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ال ذعرت السوام في غلس الليل...

مغيراً وال دعيت يزيدا

هذا البيت من الأبيات امل�شهورة يف التاريخ العربي ،متثل
به احل�سني بن علي ر�ضي الله عنهما حني بلغه بيعة يزيد بن
معاوية ،فعلم من ح�رض �أنه �سيخرج عليه،ومتثل به �أي�ضا
م�صعب بن الزبري قبل مقتله يف دير اجلاثليق ،وهذا البيت
�ضمن �أبيات يقولها يزيد بن ربيعة بن مفرغ احلمريي حليف
قري�ش يقول فيها بح�سب رواية ابن قتيبة يف كتابه ال�شعر
وال�شعراء:
حي ذا الزور و�أنهه �أن يعودا
�إن بالباب حار�سني قعودا
من �أ�ساوير البثون قياما
وخالخيل تذهل املولودا
وطماطيم من �سبابيج غتم
يلب�سوين مع ال�صباح قيودا
ال ذعرت ال�سوام يف غل�س الليل
مغريا وال دعيت يزيدا
يوم �أعطى من املخافة �ضيما
واملنايا ير�صدنني �أن �أحيدا
ذكر الزبري بن بكار ب�سند مت�صل عن ابي �سعيد املقربي قال:
والله لر�أيت ح�سينا ر�ضي الله عنه و�أر�ضاه و�إنه ليم�شي بني
رجلني يعتمد على هذا مرة وعلى هذا مرة �أخرى ،حتى دخل
م�سجد ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم وهو يقول:
ال ذعرت ال�سوام يف فلق ال�صبح مغريا
وال دعيت يزيدا
يوم �أعطى من املخافة �ضيما
واملنايا ير�صدنني �أن �أحيدا
قال :فعلمت بعد ذلك ال يلبث �إال قليال حتى يخرج،فما لبث
�أن خرج حتى حلق مبكة «انتهى» .ذكر �صاحب الأغاين ن�سب
هذا ال�شاعر فقال :هو ابو عثمان يزيد بن زياد بن ربيعة بن
مفرغ  ،ويف هذا الن�سب اختالف عما ذكرته يف البداية ،ولقب
جده مفرغا النه راهن على �سقاء من لنب ي�رشبه كله ف�رشبه
حتى فرغه ف�سمي مفرغا،ومن حما�سن �شعره ابيات ميدح بها
مروان بن احلكم يقول يف بع�ضها:
و�أقمتم �سوق الثناء ومل تكن
�سوق الثناء تقام يف الأ�سواق
فك�أمنا جعل الإله اليكم
قب�ض النفو�س وق�سمة الأرزاق
وهو القائل يهجو عباد بن زي��اد امري خرا�سان وك��ان يف
�صحبته:
�أال ليت اللحى كانت ح�شي�شا
فنعلفها خيول امل�سلمينا
وذكر ان عبادا كان كبري اللحية ،فبلغه ان يزيدا ي�سبه ف�أمر
بحب�سه و�أخذ جاريته الأراكة وغالمه بردا وباعهما لرجل من
اهل خرا�سان ،فقال يزيد:
�أ�رصمت حبلك من �أمامه
من بعد �أيام برامه
فالريح تبكي �شجوها
والربق ي�ضحك يف الغمامه
لهفي على الأمر الذي
كانت عواقبه ندامه
وفيها يقول:
و�رشبت بردا ليتني
من بعد برد كنت هامه
وكان يزيد �شديد ال�ضن بربد والأراكة ،فقال الرجل اخلرا�ساين
الذي ا�شرتاهما لربد غالم يزيد :ا�شهدك انك واجلارية ليزيد
ف�إن �شئتما ان مت�ضيا اليه فام�ضيا ،و�إن �شئتما �أن تكونا
له عندي فافعال ،وقد لج ابن مفرغ يف هجاء زياد بن ابيه
وابنائه ،فقب�ض عليه عبيدالله بن زياد وعذبه عذابا �شديدا
و�سجنه حتى اطلقه معاوية بن اب��ي �سفيان بعد ان �ألح
اليمانيون يف امره وهو �صاحب البيت امل�شهور:
العبد يقرع بالع�صا
واحلر تكفيه املالمه
وملا اخرجه معاوية من �سجن عبيدالله بن زياد �س�أله
�أي البالد احب �إليه؟ فاختار املو�صل ف�أذن له ب�أن يذهب
اليها ،ثم ا�ست�أمن من عبيدالله ف�أمنه ورجع الى الب�رصة،
وكانت وفاته �سنة ت�سع و�ستني للهجرة ،ومل ت�رش �أي
من امل�صادر الى تاريخ مولده ،اال ان تاريخ وفاته كان
للم�سلمني خليفتان عبدامللك بن م��روان وبيده ال�شام
كله وم�رص ،وعبدالله بن الزبري وبيده احلجاز واليمن
والعراق.
هذا ودمتم �ساملني

التواصل االجتماعي والكسب غير المشروع «»2-1
ال يختلف اثنان على دور و �أهمية التقنية
احلديثة وو�سائل التوا�صل االجتماعي يف
حياة الإن�سان اليومية فقد قربت و�سائل
االت�صاالت وو�سائل التوا�صل االجتماعي
امل�سافات واخت�رصت الوقت وزادت من
التوا�صل والتفاعل بني فئات املجتمع
املختلفة و�ساهمت يف �إي�صال �آراء وتوجهات
العديد من الأفراد واجلماعات للم�س�ؤولني
واجلهات ذات العالقة يف حلظات معدودة.
وكذلك قربت امل�سافات بني الأقرباء و
�أفراد الأ�رسة الواحدة املنت�رشين يف �أرجاء
املعمورة بحيث �أ�صبحنا نعي�ش يف قرية
�صغرية بف�ضل و�سائل االت�صاالت وو�سائل
التوا�صل االجتماعي املختلفة وهذه بحد
ذاتها نعمة �أنعم الله بها على بني الب�رش
يف كافة �أنحاء العامل.
ولكن هذه النعمة �أ�صبحت نقمة ب�سبب
اجلهل و�سوء ا�ستخدامها وا�ستغاللها من
البع�ض مما نتج عنه �أن بع�ض احلكومات
اجتهت �إل��ى �سن بع�ض القوانني التي
�أدت �إلى تكميم الأف��واه و�سجن الكثريين
من مواطنيها ب�سبب بع�ض التغريدات
�أو املحادثات �أو الآراء التي يتم بثها يف
و�سائل التوا�صل االجتماعي.

أمراض نفسية «»4-4

امل�صيبة �أن بع�ض الفا�سدين و�ضعاف النفو�س
�سخر و�سائل التوا�صل االجتماعي للك�سب غري
امل�رشوع من خالل بث بع�ض التغريدات
املثرية وامل�ضللة حتى يتفاعل معها بع�ض
الب�سطاء واملندفعني ويقعون حتت طائلة
القانون ومن ثم يتم تهديدهم وابتزازهم �أو
رفع الق�ضايا عليهم بالتعوي�ض عما حلق بهم
من تطاول �أو ت�شهري!
لذا وجد بع�ض املغردين �أنف�سهم مالحقني
ب�سبب قانون اجلرائم الإلكرتونية بالرغم
من �أن الد�ستور الكويتي قد كفل حرية
ال��ر�أي والتعبري حيث �إن امل��ادة  36من
الد�ستور الكويتي تن�ص على « :حرية الر�أي
والبحث العلمي مكفولة ،ولكل �إن�سان حق
التعبري عن ر�أيه ون�رشه بالقول �أو الكتابة
�أو غريهما ،وذلك وفق ًا لل�رشوط والأو�ضاع
التي يبينها القانون».
وبناء على املادة  36من الد�ستور الكويتي
ً
فقد برزت حملة « التغريد لي�س جرمية»,
مطالبة بوقف الق�ضايا التي مت رفعها على
العديد من املغردين واملغردات حيث يحق
لكل �إن�سان التعبري عن ر�أيه ون�رشه بالقول
�أو الكتابة.
يتبع

متالزمة باري�س
وي�ؤ ّدي �إلى ح�صول
ا�ضطراب ُي�صاب به اليابانيون فقطُ ،
انهيار عقلي �أثناء زيارتهم للعا�صمة الفرن�سية ،فمن
بني املاليني من ال�سائحني اليابانيني الذي يزورون
باري�س �سنوي ًا ،ي�صاب بتلك املتالزمة الع�رشات منهم
�إذ يعانون تعب ًا وي�ضطرون على �إثره الى العودة �إلى
وطنهم .وتعترب جت�سيد ًا لل�صدمة الثقافية التي قد
ي�صاب بها البع�ض ،فباري�س مرتبطة بعقول اليابانيني
ب�صورة مثالية راقية طاملا قاموا بر�سمها منذ �صغرهم
نتيجة الأفالم ال�سينمائية الكثرية التي �شاهدوا فيها
جمال املدينة وح�ضارتها العريقة ،ولكن عندما
يقومون بزيارتها على �أر�ض الواقع يتعر�ضون ل�صدمة
ثقافية نتيجة م�شاهدتهم �صورة مغايرة متام ًا تت�سم
بال�رسعة والن�شاط واحلداثة وال�صخب وال�ضجيج،
تختلف متام ًا عما ر�سموه يف خميلتهم.
كارو�شي �أو �إدمان العمل
ولليابانيني �أي�ض ًا ن�صيب من هذا املر�ض ،ويتجلى
باخلوف من ترك العمل وع��دم الرغبة ب�أخذ �أي
�إج��ازة� ،إذ بلغت هذه احلالة يف اليابان �أق�صاها
بعد وفاة مئات املوظفني ب�سبب العمل لأكرث من
�16ساعة يف اليوم وقد و�صل عددهم يف العام 2004
�إلى  243موظف ًا .وقد ابتكر اليابانيون كلمة خا�صة
لهذه الظاهرة تدعى «كارو�شي» دخلت قبل �أعوام
قوامي�س علم النف�س ،وتعني املوت نتيجة الإفراط
يف العمل!
متالزمة ا�ستوكهومل
لي�ست �إ ّال ا�ستجابة نف�سية تُ بديها يف بع�ض الأحيان
الرهائن �أو الأ�شخا�ص املختطفني ،مثل عالمات
التعاطف� ،أو الإخال�ص �أو حتى الإذعان التام بكامل
الإرادة للمجرم �أو امل�س�ؤول عن اخلطف ،ب�رصف
النظر عن اخلطر املحدق بالرهينة نتيجة هذا
التعاطف �أو اخل�ضوع .وقد حت ّدث العلماء عن وجود
املتالزمة يف ح��االت �أخ��رى يف احلياة بعيد ًا عن
اخلطف ،حيث ح�رضت املتالزمة يف حاالت �رضب
الزوجات واالغت�صاب والتع ّدي على الأطفال .وتعود
الت�سمية الى �سطو م�سلح على �أحد بنوك العا�صمة
ا�ستوكهومل ،ا�ستطاع املجرمون خاللها االحتفاظ
مبوظفي امل�رصف كرهائن ملدة � 6أيام ربطت بني
الرهائن واخلاطفني عاطفي ًا ،ما منع املوظفني من
ال�شهادة �ضد اخلاطفني �أثناء املحاكمة!
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ماذا أعددنا للمستقبل؟

غري عادية على م�ستوى ما هو موجود يف
املجتمعات الأخرى يف العامل ،فكيف نخرج من
هذا امل�أزق والى العودة �إلى احلياة الطبيعية
املبنية على التخطيط العلمي ال�سليم ،الذي
يراعي احلا�رض وامل�ستقبل ويعمل على تطبيق
القانون والتعليم الذي يراعي خمرجات جادة
تفيد املجتمع يف م�سرية بلدنا وهو �أ�سا�س لأي
جمتمع متقدم ،والتعليم هو البذرة الأ�سا�سية
ملقيا�س �أي جمتمع يف تقدمه �أو ت�أخره،
اننا �أهملنا التعليم ملدة طويلة ونحن جنني
خمرجاته غري احلميدة ،وهي التي و�ضعتنا يف
امل�أزق احلايل مبجتمعنا يف كثري من الأمور
ال�سيئة والعديدة اننا اليوم نحمل امل�س�ؤولية
لكل االط��راف التي و�ضعتنا يف هذه احلالة
ال�صعبة وال تعمل على �إ�صالحها .وخا�صة �أن
عامل الزمن لي�س يف �صاحلنا ف�أي ت�أخري يف
الإ�صالح و�إعادة املجتمع �إلى الو�ضع املطلوب
وال�سليم �سوف يجعلنا يف حالة الي�أ�س و�صعوبة
العودة �إلى الو�ضع املطلوب ،ان هذه املقالة
نابعة من القلب ملحاولة تنبيه كل م�س�ؤول
يف هذا املجتمع �أن يفكر �ألف مرة بحال البلد
وم�ستقبله وي�ضع �ضمريه �أمامه و�أمام الله يف �أن
ي�صحو من هذا احللم الكريه ويعي�ش يف الواقع
لإ�صالحه ويخرجنا ويخرج االجيال املقبلة من
املجهول ،ان الكويت ت�ستاهل �أكرث من واقعها
فيجب ان نعمل جميع ًا ملا فيه خري هذا البلد
الطيب .والله امل�ستعان.

ان العامل مير مبتغريات كبرية من النواحي
االق��ت�����ص��ادي��ة وال�سيا�سية واالجتماعية
والريا�ضية ونحن ك�أننا يف جزيرة معزولة
عن العامل ال نت�أثر وال ن�ؤثر يف �أي من هذه
املتغريات ،وك�أننا يف �سبات دائم وال نريد �أن
نغري من حالنا وك�أن الدخل الوحيد من النفط
�سوف يدوم �إلى الأبد وال نحتاج �إلى �أي من
املتغريات املوجودة يف العامل ،ف�صار الكل
من مواطنني وحكومة وجمل�س ال ي�شعرون بهذه
امل�شكلة ،وال يريدون �أن يعملوا على تغيري
�أو البحث �أو التفاعل معها حللها من �أجل هذا
الوطن وم�ستقبله وم�ستقبل اجياله املقبلة،
انهم ن�شطون يف الدرا�سات وامل�ؤمترات واعداد
اللجان املتكررة للبحث والدرا�سة ثم نقف عند
التنفيذ وك�أننا نخاف من التقدم ولو خطوة
واحدة �إلى الأمام متمتعني بالوفرة النفطية
امل�ؤقتة وال�رصف والتبذير من دون وعي،
وك�أننا يف حلم ال نعلم متى نفيق منه ،ان
املتابع للمجتمع الكويتي وطريقة حياته غري
الهادفة ي�شرتي �أي �شيء حتى من دون احلاجة
له ،بل ملجرد حب التملك حتى االره��اق يف
امليزانية العائلية مما خلق جمتمع ًا مت�شابه ًا
يت�ساوى به الغني باملتو�سط والفقري يف
املباين وال�سيارات وال�سفر واللب�س وكله يف
االعتماد على الدعم احلكومي يف اف�ساد طريقة
حياة النا�س .ان ه��ذه املقدمة الوا�ضحة
امل��ع��امل وطريقة حياة املجتمع الكويتي

متالزمة ديوجني Diogenes Syndrome
ترتبط بالإهمال احلاد للذات وامليل للعزلة ب�شكل
متطرف ،مبا ي�صاحب ذل��ك من رغبة عارمة يف
ّ
التملك وغالب ًا ما تكون المتالك احليوانات .كبار
ً
عادة
ال�سن هم الأكرث عر�ضة للإ�صابة بها وتكون
م�صحوبة بانهيار ج�سدي �أو ع�صبي �أو عقلي مرتبط
باخلرف .و�سميت ديوجني ن�سبة الى الفيل�سوف
الإغريقي ديوجني الذي اعتاد العي�ش يف برميل
نبيذ ،وا�شتُهر باعتناقه ودعوته ملبادئ خا�صة
باملذهبني الفل�سفيني العدمية واحليوانية.
توهم كوتار Cotard Delusion
من �أندر حاالت التوهّ م التي قد يعانيها الإن�سان،
وفيها يتوهّ م ال�شخ�ص �سواء �أكان رج ًال �أو امر�أة �أنه
ميت ولي�س له وجود على الإطالق� ،أو �أنه يفقد دمه
و�أع�ضاءه الداخلية �أو �أنه يتعفن تدريجي ًا ،ويف
بع�ض احل��االت النادرة ارتبط هذه التوهم ب�آخر
يتع ّلق بفكرة اخللود.
اع��ت�لال ال���ذاك���رة امل��ت��ك��رر Reduplicative
Paramnesia
هو عبارة عن اعتقاد واهم لدى املري�ض �أن املكان
يتكرر �أكرث من مرة� ،أو �أنه ميكن
الواحد ميكن �أن
ّ
�أن يكون يف مكانني �أو �أكرث يف الوقت نف�سه� ،أو �أنه
ُنقل من مكان �إلى �آخر مطابق متام ًا .وهي معتقدات
خاطئة حتم ًا ،لكن رغم ذلك ف�إنها تدفع ال�شخ�ص
املري�ض �إلى البحث بد�أب عن �أدلة ُيثبت بها �أنه
لي�س يف عامله الذي يعرفه وعا�ش فيه من قبل.
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محمد إسماعيل إبراهيم
Islamic-researcher@hotmail.com

ويسألونك عن ذي القرنين..ج6
الدليل الرابع ان �سيدنا �سليمان هو ذو
القرنني ،حرية الت�رصف فيما �أعطاه الله
حتى �إذا بلغ مغرب ال�شم�س وجدها تغرب
يف عني حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا
القرنني �إما �أن تعذب و�إما �أن تتخذ فيهم
ح�سنا « »86قال �أما من ظلم ف�سوف نعذبه
ثم يرد �إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا «»87
و�أما من �آمن وعمل �صاحلا فله جزاء احل�سنى
و�سنقول له من �أمرنا ي�رسا الكهف .88
ويف ���س��ي��دن��ا ���س��ل��ي��م��ان ه���ذا ع��ط��ا�ؤن��ا
ف���ام�ن�ن �أو �أم�������س���ك ب���غ�ي�ر ح�����س��اب
« »39و�إن له عندنا لزلفى وح�سن م�آب �ص
.40
الدليل اخلام�س اتيان الأ�سباب :قال تعالى
َاه ِم ْن كُ ِّل َ�ش ْي ٍء َ�س َب ًبا
يف ذي القرننيَ :و�آَتَ ْين ُ
الكهف  ،84ق��ال تعالى يف �سليمان..:
َو�أُ ِ
وتينَا ِم ْن كُ ِّل َ�ش ْي ٍء إِ� َّن َه َذا َل ُه َو الْ َف ْ�ض ُل
ني النمل  ،16الدليل ال�ساد�س مل ير�سل
المْ ُ بِ ُ
الى قومه فقط بل الى اقوام:
ذو القرنني :ووجد عندها قوما قلنا يا ذا
القرنني �إما �أن تعذب و�إما �أن تتخذ فيهم
ح�سنا « »86وجدها تطلع على قوم مل جنعل
لهم من دونها �سرتا « »90حتى �إذا بلغ بني
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باي باي  ...عبد الحسين عبدالرضا
ال�سدين وجد من دونهما قوما ال يكادون
يفقهون قوال الكهف .93
اوو َد َو َق َ
��ال َيا
�سليمانَ :و َورِ َث ُ�س َل ْي َم ُ
ان َد ُ
ّا�س« ..مل يقل يا قوم بل يا ايها
�أَ ُّي َها ال َن ُ
النا�س».
دعوة ملكة �سب�أ الى الإ�سالم :وجدتها وقومها
ي�سجدون لل�شم�س من دون الله وزين لهم
ال�شيطان �أعمالهم ف�صدهم عن ال�سبيل فهم ال
يهتدون « ..»24قال �سننظر �أ�صدقت �أم كنت
من الكاذبني « »27اذهب بكتابي هذا ف�ألقه
�إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون
« ..»28قالت يا �أيها امللأ �إين �ألقي �إيل
كتاب كرمي «� »29إنه من �سليمان و�إنه ب�سم
الله الرحمن الرحيم «� »30أال تعلوا علي
و�أتوين م�سلمني «َ ..»31ق َ
ال ْت َر ِّب �إ ِيِّن َظ َل ْم ُت
ني
نَ ف ِْ�سي َو َ�أ ْ�س َل ْم ُت َم َع ُ�س َل ْي َمانَ ِل َل ِّه َر ِّب الْ َعالمَ ِ َ
النمل .44
ال��دل��ي��ل ال�سابع الإح��اط��ة ب��اخل�بر :ذو
القرنني :كذلك وقد �أحطنا مبا لديه خربا
الكهف .91
����س���ل���ي���م���ان..:ف���ق���ال �أح���ط���ت مب���ا مل
حت��ط ب��ه وج��ئ��ت��ك م��ن ���س��ب��إ ب��ن��ب��إ يقني
النمل .22

وقع �سيف العرب على �أر�ض لندن و�سط �ضجة كبرية
ومدوية  ..التي قال لها يوم ًا باي باي لندن ،لكنها
غلبته وقالت له باي باي عبد احل�سني عبد الر�ضا.
�إنه فنان الكويت والعرب � ،صاحب ال�شفاه البا�سمة
التي كانت تتحرك وفقا حلركاته وهم�ساته على
امل�رسح وعلى �شا�شة التلفاز طوال عقود من البهجة
بني الأمل والأمل .
بعد خروج �صدام من الكويت وعودة احلياة جنح
يف �إ�ضحاك ال�شعب العراقي قبل الكويتي يف �سخرية
ال تو�صف وهو ينتقد �سلوكا �سيا�سيا لنظام خرق
كل القوانني وهاجم الكويت �صبيحة يوم �أ�سود دفع
العرب ثمنه نزفا ودم��ا وهجرة وعذابات وموت ًا
ومعار�ضات وحروب ًا وح�صارات وكان العراقيون
�ضحيته الناطقة ال�صارخة التي �ضحكت وهي تتلوى
من �أمل احل�صار والعزلة عن العامل والر�ضوخ
ل�سلطة طاغوت �أرعن ال ميلك غري �آلة املوت والقتل
والرتهيب .
يف درب ال��زل��ق واحل��ي��ال��ة وم�سل�سالت �أخ��رى
و�أوبريتات كب�ساط الفقر مع �سعاد عبدالله ويف
م�رسحيات عديدة كان عبد احل�سني عبد الر�ضا
خفيف الظل وي�صنع ال�ضحك ،لكنه مل يكن يتقافز
مثل قرد كما يفعل غريه من مهرجي م�سارح العرب
بل هو املت�سيد للم�رسح بلبا�س عربي �أنيق وقوام

فارع ومعان يبعثها للمتلقي دون �أن يتكلف فك�أنه
يعي�ش مع امل�شاهد يف مكان وجوده وال يكلفه بذل
جهد كبري .
مات عبد احل�سني عبد الر�ضا وترك فراغ ًا الداعي
لأن يحاول �أحد ملئه فنوعية هذا الفنان ال تتكرر
وال ميكن تقليدها وهو مدر�سة فنية ت�ستحق الدرا�سة
والتحليل ،وقد جعل امل�رسح والدراما يف الكويت
يف املقدمة وهي�أ ظروفا مو�ضوعية لدوام العبقرية
الفنية املبدعة يف هذا البلد اجلميل .
عبد احل�سني عبد الر�ضا مات وهو يف القمة ،لكن
مر�ضه وم�شيئة الله كانا يف القمة فغلبت قمة القدر
قمة االبداع ،و�صارت احلياة بعيدة عن قلب الرجل
الفنان الذي �أحزن العراقيني و�أبكاهم لأنه بقي يف
ذاكرتهم حني �سخر بعالنية من حاكم ظلمهم وجترب
عليهم وقتل روح الأمل فيهم ومل ي�ستهدف التقليل
من �ش�أنهم لكنه ر�سم �صورة م�ؤملة لواقعهم املر
واحلزين يف ت�سعينيات القرن املا�ضي وحفزهم
النتظار �أمل جاءهم مت�أخرا و�صادما يف ظروف قا�سية
بعد  ،2003حيث تغريت الأمور وت�سارعت الأحداث
و�أكت�شف العراقيون �أنهم �ضحايا م�ستمرون .
وداع���ا ي��ارج��ل ال�سخرية الناجحة والهادفة
والرائعة�..سنحزن عليك لفرتة طويلة ..ت�أكد من
ذلك .

