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معرض طهران الدولي للقرآن يكرم جناح العتبة الحسينية

صفاء السيالوي :القرآن الكريم هو رسالة لتوحيد الشعوب

ق � ��ال م ��س���ؤول االع� �ل ��ام ال� �ق ��رآن ��ي يف ال�ع�ت�ب��ة
احلسينية املقدسة ان القرآن الكريم هو املشرتك
األساس بني مجيع املسلمني وهو رسالة لتوحيد
الشعوب ،والقرآن الكريم هو دستور ونتمنى بأن
ي�ك��ون العصب الرئيسي ل�لاس�لام ي��وح��د كلمة
االس�لام لنرى كتاب اهلل واملسلمني جبنب واحد
وص��ف واح ��د وان �ش��اء اهلل متهيداً لظهور االم��ام
احلجة عجل اهلل فرجه الشريف.
ال��وف��اق /خ ��اص :يف مقابلة أج��رت�ه��ا صحيفة
ال��وف��اق م��ع االع�لام��ي صفاء ال�س�ي�لاوي مسؤول
دار القرآن بالعتبة احلسينية املقدسة :قال حنن
سعداء جداً مبشاركتنا معكم يف املعرض الدولي
ال�س��ادس والعشرين للقرآن الكريم ،ه��ذا اللقاء
الروحاني العامر بذكر اهلل عز وجل خدمة للقرآن
الكريم ،ويعترب ه��ذا املعرض عبارة عن مظاهرة
علمية ودي �ن �ي��ة م�ه�م��ة ج���داً وحن ��ن يف ال �ظ��روف

الراهنة اليت يعيش فيها العامل االسالمي واالمة
االسالمية اليت تعيش حالة التباعد بني شعوبها
فهذه التظاهرة نستطيع ان نعتربها عم ًال من
اجل الوحدة االسالمية .ولقد شهد القسم الدولي
للمعرض ،حضور  26شخصية علمية وثقافية
وفنية من دول خمتلفة مبا فيها العراق وماليزيا
وتركيا وروسيا ومجهورية آذرباجيان.
وق ��ال ال �س �ي�لاوي :ش��ارك��ت العتبة احلسينية
امل�ق��دس��ة م��ن خ�لال قسم دار ال �ق��رآن ال�ك��ري��م يف
املعرض بدورته  26وهذه ليست املشاركة االوىل
ل��دار ال�ق��رآن الكريم حيث سبق وان شاركت يف
 5سنوات وحصلت على املركز الثاني بالنسبة
للمعارض ال��دول�ي��ة .وأض ��اف ال�س�ي�لاوي ب��أن دار
القرآن الكريم يف العتبة احلسينية املقدسة ينشر
الثقافة والوعي للمجتمع العراقي ،وفيما يتعلق
بنشاطات دار القرآن الكريم يف العتبة احلسينية

املقدسة يوجد ل�ل��دار عشرة ف��روع يف حمافظات
ال �ع��راق ومخ�س��ة يف اخل ��ارج (ل�ب�ن��ان واندونيسيا
وط �ه��ران وق ��م امل�ق��دس��ة واه � ��واز) وس�ي�ت��م افتتاح
مكتبني يف سوريا وتركيا انشاء اهلل قريبا.
واض ��اف :لدينا عالقات وطيدة مع دار القرآن
الكريم يف مشهد املقدسة فيما يتعلق بالثقافة
القرآنية واحملافل والبحوث املشرتكة.
وأشار ان من برامج الدار عشرة مشاريع قرآنية
وملدة عشر سنوات واهمها حتفيظ القرآن الكريم
أللف شخص وحتقق هذا وهلل احلمد والتحق يف
هذا املشروع  4600حافظ للقرآن الكريم ووصلنا
اىل اجل ��ام��ع ��ات وال��س��ج ��ون وك ��ذل ��ك فتحنا
م�ع��اه��د للتوحيد وم�ع��اه��د للمسابقات لطلبة
العلوم الدينية ومسابقات دولية وداخلية ولدينا
مشاركون حصلوا على جوائز دولية يف مسابقات
خ� ��ارج ال �ع ��راق ول��دي �ن��ا اي �ض��ا م��راك��ز للتدريب
وال �ت��أه��ل ال�ت�رب ��وي ل�لاه�ت�م��ام ب��امل�ع�ل��م ال�ع��راق��ي
والوافدين من خارج العراق.
واض ��اف ال�س�ي�لاوي :اص��درن��ا اي�ض��ا ح��وال��ي 60
اص���دارا ب ��دار ال �ق��رآن وم��ن اهمها م��وس��وع��ة أهل
ال �ب �ي��ت(ع) بستون جملد ق��رآن��ي ،وك��ذل��ك من
امل�ش��اري��ع املهمة ج��ائ��زة ك��رب�لاء ال��دول�ي��ة وال�تي
ستكون دورتها االوىل هذا العام وستبدأ من شهر
ش��وال وستكون وطنية وكذلك مشاريع حبثية
يف جمال القرآن الكريم ،ويف هذا اخلصوص لدينا
اذاعة ومكاتب قرآنية.
وأوض � ��ح ال �س �ي�ل�اوي ب� ��أن ال� �ق ��رآن ال �ك��ري��م هو
املشرتك االساسي بني مجيع املسلمني وبالعمل
بتعاليمه س�ت��زول مجيع اخل�لاف��ات ال�تي يعاني
م�ن�ه��ا ال �ع ��امل االس�ل�ام ��ي ،وه ��و رس ��ال ��ة لتوحيد
الشعوب ،ال�ق��رآن الكريم هو دستور ونتمنى بأن
يكون القرآن كالم اهلل العصب الرئيسي لالسالم
يوحد كلمة االسالم لنرى كتاب اهلل واملسلمني
جب�ن��ب واح ��د وص ��ف واح ��د وان �ش ��اء اهلل متهيداً
لظهور احلجة(عج).
قال صفاء السيالوي :اننا نشاهد االقبال الكبري

من مواطين اجلمهورية االسالمية على املعرض،
ومن اجلميل ان ثقافة الشعب االيراني تتمثل يف
احلضور الكثيف اىل املعارض وهذا يدل على أنه
شعب يقرأ ويطالع ويستوعب.
وأض��اف بأن هذه ال��دورة من املعرض تشهد ایل
جانب االهتمام بالقرآن الكریم اهتماما خاصا
بالعرتة النبویة الشریفة وال ��ذي أك��ده حدیث
الثقلنی من انهما یسریان معاً ولن یفرتقا ،األمر
الذي أضفی علی هذا املعرض طابعاً ممیزاً وخلق
فرصة رائعة للزوار لكي یشاهدوا معرضاً متكام ًال
يف هذا اجملال.
وق��ال السيالوي ب��ان للعتبة احلسينة املقدسة
ودار القرآن الكريم مشاركات كثرية يف معارض
دول �ي��ة ول�ك��ن النكهة يف اي� ��ران ختتلف ح�ي��ث ال
توجد م�ع��ارض دول�ي��ة يف شهر رم�ض��ان ،كما ان
شهر رمضان هو شهر القرآن وايران تفتح معرض
القرآن يف هذا الشهر الفضيل وهذا شيء مجيل
جدا.
ولقد اخ�ت��ارت اللجنة املنظمة ملعرض طهران
الدولي للقرآن الكريم جناح دار القرآن الكريم
التابع للعتبة احلسينية املقدسة كأفضل جناح
يف املعرض من حيث احملتوى والديكور.
وش � ��ارك يف امل� �ع ��رض اك �ث ��ر م ��ن  50م��ؤس�س��ة
وم ��رك ��زا ح �ك��وم �ي��ا ،و 32م��ؤس �س��ة ق��رآن �ي��ة غري
حكومية ،و 15مركزا تابعا للحوزات العلمية.
كما شهد القسم الدولي للمعرض ،حضور 26
شخصية علمية وثقافية وفنية من دول خمتلفة
مب ��ا ف�ي�ه��ا ال� �ع ��راق وم��ال �ي��زي��ا وت��رك �ي��ا وروس �ي��ا
ومجهورية آذرباجيان.
اجلدير بالذكر أن فعاليات ال ��دورة ال �ـ 26من
املعرض الدولي للقرآن الكريم انطلقت من 19
م��اي��و امل��اض��ي يف مصلى االم ��ام اخل�م�ي�ني(رض)
وس ��ط ال�ع��اص�م��ة االي��ران �ي��ة ط �ه��ران حت��ت شعار
«القرآن نرباس اهلداية» ،واستمرت أعماهلا لغاية
 4يونيو  /حزيران احلالي.
سهامه جملسي

مکتبة الروضة الرضویة تحتفظ بمصاحف شريفة بخط االمام علي (ع)

عرض اعمال لفنانني ايرانيني في روما

تقيم مؤسسة طهران للفنون التجريدية املعاصرة ،وبالتعاون مع
املستشارية الثقافية للجمهورية االسالمية يف العاصمة االيطالية
روم� ��ا ،م�ع��رض��ا ل�لاع �م��ال ال�ف�ن�ي��ة امل �ع��اص��رة ال� � �ـ( )70م��ن الفنانني
االيرانيني وذلك يف صالة الفن (دوموس رومانا ارت غالري) ،وحتت
عنوان (الفنون االيرانية).
وقد افتتح املعرض يف اخلامس من يونيو ويستمر حتى يوم االربعاء
 13يونيو.
وقد سعى الفنانون االيرانيون يف هذا املعرض لوضع جانباً أجواء
التوتر واملخاوف لدى اجملتمع املعاصر وأوج��دوا حالة من التنظيم
الدقيق ومناخاً جدياً وخالقاً حمافظني فيه على تقاليدهم وعاداتهم
املتوارثة .يذكر ان الفنانني االيرانيني يسعون على املستوى الدولي
إلستعراض تصوراتهم وأفكارهم املستقبلية واقامة صلة واضحة مع
العامل احلديث .علماً ان تنظيم معارض لألعمال الفنية يف أجواء
وثقافات غري ايرانية يستقطب متلقني كثريون ويوجد مناخاً يتم
يف ظلة تبادل اآلراء واالفكار الفنية.
اجلدير ذك��ره ان الفن االيراني هو من اغنى الفنون التأرخيية
يف العامل ،وله مكانة مهمة يف جوانب مثل الفن املعماري والرسم
واحلياكة وصناعة الفخار واخل��ط واالعمال الفلزية والتماثيل،
وكان له تأثري على احلضارات اجملاورة ،واصبح بشكل تدرجيي جزءاً
من االساليب الفنية االسالمية.

ي �ت��م ح �ف��ظ ت�س�ع��ة جم��ل ��دات م ��ن امل �ص �ح��ف ال�ش��ري��ف
واج��زاء قرآنية ن��ادرة منسوبة اىل خط يد اإلم��ام علي(ع)
وذل ��ك يف خ��زان��ة ال �ق��رآن يف املكتبة امل��رك��زي��ة للروضة
الرضویة مبدينة مشهد .وفقا للعالقات العامة والشؤون
الدولية يف مؤسسة املكتبات واملتاحف والوثائق للروضة
الرضویة الشریفة يف مدینة مشهد فقد ذك��ر املسؤول
عن ادارة املخطوطات بهذه املؤسسة بأن أكرب جمموعة
من املصاحف الشريفة املنسوبة إىل األئمة االط�ه��ار(ع)
حم�ف��وظ��ة يف متحف امل�خ�ط��وط��ات ب��ال��روض��ة ال��رض��وي��ة
خاصة وجود تسعة جملدات من الكتاب الكریم واملكتوبة
خبط اإلم��ام علي (ع) يف هذه اخلزانة وقد وصلت بعض
هذه املصاحف ایل الروضة الرضویة يف القرننی السادس
وال�س��اب��ع اهل �ج��ري وبعضها م��ن م��وق��وف��ات ال �ش��اه عباس
ال�ص�ف��وي .وأش ��ار سید حممد رض��ا ف��اض��ل ه��امش��ي ایل
وج��ود تسعة جملدات من أنفس وأن��در جملدات القرآن
الكريم واالج ��زاء القرآنية املقدسة املنسوبة ایل االم��ام
علي (ع) وقال بأنها كتبت باخلط الكويف وعلی جلد ذي
قيمة كبرية .وتدل البحوث اليت أجریت علیها بإنها بال
شك كتبت يف القرن األول من قبل أمری املؤمننی االمام
علي(ع) .وذكر أن هذا املصحف الشريف مت وقفه من قبل

علي بن ابي القاسم املقري الشروتي للروضة الرضویة وهو
یقع يف جزءین فیما صنع جلد الكتاب يف القرن الثالث
عشر للهجرة.
وأض��اف هذا اخلبری بأن متحف املخطوطات يف مكتبة
ال ��روض ��ة ال��رض��وی��ة ي�ع�ت�بر واح � ��دا م ��ن أك�ب�ر متاحف
املخطوطات القرآنية يف العامل من القرن األول اهلجري
وحتی القرن الرابع عشر وتعترب هذه اجملموعة من وجهة
نظر اللغة الفارسية والنثر وتطور النثر الفارسي يف غایة
االهمیة بالنظر ایل عملیة الرتمجة يف القرنني الرابع
واخلامس اهلجري.
واعترب فاضل هامشي ه��ذه اجملموعة بأنها من ناحیة
التجلید وانواعه تشكل مصدراً ألحباث الراغبنی يف البحث
والدراسة بشأن أنواع التجلید القدیم خباصة املصنوع من
اخلشب اخلالص واملزخرف يف القرننی الرابع واخلامس
اهلجري واليت تعترب من روائع الفن يف ایران والعامل.
وأكد بأن من أكثر هذه اجملموعة القرآنیة قیمة هي
تلك املكتوبة علی اجللد وتنسب إىل األئمة (ع) ومن بينها
املصاحف الشریفة واملكتوبة خبط اإلمام علي ( ع) واإلمام
احلسن اجملتبى (ع) واإلم��ام احلسني (ع) واالم��ام جعفر
الصادق (ع) واالمام موسی الكاظم (ع) واالمام الرضا(ع).

ساعة «شمس العمارة» تعود للعمل حسب توقيت طهران

بعد سنوات طوال ،سيستمع اهالي مدينة طهران مرة اخرى بنهاية شهر اغسطس املقبل لدقات ساعة (مشس العمارة) اليت تقرر
تصليحها وتأهيلها على نفقة (متحف قصر كلستان) .يذكر ان ساعة (مشس العمارة) هي من أشهر الساعات يف ايران ،واليت اهدتها
امللكة االجنليزية فكتوريا للملك القاجاري ناصر الدين شاه يف العام  .1873وكان الصوت العالي هلذه الساعة يقض مضجع اهالي
(قصر كلستان) ،مما حدى بأحد االشخاص بالسعي لتخفيض هذا الصوت يف العام  ،1876لكن هذا الفعل اوقف الساعة عن العمل
وبقيت هكذا حتى اآلن .يف تلك االثناء شاهدت طهران الكثري من االحداث ،لكن مل يرتفع فيها صوت ساعة (مشس العمارة) حتى العام
 2012عندما قرر مسؤولو (قصر كلستان) آنذاك بتصليحها ليصل صوتها اىل امساع اهالي طهران .حيث جرى استدعاء احد أشهر
مصلحي الساعات يف العاصمة االيرانية للقيام بهذا العمل ،وأخذ ناقوسها يدق لفرتة قصرية ،لكن نفقات صيانتها (البالغة  500الف
تومان يف الشهر) كانت عالية بالنسبة هلؤالء املسؤولني وصمتت الساعة مرة اخرى .اما حالياً فقد قرر مسؤولو (قصر كلستان) تقبل
النفقات وتعمري الساعة ليستمع لدقاتها مرة اخرى لريتفع صوتها على اصوات زمحة املرور املارة يف شارع ناصر خسرو وساحة (ارك).

عادات و تقاليد رمضانية

رمضان في مصر ..تكريس ملفهوم
صلة الرحم

إطاللة رمضان يف مصر هلا طعم خاص ،ولالحتفاء به أشكال
وأل ��وان تتج ّذر عميقا يف الضمائر والعقول… ف�لا يكاد فجره
األول ينبلج حتى تتحفز اهلمم الستقبال الضيف الكريم ،وال
يكاد مغربه األخ�ير يبشر بالعيد السعيد حتى تتطلع النفوس
مستبشرة إىل عودته ،سنة وراء سنة ،حم ّمال بالرمحة واملغفرة
والعتق من النار.
فمنذ اإلع�ل�ان ع��ن حلول شهر ال�ص��وم ،يسهر األط�ف��ال حتى
جميء «املسحراتي» -ثاني أهم مَعلم من معامل رمضان -يتبعون
خطواته أثناء جتواله يف الشوارع مهللني ومصفقني فرحا إىل

أن تنتهي جولته كل يوم .ويف املنازل ،حتضر كل أسرة فانوساً
ك�ب�يراً يتوسط ك��ل بيت ويضفي عليه ج��واً مفعماً بالراحة
والطمأنينة فرحا بقدوم شهر اخلري والربكات.
أم��ا يف ال�ش��وارع فقد اختفى أو ك��اد خيتفي منظر األطفال
وهم حيضرون الكتب القدمية واملقصات والالصق ويعملون زينة
رم�ض��ان ب��ال��ورق وب��أي��ده��م ،وحلت حملها الزينة اجل��اه��زة ،اليت
قد تبدو أفضل شكال ،لكن ما تصنعه األيدي يبقى أروع وامجل
وأكثر محيمية.
ويف رمضان ت�تردد األمهات على األس��واق استعداداً الستقبال
الشهر الكريم وإع ��داد م��ا ل��ذ وط��اب للموائد الرمضانية ،مما
خيفف حدة اجلوع والعطش عند االفطار.
وم��ن مظاهر رم�ض��ان أيضا أن يصطحب ال��وال��دان أوالده�م��ا
الصغار ألداء صالة الرتاويح يف املساجد ،لتنصرف األم بعدها
إىل حتضري وجبة السحور .ومن العادات املتبعة يف شهر رمضان
أيضاً املواظبة على ش��رب ك��أس من التمر مم��زوج�اً باحلليب،
وجتمع الكبار والصغار يف أجواء من
وتبادل الدعوات على اإلفطار ُّ
البهجة تك ّرس مفهوم صلة الرحم.

5

وم��ن ع ��ادات املصريني يف رم�ض��ان إع ��داد طبق ال�ف��ول املدمس
لوجبة السحور ،ومشروب قمر الدين اللذيذ الذي يروي العطش،
وت��زي�ين امل�ن��ازل ببعض امل�ف��ارش الرمضانية ال�تي ُت��دخ��ل شعوراً
روحانياً إىل النفوس.
لكن هناك باملقابل بعض الطقوس اليت اختفت وكانت متيز
الشهر الفضيل كمدفع اإلفطار ،الذي يفتقده الكثريون ممن
يتمنون ان يربوا أبناءهم على عادات انقرضت أو كادت يف عصر
سباق التكنولوجيا ال�تي باتت تغري مالمح كل ش��يء .من دون
مقدمات وبال استئذان.

تقول االفعى !..رغم �أن الب�رش يلعنونني �أبقى
�أف�ضل من الكثري منهم!! عندما �ألدغ �أحداً
ف�أنني على الأقل مل ابت�سم له يوماً من الأيام..
اخبار السينما

مهرجان برتغالي یستضیف اصغر فرهادي وفیلم إيراني
یستضیف م �ه��رج��ان اس�ب�ی�ن�ی��و ال�برت�غ��ال��ي
الدولي لألفالم املخرج اإليراني الشهری اصغر
فرهادي وفیلم «سدمعرب» (اشغال الطریق)
للمخرج حمسن قرائي  .وتقام اجلولة الـ 14من
مهرجان املخرجنی اجل��دد واألف�ل�ام اجلدیدة
اع�ت�ب��ارا م��ن  18حتی  25یونیو يف الربتغال
وی� �ش ��ارك ال�ف�ی�ل��م ال�س�ی�ن�م��ائ��ي «س ��د م�ع�بر»
(اش �غ��ال ال�ط��ری��ق) م��ن إخ ��راج ق��رائ��ي يف قسم
املسابقة للمهرجان ال ��ذي خیصص لألفالم
األویل وال�ث��ان�ی��ة ل�ل�م�خ��رج�ین .وی�ق�ی��م اصغر
فرهادي يف هذا املهرجان ورشة عمل تدریبیة .

الفنانة الكورية «يانغوم» تشارك في فيلم ايراني
تشارك املمثلة الكورية «يانغوم» leeyoung-
 Aeيف فيلم اي��ران��ي للمخرج «ق��رب��ان حممد

ب ��ور» وح �س��ب آخ ��ر األخ �ب ��ار ال�ت�ي ان�ت�ش��رت يف
األوس��اط الفنية فقد سافر املخرج حممد بور
إىل ك��وري��ا ب�ن��اء على دع ��وة موجهة إل�ي��ه من
املمثلة «يانغوم» الستكمال احملادثات يف هذا
اخلصوص بشكل حضوري ومباشر .
وق� ��د أظ� �ه ��رت «ي ��ان� �غ ��وم» أم �ل �ه��ا يف جن��اح
امل �ف��اوض��ات ومت � ّن��ت أن ت�ك��ون ال �ظ��روف وزم��ان
التصوير مناسبان لتتمكن من املشاركة يف هذا الفيلم إذ أنها منشغلة هذه األيام يف التمثيل
بفيلم صيين .
جدير بالذكر أن املخرج «قربان حممد بور» كان قد صنع قبل هذا فيلمني سينمائيني هما
«مرحبا بومباي» و«ابنة الشيطان» وهما انتاج مشرتك بني ايران واهلند.

«فروزان» يحصد جائزة فخرية الفضل فيلم في ()ISA
حصل الفيلم اإليراني «ف��روزان» (املتوهج)،
ع �ل��ى ج ��ائ ��زة ف �خ��ري��ة الف �ض��ل ق �ص��ة ف�ي�ل��م يف
مهرجان لوس اجنلس لالفالم املستقلة (.)ISA
ي��روي الفيلم قصة ام��رأة شابة تويف زوجها
وتعيش مع اثنني من اوالده��ا يف احدى القرى
وحت��اول ان حتمي اغنامها من احلمالت اليت
يشنها اللصوص لي ًال.
يقام مهرجان لوس اجنلس لالفالم املستقلة
( ،)ISAسنويًا لصانعي األفالم يف مجيع أحناء العامل.
اجلدير بالذكر ان فيلم «فروزان» (املتوهج) ،حصل على جائزة افضل موسيقى تصويرية يف
مهرجان «مستقلو ملبورن» يف اسرتاليا.

أربعة أفالم إيرانية في مهرجان «زنجبار» التنزاني
تشارك أربعة أفالم قصرية وسينمائية إيرانية يف فعاليات الدورة احلادية والعشرين ملهرجان
«زجنبار» الدولي لألفالم يف تنزانيا.
ويعترب مهرجان «زجن �ب��ار» أك�بر فعالية ثقافية وفنية م��ن ه��ذا ال�ن��وع يف ش��رق آفريقيا،
ويستضيف سنو ّياً آثاراً فنية من أكثر من  ۶۰دولة من شتى أحناء العامل.
وميثل إيران يف هذه الفعالية أربعة أفالم وهي:
ال �ف �ي �ل��م ال �ق �ص�ير «آر ي ��و وال� �ي� �ب ��ال» ل �ل �م �خ��رج «حم �م ��د خب� �ش ��ي» ،ال �ف �ي �ل��م ال�س�ي�ن�م��ائ��ي
«غ �ل �ن �س��ا» ل�ل�م�خ��رج «س �ت ��ار ت�ش�م�ني غ��ل»ال �ف �ي �ل��م ال�س�ي�ن�م��ائ��ي «ع �ن��دم��ا أص �ب �ح��ت ف��راش��ة»
(وق �ت��ي ب ��روان ��ة ش � ��دم) ل �ل �م �خ��رج «آرش زارع» ،ال �ف �ي �ل��م ال �س �ي �ن �م��ائ��ي «م� ��اج� ��ان» ل�ل�م�خ��رج
«رمحان سيفي آزاد».
تقام الدورة احلادية والعشرين ملهرجان «زجنبار» التنزاني من السابع وحتى اخلامس عشر
من يونيو/حزيران اجلاري.

نهاية الظلم
كان صياد يصطاد السمك ويقوت منه
أطفاله وزوجته فخرج يوما للصيد فوقعت
يف شبكته مسكة كبرية ففرح بها ثم أخذها
وم �ض��ى إىل ال �س ��وق ل�ي�ب�ي�ع�ه��ا ،ف��ال�ت�ق��ى يف
الطريق برجل قوي البنية فلما رأى السمكة
أراد أخذها من الصياد غصبا فمنعه فرفع
املفرتي عصا غليظة كانت بيده فضرب بها
رأس الصياد ضربة موجعة واخ��ذ السمكة
منه بالقوة بال مثن.
فرفع الصياد يديه ودع��ا رب��ه قائال :إهلي
جعلتين ضعيفا وجعلته قويا عنيفا فخذ لي
حبقي منه عاجال ،فقد ظلمين.
أخذ الظامل املفرتي السمكة وانطلق إىل
منزله وسلمها إىل زوجته وأمرها أن تشويها،
فلما شوتها قدمتها له ووضعتها بني يديه
على املائدة ليأكل منها ففتحت السمكة
فاها ونكزته يف أصبع يده نكزة طار بها عقله
ف�ق��ام ومل ي��أك��ل منها وذه ��ب إىل الطبيب
يشكو أمل ي��ده فلما رآه��ا الطبيب ق��ال :إن
دواءه��ا أن تقطع األصبع لئال يسري األمل
إىل بقية الكف فقطع أصبعه فانتقل األمل
إىل الكف وازداد األمل فقال له الطبيب:
ينبغي أن تقطع ال �ي��د إىل امل�ع�ص��م لئال
يسري األمل إىل الساعد ،فقطعها فانتقل
األمل إىل الساعد ،فما زال هكذا كلما قطع
عضوا انتقل األمل إىل العضو اآلخ��ر الذي
يليه حتى خرج هائما على وجهه مستغيثا

قصص و عبر

قصص و عبر

بربه ليكشف عنه ما نزل به ،فرأى شجرة
فقصدها فأخذه النوم عندها فنام فرأى يف
منامه قائال يقول :يا مسكني إىل كم تقطع
أع �ض��اءك ام��ض إىل الصياد ال ��ذي ظلمته
فأرضه.
انتبه من نومه وفكر يف أمره فعلم أن الذي
أصابه من جهة الصياد وتذكر فعله فيه،
فأخذ يسأل عن الصياد حتى استدل عليه
فوقع بني يديه يتمرغ على رجليه طالبا منه
السماح مما فعله به ودفع إليه شيئا من املال
وتاب من فعله ،فرضي عنه الصياد وساحمه
فسكن يف احلال أمله وبات تلك الليلة نوما
مرحيا هانئا.
الظلم عاقبته وخيمة وعقوبته فاضحة
يسمع بها ويراها أغلب الناس ،ومهما متر
األع��وام فلكل ظامل نهاية تكون عربة لغريه
والظلم ظلمات يوم القيامة.

