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أيام اجلامعة

كيف نحيا



م��ن والنم��و  ومن��ا،  ش��بَّ  م��ن  مص��در   - اللغ��ة  يف   -  الش��باب 
احلي��اة يف  تع��اىل  اهلل  خلقه��ا  ال��ي  الطبيع��ة  ق��وى   أك��ر 
الكائن��ات يف  اهلل  أودعه��ا  ال��ي  البق��اء  أس��رار  م��ن   وه��ي 
ولي��س فيه��ا  حي��اة  ال  ال��ي   - الصغ��رة  الب��ذرة  ف��رى   احلي��ة، 
يف فتتفج��ر  احلي��اة  فيه��ا  ت��دبُّ  كي��ف  تذك��ر-  أهمي��ة   هل��ا 
فيه��ا وتثّب��ت  الصم��اء،  الصخ��رة  تش��ق  حت��ى  الق��وة   أكنافه��ا 

حي��ة. نبت��ة 
متث��ل اإلنس��اني  اجلن��س  م��ن  اجتماعي��ة  ش��رحية   والش��باب 
عل��ى طاقات��ه  فيه��ا  تتفت��ح  ال��ي  من��وه  مراح��ل  م��ن   مرحل��ة 
الذهني��ة أو  اجلس��دية  الق��وى  ناحي��ة  م��ن  س��واء  الُصُع��د   مجي��ع 

...إخل االجتماعي��ة  أو  العاطفي��ة   أو 
ومص��در والعنف��وان  الق��وة  رم��ز  اإلنس��ان  عن��د   فالش��باب 
اجملتم��ع يف  ش��رحية  أه��م  كان��وا  ول��ذا  اجملتم��ع،  يف   الطاق��ة 
أن��ه باعتب��ار  والتكام��ل  والرق��ي  النم��و  إىل  يطم��ح   ال��ذي 

وبنائ��ه. تط��وره  يف  ش��بابه  عل��ى  يعتم��د 
امله��م م��ن  كان  بالتحدي��د  املزي��ة  وهل��ذه  املنطل��ق،  ه��ذا   م��ن 
إىل ي��ؤدي  بش��كل  تثقيف��ه  إىل  وُيعم��د  الش��باب  يراع��ى   أن 
كمال��ه حن��و  الصحي��ح  باالجت��اه  للس��ر  طاقات��ه   ص��رف 
واالحن��راف والله��و  امليوع��ة  حن��و  ال  جمتمع��ه،  وكم��ال   الذات��ي 

ألوان��ه  ب��كل 
وق��د خمتلف��ة،  مبراح��ل  أيض��ا  مت��ر  ق��د  فه��ي  الكلم��ة   وأم��ا 
مبعن��ى هادف��ة  تك��ون  فت��ارة  متع��ددة؛  أط��وار  هل��ا   تك��ون 
وت��ارة نبي��ل،  ه��دف  ورائه��ا  م��ن  ويك��ون  وتوّع��ي  تثق��ف   أنه��ا 
إال احلي��اة  يف  قيم��ة  ذا  ش��يئا  متث��ل  ال  هابط��ة  تك��ون   أخ��رى 
خط��ى م��ن  وخط��وة  للن��اس  وتضلي��ًا  واجله��د  للوق��ت   مضيع��ة 
حتري��ك يف  وخط��رًا  مهّم��ًا  دورًا  هل��ا  ف��إن  ولذل��ك   إبلي��س، 
باعتباره��ا العق��ل  زاد  ه��ي  إذ  العق��ول،  وتغذي��ة   اجملتمع��ات 

الب��دن زاد  الطع��ام  أن  كم��ا  الفك��ر،  م��رآة 
أن الب��د  الش��باب  به��ا  اَط��ُب  ُيَ ال��ي  الكلم��ة  ف��إنَّ   وعلي��ه 
به��ا يتكام��ل  ال��ي  الغاي��ة  حن��و  لتقوده��م  هادف��ة   تك��ون 
تك��ون أن  ب��د  ال  الوق��ت  نف��س  ويف  ب��دوره،  واجملتم��ع   الش��اب 
هل��م، حماكي��ة  لتك��ون  الش��باب  بصف��ة  متصف��ة   الكلم��ة 
لرض��ي معناه��ا  يف  طاق��ة  ختت��زن  أن  هل��ا  ي��راد  كلم��ة   فه��ي 
وعقوهل��م قلوبه��م  إىل  وتص��ل  تطلعاته��م  وحتق��ق  الش��باب   طم��وح 
الطري��ق عل��ى  به��م  تس��ر  النهاي��ة  ويف  س��واء،  ح��د   عل��ى 
يف والس��عادة  الدني��ا،  يف  التط��ور  هل��م  حيق��ق  ال��ذي   الصحي��ح 

  اآلخرة
وترس��م الش��باب  حتاك��ي  أن  اجملل��ة  هل��ذه  املؤم��ل  م��ن   وإنَّ 
لغته��ا يف  فه��ي  مش��اكلهم،  وحت��ل  طموحاته��م  وتل��ي   أحامه��م 
إليه��م بالنتيج��ة  وه��ي  أس��لوبها،  يف  عنه��م  غريب��ة  وليس��ت   منه��م 

ازدهاره��ا وعن��وان  األم��ة  أم��ل    ألنه��م 

كلمة الشباب و شباب الكلمة
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ال��رَّاِق، َموش��وِرَها  ِم��ْن  امُلضيَئ��ُة  احَلَي��اِة  َصْفَح��ُة  ُد  َتَتَج��رَّ َق��ْد  َم��ا؛  حلظ��ةٍ   يِف 
ي��أٍس ع��ن  إال  يِش��فُّ  ال  أس��َوَد  لون��ًا  لتس��تحيَل  الس��بعُة  ألواُن��ه  ختتِل��ُط  َق��ْد   أو 
أصِدقاِئ��ِه ِم��ْن  فج��َأًة  ختل��و  ح��َن  حياَت��ُه  ِمنَّ��ا  البع��ُض  ي��رى  هك��ذا   ..  وُقُن��وط 
حوهَل��ا، بُوُجوِدِه��ْم  إال  َتْأَن��ُس  ال  َوَص��اَرْت  َنْفُس��ُه،  َأِلَفْتُه��ْم  الذي��َن   وأصحاِب��ِه 
ننس��ى ك��م   .. معه��م  إال  واملل��ّذاِت  البه��اِرِج  م��ن  بش��يٍء  تس��َتْمِتَع  ال  أْن   واعت��اَدْت 
أش��خاٍص م��ن  األرِض  يف  م��ا  كلَّ  أنَّ  حقيَق��ِة  ع��ن   � نتغاَف��ُل  أو   � البش��ُر   حن��ُن 
كي��َف فُتَقلُِّبه��ا  والظ��روُف،  األزمن��ُة  ُده��ا  دِّ حُتَ اٍت  متغ��رِّ إال  ليَس��ْت   وش��واخَص 
ُمعاَدَل��ِة م��ن  ج��زٌء  إال  ُه��ْم  م��ا  واأله��ُل  واألصح��اُب  األصدق��اُء  حت��ى   ..  تش��اء 
واح��دًا ش��يئًا  منه��ا  نتَعلَّ��َم  حت��ى  ُكلَّه��ا  أعماَرَن��ا  ُنف��ي  ق��د  ال��ي  ه��ذِه   التَغ��رُِّ 
أنُفس��نا مُن��يِّ  ونظ��لُّ   ، نتَِّع��ُظ  ف��ا  امُل��ال،  ِم��َن  احل��اِل  دواَم  أنَّ  ه��و   جلي��ًا 
داِرِه إىل  رح��َل  َم��ْن  عل��ى  واجل��زُع  اهل��مُّ  متلَّكن��ا  ٍة  م��رَّ ِم��ْن  ك��م   .. ولي��ت   بلع��لَّ 
الذي��َن ألصدقاِئ��ِه  يأب��ُه  ال  فأصَب��َح  فيه��ا  مب��ا  الدني��ا  ش��غلْتُه  م��ن  أو   اآلخ��َرِة، 
ال ال��ي  الس��عاَدُة  ه��ذِه   .. امُلفَرض��ة  الس��عاَدِة  وب��َن  بين��ُه  الوص��ِل  حلق��َة   كان��وا 
��ًة ُغصَّ احلل��ِق  يف  تارك��ًة  وم��رات،  م��راٍت  واختف��ْت  إال  م��رًة؛  نتذوَّقه��ا  أن   نلَب��ُث 

.. ف��ات  م��ا  عل��ى   وحس��رًة 
داِخ��ِل ِم��ْن  إلين��ا  متَت��دُّ  م��ا  كث��رًا  اخلاِنَق��ِة،  الُعتَم��ِة  ه��ذه  خَض��مِّ  ويف   لك��ْن؛ 
يف م��اٍء  ِش��ْرَبِة  مث��َل  داِخِلن��ا  إىل  تتس��لَُّل  به��ا  نش��ُعُر   .. الن��وِر  ِم��َن  خي��وٌط   أرواِحن��ا 
ه��َي ك��فٌّ  أنَّه��ا  ُن��دِرُك  م��ا  س��رعاَن  أمره��ا  نس��تقصي  وح��َن  صح��راء،   هج��ِر 
ك��فُّ إنَّه��ا   .. الع��امل  ه��ذا  إىل  وجئن��ا  ُخِلْقَن��ا  ُم��ْذ  إلين��ا  ْت  ُم��دَّ ال��ي   ذاُته��ا 
.. امل��كان  َوحت��وََّل  الزم��اُن  تقلَّ��َب  مهم��ا  يتغ��رَُّ  وال  ي��زوُل  ال  ال��ذي   الصدي��ِق 
وحن��ُن  (( قائ��ًا:  ال��ذرِّ  ع��امَلِ  يف  َن��َزْل  ملَّ��ا  وحن��ُن  أرواِحن��ا  يف  هم��َس  ق��د   فإنَّ��ُه 

.)) الوري��د  حب��ِل  م��ن  إلي��ِه  أق��َرُب 

خيوط من النور
 حسن فرج الـ...
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لتتفرع  أحيا«  هو »كيف  واحد؛ 
منه أسئلة من قبيل من أنا؟ وأين 
أين  وإىل  وملاذا؟  أريد  ماذا  أنا؟ 
أريد ؟ فإذا بدأ الشخص باإلجابة 
عن هذه األسئلة فإنه يكون قد 
اختذ اخلطوة األوىل حنو األفضل 
والتطبيق  الفعلي  للتغير  متوجهًا 
العملي، ثمَّ سيواِجُهُه سؤاٌل آخُر 
ما  على  احصل  »كيف  هو: 
يٍَّة  َر بطريقة جدِّ أريد؟« فإذا فكَّ
إىل  توصله  الي  الطرق  يف رسم 
حتقيق ما يريده سيكون السؤال 
حصلت  »هل  واألمجل:  الثالث 

على ما أريد؟«
إنَّ هذه األسئلة الثاثة بتفاصيلها 
وانعكاساتها على حياة اإلنسان 
برتيب  تفكره كفيلة  وطريقة 
أوراقه ووضعه على جادَِّة الصواب 

 ..
آنفًا  ُذِكَر  ما  لكلُّ  سنتطرق 
بالتفصيل،  منه  أكثر  هو  وملا 
من  سؤال  كل  على  وسنجيب 
لنا  يضمن  مبا  األسئلة  هذه 
أفضل النتائج الي تنعكس على 
وأمتنا  بشبابنا  لنرتقي  اجلميع 
ما  حتقيق  من  تتمكن  وجنعلها 
تريده بأفضل ما ميكن، وبأقل 

اجلهد والوقت واخلسائر ..
حيتاج  ال  فالعامل  خمتلفًا!  كن 

اىل نسخ مكررة

لو أحصينا عدد املرات الي طرق 
عقولنا  أبواب  السؤال  هذا  فيها 
أو  بالعشرات  اإلجابة  لكانت 
أكثر!  تكن  مل  إن  باملئات 
املرات  هذه  أغلب  يف  لكننا 
العديدة الي مير فيها علينا هذا 
السؤال »كيف حنيا« ال نعر له 
أي اهتمام ، بل إنَُّه يبدو لنا يف 
ذي  وغر  سخيفًا  األحيان  بعض 
يف  أننا  ندرك  أن  دون   ، أهمية 
غاية  أمرًا  أغفلنا  قد  احلقيقة 
اإلنسان  أنَّ  وهو  األهمية؛  يف 
يف  عمره  يعيش  أن  بإمكانه 
مليارات  فعل  كما  احلياة  هذه 
قرون  قبل  ماتوا  الذين  البشر 
حّتى  يزالون  ما  والذين  مضت، 
وقتنا احلاضر يشاركوننا اهلواء 
أو  غاية  دون  لكن  والغذاء، 

جدوى!
نستيقظ صباحًا فنأكل فطورنا 
ونزاول أعمالنا الروتينية اليومية 
جائعن  الظهر  بعد  منها  لنعود 
مرهقن، ثمَّ يسر بنا الوقت من 
حيث نشعر أو ال نشعر وإذا بنا قد 
متأخرة  ساعة  يف  الليل  أدَرَكَنا 
اليوم  يف  لنصحو  فننام  منه، 
الرتيبة  الطريقة  متخذين  التالي 
يوم!  ذاتها لقضاء وقتنا يف كل 
نكون  أّننا  األمر  يف  والغريب 
ُمسِرعن  الدوامة  هذه  يف  دائمًا 
ألسننا  وعلى  متعبن،  الهثن 
التذمُّر  ُل  مُجَ حٍن  كل  تتكرَُّر 

واالستعجال، الي قد تكون من 
أبرزها مجلة »ليس لدي وقت« أو 
كلمة »مستعجل« ، دون أْن ندري 
مَل حنن مستعجلون ؟ وما هو هذا 
الشيء العظيم الذي يشغل وقتنا 

بهذا الشكل القاهر؟! 
املشحونة  األجواء  هذه  يف 
اخلاطئة  السلبية  واالعتقادات 
وتفكر  وسؤال  وقفة  إىل  حنتاج 
ترتيب  من  نتمكن  حّتى  وتأمل 
لنا  يقول  وكما  حياتنا،  أوراق 
»أنا  التنموية  احلكمة  أو  املثل 
أنكم على عجل، لكن  اعرف 
لنتوقف حلظة ونسأل أنفسنا هل 

حنن على الطريق الصحيح
أعمال  لدينا  مجيعًا  حنن  نعم؛ 
ومناسبات  واختبارات  مهمة 
وواجبات، لكن فلنتوقف وجِنْب 
عن هذا السؤال: هل حنن نسر 
أن  جيب  الصحيح؟  االجتاه  يف 
وحرصنا  األكر  خوفنا  يكون 
يف  نكون  ال  أن  من  األعظم 

املسار املطلوب.
كيف نعرف بأّننا أصبحنا نسر 

يف الطريق الصحيح ؟
ظواهر  من  اآلَن  ذكرُتُه  ما  إنَّ 
أغلب  على  تنطبق  وحاالت 
الناس،  عموم  على  أو  الشباب 
العادية،  باحلياة  تسمى  ما  وهي 
بالتغير  اإلنساُن  يبدأ  وحتى 
فعليه أن يفكر يف جمموعة من 
األسئلة الي تنبع كلُّها من سؤال 

------------------------كيف حنيا

علي الزبيدي
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بعد انقضاء تعقيبات صاة املغرب جاء الشاب اىل إمام املسجد وسأله بعد أن سلم عليه: شيخنا، أنا 
أمسع أن الفطرة أحد األدلة الي بها نعتقد بوجود اهلل تعاىل فكيف ذلك؟ وما هي الفطرة؟

الغرائز  االنسان،وتشمل  بها  خلق  الي  النفسية  هيالطبيعة  مبسط  بتوضيح  الفطرة  الشيخ:  أجابه 
مناألسرة  يتأثر مبحيطه  أن  قبل  اإلنسان   اجتاهات  فهي متثل  والقابليات.  والعواطف  واألحاسيس 

واجملتمع.
قال الشاب: فكيف نستدل بها على وجود اهلل تعاىل؟

أجاب الشيخ: لو نتصور إنسانًا يولد يف  صحراء معزولة بعيدًا عن أماكن ووسائل التعليم واملعرفة 
ويعيش فيها حتى ينضج جسده و يبلغ سن رشده ، فإنا جنده يعرف ويشعر بتام اليقن بوجود غرائز 
و أحاسيس تطلب منه سلوكًا معينًا  وجنده أيضًا بنفس درجة اليقن يشعر أن له  خالقًا خلقه كما 
يشعر أنه يازمه يف كل مكان وزمان وحال. و أيضًا كشعوره بذاته من دون تعليم  حباجته اىل 
الطعام عند اجلوع ، واىل الشراب عند العطش ، واىل اجلنس عند الشهوةأيضًا هو يدرك ويشعر 
حباجته اىل اخلالق القوي املسيطر ليعيش عيشة آمنة من كل شيء وهذا هو معنى اإلميان بوجود 

اهلل سبحانه وتعاىل بالفطرة فيتوجه اليه عند الشدائد بدون حاجة اىلموجه يف هذا الشعور.
وخر تطبيق هلذا الدليل ما روي يف كتاب التوحيد من قول رجل لإلمام الصادق )عليه السام(: يا بن 
رسول اهلل دلي على اهلل ما هو؟ فقد كثر علي اجملادلون وحروني؟ فقال له: يا عبد اهلل هل ركبت 
سفينة قط؟ قال: نعم، قال:فهل كسر بك حيث ال سفينة تنجيك وال سباحة تعينك؟ قال: نعم، قال: 
فهل تعلق قلبك هنالك ان شيئا من األشياء قادر على أن يلصك من ورطتك؟ قال: نعم، قال الصادق 
عليه السام: فذلك الشيء هو اهلل القادر على اإلجناء حيث ال منجي، وعلى اإلغاثة حيث ال مغيث....، 

واحلديث طويل أخذنا منه موضع احلاجة.
قال الشاب: أشعر من جوابكم أن الفطرة هي نفس الغريزة فهل هذا صحيح؟

أجاب الشيخ: الفطرة معناها أمشل من الغريزة أي بينهما وجه شبه كما أن بينهما وجه اختاف.
أما وجه الشبه فكاهما يشعر بهما اإلنسان بذاته دون تعلم أو تدريب أو غر ذلك من الوسائل 

والوسائط.
واالتزان يف  النفسي  الكمال  السعي حنو  على  اإلنسان  تساعد  الفطرة  فإن  االختاف:  وجه  وأما 
احلاجات  تأمن  سوى  هلا  كيان  الغريزةفا  أما  واملعرفة،  بالعلم  تطويرها  ميكن  ألنها  السلوك 
اإلنسانية املعينة الي حيتاج إليها، ومع دقة التعبر نستطيع أن نقول: هي خمتصة باحلاجات اجلسمية 

فقط.

ي
دت

قي
ع

يوسف املوسويفطرة اهلل 
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خُميَِّلي  يف  ارتسَمْت  الي  الصوُر 
اجلميِل  الدراسيِّ  العامَلِ  هذا  عن 
كما وصَفُه لي أبناُء احليِّ الذي 
أسُكُن فيه ، وزيََّنُه لي ِمْن قبِلِهم 
أخي األكر الذي كاَن يدُرُس يف 
وُكْنُت  واالقتصاد،  اإلداَرِة  ُكلِّيَِّة 
قالوا  ما  لُكلِّ  تي  ُعدَّ أعَدْدُت  َقْد 
ووصفوا، وباخلصوِص فيما يتعلَُّق 
بكيفيَِّة التَّعاُمِل مع الطالباِت، ألنَّ 
وهو  بطبيَعِتها،  خُمتلَطٌة  جاِمعاِتنا 
َأْمٌر قد يبَعُث يف النَّْفِس شيئًا ِمَن 
احلَرِج والتََّقيُِّد، واحلمُد هلِل أنهيُت 
يومَي األوََّل با َعَقباٍت أو مشاِكَل 
َتِلئًا  ُتذَكر، ورَجْعُت إىل البيِت ُمْ

سرورًا وغبَطة ..

وأخواتي  إخوتي  عليكم  السام 
الكرام ورمحُة اهلل وبركاته .. ها 
أنا اآلن واقٌف حبرويف أماَمُكْم ، 
قد  الي  ي  ِقصَّ عليُكْم  ًا  قاصَّ
وقد  مألوَفًة،  ِمْنُكْم  لبعٍض  تبدو 
ما  لكنَّ   ، غريَبًة  آلخريَن  تبدو 
بالفعِل،  حدَث  قد  معي  حدَث 
اآلَن  َتْقَرُؤوَنَها  الي  كلماِتي  وما 
ولسُت  ِعْشُتها،  جتِرَبٍة  نتيجة  إال 
مَع   � وإظهاِرها  ُمَردِّدًا يف سرِدها 
ما فيها ِمْن َأمَلٍ وُمعاناٍة � ، آِمًا أن 
َتَروا  ال  حتى  لُكْم،  عَرًة  تكوَن 
عْن  بأنُفِسُكْم  وِلَتْنأوا  رأيُت،  ما 

املروِر مبثِل جتِرَبي ..
دراَسي  أنهيُت  تقريبًا  قبَل سنتِن 
اإلعداديََّة ِبَتفوٍُّق أثاَر إعجاَب أهلي 
جَمموُع  كاَن  إْذ  حولي،  وَمْن 
الوزاريَِّة  االمتحاناِت  يف  درجاتي 
ُلي لدخوِل ُكلِّيَِّة  هلذِه املرحَلِة يَؤهِّ

املوجوَدِة  اجلاِمَعِة  يف  اهَلْنَدَسِة 
مُبحاَفَظي، ولعلَُّكْم ال تتصوَّروَن 
أنهيُت  ألنَّي   ، سعاَدتي  ِمقداَر 
مراِحِل   ِمن  العصيَبَة  املرحلَة  هذِه 
مدى  تعلموَن  وأنُتْم   ��� راَسِة  الدِّ
ُصُعوَبِتَها ��� ، لكنَّي ُكْنُت أشُعُر 
اجتياِزها  من  ي  لتمكُّ بالفخِر 
إضاَفًة  وصري  إصراري  بفضِل 
إىل التزامي باجلدوِل الذي وضعُتُه 
لتنظيِم وقي والذي أعاني كثرًا 
على استثماِر ال�24 ساعة اليوميَِّة 
ِه  وتوزيعها على أوقاٍت للراَحِة وللتنزُّ
مع ختصيِص ساعاٍت أخرى لقراَءِة 

راسيَِّة . املناِهِج الدِّ
وروحي  الُكلِّيََّة  دخلُت   .. امُلِهّم 
َيِضجُّ بها عنفواُن النَّجاِح، وتدَفُعها 

أيام اجلامعة
حسن جميد

ب
شا

ت 
كرا

مذ
ن 

م
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الدواُم  كاَن  التالي  اليوِم  يف 
طلَب  فقْد  والتزامًا،  يًَّة  ِجدِّ أكَثَر 
َه إىل مكتَبِة  ِمنَّا ُأستاُذنا أن نتوجَّ
الُكلِّيَِّة اجملَّانيَِّة الستاِم مناِهِجنا 
طويًا  طابورًا  وكاَن  َرِة،  امُلقرَّ
انَتَظْمُت فيِه، وأمامي ما يقُرُب ِمْن 
ينتظروَن  ُكلُُّهم  شخصًا  عشريَن 
دوَرُهم .. يف تلَك اللحظاِت جاَءْت 
ا  أُدهلَّ أن  ِميِّ  وطَلَبْت  بْنٌت  حنوي 
فأجْبُت  القرطاسية،  حملِّ  على 
أعِرُف  وال  جديٌد  طاِلٌب  بأنَّي 
شكرتي   .. بعُد  األماِكَن 
إىل  َفُعْدُت  ُمْبَتِعَدًة،  وانصرَفْت 
لشيٍء.  آِبٍه  غَر  انتظاري  مكاِن 
حّتى  دقائَق  مخُس  متِض  ومَلْ 
عاَدْت هذِه البنُت ذاُتها ووقَفْت يف 
طابوِر الطالباِت الذي كاَن موازيًا 
ُْتها  مَلَ فيِه،  أقُف  الذي  للطابوِر 

إليَّ  تنُظُر  فرأيُتها  خاِطَفٍة  ِبَنْظَرٍة 
إّياها  حُميِّيًا  ابَتَسْمُت  ُمبَتِسَمًة، 
تلَك  .. يف  األرض  إىل  أطرْقُت  ثمَّ 
وكأنَّ  َشَعْرُت  بالتحديِد  اللحَظِة 
ِة  قلي يكاُد يُرُج ِمْن َصْدري ِلِشدَّ
َخَفقاِنه، مل َأُكْن أعرُف ما الذي 
استحياء؟  أِم  خوٌف  أهَو  دهاني، 
َرني  حذَّ الذي  عوُر  الشُّ ذِلَك  ُهَو  أم 
أبناُء جَرتي وأخي األكر؟..  ِمْنُه 
مثِل  على  جديدًا  حيَنها  ُكْنُت 
بالنِّساِء  فعاقاتي  املشاِعر،  هذِه 
االبتداِء  على  ُمقتِصَرًة  كاَنْت 
كلماِت  بعِض  وإضاَفِة  بالساِم 
بناِت  بإحدى  ألتقي  الرحيِب حَن 
عمومي أو أقِربائي، وكاَن ُكلُّ 
َذِلَك مبثاَبِة بروتوكوٍل دبلوماسيٍّ 
ُأَؤدِّيِه على عجٍل وكأنَّ شخصًا ما 
يرُكُض ورائي، لذلَك فإنَّ الشعوَر 
تلَك  أمَلُح  وأنا  بِه  أحسسُت  الذي 
. ًا عيِّ الفتاَة كان شيئًا غريبًا ِجدَّ

كاَنت الدقائُق الي مرَّْت بانتظاِر 
باإلحراِج  مليَئًة  الُكُتِب  استاِم 
تاَرة ، وبالتساؤالِت تارًة أخرى، وَما 
ْعُت على استاِم كتي حّتى  إْن وقَّ
راسيَِّة هاِربًا  انطلقُت إىل قاعِي الدِّ

يتبع يف العدد القادم

ِمْن شَبِح هذِه البنِت الي مَلْ أعِرْف 
مل  لكنَّي  لي،  خَرَجْت  أيَن  ِمْن 
ْرُت  َل البقاِء فيها ، فقرَّ أستطع حتمُّ
العوَدِة إىل البيِت لعلِّي أختلَُّص ِمْن 

فوَرِة املشاِعِر هذه ..
هذِه  حامًا  البيِت  إىل  وصلُت 
الُكُتَب الثَّقيَلَة ، ومضيُت مسرعًا 
إىل ُغرفي يف الطابق العلويِّ حيُث 
الذي  ما   .. أراه  أو  يراني  أحَد  ال 
حصل لي اليوم ؟ ملاذا ؟ َأُيعَقُل أن 
الشابُّ  وأنا  الشكِل  بهذا  أتأثََّر 
الذي لطاملا مِسْعُت كلماِت املديِح 
واالحراِم من جراني لغضِّ بصري 
دخلت  كلما  برأسي  واإلطراق 
كثرًا  الذي  وأنا  خرجُت؟  أو 
املسِجِد  شيُخ  ميَتِدُحِي  كاَن  ما 
واصفًا إياي ب�)الشابِّ املثالّي(، هل 
ميكُن البتساَمٍة من بنٍت ال متتُّ 
كلَّ  بي  تفعَل  أن  صلٍة  بأيَِّة  لي 
بأنَّ  نفسي  إقناَع  حاولُت  هذا؟ 
هذِه األحاسيِس ما هي إال َنْزٌغ ِمَن 
مرارًا  باهلِل  فاستعذُت  الشيطان، 
وتكرارًا، لكنَّ أفكاري كاَنْت 
أقول،  فيما  الركيز  من  متنعي 

فلم أزَدْد إال حرة ..
يتبع يف العدد القادم
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عبٍد صاحٍل، كما ضَرَب مثًا 
فيَمْن  نوٍح  وامرأة  لوٍط  امرأَة 
زوجاِت  مْن  أزواَجُهنَّ  ُخنَّ 
تسُر  الّسفينُة  ظلَِّت   . األنبياء 
اهلائِل  وفاِن  الطُّ ذلَك  يف  بهم 
ما  فأهلَك  األرَض  غمَر  الذي 
وقَتها   - املاَء  وكأنَّ   ، عليها 
- غُر املاِء الذي جعَل اهلُل منُه 
من  أنَّ  أو  حيَّ�ًا،  شيٍء  كلَّ 
ُأهِلَك مل يكْن صاحلًا للحياة 
!. وبعد أْن طهََّر األرَض متامًا 
ماَءها،  تبلَع  أْن  إليها  ُأوحَي 
لتستوي  ُتقِلَع  أْن  ماِء  السَّ وإىل 
ويهِبَط  اجلوديِّ  على  فين�ُة  السَّ
نوٌح ومن معُه بساٍم وبركاٍت 
ْت  تغرَّ وقد  العاملَن،  ربِّ  من 
ابتدأْت  إذ  شيٍء  كلِّ  ماِمُح 
السفينَة  كأّن  أخرى.  حياٌة 
كانت تضُع مَحلها كأمٍّ ولوٍد 

ال ُتنجُب إال الصاحلن

بعد مرور زمن طويل على قّصة 
ابَي آدم - قابيل وهابيل - الي 
كانت النتاج األول إلبليس على 
لناٍر  األوىل  والّشرارَة  األرض، 
مّلا تزْل تأكُل بقايا اإلمياِن يف 
القلوب وتكُرُ ، تبتدئ قّصٌة 
يِخ  الشَّ النيِّ  لذلَك  هي  أخرى 
بكلِّ  اهلل  إىل  يتضّرُع  الذي 
َل  يعجِّ أْن  اإلمياِن  أوتَي من  ما 
بَشوٍق  يرقَُّب  وهو  وعِدِه،  يف 
كبٍر التنُّوَر الذي منُه ستنبعُث 
أمتَّ  قد  كان  احلياة.  نبوءُة 
ٍة بالغٍة وهو  فينِة مبشقَّ بناَء السَّ
ْن  مَّ خريِة  السُّ نظراِت  حيتمُل 
زوجِتِه  غرار  على  به  يؤمن  مل 
قوِمِه  يف  لبَث  أْن  بعَد  وابِنِه 
ألَف سنٍة إال مخسَن وبعَد أْن 
طال صُرُه كثرًا ، جاء اليوُم 
اهلل،  بأمِر  التنُّوُر  وفاَر  املوعوُد 
النَّيِّ  ذلك  َعينا  معُه  ففاضْت 

بالفَرِح وشيٍء من احلزِن على 
الِّ الذي سيلتِهُمُه املاُء  ابِنِه الضَّ
ال  دعوَتُه  لكنَّ   ، النَّاِر  قبَل 
لذا  ولِدِه،  عقوِق  على  تتوقَُّف 
يف  مَجَع  أْن  إال  منُه  ما كاَن 
الُفلِك من كلِّ َزوجِن اثنِن ل� 
»تسري بهم يف َموٍج كاجلبال« 
. ولكي يؤدَي ما عليِه - نبيًَّا 
على  النُّصَح  ُيلقي  راَح   - وأبًا 
ولِدِه مّرًة أخرى - أو أخرًة - 
 ، قلِبِه  يف  ستتفتَُّح  زهرًة  لعلَّ 
فكاَن أشدَّ من احلَجِر قسوًة 
عوَة إىل احلياِة  وهو يرفُض الدَّ
ُمنخلِّفًا  كأقراِنِه،  غِرَق  حتَّى 
أْن  لوال  مُيَح  مْل  كَمدًا  ألبيِه 
أوحى اهلُل إليِه أْن : »يا نوُح إنَّ�ُه 
َغُر  عَمٌل  إنَُّه  أهِلَك  من  ليَس 
َ اهلُل تعاىل  «. هكذا بنَّ صاحِلٍ
أنَّ اإلمياَن والُكفَر ال يرمُسُهما 
أو  نيٍّ  إىل  انتماٌء  أو  انتساٌب 

حممد باقر مجيل
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من العادات والتقاليد الغريبة لبعض القبائل الصينية 
إىل  أفرادها جمتمعة  عدد  والبالغ  )املوسو(  كقبائل 
مخسني ألف نسمة، وهي تستوطن قرب حبرية )لوغو( 
وتواجدت وانتشرت يف جنوب الّصني ألكثر من ألفي 
سنة، حيث ظّلت عاداتها وتقاليدها مسيطرة ومهيمنة 

على هكذا جمتمعات ومنذ ذلك احلني.
ومن هذه التقاليد أن الّنساء يتحّكمن جبميع جوانب 
والتشريعية، بل وحتى  والعقائدية  احلياة األخالقية 
تامة على اجملتمع،  والسياسية، فهم ميارسون سيادة 
غري  معادلة  هلفي  ذكر  فال  فيه  معدوم  ودورالرجال 
بيوت  يف  بالسكنى  هلم  السماح  عدم  لدرجة  موزونة 
نسائهم، وأما طريقة التقاء الرجال بالنساء فذلك 
غرابة  واألكثر  فقط،  ليلّية  اجتماعات  خالل  من 
من هذا أنك ال جتد يف لغتهم على كلمة تدل على 
معنى األبوة، وتعد املرأة يف هذه القبيلة هي املستحوذة 
وعند  العائلة،  يف  الوحيدة  الناهية  واآلمرة  املالكة 
موافاة األجل إلحداهن تنتقل ثروتها وممتلكاتها إىل 
البنات فقط، دون الذكور فال يرثون منها شيئا سواء 
أكان ماال أو عينا ويف حالة رغبة إحداهن برجل من 
هلا  يكون  املطاف  نهاية  ففي  زوجًا  لتتخذه  الرجال 
اخليار يف البقاء وعدمه أي البقاء يف بيتها بعد الزواج 

به أو السكن معه عند أمه.
يعيشون  فهم  األسرة  تأسيس  يف  الرجال  يستقل  وال 

مع أّمهاتهم، ومهما تباينت الظروف فال غاية تذكر 
لرجال هذه القبيلة وما شاكلها غري كونهم وسيلة 
املستوى  وهذا  إال،  ليس  النسل  وتعدد  لإلجناب 
الفكر  مستويات  أدنى  هو  االجتماعي  التفكري  من 
البشري وهو يضاهي يف تنظيمه اجملتمعات احليوانية 
عادًة  اليت  صغرية  أو  كبرية  جمموعات  يف  املنتظمة 
الفيلة  عامل  يف  ذلك  نشاهد  كما  األم،  تقودها  ما 
مثال أو مملكة النمل والنحل وأشباهها، فبناء األسرة 
ولوحظ  فقط،  األنثوي  العنصر  طريق  عن  يكون 
بشكل  أيضا  أمريكا  يف  احلمر  اهلنود   قبائل  يف  هذا 
البدائي  األسلوب  عن  مؤشر  بذلك  وهو  أشكال،  من 
بالتشكيلة احليوانية  املتأثر كثريا  لبناء اجملتمعات 

يف تأسيسه، 
اإلنسان  لتكريم  السماوية  األديان  جاءت  وقد  هذا 
وتفضيله  احليوانات،  باقي  من  أعلى  ملستوى  ورفعه 
العيش  جمرد  على  يسمو  احلياة  يف  وهدف  برسالة 
ثم  واالختبار  االبتالء  وهو  فقط،  واملوت  والتكاثر 
ولقد  الفوز باآلخرة باجلنة والرضوان، قال تعاىل: 
كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم 
خلقنا  ممن  كثري  على  وفضلناهم  الطيبات  من 
هّذب  الذي  هلل  فاحلمد  اإلسراء:70،   تفضيال

تقاليدنا وعاداتنا بدينه .
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حسن جميد

املغرِب  صالِة  اَعِة  َجَ ِمْن  امُلصلُّوَن  َفِرَغ  أْن  بعَد 
حتى  املسِجِد  يف  عموٍد  إىل  ُمسَتِنَدًا  جلسُت 
أكمَل بقيََّة األذكاِر والتسبيحاِت اليت حفظُت 
رًا ، وتعلَّمُت البعَض اآلخَر من  بعضًا منها مؤخَّ
اًل ُقبََّة املسجِد اليت ُيْظِهُر  ي . ُرحُت ُمتأمِّ أبي وَجدِّ
الداِكَن  األزرَق  ماِء  السَّ لوَن  اُف  الشفَّ ُزَجاُجها 
وهَو يتحوَُّل ببطٍء إىل األسود ، َمَع بعِض النجوِم 
اليت  القبِة  هذه  عرَب  بوضوٍح  ُترى  َتَكاُد  ال  اليت 

أجلُس حتتها .
ُر يف نتاِئِج االمتحاناِت النهائيَِّة - اليت  ُكْنُت ُأَفكِّ
َعِلْمُت من بعِض زمالئي أنَّها سُتعَلُن غدًا - وقد 

َقُّب . متلََّكين شعوٌر غريٌب باخلوِف أو التَّ
الذي  االمتحانيِّ  مقعدَي  إىل  خبيالي  َسَرحُت 
حبلِّ  وفرَحيت  إجابيت  ُحسَن  مرًة  يشَهُد  كاَن 
 ، اإلجابة  يف  وإخفاقي  خيبيت  ومرًة   ، السؤال 

ِط  املتوسِّ الثالِث  الصفِّ  نتائَج  أترقَُّب  اليوَم  أنا  وها 
مبشاعَر خمتلفٍة تتالَطُم يف داخلي فُتْلِقيين صريَع 

أفكاري وخماويف .
قبل  إغالَقُه  نسيُت  قد  ُكنُت   ، هاتفي  رنَّ  فجأًة 
الذي  رنينِه  َصوِت  ِمْن  فاستحييُت  املسجِد  دخول 
بدا لي نشازًا جدًا وهو يعلو صوَت املصلِّنَي اهلامَس 
باالستغفار والتسبيح . أسرعُت بِه إىل باَحِة املسِجِد 
وأنا يف غايِة االستحياء واحلرج ، حتى أنين مل ُألِق 

نظرًة عليِه ألعرَف من يتَّصُل بي .
أجبُت االتِّصاَل بقليِل اكتاٍث ، لكنَّين ما َلِبْثُت أْن 
قفْزُت ِمْن مكاني ورحُت أجوُب الباحة جيئًة وذهابًا . 
كان صديقي علي ُيرُبني عرَب اهلاتِف أنَّ النتائَج 
ُأعِلَنِت اآلَن عرَب موقِع الوزاَرِة على شبكِة االنتنت ، 
وراَح يشرُح لي بكثرٍي من التفصيِل كيَف أدُخُل إىل 
ُص  املوقِع وما هي طريقُة إجياِد ملفِّ النتائِج امُلخصَّ

ملدرسيت ..

الدخول يف صالة اجلماعة
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مسرعًا  هاتفي  إغالِق  إىل  وعَمْدُت  املكاملَة  أنهيُت 
اجلماَعِة  بإماِم  ُأفاجُأ  بي  وإذا  املسجِد  داخل  إىل 
ساِجدًا .. آه ؛ لقد فوَّتُّ عليَّ صالَة جاعِة العشاء 
. رفَع اإلماُم رأَسُه من سجوِدِه ثمَّ سرعان ما تهاوى 
أعِرُف  َأُكْن  ، حينها مل  الثانية  ساجدًا السجدة 
فانتظرُتُهم حتى   ، املصلوَن  وصَل  ركَعٍة  أيِّ  إىل 
أنَُّهم  فعلمُت  القراَءِة  إىل  وقاموا  سجودهم  أمتُّوا 
يف الركعِة الثانيِة .. لكْن ؛ كيَف ألتِحُق بصاَلِة 

اجلماَعة ؟
كاَن أبي قد علََّمين االلتحاَق باإلمام يف الركَعِة 
ْ لي مثَل  األوىل والثالَثِة مَن الصالِة، لكنَُّه مل ُيَبنيِّ
إذا  فإنَّين   ، جدًا  صعبًة  رأيُتها  اليت  احلاَلِة  هذِه 
فإنَّين سأكوُن يف  املصلنَي  اآلَن بركِب  التحقُت 

ركَعيت األوىل ، بينما هم سيكونوَن يف الركَعِة 
وسيجلسوَن  أنَُّهم سيقُنُتوَن  يعين  وهذا   ، الثانيِة 
للشهاَدِة بعَد الركوِع والسجود ، فهل أقُنُت َمَعُهم 
؟ هل أجِلُس ُمتَشهِّدًا معُهم ؟ كاَنِت األسِئَلُة تتى 

على رأسي تباعًا وأنا واقٌف يف حرَيٍة من أمري .. 

يتبع يف العدد القادم
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حوار مع الشاعر قاسم الشمري
حاوره: وسام آل بصري

املعنى،  من  الكلمة  حتمل  ما  بكل  شاعرة  مدينة  النجف 
الفريد،  الشعري  اإلبداع  حاضرة  ستبقى  و  تزال  ما  و  كانت 
باملعنى  اآلفاق  تؤثث  بقناديل  مساواتها  تهطل  اليت  املدينة  هذه 
ألق و مسرية متيز و مساء ثامنة للشعر،  و اجلمال فهي شاهدة 
ترفد الدنيا مببدعيها يف كل اجملاالت ومن بني هؤالء املبدعني 
شاعر نطق روح الشعر على لسانه فجاء من أقصى الشموخ متردًا 

يسعى ليقول لنخلته من لي اذا ذبلت بكٍف مرميي.

يف  صحية  حالة  هي  بالنهاية 
الوسط األدبي بشرط نزاهتها 
و قلة نسبة اخلطأ فيها، فلكل 
اجلهود  كل  رغم  مسابقة 
عليها  القائمني  من  املبذولة 
أمتنى  و  خطأ،  نسبة  هناك 
اسم  حتمل  مسابقة  أرى  أن 
النجف قريبا ً فمدينة حبجم 
من  هلا  بد  ال  شعريًا  النجف 

هكذا فعالية.
كانت  هل  برأيك   - س 
مسابقة أمري الشعراء منصفة 
املواقف  أهم  هي  وما  معك 

اليت واجهتك هناك؟
أنه  يشعر  إنسان  كل   - ج 
يستحق أفضل مما وصل إليه 
ان  أريد  ال  املنطلق  هذا  من  و 
أوجه سهام النقد إىل مسابقة 
و  َعلّي،  الكبري  الفضل  هلا 
للجمهور   ً إعالميا  تقدميي 
العربي، نعم ال  يلو أي عمل 
َبشري من النقص، و بالنتيجة 
املسابقة مل َتْسلم من اهلفوات 

اليت  كبالده  حرفه  أنيق 
ليعلن  ظالم  برداء  اتشحت 
أنه سليل الذاهبني اىل املطلق 
تيهًا  نصبته  الصحراء  أن  و 
. فقبل 30 دورة لألرض  عنيدًا 
النور  أبصر  النهار  رائعة  حول 
مدينة  احلرية  مدينة  يف 
حيفر  اليوم  هاهو  و  الشقائق 
امسه يف سجل اإلبداع العراقي 
قاسم  الشاعر  إنه  العربي  و 
الشمري و الذي كان لنا معه 

هذا اللقاء
الشعري  املشهد  هل   - س 
مستوى  عند  احلالي  النجفي 
دعم  تقّيمون  الطموح وكيف 

االحتاد لألدباء؟
ج - حاليا ً قد يكون كذلك 
ولكن حنن نعمل على االرتقاء 
املشهد  ليتصدر  أكثر  به 
الثقايف العراقي فاحتاد اأُلدباء 
التجمعات  و  الشعر  نادي  و 
الشعرية االخرى تبذل اجلهود 
إقامة  خالل  من  املتواصلة 

تنظيم  و  الشعرية  األماسي 
أننا  أرى  و  لعل  و  املهرجانات 
و  الصحيح  الطريق  يف  نسري 
الصدى  ذلك  على  دليل  خري 
مهرجان  حققه  الذي  الكبري 
عامل الشعر يف الوسط األدبي 
يف  مثل  مضرب  صار  حتى 
الفين،  املستوى  و  التنظيم 
جيب  ُأمور  هناك  أيضًا  ولكن 
كإقامة  بها  نقوم  أن  علينا 
طباعة  و  الشعرية  املسابقات 
لشعراء  الشعري  املنجز 
اأُلمور  من  غريها  و  احملافظة 
باملشهد  أكثر  ترتقي  اليت 

الشعري يف احملافظة.
تصنع  املسابقات  هل   - س 
الشعراء أم هي دافع للتطوير؟
تصنع  ال  هي   ً قطعا  ال   - ج 
مساحة  تعطي  هي  الشاعر 
حســــــب  للشـــــــاعر  إعالميـــــة 
هي  كما   - املسابقة  أهمية 
للشاعر  كبرية  معنوية  دفعة 
و  لديه  ما  أجود  لتقديم 
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و هناك حيف َشّخصه اجلميع 
وقع علَي و على شعراء آخرين 
األهم  تبقى  املسابقة  لكن  و 

عربيًا
منها  فهي كثرية  املواقف  أما 
يف)  العراقية  السفارة  حادثة 
عند  خملصها  و   ) ظيب  أبو 
النهائي  للدور  بتأهلي  علمي 
مطالبًا  السفارة  إىل  ذهبت 
من  عجزي  بعد  عراقي  بعلم 
األسواق  من  عليه  احلصول 
النتيجة  إعالن  عند  ألرفعه 
السفارة  على  القائمني  ولكن 
قالوا لي باحلرف الواحد ) روح 

ما عدنا أعالم (! 
األمساء  من  العديد   - س 
منحة  بسبب  الشعرية  ادعت 
خروقات  هنالك  فهل  األدباء 

للمنصة أو القصيدة؟
قبل  موجودة  اخلروقات   - ج 
أود أن أسأل هل  املنحة، و هنا 
اإلنسان  يكون  أن  التف  من 
بكل  ُأقسم  و  ملاذا،  و  شاعرًا 
َهٌم  الشعر  أن  املقدسات 

الكثري  الكثري  يعرفه  ال  ووجٌع 
و  شعراء،  أنهم  يدعون  ممن 
ألهم  املنصة  يرتقون  الذين 
ال  فهم  العراقية  املهرجانات 
و  الشعر  من  شيئا  يفقهون 
أقل  على  الشعرية  الثقافة  ال 
أغلبهم  أن  الكارثة  و  تقدير، 
سالح  هي  و  اللغة  جييدون  ال 
الشاعر و هذه الــ) إهانة ( حبق 
عدة  ساهمت  العراقي  الشعر 
منها  استفحاهلا  يف  عوامل 
الضعيف  النقد  و  اجملامالت 
األمساء  بعض  إال  عموما  
احملتمة  و بعض األمور اليت 
ال يعرفها إال الراسخون يف ما 

خلف الكواليس. 
مستوى  تقيمون  كيف   - س 

النقد األدبي يف العراق؟
يدركون  ال  النقاد  أغلب   - ج 
أن النص النقدي هو نص فين 
الشعري  النص  يوزاي  إبداعي 
يقتات  نصًا  ال  يتناوله،  الذي 
عدم  و  األصلي  النص  على 
إىل  باإلضافة  هذا  اإلدراك 

ُأمور أخرى منها:
فكل  عربي  نقدي  منهج  غياب 
تطبق  اليت  النقدية  املناهج 
تكتب  اليت  النصوص  على 
من  قادمة  العربية  باللغة 

خلف احلدود.
اليت  الكثرية  اجملامالت  و 
قيمته  من  النقد  أفرغت 
أشبه  شيء  إىل  حولته  و 

باإلخوانيات.
و عدم متابعة أغلب النقاد اىل 
فأغلب  احلديثة،  النتاجات 
الشعر  لديهم  توقف  النقاد 
أحسن  يف  و  اجلواهري  عند 

االمور عند حممود درويش.
باإلضافة  األمور  هذه  كل 
إىل أمور ال يسع املقام ذكرها 
الواقع  ترّدي  يف  ساهمت 
بالعموم،  العربي  النقدي 
أمساء  هناك  أسلفت  وكما 
يف  وحمتمة  مهمة  نقدية 
وننحين  األدبي  الوسط 
لنتاجها الذي رفدت به املكتبة 

العربية.
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اهتم اإلسالم باحلياة  العيش إال يف جمتمعات لذا فقد  اإلنسان كائن اجتماعي بطبعه ال يستطيع 
االجتماعية اهتماما بالغًا فوضع القوانني والشروط لتنظيم عالقة اإلنسان باجملتمع، وبالنسبة لألفراد 
ميزان  يف  ورد  ما  ذلك  بينهم،من  فيما  الصحيحة  العالقات  وإنشاء  التواصل  على  اإلسالم  حث  فقد 
احلكمة عن النيب )صلى اهلل عليه وآله(: ) املؤمن إلف مألوف (، ويف مشكاة األنوار عن أمري املؤمنني عليه 

السالم: ) طوبى ملن يألف الناس ويألفونه على طاعة اهلل (
والغرض من هذه األخبار احلث على التعامل مع اجملتمع وترك االنعزال السليب بل إن اإلسالم  يسمي 
الصداقة )أخوة يف اهلل( كما جاء يف أمالي الطوسي من قول النيب )صلى اهلل عليه واله(:- )ما استفاد 

امرؤ مسلم فائدة بعد فائدة اإلسالم مثل أخ يستفيده يف اهلل(
يكون  مما  املؤمنني  بني  الروحي  للتواصل  طريق  فهي  تعاىل  اهلل  يف  اإلخوة  لتحصيل  السعي  وينبغي 
الراحة  إىل  بالتالي  يؤدي  مما  الصحيح  اإلخاء  ثقافة  ونشر  واملساعدة  التعاون  من  خارجية  لوازم  له 
عليه(  اهلل  )رضوان  اجلعفي  جابر  عن  الكايف  يف  ورد  كما  والسلوكي  االنفعالي  واالستقرار  النفسية 
أبي جعفر )عليه السالم( فقلت:- جعلت فداك رمبا حزنت من غري مصيبة  قوله:- تقبضت بني يدي 

تصيبين أو أمر ينزل بي حتى يعرف ذلك أهلي يف وجهي وصديقي.
فقال: )نعم يا جابر إن اهلل عز وجل خلق املؤمنني من طينة اجلنان وأجرى فيهم من ريح روحه فلذلك 
املؤمن اخو املؤمن ألبيه وأمه فإذا أصاب روحا من تلك األرواح يف بلد من البلدان حزن حزنت هذه ألنها 

منها( .

الصداقة
في اإلسالم
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ش��بيه كوك��ب   اكتش��اف 
فري��ق اكتش��ف   ب��األرض 
بوكال��ة العلم��اء   م��ن 
ش��بيه كوك��ب  أول   ناس��ا 
»حي��ز ف��ى  يق��ع   ب��األرض، 
حيتم��ل حي��ث   احلي��اة«، 
كائن��ات ورمب��ا  م��اء،   وج��ود 
اس��م علي��ه  وأطلق��وا   حي��ة، 
 »كليب��ر � 22 ب« ويق��ع عل��ى
ضوئي��ة س��نة   600  بع��د 
دوران��ه وف��رة  األرض،   ع��ن 
290 ح��واىل   ح��ول جنمت��ه    

م��ا يو

جمموعة

الب�����������������احثن   م��ن 
)نانيان��ج( جامع��ة   م��ن 

تقني��ة إىل  بالتوص��ل   للتكنولوجي��ا 
املس��تخدمون متك��ن  للبطاري��ة   جدي��دة 

ف��ى  %  70 بنس��بة  هواتفه��م  ش��حن   م��ن 
عام��ا،  20 يتع��دى  تفري��غ  زم��ن  م��ع  فق��ط،   دقيقت��ن 

بأخ��رى اجلرافي��ت  قضب��ان  اس��تبدال  طري��ق  ع��ن   وه��ذا 
مكون��ة أنابي��ب  م��ن  امُلتح��دة  اهل��ام  م��ادة  م��ن   مصنوع��ة 
التياتني��وم أكس��يد  بثان��ى  ُتع��رف  نانوي��ة  م��واد  م��ن 

طارية عمرها 20 عامًا
ب

 جهاز يربط دماغني
 قام

 جمم�������������وعة
الب�����احثن  م����������������ن 
واشنط������ن جامع������������ة   م��ن 
تكنولوجي�����������ا إىل   بالتوص���������ل 
-niarb اس��م  حتم��ل  متط��ورة  جدي��دة 
تفعيله��ا يت��م   noitacinummoc  niarb-ot 
الكمبيوت��ر. أجه��زة  اس��تخدام  طري��ق   ع��ن 
ش��خص جع��ل  التج��ارب  خ��ال  م��ن   ومتكن��وا 
وجيعل��ه آخ��ر  ش��خص  عق��ل  ف��ى   يتحك��م 
إرادت��ه ع��ن  خ��ارج  بش��كل  ي��ده   حي��رك 
ك��م  8.0 مي��ل  نص��ف  مس��افة  عل��ى 

 متكن
 باحثون

بلجي��كا  يف 
م��ن املتح��دة   واململك��ة 

مصاب��ن مرض��ى  م��ع   التواص��ل 
باس��تخدام وذل��ك  الوع��ي   بفق��دان 

امل��خ ملس��ح  جدي��دة  .طريق��ة 
يف اليقظ��ة  م��ن  درج��ة  ماحظ��ة   ومت��ت 
تش��خيصهم مت  ق��د  كان  مرض��ى   ثاث��ة 
ال��ي الدراس��ة  وأظه��رت  امل��رض.   به��ذا 
أن الطبي��ة«  إجنان��د  ني��و  »جمل��ة  يف   نش��رت 

أظه��ر ق��د  امل��خ  مس��ح 
يعتق��د كان  مرض��ى  يف  الوع��ي  عل��ى   دالئ��ل 

الع��امل ه��ذا  ع��ن  تام��ة  عزل��ة  يف  أنه��م 

ح الدماغي
املس

اكتشاف كوكب شبيه باألرض
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خير جليس...

تطور  هو  للكتاب  القّراء  هجرة  أسباب  من 
التكنولوجيا وما يرافقه من مساوئ ومعطيات 
أسبابًا  لكم  واليوم نذكر  ذو حّدين  فهو سالح 
ُأخر ال تقل خطورة عما سبقه واهلدف من ذلك 
به،  واأُلنس  الكتاب  حب  لثقافة  التويج  كله 
أال ترى اهلدوء والسكينة عندما ختاطب الكتاب 
وتدخل يف مكنوناته! فأي صديق هو؟ أال ترى 
وغضبك،  حزنك  يف  يعينك  الرحب  صدره 
يف  وفرحك،وَيِعُظك  نشوتك  من  ويزيد 
هامًا:  تساؤاًل  ونطرح  ونقمك،  ُكرِهك 
ركنه  إىل  اإلنسان  تدفع  مازالت  القراءة  هل 
رواية  أو  قصة  بقراءة  لإلستمتاع  اهلادئ... 
أو  حبث  من  قصيدة..واالستفادة  أو  مقالة  أو 
تقرير؟ومن كان متمتعًا بهذه الصفة - واليت 
هل  الناس-  بني  كبري  بشكل  منتشرة  كانت 
مازالت حتتفظ  بفضوهلا وإغرائها؟إن مشكلة 
وليست  عاملية،  مشكلة  القراءة  عن  العزوف 
املتقدمة  الشعوب  حتى  بل  بشعوبنا،  خاصة 
واملثقفة تعاني ما حل بنا،فلم تعد تلك العادة 
املفضلة واملمتعة لدى الكثري من الناس، بسبب 
وقع احلياة املتسارع، وطلب اختصار الوقت، فما 
تراه  أو  تسمعه  مثال  ثالثة  أو  يومني  يف  تقرؤه 
يف ساعة أو ساعتني، لذا اقتصرت على املثقفني 
واملبدعني الذين يستمتعون بها ويعّدونهاغذاء 

فكريًاُيذلَّل له عامل الوقت والزمان.
وسائل  أن  يف  يكمن  ال  القراءة  عن  والعزوف   
فيالعامل  املوجودة  اجلديدة  والتفيه  املعرفة 

فقطوتكون  واإلثارة  السطحية  إىل  متيل 
بالرغم  والشابات  الشباب  جلذب  مغناطيسًا 
من وجود بعض الربامج اجليدة وذات املستوى 
هذا  أن  يف  املشكلة  إن  بل  الرفيع،  الثقايف 
للركون  بالشخص  يودي  اجلديد  األسلوب 
طلب  يف  والكسل  واالستخاء  الدعة  إىل 
ال  ذلك  بعد  فهو  خطري  أمر  وهذا  املعلومة، 
يبحث عن املعلومة ويطلبها بنفسه بل ينتظر 
جميئها إليه من دون عناء، وهو ما يكرس حالة 
الكسل العلمي - إن صح التعبري - يف أوساط 
ميادين  ولوج  منهم  ينتظر  الذين  الشباب، 
املعرفة من أوسع أبوابها، وينتهلون من فيض 
وتطفي  املعريف  ظمأهم  تروي  ُجَرعا  العلم 
بالغذاء  عقوهلم  وتنمية  للتعلم  هلفتهم 
املناسب، وترك سفاسف القول والسطحيات - 
وما أكثرها - اليوم والتكيز على املعلومة 
وتنفعه  العلمي  مستواه  ترفع  اليت  القيِّمة 
صديق  ذلك  بعد  والكتاب  آجال،  أم  عاجال  
صاحبه الويف وندميه اللصيق الذي ال يفارق 

عشاقه وال يفرط بهم، وقد قيل قدميا: 
أعز مكان يف الدنى سرج سابح   

                      وخري جليس يف الزمان كتاب
القارئ - يف هذه  - عزيزي  نتعرف  لذا سوف 
بعض  على  الالحقة  األعداد  يف  الصفحة 
حقهم:  يف  قيل  ممن  لنكون  النافعة،  الكتب 

خري الناس من نفع الناس
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اإلهلي .
إنَّ املرأة كالرجل، فهي بأحلك 
ميكنها  وأصعبها  الظروف 
املوكلة  واألعمال  املهام  إجناز 
رسالتها  تأدية  وبالتالي   ، إليها 
حد  على  اجملتمع  ويف  بيتها  يف 
لنسائنا  قدوة  خر  وإنَّ  سواء. 
يف كل األزمنة واألمكنة هي 
احلوراء  زينب  اجلليلة  السيدة 
الذي  الصدى  الي كانت   ،Q
بثَّ صوت رسالة اإلمام احلسن 
عليه السام يف مجيع األحناء، 
الي  وخطبها  مواقفها  بعد 
َست  وأسَّ وأوضحت  شرحت 

النتصار ثورة الدم.
وأخرًا فإنَّ األعمال واملهام الي 
اإلعامية  مؤسساتنا  تؤديها 
منها على وجه  الدينية   - اليوم 
اخلصوص - ال ميكن إغفاهلا 
وتغييب أهميتها، لكْن ما يزال 
ما  و  لنقدمه،  الكثر  أمامنا 
عملنا  بسبب  نكون  أن  أمجل 
عند  الثقات  الكتاب  من  هذا 
اإلمام احلجة - عجل اهلل تعاىل 

فرجه - ، فهل نكون ؟!

ُجُل وامَلْرَأُة امَلسؤوليََّة  َيَتَشاَطُر الرَّ
ُجُل  يِف إظهاِر احَلقِّ َوَنْشِرِه .. فالرَّ
اِرِع ويف عمله، واملرَأُة يف  يف الشَّ
بيتها ويف عملها، وكما أنَّ هذا 
األجر  لصاحبه  يوجب  العمل 
احلقيقيَّ  اإلعام  فإنَّ  واإلثابة، 
على  باألجر  يعود   - - كذلك 
العاملن فيه ملا له من ميزة نقل 
والتعاليم  اخلر  ونشر  احلقائق 
ألجل  واإلسامية  اإلنسانية 
األمسى  احلياة  هدف  حتقيق 
والدعوة إىل سبيل اهلل  »العدل« 

تعاىل . 
من  اليوم  نراه  ما  لكنَّ 
املرئية  اإلعام  وسائل  بعض 
واملسموعة، ال يرتقي � مع األسف 
� يف كثر من األحيان إىل كل 
ما ميتُّ لشرف العمل واإلعام 
الوسائل،  ختتلف  بصلة.  املهيِّ 
ويبتعُد  األشخاص،  ويتلف 
البعُض عن سلوك الطريق األمثل 
إذا  النطاق، وخصوصًا  يف هذا 
ما حتدثنا عن مساهمة املرأة يف 
هذا املضمار الواسع ، فبعد أن 
إىل  فيه  باالشراك  حواء  بدأت 
وجود  نلحظ  بدأنا  آدم  جانب 
من  املسيئة  التصرفات  بعض 

وللزماء  املهنة  هلذه  الطرفن 
فيها،  العاملن  من  اآلخرين 
ذلك  يف  السبب  يكون  وقد 
السلي  الفكري  املوروث  هو 
َخ عند البعض من أنَّ  الذي ترسَّ
آدم  أخرجت  قد  كانت  حواء 
يف  نفع  فا  ولذلك  اجلنة  من 
مشاركتها للرجل يف أي جمال، 
األخرى  األسباب  من  غرها  أو 
الي جندها عند الطرفن، فإذا 
باملرأة تثبت هذا اليوم مساعدته 
من  احلق  طريق  إىل  بالرجوع 
يف  ودعمه  مشاركته  خال 
املشاريع البناءة للمجتمع وصون 

احلق والعدل والدعوة للخر. 
سلم  يف  حواء  ترتقي  ولكي 
اإلبداع وتصل إىل أعلى مراقيه؛ 
من  كثر  جتاوز  من  بد  ال 
بعض  عند  السلبية  األفكار 
إال  تنتج  ال  الي  اجملتمع  أبناء 
مزيدًا من السلبية والسوء، حتى 
تتاح هلا فرصة حضور الندوات 
واملاضرات الدينية والفكرية 
الي تساعدها يف تكوين صورة 
املطلوب  اهلدف  عن  متكاملة 
من  خلقت  الي  والرسالة  منها 
التوفيق  مبعيَِّة   ، تأديتها  أجل 

ُجِل ، والواِجُب إعالُء َهِذِه  كلمة احلق سيان بينِك وبنَي نظرِيِك الرَّ
َتُكما يف قول احلق  به مهمَّ تبدآِن  ، واإلعالُم خرُي منرٍب  الَكِلَمِة 

ونشر الصدق .. 

املرأة و اإلعالم 

سارة االنصاري

ى
أنث
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 هكذا طلب النيب )O( من خادمه )أجنشه( أن 
يرفق بالنسوة الالتي كن برفقته، وأن يداريهن 
 )O( فنراه  حرص،  وأمت  مداراٍة،  بأكمل 
املرأة  على  فيطلقها  )القوارير(  يستعري كلمة 
بالقارورة  فيشبهها  العفيفة  املؤمنة  العطوف 
رقة  من  حتمل  ملا  الرقيقة  الشفافة  الزجاجية 
وصفاء، وبالتالي تتطلب من ماسكها احلرص 
لألضرار  تتعرض  ال  كي  واملداراة  والرعاية 

والتهشم.
الكلم  روائع  من  هو  العجيب  التشبيه  وهذا    
وال  العظيم،  واهلدي احملمدي  احلكيم  النبوي 
يفى على اجلميع ما يف هذا التشبيه الرائع 
من رسالة عظيمة لآلباء واألزواج بان يكرموهن 

حق اإلكرام ويهتموا بهن أبلغ االهتمام.
  قال رسول اهلل )O(:   خري الرجال من أميت 
وحينون  أهليهم،  على  يتطاولون  ال  الذين 

عليهم، وال يظلموهم.  مكارم األخالق ص612
  إذ من املعروف والواضح لدى أبناء اإلسالم ، 

وعند كل ذي اطالع بنظام اإلسالم وقوانينه، 
والقسط  الوافر  االهتمام  أعطى  اإلسالم  أن 
وأوالها  تكريم،  أميا  وكرمها  للمرأة،  البالغ 
وبالغ يف احلفاظ  لدنه،  الكرمية من  الرعاية 
عليها، مبستوى ال تكاد جتد قانونًا أو تشريعًا 

يعطي ذات التكريم اإلسالمي للمرأة.
َأْو  َذَكٍر  ِمن  اَت  احِلَ الصَّ ِمَن  َيْعَمْل  وَمن   ((   
نََّة َواَل  ُأنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأْوَلـِئَك َيْدُخُلوَن اجْلَ

ُيْظَلُموَن َنِقريًا(( النساء/421
الرِبِ، ولأَلِب  ُثلثي  إنَّ لالمِّ    :  Q الباقر    قال 

الُثُلث الوسائل ج:51 ص:902 ب:49 ح:4
قام  بل  احلد  هذا  عند  اإلسالم  يقف  ومل    
السيئة  والتقاليد  للعادات  الشامل  باإلصالح 
املتوارثة اليت كانت حتكم املرأة ووجودها يف 
احلياة من وأٍد واضطهاد واستعماٍل مبا حيط 
ذلك  على  فوبخ  وقيمتها،  كرامتها  من 

وعنف عليه:
ِباأُلنَثى َظلَّ  َأَحُدُهْم  َر     قال تعاىل ))َوِإَذا ُبشِّ
اْلَقْوِم  ِمَن  َكِظيٌمَيَتَواَرى  َوُهَو  ُمْسَوّدًا  َوْجُهُه 

ير
ورا

لق
ا

رفقًا بالقوارير   
هاني الكناني
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ُه  ِسُكُه َعَلى ُهوٍن َأْم َيُدسُّ َر ِبِه َأمُيْ ِمن ُسوِء َما ُبشِّ
ُكُموَن (( النحل/95-85 َاِب َأاَل َساء َما حَيْ يِف التُّ

ما  الفوارق  كل  ألغى  العزيز  الكتاب  إن  ثم    
بني اجلنسني وأثبَت واحدًة فقط، وكانت هي 
املقياس يف التفاضل، قال تعاىل ))َيا َأيَُّها النَّاُس 
َوَجَعْلَناُكْم  َوُأنَثى  َذَكٍر  ن  مِّ َخَلْقَناُكم  ِإنَّا 
اهللَِّ  ِعنَد  َأْكَرَمُكْم  ِإنَّ  ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  ُشُعوبًا 

َأْتَقاُكْم ِإنَّ اهللََّ َعِليٌم َخِبرٌي(( احلجرات/31
متايز  عدم  يف  واضحة  الكرمية  اآلية  وداللة    
اهلل،  عند  التكريم  املرأة يف مستوى  عن  الرجل 
اإلهلي  التكريم  يف  املقياس  هي  )التقوى(  وأن 

لبين البشر.
  بل أَخَذ التشريُع اإلسالمي طريَقُه اإلصالحي 
تنظر  كانت  اليت  والذهنية  العقلية  ومشل 
للمرأة بعني اإلهانة والسخط، فبعث يف األذهان 
كرامتها،  وحفظ  املرأة  حقوق  إعطاء  فكرة 
بناء  يف  واملهمة  األساسية  اللبنة  تلك  وأنها 

احلياة واجملتمع.
يف  واحلياة  األمل  نفسه  الوقت  يف  وأعطى     

نفس املرأة اليت نسيت إنها ذلك النصف املهم 
يف البناء اإلجتماعي وأن هلا مكانًا خاصًا ودورًا 
املختلفة،  احلياة  آفاق  أمامها  ففسح  فاعاًل، 
وممارسة  والعمل  التعلم  على  عينيها  وفتح 
احلياة مبا يتناسب مع كرامتها وعفتها، وما 
هذا التكريم الذي أواله اإلسالم للمرأة إال نتاج 

القراءة اإلسالمية الصحيحة للمرأة.
اإلسالم  يدعو  الذي  نفسه  الوقت  يف  لكن     
املهم  الدور  وإعطاءها  وحتررها  املرأة  لتكريم 
نظامًا  يقنن هلا  نراه  احلياة،  نواحي  دخول  يف 
فأوجب  هلا،  العالية  القيمة  وتلك  يتناسب 
وإظهار  التربج  وعدم  واحلجاب  الست  عليها 
الزينة أمام األجانب وما إىل ذلك من األحكام 
اخلاصة باملرأة املسلمة، وعلى أساس ذلك برزت 

لنا عدة إشكاليات، منها:
وتضييٌق  َتقييٌد  إال  هي  ما  األحكام  هذه  إنَّ    
حلركِة وُحريِة املرأة! فهل هذا صحيٌح؟ تابعونا 

مع التقدير...
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إن من أهم األساليب الي جتعل الشعوب 
والعادات  وتقاليدها  معتقداتها  عن  تتغر 
الي تتبعها هو استخدام طريق االستدراج 
براقة  بعناوين  بتغليفه  جديد  هو  ما  حنو 
أو  املفاجئة  طريق  عن  وليس  ومرغوبة، 
القسر، فمثا لو عدنا إىل املاضي القريب 
لوجدنا أن الشباب كانوا يرتدون مابس 
ختتلف عما نشاهده يف واقعنا اليوم، حتى 
بدأ التغر يف تضييق املابس شيئا فشيئا 
املابس  تقطيع  إىل  احلال  وصلت  حتى 
أحد  طلب  فلو  فقط،  تضييقها  وليس 
من الشباب سابقا أن يلبس هذه املابس 
إياها،  لرفض مستنكرا  بشكل مفاجئ 
املسألة  أصبحت  الوقت  مرور  مع  لكن 

اعتيادية.
أكثر  يكون  جديد  جيل  يأتي  وعندما 

تطورنا أم تغرينا وملاذا؟
على  يرى جمتمعه  ألنه  األمر  هلذا  قبوال 
تغر  توليد  يف  ويستخدمونه  احلال،  هذا 
نستطيع  وهنا  يريدون،  ما  حسب  جديد 
أن نعرف سبب اجتاه الشباب حنو اهلاوية 
أن  نعتقد  التطور، واصبحنا  حتت عنوان 
التطور هو بتغير املابس وتسرحية الشعر 
وغرها من األمور الي ليس هلا عاقة يف 
نستورد  واصبحنا  البشري،  العقل  تطوير 
العادات السيئة من البلدان املتطورة علميا، 
به صحيح،  يقومون  ما  بأن  توهمنا  ألننا 
بلدان متطورة ونقتدي بهم، لكننا  ألنها 
عاداتهم  وليس  العلم  نستورد  أن  نسينا 
هي  حقيقة  إىل  نصل  ذلك  عند  السيئة، 
مرارة  واألكثر  نتطور(  تغرنا ومل  )حنن 
بل  الصحيح  باالجتاه  ليس  تغرنا  أن 

باالجتاه اخلاطئ لألسف.

حسن حيدر
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يبيع  الطريق  قارعة  على  بائع  انتصب 
إن  وسألته  عجوز  بقربه  فمرت  الرتقال، 
كان هذا الرتقال املعروضة للبيع حامضا 

أو ال؟
الرتقال  تأكل  ال  العجوز  أن  البائع  ظن 

احلامض، فرد عليها مسرعا:
يا  يلزمك  .. كم  برتقال حلو  - ال، هذا 

سيدتي؟ 
أرغب  أنا  ُاريد،  ال  شكرًا  ال  قالت:   -
ابي  فزوجة  الرتقال احلامض،  يف شراء 
من  الصنف  ذاك  تهوى أكل  وهي  حامل 

الرتقال.
خسر البائع الصفقة.

بعد وقت طويل ، اقربت منه امرأة حامل، 
وسألته: 

- هل هذا الرتقال حامض يا سيدي؟
ومبا أن املرأة حامل، فإن اإلجابة كانت 

الطمع مفتاح الفشل..

ع الطمـ
على طرف لسان التاجر: 

كم   .. سيدتي  يا  حامض  هو  نعم،   -
كيلو غرام تريدين؟ 

- قالت: ليست لي رغبة يف هذا الرتقال، 
ومتقت  احللو  الرتقال  حتبذ  فحماتي 

الرتقال احلامض!
ها هو البائع يسر مرة ثانية الصفقة.

خسر  فقد  كله  ذلك  من  األهم  ولكن 
مصداقيته وخسر من دينه الكثر بسبب 
بغر  ولو  املشرين  يرضي  أن  يف  طمعه 
فلو  الزبون،  منه  يريده  مبا  بل  الصدق، 
ربه حلصل  ومع  نفسه  مع  صادقا  كان 
هاتن  إحدى  على   - تقدير  أقل  على   -
على   - رمبا   - حلصل  بل  الصفقتن، 
فالنجاة  الصادقة،  لنيته  ذلك  من  أكثر 

يف الصدق، واهلل حيب الصادقن.
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يحكى أن بهلول كان رجال مجنونا في عهد اخلليفة العباسي هارون ، ومن طرائف بهلول  أن  
مر عليه

الرشيد يوما وهو جالس على إحدى املقابر، فقال له هارون معنفا: يا بهلول يا مجنون متى تعقل؟
فركض بهلول وصعد إلى أعلى شجرة، ثم نادى على هارون بأعلى صوته: ياهارون يا مجنون متى 
تعقل؟ فأتى هارون حتت الشجرة وهو على صهوة حصانه وقال له: أنا اجملنون أم أنت؟ الذي يجلس 

على املقابر. 
فقال له بهلول: بل أنا عاقل، قال هارون: وكيف ذلك؟

قال بهلول: ألني عرفت أن هذا زائل، وأشار إلى قصر هارون، وأن هذا باق، وأشار إلى القبر، فعّمرت 
هذا قبل هذا، وأما أنت فإنك قد عّمرت هذا - يقصد قصره  - وخربت هذا - يعنى القبر - 
فتكره أن تنتقل من العمران إلى اخلراب، مع أنك تعلم أنه مصيرك المحالة، وأردف قائال: فقل 

لي أينا اجملنون؟
فرجف قلب هارون من كلمات بهلول، وبكى حتى بل حليته، وهو يقول : والله إنك لصادق .. ثم 

قال هارون زدني يا بهلول.
فقال بهلول: يكفيك كتاب الله فالزمه.

قال هارون: ألك حاجة فأقضيها ؟
قال بهلول: نعم ثالث حاجات إن قضيتها شكرتك.

قال: فاطلب
قال: أن تزيد في عمري

قال: ال اقدر 
قال: أن حتميني من ملك املوت.

قال: ال أقدر.
قال: أن تدخلني اجلنة وتبعدني عن النار .

قال: ال أقدر .
قال: فال حاجة لي عندك

أعقل المجانين
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هاني عبد الرضا
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