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وما يدريك ما فرس جرور

بين البصل وشاحن الغالكسي

وما يدريك ما حمل السالح؟

يف ال�سابق �أي��ام ال��زم��ن اجلميل
كانت اجل��ارات يتقا�سمن احلياة
بكل حب ومودة وتعاون ،يف تلك
الأي��ام ك��ان اجلميع يعرف معنى
اجلرية ،والكل يعطي اجلار حقه،
فال جار ينام وبجواره �أحد اجلريان
هما ،كل
يت�رضر جوعا �أو ي�شتكي ّ
من حوله كان يحاول بكل رحابة
�أن ي�شاركه املوقف فرح ًا كان �أو
اتراحا ،فحل �أي م�شكلة تع�صف
بحياة �أح���د اجل�ي�ران ي ��أت��ي من
اجلماعة متكاتفني متعا�ضدين،
وقد �أتذكر ولزمن غري بعيد عندما
كانت اجل���ارة ت�ستلف ب�صلة �أو
ب�صلتني لتكمل غ��داء عيالها من
جارتها التي تهديها مع الب�صل
قلي ً
ال م��ن الطماطم والبطاط�س
والثوم ،كنوع من الكرم وزيادة
اخلري خريين ،هكذا كنا نعي�ش،
وهكذا كانت احلياة جميلة مع �أن
احلياة كانت �صعبة قا�سية مرة
من �ضيق اليد وقلة امل��وارد� ،أما
اليوم بعد �أن �أكرمنا الله باخلري
والرخاء وكرثت فروع اجلمعيات

هذا بيت له ق�صة جميلة وقبل ان �أذكرها لكم �أود �أن �أبني
لكم �أن الفر�س اجلرور هي ال�صعبة التي التنقاد ،وهذا
البيت يقوله �أع�شى همدان عبدالرحمن بن عبدالله بن
احلارث الهمداين ،وهو �شاعر ف�صيح من �أهل الكوفة
عا�رص الدولة الأموية وكان �صهر الفقيه ال�شعبي زوج
اخته ،ويف بدايته كان �أحد الفقهاء القراء ثم ترك
ذلك وقال ال�شعر ،وهو �ضمن من خرج على احلجاج
بن يو�سف مع عبدالرحمن بن الأ�شعث،وجيء به �أ�سريا
للحجاج ف�رضب عنقه� ،أما بيت ال�شعر فله حكاية فقد
ذكر ه�شام بن حممد الكلبي عن �أبيه �أن �أع�شى همدان كان
مع خالد بن عتاب بن ورقاء الرياحي يف الري ،وكان
الأع�شى �شاعر اهل اليمن بالكوفة وفار�سهم ،فلما قدم
خالد بن عتاب من مغزاه خرج جواريه يتلقينه وفيهن
ام ولد له كانت رفيعة القدر عنده ،فجعل النا�س
ميرون عليها الى �أن جاز بها الأع�شى وهو على فر�سه
مييل ميينا وي�سارا من النعا�س  ،فقالت جارية خالد
ملن حولها� :إن امر�أة خالد لتفاخرين ب�أبيها وعمها
و�أخيها ،وهل يزيدون على �أن يكونوا مثل هذا ال�شيخ
املرتع�ش ،ف�سمعها الأع�شى وقال :من هذه؟ فقال له
بع�ض النا�س :هذه جارية خالد ،ف�ضحك وقال لها:
�إليك عني يا لكعاء «حمقاء» ثم ان�ش�أ يقول:
وما يدريك مافر�س جرور
وما يدريك ما حمل ال�سالح
وما يدريك ما �شيخ كبري
عداه الدهر عن �سنن املراح
ف�أق�سم لو ركبت الورد يوما
وليلته الى و�ضح ال�صباح
�إذا لنظرت منك الى مكان
كحق الربد �أو �أثر اجلراح
فلما كان من الغد �شكته اجلارية الى خالد ،و�أخربته
مبا قال وو�صفته له ،فعرف انه الأع�شى ،فبعث
اليه وملا دخل عليه قال :ما تقول هذه؟ زعمت انك
هجوتها ،فقال االع�شى :ا�ساءت �سمعا ا�صلح الله
الأمري� ،إمنا قلت :مررت بن�سوة متعطرات
ك�ضوء ال�صبح �أو بي�ض الأداحي
على �شقر البغال ف�صدن قلبي
بح�سن الدل واحلدق املالح
فقلت من الظباء فقلن �رسب
بدا لك من ظباء بني رياح ،فقالت :ال والله ،ما هكذا
قال ،و�أعادت الأبيات ،فقال له خالد� :أما �إنها لوال
�أنها ولدت مني لوهبتها لك ،ولكني افتدي جنايتها
مبثل ثمنها ،ودفع ثمنها له وقال � :أق�سمت عليك يا
ابا امل�صبح �أال تعيد يف هذا املعنى �شيئا بعد الذي
قلته،واع�شى همدان من فحول ال�شعراء مكث طويل
النف�س ،مت�رصف يف فنون ال�شعر له ا�شعار يف
احلما�سة والعتاب والهجاء والغزل واحلكمة والزهد،
وهو القائل يف عبدالرحمن بن الأ�شعث ملا ثار على
احلجاج:
يا ابن الأ�شج قريع كندة
ال ابايل فيك عتبا
�أنت الرئي�س ابن الرئي�س
و�أنت �أعلى النا�س كعبا
نبئت حجاج بن يو�سف
خر من زلق فتبا
فانه�ض فديت لعله
يجلو بك الرحمن كربا
وابعث عطية باخليول
يكبهن عليه كبا
قتل اع�شى همدان عام .83ودمتم �ساملني.

فرصة من اليابان

للكويت ال ُتعوض

و�أ���ص��ب��ح التموين ي�أتيك بف�ضل
م��ن ال��ل��ه ب��دع��م ح��ك��وم��ي بن�صف
القيمة ولله احلمد واملنة ،تغري
النا�س ،وقل ال�س�ؤال عن بع�ضهم
ومتابعة �ش�ؤونهم ،فاكتفى الطيب
من اجل�يران �أن ي�صبح �أو مي�سي
على جاره وان�شغل كل واحد منهم
ب�ش�ؤون دنياه ،ومل يعد �أحد يحتاج
الآخ��ر �إال �إذا تعطل �شاحن جهاز
الهاتف النقال ماركة غالك�سي نت
 5واحتاج ابن اجلريان �إلى اقرتا�ض
�شاحن الهاتف من جريانه المتام
ال�سهرة الهاتفية مع الآخرين عرب
و�سائل التوا�صل االجتماعي امللهي
لي�س للجريان فقط �إمنا ملن هم يف
بيت واح��د ،فالقليل من الأخ��وة
والأخ��وات يف البيت الواحد يدور
بينهم حديث �أو توا�صل �أو حديث
مفيد ،فكل واحد من �أفراد اال�رسة
�أ�سري تلك املواقع واملنتديات،
الله يرحم �أي��ام زمان عندما كنا
ننام بعد �صالة الع�شاء ،ون�صحوا
م��ع الفجر والآذان الأول لنبد�أ
احلياة بيوم جديد كله ن�شاط.

يف ن���دوة نظمها م��رك��ز الكويت
للدرا�سات العامة التابع للأمانة
العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط
والتنمية �أكد ال�سفري الياباين لدى
الكويت عن ا�ستعداد بالده للتعاون
مع الكويت يف املجاالت ال�صناعية
املرتبطة باملعرفة واالبتكار،
وه��ذا عر�ض يجب على الكويت
ا�ستثماره مع ال�شكر لليابان عليه ،
خ�صو�ص ًا وهو عر�ض من دولة رائدة
يف ال�صناعات واالبتكار املعريف
من التعليم ومتطلباته وتوجيهه
ل�سوق العمل حتى االداره الفنية
وال�صناعات الدقيقة ،مع العلم بان
الكويت بحاجة ما�سة لهذا العر�ض
الذي مل ُيعر�ض مثله �سابقاً.
ف��ال��ك��وي��ت ت��ن��ق�����ص��ه��ا �صناعة
املعرفة واالبتكار على م�ستوى
احلكومة وال�سلطات وامل�ؤ�س�سات
والهيئات ،بدليل عدم قدرتها على
توجيه التعليم حلاجة �سوق العمل
وج��م��وده على النمطية املتبعة
منذ ت�أ�سي�سه حتى بِ نَاء اجلامعة
الوحيدة حتى الآن وه��و ما دفع
اخل��ري��ج�ين ال��ى دي���وان اخلدمة
املدنية ،الذي و�ضع املهند�س يف
«الرتبية» واملدلك الريا�ضي يف
«ال�صحة» وال�صيديل يف «العدل»،
مبا يدل على عدم املعرفة املرتبطة
بالتعليم ،وبالتايل انعدام معرفة
االب��ت��ك��ار االداري لل�صناعات،
وعر�ض اليابان اذا كانت الكويت
لديها طموح يف اكت�ساب املعارف
واالبتكار فيجب �أن تبادر لقبوله
دون تردد.
خ�صو�ص ًا وان الكويت بحاجة ما�سة
للمعرفة ،ولديها �أوراق للتفاو�ض ،
واليابان بحاجة ملا لدى الكويت،
لذلك فاالتفاق وجناحه مقرون
بقبول الكويت لعر�ض اليابان،
حتى تبني نه�ضة م�ستدامة على
�أيدي الأجيال احلا�رضة لالجيال
القادمة بقوة املعرفة واالبتكار،
وتوجيه االدارة الكت�ساب املعارف
ال�صناعية  ،ف�إن كان ذلك فالكويت
ع��ام  2030م �ستكون يف ميدان
�صناعة املعرفة واالبتكار ،وما
بعد ذلك جني لال�ستثمار املعريف
و�صناعة املعرفة ،لكن ب�رشط
ابعاد جت��ار ال�سم�رسة والتجار
واجلامعات اخلا�صة عن التفاو�ض
ويقت�رص ذل���ك ع��ل��ى احلكومات
و�أ�ساتذة جامعة الكويت .والأمر
لله من قبل ومن بعد.

مجالس
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نبتات شيطانية في المجتمع الرقمي
رغم التطور يف و�سائل االت�صاالت
واملوا�صالت والتوا�صل االجتماعي
ويف ع����صر ال��ع��ومل��ة والف�ضاء
امل��ف��ت��وح وه��ي��م��ن��ة املنظمات
وامل��ؤ���س�����س��ات ال��دول��ي��ة الداعية
لل�سلم وال�سالم العامليني ،ال تزال
هناك نبتات �إن�سانية �شيطانية ال
تقبل التعاي�ش مع الآخرين بالرغم
من وداع��ة وم�ساملة الآخ��ري��ن لها
ودعوتهم للتعاي�ش ال�سلمي من
مبد�أ الأخ��وة الإن�سانية،ت�رص هذه
النبتات ال�شيطانية على فر�ض
التفرقة العن�رصيةبكافة �أ�شكالها
وم�سمياتها وتع�شق الإنف�صال و�سفك
دم��اء الآخ��ري��ن!! امل�صيبة �أن��ك جتد
هذه النبتات ال�شيطانية من ي�ؤيدها
يف ع�رص العوملة Globalization

واجليل الرقم ي aDigital Gener
 !!tionفهل ف�شلت امل�ؤ�س�سات الدولية
واملنظمات الإن�سانية يف حتقيق
�أهدافها يف ار�ساء الأمن واال�ستقرار
وال�سالم العامليني و�إيجاد التعاي�ش
ال�سلمي وزرع املحبة والتعاون بني
بني الب�رش �أم �أن التطور التكنولوجي
ق��د �سبق وف��اق التطور الإن�ساين
والتعاليم الدينية واملبادئ والقيم
الإن�سانية التي فطر عليها الإن�سان
وتدعو لها كافة الديانات ال�سماوية
واملنظمات الدولية الداعية للمحبة
وال�سالم والتعاي�ش ال�سلمي؟!
جمرد خاطرة جتول يف النف�س يف
ظل ما ن�شهده من �أح��داث وجمازر
بني �أبناء �آدم وحواء!
ودمتم �ساملني
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لغة

فريهان طايع

محمد إسماعيل إبراهيم
Islamic-researcher@hotmail.com

الفرق بين الكتاب والقرآن لدمغ الباطل ج8
يقول ال�سيد �شحرور يف كتابه قراءة معا�رصة ،ونحن
نرى �أن التحدي للنا�س جميع ًا بالإعجاز �إمن��ا وقع
يف :الآي��ات املت�شابهات «ال��ق��ر�آن وال�سبع املثاين»،
ويف الآيات غري املحكمات وغري املت�شابهات «تف�صيل
الكتاب» حيث �إن هذين البندين ي�شكالن نبوة حممد �صلى
الله عليه و�سلم.
تعليقي :اذا ال�سيد �شحرور يرى �أن الآي��ات املحكمات
�أم الكتاب غري معجزة «فهل ت�ستطيع �أن ت�أتينا ب�آية؟»
الحظ �أي�ضا النبوة كما زعم ال�سيد �شحرور هي «الآيات
املت�شابهات «القر�آن وال�سبع املثاين» ،و الآيات غري
املحكمات وغري املت�شابهات «تف�صيل الكتاب» وذكر قبال
�أن القر�آن هو النبوة والقدر وهكذا ين�سج ال�سيد �شحرور
�أفكاره ويبنيها ،و�سوف نبني لكم ذلك من وجهة نظر
علم النف�س ،كيف تقنع النا�س مبا لي�س له وجود �أو
بغري احلقيقة .يقول �شحرور :لقد تبني لنا �أن هناك فرق ًا
جوهري ًا بني الكتاب والقر�آن والفرقان والذكر.
فالقر�آن وال�سبع املثاين هما الآي���ات املت�شابهات
ويخ�ضعان للت�أويل على مر الع�صور والدهور ،لأن
الت�شابه هو ثبات الن�ص وحركة املحتوى.
تعليقي :الحظ هنا �أي�ضا كيف يبني الفكرة ويطورها
يف ذهن القارئ ،ذكر ان القر�آن وال�سبع املثاين هما
الآيات املت�شابهات كتاب النبوة فقال �أوال« :وهي القابلة
للت�أويل» ثم قال ثانيا« :ويخ�ضعان للت�أويل على مر
الع�صور والدهور»
وقال �شحرور :وقد مت �إنزال القر�آن ب�شكل مت�شابه عن
ق�صد ،وقد كان النبي �صلى الله عليه و�سلم ممتنع ًا عن
الت�أويل عن ق�صد� ،أي �أن القر�آن ي�ؤول وال يف�رس ،و�أن
كل تفا�سري القر�آن تراث يحمل طابع الفهم املرحلي

الن�سبي.
تعليقي :هال �أخربنا ال�سيد �شحرور الفرق بني الت�أويل
والتف�سري؟  ...الحظ قوله« :و�أن كل تفا�سري القر�آن
تراث يحمل طابع الفهم املرحلي الن�سبي» �أي �أن كل
مرحلة لها فهمها اخلا�ص وتف�سريها للقر�آن وهذا ما
يعنيه ال�سيد �شحرور يف قوله« :لأن الت�شابه هو ثبات
الن�ص وحركة املحتوى» ويقول ال�سيد �شحرور :ف�إذا
�أخذنا الكتاب املت�شابه «يعني النبوة والقدر كما
ادعى �شحرور» �أي �آي��ات امل�صحف ،ما عدا الأحكام
وتف�صيل الكتاب نرى �أنها تت�ألف من كتابني رئي�سيني
وردا يف قوله تعالى« :ولقد �آتيناك �سبع ًا من املثاين
والقر�آن العظيم» «احلجر  ..»87الكتاب الأول� :سبع ًا
من املثاين ....والكتاب الثاين :القر�آن العظيم.
وميزة هذه الآيات �أنها �إخبارية ،وال يوجد فيها �أوامر
ٍ
ونواه ،ولكن كلها �آيات خربية «�أنباء» .فمث ًال بعد
�رسد جزء من ق�صة نوح يف �سورة هود قال تعالى:
«تلك من �أنباء الغيب نوحيها �إليك ما كنت تعلمها
�أنت وال قومك من قبل هذا فا�صرب �إن العاقبة للمتقني»
«هود  »49الحظ قوله «�أنباء» وقوله «غيب» .والحظ
حني �رسد ق�صة �آدم قوله تعالى« :قل هو نب�أ عظيم،
�أنتم عنه معر�ضون» «�ص »68-67وقوله «ولتعلمن
نب�أه بعد حني» «�ص .»88
«تعليقي :هكذا ال�سيد �شحرور يف كتابه ال�شيء يت�ألف
من اثنني ...وطاملا ال ترادف فلماذا جتمع بني القر�آن
والقر�آن العظيم  ..هذا يعني ان ال�سيد �شحرور ال يعلم ما
هو القر�آن العظيم و�س�أبينه لكم �إن �شاء الله»  ...الفرق
بني الكتاب والقر�آن لدمغ الباطل ولتكذيب الأباطيل.
يتبع

الدنيا وهم و سراب
كم هي تافهة الدنيا التي جعلت النا�س مزيفني
كم هي تافهة من لونتهم بالنفاق
كم هي ب��دون معنى عندما جردتهم من النقاء
وال�صفاء
�أو هي تربر بكونها دائما لي�ست مذنبة و �أن النا�س
انخدعوا فيها و قالت
قد �صدقتم الربيع و ال�شتاء
قد �صدقتم كل �شيء و انخدعتم ،فما ذنبي اذا كنتم
ال تفهمون.
�أخربكم رب العباد �أنني �أنا الدنيا لي�ست يل قيمة
غري �أنني ج�رس ملالقاة ربكم لكنكم مت�سكتم بي
لي�س هذا فقط بل و�صل بكم احلد لع�شقي
�أنا الدنيا امر�أة جميلة مغرية بداخلي هدف و هو
الإيقاع بكم جميعا يف �شباكي
�أنا الدنيا خدعتكم ف�صدقتم خداعي
�أنا الدنيا �أغريتكم فلم �أجد منكم عفة يو�سف
�أنا الدنيا ابتليتكم فلم �أجد منكم �صرب �أيوب
�أنا الدنيا منذ وجودي و هم يتقاتلون من �أجلي فقد
قتل �أبناء �آدم بع�ضهم من �أجلي
�أنا الدنيا �صفحة تكتب كل يوم �أعمالكم
قد جف حربي و �أنا اكتب و �أكتب و �أكتب ما تفعلون
و �أنتم ال تخجلون ،عندما �أكتب �أخجل مما تفعلون
من �أجلي و �أنتم الى الآن مل تخجلوا
�أنا الدنيا �شاهدة على �رصاعاتكم ،على نفو�سكم
على كل �شيء
�أنا �أ�سحب منكم كل يوم ورقة
�أ�سحب منكم كل يوم �ساعات و دقائق و ثواين
�أ�سحب منكم كل عام �سنة من �أعمالكم و مل تفهموا

بعد �أنني �رساب و وهم
�أن��ا الدنيا �صفحة �سوف تنتهي و حت�ترق مع
�صفحاتكم
�أنا الدنيا �أوراقي كل يوم ت�سقط مثل �أوراق ال�شجر
�أن��ا الدنيا جعلتكم �ضعفاء لدرجة �أن ن�سيتم
�أنف�سكم
من �أجلي تلونتم بكل االلوان التي ال تنا�سبكم
من �أجلي قتلتم �ضمائركم و خدعتم
مل تفهموا بعد �أنني بال مواعيد� ،أنني ال �أحرتم حتى
املواعيد �،أنني �أ�صعب اختبار
ف�أنا عر�ضت عليكم كل االختبارات التي عجزمت عن
اجتيازها
�أنا الدنيا جعلتكم تفقدون عقولكم و �أنتم تفكون
يف رموزي
�أنا الدنيا ظنننم �أنني حقيقة بينما �أنا �أختفي مثلما
يختفى القمر يف ليلة العتمة
�أنا احلياة ل�ست �إال منعطف يف زاوية
حتى �أن املالئكة �أخ�برت الله �أنكم الب�رش ل�ستم
جديرين ،و�أنكم خلقتم من �أجل الإف�ساد ،لكن الله
�أعطاكم العديد من الفر�ص برحمته
�أن��ا الدنيا خجلت منه و من رحمته ،و�أن��ت��م ال
تخجلون و �أنتم �ضيوف ،فال�ضيف عندكم يتمادى
يف حدوده و ال يفهم حده� ،أنتم الآن فقط �أج�ساد
�أراكم بال عقول و�أرواح� ،أنتم ترك�ضون فقط وراء
الأج�ساد ،وعقولكم الفارغة ال ت�ستوعب غري فكرة
اجل�سد الذي �سيكون حتت الرتاب
كم متنيت �أنا الدنيا �أن ا�ست�ضيف املالئكة و لي�س
�أنتم ،لقد مللت منكم يا ب�رش.

