعات  تصرف 

المواشط مع ما يلزم ذلك من استهالك وقت ماّدّي ومعنوّي؟! كّل 
ذلك ألجل أن تُرضي الرجل، فهل يمكن لهؤالء النساء أن يظهرن 

أنوثتهّن، معتمدات على  ولو مرّة واحدة فقط بدون عالمات تدل على 
شخصيّتهن أو على معارفهّن؟ بل إّن أفكارهّن أّول ما تتّجه في المناسبات 
جاذبيًّة  أكثر  إحداهّن  تجعل  التي  األسباب  تحصيل  وإلى  أناقتهّن  إلى 
وفتنًة من األخرى. وأنا ال أريد أن أقول إّن مستلزمات األناقة التبّرج أو 
إّن التبرُّج من مستلزمات األناقة، وال أريد أن أدعو إلى التقّشف، ولكني 
أريد أن أنبّه الالتي جعلن في التبّرج والتأنّق عماد شخصيتهّن أّن الواقع 
يؤكّد أّن هذا شيء ثانوّي ال يعدو كونه إرضاًء للرجل ولو بسبعين واسطة.

)*1 المرأة مع النبّي P في حياته وشريعته ص88-87.
الهوام�ش

في  تظهر  التي  المرأة 

إنسانة  المجتمع بمظهر 

إشارات وهوامش  بدون 

تشيــــــــر إلى أنوثتها، 

تكون مســــاوية للرجل
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األنظمة البديلة عن 

الحمية )1(
سارة الموسوي خزعل

كّل  في  يبحثون  أصحابها  وبات  العصر،  مشكلة  السمنة  باتت 
الحلول  الباحثون إليجاد  تهافت  للتخلّص منها. وقد  حين عن وسيلة 
المناسبة والنظام الغذائّي المنّحف، وكذلك استغّل التّجار شوق الذين 
مّما  لها؛  والتسويق  منتجاتهم  لبيع  النحافة،  إلى  البدانة  من  يعانون 
أوقع الكثير في حيرة أمام هذه المنتجات واألنظمة الغذائية المتنّوعة 
والالمتناهية، وتنّقل العديد من حمية إلى أخرى، ومن منتجِ تنحيٍف 
إلى آخر؛ ما أوقعهم في إحباط ومشاكل وأمراض، وألجأ بعضهم إلى 
العملّيات الجراحّية، وجعل بعضهم اآلخر يستسلم للسمنة وما ينتج 

عنها من أمراض ومشاكل جسديّة ونفسّية عديدة.

تغذية
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فلماذا يفشل نظام غذائّي وينجح آخر؟
وما الفرق بين أنواع األنظمة الغذائية المختلفة؟

وأّي األنظمة الغذائية هي األنفع واألدوم؟
سنستعرض  القادم،  العدد  في  له  تتّمة  وفي  العدد،  هذا  مقال  في 
للقارىء  تاركين  وسلبيّاتها،  وإيجابيّاتها  الغذائية  األنظمة  أنواع  بعض 
الحكم عليها بعد استشارة أخّصائّي التغذية واعتماد النظام المناسب له 

إلنقاص الوزن الزائد، والمحافظة على صّحة سليمة.
1- حمية البروتين

هو نظام غذائي يعتمد على زيادة تناول مصادر البروتين؛ من لحوم، 
التقليل  أو  االبتعاد  وبقول، وحليب، وأجبان وألبان وبيض، ويشّدد على 
من النشويّات ومصادر السّكر؛ من فواكه وخضار وخبز وأرّز وغيرها. وال 

يحّدد كميّة الزيوت ونوعيّتها، وال يمنع من تناول الطعام المقلّي.
أ- اإليجابّيات:

- يؤّدي إلى خسارة الوزن بسرعة.
بالنظام  يلتزمون  للبعض، فيجعلهم  - يشّكل عامالً محّفزاً 

الغذائّي لوقت أطول.
البداية،  - يخّفض مستوى الكولستيرول بنسبة جيّدة في 
من  األحيان  معظم  في  هو  الكولستيرول  ارتفاع  أّن  وذلك 
انخفاض  إلى  الوزن يؤّدي  انخفاض في  السمنة، وأّي  عوارض 

نسبة الكولستيرول في بداية األمر.
ألّن  أطــول؛  لفترة  والرضى  بالشبع  باإلحساس  يُشعر   -
البروتين يحتاج إلى وقت أطول للهضم من النشويّات، لذلك 

فهو يبقى في المعدة لفترة أطول.
ب- السلبّيات:

السوائل  بسبب خسارة  يكون  ما  غالباً  بسرعة  الوزن  انخفاض  إّن   -
والماء من الجسم، ويُصاحبها خسارة 
يؤّدي  ما  والمعادن،  الفيتامينات 
وإلى  ناحية،  من  الخمول  إلى 
الوزن  زيادة  إلى  العودة  سرعة 
عند معاودة تناول النشويّات، من 

ناحية أخرى.

انخفاض  يكون  ما  غالباً 

بسبب  بسرعة  الــوزن 

خـــســـارة الــســوائــل 

والمــــــــاء من الجسم، 

وُيــصــاحــبــهــا خــســارة 

الفيتامينـــات والمعادن
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الرأس،  والدوخة، ووجع  كالتعب،  بأعراض عديدة،  المريض  - يشعر 
تؤّمنه  ما  عادًة  الذي  الدم،  في  السّكر  انخفاض  نتيجة  التركيز؛  وقلة 

النشويات.
الدهون  من  عالية  نسبة  على  يحتوي  عادًة  الغذائّي،  النظام  هذا   -
المشبَّعة، ويعتمد على القليل من الفواكه والخضار والنشويّات المفيدة.

- هذا النظام الغذائّي ليس مبنيّاً على دراسات علميّة موثوقة.
آلثاره  طويلة؛  لفترة  اتّباعه  يمكن  ال  الغذائّي  النظام  هذا  تعليق: 
السيّئة على الصّحة، ولكن من أجل مالحظة أثر خسارة الوزن في الفترة 
األولى، يمكن اتّباعه لفترة قصيرة جداً، مع بعض التعديالت، ثّم االنتقال 
تدريجيّاً إلى زيادة البروتينات؛ وذلك تحت إشراف أخّصائيي التغذية لكي 

ال يعود الوزن إلى ما كان عليه.
2- حمية فئات الدم

الطعام يتفاعل  أّن  الذي يعتقد  وهو نظام غذائي للدكتور »أدامو«، 
كيميائيّاً مع فئة الدم، وأنّه إذا اتّبعت نظاماً غذائيّاً مناسباً لفئة دمك، فإّن 
وزنك  تخسر  وبالتالي سوف  أكبر،  بفعاليّة  الطعام  يهضم  الجسم سوف 

الزائد، وتزيد طاقتك وحيويّتك، وتكون محميّاً من األمراض.
الممنوعات  من  الئحة  الدكتور  يحّدد  الغذائّي  النظام  هذا  في 
الغنّي  الغذائّي  النظام  فيفّضل  دم؛  فئة  لكّل  الطعام  من  والمسموحات 
بالبروتين الحيوانّي، والفقير بالبروتين النباتي لفئة الدم )1O مثالً، بينما 

يمنع ذوي فئة الدم )1A من تناول اللحم.
مضافاً إلى ذلك، يحّدد الدكتور أنواع الرياضة المسموحة 
األمور  وبعض  كذلك،  لممارستها  المفّضل  والوقت  فئة  لكّل 

األخرى، كما يحّدد الطباع الخاّصة بكّل فئة.

معين  صنف  تناول  إّن 

باستمرار  الطعــــام  من 

زمني  تحــــديد  وبدون 

لهو خطيـــر على الصّحة

تغذية
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أ- اإليجابّيات:

- يشّجع هذا النظام الغذائّي على االبتعاد عن 
جميع أنواع األطعمة والحلويات المصّنعة. 

ومن المتّفق أن ذلك أفضل للصّحة.
عند  البداية  في  الوزن  خسارة  إلى  يؤّدي   -

التقيّد به.
ب- السلبّيات:

على  مبنيّاً  ليس  الغذائّي  النظام  هذا  إن   -
دراسات علميّة مؤكّدة.

كمرضى  المزمنة،  األمراض  ذوي  يراعي  ال   -
السّكري أو الضغط أو القلب.

دم  فئات  من  األسرة  أفراد  كان  إذا  خاّصة  التطبيق،  صعب  يكون  قد   -
مختلفة.

- إّن تناول صنف معيّن من الطعام باستمرار وبدون تحديد زمنّي لهو خطير 
على الصّحة؛ كتناول اللحوم مثالً، فتناول اللحوم باستمرار، يعرّض الفرد 
يشير  كما  القلب،  وأمراض  السرطان  بأمراض  إصابته  احتماالت  لتزايد 

المعهد األمريكّي لألبحاث السرطانيّة وجمعيّة القلب األمريكيّة)1(.
أكل  كراهة   R البيت  أهل  عن  المنقولة  األحاديث  تفيد  وكذلك 

اللحوم باستمرار، وكراهة االبتعاد عنها نهائيّاً.
فعن اإلمام أبي عبد الله Q أنّه قال: »وكلوا اللّحم في كّل أسبوع 

وال تعّودوه أنفسكم وأوالدكم..«)2(.
ساء  يوماً  أربعين  تركه  اللحم، ومن  يُنبت  »اللحم   :Q أيضاً  وعنه 

خلقه، ومن ساء خلقه أّذنوا في أذنه«)3(.
تعليق:

إّن خسارة الوزن الناتج عن هذا النظام الغذائّي هي شيء طبيعّي؛ ألنّه 
الطعام  تناول  يقلّل من نسبة  الذي  الطعام، األمر  معيّنة من  أنواعاً  يلغي 
ككّل. مضافاً إلى أّن تحّسن صّحة من يتّبع هذا النظام الغذائّي، ال يرتبط به 

فقط، بل بكّل من يخسر الوزن عادة.

(1 1http://www.aicr.org/assets/docs/pdf/
meats.pdf-processed-brochures/red

(2 1-https://healthyforgood.heart.org/eat
fats-smart/articles/saturated

مستدرك الوسائل، الطبرسي، ج16، ص1.344 3)
وسائل الشيعة، الحّر العاملي، ج24، ص1.396 4)
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شهيد الدفاع عن المقّدسات
 وسام محسن شرف الدين 

)السيد نصر الله(
 الدين.

ّ
اسم األم: نايفة عز

محــل الــوالدة وتاريخها: رشــكنانيه 
1977/6/3م.

رقم القيد: 13.
الوضــع االجتماعــي: متأهل وله 3 

أوالد.
مكـــــــــــــــــــان االستشــهاد وتاريخــه: 

الغوطة الشرقّية 2013/11/27م.

نسرين إدريس قازان

أّمه،  قبر  من  بالقرب  هناك 
قبره.  وحفر  بمْعوله  التراب  قلّب 
الزهور،  حوله  يزرعوا  أن  أوصى 
على  األرزَّ  ويرّشوا  يرصفوه  وأن 
ثالثة  وبعد  له.  ويزغردوا  جثمانه 
لحيته  باً  ُمخضِّ قبرَه  جــاَء  ــام،  أي
وكأّن  دمه،  بحّناء  القمرّي  ووجهه 
في هذه  نفسه  وّدع  وسام  السّيد 
رحيله،  ترتيبات  حّضر  الدنيا؛ 
كتب  وجنازته.  تشييعه  وتفاصيل 
وزوجته  ألوالده  طويلة  وصّية 
تختصُر عمراً سيأتي، ومضى بقلٍب 
من  قلوب  أدمْت  وبسمٍة  مطمئٍن 

عرفه ومن لم يعرفه.
باألحّبة  وسام  عمُر  حفل  لقد 
ألف  الذي  قلبه  حّتى  الراحلين؛ 
يخشى  الصبر، صار  وأدَمَن  الحزن 
أن يتسرّب حبُّ أحد إليه فيفقده.

أمراء الجنة
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* اتّسع المنزل بمحّبة العائلة
في منزل أهله الصغير في بئر العبد، تربّى وسام وإخوته، وقد اتّسع ضيق البيِت 
لضجيجهم ولعبهم؛ ولم يكن للحاجة الماديّة أن تُشعر األبناء بأي سوء، فجّو المحبّة 
واإليثار والتعاضد قد خيّم على كّل شيء في منزلهم، فتراهم يلعبون بسعادة؛ وال 

تخلو ألعابهم من لعبة المقاومة و»إسرائيل«.
كان وسام مجتهداً في دراسته. درََس الهندسة في المهنيّة، 
التبّحر  التي لم يستطع  الدينيّة،  العلوم  انتقل إلى دراسة  ثّم 
فيها طويالً؛ إذ كان ال بّد له من أن يتصّدى مع والده لمتاعب 
الحياة. لقد كان محتضناً لكّل من حوله، فإن كان متعباً يخّفف 
يكون  وحينما  يساعدهم.  محتاجاً  كان  وإن  اآلخرين،  عن 
محزوناً تزداُد فكاهته المعهودة وخفة ظلّه التي طالما خيّمْت 

حيثما حّل.
* جهاد العمل.. والجهاد

عندما نزل ميدان العمل، لم يكترث وسام لطبيعة العمل الذي يستطيع القيام 
به، بل ما أهّمه أن يُتقنه،  فالعمل جهاٌد مهما كان عنوانه، فاشتغل حيناً في محل 

والده لبيع أدوات التنظيف، وتارة في الطالء، وأخرى في محل صغير له.
كم هي جميلة أحياء بئر العبد الموسومة جدرانها بشعارات الثورة الخمينيّة. 
فبين أزقّتها نشأ وسام وصديقاه المقّربان الشهيدان عّمار حمود وحسين شلهوب، 
| صغاراً،  المهدّي  اإلمام  النبض والحياة، وتربّوا في كنف كشافة  وتالزموا تالزم 

وكبروا ليلتحقوا معاً بالدورات العسكريّة وليتشاركوا المهّمات الجهاديّة.

ــام  وس ــكــون  ي حينما 

فكاهته  تــزداُد  محزوناً 

الــمــعــهــودة وخــفــة 

ظــّلــه الــتــي طــالــمــا 

حــّل حيثما  ــمــْت  خــّي
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* مع عّمار في ليلته األخيرة
حّمود  عّمار  االستشهادّي  ليلة  على  الوحيد  الشاهد  هو  وسام  كان 
فإذا  أحد.  مع  يتحّدث  وكأنّه  يُتمتم  الليلة  تلك  في  سمعه  إذ  األخيرة؛ 
انبلج الفجر، سأله وسام مع من كان يتحدث، فأسّر له أنّه رأى أمير  ما 

المؤمنين Q في الرؤيا وبّشره بنجاح عمليّته االستشهادية.
فقد  الذي  الشاب  قلب  في  الثاني  الّصدَع  هو  عّمار  رحيُل  كان 
بها  لحق  حتّى  طويل  وقت  يمِض  ولم  المرض،  مع  صراع  بعد  أّمه 
في  الزوجّي  بيته  في  معه  ليسكنوا  األربعة  إخوته  وسام  فأخذ  أبوه، 
الجنوب وتكّفلَهم، ثّم ما لبث أن شيّد لهم منزالً خاّصاً ليمنحهم الشعور 

واالستقالليّة. بالطمأنينة 
* في صفوف المقاومة اإلسالمّية

وكما تحضُن األّم أطفالها، حضن وسام إخوته إلى جانب أوالده، وحاول 
جهده عدم التقصير أمامهم خصوصاً بعد أن تفّرغ بشكل كامل في صفوف 
المقاومة. وقد عمل لفترة من الزمن مرافقاً شخصيّاً لسماحة الشيخ عبد 
الكريم عبيد، وأوصاه بتغسيله وتكفينه والصالة عليه إذا ما استشهد. منذ 
أن كان قائداً في كشافة اإلمام المهدّي |، تسرّب حبّه إلى قلوب الفتية، 
فهو معجون بالطيبة والفطرة واإليمان العميق واليقين الصادق، وكانت 
عالقته مع الله سبحانه وتعالى وعالقته بأهل البيت R خاّصة، فلم 
 ،R يُذكر أن وقع وسام في بالء، أو احتاج إلى شيء إاّل وطرق بابهم

وبأيديهم يكشفون ُغّمة قلبه.
* يمزح ويضحك رغم الجراح

وفي العام 2008م، استشهد حسين شلهوب، ليترك وسام وحيداً في 
ذرعاً  فضاق  الدنيا،  هذه  في  البقاء  على  والحسرة  الذكريات  من  ساحة 
أنّه  إاّل  إلى نشوب حرٍب،  إشارات  الرغم من عدم وجود  بالحياة. وعلى 
أصّر على نقل عمله إلى ساحة العمل العسكرّي، فكان من أوائل الذين 

.O لبّوا نداء الجهاد دفاعاً عن حرم العقيلة زينب
وكان  اإلصابات،  بعض  إلى  الجهاديّة  مشاركاته  خالل  وسام  تعرّض 
في الغالب ينقلها إلى زوجته ورفاقه عن طريق المزاح، وهو الذي تميّز 
بالبشاشة وسرعة البديهة في إلقاء النكات، كما تميّز بالجديّة أمام الخطأ، 
تُفقدهم  ال  كي  كالمهم  ويزنوا  تصرفاتهم  اآلخرون  يقيس  أن  أحّب  فقد 

المواقف ماء وجوههم.

أمراء الجنة
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* يتألّم شوقاً إلى الرحيل
كان  الذي  وهبي  مسلم  علي  الشهيد  إلى  وسام  تعرّف  سوريا،  في 
ليحتسيها  القهوة  ويحّضر  صباحاً  يستيقُظ  المحور،  في  حنوناً  صديقاً 
المعركة.  ساحة  في  ألنّها  المّر؛  طعمها  في  لّذة  يجد  كان  الذي  ووسام 
وسرعان ما عاد الفراُق إلى عتبة حياة وسام، فاستشهد رفيقه لتصير أيامه 

مرّة وهو يتقلُّب شوقاً إلى الرحيل.
لمن  مالئكّي  بجماٍل  الوجه  يشرُق  األجل،  يقترُب  وحين 
نوٌر  وانعكس  جماالً،  وسام  جمال  فــازداد  سريرته،  صلُحْت 
من  التي خشيت  القلوب  على  قاتٍم  بظلٍّ  وأرخى  جبهته،  في 
فراقه، وصار يُدلي بوصاياه إلخوته وعائلته ورفاقه، وقد أخبَر 
اإلمام  كأوالد  أيتاماً  سيصبحون  فهم  يُستشهد  حين  أنّه  أوالده 
الحسين Q، وشرح لهم مسؤوليّتهم كأبناء شهيد في الحياة.

قبل انطالقه إلى عمله، شارك في تشييع رفيقه الشهيد ربيع 
مرعي. والغريب أنّه صار يعاتبه على رحيله بالطرائف والنكات. 
لّما  أدركوا  المعرفة،  حّق  وسام  السيّد  يعرفون  الذين  وحدهم 

سمعوه أن الخابية فاضت بما فيها، وأنّه ما عاد يتحّمُل البقاء.
* المهّمة األخيرة

 بعد أن حفر قبره، قضى وسام ليلًة بكاملها على ضريح صديقه الشهيد 
 .Q الحسين اإلمام  بمقام  باركها  قد  كان  راية  ملتحفاً  وهبي  علي 
وانطلق إلى مهّمته األخيرة بأبهى حلّة، حتى ُخيّل لمن رآه أنّه ذاهب إلى 
زفافه وليس إلى أكثر المناطق خطورًة في المعركة؛ الغوطة الشرقية وفي 
منطقة العتيبة. هناك كان وسام ورفاقه يخوضون مواجهة باستبساٍل قّل 
نظيره. فإذا ما تناهى إلى سمعه استنجاد أحد الرفاق توّجه إليه مباشرًة 
الطريق، فأصابته رصاصة في خاصرته، فجثا  إلنقاذه غير عابٍئ بخطورة 
لحيته وهو  إلى تخضيب  بيده، وسارع  الدماء  يتلّقُف  على ركبتيْه وهو 
يقول: »اللهّم تقبّل مّنا هذا القربان. أرضيت يا رّب؟ ُخذ حتى ترضى«، 
وارتسمت ابتسامُة أهل اآلخرة على شفتيه، ورمق السماء مع آخر نفٍس 

له، فظلّت تلك االبتسامة على وجهه حتى ُوْوري في الثرى.

 شارك وسام في تشييع 

يعاتبه  رفيقــــــه وصار 

بالطرائف  رحيله  على 

والنكات. وحدهم الذين 

يعرفــــون السّيد وسام، 

أّنه  سمعوه  لّما  أدركــوا 

ما عــــاد يتحّمُل البقاء
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* مفاجأة غير متوّقعة
ألّن  قراءته  تكمل  لن  أنّها  توقّعت  األمر،  بادئ  وفي  أنّني،  أخفي  ال 
في  الدائرة  األحداث  مع  يتناسبان  ال  إدراكها  ومستوى  العلمّي  تحصيلها 
الكتاب، وألنّها ليست على علٍم مسبٍق بأّي منها، كما أّن الكثيَر من أسماِء 
المناطق والشخصيّات التي يعّج بها الكتاب كانت كافيًة ألن أراهن على عدم 
مقدرة ابنتي على إنهاء قراءته، فابنة »الصّف الثامن« التي لم تتّم الثالثة 
عشرة بعد، والتي اعتادت على مطالعة قصص األطفال والمقاالت القصيرة، 
ستُعرِض عن القراءة بعد إنهاء أّول صفحتين منه، بحسب ما ظننت. ولكن، 
كم تفاجأت وُسررت عندما وجدتها تقرأ الكتاب بشغٍف كبير، وتضعه تحت 

وسادتها، فتقرأه قبل أْن تخلد إلى النوم وعند االستيقاظ.
د * »مير حسيني« ُمسدَّ

بقيَت ابنتي على هذه الحال مّدة أسبوٍع تقريباً، إلى أْن جاءت إلّي ذات 
مساٍء حاملًة الكتاب بين راحتيْها وهي تُهلّل فَرحًة بإنجازها؛ لقد قرأت ابنتي 
كتاب »جوهرة هامون« كامالً!! ولم أكْد أسألها عن مضامينه حتّى شرعت 
تُقيّم الكتاب كالتّالي: إنّه »كتاٌب مذهٌل وأكثر من رائع؛ ألّن شخصاً كـ»مير 
حسيني« يمتلك كّل هذه الصفات والطاقات، بالرغم من صَغر سّنه، فهو إذاً، 
إنسان واٍع ومسّدد«. كما وصفته بالصابر والمؤمن والذكّي، وراحت تُجري 

مقارنة بينه وبين الشهيد محسن حججي، الذي تأثّرت به كثيراً.

ابنتي والجوهرة
أم كلثوم السبالني

انشغلت ابنتي بقراءة كتاب »جوهرة هامون«)*(، وهو أّول كتاب 
تقرؤه عن حرب الدفاع المقّدس في إيران.

مشاركات القراء
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* وجدُت الجواب
جواب  وجَدْت  اآلن  إنّها  لي  قالت 
سؤاٍل كانت تخشى أن تسألَنيه واعترفت 
أن تسأله لمعلّم  أنّها حاولت مراراً  لي 
التربية الدينيّة في مدرستها، ولكّنها لم 
تفعل خشية أن يظّن المعلّم أّن إيمانها 
باألئّمة R ضعيف، أّما السؤال فهو: 
لم  الذين   R أئّمتنا  استطاع  كيف 
يكونوا  أن  المديد،  العمر  لهم  يُكتب 
األشياء  تلك  كّل  فعل  على  قادرين 
الحسنة ]كما عبّرَْت[، وكيَف تركوا هذا 
من  بالّرغم  النفوس،  في  العظيم  األثر 
صغر سّنهم؟ ومن ثّم تحوَّل التقييم إلى 
محاضرة دينيّة عن »الرؤية« التي كان 
»حسيني« والمعاملة  الشهيد  يمتلكها 

الطيّبة التي حظي بها كّل من عايشه، ولعلّي بذلك قصدُت »البصيرة؛ ألنّها 
عبرت عن ذلك بـ»البصر الذي كان يرى به، ويحلّل األشياء التي ستحصل في 

المستقبل«، والتي كانت الدافع وراء تصرفاته. 
ر بثمن * جوهرة ال تُقدَّ

أضافت -أيضاً- أنّها فهمت أكثر كّل ما يقال عن شهداء الدفاع المقّدس 
الذين قضوا في أرض سوريا، ومنهم خالها الشهيد »محمد ياسر السبالني«. 
الكتاب هو بمثابة َمن  وأكثر ما أدهشني، هو قولها إّن فرحها بقراءة هذا 
نهاية  عطلة  أّن  رفيقاتها  ستخبر  وبأنّها  بثمن  تَُقّدر  ال  جوهرة  على  حصل 
السنة هذه كانت أجمل عطلة تقضيها في حياتها.  وبعد أن علَمت أّن لدّي 
سلسلًة من هذه الكتب طلبت إلّي أن تستعير واحداً آخر منها لتبدأ بقراءته، 
لكاتب  الثالثة والعشرون فتى«. شكراً  وبالفعل بدأت بقراءة كتاب »أولئك 
القصة »أحمد دهقان«، شكراً لإلخوة في دار المعارف على نشر هذه الكتب 
القيّمة. ولعلّها دعوة لي ولكم ألن نقرأ عن األدب المقاوم ونشّجع أوالدنا 

على ذلك. حقاً هذه هي الشهادة التي تؤتي أُكلها ولو بعد حين.

)*1 كتاب »جوهرة هامون« من سلسلة »سادة القافلة«، إصدار دار المعارف الثقافّية اإلسالمّية.
الهوام�ش
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إبراهيم منصور 
* من أمثال العرب

»ال تكُْن ُمّراً فُتْعِقَي وال ُحلْواً َفُتزَْدَرد«؛ ويُقال »فتُعقى«. تقول 
ْت مرارتُه. وجاء  العرب: أَْعَقى الشيُء يُْعقي إعقاًء: صاَر ُمرّاً أو اشتدَّ
في أمثالهم: »ال تُكْن ُمرّاً فتُْعَقى وال حلواً فَتُزَْدرَد«. فتُْعَقى معناُه: 
عصرنا  في  المثل  هذا  ويُرَوى  تُبْتَلَُع؛  وتُزَْدرَد:  لمرارتك،  فتُلَْفُظ 

كاآلتي: »ال تُكْن ليِّناً فتُْعَصر وال صلباً فتُْكَسر«)1(.
 » * من أجلِّ األسماء »العليُّ

اللُه عزَّ وجلَّ هو العليُّ المتعالي العالي األعلى ذو الُعال 
كبيراً.  علّواً  الظالمون  يقوُل  ا  عمَّ تعالى  والمعالي،  والعالء 
وأجلُّ  أعظُم  فهو  ثناء  كلِّ  عن  ونَبَا  جلَّ  تعالى:  وتفسيُر 
ا يُثَْنى عليه ال إله إاّل هو وحده ال شريك له.  وأعلى ممَّ
: الشريُف الذي ليس فوقه شيء، وهو الذي عال  والعليُّ
ا المتعالي فهو الذي جلَّ عن  الَخلَْق فقهرَُهم بُقْدرته. وأمَّ
إفِك الُمْفترين وتنزَّه عن وساوس المتحيِّرين. وصفُة اللِه 
الله، فهذه أعلى الصفات، وال  إاّل  الُعلْيا شهادُة أن ال إله 

يُوَصف بها غيُر الله وحده وهو العليُّ العظيم)2(.

أدب ولغة
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* من جذور الكالم: الَعطاء
يُْعطَى.  لما  اسٌم  والعطيَّة:  والعطاء  ْمح.  السَّ للرُجِل  نَْوٌل  العطاُء: 
والجمع: عطايا وأعطيَة، و»أَْعطيات« جمُع الجمع. وأصُل العطاء عطٌو 
بالواو؛ ألنّه من َعطَْوُت، إاّل أّن العرب تَْهِمُز الواو والياء إذا جاءتا بعد 
األلف؛ ألنّهم يستثقلون الوقَف على الواو، وكذلك الياء مثل رِداٌء وأصلُه 
رداٌي. أّما جذوُر كلمة عطاء فهي من قوله العرب: ظَبٌْي َعطٌْو وَجْدٌي 
هذا،  من  مأخوٌذ  والعطاء  منه.  ليتناوَل  الشجر  إلى  يتطاول  أي  َعطٌْو؛ 
ويُقال: أعطى الَجَمُل إذا انقاَد ولم يَْستَْصِعْب. وقد اشتُقَّ من العطاء 
فعُل تعاطى الشيَء: تناوله، وتعاطَْوا الشيَء: تناوله بعُضُهم من بعض 
التنزيل  تناُولُه، وفي  يَِحقُّ  تناُوُل ما ال يجوز وال  وتنازعوه. والتعاطي: 
ناقِة  َعْقَر  الشقيُّ  )القمر: 129؛ أي تعاطى  َفَعَقَر﴾  ﴿َفَتَعاطَى  العزيز: 
أصابع  أطراف  على  قاَم  وقيل:  ُجرأتُه،  تعاطيه:  وقيل:   ،Q صالح 
رجليه ثمَّ رفَع يديه فضَربَها. وفي صفة رسول الله P: »فإذا تُُعوِطَي 
مع  ُخلُقاً  الناِس  أحسن  من  كان   P أنّه  أي  أحد«؛  يَْعرِفُْه  لم  الحقُّ 
أصحابه ما لْم يََر حّقاً يُتََعرَُّض له بإهماٍل أو إبطاٍل أو إفساد، فإذا رأى 

َر وتََغيََّر حتى أنكرَُه َمن َعرَفَُه، كلُّ ذلك لُنصرِة الحّق)3(. ذلك َشمَّ

* من أجمل التشبيه
بها  مرَّت  التي  التجارب  واصفاً  الناصر  باقر  كاظم  الشيخ  يقول 
األجيال  حتى  النظام،  إلى  بالحاجة  البدائّي  شعورها  منذ  البشرية 
»إنَّ  الراقية:  الحضارة  من  ة  القمَّ قاربَِت  أنّها  عي  تدَّ التي  الحاضرة 
األصلح  النظام  عن  ببحثها  ُمْفَرغة  حلَقٍة  في  تدوُر  زالَْت  ما  البشرية 
كالنحلِة وسط الِقنِّينِة تدوُر مع الجوانب وهي ال تدري أّن الطريَق من 
أعلى، وستبقى تدوُر بدون جدوى حتى تأتَي لحظاُت اليقظِة الواعية 
فتستمَع إلى نداء السماء، نداِء الُهَدى إلى الخير والحّق والجمال«، ما 
أبلَغ هذا التشبيه! لقد شبَّه البشريَّة في تقلُّبها َعبَْر التاريخ، باحثًة عن 
النظام األمثل لحياتها، بتلك النحلَة في وسط الِقنَّينة، تدوُر مع الجوانب 

وهي ال تدري أّن الطريَق من أعلى! )4(.
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* من أجمل الحديث
َعَصانا«؛  ما  اللَه  نَْعِصَي  أن  »لوال   :P النبّي  قال 
الجواَب  فَجَعَل  َدَعْوناه،  إذا  إجابتنا  عن  يمتنع  لم  أي 
اُه ِعْصياناً، كقوله تعالى: ﴿َوَمكَُرواْ  بمنزلِة الِخطاب فسمَّ
َة مْكٌر من الله،  َوَمكََر اللُّه﴾ )آل عمران: 154. وليس ثَمَّ
ولكنه جزاٌء على مْكِر الماكرين. ومن أجمل ما ورَد في 
الحديث أّن رُجالً قال: َمْن يُِطعِ الله ورسولَه فقد رََشَد 
»بئَس   :P النبّي  له  فقال  غوى،  فقد  يَْعِصهما  وَمْن 
الخطيُب أنت! قُْل: وَمْن يَْعِص اللهَ  ورسولَه فقد غوى«؛ 
ُه ألنّه جمع في الضمير بين الله تعالى ورسوله  إنما َذمَّ
ال  بالُمظَْهر  يأتَي  أن  فَأََمرَُه  يَْعِصِهما،  وَمْن  قوله:  في 
اسِم  قبَل  الذكِر  في  تعالى  الله  اسُم  ليترتََّب  الُمْضَمر 
الرسول P، وفيه دليٌل على أّن الواو تُفيُد الترتيَب)5(.

ّل  * فائدة لغويّة: السِّ
الُل: هو الداء الذي يَْهزُِل ويُضني  لُّ والسُّ لُّ والسِّ السُّ
 :P الله  رسول  قال  الشريف  الحديث  وفي  ويقتُُل. 
ّل!«، يُريُد: َمْن اتَّبََع  »ُغباُر َذيِْل المرأة الفاجرة يُورُِث السِّ
المال  َة  ِخفَّ فشبَّه  وافتَقَر،  مالُه  َذَهَب  وفََجَر  الفواجر 
يدري؟  وَمْن   . ُسلَّ إذا  وذهابه  الجسِم  ِة  بخفَّ وذهابَه 
يُصاُب  الفواجَر  يتَّبع  من  أّن  يعني   P النبيَّ  فلعلَّ 
لِّ  بالفتاكة، فنحُن نعلُم اليوم أنَّ هذه الفاجرة تُورُِث السِّ
أّن  فالمعروف  وبعُد،  بالله.  والِعياُذ  والسيدا،  والزُّْهري 
هو  له  المضاّد  والمصل  ّل  السِّ داء  جرثومة  مكتشف 

الطبيب السويدي »روبرت كوخ«)6(.
* من الثنائّيات

لصالتي  يُقال  والعتمة.  المغرب  هما  الِعشاءان؛ 
المغرب والِعشاء: الِعشاءان. واألصُل الِعشاُء فُغلَِّب على 
المغرب، كما قالوا: األبوان وُهما األُب واألُّم، والباقران 

.)7(
L ُهما اإلمامان محّمد الباقر وجعفر الصادق
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* من جذور الكالم
من  والَجْهل،  العقل  ة  وخفَّ الطيش  أي  َفُه؛  والسَّ َفاهُة  السَّ  -

الريُح  َهِت  َسِفَه وَسُفَه، وهو مأخوٌذ أصالً من قولهم: تسفَّ ِفعل 

األصل،  في  فاهُة،  والسَّ َفُه  فالسَّ تْها،  واستخفَّ حرَّكتْها  الغصوَن: 

عن   P النبّي  ُسئَل  والحماقة.  للطيش  استُعيرَْت  وقد  ُة  الِخفَّ

الِكبِْر فقال: »الِكبُْر أن تَْسَفَه الحقَّ وتَْغِمَط الناس«؛ أي أن تجهَل 

البَِغيُّ  »إنَّما   :P قال  آخر  حديث  وفي  حّقاً.  تراُه  فال  الحقَّ 

﴿إِاّلَ َمن  العزيز:  التنزيل  َجِهلَُه. وفي  الحّق«؛ أي من  َسِفَه  َمْن 

النحويون في معنى  اختلف  )البقرة: 1130. وقد  نَْفَسُه﴾  َسِفَه 

َه نفَسُه؛ أي جهَّلَها  »َسِفَه نَْفَسُه«، فزعَم بعُضهم أّن المعنى َسفَّ

أو جعلها سفيهًة جاهلًة طائشة، وقال بعُضهم اآلخر: َسِفَه نْفَسُه؛ 

أي أهلَكها وأَْوبََقها)8(.

* من أجمل الفخر
الفْخُر بالنفس مرذوٌل عند العقالء، لكن إذا كان الفخُر على 

ن يتَّصفون باإليمان والشجاعة والسماحة  القوِم ممَّ ِعلْيِة  لسان 

وُحْسِن الُخلُِق فهو محموٌد ومطلوب. ومن أجمل الفخِر نثراً قوُل 

رسول الله P: »إني أفصُح الناس بَيَْد أنّي من قُريش«، وقول 

الطير«.  إليَّ  السيُْل وال يرقى  Q: »ينحدُر عّني  اإلمام علّي 

العراقي وليد  الشاعر  الفخر ما قاله  ا في الشعر فمن أجمل  أمَّ

العظمي:

ــي وتــمــنُّــعــي ــزَّت ــع ــُدوُّ ب ــ ــَع ــ ــَد ال ــِهـ َشـ

 )9( مــعــي!  وقُـــرآنـــي  الــدنــيــا  ــُب  ــ أره ال 

لسان العرب، ابن منظور، مادة عقا.1 1)
المصدر نفسه، مادة عال.1 2)
)م.ن1، مادة عطا.1 3)
)م.ن1، مادة عدا.1 4)
المدرسة الشيعية في ظالل العاّلمة الفضلي، 1 5)

إعداد: كاظم باقر الناصر.

لسان العرب، ابن منظور، مادة عصا.1 6)
المدرسة الشيعية في ظالل العاّلمة الفضلي، 1 7)

)م.س1.
لسان العرب، )م.س1، مادة سفه.1 8)
المدرسة الشيعّية في ظالل العاّلمة الفضلي، 1 9)

)م.س1، ص158.

الهوام�ش
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ديما جمعة فّواز

مشكلتي
الــــــدّراجــــــة 
الــــنــــارّيــــة!

السالم عليكم، اسمي علي رضا، عمري 17 عاماً، أنا الكبير في أسرة 
مؤلّفة من أربعة إخوة، كثير التنّقل وأحّب المشاركة في مشاريع مختلفة، 
بين كرة القدم، والكّشافة والنزهات مع الرفاق أمضي أوقات فراغي ألرفّه 
في  جاّداً  أكون  أن  التّركيز  اإلمكان  قدر  أحاول  المقابل  في  نفسي.  عن 
أنه سيسمح لي بشراء  والدي  المدرسة فقد وعدني  أيّام  دراستي خالل 
دّراجة نارية في حال نحجت في امتحانات الشهادة المتوّسطة الرسميّة، 
لكنه عَدل عن رأيه فيما بعد، وقد استسلمت حينها للقرار، خاّصة بعد 
أن عرفت أّن أّمي هي التي ترفض بشكٍل قطعّي، أن أقود دّراجة ناريّة... 

وحاولت طوال الفترة الماضية أن أقنعها ولكن ال جدوى!
الدّراجة  اقتنائي  تعتبر  فوالدتي  معها.  مفاوضاتي  جميع  تنفع  لم 
يتنقلون  رفاقي  جميع  أّن  العلم  مع  سالمتي.  على  خطراً  يشّكل  الناريّة 
أقاربي  حتّى  الناريّة،  بالدّراجة 
أصغر  وبعضهم  عمومتي  وأبناء 
مّني يمتلكون دّراجات، ومنها  سّناً 
ما هو زهيد الثمن.. ومع ذلك، لم 
لحادث  أحدهم  تعرّض  أن  يحصل 
سيْر! ماذا أفعل؟ وكيف أستطيع أن 

أُقنع والدتي باألمر؟
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وعليكـــــم الســـالم ورحمة الله، الصديق علي 
الموضوع  نحلّل  أن  وسنحاول  بنا  ثقتك  نشكر  رضا، 
النتيجة األفضل لك. وال شّك في أّن  لنصل إلى  معاً 
األساسّي  الهّم  تعتبر  الناريّة  للدّراجة  امتالكك  فكرة 
الذي يَشغلك هذه الفترة، وأنّك أُصبت بإحباط شديد 
بعد  الموعودة،  الدّراجة  هذه  على  تحصل  لم  إذ 
نجاحك. لذلك سنورد مالحظاتنا ونتمّنى أن تساعدك: 

إلى  1- إّن رفض والَديك امتالكك دّراجة ناريّة في هذه السّن المبّكرة مبرَّر، نظراً 
ال  الحمد- ألّي حادث  -لله  معارفك  تعرُّض  السير، وعدم  معّدل ضحايا  ارتفاع 

ينفي حقيقة تزايد أرقام الحوادث التي توردها القوى األمنيّة بشكل دورّي.
2- ال زلت في سّن ال تمّكنك من االستحصال دفتر قيادة. وعليه، فإّن قيادتك ألّي 
مركبة في الوقت الحالي تُعتبر مخالفة للنظام ويمكن أن يترتّب عليها توقيف 
الدّراجة ومصادرتها وغير ذلك، واألهم أن مخالفة النظام قد يترتب عليها مخالفة 

شرعية وهنا مورد تأمل كبير ومسؤولية.
سيجعل  ذلك  ألّن  متكّرر؛  بشكل  الموضوع  إثارة  عن  تتوقّف  أن  عليك  بداية،   -3

والَديك يشعران أنّك ال زلت طفالً ال تدرك مخاطر القيادة.
4- ابدأ بجمع المبلغ المطلوب للحصول على دفتر قيادة الدراجة النارية عند بلوغك 
الـ18 عاماً. وبعد أن تحصل على الرخصة يمكنك أن تتحّدث مع والديك كشابٍّ 
القانون  بحسب  قيادتك  إمكانية  حول  ومنطقيّة  هادئة  بطريقة  وراشد،  بالغ، 
بشروط  وااللتزام  الرسميّة،  الدوائر  في  لتسجيلها  واستعدادك  الناريّة،  للدّراجة 

السالمة العامة.. فإذا وجدك والداك بهذا الوعي واإلدراك فحتماً سيوافقان.
أخيراً، كثيٌر من األحالم ال يتحّقق بسهولة، لكن ال تنظر إلى األمر بشكل سلبّي 
إنّما تأكّد أّن تشّدد والديك في المنع نابع من حرصهما عليك.. وال تحاول أن تقارن 
بينك وبين بقيّة الشباب الذين يقودون دّراجات ناريّة في سّن مبكرة.. ألّن شيوع 

الخطأ ال يبّرر ارتكابه.
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أخذ حيّزاً  ولكّنه  أغلبكم،  عادّي عند  لعلّه خبر  الّزيت..  إبريق  وانكسَر 
كبيراً من االهتمام في منزلنا.. فذاك اإلبريق توارثته نساء األُسرة في عائلة 
أّمي من الجّدة الكبرى إلى جّدتها، وهكذا وصوالً إلى أمّي، هذا ما أخبرنا به. 
وكّنا وإخوتي نحرص على تجّنب استخدامه، فهو على رّف مرتفع في المطبخ.

قطع  إلى  تحطّم  وقد  المطبخ،  أرض  على  صباح  ذات  أّمي  وجدته 
صغيرة.. لم ندرك هول الفاجعة سوى حين سمعنا صوتها يترّدد في أنحاء 

المنزل.. كانت تتوّعد بالويل والثبور وترّدد: »َمْن كسره؟«. 
الذي بدأت أختي  الوقت  األسرة حولها، في  أفراد  هي دقائق وتحلّق 
األرض  عن  الالمعة  أجزائه  بعد  اللتقاط  الصغير  أخي  ركض  عنها.  تُخّفف 

فأبعده والدي خوفاً من أن يؤذي نفسه.. 
وأنّها  المطبخ،  خزانة  في  خبّأته  قد  كانت  أنّها  حّقاً  أّمي  أغضب  ما 
أكيدة أّن واحداً مّنا كسره -ربّما عن غير قصد- ولكّنه لم يكترث وترك آثار 
الجريمة وكأّن شيئاً لم يكن.. طلبت مّنا أن نخرج من المطبخ ونترك كّل 

شيء على حاله حتّى تكتشف الفاعل.
على طاولة الفطور، كّررت أّمي سؤالها: »َمن كسر اإلبريق؟ األفضل لمن 
كسره أن يعترف قبل أن تستيقظ جّدتكم وتدرك ما حصل.. وسأحاول أن 
منتظرة أن تصدر  نَظَرت إلى وجوهنا جميعاً  أّي صدام معها...«.  أجّنبكم 
مّنا حركة انفعاليّة معيّنة.. ولكّننا بقينا ننظر إليها فيما اكتفى أخي الصغير 

بإصدار تثاؤبة قويّة كسرت جمود التحقيق..
القطع  يجمع  لم  ولماذا  الفاعل،  ُهويّة  أُحّدد  أن  بدوري  أستطع  لم 
المكسورة بدالً من تركها مبعثرة على األرض. توّجهت نحو غرفة الضيوف 
بسؤالها  باغتَتْني  بل  نائمة،  تكن  لم  أنّها  المفاجأة  ولكن  جّدتي،  إليقاظ 
حين دخلت الغرفة: »لماذا تركتموني نائمة حتّى هذا الوقت المتأّخر.. هل 
دخلتم المطبخ؟ هل لمس أحد اإلبريق المكسور؟«. جَحظْت عيناي حين 
سمعتها تذكر اإلبريق وهززت رأسي مؤكّداً: »والدتي منعتنا أن نلمس قطع 

اإلبريق وطردتنا من المطبخ«.
»حسناً فعلَت..«. تمتمت. خرجُت ُمسرعاً مهروالً خلفها محاوالً استباق 
خطواتها.. دخلَت المطبخ وأخذت تبحث بين القطع المكسورة عن غطاء 

وانكسَر إبريق الزيت
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اإلبريق.  إقفال  يُحكم  كان  خشبّي 
وقالت  مرتجفتين  بيدين  أمسكته 
حتّى  الزجاج  هذا  اكُنس  »هيّا،  لي: 

ال يتأّذى أحد«.
بما  مكترٍث  غير  بها  لحقُت 
طلبته مّني. وجدتها تتوّجه نحو أمي 
وتظهر لها الغطاء الخشبي لتمسكه 
أطراف  وتتبادالن  بخشوع  أمي 
جّدتي  صاحت  ثــّم  الحديث، 
»انكسر  اليقين:  الخبر  معلنة 
حين  مساًء  اإلبــريــق  معي 
كوب  أتناول  أن  أحاول  كنت 
الماء، وفّضلت أن أبحث في 
الغطاء«.  هذا  عن  الصباح 
صحُت بغضب: »أنِت كسرِت 

إبريق الزيت المتوارث ولست 
نادمة؟«. ضحكت جّدتي صائحة: 

إنّما  المتوارث،  هو  اإلبريق  »ليس 
هذا الغطاء الخشبي الذي صنعته 
جّدتي األولى من بذور الزيتون 
الجاللة..  اســم  عليه  وحفرت 
فوق  أضعه  أن  فّضلت  ولكّنني 
ألحافظ  ومميّز  مزركش  إبريق 

عليه.. ألنّكم جيل اليوم لن تعطوا هذه 
إذا  إاّل  أهمية  أّي  الصغيرة  الخشبيّة  القطعة 

ُوجدت فوق إبريق زجاجّي ملّون يغرّكم شكله وحجمه وال تلمسونه أبداً«. 
من  أكثر  باإلطار  دوماً  نهتّم  فنحن  محّقة،  جّدتي  كانت  بصراحة، 
اهتمامنا للصورة التي داخله، ونسارع المتالك ما يُبهرنا شكله ولونه، حتى 
الزيت  إبريق  إنّنا نحكم على من حولنا أحياناً من خالل مظهرهم، حتّى 
الموجود في منزلنا منذ زمن لم ألتفت يوماً إلى غطائه الخشبّي على الرغم 

97من الحرفيّة العالية التي صنعته بها جّدتي األولى!
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أولئك الذين لديهم لعب أقّل هم أكثر إبداعاً؛ ألنهم في طور ابتداع 
من  مختّصون  ذلك  أعلن  لعبة.  كّل  مع  للتسلية  مختلفة  وطرق  أدوار 
جامعة توليدو بعد دراسة شملت 36 طفالً دون سن الثالثة، حيث أتيح 

لهم المجال للهو في غرفة مع أربع أو 16 لعبة لكّل طفل. 
والمعلمين  األطفال  رياض  ومعلمي  األمور  أولياء  الباحثون  وأوصى 
دورّي  بشكل  ومناوبتها  األطفال،  رؤية  مجال  من  األلعاب  معظم  بإزالة 

ليساعد ذلك في تطوير خيال الطفل وقدرته على التركيز.

خطورة كثرة ألعاب األطفال

حول العالم

98

حوراء مرعي عجمي

من مّنا ال يعرف نبات الجرجير المستخَدم في السلَطات؟ هذا النبات 
اإلضاءة  من  منخفض  مستوى  إصدار  على  قادراً  ليصبح  العلماء  طّوره 
الالزمة  الطاقة  وتوفير  بديلة  طرق  استكشاف  بهدف  وذلك  لساعات؛ 

لإلنارة.
من خالل دمج األوراق بجسيمات نانويّة متخّصصة أضيف إلى منتج 
طبيعّي مصّدر للضوء )لوسيفرين1، قام باحثون من معهد »ماساتشوستس« 
المحيط  تزويد  على  النباتات  هذه  قدرة  بإبراز  وآخرون،  للتكنولوجيا 
باإلضاءة الجيدة. ووضع الخليط في محلول قبل غرسه مع الجرجير، الذي 

أعطى نصف توهج مشرق، استمّر مّدة 4 ساعات.
إنّه  المعهد،  في  الكيميائيّة  الهندسة  أستاذ  سترانو«،  »مايكل  وقال 
حتى  النباتّي،  الغطاء  أشكال  مختلف  مع  أيضاً  ممكن  الضوء  أّن  يعتقد 
في  األشجار  الستخدام  المجال  يفتح  »عملنا  وأضاف:  والسبانخ.  الكالي 

إضاءة الطرقات وتوفير اإلضاءة غير المباشرة حول المنازل«.

إضاءة الشوارع باألشجار



الوطنّي  المعهد  من  الباحثين  من  بعٌض  اكتشف 
األمريكية  المتحدة  الواليات  في  الشيخوخة  لمشاكل 
من  العديد  تحسين  في  للصيام  الكبيرة  الفوائد 
نشاط  ــادة  وزي الثدييّات،  عند  الحيويّة  الوظائف 
أجزاء الدماغ المسؤولة عن الذاكرة والتعلّم وتحسين 

القدرات المعرفيّة لديها.
عامل   »BDNF« بروتين  تركيز  ارتفاع  وتبيّن 

التغذية العصبية المستمّد من الدماغ بنسبة %50.
ووفقاً للعلماء، فإّن منع الطعام عن الجسم لمّدة تتراوح بين 10 إلى 
14 ساعة، يساعد على حرق الدهون المخزّنة، بتحويلها أوالً إلى كيتونات، 
تؤثّر بدورها على الخاليا العصبية وتجبرها على إنتاج »BDNF«. ويأمل 
الباحثون في أن تساعد نتائج هذه الدراسة في تأخير أمراض الشيخوخة 

المرتبطة بالجهاز العصبّي لدى البشر.

إذا كان األكل حاجة فالجوع ضرورة!

طّور علماء من معهد جورجيا للتكنولوجيا ُمترجماً حديثاً من »لغة« 
إن   »Scientific American« مجلة  وقالت  البشر.  لغة  إلى  الدجاج 
األخصائيّين طّوروا واختبروا خوارزمية فريدة من نوعها، بإمكانها تحويل 

أصوات الدجاج إلى أحد أشكال التعبير البشرّي.
ويقوم المترجم الجديد بتحليل سلوك وأصوات هذه الطيور، ويقارن 
المعلومات التي جمعها ويوصلها بشكل مباشر إلى الحواسيب المثبّتة في 
 Scientific« مزارع الدواجن. كما أنشأ األخصائيون )كما ورد في مجلة
قاعــــدة   1»American
ــوات  ـــ»أصـ ــات لـ ــان ــي ب
الدجاج«، التي تّم فرزها 
ألهميتها  وفقاً  مسبقاً 
عالمات  لها  وُوضــعــت 

معيّنة. 

مترجم لـ»لغة الدجاج«!
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حّذر مسؤولو الصّحة، من خالل مشروع توجيهّي في المعهد الوطني 
تنظيف  في  القطن  عيدان  »استخدام  من   ،1Nice( والرعاية  للصحة 
األذنين لخطورتها على السمع«، مشيرين إلى أّن »استخدام أعواد القطن 
يمكن أن يؤّدي إلى تلف طبلة األذن والتسبّب بعدوى أو إدخال الشمع 

إلى قناة األذن«.
وأوضح الباحثون أّن »قناة األذن تنظّف نفسها، بحيث يسقط الشمع 
الزائد من تلقاء نفسه. كما يُنصح باستخدام آلة إلكترونية تضّخ  المياه  

بأمان في األذن من أجل إزالة الشمع«.
وتجدر اإلشارة إلى أّن الشمع يمكن أن يتراكم في قناة األذن عند 

استخدام عيدان القطن بشكل خاطئ، عبر إدخالها إلى عمق القناة.

مشروع قانون لتحديد عمر 
مستخدمي »فيسبوك« في فرنسا

 عيدان القطن قد تؤدي
 إلى تلف طبلة األذن

  قّدمت السلطات الفرنسية، مؤّخراً، مرشوع  قانون  يقيض 

موافقة  القّص، عىل  الفرنسّيني  األطفال  بوجوب حصول 

الوالدين لفتح حساب عىل  فيسبوك .

  وقال وزير العدل الفرنيّس »نيكول بيلوبيت« يف مؤمتر 

صحفّي: »االنضامم إىل فيسبوك، سيتطّلب الحصول عىل 

إذن الوالدين لألطفال القّص ومن هم دون 16 عاماً«.

حول العالم
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يف  تأثري  لها  نقرأها  التي  الكتب  معظم  أّن  مؤّخراً،  األبحاث  أظهرت 
تحفيز قدراتنا اإلبداعية، وكشفت تلك األبحاث مدى تأثريها غري العادّي 
تأثري  لها  املكتوبة  الكلامت  أّن  إثبات  من  العلم  متكن  وقد  العقل.  عىل 

األحيان،  كثري من  الدماغ، يف  كبري عىل 
شاشة  عىل  قصة  مشاهدة  من  أكــر 
 Bellissima« التلفزيون، بحسب موقع

Mente« اإليطايّل.
كتاب  قــراءة  أّن  العلماء  ويعتقد 
يمكن أن تؤّدي إلى تغييرات في تركيب 
الدماغ تدوم أكثر مع مرور الوقت، كما 
أنّها تحمي من مرض ألزهايمر، وبصورة 

ما تطيل فترة الشباب.

أعلن املجلس البلدّي ألوكسفورد عن سحب أعىل وسام 
»أونغ  البورمية،  الزعيمة  من  الربيطانية  املدينة  منحته 
سان سو تيش«، بسبب »عدم تحرّكها«، يف ما يخص إدارة 

أزمة الروهينغا املسلمني.
أونغ  تلقت  »عندما  للمدينة  البلدّي  املجلس  وقال 

سان سوتيش وسام »حرية املدينة« يف 1997، كانت تجّسد 
قيم التسامح والعاملية التي تتبناها أوكسفورد«.

ويف آخر أيلول/ سبتمرب 2017 قّررت جامعة أوكسفورد إزالة لوحة متثل 
الزعيمة البورمية، الطالبة سابقاً يف هذه املؤسسة. وتواجه »أونغ سان سو 
تيش« انتقادات حادة بسبب عدم تعاطفها مع أقلية الروهينغا املسلمة، 
التي تُعترب من األكر عرضة لالضطهاد حول العامل، وتواجه بحسب األمم 

املتحدة »تطهرياً عرقيّاً«.

كيف يتغّير الدماغ من خالل القراءة؟

 
ً
أوكسفورد تسحب وساما

منحته لزعيمة ميانمار
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صح أم خطأ؟
أ- إّن انخفاض الوزن ببطء غالباً ما يكون بسبب خسارة السوائل والماء من الجسم.

ب- إّن منع الطعام عن الجسم لمدة تتراوح بين عشر إلى أربع عشرة ساعة يساعد على حرق الدهون 
المخزّنة.

ج- ال يجوز تعلُّم مسائل تتعلق بكيفيّة ُصنع الخمور والمخّدرات إذا كان لمجرّد التعلّم.

امأل الفراغ:
أ- تكرار ....... في كّل يوٍم وليلة هو ألجل أن نتقرّب من الله تعالى في كّل يوم خطوة.

ب- جثا على ركبتيه، وهو يتلّقف الدماء بيده، وسارع إلى ........ .......... وهو يقول: »اللهّم تقبّل مّنا 
هذا القربان«. 

ج- تعمل ....... .......... ألن تكون البديل الثقافّي والتكنولوجّي المناسب لألطفال.

َمن القائل؟
أ- »بعض شبابنا ال يخّصصون وقتّاً للمطالعات الجانبيّة، والحقيقة أنّه يمكن للشاب أن يدرس دروسه 

ويطالع، ويمارس الرياضة أيضاً«.
ب- »ما من شيء أحّب على الله عّز وجّل من عمل يداوم عليه وإن قّل«.

ج- »هدفنا هو تحقيق كّل األهداف اإلسالميّة وتحكيم الشريعة اإلسالميّة بالكامل«.

صّحح الخطأ حسبما ورد في العدد:
أ- ورد في العدد أّن »البشريّة ما زالت تدور في حلقة مفرغة ببحثها عن النظام األصلح كالنحلة في وسط الخليّة«.

ب- كتاب »مير حسيني« كتاٌب مذهل، وأكثر من رائع.
ج- نرى اآلن جيالً من الطاّلب الجامعيين يمتلكون المعرفة، وال يمتلكون الحافز للقراءة.

ما/ َمن المقصود؟
أ- كان يذهب إلى إحدى المكتبات لالستفادة من كنوزها، ويبقى فيها طوال الليل ساهراً للمطالعة 

واالستنساخ، وال يعلم الوقت حتى يُفتح له الباب ألداء فريضة الصبح.
ب- مشروع لنشر ثقافة المطالعة، عبارة عن حافلة معرفة متنقلة، موّجهة إلى األطفال بهدف تعزيز 

العالقة مع الكتاب.
ج- من أقواله: »كّل من يريد أن يتّشرف بشرف المواجهة مع العدو اإلسرائيلّي، فليتفّضل، وسيرانا 

في خدمته«.

أسئلة المسابقة يُعتمد في اإلجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي. ٭ 
المسابقة  أسئلة  كل  عن  إجابات صحيحة  يجيبون  الذين  بين  من  بالقرعة  شهرياً  الفائزون  يُنتخب  ٭ 

وتكون الجوائز على الشكل اآلتي:
الثاني: مئة ألف ليرة لبنانية األول: مئة وخمسون ألف ليرة لبنانية 

مضافاً إلى 12 جائزة قيّمة كل واحدة منها خمسون ألف ليرة.
كل من يشارك في اثني عشر عدداً ويقّدم إجابات صحيحة ولم يوفق بالقرعة، يعتبر مشاركاً بقرعة  ٭ 

الجائزة السنوية.
يُعلن عن األسماء الفائزة بالمسابقة الشهرية في العدد ثالث مئة وتسعة عشر الصادر في األول من  ٭ 

شهر نيسان 2018م بمشيئة اللَّه.

1

2

3

4

أسئلة مسابقة العدد 317

5

مسابقة
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الجائزة األولى: نجوى علي حّمود. 150000 الجائزة الثانية: فريد ح�سين الجمال. 100000 ل.ل.

عبد الله حسان حجازي.* 

سامر محمد الموسوي.* 

هدى رضا بزيع.* 

باسم جميل فرحات.* 

فاطمة حسن الحالني.* 

مريم محمد دلول.* 

هال حسن قبيسي.* 

راغدة سامي داود.* 

فاطمة حسين يعقوب.* 

سليمان مهدي خازم.* 

فاطمة أحمد بسام.* 

بالل حسين المقداد.* 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 315

12 جائزة، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

آخر مهلة لتسلُّم أجوبة المسابقة: األوَّل من آذار 2018م

10

9

8

يصل العديد من القسائم إلى المجلة بعد سحب القرعة ما يؤدي إلى حرمانها من االشتراك في السحب لذا  ٭ 

يرجى االلتزام بالمهلة المحددة أعاله.

تُرسل األجوبة عبر صندوق البريد )بيروت، ص.ب: 124/53، أو إلى جمعية المعارف اإلسالمية الثقافية- المعمورة، أو إلى  ٭ 

معرض جمعية المعارف اإلسالمية الثقافية -النبطية- مقابل مركز إمداد اإلمام الخميني }.

كل قسيمة ال تحتوي على االسم الثالثي ومكان ورقم السجل، تُعتبر الغية. ٭ 

يحذف االسم المتكّرر في قسائم االشتراك. ٭ 

ال تُسلّم الجائزة إاّل مع إرفاق هوية صاحبها أو صورة عنها. ٭ 

مهلة تَسلُّم الجائزة ثالثة أشهر من تاريخ إعالنها في المجلة، وإاّل فتعتبر ملغاة. ٭ 

في أّي موضوع وردت هذه الجملة؟6
»أي بُني، إنّي وإن لم أكن عّمرُت ُعمر من كان قبلي، فقد نظرُت في أعمالهم، وفّكرُت في أخبارهم... 

حتّى عدُت كأحدهم«.

ما اسم هذا الفعل؟ وما اسم فاعله؟ 
أّن  العلم  مع  الناس،  ببعض  السخرية  خالل  من  وإضحاكهم  اآلخرين  بتسلية  الناس  بعض  يقوم  أن 

المجتمعات البشرية المعاصرة تسّمي ذلك الفعل بـ »الفّن« وفاعله بـ »الفّنان«.

من هو؟
لم يكن يهّمه ما يقول اآلخرون عنه، وكيف يفّكرون. هّمه األساس هو، المقاومة وفلسطين، كان يقول: 

»الروحيّة هي األصل، الروح هي التي تقاتل فينا«.

 ضع كلمَتي »المرأة« و »الرجل« في المكان المناسب: 
بما أّن جاذبيّة ......... أقوى وأشّد تأثيراً من جاذبيّة ....... كان حجاب المرأة أوسع وأشمل من حجاب ........

ما هو؟
شّدد السيد القائد { على اعتباره من اللوازم الحياتيّة كاألكل والنوم، وهو يعّد في نظره نافذة على 

العالم وطريق اكتشاف المعارف اإللهيّة والبشريّة.

7
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كف

يستعُر القلَب  إّن  حساَمَك  تُعتصُرجــرّد  الخّل  مثل  العين  ــُع  وأدم

خالقنا عهد  في  بلى  قلنا  يوم  خّط الشهادَة – يا مرحى – لنا القدُرِمن 

عباءتُُه ماجت  إذا  شحاتة  الّنَهُرحسن  شعبَُه  يسقي  النيُل  كأنها 

منحره الّسبط  فــداُء  كُجْوَن  فاعتبرواشيٌخ  الــّدّم  بلون  خضيباً  صلّى 

والنَِّمُروفي القطيف شرى األحرار إْن تسلوا اآلســاد  سوى  فيها  فليَس 

الئمًة يخشون  ال  الله  إلى  نفرواحّجوا  وقد  عادوا  إْن  الناَس  لينِذروا 

معادلٌة ــاٍم  ــ أرق خمسُة  سطروالــبــنــاُن  مذ  األبطاُل  قواعَدها  أرسى 

مقاومًة العاتي  الجبل  عقرواتمّخض  أو  النحَر  لحزّوا  أدركوها  لو 

واهمًة البحر  في  بوارُجهم  منشطُرجاءت  والــكــلُّ  مضاعفًة  ــادت  ع

عارجًة إيـــران  رأى  الخليج  ينفجُرذلُّ  بالحقد  غيظه  من  فكاد 

رسٌن لها  أنعاٌم  صهيوَن  عنَد  والبقُرهم  التيجاُن  تشابهِت  ــد  وق

يَمٍن على  صبّوا  لو  األرض  ينكِسُرترسانُة  بالتكبير  الــرُّعــب  تـــوازُن 

دِمنا من  طــاَف  نهٌر  العزائَم  صَحرواإّن  أهلُها  ــالداً  ب سقينا  حتى 

سنبلَُه الــّدمُّ  ــروي  ي العزَّ  والمطُرفينبُت  الُمزُن  أيــَن  غيثه  هطوُل 

مخلبهم األوحاُش  شحَذ  إن  والِعبُروالظلُم  والــَعــزُم  كربال  لنا  الحــْت 

وسيِّدنا خامنئي  دوَن  قمُرإسالُمنا  وال  شمٌس  فــال  بهيٌم  ليٌل 

الّشوق قد َضربْت بنار  الزّمان  تنتظُركفُّ  العهد  دعـــاء  فــي  كأنّها 

رُِفعْت قد  األحــرار  فساريُة  البصُرقوموا  بــِه  يُجلى  علٌم  رأسها  في 

أفيلًة ــزاُب  األحـ جمَع  إذا  ُدبـُـُرقولوا  لهم  يبدو  أو  الجمُع  سيُهزُم 

مطّهرٍة صْحٍف  في  أعلَن  منتصُرفالله  الله  وحــزب  اإلمــام  جيُش 

الشيخ علي حسين حمادي
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ريحانًة  يا  ــروح...  ال مليَكَة  يا  أفاطُم 
طُهر  يا  ملكوتيّة..  ثمرًة  يا  محّمديّة.. 

النساء..
بتوٌل ذاب فيها القلب حبّاً وهوًى...

هي الطُّهر الطّاهرة المطهَّرة
هي الزهراء المعصومة المنّورة..

أبيها  أمُّ  هــي  الــكــلــمــات..  كُـــلُّ  هــي 
المصطفى، أمُّ ابنيها المظلوِم والمجتبى...

هي خليلُة حيدَر وسيّدة األكوان..
نوٌر تجلّى، وديعُة ربٍّ رحيٍم  فاطمة.. 
سماواٍت  سبع  بمولدها  شعَّ  رؤوف.. 

واألرضون...
الحروف  وتختفي  الكلماُت  تغيب 

عجزاً عن وصف معاليها...

طيّات  في  يَْعبَُق  مسٌك  قدوتنا،  هي 
أفئدتنا الوالهة..

شوقاً  فهمنا  بها  سمعنا  عنها،  قرأنا 
لمرآها..

نرتجي  االنتظار  جمر  من  قلبنا  اشتعل 
شفاعًة، نظرًة من أمٍّ عطوف، من نوٍر على 
نور، من هبة الرّحمن، من أسمى اآليات..

نُطيق  ال  فغدونا  عشقناِك  سيّدتي.. 
العيش إاّل وهمُسنا »يا زهراء«...

تشملينا  أن  عن  نطيق صبراً  ال  يتامى 
وتضّمينا تحت جناح عباءتك...

يا سرَّ الوجود... يا روح طه، يا بضعتُه 
ونوَر العيون...

مالك علي ماضي

مليكة الروح

كيانك َدنٌس
فكيَف للوصِف أْن ينجو

من العاِر ويُنجيُكم؟!
فيا حمقى..

ِخلتم أّن ُجدراَن حيفا
وإيالَت ستحميكم

فلَكم مَن القرآِن بيّنٌة
تقاتِلوَن في قرى محّصنٍة

وردُّ الله يأتيكم
ليكسرَها ويرميكم

جنوبيٌّ قرَب حدودكم يحكي
ويسخُر من هزيمتكم

ففي الوهِن، بكم نضرُب مثالً
كفئراٍن في جحورها تخبو

استيقظوا من حماقتكم
مصيركم بات بين أيديكم

فال تنسوا أّن لكم حتفاً
سوَف يَلقاكُم ليلقيُكم

َحسبتم أنّنا شعٌب سينكسُر
يسلُّم أمرَه طوعاً ليُبقيكم

نسيتم أرَض عامَل التي تَشهد
وا لَِمْن ضحَّ

ونالوا ِمن معانيكم
جنوبُنا حرٌّ بعزّتِه
فال داَر لكم فيِه

ولَْو طالت أمانيكم

حسن مغنيّة

إسرائيل..
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باِب ــلِّ  كُ في  ِقبْلٌَة  ِبَوْجِهِك  الُقدُس 
ــاِب  ــب ــِق ال ــعِ  ــ َوَجـ أْم  ــراِج  ــع ــِم ــال وب

ـــ ــَه وب ــ ــاِت... إســـــراَء وطَـ ــ ــاآليـ ــ وبـ
ــِل الــِحــجــاِب ــيـ ــْن َخـ ــ اآلثــــــاِر ِمـ

نــجــوٌم  ــْت  ــط ــبَ َه أْن  ــِل  ــزي ــن ــتَّ ــال وب
ــواِب  ــصَّ ال ــيــِن  َع ِمـــْن  ــِك  ــِتــَفــيْ كَ على 

ــاً  ــراقـ بُـ أو  بَـــرقـــاً  ــاَن  ــ كـ وِمـــّمـــا 
ــاِب  ــبَ لُ أدنـــى  أو  ــِن  ــي ــوَس ــَق ال ــى  إلـ

ــُروٍح  ــ ــَدْت ِب ــَعـ ــي َصـ ــت وبـــــاألرِض الَّ
ــراِب  ــتُّ ال إلـــى  ــوَع  ــرُّجـ الـ ــوي  ــن تَ وال 

ــى  ــشــاَم وبــــاألعــــراِب لـــو كـــانـــوا نَ
واِب ــوِق الــــدَّ ــ ــي ُس ومـــا بـــاُعـــوِك ف

أقــصــى أَْوالِك  ــا  مـ ــَه  ــلـ الـ ــأنَّ  ــ كـ
َصــَحــابــّي أو  ــاٍم  ــ ــ إم أو  نَـــِبـــيٍّ 

ــاٍة  ــج نَ ذا  ــِك  ــاُهـ ــجـ اتِـّ كــــاَن  ومـــا 
ــًى وبـــاِب ــن ــع ــٍة َم ــطَـّ ــِل ِحـ ــ ــداِخ ــ لِ

َس تَقدَّ َشــرٍق  ُروُح  للعواِصِم  فاسُمِك 
ــاِب  ــت ــِك ال أُمِّ  ــي  فـ أرقــــــاِك  ــا  ــ وم

بـ تُــنــادْي  ــصــى  األق على  ــٌة  ــذنَ ــئ وِم
ــحــاِب  ــسَّ ــي ال ــَد ف ــاَع ــص ــا ت أكـــبَـــَر م

َحبيٍب  ــٍن  وطـ إلـــى  ــرُّجــعــى  ال ــِن  َعـ
ــراِب  ــِق ــال ــُع ب ــقــطَ ــيــِف يَ ســوى بــالــسَّ

ــدٍر؟  ــ بَ أســـيـــاِف  ــْن  ــ ِم ُه  إالَّ وَمــــْن 
ــاِب  ــرِّق ــوِق ال ــْن فـ ــَر ِمـ ــْف ــُك أطـــاَح ال

ــداِن َصــوتــاً ــوجـ ــالـ ــاُه بـ ــقـ ــا أنـ ــ وم
ــاِب ــطـ ــِخـ ــِة والـ ــابـ ــاإلجـ ــاً بـ ــغ ــي ــل ب

ــُن ــح ومــــا أوفـــــــاُه إّمـــــا قـــــاَل نَ
ــاِب ــت ــِك ــُة ال ــح ــاتِ ــاَن ف ــن ــب ــْن لُ ــ وِمـ

الشاعر حسن علي المرعي

ٌ... القدس 
بوجهِك قبلة

بأقالمكم
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كنيسة القيامة أم العمامة؟..
نسلك  ــى  حــتّ واحـــدة  القضيّة 

الطريق...
والضربة القاضية في آخر المسير
كالطفل المدلّل. عاهدتكم البالد

منابر  على  من  ــة  دول وأصبحتم 
الكفالء...

بكم  وســار  االستكبــار  حالَفـــكم 
االستعالء...

ال ألنّكم أصحاب حّق أو أولياء
جعلكم  الجاهليّة  تناُحر  ألّن  بل 

سواء...
يا َمن وطأتم أرض األنبياء

الظلم  عن  طُهرها  يردعكم  ــْم  أل
والعدوان؟!

جاؤوا  فهم  الرّسل  على  كان  إْن 
للبشريّة جمعاء

العدل  وجعلوا  ــن،  ــدي ال نــشــروا 
فحواه...

من  كــّل  ونــاصــروا  الظلم  قاتَلوا 
عاداه... 

َمن  يا  تلفظكم،  األرض  أرى  حّقاً، 
تمشون عليها بغير استحياء...

الفكر  وأضعتم  ين،  الدِّ ثوب  لبستم 
عن اليقين...

غّربتم تاريخ األّمة
وأصبحتم على أعتاب السالطين

نسيتم معراَجكم...
وصارت لديكم الّصالة فقط تراتيل

ولكن، هناك سرٌّ في المغيب...
ــضــوء مع  يـــروي قــّصــة شــعــاع ال

المريدين...
أصحاب  مع  ظلَم  وال  خوَف  ال  أْن 

اليقين...
عليها  ونحن  األرض  تحيا  بكم 

باقون...
مع  ونقف  وعــَده،  الله  يُتّم  حتى 

أصحاب اليمين...
لذا، ال بّد من أن نقاوم حتّى نحيا
وتبقى القدس عاصمَة فلسطين...

نبيلة عبد علي

 وتبقى القدُس 
 أبدية

ً
 عربية

ً
عاصمة
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)Sudoku( ســـــودوكـو
مكّونة  الشبكة  هذه  اللعبة:  شروط 
كبير  مربع  وكل  كبيرة  مربعات   9 من 
مقّسم إلى 9 خانات صغيرة. من شروط 
9 ضمن  1 إلى  اللعبة وضع األرقام من 
في  الرقم  يتكرر  ال  بحيث  الخانات 
أو  أفقي  خط  كل  وفي  كبير  مربع  كل 

عمودي.

من هو؟ 

أحجية 

6 4 2 9

9 3

2 5 1

9 4

5 6 1 3

4 8 7

2 8 1

4 9 3

9 3 2 8

الشيخ علي المنشار زين الدين العاملي
هو الشيخ علي المنشار زين الدين العاملي. عالم جليل وفقيه كبير. 
أيّام السلطان  كثيرة جاء بها إلى إصفهان  الهند وحّصل كتباً  ذهب إلى 
ماً  الشاه طهماسب الصفوي، قيل إنّها تُقّدر بأربعة آالف مجلّد. كان مقدَّ
عند السلطان حتّى إذا توفّي أستاذه المحقق الثاني الكركي صار »شيخ 
اإلسالم« على اإلطالق. الشيخ علّي هو َمن طلب من الشيخ حسين بن 
عبد الصمد والد الشيخ البهائي القدوم من بالده إلى بالد إيران، حيث 
صار للشيخ حسين مقام عظيم عند السلطان بواسطته. زّوج الشيخ علّي 
ابنته الوحيدة، وكانت فاضلة، عالمة فقيهة، من الشيخ البهائي وزّودها 
انتقل  ثم  الكتب،  تلك  ابنته  توفّي ورثت  ولّما  بعّدة كتب في جهازها. 
منصب »شيخ اإلسالم« إلى الشيخ البهائّي. وبالجملة، كان الشيخ علّي من 

كبار العلماء النافعين للدين والعلم والعلماء في تلك البالد.

 مثل باألرقام
هذا المثل مكتوبة باألرقام وكّل رقم يرمز إلى حرف من حروف األبجديّة. حاول 

أن تحّل رموز األرقام وتكتشف الَمثَل.

الواحة
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لماذا جعل الله الصالة فريضة؟
ورد عن السيّدة فاطمة الزهراء O في الخطبة الفدكيّة المعروفة قالت: وجعل 
 Q الله »الصالة تنزيهاً لكم عن الكبر«. وورد شرح ذلك في كالم موالنا الرضا
عندما ُسئل عن علّة الصالة قال: إنّها »إقرار بالربوبيّة لله عز وجل وخلْع األنداد، 
بالذّل والمسكنة، والخضوع واالعتراف والطلب  الجبّار جّل جالله  بين يدي  وقيام 
لإلقالة من سالف الذنوب، ووضع الوجه على األرض كّل يوم خمس مرات إعظاماً 
لله عّز وجّل وأن يكون ذاكراً غير ناٍس وال بَِطر ويكون خاشعاً متذلّـالً... لئاّل ينسى 
العبد سيّده ومدبّره وخالقه، فيبطر ويطغى ويكون في ذكره لربّه وقيامه بين يديه 

زاجراً له عن المعاصي ومانعاً من أنواع الفساد«. 
)علل الشرائع، الصدوق، ج 2، ص1317.

﴿َفَتِزلَّ َقَدٌم بَْعَد ثُُبوتَِها﴾ )النحل: 194
والثباُت صعب.  فتٌن  فالحياة  ثبوتها.  بعد  قال:  بل  ثبوتها،  لعدم  يقل  لم 
المواعظ فقط، بل بتطبيق ما تعلّمناه  والثبات ال يكون بكثرة االستماع إلى 

من هذه المواعظ. 
قال تعالى: ﴿َولَْو أَنَُّهْم َفَعلُواْ َما يُوَعظُوَن ِبِه لَكَاَن َخْيًرا لَُّهْم َوأََشدَّ تَْثِبيًتا﴾ 

)النساء: 166.

لماذا؟

يتدّبرون

كيف؟
 كيف تعالجين مشكلة الحركة الزائدة

ت االنتباه عند طفلك؟
ّ
 وتشت

يعاني بعض األطفال من صعوبة في التركيز وكَثْرة النسيان والوقوع في الخطأ 
أو اإلجابة عن األسئلة بسرعة وبدون تركيز. يمكن معالجة هذه المشكلة من خالل 

بعض الوسائل واألساليب منها:
1- تجّنب إثارة الطفل ومضايقته حتّى ال تزيد مشاعر التوتر والقلق عنده.

2- تنظيم البيئة المنزليّة وضبط المشتّتات التي تعمل على جْذب انتباه الطفل 
وتمنع تركيزه، سواء في المنزل أو في غرفته.

3- مساعدة الطفل على تنمية مهارة التنظيم الذاتّي وضبط الذات.
4- تدريب الطفل على القيام بأنشطة تزيد من تركيزه.

5- استخدام التعزيز المادي واللفظي.
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الكلمات المتقاطعة

أفقياً:
1- من أشهر أهل الكرم في الجاهلية

2- بضاعة - دولة آسيوية
3- أضحي بنفسي ألجلهم - اشتاق

4- نصلح البناء ونرمم - تكمل
5- غلبهما - رقدا

6- أسف - اسم عربي مؤنث
7- نصف كلمة واثق - مدينة فلسطينية- 

للندبة
8- من األقارب - أوساخ

9- جسد - برد - انكشاف وزوال الهّم
10- هضبة ورابية - الشديدة والمتينة

عمودياً:
1- من شعراء اإلسالم األوائل

 Q2- شاعر التقى به اإلمام الحسين
في طريقه إلى كربالء - أرشد

3- تفقدهم الحياة - فقد عقله
4- فقدان األب )معكوسة1 - حاجز

5- صياحي وندائي- نقَص
6- عاتبت - أغادر المكان

7- ندى - آلة من آالت الطيران
8- اكتراث - ركل الحيوان بقدمه

9- ضمير منفصل - مختٍف 
من  - خلّصْت شخصاً  الباب  يطرقوا   -10

الخطر

12345678910

1

2

3

4

5

6

7
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حل الكلمات المتقاطعة الصادرة في العدد 316

يمكن لمن يرغب من اإلخوة القرّاء في المشاركة في سحب قرعة المسابقة؛ 

أن يستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Sudoku حــــل شبــكـة
الصادرة في العدد 316

�أجوبة م�سابقة العدد 315

1 9 8 4 2 5 3 6 7

2 7 5 3 8 6 1 9 4

4 6 3 7 1 9 2 8 5

3 2 4 1 9 7 8 5 6

8 5 6 2 4 3 9 7 1

7 1 9 5 6 8 4 2 3

6 8 1 9 5 4 7 3 2

9 4 7 6 3 2 5 1 8

5 3 2 8 7 1 6 4 9

12345678910
سااعبرالا1

مانانبلل2

حلصديقسا3

تخاداعنح4

مالسلاراد5

ديحوغلبا6

مسنامثاي7

عتاياانلا8

ملامنبك9

ونايبيليل10

1- صح أم خطأ؟

أ- خطأ

ب- صح

ج- صح

2- امأل الفراغ:

أ- رّب

ب- ظالم

ج- محمداً

3- َمن القائل؟

أ- الشهيد الصدر}

P ب- النبي محمد

Q ج- اإلمام الحسن العسكري

4- صّحح الخطأ حسبما ورد في العدد:

أ- والحرمان

ب- نصرة الله

ج- السلميّة

5- من/ ما المقصود؟

P أ- النبي محمد

ب- الشهيد علي حسين صالح

P ج- ذكرى والدة النبي

6- تسابيح شهادة: »سمير المقاوم العتيق«

7- مناجاة الزاهدين.

8- معركة األحزاب

9- والية الله

10- الغناء

جواب األحجية: 

الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك.

 م
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ط 
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في زاوية الغرفة، في الظّل بدا منطوياً على نفسه. لم تنفع محاوالت 
الدمع  كّل  منه  نفد  وقد  الداخليّة.  عتمته  من  إلخراجه  حوله؛  َمن  كل 
المختزن في جفنيه؛ لتحرقهما نار غضبه من نفسه... تلك حاله الدائمة 

مع غريمه »الغضب«.
نظر حوله، كانت غرفته تسبح بفوضى مخيفة، لم يعد هناك شيء 
قابٌل للكسر؛ فكل شيء تحطّم وانتهى، الرفوف.. الكراسي.. الزجاج. وقف 
مقابَل المرآة، لم تمنعه خطوط الكسر فيها أن يرى عينيه تنضح عروقهما 

دماً، كجمرتَين تستعران ناراً، يداه ملفوفتان بشاٍش وقطن..
- »متى ضّمدتْهما والدتي دون أن ألحظ؟«. حاول التذكّر، فبدا آخر ما 
يَعيه أنّه صرخ كثيراً بعد شجاره مع أخيه، وحطّم كّل ما اعترض طريقه، 

فيما كانت تناديه والدته: »رويدك بُنّي، يداك تنزفان«..
أجال بصره في ُحطام الغرفة، أبصر كتاباً مفتوحاً ملقى على األرض، 
كأنّما يدعوه إليه، قرأ عنواناً يتوّسط الصفحة »الحديث السابع: الغضب«. 
تناول الكتاب دون وعي، كأنّما وجد بلسماً لروحه المتأّججة، وقرأ: »هذا 
الذي مّر بك كان جانباً من مفاسد الغضب الحارقة، إن لم يستتبع معاصَي 
أخرى«. حينها انتهزت دموعه الفرصة، لتفّر وتغسل عينيه، وتبرد نارهما... 
بكى كثيراً، أمضى يومه في غرفته، يستمع إلى صوت دون مالمح، دون 
أخرى،  إلى  حال  من  ينقله  الكتاب  كان  موعظة،  ثقل  أو  نفسّي  حاجز 
يتحّدث عنه، يصفه، يخبره أين سيكون، وكيف يسيطر على غضبه ويُحسن 
ترويضه... وضع عالمًة داخل كتاب »األربعون حديثاً«؛ ليعود إليه غداً. 
فالمعركة قاسيّة، وهو يحتاج إليه ليذكّره، كّل يوم: »أيّها العزيز، ابدأ السير 

في ذلك الطريق«.

الحديث السابع..
نهى عبد الله

آخر الكالم
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