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تدرج على ألسنتنا جميعا أخطاء 
ش���ائعة تتعلق باحلقائق العلمية أو 
املعلومات التاريخية أو النطق اخلاطئ 
أو املعاني املغلوطة لبعض الكلمات. 
وبعض هذه األخطاء قدمي تراكمت عليه 

األزمنة.
ففي لهجتنا الكويتية وعندما منتدح 
طريقة الشخص بالكالم نقول »فالن 
ذرب أو انه ذرب اللس���ان« متوهمني 
أن الذرابة تعن���ي اجلودة أو الطالوة 
واحلالوة، وذلك أمر يتناقض وصحيح 
اللغة العربية، فحني نفتش في عدد من 

املراجع التراثية، نقرأ التالي:
»الّذِرُب احلاد من كل شيء، وَذِرَب 
لسان الرجل يعني فسد، وفالن ذرب 
اللس���ان معناه فاس���د اللسان، وهو 
عيب وذم. وقيل الذرب هو الش���تام 
الفاحش البذيء الذي ال يبالي. وألقى 
بينه���م الذرب أي االختالف والش���ر. 
ٌب  والّذَراُب الس���م. وسيف َذرٌب وُمَذرَّ
السيف املنقوع بالسم، وذرب اجلرح 
فس���د واتسع، والذرب املرض الذي ال 

يبرأ«.
قدم ش���اعر إلى النبي ژ فأنش���د 
قصيدة مطلعها »يا سيد الناس ودّيان 
َرْب« العرب... اليك اشكو ِذربًة من الذِّ

وفي شرح القصيدة نقرأ ان الشاعر 
أراد بالذربة امرأته وكان يشكو فساد 

منطقها وسالطة لسانها.
اهلل يكافينا الشر!

سمعت الشيخ علي اجلسار، يرحمه اهلل، 
يقول أثن���اء أيام االحتالل: أحد املصلني لم 
يكن محافظا على الصالة قبل الغزو، اهلل 
يعفو عنا وعنه، أم���س وإحنا طالعني من 
املسجد، والناس ما لهم حديث إال عن صواريخ 
سكود وأسلحة احلرب، قال لي وهو يشير 
إلى مئذنة املسجد الطويلة »يا شيخ، إحنا 
هذا سكود مالنا«. تذكرت مقولته هذه عند 
مشاهدتي األعداد الكبيرة جدا من الشباب 
والش���ابات في املساجد والتي تفوق أعداد 
كبار السن بكثير، وربطت ذلك مبا يتحاوط 
بلدنا من أخطار، سواء من خارجه أو داخله، 
وما نس���معه عن أوبئة، وأمور أخرى مثل 
قلق املواطن على مس���يرة التنمية في هذا 
البلد وس���ائر احملبطات اليومية املعروفة، 
وتذكرت توجيه النبي ژ ملن يعيش أزمة 
ثقة مع املس���تقبل: »من خاف على عقبه، 

وعقب عقبه، فليتق اهلل«.
صحيح مطلوب بذل األسباب الالزمة لدرء 
املصائب، ولكن جتربة هذا البلد مع التدبير 
الربان����ي تقول ان قدراتنا ضعيفة جدا إزاء 
حتديات ضخمة من أطماع دولية الى مشاكل 
داخلية، ما يجعل هذه احلشود في املساجد 
وتلك األعمال اخليرية اإلبداعية وسيلة فاعلة 
حلماية أمننا، وقد س����بق لن����ا اختبار هذه 
الوسيلة أثناء االحتالل، حينما كان املسجد 
واإلقبال على اهلل مالذا للقلوب املكلومة تبث 
من خاللها نداءات كونية تسبح في ملكوت 
اهلل، في ليال����ي التهجد في رمضان وغيره 
من الشهور، وفي احلديث »ال يرد القدر إال 

الدعاء، وال يزيد في العمر إال البر«.
في هذه الليالي املباركة يعيش الناس مع 
كتاب اهلل في حال من التفاعل الهائل واملخاطبة 
النشطة مع الذات حيث تتدفق اإلجابات كما 
قال أستاذ الرياضيات األميركي جفري النغ 
بعد إسالمه في كتابه »حتى املالئكة تسأل« 

حيث يقول »الكم الكبير 
من اإلجابات التي حصلت 
عليها جعلتني أشعر وكأن 
هذا الكتاب � القرآن الكرمي 
� قد متت كتابته لي بشكل 
خاص«.. إنها حالة عجيبة 
من التفاعل بني التفكير 

البشري والنص القرآني، حيث ال يعدم الذهن 
أثناء القراءة أن يشرد قليال، ومتر به خاطرة 
عن موضوع يشغل بال القارئ، ثم إذا انتبه 
الى نص قرآني يقرأه في تلك اللحظة فإذا به 
يتصل مع تلك اخلاطرة بشكل ما، هذا التواصل 
يسكب في جوف اإلنسان مياه احلياة التي 
تتدفق لتزيل اجلفاف ومتسح أتربة احلياة 
عن خاليا اجلسد املتعب برهق الدنيا ومتأل 
جتاويف بدنه برطوبة االميان حتى ترتوي 

وتسري فيها نضارة احلياة احلقيقية.
كلمة أخيرة: حضرت يوم اجلمعة املاضي 
حفال رائعا لتخريج حفظة كتاب اهلل عز 
وجل في منطقة السالم، وعددهم 24 كلهم 
من املوظفني في تخصصات مهنية متنوعة 
مثل احلقوق، االستثمارات، احملاسبة، الطب، 
الهندسة، التعليم، كلهم خصص وقتا وثابر 
حتى نال درجة »االجازة« بقراءة متصلة 
السند الى رس����ول اهلل ژ ، كان احلفل 
برعاية الفاضل وزير األوقاف املستشار 
راشد عبد احملسن احلماد، وجلنة املنابر 
القرآنية في جمعية النجاة اخليرية، ألي 
معلومات ميكن االتصال برقم 97220835 
-4/22570153 – 97220536، شكرا لكل من 
أسهم في خدمة كتاب اهلل، وفي مقدمتهم 
رعاية س����مو أمير الب����الد، يحفظه اهلل، 
للمسابقة الكبرى حلفظ ودراسة القرآن 
الكرمي، أس����أل اهلل له ولش����عبه العيش 
الرغيد، ببركة توقيرهم ألعظم كتاب نزل 

إلى البشر.

ألن القدوة احلس���نة قد ندرت او انعدمت 
فال مانع لدينا ان نعيد بعض ما قاله الزمالء 
في الثناء على تصرف���ات بعض الكبار التي 
تدل على ان اخلير والقدوة احلس���نة مازاال 
موجودين في بلدنا ويس���يران على ارضنا، 
فقد اس���توى في تدمير بلدنا هذه االيام من 
يثني كاذبا، ومن ينتقد سالبا بكلمات مدفوعة 

االجر.. حرفا حرفا.
> > >

فقد كان الرئيس جاسم اخلرافي كبيرا في 
عدم استغالله ملوضوع التحقيق في »الفحم 
املكلس���ن« لالنتقام ممن ينتمون لتيارات ال 
تصوت عادة لرئاسة اخلرافي ملتزما بالدستور 
ولوائحه وأعرافه التي ال تسمح بإصدار االحكام 
املس���بقة او القيام باستغالل القضايا العامة 
لالنتقام الشخصي، كما يحسب للخرافي تقبله 
للنقد الذي احتواه مسلسل »صوتك وصل« 
وطلبه قبل ذلك من حرس املجلس تقدمي التحية 

للرئيس السابق احمد السعدون.
> > >

الكبير احمد  الس���ابق  ويحسب للرئيس 
الس���عدون التزام���ه بالدميوقراطية واميانه 
بحرية الرأي ورفضه رفع القضايا على بعض 
املسيئني له مما جعله يكبر في اعني الناخبني 
الواعني فيرفعونه الى املراكز االولى ويصغر 
بعض ناقديه االغبياء في اعني القراء االذكياء 
فيعكسون لهم مدى انعدام مصداقيتهم امام 
اخللق، خاصة من يدعون انهم يدخلون عليهم 

ويخرجون منهم.
> > >

كما يحس���ب لنائب رئي���س مجلس االمة 
الس���ابق الكبير صالح الفضال���ة نظافة يده 
وطهارة ذمت���ه املعروفة وصراحته املعهودة 
ورفضه ملنصب نائب رئيس مجلس الوزراء 
الذي يسيل له اللعاب ما لم يلم بالسياسات 
العام���ة للدولة ويعرف مس���بقا اس���ماء من 

سيشاركه املسؤولية.
> > >

وسنبقى قبل وبعد هذا 
املقال نتباين مع االعضاء 
االعزاء في التكتل الشعبي 
بقضايا نروم منها مصلحة 
الوطن ومس���تقبل ابنائه 

وأوالها مس���مى التكتل الذي نعتقد ضرورة 
تغييره الى »التكتل الدستوري«، حيث ان جميع 
زمالئهم منتخبون من الشعب، لذا فجميعهم 
»شعبيون«، كذلك ليس من واجب النائب ان 
يتبنى كل ما يطلبه الناس، فاجلماهير كما قال 
كبار املختصني بسيكولوجيات الشعوب وعلى 
رأسهم غوستاف لوبان قد تطالب في كثير من 

االحيان مبا يضرها حاضرا ومستقبال.
> > >

ومن االمور التي نتباين معهم فيها، تقصدهم 
ف���ي بعض االحيان لش���خصيات عامة كفؤة 
وامينة عبر البحث عن قضايا جانبية تافهة، 
وكذلك مغاالتهم في احلف���اظ على االراضي 
العامة القاحلة بدال من القبول مببدأ »تأجيرها« 
عبر نظام عملي شفاف وسلس على الشركات 
املساهمة ورجال االعمال لتعميرها كوسيلة 

خلدمة الناس ودفع عمليات التنمية لالمام.
> > >

آخر محطة: للزميل الفاضل س����عد العجمي 
ان يدافع عن التكتل الش����عبي وله كذلك ان 
يتهم � وهو محق � »بعض« من يتهجم على 
التكتل باالرتزاق وقبض الثمن، ما ال ميلكه 
الصديق بومحم����د هو تعميم ذلك املبدأ كما 
اتى في اكثر من مق����ال وجعل »جميع« من 
يختلف مع التكتل مرتزقة ومغرضني وخداما 
للمصالح اخلاصة حيث ان ذلك التعميم � غير 
احملق � يعني عدم تش����بعنا بروح الدستور 
والفهم الصحيح للدميوقراطية واالميان بالرأي 

والرأي اآلخر.

الخوف من المجهول »من خاف على عقبه وعقب عقبه فليتق اهلل«ال للذرابة الكبار كبار والتكتل الدستوري

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الجامعة العربية تطلق موقعها اإللكتروني للملكية الفكرية.

ـ وأكيد عنوانه »استنكر واشجب وندد دوت كوم«.
النخل اللي على طريق جمال عبدالناصر مات من سنة.

ـ يا »الزراعة« دزوا لهم تنكرين ماي جنكم ما تدرون ال يضيع جهد سنين.
أبواللطفواحد

خادمة هربت من منزل كفيلها وهددت باالنتحار من منزل الجيران

اخلادمة بني أيدي رجال اإلطفاء بعد إقناعها بالعدول عن االنتحار

رجل إطفاء يحاول إقناع اخلادمة بالعدول عن االنتحار 

رجال اإلنقاذ يستعدون بوسادة

 أمير زكي
متك���ن رجال دوريات الفروانية بقيادة العقيد اديب الس���ويدان 
ورئيس قسم دوريات الفروانية الرائد خليفة البلوشي ورجال اطفاء 
الفروانية من اقناع وافدة آسيوية تعمل خادمة بالعدول عن اقدامها 

على االنتحار قفزا من الطابق الثالث.
ووفق مصدر أمني، فإن شهود عيان ابلغوا عمليات الداخلية عن 
تلويح خادمة بالقفز من الطابق الثالث ملنزل، وعلى الفور توجه الى 
موقع البالغ رجال جندة الفروانية يتقدمهم العقيد أديب س���ويدان 
والرائد خليفة البلوش���ي وتبني ان اخلادمة تقيم في منزل مجاور 
للمنزل الذي تهدد باالنتحار منه، حيث تسلقت سطوح منزل كفيلها 

وصعدت الى املنزل املجاور.
وقال املصدر االمني: دخل رجال أمن االطفاء في مفاوضات استمرت 
نحو الس���اعة ومت اقناعها بتلبية رغبته���ا في املغادرة الى موطنها 
واستجابت اخلادمة وتبلغ من العمر 30 عاما وعدلت عن االنتحار ومت 

احالتها الى مخفر الرحاب لتسجيل قضية شروع في االنتحار.
يذك���ر ان الكفيل لعب دورا كبيرا في اقناع اخلادمة بالعدول عن 

االنتحار.

بعد نقلها إلى سيارة اإلسعاف

يتقدم

رئي�س واأع�ضاء جمل�س اإدارة

وجميع اأع�ضائه بخال�س ال�ضكر والتقدير اإىل

ح�ضرة �ضاحب ال�ضمو اأمري البالد

حفظه اهلل ورعاه

وذلك لدعمه وتربعه ال�ضنوي للنادي الكويتي الريا�ضي لل�ضم

متمنني ل�ضاحب ال�ضمو موفور ال�ضحة والعافية ومهنئني �ضموه

ب�ضهر رم�ضــان املبــارك اأعــاده اهلل علينـــا وعليكــــم  وعلى 

ال�ضعب الكويتي والأمة الإ�ضالمية والعربية

باخلري واليمن والربكـــــات

ال�صيخ / �صبـاح الأحمـد اجلابـر ال�صباح

النادي الكويتي الريا�صي لل�صم

رئي�س واأع�ضاء جمل�س اإدارة

النادي الكويتي الريا�ضي لل�ضم

)محمد ماهر(


