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التغريد والكتابة الصحافية

يا رب كل طائف وحاصد
ورب كل غائب وشاهد

هذا النوع من ال�شعر ي�سمى رجز ًا ،وتكون دائم ًا
قافية كل �شطر واحدة ،وهذا الرجز يقوله �سيد
قري�ش عبداملطلب بن ها�شم بعد �أن ولد �سيدنا
حممد عليه ال�صالة وال�سالم ،وله ق�صة فقد
روى �أ�صحاب ال�سري �أن �آمنة بنت وهب �أم النبي
�صلى الله عليه و�سلم �أر�سلت الى عبداملطلب
يف الليلة التي ول��دت فيها ر�سول الله ب�أن
ي�أتي �إليها ،وكان عبداملطلب يطوف بالبيت
ف�أتاها ،فقالت له  :يا �أبا احل��ارث ،قد ولد
لك الليلة مولود امره عجيب ،فذعر عبداملطلب
وقال� :ألي�س هو ب�رش ًا �سوي ًا؟ قالت :بلى ،ولكن
�سقط حني خرج خار ًا كالرجل ال�ساجد ثم رفع
ر�أ�سه و�إ�صبعه نحو ال�سماء حني ال تقل رقبة
ر�أ�سا وال ذراع كفا ،وخرج معه نور ملأ البيت
و�صارت النجوم تدنو حتى ظننا �أنها ت�سقط
علينا .وقالت �آمنة يا �أبا احل��ارث� ،إنه ملا
ا�شتد بي املخا�ض كرثت علي الأيدى يف البيت
وحني خرج هذا املولود الى الدنيا خرج معه
نور ر�أيت فيه ب�رصى من �أر�ض ال�شام ،وقد قيل
يل يف منامي قبل �أن �ألد:
�إنك �ستلدين �سيد هذه الأمة ف�سميه حممد ًا ،و�إذا
وقع على الأر�ض فقويل �أعيذه بالواحد من �رش كل
حا�سد ،فقال عبداملطلب� :أخرجي �إيل ابني ،فلقد
كنت ال�ساعة �أطوف البيت فر�أيته مال حتى قلت
انه �سقط علي ثم �إنه ا�ستوى منت�صبا و�سمعت من
تلقائه قائال يقول  :اللآن طهرين ربي ،و�سقط هبل
على ر�أ�سه حتى جعلت �أم�سح عيني و�أقول� :إمنا �أنا
نائم .ف�أخرجته �آمنة لعبداملطلب فقبله وانطلق
به الى الكعبة ،فطاف به �سبعا ثم وقف �أمام
الكعبة وجعل يقول:
يا رب كل طائف وحا�صد
ورب كل غائب و�شاهد
�أدعوك والليل طفوح راكد
الهم فا�رصف عنه كيد كائد
و�أخ�صم به كل عنود �ضاهد
و�أغثه ما خلد الأوابد
يف �س�ؤدد ر�أ�س وجد �صاعد وقال فيه �أي�ض ًا:
احلمد لله الذي �أعطاين
هذا الغالم الطيب الأرداين
قد �ساد يف املهد على الغلمان
�أعيذه بالبيت والأركان
حتى �أراه بالغ البنيان
�أعيذه من �رش ذي �شنان
من حا�سد م�ضطرب العنان
ذي همة لي�ست له عينان
حتى �أراه رافع الل�سان
وعبداملطلب بن ها�شم كان �سيد قري�ش و�أعظم
رجال مكة واجلزيرة العربية ،وهو الذي
واجه ابرهة احلب�شي وقال كلمته امل�شهورة
� :أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه فار�سل الله
تعالى طيوره الأبابيل على ابرهة وجي�شه
فقطعت جلودهم و�أ�صبحوا �شذر مذر ،فزادت
مكانته عند العرب ،وتذكر كتب ال�سرية انه
عا�ش � 98سنة ،وهناك من يقول انه جتاوز
املئة ،و�صف ب�أنه كان مديد القامة كامال
عاقال ذا �أناة وجندة،ف�صيح الل�سان حا�رض
القلب مفوه ًا خطيب ًا �شاعر ًا كرمي ًا تويف
ولر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم ثمان
�سنني ،ودمتم �ساملني.

مقاالت

أغرد �أو �أكتب مقا ًال عن ق�ضية معينة
عندما � ّ
ف�أعلم �أن الأمر قد جتاوز احلدود املعقولة
والأع���راف امل�سموح بها ،وق��د �أ�صبحت
هذه الق�ضية تتطلب التحرك من املعنيني
بالأمر للحد من �أ�رضارها و�آثارها ال�سلبية
على الوطن واملواطنني وعلى املجتمع
وم�ؤ�س�سات الدولة ،ونحن ال نغرد �أو نكتب
ملجرد الكتابة وال نتهم �أحد ًا من دون �أدلة
وبراهني،بل نحاول �أن نن�صح للإ�صالح
وت�صحيح الأخ��ط��اء واالن��ح��راف��ات وازال��ة
املخالفات قبل فوات الأوان.
والعاقل هو من يتعلم من �أخطاء الآخرين
�.إن اال�ستمرار بالعناد وامل�ضي يف اخلط�أ
واالنحراف �أ�سلوب ال يتخذه �إال الأغبياء
�أو الظاملني �أواملتكربين �أو اجلاهلني
املتنفذين.
نحن نبحث عن العدل وامل�ساواة واحلق
واحلقيقة ونكره الظلم والظالم وا�ستغالل
الظروف والقوانني والطيبة الإن�سانية،
كما �أننا نقدر ك��رم احلليم ونعذر خط�أ

املخطئني ،فهل و�صلت الر�سالة للمعنيني
بالأمر؟!
يقول امل��ث��ل« :ال��ل��ي على راْ���س��ه بطحة
يتح�س�سها» وكذلك «كاد املريب �أن يقول
خ��ذوين» ،البع�ض يتخذ مواقف �شخ�صية
وع��دائ��ي��ة م��ن بع�ض التغريدات وبع�ض
املقاالت لأنها مت�س م�صاحله ال�شخ�صية
بودي �أن يكون موقفه خمالف ًا لذلك
وكان
ّ
فقد قال �أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب:
«رحم الله امر�أً �أهدى �إيل عيوبي»
حتياتي للمتجاهلني واجلاهلني فقد نبهنا
«اللوه»! و�أخربنا الغافلني واملتغافلني
واجلاهلني واملتجاهلني للأمر.
وبر�أنا ذمتنا من ممار�سات و�أعمال ود�سائ�س
خفافي�ش الظالم� ،أ�سلوب التغافل فيه من
احلكمة ال�شيء الكثري �إذا بني على احلكمة
والر�شد وامل�صلحة العامة�،أما �أ�سلوب
التق�صري والتجاهل وعدم القيام بالواجبات
وامل�س�ؤوليات فيه ظلم للنف�س والعباد.
ودمتم �ساملني.
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الذكر والزبور بمنهج االستنباط «ج»1
هذا املقال يبني باال�ستنباط املفهوم
ال�صحيح للذكر ولي�س كما زعم
�شحرور واتبع هواه وادعى بالباطل
واف�ترى على الله «ارج��ع ال��ى مقال
الذكر ومفهومه عند �شحرور» جريدة
ال�شاهد.
�سيدنا داود مل ي�ؤت الزبور ولكن �أوتي
زبورا .فما الفرق بينهما؟
 ...الفرق بني الزبور و زبورا ...
الزبور هو كتاب من كتب االولني مثل
الذكر الذي �سنتكلم عنه يف هذا املقال
ان �شاء الله تعالى.
«و َلق َْد كَ َت ْبنَا
�أوال الزبور .قال تعالىَ :
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الزبور ق�سم �إل��ى اج��زاء �سماها رب

وسط الظالم

ال��ع��زة زب��ر وك��ل ج��زء منها زب��ورا
واعطيت كل امة من امم االولني زبورا
 ..و�سيدنا داود �أوتي زابورا ,اي جزء
من الكتاب الكلي وهو الزبور من كتب
االول�ين ,وهم �أم��م ما قبل الطوفان
«ارجع الى مقال وما رب العاملني؟»
جريدة ال�شاهد.
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زَ ُب ً
ثانيا الذكر :الفرق بني الذكر وذكرا
ون
«و�إِن كَ انُ وا َل َيقُ ولُ َ
قال تعالىَ :
ني»
(َ )167ل ْو �أَ َّن ِعن َدنَ ا ِذكْ ًرا ِّم َن َْ أ
ال َّو ِل َ
( )168ال�صافات .اذا الذكر هو كتاب
من كتب االولني وق�سم �إلى اجزاء �سمى
رب العزة �سبحانه كل جزء منها ذكرا
قال تعالى:
َو َي ْ�س َ�ألُ ونَ كَ َعن ِذي الْ ق َْرنَ ينْ قُ لْ َ�س�أَ ْتلُو
َع َل ْيكُ م ِّمن ُْه ِذكْ ًرا ( )83الكهف  ..الفرق
بني الكتاب وال��ق��ر�آن لدمغ الباطل
وتكذيب االباطيل ...يتبع.

علي البصيري
a.h.albossiri@gmail.com
Twitter: @alialbossiri1

العجوز والبحر والحل
السهل «»2-2

ويطوي حوله ال�رشاع ويربطه ثم يحمله
على كتفه ومي�ضي �إلى كوخه وهو يتمايل
َّ
ويرتنح من �شدة التعب و�شعورة باخلذالن
وهناك يتمدد فوق فرا�شه وينام وتنتهي
الق�صة اال �أن ما تبادر الى ذهني من هذه
الق�صة التي �رسدت ملخ�صها لكم هو �أنه
بعد ما جرى من �أزمة ال�صيد وارتفاع �أ�سعار
الأ���س��م��اك يف ال��ف�ترة الأخ�ي�رة وم��ن حرب
ال�صيادين مع الهيئة العامة للزراعة التي
�أعرف ما تقوم به من جهود ل�ضبط العملية
ومن ناحية �أخرى احتاد �صيادي الأ�سماك
ال��ذي ال �أ�شكك فيما يريدونه حلفظ حق
ال�صياد الكويتي ومن يعمل يف املهنة اال �أن
هذه الأزمة التي ت�أثر بها املواطن واملقيم
لي�ست من احل��روب العادية لك�رس العظم
وفر�ض القانون وال�سيطرة ل�ضبط �أ�سعار
الأ�سماك فهذي الأمور حتتاج الى عدة حلول
ومنها فتح باب الرتاخي�ص ال�شخ�صية من
قبل وزارة التجارة لكل ممار�س ملهنة �صيد
الأ�سماك من املواطنني كبار ال�سن خا�صة
واملتقاعدين ممن يرغبون يف ممار�سة مهنة
ال�صيد واعتبارها من املهن التي تدعمها
احلكومة وت�شجعها وحتويلها من هواية
تكفي ال�شخ�ص وعائلته ال��ى مهنة مدرة
له ربحيا تعينه على العي�ش الكرمي وفق
�أطر قانونية منظمة واعطاء كل �شخ�ص حق
ال�صيد على ال�شاطئ ,حيث �إن ما قامت به
�رشطة البيئة منذ �أيام من حرمان �أحد كبار
ال�سن ممن �أعرفهم من ال�صيد على ال�شاطئ
كان فعال �أثر يف نف�س قريبي كبري ال�سن
العجوز الذي �أ�صبح متنف�سه يف ممار�سة
هوايته واال�ستفادة منها لي�أكل منها حلما
طريا ه��و وبقية �أبنائه لي�شعر بعدها
بالفخر ,ذلك ال�صياد قد حورب من قبل جهة
نكن لها ولرئي�س جمل�س ادارتها كل املحبة
ال�شيخ حممد اليو�سف ال�صباح وهي الهيئة
العامة ل�ش�ؤون الزراعة والرثوة ال�سمكية,
الذي �أعلم مدى حبه للمواطن وما يكون له
من خري ف�إين �أرى �أن ما فعله رئي�س الهيئة
من فعل ما هو اال لتعديل م�سار معوج وهو
الذي ال يحب �أن يكون االعوجاج يف عمله
فما بالك �أن مي�س قوت املواطن ورزقه فكل
الدعم منا ملا يقوم به �أحد �أبطال الغزو
والتحرير امل�شهود لهم بحب وطنهم ولنكن
معه يف خندق الوطن �ضد كل من ت�سول
له نف�سه زعزعة �أمننا الغذائي الذي هو
ب�أيد �أمينة ان �شاء الله ومنا كل املحبة
والتقدير جلهود الهيئة العامة للبيئة �إزاء
ما قامت به من جهود مع ما رافقها من جهود
لوزارة التجارة للحد من التالعب يف �أ�سعار
الأ�سماك التي �أ�صبحت الأوقية منها تكال
مبكيال الذهب ب�سبب ال�صيادين الوافدين
اجل�شعني ممن �أغراهم املال �أمام م�صلحة
الوطن واملواطن فكل ال�شكر جلهود الهيئة
العامة ووزارة التجارة ولنعد للمواطن حقا
�ضاع ب�سبب ج�شع الدخالء جتاهنا نحن �أهل
الأر�ض والبحر .

وهج

د.نضير الخزرجي

على أبواب اآلخرة
ع��ن��دم��ا يتناهى ال���ى ال�سمع مفهوم
الق�صيدة احل�سينية يتبادر الى الذهن
�أنها خال�صة يف �شخ�ص الإم��ام احل�سني
وممح�ضة يف النه�ضة احل�سينية،
«ع»
ّ
بيد �أن املرور على الق�صائد وطرق �أبواب
�أبياتها ،ينبيك عن التخالف يف الأنامل
التي تفتح لك الأقفال والأب��واب ،فمرة
ناعمة �أنثوية و�أخ��رى خ�شنة ذكورية
وثالثة خملبية دنيوية ،وقد ينتهي بك
البيت الى دعوات ومطالب و�آمايل ،وما
بني الباب واملحراب وخواتيم الق�صيدة
تتعدد الأغرا�ض ال�شعرية و�إن اجتمعت
على مائدة النه�ضة احل�سينية.
فهذا ال�شاعر �سليمان الكبري احللي الذي
�أن�شدنا يف احل�سني «ع» يف ق�صيدته
املو�سومة «عظيم البالء» ،يخربنا عن
ثنائية النف�س الأمارة بال�سوء وال�شيطان
الذي يغري عباد الله ،فين�شد:
خدعتني الدنيا بطول غرورها
والنف�س وال�شيطان عند ندائه
ويوا�صل �سليمان الكبري يف ثمانية ع�رش
بيتًا ي��ذكّ ��ر نف�سه وم��ن مي�سك مقاب�ض
�أبياته ،من تقلبات الزمان ومكائد الدنيا،
واملوقف ال�صعب يف القرب يف مواجهة
�أ�سئلة منكر ونكري ،ولأن الذي عقد حبال
بخيمة احل�سني «ع» يرجو النجاة ،ي�ؤكد

سنا فنيش

اإلعالم رسالة هادفة وليس وظيفة
لنا يف البيت التا�سع ع�رش:
�أين املنا�ص وال خال�ص من البال
�إال ب�سبط حممد و�آبائه
ويجد ال�شاعر يف املنا�ص واخلال�ص
مدخال الى �رسد واقعة كربالء ،لينتهي
الى القول:
�سليمان يفوز مبدحكم
فع�سى
ٌ
ال خ َّيب الرحمان ُعظم رجائه
وهو رجاء كل �شاعر نظم يف احل�سني «ع»،
يظل يبني الأبيات من حجر القوايف ولبان
القري�ض ،حتى يلقى يف دار الآخرة مفتاح
َّ
موقعا بخامت �سيد
ق�رصه وطابو مق�صورته
�شباب �أهل اجلنة.
و�صك الطابو يقيده ال�شاعر نف�سه يف ق�صيدة
له من ع�رشة �أبيات من جم��زوء الكامل
بعنوان« :كربالء ال تن�سها» ،ليخربنا عن
�سابق يقني:
ولقد روى عنكم ثقا
ُت النا�س يف نقل اخلرب
من قال بيتًا يف ٍ
غد
ُيحبى وال يخ�شى �سقر
و�صدق ال�شاعر مبا �أتانا من �سل�سلة
الرواة الثقات عن الإمام جعفر بن حممد
ال�صادق «ع»« :ما من �أحد قال يف احل�سني
�شعرا فبكى و�أبكى به �إال �أوجب الله له
اجلنة وغفر له».

هناك ف��رق كبري بني وظيفة اﻻع�لام ور�سالته الهادفة
واملطلوبة والتي يجب ان تبقى اهم ركائز العمل الب�رشي من
خالل تكنولوجيا الع�رص لت�أ�صيل وتوثيق اﻻنتماء اﻻن�ساين
… وبني ما ُي ُ
�ضخ من انتاجات عرب ال�شا�شات ال�صغرية من
ٍ
حتريف وتدجنيٍ وحتى تهجنيٍ لالن�سان وتوهنيٍ ﻻهم و�سائل
التوعية العابرة الى كل البيوت ،حمولة اهم معلم ثقايف
الى حلبة تناف�س و�سباق نحو ال�سقوط واﻻنحدار الالمهني.
وقبل ا�ستعرا�ضي ملا اود ان احت��دث عنه يهمني ان يفهم
ادع انه بامكاين التغيري وايجاد البدائل
القارئ ،انني مل ِ
واحللول مبفردي .ولكن ليكن كالمي يف ق��راءة امل�سار
االعالمي وخا�صة منه التلفزيوين عرب ما بات ي�سمى او
ُيعرف بتلفزيون الواقع او املعومل .ليكن كالمي مبثابة
يقدم نقدي ور�أيي
و�ضع اﻻ�صبع على جرح احلقيقة لرمبا
ُ
املتوا�ضعان خطوة باجتاه ت�صويب وت�صحيح امل�سار.
نعم ايها اﻻعزاء� ،إن ما يرتاءى لنا من انتاجات تلفزيونية قد
و�صل الى مرحلة اخلطر التعبوي ﻻجيالنا وجمتمعاتنا على
اختالف طقو�سها واعمارها الزمنية ،ملا يحمل هذا التدفق
غري الربيء من اﻻنتاج حتت م�سمى احلداثة واملواكبة من
عناوين واهية وهدامة ُيراد منها اجتياح جمتمعنا وتفريغه
من م�ضمونه القيمي واالخالقي ،وت�سخيفنا له ان�سجاما مع
الهجمة املدرو�سة التي ُبنيت عليها خطة التغريب والتق�سيم
والتجهيل للمنطقة واملجتمعات العقائدية والراف�ضة
لكل ان��واع التطويع واال�ست�سالم  ..و�صوﻻ الى جتويف
كل مرتكزات قوتنا امل�ستندة الى مفاهيم القيم واالخالق
وال�ت�راث العريق ﻻي�صال اجيالنا ال��ى منحدر ال�ضياع
وال�سذاجة والتخبط والتفلت وح�رشهم يف موقع املتلقي
والطوعي ،ولي�س املر�سل وامل�ؤثر.
واذا ما ا�ستعر�ضنا بع�ضا من تلك الربامج نرى احد امرين،
اﻻول :التق�صد املمنهج يف التعمية وعدم احرتام وعينا وكي
عقولنا مبا يقومون به من تقدمي وانتاج ،والثاين :العفوية

القاتلة املتكافئة على ا�ستجهال النف�س والفهم للر�سالة
االعالمية املقد�سة  ..ويف كال اﻻمرين كارثة مهنية كمن
ي�ضع ال�سم يف الع�سل والنتيجة ايهامنا بحالوته .وموتنا
يف متابعته.
وما ُيعر�ض منذ فرتة من برامج ت�سخيفية وتتفيهية م�ضحكة
لهي يف احلقيقة مبكية ﻻنها حتمل ورقة نعي العقول والوعي
لدى اﻻجيال .وما ُيعر�ض اي�ضا من م�سل�سالت درامية مدبلجة
كانت او �صناعة وطنية ،لهي �أقرب يف التو�صيف الى ال�سيف
ذي احلدين ،وكالهما جارح وم�ؤذ ورمبا قاتل  ..وهذا ينطبق
اي�ضا على ما ي�سمى «بالتوك �شو» ال�سيا�سي الذي بات يجرت
اﻻ�سماء كجمال الهجن ي�ستعر�ضها رغم معرفته بان اكرثها
يحمل من �صفة حملل وباحث وكاتب وما الى ذلك اﻻ�سم وهو
يف احلقيقة متطاول على التحليل والبحث وم�صاد ٌر لال�سماء
ذات القيمة احلقيقية التي جنلها ونحرتمها.
وم�سعى هذه ال�شا�شات فقط للح�شو الهوائي وتكثيف �ساعات
البث لتربير وجودها على هذا الف�ضاء ال�صناعي.
ايها اﻻع��زاء ،ان كالمي هذا يحمل كل احلر�ص على اعالم
نريده قوة لنا و�سندا �أ�صيال لثقافاتنا من اعالمية ما زالت
يف اول��ى خطواتها ولكنني طاحمة للو�صول الى حمتوى
املهنة ال�رشيفة واملقد�سة �آمنت بان االعالم م�سار واجب
بقيمه ومبادئه ور�سالته.
لذا اعترب مقالتي دعوة لكل الزمالء الذين يحملون ذات الهم
املهني واخل��وف من تكنولوجيا االع�لام ان ت�أخذ باجيالنا
الى ال�ضياع ،دعوة لكل قلم حر ومنرب جريء وم�س�ؤول ان
يكون باملر�صاد ،نقدا وتو�صيفا وتدليال على مواطن اخلطر
وباملر�صاد لكل انواع التدمري املبتكر واملمنهج لعقولنا
وﻻجيالنا وجمتمعاتنا التي نحر�ص دائما على حثها للمواكبة
والتطور ال�صحيحني ولنبق وعينا مب�ستوى قيمنا التي وهبنا
الله اياها وزينها بالأخالق احلميدة والعلم النري ملا فيه
م�صلحة امتنا وان�ساننا  ..مع احرتامي وتقديري للجميع.

