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 ولنا في أزمة تركيا.. 
عبرة!

تركيا دولة شقيقة )إمنا املؤمنون 
إخوة( نحترمها ونعتز بها، وال ننسى 
انها كانت عاصمة للخالفة االسالمية، 
ومن مبدأ »ما كل مجتهد مصيب« 
نعيش هذه االيام في زوبعة »الليرة 
التركية« وتوابعها وجذورها و»حسب 
الظاهر« فإن االزمة سببها رجل، فرد، 
ال هو من عرقنا، وال من ديننا، هذا 
الفرد مهما كانت صفته »ومن وراءه« 
ومهما كانت املبررات )املعنوية طبعا( 
ال تصل ملســتوى انهيار اقتصاد 
دولة، واغالق مصانعها ودكاكينها، 
وقطع ارزاق شعوب، واشعال ثورات 
ونزاعات وقالقــل، مع أن تفادي 
كل ذلك الزلزال »بالتغافل« وباملثل 
الشعبي املصري »علقة تفوت وال حد 
ميوت« إن نتائج ما يجري هو موت 
اقتصاد يتبعه غالء وجوع وانقطاع 
مــوارد، وفي املقابــل لن يصيب 
أذى، وحتما  »بالتأكيد«  الفرد  هذا 
سيعود لوطنه ولكن.... »بعد خراب 
مالطا«. هذه األحداث ذكرتني بأحداث 
مشابهة مرت بها الكويت ألشخاص 
ثار اجلدل حولهم، فكانت مصلحة 
السياسية،  القيادة  الوطن وحكمة 
تعلو على الشعارات املعنوية الرنانة، 
فتم اتخاذ قرار »التغافل« فكان الدواء 

الشافي املر.
عام 1998 حدثت أزمة مشابهة، 
وكانت تركيا أيضا طرفا فيها ولكن 
كانت الطرف االقوى )كطرف أميركا 
اآلن( حيث طلبت تركيا من سورية 
تسليم »فرد« هو املعارض التركي 
»عبداهلل اوجالن«. فساءت العالقات 
التركية، وتدهورت،  ـ  الســورية 
وقامت تركيا بتهديد سورية، واعالن 

حالة احلرب معها.
ما حمل القيادة الســورية على 
وزن األمور، فكانت حياة فرد تركي 
في كفة وحياة ســورية وشعبها 
في كفة، وكانت هي االرجح طبعا، 
فطلبت القيادة السورية من »الفرد« 
عبداهلل اوجالن الرحيل من سورية 
ليفسد على تركيا حجتها باحلرب 

على سورية.
وفــي اكتوبــر 1998 مت ابعاد 
»اوجالن« عن سورية حتت تهديد 
الضغوط التركية الشديدة التي كادت 
ان تشعل احلرب، وأما اليوم، وللعلم 
األهم، فان انهيــار الليرة التركية 
لم يكن ســببه اميــركا و»الفرد« 
األميركي، بل سببه الطموح التركي 
الزائد واملستعجل، فالقيادة التركية 
اندفعت في التنمية والبناء )وهذا ما 
اعجب البعض(، ولكن تنمية بالديون 
والقــروض )تزيد على 450 مليار 
دوالر( لن تستطيع تركيا تسديدها، 
وهذا األمر ال يخفــى على الدول 
الكبرى، لكنها »متغافلة« عنه، فحدثت 
أزمة »الفرد« و»من بيته من زجاج ال 
يرمي الناس باحلجر«، عرفت أميركا 
نقطة الضعف التركية و»عرفت من 
أين تؤكل الكتف«، فكشفت أميركا 
عن عجز االقتصــاد التركي، وان 
الليرة ال غطاء ذهبيا لها، وان تركيا 
مقبلة على قضايــا قانونية حول 
تسديد قروضها الضخمة، وبذلك 
ستحدث الكارثة، لقد كان باإلمكان 
»تغافل« تركيا عن جرائم هذا الفرد 
مقابل »تغافل« أميركا عن كشــف 
حقيقة التنمية الصاروخية املبنية 
)على شــفا جرف هار(، واقتصاد 
مبني على الشــعارات السياسية، 
واالحــالم الورديــة، والتصفيق 

واالغاني احلماسية.
لالســف لم تتعظ تركيا بدولة 
عربية مرت )باخلمسينيات( بنفس 
التحدي وغامرت مبستقبل الوطن 
والشعب، بسبب العناد، والعزة باإلثم، 
السياسة ال تعرف العناد واليأس، 

السياسة حتل العقد واملشاكل.
وأخيرا أشكر اهلل اوال، ثم اشكر 
قيادتنا السياسية، التي تتخذ قرارات 
صائبة »كالتغافل عن البعض« تؤملنا 
في البداية، كوخز إبرة البنســلني 

ولكن بها الشفاء الدائم بإذن اهلل.
فمعذرة يــا قيادتنا حني تعلو 
اصواتنا احتجاجا على قرار مت، ولم 
ننتظر نتائجه الكاملة والتي هي في 
صالح اجلميع وكأن قيادتنا الصابرة 
علينا تقول: »وجع ساعة وال وجع 
كل ساعة«، فلو اتبعت تركيا سياسة 
قيادتنا احلكيمة وطردت هذا الفرد 
»متغافلة« عن أفعاله، وتوجعت ساعة، 
ولم حتتفظ به وتتوجع كل ساعه. 

»احلكمة نعمة«.
يقول اهلل جل وعال: )يؤتي احلكمة 
من يشــاء ومن يؤت احلكمة فقد 
أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إال أولوا 

األلباب(.

ملن يهمه األمر waha2waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

الحظت أمرا غريبا منذ زمن بعيد ولكنه بدأ يتنامى 
وأصبح ظاهرا بشــكل فّج، وهو أن مقدمي اخلدمات 
كبعض احلالقني وامليكانيكيني والنجارين والكهربائيني 
يقدمون ســعرين مختلفني خلدماتهم التي يقدمونها 
للجمهــور في البالد، الســعر األول خاص باملواطن 
الكويتي والثاني خاص لغير الكويتيني، وطبعا السعر 
األول أعلى بكثير من السعر الثاني وقد يصل إلى ثالثة 
أو أربعة أضعاف السعر الثاني، فمثال تصليح مكيف 
يحسبها فني التكييف على املواطن بـ 10 دنانير مثال، 
بينما يحسبها لغير الكويتي بأقل من 5 دنانير، وهذا 

واقع اآلن وجتاوز مرحلة الظاهرة.
> > >

وهنا ال أحتدث عن الشركات التي تقدم اخلدمات 
للجمهور بشــكل عام كوكاالت الســيارات ووكاالت 
األجهزة الكهربائية الكبرى فهي ملتزمة وفق قانون 
تنظيمها بتسعيرة محدد، ولكن أحتدث عن انتشار هذه 
الظاهرة بــني الوافدين من العمالة الفنية املتخصصة 
كالكهربائيني والنجارين واحلالقني بل وحتى املصبغة 
الــذي يطلب منك كمواطن نصــف دينار لكّي قطعة 

ويطلب 200 فلس من غير الكويتي.
> > >

القصة الحظتها منذ سنوات عندما انتهى حالق من 
قص شعر شخص آسيوي وعندما قام طلب منه نصف 
دينار، رغم ان التســعيرة تشير الى ان اجرة حالقة 
الشعر ديناران، ويومها اعتقدت ان األمر يدخل في باب 
الصدقة او التعاطف كون العامل اآلسيوي ال يتجاوز 
راتبه الـ 120 دينارا وان ما فعله احلالق كان شــكال 
من الصدقة كما ذكرت او تعاطفا مع حالته، لكن األمر 
الحقا اكتشفت انه ظاهرة عامة »غير ظاهرة« للكويتيني، 
فتتم معاملتك في بلدك كسائح وتوضع تسعيرة خاصة 
للخدمات املقدمة لك تختلف عن التسعيرة التي تقدم 
لغير الكويتي، حتى باعة املالبس يقومون بالشــيء 
ذاته، فإذا كنت مواطنا »صلخك« بسعر واذا كنت غير 
ذلك هاودك بالسعر حتى تأخذه بنصف او حتى بربع 
قيمة ما باعه لألخ الكويتي الشقيق، نعم نحن من فئة 
معينة من العمالة املتخصصة نعامل معاملة السياح في 
بلدنا، ولو كان األمر يتعلق بنوعية اخلدمة او شكلها 
لفهمت املوضوع ولكنها نفس اخلدمة وذاتها تقدم لك 
كمواطن بأضعاف ما تقدم لغير املواطن وحتت شعار 

»يا عمي كويتيني ويدفعون«.
> > >

تخيل انك تشتكي انك عندما تسافر الى بلدان عربية 
وتعامل كسائح يبيعونك ابو دينار بعشر دنانير، وانت 
ال تعلم انك تعامل كسائح طول عمرك في بلدك من قبل 

عمالة متخصصة ترى فيك زبونا »يدفع«.
> > >

حل هذه الظاهرة السيئة التي تنطوي على جانب 
عنصري »اقتصادي«، وهو ان تضع وزارة التجارة 
تسعيرة واضحة للخدمات خاصة الكهربائية وامليكانيكية 
والنجارة والسباكة وتعمم بشكل واضح، واألهم ان 
تقوم وزارة التجارة بدورها احلقيقي في منع ظاهرة 
انتشار العمالة غير املرخصة ملمارسة هذه املهن التي 
تتطلب مهارات خاصة وأغلبهم يعلنون عن أنفسهم في 
مواقع خدمات اإلعالن وتطبيقاتها والصحف اإلعالنية 

دون سجالت جتارية.
> > >

وال ألوم العمالة أنهم يأخذون من املواطن سعرا ومن 
غيره سعرا آخر ألنهم يعيشون في عالم من الفوضى 
القانونية، فال قانــون ينظم عملهم وال يحدد حقيقة 
حملهم لرخصة ميكانيكــي او رخصة كهربائي كما 
هو معمول به في »الدول األوروبية والدول املتقدمة«، 
ألن هؤالء العمالة لو كانوا يحملون تراخيص رسمية 
حتدد مهنتهم ألصبحت تسعيرتهم واحدة للجميع وملا 
بالغوا جلنسية ضد اخرى وملا عاملوا املواطن كسائح 
في بلده و»صلخ وجهه« بسعر مقابل خدمة ال تساوي 
حتى ربع ما تقاضاه فقط ألن من قدمها له.. »كويتي 
فلوس واجد«، وكما قلت ال ألومهم رغم غياب ضمائر 
اغلبهم ألنهم يعيشون في سوق عمل مفتوح فوضوي 

بال رقابة من اي نوع.
> > >

احلل للقضاء على هــذه الظاهرة ان تقوم وزارة 
التجارة بدورها احلقيقي في سن قانون لتنظيم مهن 
تلك احلرف او إصدار قرار يقضي مبنح رخص محددة 
ألصحاب هذه احلرف من األفراد وذلك من اجل وضعهم 
حتت مظلة نظامية بدال من الفوضى احلالية، فامليكانيكي 
والســباك والنجار والكهربائــي يجب ان يعملوا في 
البلد مبوجب رخصة توضح طبيعة عملهم وتسحب 
منهم في حال مخالفتهم التسعيرة ال مبوجب فوضى 
العمالــة اليوم وهو ما يحفظ حق كال الطرفني العامل 
املرخص له من جهة والشخص املقدمة له اخلدمة من 
جهة اخرى سواء كان كويتيا او غير ذلك، هذا الفراغ 
التشريعي سبب رئيسي لهذه الفوضى وتباين األسعار 
الرهيب الذي يستنزف جيوب املواطنني بحجة »واهلل 

فلوسكم واجد«.

التجارة و»العنصرية 
االقتصادية«

 ضد الكويتيني
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في هذا التوقيت عند عودة املسافرين، 
تتكرر القصة كل عام في مطار الكويت من 
ازدحام وتأخير بانتظار في وصول حقائب 
املسافرين، وهذه ليست جديده على مطار 
الكويت أو على اخلطوط الكويتية دون أن 
تأخذ إدارة الطيران املدني اإلجراءات املناسبة 
ملعرفة أوجه اخللــل في تأخير احلقائب، 

وأرجو أال يكون الرد بأنه إجراء امني.
وال شك أن موسم السفر هو الشغل 
الشاغل للمسؤولني عن املطار، فتجد وزارة 
الداخلية ممثلة بقطاع املنافذ بقيادة اللواء 
منصور العوضي تأخذ االحتياطات املناسبة 
وتعزيز الكادر البشري مما يسهل إجراءات 
املسافرين ونراه على ارض الواقع، وان 
وجد إشكال او استفسار فهناك مسؤول 
ميكن الرجوع إليه فتنهال عبارات الشكر 
والتقدير لوزارة الداخلية لهذه االستعدادات 
وكذلك بالنســبة للجمارك، أما مسؤولية 

الطيران املدني فهي املعنية املباشرة بتلبية 
احتياجات املسافر من توفير العمالة الالزمة 
إليصال احلقائب دون أي تأخير وتوفير 
الكراسي الالزمة لهم حتى ال يفترشون 
األرض انتظارا لوصول احلقائب، واملزعج 
هو عدم وجود مسؤول ميكن التواصل 
معه غير عمال احلقائب لالستفسار عن 

التأخير.
ومبقارنة بســيطة ألي مطار متقدم 
آخر جتد احلقائب تصل قبل االنتهاء من 
اجلوازات حلرص القائمني فيها على راحة 
املسافرين إلميانهم بأهمية الوقت وحق 
املسافر وأيضا لوجود مساءلة ملن يتقاعس 

عن أداء عمله.
وهذا الذي أشــير إليه واقع يعيشه 
لألسف كل قادم ونسمع النبرة املعتادة 
هذا موسم سفر! واهلل أمر عجيب، والدول 
األخرى أليس لهم إجــازات بل وحركة 

طيران وصول ومغادرة على مدار العام 
وبأعداد تفوق أعداد القادمني إلى الكويت 
وال نشاهد مثل هذا األمر، وكذالك ما يبث 
عبر التواصل االجتماعي من ڤيديوهات 
للمطــارات األجنبية من اهتمام بحقائب 
املســافرين واالعتناء بها أما هنا وأيضا 
لألســف فنجد إلقاء احلقائب والالمباالة 

هي السائدة.
ولنا احلق أن نتساءل: أال يرى القائمون 
على املطار هذه املشــاهد أو ما يكتب أم 
هي الثقافة السائدة لدينا من أن املسؤول 
ال يحاسب أو يوجه له النقد وإذا وجه له 
النقد أغلق احلســاب او عمل بلوك على 

من انتقده؟!
املسؤولية هي عمل متصل وتواصل 
الليل بالنهار من حيث املتابعة واحملاسبة 
وليس قص شريط أو تصريحا ال يقدم 

وال يؤخر في تقدمي اخلدمات املميزة.

يعيش بيننا أشــخاص معزولون عن 
املجتمع فهم ال يستطيعون السمع فهم صّم، 
أو ال يستطيعون الكالم فهم بكم.. مشاعرهم 
وأحاسيسهم صامتة فهي في عاملهم الداخلي 
كاألصحاء ولكن ال يستطيعون أن يشكوا 
حالهم وان ينقلــوا جتاربهم للغير، رغم 
وجود لغة اإلشارة لفئة الصم والبكم إال 
أنها محصورة بينهم وبعض من ميارسها 
من املدربني في لغة اإلشارة وباقي املجتمع 
ال يعرف أي شيء عن هذي الفئة املنسية.
من املسؤول عن عزلهم عن املجتمع؟ 

وكيف ندمجهم بيننا؟
إليكم بعض النقاط 

٭ كونهم فئة قليلة ال يعني نســيانهم 
فالدولة تتحمل مسؤوليتها نحو تسليط 
الضوء عليهم وبذل كل ما بوسعها لدمجهم 

مع األصحاء
٭ من خــالل وزارة التربية فهي الهرم 
التعليمي للدولة مبراحلها السنية املختلفة 

ويجــب إضافة مناهج خاصــة للتوعية 
والتعليم حــول كيفية التعامل مع الفئات 
اخلاصة كالصم والبكــم وإدخال مناهج 
لتعليم لغة اإلشارة مثل ما يتم تعليم األطفال 

احلروف األبجدية للكتابة والقراءة.
٭ أيضــا دور وزارة اإلعالم من خالل 
الرسائل التوعوية والتعليمية وبرامج حول 
الفئات اخلاصة وتخصيص مترجم للغة 
اإلشارة في البرامج واألخبار كما ميكن 
وضع األحرف األبجديــة ومقابلها بلغة 
اإلشارة في األماكن العامة والطرق والدوائر 

احلكومية وبعض املطبوعات التوعوية.
٭ كذلك ديوان اخلدمة املدنية ميكنه تشجيع 
املتقدمني للعمــل وموظفي الدولة جميعا 
على تعلم لغة اإلشــارة من خالل إدراج 
برنامج تدريبي على مســتويات مختلفة 
خصوصا للموظفني مــن ضمن عملهم 
التعامل مع اجلمهور وإضافة بدل مادي 
للغة اإلشارة ألي موظف في الدولة يجتاز 

الدورات التدربية مع االختبار ووضع كادر 
مناسب ملترجمي لغة اإلشارة، بذلك نوفر 

احلوافز لتعلم لغة اإلشارة. 
مؤخرا قامت بعض احلمالت عبر وسائل 
التواصل االجتماعي منها االنستغرام من 
خالل مجهود فــردي أو جماعي ولفت 
انتباهي حملة ترجمة األسماء للغة اإلشارة 
بادر فيها مترجم ومدرب لغة اإلشــارة 
الكويتية بدر كرم وهي محاولة لتثقيف 
املجتمع ليدمج الصم والبكم مع األصحاء 
ورمبا لديه الكثير وعلى احلكومة توفير كل 
التسهيالت ملثل هذه احلمالت واالجتماع 
باملبادرين من خالل وزارة الشباب مثال 
لدعــم مبادراتهم وبحث األفكار ملصلحة 

اجلميع.
فــي النهاية أمتنى أن يكون مقالي قد 
شارك ولو بجزء بسيط في دعم اجلهود 
املبذولة ألن جنعل لغة اإلشارة لغة يجب 

أن يتعلمها اجلميع. حتياتي من القلب.

لم يدر بخلدي إطالقا ان قدمي حتطان 
في أرض مطار الكويت الدولي وإذ بي أترجل 
من على طائرة اخلطوط اجلوية الكويتية 
القادمة من جنيڤ العاصمة التجارية لالحتاد 
الفيدرالي السويسري، ألشعر بقوة الشباب 
الكويتي ورقي تعاملهم وحسن صنيعهم، 
فقد أحتفوني بالرعاية والعناية منذ حلظة 
وصولي وكان الكل يساعد ويعني ويسرع 
في تسهيل إجراءات عودتي الى ارض البالد 
التي لطاملا عشت بها وأنا أعمل وأؤدي وأكافح 
في مالءة بالعمل في قطاع إعالمي كويتي 
ناهض بدار وكالة األنباء الكويتية »كونا« 

دون اي تردد او تراجع او حتى خذالن.
نعم رأيت بنفسي وأبعاد خاطري انني 
ســيدة مؤهلة ناضجة مكافحة في أعمال 

تأهلية أقودها وحــدي أثناء عملي وبكل 
مالءة ورجاحة فكر وطيب فكر وقوة إرادة 

خلدمة وطني احلبيب.
نعم شعرت بالفخر واالعتزاز إذ بي أتوجه 
بخاطري ألرجاء البالد من مطار وطريق 
وشارع التعاون لينتهي بي املالذ الى آخر 
خطوة في املسار الطويل في داري ومالذ 

نومي ونفاذ فكري.
مسافة قصيرة من نظري وأنا أستهل 
عودتي الى عقر داري، ألخلد بكل شفافية 
الى نوم هادئ طويل وأنا أعود بذهني الى 
الوراء الى مصدر قدومي بعد أسابيع من 
التجــوال في مناطق من أوروبا التي طاملا 
عشت فيها، فإذ بي أتركها ألعود الى بلد 
املصير والكينونة واحملبة والفخر واالعتزاز.

فعلى أرض الكويت العزيزة دار فكري 
بسيناريو طويل مكنني وقدر لي به العلي 
العزيز في نهايته الــى ذات مكان محبب 
ومفتخر فأتنفس الصعداء بكل ما هو لدي 
من أصل التجوال وحتى العودة الى ارض 
ال مناص من فكري فيها أعمل بكل طالقة 
فكري حتى اني رأيت ذاتي من ســريري 
حامدة الى طيب نفسي ولذات فكري من 
ان أخط أيضا عوضا عن الوجود ان ذاتي 
انا هنا نعم هنا في ارض وطني وقرب بحر 

بلدي في شارع اخلليج العربي.
نعم كان نوما عميقا ال ينســيني أبدا 
حمدا وشكرا وعرفانا للكويت وطني وأصل 
مقامي ومالذ فكري، إذ بي ارى على تلفاز 

داري القول املكنون »هنا الكويت«.

قد نقرأ آيات كرمية في القرآن الكرمي، وهي 
ال غرو كالم اهلل املنزل اال انها اما على لســان 
صاحلني او طاحلني، فان كان ذاك فعلينا اال نكرر 
ذلك لوصف امور قد ال يكون لنا حجرا »عقال« 
لفهمها، مثل وصف اليهود بان اهلل فقير ونحن 
أغنياء، هل لنا ،حاشى هلل، ان نقول ذلك عن اهلل، 
وكذلك علينا ان نعتبر بقصص السالفني وحكم 

التالني، لعلها تكون لنا مدكر.
ورد في ســورة يوســف على لسان عزيز 
مصر معاتبا زوجته زليخة على صنعها بسيدنا 
يوسف گ )إنه من كيدكن. إن كيدكن عظيم( 
فاهلل لم يقل في كتابه يا نساء العاملني ان كيدكن 
عظيم، وامنا جاء على لسان حاكم كافر ال يؤخذ 
منه تشريع أو نص يقتدى به، او قاعدة حتتذى 
ويستنبط منها امر شرعي، وما كان كيد زليخة؟ 
كيدها كان حبا وشغفا وولعا فكيدها هو حب ال 

ضغينة وال مكر!
بيد ان كيد الرجال ادهى وأمر، فقد ورد في 

بداية ذات السورة على لسان سيدنا يعقوب گ 
وحي اليه من ربه بعد تأويله لرؤية سيدنا يوسف 
)يا بني ال تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا 
لك كيدا( فكيد الرجال- ال تثريب- حقد وبغض 
وغل وحســد على نقيض كيد النساء املوسوم 
باحلب، فماذا انتهى كيد الرجال به؟ القى اخوة 
يوسف باخيهم في اجلب )البئر( من دون طعام 
او شــراب او ركن أمني، فبربك ايهما أشد كيدا 

الرجال ام النساء؟!
ومن جتني البعض- مبفهوم خاطئ للشرع 
- بأنها ناقصــة عقل  ودين؟ فهل يقصد به ان 
املرأة نقصان عقلها هو نوع من التقهقر الفكري، 
وضرب من اجلنون؟ وان كان ذاك فكيف تعاقب 
كما الرجال )الزانية والزاني(، )السارق والسارقة(؟ 
أما احلط فهو للتركة، وما للدور الذي قد يكون 
للرجل سواء وفهم عليه، وناقصة دين فاملفهوم 
منه ووفق تركيبتهن التشريحية والتي هي سبب 
اساسي للتكاثر والتناسل ان تشهد اياما للمحيض 

كقاعدة بيولوجية اوالنفاس فتسقط عنها بعض 
التكاليف، وهل هذه الرخصة الشرعية تؤخرها 
من دخول اجلنة، والعمل الصالح؟ دع لتفكيرك 

الغفلة وفكر بشرع اهلل.
أما املصطفى عليه وعلى آله الصالة والتسليم 
فلقد استعاذ وأمرنا باالستعاذة ممن؟ من »قهر 
الرجال« وحقدهم وغلهم، وماذا وصى بالنساء 
»رفقا بالقوارير« فبعد كل هذا وذاك ان كان له 

حجر »عقل وفكر« فلندكر.
ذكر ان ابنة اخلليفة االموي )ووصف باخلامس( 
قد دخلت عليه تبكي، وكانت طفلة صغيرة حينها 
في عيد للمسلمني، فسألها ماذا يبكيك؟ قالت: كل 
األطفــال يرتدون ثيابا جديدة، عدا انا ابنة أمير 

املؤمنني ارتدي ثوبا داثرا.
فتأثر، رحمه اهلل، لذلك وذهب الى خازن بيت 
املال )يعادل وزير املالية(، وقال له: أتاذن لي ان 
اصرف راتبي عن الشهر القادم؟ فاجاب اخلازن 
العــادل املتقي هلل وليس الوامر احلاكم بصرف 

رواتب شــهور قادمة، ال مانع، عدا شرط، فقال 
عمــر، وما هو؟ أجاب اخلازن: ان تضمن لي ان 
تبقى حيا حتى نهاية الشــهر املقبل لتعمل مبا 
سلفته، فاسقط في يد عمر  بن عبدالعزيز وهو 
أمير املؤمنني، وعاد فسأله األنباء: وماذا فعلت يا 
أبانا؟ فأجاب: أتصبرون مبالبسكم الرثة وندخل 
اجلنة جميعا، ام ال تصبــرون وانقاد الى النار 

فكان رد تربية االسالم: نصبر يا أبانا.
اثنان اصدقاء التقيا، ودار احلديث وقال األول 
اسمه »الشرف« والثاني اسمه »مال« فقال الشرف 
اعترف هذا زمان املال! االميان قل والوفاء، واحلال 
اردى حال، وعباد رب البشر صاروا عبيد املال 

خربت كل شيء حلو كفاك بعد يا مال.
املال مسه الغضب، وانتفض كالطاووس، قال 
له احلفك يالشــرف والناموس أحلفلك نعترف 
بالواقع امللموس، مــن يحترم آدميا وليس في 
جيوبه فلوس، باملال تشتري األصحاب واالخالء، 

باملال يا أهل املال اتباعت دول وانذلت اوطان.
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