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المعرفة  أهمية  إلى  واألحاديث  القرآن  يشير 
من  يمكنوا  حّتى  المسلمين  لجميع  والّتعليم 
أداء واجباتهم والتزاماتهم تجاه الّله واإلنسانّية، 
وتوفير  المعرفة  على  الحصول  أّن  الواضح  من 
شرائح  لجميع  الّتعليم  إلى  المتكافئ  الوصول 
المجتمع لهما أهّمّية بالغة في اإلسالم، بدأت 
يمكن  هذا  من  "اقرأ"،  بكلمة  القرآن  آيات  أّول 
كما  اإلسالم  في  الّتعليم  أهّمّية  نفهم  أن  لنا 
قال الّنبّي صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم 

واجب على كّل مسلم".
تنمية  في  الّتوازن  لتحقيق  مفتاح  الّتعليم 
الّشخصّية من خالل تدريب نفسك على أن تكون 
حول  يدور  كّله  والقرآن  وعقلّيا،  وفكرّيا  روحانّيا 
المؤمنين،  حياة  أسلوب  تعّلم  عن  الّله  تعليم 
جوهر  هو  الّتعليم  إن  المسلمين  علماء  يقول 
اّلذي  اإلرشاد  طريق  هي  المعرفة  المعرفة، 
يساعدك على تنمية اإليمان بنفسك، لذلك فإّن 
الّتعليم حّق لكّل ذكر وأنثى، والّتعليم يلعب دورا 
هدّية  أفضل  البداية،  منذ  اإلسالم  في  مهّما 
من الوالد لطفله هي الّتعليم، ويساعد الّتعليم 
الّشخص على اكتساب المعرفة وتحسين الّثّقة 
القرارات  اّتخاذ  على  يساعده  كما  الحياة،  في 

الّصحيحة في الحياة. 

العالم  في  يوم  كل  المنخدعون  هم  “المسلمون 
ذلك  يقول  اإلسالم”  ضد  دائما  الخرافات  وتنتشر 
حصل  الهند   في  مسلم  غير  أول  يادو”  “شبهام 
اإلسالمية في  الدراسات  األولى في  الدرجة  على 

االمتحان للدخول في الجامعات المركزية. 
في  تكّون  الذي  لإلسالم  والخوف  إسالموفوبيا 
اإلرهابية  العقول  شكلها  بأوهام  اإلنسان  قلوب 
أصبح  ذلك  بسبب  والنصارى،  لليهود  الغامضة  
للجدال  الرئيسية  الموضوعات  من  واحدا  اإلسالم 

في العالم.
بالسيف  األعداء  يزداد  الساعات  تتحرك  عندما 
واللسان، لكن في عصر كوفيد أصبحت مكائد األعداء 
كالقلعة المنهدمة، و شهد التقدم اإلسالمي على 
أساس التوحيد يتحدى األعداء، كما خلق هذا التقدم 
والشخصيات  المسلمين  الحكام  قبل  من  الذي 
للمسلمين  جديدة  آماال  القوية  والحركات  الماهرين 

في العالم.
2021، فقد  الفلسطيني في  العسكري  التقدم  برز 
تغير من الدفاع إلى المقاومة، وماليين الفلسطينين 
بينما  البلدان  حدود  يعبرون  العالم  في  مهاجرون 
اليهودية  الصهاينة  بقوة “عياش”  الحماس  يعارض 
ذات القوة العسكرية التي تتقدم مع دوران األرض.

فلما نفذ وعد بلفور بهالك أراضي القدس، يقول 
فلسطيني    71100 أنه  المتحدة  لألمم  التقرير  لنا 

صاروا مهاجرين أخرجوا من البالد.
أسسها  التي  الفلسطينية  التحرير  منظمة  يجتهد 

والزيتون  يد  البندقية في  يحمل  وهو  عرفات  ياسر 
الهدف  إلى  بقوة  حماس  يحاول  بينما  أخرى  في 
الفلسطينية  لألراضي  الكامل  “التحرير  األساسي 
على  حماس  نضال  أن  الحقيقة  إن  إسرائيل”،  من 
طريق تحقيق هدف الحياة للشيخ أحمد ياسين بأسرع 
قلوب  في  الحزن  تقليل  إلى  يؤدي  ممكن  وقت 

المسلمين.
كما انكسرت سيوف الرومان أمام قوة التوحيد وكما 
في  العصور  جميع  تفهم  التي  العقول  تشكلت 
ألبس  الذي  بيغوويتش  عزت  ومثل  المظلم  العصر 
المالبس البيضاء على اإلنسان األحمر في عقر داره 
نجد التاريخ مليئا باألحداث العظام التي صارت قوة 

للتقدم المسلم المعاصر.
فلما عرف األعداء أن التقدم اإلسالمي على أساس 
إيمانية  ثورة  يصير  الثابتة  المصادر  من  التوحيد 
بدأوا  الجديد  للعالم  الباطلة  النظريات  تستأصل 
يعلو  اإلسالم  أن  الحقيقة  ولكن  المكايد،  يكيدون 

دائما وال يعلى عليه.
يا صهاينة العنصرية التي تشرب دماء الفلسطينين! 
إن شاء الله لنسجدن القدس، يا إرهابية الحمر التي 
تفرح على الجسد المسلم في أيغور! لنرفعن األذان 
في  الطائفية  بوذي  يا  فيها،  المساجد  منارات  من 
بورما الذي يخرج المسلمين إلى أعماق البحر! إن شاء 
الله ليلحقن أهل روهينجيا إلى أوطانهم، سنعمل مع 

الدعاء لمستقبل حسن ذي سالمة وعدالة وتقدير.

العلم هو قاعدة  لحياة اإلنسان، كلنا نعلم 
مصنوعة  للحياة  اإلسالمية   الطريقة  أن 
ديانات  إلى  مقارنة  العلم،  أساس  على 
وحّرية  كثيرة  أهّمية  اإلسالم  يعطي  أخرى 
في  آيات  أّول  يكشف  كما  العلم،  لطلب 
القرآن الكريم “اقرأ بسم ربك الذى خلق”، 
أّن  على  بالغا  دليال  تكفي  اآلية  هذه 
رجل  العلم،  لطلب  أهّمية  اإلسالم يعطي 
على  الحصول  يستطيع  ال  العلم  بدون 

التعّرف عن رّبه وخلقه.
يقول الله: “والذين جاهدوا فينا لنهد يّنهم 
سبلنا وإّن الله لمع المحسنين”، هنا القرآن 
يهدي الطريق ألوالئك الذين يبحثون سبل 
أن نطلب  الله، والعلم منها بل يجب علينا 

العلم من المهد إلى اللحد، كما يشير 

:”طلب  العلم  طلب  وجوب  إلى  الحديث 
العلم فريضة على كل مسلم”. 

الكبيرة  األهّمية  هذه  اإلسالم  أعطى  إذا 
التي  األهّمية  هي  فما  العلم،  لبحث 
طريق  عن  العلم  لبحث  اإلسالم  يعطيها 
بحث  في  سافروا  أناس  هناك  السفر؟، 
العلم، يمكننا أن نرى أنبياء الله قد سافروا 
أيضا لطلب العلم، كما ذكرالله في سورة 

الكهف عن نبّيه. 
هناك الصحابي جابر رضي الله عنه الذي

واحد،  حديث  لبحث  سوريا  إلى  ذهب 
نحو  رحلته  وبدأ  واحدا  جمال  واشترى 
الله ابن أنيس،  الصحابي الذي يدعى عبد 
مدة  قضى  الواحد  الحديث  هذا  لسماع 
شهر واحد، فالرحلة في طلب العلم ليست 
سهلة، علينا أن نواجه العديد من المصائب.
طلب العلم جهاد عظيم، ألّننا نترك وطننا 
وما  كالمهاجر  نحن  شئ،  وكل  واألسرة 
عن  الحديث  في  ورد  كما  الهجرة،  نعمله 
الشاب الذي قضى مراهقته في ذكر الله 

سيكون في ظل عرشه.
نضحي  وأن  الّسفر  أهّمية  نفهم  أن  علينا 
أكثر، سيكون هناك أشياء جيدة وسّيئة أثناء 
سيرشدنا  عائلتنا  مع  نكون  عندما  السفر، 
أن  ينبغي  نبتعد عنهم  عندما  آباؤنا  ولكن 
الله، من  ونخاف  إيماننا  أقوياء في  نكون 
الممكن انزالق الخطى في الطريق، فالعلم 
إليه، وفقنا  نذهب  أن  علينا  ولكن  يأتي  ال 
الله للسلوك في الصراط المستقيم في 
الذي  النافع  العلم  بإعطائنا  مراهقتنا  سّن 

لن ننساه في الدنيا واآلخرة.

الّتمييز بين الحّق والباطل وإظهار مسؤولية كّل خليفة الّله تعالى في األرض 
على  القادرون  أولئك  بذلك،  القيام  من  العاديون  األشخاص  يتمكن  ال  قد 
أنفسهم للحّق يصعدون إلى المجد، يمكنهم تجاوز كل حدود الوقت، يصبحون 

أبراج الضوء.
في الواقع، كل الطاغوت يسعى للسد عن حملة الحق، يمكن رؤيته بوضوح 
يوّجهون  الذين  أولئك  أّن  خطأ  ظّنوا  المعتدون  أيضا،  الهندي  السياق  في 
ال  لكنهم  السجن،  في  دفنهم  يمكن  الفاشي  النظام  إلى  االتهام  أصابع 

يتذكرون أّن مجّرد الجدران المادية يزيد في النمّو الروحي للمؤمنين.
إذا كانت األمور على حسب حساب الحّكام، لما نرى عدًدا كثيرا من أمثال شرجيل 
إمام، لكن األمور ليست كما هي، إّن روحانيتهم، خاصة روحانية السجن، هي 

ماء العطش لنفوسهم ولعقولهم، يجعلهم نشطاء وأبطاال.
هذا هو اإلرث الذي يظهره تاريخنا، ومن األمثلة على ذلك النبي يوسف عليه 
السجن وسط صخب  استخدموا  لقد  واألئمة،  والتابعون  والصحابة  السالم 
الحياة من أجل النمّو الروحي وربما رأوا هذا المسكن على أنه نعمة مفيدة و 

شكروا لربهم.
العديد من القيود األخرى هي نوع من السجن، نعم، هي ليست سهلة أبدا، 
الصعوبة فوق الصعوبة هي نفسها، لو كان األمر كذلك، كيف يمكن أن يكون 
هذا العدد الكبير من رجال العظماء قد كتبوا كتبهم الخاصة أثناء وجودهم في 
سيد  لشهيد  القرآن”  ظالل  “في  المشهور  الكتاب  حال  هو  هذا  السجن؟، 

قطب، هناك إجابة على ذلك في قصيدته األخرى

أنت حّر بتلك القيود أليس الّصبح بقريب؟

مناجاة  وهي  لعباده،  الله  من  تحفة  الصالة 
ثوابها  نصف  منها  الناس  ينال  ربه،  مع  العبد 
أو ثلثها أو ربعها أو أقّل منها، يقّدر أجرها بقدر 
خشوعها، فالّصالة أصل العبادات، رأى العلماء 
كافرا،  تركها اإلنسان صار  إذا  أّن الصالة عبادة 
وهي العبادة التي يحاسب عنها العبد أّوال يوم 
إاّل  القيامة  يوم  قدمه  عبد  يقّدم  ال  القيامة، 
يسأل عن صالته أّوال، فإذا بطلت بطل جميع 
يؤّدي  الصالة  بطالن  وأيضا  معها،  العبادات 
إلى بطالن الحّج والزكاة و العبادات األخرى، بّين 
الحساب،  يوم  حادث  عن  عنه  الله  رضي  عمر 
يأتي رجل صّلى ستين عاما، ولكن ال يكتب له 
من أجره شيئ فيكون مصيره إلى النار، ويرمى 
الله صالته إلى وجهه، ما أهول هذا الحديث! 
نكون  ال  خاشعة،  صالتنا  تكون  أن  نجتهد  لذا 

كسالى فيها. 
مراتب الصالة كما يستفاد من القرآن والحديث 
أربعة، األولى أن يصّلي الّرجل ولكن ال يراعي 
أركان الصالة، ال خشوع في صالته  شيئا من 
فال يقبل الله صالته، والثانية أن يحسن ظاهر 

قيل  قلبه،  خشوع  يضيع  ولكنه  الصالة،  أركان 
الله  يقبل  وال  عقاب،  وال  لصالته  أجر  ال  عنه 
صالته، والثالثة أن يصلي  خاشعا ولكنه يفقد 
لجهاده  أجر  أجران،  فله  صالته  أثناء  خشوعه 
على الشيطان وأجر لصالته، والرابعة أن يقوم 
صلته  ويقطع  الله،  أمام  قلبه  فيضع  للصالة 
والتابعين  والصحابة  النبّي  صالة  هذه  بالّدنيا، 
على  الثالثة  الدرجة  في  لنصل  نجتهد  لهم، 
إلى  وصلنا  الجهد  في  استمررنا  إذا  األقّل، 

الدرجة الّرابعة.
بالنقاط  الحال  هذه  إلى  نصل  أن  نستطيع 
الّتالية، إن راعيناها وصلنا في درجة عليا، النقطة 
األولى إكثار حفظ اآليات من القرآن الكريم مع 
معانيها، إذا قرأنا سورة واحدة دائما يصبح ذلك 
وخشوع،  فكر  دون  تالوتنا  وتصير  عاديا  أمرا 
مع  الصالة  أركان  من  ركن  كّل  فعل  والّثانية 
العلم بأّن هذا الركن يستحق أجرا عظيما و يؤديه 
مع احتساب ثوابه، والثالثة واألخيرة الصالة مع 
هكذا  صّلينا  إذا  صالتي،  آخر  هذه  بأّن  اليقين 
"َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن،  القرآن  قال  كما  نصير 

ِذيَن ُهْم ِفي َصاَلِتِهْم َخاِشُعوَن". الَّ

“أخي أنت حّر وراء السدود
أخي أنت حّر بتلك القيود
إذا كنت بالّله مستعصما

فماذا يضيرك كيد العبيد؟”
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لقد استقبلت مفاجآت كثيرة، ووصلتني هدايا كثيرة، ولكن 
هذه المأدبة العلمية واألدبية بلغة القرآن الكريم هي أغلى 
مثابرتكم  ثمرة  وهي  هداياه،  أحلى  و  العام  هذا  مفاجآت 
للتفوق، يؤهلكم  وهذا  المتواصل،   وعملكم   الدائمة 
فالقلب ينشر عبير التهاني والعرفان لكم جميعا على كل ما 

بذلتم في إعداد هذه الصفحات الرائعة.

كّلنا يسعى  إلى النجاح وتحقيقه في الحياة، وطريق النجاح ليس طريقا 
والعزيمة  والمثابرة  الجهد  كثير من  إلى  اإلنسان  يحتاج من  ولكّنه  سهال، 
أوالدنا  جهود  من  الصفحات  وهذه  المنشود،  الهدف  إلى  للوصول 
بمقاالتهم القيمة وإبداعاتهم الرائعة، ومجّلتهم “الجالء” أنتظرها بشوق 
عارم في كّل سنة وأعتّز بها، فكيف أخفي سروري وبهجتي عند إصدارها؟!، 

زادهم الله علما وعمال وإخالصا.
-األستاذ محمد أشرف  ك يم-

)نائب المدير( 
-األستاذ منير الدين-

)عميد القسم التمهيدي( 

العدد الثالث
مارس ٢٠٢٢

توفيقة رشمي

أمان وي. بي

هدى عائشة



القدس تنادي: 
أين صلح الدين؟

للمجتمع  محبا  عامال  السّيد صّديق حسن  كان 
وأميرا ذا رؤية سديدة ومنّظما شجاعا وفقيها 
وكاتبا، وفوق كّل ذلك قام لوحدة المسلمين، 
وكان فريدا وممتازا في كّل مجال، قّدم  حياته 
للحركة اإلسالمية في الهند خاصة في كيرال، 
وكان  األزمة،  أحوال  جميع  في  ثابتا  وكان 

متفائال عن الجيل الجديد.
ولد صديق حسن في قرية “إرياد” بمقاطعة 
الله  عبد  والده  كان  1945م،  سنة  تريشور 
دروسه  وكانت  خديجة،  ووالدته  مولوي 
اإلسالمية االبتدائية من حلقات المسجد ومن 
المدرسة في أرياد، ثّم درس المدرسة الثانوية 
العربية  بكلية  التحق  ثّم  ورما،  كيرال  كلية  في 
حسن  صّديق  حصل  شانتابرم،  وكلية  بفاروق 
اللغة  في  والماجستر  البكالورية  شهادة  على 
وكّليات  مدارس  في  مدّرسا  وصار  العربية، 

مختلفة.
انتخب السّيد صديق حسن رئيسا لحركة الجماعة 
اإلسالمية في كيرال أربع مّرات، وبعد ذلك اختير 
نائب  الهند، وصار  للحركة على عموم  سكرتيرا 
لثقة  المؤّسس  السكرتير  وكان  أيضا،  الرئيس 
“ماديمام”،  اليومية  وللجريدة  المثالية  النشر 
لعب  كيرال،  الزكاة  لبيت  المؤّسس  والرئيس 
صّديق حسن دورا عظيما في منصة الصداقة 
لوحدة  ممتازا  زعيما  وكان  كيرال،  والية  في 
المسلمين والمدير المؤّسس لمؤّسسة رعاية 
لمساعدة   2016-2026 رؤية  تحت  اإلنسان 

وتقوية الفقراء والّضعفاء والسكان المتخّلفين 
في الهند، مركزها نيودلهي وترأس كثيرا من 
مجال  في  لتربيتهم  للملخّلفين  المشروعات 
التعليم في الهند، وكان السكرتير العام لعدد 

من المؤّسسات.
كان خطيبا بارعا ولم تكن خطباته مستطيلة بل 
لتحّمل  الشباب  ويرّبي  العوام  إلى  ينزل  إّنه 
مسؤولية الحركة، وكان متفكرا دائما عن األّمة 
لتطّور  أعمال  كّل  المسلمة، وكان نشيطا في 
األّمة، وكان مولعا في عبادة الله تعالى، وكان 

محبوبا لآلالف بخدماته المخلصة.
انتقل السّيد صديق حسن إلى ذّمة الله وقد 

حّمل الواجبات والمطلوبات 
أن  مسؤوليتنا  علينا، 

بالمشروعات  نقوم 
لنرفع  الكمال  مع 
المسلمة،  األّمة 

وّفقنا الله لنؤّدى 
المهمات         هذه 

بجمالها 
وكمالها.

ما فرطنا في
الكتاب من شيء

من  تقريبا  قرن  بعد   ،1187 أكتوبر   2 في 
السلطان  حرر  للقدس،  الصليبّي  االحتالل 
الرئيس  القدس،  مدينة  األّيوبي  الدين  صالح 
هتف  الكاثوليكية،  الرومانّية  للكنيسة  الثاني 
بقوله “الله يريدها” وأشعل النار في الحروب 
ألهم ذلك األوربيين  1595، لقد  الصليبية عام 
مقّدسة  رحلة  في  للذهاب  المسيحيين  و 
األراضي  واستعادة  القدس  إلى  مسّلحة 
المهمة  المسلمين، تولى هذه  المقّدسة من 
الحملة  فبدأت  جندّي،  ألف  مائة  يحوى  جيش 
التى  القدس  لهم  فاستلم  األولى  الصليبية 
عام،  السالجقة قبل  استعادها فاطميون من 
استمر  عنيف  بعد حصار   ،1099 15يوليو  في 
أكثر من شهر، ووضع انتصارهم األساس لبناء 

المملكة الصليبيية في القدس.

حكم  الذي  زنكي،  الدين  نور  السلطان  جاء  ثّم 
في  السلجوقية  األراضي  معظم 

وحاول  السورية،  المقاطعة 
اإلسالمية  القوات  كل  توحيد 

بالد  في  الفرات  نهر  بين 
النيل في  وبين  النهرين  مابين 
الصليبيين،  لهزيمة  مصر 
عمه  مع  الدين  صالح  ذهب 

الدين شيركوه إلى مصر  أسد 
الدين،  نور  السلطان  أجل  من 

الوزير  مساعدة  الهدف  كان 

السلطة  حل صراعات  “شاور” في  الفاطمي 
الوزير شاور شكل  لكن  حكمه،  وتعزيز  الداخلية 
والسلطان  شيركوه  ضد  الصليبيين  مع  تحالفا 
لمحاربة  مصر  إلى  شيركوه  فرجع  الدين،  نور 
وتم  الحق،  وقت  في  شاور  واغتيل  الصليبية 
تعيينه وزيرا من قبل الخليفة الشيعي مع كونه 
وعين  شيركوه  توفي  ما  سرعان  ولكن  سنّيا، 
نور الدين منزلته في مصر، وأصبح حاكما بعد 
الفاطمية،  بالخالفة  واحتفظ  الخليفة،  وفات 
وقد وّسع نورالدين هيمنته في أجزاء مختلفة 
قبل  توفي  أنه  إال  اإلسالمي،  العالم  من 
الدين  صالح  فتولى  النهائّي،  هدفه  تحقيق 
بسلطان  وأعلن  اآلخرين  وهزم  سوريا  عرش 

صالح الدين.
بعد معركة حطين، عندما ضرب السلطان صالح 
وقوتهم  الصليبين  النفسية  بالهمة  الدين 
من  العديد  ضد  جيشه  مع  سار  العسكرية، 
الممالك الصليبية واستولى على كل منطقة 
الستعادة  الطريق  تمهيد  تم  هكذا  فيها، 

القدس.
لّما دخل الصليبيون عام 1099 مدينة القدس 
جماعّيا،  قتال  والمسلمين  اليهود  قتلوا 
اآلن  المسلمون  دخلها  ذلك  من  بالعكس 
بهدوء وسالم، والمسيحيون العرب قد 

أذن لهم أن يسكنوا فيها.
إلى  المسلمون  عاد  هكذا 
بقيادة  المقدسة  مدينتهم 
زعيمهم السلطان صالح الدين 
بعد مرور ثمان وثمانين سنة من 

الحكم الصليبّي.  

مّما  مهّمان  موضوعان  والنساء  اإلسالم 
هو  اإلسالم  أساس  اجتماعنا،  في  يناقش 
اإليمان بالله و طاعته، نعرف كثيرا من الناس 
يدخلون في اإلسالم، وهناك أفراد يجتهدون 
والصعوب  والمشاكل  اإلسالم،  يهلكو  أن 
دائمة في اإلسالم، لنا تواريخ للعسر و اليسر. 
فهم  األعداء،  لعداوة  سبب  اإلسالم  انتشار 
يرفعون تهما بدون أساس، منها قضّية النساء 
في اإلسالم، هي موضوع يتسائل الناس عنه 
كثيرا، ويظنون ال حّرّية و ال حقوق للنساء في 
اإلسالم و لهّن حياة صعبة و هّن إماء الذكور، 
اإلسالم،  في  النساء  عن  عدّونا  منظر  هذا 
وهم يستدّلون بحديث النبّي صلى الله عليه 
ألحد  يسجد  أن  أحدا  آمرا  كنت  “لو  وسلم: 
ألمرت  المرأة أن تسجد لزوجها”، هذا قول قد 
أخطأ مجتمعنا في فهمه، ال يريد اإلسالم وال 
إماء  النساء  أّن  وسلم  عليه  الله  صلى  النبّي 
بل أراد النبّي بهذا القول المبالغة في حقوق 
المساواة،  دين  فاإلسالم  زوجته،  على  الزوج 
يقول  واألنثى،  للذكور  سواسّية  حقوق  فيه 
بعضهم  المؤمنات  و  المؤمنون  “و  القرآن: 
عن  وينهون  بالمعروف  يأمرون  بعض  أولياء 
الزكاة  يؤتون  و  الصلوات  ويقيمون  المنكر 
ويطيعون الله ورسوله أوالئك سيرحمهم الله 

إّن الله عزيز حكيم”،  ويأمر القرآن أن يعامل مع 
قتل  عن  ونهى  خاّصة،  ويراعيها  جّيدا  الوالدة 

البنات وحّذر عليه عذابا كبيرا.
يتناول اإلسالم موضوع لباس المرأة و مشيتها 
وسيرها لحفظهّن، فإّن اإلسالم أعطى حقوقا 
وهذا  الجسم،  طبيعة  أساس  على  ووصايا 
أيضا لخيرهّن، يقّدم القرآن أمامنا مرأتين مثاال 
آسية،  إحداهما  األرض،  وجه  في  للمؤمنين 
هي الزوجة الشجاعة ألفظع ملك في العالم، 
أنزلت  قد  وباسمها  مريم  السّيدة  واألخرى 
أربعا  فيه  اسمها  وذكر  القرآن،  في  سورة 

وثالثين مّرة. 
وصبرهّن  وشجاعتهّن  حكمتهّن  ذكر  وكذلك 
والّتعذيب الذي لحق بهّن في القرآن في كثير 
أو  القرآن  في  نجد  أن  يمكن  ال  األحيان،  من 
التاريخ اإلسالمي الطويل إبطال الحّرّية للمرأة 
عليها،  تقدر  ال  التي  المطلوبات  فرض  أو 
والوالدة  الحمل  المسئولّيات مثل  عّينت  ولّما 
حّمل  المرأة،  على  األطفال  ورعاية  والرضاعة 
والحفظ  االقتصاد  مسؤولّية  الرجل  على 
المساواة  ليس  الحياة،  موارد  على  والحصول 
القرآن  نجد في  أن  يمكن  مستطاعة هنا، وال 
دين  اإلسالم  ألّن  المرأة،  منزلة  يحّط  أمرا 
والمرأة  الرجل  بين  فرق  فيه  ليس  العدالة، 

والعبد إاّل بالتقوى. 

بداية  من  األمور  جميع  أعلن  الذي  القرآن 
القيامة،  يوم  إرهاب  إلى  البشرية  الفصائل 
و هدى  للمفكرين  آية  أنزل  الذي  الفرقان  وهو 
للضالين، وهو كالم الله الذي يصف مخلوقات 
الرحمن التي تتضّمن األرض و السماوات وما 
معجزة  أعظم  لنزول  األسباب  أكثر  ما  بينهما، 

الرسول إلى اإلنسانية! 
سيخلد هذا الذكر الذي أنزله الخالق إلى اإلنسان 
عبر الرسول الذي ال يعرف الكتابة و القراءة إلى 
يوم القيامة، ليس ذلك الكتاب عرضة لألخطاء 
و المواعيد الكاذبة، ألّنه كالم الله، ما أنزل شيئا 
يجعل  أن  يمكنه  أبدا،  ينزل  لن  و  للقرآن  نظيرا 
كما  غبارا،  لألرض  مسامير  تقف  التي  الجبال 
يصدق الله تعالى في القرآن الكريم: “لو أنزلنا 
هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصّدعا من 

خشية الله...”.
االكتشافات  قرون  قبل  أمامنا  القرآن  عرض 
علمهم  مستخدمين  اإلنسان  اكتشفها  التي 
القليل، بدأت المعارضة على القرآن منذ نزوله 
اليقظة  الكّفار في  يحاول  األنبياء،  إلى أشرف 
و النوم ليجدوا في القرآن خطأ واحدا، ولكن ال 
يمكنهم أن يجدوا فيه غلطا يسيرا أو أن يخلقوا 
الجهود  هذه  صارت  آياته،  مثل  واحدا  كالًما 
والعتناقهم  الكّفار  أعين  لفتح  سببا  الشديدة 
هداية  و  واضح  تحذير  القرآن  ألّن  الحّق،  الدين 

للعالمين. 
يبّين الفرقان األحداث التي تحدث في األرض 
من  البشرّي،  المنطق  تتفّوق  و  والسماوات 
ولكن  الكون،   خلق  العظيمة   األحداث  هذه 
كما  القلوب،  الخالق  أعطاهم  الذين  يفّكر  ال 
يعقلون  ال  قلوب  “لهم  الجالل:  ذو  قال 

القرآن  عنها  يشرح  التي  المناسبات  بها...”. 
العالم  نهاية  مثل  كثيرة  التوضيحّية  الرسوم 
باطن  و  اإلنسان  وخلق  الفلكية  المخلوقات  و 
األرض مّما ال يمكن اإلنسان اكتشافها بقدرته، 
قبل  التوضيحّية  الرسوم  هذه  القرآن  شرح 
النظرّية  منها  و  لفهمها،  اإلنسان  محاوالت 
ُشِرح  القرآن،  ُذكرت في  التي  الكون  عن أصل 
قرون  قبل  األنبياء  سورة  في  المفهوم  هذا 
ير  لم  “أو  الكبير:  االنفجار  نظرّية  اكتشاف  من 
رتقا  كانتا  األرض  و  السماوات  أن  كفرو  الذين 
سورة  في  القرآن  يحّدد  أيضا  و  ففتقناهما”. 
المؤمنين عن أحوال الجنين في بطن األّم و عن 
تطّوره الذي اكُتشف بعلماء األجنة قبل سنين: 
“و لقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طين، ثّم 
جعلناه نطفة في قرار مكين، ثّم خلقنا النطفة 
المضغة  فخلقنا  مضغة  العلقة  فخلقنا  علقة 
عن  والمعارف  لحما”،  العظام  فكسونا  عظاما 
لعظمة  أخرى  شهادة  هي  المنفصلة  البحار 
القرآِن، علم العالم وناقش قبل قليل عن البحار 
ولكّن  مختلفة،  وِبألوان  منفصلة  تبقى  التي 
عصر  في  األمور  هذه  عن  بّين  الكريم  القرآن 
صدق:  كما  وسلم،  عليه  الله  صلى  الرسول 

“مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ ال يبغيان”.
القرآن هو كتاب القانون األعلى في العالم، ال 
تبقى أّي عدالة مكافئـة له، ألّنه ُكِتب على اللوح 
العدالة  القرآن  يتضّمن  الحكيم،  من  المحفوظ 
وعّين  المفّكرين،  جميع  يبحثها  التي  والحكم 
من  المشكالت  و  الموضوعات  لجميع  الحدود 
خصوصّية اإلنسان حّتى السياسّية العالمّية و 
غيرها، كما يحّدد حقوق كّل األفراد في حياتهم. 
علينا أن نغوص في بحر “القرآن” الذي يبقى 
وأن  القيامة  يوم  إلى  العالم  في  متفّوقا 
نحصل منه على آللئ ثمينة، و واجب علينا أن 
على  موافقين  المستقيم  الصراط  في  نجري 
األحكام التي بّينت في القرآن، وّفقنا القّدوس 

الذي خلق كّل شيـئ لهذا الجهد الصادق.

يوسف عليه السالم مثال عن الّشجاعة والّصبر 
الخارق، ضّحى تضحّية شديدة، فكان رجال قدوة 
الّثاني  والّنبّي  حكيما،  وحاكما  بأسره،  للعالم 
من بني إسرائيل من ُولد يعقوب عليه السالم 

وراحيل، وكان آية إلهّية للجمال.
بُأسلوب  فقط  واحد  نبّي  قّصة  القرآن  روى 
قّصة  يمّيز  اأُلسلوب  وهذا  عام،  عرضّي 
يوسف عن غيره من القصص، وقّصته فّصلت 
في الّسورة اّلتي تحمل اسمه بترتيب مفّصل، 

ووصفها بأحسن القصص.
الحقيقّي  المنظر  يوسف  سورة  في  ورد 
كانت  قد  والولد،  الوالد  بين  الحميمة  للعالقة 
حياته منذ طفولته محاطة بتجارب عميقة وباليا 
إخوته  فعل  بسبب  أبيه  عن  أبعد  لقد  عديدة، 
مثل  بصعوبات  مّر  حيث  بشّدة،  أحّبهم  اّلذين 
شّدة الفقر والتغريب عن وطنه ثّم قّيدوا حّريته 
إلى  أوصله  القدر  ولكّن  يباع،  عبدا  وجعلوه 
بيت من يخّطط ويزّين عرش أّمة متحّضرة، أال 
وهو بيت عزيز مصر، وهذا رّباه وعّززه حّتى بلغ 
أشّده، وعندها كان االبتالء اآلخر حيث فتح باب 
الّشّر، وكانت هذه مرحلة مهّمة في االنضباط 

الخلقّي للّنبّي يوسف عليه الّسالم.  
والّصدق  الوالء  مثل  الّنادرة  الّسمات  ظهرت 
والّصمود  بالمسؤولّية  واإلحساس  والكرامة 
حياته  واجه  عندما  قّوتها  بكامل  ذلك  إلى  وما 

اّلتي تحتوي على مسارات  في وحدته وغربته 
إّما للهالك وإّما للّنجاة، عندما أدرك أّن لديه كّل 
هذه القدرات والّصفات والقّوات الهائلة وعرف 

كيف يستخدمها بطرق تفيده.
فيما بعد أصبح مسجونا ألّنه يّتبع قداسة نادرة 
لو  عديدة،  مشكالت  واجه  عندما  الحياة  في 
ولكّنه  الخطيئة  هذه  في  خطاه  لزّلت  غيره  كان 
نجا برؤية برهان من رّبه، إّنه من بين الحوادث 
العديدة اّلتي حدثت في الّتاريخ مرارا وتكرارا وال 

تزال تتكّرر حّتى اليوم.
حلم رآه ملك مصر كان سببا في تمهيد الّطريق 
إلطالق يوسف عليه الّسالم من الّسجن، لكّنه 
لم يحّب أن يأتي أمام الّناس حّتى تثبت براءته 
من كّل تهم خاطئة، فلم يرد أن يلّوث سمعة 

شخصّيته، وهو رجل نّقاه الله من الّذنوب.
الملك  إلقناع  كافيا  سببا  بنفسه  هذا  كان 
والمجتمع بأّن يوسف عليه الّسالم شخص غير 
عادي، أضاف هذا الفعل قيمة كبيرة إلى شرف 
بتفسير  أكثر من شرفه  الّسالم  عليه  يوسف  

الحلم.
فهذه الّسورة تقّدم لنا حقائق مدهشة للعقل، 
وهي تتضّمن تفسير حلم نّجى مستقبل مصر، 
وأيضا ترد العديد من المبادئ حول كيفية خدمة 
وأصبح  الّنبّي،  لحياة  الّربط  خالل  من  اإلسالم 
الّشخصّية األكثر شهرة واحتراما في البلد اّلذي 

انتهى إليه بعد أن كان عبدا.      

بل  الصّحة،  نصف  األمراض  بعدم  الحالة 
فقط،  األمراض  من  السالمة  ليست  الصّحة 
واالجتماعّية  والعقلّية  الجسدّية  العافية  لكّنها 
الكاملة أيضا، الوراثة والبيئة من العوامل التي 
الكاملة  الصّحّية  الحال  الصّحة،  في  تساهم 
ولذا  وسليمة  سعيدة  حياة  لإلنسان  تعطي 

رعاية الصّحة و حمايتها مسؤولّية الجميع. 
المرض،  إلى  تتغّير  رّبما  الصحة لإلنسان  حالة 
أسباب األمراض قد تكون كثيرة، سوء التغذية 
و اإلفراط في األكل وما إلى ذلك من األمور 
تصيب  الجائحات  لألمراض،  أسبابا  تكون  قد 
و  الجسم  خاليا  تعب  االجتماعّية،  الصّحة 
شيخوختها أيضا من أسباب األمراض، ونمط 
اإلنسان،  هالك  إلى  يؤّدي  الخاطئ  الحياة 
القلب  أمراض  و  الكولسترول  و  السّكر  مرض 
الكبد  أمراض  و  الشلل  و  الشرابين  أمراض  و 
و السرطان و السمنة كّل هذه األمراض تأتي 
الحياة  الخاطئ، عكسا لذلك نمط  الحياة  بنمط 

الصّحّي يساعدنا في منع األمراض.
للطعام و ممارسة الرياضة دور مهّم في صّحة 

الشخص، أكل الطعام الصّحّي واجب لحفظ 
للفواكه  المقدار الصحيح  الصّحة، ولذا نضّمن 
طعامنا،  والبيضة في  والسمك  والخضروات 
البروتينات  جسدنا  في  يصل  هذا  خالل  من 
وأمثالها،  واأللياف  والمعادن  والفيتامينات 
والدهون  والمشوّيات  المقليات  ونجّنب 
الرياضة  الكبار  على  يجب  غذائنا،  من  ونحوها 
يمارسون  والصغار  يوم،  كل  دقيقة  لثالثين 
ليس  هذا  يحسن  اليوم،  في  ساعة  الرياضة 
للصّحة  يحسن  بل  فقط  الجسدّية  للصّحة 

العقلّية و الصّحة الجنسّية أيضا. 
و  االجتماعّي  الجّو  الصّحة  مؤثرات  ومن 
الصّحّية  الخدمات  وتوّفر  الحسن  االقتصادّي 
والتطّور والبيئة الدنيوّية والنظافة والمساواة 

الجنسّية وأماكن العمل الصحّية وأمثال ذلك.
هي  اإلنسان،  حياة  في  جزء  أهّم  الصّحة 
عاملة  وهي  تعالى،  الله  من  عظيمة  نعمة 
كبيرة للحياة السعيدة و اآلمنة، فنراعي للحياة 
السعيدة الصّحة الشخصّية والصّحة االجتماعّية 
كما ندعو الله رّب العالمين دعاءا خالصا للصّحة.

 أمور تبعد عنك الطبيب

النساء في ظل اإلسلم محمد أنشد

منهاج وي

سمية نجيب
أحمد ياسين بي بي

مهداء

محمد هاشم

يوسف النبي: آية في الروعة وغاية في العفة

ثم غربت الشمس



رياضّي  فتى  هناك  كان  الّزمان  سالف  في 
مجتهد يشتاق الّنجاح فقط، كان النجاح عنده أن 
يكون األّول في الّسباق فحسب، ذات يوم جرت 
الّناس قد  مسابقة في قريته، هناك كثير من 
الّسباق  بدأ  المثير،  الّسباق  اجتمعوا ليشاهدوا 
تقّدموا  المشاركون  كان  البداية  في  المنتظر، 
أّوال  الفتى  وصل  األخير  في  ولكن  جميعا، 
المشاهدون  بقدرته وقّوته وعزيمته، استقبله 
وقف  عالما  شيخا  هناك  أّن  إاّل  بالّتصفيق، 
بهدوء، ولم يظهر فرحا على وجهه، كان الفتى 
فخورا وسعيدا بفوزه، فقّرر السباق مّرة أخرى. 

الفتى،  ليتنافسا مع ذلك  تقّدم شاّبان قوّيان 
وقبله  أخرى،  مّرة  الفتى  وسبق  الّسياق،  وبدأ 
الّشيخ  قام  ثانية،  مّرة  بالّتصفيق  المشاهدون 
العالم فقط بقي هادئا، ولم يظهر الفرح على 
وصرخ.....  البليغة  العّزة  الفتى  شعر  وجهه، 
هذه  في  الّتالي”،  الّسباق  الّتالي،  “الّسباق 

الّلحظة جاء الّشيخ أمام الفتى وأشار الى اثنين 
واآلخر  عجوز مشلول  أحدهما  المشاهدين  من 
رجل أعمى، فسأل الفتى بسخرّية : “هل هما 

للّسباق؟”، فقال الّشيخ : “تنافس”، ثّم ركض 
أّوال،  النهاية  نقطة  إلى  ووصل  وحيدا  الفتى 
كان االثنان اآلخران يقفان حيث وقفا، ومّد يده 
أحد  يظهر  لم  ولكن  بسعادة  المشاهدين  على 
فرحه على فوزه، “ماذا حدث؟، ولماذا ال يظهر 
الفتى  سأل  بفوزى؟”  فرحهم  المشاهدون 
للّشيخ، أجاب الّشيخ : “اعقد الّسباق مّرة أخرى، 
جميعا”،  معهما  الّسباق  تكمل  أن  عليك  لكن 
العجوز  ثّم أمسك يدي  الفتى زمنا قليال،  فّكر 
إلى  ووصلوا  رويدا  معهما  ومشى  واألعمى 
الّنهاية، اآلن صّفق المشاهدون بفرح، ابتسم 
الّشيخ نحو الفتى، وابتسم الفتى أيضا بسرور، 
“صّفقوا بعد ما لم يصقفوا، أنا ال أفهم” تحّير 
وقال  الفتى  عيني  إلى  الشيخ  نظر  الفتى، 
بحّب: “ابني العزيز، هذا النجاح أروع من الّنجاح 
لم  الّسباق  الماضية، في هذا  الّسباقات  في 

يصفقوا لنجاح فقط بل لمساعدة خالصة”.

    
 

من  حياتي،  في  الّطائرة  رحلة  أّول   
سّيارة  ركبنا  “غواهاتي”،  إلى  “نادمبشيري” 
“زوم” من هناك كانت رحلتنا عبر قلب “أرناجل” 
المتنّوعة في جمالها وثقافتها، وصلنا “درانغ”  
في اليوم األّول، المناظر لساحل الطريق إلى 

“درانغ” جّذابة ومعجبة جّدا.
اّلذي يجري بجانب درانغ، بحثنا  الّنهر  إلى  خرجنا 
مطعما يحصل لحم “الياك” في الّليل، وجدنا 
الغرفة  أخذنا  برياني”،  “ياك  وانتظرنا  فطلبنا 

في الّليل واستعددنا لنسكن. 
في اليوم الّتالي، زرنا مركز الّتدريب المسّمى 
نيماس، بعد ذلك خرجنا إلى ساغنتي الوادي، 
حياتنا  في  ننساها  ال  مناظر  ساغنتي  مناظر 
أرناجل،  على  يدّل  اّلذي  ساغنتي  نهر  أبدا، 
المزارع المتنّوعة الممتلئة، ماذا أقول عن جمال 

حدائق كيوي.
 خرجنا من درانغ إلى حيدل، نظرنا مناظر مختلفة 
في حيدل، مثل الّربيع الحاّر والمخّيم العسكرّي 
خرجنا  والّصين،  الهند  بين  الحدودّية  والبالد 
من حيدل إلى توانغ، يشتهر توانغ من أجمل 
بومال  إلى  هناك  من  وانطلقنا  أرناجل،  بالد 
الّشديد  بالبرد  شعرنا  الحدود،  في  الواقعة 
حين وصلنا إلى بومال، رأينا أنشطة البناء في 
في  والبرتقال  وكيوي  الّتّفاحة  حدائق  الّصين، 
هذه  جميلة،  رائعة  مناظرها  كانت  أرناجل  قرى 
الّرحلة اّلتي منحتني تجربة كبيرة ال أنساها في 

حياتي.

النجاح الحقيقي    إلى بلد الّشمس الّطالعة

أناديك إلى عالمك
أرفع لك عزتك

أدعوك إلى جهادك
بتاريخك أسعدك 

أقّربك إلى دستورك
أصرخ لك شعارك

بشير واألنف الشهير

الراحل الفتّي والقطار السرّي والطعام 
الشهّي

رحلة أسد في 
الصحراء العربية

من  قّصة  عالمّيا”  المشهور  “األنف 
الذي لّقب  قصص ويكم محّمد بشير 
من  بشير  يختلف  بيبور‘،  ب’سلطان 
المفردات  استخدام  بسبب  اآلخرين 
لكّل  تناسب  اّلتي  الخاّصة  واألساليب 
إلى  القّصة  قّصة وكتاب، تشير هذه 
أنفه متزايد  اّلذي  الّطّباخ األّمّي  حياة 

كل يوم.
     في سّن الّرابعة والعشرين، 
نما أنفه أكبر من ذقنه، يستخدم 
للّسخرّية  الّشخصّية  هذه  بشير 
الجديدة  اإلعالمّية  الّثقافة  من 
يبحثون  اّلذين  والمنافقين 
بشير  يروي  الّنجوم،  قيمة  عن 
االجتماعي  كالّنقد  القّصة  هذه 
بشير  ينظر  بالّسخرّية،  الملفوف 
المجتمع من خالل  إلى مساوى 
الّدعابة.  بروح  األنف  موضوع 
عندما تمّر األّيام، بدأ يطول أنف 
سّرة  حّتى  األنف  يمتّد  البطل، 
ليروا  الّناس  ضجيج  فبدأ  البطن، 
عزمت  والّنهار،  الّليل  في  األنف 
هكذا  ابنها،  أنف  لرؤية  األجرة  أّمه 

أصبح الّطّباخ مليونيرا. 
ثّم بدأ يقول الّرأي عن كّل ما يحدث 

في العالم، أضاف الحزب الحاكم 
ذكر  حفلتهم،  في  الّطّباخ  هذا 
لمنعه  المعارضة  األحزاب 

األطّباء  جاء  مّطاطّي،  أنف  أنفه  أّن 
في  تبّين  أنفه،  ليفحصوا  األجانب 
رشح  أصلّي،  األنف  أّن  الفحص 
صاحب األنف باحترام ’موكشري‘ إلى 
في  الّطّباخ  هذا  يعرف  بدأ  البرلمان، 

جميع أنحاء العالم يوما بعد يوم.
ألحق  في هذا الكتاب مع قّصة األنف 
قصيرة  “قّصة  “العدالة”و  قصة 
المجتمع   قضاء  القديم”،  الحّب  عن 
وعدالة  الوطن  عدالة  بين  مزيج 
تناسب  اّلتي  األمور  يبّررون  األديان، 
حين  من  الّدين  بسبب  إلعجاباتهم   
الحقائق  من  بذكاء  يستبعدون  آلخر، 
يعّبر  إطاعتها،  يستطيعون  ال  اّلتي 
في  للمجتمع  النفاق  هذا  المؤّلف 

القّصة القصيرة ”العدالة” عاطفّيا.
القصيرة  الحّب  “قّصة  في  يتناول 
القديمة” األحاديث الغرييبة في حياة 
الحّب،   الجدار ألجل  يقفز  اّلذي  الّثوري 
القّصة  هذه  خالل  من  بشير  يوضح 
كيف يصبح الناس مشهورا باستخدام 
يعيشون  الّناس  من  كم  قدرته، 
والجمال،  الّشهرة  ببيع  العالم  في 
هاوية  في  يسقطون  اّلذين  أولئك 
عرش  من  واالنتقادات  االستثناءات 
قصص  القصص  هذه  المجتمع، 
العصر  في  أهّمية  ذات  سخرّية 

الحديث. 

ربــي، أنــا ســعيد جــدا، بقيــت هنــا فــي 
ــرة، جــاءت مواســم  ــل أحــد أيامــا كثي جب
احتشــد  ذهبــت،  و  أمامــي  عديــدة 
أمامــي،  التجــار  مــن  عــدد ال يحصــى 
ومــع ذلــك  لــم يقدرنــي أحــد أكثــر مــن 

العشــب. مجموعــة مــن 
غيــر  بشــكل  هــادءة  الصحــراء  اليــوم، 
عــادي، “مــا أشــّد هــذا الهدوء؟” ســألت 
لنفســي، عندهــا فقــط ســمعت انفجــار 
بــوق يهــز جســدي و جســمي كامــال، 
رأيــت الغبــار يتصاعــد فــي الصحــراء، 
تذكــرت مــا قالــه مجموعــة مــن التجــار 
فــي  الطريقــة  بهــذه  جــاءوا  الذيــن 
األيــام األخيــرة، فعرفــت اليــوم يــوم 

الحــرب.
كانــت  الذكريــات  مــن  عــدت  فلمــا 
عــن  بحثــت  انتهــت،  قــد  المبــارزة 
الرســول فــي جيــش المســلمين عــن 
يمينــي، لكــن الحــرب قــد بــدأت مــن كل 

“أحــد”. تربــة  تهــز  جانــب 
الوســيم؟”،  الشــاب  ذلــك  “مــن 
أدركــت وجــود النخــل التــي وفــرت لــي 
بعــض الظل،”أيــن؟”، انتشــرت عينــي 
المعركــة  فــي ســاحة  مــكان  كل  فــي 
شــجاعا  وســيما  شــابا  تلك،فرأيــت 
يركــض نحــو جيــش خالــد بــن الوليــد، 

عقلــي  تســابق  الوجــه،  الأرى  مازلــت 
لمعرفــة ذلــك الشــاب طويــل القامــة 

حســن المظهــر، ولكــن مــن هــو ؟.
انتقــل انتباهــي مــرة أخــرى إلــى ســاحة 
المعركــة، أراه فــي كل ناحيــة بســاحة 
القتــال، لكــن ال أرى وجهــه، فجأة طعنه 
ابــن حاميــة مــن الخلــف، فســقط فــي 
أبصــر  ال  اللحظــة  تلــك  األرض،فــي 
غيــره و نطقــت شــفتاي”مصعب بــن 
عميــر...” رضــي اللــه عنــه، لــم أقــدر 
أن أتحمــل ألمــي لمــا نطــق لســانه “ال 
ٕالــه ٕاال اللــه”، تضاعــف حزنــي عندمــا 
رأيــت النبــي قلقــا يتقــدم  ٕالــى جنبــه، 
بالدمــوع، و ســمعت  عينــاي  وذرفــت 

“يــا  اللــه صحابيــا  نبــي 
توجــد ال 

لكفــن  كافيــة  قمــاش  قطعــة 
“يــا  اللــه:  ٕالــى  مصعــب”، وصرخــت 
ربــي، يــا أســفا علــى مصعــب، الــذي 
عــاش حيــاة مريحــة، وصــّف الجاريــات 
بســحر رائحتــه علــى الطريــق، هــا هــو 
اليــوم شــهيد فــي ســبيلك، ومــع ذلــك 
ال توجــد قطعــة قمــاش كافيــة لتغطيــة 

لحزنــي”. يــا  ربــي!  كفنــه، 
ــه وســلم  ــه علي ــى الل ــي صل وأمــر النب
بعدمــا مســح خديــه “أحضــروا بعــض 
مصعــب”،   قدمــي  لتســتر  العشــب 
لــي،  الــرب قــد اســتجاب  أّن  شــعرت 
“إلــّي يــا نبــّي اللــه، إلــّي يا نبــّي الله”، 
حاولــت أن أجعــل صوتــي مرتفعــًا قــدر 
اإلمــكان، عندمــا رأى صديقــي الروعــة 
فــي عيني،نظــر ٕالــّي بابتســامة مريــرة.
“ خــذوه مــن جانــب تلــك النخلــة”، كنــت 
ــل  ــي،  تبل ــه اختارن ســعيدا جــدا ألن الل
خــدي مــرة أخــرى بابتســامة، رحبــت بــا 
وقلــت  عينــي  وأغمضــت  لصحابــي 

فــي نفســي:
“ يــا اللــه! لــك الحمــد، جعلتنــي أنضــم 
إلــى قدمــي مصعــب رضــي اللــه عنــه، 
تحــت  مــن  المهمــة  بهــذه  سأســتمتع 
األحجــار، ربــي! أنــا ســعيد جــدًا، وأنــا 

ــا أشــهد”. أجاهــد، وأن
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من الجلباب... 

القرار  اتخذت  عطلة،  كانت  ألنها  بيتي  إلى  الجامعة  من  عدت  
مماّل،  صرت  ألنني  يومين  بعد  عمي  ابن  بيت  إلى  للذهاب 
فوصلت محطة القطار للركوب على القطار، و قد بقيت ساعة 
أنفي  إلى  شديدة  رائحة  دخلت  قليل  بعد  القطار،  لوصول 
فرأيت  الرائحة،  تلك  مصدر  عن  عيناي  بحثت  نومي،  أذهبت  و 
طاهيا يلقي سمبوسة ساخنة من المقالة إلي صندوق زجاجي، 
لما تصادمت السمبوسة سقطت كثيرة منها كأنما حدث حادث 
التي كانت في  الوقت دعتني السمبوسة  سيارة، و في هذا 
الفوق يتدفق منها زيت ساخن، بسبب أّن عندي علما قليال عن 
الطعام، ذقت مذاقه  سريعا، و لكن ما كان طعمها كتوّقعي، و 
أيضا ليس هناك فائدة من الشكوى عن الطاهي، كيف ترضيني 
القطار  أنتظر  الخضروات حينما  المطبوخة من  هذه السمبوسة 

إلي حيدراباد ألكل سمبوسة “الوركي” الشهيرة؟. 
تلك  فاجأتني  وقد  التالي،  اليوم  ليلة  في  حيدراباد  وصلت 
الشوارع التي تبقى مفتوحة ليل نهار، هذا ألن المحالت التي 
ابن  مع  فدخلت  كيراال،  في  نادرة   العاشرة  الساعة  بعد  تفتح 
الذي يقع في شارع  عمي إلى مطعم باسم “مطعم مدينة” 
و مضاء  بالروائح،  المطعم مملوئا  كان هذا  و  بحيدراباد،  ضيق 
بالضوء و مزدحم بالمسافرين، على الرغم من أّن ذلك المطعم 
بعد  و  مختلفة،  أنواع  كان من  أّن طعامه  إال  يبدو صغيرا،  كان 
و  الوركي،  سمبوسة  طلبت  و  المطعم  قائمة  تحققت  قليل 
حزنت  نافدة،  الوركي  سمبوسة  أن  النادل  أخبرني  حينما  لكن 
بلحم  أطعمة  نجد  أن  الشكوى، صعب  فائدة في  قليال وليس 
الجاموس في هذا الوقت ألنها محبوبة بين المسلمين، حينما 
خواطر  نفسي  في  خطر  القائمة،  في  األطعمة  أسماء  أقرأ 
مختلفة، مع أن اسم ذلك المطعم كان “مطعم مدينة”، رأيت 

هناك أنواعا مختلفة من بيرياني. 
لبيرياني أنواع مختلفة مسماة باسم المكان مثل بيرياني المليبار 
وبيرياني الكشمير، ولكن أعطاني المندي األفغاني ابتكارا  بعد 
ورأيت  وأكلته مستمتعا،  بيرياني فطلبته،   بأكل  ما كنت ممال 
مع  توّزع  المقلية  والبطاطس  الفحم،  فوق  يدور  الشاورما 

صوص الطحينة واللحم المغطى بخبز رومالي. 
الغذائي  النظام  المجتمع، مّكن  نمو  الطعام في  أهمية  أعرف 
القضاء  المجتمع  متعددة من  أفراد  فيه  يشترك  الذي  المختلط 
نفسي  في  بالفخر  شعرت  الهند،  في  الطبقي  النظام  على 
حينما فكرت أنه أمكن ذلك بسبب تدخل المسلمين، “آه ولكن ما 

الحقيقة  و  الشاورما”،  ذلك  مكان أكلت  ليس  أنه 
بطني،  داخل  صاحب ثم باق  وعدت 

عن  مرة المطعم  رجوعي 
ألكل  سمبوسة الوركي أخرى 

عليه  سلمت  و 
من  خرجت  و 
مطعم  “

المدينة”.

“الطريق إلى مكة” هي السيرة الذاتية للكاتب 
الكتاب  هذا  أسد،  محمد  المشهور  األوروبي 
إلى  طريق  إنه  ذاتية،  سيرة  مجّرد  من  أكثر 
انجذابه إلى اإلسالم  اعتناق االسالم،  يفسر 

وهو في السادسة و العشرين من 
عمره، كما أنه يصف رحلته الواسعة 
عبر البالد العربية والمناطق األخرى، 
من  القراء،  يأخذ  أيضا  هو  هذا 
األسلوب  يقدم  األسفار  هذه  خالل 
الوصفي للمؤلف إلى القارئ صورة 

واضحة لهذه البالد.
 ولد محمد اسد عام ١٩٠٠ في عائلة 
يهودية، ثم اعتنق اإلسالم وقبل اسم 

الكتاب  لهذا  الكامل  الشكل  أسد”،  “محمد 
الرحلة  بيان 
مكة  إلى 
 ، كسلسلة
الكتاب  يوضح 
وصل  كيف 
إلى  الكاتب 

حياة  عليه  أّثرت  وكيف  اإلسالم، 
وسلم،  عليه  الله  صلى  النبي 
لكّن الكتاب ليس قصة حياة أسد 

الكاملة .

هو  الكتاب  من  الرئيسي  الجزء 
الكتاب  في  نرى  ولذا  الصحراء، 
نرى  كما  العربية  الصحراء  روعة 
يجذب  اإلسالمية،  الثقافة 
وطريق  الممتاز  الكتابة  أسلوب 
ومن  أكثر،  القراء  سياق  كل  وصف 
معه  قراءه  أسد  يأخذ  الكتاب  هذا  قراءة  خالل 

في رحلته.
واحدة  مرة  الكتاب  هذا  قراءة  إلى  بحاجة   نحن 
جوهر  نفهم  وبالتالي  حياتنا،  في  األقل  على 

الرحلة الروحية ألسد.

محمد أسلم

ضياء الرحمان
رنا شمسير

فداء فاطمة

منورة فرحانة

م
م ي

د ي
حم

م



فيه  غرق  كبير،  فيضان  جاء  
والفقراء  األغنياء  فيهم  الّناس 
والمسيحّيون  والمسلمون 
والهندوس وغيرهم من الّطوائف 
الّدينّية وتركوا منازلهم وأماكنهم، 
اإلغاثة  مخّيم  إلى  وانضّم  اجتمع 
المال  في  متفاوتون  ناس 
فيه  يوجد  ال  والدين،  والثقافة 
تمييز بينهم إلى براهمين وداليت 
الهندوس  أو  والفقراء  أغنياء  أو 
ينشرون  كّلهم  والمسلمين، 
بالّسالم  ويعيشون  الّسالم 

واالّتحاد.

المشهد األّول :
الموت  وشك  على  العجوز  )الجّد 
بجانب  أبناءه  يجلس  سريره،  في 

منه وهم يبكون ويسعفونه(

الجّد : يا إلهي... هذه تجربة، هذا 
اختبار صعب، صعب للغاية، ومن 
األفضل أن ترفع حياتي، وأتخّلص 
لدّي طاقة  من هذا األلم... ليس 
إليك  أفوض  األلم،  هذا  لتحمل 
أوالدي، وأنت مخّلصهم ورازقهم. 

)يسعل، ويلفظ نفسه األخير(
رّبي،  يا  )تبكي(  أبي...   : البنت 
يطيق  كيف  مؤلمة،  تجربة  هذه 

والدي كّل هذه.
االبن : أختي ال تبكي، كّلنا نموت 
مّرة ونرجع إلى الّله، وبدموعك لن 
الّله  يحدث شيئ، صّلي، وادعي 

أن يدخل الوالد في الجّنة. 
أبكى،  يا أخي لن  البنت : حسنا، 

أذهب ألداء الّصالة. 

في  الّناس  اجتمع  للّظهر،  )أّذن 
مخّيم اإلغاثة معا، صّلوا على ذلك 

الوالد وعّزوا أوالده(

المشهدالّثاني :  
األغنياء  إلى  الّناس  )يتفّرق 
لديهم  كان  األغنياء  والفقراء، 
ثروة وأرض وأموال ومنازل كثيرة، 
من  شيئ  لديهم  ليس  والفقراء 
هاتين  جمع  اإلغاثة  مخّيم  ذلك، 
اّلذي  هو  الغنّي  الّرجل  الفرقتين، 
وأّدى  الّناس  أمام  متفاخرا  كان 
الّرفاهية، كان مختاال بماله،  الحياة 
يسألونه  الفقراء  يساعد  وال 
بطشه  الفيضان  أّما  المساعدة، 
كما  ومنزله،  ثروته  وضاعت  اآلن 
زفاف  عن  حلمه  الفيضان  أهلك 
وأسرته  الغنّي  يصل  أيضا،  بنته 

إلى مخّيم اإلغاثة( 

المرأة األولى : آه، كان هذا متكّبرا 
لعالج  العون  ألطلب  جئت  عندما 
مملوءة  اآلن  حاله  لكّن  ولدي، 

بالتعاسة والفقر.
المرأة الّثانية : أجل أنت صحيحة.

الفيضان  أفنى   : الّثالثة  المرأة 
ثروته وماله، وال يقدر على زفاف 

بنته.
المرأة الّرابعة : اكففن عن حديثكّن، 
نحن ما جئنا هنا لنشارك نميمة أو 
غيبة، فقدنا كّل شيئ، كذلك فقد 
إّننا  وثرواته،  أشياءه  كّل  الغنّي 

سنساعده في زفاف بنته. 
إّننا  معك،  نّتفق  أجل،   : النساء 

نساعدهم. 

)ذهبت الّنساء إلى ابنة الغنّي(

المرأة األولى : الّسالم عليكم،
بنت الغنّي:وعليكم الّسالم، 

المرأة الّثالثة : كيف أنت، يا بنت؟ 
بنت الغنّي : )تقول بكظم الّدموع 

والحزن( أنا بخير. 
على  تتغّلبي  ال   : الّرابعة  المرأة 
بنتي،  يا  ابكي  والّدموع،  الحزن 
سنجري  جّدا،  مشكلتك  نعرف 

زفافك كما ترغبين. 
بعض  هذه  خذي،   : الّثانية  المرأة 
المجوهرات الّذهبّية، ال  أعرف هل 
هذه كافية لك، عندي هذه فقط. 

المرأة األولى : خذي، هذه الحلية 
حفلة  سنجري  بنتي،  يا  أيضا 
ليكون  ونحاول  نقدر،  كما  الّزفاف 

الّزفاف رائعا.

المشهد الّثالث:  
)على الجانب اآلخر... والدة الجندّي 

ليست لها معلومات عن ابنها(

األّم : يا إلهي، أين سيكون ابني؟ 
له  وانتظرت  حاله  عن  أعرف  ال 

شهورا كثيرة. 

ومالبس  لعب  إلى  األّم  )تراقب 
وجلست  الّصندوق،  في  االبن 

تتفّكر طفولته( 

األّم : اشترى والده هذه المالبس 
اللعب  وهذه  األّول،  عيده  في 

أيضا أعطاها والده، 
الّرجل : يا أّم، الّطعام جاهز، كّلهم 

ينتظرونك وينادونك للّطعام،
بعد  سأجيئ  بنّي،  يا  نعم   : األّم 

وقت قليل. 
حفل  عن  تعرفين  أأنت   : الّرجل 

مخّيم  في  سيجري  اّلذي  الّزفاف 
اإلغاثة، نتجّهز لذلك وأنت تلتحقين 

معنا.
األّم : حسنا، سأّتصل بكم.

 
المشهد الّرابع:    

المغترب منزال في  )فقدت أسرة 
بكآبة  يجلسون  اآلن  الفيضان، 
اإلغاثة  مخّيم  في  شديد  وحزن 
ليذهبوا  مكان  لهم  ليس  ألّنهم 
وليس لديهم مال، زوجة المغترب 
تتجّول بأوالدها في داخل الغرفة، 
في ذلك الوقت، جاءت مكالمة لها 
الهاتف  مكالمة  أخذت  زوجها،  من 

بحزن عظيم( 
عزيزي،  ببكاء(  )تتحّدث   : الزوجة 
بيتنا وثروتنا، ماذا  الفيضان  سلب 

سنفعل؟ 
: ال تبكي عزيزتي، لماذا  الزوج 
تبكي؟، أأنت وأبناؤنا بخير وصّحة؟ 

وذلك يكفينا. 
عزيزي؟  نعيش،  كيف   : الزوجة 
وهذا  البيت،  لبناء  مال  عندنا  ما 
البيت جهدك وكان له رائحة عرقك. 
إّن  الزوج  : لكّل شيئ حلول، 
الّله يساعدنا، وهذا صحيح، ادعي 
على  وافق  شركتي  صاحب  لي، 

المساعدة. 
نتخّلص  هل  صحيح؟   : الزوجة  

من هذه الّنكبة. 
نتغّلب  نحن  نعم،   : الزوج  
الّله،  شاء  إن  المأساة،  هذه  من 

الّسالم عليكم. 
الزوجة  : إن شاء الّله، وعليكم 

الّسالم.
كّلهم  خالة،  يا   : الّشاّب  

الّزفاف  استعداد  على 
ويطلبونك. 

الزوجة : نعم، سآتي اآلن.

المشهد الخامس:   
الّزفاف  استعداد  )استكمل 
وتحتفل  للحفل  الّناس  ويجتمع 
يصل  والغداء،  بالّرقص  القاعة 
مع  العريس  يتحّدث  العروس، 
الّزفاف  مجلس  في  العروسة، 
تتحّدث والدة الجندّي مع اآلخرين، 
في ذلك الوقت جاء بعض الجنود 

وبحثوا عن الوالدة(

الجندّي  والدة  من   : الجندّي  
“سانتوش”. 

: أنا والدة سانتوش، ما   األّم  
األمر؟ )تسأل بغّم(

أنا  متواضعا(  )يقول   : الجندّي  
مع  أعمل  أرون،  اسمي  جندّي، 
ولدك، جئت أن أخبر عن موت ابنك 

في حرب كبيرة. 

)تحّطمت األّم بعد سماع الخبر عن 
عينها  من  الّدموع  وتسيل  ابنها، 
إلى الخّد وتقع قطرة الّدموع إلى 

األرض( 

شهيدا  ابني  صار   : األّم  
ألجل بلده، وأنا وحيدة اآلن، ولكن 
لن أكون ضعيفة، إبني أحّب وطنه 

ومات بين مسؤولياته وهو فائز.
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                              

اليوم قد شاعت الفنون الثقافية بين الناس 
في كيرال، الذين يعيشون باألمكنة المختلفة 
و تأثروا بها تأثرا بالغا، و قد لعبت هذه الفنون 
كانت  و  األديان  جميع  نشأة  مهما في  دورا 
للمسلمين،  الثقافّي  بالتراث  غنّية  مليبار 
من  عديدا  مليبار  ألهل  التراث  هذا  فوهب 
كولكالي  و  مابال  غناء  مثل  الفّنّية  الهبات 
التي  الفّنّية  األشكال  وأصبحت  غيرهما،  و 
المناسبات  تقام في بيوت المسلمين في 

الخاّصة فيما بعد شائعة للغاية.
 كولكالي هي واحدة من أشهر أشكال الفّن 
يقرعون  و  يضربون  فّن  إّنه  اإلسالمّي، 
بالعيدان في إيقاعات و ألحان مختلفة، وهذا 

الفّن يتمّهر فيه بالتدريب طويل األمد.
بين  من  لكولكالي  مشابهة  ألعاب  هناك 
كيراال،  والية  من  المختلفة  المجتمعات 
“كوالدكالي”  باسم  أيضا  يلّقب  هذا 
واضح  فرق  وهناك  و”كمبادكالي”، 
والنصارى  الهندوس  كولكالي  في 
بما  نوعا   60 حوالي  يوجد  والمسلمين، 
“تشوتيكالي”  و  “وندناكالي”  ذلك  في 
كولكالي  يلعب  العموم  و”ارنكالي”،وعلى 
النساء  تلعبه  نوع  أيضا  هناك  ولكن  الرجال 
يسّمى “كوالدكالي”، تختلف لعبة كولكالي 
اإلعداد  أّوال  األنواع  هذه  كّل  من  مابال  بين 
والخطوات واإليقاعات واألغاني، كّلها يجعل 
الغناء  يبدأ  بالعاطفة،  المشاهدين يشعرون 
 ،8 الفريق من  يتكّون  الخلفاء  أو  األنبياء  عن 
ذات  أياديهم عصيا  12 شخصا، و في   ،10
مع  بها  فيطرقون  خاصين،  شكل  و  حجم 

يتدّرج  الغناء، هكذا  عال في  اإليقاع بصوت 
مالبس  كالريبايات،  بتعاليم  يذّكرنا  الملعب 
الالعبين هي اإلزار الملّون والرداء األبيض و 
ربطة الرأس بالخطوات بأساليب مختلفة في 
بلدان مختلفة، اللعب بالرأس واحد منها، هذا 
هو األسلوب البسيط لكولكالي هذا نمط في 
المناطق الساحلّية، و من أنواعها لعبة نينار و 
لعبة الجنوبّية و لعبة الشمال، تقع كولكالي 
الجنوبية في إيقاع كيروا بينما تقع كولكالي 
يوجد  الهندوستانية، ال  إيقاع  الشمالّية في 
لهما القواعد الرسمية المدونة، يقال هناك 
كتاب عن كولكالي عند عائلة أرّكل الملكّية في 
كّنور، ال توجد فروق كبيرة بين هاتين الفئتين، 
إّنها تتغّير أثناء الرقص، كما هناك اختالفات 
محّلّية في اإليقاعات، يعرف مابال كولكالي 
لكن  كولكالي،  شمال  أو  جنوب  بإسم  أيضا 
هذا ال يعني أّنها طقوس للمجتمع المسلم 
بل هي للترفيه، يتّم تنفيد كولكالي أيضا بين 
المجتمع الهندوسّي بإضاءة مصباح تراثّي و 
إنشاد األغاني وفقا لرواية المعلمين األجداد 
المناطق  من  الجنوبّية  كولكالي  توّلدت  أّنه 
الساحلّية من كودونغلور و جاوكاد وفنان إلى 
ودكارا في الشمال، تشبه كولكالي الجنوبّية 
الرياضّي  الفّن  و الشمالّية كثيرا بكالريبايات 
منها  بنوع  كبير  حّد  الى  تشبه  فإّنها  التراثّي 
مابال  أهل  يذهب  عندما  إّنه  يقال  كولتاري، 
كولكالي،  بتدريب  لها  يستعّد  الحرب  إلى 
للقتال  للغاية  متحّمسين  كولكالي  فجعلهم 
وكانوا يستخذمون األغاني التي تحكي قّصة 

األنبياء و الصحابة.

يناقش الفيلم “يهوذا والمسيح األسود” عن 
حياة فريد هامبتون، كان فريد هامبتون رئيس 
الحزب االشتراكي األمريكي، كان اسمه حزب 
 ،)BLACK PANTHER PARTY( األسود  النمر 
ينطلق السينما عبر شخصيتين، أحدهما فريد 
هامبتون و اآلخر ويليام أونيل، وكان جاسوسا 

في مكتب التحقيقات الفيدرالية. 
يصبح فريد هامبتون هدف شرطة 

التحقيقات  ومكتب  شيكاغو 
تشكيل  عبر  الفيدرالية 
العهود القوية، لكن الشرطة 

فيهم  جاسوس  إلى  يحتاجون 
لهذا  الناهضة،  الثورة  ليزهق 
التحقيقات  مكتب  وكيل  يشكل 
ميتشل  مارتن  روي  الفيدرالية 
ويليام  السيارة  سارق  مع  عهدا 
يقبل   ،١٩٦٦ علم  في  أونيل 

ويليام أونيل للتجسس في حزب 
بالك بانتر، ولذلك سومح ذنبه، 

قلب  يتردد  ذلك  خالل 
أونيل.

في  الفيلم  يتقدم 
الستينات،  أواخر 
الجامعات  كانت 

باالصطدام   الشوارع  و  بالثورات  مملوئة 
اعتدال  بسبب  الوقت،  هذا  في  الشعبي 
جونيور،  كينغ  لودر  ومارتن  يكس،  مالكوم 
وجون يف كينيدي، وكان أمريكا في خلفية حرب 
فيتنام، لكن مخرج الفيلم “شاك كينغ” يلقي 
الضوء عن مضايقات الشرطة التي هي رمز 

العنصرية البيضاء على الشعب االسود. 
الحداثة،   بداعي  يعرف  الذي  أمريكا  تاريخ  هذا 
العرقية في أمريكا اآلن في شكل  تبقى 
كوفيد  في  الستار  من  خرج  و  حديث، 
إلى  اإلحصائيات  تشير  الماضي، 
أرقام  ضعف  السود  موت  أرقام  أن 
الببض، هذا يدّل على عدم أهمية تجاه 

السود من األمة الرأسمالية.
النظام  بشدة  يعارض  الفيلم  هذا 
“شاك  يذكر  األمريكي،  الرأسمالي 
للشعب  المقاومة  تاريخ  كينغ” 
األسود األمريكي عبر هذا الفيلم، 
الطاقة  الفيلم  هذا  يعطي 
جنود  مع  للمقاومة 
في  التحرير  و  العدالة 
فقد  الحديث،  العصر 
عبر  العالم  انتباه  نال 

جوائز عديدة. 

كاليغرافي فّن، يسّمى أيضا الخّط العربّي، 
من  هندسّية  بأشكال  الكتابة  تصميم  هو 
خالل المّد واستدارة الّتركيب، تستعمل هذه 
العمارات  لتزيين  المزحزفة  العربّية  الخطوط 
ارتباطا  الخّط  تطّور  يرتبط  الكتب،  وتحلية 
وثيقا بالقرآن، ويعتمد الخّط اإلسالمي على 

الّصور واآليات من القرآن.
تصوير  يحّرم  ال  القرآن  أّن  من  الّرغم  على 
البشر والحيوانات صراحة، فقد تضّمنت حرمة 
الّتصوير تقليدّيا في الكتب اإلسالمّية لتجّنب 
ذلك،  يبيحون  لعلماء  خالفا  األصنام،  عبادة 
يستخدم الفّنانون في العصور القديمة هذه 
والّصور،  الخطوط  إلنشاء  الّصغيرة  الكتابات 
يقّدر  الفّن  أشكال  من  شكال  الخّط  كان 
كفضيلة خلقّية كما يوّضحه مثل عربّي قديم 
يشمل  فإّنه  الّروح”،  نقاء  هو  الكتابة  “نقاء 
الفنون  مجموعة متنّوعة من األعمال كسائر 

اإلسالمّية.
تطّور الخّط اإلسالمي من أسلوبين رئيسين  
الخّط  تطّور  الّنسخ،  وخّط  الكوفي  الخّط 

الكوفي في الكوفة من العراق في أواخر 

القرن الّسابع الهجرّي، وخّط الّنسخ في إيران 
في القرن الّرابع الهجرّي. 

القادمة  الّنبطّية  من  انبثقت  العربّية  الكتابة 
من األرامّية، كانت قبائل العرب يحّبون حفظ 
الّنثر والّشعر وينقلوها شفويا إلى األجيال، 
واألهّمّية  اإلسالم  بانتشار  ذلك  تغّير  لكن 

البالغة لكتابة القرآن فيها. 
الّتراث،  في  متينا  أساسا  العربّي  للخّط  إّن 
وهو أيضا يحّض الفّن الحديث، فطّور العديد 
من الخّطاطين المعاصرين أسلوبهم الخاّصة 

مطابقة للكتابة العربية. 
من  العرب  بالد  إلى  األتراك  هاجر  عندما 
في  ودخلوا  العاشر،  القرن  في  الّصين 
اإلسالم دخوال جماعّيا اعتنقوا الّلغة العربّية 
العميق  وحّبهم  الفّنّية  مهارتهم  وحملهم 
للعربّية على إجراء العديد من الّتغييرات في 

الكتابة العربّية. 
ازدهرت الفنون اّلتي يحّبها األتراك العثمانّية 
في اسطنبول، لقد كانوا في طليعة الفنون 
يقال  حّتى  قرون  خمسة  من  ألكثر  الّرائعة 

“إّنهم ال يظهرون يدهم اليمنى خوفا من 
األكبر  الهدف  وكان  بها”،  حادث  أّي  وقوع 
األقّل،  على  مّرة  القرآن  كتابة  هو  للخّطاط 
للمجتمع  وجّذابا  مفيدا  الفّن  يكون  عندما 
من  العربي  الخّط  فنرى  أكبر،  تأثيره  يصبح 
قلوب  عزيزة في  الجمالّية  قّوته  تعزيز  خالل 

اإلنسانية على مّر القرون.  

يوم بعد الفيضان

من الممكن قتل الثورّي ال قتل 
الثورة

كولكالي: فن يحكي حياة الشعب

غابة  في  شجاعا  ملكا  األسد  “اللو”  كان 
مقّربا  صديقا  الثعلب  “شيت”  كان  مندور، 
الجميع  عاش  كثيرا،  رعاياه  اللو  يحّب  لاللو، 
اليهاجم  وحب،  صداقة  في  الغابة  في 
بعضهم على بعض وال يعاملون فيما بينهم 

مع الكراهّية.
جانب  في  حريق  اندلع  يوم  ذات 
اللو  اندهش  الغابة،  من  واحد 
الغابة  لرؤية ذلك، بدأ الجميع في 

يحاولون إخماد النيران.
الجميع  وشعر  الحريق،  إخماد  تّم 
الرعايا  لكن معظم  للحظة،  بالراحة 
في الغابة احترقوا، بات اللو حزينا 
لذلك، وكّلف فريقا بالّتحقيق في 

“شيت”  صديقه  وعّين  الغابة،  حريق  سبب 
الثعلب قائد الفريق.

رّد منهم، لكن اللو  أّيام لم يجد أي  بعد عّدة 
التحقيق  إكمال  على  وعزم  األمل،  يفقد  لم 
فريق  تشكيل  فتّم  ممكن،  وقت  أسرع  في 
من “تّمي” األرنب و”مّنو” الغزال و”تنكان” 

القرد واستأنفوا التحقيق.
حضر  معا،  الجميع  اللو  دعا  قليلة،  أّيام  بعد 
الذين  وجد  بأّنه  الّساّر  الخبر  الجميع،وأعلن 
كشفت  المجموعة  الغابة،  حّرقوا 
أشعل  الثعلب  أّن “شيت”  حقيقة 
على  للمهاجمة  الغابة  في  الّنار 

األرنب وأهله.
أمر اللو الملك برمي “شيت” 

الثعلب.
“أّيها األصدقاء، ماذا تفهمون 
ال  أن  علينا  القصة؟  هذه  من 
نكون  وأن  بنا،  يثق  من  نخون 

صادقين.

سناء منير

في بلد 
الحيوانات

كاليغرافي مسير 
مع اإلسلم

مريم فاطمة

أمين رنتيسي

أشفاق أحمد

مسرحية هبة فاطمة


