العدد ( )3686االثنين  25مارس 2019

كلمات ال تنسى

11

مقاالت

www.alshahedkw.com

أقنعة

مجالس

د.ياسمين
القطامي

د.محمد الدويهيس

مشعل السعيد

www.alduwaihees.com

Mshal.AlSaed@gmail.com

لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا

@y_alqtami

إعالن ليس في محله

وما علم اإلنسان إال ليعلما

بالرغم من �إمي��اين ب��دور و�أهمية
الت�سويق والإع�لان يف جمال �إدارة
الأعمال � ،إال �أن هناك �إعالن ًا انت�رش
يف معظم �شوارع الكويت يتكون
من كلمة واح��دة حتمل العديد من
املعاين وال��ت��أوي�لات التي ميكن
�أن تف�رس يف غري حملها وتعطي
م��دل��والت ع��دة وت ��أوي�لات �سالبة
طبق ًا لثقافة املجتمع الكويتي.
فهل مت م��راع��اة ع���ادات وثقافة
املجتمع الكويتي عند ت�صميم هذا

هذا بيت حكمة ،فاحللم �سيد الأخالق،وقد قال النبي �صلى الله
عليه و�سلم لرجل قال له �أو�صني ،قال «ال تغ�ضب» فردد مرار ًا،قال:
ال تغ�ضب،رواه البخاري ،والإن�سان يتعلم من �أجل حت�صيل العلم،
وكلما تعلم ازداد حب ًا يف التعلم �أكرث ،ومثلما قال هذا ال�شاعر:
«وما علم الإن�سان �إال ليعلما» .وال�س�ؤال الذي يطرح :من هو ذو
احللم الذي �أ�شار له هذا ال�شاعر؟ �أراد بذي احللم عمرو الدو�سي
الذي عا�ش ثالثمئة �سنة ،وكان يق�ضي بني العرب ،وملا تقدمت
به ال�سن كان �إذا غفل يقرع له الع�صا ابنه ال�سابع ،الذي �ألزموه
�إياه فيعاوده عقله ،وكان حكيم العرب يف اجلاهلية ،ت�رضب
�إليه �أكباد الإبل من �أنحاء اجلزيرة العربية لطلب حكومته،
واال�ستئنا�س بر�أيه وقد مات قبل الإ�سالم بي�سري�،أما �صاحب بيت
ال�شعر فهو املتلم�س ،جرير بن عبدامل�سيح ،ويف رواية �أنه جرير
بن يزيد بن عبدامل�سيح ال�ضبعي من بني بكر بن وائل ،و�سمي
املتلم�س لبيت يقول فيه:
وذاك �أوان العر�ض  جن ذبابه
زنابريه والأزرق املتلم�س
وهو خال طرفة بن العبد ال�شاعر،وكان �سيد ًا من �سادات قومه،
و�رضب املثل ب�صحيفة املتلم�س ،ولهذا املثل ق�صة فقد نادم
املتلم�س وابن �أخته طرفة بن العبد عمرو بن هند ملك احلرية،
فهم بقتلهما ثم �أ�شفق من ذلك و�أراد
ثم هجواه ،فعلم بذلك ّ
قتلهما بيد غريه ،فكتب لهما كتابني �إلى واليه على البحرين،
وقال لهما � :إين كتبت لكما ب�صلة ،فخرجا من عنده ،و�سارا
ويف طريقهما مرا ب�شيخ منك�شفا على قارعة الطريق ،يق�ضي
حاجته ،وهو مع ذلك ي�أكل ويتفلى ،فقال �أحدهما ل�صاحبه:
هل ر�أيت �أعجب من هذا ال�شيخ؟ ف�سمع ال�شيخ مقالته فقال :وما
ترى من عجبي؟ �أخرج خبيثا وادخل طيب ًا و�أقتل عدوا ،و�إن
�أعجب مني من يحمل حتفه بيده وهو ال يدري! ف�أوج�س املتلم�س
يف نف�سه خيفة ،وارتاب بكتابه ولقيه غالم من �أهل احلرية
فقال له� :أتقر�أ يا غالم؟ فقال :نعم ،فف�ض خامت كتابه ودفعه
الى الغالم فقر�أه و�إذ فيه� :إذا �أتاك املتلم�س فاقطع يديه ورجليه
وا�صلبه حي ًا ،ف�أقبل املتلم�س على طرفة ،فقال :تعلم والله
لقد كتب فيك مبثل هذا فادفع كتابك الى الغالم يقر�أه ،فقال:
ال ما كان يج�رس علي مبثل هذا .ف�ألقى املتلم�س كتابه يف نهر
احلرية وهرب �إلى ال�شام ،وم�ضى طرفة الى املعلى بن حن�ش
العبدي وايل البحرين فقتله .قال اخلليل بن �أحمد الفراهيدي،
�أح�سن ما قاله املتلم�س:
و�أعلم علم حق غري ظن
لتقوى الله من خري العتاد
فحفظ املال خري من فناه
و�رضب يف البالد بغري زاد
و�إ�صالح القليل يزيد فيه
وال يبقى الكثري مع الف�ساد
�أم��ا بيته امل�شار �إليه يف البداية فهو �ضمن �أبيات �أوردها
الأ�صمعي يف �أ�صمعياته وفيها يقول املتلم�س:
تعريين �أمي رجال ولن ترى
�أخا كرم �إال ب�أن يتكرما
ومن يك ذا عر�ض كرمي فلم ي�صن
له ح�سبا كان اللئيم املذمما
وهل يل �أم غريها �إن تركتها
�أبى الله �إال �أن �أكون لها ابنما
�أحارث �إنا لو ت�ساط دما�ؤنا
تزايلن حتى ال مي�س دم دما
�أمنتفال من ن�رص بهثة خلتني
�أال �إنني منهم و�إن كنت �أينما
�أال �إنني منهم وعر�ضي عر�ضهم
كذي الأنف يحمي �أنفه �أن ي�صلما
لذي احللم قبل اليوم ما تقرع الع�صا
وما علم الإن�سان �إال ليعلما
وغريها من �أبيات كلها حكمة ,ودمتم �ساملني.

امرأة تحكمها العاطفة
«»3 - 1

الإع�لان و املوافقة عليه من قبل
اجلهات احلكومية املعنية؟
�أمت��ن��ى م��ن اجل��ه��ات املعنية �أن
تكون مطلعة وواعية ملعاين هذه
الإعالنات خ�صو�ص ًا عندما تتكون
من كلمة واحدة وتعطي العديد من
املعاين والتف�سريات التي ميكن �أن
ي�ساء فهمها من املواطن ,وميكن
�أن ال تو�صل الر�سالة املطلوبة
للوافد.
ودمتم �ساملني.

 -1تعتقد الكثريات من الن�ساء
�أن فكرة كون املر�أة «عاطفية» �أو
«حتكمها عاطفتها» فكرة �سلبية
تعيب امل���ر�أة ويجب حماربتها
والتخل�ص منها.
 -2ومن �أجل ذلك هي تتخذ طابع
الت�صلب والق�سوة و�أحيانا الل�سان
ال�سليط ظن ًا منها �أنه هو البديل
املثايل للعاطفية ،وهي فكرة غري
دقيقة �إن مل نقل غري �صحيحة على
االطالق.
 -3ال�شخ�صية القا�سية يف احلقيقة
تتناق�ض وطبيعة االنوثة الرقيقة
ول��ك��ن تقم�صها لأي �سبب كان
«طفولة قا�سية ،ظروف �صعبة،
جتربة ا�ستثنائية» هي كتقنية
حماية تعتقد االنثى �أنها «منطقة
راح��ة» لها ولكنها يف احلقيقة
تت�سبب يف تعبها وعدم تكيفها مع
طبيعتها وتكوينها الفطري.
 -4العاطفة يف احلقيقة �سالح قوي
بيد الأنثى وذكاء غالب ًا ال ميلكه
الرجل بنف�س الدرجة ي�ساعدها
على �إدارة االم��ور داخ��ل وخارج
املنزل «نف�سياً» بدرجة كبرية من
الكفاءة.
 -5فهي متلك هذا الذكاء يف التعامل
االجتماعي العام مع الوالدين ومع
ال��زوج وم��ع االبناء،قلما ميلكه
الرجل .ك��أن ت��درك االحتياجات
النف�سية والعاطفية لكل طفل من
�أطفالها خمتلف ًا عن الآخر.
 -6وهي متلك قدرة تفوق الرجل
على التقم�ص العاطفي «�إدراك
م�شاعر الآخ��ري��ن» ،والتعاطف
«التفاعل العاطفي مع الآخرين»،
واحل��د���س «�إدراك امل�شاكل قبل
وقوعها».
 -7امل��ذم��وم يف احلقيقة لي�س
ع��اط��ف��ة امل�����ر�أة ،ب��ل االنفعال
العاطفي ال�سلبي وع��دم التحكم
يف العواطف ال�سلبية كال�رصاخ
واجلزع والغ�ضب الذي يف�ضي �إلى
�إيذاء الغري وهو يف احلقيقة عك�س
العاطفة.
 -8ع��واط��ف ك��الأم��وم��ة ورعاية
الآخرين والتعاطف والبكاء يف
املواقف املحزنة وامل�ؤملة واظهار
امل�شاعر ه��ي م��ن �صنو طبيعة
الأنثى ،مقاومة هذه الطبيعة تتعب
املر�أة داخلي ًا ومتنع ت�صاحلها مع
�أنوثتها مبرور الوقت.
 -9ال����دفء ال��ع��اط��ف��ي واظ��ه��ار
العاطفة بالقول والفعل يزيد
امل��ر�أة جما ًال ال كما هو االعتقاد
ال�سائد هذه الأيام �أنه ينق�ص من
قدرها!
هل تعتقد �أن العاطفة تزيد املر�أة
قوة وجماالً؟
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خطأ القرن
يوم الوداع ،الوداع الأخري ،فقدنا
عبدالنا�رص ،هكذا عنونت ال�صحف
العربية م�صحوبة بوداع �أحالم الأمة
العربية وافتقاد �إميانها بنف�سها
عندما رب��ط��ت امل����شروع القومي
ب�شخ�ص ولي�ست باملنظومة نف�سها،
فظلّت �أغلب املجتمعات العربية
تنتظر القائد املخلّ�ص القادم وظلّت
تنتظر م�رشوعا �آخر ت�ؤمن به بعد
ّ
تبخر حلم القومية ،وفج�أة بعد 9
�سنوات �أت��ت �صفعة جناح الثورة
الإيرانية مب�رشوعها الديني القائم
التو�سع ،فاهتزت الثقة �أكرث
على
ّ
ل��دى املجتمعات العربية بني
مطرقة زوال حلمهم و�سندان خطر
تو�سع الثورة الإيرانية القادم،
فكان خيار مواجهة املد التو�سعي
هو الت�شبث بالفكر الديني املتطرف
وببناء جبهة دينية مت�شددة �أخرى
تكون غرمي ًا للثورة الإيرانية،
فدعمت الأنظمة العربية ذلك الفكر،
وحولت املنابر
مت�سلحني باجلهاد
ّ
االجتماعية ودور العبادة واملجال�س
�إلى ب�ؤر متطرفة وطائفية وبخطب
ت��ث�ير ال��ك��راه��ي��ة ل�ل�آخ��ر وحت��ذر
املجتمع م��ن الأخ��ط��ار بالت�شدد
الديني والدعاء على الأعداء ،وهذا
هو خط�أ القرن.
فلن�أخذ ال��ي��اب��ان م��ث��االً ،فهي مل
تفقد م����شروع� ًا �آم��ن��ت ب��ه وال من
تدمرت بالكامل
خطر ينتظرها بل
ّ
بقنبلتني ذريتني ،فقتل ربع مليون

ياباين ،هذه ال�صدمة التي واجهتها
اليابان مل تتعامل معها بالت�سليح
والرد على من هزمها باملثل و�شحن
ّ
مواطنيها بالكراهية على من دمرها
ومل تت�شبث بالفكر الديني وتتطرف
ب��دي��ان��ت��ه��ا وتُ ��ره��ب جمتمعها،
ف�أيقنت اليابان �أن طوق النجاة لها
هو بناء نف�سها من جديد و�أن تت�سلّح
بالعلم وت��ك��ون رائ���دة باملجال
التكنولوجي وتكون من �أقوى الدول
االقت�صادية ،وبالفعل جنحت ،وها
نحن نرى توابع جناحها ،وللأ�سف
مل نتعلم من جتربة اليابان ومل ننب
جمتمعاتنا بل ت�سلحنا بالتطرف
ودعمه فكري ًا ومالي ًا �إلى �أن �أوجدنا
القاعدة وداع�ش وغريهما ،بعدما
�أوج��دن��ا لهما بيئة خ�صبة لذلك
التحق بهما �أب��ن��ا�ؤن��ا ،وت�سلّحنا
بالدعاء على ا�رسائيل �إلى �أن ابتلعت
فل�سطني واجلوالن ،ومازلنا بنف�س
اال�سرتاتيجية اخلاطئة لأي خطر
يواجهنا .
�أعلم يا عزيزي �أن مواجهة املخاطر
الدنيوية لي�ست بالت�سلح ب�إميان
ديني ف��ردي نتيجته �أخ��روي��ة ،بل
ببناء جمتمع و�صقل الفرد ثقافي ًا
وعلمي ًا واقت�صاديا فهكذا تُ بنى
املجتمعات ،فلو غرق ملحد يجيد
ال�سباحة ومعه م�ؤمن مت�سلح بدينه
وال يجيد ال�سباحة ،ف�سيموت
امل�ؤمن ويعي�ش امللحد ،فالبقاء
للمتعلم واملوت للجاهل.
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الفرق بين الكتاب والقرآن لدمغ الباطل ج9
يقول �شحرور :الآيات املحكمات «�آيات الر�سالة» ام الكتاب
(وهي لي�ست حق ًا) ..ويقول اي�ضا� :أما م�صطلح «الذي بني
يديه» فيق�صد به الر�سالة.
تعليقي :وقع يف الرتادف مرة �أخرى ذكر قبال ان الر�سالة
هي االيات املحكمات ام الكتاب واالن «الذي بني يديه»
يق�صد به الر�سالة.
يقول �شحرور :عطف القر�آن على الكتاب ويف الل�سان
العربي ال تعطف �إال املتغايرات �أو اخلا�ص على العام
فهنا لدينا احتماالن� :أن القر�آن �شيء والكتاب �شيء �آخر،
وعطفهما للتغاير ..فهاهنا وا�ضح متام ًا �أن القر�آن �شيء
وال�سبع من املثاين �شيء �آخر ،وهي لي�ست من القر�آن
ولكنها من الكتاب.
تعليقي :الح��ظ جت���ر�ؤه على كتاب الله ويتكلم فيه
باالحتماالت ..و�أقول له معنى هذا االحتمال انك حائر ال
تعلم اين ت�صنف ال�سبع املثاين  ..جعلها مرة من املت�شابه
ومرة اخرى من املحكم ام الكتاب الر�سالة ويف هذا الدليل
على ان ال�سيد �شحرور ال يعرف املحكم من املت�شابه».
ب – �أن يكون القر�آن جزء ًا من الكتاب ،وعطفهما من باب
عطف اخلا�ص على العام.
تعليقي :معنى هذا االحتمال انه كتاب واحد والقر�آن جزء
منه اذا ملاذا فرقت بينهما؟ وكما قلنا ال�سيد �شحرور حائر
ويفكر ب�صوت عال و�أحب ان ي�سمعنا �صوته فنقول له من
الأف�ضل ان تعر�ض �آراءك بعد ان يهديك الله الى احلقيقة
ولي�س قبل ذلك حتى ال حتري �ضعيفي االميان معك...
ويت�ساءل �شحرور ف�أي االحتمالني هو املق�صود؟! فيقول:
نالحظ �أنه عندما ذكر الكتاب قال« :هدى للمتقني» لأن يف
الكتاب �أحكام العبادات واملعامالت والأخالق� ،أي فيه
التقوى بالإ�ضافة �إلى القر�آن .وعندما ذكر القر�آن قال:

«هدى للنا�س» ولفظة النا�س ت�شمل املتقني وغري املتقني،
فاملتقون من النا�س ولكن لي�س كل النا�س من املتقني.
وهذا وحده يوجب �أن منيز بني الكتاب والقر�آن.
تعليقي :الفرق بني الكتاب «هدى للمتقني» ...والقر�آن
«ه��دى للنا�س» ان الكتاب ذكر مع املتقني النهم من
امنوا بالكتب ال�سابقة فو�صل الكتب ببع�ضها يذكر
امل�ؤمنني قال تعالى :ولقد و�صلنا لهم القول لعلهم
يتذكرون « »51الذين �آتيناهم الكتاب من قبله هم به
ي�ؤمنون « »52و�إذا يتلى عليهم قالوا �آمنا به �إنه احلق
من ربنا �إنا كنا من قبله م�سلمني « »53الق�ص�ص  ..اما
القر�آن فهو «هدى للنا�س» الن منهم امل�ؤمنني بالكتب
«املتقني» وغري امل�ؤمنني ومنهم من لي�س لهم كتاب
والقر�آن هو تف�صيل الكتاب كله فحوى وجمع كل الكتب
فكان هدى للنا�س جميعا من يعلم الكتب ال�سابقة ومن
ال يعلمها.
يقول �شحرور :يف �سورة الرعد عطف احلق على الكتاب،
فهذا يعني �أن احلق �شيء والكتاب �شيء �آخر �أو �أن احلق هو
جزء من الكتاب ولي�س كل الكتاب .واجلواب القاطع عن
هذا ال�س�ؤال �أعطي يف �سورة فاطر « »31ب�أن احلق هو جزء
من الكتاب ولي�س كل الكتاب ،حيث �إنه يف الكتاب توجد
الآيات املحكمات �آيات الر�سالة «وهي لي�ست حق ًا».
تعليقي :ال�سيد �شحرور يقول الآي��ات املحكمات «�آيات
الر�سالة» ام الكتاب (وه��ي لي�ست حق ًا) و�أق��ول له هل
قر�أت يف كتاب الله ماذا بعد احلق؟ يا �سيد �شحرور لقد
جعلت ام الكتاب �ضالال ،ح�سبنا الله ونعم الوكيل قال
تعالى.. :فماذا بعد احلق �إال ال�ضالل ف�أنى ت�رصفون
« »32يون�س ...الفرق بني الكتاب والقر�آن لدمغ الباطل
ولتكذيب االباطيل ...يتبع
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أعراس واوية شهر رمضان
ال �أعرف بال�ضبط املعنى احلريف �أو الداليل
«لعر�س واوي���ة» ،ال��ذي غالبا ما يتكرر
يف كتابات البع�ض و�سخريتهم من بع�ض
الظواهر االجتماعية وال�سيا�سية واملهنية،
لكن �أعتقد �أن الثيمة ملعنى هذا العر�س هو
الفرحة التي ال تدوم ،وهنا مربط الفر�س
كما يقولون ،حيث �إن العراق اليوم مليء
بهذه الأعرا�س ،كما كان ممتلئ ًا بها يف زمن
النظام املقبور ،وال�سبب هي الفو�ضى
«اخلالقة» التي جاءت بعد عام  2003والتي
�سهلت دخول الطارئني يف كل مفا�صل احلياة
بالعراق� ،سواء كانت يف ال�سيا�سة والإعالم
والتعليم و التجارة �أو املهن واحلرف
الأخرى ،و�أ�صبحوا بني ليلة و�ضحاها �أ�سياد
املوقف و�أوهموا النا�س من خالل حركاتهم
البهلوانية وخطبهم اجلوفاء و�رصاخهم يف
الف�ضائيات مثل بنات �آوى وعلى طريقة
الواوية الويو الويو.
منذ �أ�شهر ن�صبح ومن�سي على �أعرا�س واوية
العراق اجلديد وهي ت�رصح �إنها �ستكمل
ت�شكيل احلكومة ،فتعلن �أن يوم غد تعلن
توافقها على برنامج �سيا�سي و�أن تر�شيح
وزي��ر الداخلية ووزي��ر الدفاع بات حتت
اليد ،لكننا نفاج�أ بعد يوم وعرب الف�ضائيات
�أن الأمر ال يعدو �أكرث من عر�س للواوية ،هذا
على �صعيد القمة ال�سيا�سية.
�إم��ا على الأ�صعدة الأخ���رى ففي كل يوم
ومنا�سبة يوجد عر�س ،و�آخ��ر البدع التي

متار�سها بع�ض ال�شخ�صيات ال�سيا�سية
ور�ؤ�ساء بع�ض الكتل والأح��زاب وخمتلف
االخت�صا�صات ومن �ضمنها �أي�ضا منظمات
املجتمع امل��دين قيامها بعر�س واوي��ة،
لكن ه��ذه امل��رة يتخذ م��ن �شهر رم�ضان
القادم �شعارا للوحدة الوطنية ومل �شمل
العراقيني ،ف�سينفقون املليارات ،وكما
ر�أيناهم �سابقا على موائد رم�ضانية كاذبة
م�سي�سة ال تعدو كونها عر�سا و�ضحكا على
الذقون ،ويريدون �إن ميرروا هذه اللعبة من
خالل ا�ستغالل الدين و�شهر رم�ضان ،حيث
�إن �أغلب احلا�رضين واملدعوين لي�س لهم
عالقة بهذا ال�شهر الف�ضيل ال من بعيد وال
من قريب ،لأن �أغلبهم يجاهرون بالإفطار
وارتكاب املعا�صي والف�ساد.
�إن م��وائ��د الإف��ط��ار ه��ذه ال��ت��ي �أقاموها
و�سيقيمونها هي لأغرا�ض �سيا�سية بحتة
ومدفوعة الثمن وهي كذلك للنفاق االجتماعي
واملجامالت وفواتريها تدفع من خزينة
الدولة ،ولي�س من جيوبهم اخلا�صة ،فهل
�سيبارك الله يف هذه الأعرا�س غري ال�رشعية،
وهذه املوائد الرم�ضانية ال�سيا�سية التي
يقوم بها ه�ؤالء املتلونون ،ويدفع ثمنها
العراقيون نتيجة خالفاتهم على الكرا�سي
واملنا�صب واالمتيازات ،ولغتهم الوحيدة
هي االغتياالت والال�صقات.
ويف اخل��ت��ام متى تنتهي �أع��را���س واوي��ة
العراق..؟!.

