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katebkom@gmail.com
صالح الشايجي

سموّ الثكلى
لم تخرج تلطم خّديها 

وتشق جيبها وتعّفر بالتراب 
وجهها..

متاسكت وآمنت وصبرت 
وخّزنت اجلرح وحبست 

الدمع إال ماشق عصا 
طاعتها..

أم ثُكلت بابنها.. مقتوال في 
حرمة معبد.. مسجد جعل 
للناس مّطهرا وباب ثواب.. 

وأرض تقوى..
سمّو الثكلى »كوثر 

األربش«.. األم السعودية 
التي ثكلت بابنها محمد 

العيسى الشاب الذي لم يطأ 
عمره العشرين بعد..

افتدى »محمد« ـ بروحه 
ـ جموع املصلني.. وخّزن 

االنفجار في جسده مواجها 
الناسف املدمر حني أحّس 

منه بريبة.. وما كان يود أن 
يسقط آخرون غيره شهداء 
حتت احملراب.. ولكن املوت 

أعمى ال يسير وفق هوى 
الصاحلني املفتدين املصلني 

اآلمنني..
مات »محمد العيسى« حارس 
املؤمنني.. شهيدا بطال.. واجه 
املوت بشجاعة املؤمن التقي..

الذي أدرك أن املوت واحد 
ال يتكرر في عمر احلي.. 
وأن ميوت فداء الراكعني 

الساجدين.. وفداء انسان 
يدب على األرض.. خير من 
موته حتف أنفه.. ولو بعد 

عمر طويل..
سمّو الثكلى ـ أّمه ـ وبعدما 

نعى الناعي ابنها.. قامت 
بتعزية أّم قاتل ابنها والذي 

طير روحه بإرادته وقتل 
ابنها بإرادته..

تقول عن أّم قاتل ابنها: هي 
أّم ثكلت بابنها.. وأنا أّم 

ثُكلت بابني.. وأعرف الثكل 
وثقل املوت على األم.. فكيف 

ال أعّزيها..
في لقاء تلفزيوني معها.. 

تقول: املأساة التي حتل بنا 
ليست سببا للفوضى.. إنها 

امتحان ملا نحمل من قيم..
تكلمت بثبات االنسان العاقل 

الذي يقدم العقل واملؤاخاة 
االنسانية على ما سواهما..

رسالة انسانية سامية 
حتملها هذه الثكلى 

»الكوثر«..
كان حديثها.. وكان عقلها.. 

وكان موقفها.. كجنة تزرعها 
بجنانها.. وعقلها.. ولسانها..
تقول: ذهبت الى املشرحة.. 
أغلقت عيني ولدي.. قبلت 

يديه وقدميه..
أّم الشهيد.. شهيدة أكبر..

تعيش بنصف قلب.. ونصف 
عني ترى على األرض كل 

ما ال تشتهي.. وال ترى من 
تشتهي رؤيته.. ابنها امللَحَد 

في باطن األرض.. فهل يحلو 
لها ظهرها..

وتعيش بال سمع.. بعدما 
أسكت املوت.. صوت الذي 

سمعت صرخة حياته 
األولى.. ونغناته.. وأوائل 

حروفه.. »ماما«..
كيف حتيا.. من تتذكر.. 

بكاءه وضحكه ولعبه وحبوه 
ومشيته املتعثرة..

كيف تنسى يومه األول في 
روضته.. ودفتره وقلمه.. 

وشخبطاته.. وتهجئته 
احلروف..

قالت البنها الشهيد قبل 
شهادته بأيام: أرني بطنك 
يا محمد.. فخجل الفتى.. 

ولكنها أصرت.. وقالت: 
أتخجل ممن مهدتك صغيرا.. 

وسكبت على جسدك 
الغض الطري الصغير املاء 

ودعكته..
من ألبستك وكستك 

وأطعمتك..
فيا سمّو الثكلى »كوثر 

األربش«.. كنت جنة ابنك.. 
في الدنيا.. وله جنة اهلل في 

اآلخرة.

dralialhuwail@icloud.com

بال قناع

د.علي عبدالرحمن الحويل

د.فرح عبدالحميد صادق

فهد منصور الحجي

تقول الباحثة اخلبيرة في علم اخلاليا 
جيرالدين هاميلتون انها وفريقها من 

العلماء والباحثني توصلوا الى حل اقرب 
للمعجزة الطبية لتعجيل انتاج الدواء 

وتطويره ليتناسب مع كل مريض على حدة، 
فمن املعروف ان مرحلة جتربة الدواء بعد 

تصنيعه هي االطول وهي التي تتسبب في 
تأخير انتاجه، فاالختبارات التقليدية على 
احليوان ثم االنسان تستغرق وقتا طويال، 
فضال عن ان الدواء املنتج تختلف فاعليته 

بني مريض وآخر، ما يزيد من اعراضه 
اجلانبية على املرضى وذلك ألنه لم يصمم 

الحتياج مريض محدد بعينه.
ليس بعد اآلن، فالتجارب على البشر لن 
تأخذ اكثر من ساعات والدواء ممكن ان 
يصمم للمريض احملتاج لذلك على حدة، 

وما سمح بهذا هو متكن العلماء من تطوير 
شرائح الكترونية حتمل خاليا بشرية، 
مياثل عمل كل شريحة منها عمل احد 

اعضاء اجلسم البشري احليوية، فعلى 
سبيل املثال امكن تصميم شريحة عمل 

الكلى وهي اكبر قليال من شريحة الهاتف 
النقال متتاز بقدرتها على التفاعل الكيميائي 

مع الدواء بنفس تفاعل الكلى البشرية، 
فصار ممكنا اختبار درجة استجابتها 

للدواء والتعرف على االعراض اجلانبية 
له على الكلية البشرية من خالل دراستها 

على الكلية في الشريحة االلكترونية وبذلك 

اصبح ممكنا النتاج دواء اكثر فعالية وأقل 
في اعراضه اجلانبية، كما ان اختصار وقت 

انتاج الدواء يسهم في احلد من انتشار 
االوبئة بشكل كبير، اذ صار ممكنا ايقاف 
انتشارها بعالجها بدواء يصمم خصيصا 

لها فور اكتشافها.
ان توصل العلماء لربط الشرائح البيولوجية 

املثيلة لالعضاء البشرية ببعضها وفر 
قياس افضل لفعالية العقارات اخلاضعة 

لالختبار وآثارها على كامل اجلسم 
البشري، بل انه صار ممكنا ويسيرا 

تصميم دواء خاص لكل انسان على حدة 
وان كان هذا غير مجد اقتصاديا، لكنه فتح 
الباب امام التوسع في ابحاث استخدام هذه 

التقنية إلطالة عمر االنسان.
ان املظهر احلسي ـ الفيزيائي ـ النتهاء 

عمر اإلنسان هو توقف أعضائه احليوية 
الرئيسية عن العمل او تردي عملها بصورة 

شاملة، وفي وجود الشريحة البيولوجية 
البديلة لألعضاء فإنها ستقوم فور عجز 
اي عضو عن ادائه لوظائفه باحلل محله 

وتقمص دوره بطريقة تلقائية وبكفاءة اعلى 
ولعدد غير محدد من السنني، ما يعني إطالة 
عمر اجلسد البشري بإحالل الشريحة محل 

اي عضو تألف أو قليل الكفاءة.
وتبقى الروح من أمر اخلالق جل وعال اذ 

يقول )ويسألونك عن الروح قل الروح من 
أمر ربى وما أوتيتم من العلم إال قليال ـ 

اإلسراء: 85(.
يقول العلماء انهم صنعوا إكسير احلياة 
األمنية الذي لم تكد تخلو منه رواية على 
مدى التاريخ اإلنساني، وأصبح وجوده 

حقيقة ملموسة ستتاح لطالبيه قريبا وان 
كان اقل رومانسية لكونه على هيئة شريحة 

إلكترونية بدال من سائل في جرة قدمية. 
سنعرض في مقال قادم، بإذن اهلل، »تكوين 

وتصميم « وليس »تخليق او خلق« خلية 
إنسانية حية وقادرة على االنقسام والنمو 
ألول مرة في تاريخ االنسانية، االمر الذي 

سيسهل تكوين اعضاء انسانية حيوية 
بديلة الستخدامها في جراحات زراعة 

األعضاء.
أتقدم إلى القراء الكرام وسائر الشعب 
الكويتي بخالص التهاني مبقدم الشهر 

الفضيل، متمنيا لهم قبول طاعاتهم ورضا 
الرحمن ومغفرته.

٭ إضاءة: نحيي الوزير م.أحمد اجلسار، 
على أهم تصريح له بعد توليه احلقيبة 
الوزارية، فقد كان حازما وشفافا فلم 

يتنصل من انقطاع الكهرباء عن بعض 
املناطق وأحال املسؤولني عنه للنيابة وباشر 
شراء محوالت إضافية وهذه خطة واضحة 
لعمل جاد وواضح، وجاء تعهده باستخدام 
الطاقة البديلة لينبئ بفكر مستنير وحرص 

على مصدر دخل البالد الوحيد وتلبية 
ملطلب شعبي رئيسي.

كل عام وأنتم بألف خير، ومبارك عليكم 
الشهر الفضيل.

في هذا الشهر املبارك قد يحتاج بعض 
املرضى إلى تعديل أوقات جرعات الدواء 
أو إلى التذكير ببعض املالحظات بشأن 
األصناف الدوائية لهم، لذلك أحببت أن 

أفيد القارئ ببعض النصائح الصيدالنية 
املهمة في شهر الصيام وسوف أذكرها 
لكم في ثالثني نصيحة بعدد أيام الشهر 

الكرمي وعلى ثالث أجزاء.
1 ـ ننصحك أوال مبراجعة طبيبك اخلاص 

مع بداية شهر رمضان، وذلك لطلب 
املشورة مبا يخص نظامك العالجي 

والغذائي ولتعديل جرعات األدوية اخلاصة 
بك.

2 ـ من األخطاء الشائعة عند بعض 
املرضى بلع أقراص الدواء دون ماء، 

فاملاء عامل أساسي في تكسير األقراص 
وحتللها وإعطائها املفعول املرغوب.
3 ـ من األخطاء الشائعة استخدام 

»الشراب املعلق« لفترة أكثر من أسبوعني 
بعد فتحها، حيث أنها تفقد ثباتها 

وفاعليتها على عكس األشربة العادية 
والتي من املمكن أن تبقى صاحلة ملدة 

شهر.
4 ـ من األخطاء الشائعة عدم رج عبوات 

»الدواء املعلق« قبل تناولها ما يجعل 
اجلرعات األولى باألعلى قليلة املفعول 

وتتركز اجلرعة في أسفل الزجاجة لتصبح 
عالية التركيز أو ضارة.

5 ـ من األخطاء الشائعة أيضا اعتقاد 
البعض أن األعشاب ومستخلصاتها أكثر 
فائدة وأقل في اآلثار اجلانبية وأنها آمنة 

االستخدام، فهذا خطأ فبعضها سام 
وبعضها له تأثيرات جانبية ضارة ويتم 
تناولها بجرعات محددة من الطبيب مثل 

بعض الزيوت املسهلة كزيت اخلروع فهي 
قد تكون سامة أو ضارة إذا استخدمت 

بشكل عشوائي.
6 ـ عزيزي املريض ال تقم بوصف أي 

دواء لغيرك حتى لو كانت النصيحة 
ملريض يشتكي من نفس مرضك، فما 

يصلح لك قد ال يصلح لغيرك.
7 ـ ال تلجأ للمسكنات إال عند اللزوم، 

وال تكثر منها فبعضها قد يؤدي حلدوث 
التهابات بجدار املعدة، وقد يؤدي بعضها 

على املدى البعيد الى تلف بالكبد، واحرص 
دائما على تناول املسكنات بعد تناول 

الطعام وليس قبله.
8 ـ عند تسلم الدواء افهم عالجك من 
الصيدلي بالضبط وال تترك الصيدلي 
قبل أن تتأكد من انك استوعبت جميع 

اإلرشادات اخلاصة بدوائك.
9 ـ ال تستخدم مضادا حيويا دون 

استشارة الطبيب وال توقفه دون أن تكمل 
مدته املوصوفة لك، ألن ذلك قد يؤدي الى 
تكوين مناعة لدى البكتيريا لهذا النوع من 

املضاد وقد يؤدي إلى انتكاسة باملرض 
عند إيقافه قبل املدة.

10 ـ في رمضان يفضل تناول املضادات 
احليوية ذات املفعول طويل األجل التي 

تؤخذ مرة واحدة أو مرتني يوميا مع 
اإلفطار والسحور لسهولة أخذ الدواء، إال 

أن يرى الطبيب غير ذلك.
ودمتم بخير وللحديث بقية باألسبوع 

القادم.

اآلالف التي شيعت فقيد الكويت هادي 
هايف احلويلة كانت متثل استفتاء 

شعبيا طبيعيا يؤكد املكانة الكبيرة التي 
يحتلها هذا الرجل في قلوب الكويتيني، 

واحملبة التي يشعرون بها جتاه هذا 
الفارس الكبير، الذي نذر حياته خلدمة 

الناس، والدفاع عن حقوقهم.

اذكر ذات يوم، وفي احدى ندواته 
االنتخابية سأله احد احلضور: ما هو 

برنامجك االنتخابي؟ فأشار رحمه اهلل 
الى احلضور، وقال: برنامجي االنتخابي 

خدمة هؤالء الناس.
كان كبيرا في صفاته وأخالقه ومبادئه، 

يعطي بال حدود، ويفعل املستحيل 

لقضاء حوائج الناس، وميشي باخلير بني 
املواطنني، يصلح ذات البني، ويعيد الوئام 

الى املتخاصمني.
قليلة هي الكلمات بحق هذا الرجل، لكنه 
الواجب الذي يفرض علينا ان نقول في 

حقه كلمة للتاريخ.

إكسير احلياة 
شريحة إلكترونية

نصائح صيدالنية 
رمضانية

هادي احلويلة.. 
فقيد الكويت

الزاوية

قلم حر

إشارة

samialnesf1@hotmail.com
salnesf@

سامي عبداللطيف النصف
في االشهر القمرية األخرى يتم االعتماد 

على احلسابات الفلكية وهي جداول 
بسيطة جدا ميكن من خاللها معرفة 

إمكانية مشاهدة هالل رمضان في أي 
مكان في العالم من عدمها، فإن ثبت 
علميا وفلكيا استحالة الرؤية وجب 
إكمال الشهر، كذلك ميكن استخدام 

توقيت مكة املكرمة ِقبلة جميع املسلمني 
لتوحيد بدء الصوم ونهايته، حيث ال 

يفرض الشرع رؤية الهالل على كل قرية 
ومدينة.

>>>
وإذا ما ثبت أن الهالل سيشاهد فوق 
األراضي املقدسة وجب استخدام كل 

الوسائل العلمية التي سخرها رب العباد 
للمشاهدة، وكما تقبل شهادة من يلبس 

النظارة الطبية، وحتى من يستخدم 
املنظار البسيط املسمى في اخلليج بـ 

»الدربيل«، فيجب قبول الرؤية باستخدام 
التيليسكوب القائم على النظرية نفسها، 

فاألجهزة واألدوات العلمية ال تخلق 
هالال من عدمه، بل تساعد جميعها على 

املشاهدة التي تقوم بها العني البشرية.
>>>

وكما سمح بالصعود الى اجلبال لرؤية 
الهالل ميكن كذلك في حال الضباب 

أو الغيوم أو الغبار استخدام الطائرات 
العمودية لتحري الهالل الذي لن تخلقه 

تلك املعدات التي سخرت للبشر، بل 
ستساعد على أن يتوحد جميع املسلمني 
في صيامهم فال يصوم البعض في أيام 

الشك أو يفطر البعض في أيام يجب 
الصيام فيها.

>>>
آخر محطة: إن االختالف على رؤية 
الهالل وكأنه ضائع في السماء بينما 

وصل له اآلخرون مبركباتهم وعلومهم، 
أمر ال يصح كونه يجعل التاريخ الهجري 

تاريخا ال يعتد به، حيث يعتبر أول 
رمضان في بلد ما ثاني أو ثالث رمضان 
في بلد آخر في زمن أصبح فيه للدقيقة 

والثانية قيمة ومعنى.

رمضان ليس في 
تضاد مع العلم!

محطات

فقدت الكويت في هذه األيام املباركة قبيل 
حلول شهر رمضان املبارك النائب السابق 

هادي هايف احلويلة عن عمر يناهز 76 عاما 
بعد انقضاء مسيرة وطنية وبرملانية وشعبية 

شامخة حافلة باإلجنازات.
رافقت أخي هادي في حقبة السبعينيات 

كأعضاء في مجلس األمة وكان خالل مالزمتي 
له ومن بعدي مثاال حيا وصادقا للنائب الذي 
ميثل األمة وأرسى أعرافا جميلة في األخالق 
البرملانية من حيث احلوار واإلجناز واألخالق 

الطيبة.
من عاشر احلويلة يذكر ان الفقيد، رحمه اهلل، 
بدأ حياته الوظيفية موظفا في وزارة األشغال 
العامة ثم انتقل الى اإلطفاء، وكان، رحمه اهلل، 

من مآثره إطفاء كل احلرائق والفنت، وتسيد روح 
احلوار والتفاهم ثم انتقل الى وزارة الصحة 

وعرف عنه اهتمامه باالقتصاد فشغل عضوية 
بيت التمويل الكويتي لسنوات خلت ثم رئيسا 

جلمعية الرقة التعاونية ونال ايضا عضوية 
نادي الساحل والهالل األحمر الكويتي.

واهلل انها رحلة طويلة مضيئة في العمل 
احلكومي والشعبي حصل خاللها على حب 

الناس واحترامهم بأخالقه وعلو همته.
انني اقترح إطالق اسم الراحل الكبير هادي 

هايف احلويلة على احد املرافق احلكومية 
الكبيرة في محافظة األحمدي ألنه بكل صراحة 

ووضوح كان مدرسة لألخالق البرملانية 
عايشتها يوم زاملته في البرملان، وبرحيله فقدت 

الكويت أحد ابرز رجالها البرملانيني األوفياء، 
وسيدعو له الكثيرون من مواطنيه الذين أفادهم 

وخدمهم طيلة حياته دون كلل أو ملل، وكان، 
رحمه اهلل، يعتبر مساعدة الضعفاء وأصحاب 

الدخول احملدودة أمرا واجبا ألزم نفسه به 
طيلة حياته، رحمه اهلل، وبذل جهودا ملحوظة 

ومشهودة.
انا اعرف ومتيقن من ان الكويت حزينة على 
الفقيد هادي احلويلة الذي جنح في الوصول 

الى مجلس األمة منذ عام 1975 حتى عام 1996 
وهو في سباق مع الزمن خلدمة مواطنيه 

واخوانه.
واهلل إني أرثي »أبوهايف«، رحمه اهلل، وأستذكر 
أدواره الطيبة، وعزائي ألسرته الكرمية واخوانه 
وأبنائه، ورحم اهلل النائب الكبير اخي وصديقي 

الذي كان مثاال للبرملاني امللتزم خلقا وسلوكا 
وعمال.

اللهم اجعل قبره روضة من رياض اجلنة 
ومثواه الفردوس األعلى في اجلنة، وإنا هلل وإنا 

إليه راجعون.

في أحيان كثيرة تود مقابلة مسؤول فتفاجأ 
بالسكرتيرة والتي تبتسم ابتسامة »صفراء« 

وتقول لك: »أبونا« مشغول تعال »باكر« بينما 
عندك علم اليقني بأنه منسدح على »القنفة« ال 

شغلة وال مشغلة، عندها نعرف بأن مدير املكان 
هو.. السكرتيرة وليس املسؤول في كثير من 

األحيان لألسف. 
أصبحت السكرتيرة املدبر األول واألخير في 

أماكن عديدة، فلديها كل األسرار اخلاصة بطبيعة 
العمل ومؤمتنة عليها خاصة فيما يتعلق بشؤون 
املسؤول »اخلاصة«، ولديها الصالحية في إعطاء 

»صكوك« الترقيات والعالوات والبونصات بل 
وحتى تصل الى »تفنيش« ملن ال يتبعون أوامرها 

مما جعل الكثيرين يقولون لها: »سمعا وطاعة« 
خوفا من بطشها وألن حاجتهم عندها فيجب 

عليهم أن ينفذوا أوامرها وبالكويتي »ما تخش 
عني شي«، واملسؤول معطي »اخليط واملخيط« 

لتلك السكرتيرة للقيام بكل شيء.
والشخصية الثانية هي »بواب« العمارة أو 

املجمع السكني الذي لديه جميع الصالحيات 
من قبل مالك »العقار« فأصبح يديرها كيفما 

شاء، فلكي تؤجر عليك أن ترشيه مببلغ حتت 
»احلساب« لكي ينظر في أمرك وفي حالة إخالء 
الشقة من قبل مستأجر آخر وعندك علم بذلك 

وتراجع البواب لكي تؤجر تلك الشقة »الفاضية« 
فيقول لك: الى اآلن ال توجد شقة فاضية وهو 
يقصد بذلك »عطني« مبلغا محترما حتى أوفر 
لك الشقة ومن يدفع أكثر يحصل على مراده، 

لديه »فرمانات« غريبة عجيبة على املطاعم 
بأن كل مطعم عليه أن يدفع »للبواب« ضريبة 

توصيل الطلبات للزبائن وإن لم يفعلوا ذلك 
فلن يدخلوها إطالقا مما يجعل أغلب املطاعم 
تستجيب له خوفا من قطع رزقها من زبائنها 
الدائمني »رزق القطاوه على اخلامالت«، كذلك 

يجبر أصحاب الشقق على غسيل سياراتهم من 
خالله أو معرفته وله املقسوم سواء هو من قام 

بتلك اخلدمة أو من أحضره لعمل تلك املهمة 
»صاعد واكل مثل املنشار« أضف الى ذلك اذا 
اردت أن تركب »ستاليت« فيجب أن يتم عن 

طريقه »العب لعب« وهذا األمر ينطبق على كل 
من يريد عمل خدمة ألصحاب الشقق وقد يصل 

راتب ذلك البواب الى »3000« دينار أو أكثر 
بسبب ما ميليه من أوامر فأصبح »حوتا« وجتد 

ذلك كثيرا خاصة في كثير من املجمعات السكنية 
الكبيرة، أما أصحاب احلالل فهم في غفلة أو 

ليس مهما مم يحصل املهم ما يأتي في اجليب 
في آخر الشهر.

وفي اخلتام جند ان السكرتيرة والبواب هما 
وجهان لعملة واحدة إن لم يتم حتديد عملهما 
ومراقبتها بشكل دقيق فخطرهما وتأثيرهما 

سيصيب الكثيرين باألذى. 

samy_elkorafy@hotmail.com
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