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سعد المعطش

ابتسام العون

إخوان الوزير العبيدي

انفض الغبار 
عن أهدافك

ال تربطني بوزير الصحة 
د.علي العبيدي أي عالقة ولم 

أتقابل معه وجها لوجه ولم 
أكلمه تلفونيا نهائيا، وينطبق 

علينا مقولة دريد حلام في 
مسرحية شقائق النعمان 

حني سألوه عن الدوالر فقال: 
»لو ييجي وجهي بوجهه في 

الطريق ما بعرفه« وأنا لو 
ييجي وجهي بوجه وزير 

الصحة ما راح يعرفني.
بل إنني انتقدت أداء وزارته 

أكثر من مرة، ولكن حني 
نتيقن أن هناك ظلما قد وقع 

عليه أو على أي شخص 
فيجب أن نقف ضد من 

سيظلمه كما انتقدناه سابقا، 
فقد تأكدت أن هناك من 

يحاول الضغط على الوزير 
العبيدي من أجل مترير 

بعض رغباته.
وهذا الضغط يشبه املثل 

الشعبي الكويتي »يا أطقك 
وال أنت مو اخوي« فإما 
أن ترضخ لطلباتي التي 

تكون أحيانا غير منطقية 
أو سأفعل بك النون واملا 

يعلمون« وبكل أسف فإن 
ذلك الضغط يجد من يؤيده 

من العامة في شبكات 
التواصل االجتماعي، 

وخصوصا من قبل من 
تربطهم عالقة مبن يريد من 

وزير الصحة الرضوخ له.
لقد ساهم العبيدي في 

انتعاش سوق اليافطات 
اإلعالنية من خالل لوحات 

الشكر للنواب التي يذكرون 
فيها شكر النائب أو بعض 

الشخصيات على ما قاموا به 
جتاههم، وكأن من قام بهذا 
األمر هو النائب نفسه ولو 
كنت من الوزير ألوضحت 
للجميع عدد املعامالت التي 

أجنزها للنائب ليعرف 
اجلميع أن من يستحق 

الشكر هو احلكومة ممثلة 
بوزير الصحة.

أدام اهلل من انتقد األخطاء 
لتصحيحها، وال دام من 

يبحث عنها لتكون وسيلة 
ضغط لتمرير مصاحله. 

انطوى العام املاضي مبا 
يحمله من أفراح وأحزان، 
جناحات وإخفاقات، أسرار 

وأخبار، أموات وأحياء، 
صداقات وعداوات وهذه 

سنة اهلل في احلياة، وحل 
العام اجلديد بأماني جديدة 

وأهداف عديدة وعزمية 
فريدة.

انفض الغبار عن أهدافك 
وجترع كؤوس الهمة من 

شالالت القمة، وطرز عامك 
اجلديد بتطاريز محبة 

الرحمن وترتيب األولويات 
وحتديد األهداف وتطوير 

الذات وقيدها بقيود االلتزام، 
أحسن اختيار أهدافك الذكية 
احلقيقية وجملها بالواقعية 

حتى ال تغرق في بحر 
اإلحباط واملرار، عالوة على 

ذلك داوم على االستغفار 
والدعاء واسترسل في طلب 

املدد من اهلل عز وجل.
ال تبخل على نفسك 

باالستفادة من األخطاء 
السابقات والعثرات 

املاضيات، عالج أحاسيسك 
املريضة، وضمدها بضمادات 

الصبر والتغافل.
ال يفوتك شحن بطارية 
إرادتك وشحذ عزميتك، 

ووزن قدراتك واستكشاف 
إمكاناتك وتزويد قلبك بزاد 

اإلخالص والتوكل على 
اهلل، وآخر محطة في رحلة 
حتقيق أهدافك هي مكافأة 

ذاتك.
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محمد الزعبي

ما الفرق بني السآفة والثقافة؟ - رؤية 
شخصية- السآفة هي املرض املستشري 

لُصناع الشخصيات املزورة، وروادها 
ُكثر وهم الناقصون في بعض اجلوانب 

الشخصية ومن هنا يأتي التعويض 
الالشعوري لهذا النقص، كأن يبدي 

للغير انه مثقف ويعلم كل األمور وانه 
من الرواد في كل فكرة مع رفض تام 

ملرجعيته كأصله وأهله ولهجته ومكان 
سكنه وإن كان كل ما ذكرته ال يعيب، 

والغريب هنا ابتداع الكثير من األكاذيب 
حول شخصيته وتصديقها والعيش مع 

تلك األكاذيب، بل يصل األمر معه أن 
يحارب كل من يذكره بأي ماض وإن 

كان غير أليم. 
كنت في احدى الديوانيات ألحد 

األصدقاء وكان ضمن احلضور أحد 
املسأّفني وهو ميتلك شهادة دكتوراه 

حديثة من إحدى الدول الشقيقة، وكان 
النقاش حول االزدحام املروري وأزمة 

احلركة في الشوارع وأثناء النقاش 
أخذ يحكي عن قدومه للديوانية عبر 

أحد الشوارع العامة التي كان ال يعاني 

منها االزدحام سابقا، أما اليوم فوجد 
االزدحام خانقا جدا وبدأ يتحدث ويقول 

»إن اليوم ليوه! وزحمه موت، وأين ما 
تلتفت ليوه!!!« ليوه!!

التفت احلضور باستغراب كيف يكون 
الشارع مزدحما وفي نفس الوقت 

يرقص الناس رقصة الليوه - وهي 
رقصة أفريقية على آلة املزمار املوسيقية 
ودائما ما تكون مرافقة لالحتفاالت -وما 

دخل الليوه في موضوع االزدحام؟ 
)وبعدين ليش بس ليوه ليش ما 

يكون ليوه وطمبورة أو هبان مثال 
فهو مناسب لالزدحام، وأفضل من 
الليوه!(، حتى يسهل التحرك وسط 
األنغام ويتراقص املارة والسائقون 

ويكون التحرك بكل يسر، وبعد التلفت 
واالبتسامات اخلبيثة من بعض احلضور 

الذين لهم لهجتهم التي تختلف عن 
هذا الدكتور، استدرك أنه مشى مشية 
الغراب ونسي مشية احلجل، فالكلمة 

املستسأف فيها هي )اللويه( وتعني 
باللهجة العامة للكثير من أهل الكويت 

االزدحام أو الربكة أو مثل كلمة )عجأَة( 

باللبناني، )يعني مالك ومال هالسآفة 
خلك على طبيعتك خل الناس حتترمك(، 

وبعدها حاول الهروب من املوقف 
وبنظرات غريبة قام يرمقني بها، 

استأذن وغادر الديوانية بسرعة ودون 
التفات، وهذا ليس بغريب، الغريب انه 

أصبح ال يحبني ومن غير ذنب!!، وكان 
ذنبي الوحيد انني أتكلم لهجتي العادية 

دون سآفة وبصورة طبيعية. 
الثقافة ال تأتي بأثر رجعي أبدا، وال 

يوجد أي عيب أنك ال تعرف الكثير، 
العيب انك ال تستطيع أن تقدم 

شخصيتك احلقيقية وعبر ثقافتك 
وعاداتك ولهجتك احملكية، وما العيب 

في ذلك، ومتى كانت تقليد لهجة الغير 
تدخلك في عاملهم، وهل هو العالم 

املثالي، الثقافة العامة ال ترتبط بالشهادة، 
فقد جتد ابسط الناس ميتلك من ثقافة 

بيئته ما ال ميلك أكبر املتحذلقني ومدعي 
الفكر والعلم والثقافة، األهم ان تكون 

صادقا مع نفسك قبل ان تكون صادقا 
مع الناس، وهذه بداية الثقافة التي 

متسح من الرأس نهاية السآفة.

فطر اهلل اإلنسان على حماية مكتسباته 
املادية أو ما يظنه أحيانا »مكتسبا« 
وهو في احلقيقة ليس كذلك، ومن 

الطبيعي أن يحنق املرء إذا ما اقتربت 
يد نحو قوت يومه وقوت عياله، لكنه 
قد يقبل ذلك على مضض إذا ما أدرك 

أنه ال خيار له سوى القبول، فحب املال 
متجذر في النفس اإلنسانية وإن تباين 

من فرد إلى آخر.
إبان األزمة املالية العاملية األخيرة 
اضطرت بعض الشركات الغربية 

واألميركية إلى تخفيض رواتب كثير 
من عامليها، والغريب أن هذه اخلطوة 

قد وجدت ترحيبا من قبلهم، ألن 
البديل في حاالت مشابهة عادة ما 
يكون تسريح نسبة منهم واإلبقاء 

على بعضهم، وال ريب في أن خيار 
التخفيض أيسر من خيار البطالة.

أما في الكويت فالوضع مختلف جدا 
عما هو عليه في الغرب، فما أن راجت 
بعض األنباء املوحية بتخفيض الدعم 
عن وقود السيارات وخدمة الكهرباء 

وخدمات أخرى تقدم للمواطنني حتى 
ضجت مواقع التواصل بالرفض 
واالستنكار لهذا التوجه، علما ان 

أسعار النفط - وهو املورد االقتصادي 
الوحيد- قد بلغت مستويات منحدرة 

ال تستطيع معها اإليرادات الوفاء 
بااللتزامات املالية احلكومية املتكاثرة.
ردة فعل املواطنني الطبيعية النابعة 

من الطبائع اآلدمية متفهمة بل 
ومتوقعة أيضا، يزيدها في ذلك ما 

يراه املواطنون من هدر كبير لألموال 
وبذخ عريض وإسراف غير مبرر في 
فترة الفوائض املالية، ويردد بعضهم 

أنهم لم يشاركوا في التنعم بالفوائض 
املالية فمن اإلنصاف أال يكلفوا غرامة 

العجز من خاصة أموالهم، كون السلطة 
التنفيذية لم حتسن إدارة تلك الفوائض 

مما ترتب عليه هذا العجز احلاصل، 
ويزعمون أنه لو أحسن استغالل تلك 
الفوائض ملا مت اللجوء خليارات أخرى 

مرفوضة من قبلهم.
صحيح ان ثمة هدرا حكوميا ظاهرا 
للعيان، أكده خطاب صاحب السمو 

األمير - حفظه اهلل- لدى افتتاحه 
الفصل التشريعي ملجلس األمة، ويكفي 

للتوثق من هذه احلقيقة النظر في 
باب العالج في اخلارج الذي انقلب 

إلى مؤسسة سياحية وتزايدت أعداد 
املبتعثني للعالج بصورة مهولة، لكن 

أيضا ليس صحيحا أن املواطن لم 
يتنعم ببحبوحة الفوائض املالية، 

فالرواتب قد زيدت أكثر من مرة خالل 
فترة قصيرة مقابل إنتاجية ضعيفة 

ال ترقى للحصول عليه، كما مت توقيع 
العديد من عقود املنشآت اخلدمية 

املليارية التي تصب عند اكتمالها في 
مصلحة املواطن، وبعضها قد اكتمل 

بالفعل والبقية في مرحلة اإلجناز، 
فضال عن املدن السكانية التي يجري 

إنشاؤها حاليا.
من املؤسف ان يتشبث املعترضون 

على تخفيض الدعم لوقود السيارات 

بشبهة مدحوضة ال تبلغ أن تكون حجة 
إال لرجل الشارع العادي، ومن العجيب 
أن يستمسك بها »املثقفون« واملتابعون 
للشأن السياسي، ومجمل هذه الشبهة 

أن الدول غير املصدرة للنفط أخذت 
تخفض من أسعار منتجاته فكيف 

ترفعها الكويت وهي دولة مصدرة له؟ 
والفرق أننا نعتمد عليه في اإليرادات 
بخالف الدول املستوردة والتي تعتمد 

على التصنيع في إيراداتها، فإذا 
انخفض سعره في السوق العاملية فمن 
املنطقي أن يكون التعويض من الداخل 

السيما أنه يباع في الكويت بأقل من 
السوق العاملية بكثير، فالنرويج دولة 

نفطية ومع ذلك فأسعار منتجاته تباع 
فيها وفقا للعرض والطلب العامليني دون 
دعم حكومي، األمر الذي أتاح لها توجيه 

مداخيله لرفاهية مواطنيها ورعاية 
بيئتها وتخفيف ازدحام طرقاتها.

لن تكون الكويت استثناء من دول 
اخلليج التي سارعت بتخفيض الدعم 
عن وقود احملركات لظروف حتمتها 
األسواق وعوامل الصراع السياسية 

في املنطقة، ومن املشني أن ينفق املرء 
عشرات الدنانير على وجبة غذائية 

واحدة وبصورة متكررة ثم يستنكف 
أن ينفق بضعة منها في شراء الوقود 

الضروري لتنقله ألنه استمرأ الدعم 
احلكومي له حتى طال عليه األمد 

وجعله حقا من حقوقه املقدسة التي 
يرى مجرد املساس بها خطيئة ال 

تغتفر.

الفرق بني السآفة 
والثقافة!

لن يعجبك
 هذا املقال

مسار حر

كلم

تقسم املربعانية الى 3 أقسام او انواء وكل قسم او 
نوء يستمر مدة 13 يوما وهي كالتالي:

أ ـ نوء اإلكليل: وفترته تكون من يوم 7 / 12 حتى 
 Corona Australis 19 / 12 واسمه باللغة االجنليزية
وهي 3 جنوم واضحة مصطفة رأسيا متثل الرأس 

في برج العقرب وتبعد عن االرض بحوالي 398 سنة 
ضوئية، ويستدلون على دخولها برؤية جنم االكليل 

قبيل الفجر من الناحية اجلنوبية الشرقية، ويبدأ 
هذا النوء من يوم 7 / 12 حيث تبدأ معه املربعانية 
وينتهي يوم 19 / 12، ففي هذا النوء ينزل الندى 

في الفجر وساعات الصباح االولى كما يالحظ ان 
احلشرات والزواحف تقل او تنعدم فيه ومعدل 

درجات احلرارة يكون في احلد االعلى 22 مئوية 
واحلد االدنى 11 مئوية.

)اذا طلع االكليل هاجت الفحول وشمرت الذيول 
وتخوفت السيول(.

ب ـ نوء القلب: وفترته تكون من يوم 20 / 12 حتى 
يوم 1/1 واسمه في اللغة االجنليزية Arkab وهو جنم 
يقع ايضا في مجموعة العقرب ويسمى فلكيا برأس 
العقرب ويبعد عن االرض بحوالي 149 سنة ضوئية، 

ويبدأ هذا النوء من يوم 20 / 12 وينتهي يوم 1/1 
ويكون املظهر الشتوي واضحا فترى البخار يخرج 

من االفواه ويكون الليل في اقصى طوله والنهار 
في نهاية قصره، وفي اول يوم من هذا النوء يظهر 

النجم االحيمر والذي هو مؤشر الى نهاية موسم 
العواصف والتقلبات اجلوية الى حالة استقرار 
وهدوء للحالة املناخية عند اهل البحر ومعدل 

درجات احلرارة يكون في احلد االعلى 18 مئوية، اما 
احلد االدنى فيكون 7 مئوية.

)اذا طلع القلب جاء الشتاء كالكلب وصار اهل 
البوادي في كرب(.

ج ـ نوء الشولة: وفترته تكون من يوم 2 / 1 حتى 
يوم 15 / 1 وتسمى باللغة االجنليزية Shaula وهي 
عبارة عن جنمان نيران يقعان في ذنب مجموعة 
العقرب وسميت الشولة ألنها تشبه ذنب العقرب، 

وقيل ان العرب يقولون للناقة التي تشيل ذيلها 
ناقة شولة وهما قريبان جدا بالنسبة لبقية النجوم، 
حيث يبعدان عن االرض بحوالي ربع سنة ضوئية 

)0.27(، ويبدأ هذا النوء من يوم 2 / 1 وينتهي يوم 14 
/ 1. وهناك مثل يعرف به برد الشولة حيث يقولون 
»الشولة ترد البرد من اوله« ألنها اكثر هذه الفترات 

انخفاضا في درجات احلرارة، حيث ان معدل درجات 
احلرارة تكون في حدها االعلى 16 مئوية ومعدل 

احلد االدنى 6 مئوية، لكن هذا ال يعني ان احلرارة 
ال تنخفض عن هذا املعدل في الليل وفي املناطق 

الصحراوية املكشوفة وتنتهي املربعانية يوم 14 / 1 
يدخل بعدها برد البطني.

)اذا طلعت الشولة طال الليل طوله واعجلت العجوز 
البولة وعالت على العيال العولة(.

املربعانية كما تعرفون ليست جنما في السماء 
حسبما يعتقد بعض الناس، امنا هو مصطلح يضم 

ثالثة منازل قمرية وهي: االكليل ودخوله في 7 
ديسمبر، ثم القلب ودخوله في 20 ديسمبر، واخيرا 

الشولة ودخولها في 2 يناير وتنتهي املربعانية في 
15 يناير فيكون عدد ايامها 39 يوما، ألنها تكونت 
من ثالثة انواء وهم االكليل والقلب والشولة ومدة 

كل نوء 13 يوما فيكون املجموع 39 يوما كما ذكرنا، 
وسميت املربعانية بهذا االسم ألن عدد ايامها 40 

يوما عندما تكون السنة كبيسة )366 يوما(، فيكون 
نوء القلب 14 يوما بدال من 13 يوما، وعند نهاية 
املربعانية يرى جنم النسر الطائر او كما يسمى 

محليا التير، وهو جنم نير يشرق في اجتاه الشرق 
في ساعات الصباح معلنا نهاية فترة املربعانية.

أعظم محاكمة سمع بها على مر التاريخ، نادى الغالم: 
يا قتيبة »هكذا بال لقب« فجاء قتيبة وجلس هو وكبير 

الكهنة امام القاضي جميعهم، قال القاضي: ما دعواك 
يا سمرقندي؟ قال: اجتاحنا قتيبة بجيشه ولم يدعونا 

الى االسالم ولم ميهلنا حتى ننظر في امرنا، التفت 
القاضي الى قتيبة وقال: وما تقول في هذا يا قتيبة، قال 

قتيبة: احلرب خدعة وهذا بلد عظيم وكل البلدان من 
حوله كانوا يقاومون ولم يدخلوا االسالم ولم يقبلوا 
باجلزية، فقال القاضي: يا قتيبة هل دعوتهم لالسالم 
او اجلزية أو احلرب؟ قال قتيبة: ال إمنا باغتناهم كما 

ذكرت لك، قال القاضي: اراك قد اقررت واذا اقر املدعى 
عليه انتهت احملاكمة يا قتيبة ما نصر اهلل هذه االمة إال 

بالدين واجتناب الغدر وإقامة العدل، ثم قال القاضي: 
قضينا بإخراج جميع املسلمني من ارض سمرقند من 

حكام وجيوش ورجال واطفال ونساء وان تترك الدكاكني 
والدور واال يبقى في سمرقند احد على ان ينذرهم 

املسلمون بعد ذلك، لم يصدق الكهنة ما شاهدوه وسمعوه 
فال شهود وال ادلة ولم تدم احملاكمة اال دقائق معدودة، 

ولم يشعروا اال والقاضي والغالم وقتيبة ينصرفون 
امامهم، وبعد ساعات قليلة سمع اهل سمرقند بجلبة تعلو 

واصوات ترتفع وغبار يعم اجلنبات ورايات تلوح خالل 
الغبار فسألوا.. فقيل لهم: ان احلكم قد نفذ وإن اجليش 
قد انسحب في مشهد تقشعر منه جلود الذين شاهدوه 
او سمعوا به، وما غربت شمس ذلك  اليوم اال والكالب 
تتجول بطرق سمرقند اخلالية وصوت بكاء يسمع في 

كل بيت على خروج تلك االمة العادلة الرحيمة من بلدهم، 
ولم يتمالك الكهنة وأهل سمرقند انفسهم، حتى خرجوا 

أفواجا وكبير الكهنة أمامهم باجتاه معسكر املسلمني 
وهم يرددون شهادة »أن ال إله إال اهلل وأن محمدا رسول 
اهلل«. يقال حصلت هذه القصة في عهد اخلليفة عمر بن 

عبدالعزيز- رحمه اهلل.
املصدر قصص من التاريخ للشيخ األديب علي 

الطنطاوي- رحمه اهلل.

almeshar@hotmail.com
@almeshariq8

بقلم الباحث الفلكي
 عادل يوسف المرزوق

عبد المحسن المشاري 

أنواء املربعانية

أعظم محاكمة
 في التاريخ

يا سادة يا كرام

samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

سامي عبداللطيف النصف
من السهولة مبكان رؤية الفارق الكبير بني 

اإلسالم السني التركي املطبق في أنقرة 
وما متيز به من تقدم صناعي ورقي علمي 
وإجناز سياسي، واإلسالم السني العربي 

الذي حكم السودان فتسبب بالتخلف 
والفساد واستمرار احلروب األهلية 

لعقود والذي أدى الى انفصال اجلنوب، 
واحلال كذلك في الفارق بني اإلسالم 

الشيعي املطبق في إيران الذي يرتكز على 
األخذ بعلوم العصر من نووي وخالفه 

واإلسالم الشيعي املطبق في العراق والذي 
تفرغ قادته السياسيون للفساد واإلثراء 
الشخصي واالتباع للمبالغة في ممارسة 

الشعائر طوال الوقت على حساب اإلجناز 
العلمي الدنيوي.

> > >
إن الفارق الرئيسي بني اإلسالم العربي 

وغير العربي وضمن األخير جتارب 
ماليزيا وإندونيسيا الناجحة، هو تخندقنا 

كمسلمني عرب ومتسكنا بالقدمي دون 
جتديد او إبداع او تطوير واألمر للعلم 

ليس مقتصرا على احلركات اإلسالمية 
املعاصرة بل ميتد حتى للحركات القومية 

الوحدوية العربية التي اقتصر مفهومها 
للوحدة على جتربتي صالح الدين 

وبسمارك املاضويتني، اي منهاجية الغلبة 
والقسر كوسيلة للوحدة بدال من التشرب 

بروح العصر واألخذ مبناهج الوحدة 
احلديثة كالفيدرالية والكونفيدرالية، 

واألمر كذلك مع املاركسية واالشتراكية 
واليسارية العربية التي تخندقت إبان 
حكمها للصومال وجنوب اليمن حول 
املفاهيم الستالينية القائمة على عبادة 

الفرد وتأميم حتى اإلبل واملخابز 
والبقاالت.

> > >
ان حل االشكاالت العقائدية والسياسية 

واالقتصادية واألمنية التي تعيشها أمتنا 
العربية يكمن بالتخلي عن اجلسور 
القدمية املهترئة املعششة باألدمغة 

والقابلة لالنهيار والسقوط مبن يركبها 
ويؤمن بها الى األعماق السحيقة، 

واستبدالها ببناء جسور فكرية فوالذية 
قوية قائمة على آخر ما توصلت اليه 
العلوم اإلنسانية والروحانية احلديثة 
كي ميكن الوصول بأمتنا العربية الى 

املستقبل املشرق ومواكبة العصر 
واللحاق بسفن األمم األخرى التي 

سبقتنا وكادت ان تختفي خلف األفق 
البعيد.

> > >
آخر محطة: أول ما يجب على احلركات 

اإلسالمية والقومية والليبرالية واليسارية 
القيام به هو إحالة جميع مفكريهم 

ومنظريهم ومثقفيهم وساستهم 
وإعالمييهم للتقاعد واالستيداع للحد 
من ضررهم وكي يستمتعوا باملاليني 
التي جمعوها من خداع األتباع، وان 
تستحضر أمتنا العربية شخصيات 
وأفكارا وعقوال تنويرية وإصالحية 
جديدة مواكبة للعصر فإن لم جتد 

فعلى األمة ان تدفن نفسها حتت رمال 
صحارينا الشاسعة!

جسورنا املهترئة 
العتيقة!

محطات


