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ي�شعر المرء بالأ�سى لو �أراد �أن يتتبَّع
بع�ض ال �ح��االت ال�ت��ي يَعي�شها مجتمعنا
الم�سلم والتي ال تتطابق مع ال ِقيَم الأخالقيَّة
والدينيَّة الإ�سالميَّة.
لا ف��ي مجتمع م�سلم
فهل نعي�ش ف�ع� ً
ونحن ن�شاهد مظاهر الحياة الغربيَّة وهي
تحكم هذا المجتمع في تفا�صيل حياته؟
لقد ا�ستطاع ال�غ��رب �أن ي��ؤ ِّث��ر ف��ي فئة
من النا�س في البدء ،فا�ستلَب منها عقولها
وجعلها ت�سير خلفه م�ستقيل ًة من ما�ضيها
الإ�سالمي ،فتنكَّرت لهذا الدِّين عقيدة وفكر ًا
ور�أي ًا قبل �أن تتنكَّر له �سلوك ًا ونمط حياة.
وحيث عجزت ثقافة الغرب ور�ؤاه عن
غزو فكر بع�ض الم�سلمين� ،أو عن الت�أثير
فيهم في تبديل ما يعتقدون به من الحق
وي�ؤمنون ب��ه ،لم تتوان عن �سلوك طريق
�آخر ،فقد ا�ستطاع الغرب �أن ينفذ �إليهم
من باب مختلف هو النفوذ �إل��ى ال�سلوك
ب�شكل مبا�شر ،فابتد�أنا ن�شاهد (حجاب
المو�ضة) م�ث�لاً ،فالفتاة ل��م تتخلَّ عن

حجابها ،ولكنَّها �أبدلت نمطه في �سلوكها
فجعلته منا�سب ًا لما ي��ري��ده ال�غ��رب منها
م��ن ال�ت�ب�رّج و�إظ �ه��ار م��ا ي�ك��ون �سبب ًا في
انحراف المجتمع ،وكذلك �سائر المظاهر
التي نجدها في �سلوك �أبنائنا �سواء فيما
يتعلق باللبا�س �أو بمنطق الكالم و�أ�سلوب
المعاملة ،فبع�ض من يدخل في عداد الذين
يتم�سَّ كون بهذا الدِّ ين وال يريدون التخلّي
عنه ،مبتلى بو�ضوح بعدوى هذا المر�ض
دون �شعور منه.
ول �ك��ن �أي ��ن ت�ق��ع ال�م���س��ؤول� َّي��ة ف��ي كل
ذلك؟!
ال نتجنّى �إن رمينا بالثقل الأول في
ه��ذا ال�صدد على ربِّ الأ��س��رة ،فحيث ال
يَرقب �سلوك �أبنائه وهو ي�شاهد هذا التبدّل
ال�سلوكي ،يكون م�س�ؤو ًال عن ذلك .وال يعود
ال�سبب الح�صريّ لنفوذ ثقافة الغرب هذه
داخل مجتمعنا �إلى م�ؤامرات الغرب التي
يحوكها وي�سهر على رعايتها ،بل يعود �أي�ض ًا
�إلى �ضعف المناعة في مجتمعنا الم�سلم،

5

العدد �/ 224أيار  2010م

و�ضعف المناعة هذا يبد�أ من الكِ بَار الذين
يَغفلون في كثير من الأحيان عن �ضرورة
الرعاية التامَّة للأبناء.
يَ�شغل الإن�سان نف�سه ويكلفها الكثير كي
ي�ؤمِّ ن لأبنائه مقوِّمات الحياة الكريمة التي
تغنيهم عن الحاجة �إلى النا�س ،ويَر�ضى
عن نف�سه تمام الر�ضا �إن قارن نف�سه بغيره
من �أبناء جيله فوجد �أن �أوالده يعي�شون
�أم َن ًا حيات ّي ًا ومعي�ش َّياً ،ال ينق�صهم �شيء
من متطلَّبات الحياة ،بل وم��ن كماالتها
وكماالت كماالتها.
ولكن ال يفكِّر الإن�سان في م�صير �أبنائه
حيث يرتبط ذلك بعالقتهم بربِّهم وتطابق
�سلوكهم مع عقيدتهم ودينهم الذي ي�ؤمنون
به.
ال يعي�ش ه��مَّ ��ص�لاة اب �ن��ه ،و�أ َّن���ه هل
ي�ؤديها على وجهها �أو ال ،وحجاب ابنته و�أنّه
هل يتطابق مع المعايير ال�شرعية �أو ال،
�إلى غيرها من المفردات ،فهو قد ا�ستقال
تمام ًا من هذه المهمّة.

والإ� �س�لام ال��ذي ح��ثَّ على الإنجاب
وتكثير الن�سل حثَّ �أي�ض ًا على تربية هذا
الن�سل تربي ًة �سليم ًة و�صحيحة ،وجعل من
م�س�ؤوليَّة الأبوين الرعاية التامَّة للمولود .وال
تُ�شعرنا الن�صو�ص الدينيَّة �إطالق ًا ب�أهميَّة
ال��رف��اه ال �م��ادّي لحياة الأ� �س��رة ،بقدر ما
تدلّنا بو�ضوح على خطر اال�ستهانة بالتربية
الخُ لُقيَّة والدينيَّة وال�سلوكيَّة للأبناء.
ه��ل تتمكَّن الأ� �س��رة بتمام مكوّناتها
من �أن تتكاتف في �سبيل تربية �صالحة
لأبنائها؟!
ه��ل يتمكن المجتمع م��ن �أن يتكاتف
ب�أفراده كافَّة في �سبيل مواجهة تلك الظواهر
غير المن�سجمة مع طابع المجتمع الإ�سالميّ ؟!
وختام ًا ه��ل ن�ستجيب ل�ل�أم��ر الإلهي
المنزل في القر�آن الكريم} :يَا �أَ ُّيهَا الَّذِينَ
�آ َمنُوا قُوا �أَنفُ�سَ ُك ْم َو�أَهْ لِي ُك ْم َن��ارًا َوقُو ُدهَا
َّا�س وَالْحِ جَ ا َر ُة َعلَ ْيهَا م اََل ِئ َك ٌة غِ اَل ٌظ
الن ُ
اللَ مَا �أَ َمرَهُ ْم َو َي ْف َعلُو َن
�شِ دَا ٌد اَل َيع ُْ�صو َن هَّ
مَا ُي�ؤْ َمرُونَ{ (التحريم)6 :؟

ال�شيعة وبدايات

ع�صر الغيبة
ال�شيخ كاظم يا�سني
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الغيبة ال�صغرى ،هي المرحلة الممتدة من وفاة الإمام الحادي ع�شر
من �أئمة �أهل البيت Rالح�سن بن علي الع�سكري Qفي الثامن من
ربيع الأول عام  260هـ حتَّى وفاة �آخر �سفير من �سفراء ولده االمام
محمد بن الح�سن Qفي الن�صف من �شعبان عام329هـ.
وقد ت�أثَّر ال�شيعة خاللها باالجراء ال�صارم الذي قام به الإمام
خا�صته ،ثمَّ ح�صر
الع�سكري ،حين �أخفى والدة ولده �إ ّال عن بع�ض َّ
�إمكانية م�شاهدته بعد ذلك في عدد محدود جد ًا من �أ�صحابه و�شيعته،
ح�سبما تقت�ضيه ال��ظ��روف وقابليَّة
ال�شخ�ص الم�شاهِ د ،فمنهم من دعاه
لم�شاهدته( ،)1ومنهم من زار الإم��ام
ووج��د عنده ول��ده فحادثه مبا�شرة،
ومنهم من كتب له الإمام كتاب ًا يخبره
بالوالدة(.)2

ال�����س��ف��ي��ر الأول :ل��م تكن غيبة الإم���ام ال �ط��ارئ��ة وت �ج��اوز الخطر
ع���ث���م���ان ب����ن ���س��ع��ي��د ف��ي ال�����س��ن��وات الأول���ى الآني ،ف�إنَّه| �سوف يظهر
العمري
ب�سرعة ،وي�م��ار���س �ش�ؤون
ثمَّ �أخذ التوا�صل بين غريبة عند �أتباع الت�ش ّيع الإم��ام��ة �أ���س��و ًة ب ��أج��داده
االم ��ام ال�م�ه��دي و�شيعته
ّ
ال���ح���ق ال��م��ع��ت��ق��دي��ن الطاهرين  .وم��ع ذلك
ين�ضج تدريجياً ،وقد لعب ب����إم���ام���ة م��ح��م��د �إب���ن فلم يم�ض وقت طويل قبل
ال�سفراء دور ًا عظيم ًا في الإم��ام الع�سكري� .Qأن يدرك ال�شيعة تدريجي ًا
تحقيق ذلك ،فكان عثمان
احتمال �أن تكون الروايات
بن �سعيد العمري يت�سلّم الر�سائل والحقوق الكثيرة التي و�صلت عن طريق �أجداده،
ال�شرعية من ال�شيعة وي�سلّمها للناحية والتي �سمعها النا�س لمدّة قرن من الزمان،
المقدَّ�سة .ولكن ال�شك في ح�صول الوالدة حول غيبة الإمام في الم�ستقبل ،ناظر ًة �إلى
�أدَّى عند بع�ضهم �إلى ال�شك في �أ�صل وجود الو�ضع الحا�ضر الذي يعي�شونه ،ففي هذه
االمام ،ووا�صل �أغلب �شيعة �إيران و�شيعة الروايات ذُ كِ � َر �أنَّ قائم �آل محمد يختفي
العراق طريقتهم في دفع الحقوق ال�شرعية ع��ن الأن �ظ��ار م��دة م��ن ال��زم��ن ،ث��م يظهر
�إل��ى الوكالء الماليين للناحية المقدَّ�سة ليقيم حكومة العدل والق�سط .
با�سم ولد الإمام الع�سكري ،Qبعد �أن
�أ َّم��ا ا�سمه ال�شريف ال��ذي �أُخفي عن
تمَّ �إقرارهم من قبل عثمان بن �سعيد  ،النا�س فقد اكت�شفه ال�شيعة من الروايات ،
وب�ق��ي بع�ض �شيعة ال �ع��راق م��ت��ردِّد ًا في التي تتحدّث عن المهدي الموعود الذي
ذلك  ،لأنَّه بقي متردّد ًا و�شاك ًا في �أ�صل ينتظر العالم ظهوره .فالم�س�ألة المهدوية،
والدته|  .فقد ظهر في الكوفة ومناطق هي االعتقاد بظهور رجل من �أهل البيت
العراق متحيّرون ال ي��درون ما يفعلون  ،في الم�ستقبل يقيم دولة العدل والق�سط،
حتَّى التحق بع�ضهم بباقي الفرق ال�شيعية ويق�ضي على الظلم والجور في الأر�ض.
وغير ال�شيعية  ،واعتقد كثير منهم
وفي �أدبيات ال�شيعة الإمامية ي�سمّى هذا
ب�إمامة جعفر.
المنقذ «قائم �آل محمد» .
حال ال�شيعة حين بداية الغيبة
ال�سفير الثاني :محمد بن عثمان
ول��م تكن غيبة الإم ��ام ف��ي ال�سنوات
بعد وف��اة عثمان ب��ن �سعيد العمري
الأول ��ى غريبة عند �أت�ب��اع الت�شيّع الحقّ ح��ل محله ول��ده محمد ب��ن عثمان الذي
المعتقدين ب��إم��ام��ة محمد �إب��ن الإم��ام ك��ان دائم ًا مالزم ًا لأبيه في بيت الإمام
الع�سكري ،Qول �ك��ن ع�ن��دم��ا علموا الع�سكري ،Qوبقي م�ساعد ًا ل��ه في
بوجود الإم��ام وغيبته في �أيَّامها الأولى ،الغيبة ال�صغرى ،وت��و َّل��ى مهمَّة النيابة
لم يكونوا يت�صوّرون �أنها �ستطول كثيراً ،لمدَّة طويلة بالرغم من الموقف ال�سلبي
�إذ كانوا يعتقدون �أنَّه بمجرد ح ّل الم�شاكل ال��ذي اتَّخذه حياله بع�ض وجهاء ال�شيعة
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التوقيعات ب�صورة مفاجئة
ال��ذي��ن ل��م يعتر�ضوا على
ال�سمري،
��د
محم
بن
عل��ي
ّ
ّ
وا�ستمرّت هكذا حتى عام
�أبيه م��ن قبل .وتوفّي
�سنة 305هـ ،فقام �أقطاب لبث � 4سنوات يقوم بمهمة 290هـ ،ب��ل �إل��ى �آخ��ر عهد
ال�شيعة في بغداد ب�إخبار النياب��ة ،وتوفي عام  329هـ محمد ب��ن ع�ث�م��ان ،الأم��ر
الذي دعا ال�شيعة لالعتقاد
ال�شيعة ب ��أ َّن��ه ف��ي �أواخ ��ر
�أي��ام��ه ع � ّي��ن م�ك��ان��ه �أح��د دون �أن يع ّين �أحد ًا مكانه ،بوقوع الغيبة الكبرى ،التي
�أعوانه ،وهو الح�سين بن وهك��ذا �أغلق باب النيابة ،تنقطع فيها ال�صلة تمام ًا
بالإمام ح�سب الروايات .
روح النوبختي ،الذي بقي
الكب��رى.
الغيب��ة
أت
�
وب��د
ث�� ��مَّ � � �ص� ��درت ف� ��ي زم ��ن
يمار�س هذه المهمّة حتى
النائب الثالث عن الناحية
ع��ام 326هـ .وه��ذا �أي�ض ًا
رف�ضه بع�ضهم �أو �شكك به  .وخلفه في المقدّ�سة توقيعات تلعن ال��ذي��ن رف�ضوه
من�صب النيابة عليّ بن محمّد ال�سمري� ،سفير ًا  .ومنذ ذلك الوقت �صار �سفير
الذي لبث � 4سنوات يقوم بمهمة النيابة ،الناحية المقدّ�سة ير�سل الأ�سئلة ال�شرعية
وت��وف��ي ع��ام 329هـ دون �أن يعيّن �أح��د ًا �إلى الفقهاء ال�شيعة؛ لكي يجيبوا عنها .بل
مكانه ،وهكذا �أغلق باب النيابة ،وبد�أت �إنَّ ال�سفير نف�سه كان يبعث ب�أ�سئلته �إليهم.
الغيبة الكبرى.
وكانت التوقيعات في هذه الفترة مكتوبة
ال��ت��وق��ي��ع��ات ف���ي زم����ن الغيبة بخط �أحد الكتاب في دار النيابة وب�إمالء
ال�صغرى
ال�سفير نف�سه وفق ًا للأمر ال�صادر له عن
وخالل الأعوام ال�سبعين ،والواقعة بين الإمام طبع ًا .
�إت�ساع النفوذ ال�شيعي
وفاة الإم��ام الع�سكري ووف��اة �آخر النواب
وف��ي نهاية ال�ق��رن ال�ث��ال��ث ،ف��ي �أ َّي��ام
الخا�صين ،وهي الفترة التي عرفت بالغيبة
ّ
ال�صغرى ،كان النواب الأربعة يت�سلمون الغيبة ال�صغرى ،ظهر �أم��ر ال�شيعة في
الر�سائل والحقوق ال�شرعية من ال�شيعة� ،أنحاء مختلفة من العالم اال�سالمي ،فقد
لغر�ض �إر�سالها للناحية المقدَّ�سة .و�أحيان ًا �أن�ش�أ �أئمة الزيدية في اليمن و�شمال �إيران
ك��ان��وا يبعثون لل�شيعة ول��وك�لاء المناطق دويالت م�ستقلة .وو�صل �آل بويه ،الم�ؤيِّدين
ب��الأوام��ر وال�ت��وق�ي�ع��ات ال �� �ص��ادرة عنها .لل�شيعة� ،إلى ال�سلطة �إلى �إيران في الربع
وكانت التوقيعات في ال�ع��ادة عبارة عن االول من القرن الرابع� ،أواخر �أيام الغيبة
تعليمات �إلى الوكالء و�إي�صاالت با�ستالم ال�صغرى ،وا�ستولوا على بغداد والخالفة
الحقوق ال�شرعية ،و�أحيان ًا ن��ادرة �أجوبة العبا�سية ،وو�صل الحمدانيون ال�شيعة �إلى
عن الم�سائل ال�شرعية ،التي كان قد �صدر الحكم في المو�صل وحلب .وتغيّر الو�ضع
لل�شيعة �أمر بالرجوع فيها �إلى الفقهاء  .ال�سيا�سي في ك� ّل مكان ل�صالح ال�شيعة
وف��ي ح��وال��ي ع��ام 280هـ ،انقطعت ب�شكل لم ي�سبق له مثيل .وارتقى رجاالت
()13
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()18
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()15

ال�شيعة �إل��ى المنا�صب الحكومية العليا.
وو�صل نفوذ المذهب ال�شيعي �إل��ى درجة
جعلت الم�ؤرّخين الغربيين ي�صفون هذا
القرن بقرن ال�شيعة .خ�صو�ص ًا و�أنّ
ال �خ�لاف��ة ال�شيعية الإ�سماعيلية
الفاطمية �سرعان ما ظهرت بكل
ق��وة في غ��رب العالم الإ�سالمي في
نف�س القرن.
وهنا ن�ش�أ اعتقاد عند ال�شيعة ب�أنه
�إذا ك��ان غياب الإم��ام حق ًا ب�سبب خوفه
على حياته ،و�إذا ك��ان حق ًا �سيظهر �إذا
ت��و ّف��ر ل��ه ث�لاث�م��ائ��ة وث�لاث��ة ع�شر حامل
�سيف م��ن �أن�صاره  ،ف� ��إن ه��ذا �أوان
ظ �ه��وره؛ وذل��ك لتوفّر ال���ش��روط وارتفاع
الموانع .ولكن م�س�ألة غابت عن الذهن
ال�شيعي والإ�سالمي العام في ع�صر الغيبة
ال�صغرى وهي �أننا ال ينبغي �أن نتوقع من
الإم��ام الظهور الكامل في �أي ظرف من
الظروف ،باعتباره مذخور ًا لن�شر العدل
الكامل في العالم كله ،فهو �إمام العالم وال
بد من تحقق «العالمية» في الوعي الب�شري
�أي ن�شوء المجتمع الب�شري العالمي الذي
�سوف يناديه وي�ست�صرخه ليظهر في يوم
من الأيام.
()19
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العمال ..ع ّزة وا�ستقالل
َّ

�إنني �أهنئكم في يوم العمال المبارك هذا ،وجميع العمال على م ّر
التاريخ ،والعمال في الم�ستقبل� .أهنئكم �أيتها الفئة العزيزة الكادحة على
تلك القيم الإن�سانية العظيمة ،وجميع الم�سلمين في هذا اليوم العظيم.
ال �أدري من �أية زاوية �أتحدث معكم عن العمل والعمال ،فجميع
الأب��ع��اد التي في ذهني ال �أ�ستطيع �أن �أطرحها في جل�سة واحدة
محدودة .و�إنني م�ضطر لذكر بع�ض الأبعاد هنا ،و�أريد منكم �أن تقيّموا
الأمور من خالل �ضمائركم النزيهة حتى تعلموا الو�ضع الذي �أنتم عليه
في هذا البلد و�أو�ضاع العمال في الدول الأخرى.

10

العامل و�سالمة الروح والبدن:
�إنني وفي البداية �أ�شير �إلى الجانب المادي للعمال .الحظوا
مجموعة العمال ب�شكل عام �سواء �أولئك العاملين في ال�صناعات
والم�صانع والكادحين فيها� ،أم �أولئك الذين يعملون في المزارع،
وب�شكل عام هذه الفئة الكادحة والعاملة والتي يُع ّد هذا اليوم
يومها .الحظوا ن�شاط هذه الفئات العاملة والجوانب المادية ،هل
�أنها تتمتع ب�سالمة الروح و�سالمة البدن �أكثر من �أرباب العمل؟
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�أكثر من �أولئك الر�أ�سماليين الذين يجل�سون جانب ًا وال يعملون،
ويق�ضون �أعمارهم في البطالة؟ ارجعوا �إلى �ضمائركم ،وتفكروا
لو �أن �أحد ًا جاء من الخارج ونظر �إلى عمّالنا -الذين ن�شاهد
والحم ُّد هلل نموذج ًا منهم ح�ضر اليوم �إل��ى هنا� -سيمائكم
و�سواعدكم و�صدوركم الوا�سعة وب�شا�شتكم و�سمع نبراتكم ،ثم
�شاهد مجل�س ًا �آخر اجتمع فيه �أ�صحاب الر�ساميل والعاطلون
الذين يجل�سون في بيوتهم وي�أكلون وينامون وال يقدمون �شيئاً...
�سي�شاهد ه��ذا الناظر �أن ه ��ؤالء العمال هم �شباب �أ�صحاء
ون�شيطون ،بينما �أولئك �إما نائمون �أو خاملون �أو يت�أوهون من
�آالم قلوبهم و�أج�سامهم ور�ؤو�سهم.
قد ال يدرك �أكثركم هذا المعنى وهو �أن الر�أ�سماليين و�أرباب
العمل والإقطاعيين يعي�شون �أيام ًا مرة و�صعبة و�أليمة ،و�أنَّ يوم ًا
واحد ًا من عمركم يعادل حياتهم كلها.
�إنهم يلج�أون �إل��ى الترياق والأف�ي��ون والهيرويين ومراكز
الفح�شاء ب�سبب البطالة والنهم في الأكل والنوم والتحلل ،لأنهم
ال يقدرون على تحمل تلك الآالم التي ي�شعرون بها في �أعماقهم.
ونحمد اهلل على �أنكم �أيها العمال لم تروا مثل هذه الأمرا�ض
وهذه الم�صائب وال�صعوبات ،والأمل �أن ال تروا ذلك.
اعرفوا قدر العمل ،فالعمل يحافظ على �أمزجتكم لتبقى
�سالمة ،ولو بقي الإن�سان عاط ًال ف�سوف تتوقف فعاليات وخاليا
بدنه عن الن�شاط� ،أما الذي يمار�س فعالية وعم ًال ولو محدود ًا
ف ��إن خاليا بدنه تن�شط وتعمل وتعو�ض ه��ذا النق�ص .وقلّما
ت�شاهدون في مجموعة من العمال من يكون مري�ض ًا من بينهم
وي�شعر بالك�آبة والحمد هلل ف�إن الجميع ي�شعرون بالن�شاط� .إن
تلك الطبقة التي ت�سمي نف�سها بالطبقة العليا هي في الحقيقة
طبقة �سفلى ،لها من الأمرا�ض والم�صائب ما ال يمكن ح�صره.
فكروا بهذا المو�ضوع فيما بعد ،وادر�سوه جيداً ،وقارنوا بين
�شبابكم وبين �أولئك العاطلين الذين يق�ضون حياتهم بالتحلل

والعبثية ،وانظروا �إلى تلك المكانة التي و�ضعها الإ�سالم لكم،
وال بد �أنكم �سمعتم ما ورد عن الر�سول الأكرم Pمن �أنه قبّل
يد العامل� ،أي تلك اليد التي �أ�صبحت خ�شنة ب�سبب العمل ،وهذه
الحادثة تعك�س مكانة العامل على طول التاريخ.
الر�سول ي�ؤكد قيمة العامل:
فالنبي الأكرم Pال��ذي هو �أعظم �إن�سان كامل ،توا�ضع
العمل يحافظ على للعامل بهذا ال�شكل ،وق��د قبّل باطن اليد ،ال ظهر اليد ،وهذه
�أمزجتك��م لتبق��ى مالحظة مهمة �إذ �إن �آثار العمل تظهر في باطن اليد ،و�إنه يريد
من ذلك �أن يقول �إن قيمة العمل تتجلى هناك حيث ظهرت عالمة
�سالم��ة ،ول��و بقي ب�سبب العمل ،و�أنا �أقبّل ذلك المكان لكي تدرك ال�شعوب الإ�سالمية
الإن�س��ان عاط ً
�لا والب�شرية قيمة هذا العامل.
ف�س��وف تتوق��ف و�إنني �أقولها اليوم �إن عامل اليوم يختلف جد ًا عن العامل في
فعالي��ات وخالي��ا تلك الفترة .فاليوم تغيرت الحياة عن ال�سابق ب�سبب االرتباط
الموجود في العالم� .إذ ترتبط ال��دول بع�ضها ببع�ض ،وترتبط
بدنه ع��ن الن�شاط .البلدان بالدول الكبيرة �سواء الر�أ�سمالية �أو ال�شيوعية .وهذا ما
لم يكن في عهد ر�سول اهلل .Pفقيمة العمل في ذلك الزمن
كانت بمقدار ما كان العمل �شريف ًا وبمقدار ما كان مفيد ًا للإن�سان
وروحياته� ،إ�ضافة �إلى �أن له فائدة �أي�ض ًا للمدينة� .أما �أن يرتبط
الإن�سان ب�أمريكا �أو بال�سوفييت فيما لو لم يعمل ف�إنه لم يكن
مطروح ًا في ذلك الوقت.
قيمة العمل بمقدار تطور هذا الع�صر:
وال�ي��وم ف ��إن قيمة عملكم هي بمقدار التطور الحا�صل في
العالم ،ولو لم يعمل العامل بال�شكل الذي ينبغي ،ف�إن ذلك البلد
12
�سيرتبط بارتباطات تختلف عن الو�ضع الذي كان عليه في ال�سابق
وفي القرون ال�سابقة وفي عهد ر�سول اهلل.P
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�إنكم ت�ستطيعون من خالل عملكم �أن تق�ضوا على هذا االرتباط
وهذه التبعية التي وُجدت على طول التاريخ ومنذ تلك الفترة التي
وطئت �أقدام ال�شرق والغرب بالدنا .ويجب �أن نكون م�ستقلين ،وينبغي
�أن ال نم ّد �أيدينا �إلى الآخرين في الأمور التي تحتاج �إليها بالدنا.
فقيمة عملكم اليوم ال يمكن مقارنتها بعهد ر�سول اهلل في ذلك
المحيط الذي كان يعي�شه ،وال بد من االلتفات �إلى جميع الأجواء
المحيطة ،فعندما قبّل باطن كفّ العامل في ذلك المحيط
النبيP
فذلكا عندماق ّبل ّ
لكي يبيّن قيمة العمل على طول التاريخ .و�إننا و�أنتم نفتخر جميع ً
عنه باطن كف العامل
بهذا الو�سام الذي قدمه الر�سول الأكرم Pلكم� ،أو كما جاء
في بع�ض الروايات الأخرى �أنه �شبّه قطرة العرق المت�صببة من �أراد بذلك �أن يب ّين
ج�سم العامل بقطرة الدم ال�سّ اقطة من ج�سم ال�شهيد في �سبيل قيمة العمل على
اهلل ،فكم لهذا من القيمة .و�سبب ذلك �أنكم تكدحون من �أجل ط���ول ال��ت��اري��خ.
�إحياء البالد �أي�ضاً ،وقطع تبعيتها للخارج ،وتحقيق ا�ستقالل
البلد الإ�سالمي .والذين في الجبهات يكدحون من �أجل الدفاع
عن بلد �إ�سالمي وعن الإ�سالم .فهم عمال مثلكم و�أنتم مجاهدون
مثلهم ،وهذه نعمة كبيرة .و�أنتم �أيها الأعزة العاملون في الم�صانع
وفي الأماكن ال�صناعية اعلموا �أن الذين خانوا البالد ،والذين كانوا
مرتبطين بالقوى العظمى ،لم ي�سمحوا لكم ب�صناعة ما تحتاج �إليه
البالد .فلوال ه��ؤالء الأجانب الذين وطئت �أقدامهم البالد خالل
الفترات الأخيرة ،وخيانات الحكومات التي فر�ضت �سلطتها علينا،
َل ُكنّا نملك اليوم نف�س تلك ال�صناعات المتطورة .ويجب علينا �أن
نفكر اليوم بهذا المو�ضوع �أي�ضاً .فما لم تفكروا بهذا المو�ضوع ال
يمكنكم �أن تنقذوا بالدكم والأجيال القادمة.
ينبغي بكم �أن تقتنعوا ب�أنكم قادرون على �صناعة تلك الأمور
التي ت�صنع في الخارج و�أنتم وبالدكم بحاجة �إليها.

جمال الم�صائــب
في عين زينب
O
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�إنَّ الأي��ام الع�شرة الأواخ��ر من �صفر هي
�أي��ام ما بعد الأربعين .و�إذا نظرنا �إلی
تاريخ �صدر الإ�سالم ف�سنجد �أنَّ هذه
الأيام هي �أيام ال�سيدة زينب الكبرى
 .Oفالمهمة التي نه�ضت بها
 Oكانت مهمة
زينب الكبرى 
�إلهيّة ،عم ًال لوجه اهلل تعالی.
وق���د ظ��ه��ر ال��ك��ي��ان المعنوي
والإلهي للدين في ال�شخ�صية
ال��ح��ا���س��م��ة ل��ل�����س��ي��دة زينب
الكبرى Oو�سط الأخطار
وال���م���ح���ن وال�������ص���ع���اب .من
المنا�سب �أن نعلم ونفهم كلمات
التاريخ القديم القيّم ج��داً،
والذي ال يزال يفي�ض �إلی اليوم
بالبركات والخيرات الفكرية
والمعرفية ،و�سيبقی كذلك �إلی
�آخر الدنيا �إن �شاء اهلل.

ال�����س��ي��دة �آ���س��ي��ا
زوج����ة ف��رع��ون
كانت مــ�شكلتها
وع��ذاب��ه��ا �أل��م�� ًا
ج�سماني ًا ولم تكن
كال�ســـيدة زينب
ف��ق��دت �أخ��وت��ه��ا
و���س��ار �أق��ارب��ه��ا
�أمـــــام عــــينيها
�إلــــى مقــاتلهم.
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ت�ألَّقت ال�سيدة زينب Oكوليٍّ
�إل�ه��ي ف��ي الم�سير �إل��ی ك��رب�لاء مع
الإم � ��ام ال�ح���س�ي��ن ،وف ��ي حادثة
ي��وم عا�شوراء وف��ي تحمّلها تلك
ال�صعاب وال�م�ح��ن ،و�أي���ض� ًا في
�أح��داث ما بعد ا�ست�شهاد الإمام
الح�سين بن عليQحيث قامت
برعاية تلك الجماعة المتبقِّية من
الأطفال والن�ساء ..ت�ألَّقت ب�شكل ال
يمكن �أن نجد له نظير ًا علی م ّر التاريخ.
ثمَّ في الأحداث المتتابعة خالل فترة الأ�سر،
في الكوفة وال�شام و�إلی هذه الأيّام ،وهي �أيّام نهاية
هذه الأحداث وابتداء مرحلة جديدة للحركة الإ�سالمية
وتقدم الفكر الإ�سالمي والمجتمع الإ�سالمي .وب�سبب هذا
الجهاد الكبير اكت�سبت زينب الكبرى Oعند اهلل
تعالی مقام ًا ال يمكننا و�صفه.
مقارنة بين ال�سيدة زي��ن��ب وزوج���ة فرعون
الم�ؤمنة
�إن اهلل تعالی ي�ضرب في القر�آن الكريم المثال عن
امر�أتين للنموذج الإيماني المتكامل ،وي�ضرب المثال
الل َمث اًَل ِّللَّذِ ينَ َك َفرُوا
للكفر �أي�ض ًا امر�أتين�} .ضَ رَبَ هَّ ُ
ُوط كَا َنتَا تَحْ تَ َع ْب َديْنِ مِ نْ عِ بَا ِدنَا
اِمْ � َر�أَ َة نُو ٍح َواِمْ � َر أَ� َة ل ٍ
الل �شَ ْيئًا
�صَ الِحَ يْنِ فَخَ ا َنتَاهُ مَا َفلَ ْم ُي ْغ ِنيَا َع ْن ُهمَا مِ ��نَ هَّ ِ
َو ِق �ي � َل ادْخُ �َل�اَ ال � َّن��ا َر َم � َع ال �دَّاخِ � ِل �ي��نَ { (التحريم،)10:
هذان هما المثاالن علی الكفر وهما امر�أتان كافرتان.
�أي �إنَّه ال ي�سوق المثال للكفر من الرجال بل ي�أتي به من
الن�ساء .وهذا ما نجده في باب الكفر وفي باب الإيمان
الل َمث اًَل ِّللَّذِ ينَ �آ َمنُوا اِمْ � َر�أَ َة ِف ْر َع ْونَ{
�أي�ضاً} .وَ�ضَ رَبَ هَّ ُ
(التحريم� .)11:أح��د المثالين علی النموذج الإيماني
الكامل هو ام��ر�أة فرعون والمثال الآخ��ر ال�سيدة مريم
الكبرى } َو َم ْر َي َم ا ْبنَتَ عِ ْمرَانَ{ (التحريم.)12:
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ه����ذا ال��ع�����ش��ق
للحق دليل على
ع��ظ��م��ة م��ق��ام
ال�س ِّيدة زينب.O

مقارنة مخت�صرة بين زينب الكبرى وبين زوجة فرعون
يمكن �أن تجلي لنا عظمة مقام ال�سيدة زينب الكبرى .عُ رّفت
زوج��ة فرعون في القر�آن الكريم بو�صفها نموذج الإيمان
للرجال والن�ساء علی م ّر الزمان و�إلی �آخر الدنيا .ثمَّ لكم
�أن تقارنوا زوج��ة فرعون التي �آمنت بمو�سی وتعلّقت بتلك
الهداية التي جاء بها مو�سی ،وحينما كانت تحت �ضغوط
التعذيب الفرعوني وال��ذي توَّفيت ب�سببه ح�سب ما تنقل
التواريخ والروايات ،التعذيب الج�سماني جعلها ت�صرخ�} :إِ ْذ
قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِ ندَكَ َب ْيتًا فِي الْجَ َّن ِة َونَجِّ نِي مِ ن ِف ْر َع ْو َن
َو َع َم ِلهِ{(التحريم )11:طلبت من اهلل تعالی �أن يبني لها
عنده بيت ًا في الجنة ..والواقع �إنّها طلبت الموت و�أرادت �أن
تفارق الحياةَ } .ونَجِّ نِي مِ ن ِف ْر َع ْو َن َو َع َم ِلهِ{� ..أنقذني من
فرعون و�أعماله الم�ضلة .والحال �أنَّ ال�سيدة �آ�سيا زوجة فرعون
كانت م�شكلتها وعذابها �ألم ًا ج�سماني ًا ولم تكن كال�سيِّدة زينب
فقدت عدَّة �إخوان وولدين وعدد ًا كبير ًا من الأقارب و�أبناء
الإخوان �ساروا �أمام عينيها �إلی مقاتلهم .هذه الآالم الروحيَّة
التي تحمَّلتها زينب الكبرى لم تتعرَّ�ض لها ال�سيدة �آ�سيا زوجة
فرعون .ر�أت ال�سيدة زينب بعينيها يوم عا�شوراء كل �أحبتها
ي�سيرون �إلی المذبح وي�ست�شهدون :الح�سين بن عليQ
�سيد ال�شهداء والعبا�س وعلي ًا الأكبر والقا�سم و�أبناءها هي
نف�سها وباقي �إخوانها ر�أتهم كلهم .وبعد ا�ست�شهادهم �شهدت
كل تلك المحن :هجوم الأع��داء وهتك الحرمات وم�س�ؤوليّة
رعاية الأطفال والن�ساء .فهل يمكن مقارنة عظمة و�شدة
هذه الم�صائب بالم�صائب الج�سمانيَّة؟ ولكن مقابل كلِّ هذه
الم�صائب لم تقل ال�سيدة زينب هلل تعالی« :ربّ نجّ ني» ،بل
قالت يوم عا�شوراء« :ربنا تقَّبل منا» .ر�أت الج�سد المقطّ ع
لأخيها �أمامها فتوجهت بقلبها �إلی خالق العالم وقالت« :اللهم
تقبل منا هذا القربان» .وحينما تُ�س�أل :كيف ر�أيتِ ؟ تقول« :ما
ر�أيت �إال جميالً» ..كل هذه الم�صائب جميلة في عين زينب
الكبرى لأنَّها من اهلل وفي �سبيل اهلل وفي �سبيل �إعالء كلمته.
الحظوا هذا المقام المتقدِّم وهذا الع�شق للحق والحقيقة كم

الهوام�ش

(((1مقتطف من خطاب للإمام الخامنئي �ألقاه بتاريخ .2010/2/8
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هو الفارق بينه وبين ذلك المقام الذي يذكره القر�آن الكريم
لل�سيدة �آ�سيا .هذا دليل علی عظمة مقام ال�سيدة زينب .هكذا
هو العمل في �سبيل اهلل .لذلك بقي ا�سم زينب وعملها �إلی
اليوم نموذج ًا خالد ًا في العالم .بقاء دين الإ�سالم وبقاء
�سبيل اهلل وبقاء ال�سير في هذا ال�سبيل من قبل عباد اهلل
يعتمد كله علی العمل الذي قام به الح�سين بن علي Qوما
قامت به ال�سيِّدة زينب الكبرى� .أي �إنَّ ذلك ال�صبر العظيم
وذلك ال�صمود وتحمّل كل تلك الم�صائب والم�شكالت �أدَّی
�إلی �أنَّكم ترون اليوم القيم الدينيّة هي القيم ال�سائدة في
العالم كافَّة  .هذه القيم الإن�سانية التي نجدها في المدار�س
المختلفة والمتطابقة مع ال�ضمير الب�شريِّ هي قيم نابعة من
الدين .هذه هي خ�صو�صيَّة العمل هلل.
وقد كان العمل للثورة من هذا ال�سنخ .لذلك
خلدت الثورة وا�ستمرت و�أحرزت ثبات ًا واقتدار ًا
معنوي ًا حقيقياً .كانت هذه الثورة ثورة هلل .يوم
انطلقت هذه الثورة وت�شكَّلت هذه النه�ضة لم
تكن علی غرار نه�ضات الأحزاب �أو ك�أيِّ حركة
�سيا�سية تقوم بها الأحزاب في العالم وتروم تولِّي
ال�سلطة .كانت حركة مظلومة ترنو �إل��ی تطبيق
الأحكام الإلهيَّة وتحقيق مجتمع �إ�سالمي وتكري�س
ال �ع��دال��ة ف��ي ال�م�ج�ت�م��ع .ال��ذي��ن ج��اه��دوا حتَّى
انت�صار الثورة والذين �صمدوا من �أجل هذه الثورة
وجاهدوا لكي يتحقَّق لها هذا الثبات واال�ستقرار
واال�ستمرار كانت نواياهم مخل�صة .ال�شيء الذي
يعجز �أعداء الثورة عن �إدراكه هو هذه النقطة .ال�شيء
الذي ال ت�ستطيع �أجهزة اال�ستكبار وال�صهيونيَّة فهمه هو
هذه الم�س�ألة .ال ي�ستطيعون فهم �أنَّ متانة هذا البناء
هي ب�سبب �أ َّن��ه هلل؛ ولأ َّن��ه �شيّد علی �أ�سا�س الإخال�ص
وتق َّدم بف�ضل الجهاد .لذلك ا�ستطاعت الثورة والنظام
الإ�سالمي التر�سّ خ في القلوب.

اليتامى..

�إ�صــالح لهم خيـر
�آي����ة اهلل ال�����ش��ي��خ ن��ا���ص��ر م��ك��ارم ال�����ش�يرازي
ال ٌح َّل ُه ْم خَ ْيرٌ{
يقول تعالىَ } :ويَ�سْ أَ�لُونَكَ عَنِ ا ْل َيتَامَى قُلْ إِ� ْ�ص َ
(البقرة.)220:
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في القر�آن الكريم تعابير جامعة وكاملة ،لذا ف�إنَّه في التعامل مع
الأيتام ي�ستخدم كلمة الإ�صالح الذي ي�شمل الإ�صالح الج�سمي والروحي
والعاطفي واالقت�صادي و�أمثال ذلك .نعم �إنَّ هذه اللفظة ت�شير �إلى
�ضرورة م�ساعدة الأيتام واالهتمام بهم في كافَّة جوانب حياتهم.

يقول تعالىَ } :و�إِنْ تُخَ الِطُ وهُ ْم َف�إِخْ وَا ُن ُكمْ{ (البقرة،)220:
حيث ي�شير اهلل ع ّز وج ّل في هذا الق�سم من الآية �إلى ال�سماح
باالختالط والتعامل والتفاعل مع حياة الأيتام ،و�أمر بالتعامل
معهم كالإخوان.
اهلل َي � ْع �لَ� ُم ا ْل� ُم� ْف����سِ � َد مِ ��نَ ا ْلم ُْ�صلِحِ {
وي�ق��ول تعالىَ } :و ُ
(البقرة .)220:في النهاية ف�إنَّ اهلل ع ّز وج ّل بعلمه الالمحدود
يعرف نيّات النا�س و�أغرا�ضهم ومقا�صدهم ،ممن كان هدفه

�إ�صالح عمل الأيتام ومن ي�ستغ ّل الأيتام في هذا المجال.
وي�ضيف تعالىَ } :و َل ْو �شَ اء هّ ُ
الل لأعْ َن َت ُكمْ{ (البقرة)220:
وي��أم��ر اهلل تعالى ،ب��أ ّن��ه في الوقت عينه ال��ذي تقومون فيه
بالإ�شراف على الأي�ت��ام و�إدارة حياتهم و�أموالهم يجب �أن
تقوموا بف�صل حياتهم و�أم��وال�ه��م ب�شكل ع��ام عن �أموالكم
وحياتكم ومعي�شتكم و�ضمن �إطار مح�سوب ومحدد.
الأيتام في القر�آن الكريم:
خا�صة وا�ستثنائية
لقد �أول��ى ال�ق��ر�آن الكريم �أهميَّة َّ
للأيتام حيث ت�ح�دَّث عنهم ف��ي ه��ذا المجال ب�أكثر من
ع�شرين �آية ن�شير �إلى نماذج منها:
�إن الطفل الذي نما
 -1ال��دقَّ��ة واالح��ت��ي��اط ف��ي ال��ت��ع��ام��ل م��ع �أم���وال
الأيتام:

لقد �أو�صى اهلل تعالى في الآي��ة ال�شريفة ( )152من
�سورة الأنعام ب�أموال اليتامى ،لأنَّها عر�ضة للخطر �أكثر من
�أي �شيء �آخر؛ لأنَّهم ال ي�ستطيعون الدِّ فاع عنها فيقول تعالى:
} َوالَ َت ْق َربُواْ مَا َل ا ْل َيتِيمِ �إِ َّال بِا َّلتِي هِ يَ �أَحْ �سَ نُ حَ تَّى َي ْب ُل َغ
�أَ�شُ َّدهُ{ (الإ�سراء .)34:و�إنَّ جملة (�إال بالتي هي �أح�سن)
�إ�شارة �إلى �أنَّه �إذا كان هناك طريقان لحفظ مال اليتيم
فيجب �أن تختاروا الطريق الأف�ضل والأ�صلح والأح�سن.
� -2أكل النار:

وت��رع��رع في ظل
العاطفة والمحبة،
من الم�ستحيل �أن
يتحول �إلى �شخ�ص
ي�ضع القنابل في
�سيارة لتنفجر في
�أ�سواق الم�سلمين.

� -3إكرام الأيتام:

�أ�شار اهلل ع� ّز وج� ّل في الآيتين ( )17و( )18من �سورة
الفجر �إلى الجوانب العاطفية والمعنويَّة في التعامل مع الأيتام
ا�ضو َن َعلَى
حيث يقولَ } :ك�َّل�اَّ بَل اَّل ُت ْك ِرمُو َن ا ْل َيتِي َم و اََل تَحَ ُّ
طَ عَا ِم الْمِ �سْ كِينِ {.
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في الآية ( )10من �سورة الن�ساء تمَّ تو�صيف حقيقة �أكل
مال اليتيم بهذا ال�شكل�} :إِ َّن الَّذِ ينَ َي�أْ ُكلُو َن �أَمْ �وَا َل ا ْل َيتَامَى
ظُ ْلمًا �إِ َّنمَا َي�أْ ُكلُو َن فِي بُطُ و ِن ِه ْم نَارًا وَ�سَ ي َْ�صلَ ْو َن �سَ عِيرًا{.
لو كُ�شف الغطاء لمن ي�أكل مال اليتيم ظلم ًا ور�أى حقيقة
ذلك المال الذي �أكله ،لبان له �أ َّن��ه ال ي�أكل �سوى النار .فهل
هناك �إن�سان عاقل م�ستعد لي�ضع في فمه �شعلة من النار
وي�أكلها؟

�إنَّ اليتيم ال��ذي فقد �أب��اه ،وحُ ��رِ م من عطفه،
وذرفت �أمُّه الدموع على فقدانه ،و�سُ لِب نعمة محبَّته،
بحاجة �أكثر �إلى العطف والمحبة والحنان.
� -4إيَّاكم وقهر اليتيم:

�إنَّ الآيات من ال�ساد�سة حتَّى التا�سعة من
�سورة ال�ضحى ت�شير �إلى الجوانب العاطفيّة،
وكيفيّة التعامل مع الأيتام ،حيث ي�شير اهلل ع ّز
وجل في بداية هذه الآيات �إلى مرحلة يُتم ر�سول اهلل
 Pمذكِّره ب�ألطافه عليه ،ثمَّ يحذِّ ر الم�سلمين من تحقير
الأيتام ،ويقول تعالى�} :أَ َل ْم يَجِ دْكَ َيتِيمًا َف�آوَى َووَجَ دَكَ �ضَ اًّال
َف َهدَى َووَجَ دَكَ عَائ اًِل َف�أَغْ نَى َف�أَمَّا ا ْل َيتِي َم ف اََل َت ْق َهرْ{ ،ولذا
فال يحق لأحد �أن يقهر اليتامى.
� -5سوء ال�سلوك مع الأيتام مترادف مع الكفر باهلل:

في الآيتين الأولى والثانية من �سورة الماعون توجد تعابير
مهولة حول �سوء ال�سلوك مع الأيتام فيقول تعالى�} :أَ َر�أَ ْي� ��تَ
ا َّل��ذِ ي ُي� َك�ذِّبُ بِالدِّينِ َف� َذ ِل��كَ ا َّل��ذِ ي َي � ُد ُّع ا ْل َيتِيمَ{ .بناء على
هاتين الآيتين ف�إن العنف و�سوء ال�سلوك مع الأيتام يعتبر في
م�صاف الكفر باهلل ع ّز وجل.
ِّ

وح�صة منه م��ن ن�صيب
ّ
 -6ج��ع��لُ ق�سم م��ن الخم�س
الأيتام:
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في الآي��ة ال�شريفة ( )41من �سورة الأن�ف��ال ت��مّ التعريف
بم�صدر مالي واقت�صادي له�ؤالء الأيتام �أي�ضاً ،حتى ي�ستطيع
الأيتام الفاقدون للدخل والفقراء �أن يديروا حياتهم باال�ستفادة
من �سهم من الخم�س ،فيقول تعالى} :وَاعْ لَمُواْ �أَ َّنمَا َغ ِن ْمتُم
مِّن �شَ يْ ٍء َف�أَ َّن للِ هّ ِ خُ مُ�سَ ُه َولِلرَّ�سُ ولِ َولِذِ ي ا ْل ُق ْربَى وَا ْل َيتَامَى
ِالل َومَا �أَن َز ْلنَا َعلَى
وَا ْلمَ�سَ اكِينِ وَابْنِ ال�سَّ بِيلِ �إِن كُن ُت ْم �آمَن ُت ْم ب هّ ِ
َالل َعلَى ُك ِّل �شَ يْ ٍء
َعبْدِ نَا َي ْو َم ا ْل ُف ْرقَانِ َي ْو َم ا ْل َتقَى الْجَ ْمعَانِ و هّ ُ
قَدِ يرٌ{.
نعم� ،إنّ ق�سم ًا من الخم�س من ن�صيب الأيتام المحتاجين
حيث يجوز �صرفه في هذه الحالة مع �إجازة مرجع التقليد.
فل�سفة �إكرام اليتيم:
ل��م ي��و��َ�ص ب��الأي�ت��ام �إل��ى ه��ذا ال�ق��در و�إل��ى ه��ذا الحد من

الإ�صرار في �أيٍّ من الدول والأديان والمذاهب المختلفة في
عالم اليوم ،لذا نعتقد �أنَّ قوانين الإ�سالم من المعجزات.
وقد نزلت الآيات القر�آنية في مرحلة كانت فيها ر�سوبات ال يعل��م الإن�س��ان
الأفكار الجاهليَّة موجودة في �أذهان العديد من النا�س� ،إذ مــ��اذا يح��ل ب��ه
كان �سفك الدماء والقتل والنهب و�أك��ل �أم��وال الأيتام
من فـ��ي المـ�ستقب��ل،
الأم��ور العادية عندهم ،بل �إنَّها كانت من الأم��ور القيّمة
تعـــر���ض
لــربم��ا
�أحياناً.
ّ
وعلى �أيِّ حال ف�إنَّ فل�سفة جميع هذه الو�صايا وتكرارها �أطفال��ه لليتم غداً.
في �أمرين:
�أ -الم�سائل الإن�سانيَّة:
حيث ي��وج��د ف��ي ك��لِّ مجتمع �أي �ت��ام يحتاجون �إل��ى دعم
الآخ��ري��ن .و�إنَّ مثل هذا الحرمان وفقدان الأب لي�س حكر ًا
بع�ض دون الآخر ،فقد يمكن �أن يواجهه �أطفال �آخرون،
على ٍ
فال يعلم الإن�سان ماذا يحل به في الم�ستقبل ،لربَّما تعرّ�ض
�أطفاله لليتم غداً ،لذا كما يحب الإن�سان �أن يتم تعامل النا�س
مع �أيتامه ب�شكل جيد والئق يجب �أن يتعامل مع �أيتام الآخرين
«وهل الدين �إال الحبّ » كما يقول الإمام ال�صادق.Q
وعلى ه��ذا الأ�سا�س ف ��إنّ الإ��س�لام يو�صي بو�ضع اليتيم
و�إجال�سه على ركبتك وم�سح ر�أ�سه بيد العطف والرحمة� ،إذ �إنّ
ذلك ي�ؤدي �إلى �إ�ضافة ح�سنات في �سجل �أعمال من يقوم بذلك
على قدر كل �شعرة يتيم مرّر يده عليه .
ب -الم�شكالت االجتماعيَّة:
�إذا لم يتم االهتمام بالأيتام ف��إنَّ المجتمع �سوف يتعرَّ�ض
للعديد من الم�شاكل ،ف ��إذا ترك الأوالد الأيتام ب��دون �إ�شراف
�أو �إدارة �أو اهتمام في المجتمع ،وحرموا من العاطفة والمحبة
والدعم المالي من قبل النا�س ،ف�إنَّهم يتحوَّلون �إلى موجودات
معقَّدة وخطيرة ،وبالتالي ف�إنَّهم يتحوَّلون �إلى عوامل لتهريب
المخدرات والقتل وال�سلب ،وخلق ال�شرور وال�سرقة وم�ضايقة
�أعرا�ض النا�س والم�شكالت الأخرى؛ لأنّهم لم يلقوا من الآخرين
محبة �أو عاطفة فيكونوا ب�صدد االنتقام من المجتمع.
مالحظة:
فلنتوجَّ ه �إلى �أيتام �أقاربنا و�أهلنا ،ف�إن لم يوجدوا فلنبحث
()1

()2
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عن الأيتام من بين �أ�صدقائنا وجيراننا وزمالئنا
حتَّى نتكفَّلهم ونتحمَّل م�س�ؤوليَّة الإ�شراف عليهم ،ف�إن
لم نجد ه�ؤالء عندهم نتوجَّ ه �إلى المياتم ونتكفل بع�ض ًا
من ه�ؤالء الأيتام كي يكون لنا ذلك زاد ًا للآخرة.
زيادة الجرائم:
من الم�شكالت التي يواجهها عالم اليوم
زيادة ن�سبة الجرائم والجنايات.
في نظرنا ف�إنَّ �أحد �أهم �أ�سباب هذا الأمر يكمن
في ذهاب العواطف الإن�سانية؛ لأنَّ عالمنا المادي اليوم،
للأ�سف ال�شديد ،هو عالم موت العواطف الإن�سانيَّة.
�إنّ ما يهم العالم الماديَّ هو ك�سب �أكبر قدر من الدوالرات
والمنا�صب العالية ،ب�أية و�سيلة.
في العالم الماديِّ اليوم نالحظ �أ َّن��ه عندما يكبر الأوالد
ف�إنَّ �آباءهم يتخلَّون عنهم وال يح�سون ب�أيَّة م�س�ؤوليّة تجاههم،
وعندما ي�شيخ الآباء يقوم �أوالدهم ب�إر�سالهم �إلى دور العجزة،
وال يطمئنون على �أحوالهم عام ًا بعد عام �أبداً.
�إنّ ه��ذه الثمار المرّة مح�صلة عالم اليوم ال��ذي ماتت فيه
العواطف الإن�سانيَّة ،والذي تدور عواطفه على محور الدوالر والقتل
والنهب والمواد المخدرة والإرهاب وانعدام العاطفة والحنان!
من�ش�أ العواطف:
�إنَّ من�ش�أ العواطف الإن�سانية هو الإيمان باهلل والأ�صول
الدينية ،وعندما يقول الإ�سالم�} :إِ َّن � َم��ا ا ْل� ُم��ؤْمِ � ُن��و َن �إِخْ �وَة{
(ال�ح�ج��رات )10 :ف ��إنَّ ه��ذه الجملة تبعث ت��أج��ج العواطف
ال
الإن�سانية .وعندما يخاطب القر�آن الكريم الأوالد ويقول } َف َ
َتقُل َّل ُه َم�آ �أُفٍّ { (الإ�سراء )23 :ف�إن هذه التوجيهات ت�ؤدي �إلى
تفجر العواطف الإن�سانية.
وتو�صيات الإ��س�لام ح��ول الأي�ت��ام والأف ��راد الذين فقدوا
معيلهم في المجتمع ال ت ��ؤدي �إل��ى رف��ع الحاجات الج�سمية
والروحية لليتيم فح�سب ،بل �إنها تزيد �أي�ض ًا وتنمي العواطف
الإن�سانية النبيلة في ه�ؤالء الذين يقدمون الم�ساعدة والدعم
للأيتام .وقد �أتى �شخ�ص �إلى ر�سول اهلل Pو�شكا �إليه ق�سوة
قلبه وعدم ذرفه للدموع وق�ساوة القلب ،فقال له ر�سول اهلل

� :Pإذا �أردت �أن يلين قلبك ،ف�أطعم الم�سكين وام�سح
على ر�أ�س اليتيم .
و�إنّ الطفل الذي نما وترعرع في ظلِّ العاطفة والمحبة ،اهلل �أمر الم�سلمين
من الم�ستحيل �أن يتحوّل �إل��ى �شخ�ص ي�ضع القنابل في ب����إك���رام اليتيم
�سيارة لتنفجر في �أ��س��واق الم�سلمين لتقتل المئات من وتعوي�ض ما خ�سره
الأبرياء وغيرهم .و�إن من يقوم بمثل هذه الجرائم ويقتل
الأطفال والن�ساء وال�شيوخ وال�شباب والمر�ضى وغيرهم ،لم م����ن ع���واط���ف.
يذق طعم العاطفة ولم ي َر لونها �أو ي�شم رائحتها ،لذا ف�إنَّ
الإ�سالم يدعو �إلى مجتمع مملوء بالعواطف الإن�سانيَّة!
تو�صيات المع�صومين Rحول الأيتام:
�إنّ ال��رواي��ات الإ�سالمية مملوءة بالتو�صيات المختلفة
بالأيتام والأطفال الذين فقدوا معيلهم ،ون�شير �إلى نماذج من
ذلك فيما يلي:
 -1يقول ر�سول اهلل« :Pمن كفل يتيم ًا وكفل نفقته كنت �أنا
وهو في الجنة كهاتين وقرن بين �إ�صبعيه ال�سبابة والو�سطى» .
لي�س كل �أهل الجنة يحظون ب�سعادة مجاورة ر�سول اهلل
 ،Pولكن متكفّلي وكافلي الأيتام يحظون بدرجة عالية من
االح�ت��رام والقرب في الجنة ،حيث �إنهم يكونون مجاورين
لر�سول اهلل .Pو�أية درجة �أعظم من هذه الدرجة؟
� -2إنّ الإمام علي ًاQوهو في تلك الحالة التي تعرّ�ض
فيها ر�أ�سه المبارك ل�ضربة ال�سيف الم�سموم على يد �أ�شقى
الأولين والآخرين وهو على فرا�ش ال�شهادة ،يو�صي بو�صايا
يبد�ؤها بعبارة( :اهلل اهلل) و�أول و�صيته كانت حول الأيتام ثم
حول الجيران ثم القر�آن ثم ال�صالة ثم الكعبة ثم الجهاد .وفي
و�صيته للأيتام يقول« :اهلل اهلل في الأيتام فال تغبّوا �أفواههم
وال ي�ضيّعوا بح�ضرتكم» .
 -3في الرواية المنقولة عن ر�سول اهلل Pيقول�« :إن في
الجنة دار ًا يقال لها دار الفرح ال يدخلها �إ ّال من فرّح يتامى
الم�ؤمنين» .
()3

()4

()6
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� ُّأم البنين
عـ�صـارة
الإيثار والفداء
ال�شيخ تامر حمزة
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هي فاطمة بنت حزام( )1وا�سم �أمِّ��ه��ا ثمامة( )2وقيل
ليلى( )3بنت ال�سهيل بن عامر بن مالك (وه��و ابن �أبي
ب��راء عامر مالعب الأ�سنة)( )4ب��ن جعفر ب��ن كالب.
وج��دَّ ت��ه��ا لأمِّ���ه���ا ع��م��رة ب��ن��ت ال��ط��ف��ي��ل وه���و «ف��ار���س
ق��رزل ب��ن مالك الأخ���رم رئي�س ه����وازن»( )5ث��مَّ ينتهي
الن�سب �إل��ى ال��ج��دِّ الأع��ل��ى للنبي وه��و عبد مناف(.)6

�أ ُّم البنين بعين ر�سول اهلل
و�أخبارهم وقال له :انظر �إلى امر�أة قد
و�أمَّا جدها لأمِّ ها فلم يُعرف في العرب ول��ده��ا الفحولة م��ن ال�ع��رب لأتزوَّجها،
مثله في ال�شجاعة وهو الملقَّب بمالعب فتلد ل��ي غ�لام� ًا ف��ار��س�اً ،فقال ل��ه� :أين
الأ�سنة ،وكان به مر�ض ع�ضال فبعث �إلى �أن ��ت ع��ن ف��اط�م��ة ب�ن��ت ح ��زام ب��ن خالد
ر�سول اهلل Pلبيد بن ربيعة (وه��و عم الكالبيَّة ف�إنَّه لي�س في العرب �أ�شجع
حزام بن خالد والد �أم البنين مع هدايا من �آبائها .
فلم يقبلها Pلأ َّن��ه ما كان ليقبل هدية
طالما �أنَّها تحمل كلَّ بذور الخير وقد
م�شرك ،ثمَّ �أخ��ذ حثوة من الأر���ض فتفل جُ ِبلَت على ال�شهامة والكرم فقد �أعطاها
عليها وقال للبيد :دفها بماء ثمّ �أ�سقه �إيَّاها اهلل ب�صيرة ن��اف��ذة ل �ت��درك المقامات
ف�أخذها متعجب ًا يرى �أنَّه قد ا�ستهزىء به الرفيعة لهذين ال�سيدين اليافعين مع
ف�شربها ف�أطلق من مر�ضه .
�أختهما زينب الكبرى ف�صارت نبرا�س ًا
ويظهر �أنَّ النبي عمد �إلى هذا العمل يذكر ف��ي ال��وف��اء لبيت �أم�ي��ر الم�ؤمنين
لعلمه ب� ��أنَّ �أم البنين ف��ي �صلبه ،لذا  .Qوقد �شرَّفها اهلل تعالى ب�أن جعلها
فالمحافظة عليه �إنَّما هي لتهيئة المقدِّ مات من ذوات الأرح��ام المطهرة التي كانت
ليت�شرَّف الوجود بوالدة �أم البنين .Qظرف ًا لأبي الف�ضل العبا�س و�إخوته محقِّقة
�إذ ًا فهي مورد عناية ر�سول اهلل .Pو�أمَّا بذلك الأمل الذي كان يرمي �إليه الإمام
لبيد هذا فهو معروف ب�شعره ويكفيه فخر ًا علي.Q
م��ا ق��ال ف��ي ح��ق �شعره ر��س��ول اهلل:P
ذات �صباح يومٍ �أقبلت �أ ُّم البنين �إلى
�أ�صدق كلمة قالها العرب كلمة لبيد حينما �أمِّ ها ثمامة و�أخبرتها �أنَّها ر�أت في منامها
قال:
ك��أن قمر ال�سماء وثالثة كواكب معه قد
�أال ك ��ل � �ش��يء م ��ا � �س��وى اهلل باطل
�صارت في حجرها ف�ضمتهم �إلى �صدرها
وك � ��ل ن �ع �ي��م ال م� �ح ��ال ��ة زائ � � ��ل
وهي فرحة م�سرورة .وحين انتبهت من
وه��و القائل مفتخر ًا ب ��أن �أم البنين نومها ولم تجدهم حزنت على فقدهم،
منهم:
فا�صطحبت الأم ابنتها �إلى معبّر الر�ؤيا
ي��ا واه���ب ال�خ�ي��ر ال �ج��زي��ل م��ن �سعه
ف�أخبرها ب��أ َّن�ه��ا �سوف ت�ت��زوج م��ن رجل
ن �ح��ن ب �ن��و �أم ال �ب �ن �ي��ن الأرب� �ع���ة عظيم وتنجب منه �أربعة �أوالد �أكبرهم
وقد ترك ال�شعر منذ �أن �أ�سلم وقال:
يكون كالقمر بين النجوم  .والأربعة
ما كنت لأق��ول �شعر ًا وقد علَّمني اهلل
ه ��م ال �ع �ب��ا���س وج �ع �ف��ر وع �ب��د اهلل
وعثمان .
البقرة و�آل عمران .
يذكر
ا
نـبرا�س
�صــارت
ً
كانت والدة �أبي الف�ضل
توجَّ ه �أمير الم�ؤمنين
أمير
�
لبيت
الوفاء
في
�سنة  26هـ .وقد قال �أمير
�إل��ى �أخ�ي��ه عقيل ب��ن �أبي
ط ��ال ��ب وه� ��و ال �ن ��� َّ�س��اب��ة ال��م���ؤم��ن��ي��ـ��ن  .Qالم�ؤمنين�:Qإنّ ولدي
ال�ع�ب��ا���س زُقَّ ال�ع�ل��م ز َّق� �اً،
ال�ع��ارف ب�أن�ساب العرب
()11

()7
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الكوكب ال��راب��ع جعفر على ا�سم �شقيق
�أمير الم�ؤمنين Qجعفر الطيار .ويوم
�شهادته كان له من العمر � 21سنة.
�أ َّم��ا الأح�ف��اد فالظاهر �أنَّ الأحفاد
كلهم م��ن ول��د �أب ��ي الف�ضل العبَّا�س،
وقد رزق من الأبناء عبيد اهلل والف�ضل
وال �ح �� �س��ن وم �ح �م��د وال �ق��ا� �س��م وبنت ًا
واحدة .
وال زال ن�سله المبارك م��وج��ود ًا �إلى
ع�صرنا ال�ح��ا��ض��ر وه��م منت�شرون في
العراق واليمن والهند وطبر�ستان وم�صر
وغيرها .
()15

()16

26

َووُ�صف ب�أنَّه كان بط ًال و�سيم ًا �إذا ركب
المطهم ك��ان��ت رج�ل�اه تخطان الأر� ��ض.
وح�ي��ن �شهادته ف��ي ك��رب�لاء ك��ان ل��ه من
العمر� 35سنة .ثمَّ �أنجبت الثاني عبد اهلل
بعد ع�شر �سنوات وكان عمره يوم �شهادته
� 25سنة وقد جاء ذكره في زيارة الناحية
المقدَّ�سة :ال�سالم على عبد اهلل ابن �أمير
الم�ؤمنين Qمبلي البالء والمنادي
ب��ال��والء ف��ي عر�صة ك��رب�لاء والم�ضروب
مقب ًال ومدبراً ،ثمَّ جاء الوليد الثالث عثمان
على ا�سم �أخيه في اهلل عثمان بن مظعون
وا�ست�شهد عن عمر � 23سنة ،ثمَّ �أنجبت

ع�صارة الإيثار والفداء
حبّ �أم البنين للح�سين لم يقف عند
حد ،وهذا يظهر من �سيِّدتنا الطيبة منذ
دخولها �إل��ى بيت �أم�ي��ر الم�ؤمنين ،وقد
تجلّى ه��ذا ال�ح��ب وال�ح�ن��ان ف��ي �أ�صعب
اللحظات حين نُعي �إليها �أوالدها الأربعة
فكلَّما كان ب�ش ٌر ينعى �إليها �أحد �أوالدها
كانت تقول �أخبرني عن الح�سينQ
حتَّى نعى �إليها �أبا الف�ضل العبا�سQ
فقالت :يا هذا قطَّ عت نياط قلبي� ،أوالدي
ومن تحت الخ�ضراء كلهم فداء لأبي عبد
اهلل الح�سين .)17(Qوتعتبر �أم البنين

�أوّل م��ن �أق ��ام مجال�س ال �ع��زاء في
كنز المطالب للعالمة محمد باقر
الهمداني ذُ ك��ر فيه تاريخ
دارها واجتمع عندها
ن�ساء بني ها�شم يندبن �أخبرها مع ِّبر الر�ؤيا وف��اة �أم البنين في الثالث
الح�سين Qو�أه���ل ب���أنَّ��ه��ا �سوف تتزوج ع�شر م��ن ج�م��ادى الآخ��رى
ودُفنت بالبقيع قرب موالتنا
بيته .ولإكبارها وجاللتها
زارت��ه��ا ال���س�ي��دة زينب م����ن رج�����ل ع��ظ��ي��م ف��اط �م��ة الزهراء.Q
الكبرى بعد من�صرفها وتنجب منه �أرب��ع��ة وعن الأعم�ش يقول :دخلت
م��ن واق��ع��ة ال �ط��ف كما �أوالد �أكبرهم يكون على الإم��ام زي��ن العابدين
في الثالث ع�شر من جمادى
ك ��ان ��ت ت� ��زوره� ��ا �أي � ��ام
كالقمر بين النجوم .الثانية وك��ان ي��وم الجمعة
العيد .
فدخل الف�ضل بن العبا�س Qباكي ًا
من رثاء �أوالدها الأربعة
حزين ًا وه��و يقول :لقد ماتت جدتي �أم
ال ت� ��دع� ��ون� ��ي وي � � ��ك �أم ال �ب �ن �ي��ن
ت� ��ذك� ��ري � �ن� ��ي ب � �ل � �ي� ��وث ال� �ع ��ري ��ن البنين ف�ق��ال :كيف فجع �أه��ل الك�ساء
مرتين في �شهر واحد؟ وي�ضيف الخطيب
ك� ��ان� ��ت ب�� �ن� ��ون ل�� ��ي �أدع � � � � ��ى ب �ه��م
وال� �ي ��وم �أ� �ص �ب �ح��ت وال م ��ن بنين ثم عثرت بعد مدة على خبر في هام�ش
وقائع ال�شهور والأيام للبيرجندي وفيه �أنَّ
�أرب� � � �ع�� � ��ة م � �ث� ��ل ن � �� � �س� ��ور ال� ��رب� ��ى
ق��د وا� �ص �ل��وا ال �م��وت بقطع الوتين �أم البنين توفيت �سنة 64هـ .
من كانت له حاجة
وفاتها
م��ن ك��ان��ت ل��ه ح��اج��ة ملحة فليقر�أ
لم ي�ؤرخ لأم البنين تاريخ وفاتها �إال
�أنَّ الخطيب مهدي ال�سويج في كتابه �أم الفاتحة لأم البنين مع ال�صالة على محمد
البنين ذك��ر �أن��ه �س�أل ع � َّدة م��رات �أهل و�آل محمد ف ��إن �شاء اهلل تق�ضى ب�إذنه
الخبرة فلم يح�صل على ج��واب �شاف .تعالى وهي من المجربات ،فهي باب من
وذات ي��وم ت�ن��اول ك�ت��اب� ًا وه��و مخطوطة �أب ��واب �أه��ل البيت .Qاللهم عرّفنا
يعود تاريخ خطِّ ها �إلى عام 1221هـ با�سم مقامهم واح�شرنا معهم.
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الهوام�ش

(((1بحار الأنوار ،ج� ،45ص ،37عن مقاتل الطالبيين� ،ص،81
وقامو� ��س الرج ��ال ،ج�� � ،5ص ،240وف ��ي �أغل ��ب الم�صادر
التاريخية.
(((2مقاتل الطالبيين� ،ص.82
((�(3أعالم الن�ساء ،ج� ،1ص.242
(((4عمدة الطالب� ،ص.356
(((5الم�صدر ال�سابق.
((�(6أعالم الن�ساء ،ج� ،10ص.242
((�(7سفينة البحار ،ج� ،2ص.503
(((8الكنى والألقاب ،ج� ،1ص.15
(((9م�صباح ال�شريعة� ،ص.60
((1(1تنقيح المقال ،ج� ،2ص.43

(�(1(1أدب الطف ،ج� ،1ص.72
((1(1عم ��دة الطالب�� � ،ص ،357تنقيح المق ��ال ،ج� ،3ص،70
�أعيان ال�شيعة ،ج� ،8ص� ،389أعالم الن�ساء ،ج� ،1ص.242
(�(1(1أم البنين �سيدة ن�ساء العرب� ،ص.39
((1(1البحار ،ج� ،42ص ،89ج ،18والإر�شاد للمفيد� ،ص،186
واتفقت عليه �أغلب كتب التراجم والتاريخ.
((1(1زينب الكبرى ،النقدي� ،ص.12
((1(1بطل العلقمي ،ج� ،3ص.435
((1(1تنقيح المقال ،ج� ،3ص.70
((1(1ريا�ض الأحزان� ،ص.60
((1(1زينب الكبرى� ،ص ،25عن مجموعة ال�شهيد الأول.
(�(2(2أم البنين �سيدة ن�ساء العرب� ،ص.84
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ال تقربــ��وا..

وطني بحر م�سجور
فاطمة املبدر �شومر

الم�شهد الأول� ..أيار 2000

م�شى هادي �إلى مركز الك�شافة كعادته
كلَّ يوم بعد انتهاء دوام المدر�سة .كان
ذلك بعد �أ�سبوع من يوم التحرير الذي
�أع��اد المجد والأر���ض ..لم يكن �أي �شيء
على �سابق عهده ..لقد انت�صر لبنان!..
وك �ف��ى ب��ذل��ك ف��خ��راً ..ب��ل وك �ف��ى بذلك
قلوب ذاق��ت الم َّر
فرحة ال مثيل لها في ٍ
واعت�صرتها �آالم غير الآالم..
�إال �أنّ قلب هادي كان يحمل هم ًا احتل
مكان �آماله التي بناها ق�صر ًا في فكره..
وكادت الح�سرة التي خلفها يوم التحرير
رغ��م فرحته به تقتله وتم�سح من كيانه
ك��ل م��ا ه��و غير ال��دم��وع� ..سار وه��و ابن
28

الثالثة ع�شر ربيع ًا �إل��ى مركز الك�شافة
منحني الر�أ�س وك�أن جبا ًال اعتلت �صدره
ال�صغير..
التفكير بم�ستقبله �أتعبه ..ترى ..كيف
�ستكون الأيام القادمة بدون بندقية؟ و�أين
دعواته كلَّ ليلة جمعة ب�أن يتقبَّله اهلل في
ع��داد المقاومين؟ �أي��ن �أمانيه و�أحالمه
بتالل �صافي والرفيع..؟
�آ�آ�آ�آه..
�ضرب بقدمه حجر ًا اعتر�ض طريقه
و�أ�� �ش ��اح ب��وج�ه��ه ن�ح��و ال�ق�م��م الجنوبيَّة
مت�ألِّماً ..معاتباً..
«هنيئ ًا لمن وُلد قبلي ..كان له �شرف
�أن يحمل البندقية بين ترابك ..و�أن يزرع

ج�سده فيك ك�أنّه نبتة زعفران»!
و�صل �إلى المركز ..كانت الن�شاطات
كلها تحمل طابع التحرير ..والفرحة تعلو
كلَّ وجه جنوبيّ � ..إال وجه هادي.
فلقد كان في �صراع بين فرحة دفينة
ليوم العز الذي تمناه طويالً ..وبين حلمه
ب�أن يكون مقاوم ًا حين يكبر..
ل��م يكن يف�صله �سوى �أع ��وام قالئل
حتَّى ي�صبح في عداد اال�ست�شهاديين فوق
�سفوح الجبال التي بنى لها في قلبه وكيانه
ركن ًا من الحب..
ا�صطف وزم�لا�ؤه ا�صطفاف الع�ساكر
�أمام القائد ..كما العادة..
ك��ان ف��ي ك��لِّ م��رة يقف تلك الوقفة،
ي�شعر وك��أ َّن��ه في طريقه �إل��ى «�صافي»..
وك� ��أنَّ ي��ده على ال��زن��اد ينظر م��ن خلف
ال�شم�س �إلى القد�س ..ي�صرخ بكلِّ ما فيه
من �شوق وتوق ..ك�أنه يرحل على جناحي
ال�صرخة �إلى حيث يريد..
ولكنَّه ف��ي ه��ذه ال �م �رَّة ك��ان يخالطه

حزن كما طائر ك�سير..
انتهى ك ُّل �شيء ..وعليه �أن ين�سى كلَّ
�أمانيه الآن ..عليه �أن يعود طف ًال بعدما
طلَّق الطفولة حب ًا ب�أن يكبر ..ويلتحق..
ياه ..ما �أق�سى الزمان!..
طلب القائد من النا�شئة �أن يتفرَّقوا..
فلقد ان�ت�ه��ى ال��وق��ت و� �ش��ارف��ت ال�شم�س
على المغيب� ..إال �أنَّه رمق هادي ًا بعينين
تحمالن الب�أ�س والحنان� ..أوم�أ له بر�أ�سه
م�شير ًا �إليه �أن يقترب منه.
�أطلق ه��ادي �آه��ة عميقة واقترب من
القائد ببطء متردِّد ..ووقف �أمامه �صامت ًا
محدِّ ق ًا في الأر���ض وهو يالعب حبيبات
ال �ت��راب ب�ط��رف ح��ذائ��ه الأ���س��ود .و�ضع
القائد يديه على ركبتيه فانحنى و�صار
وجهه مقاب ًال لوجه ه��ادي ،وابت�سم تعلو
حاجبيه عقدة خفيفة.
«م ��اذا تحمل ف��ي قلبك ال�م�ق��اوم يا
هادي؟»
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«ال �شيء»....
«ال�شيء؟»..
«»....
رف ��ع ه� ��ادي ب �� �ص��ره وال �ت �ق��ت عيناه
الحزينتان عيني القائد العميقتين..
«زعالن؟»

ح�ضـنه القائــد بـقــوة
�أي�ضـاً ..وفـوق �شـفتيه
ت��م��ت��م��ات ال��ح��م��د.
ب������إذن اهلل..و���ص��ي��ة
ال�شهـداء لــن تن�سى...

30

« ....ممم»
«»...
«خ� ��ائ� ��ف ...م �ق��ه��ور ..ل �ق��د ذهبت
�أمنياتي �أدراج ال��ري��اح هكذا بب�ساطة؟
لماذا ..لماذا؟»
عاد ونظر �إلى الأر���ض ..ولكن القائد
ا�ستطاع �أن يرى دمعة �سالت ب�سرعة �إلى
حبيبات التراب..
بقي �صامتاً ..ففي جعبة هادي حكاية
روحه هو �أي�ضاً ..ولكنَّه كان يعي �أكثر..
فلم يكن خائف ًا مثله...
م� �رَّت ل�ح�ظ��ات م��ن ال���ص�م��ت ال��ذي
نطقت فيه روحاهما ..وبعد هنيهة قال
هادي بحزن:
«قائد..؟»
«حبيب قلبي»..
« ...ل�ق��د ت �ح��ررن��ا ..وان �ت �ه��ت �أ ّي ��ام
الجهاد� ..صح؟»
�أدار وجهه عن القائد ونزع عن ر�أ�سه
قبعة الحزب ال�صفراء ..نظر �إلى عالمة
ح��زب اهلل ط��وي�ل�اً  ..ورغ ��م م�صارعته
ال��دم��وع �إال �أ ّن��ه��ا ��س��ال��ت ف ��وق وجنتيه
ال�سمراوين ..م�سحها القائد ب�أطراف
�أ�صابعه و�أم�سك وجه هادي بين يديه ..ثم
قال بهم�س« :البندقية �ستظل رفيقة دربنا،
�سوف نحملها دائم ًا على �أكتافنا»
ا�ستوى واق �ف � ًا وح�ضن كتف تلميذه
ونظرا �سوي ًا �إلى الجبال ال�شامخة..
«ت �ل��ك ال �ج �ب��ال م��ن يحميها غيرنا
ي��ا ه ��ادي ..و�إذا ت �ح��ررت� ..سوف نبقى
مزروعين فيها حتى نموت ..هل تفهم؟»
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تو�سعت عينا هادي��� ..ض��رب بقدمه حجر ًا تكتمل لحيته .ك��ان عمره
 18عام ًا ال �أكثر ..ا�ست�أذن
وارتع�ش ج�سده حتى �شعر
ط��ري��ق��ه
اع���ت���ر����ض
القائد في �أن يترك مكانه
ب �ب��رودة ت�سري فيه رغم
ح��رارة ال�شم�س وت�صبب و�أ���ش��اح بوجهه نحو لحظة واح��دة .اقترب من
ال��ق��م��م ال��ج��ن��وب��ي��ة مجاهد ك��ان يجل�س على
العرق من جبينه..
مقربة منه وحدثه ب�صوت
«هل تعني يا قائد»...
ً...
ا
ً..م��ع��ات��ب��
ا
أل��م��
���
م��ت
يكاد هو ذاته ال ي�سمعه:
«�أع� �ن ��ي ي ��ا ه� ��ادي..
«حاج قا�سم»..
عندما تكبر �أريد �أن �ألقاك
لا ه��ادي ..خير؟ لماذا تحركت
«�أه� ً
على الحدود لنفتح بوابة القد�س معاً»!..
من مكانك؟»
«وعلى كتفي بندقية...؟!!»
«ت��ذ ّك��رت �أم ��ر� ..أحببت �أن �أًذ ّك ��رك
«وف��ي عيونك حلم ال�شهادة ..تمام ًا
به»..
مثل الآن»!..
«ماذا هناك!»
ك��أن� َّم��ا �أع ��ادت تلك الكلمات لهادي
«�أَتذكُر ،قبل �ست �سنوات ..في �أ�سبوع
ال ��روح م��ن ج��دي��د ..قفز ووجَّ ��ه للقد�س
التحية الع�سكرية من مكانه� ..صرخ حتَّى التحرير ..كيف كنت �أنا خائف �أن تكون
�أعاد ال�صدى هيجان روح��ه« ..يا جنوبي قد انتهت �أيام الجهاد؟»
�ضحك ال�ح��اج قا�سم وغ�ط��ى وجهه
�أن��ا ق��ادم »..وح�ضن خ�صر القائد بقوة
ترجمت فرحته التي ظن �أنها غادرت في بيديه ..ف�ضحك هادي �أي�ضاً.
«�إي يا ه��ادي ..ما زل��ت �أتذكر ذلك
يوم الفرحة..
ح�ضنه ال�ق��ائ��د ب�ق��وة �أي �� �ض �اً ..وفوق اليوم ..وكل ما �أتذكّره �أبكي من الفرحة»
«لماذا؟»
�شفتيه تمتمات الحمد .ب�إذن اهلل ..و�صية
«ال �أع� � ��رف ...ذاك ال �ي��وم علّمني
ال�شهداء لن تن�سى...
الم�شهد الثاني ..تموز 2006
الكثير»
الم�شهد ه��و ذات ��ه :عنا�صر حزب
حق ًا �إنَّ الجبال تلك ك�أنها لي�س فيها
اهلل م ��زروع ��ون ف��ي ك��ل ��ش�ب��ر م��ن تلك غير الذكريات الحلوة ..و�صدى ال�صرخات
الأر���ض التي قاومت لعاب ال��ذئ��اب من والكمائن واالنت�صار..
الب�شر ..وحاربها كل العالم على طاوالت
�إال �أن تحت �شجيراتها المتحركة وبين
الحوار الكاذب ..ف�أبى حزب اهلل �إال �أن ثقيل المدافع ر�سالة مرعبة� :أهلكت العدو
يبقى فيها ..ه��و ،وك��ل قطعة حديد من في داره الم�سروقة فال تقربوا ..فجنة
�سالحه..
التحرير �إن اق�ت��رب�ت��م ،وح��ق اهلل ،بحر
كل عن�صر في مكانه .بينهم �شاب لما م�سجور!..

�إتقان العمل...
جهــاد وعبـادة

د.غادة �أحمد عي�سى

يقول اهلل �سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم:
}الَّذِ ي خَ لَ َق ا ْل َموْتَ وَالْحَ يَا َة ِل َي ْب ُل َو ُك ْم �أَ ُّي ُك ْم �أَحْ �سَ نُ َعم اًَل وَهُ َو
ا ْل َعزِي ُز ا ْل َغفُورُ{
(الملك)2:
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مكانة العمل في الإ�سالم
ال�ع�م��ل م�ح��ور الإ� �س�ل�ام وجوهره
الل َع َملَ ُك ْم
} َو ُق ��لِ اعْ � َم� ُل��واْ َف����سَ � َي�رَى هّ ُ
َورَ�سُ و ُل ُه وَا ْل ُم�ؤْمِ نُونَ{ (التوبة،)105:
وهو معنى من معاني الحياة الإن�سانية،
يتَّخذ منه الإن���س��ان �سبب ًا لالرتزاق
ولك�سب الحالل .ولقد رفع الإ�سالم من
�ش�أن العمل حيث جعله بمنزلة العبادة
التي يتعبَّد بها الم�سلم ابتغاء مر�ضاة
اهلل ،بل بلغ من �إجالل الإ�سالم للعمل
وال�سعي ف��ي طلب ال��رزق م��ا ج��اء في
حديث ر��س��ول اهلل« :Pال �ك��اد على
ع �ي��ال��ه ك��ال�م�ج��اه��د ف��ي �سبيل
اهلل»(.)1
و�إذا راجعن ��ا �سي ��رة
الأنبي ��اء والر�س ��لR
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نجد �أنَّ جميعه ��م كانوا من
�أه���م��� َّي���ة �إت���ق���ان
أفراد
ل
ا
بع�ض
حمل
�
ذوي الح ��رف وال�صناعات إنَّ
العمل
بالرغ ��م م ��ن م�س�ؤوليَّاته ��م ع��ل��ى �إت��ق��ان العمل ن �ل�اح� ��ظ ف� ��ي ه ��ذا
العظيم ��ة ف ��ي الدع ��وة �إلى ال يتم �إال م��ن خالل ال �ع �� �ص��ر ال� ��ذي ي�سوده
اهلل الواح ��د ،ف ��كان العم ��ل منحهم حوافز م�شجعة ال� � �ت� � �ط� � �وّر وال � �ت � �ق � �دُّم
م ��ن �صفاتهم ليكون ك ُّل نبي
التكنولوجي �أ َّن��ه ال يمكن
أو
�
��ب
�
��رات
�
ال
ك��رف��ع
قدوة لقومه ،فهذا �إبراهيم
لأ َّم ��ة �أن ت�ت�ق�دَّم �إال �إذا
مادية.
أة
�
مكاف
تقديم
Qيحت ��رف التج ��ارة،
�سادت في �أجوائها قيمة
ومو�سىQرعى الأغنام
الإتقان في العمل.
لدى نبي �آخر �-شعيب  -Qوكان داود
والم�ؤ�سف في هذا المجال �أنَّنا نحن
Qيعمل ح� �دَّاد ًا وي�صنع ال ��دروع� ،أمَّا م��ن ن��دي��ن ب��دي��ن الإت� �ق ��ان ،دي ��ن العمل
زكريا فكان نجار ًا و�إدري�س خياطاً ...وكان وال�ن�ج��اح ،فقدنا ه��ذه القيمة ال�سامية،
محم ��د Pراعي ًا وجمّا ًال وتاج ��ر ًا وقائد ًا التي تعود بالنفع العام على الم�سلمين
للب�شريَّة كلها.
وتجعلهم في مقدِّ مة الأمم بعد �أن ت�أخَّ روا
و�إذا كانت الأعمال تختلف من �شخ�ص عن موقعهم الذي كانوا عليه في القرون
�إلى �آخر فالذي يعنينا في هذا المو�ضوع الأولى.
ه��و كيفيَّة �أداء ه��ذه الأع �م��ال :ه��ل هي
وال�س�ؤال الذي يُطرَح في هذا ال�سياق
على وجه الإتقان والإح�سان �أم على وجه يدور حول معرفة العوامل التي تجعل بع�ض
التق�صير والإهمال؟
الأف ��راد يتقنون �أعمالهم ،بينما يتدنَّى
�إنَّ �شريعتنا الكونية لم تجعل العمل م�ستوى �أداء �آخرين في �أعمالهم.
�أم���ر ًا دن�ي��وي� ًا تبتغي منه منفعة عاجلة
�أ�سباب �إتقان العمل
فح�سب بل جعلته �أم��ر ًا تعبّدي ًا يُتقرَّب به
ال�سبب الأوّل :قد�سيَّة العمل بنظر
�إلى اهلل.
بع�ض الأفراد:
عنا�صر �إتقان العمل
ينظر بع�ض الأفراد �إلى العمل على �أنَّه
و�إتقان العمل يتمثَّل في �أربعة عنا�صر� :أم ٌر مقدَّ�س وعبادة ال تختلف في قد�سيَّتها
 �أداء العمل دون �أي خلل فيهعن ال�صالة وال�صيام والحج ،و�أن «العمل
()2
 �أداء العمل في الوقت المحدَّد له �شعار الم�ؤمن» كما يقول �أمير الم�ؤمنيندون �أي ت�أخير
 ،Qل�ي�م��ار���س ال �ف��رد ع�م�ل��ه برغبة
 �أدا�ؤه وفق متطلَّبات ذلك العمل من و�شوق ،بخالف الأفراد الذين تربَّوا علىالتقيد ب�ضوابط وتقنيات معيّنة
الك�سل والتواكل.
 ال�سعي دوم ًا �إلى تطوير هذا العملال �� �س �ب��ب ال� �ث ��ان ��ي :ت��و ُّف��ر الحوافز
حتى يواكب متطلَّبات الع�صر.
ال�م���ش��جِّ �ع��ة ع�ل��ى �إت��ق��ان ال �ع �م��ل :يربط

ب �ع ����ض الأف� � � ��راد �إت� �ق ��ان
ت �� �ش �وِّق الإن� ��� �س ��ان لفعل
عليهم
والر�سل
أنبــياء
ل
ا
العمل بالمقابل المادي،
الخير وت�شجِّ عه عليه �سواء
جميعهم
أن
�
نجد
ال�سالم
فيتحيَّنون فر�صة غياب
ف��ي الأع�م��ال الدنيوية �أو
هلل
الرقابة الإدار َّي� ��ة لإب��داء كان��وا من ذوي الحرف الأخ��روي��ة «ال ي�شكر ا َ
التق�صير وال �ت �ه��اون في وال�صــناع��ات بالــرغم من لم ي�شكر النا�س» .
كما يقول الإم��ام زين
�أداء الواجبات .وه�ؤالء ال
ؤولياتهــم
�
مـــ�س
مــــن
العابدين � «Qأحبُّكم
ينظرون �إل��ى العمل على
الـدعوة
فــي
الـعظيمة
�إلى اهلل عز وجل �أح�سنكم
�أ َّن��ه ع�ب��ادة يجب �إتقانها
بغ�ض النظر ع��ن الأج��ر �إلــى اللــ��ه الــواحــد .عمالً» .
ِّ
�آثار �إتقان العمل
ال � ��ذي ي �ح �� �ص �ل��ون عليه
يقول اهلل تعالى:
مقابل ه��ذا العمل ،كما ال ي�ست�شعرون
ال�صالِحَ اتِ
}�إِ َّن الَّذِ ينَ �آ َمنُوا َوعَمِ لُوا َّ
ح�ضور اهلل ورقابته عليهم.
ل��ذل��ك ف � ��إنَّ ح �م��ل ه � ��ؤالء الأف� ��راد �إِ َّن ��ا اَل ن ُِ�ضي ُع �أَجْ � � َر َم��نْ �أَحْ ����سَ ��نَ َعم اًَل{
على �إت�ق��ان العمل ال يتمّ �إال من خالل (الكهف .)30:فمن يتقن عمله ي�ؤجر في
منحهم ح��واف��ز م�شجِّ عة كرفع الراتب الدنيا كما في الآخرة.
و�أه��ل البيت Rق��دوة ف��ي �إتقان
�أو تقديم مكاف�أة ماديَّة ،وهذا ما تتبعه
المجتمعات المتقدِّ مة التي تهت ُّم ب�إتقان العمل ،ف�سيد ال�شهداء الإم��ام الح�سين
العمل ورفع م�ستوى الإنتاجيَّة ،وهذا ما  Qفي حركته الإ�صالحية وا�ست�شهاده
حثَّ عليه الإ�سالم حين جعل محفِّزات في كربالء يُعتَبر نموذج ًا في �إجادة العمل
و�إتقانه على �أكمل وجه ،فهو بالرغم من
علمه بالنتيجة والم�صير ال��ذي �سي�صل
�إليه� ،أو�صى �أ�صحابه ب�أن ي�ؤدُّوا دورهم في
المعركة على �أف�ضل �صورة ممكنة .وكان
من �أث��ر ذلك �أنَّها ما زال��ت حية ناب�ضة
ب��ال�ع�ط��اء ...حا�ضرة ب��ال�ق�ي��م ...تخرّج
ال�م�ج��اه��دي��ن الم�ستعدين للت�ضحيات
والدفاع عن بي�ضة الإ�سالم....
()3

()4
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الهوام�ش

(((1و�سائل ال�شيعة ،الح ّر العاملي ،ج� ،17ص.67
(((2ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج� ،3ص.212

(((3و�سائل ال�شيعة ،ج� ،16ص.313
(((4بحار الأنوار ،ج� ،75ص.180

ال ّلعب رواح �أم عبث؟
التكنولوجيا ت�سلب
من �أبنائنا العقول!
�ألعابنا الهادفة..
بديل خجول
�أنفلونزا الإنترنت
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َّ
رواح �أم عـبـث؟
ال�شيخ عبا�س ر�شيد
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هدفية وغائية خلق الكون
�إنَّ من ال�ضروري للم�سلم �أن يعرف �أنَّ
هذا الكون لم يُخلق عبث ًا ولهو ًا ولعب ًا ولغواً،
وه��ذا ظ��نُّ ال��ذي��ن ك�ف��روا م��ن الملحدين
المادّيين ،الذين ال يعترفون بهدف للخلق؛
لأنَّهم يعتقدون �أنَّ الطبيعة الفاقدة للعقل
وال�شعور والهدف هي التي ابتد�أت الخلق،
ب�صدف ٍة عمياء؛ ولهذا ف�إنَّهم ي�ؤيِّدون اللغويّة
وعدم الفائدة في مجموعة الوجود.
فلي�س غريب ًا مع هذه النظرة العبثية
�أن يكون الغرب المادّي -الذي ال �إيمان له
بوجود هدف وغاية من الخلق -مجتمع ًا
عبث ّي ًا ال همّ له �إال الأك��ل وال�شرب واللهو
واللعب واللغو وال�م�ل�ذّات .وه��ذه النظرة
لي�ست جديدة بل لها جذور تاريخيّة ،وقد
كانت الجاهليّة الأولى ت�ؤمن بهذه العبثيّة،
يقول تعالىَ } :و َق��ا ُل��وا َم��ا هِ ��يَ �إ اَِّل حَ يَا ُتنَا
الدُّ ْنيَا َنمُوتُ َونَحْ يَا َومَا ُي ْه ِل ُكنَا �إ اَِّل الدَّهْ ُر
َومَا َلهُم ِب َذلِكَ مِ نْ عِ لْمٍ �إِنْ هُ ْم �إ اَِّل يَظُ نُّونَ{
(الجاثية.)24 :

�أ ّم��ا نظرة الإ��س�لام �إل��ى الخلق فهي
َال ْر� � � �َ ��ض َو َم ��ا
} َو َم � ��ا خَ �لَ � ْق � َن��ا ال ����سَّ � َم��اء و ْ أَ
َب ْي َن ُهمَا اَلعِ بِينَ * َل ْو �أَ َر ْد َن��ا �أَن َّنتَّخِ َذ َل ْهوًا
اَّلتَّخَ ْذنَا ُه مِ ن َّل ُدنَّا �إِن ُكنَّا فَاعِ لِينَ *بَلْ
َنقْذِ فُ بِالْحَ ِّق َعلَى ا ْلبَاطِ لِ َف َي ْد َم ُغ ُه َف�إِذَا
هُ � َو زَاهِ ��قٌ َو َل � ُك � ُم ا ْل � َو ْي � ُل مِ � َّم��ا ت َِ�صفُونَ{
(الأنبياء.)18-16 :
وي�ق��ول �سبحانه�} :أَ َف��حَ ��� ِ�س � ْب � ُت � ْم �أَ َّنمَا
خَ لَ ْقنَا ُك ْم َع َبثًا َو�أَ َّن ُك ْم �إِ َل ْينَا اَل ُترْجَ عُونَ{
الِن�سَ انُ
(الم�ؤمنون�} )115 :أَ َي��حْ ����سَ ��بُ ْ إ
�أَن ُي� ْت�رَكَ �سُ دًى{ (القيامة )36 :فما هو
الهدف �إذاً؟؟
الهدف من الخلق ال يعود �إلى الخالق
تعالى ،فهو غنيٌّ عن خلقه ،و�إنَّما يعود �إلينا
نحن المخلوقين الناق�صين.
ويمكن القول �إنّ الهدف من خلقِنا هو
تكاملنا وارتقا�ؤنا وذلك يح�صل بمعرفتنا
لخالقنا وبعبادته �أي طاعته.
فبطاعته نتكامل وبع�صيانه نت�سافل �إلى
الحيوانية وال�شهوانيَّة واللغويّة والالهدفيّة.
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يقول تعالى م�شير ًا �إل��ى غاية خلق
ِن�س �إ اَِّل
َال َ
الإن�سانَ } :ومَا خَ لَقْتُ الْجِ نَّ و ْ إ
}الل الَّذِ ي
ِل َي ْع ُبدُونِ {(الذاريات )56 :هَّ ُ
ْ�ض مِ ْثلَهُنَّ
الر ِ
خَ لَ َق �سَ ْب َع �سَ مَاوَاتٍ وَمِ نَ ْ أَ
الل َعلَى
الَمْ ُر َب ْي َنهُنَّ ِل َت ْعلَمُوا �أَ َّن هَّ َ
َي َت َنزَّلُ ْ أ
ُك ِّل �شَ يْ ٍء قَدِ يرٌ{ (الطالق.)12 :
}ا َّل � ��ذِ ي خَ �لَ � َق ا ْل� � َم� � ْو تَ وَا ْل ��حَ � َي ��ا َة
َ�ًل{ {
ِل� � َي� � ْب� � ُل� � َو ُك� � ْم �أَ ُّي � � ُك � � ْم �أَحْ � �� � َ�س ��نُ َع� �م اً
(الملك.)2 :
الكفّار ولغوهم
و�إذ كان الكفّار ينظرون �إلى الدنيا
ن�ظ��رة عابثة الغ�ي��ة انعك�س ذل��ك على
�سلوكهم ،ف�إنَّهم ي��أخ��ذون الأم��ور حتَّى
المهمّة منها م�أخذ ًا لهو ّياً ،يقول �سبحانه:
}يَا �أَ ُّيهَا الَّذِ ينَ �آ َمنُواْ الَ َتتَّخِ ذُواْ الَّذِ ينَ
ا َّت��خَ �ذُواْ دِي َن ُك ْم هُ � ُزوًا َو َل ِعبًا ِّم��نَ الَّذِ ينَ
�أُو ُت��واْ ا ْل ِكتَابَ مِ ن َق ْب ِل ُك ْم وَا ْل ُكفَّا َر َ�أ ْو ِليَاء
الل ِ �إن ُك�ن� ُت��م مُّ �ؤْمِ نِينَ * َو�إِذَا
وَا َّت � ُق ��واْ هّ َ
ال ِة اتَّخَ ذُوهَا هُ ُزوًا َو َل ِعبًا
ال�ص َ
نَا َد ْي ُت ْم �إِلَى َّ
َذلِكَ ِب�أَ َّن ُه ْم َق ْو ٌم َّال َي ْع ِقلُونَ{ (المائدة:
.)58-57
نالحظ في هذه الآيات �أنَّ الكافرين
يتعاملون م��ع ال��دي��ن وه��و م�س�ألة مهمّة
وخطيرة -لأن��ه يمثِّل م�صير الإن�سان-
با�ستهزاء ولِعب.
و«ال� �ه ��زو» ه��و ال �ك�لام الم�صحوب
بحركات ت�صوّر ال�سخرية ،وي�ستخدم
لال�ستخفاف واال�ستهانة.
و«اللعب» هو الذي ي�صدر عبث ًا وبدون
هدف �صحيح� ،أو خالي ًا من �أي هدف،
و�سميّت بع�ض �أفعال ال�صبيان لعب ًا لنف�س
ال�سبب.
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ت�صحيح ر�ؤي���ة ال��ك� ّف��ار وتنبيه
الم�ؤمنين:
وم��ن �أج��ل �أن ي �ح �وِّل ال �ق��ر�آن �أفكار
الكفّار العبثية الالغية من �أفق هذه الحياة
ال�م�ح��دودة �إل��ى عالم �أو� �س��ع ،يبيّن لهم
حقيقة الحياة الدنيا بالن�سبة �إلى الحياة
الآخرة التي ال ي�ؤمنون بها ،يقول �سبحانه:
} َو َم��ا َه��ذِ ِه الْحَ يَا ُة الدُّ ْنيَا �إ اَِّل َل ْه ٌو َو َلعِبٌ
َو�إِ َّن الدَّا َر ْالآخِ َر َة َلهِيَ الْحَ َيوَانُ َل ْو كَانُوا
َي� ْع�لَ� ُم��ونَ{ (العنكبوت )64 :معناه :كل
عمل ي�صرف الإن�سان عن م�سائل الحياة
الأ�سا�سية.
�أ َّم��ا اللعب فيطلق على الأعمال التي
فيها ن��وع من النظم الخياليّ  ،والهدف
لا ي�ك��ون �أحد
ال�خ�ي��ال��ي ،ففي اللعب م�ث� ً
الالعبين ملكاً ،والآخ��ر وزي��راً ،والثالث
ق��ائ��د ًا للجي�ش ،وال��راب��ع ��س��ارق�اً ...وبعد
انتهاء اللعب الم�ؤقت يعود ك ُّل �شيء �إلى
مكانته.
ه��ل ي��ط��م��ر ال��م ��ؤم��ن نف�سه في
التراب �إذاً:
م��ا م�� َّر م��ن ك�ل�ام ق��د ي��وح��ي لبع�ض
النا�س ب�أنَّ حياة الم�ؤمن قاتمة� ،سوداء،
جادّة �إلى �أبعد الحدود ،ال ترفيه ،ال لعب،
ال ت�سلية ،ال �سياحة ،بل فقط عليه �أن ينظر
�إلى ما وراء الدنيا� ،إلى الموت �إلى القبر
�إلى القيامة �إلى الآخرة!!
ف��ي ال�ح�ق�ي�ق��ة ل�ي����س الأم� ��ر كذلك،
ف��الإ��س�لام دي��ن يحاكي ف�ط��رة الإن�سان
وطبيعته ،ويُعطي لكلِّ �شيء حقّه ،فالإن�سان
لي�س ملك ًا من المالئكة بل فيه جنبة مادّية
ال ب َّد من مراعاتها ،و�إال �إذا لم تُرا َع �أدّت

�إلى ردّة فعل عك�سية و�إلى م�شاكل نف�سية
وع�صبية و�سلوكية.
لذلك يقول الإمام علي« :Qروّحوا
قلوبكم ف�إنّها �إذا �أُكرهت عميت» .
ويقول �أي�ضاً�« :إنَّ للقلوب �شهوة وكراهة
و�إقبا ًال و�إدبار ًا ف�أتوها من �إقبالها و�شهوتها
ف�إنَّ القلب �إذا �أكره عمي» .
ويقول ر�سول اهلل« :Pينبغي للعاقل
�إذا كان عاق ًال �أن يكون له �أرب��ع �ساعات
من النهار� :ساعة يناجي فيها ربّه ،و�ساعة
يحا�سب فيها نف�سه ،و�ساعة ي�أتي �أهل العلم
الذين يبّ�صرونه في �أمر دينه وين�صحونه،
و�ساعة يخلي بين نف�سه ولذَّ تها من �أمر
الدنيا فيما يح ّل ويُحمد» .
أنا�س
هذا وقد �شاهدنا و�سمعنا عن � ٍ
كانوا ملتزمين بالإيمان �إال �أنَّهم انقلبوا
على �أع�ق��اب�ه��م؛ لأ َّن �ه��م فهموا ال � ّدي��ن �أو
�أُفهموه ب�شكل قاتم �سلبي ،ممَّا �أدّى �إلى
ردّة فعل عك�سية فتركوا االلتزام ولج�أوا
�إلى من يُرفِّه عنهم ويرفع ال�ضغط والكبت
عنهم .وق�صة الم�ؤمن -الذي هدى �أحد
الكافرين �إل��ى الإي�م��ان ثم ِردّة ه��ذا �إلى
الكفر؛ ب�سبب �ضغط الم�ؤمن عليه �ضغط ًا
�شديد ًا وهو بع ُد مبتدئ الإيمان -معروفة
وفيها عبرة لمن اعتبر.
ب��ي��ن ال��ل��ع��ب ال�ل�اغ���ي وال��ل��ع��ب
الهادف:
لقد مرَّت معك �آيات عديدة تذم حالة
اللعب ال�لاغ��ي ،و�إل�ي��ك بع�ض الأحاديث
التي ت��ذ ّم ه��ذه الحالة :عن الإم��ام علي
« :Qاللهو من ثمار الجهل» «الم�ؤمن
يعاف اللهو وي�ألف الجد» «ال يفلح من وله
()1

()2

()3

باللعب وا�ستهتر باللهو والطرب» .
وفي المقابل هناك �أحاديث ت�شير �إلى
نماذج من اللعب الهادف و�إليك بع�ضها:
عن ر�سول اهلل« :Pعليكم بالرمي
ف�إنه خير لهوكم» « ،من ترك الرمي بعدما
علمه رغبة عنه ف�إنها نعمة كفرها» .
ع��ن ر��س��ول اهلل�« :Pإن المالئكة
لتنفر عند الرهان ،وتلعن �صاحبه ما خال
الحافر والخف والري�ش والن�صل» .
وعن �أبي عبد اهلل Qقال�« :أغار
الم�شركون على �سرح المدينة فنادى فيها
منادٍ  :يا �سوء �صباحاه ،ف�سمعها ر�سول
اهلل Pفي الجبل فركب فر�سه في طلب
العدو ،وكان �أوّل �أ�صحابه لحقه �أبو قتادة
على فر�س له ،وكان تحت ر�سول اهللP
�سرج دفتاه ليف لي�س فيه �أ�شر وال بطر
فطلبا ال�ع��دو فلم يلقيا �أح ��د ًا وتتابعت
الخيل ،فقال �أبو قتادة :يا ر�سول اهلل �إن
العدو قد ان�صرف ،ف�إن ر�أيت �أن ن�ستبق؟
فقال :نعم فا�ستبقوا فخرج ر�سول اهلل
� Pسابق ًا عليهم. »...
ون�ن�ه��ي ه��ذا ال�م�ق��ال ب�م�ن��اج��اة زين
العابدين�« :Qإلهي �أ�شكو �إليك نف�س ًا
بال�سوء �أم ��ارة ،و�إل��ى الخطيئة مبادرة،
وبمعا�صيك مولعة ...،كثيرة العلل ،طويلة
الأم��ل� ،إن م�سّ ها ال�شر تجزع ،و�إن م�سّ ها
الخير تمنع ،ميالة �إل��ى اللعب واللهو،
مملوءة بالغفلة وال�سهو. »...
()4

()5

()6

()7

()8
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()9

الهوام�ش

(((1عوالي اللآلي ،ج� ،3ص.111
(((2غرر الحكم ،ج� ،1ص.24
(((3بحار الأنوار ،ج� ،1ص.131
(((4الأحاديث كلها من :غرر الحكم ،ج� ،1ص.314
(((5ميزان الحكمة ،ج� ،4ص.124

(((6ن.م� ،ص.1120
(((7الو�سائل ،ج� ،19ص.249
(((8الو�سائل ،ج� ،19ص.249
(((9ال�صحيفة ال�سجادية ،مناجاة ال�شاكين ،الدار الإ�سالمية،
ط� ،2006 ،1ص.314

التكنولوجيا
ت�ســــــلـب
م��ن �أبنائن��ا
العقــــول!
ال�سيد خ�ضر املو�سوي
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الحديث عن الطفولة ع��ذب جميل كالطفولة نف�سها،
فهو حديث عن الفرح والحبِّ والإح�سا�س ال�صافي والثروة
الحقيقية للأمَّة.
والحديث عن اللعب بالن�سبة للطفل لي�س حديث ًا عن �أداة
ترفيه فح�سب ،لكنَّه مثل الهواء والغذاء والماء في ت�أثيره
في حياة الطفل والكبير ،فمن الألعاب يتعلَّم الطفل الكثير
ويكت�سب المهارات المتنوِّعة والمعارف ،وقد ولَّى زمن اللعب
ب�أواني المطبخ والمكعَّبات والدَّ راجة والكرة ،وتحوَّلت الأمور
�إلى �ألعاب معقَّدة غير �سهلة� ،ألعاب في ع�صر الثورة االلكترونيَّة
التي طلعت علينا بالمثير والمده�ش من المخترعات حتَّى
�شملت �صناعة �ألعاب الأطفال واليافعين.

�إن معظ��م الألع��اب
الموج��ودة ف��ي عالمنا
العرب��ي منقول��ة م��ن
الغ��رب لبالدن��ا وف��ق
م�ضمون ِق َيمييتعار�ض
م��ع ِق َي��م مجتمعن��ا.
والمناف�سة م��ع الآخ��ري��ن وتحطيم كلِّ
م��ا يقف ف��ي وجوههم م��ن خ�لال طبيعة
الأل �ع��اب الإلكترونية القائمة بمعظمها
على العنف والقوة والهيمنة .وقد �سيطرت
ه��ذه الأل �ع��اب الم�ستحدثة على �صغارنا
و�شبابنا بعد �أن دخلت ماليين المنازل
وال �ب �ي��وت و�أ��ص�ب�ح��ت ع��ائ��دات�ه��ا المالية
تتعدى ع�شرات مليارات الدوالرات و�سط
تناف�س �شديد بين ال�شركات العمالقة في
هذا المجال وهي �شركة �سوني ونينتاندو
ومايكرو�سوفت.
ول��ن ن��دخ��ل ه�ن��ا ف��ي ت�شريح الآث ��ار
الخطيرة لكلِّ لعبة الكترونية من الألعاب
المتداولة لكننا �سنتحدَّث ب�شكل عام عن
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�ألعاب تحمل قيم ًا غربية
على �أنَّ هذه الألعاب االلكترونية التي
اجتاحت العالم من منت�صف الثمانينات
من القرن الما�ضي لتق�ضي اليوم حتَّى
على الكتب وال�صحف كما تنب�أ الكاتب
الأميركي (بو�شمان) �أ�صبحت �سمة هذا
الع�صر حتَّى تحوَّلت �إل��ى و�سيلة الت�سلية
الأولى لدى الجيل منذ ع�شرين �سنة حتَّى
اليوم .ولي�س انت�شار �أكثر من  150لعبة
الكترونية في �ألمانيا والنم�سا وال�سويد
وهولندا و�أمريكا �أم��ر ًا ع��ادي� ًا بريئ ًا بل
هي تروّج للنازيّة الجديدة وتدعم فكرها
وت�ط� ّرف�ه��ا ،وق��د انت�شرت ب�شكل رهيب
وتح�ض
ّ
وخا�صة بين تالمذة المدار�س.
َّ
تلك الألعاب بالذات على الحقد والعنف
ب�شكل خا�ص.
و�إنَّ معظم الأل �ع��اب ال �م��وج��ودة في
عالمنا ال�ع��رب��ي � �س��واء ك��ان��ت ع��ادي��ة �أو
الكترونية ه��ي ف��ي معظمها منقولة من
الغرب لبالدنا وفق م�ضمون ِقيَميّ يتعار�ض
مع قيم مجتمعنا ما �شكَّل وي�شكِّل خطر ًا
كبير ًا على �أجيالنا وهويتهم وثقافتهم.
وي �� �ش �ه��د م�ج�ت�م�ع�ن��ا ك �ث��اف��ة �أل��ع��اب
التكنولوجيا من الأتاري والننتندو وال�سيغا
والفيديو وجيم بوي وفاميلي جيمز و�ستريت
فايتر وغيرها حتَّى تحول �إلى �شبح يطارد
�أبناءنا ليل نهار ويحا�صر �أطفالنا في كلِّ
مكان ،في ال�شوارع والنوادي وغيرها .وقد
�أحدثت ه��ذه الأل�ع��اب ردود فعل متنوِّعة
نف�سية واجتماعية وتربويَّة و�صحية غير
متوقَّعة كونها هطلت علينا واجتاحت
�أ�سواقنا لت�سلية الأطفال وبق�صد المتعة

�آثارها ال�سلبية والإيجابيَّة.
الآث������ار الإي���ج���اب��� َّي���ة ل�ل�أل��ع��اب
االلكترونيَّة
�أ���ش��ارت ال��دِّ را� �س��ات �إل ��ى مجموعة
م��ن الإي �ج��اب �ي��ات ال�ن��ات�ج��ة ع��ن الألعاب
االلكترونية نذكرها كما يلي:
 -1تنمية قدرات الطفل العقلية باعتبار
تلك الأل�ع��اب تمثِّل ريا�ضة ذهنية تقوِّي
ملكة اال�ستدالل عند الالعب وتنمِّي قدرته
على التركيز والتفكير العلمي ال�سليم وعلى
و�ضع االحتماالت والدخول في التحديات.
هذا ف�ض ًال عن تن�شيط الذاكرة وتعويد
ال��ول��د على ال�صبر وال�م�ث��اب��رة .ويعتقد
بع�ضهم �أنَّ الأتاري ينمي الذكاء فيما ورد
القول عن �أحد الالعبين :يمكنني �أن �ألعب
الأتاري و�أنا مغم�ض العينين لأنِّي حفظت
طريقة برمجتها.
 -2تنمية القدرة على االبتكار واتِّخاذ
القرار والتغلّب على الم�شكالت من خالل
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م��ا تحويه م��ن معلومات ع��ام��ة ،وبرامج
تعليمية ،ما ي�ؤدي دور ًا �إيجابي ًا لجهة تنمية
قدرات الأطفال وم�ساعدتهم على االندماج
ف��ي ع��ال��م ال�م�ع�ل��وم��ات�ي��ة والتكنولوجيا
والمكننة الحديثة.
 -3ق�ضاء الطفل الالعب �أوقات ًا طيبة
و�سعيدة خالل فترة اللعب الق�صيرة �أو
الطويلة وملء وقت الفراغ وخ��روج الولد
من حالة الملل.
الآث��������ار ال�����س��ل��ب � َّي��ة ل�ل��أل���ع���اب
االلكترونيَّة
مما ي�ؤ�سف له �أنَّ الآث��ار ال�سلبية هي
الطاغية وخ�صو�ص ًا على ال�صعيد ال�صحِّ ي
م ��رور ًا بال�صعيدين الفكري والتعليمي
وانتها ًء باالجتماعيّ .
ويمكن ذك��ر ال�سلبيات على ال�شكل
الآتي:
�أ -على ال�صعيد ال�صحي:

كثيرة ه��ي ال��دِّ را� �س��ات التي تناولت
ت�أثير الألعاب االلكترونية عبر الحا�سوب
والفيديو والهاتف وغيرها من الو�سائل
في �صحّ ة الأطفال وال�شباب ،يمكن
�إي��راد بع�ض تلك الآث��ار على
ال�شكل الآتي:
� -1أ�� � �ش � ��ارت درا�� �س ��ة
م��اج���س�ت�ي��ر �� �ص ��ادرة عن
الجامعة الأم�ي��رك�ي��ة في
ب� �ي ��روت �إل� ��ى �أنَّ ه��ذه
الألعاب «ت�شجِّ ع الأطفال

على �إلحاق الأذى لي�س فقط بالمخلوقات
ال�غ��ري�ب��ة (الف�ضائية م �ث�لاً) ب��ل �أي�ض ًا
بالب�شر»  .وقد عدَّدت مجموعة م�شاكل
تنعك�س على الالعبين ومنها العداونية
واالن �ف �ع��ال ال �� �س��ري��ع وان �خ �ف��ا���ض ن�سبة
التركيز في الدرا�سة و�أوج��اع في الر�أ�س
والعينين ،و َنقَلت عن بع�ض االخت�صا�صين الج�سد ولياقته البدنية و�صحته.
في �أمرا�ض الروماتيزم �أنهم وج��دوا �أنَّ
 -4و�أ� �ش��ارت بع�ض ال��دِّ را� �س��ات �إلى
ال�ضغط والتوتر المتكررين خالل اللعب حال الإرهاق النف�سي التي يعانيها الطفل
ي�ؤدِّيان �إلى �أوجاع وم�شاكل في المفا�صل نتيجة الخ�سارة �أو الربح �أحيان ًا في تلك
وال �ع �� �ض�لات .م��ن جهتها ت ��ؤك��د (واي ��ن الألعاب.
كاوموتو) المتخ�ص�صة في �ش�ؤون الترفيه
 -5في فرن�سا تمَّ تحديد ع�شر حاالت
االلكتروني �أن العنف هو الذي يحكم في �صرع مرتبطة با�ستعمال �ألعاب الفيديو،
�ألعاب الفيديو.
وفي اليابان تراجع ال�شركات ح�ساباتها
 -2ت�شير الدكتورة كلود الطرابل�سي للحد من خطورة هذه المنتجات على جيل
(طب �أطفال) �إلى �أنَّ و�ضعية الطفل �أثناء الم�ستقبل .
اللعب جلو�س ًا ت�سبِّب له الأوجاع والت�شنجات
 -6ن�سيان الأط�ف��ال للجوع والعط�ش
في الكتفين والرقبة والعمود الفقري �إلى وعدم االهتمام بذلك �أو تناول الوجبات
جانب �أوج��اع في العينين والر�أ�س ب�سبب ال�سريعة من �شوكوال وبطاطا وغيرهما
التركيز على ال�شا�شة.
ل�سدِّ الجوع ما ينعك�س �سلب ًا على
 -3م��ا �أك��دت��ه مجلة العلم والحياة
�صحة الأطفال وال�شباب.
الفرن�سية نق ًال عن باحثين يعتـق��د الـبـعـ���ض �أن  -7لقد تحوَّلت هذه
بريطانيين من �أنَّ �ألأطفال
الألعاب �إلى مثل المخدر
وال��م��راه��ق��ي��ن المولَعين الأت��اري تنم��ي الذكاء ال� �ن ��اع ��م �أو التنويم
ب�ألعاب الفيديو تزيد لديهم فيـم��ا ورد الـق��ول المغناطي�سي الذي يعجز
ن���س�ب��ة ال �ك��ول �� �س �ت �ي��رول عن ع��ن �أحـ��د الالعـبيـن :الأطفال عن مقاومته.
ال�م�ت��و� ِّ��س��ط وه��م معرَّ�ضون
ب -ع��ل��ى ال�صعيد
ألـع��ب
�
أن
�
يمـكنن��ي
�أك�ث��ر م��ن غيرهم للإ�صابة
ال��ت��رب��وي والتعليمي
ب�أمرا�ض القلب وال�شرايين الأتـاري و�أنـا مــغم�ض والعقلي
ب�سبب ابتعادهم عن الألعاب العـينين لأنني حـفظت  -1ل��وح��ظ �إه �م��ال
الريا�ضية التي ت�شكل عام ًال طريــق��ة بـرمــجـتـها .الأط � �ف� ��ال لواجباتهم
المدر�سيَّة خ�صو�ص ًا �أنَّ
ت �ط��وي��ري � ًا ه ��ام� � ًا لأع �� �ض��اء
()1

()2
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تلك الأل�ع��اب ا�ستنزفت �أوقاتهم ب�شكل
ي��وم��ي ،م��ا ينعك�س �سلب ًا على الم�ستوى
التعليمي ب�شكل كبير وه��ذا م��ا يح�صل
دائماً.
 -2يُ�شير المعالج النف�سي جو عاقوري
�إلى �أنَّ ال�شاب الذي يدخل م�شروع ًا تريده
ال�شا�شة ويختار لعبته من الإط��ار الذي
تفر�ضه عليه يبد�أ اللعب بق�صد الت�سلية
وت�أتي النتيجة حما�سة ج�سدية و�إرهاق ًا
فكري ًا وكلَّما كب�س على �أزرار اللعبة ازداد
ت��وت��ره وت�شنُّجه لذلك يكون اللعب على
درجة عالية من االنتباه والغ�ضب ال�شديد
عند الف�شل ،ولكن �إذا نظرنا �إلى الألعاب
الأخ��رى مثل :ال�شطرنج نجد �أنَّها ت�سلي
وت�ح�رِّك الفكر وت��درِّب على التعامل مع
الآخرين ومن يمار�سها ي�شعر ب�أنَّه يتحكَّم
باللعبة التي تتطلب مناف�سة العقل الب�شري
�أف�ضل من مناف�سة جهاز الكومبيوتر .
� -3إنَّ م��ا تحمله تلك الأل �ع��اب من
م�ع�ل��وم��ات و�أخ �ل�اق وت�ق��ال�ي��د ب�ع�ي��دة عن
�أخالقنا وعاداتنا ومغايرة لتعاليم ديننا
()3
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هو خطير ج��داً ،فنوع البرامج التعليمية
لي�س مثالي ًا وال مقبو ًال في الكثير منها
ال �سيما و�أنها تُعلِّم االحتكار والتناف�س
المادي الخطير والهيمنة وال�سلطة والقوة
والعنف وغير ذلك.
ُ -4ي�ل�ف��ت ع��ال��م الأع �� �ص��اب (ك��ارل
بريبرام) �إلى �أنَّه مع مخزن الكومبيوتر
الهائل �صرنا نعتمد �أق��ل على الذاكرة
ون�ضع كلَّ ثقتنا في هذه العلبة ال�سحرية.
معتبر ًا �أنّ ح�ضارتنا غ� َّي��رت الطريقة
ال�ت��ي ينمو فيها العقل  .فيما ت�شير
الدكتور دينغمان �إل��ى� :أنَّ الأوالد اليوم
يك�سبون قدرات في ن�صف الدماغ الأيمن
على ح�ساب م�ه��ارات الن�صف الأي�سر،
لا من
والم�شكلة ف��ي ك��ون النتيجة ج�ي� ً
الأوالد ال��ذي��ن ق��د ي���ص��اب��ون بعجز في
م �ه��ارات ن�صف ال��دم��اغ الأي �� �س��ر ،وقد
ي�صبحون من مدمني متع االلكترونيَّات
المرئيَّة ال�سريعة الحركة و�أبطال ع�صر
الم�ؤثِّرات الخا�صة.
()4

ج -على ال�صعيد االجتماعي العام:

ُ -1ي�ل�اح ��ظ �أنَّ الع� �ب ��ي الأل� �ع ��اب
االل�ك�ت��رون� َّي��ة ال اع�ت�ب��ار ل��دي�ه��م للزمان
والمكان فمراكز اللعب مفتوحة.
 -2لقد تحوَّل الطفل بفعل تلك الألعاب
وم��ع ال��وق��ت �إل��ى �آل��ة لأن�ه��ا م�ج�رَّد �ألعاب
تعتمد على تحريك الأزرار وتركيز الذهن
على هدف واحد ب�سيط� .إنَّها �ألعاب غير
جماعية بمعظمها وال تعك�س روح الفريق
والجماعة والتعاون ،ما يحوّل الطفل بعد
فترة �إلى �أحادي النظرة والفكر والمزاج
كما �أنَّها تنمي لديه روح العزلة واالنطواء.

هذه الألع��اب ت�شجع
الأطف��ال عل��ى �إلحاق
الأذى لي���س فق��ط
بالمخلوق��ات الغريب��ة
(الف�ضــــائي��ة مثـــ�لاً)
بــ��ل �أي�ضــ�� ًا بالب�ش��ر.

الهوام�ش

((�(1صحيفة ال�سفير ،عدد � ،8892ص.9
(((2مجلة زهرة الخليج ،عدد � ،736ص.26

كانت مقبولة وفق ًا لمعايير ثقافتنا وديننا
وتقاليدنا ومفاهيمنا عن الإن�سان والكون
وال�ح�ي��اة وال�ع�لاق��ات وتحديد �أو تنظيم
فترات التعامل مع الكمبيوتر على �أن تكون
اال�ستراحة في الهواء الطلق قدر الإمكان
مع تحريك الج�سم.
 -4لي�س المطلوب �إبعاد �أبنائنا عن
التكنولوجيا ب��ل نريد لهم ا�ستخدامها
ب��ال �ط��ري �ق��ة ال���ص�ح�ي�ح��ة ال �ت��ي تبقيهم
م�سيطرين ع�ل�ي�ه��ا ،م��ع ال �ح��ر���ص على
البعد عن �سلبياتها و�أخطارها المادية
والمعنوية.
(((3ملحق نهار ال�شباب� ،صحيفة النهار.1995/8/22 ،
(((4ملحق نهار ال�شباب� ،صحيفة النهار.1995/9/11 ،
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� -3إنَّ الطفل يحقِّق انت�صارات وهميَّة
خ�لال اللعب ،وه��و بف�ضل تلك الألعاب
المبهرة يتحوَّل �إل��ى كائن مليء بالوهم
والخيال وجنون العظمة من دون �أن يكون
لذلك �أي واقع خارجي.
 -4ابتعاد الأط�ف��ال عن �أهلهم وعن
الحوار معهم بل عن الإخوة والأخوات.
دور �أولياء الأمور:
في هذه العجالة يمكننا ذكر مجموعة
من التو�صيات للأهل الكرام وهي:
 -1عليهم �إيجاد البدائل با�ستمرار عن
الألعاب االلكترونيَّة ب�شكل عام.
 -2عليهم مراقبة �أبنائهم وعدم تركهم
يرتادون مراكز الألعاب االلكترونيَّة ب�شكل
ع�شوائي والتعرّف �إل��ى نوع الألعاب التي
تمارَ�س وطبيعتها وبرامجها وفر�ض رقابة
على ذلك.
 -3الت�أكّد من فترة الراحة عند الأبناء
بعد كلِّ �ساعة من تلك الألعاب في حال

�ألعابن��ا الهادف��ة..
ب���دي���ل خ��ج��ول
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حممود ريا
لكلِّ ع�صر �أ�سلوب حياة ،يفر�ض نمطه على المجموع،
وير�سم قواعد ينبغي االلتزام بها للعي�ش في �إطار هذا الع�صر
وعدم االبتعاد عن الم�سار الذي ي�ؤ�س�سه.
�إال �أنَّ العي�ش في الع�صر ال يعني �أبد ًا التخلِّي عن الأ�صول،
بل �إنَّ �أف�ضل ما يمكن �أن يفعله المرء هو �أن يطوّع كلَّ جديد
ليكون في خدمة المبادئ والأفكار التي ي�ؤمن بها والتي تقدِّ م
له الخال�ص في الدنيا والآخرة.
وهذه المعادلة تحكم كلَّ �شيء في الحياة ،من الق�ضايا
العقائدية والأخالقية و�صو ًال �إلى لحظات الترويح عن النف�س،
وهي اللحظات ال�ضرورية كي يعيد النا�س «�شحن �أنف�سهم»
واال�ستعداد لف�صل جديد من الجدية في الحياة.

النمط التغريبي في
الألعاب الحربية يركز
ع��ل��ى ج��ع��ل ال��ع��دو
عربي ًا م�سلم ًا وي�شوه
����ص���ورت���ه وي��ج��ع��ل
البطل �أميركي ًا غربياً.
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وفي كلِّ ع�صر هناك و�سائل مختلفة
للترويح عن النف�س ،ولتمرير وقت الفراغ.
و�إذا كان هناك من تغيير �أ�سا�سي في هذا
المجال ،فهو ال��ذي نعي�شه في ال�سنوات
الأخيرة ،حيث تتبدل �أ�ساليب الت�سلية كل
�سنة ،ال بل كل �شهر و�أ�سبوع.
ومع انت�شار و�سائل االتَّ�صال الحديثة
والآالت االلكترونية ،ومع ت�صاعد التطوّر
ال�ع�ل�م��ي ،ب��ات��ت الت�سلية -وخ��ا� �ص��ة في
المدن المكتظة -ترتكز على التعامل مع
الكومبيوتر بكل م��ا يقدمه م��ن خدمات
ومن فر�ص للت�سلية البريئة ،وغير البريئة
على حد �سواء.
الألعاب االلكترونيَّة في خدمة
تغريب العالم
لقد �شهدت الفترة الما�ضية اتِّ�ساع ًا
غ �ي��ر ق��اب��ل ل�ل�ح���ص��ر ل �� �س��وق الأل� �ع ��اب
الإلكترونية ،وتحوَّلت عمليَّة �إنتاج هذه
الألعاب �إلى �صناعة حقيقية تدر ع�شرات
ال �م �ل �ي��ارات م��ن ال� � ��دوالرات ،ف��ي �أنحاء
العالم .وتتركَّز هذه ال�صناعة في الواليات
ال�م�ت�ح��دة الأم �ي��رك �ي��ة ح�ي��ث ت�ت�ج� َّم��ع في
مناطق محددة فيها ،ت�شبه بال�ضبط تركّز
ال�صناعة ال�سينمائية في هوليوود.
وكما �أنَّ �أف�لام هوليوود تقدِّ م نمط
الحياة الأميركي وتحاول تعميمه في الكرة
الأر�ضية ،ف��إنَّ الألعاب الإلكترونية التي
تقدِّ مها الم�صادر الغربية حافلة بالأفكار
وب��ال���س�ي�ن��اري��وه��ات ال�ت��ي ت�خ��دم م�شروع
تغريب العالم وتحويله �إلى تابع لـ «الطريقة
الأميركية» في الحياة.
ف��ي م��واج�ه��ة ه��ذه الهجمة الغربية

ال�شر�سة كان ال ب َّد من
العمل من �أج��ل �إيجاد
البديل -ول��و في الحدِّ
الأدنى -الذي يقدِّ م ر�ؤية
�أخ��رى للترفيه والت�سلية،
ر�ؤية تقوم على رف�ض النمط
التغريبي الذي يظهر في الألعاب،
وال �سيما الأل �ع��اب الحربية التي تركِّز
على جعل العدو في �أغلب الأحيان عربي ًا
وم�سلماً ،وت�شوّه �صورته ،وتجعل البطل
�أميرك َّي ًا غربياً ،فيرتبط الالعب بهذا
المثال الغربي وي�صبح هو مثاله الأعلى.
بديل �إ�سالمي عربي خجول
انطالق ًا من هذه الفكرة انطلقت بع�ض
الأطراف العربيَّة والإ�سالمية في م�سيرة
طويلة لتقديم ب��دي��ل ينطلق م��ن ِقيَمنا
الإ�سالمية والعربية ،و�إن كان ي�ستخدم
ن�م��ط الأل��ع��اب الإل�ك�ت��رون�ي��ة ف��ي تقديم
الخدمة الترفيهية ،بما ي�سمح لالعبين
ال�شبان وغيرهم في تم�ضية الوقت في
�إط��ار ترفيهي بعيدٍ عن اكت�ساب الأفكار
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التغريبية م��ن ناحية ،وخ ��الٍ م��ن عي�ش
التناق�ض بين االنبهار باللعبة وخو�ض
معركة �ضد ال��ذات الإ�سالمية المقدَّمة
كنموذج لل�شر والعنف.
وق��د ظهر العديد م��ن الأل �ع��اب التي
ت�ق��وم على ه��ذا ال�م�ب��د�أ منها م��ا ج�سّ د
المواجهة البطولية التي خا�ضتها المقاومة
الإ�سالمية في لبنان �ض َّد العدو ال�صهيوني
على مدى �سنوات (القوة الخا�صة  1و2
كمثال) ،ومنها ما ج�سّ د بطوالت ال�شعب
الفل�سطيني في انتفا�ضته المتوا�صلة في
وجه العدو ال�صهيوني نف�سه (تحت الرماد
وغيرها من الألعاب).
�أل���ع���اب ترفيهية ف��ي مواجهة
�أعداء الأمَّة
الميّزة الأ�سا�سية ف��ي ه��ذه الألعاب
وغيرها �أنَّ الالعب يعي�ش التماهي الكامل
بين حقيقته ك ُمعَادٍ لل�صهاينة الذين يقتلون
�أهلنا ويدمِّ رون بالدنا ،وبين الالعب في
اللعبة الإلكترونية الذي يخو�ض حرب ًا في
مواجهة ال�صهاينة �أنف�سهم وف��ي بقعة
افترا�ضية م�ستوحاة �إل��ى ح��د كبير من
البقعة الأر�ضية الحقيقيَّة.
لقد جعلت هذه الألعاب وغيرها عمليَّة
الترفيه جزء ًا من التعبئة المطلوبة للجيل
الجديد في مواجهة �أعداء الأمَّة ،وفتحت
�آفاق ًا وا�سعة �أمام �إنتاج «ثقافة �إلكترونية»
متكاملة مع ما تقدِّ مه المواقع الإلكترونيَّة
على �شبكة الإنترنت التي تقدم المعلومات
الحقيقية حول ال�صراع مع العدو وتحاول
الت�صدِّ ي للهجمة الإعالمية الغربية التي
ت�ستهدف �أمَّتنا ومقاومتها وثقافتها.

�إل� �ي� �ه ��ا وج �ع �ل �ه��م �أك��ث��ر
�إال �أنَّ ال�صورة في هذا
م��راك��ز
«ت��ق�����ص��ف»
ارتباط ًا بها.
المجال لي�ست وردية ب�شكل
أجنبية
ل
ا
ألعاب
ل
ا
إنتاج
�
�إنَّ تجربة لعبة القوَّة
ك��ام��ل ،و�إ َّن� �م ��ا ال ب��د من
االعتراف ب�أن هذه الألعاب العالم ب�آالف الألعاب ال �خ��ا� َّ��ص��ة ال �ت��ي �أنتجتها
التي �أُنتجت ال تلبي حاجات كل �أ�سبوع ،ما يجعل ال� �ج� �ه���ات ال �م �خ �ت ��َّ��ص��ة
ف��ي ل �ب �ن��ان خ�ل�ق��ت موجة
�أج �ي��ال �ن��ا ف��ي منطقتنا،
بـالـمنافـ�سـة
التفكـيـر
كبيرة م��ن االه�ت�م��ام بين
لا ع��ن ق��درت �ه��ا على
ف���ض� ً
ت�صوره.
يمكن
ال
ا
أمر
�
ً
� �ش �ب��اب �ن��ا وع��ل��ى م�ستوى
مناف�سة الألعاب الأجنبية
ال �ع��ال��م ،و�أث � ��ارت الكثير
في الأ�سواق العالمية.
مواجهة الكترونية غير متكافئة م��ن الإع�ج��اب عند المحبِّين ،والخوف
�إنَّ عدد الألعاب الإلكترونيَّة الحاملة من الآت��ي عند الأع��داء والمبغ�ضين ،ما
للنفَ�س الإ�سالمي المقاوم التي �أنتجت يجعل مو�ضوع اال�ستمرار في ال�سير في
خالل ال�سنوات الما�ضية ال يتجاوز عدد هذا الطريق حاجة ق�صوى ومهمة �سامية
�أ�صابع اليدين ،وقد يبلغ الع�شرات في ال يمكن ال�سماح لأي معوقات بالوقوف
�أح���س��ن الأح� ��وال ،ف��ي ح�ي��ن «تق�صف» �أمامها.
مراكز �إنتاج الأل�ع��اب الأجنبية العالم
الأل�ع��اب الإلكترونية الهادفة عالم
ب� ��آالف الأل �ع��اب ك��ل �أ� �س �ب��وع ،م��ا يجعل قائم بذاته ،وهو عالم ي�ستحق �أن يُق َّدم
ال�ت�ف�ك�ي��ر ب��ال�م�ن��اف���س��ة �أم � ��ر ًا ال يمكن له ك ُّل دعمٍ ممكن ،من �أجل �سد الذرائع
ت �� �ص �وُّره ،دون �أن يعني ذل��ك �أنَّ هذه وخ�ل��ق ال�ب��دي��ل ال�صالح ل�شبابنا ولكل
الألعاب المنتَجَ ة في عالمنا الإ�سالمي المهتمين بهذا ال�ع��ال��م ،ف��ي ك��ل �أنحاء
لم تقم بدور حقيقي في جذب �شبابنا العالم.
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�أن���ف���ل���ون���زا
الإن����ت����رن����ت
حتقيق� :صفيَّة حيدر �أحمد
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�أنفلونزا الخنازير �أو ( )H1N1فيرو�س الع�صر
الذي بات �أ�شهر من نا ٍر على علم ....هذا ما يقال،
لكننا �إذا ما �أمعنا النظر جيد ًا ف�سنرى العديد من
الفيرو�سات الفتَّاكة التي تت�سلل �إلينا من دون
رادع ،لأنَّنا ال ن�شعر بها �أ�صالً ،وهنا مكمن الخطورة.
فيرو�س الإنترنت هو من تلك الأمرا�ض الم�ستع�صية
والمنت�شرة في �أنحاء المعمورة ،فكيفما تلفتّ تجد
الأطفال وال�شبان وحتى العجزّ ي�ستعملونه دونما
هوادة �أو �شعور بعقارب ال�ساعة ،و�أ�صبح الإنترنت
في �أغلب الأحيان و�سيلة لإ�ضاعة الوقت و�إهداره
ف��ي �أم���ور مف�سدة وم�ضرة بالفرد والمجتمع.
ولإل��ق��اء نظرة عامة على ف��وائ��د وم�ضار هذه
التقنية الحديثة ،كانت لنا مقابلة م��ع �أحد
المتخ�ص�صين ف���ي م��ج��ال الإن���ت���رن���ت و�أح���د
الم�س�ؤولين ع��ن �أح��د مقاهي الإن��ت��رن��ت �أو الـ
« »coffee netالذي هو نقطة الو�صل الرئي�سية بين
الم�ستخدمين وبين عالم الإنترنت ،كما كان لنا
لقاءات مع بع�ض م�ستخدمي الإنترنت وذويهم.

بن�صائـح وال��ده��م��ا.
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موقع ال �أخالقي» ونبهه �إلى �ضرورة عدم
متابعة ميدانية
ال�سيد «ح�ي��در» الم�س�ؤول عن �إدارة معاودة ذلك ،وللأ�سف ف�إن هذا المتهم
�أحد مقاهي الإنترنت يقول �إنَّ معظم الذي كان فتى ال يتجاوز عامه الخام�س ع�شر.
�آراء من خلف الإنترنت
يق�صدون « »Coffee Netيق�صدونه بهدف
ولقطع ال�شك باليقين جلنا في القاعة
الت�سلية مو�ضح ًا �أنَّ �أعمار ه�ؤالء تتراوح
بين اثنتي ع�شرة �سنة وث�م��ان��ي ع�شرة ل�ل�إط�لاع ع�ل��ى بع�ض الآراء ع��ن كثب،
�سنة� ،أي العمر الأخطر في حياة الإن�سان والتقينا بالفتى جهاد البالغ من العمر
والذي يُحدّد فيه توجّ هه وربما م�صيره في ثالثة ع�شر عام ًا وال��ذي ق��ال �إن��ه يرتاد
الـ« »coffee netلمعرفة �أخبار كرة القدم،
الم�ستقبل.
�أ َّم� ��ا ع��ن ال�ق��وان�ي��ن في�ضعها مدير م�شير ًا �إل��ى �أنَّ �أهله على علمٍ تام بذلك
الـ« ،»coffee netولقد ذكر لنا بع�ض ًا من ولكن دون �أي توجيهات من قبلهم.
�أ َّم��ا فايزة ع .وبثينة ز .المتزوِّجتان
قوانينه الخا�صة التي يجب على كل زبون
�أن يلتزمها وه��ي :ال�ه��دوء ال�ت��ام ،وعدم فكان الإنترنت طريقهما لجمع المعلومات
و�إن��ج��از الأب��ح��اث ال�ج��ام�ع�ي��ة .وقد
ال��دخ��ول �إل ��ى م��واق��ع ال �أخ�لاق �ي��ة �أو
�شدَّدت بثينة على ر�أيها عن فائدة
ا�ستخراج �صور �إباحية� ،أما عن العمر
الإن � �ت� ��رن� ��ت ف� ��ي ال �ع �ل��وم
ف�لا ت��وج��د � �ش��روط عنده
ي���رت���ادان الإن��ت��رن��ت وال��درا� �س��ة وال�ت��وا��ص��ل مع
بهذا الخ�صو�ص.
وحول مراقبة �أدائهم للمعلومـات �أحـيــانــ ًا الأقرباء والأ�صدقاء.
وف ��ي ال�م�ق�ل��ب الثاني
�أ�� �ش ��ار �إل� ��ى �أ َّن � ��ه يتفقَّد
ألعـاب
ل
بـا
وللتـ�سـلــي
م��ن محل الإن�ت��رن��ت كانت
ال �� �ش��ا� �ش��ات ب �ي��ن الحين
أخــرى
�
ا
أحـيـان
�
المميزة
ً
م �ج �م��وع��ة م ��ن ال�شباب
والآخ ��ر ف��ي ن�ظ��ر ٍة عابرة
ولكن لي�س دوم �اً ،مع �أنَّه ولكنهـما يـحـر�صــان المتحلِّقين ح��ول �إح��دى
�ألقى القب�ض «على �أحد دائ��م�� ًا على الــتقـيد ال�شا�شات ،ف�أخذوا يتكلَّمون
ويثنون على الإنترنت دون
المتهمين ب��ال��دخ��ول �إلى

ت����رت����اد ق���اع���ات
الإن��ت��رن��ت للبحث
عن المعلومات في
الظاهر وحين ت�سنح
ال��ف��ر���ص��ة تتحدث
م����ع م��ج��ه��ول��ي��ن
دون علم ال��وال��د.

التجني��د ال�صهيون��ي
يت��م عب��ر الإنترن��ت
هــائــ��ل.
بكــــــ��م
ٍ
ٍّ
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تحفّظ لما ي�سهل لهم في حياتهم الخا�صة
من جمع المعلومات والأح��داث الجديدة
والأبحاث ومواقع التحادث كالفاي�سبوك
(موقع �شهير لإن�شاء المجموعات والتوا�صل
والتعارف) �إ�ضافة �إلى المحادثة الفورية
التي كانت �سبب ًا لزيجة ابن عم �أحدهم.
وبعد دخ��ول فتى وفتاة وط��رح بع�ض
الأ�سئلة عليهما قالت الفتاة «نور �إ�سماعيل»
وعمرها اثنتا ع�شر عام ًا �إنَّهما يرتادان
الإن �ت��رن��ت للمعلومات �أح �ي��ان � ًا وللت�سلي
بالألعاب المميزة �أحيان ًا �أخرى ولكنَّهما
يحر�صان دائ �م � ًا على التقيد بن�صائح
وال��ده�م��ا ال��ذي ا�صطحبهما �إل��ى هناك
للمرة الأولى ،كما �أنه ين�ضم �إليهما �أحيان ًا
دون علمهما لمباغتتهما وللإطالع على ما
يفعالن.
و�أخير ًا كان النموذج الخفي والذي لن
ن�أتي على ذكر ا�سمه تفادي ًا للم�شاكل بين
الوالد وابنته التي ترتاد قاعات الإنترنت
للبحث عن المعلومات في الظاهر وحين
ت�سنح الفر�صة للتحادث مع المجهولين
دون علم الوالد ال تتردَّد في ذلك .هي تعلم
�أنها تقوم بالمخاطرة وتقول �إن والدها
ين�صحها دائماً ،ولكن ف�ضولها الم�شاك�س
يدفعها نحو ذلك! قالتها وهي تبت�سم....
الأهل واالنترنت
طرق �أبواب بع�ض البيوت كان ال بّد منه
لال�ستف�سار من بع�ض الأهالي عن �آرائهم
المتعلقة بهذه االنفلونزا المعدية ،وما
�إذا كانوا على علم بالمخاطر التي تحيق
ب�أبنائهم �أو الآث��ار التي يتركها الإنترنت
على فلذات �أكبادهم.
ال�سيدة «ه �ي��ام غ��ري��ب» لديها �أرب��ع
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فتيات في �سنِّ المراهقة ،ب��د�أت حديثها
بالتكلّم عن الحدِّ من ارتيادهنَّ لمقاهي
الإنترنت خوف ًا من المواقع التي ت�ساهم
في ان�ح��راف �شباب ه��ذا ال�ي��وم� ،إ�ضافة
�إل��ى الجو ال��ذي قد يكون م�شبوه ًا في الـ
« »Coffee Netوال��ذي دفعها �إل��ى انتقاء
�أح� ��د ال �م �ق��اه��ي ال �ق��ري �ب��ة م��ن المنزل
والمعروفة ب�إدارتها الجيدة ،م�ضيف ًة �أنَّها
ال ت�سمح البنتها «لبنى» المولَعة بالإنترنت
بالذهاب �إل��ى المقهى �إال في حال وجود
بحث درا�سي بحت.
ف�ضل جلب الإنترنت �إلى
نموذج �آخر ّ
المنزل بدل ال�سماح البنه بالذهاب �إلى
المقهى ،ففي المنزل كما يقول ال�سيد
«م�صطفى فرج» والد «�ساري» البالغ من
العمر �أح��د ع�شر ع��ام�اً ،المراقبة تكون
ل�صيقة فيتمكَّن من �إبعاد ابنه عن كلِّ ما
ي�ضر بنف�سيَّته و�أخالقه م�ؤكِّد ًا �أن��ه حتَّى
في المنزل هناك �أوق��ات محددة ي�سمح
فيها با�ستخدام الإنترنت .و�أ��ض��اف �أنَّه
يجب على الأه��ل توعية �أوالده ��م عبر
المناق�شة وال �� �ص��راح��ة ال �ت��ي يتم
بنا�ؤها عبر الثقة.
ب���ي���ن ي�����دي �أط����ب����اء
مخت�صين
ل�ك��ن ه��ل ا�ستعمال
الإنترنت ينطوي على
م �خ��اط��ر ف �ق��ط �أم
ل���ه ا� �س �ت �ع �م��االت
مفيدة؟ للإجابة

عن هذا الت�سا�ؤل ق�صدنا الأ�ستاذ الجامعي
المخت�ص في
ّ
الدكتور «رم��زي جزيني»
مجال الإنترنت والكومبيوتر ليطلعنا على
خفايا الإنترنت ومزاياه.
يقول الدكتور جزيني� :إنَّ الإنترنت
كان متوفِّر ًا منذ �ستينات القرن الما�ضي
ولي�س حديثاً.
وهو مثله مثل �أي علم �آخر �سالح ذو
حدّين ،فهو قمَّة النقمة والنعمة معاً ،وذلك
يعتمد على طريقة ا�ستخدامنا له ،محذر ًا
م��ن مر�ض �إدم ��ان الإن�ت��رن��ت �أك��ان لجهة
الخير �أو ال�شرّ ،فمن م�ساوئه الت�أثيرات
وخا�صة على المراهقين وحتَّى
َّ
ال�سلوكيَّة
الكبار منهم ،فللتعارف الكاذب �أثر نف�سي
على الإن�سان كما �أنَّه م�ض ٌّر ب�شكلٍ كبير،
هذا �إذا ما ذكرنا المواقع غير المحت�شمة
والم�سيئة للأخالق وال�سلوكيات المجتمعية
والتي تجذب �أعمار ًا معينة من الجن�سين،

و�أحيان ًا كبار ال�سنّ � .أما بالن�سبة للم�ساوئ
الج�سدية فكثيرة منها الجلو�س الطويل
�أم ��ام الكومبيوتر م��ن �أرب ��ع �إل��ى خم�س
�ساعات �إذا لم يكن �أك�ث��ر ،دون ال�شعور
بمرور الوقت ،بالإ�ضافة �إلى ال�ضرر الذي
يلحق بالنظر والظهر والأ�صابع والمع�صم.
وي�ضيف د .ج��زي�ن��ي ق��ائ�لاً« :م��ن �أب��رز
م�ساوئ الإنترنت حرق الوقت بطريقة غير
معقولة .وال يجب ن�سيان الأفكار العقائديَّة
الم�سمومة للجيل ال�شاب ،وال العادات
االجتماعية الغريبة التي تنعك�س من خالل
اللبا�س والمظهر» .وتابع الدكتور جزيني
كالمه بكلِّ ثقة عن العقائدية ال�سيا�سية
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الك��ذب ال ب��د منه في
العـالق��ات الـمــبنـي��ة
على �أ�س���س الإنترنت،
ول��و ُوج��دت الكامي��را
ف��ي بع���ض الأحي��ان.

التي يحرِّكها ال�صهاينة كما يريدون من
خالل الإعالم والإنترنت ،فال يت�صوَّر �أحد
�أنَّهم قد يتركون و�سيل ًة مه َّم ًة كالإنترنت
دونما ا�ستغالل ،ف�أكثر المواقع الإباحيَّة
وغير المحت�شمة هي من �صنع �أيديهم.
كل هذا وبعد ،فالتجنيد ال�صهيوني يتمّ
عبر الإنترنت بكمٍّ هائلٍ  ،وم�ستوىً عالٍ من
الدقة دون �أن ي�شعر المتلقي بذلك بادئ
الأم ��ر ،وم��ن ح�سن حظِّ نا ف��ي لبنان �أنَّ
الدولة تراقب هذا الو�ضع بدقة مما يبعث
على الطم�أنينة قليالً ،ويقلل من انت�شاره
كما في بلدان �أخرى.
هذا على �صعيد م�ساوئ الإنترنت� ،أمَّا
على �صعيد المنفعة والخدمات
فهي ال تُع ّد وال تُح�صى ،و�أكمل
الدكتور قائالً :ال �شيء البتة
ال يمكننا الح�صول عليه عبر
الإنترنت .فقد تطوَّرت خدمات
الإن �ت��رن��ت �إل ��ى ح��دٍّ ب�ع�ي��دٍ ج��داً،
لدرجة �أ َّن��ه يمكننا �شمّ نموذج من
زجاجة عطرٍ ما عبر �آل ٍة تو�ضع لدينا
في المنزل.
ال�سكوت من ذهب
يقول الدكتور جزيني:
�إنَّ ال��درد� �ش��ة ل�ه��ا ت ��أث �ي��رات �سلبية
و�إيجابيَّة كما الإنترنت ،ولكن على نح ٍو
أبحاث على
�أو�سع و�أ�شمل ،مدعم ًا ذلك ب� ٍ
�أر���ض ال��واق��ع .ف��أم��ور «ال��درد��ش��ة» تزداد
تعقيد ًا وجر�أ ًة في الأماكن التي توجد فيها
كاميرات ،في�صبح االتِّ�صال عبر ال�صوت
وال�صورة ممَّا يُ�ساهم في تطوّر الأمور
نحو الإ��س�ف��اف ف��ي الحديث والعالقات
التي تلفها ال�شوائب والمحرمات ،وخا�ص ًة

ب ��أن��ه ال يجب على �أوالده ال�ت�ع��رف �إلى
الإنترنت بالمطلق و�أنّ في ذلك حماية
لهم ،ه��ذا �أي�ض ًا خط�أ ف��ادح ،فعلى الأم
�أو الأب �أن يقدما المعلومات لأوالدهما
بطريقة منظمة وممنهجة وه��م تحت
نواظرهما كي ال يح�صلوا عليها بطريقة
�أخرى خاطئة من الخارج.
نهاية المطاف
وبعد البحث وراء الكوالي�س ك��ان ما
يلي�« :أنفلونزا الإنترنت» متف�شية بطريق ٍة
غير معقولة وغير قابلة لل�سيطرة ،والوقاية
منها �أ�سهل بكثيرٍ من العالج الذي لي�س
له ترياق في وقتنا الحالي ولربما الحق ًا
�أي�ضاً .الإنترنت ها ٌّم جد ًا في حياتنا ولكن
الأهمّ هو معرفتنا لطريقة ا�ستعماله وبدقة
كي ال نعلق في �شباك متاهاته ،و�إنّ الكذب
ملح «ال��درد��ش��ة» مع الغرباء ،و«الفاي�س
بوك» كمينٌ محكم لحياتنا االجتماعية،
فاحذروا هذه «الأنفلونزا» �صيف ًا �شتاءً،
َوقُوا �أوالدكم �صقيعها عبر دفء عالقاتكم
الوثيقة معهم ومتابعتكم الدائمة لحرارة
الإنترنت المت�صاعدة.
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عندما نكون في �أم��اك��نٍ غير مراقبة �أو
غرف معزول ٍة عن الآخرين .وتابع حديثه
ٍ
م�ستطرداً :الكذب ال بد منه في العالقات
المبنيَّة على �أ�س�س الإنترنت ،ولو وجدت
الكاميرا في بع�ض الأحيان .ناهيك عن
�ضرره القاتل في تجنيد العدو الإ�سرائيلي
للأ�شخا�ص دون علمهم �أوالً ،وا�ستغاللهم
الحقاً .ولكن في الجانب الآخر ،ال يمكننا
�إل �غ��اء منفعة ال��ـ « »chattingلتقريب
الم�سافات بين الأهل والأقارب والأ�صدقاء،
وخا�ص ًة الم�سافرين منهم.
دره���م وق��اي��ة خ��ي��رٌ م��ن قنطار
عالج
مع االنتقال �إلى دور الأهل في معالجة
«�أنفلونزا الإنترنت» �أو تفاديها� ،أك��د د.
جزيني على �أهميَّة متابعة الأهل للأوالد
منذ ال�صغر و�إطالعهم على دور الإنترنت
في ت�سهيل �سبل العي�ش في حياتنا اليومية،
لكن �ضمن الحدود المتعارف عليها وح�سب
العمر المنا�سب .محذِّ ر ًا من عدم ال�سماح
للأوالد با�ستعمال «الكومبيوتر ال�شخ�صيِّ
المحمول» دون �إذن م�سبق ،وم��ن و�ضع
الكمبيوتر في غرفة الأوالد الخا�صة بعيد ًا
عن المراقبة.
�أخ�ي��ر ًا �شدد د .جزيني على اللجوء
�إل��ى اعتماد ال�صراحة والثقة ك�ضمان
لل�شاب �أو الفتاة على حدٍ �سواء ،فالتربية
ال�سليمة هي الأ�سا�س واالتِّ�صال الوثيق
والعالقة المميزة بين الأه��ل والبنين،
خا�ص ًة المراهقين منهم� ،ضرورية جداً،
ويمكن للوالدين المراقبة تحت عنوان
الم�ساعدة كي ال ي�شعر ال�شاب �أو الفتاة
بانعدام الثقة بينه وبين ذويه .االعتقاد

حكم و�سائل اللهو

وال��ت�����س��ل��ي��ة
ال�شيخ ح�سن الهادي
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و�سائل اللهو والت�سلية من العناوين التي اقتحمت مجتمعاتنا،
وتغلغلت فيها ،وباتت ت�شكّل جزء ًا من الحياة اليوميّة للكثير
من النا�س ،وت�ستهلك ن�سبة معتدّ ًا بها من �أوقاتهم ،وال �سيّما
�شريحة ال�صغار وال�شباب .وقد �أدّى التطوّر التكنولوجي العام
�إلى تنوّع و�سائل اللهو والت�سلية بال�شكل والكيفيّة والم�ضمون؛
فلم تعد م�ضامينها مقت�صرة على الت�سلية ،بل وُجّ هت لبثّ الكثير
من القيم والمفاهيم الغربية� ،أو تلك التي ت�ؤثّر في ال�سلوك
العام ،وت�ؤ�سّ �س لنمط جديد وغريب عن ثقافتنا الإ�سالمية من
ال�سلوك الفردي واالجتماعي...
ولهذا كلّه كان من ال�ضروري جد ًا �أن يلتفت النا�س �إلى م�ضا ّر
هذه الألعاب والو�سائل ،والعمل على توجيه كيفيّة اال�ستفادة
منها ،بعد معرفة حكمها ال�شرعي ،وانعكا�ساتها على م�ستقبل
�أبنائهم.

معنى اللهو واللغو:
اللهو ك ّل ما �شغلك من هوى وطرب ،وما
تلت ّذ به النف�س وينبعث عن القوى ال�شهويّة(،)1
وال�شيء يتلذّذ به الإن�سان فيلهيه� ،أو هو ما
ي�شغل الإن�سان عمّا يعنيه ويهمّه ،ويعبّر عن
كل ما به ا�ستمتاع باللهو(.)2
و�أمّا اللغو فهو ما ال يعت ّد به من الكالم،
�أو هو ما ال يعت ّد به على الإط�ل�اق ،في�شمل
الكالم وغيره.
حكم مجال�س اللهو والمع�صية:
م��ن مجال�س اللهو ال�م�ح�رّم المجل�س
الذي يكون فيه الف�سق والفجور والمع�صية؛
فتُرتكب فيه المحرّمات �أو تُترك الواجبات.
واللهو هنا هو ال�شغل والغفلة عن ذكر اهلل
ت�ع��ال��ى .وال ي�ج��وز لأح��د الح�ضور ف��ي هذه
المجال�س ،ب��ل يجب ال �خ��روج م��ن مجل�س
المع�صية واالعترا�ض على عمل العا�صين،
من باب النهي عن المنكر مع تحقق ال�شروط
ال�شرعيّة ،وهذه المجال�س مثل:
 الح�ضور في مجل�س (كالقاعة ونحوها)تُ�شرب فيه الخمور.
 الح�ضور في مجال�س الغناء والمو�سيقىال �ل �ه��و ّي��ة ال�م�ن��ا��س�ب��ة لمجال�س �أه ��ل اللهو
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حرم��ة اللع��ب ب���آالت
تـخـتـ���ص
الـقـم��ار ال
ّ
باللع��ب المبا�ش��ر ب��ل
ت�شم��ل اللع��ب عل��ى
الحا�س��وب وغي��ره من
الأجه��زة االلكترون ّي��ة.

والع�صيان� ،إذا �أدّى ذلك لال�ستماع �إليها �أو
�إلى ت�أييدها �أو ترتّب �أيّة مف�سدة �أخرى.
�أحكام الإنترنت:
تمهيد:
ت �ت �ن �وّع اال� �س �ت �ف��ادة م��ن االن �ت��رن��ت بين
الأم��ور التجاريّة ،واالت�صال ،والبحث عن
المعلومات ،والت�سلية ...والوا�ضح �أنّ حكمه
ال�شرعي يرتبط بطبيعة اال�ستفادة منه ،فعند
م��راع��اة ال�ضوابط ال�شرعيّة ف�لا مانع من
اال�ستفادة منه كو�سيلة� ،إ ّال مع وجود محرّم
ب��ذات��ه كالنظر �إل��ى ع��ورة الآخ ��ر� ،أو �إث��ارة
ال�شهوات في المحرّم �أو ترتّب عنوان ثانوي
محرّم كالت�أييد والترويج للمواقع الإباحية
مثالً.
�أ -فتح مواقع االنحراف:
ال يجوز فتح �أو ت�صفّح المواقع المحرّمة،
ومواقع االنحراف وال�شذوذ ،حتّى و�إن كان
الفتح �أو الت�صفّح لمعرفة ما يدور فيها للك�شف
فقط دون �إ�شباع النظر ،ف ��إنّ ال�شخ�ص ال
ي�أمن من االنحراف �أو الوقوع في الحرام �أو

ال ي���ج���وز ف��ت��ح �أو
ت�����ص��فّ ��ح ال��م��واق��ع
ال��م��ح��رم��ة ،وم��واق��ع
ّ
االنحــراف وال�شــذوذ.
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ترتب المف�سدة كت�أييد الحرام .
ب -حكم تبادل النغمات اللهويّة في
االنترنت:
ال يجوز ال�سماح بتبادل نغمات الهواتف
اللهويّة بل مطلق النغمات اللهويّة ،المنت�شرة
على مواقع الإنترنت.
ج� -أخ��ذ بع�ض الأ�شياء من موقع
وو�ضعها في �آخر
ال يجوز على الأح��وط �أخذ بع�ض �أ�شياء
من موقع وو�ضعها في موقع ث��انٍ ب��دون �أخذ
ر�أي �صاحبها� ،إذا عُ َّد ذلك ت�صرّف ًا في مال
الغير عرف ًا ولم يكن را�ضي ًا بذلك.
ال�شك في
ّ
د-االتّ�صال باالنترنت مع
�إجازة �شبكة االتّ�صاالت
ي�ج��وز ا��س�ت�خ��دام اال ّت �� �ص��ال الال�سلكي
الموجود في الكمبيوتر المحمول- ،الذي
ي �خ �وّل ��ص��اح�ب��ه اال ّت �� �ص��ال ب���أق��رب �شبكة

واال ّت �� �ص��ال ب��االن�ت��رن��ت -م��ع وج��ود احتمال
عقالئي ب��أنّ بائع الكمبيوتر ا�ستجاز �شبكة
االتّ�صاالت ومن ثمّ قام ببيعه مع حقّ االمتياز
المذكور ،و�إ ّال مجرد وجود مثل هذه القابلية
فيه ال يعطيك الحقّ في الت�صرّف فيه من
دون ا�ستجازة ال�شبكة.
�أحكام بع�ض الألعاب:
الألعاب من الو�سائل التي ي�ستفيد منها
ال�صغار والكبار ،ك ٌّل بما ين�سجم مع حاجاته
وقدراته .وترتبط حرمتها �أو حليّتها ،بنوعها
�أو كيفيّة اللعب بها ،ف���إذا كانت م�صنوعة
لال�ستفادة المحرّمة ك ��آالت القمار فيحرم
اللعب بها ف�ض ًال عن �صناعتها وبيعها ،و�إن
كانت م�صنّعة لال�ستفادة المحلّلة منها ،فيُنظر
�إلى كيفيّة اللعب بها �إذا كان محرّم ًا �أم ال.
�أ -حكم اللعب بالورق:

 اخ �ت�لاف ال �ع��رف ف��ي ك��ون اللعببالورق قماراً:

اللعب بالورق المع ّد عرف ًا للقمار ،وكذا
اللعب بالآالت التي يع ّد اللعب بها قمار ًا عرفاً،
يحرم علی الإطالق حتّى و�إن كان اللعب بها
بال رهان وبهدف الت�سلية .و�أمّا مع اختالف
العرف في كون اللعب ب�آل ٍة قمار ًا يكون حكمه
حكم القمار المحرّم و�إن كان بال رهان �إذ ال
ُب َّد في جواز اللعب في هذه الموارد من �إحراز
�أنّ العرف لم يعد يراه �آلة للقمار.

 ل �ع �ب��ة ال� � � ��ورق ع �ل ��ى الأج � �ه� ��زةااللكترونية:

ح��رم��ة ال�ل�ع��ب ب � ��آالت ال �ق �م��ار ال
تخت�ص باللعب المبا�شر ب��ل ت�شمل
ّ
اللعب على الحا�سوب وغيره من الأجهزة
االلكترونيّة.
ب -حكم لعبة البليارد:
ال يجوز اللعب بها �إذا لُعبت مع الرهان
�أو ا�ستلزمت مفا�سد �أخالقيّة �أو اجتماعيّة �أو
كانت م�صحوبة بارتكاب المحرّمات ال�شرعية.
ج -حكم الألعاب الريا�ضية
ال م��ان��ع م��ن الأل �ع��اب ال��ري��ا��ض� ّي��ة حتى
ال�ق�ت��ال� ّي��ة منها ح�ي��ث ي���ض��رب المتقاتلون
بع�ضهم بع�ض ًا خالل التمرين وربما يك�سر
�أحدهم ي��ده �أو رج�ل��ه� ...إذا لم يكن هناك
خوف على النف�س �أو �ضرر معتنى به ،مع ر�ضا
الطرفين بها .و�أمّا الديَة فمع تحقّق موجبها
يجب �ضمانها �إ ّال �أن يتمّ �إبراء الذمّة.

حكم الم�سابقات التلفزيونيّة:
ال ي��وج��د � �ص��ورة ��ش��رع� ّي��ة للم�سابقات
التي تعر�ضها قنوات تلفزيونيّة ،من خالل
الم�شاركة بها عبر خط ال �ج �وّال ،و�شروط
الم�سابقة هي �أن ير�سل الفائز �أكبر قدر من
الر�سائل من الهاتف الجوّال وتقوم القناة
ب�إر�سال مبلغ  100دوالر للفائز وذلك فيما �إذا
كان هناك توافق بين القناة و�شركة الهاتف
على زي��ادة ثمن المكالمة وعمّا كانت عليه
ليقوموا بتقا�سمها فيما بينهم.
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الهوام�ش

(((1المكا�سب ،ال�شيخ الأن�صاري،ج� ،2ص.48
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ا�ست�شهد عماد قبل فترة طويلة
م���ن ح���رب ت��م��وز  ،2006ول���م يكن
الق�صف العنيف الذي دمّر المكان في
قريته �صريفا حيث ت�صدى ورفاقه
للعدوان الإ�سرائيلي �سوى ج�سر عبور
لج�سدٍ ملَّ من خوائه ،فروحه كانت
ت�سبح في ملكوت ع�شق من نو ٍع �آخر،
وق��د ذاب��ت �أط��راف��ه �شوق ًاً ،ل��ذا كان
رفاقه المقرّ بون ينادونه بالـ«ال�شهيد
الحي».
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بعد �أن �أنهى ال�صف الرابع
غربة الطفولة
�صديقه
زي��ارة
إلى
�
عاد
المتو�سط ليبد�أ العمل في
ك���ان���ت ح�� ��رب ت �م��وز
ت��زوج حديث ًا مع مهنة الميكانيك محاو ًال
خاتمة غربة طويلة عا�شها ال��ذي ّ
ه��ذا ال�شاب ال��ذي ر�سمت خطيبت��ه ولك��ن ه��ذه ق��در الم�ستطاع التخفيف
من �ضغط الحياة القا�سية،
ال �ح��رب الأه �ل �ي��ة خطوط
معهم��ا
حم�لا
الم��رة
وب�� �م� ��وازاة ع �م �ل��ه ،تابع
حياته وه��و ال ي��زال طف ًال
ل��م يبلغ ال�سنة م��ن عمره ال�ش��يء الوحي��د ال��ذي درو�س ًا ثقافية ،ولكن تلك
عندما اختُطِ َف والده ولم ادخ��راه لمنزلهما وهو ال �ف �ت��رة ل��م ت ��دم طويالً،
فعماد �شخ�ص ذكي محب
يُعرف م�صيره ،فعا�ش في
الثــمين��ة.
ال�سـجـ��ادة
ل�ل�ع�ل��م ،ن��اف��ذ الب�صيرة،
دائر ِة الالا�ستقرار ،يتنقلُ
فالتحق بالحوزة العلمية
م��ن ب �ي� ٍ�ت �إل ��ى ب �ي� ٍ�ت .وقد
حاولت �أم��ه جهدها لأج��ل التخفيف من �إل��ى جانب عمله ،وتميّز خ�لال درا�سته
�شعور اليتم بعد �أن ت��مّ الت�أكد من وفاة بدقة مالحظاته ومثابرته على تح�صيل
والده .وقد اختزن قلب �صغيرها الوحدة �أف�ضل ما يمكن من المعلومات التي عمد
وال�غ��رب��ة وال �ح��زن الكبير لكنه ا�ستطاع �إلى فهمها جيد ًا بحيث كان ال يُجادل في
ب�صبره وتجلّده �أن يحولها �إل��ى ق��و ٍة في م�س�ألة �إال وك��ان على قدر النقا�ش فيها،
حتى �أنه كان �إذا ما جال�س رفاقه من طلبة
الحياة.
الجامعة ،و�سُ مع حديثهم ،ال يغزو ال�شكّ
�شغف بالعلم والعمل
تنقَّل عماد في ال�سكن ما بين بيروت �سامعهم في �أنه تخرّج قبلهم.
الع�شق هلل
وقريته �صريفا.
و�ضع عماد برنامج ًا عبادي ًا روحي ًا
بعد �سنوات تزوَّجت والدته و�أنجبت
�صبيين ،فعا�ش عماد �ضمن تلك العائلة خا�ص ًا به ،فكان كثير ال�صيام ،مواظب ًا
ال�صغيرة ،و�إل��ى جانب عمه (زوج �أمه) على بع�ض ال�صلوات خ�صو�ص ًا �صالة
تحمّل الم�س�ؤولية مبكراً ،فترك الدرا�سة ال�ل�ي��ل ،ول��م يكن ليتهاون ب� ��أي تف�صيل
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�صغير ،فتجلّت على تقا�سيم
الأخ �ي��رة ،ف ��إن ل��م يلتقيا
لرجال
�ستكون
الغلب��ة
وجهه �سحن ٌة من ال�صفاء
ت �ح��ادث��ا ع �ل��ى ال �ه��ات��ف،
الخال�ص ما هي �إال انعكا�س المقاوم��ة ولكنه��م لن وكثير ًا ما كان عماد يُبالغ
لما اختزنه قلبه من تعلّق ي�شهدوا االنت�صار لأنها ف��ي ت�ع�ب�ي��ره ع��ن محبته
باهلل ع ّز وج ّل و�أه��ل البيت ليــل��ة ا�سـتـ�شهادهم لل�سيجارة �أم��ام �صديقه
ربط
 ،Rفبدا جلي ًا في ِ
و� �س �ي��م ال � ��ذي ال يُطيق
لها.
أوا
�
ي
يته
أن
�
وعليهم
ّ
تفا�صيل حياته بهم ،فما
رائحتها ،ف�ك��ان ال يترك
يقوله من �أدع�ي��ة وزي��ارات
منا�سب ًة �إال وذكّره بذلك.
ومناجاة كان د�ستور ًا بيّن ًا له .وقد ت�أثر
ك��ان ع�م��اد ق��د ت �ق �دّم بطلب للتفرغ
كثير ًا بنهج الإم��ام الخميني{ فكان في �صفوف المقاومة �إلى جانب متابعته
من المدافعين عن والية الفقيه و�أهميتها لدرا�سته الحوزوية ،وقد عزم على عدم
في الحفاظ على �أ�صالة الإ�سالم المحمدي القيام ب��أي عملٍ ما خال الجهاد معتبر ًا
حتى ظهور �صاحب الأمر| ،كما تعلّق ذلك ج��زء ًا ال يتجز�أ من �سلوكه �إلى اهلل
قلبه بالإمام الخامنئي}.
ع ّز وج�لّ ،وعلى الرّغم من �صعوبة قبول
خدمة العمل المقاوم
طلبه لأنَّه وحيد �أمه لجهة الأب ،خ�صو�ص ًا
ولأن ��ه � �ش��ابٌّ مثقفٌ ويتمي ُز بخلفية و�أنَّ هذا القرار �صدر عن الأمين العام
ثقافية-علمية وا�سعة ،كان ي�ض ُع ما تعلّمه لحزب اهلل ،ما �سبب له �أزمة نف�سية� ،إال
في خدمة م�سيرة المقاومة ،معتبر ًا نف�سه �أنَّه �آثر ال�صبر واالنتظار �إلى �أن كان ذلك
�أن��ه ال ي��زال ف��ي رك��بِ الجاهلين �ساعي ًا بعد مرور ثالث �سنوات.
كريم النف�س
للتح�صيل �أك �ث��ر ،فكلما اغ �ت��رف غرفة
في �أح��د الأي��ام �أُه��دي عماد �سجادة
ازداد عط�شاً ،وقد كتم عمّن حوله عمله
في المقاومة ،فكان ي�شارك في الدورات عجمية ثمينة م��ن �صديقه ،ف�ف��رح بها
والمهمات الجهادية من غير �أن يُ�شعر وعاد �إلى خطيبته طالب ًا �إليها �أن تحتفظ
بها لمنزلهما ،وكانت هذه ال�سجادة هي
�أحد ًا بذلك.
�شخ�صية مرحة
�أوَّل ما يجهِّزان ،ولكن بعد فترة تزوج
ك��ان ع�م��اد �شخ�ص ًا ب�سيط ًا يبتع ُد �أحد �أ�صدقائه ،وعندما ذهب لزيارته في
عن الأم��ور المعقّدة ،م��زوح� ًا بعيد ًا عن ال�شتاء تفاج�أ ب�أن منزله خالٍ من ال�سجاد
الإ��س�ف��اف ،محب ًا لمن ح��ول��ه ،ودود ًا مع وه��و ال ي�ستطيع �شراء �أي��ة واح��دة ،فعاد
�أ�صدقائه وخ�صو�ص ًا ال�شيخ و�سيم �شريف عماد �إلى خطيبته وطلب �إليها �أن ترافقه
ال��ذي ك��ان بالكاد يفترق عنه في الآونة في زيارة ثانية لمنزل �صديقه ولكن هذه
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المرة حمال معهما ال�شيء الوحيد الذي
ادخراه لمنزلهما وهو «ال�سجادة».
عندما اختير �شهيد ًا
وقد علم اهلل ع ّز وج ّل ما في نف�سه.
وما �إن بد�أ العدوان الإ�سرائيلي حتى كان
ورفيقه ال�شيخ و�سيم �شريف في قرية
�صريفا ،ليرابطا مع بع�ض المجاهدين
ومنهم �صديقاه ع�م��اد ه�شام وو�سيم
نجدي وذلك في خراج البلدة .وفي ليل
الثامن ع�شر من �شهر تموز ،فكر الأخوة
بترك المكان �إال �أنهم �آثروا اال�ستخارة
قبل �أن ي�غ��ادروه ،فا�ستخار لهم ال�شيخ
و�سيم �شريف بالقر�آن الكريم فكانت

الل الرَّحْ منِ الرَّحِ يمِ فَاخْ لَ ْع
الآية} :بِ�سْ مِ هّ ِ
َن� ْع�لَ� ْي��كَ �إِ َّن ��كَ ِب��ا ْل �وَا ِد ا ْل� ُم� َق� َّد�� ِ�س طُ وًى{،
ف�أخبرهم ال�شيخ و�سيم �أن هذه الحرب
طويلة و�سي�سقط فيها الكثير من ال�شهداء
ول�ك��ن الغلبة �ستكون ل��رج��ال المقاومة
ولكنهم لن ي�شهدوا االنت�صار لأنها ليلة
ا�ست�شهادهم وعليهم �أن يته ّي�أوا لها ،فعكفوا
على ال�صالة والدعاء حتى كانت ال�ساعة
الثانية م��ن بعد منت�صف ال�ل�ي��ل ،حين
ا�ستهدف الطيران الحربي الإ�سرائيلي
المكان لي�ست�شهد الجميع ما عدا مجاهد ًا
واح��داً ،وبقيت الجثامين الطاهرة تحت
الأنقا�ض طوال فترة الحرب.

�أ�سـرانــا
مهب الحر َّية
في ّ
حتقيق :والء �إبراهيم حمود
ت�صوير :مو�سى احل�سيني
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بعد انتهائهم من ا�ستقباالت التهنئة البروتوكولية ،احتفلت
الحياة بهم �أح��رار جهادٍ جديد ،ولدوا في �ساحاتها ثانيةً ،
بعد �أن كانوا يولدون من رحم الم�أ�ساة في �سجون جالديهم
كلَّ يوم .منهم من �صفق خلفه باب �سجنه تارك ًا حتَّى ال�صدى
في مكانه ،وم�ضى دون��ه ،ي�ست�أنف مع الحياة ن�ضاله ،ومنهم
من ي�سابق غده الغام�ض ب�إعداد عدَّ ة ذلك اللقاء ،ومنهم من
تحدتِ القيد بقلمٍ ؛ لأنَّها كرامة وطن ،ونقاء �أمَّة ،ومنهم �شيخ
جليل جعل المعتقل مدر�سة ،حوَّله �إلى حوزةً ،ومع كل ه�ؤالء
رئي�س جمعية ن�ش�أت لأجلهم بعد �أن عا�شت معهم� ،أ�سيرة والئها
لنهجهم وجهادهم ولو خارج الق�ضبان� .إنَّهم �أ�سرانا ...رجل
وامر�أة وجمعيَّة تُعنى بهم ...فلهم �أمجاد الحريَّة الم�أخوذة
بقوَّة الجهاد ،ولكم ولي �أجرُ معرفة ما حدث.

عميد الأ�سرى المحررين �سمير القنطار

�سمير القنطار بالقول« :المهم بقا�ؤنا
متما�سكين ف��ي م��واج��ه��ة ع��دون��ا داخ��ل
�سجونه وخ��ارج��ه��ا» .ويعلن ك�إجابة عن
���س���ؤال ك��ان ق��د طرحه عليَّ عبر مقابلة
ح�صرية �أجريتها معه قبل تحرّره ب�شهور
�أنَّ «لمجلة بقية اهلل دو ٌر ثقافي فكري
بامتياز ،ويجب �أن يلتزم قراءتها ال�شباب»
فهو وبعد �إطالعه على �أعدادٍ كثيرة منها،
اقترح �أن ت�صبح مو�ضوع ًا �إلزاميا للنقا�ش
ف��ي جل�سات ثقافية ،لعمق موا�ضيعها
و�شمولها مختلف جوانب الحياة.
�أحمد طالب� :أين �ضمان غدي؟
بعد اثني ع�شر ع��ام�� ًا م��ن االعتقال،
ا�ستخدم �أحمد طالب في مواجهة َت ِبعَات
()1
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ثباتنا �ضمان حريتنا
�أخرج الحاج �سمير القنطار ال�سجن
م��ن نف�سه ،قبل م��غ��ادرت��ه ،ف�لا يرافقه
هاج�س ًا يعيق عطاءه خ��ارج��ه .هو ينفي
مواجهته �أيَّة �صعوبات بعد تحرّره ،ب�سبب
الخط الذي
رغبته في موا�صلة جهاده في ِّ
ارت�ضاه لنف�سه .كان �إيمانه بتحرّره واقعي ًا
يدفعه �إلى ممار�سة ال�صبر «عبادة»� ،أجمل
ما في حرّيته :المقاومة و�سيِّدها وزوجته
زينب التي ت�شاركه حبَّه الكبير لهذا القائد
اال�ستثنائي .يرى القنطار �أن �ضمانة نتائج
ما يقوم به هو في ظلِّ قيادة ر�شيدة �أمينة
على دم الجهاد .ينوِّه الحاج �سمير ،عميد
الأ���س��رى ال��م��ح��رري��ن ،ب�شجاعة �شريكة
ٍ
كم�ستهدف
حياته ،التي تفهَّمت واق��ع��ه
دائ��م م��ن قِ��بَ��لِ الإ�سرائيليين .وي��رى �أنَّ
مقاومة �صدمات الحريَّة خارج ال�سجن،
�أ�صعب من المقاومة داخله «لأنَّنا هناك
نقاوم عدو ًا ال نختلف في وجوب �صراعه،
لكن هنا ،ن�صارع �أنف�سنا ومن حولنا وهذا
محبِطٌ �أمام مغريَات الدنيا يفوق �صعوبة
مقاومة عد ٍو يُ�صادر ما ًء وهوا ًء ودواء».
يعتبر �سمير ال��ق��ن��ط��ار �أنَّ الإم����ام
الح�سينQج�سّ د في التاريخ الإ�سالمي
قيم ًا جمالية كبرى .ويرى �أنَّ واقع ال�شعب
الفل�سطيني الم�ؤلم ثمَّ �شخ�صيَّة الإمام
الخميني{ دف��ع��اه �إل���ى ال��ث��ب��ات في
مقاومة قيود االحتالل ثالثين عاماً .وقد
كلَّفته �شهادته العلميَّة «بكالوريو�س» مع
�سواه من المعتقلين ،مئتي �شهيد .يختم

الأ�سير المحرر �أحمد طالب
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الحرية� ،أ�سلحته ذاتها ،في المعتقل وهي:
«ال�صبر والإي��م��ان» ،بهما بد�أ رحلة عالج
الأم��را���ض العديدة التي «ف��از» بها .وبنى
حياته مجدَّد ًا �ضمن الخط الذي �آمن به.
وبعد عدَّة دورات ت�أهيلية في الكمبيوتر ،عاد
�إلى معهده المهني ،ثمَّ دخل الجامعة في
اخت�صا�صه «الإدارة» .وقد �ساعده في تجاوز
المعوِّقات ،الإخ��وان في جمعيَّة الأ�سرى.
ثمَّ �أ�سَّ �س �أ�سرته التي زيَّنها ثالثة �أطفال.
ما عاناه في المعتقل ه��وَّن عليه �صعوبة
الت�أقلم خارجه .ما زال �أطفاله �صغاراً ،ال
ي�ستوعبون تفا�صيل كثيرة في تجربة �أبيهم.
هو ي�سعى لتربيتهم تربية �إ�سالميَّة� ،ضمن

خطِّ ه الجهادي ذاته .و�ضمن �سعيه الد�ؤوب
لت�أمين حياة ع��زي��زة كريمة لهم ،يُلفت
�أحمد طالب نظر الم�س�ؤولين المعنيين
ب�ش�ؤون الأ���س��رى في الدولة والجمعيات،
�إلى م�س�ألة غائبة عن الأذهان�« :إنَّ الأ�سير
ال��ذي �أم�ضى عقدين �أو ثالثة من عمره
في المعتقل� ،سيبد�أ ب��اك��ر ًا مرحلة العدِّ
العك�سي لقدراته الإنتاجية و�ستداهمه
مجدد ًا �أمرا�ض ال�شيخوخة .و�سيكون �أكبر
�أبنائه عاجز ًا عن �إعالته في زمن فاقته»،
ويت�ساءل �أحمد بمرارة؛ وبل�سان كلِّ الأ�سرى
المحررين�« :أين دولتي التي دافعتُ عنها
في �سجون محتلِّها؟ �أهكذا يكاف�أ مجاهدو
الوطن في وطننا»؟
المر�أة الأ�سيرة :ر�سمية جابر!
حطَّ مت قيدها وكتبت .بعد اعتقال �سنة
ون�صف ،عانت خاللها ما عاناه الرجال
الرجال في ال�سجون الإ�سرائيلية ،عا�شت
«ر�سميَّة ج��اب��ر» عناء البحث ع��ن منزل
ي�ؤويها في بيروت بعد منعها من الإقامة في
قريتها «محيبيب» .حافظت من معتقلها
على «�شغبها الثوري» الذي �سبَّب اعتقالها،
و�ساعدها فيما بعد على مواجهة ح�صار
�أ�سئلة �أبناء قريتها لها .كانت قناعتها �أنَّ
�أر�ضها هي �أي�ض ًا عِ ر ُْ�ضها و�أنَّ مقدّ�ساتها
الدينية والعقائدية ،ت�ستح ُّق �شرف الجهاد
اع��ت��ق��االً .دفعتها �شجاعتها �إل��ى تحدي
حرمانها من التح�صيل العلمي ،فكتبت
م�شاعر �أخ��ي��ه��ا �شهيد ال��وع��د ال�صادق
خليل جابر بين دفَّتي رواية بعنوان «حب
ونار» ،وهي تروي عالقة �أخيها بالمقاومة

الأ�سيرة المحررة ر�سمية جابر

الأ�سيرة المحررة مريم ن�صار

فهو الناجي الوحيد في المنزل الذي �صمد
�إثر عدوان تموز.
لقد ق��وّاه��ا المعتقل وعرّفها حقيقة
ع��دوه��ا ،وواج��ه��ت��ه وه��ي �أ���س��ي��رة مقيَّدة،
�صرخت واعت�صمت وتم�سَّ كت ب�إيمانها.
�إل��ى الم�س�ؤولين الر�سميين� ،أو�صلت
مريم �صوت م��ن بقي ف��ي ال�سجن .وقد
ا�ستغرب الرئي�س الهراوي �أثناء لقائه بها
وج��ود ن�ساء �أ�سيرات .في الختام ت�شكر
مريم كل من تعاطف معها بعد تحرّرها
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الإ���س�لام��ي��ة ح�� َّت��ى لحظة ا�ست�شهاده في
عدوان تموز .في حريتها تتم�سّ ك ر�سميّة
جابر بحجابها ،ال��ذي ك��ان مثار غ�ضب
�سجَّ انيها وك���ان �أ���ص��ع��ب م��ا ي��ح��دث �أن
يهدِّ دوها به� .ساعدها لقا�ؤها بال�شهيدة
�أم يا�سر قبل ا�ست�شهادها على تحمِّل رحلة
العالج ال�صحي الطويل وقد �أعطتها كثير ًا
من المعنويّات بقليل من الكلمات .واليوم،
تعلن ر�سميَّة خال�صة مفادها�« :إنّ لوطني
كرامة �أمام عدوي هي ذاتها كرامتي� .أمَّا
المقاومة فيفوق حبُّها ك��لَّ ح��بٍّ » ،وتفوق
حرية �أ�سراها في وج��دان ر�سميَّة جابر،
كل حريَّة �أخرى خارج مداها.
مريم ن�صار :حريتها علم و�أمومة
تعتبر الحاجة مريم ن�صار �أنَّها بلغت
حريَّتها الحقيقية بعد �أرب��ع �سنوات من
الأ���س��ر ،عندما مزَّقت ت�صريح العمالء
بعد تجاوزها معبر كفرتبنيت� .أ�صرّت
بعد لقائها ب�شريك حياتها «الهرملي»
على عقد قرانها في قريتها «بني حيّان»؛
ولأنَّ التحدِّ ي كان �أهم ما تعلَّمته مريم من
مدر�سة المعتقل ،فقد رزقها اهلل تو�أمين

«مهدي ًا وفاطمة» ،ثمَّ زينب (التو�أم) التي
ج��اءت بعد ع��دوان تموز تحدّي ًا مبا�شر ًا
ل��م��خ��اط��ر ذل���ك ال���ع���دوان ال����ذي �سلبها
�شقيقها التو�أم .وهي تعتز كثير ًا بزوجها
الحاج «ع�صام نعمة» الذي اعتبر �أ�سرها
�شهادة اعتزاز ،وهو ي�ص ُّر على تعليق تنويه
«ال�سيد ح�سن»} في �صالون المنزل،

ال�شيخ عبد الكريم عبيد
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خا�ص ًة ال�سيّد القائد الخامنئي} الذي
ا�ستقبلهنَّ دون جميع �شخ�صيَّات ذلك
النهار ب�سبب و�ضعه ال�صحيِّ وقد غمرهنَّ
بلطفه ومحبَّته الإن�سانيَّة الفائ�ضة ،ولمّا
و�صلت �إليه وقبَّلت كتفيه وج��دت نف�سها
تن�سى ذاتها وت�صرخ من �شغاف القلب
وتطلب من اهلل وح��ده :اللهم ،احفظ لنا
ال�سيد القائد ،بحقِّ محمد و�آل محمد.
ال�شيخ عبد الكريم عبيد
يرف�ض ال�شيخ الجليل �أن يعت�صم
الأ���س��رى مطالبين بحقوقهم ،لأنهم لم
يق�صروا ف��ي تثبيت دع��ائ��م ال��دِّ ف��اع عن
ِّ
دولتهم ،التي تدين لهم ب�أمنها واقت�صادها
وكيانها ولأنَّ المليون دوالر عن كل يوم
�أ�سر ،لن تعوِّ�ض الأ�سير ا�ست�شهاده اليومي
بين يدي عدو غا�شم .ويرى �سماحة ال�شيخ
�أنّ على دولتنا �أن تفي للأ�سرى بديونها
تجاههم ب�أن تعطيهم دون طلب و�أن ت�ضمن
لهم كرامة العي�ش العزيز.
ما تغيّر بنظر ال�شيخ اجتماع ّياً ،بعد
تحرّره ،هو بع�ض التقنيات ،وبقي الإن�سان

ف��ي ج��وه��ره ال��ذي �أب���رز ك��لَّ ف�ضائله في
حرب تموز عندما حُ ��كَّ الجوهر وتحقَّق
الن�صر .وي��رى ف�ضيلته �أنَّ �أجمل ما في
الحرية ،هو حرية ال�ضمير والقلب خلف
الق�ضبان وخارجها ،وفي �أ�سره .ي�صرِّح
ال�شيخ الفا�ضل ب�أنّ �أ�صعب ما تعرّ�ض له
في الأ�سر ،حرمانه من النوم �أربعة �أيام
متتالية ،ث��مَّ تهديده بتجريده من ثيابه
�أثناء التحقيق ،لكنَّهم ف�شلوا في ذلك،
عندما ر�أوا �صالبته وهو يتحَّ مل تعذيب
�ساعة رهيبة راف�ض ًا الكالم �إن لم يُ�سمح
له بال�صالة ،ث��مَّ رف�ض اللحوم ب�إعالنه
ال�صوم ،ويُعلن ال�شيخ �أنَّ اعتقاله ب�صفته
عالم دين لم ي�شفع له ،فحاولوا من خالل
�أغلى مقدَّ�ساته �إذالله وف�شلوا .وكان �أوجُ
هذه التجربة المريرة عند ال�شيخ عبيد،
لحظة م��غ��ادرت��ه ال��ط��ائ��رة ال�صهيونية
في �ألمانيا ،هو على مدرجها ،ي��داه �إلى
ال��داخ��ل ،وال�صهيوني فيها ،يفك قيده،
فهو ال ي�ستطيع اعتقاله ثانية ،وال ال�شيخ
راغ���بٌ بالعودة �إل��ي��ه حكماً ،وه��ي لحظة
مُنعت ال�صحافة من ت�صويرها .وطبع ًا

الهوام�ش

(((1العدد  200من مجلة بقية اهلل.

الزميلة والء محاورة رئي�س جمعية الأ�سرى والمحررين

�أمَّ��ا الدولة فما زالت غائبة عن هذا
المو�ضوع .ف���وزارة ال�ش�ؤون االجتماعيَّة
لم تن�شئ مراكز لت�أهيل �أ�سرانا ،ووزارة
ال�صحة لم تُ�صدر بطاقة �صحيّة ت�ؤمِّ ن
لهم ع�لاج�� ًا ���ض��روري��اً ،ووزارة التربية
عجزت عن حفظ �أماكن الأ�ساتذة الذين
�أُ�سروا ثم عادوا ،وقد �أوقفت رواتبهم منذ
ضال عن �إعاقتها
�أولى لحظات االعتقال ،ف� ً
م�شروع عودة الطالب �إلى الجامعة ،بعد
تقدّمهم المتحانات ال�شهادات الر�سمية
تعوي�ض ًا لهم عن �سنين الأ�سر.
ختاماً� ،أ�ض ُّم �صوتي �إلى �صوت رئي�س
جمعية الأ���س��رى ال�شيخ عطا اهلل حمود
قائلة :ه���ؤالء ال�شرفاء نجحوا في �أق�سى
امتحان ،حريٌّ بنا �أن نكرمهم فنعاملهم
ف��ي وطنهم معاملة الأح����رار للأحرار.
�إنَّهم �شهود الع�صر و�شهدا�ؤه �أم��ام وجه
اهلل و�أمام التاريخ الذي لن يرحم محت ًال
�أو طاغي ًة وال �سجان ًا �أو جالد ًا وال م�س�ؤو ًال
ظالم ًا لأ�سير بعد تحرره.
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ال ي�ستطيع �أن ي�صف م�شاعره وه��و بين
م�ستقبليه في المطار ،وم��ع �أهله للمرَّة
الأول��ى في المنزل ،وتجديد العهد على
قبر �شيخ ال�شهداء «راغب حرب» ،وزيارة
قبر الوالدة الغالية التي تو ّفيَت في غيابه.
هو �إح�سا�س ال تحتويه كلمات .ويختم �شيخ
الأ�سرى المحررين «�أبو �ساجد» ،بال�شكر
هلل ال��ذي فرّغه لعبادته .ويدعو« :لنعبد
اهلل عبادة العبيد خوف ًا �أو التجار طمعاً،
لأنَّنا لن ن�صل �إلى عبادة الأحرار ،طالما
�أنَّنا ما زلنا �أ�سرى لذائذ الطعام وفخامة
المالب�س ورفاهية الق�صور».
ال�شيخ عطا اهلل حمود :رئي�س
جمعية الأ�سرى والمحررين
ح���ريٌّ ب��ن��ا ن ن��ك�� ِّرم �أ���س��ران��ا �شهود
ع�صرنا و�شهداءه .منذ العام  ،1982تهت ُّم
الجمعية بالأ�سير منذ اللحظة الأول��ى
العتقاله ،م���رور ًا ب��ك��لِّ ال��م��راح��ل ،حتَّى
م��ا بعد ت��ح��ري��ره .ففي المعتقل ،ت�سعى
الجمعية لإطالقه �أو ًال ثمَّ متابعة و�ضعه
ال�صحي وظ��روف اعتقاله ،وف��ي غيابه،
تحت�ضن �أهله �إن كان يعيلهم ،وت�صرف
لهم رات��ب�� ًا �شهرياً؛ ولأنَّ الزمن يتجمَّد
ب��ر�أي كثيرين لدى الأ�سير عند اللحظة
ال��ت��ي اعتُقل فيها ،يخ�ضع الأ���س��ي��ر بعد
تحرّره �إلى مرحلة ت�أهيل ح�سا�سة وهامة،
اجتماعيّة ومهنيّة ونف�سيّة وتعليميّة،
كثيرون يرف�ضونها ويبد�أون ب�شجاع ٍة من
حيث توقفوا.

من م�شاهد الإباء،

م�سجد قباء
حممد �أحمد خ�شفة

يبعد عن الم�سجد النبوي ال�شريف  3.5كلم .له محراب
ومنبر رخامي ،فيه بئر تن�سب لأبي �أيوب الأن�صاري ،وفيه
م�صلى النبي ،Pومبرك الناقة� ...إنه م�سجد قباء� ،أول
م�سجد في الإ�سالم و�أوّل م�سجد �أ�سّ �س على التقوى ،كما
ورد في الآية � 108سورة التوبةَّ ...} :لمَ�سْ جِ ٌد �أُ�سِّ َ�س
َع�لَ��ى ال� َّت� ْق�وَى مِ ��نْ �أَوَّلِ َي � ْو ٍم �أَحَ ��قُّ �أَن َت� ُق��و َم ِف�ي� ِه ِف�ي� ِه رِجَ الٌ
َالل يُحِ بُّ ا ْلمُطَّ ِّه ِرينَ {.
يُحِ بُّو َن �أَن َيتَطَ َّهرُواْ و هّ ُ
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�سبب بناء الم�سجد:
�إنَّ الهجرة النبوية من مكة المكرمة
�إل���ى ال��م��دي��ن��ة ال��م��ن��ورة ه��ي �سبب بناء
الم�سجد ،فقد كان الم�سلمون بالمدينة
المنورة يخرجون كل يوم �إلى الحرَّة �أول
ال��ن��ه��ار ي��ن��ت��ظ��رون النبي Pالمهاجر
من مكة �إلى المدينة فما يردهم �إال حر
ال�شم�س .ولما و�صل� Pإلى قرية قباء في
�شهر ربيع الأول �أ�س�س الم�سجد على مربد
كلثوم بن الهدم الأن�صاري في بني عمر
بن عوف وقد وهب كلثوم الأر�ض للر�سول
 Pف�أ�س�س على تلك الأر�����ض م�سجد
قباء ،فكانت انطالقة الإ�سالم الأولى في
المدينة من هذا الم�سجد المبارك ،وعمل
المنافقون في قبالة م�سجد قباء على بناء
م�سجد «�ضرار» الذي �أ�س�س على النفاق.
قال ابن الأثير( :)1لما قارب النبي وهو

عائد من غ��زوة تبوك المدينة �أت��اه خبر
م�سجد �ضرار ،ف�أمر بحرقه.
ورد ذلك في القر�آن الكريم:
}وَا َّل��ذِ ي��نَ ا َّت��خَ �ذُواْ َم����سْ ��جِ �دًا ِ�ضرَارًا
َو ُك ْفرًا َو َت ْفرِيقًا َبيْنَ ا ْل ُم�ؤْمِ نِينَ َو ِ�إر َْ�صادًا
الل َورَ�سُ و َل ُه مِ ن َق ْب ُل َو َليَحْ ِلفَنَّ
ِّلمَنْ حَ ارَبَ هّ َ
َالل يَ�شْ َه ُد ِ�إ َّن ُه ْم
�إِنْ �أَ َر ْد َن ��ا �إِ َّال الْحُ �سْ نَى و هّ ُ
َلكَا ِذبُو َن* َال َت ُق ْم فِي ِه �أَ َبدًا َّلمَ�سْ جِ ٌد �أُ�سِّ َ�س
َعلَى ال َّت ْقوَى مِ نْ �أَوَّلِ َي� ْو ٍم �أَحَ ��قُّ �أَن َتقُو َم
َالل
فِي ِه فِي ِه رِجَ الٌ يُحِ بُّو َن �أَن َيتَطَ َّهرُواْ و هّ ُ
يُحِ بُّ ا ْلمُطَّ ِّهرِينَ { (التوبة.)108-107:
في المزارات ورد �« :إن �أول ما نزل
النبي Pفي قباء حين هاجر من مكة
�إل��ى المدينة وبقي في قبا ع�شرين ليلة
ينتظر قدوم ابن عمه �أمير الم�ؤمنين علي
بن �أبي طالب Qومدة بقائه Pفي
قبا كان ي�صلي ق�صراً» .
()2

()3

الهوام�ش

(((1الكامل في التاريخ :ابن الأثير� ،ص ،281ج.2
(((2مزارات�أهلالبيت Qوت�أريخها،الجاللي،ط�،1ص.40
(((3معل���وم �أن �أمير الم�ؤمنين Qب���ات في فرا�ش الر�سول
 Pفادي ًا له بروحه.
(((4التاري���خ الأمين لمدينة �سيد المر�سلي���ن ،ال�شيخ المدني،

()5

()6

()7

ط� ،1ص( 369بت�صرف).
(((5مر�آة الحرمين ،رفعت با�شا ،ج� ،1ص.396-395
(((6و�سائل ال�شيعة ،ج� ،10ص( 278ب�سند معتبر).
(((7راج���ع مفاتيح الجن���ان لل�شيخ القم���ي �أو مفت���اح الجنات
لل�سيد الأمين باب الم�ساجد في المدينة.
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عمارة م�سجد قبا
الأول��ى :ت�أ�س�س الم�سجد بعد الهجرة
مبا�شرة في مكان يو�ضع ويخزن فيه التمر
ليجفّف ،وكان الر�سول الأكرم Pيعمل
فيه بنف�سه.
الثانية :بقيت العمارات متوا�ضعة وذلك
طيلة حياة الخلفاء ما بعد الر�سول.P
الثالثة� :أيام عبد الملك بن مروان زاد
عمارته بقدر �صغير.
ال��راب��ع��ة� :أي���ام عمر ب��ن عبد العزيز
حين �أُعيد بناء الم�سجد وو�سع بالحجارة
والج�ص وجُ عل فيه �أ�ساطين في جوفها
عمد م��ن الحديد وال��ر���ص��ا���ص منقو�شة
بالف�سيف�ساء ،ثم عملت فيه مغارة م�سقوفة
بال�ساج وجُ عل بداخله �أروقة ورحاب.
الخام�سة :جدد عمارته جمال الدين
الأ�صفهاني وزير بني زنكي ببالد المو�صل
عام 555هـ.
ال�ساد�سة :عام 671هـ ،جددت عمارته
�أي�ضاً.
()4

ال�سابعة :ع��ام 732هـ ،و�سعت بعهد
النا�صر بن قالوون.
الثامنة :عام 840هـ� ،سقفه بمعظمه
الأ�شرف بر�سباي.
التا�سعة :عام 877هـ ،ت�ساقطت منارته
ف�أعيد ترميمها حتى عام 881هـ.
ج��اء ف��ي ك��ت��اب م���ر�آة الحرمين� :إن
الدولة العثمانية جددت عمارته عدة مرات
وك��ان �آخرها في عهد ال�سلطان محمود
الثاني وابنه ال�سلطان عبد المجيد .
ورد في الحديث ال�شريف عن ر�سول
اهلل« :Pمن �أتى م�سجد قبا ف�صلى فيه
ركعتين رجع بعمرة» .
ووردت �أع��م��ال خ��ا���ص��ة ف��ي م�سجد
قبا :
ال�سالم عليك يا ر�سول اهلل ال�سالم
عليك يا نبي اهلل ال�سالم عليك يا حجة
اهلل ...ي���وم ول����دت وي����وم رح��ل��ت وي��وم
ه���اج���رت وب��ق��ي��ت ف���ي ق��ب��ا ورح���م���ة اهلل
وبركاته.

لغتنا

العرب َّية الجميلة...
�أي��ن نح��ن منها؟
اللغة العربية ه��ي لغة ال���ق���ر�آن ،قال
اهلل تعالى }�إِ َّن��ا �أَن َز ْلنَا ُه ُق� ْر�آ ًن��ا َع َر ِبيًّا{ (�سورة
يو�سف ،)2:كما �أنّها لغة الآب��اء والأجداد.
للأ�سف ال�شديد اليوم نرى الكثير من العرب
يعلّمون �أب��ن��اءه��م لغات �أجنبية كاللغات
الأوروب��ي��ة ،كونها الأك��ث��ر ت���داو ًال عالمياً،
مثل االنجليزية والفرن�سية ،على ح�ساب
72

حتقيق :ليندا زراقط

غ��رب��ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة و�سط
�أبنائها
تعاني اللغة العربية في الوطن العربي
غربة و�سط بع�ض �أبنائها -ف��ي �أيامنا
هذه -وهذا �أمر لي�س جديد ًا على اللغة
العربية؛ فهي تتعرَّ�ض لأ�شكال مختلفة
من الغزو بين الوقت والآخر.
تقول نور (� 16سنة  -ال�صف الأول
الثانوي):
�أك�������ره ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة و�أح�����ب
الإنجليزية �أكثر منها ،ولعلَّ ال�سبب
الرئي�سي يعود �إلى �أ�ساتذة المادة ،وال
نتكلَّم بالف�صحى �إ ّال داخل ال�صف.
و�إذا ح�صل وتحدّثنا بها خارجه،
فيكون من باب المزاح وال�ضحك ،وال
�أعرف ما هي �أهميَّة اللغة العربية.
وي�شاركها ال��ر�أي علي (� 12سنة
 ال�صف الثامن) الذي ال يحبّ اللغةويف�ضل الإنجليزية على
الف�صحى �أبداًّ ،
ال�صف ،لأنَّه
ّ
العربية ،ويتكلَّم الف�صحى في
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العربية.
وفي وقتنا الحا�ضر ،ابتعد
النا�س عن لغتهم الف�صحى� ،إذ
�صار لكلِّ بيئة لهجة خا�صة بها،
ولم نعد ن�سمع �أفراد ًا يتكلَّمون
الف�صحى في مجتمعهم العام،
�إ ّال في الخطابات ال�سيا�سية
وخطبة يوم الجمعة.
وه���ن���اك ع����دد ك��ب��ي��ر من
ال��ت�لام��ي��ذ ال ي��ع��رف��ون لماذا
يدر�سون اللغة العربية ،وما
ه��ي �أهميتها ،وع���دد �آخ���ر ال
يحبها ،وج��رت العادة عندما
يتحدَّ ث �أحدنا بالف�صحى �أن
يُقابَل بال�سخرية واال�ستهزاء
ف���ي وق����ت �أ���ص��ب��ح��ت اللغة
الأجنبية �سائدة في �أحاديثنا
ودرا�ستنا و�أعمالنا .هنا يُطرح
ال�س�ؤال الآتي :لغتنا العربية
الجميلة ،لغة ال��ق��ر�آن� ،أين
نحن منها؟
في ه��ذا التحقيق لمجلة
«ب���ق���ي���ة اهلل» ...م��ف��ت��اح
المعلومات.
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مجبر على ذلك .وفي كثير من الأحيان،
ال�صف .وعندما
ّ
يتكلَّم بالعامية داخ��ل
يتكلَّم �أح���د ف��ي ال��ح��ي��اة اليومية باللغة
الف�صحى ت�صيبنا الده�شة واال�ستغراب
واال�ستهزاء كما يقول .وع��ن تع ّلّم اللغة
العربية ي�ضيف :نتعلّم اللغة العربية لن�أخذ
�أ�شياء جديدة ،ولأنَّها لغتنا الأ�سا�سية.
�أمّا عبا�س (� 13سنة  -ال�صف الثامن)
فال يواجه م�شكلة في تكلّم الف�صحى ولكن
ال�صف فقط ،ويتعلّم اللغة العربية
ّ
داخل
كي يعرف قواعدها ،ويجول في خاطره
دائماً :لماذا نتعلم اللغة العربية؟ هو يحب
ال��م��ادّة كثير ًا ويف�ضلّها على الإنجليزية
لأنَّ��ه��ا �أج��م��ل ،وال يتكلَّم بالف�صحى في
الحياة اليومية لأ َّن���ه لي�س مجبور ًا على
التحدّث بها ،وغير معتاد على ذلك ،فهي
مف�ضلة لدى الأهل
كما يرى غير محبّبة �أو ّ
والنا�س.
�أحب اللغة العربية و�أجهلها...
معقول؟
ل����دى ح�����س��ن (��� 11س��ن��ة  -ال�صف
ال�ساد�س) الو�ضع مختلف فهو ال ي�س�أل
نف�سه �أب���داً :لماذا نتعلَّم اللغة العربية؟
ويقول �إنّ اللغة العربية لغتنا الأ�سا�سية،
أف�ضلها على الإنجليزية ،كالهما
ولكن ال � ّ

تقع في نف�س المرتبة بالن�سبة لي.
بينما محمَّد (� 7سنوات  -ال�صف
الثالث) يقول� :أح��بّ م��ادة اللغة العربيَّة
لأنَّ��ه��ا جميلة و�سهلة و�أح��بّ��ه��ا م��ن �أجل
النجاح.
وال يعرف محمد ما هي �أهميَّة اللغة
العربية.
وتقول ال�سيدة فاطمة :عندما يعود
ابني با�سل (� 3سنوات) من مدر�سته يتكلَّم
معي ومع والده بالف�صحى ويهمّ بال�ضحك،
وال نجد نف�سينا �أنا ووال��ده �إال وال�ضحكة
مر�سومة على وجهينا.
وال����ذي ت��ق��ول��ه ال�����س��ي��دة ف��اط��م��ة� ،إنّ
دل على �شيء� ،إ َّن��م��ا ي��دلّ على افتقارنا
العتزازنا باللغة العربية.
�أيَّها القارئ العزيز� ،إذا كان لديك �أخ
�أو طفل �صغير �سينطلق قطاره التعليميّ
للمرَّة الأول��ى في حياته وتكلّم مثل با�سل
بالف�صحى ،فال ت�سخر منه ،بل �شجّ عه،
واع��ل��م �أي�ض ًا �أنّ ت�صرّفك الم�شجّ ع في
بداياته التعليمية المبكرة �سوف يخلق له
(ولك �أي�ضاً) بيئة تعليمية جيدة ترغّ به
وتحببه باللغة العربية.
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة..
م�شاكل وحلول
�إزاء ما �سمعناه،
ك������ان ال ب������ ّد لنا
م������ن ال��ت��ف��ت��ي�����ش
ع�����ن الأ�����س����ب����اب
وم��ع��رف��ة الحلول.
ول���ذا تحدثنا �إلى
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ال�شاعر الأ�ستاذ -محمد حمادة -مدير
مدر�سة العاملية (تخ�ص�ص �أدب عربي)
و�أفادنا بما يلي:
�إنَّ الإ�شكالية تكمن في محطات عدَّة
�أهمها:
في المنزل :فالأهل الذين ال يعرفون
الأ�سباب الترغيبية للطفل وحمله على حبّ
اللغة العربية الأم ،لغة الآب��اء والأجداد،
هم م�س�ؤولون بالدرجة الأولى.
وف��ي ال��م��در���س��ة :على م��د ّر���س اللغة
العربية �أن ي��ق��دّم م���ادة اللغة العربية
ب�أ�سلوب محبّب وب�سيط بعيد ًا عن التعقيد
والجفاف ،وعليه �أن ي�شجِّ ع تالمذته على
حبّ المطالعة وق��راءة الن�صو�ص الأدبية
ودواوي��ن ال�شعر العربي ،وعليه �أي�ض ًا �أن
يبرز مح�سّ نات اللّغة وبالغتها وجمالها
وروعتها ،كما ال ب ّد له من تقديمها للمتلقِّي
ب�أبهى حلّة.
�أمَّا لماذا ندر�س اللغة العربية؟ فلأنَّها
لغتنا وو�سيلة المعرفة والثقافة والحوار مع
الآخر.
لكن وفي �أحيان كثيرة ي�صطدم الطفل
(�أي التلميذ) ب�أبوين غير متعلِّمين وال
يجيدان التكلّم باللغة العربية الف�صيحة،
وهنا الإ�شكاليَّة الأولى!
�أمَّ��ا الإ�شكاليَّة الثانية ،فهي عاداتنا
ومفاهيمنا الالتربوية ،و�سخريتنا من
الذين يتكلَّمون باللغة الف�صحى ،وهذا �أمر
�سيئ وعقيم.
وهنا وجّ ��ه الأ�ستاذ حمادة ن��داء �إلى
الم�ؤ�س�سات التربوية لت�شجيع التالمذة على
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التحدّث باللغة العربية داخ��ل ال�صفوف
وفي المالعب ،ونداء �آخر لأولياء التالمذة
�أنْ ي�شجّ عوا �أبناءهم على التكلّم باللغة
الف�صحى في المنزل والنزهات و�أمام
الأق����ارب ل��ي��ط��ردوا م��ن نفو�سهم عوامل
الخجل والخوف والإرباك!
الأ���س��ب��اب ال��م��دمِّ��رة لثقافتنا
وعالجها
يعتبر الأ���س��ت��اذ محمد ح��م��ادة �أنّ
الأ�سباب المدمِّ رة لثقافتنا ولغتنا الجميلة
هي الغزو الأجنبي وبع�ض محطّ ات التلفزة
والقنوات الف�ضائيَّة ،التي تبثّ البرامج
والم�سل�سالت بلغة محكية فتف�سد على
التلميذ معارفه اللغوية ال�صحيحة
بطبيعة ال��ح��ال ال ب��� ّد م��ن الوقوف
على بع�ض الأم��ور الم�سبِّبة لهذا الجهل،
ومنها الثقافة المنزلية عند الأهل والبيئة
االجتماعية ،التي يعي�ش فيها التلميذ،
والمدر�سة والمدرّ�س والكتاب والأتراب،
ك ُّل هذه العوامل مجتمعة ت�ؤدِّي �إلى جهل
�أهميَّة اللغة �إذا لم تتوفَّر في هذه العوامل
المرتكزات الأ�سا�سيَّة لقيامها بالدور
المنوط بها..
ويُ�ضيف� :إنّ الطفل �أب��رع م�ستوعب
للمعلومة ،وهو �إناء �شفَّاف نرى من خالله
ما يو�ضع فيه .والطفل �أ�صدق معبّر عن
ال���راوي؛ لأنَّ ذاك��رت��ه غير م�شوّ�شة وهو
يحتفظ بالمعلومة كما يتلقَّاها .لذلك،
علينا �أن نبادر �إل��ى غر�س حب اللغة في

ع��ق��ول �أبنائنا ال��ت�لام��ذة و�أن نعمد �إلى
تعريفهم ب�أهميتها وت�سليط ال�ضوء على كل
جميل فيها ،هكذا نقرّب الأبناء من لغتهم
ونحفظ ذاكرتهم من ال�شوائب والأخطاء.
مالحظة تهمّ الجميع...
العربية ...لغتنا الجميلة
�أم��ا ا�ستراتيجياً ،فيتحدَّث العربية
اليوم قرابة  422مليون ن�سمة من العرب
ت��م��ت�� ّد ب�ل�اده���م ع��ل��ى رق��ع��ة وا���س��ع��ة من
المحيط �إلى الخليج.
ومن الناحية الدينية�} ،إِ َّن ��ا �أَن َز ْلنَا ُه
ُق� � ْر�آ ًن ��ا َع � َر ِب � ًّي��ا{� :إنَّ العربية ه��ي وعاء
القر�آن وهي وعاء الدّين ال بل وعاء الحياة
كلها ،وهي المفتاح �إلى الثقافة الإ�سالمية
والعربية ،ومن هنا بد�أت �أهمية العربية،
ومن هنا برزت �ضرورة االعتناء بها.
ف�إنَّ لنا �أن نفخر بهذه اللغة لأنَّها عنوان
هويتنا ولأنّ اهلل ع ّز وج ّل قد اختارها وعاء
للوحي ،وو�سيلة للتوا�صل ،وتقدير ًا لها
ك���أداة خالدة عبر الزمان -الزمان كله-
ولتقويم الل�سان ال ب�� ّد م��ن تعلّم النحو،
فالنحو هو من �شروط المتكلّم �سواء �أكان
ناظم ًا �أم ناثراً ،خطيب ًا �أم �شاعراً.
وتاريخياً ،ف�إنّ العربية وعاء لح�ضارة
وا���س��ع��ة ال��ن��ط��اق ,عميقة الأث����ر ,ممتدة
التاريخ .لقد نقلت �إلى الب�شرية في فترة
ما �أ�س�س الح�ضارة وعوامل التقدّم في
مختلف العلوم الب�شرية والتطبيقية.
ولغوياً ،ف�إنّ العربية تتمتّع بكثير من

ه���ذه ه���ي لغتن���ا المقد�س���ة ،ر�أين���ا
كيف تطورت عب���ر الع�صور حتى و�صلت
�إلى م���ا هي عليه الآن ،ويح����س بجمالها
الحقيق���ي وقيمته���ا م���ن يدر�سه���ا
ويتعلمه���ا ،وكفاه���ا �شرف��� ًا �أنه���ا لغ���ة
الق���ر�آن الكري���م.
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�إنَّ العربي��ة ه��ي وع��اء
القر�آن وهي وعاء الدين
ال بل وعاء الحياة كلها،
ومن هنا ب��د�أت �أهمية
العربية ،ومن هنا برزت
�ض��رورة االعتن��اء به��ا.

العدد �/ 224أيار  2010م

خ�صائ�ص الف�صاحة والبيان والبالغة،
فقد ظهر ف��ي رج��ال ال��ع��رب م��ن ا�شتهر
بالخطابة والبيان والإيجاز الّلغوي و�إدراك
الفروق الدّقيقة بين المعاني ،والتّفريق
بينها عن طريق المترادفات.
�إر�شاد ...وتوجيه
ال ب ّد لنا �أيها الأ�صدقاء من �أن نعرف
التالي:
الم�شكلة �أنّ خطر ًا يهدِّ د لغتنا العربية،
لغة ال��ق��ر�آن الكريم .هناك خط ٌر �شديد
يكاد يقترب من خطر االنقرا�ض لم�صلحة
اللهجات العاميَّة التي هي خليط عجيب
من اللغات.
ال�����س��ب��ب� :إه���م���ال���ن���ا ال���ح���دي���ث بها
وا�ستخدامها في حياتنا اليومية ،ما ولَّد
حاجز ًا نف�سي ًا بيننا وبين اللغة ،ف�صار
بيننا من يدَّعي �أنَّها �صعبة و�أنَّها لم تعد
ت�صلح لع�صرنا هذا ،وحتَّى �أنّ من حاول
�أن يتحدّث بها وجد من النا�س �سخرية
جعلته يتراجع ب�سرعة عن قراره.
فلنبد�أ بالذّود عن هذه اللغة العربية
الجميلة ،التي احتوت تراثنا وح�ضارتنا.
وه��ن��ا ن��ن��ا���ش��د وزارة ال��ت��رب��ي��ة والتعليم
الم�ساهمة الأك��ب��ر ف��ي ال��دِّ ف��اع ع��ن هذه
اللغة الأم ب�إرجاع درو�س الن�سخ وتفعيلها،
وتخ�صي�ص ج��ائ��زة لطلبة المدار�س
المتفوقين ف��ي اللغة العربية والن�سخ
وال��ذي��ن يتحدثون بهذه اللغة الف�صيحة
ويكتبونها في ال�صف والن�شاطات.

ك�شكول

الأدب

�إعداد :في�صل الأ�شمر
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من �أمثال العرب:
 مَنْ طَ لَبَ �شَ ْي َئ ًا وَجَ دَ ُه�أولُ مَ نْ قَالَ ذلك عامر بن الظَّ رِ ِب ،وكان �سيّدَ قومه ،فلما كبر وخ�شي عليه قو ُم ُه �أن
يموت اجتمعوا �إليه وقَالَوا: �إنك �سيدُنا وقائلنا و�شريفنا ،فاجعل لنا �شريف ًا و�سيد ًا وقائ ًال
بعدكَ ،فقَالَ  :يا مع�شر عَ دْ وَان كلفتموني َبغْي ًا (�أي ظلمتموني)� ،إن كنتم �شرفتموني
ف�إنّي �أريتكم ذلك من نف�سي ،ف�أنَّى لكم مثلي؟ افهموا ما �أقول لكم� ،إنَّه مَ نْ جَ َم َع بين
الحق والباطل لم يجتمعا له ،وكان الباطلُ �أولى به ،و�إنَّ الحقّ لم يزل ينفر من الباطل
ولم يزل الباطل ينفر من الحق ،يا مع�شر عَ دْ وَان َال تَ�شْ َمتُوا بالذلة ،و َال تفرحوا بالعزة,
فبكل عي�ش يعي�ش الفقير مع الغني ،ومن يُرِ يوم ًا ُي َر به ،و�أعدُّوا لكل امرئ جَ وَابه ،ومن
طلب �شيئ ًا وجده ،و�إن لم يجده يُو�شك �أن يقع قريب ًا منه.

م�����ن غ����ري����ب ال�����ق�����ر�آن
الكريم:
 } َف� َم��نْ �أَظْ �لَ � ُم مِ مَّن َكذَّبَالل َو�� َ��ص � �دَفَ َع ْنهَا{
ِب � ��آ َي� ��اتِ هّ ِ
��ص��دف عنه:
(الأن��ع��امَ � .)157 :
��ر���ض عنه �إع��را���ض�� ًا �شديد ًا
�أع َ
وفارقه.
 وق���ال ت��ع��ال��ىَ } :ف� � َت� � َر َك� � ُهَ�ص ْلدًا{ (البقرة ،)264 :الحجر
ال�صلد :الحجر ال�صلب الذي ال
ينبت عليه ع�شب.
 وقال تعالىَ } :و�أَن َز َل الَّذِ ينَظَ ا َهرُوهُ م مِّنْ �أَهْ ��لِ ا ْل ِكتَابِ مِ ن
َ�صي ِ
َا�صي ِهمْ{ (الأح��زاب،)26 :
ُتح�صن
�أي :ح�صونهم ،وك ّل ما ي َّ
به يقال له� :صي�صة.
ْ�ض
َالر ِ
 وقال ع ّز وجلّ} :و ْ أََو َم ��ا طَ ��حَ ��ا َه��ا{ (ال�شم�س,)6 :
ال��ط��ح��و :ك��ال��دح��و ،وه���و ب�سط
ال�شيء والذهاب به.
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من نوادر العرب:
 خ��رج رج��ل �إل���ى ق��ري��ة ف�أ�ضافه خطيبهاف�أقام عنده �أيَّاماً ،فقال له الخطيب� :أنا منذ مدّة
�أ�صلي به�ؤالء القوم وقد �أ�شكل عليّ في القر�آن
بع�ض موا�ضع ،قال� :سلني عنها ،قال :منها في
«الحمد هلل»�« ،إياك نعبد و�إياك» �أي �شيء ت�سعين
�أو �سبعين؟ �أ�شكلت عليّ هذه ف�أنا �أقولها ت�سعين،
�آخذ باالحتياط.
 قال ابن �أبي عتيق المر�أته :تمنيت �أن يُهدى�إلينا م�سلوخ ،فنتَّخذ من الطعام لون (�أي نوع)
كذا ولون كذا ،ف�سمعته جارة له ،فظنَّت �أنَّه �أمر
بعمل ما �سمعته ،فانتظرت �إل��ى وق��ت الطعام،
ثمَّ جاءت فقرعت الباب ،وقالت� :شممت رائحة
قدوركم فجئت لتطعموني منها .فقال ابن �أبي
عتيق المر�أته� :أنت طالق �إن �أقمنا في هذه الدار
التي جيرانها يت�شمَّمون الأماني.
 �شهد رج��ل عند بع�ض الق�ضاة على رجلفقال الم�شهود عليه: �أيُّها القا�ضي تقبل �شهادته
ومعه ع�شرون �ألف دينار ولم يحج �إلى
بيت اهلل ال��ح��رام؟ فقال  :بلى
حججت .قال  :فا�س�أله عن
زم���زم .فقال  :حججت
ق��ب��ل �أن ُت��ح��ف��ر زمزم
فلم �أرَها.

قالَ ال�شعراءُ :
 قال الأ�ضبط بن ُقرَيع ال�سعدي:ق�������د ي�����ج�����م����� ُع ال��������م��������الَ غ������ي������ ُر �آك�������لِ������� ِه
وي��������أك�������ل ال�������م�������الَ غ�����ي����� ُر مَ ��������ن ج���م���عَ���ه
َويَ�������ق�������طَ ������� ُع ال��������ثَ��������وبَ غَ ������ي������ ُر البِ������ ِ�����س����� ِه
َويَ����ل����بِ����� ُ����س ال������ثَ������وبَ غَ �����ي����� ُر مَ ������ن قَ���طَ ���عَ���ه
�����������اك بِ����� ِه
َ
فَ����� ِاق�����بَ�����ل مِ �������نَ ال������دَ ه������رِ م�����ا أَ�ت
���������ش���� ِه نَ����فَ����عَ����ه
مَ �������ن قَ��������� َّر عَ ����ي����ن���� ًا بَ����عَ����ي ِ
وال تُ��������هِ ��������نِ ال�����ف�����ق�����ي����� َر ع������ ّل������ك �أن
ت�����رك����� َع ي�����وم����� ًا وال������ده������ ُر ق�����د رف���عَ���ه
من بالغة الر�سول الأكرم:P

 ق��ال ر�سول اهلل�« :Pأج��� ُد نفَ�سربّكم من ِقبَلِ اليمن» .وقوله Pهذا فيه
مجا ٌز لأنه Pق�صد من كالمه �أن غوث
اهلل ون�صره ي�أتيان من جهة اليمن.
 وقال« :Pالحيا ُء نظامُ الإيمان» .الخيط الذي يُنظَ م فيه الل�ؤل�ؤ.
ُ
والنظامُ هو
وقوله Pه��ذا فيه ا���س��ت��ع��ار ٌة لأنهP
�أراد �أن الحيا َء يجمع خ�صال الإيمان كما
يجمع ال�سلك �أو الخيط حبات الل�ؤل�ؤ؛ لأنّ
الإن�سان الكثير الحياء يمتنع عن ارتكاب
()1
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المعا�صي� ,أما �إذا ق ّل حيا�ؤه فك�أنما الخيط
الذي يجمع الخ�صال الحميدة قد انقطعَ.
 وقال « :Pك ُّل �صال ٍة ال يُقر�أ فيهاب����أمِّ ال��ك��ت ِ
��اب فهي خِ دا ٌج»  .والخِ داج
هي الناقة �أو المر�أة التي �ألقت حملها
قبل ت��م��ام �أي��ام��ه .وقوله  Pه��ذا فيه
ا�ستعار ٌة رائعة لأنَّه  Pجعل ال�صالة
التي ال يُقر�أ فيها ناق�ص ًة وك�أنَّها كالناقة
التي ولدت ولد ًا ناق�ص الخلقة �أو ناق�ص
المدة.
()2

كلمات عامية �أ�صلها ف�صيح:
 تقول العامة :دبَّ ال�شيءَ ,يق�صدون :رماه من علو �إلى �أ�سفل ,و�أ�صل هذا الفعل فيالعربية الف�صيحة :ذبَّ �أي دفعَ.
 وتقول العامة :د ّب��ق على ال�شيء ,بمعنى لزمه ول�صق به ,و�أ�صل هذا الفعل من«الدبق» وهو غراء ي�صاد به الطير ,ودبقه :ا�صطاده بالدبق.
 وتقول العامة :دح��دلَ فالن ال�شيءَ� ,أي دحرجه �أو لفه كالأ�سطوانة و�ألقاه علىالأر�ض ودحرجه ,و�أ�صل هذا الفعل في العربية الف�صيحة هو «دحدرَ».

فائدة �إعرابية:
 يقول �شخ�ص لآخ��ر�« :إليكعني» بمعنى «ابتعدْ ع��ن��ي» ,كما
تكون «�إليك» بعنى «خذْ »� :إليك هذا
الكتابَ  .تُعرَب «�إليك» كالتالي:
�إ���س��م فعل �أم��ر مبنيّ على الفتح
الظاهر ,وفاعله �ضمير م�ستتر فيه
وجوب ًا تقديره� :أنت.
 نقول« :ج��اء ح�سينٌ عو�ض ًاعن محمدٍ » .تُعربُ «عو�ضاً» هنا
كالتالي :مفعول مطلق من�صوب
بالفتحة ال��ظ��اه��رة ,والتقدير:
أعا�ض عو�ضاً.
� َ
 ن��ق��ول« :غ��ف��رانَ��ك ربنا».وتُعرب «غفرانك» كالتالي :مفعول
به لفعل محذوف تقديره� :أطلب
غفرانَك ,ويجوز �إعرابها مفعو ًال
مطلق ًا من�صوب ًا على تقدير :اغف ْر
غفرانَك.
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الهوام�ش

((((1ال�شريف الر�ضي ,المجازات النبوية� ,ص)111 .
((((2كنز العمال )19663 / 437 :7

�أخطاء �شائعة:
 ي���ق���ال :ف��ل�ا ٌن م��ت�����ض�� ّل�� ٌع ف���ي العلم,وال�صحيح �أن يقال :فال ٌن مت�ض ّل ٌع من العلم,
ومعنى «ت�ض َّلعَ» :امتلأ من الطعام �أو الماء,
وهذا الفعل ال يتعدَّى �إال بحرف الج ّر «من».
 يقال :طبّقَ طريقة غيره ,وال�صحيح�أن يقال :اتّب َع طريقة غيره؛ لأنَّ معنى فعل
«طبَّقَ » :غطّ ى :طبق ال�شيء �أي غطاه ,وطبّقَ
ال�شيءُ :عَ ��مَّ  .وال ي�أتي ه��ذا الفعل بمعنى
«اتّبعَ».
 يقال :كان في ظهر البيدر� ,أو :كانفي ظهور ال�شوير ,وال�صحيح �أن يقال :كان
في �ضهر البيدر ,وكان في �ضهور ال�شوير,
لأن معنى «�ضهر» هو �أعلى الجبل .وظه ُر ك ّل
�شيء يُكتَب بالظاء �إال ظهر الجبل �أو التلّ,
فيُكتَب بال�ضاد.
 يقال :فالن نفذ �صبره ,وال�صحيح �أنيقال :فالن نفد �صبره� ,أي ذهبَ وفنيَ � ,أمَّا
الفعل نفذ فمعناه :م�ضى ,ونفذ في ال�شيء
ومنه :خرج منه �إلى الجهة الأخرى.
���ف ه���ذا
 ي�����ق�����ال :ا����س���ت���ك َالعملَ � ,أي امتنع عنه حمي ًة
وا���س��ت��ك��ب��اراً ,وال�صحيح
�أن يقال :ا�ستنكف من
هذا العمل ,لأن الفعل
«ا���س��ت��ن��ك��ف» يتعدى
بحرف الجر «من».

«�أدي�سون ال�شرق»
ح�سن كامل ال�صبّاح نابغة لبناني رحل في ظروف غام�ضة

�إعداد :دميا جمعة
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ن�ش�أة ال�صبّاح
ولد العالم اللبناني ح�سن كامل ال�صبّاح في � 16آب عام 1894
في بلدة النبطية (جنوب لبنان) ،ون�ش�أ في بيت ي�شجّ ع على العلم
والثقافة .ظهرت عليه عالمات الذكاء والنبوغ وهو في ال�سابعة من
عمره ،وظهر نبوغه في الريا�ضيات والطبيعيات .فيما بعد التحق
ال�صبّاح بالجامعة الأمريكية في بيروت ،و�أتقن اللغة الإنجليزية
في مدَّة ق�صيرة ،وا�ستطاع ح ّل م�سائل ريا�ضية وفيزيائية معقّدة
ببراعة وهو في ال�سنة الجامعية الأول��ى .كما كان ذوّاق�� ًا للأدب
ويجيد �أربع لغات هي :التركية والفرن�سية والإنجليزية والألمانية.
«ح�سن �آين�شتاين»
ال�صباح اهتمام ًا لالطّ الع على نظريَّات العلماء في مجال
وجّ ه ّ
الذرّة والن�سبية .وكان من القالئل الذين ا�ستوعبوا هذه النظريَّة
ال�شديدة التعقيد ،وكتب حولها المقاالت ،وقال عنه العالم «�إ�ستون»
فيما بعد« :كان الوحيد الذي تج ّر�أ على مناق�شة �آراء �أين�شتاين
الريا�ضية وانتقادها والتحدّث عن الن�سبية ك�أين�شتاين نف�سه».
ال�صباح
اختراعات ّ
قدّم ال�صبّاح للب�شرية حوالي  176اختراع ًا رغم عمره الق�صير
( 41عاماً) ،بالإ�ضافة �إلى العديد من النظريَّات الريا�ضية في
مجال الهند�سة الكهربائية ،حتَّى �أطلقت عليه ال�صحف الأمريكية
لقب «خليفة �أدي�سون» �أو «�أدي�سون ال�شرق» .وكان العربي الوحيد
الذي منحه معهد المهند�سين الكهربائيين الأمريكيين لقب «فتى
العلم الكهربائي».
الموت المفاجئ
حدثت الوفاة المفاجئة م�ساء يوم الأحد � 31آذار  1935في
حادث �سيارة غام�ض .وقد فارق الحياة فيما عجز الأطباء عن
تحديد �سبب الوفاة.

�ت
ل�����س� َ
ف��ا���ش�ل ًا
�أنا فا�شل� ...أنا غبي ...ال يمكنني �أن انجح! لن �أ�ستطيع حل هذه
الم�س�ألة! .وغيرها الكثير من العبارات التي يمكن لبع�ض ال�شباب �أن
يرددوها .وغالب ًا ما تكون هذه الأفكار �أفكار ًا مغلوطة وال تنم �سوى عن
�ضعف ثقة ال�شاب بنف�سه.
ما هي الثقة بالنف�س؟ ما هي �أبرز �آثارها ال�سلبية؟ وكيف ننميها؟
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تعريف الثقة بالنف�س
الثقة بالنف�س هي �إح�سا�س ال�شخ�ص
بقيمة نف�سه بين من حوله ،فتترجم هذه
الثقة ك��لَّ حركة م��ن حركاته ويت�صرف
ب�شكل طبيعي دون قلق �أو رهبة فتكون
ت�����ص�� َّرف��ات��ه ن��اب��ع��ة م��ن ذات���ه ال ���ش���أن لها
بالأ�شخا�ص المحيطين به .والثقة بالنف�س
هي بالطبع �شيء مكت�سب من البيئة التي
تحيط بنا والتي ن�ش�أنا فيها وال يمكن �أن
تولد مع �أيِّ �شخ�ص كان.
�أهمُّ نتائج عدم الثقة بالنف�س:
 الخجل. الت�أخّ ر الدرا�سي وعدم القدرة علىالتطور.

 افتقاد ال�شعور ب��الأم��ن والخوفالدائم من الف�شل.
ك��ي��ف ت��ع��ال��ج ه����ذه الم�شكلة
بنف�سك؟
اجل�س مع نف�سك و�صارحها ،وثق ب�أنَّك
قادر على التح�سّ ن يوم ًا بعد يوم ....عليك
�أن توقف ك��لَّ تفكير يقلِّل من �ش�أنك...
ويجب عليك �أن تعلم �أنّ اهلل عندما خلقنا
ل��م يخلقنا عبث ًا و�أن ل��ك كما الآخرين
وظيفة ودور ًا يجب �أن ت���ؤ ِّدي��ه ف��ي هذه
الحياة ما دم��ت حي ًا على وج��ه الأر���ض.
ف���اهلل �سبحانه وت��ع��ال��ى ع��ن��دم��ا خاطب
الم�ؤمنين في القر�آن الكريم لم يخ�ص
م�ؤمن ًا دون الآخر ولم يخ�ص م�سلم ًا دون

الآخر ذلك لأنَّ كلَّ الب�شر �سوا�سية فلهم
من خلقهم هدف واحد.
�أ�ضف �إلى ذلك ،اقتناعك واعتقادك
الكامل ب�أنك حق ًا �إن�سان ذو قيمة عالية،
وه��ذه الفكرة عندما تتر�سخ ف��ي عقلك
ف�إنها ت�ؤثر وتتفاعل مع �أفعالك ،ف�إن ربّيت
�أف��ك��ار ًا �إيجابية ف�ست�صبح حتم ًا �إن�سان ًا
�إيجابي ًا له كيانه الم�ستقل ال��ق��ادر على
تكوين �شخ�صية مميزة يفتخر بها بين
الآخرين .وال تن�س ال�شعر المن�سوب �إلى
�أمير الم�ؤمنين:Q
�أت��������زع��������م �أنَّ�������������ك ج���������رم ����ص���غ���ي���ر

وف���ي���ك ان���ط���وى ال���ع���ال���م الأك���ب���ر.
يجب �أن تعمل على فهم ذاتك وتفهُّمها
وعدم كراهيتها �أو االنتقا�ص منها.
من ناحية �أخرى عليك �أن تت�سامح مع
من �أخط�أ في حقك �أو انتقدك حديث ًا �أو
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قديم ًا وال تكن مرهف الح�س في اال�ستماع
�إلى انتقادات الآخرين �إلى درجة الحقد �أو
تهويل الأمور.
تعط نف�سك المجال للمقارنة بين
ال ِ
ذاتك وبين غيرك �أبد ًا بل عليك التركيز
في قدراتك ومهاراتك الذاتية ،وهواياتك،
و�إبرازها �أمام الآخرين واالفتخار بها.
�إف��ع��ل م��ا ت����راه ���ص��ع��ب�� ًا ل��ك ت��ج��د كل
ال�����دروب فتحت ل���ك ،فت�ش ع��ن ك��ل ما
يخيفك واقتحمه �ستجد �أن الخوف قد
تال�شى وال وجود له.
ح���اول �أن ت��ك��ون �إن�����س��ان�� ًا ف��اع�ل ًا ولك
�أعمال مختلفة ون�شاطات وا�ضحة� .أبر ْز
ابداعاتك وال تخفِها �أبد ًا حتى ولو واجهت
ان��ت��ق��اد ًا م��ن �أح����د ،ف��ح��ت��م�� ًا �ستجد من
ي�شجعك وتعجبه �أعمالك.
م�����س��اع��دت��ك ل�ل�آخ��ري��ن ت��ع��زز ثقتك
بنف�سك .....الظهور بمظهر ح�سن الئق
يعزز م��ن ثقتك بنف�سك .....ف�لا تهمل
ذاتك فتهملك.
اب��د�أ يومك بقراءة الأذك��ار والقر�آن
ال��ك��ري��م ،و�إن ا�ستطعت ك��ل �صباح بعد
�صالة الفجر ق��راءة �سورة «ي�سن» فافعل
فلها ت�أثير عظيم في النف�س وتبعث الهدوء
والطم�أنينة كما هو الحال بباقي الآيات
الكريمة.
و�أخ���ي���ر ًا ح��ي��ن �سئل ن��اب��ل��ي��ون :كيف
ا�ستطعت �أن تولد الثقة في نفو�س �أفراد
جي�شك؟!.
�أجاب :كنت �أر ّد على ثالث بثالث
من قال ال �أقدر ...قلت له ...حاول.
من قال ال �أعرف ...قلت له ...تعلم.
من قال م�ستحيل ...قلت له ...جرب.

ال�شا�شة ال�صغيرة
اكبر منا!
تتعجَّ ب من �شباب اليوم كيف يهتمّون لتفا�صيل حياة
«ع��ا���ص��ي» وقبله «ن���ور» و»م��ه��ن��د» ويندمجون ف��ي عالم
الم�سل�سالت التركية والأفالم الأميركيَّة وبرامج تلفزيون
الواقع ،بينما �أغلبهم ال يعرف �شيئ ًا عن �أح��داث اليمن
ال�سيا�سية وال يلتفتون لدعاء كميل ليلة الجمعة..

كما تبين �أن معدل ح�ضور بع�ض الطالب
في الجامعة � 60ساعة �سنوي ًا بينما متو�سط
جلو�سه �أمام التلفزيون � 700ساعة �سنوياً.
ويعتبر العنف من �أب��رز �آث��ار التلفزيون
ال�سلبية على ال�شباب ،فقد �أو�ضحت �إحدى
الدرا�سات �أن الطفل الذي ي�شاهد التلفزيون
� 27ساعة في الأ�سبوع �سي�شاهد � 100ألف
عمل من �أعمال العنف من �سن الثالثة حتى
�سن العا�شرة ولذلك �أثر بالغ في �شخ�صيته
و�سلوكه الم�ستقبلي.
وخال�صة القول �إذا كان هدفنا ك�أهل �أن
نحدِّ د نوعية الطعام الذي نقدِّ مه لأبنائنا �إن كان
�سام ًا وم�ؤذي ًا �أم مغذي ًا ومفيد ًا فمن الأولى �أن
نحدِّ د نوعية الغذاء العقلي والروحي والنف�سي
ال��ذي ن�سمح ل�شبابنا بتلقيه عبر تلك ال�شا�شة
ال�صغيرة التي �أم�ست تتحكم بم�ستقبلهم.
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وي�سبب التلفاز الكثير من الم�شاكل
داخل الأ�سرة و�أبرزها:
 -1الخالف بين الآب��اء والأب��ن��اء ب�سبب
المنع من م�شاهدة بع�ض البرامج.
 -2م�شكلة ان�شغال �أفراد الأ�سرة بع�ضهم
عن بع�ض ،وقلَّة الحوار والنقا�ش في �أمور قد
تكون �أحيان ًا جزء ًا من حياة الأ�سرة.
 -3ت�أثّر ال�شباب نتيجة ال�ضخ الإعالمي
المبرمج ب��ع��دد م��ن ال�سلوكيَّات الخاطئة
(التدخين ،التمرد على �أعراف المجتمع)..
واالب��ت��ع��اد ع��ن ال��واق��ع وال��ت��م��اه��ي م��ع حياة
الأبطال.
الأرقام تتكلم:
بح�سب ال��دِّ را���س��ات والأب���ح���اث ف���إنَّ
بع�ض ال��ط�لاب ع��ن��دم��ا ي��ت��خ�� َّرج��ون من
المرحلة الثانوية يكون كل واح��د منهم
قد �أم�ضى �أم��ام �أجهزة التلفزيون قرابة
� 12ألف �ساعة ،بينما ال يكون قد ا�ستغرق

من الوقت في حجرات الدرا�سة �أكثر من
� 10800ساعة على �أق�صى تقدير.

التلفاز
ثقافة مبعثرة لأطفالنا
نبيل �سرور
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�إنَّ التلفاز ي��ق��دِّ م للطفل ثقافة جاهزة،
ولكنَّها مبعثرة ومعلَّبة ،وق��د جعل كافَّة
الأدوات الباعثة على الحيوية والحركة
ال��ت��ي ب���ح���وزة ال��ط��ف��ل ق��ل��ي��ل��ة الأه��م � َّي��ة
بالن�سبة للطفل ب�سبب ان�صرافه لم�شاهدة
الم�سل�سالت ال��م��ت��ع��دِّ دة الم�شوِّقة وغير
الم�شوِّقة ،المفيدة وغير المفيدة،
التي ت�ستغرق �أوقات ًا طويلة ،تحرمه
م��ن ف��وائ��د ال��ل��ع��ب ،ومتعة الخروج
من المنزل �إلى الحدائق والمالعب
والأندية الريا�ضيَّة والمكتبات .لقد
�أ�صبح التلفاز ال�شغل ال�شاغل لل�صغار
والكبار �صباح ًا وم�ساءاً ،وبات من
ال�����ص��ع��ب اال���س��ت��غ��ن��اء عنه
وتجاهله �سواء كان �صديق ًا
�أم عدواً ،وال بدَّ من قبوله
ف���ي ال��م��ن��زل والتعامل
معه وجعله ين�سجم مع
متطلِّبات ���س��ائ��ر �أف���راد
الأ����س���رة ع��ل��ى اخ��ت�لاف
�أعمارهم وثقافاتهم.
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غنى ثقافي:
ال ����ش���كَّ ف���ي �أنَّ للتلفاز
ف��وائ��د ع��دي��دة ،ثقافية وفكرية
وتربوية ،ويقدِّ م خدمات كثيرة
لكلِّ الأ���س��رة ،وخا�صة بالن�سبة
ل��ل��ط��ف��ل ح��ي��ث ي���وج���ه الفكرة
وال��ذاك��رة والخيال ويفتح ذهن
الطفل على العديد من الم�سائل
الحياتية ،وينمِّي معارفه ،ويقدِّ م
له معلومات عامَّة من جغرافيا
وعلوم وفن ،وما �إلى ذلك.
�إنَّ ه��ذه الثقافة المبعثرة
والم�ستقبلة ب��ط��ري��ق ال��م�����ص��ادف��ة تلعب
دور ًا ك��ب��ي��ر ًا ف��ي �إغ��ن��اء ث��ق��اف��ة الطفل،
فال�صورة تثبت المعلومات وت�ش ّد االنتباه ،التلفاز الطفل المتفوِّق على التعلّم في
كما يعد جهاز التلفاز م�صدر ًا للهدوء �سنوات ما قبل المدر�سة .كما يرفع قدرات
بالن�سبة للأطفال ،فالطفل المت�سلِّط �أو الطفل المتدنية ،ويجعلها �أف�ضل.
كثير الحركة في المنزل ي�صبح هادئ ًا
وال ب�� َّد من القول �إنَّ التلفاز يُ�ساهم
ال يتحرَّك �أم���ام جهاز التلفاز ،وبذلك ف��ي تقديم الثقافة ال��ج��اه��زة لل�صغار،
يُع ّد التلفاز م�صدر ًا من م�صادر الراحة ب�شرط �أن تكون البرامج منا�سبة للطفل،
بالن�سبة للأ�سرة.
ويح�سن الأهل اختيارها من بين البرامج
لقد د َّل��ت الأبحاث التي �أجريت على المعرو�ضة .ولكنَّ القليل من الوالدين
�أث��ر التلفاز ف��ي الأط��ف��ال ���-س��واء منهم
يحاولون معرفة ما �إذا كان عقل الطفل
ال��م��وه��وب��ون �أو �أ����ص���ح���اب ال��ذك��اء
يتجاوب �أو ال يتجاوب مع ما يراه من
ال��ع��ادي ال��ذي��ن ُت��ت��اح لهم
ب��رام��ج ب��ل ي��ت��رك الطفل
فر�صة م�شاهدة التلفاز
و�ش�أنه �أم��ام الجهاز ليرى
�رون
�
�ش
�
�ا�
�
�ب
�
�ـ
�
ي
َّ���ه���م
ن
�
إ
قبل دخولهم المدر�سة-
في�ض ًا من ال�صور والم�شاهد
�أ َّن��ه��م يبا�شرون حياتهم حـياتـهـم الـمـــدر�سـية المتتابعة دون مراقبة.
ال��م��در���س��ي��ة ب��ن��ت��اج لغويٍّ بـــنتاج لغوي يزيد عـن م�ساوئ التلفاز
يزيد عن نتاج زمالئهم
�إنَّ م�����س��اوئ التلفاز
الذين
زمــالئـهم
نتــاج
متعدِّ دة �أبرزها:
ال����ذي����ن ال يُ�������ش���اه���دون
الــتلفاز.
يـ�شاهدون
ال
� -1أث������ره ف���ي �صحَّ ة
ال��ت��ل��ف��از ،ك��م��ا يُ�ساعد
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الطفل ،نظر ًا لأنَّ عيني الطفل ال يمكن �أن
تتحمَّال م�شاهدة التلفاز لأكثر من �ساعتين
متتابعتين ،ف�ضوء ال�شا�شة ي�ؤثِّر �سلب ًا في
�صحَّ ة عيني الطفل ،كما �أ�شار العديد من
الأطباء وين�صحون ب�أن توزَّع الأوقات �أثناء
النهار ،و�أال تتجاوز فترة م�شاهدة التلفاز
�أكثر من �ساعة متوا�صلة ،ولذلك يجب
ع��دم ا�ستخدام التلفاز كو�سيلة لعقاب
الطفل �أو لمكاف�أته ،حتى ال تتكون عند
الطفل الرغبة في م�شاهدة التلفاز لفترة
�أط��ول ،ولكيال ي�صبح التلفاز وم�شاهدته
ذات قيمة ف��ي ح���دِّ ذات��ه��ا ب��ل للبرامج
المختارة ،كما يجب �أن ال يُ�ستخدَ م التلفاز
كو�سيلة لتهدئة الطفل دون الإهتمام بما
يراه على �شا�شته من برامج.
 -2ت�أثيره ف��ي تعطيل خيال الطفل،
فالطفل ال��ذي ي�شاهد التلفاز ي�ست�سلم
للمناظر والأف��ك��ار التي تقدَّم له دون �أن
ي�شارك فيها ،وعليه يكون ح�سُّ ه النقدي
غير موجود ،وتكون بع�ض قدراته وحدها
هي التي تعمل دون الم�شاركة بالتفكير،
وهو ال يبذل �أيَّ جهدٍ في ت�شكيل ما يراه،
فالجهاز هو الفاعل وهو الناقد ،ويقت�صر
دور الطفل على ا�ستقبال ما يُعرَ�ض عليه.
�إنَّ الثقافة المبعثرة ال��ت��ي يقدِّ مها
جهاز التلفاز تقدِّ م الفكر دون �أن تدخل
�إل��ى النف�س ،ويُ�صبح الطفل ق��ادر ًا على
و�صف ما يراه من مناظر و�صور ،ويتذكَّر
الأ�شكال العامة للمدن والمناظر الطبيعيَّة،
وبذلك يكون التلفاز يخدم الذاكرة �أكثر
من التفكير.
 -3وم���ن م�����س��اوىء ال��ت��ل��ف��از� ،إذا لم

يح�سن ا�ستخدامه� ،أ َّن��ه قد يحرم الطفل
من ممار�سة ن�شاطاته الخا�صة ال�ضرورية
كالر�سم والمطالعة والحوار مع والديه.
 -4ومن م�ساوئ التلفاز �أنه قد يحرم
الطفل من ممار�سة اللعب ،ال��ذي يعتبر
�ضروري ًا لنمو الطفل الج�سمي والنف�سي.
يخ�ص�ص الوالدان جزء ًا
لذا ال بد �أن ِّ
من وقتهما للعب مع طفلهما ،وم�شاركته
في �ألعابه ،قدر الإمكان ،دون �أن يبالغا
ف��ي اللعب ك��ل المبالغة ،حتى ال ي�صبح
اللعب من �أج��ل اللعب بل لإ�شعار الطفل
بح�ضورهما معه مع تركه يلعب بمفرده مع
مراقبته ومتابعته من حين �إلى �آخر.
كما �أنَّه من ال�ضروري �أن يُغادر الطفل
المنزل مرتين في الأ�سبوع ،على الأقل،
لكي يذهب فيه �إلى حديقة �أو ناد ليلعب
ويجري دون قيد.
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ق����������������درا لتلفا ز
الإم���������ك���������ان-
ل������ي�������������س
ت����ج����ن����ي����ب����ه����م
باعث ًا على
م�شاهدة �أفالم
االنحراف!
العنف والإث���ارة
ال ي���ع���د
والهيجان.
ال�����ت�����ل�����ف�����از
�إنَّ �أف�ضل
ال������ب������اع������ث
طريقة الختيار
الن�������ح�������راف
ال��������ب��������رام��������ج
الأطفال،نظر ًا
ال����م����ن����ا�����س����ب����ة
لأنَّ االنحراف
ل�����ل�����ط�����ف�����ل ه���و
ظ����������اه����������رة
معرفة البرامج
اج���ت���م���اع���يَّ���ة
موجودة قبل ظهور التلفاز ،فهو ال ي�سبِّب م�سبقاً ،والعمل على اختيار البرامج التي
االنحراف بل يك�شف عنه عند الأطفال� ،سي�شاهدها الأط��ف��ال ومعرفة �أوقاتها،
ويُظهره عن طريق تعزيزه بالأ�سلوب الذي و�إتِّباع ذلك ب�صورة منتظمة ودائمة ،قدر
الإمكان ،حتّى يعتاد الطفل ذلك وين�صرف
ي�ستعين به في تنفيذ ال�سلوك ال�سيئ.
�إنَّ االنحراف ال ي�أتي من التلفاز ولكن في باقي �أوقاته �إلى الدرا�سة �أو اللعب �أو
م��ن الحياة المنزليَّة الم�ضطربة ومن ممار�سة الن�شاطات ال�ضرورية المختلفة.
ك��م��ا ي��ج��ب ع��ل��ى ال��وال��دي��ن التفكير
�سوء التربية ،فالطفل الذي ين�ش�أ في جو
عائلي ال ي�سوده الحبُّ والطم�أنينة والدفء ف��ي ك��اف��ة ال��ع��وام��ل قبل اتِّ��خ��اذ �أي قرار
النف�سي يكون عُ ر�ض ًة لالنحراف ،و�إذا ما يتعلَّق بال�سماح للطفل بم�شاهدة البرامج
�شاهد برامج عنف �أو �شذوذاً ،ف�إن ذلك التلفازية المختلفة ،والعمل على تعريف
الطفل بالبرامج ال�صالحة المنا�سبة له،
يثيره ويك�شف عن �شخ�صيته الحقيقية.
وال �شك في �أنَّ عرو�ض التلفاز العنيفة وبالبرامج غير الم�ستحبة ،وتبيان �سبب
قد تترك �آثار ًا �سلوكية �سلبية في الطفل ،عدم ال�سماح له بم�شاهدتها.
وال ���ش��ك ف���ي �أن ذل���ك ال ي��ع��ن��ي �أن
ك��م��ا ت��ت��ف��اق��م ال��م�����ش��ك�لات النف�سية
با�ستطاعة الوالدين اختيار الأف�ضل
ال��م��وج��ودة �أ���ص�ل ًا ع��ن��ده ويجعلها
دائ��م��اً ،فقد ت���أت��ي الأخطاء
ف��ي حالة �أ���س��و�أ .وي�أتي
دور ال��وال��دي��ن ف��ي منع يج��ب ع��دم ا�ستخ��دام م��ن القائمين على اختيار
م�سل�سالت الأطفال �أنف�سهم،
الأط�����ف�����ال م����ن ر�ؤي�����ة
لعقاب
كو�سيلة
التلفاز
�إال �أن�����ه ب���الإم���ك���ان تجنب
البرامج التي ال تنا�سب
�سنهم ومحاوالتهما الطف��ل �أو لمكاف�أت��ه .الأخطاء قبل وقوعها.

�أ�����س����رار

ال�شباب الدائم
د .مرمي حراجلي قدوح

لقد لعب التغيير في نمط الحياة وال�سلوك الغذائي
والعوامل البيئيَّة المختلفة خالل العقود الثالثة الما�ضية
دور ًا كبير ًا في تزايد ح��االت ال�سرطان و�أم��را���ض الع�صر
الحديثة وال�شيخوخة المبكِّرة ،وذلك ب�سبب الجذور الحرّ ة
التي يمثِّل وجودها داخل ج�سم الإن�سان واح��د ًا من �أكبر
العقبات �أمام ال�صحة الجيدة وطول العمر..
ما هي الجذور الحرّ ة Free radicals
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(ال�����س��م��وم) الم�سببة لل�شيخوخة
المبكرة؟
الجذور الحرّة هي عبارة عن ذرّة �أو
مجموعة ذرّية تحتوي على �إلكترون مفرد
على الأقل وتحتاج �إلى االرتباط ب�أي مادَّة
�أخرى فتبحث عن مكان في الج�سم لتتّحد
معه ،فمن جهة ترتبط بالبكتيريا وتخلِّ�ص
الج�سم منها وه��ذه ح�سنتها الوحيدة،
ومن جه ٍة �أُخرى �إذا لم تجد مادة موجبة
ال�شحنات حتَّى تتعادل معها ف�سوف تقوم
ب�أك�سدة خاليا الج�سم وتدميرها ما يقلِّل
قدرتها على القيام بوظائفها بال�شكل
المطلوب وه��ذه الحالة تحدث عند كلِّ
�إن�سان.
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وه��ن��ا ي��ك��م��ن الخطر عمــلي��ات الأكـ�س��دة  -ت�����ن�����اول ال���ط���ع���ام
ال��رئ��ي�����س��ي ال���ن���ات���ج عن
وال��ت��ن��ف�����س وال���ت���م���اري���ن
االبتدائي
�ب
�
ال�سب
�ي
�
ه
ه��ذه ال��ج��ذور حيث ت�شير
الريا�ضية العنيفة.
�ل
�
أف�ض
�
و
�ة
�
لل�شيخوخ
ال��دِّ را���س��ات الحديثة �إلى
 ال��م��ل��وث��ات البيئية�أنَّ��ه��ا ه��ي ال��م�����س���ؤول��ة عن دفاع �ضده��ا ا�ستخدام والمبيدات الح�شرية.
�أكثر من  50مر�ض ًا منها :م�ض��ادات الأك�س��دة - .ال��ت��دخ��ي��ن ودخ���ان
ال�سجائر.
�أم�����را������ض ال�شيخوخة
 الإ�شعاعات مثل التعر�ض لأ�شعةالمبكرة ،و�أم��را���ض القلب وال�شرايين،
وال�سرطان ،والح�سا�سية ،وبع�ض �أمرا�ض ال�شم�س لفترة طويلة والتعر�ض للأ�شعة
العيون ،والأمرا�ض النف�سية والع�صبية ،الم�ؤيّنة ال�سينية الم�ستخدمة في الت�صوير
وتليّف الكبد ،و�ضعف الذاكرة و�ألزهايمر ،الطبي.
 تناول بع�ض الأدوية.و�أم��را���ض ال���دم ،وزي���ادة ال���وزن ،و�أي�ض ًا
ومن الأ�سباب �أي�ضا العمليَّات الحيوية
تعمل على �إت�لاف الكوالجين (البروتين
الموجود في الجلد واللثة و�سائر �أجزاء التي تحدث داخ��ل الج�سم حيث يتكوَّن
الج�سم) و�إح��داث تغييرات فيه ما ي�ؤدي العديد من ال��م��واد الم�ؤك�سدة (الجذور
الحرة) نتيجة �إنتاج الطاقة في الخاليا
لظهور التجاعيد.
�أما ال�ضرر الكبير والأهم لهذه الجذور وحرق الدهون وال�سكر بالأك�سيجين .ومن
الأمثلة الب�سيطة على عمليَّة الأك�سدة هذه
فيعود �إلى تراكمها مع تقدم العمر.
�أ�سباب الجذور الحرة الداخلية ما يحدث عند قطع تفاحة وتركها معرَّ�ضة
للهواء ف�إنَّها تتحول �إلى اللون البنّي كذلك
والخارجية:
�سجلت ال��درا���س��ات الطبية الحديثة ���ص��د�أ ال��ح��دي��د وت�����ش��قّ��ق ال��م��ط��اط وتلف
�أكثر من � 120سبب ًا قد ي�ؤدي �إلى تكوّن هذه الأغذية وغيرها.
وتنظر العلوم الطبية �إل��ى عمليات
ال�سموم داخل الج�سم منها:
الأك�����س��دة ع��ل��ى �أنَّ��ه��ا ال�سبب االبتدائي
لل�شيخوخة و�أف�ضل دفاع �ضدها هو معادلة
منع الت�أثيرات ال�ضارة للجذور الحرة
با�ستخدام م�ضادات الأك�سدة.
م���ا ه���ي م�������ض���ادات الأك�������س���دة
AntiOxidants؟ وكيف تقودنا �إلى
حياة �أطول؟
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م�����ض��ادَّات الأك�����س��دة ه��ي ع��ب��ارة عن
مركّبات (فيتامينات� ،أنزيمات ،معادن،
بروتينات )...ق��ادرة على �إبطاء �أو منع
الأك�سدة عن طريق �إزال��ة الجذور الحرّة
لأنَّها هي نف�سها تت�أك�سد بد ًال من الخلية.
وع����اد ًة ال يمكن للج�سم معالجة هذه
الجذور خا�صة �إذا كانت المواد الم�ضادَّة
للأك�سدة غير متوفِّرة �أو �إذا كان �إنتاج
الجذور مفرط ًا فيحدث ال�ضرر.
م�صادر م�ضادات الأك�سدة:
تتكوَّن بع�ض م�ضادات الأك�سدة داخل من الجذور الحرة الناتجة عن الأطعمة
الج�سم بينما تتوفَّر الأخرى من الم�أكوالت المقلية والزيوت المهدرجة ويحميها من
الجلطات كما يقلل خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض
التي نتناولها.
من م�ضادات الأك�سدة التي نجدها في القلب.
الطعام:
من �أهمِّ م�ضادات الأك�سدة �أي�ضاً:
 ف��ي��ت��ام��ي��ن (Cج) :ن���ج���ده فيبيتا كاروتين�-سوبر �أك�سيد دي�سموتاز
الخ�ضراوات والفاكهة الطازجة خا�صة
الحم�ضيات .ي��ذوب ه��ذا الفيتامين في -زنك�-سيلينيوم-جلوتاثيون ميالتونين-
الماء لذا يحتاج �إليه الج�سم يومي ًا وهو فالفونويد وغيرها ،وجميعها م�ضادات
ينظِّ ف ما بين الخاليا ويعزِّ ز عمل فيتامين للأك�سدة تعمل ب�شكل متكاتف وبالتالي
 Eوينظف من الجذور الحرة الناتجة عن يحتاج �إليها الج�سم كلها لتكون عملية
التدخين والتلوّث البيئي ويعزِّ ز المقاومة التنظيف من ال�سموم ناجحة �إل��ى الحد
�ضد ال�سرطان ويقوي جهاز المناعة كما الأق�����ص��ى .وم�����ص��ادره��ا ال��خ��ارج��ي��ة من
ي�ساعد على ت�شكل الكوالجين وعلى تقوية ال��ف��اك��ه��ة وال��خ�����ض��ار ال��ط��ازج��ة والبذور
(الكتان ،ال�سم�سم ،دوار ال�شم�س،
ال�شرايين.
بذور العنب اليقطين )....والزيوت
 ف��ي��ت��ام��ي��ن ( Eه�����ـ) :م�صدرهالنباتية المع�صورة على
ال��زي��وت وال��ب��ذور النباتية
أك�سدة
ل
ا
م�ضادات
ال���ب���ارد (زي����ت الزيتون،
والمك�سرات النيئة .يذوب
ف���ي ال���ده���ون ل����ذا يخزنه ت����م����د ال���ع���ق���ل دوار ال�������ش���م�������س)....
الج�سم لفترات طويلة داخل ب��ح��م��اي��ة ���ش��دي��دة وال���م���ك�������س���رات ال��ن��ي��ئ��ة
الأن�سجة الدهنية والكبد .م��ن الآث���ار المدمرة (ج���وز ،ل���وز ،ب��ن��دق)....
ي��ن��ظ��ف الأوع���ي���ة الدموية ل��ل��ج��زي��ئ��ات ال��ح��رة .وال����ح����ب����وب ال��م��ب��رع��م��ة
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ال���������س����ي����ل����ي����م����اري����ن
(ال���ق���م���ح ،ال�����ش��وف��ان،
ينظف
�ـ)
�
(ه
فيتامين E
� Silymarineأي�����ض�� ًا م��ادَّة
ال������ح������م�������������ص).....
والأع���������ش����اب (����ش���وك الأوعي��ة الدموي��ة م��ن م�ضادَّة للأك�سدة �أق���وى 10
الجمل ،ال�شاي الأخ�ضر ،الج��ذور الح��رة الناتجة م���رات م��ن فيتامين  Eوهي
ال����زه����ورات ،الجنكة ،ع��ن الأطعم��ة المقلية فعَّالة ج��د ًا �إذ ت�ساعد على
تعزيز وتجديد خاليا الكبد
الزنجبيل).....
�ة
�
المهدرج
�وت
�
والزي
م���ا �أق�����وى �أن����واع
الم�س�ؤول الرئي�سي عن تنظيف
م�ضادات الأك�سدة؟ ويحميها من الجلطات .الج�سم من الملوِّثات والمواد
اكت�شف الباحثون
ال��م��غ��ذِّ ي��ة وال���ده���ون ،و�إزال���ة
م�ؤخَّ ر ًا م�ضادات للأك�سدة فالفونويدية ال�سموم .وبما �أنَّ طاقتنا و�صحَّ تنا تعتمدان
قوية وفعّالة ت�سمى الأنتو�سيانيد والتي بدرجة كبيرة على كفاءته ف�إنَّ هذه المادَّة
عرفت ب�أنَّها �أقوى 50م��رة م��ن فيتامين مهمة جد ًا لتجديد خاليا الكبد وتن�شيطها.
 Eو 20م��رة �أك��ث��ر م��ن فيتامين  ،Cحيث ك��ان �أهلنا ي�أكلون الطعام ال��ذي يحتوي
�إنّها تمد العقل بحماية �شديدة من الآثار على هذه المادة التي نجدها خا�صة في
المدمِّ رة للجزّيئات الحرَّة وكذلك تحمي بذور �شوك الجمل (�شوك مريم) وجذور
الأج������زاء ال��م��ائ��ي��ة وال��ده��ن��ي��ة ع��ل��ى حد الهندباء البرية و�أوراق الأر�ضي �شوكي.
�أهم  20مادة م�ضادة للأك�سدة من
���س��واء .واختيار الفاكهة المحتوية على
 ANTHOCYANIDINSالأنثو�سيانيدات يت ُّم الأكثر �أهمية �إلى الأقل �أهمية:
ال��رم��ان ،التوت البري ،ت��وت العليق،
ح�سب الألوان فاللون الأحمر والبنف�سجي
والأزرق دليل على توفِّرها فيها مثل التوت ال���ل���ف���ت ،ال���ف���ري���ز ،ال�����س��ب��ان��خ ال���ن���يء،
ال��ب��ري ،العنبية ،ال��ف��ري��ز ،ال��ع��ن��ب ،ثمر الفرامبواز ،البروكولي ،الخوخ ،براعم
العليق وغيرها .وقد �أثبتت الدِّ را�سات �أنَّ �ألفا �ألفا (البر�سيم) ،ال�سبانخ المطبوخ
الزبيب يحتوي على كمية كبيرة من الـ ع��ل��ى ال��ب��خ��ار ،ال�����ش��م��ن��در ،الأف���وك���ادو،
 Proanthocyanidinsلهذا ال�سبب هو البرتقال ،العنب ،الفلفل الأحمر ،الكرز،
يحمي ال�شرايين ويقوي الذاكرة.
الكيوي ،الفا�صوليا المطبوخة ،الليمون
الهندي الزهري (الغريبفروت).
�أف�ضل طريقة ل�ضمان الح�صول على
كمية كافية من المواد الغذائية الم�ضادة
للأك�سدة يومي ًا هي من خالل �إتباع نظام
غذائي م��ت��وازن يتكون من 8-5ح�ص�ص
م���وزع���ة ب��ي��ن ال��ف��اك��ه��ة وال��خ�����ض��راوات
الطازجة.

مخاطبة الر�ضيع
�إعداد :حوراء مرعي

تع ِّزز قدرته الإدراك َّية

��و���ص��ل��ت درا����س���ة جديدة
ت َّ
�إل��ى �أنَّ التحدُّث م��ع الأطفال
��ر���ض��ع ف��ي الأ���ش��ه��ر الأول����ى
ال َّ
م���ن ال��ع��م��ر ي���ع���زِّ ز ق��درات��ه��م
الإدراكيَّة و�إحاطتهم بالأ�شياء
التي حولهم ،وحتَّى ت�صنيفها
وو�ضعها ف��ي خ��ان��ات محدَّدة
بها.
وق���ال ب��اح��ث��ون ف��ي جامعة
«و�سترن ال�شمالية» �إنَّ الكلمات
ت��ل��ع��ب دور ًا م��ه��مّ�� ًا ف���ي حياة
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الر�ضيع وزيادة قوَّته الإدراكية
ح�� َّت��ى ق��ب��ل م��ح��اول��ت��ه النطق،
وب�شكل يتجاوز ت�أثير �أ�صوات
�أخ���رى بما ف��ي ذل��ك النغمات
المو�سيقية.
كما �أ ّن��ه با�ستطاعة الطفل
ف���ي ه����ذا ال��ع��م��ر «ت�صنيف»
الأ�شياء �أو الحيوانات من خالل
النظر لفترة �أطول �إليها.
وق���ال���ت ه�����س��ب��و���س ،وه��ي
�أ����س���ت���اذة م�����س��اع��دة ف���ي علم
النف�س �شاركت في الدرا�سة:
«�إنَّ الكلمات تترك �أثر ًا خا�ص ًا
في الأطفال وتزيد قدرتهم على
ت�صنيف الأ�شياء التي تُعر�ض
�أمامهم حتَّى لو كانوا في ال�شهر
الثالث من العمر».

�إ�سرائيل اليوم �أكثر ف�ساداً..وانهيار ًا
�أظهر ا�ستطالع ر�أي �أجرته جامعة حيفا حول الف�ساد ال�سلطوي� ،أ ّن �إ�سرائيل اليوم
�أك�ث��ر ف���س��اداً م��ن الما�ضي بكثير .وق��د حظي رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية ال�سابق
«�إيهود �أولمرت» -والذي يمثُل هذه الأيام �أمام المحكمة الإ�سرائيلية الرتكابه �سل�سلة
من الجرائم الجنائية -بلقب «رئي�س الحكومة الأك�ث��ر ف�ساداً منذ قيام �إ�سرائيل».
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اال�ستطالع �أجراه محا�ضران من الجامعة
وهما ال��دك��ت��ور «دورون ن��ف��وت» والدكتورة
«دافنا كانني» ،و�شملت عيّنته  804طالب
من الجامعة ،باعتبارهم العيّنة النموذجية
والرا�شدة بين الجمهور الإ�سرائيلي -على
حد تعبير �صحيفة معاريف -وقد �أجمع52%
من الم�ستطلعة �أرا�ؤه��م �أنّ رئي�س الحكومة
الأكثر ف�ساد ًا منذ قيام �إ�سرائيل هو �إيهود
�أولمرت ،تاله رئي�س الوزراء الحالي بنيامين
نتنياهو بن�سبة � ،17.6%أرييل �شارون ،17%
�إ�سحاق رابين � ،8.3%شمعون بير�س ،2.9%
دافيد بن غوريون  ،2.2%غولدا مئير ،1.7%
و�أُغلقت القائمة بـرئي�س ال���وزراء مو�شيه
�شاريت بن�سبة .0.8%
م��ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى ،ذك���رت �صحيفة
«كلكل�ست» االقت�صادية �أنّ ح��زب العمل
ي��م��ر ب����أزم���ة اق��ت�����ص��ادي��ة خ��ان��ق��ة دفعته
لبيع �أم�لاك��ه ،حيث ن�شرت �شركة «بيت
�إرل��وزورف» -التي تدير عقارات و�أمالك

حزب العمل -مناق�صة لبيع  35عقار ًا من
عقارات ال�شركة لتغطية ديون م�ستحقة على
الحزب.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أن �إدارة الحزب
�أقالت قبل ع�شرة �شهور  30عام ًال يخدمون
في الحزب من �أجل خف�ض الم�صروفات.
�أم��ا �أب��رز ما يُقلق �إ�سرائيل اليوم فهو
جرثومة خطيرة �ضربت ثلث عديد جي�شها
بح�سب م��ا ك�شفته �صحيفة ه���آرت�����س� ،إذ
�أف��ادت ال�صحيفة �أنّ تقرير ًا جرى تداوله
في الجي�ش ال�صهيوني م�ؤخراً ،ي�شير �إلى �أنّ
من بين كل ثالثة جنود ،يوجد جندي واحد
م�صاب بمر�ض جرثومي قد يت�سبب بالتهاب
رئوي خطير.
وبح�سب التقرير تم العثور في �أو�ساط
ثلث الجنود في قواعد الإعداد والإر�شاد على
الجرثومة الخطيرة التي تف�شت بين الجنود
جراء ا�شتراكهم في �أواني ال�شرب من �أكواب
وزجاجات وغيرها.

يحد
البندق ّ
من انت�شار الأورام
ال�سرطانية

�أذكى رجل في العالم
يرف�ض مليون دوالر!
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رف�����ض رج���ل رو���س��ي وُ���ص��ف ب���أن��ه �أذك����ى رج���ل في
العالم جائزة قيمتها مليون دوالر هي مكاف�أته على ح ّل
�أكثر الم�سائل الريا�ضية ا�ستع�صا ًء والتي حيّرت علماء
الريا�ضيات قرن ًا من الزمن.
وقال الموقع الإلكتروني لجريدة الديلي ميل البريطانية
(ميل �أونالين) �إنّ غيرغوري بيرلمان ( 44عاماً) قال من
وراء الباب المغلق ل�شقته� ،إنه ال يريد الجائزة المالية،
لأنّ لديه «ك ّل ما يريده».
والجائزة منحها له معهد كالي الأميركي للريا�ضيات
مكاف�أة على حلّه لغز «مع�ضلة بوينكير» الذي ا�ستع�صى
على العلماء طيلة قرن ،حيث �أر�سل بيرلمان حل اللغز عبر
البريد الإلكتروني.
وبح�سب موقع ميل �أون�لاي��ن ال��ذي �أورد النب�أ ف�إنه
�سبق لبيرلمان -وه��و باحث �سابق في معهد �ستيكلوف
للريا�ضيات في �سان بطر�سبرغ� -أن تغيّب عن ا�ستالم
ميدالية فيلدز القيّمة من اتحاد الريا�ضيات الدولي في
مدريد قبل �أربع �سنوات .و�صرح في ذلك الوقت ب�أنه لي�س
مهتم ًا بالمال �أو ال�شهرة ،وال يريد �أن يكون في الواجهة.
محاوالت ح ّل اللغز بد�أت مع بيرلمان عام  2003عندما
�أر�سل ر�سائل �إلكترونية ت�شير �إلى حله لغز بيونكير الذي
يُعد من �أعظم �سبع مع�ضالت ريا�ضية يقدم معهد كالي
جائزة قدرها مليون دوالر لحل �أي منها ،وقد �أظهرت
اختبارات دقيقة �أنه كان على �صواب.

�أظ����ه����رت الأب����ح����اث
ال��ط��ب��ي��ة ال���ح���دي���ث���ة �أنّ
االنتظام في تناول البندق
ي�ساعد في الح ّد من انت�شار
الأورام ال�سرطانية ،خا�صة
�سرطان البرو�ستات لدى
فئران التجارب.
وت�ضيف هذه النتيجة
مزيد ًا من الأدلة على فوائد
البندق ال�صحّ ية بالرغم
من ارتفاع ن�سبة الدهون
فيه .وكانت الأب��ح��اث قد
�أج���ري���ت ع��ل��ى مجموعة
من فئران تجارب تعاني
م��ن �سرطان البرو�ستات
تناولت ب�صورة منتظمة
البندق الغنيّ بالدهون غير
الم�شبعة ومادة «الأوميجا ـ
 »3وم�����ض��ادات الأك�سدة،
حيث لوحظ تراجع انت�شار
الأورام ال�سرطانية ب�صورة
ملحوظة بن�سبة بين 30
و.40%

�أُنظر في الأفق البعيد
لتنقذ ب�صرك
طفلة بريطانية تن�ضم
�إلى مجموعة «من�سا»
للعباقرة المتفوقين
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ف��اج���أت طفلة بريطانيَّة
ال ي��ت��ج��اوز ع��م��ره��ا الثالثة
�أعوام �أ�سرتها وكلَّ المحيطين
ب��ه��ا ع��ن��دم��ا راح���ت ت�ستخدم
الكمبيوتر وتُجري �أبحاث ًا على
الإنترنت بطريقة مذهلة ك�شفت
عبقرية مبكرة لديها.
وق��د دف��ع ه��ذا االكت�شاف
�أ�����س����رة ال��ط��ف��ل��ة بياتريك�س
ت��اون�����س��ان��د �إل�����ى �إخ�ضاعها
المتحان م��ع��دّل ال��ذك��اء الذي
نجحت باجتيازه بمعدل  ،136ما
�أهّ لها لالن�ضمام �إلى مجموعة
«من�سا» للعباقرة المتفوِّقين
الذين ال تتعدَّى ن�سبتهم واحد ًا
بالمئة من تعداد الب�شرية.
وذكرت والدة الطفلة �أنَّها
الحظت لدى ابنتها ،منذ ال�سنة
الأولى من العمر ،بوادر التفوّق
والتميّز ،حيث كانت قادرة على
التكلّم بلغة وا�ضحة قلَّ نظيرها
بين الأطفال في هذه المرحلة
العمريَّة ،كما تمكّنت من قراءة
كلِّ ح��روف الأبجديَّة قبل بلوغ
ال�سنة الثانية من العمر.

هل تعلم �أنّ النظر في الأفق البعيد ي�ساعد على
تفادي ق�صر النظر؟ هذا ما تو�صلت �إليه درا�سة قام
بها �أحد �أطباء العيون الأميركيين ،وجاء فيها �أنّ على
من يرغب في عدم الإ�صابة بق�صر النظر �أن يطلق
العنان لنظره دائم ًا في الأف��ق البعيد .فعدم تنقل
النظر بين المدى القريب ك�شا�شة الكمبيوتر مث ًال
وبين الأفق البعيد ي�ؤدّي �إلى الإ�صابة بق�صر النظر.
وي�ؤكّد مع ّد الدرا�سة ،دونالد موتي� ،أنّ البقاء
في الطبيعة خ��ارج العمران له �أهمية كبيرة �أي�ض ًا
بالن�سبة للحفاظ على �صحة العيون التي لم ت�صب
بق�صر النظر.
وكان هناك العديد من الدرا�سات الطبية التي
�أك��دت على �أنّ الم�س�ؤول عن ق�صر النظر هو جين
وراث��ي ،ال �أكثر .ومنذ حوالي ع��ام ،ن�صح باحثون
�أ�ستراليون الآباء والأمهات ب�أنّ يبعثوا �أوالده��م في
نزهة خ��ارج العمران يومي ًا لعدة �ساعات للحيلولة
دون �إ�صابتهم ب�ضعف الب�صر.

كي ال
نهجر القر�آن
ح�سن م�صري (�سوريا)
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�إنَّ القر�آن ال يزيد قارئه �إال �أن�س ًا وقرب ًا من
المولى عزّ وجلّ  .وكما قال الإمام علي بن الح�سين
« :Qل��و م��ات م��ن بين الم�شرق والمغرب لما
ا�ستوح�شت بعد �أن يكون القر�آن معي»( .)1فمن كان
معه القر�آن بالتالوة والتدبر في �آياته والتفكر
فيما فيه من �أ�سراره و�أحكامه وق�ص�صه وحكاياته
ال ي�ستوح�ش من الوحدة وال يهتم باالنقطاع عن
الخلق .لذلك ترى الإمام علي ًا Qي�صف المتَّقين
بقوله« :و�أمَّا الليل ف�صافّون �أقدامهم تالين لأجزاء
ال��ق��ر�آن يرتلونها ترتيالً )2(»...في ه��دوء الليل
وتحت جنح الظالم حين يخلو الإن�سان مع ربِّه..
فيا لها من لحظات �أن�س مع الخالق الكريم ..هكذا
هو ال��ق��ر�آن حلقة و�صل بين الخالق والمخلوق،
ليزداد الإن�سان به �أن�س ًا وتقرب ًا من المولى ،كل ذلك
من �أجل �إقامة عالقة �إيمانية و�أخوية بين النا�س
لي�سود العدل والمحبة في القلوب.
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ال��ت��ع��ام��ل ال�����س��ل��ب��ي مع
القر�آن
ل�ل��أ����س���ف ف�������إنَّ هناك
ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��ن��ا���س الذين
ي�ستخدمون القر�آن ب�صورة �سلبيَّة فنرى �أنَّ
ق�سم ًا من ه�ؤالء ال يقر�ؤون القر�آن �إال على
قبور الموتى وق�سم �آخر ال يعرف القر�آن
()3
�إال عند المر�ض وال��ب�لاء .ث��مَّ �إنَّ هناك والآخ��رون يوم القيامة»  .وهذا ما �أ�شار
ظاهرة �سلبية نتجت ب�سبب هذا التعامل �إليه الإمام ال�صادق Qبقوله« :عليكم
ال�سلبي مع القر�آن :وهي �أنَّ بع�ض الأطفال بالأحداث ف�إنهم �أ�سرع �إلى كل خير»(.)4
بل وحتَّى بع�ض الكبار -بد�أ يخاف من ومن هذا المنطلق يبيِّن لنا �أمير الم�ؤمنينالقر�آن لأنَّ��ه اعتاد �أن يُقر�أ القر�آن على  Qهذا الأمر بقوله« :حق الولد على
الموتى� .إنَّ القر�آن هو الد�ستور الأعلى ال��وال��د �أن يح�سن ا�سمه ويح�سن �أدب��ه
ل�ل�أمَّ��ة الإ�سالمية جمعاء وال ب�� َّد لنا �أن ويعلمه القر�آن»(.)5
ع��ظ��م��ة ال���ق���ر�آن وت����أث���ي���ره في
نحرِّر القر�آن من تلك القيود التي و�ضعها
النف�س
العرف الخاطئ وكبّل بها القر�آن...
يقول الر�سول الكريم�« :Pإذا �أردتم
من الم�ؤ�سف �أن نرى كثير ًا من الأهالي
الم�سلمين يعلّمون �أوالده��م ويحفِّظونهم عي�ش ال�سعداء وم��وت ال�شهداء والنجاة
الأغاني ليتغنّوا بها ،وترى الآباء والأمَّهات يوم الح�سرة والظل يوم الحرور والهدى
يهتمُّون بتعليم �أطفالهم اللغة الأجنبية يوم ال�ضاللة ،فادر�سوا القر�آن ف�إنَّه كالم
الرحمن وح��رز من ال�شيطان ورجحان
وهم في �سنٍّ �صغيرة جداً ،وال يحاولون
()6
في الميزان» .
�أن يعلموهم �آي��ات قر�آنية لتكون لهم
�إنَّ �أه���مَّ م��ا يمتاز به
ن��ور ًا وه��دى .من هنا نرى
القر�آن الكريم هو قدرته
ت����أك���ي���د ال��ن��ب��ي الأع���ظ���م لقد طلبوا مني �أن �أنقد
ع��ل��ى ال��ت���أث��ي��ر ف��ي عقول
 Pعلى تعليم الأطفال
آن
�
�ر
�
بالق
إذا
�
�
ف
آن
�
�ر
�
الق
وق��ل��وب ال��ن��ا���س جميعاً،
ال��ق��ر�آن بقوله« :Pمن
ويهديني
نحوه
يجذبني
و�إعطا�ؤه ال ّزخم الرّوحي
علّم ولد ًا له القر�آن ،قلّده
قالدة يعجب فيها الأولون �إل��ى �س��واء ال�سبي��ل .والمعنويّ الكبير لقارئه

�أنفع الق�ص�ص»  .لذلك يقول الإمام
الخميني { عن ال��ق��ر�آن :ل��وال وجود
ال��ق��ر�آن لكان ب��اب معرفة اهلل م�سدود ًا
�إلى الأبد.
محاوالت النيل من القر�آن
ال نن�سى �أنّ كثير ًا من الم�سلمين قدّموا
دماءهم وحياتهم في �سبيل حفظ القر�آن
ون�شره .وك��ان الإم��ام الح�سين Qهو
من قدّم نف�سه و�أهله و�أ�صحابه في �سبيل
بقاء نهج القر�آن وا�ستمراره �إلى �أن و�صل
�إلينا اليوم ،مع كل المحاوالت التي حاولت
النيل منه .فهذا الوليد بن يزيد وهو الذي
ا�ستلم الخالفة بعد ه�شام بن عبد الملك
يتحدّى القر�آن وهو مخمور فيرميه ب�سهم
ويقول:
�أت������ه������ددن������ي ب�����ج�����بّ�����ار ع��ن��ي��د
ف���ه���ا �آن�������ذا ج����بّ����ار ع��ن��ي��د..
�إذا م���ا ج��ئ��ت ربّ����ك ي���وم ح�شرٍ
فقل يا رب مزّقني الوليد
()8

ومت ّدبره بل وحتى �سامعه .فها هو الوليد
ب��ن ال��م��غ��ي��رة �أح���د ���س��ادة ق��ري�����ش ،قال
لقري�ش لمَّا �سمع بع�ض ًا من القر�آن :فواهلل
ماذا �أقول فيه؟ ما منكم رجل �أعلم مني
بال�شعر ..واهلل �إن لقوله ل��ح�لاوة ،و�إنَّ
عليه لطالوة ،و�إنَّه ليحطّ م ما تحته ،و�إنَّه
ليعلو وما يُعلى . ...هذا هو ت�أثير القر�آن
على القلوب والأف��ئ��دة ،حيث يقول اهلل
�سبحانه وتعالىَ } :ل ْو �أَن َز ْلنَا َهذَا ا ْل ُق ْر�آ َن
َع �لَ��ى جَ � َب��لٍ َّل � َر�أَ ْي � َت � ُه خَ ��ا���شِ � ًع��ا مُّ تَ�صَ ِّدعًا
الَمْ � َث��الُ ن َْ�ض ِر ُبهَا
الل َو ِتلْكَ ْ أ
مِّنْ خَ �شْ َي ِة هَّ ِ
َّا�س َل َع َّل ُه ْم َي َت َف َّكرُونَ{ (الح�شر.)21:
لِلن ِ
وف��ي��ه ق��ال الإم���ام علي« :Qتعلَّموا
القر�آن ف�إنه �أح�سن الحديث وتفقهوا فيه
ف�إنَّه ربيع القلوب وا�ست�شفوا بنوره ف�إنَّه
�شفاء ال�����ص��دور و�أح�سنوا ت�لاوت��ه ف�إنه
()7
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()9

الهوام�ش

((� (1شرح �أ�صول الكافي ،ج� ،11ص.21
((� (2شرح نهج البالغة ،ج� ،10ص.133
(( (3كنز العمال ،خ.2386
(( (4البحار ،ج� ،23ص.236
(( (5نهج البالغة ،حكم .339

(( (6البحار ،ج� ،92ص.186
((� (7سيرة ابن ه�شام ،ج� ،1ص.175
(( (8نهج البالغة ،خطبة .110
((� (9شرح �أ�صول الكافي ،ج� ،5ص.230
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الكبير و�أزال اهلل �سبحانه
ف������م������ا ك������������ان م���ن
الم�سلمين �إال �أن اقتحموا ل��وال وج��ود الق��ر�آن وتعالى عن ب�صره غ�شاوة
ق�صره وقتلوه لف�ساد دينه ل��كان ب��اب معرفة اهلل الكفر والإلحاد ،فما كان
م�س��دود ًا �إل��ى الأب��د .منه �إال �أن رجع �إلى �إيمانه
و�أخالقه.
وج����� ّدد �إ����س�ل�ام���ه وق����ال:
وحاول الفرن�سيون في
زمن احتاللهم للجزائر �أن يطبعوا ن�سخ ًا لقد طلبوا مني �أن �أنقد ال��ق��ر�آن ف�إذا
كثيرة من ال��ق��ر�آن كانوا قد حرفوا فيها ب��ال��ق��ر�آن يجذبني نحوه ويهديني �إلى
كلمة واحدة فقط ،فطبعوا القر�آن ون�شروه �سواء ال�سبيل.
وم��ن ال��م��ح��اوالت الأخ��ي��رة للنيل من
ب��ي��ن ال��ج��زائ��ري��ي��ن و�أن��ق�����ص��وا م��ن الآي���ة
الكريمةَ } :ي��ا �أَ ُّيهَا الَّذِ ينَ �آ َم� ُن��واْ �أَطِ يعُواْ القر�آن الكريم ،ما قام به �سلمان ر�شدي
الل َو�أَطِ يعُواْ الرَّ�سُ و َل َو�أُ ْولِي الأَمْ ِر مِ ن ُكمْ{ من خالل كتابه «�آي��ات �شيطانية» بدعم
هّ َ
(الن�ساء ،)59:كلمة« :منكم» حتى يوحوا من �أعداء الإ�سالم ،فكان خير دليل على
لل�شعب الجزائري الم�سلم ب�أنه عليكم �أن خبث النوايا ال�شيطانية في نفو�س �أعداء
الأمة الإ�سالمية.
تطيعوا �أولي الأمر ولو كانوا م�ستعمرين.
�إن اهلل ت��ب��ارك وتعالى تكفّل بحفظ
�إن �أعداء الإ�سالم �سوف تقر عيونهم
عندما يروننا ال نح�سن اال�ستفادة من ال��ق��ر�آن ،بقوله تعالى�} :إِ َّن ��ا َن��حْ ��نُ َن َّز ْلنَا
ال��ق��ر�آن لأن اال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه بال�شكل ال ِّذ ْك َر َو�إِنَّا َل ُه لَحَ افِظُ ونَ{ (الحجر.)9:
المطلوب ت�شكل �أكبر خطر عليهم وتهدد ول��ك��ن علينا �أن نحفظ ال��ق��ر�آن بروحه
م�صالحهم ،وهذا ما حاول ال�شيوعيون وبتطبيقه م��ن خ�لال �أف��ع��ال��ن��ا و�أقوالنا
ف��ي ال��ف��ت��رة ال�����س��اب��ق��ة ال��ق��ي��ام ب��ه حين لنكون م�صداق ًا لقوله تعالى} :كُن ُت ْم خَ ْي َر
ُوف
َّا�س َت ْ�أ ُمرُو َن بِا ْل َم ْعر ِ
طلبوا م��ن ال��دك��ت��ور م�صطفى محمود �أُ َّم ٍة �أُخْ رِجَ تْ لِلن ِ
ِاللِ{...
م�����س���ؤول ال��ح��زب ال�شيوعي ف��ي م�صر َو َت ْن َه ْو َن عَنِ ا ْلمُن َك ِر َو ُت�ؤْمِ نُو َن ب هّ
�آن��ذاك� ،أن ينقد القر�آن الكريم ،لكنه (�آل عمران.)110:
حين بد�أ بقراءة القر�آن ق��راءة مت�أنية
جعلنا اهلل و�إي��اك��م م��ن المتم�سكين
فاح�صة واع��ي��ة ،اكت�شف �أم���ور ًا جليلة بكتابه ال��ك��ري��م والم�ستفيدين منه في
ك��ان��ت غ��ائ��ب��ة ع��ن ذه��ن��ه وه��و المثقف حياتنا� ،إنه نعم المولى ونعم المجيب.

�أ�سماء الفائزين في قرعة م�سابقة العدد 222

الجائزة الأولى :علي �أ�سد اهلل �صبرا150000.ل.ل.
الجائزة الثانية� :إيالف ح�سين بهجة100000 .ل.ل.
 8جوائز ،قيمة كل منها 50000ل.ل .لكل من:
ح�سن زهير مرعي
فريال محمد حرب
محمد جميل �شهال
رجاء عبد الحميد
محمد علي المقداد
فريد ح�سين الجمَّال
يا�سمين �أحمد حاري�ص
ح�سن محمد عليَّان
�أ�سئلة م�سابقة العدد 224
1

�صح �أم خط�أ:
 .أيعتبر انتهاء الغيبة ال�صغرى حين وفاة ال�سفير الرابع في الن�صف من �شعبان عام 329هـ.
 .ب�إن االنترنت كان متوفر ًا منذ �ستينات القرن الما�ضي ولي�س حديثاً.
 .جا�ستقبل الإمام الخميني الأ�سرى دون جميع ال�شخ�صيات ذلك النهار ب�سبب و�ضعه ال�صحي.

2

�إملأ الفراغ:

 .ألو كُ�شف الغطاء لمن ي�أكل مال اليتيم ظلم ًا ور�أى حقيقة ذلك المال الذي �أكله ،لبان له �أنه
ال ي�أكل �سوى...
 .بمن �صلى في .......ركعتين رجع بعمرة.
 .جعن الإمام زين العابدين�« Qأحبّكم �إلى اهلل ع ّز وج ّل �أح�سنكم.»..

3

من القائل؟

 .أ«العمل يحافظ على �أمزجتكم لتبقى �سالمة ،ولو بقي الإن�سان عاط ًال ف�سوف تتوقف فعاليات
وخاليا بدنه عن الن�شاط».
 .ب«الحيا ُء نظامُ الإيمان».
 .ج«روّحوا قلوبكم ف�إنها �إذا �أُكرهت عميت».
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4

من  /ما هو؟

 .أال ي�سبب االنحراف لدى الأطفال ولكن يك�شف عنه ،ما هو؟
 .بقال عنه الر�سول� Pأنه حرز من ال�شيطان ورجحان في الميزان ،ما هو؟
 .جتحدث عن الن�سبية ك�أين�شتاين نف�سه وعُ رف بـ«فتى العلم الكهربائي» ،من هو؟

5

�صحّ ح الخط�أ ح�سبما ورد في العدد:

 .أتعر�ضت ال�سيدة �آ�سيا زوجة فرعون لآالم روحية كالتي تعر�ضت لها ال�سيدة زينب الكبرى يوم
عا�شوراء.

 .ب�أ�س�س الر�سول Pم�سجد قباء على مربد �أبي �أيوب الأن�صاري.
 .جيتحدث اللغة العربية اليوم قرابة  222مليون ن�سمة من العرب تمتد بالدهم من المحيط �إلى
الخليج.

6

في �أيّ �صفحة وردت الجملة التالية:

«كان من المدافعين عن والية الفقيه و�أهميتها في الحفاظ على �أ�صالة الإ�سالم المحمدي حتى
ظهور �صاحب الأمر|».
7

من المق�صود؟

هي تروّج للنازية الجديدة وتدعم فكرها وتطرّفها.

8

ما هو عنوان المو�ضوع الذي ت�ضمّن هذه الجملة:
«الإ�سالم الذي حثّ على الإنجاب وتكثير الن�سل حثّ �أي�ض ًا على تربية هذا الن�سل تربية �سليمة
و�صحيحة».

9

كان معروف ًا ب�شعره ،وقد مدح الر�سول� Pشعره بقوله:
�أ�صدق كلمة قالها العرب كلمة ،.........من هو؟

10

من مجال�س اللهو المحرّ م:
 .أال�شغل والغفلة عن ذكر اهلل.
 .بالترويح عن النف�س.
 .جالت�سلية مع الأطفال.

�آخر مهلة ال�ستالم �أجوبة الم�سابقة:
الأوَّل من �شهرحزيران 2010م
٭ تُر�سل الأجوبة عبر �صندوق البريد(بيروت� ،ص.ب� ،)24/53 :أو �إلى مكتبة
جمعية المعارف الإ�سالمية الثقافية.
٭ كل ق�سيمة ال تحتوي على اال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر الغية.

103

العدد �/ 224أيار  2010م

٭ �أ�سئلة الم�سابقة يُعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.
٭ يُنتخب الفائزون �شهري ًا بالقرعة من بين الذين يجيبون �إجابات �صحيحة عن كل
�أ�سئلة الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�شكل التالي:
الأول :مئة وخم�سون �ألف ليرة لبنانية ـ الثاني :مئة �ألف ليرة لبنانية بالإ�ضافة �إلى
 8جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون �ألف ليرة.
٭ كل من ي�شارك في �إثني ع�شر عدد ًا ويقدم �إجابات �صحيحة ولم يوفق بالقرعة،
يعتبر م�ستحق ًا لجائزة القرعة ال�سنوية.
٭ يُعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�شهرية في العدد مئتين و�ستة وع�شرين
ال�صادر في الأول من �شهر تموز 2010م بم�شيئة اللهَّ .

نحو �شاطئ الأمان
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انطلقت ال�سفينة نحو �شاطئ الأمان
انطلقت من لبنان ...و�إل��ى �آخ��ر الزمان
تحمل جند �آخر مُخلِّ�ص
من لحق بها نجا ...ومن تخلف لم يجد
لهالكه مخرجا
اعتر�ضتها ريا ٌح هوجاء
ل���م ت�����درك �أن�����ه ب��ا���س��م اهلل مجراها
ومر�ساها
وتتك�سر ...الأمواج
�سال ٌم �إليك يا بقية دم الح�سين...
فار�س عمالق من على ظهر
وفج�أة يظهر ٌ
ال�سفينة يمت�شق �سيف ًا ي�شبه ذا الفقار
بريق ًا و�صنع ًا يرتدي بردة بي�ضاء...
يلونها نجيع الح�سين والطفل
الر�ضيع....
يتقدم الفار�س للبراز وينادي
�سلوا جندكم بالوغى �سلوا
�ضباطكم
���س��اع��ة ح����زب اهلل يبرز
للقتال

والد ال�شهيد عبد اهلل �صوفان

مقاوم
َ�����ص حبائل ال�شيطان ...وتمايل كما
راق َ
الثعبان
وتفلّت من مكائده ...والتقف كل باطله
كما فعلت ع�صا مو�سى� ...أمام الملأ في
الميدان
تِ�� ْد ف��ي الأر����ض ال ت���أب��ه ..على ك��ل الكيد
تمرد...
كع�صف الريح وعتو الموج ينك�سر على
ال�شط�آن...
�أباهي بك �شعوب الأر�ض ...لأنك خال�صة
التاريخ...
و�أنت الروح وح�سن الرف�ض...
فال جديد وال وليد ...بدّدت �أحالمهم...
حطّ مت �آمالهم...
وجَ ��� َل��� ُد ���ص��ب��رك ���ص�� ّي��ره��ا �إل���ى �أوه�����ام...
لأن���ك ال��ع��ق��ل وال��ق��ل��ب ...و�أن����ت النّب�ض
وال�����ش��ري��ان� ...أن��ت الح�ضارة والر�سالة
وميالد الأنبياء...
ولقد كتبنا ...و�أعدوا ...و�إن تنت�صروا...
وتمت كلمة ربك ...محكم تنزيل القر�آن
الحاج ح�سين �سالمة

عرب نائمون
ٌ

ن�سرين البدوي

وطني يا لبنان
يا جب ًال لم تهزه الرّياح
جار عليك الزّمان
فاغت�صبوكَ  ،و�سفكوا منك الدماء
قتلوا� ،شرّدوا ،حطّ موا الحجارة
والبناء
لكن ...ال
وهيهات منّا الذّلة
لأنّ لبنان قد فُديَ بالأرواح
بال�شهداء الأبرار
دون دمائهم الزكيّة �أر�ض لبنان
لدينا ظلوا من �أجل العزّة والعنفوان
زينب عبد علي
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بغى الزمنُ  ،انت�شى ال�سقمُ الذليلُ
�����ش ف��ي ���ص��دورك��مُ العويلُ
�����ش َ
وع َّ
���رب
ف���واح���زن���ي ع��ل��ى �أم����ج����ا ِد ع ٍ
������ف ع��م��ي��لُ
غ������زا �أح��ل�ام����ه����ا ك ّ
�أَ ُرم��������تِ ب��غ��ي��ر �إح�������س���انٍ ���س��م�� ّو ًا
�������ش ����س���م���و ِِّك ق���د����س نبيلُ؟
وك���ب ُ
ت���رى الأع������دا َء ق��د ق��ب�����ض��وا عليه
�أي�������ا ل���ه���ف���ي ع���ل���ى دمٍّ ي�����س��ي��لُ
ف����دم���� ُع �����ص����غ����ارِه ح����م���� ٌم ت���ف���و ُر
وذب����������حُ ن����ق����ائ����ه �أم���������� ٌر م����ه����ولُ
��وك ا�صطبا ٌر
ُ�����راك ك��ي��ف ي��ك�����س ِ
ت ِ
مقب�ضك الجليلُ
ُ
ك�����أنَّ ال��ن�����ص�� َر
�أم�����ا خ��ج��ل��ت ب�������ص���ائ���رُك وب��ع�� ُد
�أم�����ا ن��ب��تَ��تْ ب��مُ��ه��ج��ت��ك الأ���س��ي��لُ
ك����ف����اك �أمّ���������� َة الأع�����������راب ذ ّال
يُ��ح�� ُّل ال��ب��غ��ي ،ك��ي يحيا ال��رذي��لُ
�أ����ش���ي���ح���ي ت���ل���ك���مُ الآث����������امَ ه�ل�اّ
��ص��ف المهيلُ
���ورات ه���ي ال��ع��� ُ
ب���ث ٍ
ف��ي��رب��ى غ��ر� ُ��س��ك العط�شان ح��� ّر ًا
ع��ل��ى الأر��������ض وي����روي����ه ال�����زاللُ
ون��رق��ى ن��ح��و م�سجدنا افتخار ًا
ي��ج��ل��بُ��ن��ا ال���ت���ق���ى ،وي�����كُ اب��ت��ه��الُ
ي�������ض���م دم��������ا َء �أرواحٍ تفانت
ت�����ض��يء الم�سجدَ ل��يُ��رى ال�سبيلُ

وللحر ِ
ية
ّ
باب...
الحمراء ٌ
ُ

مناجاة بحر
م��ه��داة ل�ضحايا ال��ط��ائ��رة الأثيوبية
المنكوبة
�أناجيك يا بحر...
هلاّ �سمعت مناجاتي..
�أم���ا �آن ل�صفحات م��ائ��ك �أن تو�صل
�صرخاتي� ..أما �آن لملوحة طعمك �أن
تنفّ�س كرباتي.
�أناجيك يا بحر ه اّ�ّلا ر�أف��ت ب�آهاتي..
هلاّ رحمتني و�أخبرتني عن حال زوارك
و�ضيوفك قبل الممات؟.
هلاّ �أ�صغيت �إلي..

فعلى �ضفافك �أم ثكلى تنتظر الحبيب
ليعود ..وعلى �ساحلك �أخ يترقب عودة
ال�شقيق لي�سود ..وعلى �شط�آنك �أطفال
و�أطفال تنتظر ع��ودة الوالدة الحنون
التي غفت في �أغوارك ..والأب العطوف
الذي تاه في غياهب ظلماتك.
�أناجيك يا بحر.....
هلاّ �أنهيت م�أ�ساتي..
�أبو جعفر علوية

�إلى �أم المدائن
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وي�صدح الفجر يا �سيدة الحب
�سقط الع�شق مغ�شي ًا بين الجفون
والكرى
وم�ضى الهم�س مبحوح ًا
انبلج الفجر
�أفاقت كل روابيك
وا�سترجع الوجع الدمع الكربالئي
حنينك
هنا التلة يا مارون
وهنا البيت
�أما االبن فما زال �صوته المدى
أعرا�س
�أكفانه � ْ

اخلعي نعليك �سيدتي
�إنك بالوادي المقد�س طوى
والعيد يحبو لمينائك للأق�صى
هنا...
اختزلت كل الدُنى
واع�شو�شب الجرح فنما
يا �سيدة الع�شق الأبقى
وكل الحدود
موا�سمَ ب�إع�صار ال�شوق
تنتظر
وتخ�شى

�سمر عوا�ضة

فتاة جنوبية

حنان ال�سبالني

وتبقون في الوجدان
�أطياف ًا من نور
ت�ضيئون عتمة الليالي
تن�شرون هدى الإيمان
�أيها ال�شهداء...
�أنتم القناديل
في ظلمة الديجور
دما�ؤكم الزكية
�أ�ضحت تراتيل
�صلوات الفجر النديّة
�أيها العا�شقون للعزة
الراف�ضون للهوان
�أيها ال�سائرون
على خطى الإيمان
في ركب الح�سين
لكرامة الإن�سان
�أيها ال�شرفاء
في زمن الذلّ والطغيان
قد �صنعتم للعزة
�أجمل عنوان
زينب الحوراء ح�سن نعمة
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�س�أخبركم حكاية فتاة جنوبية
تر�صد �أخبار فتاها،
في ال�صباح ،تقلّد البندقية،
وجّ ه ناظره �إلى �أمه الغافية،
والتي تحوك ق�ص�ص ًا للفرح يخ�شاها.
وم�شى على الدرب الندية،
و�ألقى نظر ًة على نافذ ٍة يهواها،
ثم رماها بهاتيك التحية.
وم�شى...
�أتت الأخبار :اليوم هناك عملية...
زلزا ٌل �أقلق الب�شرية
وق�ضى في تلك العملية
حلم الجنوبية وفتاها.
 ...وم���ن���ذ ذل�����ك ال���ح���ي���ن ،احتفظت
بالبندقية.
�إنها من حلمها هدية،
وانزوت تغني لنب�ضها المك�سور:
«وحدي وغيمة حزينة
نرتمي في �أح�ضان ال�سكينة
هذا اليوم وقت عيد
فافرح يا وجود
واح�ضن يدي� ،أعدها من ال�شتات
وازرع قلبي نب�ض ًا وحياة
و�أعدني من �أمواج ال�ضياع
اغر�سني في ب�ساتين الجياع
الم�شتاقين لهم�سة حنين
ونهاية للألم والأنين»

�شهداء

طرائف:
* طلب الأ�ستاذ من ه�شام �أن ي�صرّ ف فعل «م�شى» في الم�ضارع.
ه�شام� :أنا �أم�شي� ..أنت تم�شي ..هو يم�شي..
الأ�ستاذ� :أ�سرع� ،أ�سرع يا ه�شام
ترك�ض ..هو يرك�ض.
أرك�ض� ..أنت ُ
ه�شام� :أنا � ُ
*طلبت المعلمة من التلميذ �أن ي�ؤلف جملة من �أكبر
عدد ممكن من الكلمات فكتب
التلميذ هذه الجملة:
لقد �ضاع هرّي فناديته ،عنبر،
ع��ن��ب��ر ،ع��ن��ب��ر ،عنبر،
عنبر ،عنبر.
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�سودوكو (:)soduku

�شروط اللعبة :هذه ال�شبكة مكوّنة من
 9مربعات كبيرة وكل مربع كبير مق�سّ م
�إلى  9خانات �صغيرة .من �شروط اللعبة
و�ضع الأرقام من � 1إلى � 9ضمن الخانات
بحيث ال يتكرر الرقم في كل مربع كبير
وفي كل خط �أفقي �أو عامودي.
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ومعان:
�أ�سماء
ٍ
*«دانيال» وباالنجليزية «:»Daniel
تق�سيم اال�سم :داني – ئيل
معناه( :داني) �أي حَ كَم ،و(ئيل) تعني «اهلل» مثل (بيت ئيل) التي تعني «بيت اهلل» و«دان»
تعني ق�ضى وهو من الق�ضاء �أي الحكم ولي�س الق�ضاء مالزم القدر.
* يحيى :باالنجليزية «:»John
تق�سيم اال�سم :يو – حنّه
معناه( :حنون) و�أوّل من ت�سمّى بهذا اال�سم هو يحيى بن زكريا ثم ت�سمّى بعده مبا�شرة
�أح��د �أن�شط حواريي الم�سيح ،وعند �أه��ل الكتاب يحيى هو (يوحنّا) ولذلك
يفرّق �أهل الكتاب بين يحيى النبي وبين يحيى التلميذ بقولهم عن الأول «يوحنا
المعمدان» الذي تعمّد بالماء المقد�س في نهر الأردن.

�أحجية:
�������ض������ئ������ي������ل������ة ال�������ج���������������س�������م ل����ه����ا

ف����������ع���������� ٌل م�������ت�������ي�������ن ال�����������س�����ب�����ب

ح���������افِ��������� ُره���������ا ف���������ي َر�أْ� ِ���������س���������ه���������ا

وع�������ي�������نُ�������ه�������ا ف�����������ي ال�����������ذَّ ن�����������بِ
109

ال�صالح
�إذا ملئ البطن من المباح عمي القلب عن ّ
(العلم والحكمة في الكتاب وال�سنّة� ،ص.)176
قد نُ�صحتم فانت�صحوا وب ُّ�صرتم ف�أب�صروا و�أُر�شدتم فا�ستر�شدوا
(عيون الحِ كم والمواعظ� ،ص.)365
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من حكم �أمير الم�ؤمنين:

الكلمات المتقاطعة
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3

4

5

6
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8
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8
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10
�إعداد :في�صل الأ�شمر

�أفقياً:
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عمودياً:

1.1مدينة لبنانية جنوبية – �شتم
1.1دولة �أوروبية – تبلغ المكان
�2.2ضربا ف�لان�اً بكفيهما ف��ي ��ص��دره – انحراف 2.2نهجم في المعركة – مدينة لبنانية جنوبية
عن الطريق
3.3تمار�س العمل – جواهر
�3.3آل ��ة لإزال� ��ة الأت��رب��ة والأن �ق��ا���ض وغ�ي��ره��ا – 4.4جمل نافر و�شارد – مهارة
�إحترما
5.5كفَّ عن فعل الحرام
4.4دخولي – �إ�سم م�ؤنث
6.6بحر – م�ضيق بين البحر المتو�سط والمحيط
5.5وز َن – قبطان ال�سفينة ( بالجمع )
الأطل�سي
6.6للتعريف – زوج – للندبة
7.7دولة عربية – والدة
�7.7أ�صابه فتور وا�سترخاء في ج�سمه – ولد �صغير
8.8تمادى في العناد – دولة �أوروبية
8.8عا�صمة �ألبانيا – ن�شعر
�9.9صالحنا – �صار الوقت
9.9قات َل – �آلة لك�شف الطائرات
1010عمارة  -يُفرحه
�1010أداة جزم – تقومان بتعقيمه

حل الكلمات المتقاطعة ال�صادرة في العدد
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ح�������ل �����ش����ب����ك����ة
ال�����������ص�����ادرة ف�����ي ال�����ع�����دد
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 1ـ �صح �أم خط�أ:
�أ ـ خط�أ.
ب ـ �صح.
ج ـ خط�أ.
 2ـ �إملأ الفراغ:
�أ ـ التوتر.
ب ـ الجهاد والكفاح.
ج ـ النبي.P
 3ـ من القائل؟
�أ ـ ال�شهيد نزار علي �صالح.
ب ـ ر�سول اهلل.P
ج ـ ال�����ش��ه��ي��د م��ح��م��د ح�سين
المو�سوي.
 4ـ من المق�صود؟
�أ ـ المن�صور العبا�سي.
ب ـ عبد المطلب ،جد الر�سول .P
ج ـ الأنبياء.
 5ـ �صحح الخط�أ
�أ ـ عبادة بال روح.
ب ـ طريق اهلل.
ج ـ للأم ت�أثير كبير.
 6ـ في �صفحة .61
 7ـ �شعب �أبي طالب.
 8ـ قدوة العالم والمتعلّم.
 9الأح����ك����ام ال���ت���ي ت��ق��ع مح ًال
لالبتالء المبا�شر.
 10ـ �شارب الخمر كعابد وثن.
جواب الأحجية :الإبرة

من يرغب من الإخوة القراء بالم�شاركة في �سحب قرعة الم�سابقة؛
فلي�ستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.
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�أجوبة م�سابقة العدد
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الأقنعة
المتف�سخة
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يُمكن ل�ل�إن�����س��ان �أن ي�ضع على وجهه
القناع الذي يريد.
يمكن له �أن يُخبئ خلف �إ�شراقة مالمحه
الزاهية� ،سراديب من العتمة المدلهمة التي
�إيفا علويّة نا�صر الدين تُطبق ب�سواد �أجفانها على �سماء وجدانه.
يمكن ل��ه �أن يخبئ خلف نظرة عينيه
الوادعة� ،شرارت دفينة تت�أجج بنار الكره
والحقد والح�سد والبغ�ضاء.
يمكن له �أن يخبئ خلف حالوة ل�سانه،
ب��راك��ي��ن تتفجر �أح�����ش��ا�ؤه��ا بحمم الكذب
والغيبة والنميمة.
يمكن له �أن يخبئ خلف �أناقة هندامه
وجمال طلته البهية � ،شبح نف�سه الهزيلة في
ثيابها البالية والممزقة.
يمكن ل��ه �أن يخبئ خ��ل��ف ابت�سامته
النا�صعة� ،أنياب ًا �ضارية لوح�ش ذي مخالب
فتاكة م�ستوطن في �أعماقه.
الو�ضاءة� ،سيو ًال جارفة
يمكن له �أن يخبئ خلف رقرقة �أفكاره ّ
متدفقة في متاهات الحيرة وال�ضياع.
يمكن له �أن يخبئ خلف ظ�لال علمه ال��وارف��ة و�سعة معارفه،
�صفحات تتقلب في ثناياها �آفات الجهل والأمية.
يمكن له �أن يخبئ خلف لبا�س �إيمانه  ،روائح النتن التي تفوح من
م�ستنقع رذائله.
يمكن له �أن يخبئ خلف �ستار ورعه وتقواه � ،شوق ًا متيم ًا �إلى طلب الدنيا
والنهل من ملذاتها بدون ح�ساب.
نعم  ،يمكن للإن�سان �أن يلب�س القناع ال��ذي يريد  ،و�أن ير�سم بري�شته
المظهر الذي يريد  ،ويمكن له �أن يخدع الجميع.
لكن،
ال يمكنه �أن يخدع نف�سه الجاثمة تحت القناع ،ال يمكنه �أن يخبئ عنها
الحقيقة ،لأنها هي حقيقته.
كذلك،
ال يمكنه �أن يخدع �إلهه الذي �أنَظَ ره ليوم الح�ساب  ،فهناك تنهار كل
الأقنعة وتتف�سخ .

