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في أحـد لـقــاءاته األسـبـوعـيـة مع
ـعـتـادة أن اجلـمـاهـيـر الـغـفـيـرة ا
تـزور سـاحـة الـقـديس بـطرس في
رومــا تــطــرّق بــابــا الــفــاتــيــكـان
مؤخرًا إلى العالقـة الواجبة ب
الوالـدين واألبنـاء. في هذا الـلقاء
ــتــجــدّد كلّ يــوم أربـعــاء من كل ا
أسـبـوع حثّ الــبـابـا وهـو أعـلى
مـرجــعـيــة كــنـســيـة كــاثـولــيـكــيـة
وديــنـيـة فـي الـعـالـم حثَّ األبـنـاء
الــذيـن جــرفـــتــهم عـــوادي الــزمن
ونَـحـوا سـلـوك الـشـطط والـتـمـرّد
الالّمـبرّر بـخـروجهم عن واجـبات
إحـــدى وصـــايـــا الــــله الـــعـــشـــر
لـــــلـــــعـــــودة إلـى حـــــضن اآلبـــــاء
واألمهات أي إلى الـبيت األسري
الـذي تـكفل بـوجـودهم وتربـيـتهم
ـــوهم. وقـــد عـــدّ ذلك مـن بــاب و
فــــضــــيـــلــــة االحـــتــــرام واإلكـــرام
للوالـدين اللذَين ينـبغي أن يكونا
مـصـدر نعـمـة ورحمـة لألبـناء. إنّ
مـثل هـذه الـدعـوة من قـبل مـرجع
ديـــنـيّ رفـــيع تـــدلّ عــــلى أســـمى
اهـتـمـام من قـبل مـؤسـسـة ديـنـية
تـــرى أنّ من صـــلب واجـــبـــاتـــهــا
واهــتـمــامـاتــهـا إعــارة الـبــشـريـة
وخـــلــــيـــقــــة الـــلـه في األرض مـــا
تــســتـحــقه من تــقــديـر واهــتــمـام
ورعـــايــة ال لــشـيء بل لــكـــونــهــا
صنيعـة الله اخلالق اجلبّار الذي
يـسـوس الـكـون الـعظـيـم وما فـيه
من عـنـاصـر وأجـرام وحـيـاةٍ بـكل

أنــواعــهــا وأشــكـــالــهــا. فــاآلبــاء
واألمهات يشاركون الله في خلق
البشريـة من خالل احتاد جسديّ
مقدس وعبر فـعٍل جنسيّ يحتفظ
بــقـدسـيـة كـبــيـرة مـا يـتـطـلب أن
يــولــيه الــبــشــر ومَن يــســوسـون
األ والـشـعوب مـا يسـتـحقه من
احـتـرام ورعـايـة من جـانـب أفراد
األســـــرة أوالً قــــبـل غــــيـــــرهم في
صـفـوف اجملتـمع.  نـقرأ في سـفر
ـعــنى من اخلــروج مــا في هــذا ا
قـــيـــمـــة عـــلـــيـــا لــعـالقـــة اإلكــرام
الـواجبـة من األبـناء جتـاه اآلباء:
أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمََّك لِكَيْ تَطُولَ أَيَّامُكَ
ـتِي يُـعْــطِـيكَ الـرَّبُّ عَـلَى األَرْضِ الـَّ

إِلهُكَ (سفر اخلروج 12:20)
ــفـتــرضـة بـ إنّ هــذه الـعـالقـة ا
الـطرفـ لـهـا من عـمق الفـضـيـلة
والنـعمة مـا يستـوجب قيمًـا عليا
من الـتبـجيل واالحـترام جتاه كلّ
من األب واألم. من هنـا يبـرز فعل
ــشــتـرك الــذي يــقـوم به اخلــلق ا
الـوالدان بـاحتاد جـسديـهمـا معًا
لــيــتـشــاركــا بـخــلق نــســمـة روح
سامية منحها الربُّ اخلالق قيمة
إنسانية عليا ورفعها عن سواها
من سائـر اخمللـوقات ح حـباها
بــالـــعـــاطــفـــة والـــفــكـــر والـــعــقل
واجلـمال وما سـواها مـن صفات
البشر احلسنة.  ليس من شكّ أنّ
عـالقة الـله اخلـالق بـخلـيـقته هي
عالقــــة أبــــويـــة بــــ األب احملبّ

احلاني والـرؤوف الذي هـو الرب
اخلـالق جتـاه خــلـيـقـته من أبـنـاء
وبــنــات جــنـس آدم وحــواء. فــقـد
أكـرم الـله اإلنسـان حـيـنـمـا خـلقه
عـلى صورته ومـثاله كـما زاد من
كــــرمه حــــ آنــــسَهُ بــــحـــواء كي
تسكن اجلنّة معه فيأكال ويشربا
ويـسـتـمـتـعـا بـخـيـراتـهـا ويـنـمـيا
ويــكـثـرا قــبل أن يـزيــغـا عن أمـره
ويعصيا وصيته. لكن في الوقت
الــذي أقـرّ الــلـه أنَّ مــا فـعــلـه كـان
حـسـنًا نـرى جحـودًا من خـليـقته
ـتــمــثـلــة بـأبــويـنــا األولـ آدم ا
وحـواء ح نـقـضِـهـما لـلـوصـية
وخــرقِــهــمــا لــلــعــهــد. ولـعـلّ هـذه
الــهـــفــوة الــكــبــيـــرة "اخلــطــيــئــة
األصــلــيـة" كــانت بــدايـة مــشـاكل
االنــقــســام في الــعــائــلــة وشـرود
األبــــنـــاء عن الــــبـــيت الــــعـــائـــلي
وابـــتــعــادهم عن الــوالــدين ومــا
يــفــرضه مــثل هــذا االبــتــعــاد من
سـوء الـعالقـة بـ الـطـرفـ ومن
جـــفــاء ومــشــاكل وفــقــدان واجب
االحـتـرام والتـقـديـر الـذي أوصى
بـه الـــله اخلـــالق خـــلـــيـــقـــته. في
ــسـاويــة عــمــومًـا وفي األديــان ا
سـيـحـية بـصـورة خاصـة نـقرأ ا
ونــتـــعــلم الــكـــثــيـــر عن مــفــردات
وأمثلـة وتوصيـات وهي تتحدّث
عن اإلكـرام الواجب لـلـوالدَين من
دون نــســيـــان مــا يـــنــبـــغي عــلى
الـــوالـــدين مـن واجب الـــتـــربـــيــة

والتوجيه لألبنـاء بحسب مخافة
الــله ومــحــبـــته لــلــبــشــر. يــقــول
القديس بولس في إحدى رسائله
الـعظـيـمـة: "وأنـتم أيـهـا اآلباء ال
تــغـــيــظــوا أبــنــائـــكم بل ربّــوهم
بتـأديب الرب ونـصحه" (أفـسـس
 .(6/4مـن هــنـــا تـــأتي الـــتــربـــيــة
ــنــزلــيــة في أولــويــات احلــيـاة ا
األســــريــــة الـــتـي تـــقــــتــــضي من
ـثـال الـصـالح الـوالـدين إظـهـار ا
أمام األبـناء في سلوكـهم اليومي
وفي تـصرفـاتهم مع الـقريب وفي
وسط اجملتمع الذي يقيمون فيه.
فـاحلركـة والـفعل والـسلـوك التي
تـبـدر وتـصـدر من عـنـد الـوالـدين
ـثـابـة تـبــقى في ذاكـرة األبـنــاء 
احلـــفـــر فـي احلـــجـــر. ومن هـــذه
الـبـذرة تـكـون أولى الـسـلـوكـيـات
في األخالق مـع الــبـــيت األســري
الـذي يـعيـشون فـيه ومـنه تنـتقل
فـي جــزئـــيـــات كــثـــيــرة مـــنه إلى
احمليط الذي يختلطون ويقيمون
فــيه. فــمـــا يــتــعــلــمـه الــطــفل في
الـــصــغــر يـــبــقى الـــكــثـــيــر مــنه
مـــــحــــفــــورًا فـي ذاكــــرتـه ويــــظل
يتحدث عنه حينما يكبر ويواجه
اجملــتــمع. من هــنــا يــكــون فـضل
اآلبــــاء عــــلى األبــــنــــاء كــــبــــيـــرًا
ــفـتـرض وجــوهـريًـا ولــيس من ا
جتـاهـله أو التـغـاضي عنـه. فيـما
ــدرسـة وأشــكــال الــتــعـلــيم من ا
شــأنـهـا صـقل هـذه الــسـلـوكـيـات
وتـوجيهـها في ضـوء مسـتجدّات
ــعــقــدة الــتي تــتــطــور احلــيــاة ا
وتـــتــغـــيّــر فـي الــفـــعل واإلجــراء
ــكـــان. لــكنّ وحــسـب الــزمـــان وا
الـنبتـة اجليدة تـبقى تعـطي ثمرًا
جيدًا وتلك السيئة تكون ثمارُها

مرّة وحصرمًا. 
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من أجل أن تسـير سـفينـة احلياة
بــانــســـيــابــيــة وبـــخــطى واثــقــة
بـحـسب مـا رسـمـهـا الـله اخلـالق
حــ خـلق الــعــالم ومـا فــيه ومـا
فـــوقه ومــا حتــته في ســتــة أيــام
بــحــسـب ســفــر الــتــكــوين ال بــدّ
حــيـنـئــذٍ من قـيـام الــتـزامـات بـ
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. فــاحلــيـاة الــتي اآلبــاء والـبــنــ
ــنـحــهــا الــوالــدان لألبــنـاء هي
مقـدسة في نـظر الله ويـنبغي أن
تـكون كـذلـك في تـصـوّر وفي فـكر
ــعــنى وعــقل األبــنــاء أيــضًــا. و
أشــمل يـفــتـرض وجــود نـوع من
االلـــتـــزام األدبـي واألخالقي بـــ
. فـالطـرف األول "اخلالق الـطرفـ
لــلــحــيــاة" يــتـــولى كل الــرعــايــة
اإلنـســانـيــة واجلـســديـة لألبــنـاء
حتى يـنـموا ويـكبـروا ويـعتـمدوا
على النـفس وعلى تسـيير شؤون
حـيـاتهم حـتى استـقاللـهم الذاتي
ـــنـــزلـي. وهــذا والـــشـــخـــصيّ وا
الــتـطــور في الــكــبـر وفي الــنــمـو
اجلــسـمي والـعــقـلي والــفـكـري ال
يـعــني انـقـطـاع صــلـة الـرحم بـ
األبـنــاء ووالـديـهم. بل هــنـا تـبـدأ
صــلـة من نـوع آخــر أكـثـر تــمـيّـزًا
حتدّدهـا الـتـزامات جـديـدة أدبـية
وأخالقـيـة تفـرضـهـا اجملـتـمـعات
كلّ وفق مـــفــاهـــيــمـــهــا رؤيـــتــهــا
لألحـــداث واألمـــور احلــــيـــاتـــيـــة
كان. ولعلّ أهمّ بحسب الزمان وا
ـتـقـدمة من ـرحـلـة ا مـا في هذه ا
حـياة الـطـرفـ تـنـامي االحـترام
والــــتــــبـــــجــــيـل واإلكــــرام جتــــاه
الـــوالـــدين الّـــلـــذَين يـــســـتـــمــران
بـالـســهـر عـلـى مـصـلــحـة األبـنـاء
والـتفـكـيـر بهـم حتى لـو فـارقـتهم
ــســافـات وأبــعــدتــهم الــبــلـدان. ا
فـــالــــوالـــدان يـــبــــقـــيـــان في دارة
االهتمام والتقدير واالحترام لدى
اخلـلَف الصالـح مهمـا طال الـبعد
والـزمن. وهذا مـا نـفهـمه من قول
بابـا الفـاتيـكـان فرنـسيس بـصدد
اإلكـرام الـواجب من األبـنـاء جتاه
اآلباء:" إنّ إكـرام األب واألم يعني
االعـتـراف بـأهـمّـيـتـهـمـا حـتى من
خالل أعمـال مـلـموسـة تـعـبّر عن
ــودّة والـــعــنــايــة". االهـــتــمــام وا
بــالـنـظــر لـتــغـيّــر سـلــوك احلـيـاة
والـرؤيــة إلى األشـيــاء واألحـداث
في اجملـتـمــعـات ألسـبـاب عـديـدة
مـنـهـا الـتـنـوع الـثـقـافي والـنـزعـة
نزلية وسلوك الدينية والتـربية ا
اجملـتـمع نــفـسه لـذا فـإنّ قـوانـ

نـفـتـخـر بـهـا كونـهـا من مـديـنـتـنا
نكـوبة خـريجة جـامعة ـوصل ا ا
وصـل التي  تـعـيـنهـا بـكـتاب ا
رســـمي من قــبل وزارة الــتــعــلــيم
العالي على مالك اجلـامعة كونها
ــتــمـيــزات عـلـى اجلـامــعـة أحـد ا
رفض تــعـيــنـهــا بـسـبـب الـلــجـنـة
الـطـبـيــة في احملـافـظـة والـتي لم
جتد بـابا مفـتوحا لـها سوى باب
سؤول رغم ناشـدة للسـادة ا ا
انـه من حـــقـــهـــا ولـــيس مـــنـــة او
تـفـضل او مـسـاعـدة او رحـمة من

وجـعـلــتـهم يــحـكـمــون عـلى هـذه
الــشــابــة بــابــعــادهـا عـن مــسـرح
احلـــيــاة وســجـــنــهـــا في اســوار
الـــــعـــــجـــــز واالعـــــاقـــــة والـــــتي
اسـتـطـاعـت وجنـحت فـيـمـا فـشل
فـيه االصـحـاء االقـويـاء... والـتي
ا اقاموا لو كانت في بلد آخر ر
لـــهـــا تـــمـــثـــاال ووفــروا لـــهـــا كل
اخلــدمـــة واالمـــكــانـــيــات الطالق
ـــزيــد مـن مــواهـــبــهـــا اخلالقــة ا

بدعة. وا
سـيحـية التي مـناشدة الـطالـبة ا

مـيـنـا رغــيـد طـالـبــة مـتـفـوقـة من
ــوصل تـــغــلـــبت عــلى مــديــنـــة ا
ـــرض الــذي اصــاب عــيـــنــيــهــا ا
واطفأ نورهما لـكن عقلها وقلبها
 واجـتهـادهـا جـعـلهـا شـعـاعا بل
شمسا للتـميز والتفوق والنجاح
الذي نحن في امـس احلاجة اليه
فـي الـــعــــراق الـــذي يـــعــــيش في
ـظلـمـة...هذا الـبـلد أسوء ايـامه ا
الــتــعــبــان والــذي حتــول لالسف
سؤولـ العميان وطنا لـبعض ا
الـــذي فـــقـــدوا نـــور الـــبـــصـــيــرة

جـــــديــــــد عـــــلـى مالك الـــــوزارات
الـــعـــراقـــيـــة   رفض و إلـــغــاء
تـعـيــيـني بـســبب فـقـدانـي نـعـمـة
البصر  كـون القانون العراقي ال
يــسـمح لـلـمـكــفـوفـ بـالـعـمل في
مــؤســـســـات الـــدولـــة و خـــاصــة
الـعـلــمـيـة مــنـهـا  مـع الـعـلم إني
هام رغم أستـطيع القـيام بكـافة ا

ظرفي الصحي)
واضـــافت (أرجــو من ســـيــادتــكم
الـــــــنــــــظـــــــــــر فـي طــــــلــــــبــــــنــــــا
وإسـتــــــــثـنـائي مـن هـذا اإلجراء
ألنه أبـسط حق مـن حقـوقـي وأنا
أنهي عقد من التميز في الدراسة
ـطاف إلى مسـتقبل ليـنتهي بي ا
مجـهول ال حتتـرم فيه ال دراستي
وال مــــــــــجـــــــــهـــــــــــــــــــودي و كل
ـطح الـيه هو تـعـبي)..(و كل ما 
االرتقـاء بواقعـنا التـعليمي ورفع
إسم مــديـنــتــنـا وبــلــدنـا الــعـراق

عالياً)
ان الـدستور الـعراقـي لعام 2005
ـكـانـة الـعـليـا في والـذي يـحـتل ا
الـهرم الـقـانـوني فـي اي دولـة قد
ــادة 22 أوال (الـــهـــمل نص فـي ا
ـا يـضـمن حق لـكل الـعــراقـيـ 
ادة 32 ـة) وفي ا لـهم حـياة كـر
ــعــاقــ وذوي (تـــرعى الــدولــة ا
االحــتـيــاجــات اخلــاصــة وتـكــفل

احـد عـلـيـهـا النـهـا خـريـجـةكـلـيـة
اآلداب- قسم اللغة العربية لسنة

.2018-2017
وحــصــلـت قــبل أشــهــر مــوافــقــة
وزارة الـتـعـلــيم الـعـالي و حـسب
كـتاب رسـمي عـلى تـعـييـنـهـاعلى
ــوصل كـــونــهــا مالك جـــامــعـــة ا
ليست األولـى على كليـتها فقط و
وصل ا األولى على جامعة_ا إ

بتقدير إمتياز .
ـــــدة أربع ســـــنــــوات وكـــــانت و 
األولى على اجلامعة رغم حالتها
ومعـاناتهـا من ظرف عـصيب 
األول كــونــهــا ضــريــرة ونــســبــة
ـــئــة رغم الـــرؤيــة لـــديــهــا  0 بــا
مــحـاوالت الـعالج داخل و خـارج
الـــعـــراق و لــفـــتـــرات طـــويـــلــة 
والظرف الثاني كونها نازحة من
ـــوصل بـــعــد إحـــتالل مــديـــنـــة ا
داعش  كــــونــــهـــا مـن اخـــوتــــنـــا

. سيحي ا
رغم كل هذه الظروف  إستطاعت
مـيــنـا أن حتــقق تـفــوقـا وتــمـيـزا
ـديــنـتـهـا من ونــصـراً ألهـلــهـا و 
خالل ارادتـهـا وانـتـصـارهـا عـلى

كل تلك الظروف.
واضـافت فـي مـنــاشــدتـهــا (بــعـد
عــرضي عــلى الــلــجــنـة الــطــبــيـة
كـــإجـــراء روتــيـــني لـــكل مـــوظف
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صـار حـلـمـنـا الـيــوم مـسـتـحـيال ان جنـد في الـوطـن من يـعـيـد لـلـمـثـقف
ـريض بـالـفـسـاد واجلـهل الـعـراقي مـكـانـته في هـذا الـواقـع الـعـراقي ا
ـفـكـر في آخـر قـائـمـة فـئات ـثـقف وا ويـجـعل جـهلـة االمـة اسـيـادهـا وا
ا ومثقفا غادرنا فـقراً ومرضاً ولم نشعر برحيلهم بل اجملتمع. وكم عا
ان عدد الـذين سـاروا في جنـازتـهم وشيـعـوهم الى مثـواهم االخـير اقل
من عـدد الــكـتب الـتي وضــعـوهـا وألــفـوهـا! واحلــقـيـقــة أن أقـسى مـوت
للمثـقف هو أن يدفن داخل جلـده وأن ينزف إنسـانيته حتى آخـر كلمة
ودمه حتى آخر قطـرة بدون أن يراه أحد ألن هنـاك نزيفا داخـليا وغير
منـظـور للـذات ولـيس فقـط للـدم. أي وطن هـذا الذي كـان سـابقـا تـنسب
لألدباء والفنان واهل الفكر وغدت تنسب للصبيان من اهل السياسة
والـغنـاء واالعالم واي عـار لـلـحـكـومـات وهي حتط من قـيـمـة مـفـكـريـها
وعـلـمــائـهــا وتـقـطع عــنـهم ارزاقــهم وتـسـتــقـطع من رواتــبـهم الـهــزيـلـة
هانـة وجتعل اآلخرين أصحاب السياسة وت والقتل وا وحتاصرهم با
واجلهلـة يعـيشـون بحـبوحـة العيش الـرغيـد في قصـور احلرام وحـماية
ـذموم من الـسلـطة ثـقف العـراقي ا اجليـوش اجلرارة!  مـسكـ حـال ا
ـشـكـوك من الـسـيــاسـيـة ألن قـدره أن يــكـون مـثــقـفـا وصـاحـب رأي وا
ـا يجـعله السـلطـة الديـنيـة التي تـراه ملـحـدا في قيـاساتـها وفـتاويـها 
دائمـا يـشـعر بـاالغـتراب عـن نفـسه ومـحـيطه حـائـراً مـربكـاً غـير واثق
يواجه مـجـتـمعـاً مـأزوماً مـثـقالً باخلـيـبـات وسلـطـة منـهـزمة تـسـعى إما
لـتـوظـيـفه أو تـهـمـيـشه أو سـجــنه أو اغـتـيـاله جـسـديـا ومـعـنـويـا. أشـعـر
باخلـجل حـقـا ألن الكـثـير من عـلـمـاء الوطن يـعـيـشون الـيـوم في أتعس
ايامهم فقراً ومـرضاً واهماال وغـربة بينمـا يعيش فرخ وُلـد لتوّه ال يفقه
بـاحلــروف االبـجــديـة والـكــتـابــة وابـجــديـات احلــيـاة في نــعـيم االعالم

واألضواء وبذخ احلياة ومسرات القصور واسرارها. 
 لسـت ناقـمـا والحـاسـدا عـلى صـبيـان الـيـوم بـقـدر مـا احلـم في اعادة
ـاطـاً مـرضيـة وشـيـزوفرنـيـة مـدمرة ال تـسـاعد التـوازن جملـتـمع خلق ا
ـا تؤسس لـعالم اسـتهالكي مـريض تغـيب فيه على رقي اجملـتمـعات ا
االمثـلـة اجلـيدة او تـغـيـيبـهـا اعالمـيا ألن أكـبـر اخلسـائـر هي خـسارة
الطاقة البشرية عندما تشـوهها السخافة واجلهل فكم من جنم شهره
جهله وابـتذاله وكم من  كـاتب عظـيم مغـمور ال يعـرفه أحد من الـشباب
بسـبب االعالم ورسالـته التـجاريـة الن النـجومـية أصبـحت في أوطـاننا
جتارة مدمـرة ونرجـسيـة مريـضة وثقـافة لـلغـباء واالنهـيارات الـقيـمية
الـتي تـشـجـع عـلى االنـكـفـاء وقــبـول الـهـدم وبـنــاء جنـوم فـارغـ اشـبه
بفـقـاعـات ال تـلبث أن تـنـفـجـر وتخـتـفي. أي أوطـان هـذه التـي جتعل من
الصـبـيـان اليـوم جنـوم اجملـتـمع في ليـلـة وضـحـاها ألنه دنـدن بـحـرف
ال وبـهرجة األلوان واألضواء بأغنية لـيست اغنيـته وتسخو علـيهم با
ـكن لـعـالم ومـفـكـر واديب أن يـكسـبه من ا ال  وخـدع التـكـنـولـوجـيـا 
ـال والـشـهـرة لـو قـضي عـمــره في الـكـتـابـة واالبـداع واالبـتـكـار? فـمـا ا
عادت دواوين الشعر والقصص والروايات وبحوث العلماء تعني العرب
وتشغلهم أكثر من هزة راقصة وأغنـية مبتذلة الكلمات والصور ووجه
زيف صنـاعة (البوتكس) و(الفلر). وأي فنانة قبيحة أعـاد لها اجلمال ا
ـثقف جـسديـا كمـا حدث وطن هذا الـذي يصـر على مـنهـجيـة اغتـيال ا
لـلـكثـيـرين وآخـرهم الـروائـي الشـجـاع عالء مـشـذوب ألنه أصـبح أداة
ـال فـائـضــة عن احلـاجـة اجملـتــمـعـيــة ال أهـمـيـة لــوجـوده ذلك أن قـوة ا
والـسـلـطـة لم تـعـدان حتـتـاجان إلـى مـبـررات أخالقـيـة وثـقافـيـة وال إلى
مسـوغـات اجتـماعـيـة كي حتقـقـان شرعـيـتهـمـا ألنهـما اسـتـعاضت عن
ثقف ودوره بوسائل أخرى مثل القتل واالستبداد والتهميش والقمع ا
مسـوسة في اجلحيم والترويع الفـكري. وبهـذه الصورة تكـون الثقافـة ا
ـثقف خـارج تغـطيـة الوطن. وثقـافة اجلـاهلـية قد العراقـي قد رسبت وا
جنــحت واجلــهالء اســيــاد الــوطن!  ونــقــول سـخــريــة مع مـن قـال: ان
مؤخـرة هيـفاء وهـبي أصبـحت اليـوم أهم من مقـدمة ابن خـلدون وشـعر
ـــــتــــــنــــــبي?                                                                 ا

  

احلـــيــاة مـــعـــرّضـــة هي األخــرى
للـخرق والـكـسر بـفعـل التـقصـير
واإلهـــمـــال وعـــدم الـــقـــدرة عـــلى
ـسـؤوليـة من طـرف على حتـمّل ا
حـسـاب الـطـرف اآلخـر. وهـذا من
شــــــأنـه أن يــــــخــــــلـق مــــــشــــــاكل
وصـعـوبـات ويـقـيم حـسـاسـيات
ب اآلباء واألبنـاء قد تصل حلدّ
القطـيعة واالنـتقام في حاالت من
الــيـأس وعـدم الــرضـا والــشـعـور
بـالـقـنـوط بـسـبب هـذا الـنـوع من
اإلهـمـال. لـكنّ مـثل هـذه احلـاالت
الشاذة ال يـنبغي أن تـكون مدعاة
لقـطع الـعالقـة وصـلـة الـرحم ب
الـــطـــرفــــ وال ســـبـــبًــــا مـــبـــرّرًا
لالنـتــقـام. وإذا كـان الــغـضب في
ظـلّ هــــذه األحـــــداث والـــــوقــــائع
مـحـتمالً إالّ أنه يـنـبغي أن يـبقى
في حدود عدم الرضا واالختالف
في الـرؤى إلـى األشـيـاء الــقـابـلـة
لـــلـــتــقـــديـــر والـــتــقـــو من دون
االنــزالق وراء الـقــطــيــعـة مــهــمـا
كانت الـظروف. فاألبـناء ليس من
حقهم وال من سـلطانهم مـحاسبة
آبـائـهم عـلى تـقـصيـر حـاصل في
الـتـربيـة األسـرية بـسـبب ظروف ٍ
قد تكون أملتها عليهم أوضاعُهم
ـــعــاكـــســة االســـتـــثــنـــائــيـــة أو ا
ـشـيـئــتـهم.   نـسـتـخـلص من كلّ
هـــذا أنّ إكـــرام الـــوالـــدين واجب

اســـتــوجـــبـــته إرادة اخلـــالق من
األبنـاء جتـاه اآلبـاء مـهـمـا كانت
الـظـروف والـوقـائع ذلك ألنّ هـذا
الــفـعـل بــإكـرام الــوالــدين يــدخل
ضــمن وصــايــا الـلـه الــعـشــر في
سيحـية التي استخـلصتها من ا
وصـــايــا الـــنــبـي مــوسـى والــتي
أُنـزلـت عـلى شــعب إســرائـيل في
. ويـــتــضح ذات الـــعــهـــد الـــقــد
التـأثـيـر الذي طـغى عـلى تـعـاليم
اإلسالم فيمـا بعد والذي يوصي
بـبـرّ الوالـدين وحتـاشي نـهرهـما
ومــعــصـيــتــهــمــا وتــقـد واجب
االحــتـرام واإلجالل لــهـمـا مــهـمـا
كــــانـت الــــظـــــروف واألســــبــــاب:
"وبالوالدين إحسانًا" (النساء 36
واألنـعـام  .(151واألكــثـر من هـذا
مـا أوردته اآليـة الـتـالـيـة بـلـمـزيد
يْـنَـا من اإلكـرام لـلـوالـدين: "وَوَصـَّ
الْــإِنْــسَــانَ بِــوَالِــدَيْهِ حَــمَــلَــتْهُ أُمُّهُ
وَهْـــنًـــا عَـــلَى وَهْـنٍ وَفِـــصَـــالُهُ فِي
عَــامَــيْنِ أَنِ اشْــكُــرْ لِي وَلِــوَالِــدَيْكَ
إِلَـيَّ الْمَـصِـيـرُ" (لـقـمان:  .(14وفي
اعـــتــــقـــادي أنّ هـــذا الــــنـــوع من
االحــتــرام والــتــبــجــيل لــيس من
شأنه إذالل األبناء أو التقليل من
شــأنـهم ومن وضــعـهم بــقـدر مـا
يـشدّ من أزرهـم ويدفـعهم لـلمـزيد
من أعـــمـــال الـــرحـــمـــة واحملـــبــة
والـصـبـر الـتي جـزاؤُهـا جـمـيـعًـا

رضـــا الــله ورضــا الـــوالــدين في
الـدنـيـا وفي اآلخـرة. وهـذا أمر ال
يـــقــــبل الــــتــــأويل واالجــــتــــهـــاد
واالعــتــراض ألنه وصــيــة الــرب
اخلالق وقد اتفقت عليه األنبياء
والـــرسل واألئــمــة تـــمــامًــا كــمــا
حــســبه واعــتــمــدُه الــنــاشــطــون
ــنـــادون بـــحـــقـــوق اإلنـــســان وا
والـــــداعــــمــــون إلنـــــشــــاء أســــرة
مـتــمـاسـكــة مـبــنـيـة عــلى احملـبـة
واخلــدمــة والــرحـمــة واالحــتـرام
صاحلة مع الذات ومع اآلخر. وا
أخـــيــرًا مــهـــمــا كـــانت وجــهــات
االخـــتـالف واخلالف بـــ اآلبـــاء
ـودة والـرحـمة والـبـنـ تـبـقى ا
واالحـتـرام من ضـرورات الـعـيش
الــيـومي ومن الــفـضـائـل والـنـعم
التي يسعى إليها البشر السويّ.
إذ بـــهم صـــارت حــيـــاة األبـــنــاء
ومــنـهم جــاءت الــتـربــيــة مـهــمـا
كــانت هـذه نــاقـصـة أم كــامـلـة أم
مـــتـــزعـــزعـــة. لـــذا يـــبـــقـى إكــرام
الــوالـدين من الــوصـايـا الــكـبـرى
الــتي أمـر بــهـا الــله رب األكـوان
ومــــالك الـــســــمـــاء واألرض ومـــا
فــيـهــمـا من عــنـاصــر. فـحــيـاتُــنـا
وحياتُـهم ب أيديه. ومَن يرضي
الـوالـدين في األرض يــلـقى رضـا
الـــله في األرض والــســـمــاء عــلى
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تـــأهــيـــلـــهم بـــغــيـــة دمــجـــهم في
اجملتمع) .

ان الدولـة ملزمـة بحمـاية ورعاية
ـــواطــــنـــ وخــــاصـــة ذوي كـل ا
االحـتـيـاجـات اخلـاصة الـذين هم
نــسـائم وبـريــد الـرحـمــة االلـهـيـة

ليتعظ 
الناس ويتذكروا ويعظموا النعم
الـتي مـنــحـهـا لـهم وحـرم آخـرين

منها.
اوان االســـتـــجـــابـــة الـــســـريـــعــة
ــنـــاشــدة الــطـــالــبـــةالــعـــراقــيــة
ــســيـحــيــة من قـبل ــوصـلــيـة ا ا
الــدكــتــور بــشــيــر حـداد الــنــائب
الـثــاني لـرئـيس مــجـلس الـنـواب
وكـــلـــمـــاتـه (ســـنـــتـــصل بـــوزارة
واطنة التعليم العالي النصاف ا
مـــيــنـــا رغـــيــد عـــســـكــر الن ذوي
االحــتــيــاجــات اخلــاصـة لــهم كل
احلــقــوق الــتي يــســتــحــقــونــهــا
تمـيزين مـنهم) تـعيد وبـخاصـة ا
االمل الى قلـوبنة جـميعـا بانه ما
زال الـعـراق بـخـيـر وانه مـا زالت
هــــنــــاك فــــرصــــة وامـل وبــــصـــر
ــكن ان تـنــقـذ مــيـنـا وبـصــيـرة 
ومــــــــــــــــئـــــــــــــــات اآلالف مـن ذوي
االحـــتــيــاجـــات اخلــاصـــة الــذين
تمـثلـهم مـينـا الـبصـيرة في وطن

العميان!
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النجف

ـشـهـورة نـواس في خــمـريـاته ا
وغــــيـــره مـن الـــشــــعــــراء الـــتي
عـلـمـتـهم بـغـداد الـتـرف والـغنج
الـتي والــدالل والـغـنــاء األصـيل
حـوَّلَتْ الـشاعـر البـدوي علي بن
اجلهم من البدواة إلى التحضر

حيث قال:
ـــهـــا بـــ الـــرصـــافــة عـــيـــون ا

واجلسرِ
جلبْنَّ الهوى من حيث أدري وال

أدري 
لـنــعـود إلى مـرويـات األصـمـعي

وتَرَف بغداد:

الــتـعـايش الــتي أنـصـهـرت في
بـودقــتـهــا احلـيــاتـيــة مـخــتـلف
كونـات األجتـماعيـة والديـنية ا
ـذهبـيـة والفـكـريـة. كانت في وا
دارس مديـنة بـغـداد عشـرات ا
ومثلها من األسواق واحلانات
 واألديـرة  ومئـات احلمـامات 
ساجـد واجلوامع ورباطات وا
تـصوفة الـتي كان يعيش في ا
زوايـــاهـــا احلـالج  والـــســـهـــر
وردي وأبـويــزيـد الــبـســطـامي
ـتصـوفة  مـثلـما وغيـرهم من ا
ـالح أبو كـان يـحـيي لـيـالـيـهـا ا

يروي األصمعي في واحدة من
مــرويــاته عن بــغــداد عــاصــمــة
الــعـــشق واجلـــمــال والـــتــرف 
بـــغــداد حــاضـــرة الــعـــالم أيــام
الــعـــبــاســيـــ  بــغـــداد الــعــلم
عرفة  مدينة أهل الكالم من وا
ـــعـــتــزلـــة الـــذين نـــشـــأوا في ا
الــبـصــرة ثم أنـتـقــلـوا بــفـكـرهم
ومــجــادالتــهم مع أهل احلــديث
واألشاعرة إلى الكـوفة وبعدها
إلى بـغـداد التي كـانت حتـتضن
جهابذة الـعلماء في كل صنوف
ـعرفـة والعلـوم وكانت مـدينة ا

أفي ربــــــعـكِ اخلـــــالـي مــــــكـــــان
خليمتي

فـقـلتُ لـهــا كال فـقـالت فـهـا هـنـا
كان الرحب أعقلُ ناقتي  بهذا ا
فقـلتُ لـهـا كال فقـالتْ إذا هـنا...
ســـأنــصـبُ أعــوادي وحـــبــــــلي

وعدتي 
ولـكـنه لم يـســمح لـهـا بـالـنـزول
بــقـربه ألنه يـنــتـظـر مــعـشـوقـته
البـدوية وتستـمر احملاورة على

لسانه
ـا... فـقــلتُ لـهــا كال فـقــالت فـأ
على تلكم الربوات حل حملنتي 
فـقـلتُ لـهـا كال فـقـالت فـتـلـكم ...
نــــهــــايـــــات أحــــزاني ووجــــدي

وحيرتي 
ويـسـتـمــر تـوسـلـهـا به لـلـنـزول
بــقـربه ألنــهـا مــتـيـمــــة به وهـو

اليعلم 
فقلتُ لها كال فقالت أليس لي...
مكان بتلك الدار تؤويني ليلتي
فــقـلتُ لـهــا كال فـقـالت بــفـيـئـهـا
أُقضي نهاري ثم أرحلُ باللتي 
ويــســتــمـر بــرفض نــزولــهـا مع
أحلاحـها الشديـد وسط ذهولها
لــهــذا الــرفض وهـي اجلــمــيــلـة
الــتي يــتـمــنى وصــالــهـا عــلــيـة

يروي األصـمعي أن أحـد شباب
أحبَ فــتـاةً ـيــســورين بــغــداد ا
بـــدويــةً جـــمــيــلـــة جــداً  كــانت
تــسـكن مع أهــلـهــا في الــبـاديـة
الــواقــعــة شــمــال غــرب بــغــداد
بـأجتــاه مـنــطـقـة األنــبـار  تـركَ
ـيــسـور أهـله في هــذا الـشـاب ا
بغـداد وأخـذ خيـمـته وعدته مع
بــــعض حـــــاشــــيــــته  ونــــصب
خـيمـته خـلف الـتالل والـربوات
الــتي تـســكن فـيــهـا مـعــشـوقـته
الـبـدويـة مع أهــلـهـا حـيث كـان
عــلى مـوعــدٍ مـعــهـا تــزوره لـيالً
إلى خـيـمـته  ولـكـنه مـا أن حط
رحــاله ونـصـبَ خـيـمــته  حـتى
شــاهــد ركــبــاً بــجــواره وأمــراة
فــائــقــة اجلــمــال  عـلـى هـودج 
سـلــمت عـلــيه  وأسـتــأذنـته أن
تــنـزل بــجـواره ( وهــذه األمـرأة
اجلـمـيـلـة هي طلـيـقـة أحـد قادة
اجلــــيش الــــعـــبــــاسي أحــــبـــته
بـجـنــون وهـو ال يــعـرف بـذلك 
وهي قد عـلمتْ بـرحيلـه فتبـعته

مع موكبها).
وهذه هي احملاورة بيـنهما بعدَ

أن سلمتْ عليه:
ـا تــهـاوتْ وقـالت.. فـقُــلتُ لـهــا 

الـقوم ولـكن ذنـبهـا أنهـا أحـبته
وقــد تـبـعـتـه إلى الـصـحـراء كي
حتـظى بـوصاله ولـكـنه يـتـمنع

وتستمر احملاورة:
فــــــقــــــلتُ لــــــهــــــا كال فــــــقــــــالتْ
تَــعَــجُــبــا٠٠٠ًألــيسَ بِــكُمْ عــطف

يُداري مذلتي 
فـقلتُ لـها كال فـسمـعي وناظري
وعـــــقــــــلي ووجـــــدانـي وروحي

وحالتي 
وقــــلـــبي ومـــاحتـــوي الـــعـــروق
ومـاأحــتـوتْ عــلـيه احلــنـايـا أو

بصدريّ حَلَتِ
ن ـن أهـــوى أســــيـــر  رهـــ 
ســــعت... الـى دارهِ رجــــلي وإال

. فشُلتِ
ــــرويـــة الــــتي رواهـــا بــــهـــذه ا
األصــمــعـي كــيف كــانت بــغــداد
أيـام العباسـي قبل أثـني عشرَ
قــــرنـــاً من الـــتـــطـــور والـــرقي 
ومــاوصـلتْ إلــيه بــغـداد الــيـوم
ونـــــحن فـي الــــقـــــرن الــــواحــــد
والــــعــــشـــــرين من الـــــتــــخــــلف
والــنـــكـــوص بــفـــضل األحــزاب
األسـالمـــــيـــــة الـــــتـي جـــــثـــــمت
صـير بغداد خاصة وحتكمت 

والعراق عامة
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