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 ذعار الرشيدي

عيد بن مربح شاعر 
الواقعية املطلقة

كما كان املخرج املصري 
ابوسيف  الراحل صالح 
الواقعية  الســينما  رائد 
الســينما  العربية ونقل 
املغلقة  من االستديوهات 
الى  البشــوات  وقصور 
احلارة والشارع املصري 
البسيط، كذلك كان الشاعر 
الراحــل عيد بــن مربح 
الرشــيدي، كان له جزء 
كبير من حق الريادة في 
نقل القصيدة النبطية من 
عوالم العشق والتصويرات 
واملدح الــكاذب الى عالم 
الشعرية، فنقل  الواقعية 
الشــعر الى عاملــه والى 
تفاصيل معاناته اليومية.

> > >
الشــعر  صــدق مع 
فصدق شعره مع الناس، 
لهذا السبب وحده وليس 
سببا آخر كان وراء شهرة 
الشاعر الكبير الراحل عيد 
بن مربح، وحملت قصائده 
الركبــان قبل وســائل 
التواصل االجتماعي وقبل 
املجالت الشعرية الشعبية، 
فذاع صيت قصائده اوال 
ثــم ذاع صيته شــاعرا 
عمالقــا ذا نفس خاص 
انه قريب  ومميز، ميزته 

من مشاعر الناس.
> > >

لــم تكــن املجــالت 
الشعرية تنشر قصائده 
بالشكل الالئق به، ومع هذا 
جتاوز حدود احلظر الذي 
كانت تفرضه عليه املجالت 
كما كانــت تفرض على 
غيره، وألنه كان شاعرا 
حقيقيا غير مزيف وصل 
إلى الناس دون وسائط ال 
مجــالت وال صحف وال 
تلفزيون، فكانت اجنحة 
شعره اكبر بكثير من تلك 
الوسائط فامتدت بشعره 
الى عموم اخلليج العربي.

> > >
كان شعره صادقا الى 
درجة ان قصائده كانت 
مذكرات لوقائــع حياته 
اليومية ومعاناته وجتاربه، 
ابيــات قصائده  لم تكن 
تشبه اي شيء آخر، كان 
مختلفا وبصدق، فأحب 
الناس اختالفه وعشــق 
إلى درجة  الناس صدقه، 
ان إحــدى قصائده وهي 
األشهر بني جميع قصائده 
ادعاها زورا 38 شاعرا، 
ولكن ألن للشعر تاريخا ال 
يكذب فصدق معه وأثبت 
له،  الفكرية  حق ملكيتها 
وسقط كل من ادعاها وبقي 
عيد بن مربح ملكا للشعر 
الواقعي بغير تاج سوى 

الصدق.
> > >

ولم يكن مستغربا ابدا 
ان تضج وسائل التواصل 
االجتماعي بخبر رحيله 
املاضي، ونعاه  األسبوع 
والفــن  األدب  جنــوم 
والسياسة على حد سواء، 
ونعاه البسطاء اكثر، فكان 
جنما شــعريا في حياته 
وصــار جنمــا برحيله، 
وهكذا عندما تأفل النجوم 
تترك فراغا ال ميكن اال ان 
يشاهده اجلميع، وهكذا 
كان رحيل النجم العمالق 
عيد بن مربح، الذي كتب 
واقعيتــه وصدق في كل 
الناس  كلمــة فصدقــه 
وصدقوا معه في حبهم له.

> > >
الشاعر الراحل عيد بن 
مربح هو سيد الواقعية في 
الشعر الشعبي بال منازع، 
وستظل أصداء قصائده 
تتردد في سماوات شعر 
العربي لسنوات  اخلليج 
طويلة قادمة، فالشعر ال 
يخلد سوى من يصدقون 
معــه، وعيد بــن مربح 

احدهم.
> > >

رحــم اهلل بوغريــب 
وأسكنه فســيح جناته 
أهله  وجتاوز عنه وألهم 

الصبر والسلوان.

احلرف 29 katebkom@gmail.com

د.هند الشومر

صالح الشايجي

يوافق يوم 29 سبتمبر من كل عام اليوم العاملي 
للوقاية من أمراض القلب والذي حدده احتاد القلب 
العاملي، وتشارك جمعية القلب الكويتية دول العالم 
االحتفال بهذه املناسبة من خالل الفعاليات املتعددة 
التي تنظمها لتنفيــذ املبادرات املجتمعية حيث 
تقوم بفحص ضغط الدم وقياس الوزن والطول 
وتقدير مؤشر كتلة اجلســم وقياس مستوى 
السكر والدهون في الدم من خالل الوحدة املتنقلة 
التابعة لها، مؤكدة بذلك على دور املجتمع املدني 
وجمعيات النفع العام في تنفيذ برامج ومبادرات 
صحية ناجحة قد ال يكون لدى اجلهات احلكومية 

الوقت واإلمكانيات الالزمة لتنفيذها.
وفي هذا العام يســبق االحتفال بيوم القلب 
العاملي بثمان وأربعني ساعة اجتماع مهم سيعقد 
في مدينة نيويورك بالواليات املتحدة األميركية 
وهو االجتماع الثالث رفيع املستوى لألمم املتحدة 
لتأكيد التزام دول العالم باملستوى الرفيع للتمثيل 
بالوقاية والتصدي لألمراض املزمنة غير املعدية 
تأكيدا لاللتزام الذي قطعته الدول على نفسها عند 
توقيعها على اإلعالن السياسي رفيع املستوى الذي 
صدر في سبتمبر 2011 من األمم املتحدة بالوقاية 
والتصدي لألمراض املزمنة غير املعدية وعوامل 
اخلطورة ذات العالقة بها، وفي مقدمتها التدخني 
والسمنة وزيادة الوزن والتغذية غير الصحية 
واخلمول البدني، وهي املســؤولة عن أمراض 
 القلب والسكر والســرطان واملراض التنفسية 

املزمنة.
ولعل اجتماع هاتني املناسبتني في مدى زمني 
خالل يومني يتيح الفرصة إلجراء تقييم علمي 
وموضوعي ملا يتم التخطيط له وإجنازه للوقاية 
والتصدي ألمراض القلــب بالوقاية والتصدي 
لعوامل اخلطورة وكيفية التعامل مع هذا التحدي 
الذي يواجه خطة التنمية وكيفية تنسيق اجلهود 
وتوزيع األدوار بني اجلهــات احلكومية وغير 
احلكومية واملجتمع املدني لتنفيذ االلتزام أمام 
املجتمع الدولي بالوقاية والتصدي ألمراض القلب 
من خالل خطة عمل واستراتيجيات وطنية محددة 
األهداف والغايــات ومتعددة القطاعات، ويدرك 
كل طرف من الشركاء جسامة وحجم املسؤولية 

امللقاة على عاتقه ملجابهة هذا التحدي.
وقد عقد االجتماع الثالث رفيع املستوى لألمم 
املتحدة في نيويورك يوم 27 سبتمبر املنصرم 
وعلينا أن نرتب خططنا مبا يتوافق مع ما صدر 
عن ذلك ونوزع األدوار للمرحلة القادمة ألن الوفاء 
بالتعهد أمام املجتمع الدولي يتطلب جهود جميع 
األطراف والشــركاء لتحمل مسؤولياتهم وعدم 
ترك املسؤولية بأكملها على عاتق وزارة الصحة 

ألن الصحة مسؤولية اجلميع.

يريد البعض منا أن نحمل نعش احلقيقة على 
أكتافنا اليســرى إذا ما حملنا نعش ميتنا على 

أكتافنا اليمنى.
يريدون أن نطمــر احلقيقة وندفنها ونهيل 
عليها تراب النسيان قبل أن ندفن ميتنا ونودعه 

مثواه األخير.
إن طمس احلقيقة أو جتاهلها لن يفيد امليت، 

لن يعيده إلى احلياة، ولن يسعده في قبره.
فســر البعض مع األسف مقالتي عن الراحل 
إسماعيل فهد إسماعيل التي نشرت أمس األول 
السبت، على أنها لم تعط الراحل إسماعيل حقه، 
وأنني نزعت عنه صفة الريادة التاريخية للرواية 

الكويتية!
وفي احلقيقة فإن هذا األمر آملني لسببني:

األول: عدم قدرة هذا البعض اللوام على القراءة 
الصحيحة واالستنباط الصحيح مما يقرأ، وفقدانه 

للتمييز وفحص احلروف واجلمل.
الثاني: هو ظن هذا البعض أن في نشر احلقيقة 

إساءة ملن يتحمسون له.
وإضافة لهذين السببني أقول إنه لست أنا من 
نزع صفة الريادة الروائية عن الراحل إسماعيل، 
ولكن الوقائع واحلقائق هي من نزعت تلك الصفة 

عن الراحل.
ولذلك أنا استشــهدت مبا كتبه أديبنا الكبير 
الراحل »خالد ســعود الزيد« وهو املوثق األمني 
واملدقق الرصني واملتابــع املثابر للحقيقة التي 
ال يرضيه أن يقتنص غيرها، ولم أنســب األمر 
لنفســي، وما كنت إال مذكرا باحلقيقة ومؤشرا 

إليها وداال عليها. 
ثم إن هذه الصفة »صفة الريادة في الرواية 
الكويتية« لم يزعمها الراحل اســماعيل لنفسه 
ولم يقف في ساحة الصفاة ولم يعتل منبرا أو 
يرتق سدة ليصيح بأعلى صوته »أنا رائد الرواية 

الكويتية«!
الراحل إسماعيل لم يقل ذلك عن نفسه، ولم 

يصف نفسه بصفة ليست فيه.
إن كل ما حدث هو أن بعض املتحمسني للراحل 
اسماعيل واملتأثرين من وفاته املفاجئة، هم الذين 
أســبغوا عليه هذه الصفة وألبسوه جلبابا ليس 
بجلبابه، حبا به وتقديرا له، بحماس صدهم عن 
نبــش احلقيقة أو حتى تلمــس طريقها، ظانني 
أن صفة الريادة تضفي على شخصيته األدبية 

هالة وهيبة.
ال لوم على احملبني بل إنهم يستحقون التقدير 
لوفائهم ملن أحبوه حيا وبقوا على وفائهم له ميتا.

وأطلب املعذرة من كل من فهم مقالتي بصورة 
خاطئة. 

الوقاية 
من أمراض القلب 

بني 27 ـ 29 
سبتمبر

نعش
 احلقيقة

ألم وأمل

بال قناع

شيء عمري ما فهمته، ما هو سبب إصرار 
بعض مديري ومديرات املدارس على بقاء 
املدرســني اللي ما عندهم حصة أخيرة إلى 

نهاية الدوام؟
 خففــوا الزحمة أمام املــدارس، خلهم 
يروحون بيوتهم وليأخــذ مواقفهم أولياء 
األمور والســواق بدال من بهدلتهم بوقف 
سياراتهم في كل مكان أمام البيوت املجاورة 
وفوق األرصفــة وأحيانا كثيرة في أماكن 
بعيدة يضطرون بســببها للمشي في جو 
الكويت احلار ملســافة طويلة حامال حقيبة 

طفلة )املصيبة( التي كأنها مملوءة حجرا.
لكنها املكابــرة والتعنت من الكثير من 
الناظــرات الالتي ال أجد أي مبرر لقرارهن 

هذا، ومع هذا وفي نفس الوقت جتد الكثير 
من الناظرات يخرجن من املدرسة قبل نهاية 
الدوام واحلجة والعذر املتكرر دائما عندي 

اجتماع في املنطقة التعليمية.
 لذلك أنا أقترح على أولياء األمور واملعلمني 
واملعلمات، أي ناظر أو ناظرة يخرج قبل نهاية 
الدوام املدرسي بلغوا عنه املنطقة التعليمية.. 
مو على كيفهم يحشرون الناس وهم يطلعون 
قبل الزحمة، بلغوا عنهم مراقب املرحلة وإذا 

ما نفع وصلوها ملدير املنطقة التعليمية.
أكبر أسباب الفوضى واالزدحام خارج 
املدارس فــي )الهده( هو خــروج النظار 
والناظرات قبل نهايــة الدوام لذلك فهم ال 
يحســون مبعاناة األهالي الذين ال يجدون 

موقفا مناسبا لسياراتهم وال مبعاناة املدرسة 
التي تخرج لتجد سيارة فاضية مسكرة عليها 
فقط لتنتظر نصف ســاعة حتى )يشرف( 
السيد السائق. وهي كذلك حتتاج الى نصف 
ساعة أخرى فقط لتخرج من الزحمة اخلانقة 

أمام مدرستها.
نقطة أخيرة: نتمنى على وزير التربية 
د.حامــد العازمي إصدار تعميم على جميع 
املدارس بخروج املدرسني واملدرسات الذين 
ليس لديهم حصة أخيرة وكذلك اإلداريات 
في احلصة السادسة فقط لكي تفرغ مواقف 
السيارات أمام املدرسة لكي يحتلها أولياء 
األمور والســواق بدال من كرنڤال الوقوف 

في كل مكان.

@ghunaimalzu3by 
م. غنيم الزعبي 

أي ناظرة ال تتواجد 
بنهاية الدوام بلغوا 
املنطقة التعليمية

في الصميم

وســائل إعالمنــا بالديــرة مرئية - 
الشكر  مســموعة- مقروءة - تستحق 
والتقدير والثناء لتسليطها الضوء على 
كارثة اجتماعية أمنيــة، صحية، دينية، 
تستغل عيالنا بكل فئات أعمارهم لتسويق 
حبوب الشــيطان بال ضجيج وال دخان 
للمخــدرات اخلبيثة الواردة من اخلارج 
بأشكال تشوش األطفال، والشباب والرجال 
بكل مراحلهم، بأحجام وألوان، وأذواق 
حالوات تباع باملدارس، واألكشاك، ومداخل 
األسواق واألندية واملوالت، والشاليهات، 
بالبيوت  األكبــاد  وكل جتمعات فلذات 
والســينمات واملقاهي والطرقات! تقدم 
لهم وأصحابهم على أنها حبوب للسعادة 
والوناســة والرشــاقة والقوة اخلارقة 

وبروز العضالت وتطويل الشعر، ونظارة 
البشرة! وناصع األنياب ولولو األسنان! 
والكرميات وغيرها مما ال تعلمون، من هو 
مدفون بجيوبهم وما ال تعلمون للصحبة 
غير الصاحلة بأشرس األماكن وأفضل 
األوقات ملافيا وعصابات حبوب وحالوات 
التي تنشــط وسائل إعالمنا  املخدرات 
مشكورة، وفرسان األمن، واملؤسسات 
ذات االختصاصــات والوزارات املعنية، 
ونوابنا مبجلس األمة للجاد بقسمه ضد 
تلك االختراقات لدخول تلك اآلفات للديرة 
وتفشي ترويجها للشريحة األخطر بكل 
املجتمعات! شبابها والشابات والصحبة 

الطاحلة بتبني الترويجات اإلجرامية..
واستنفار وسائل إعالمنا وتعاون كل 

املؤسســات األهلية معها لفضح وشرح 
وتوضيح ترويجها بالذات لناعمي األظافر 
واألعمار األشــد دمارا بكل املجتمعات، 
لكل ذلك نشكر اهلل تعالى وجهود وسائل 
اإلعالم وبكل األوقات جلهودها في محاربة 
ومعاقبة وتصيد تلــك االعتداءات على 
شبابنا وترويج سمومهم وإزهاق أرواحهم 
وأسرهم باحلسرات، واالستغاثات بعد 
فوات األوان ال ســمح اهلل، فانتم اليوم 
ودوم السور التالي لكل حماية أطفالكم، 
وأطفالي جزاكم اهلل خيرا على جهودكم 
حلماية حدودها من أشرار بال مدفع وال 
طائرة بال طيار تنقل سمومها لنا داخل 
الديرة، وليكن الذيب منكم منقذا لكل حبيب 
وانتشاله من اجلليب اجلريب من شبابنا.

تلقت العراق ببالغ احلزن واألسى خبر 
اغتيال املدونة واملوديل والبلوكر العراقية 
»تارة الفارس«، وهي الشابة اجلميلة التي 
فازت بلقبي ملكة جمال بغداد ووصيفة 
ملكــة جمال العــراق، واملعروفة بكونها 
شخصية مثيرة للجدل مبنشوراتها عبر 
مواقع التواصل االجتماعي، باإلضافة إلى 
كونها وجهــا دعائيا للعديد من العالمات 
التجارية، اخلبر ليس سوى ترجمة للعنف 
والتطرف الذي أصبح يوجهه الفكر والرأي 
بالعراق، فمأســاتنا أكبر من حجم األلم، 
فحتى اجلمال أصبــح مهددا من طرف 
الطائفيني واحلزبيني الذين يتخوفون من 
انتشار الروح املدنية والتعايش السلمي، 
الذي يعد من أهم مكوناته الثقافية واجلمال 

واحترام الرأي والفكر والتوجيه واالعتقاد، 
فما الذي ستجنيه الطائفية مبقتل بنت شابة 
في مقتبل عمرها، سوى تعبير عن فشلها 
وخيبتها وضياعها الدفني في خندق العنف 
والتطرف واإلرهاب، فما الذي تهدده حتى 
تتم تصفيتها بتلك الطريقة التي تشــبه 
أفالم املافيا؟ ســؤال ال نستطيع اإلجابة 
عنه حاليا، لكن األكيد أن لتمردها على ما 
هو سائد كان من األسباب التي أدت بدون 

شك إلى تصفيتها. 
فال يزال مسلســل القتــل والتهويل 
والترويع مستمر في العراق، فعندما تعجز 
األدمغة عن احلوار ومقارعة احلجة بأختها 
والبيان بالدليل والفكرة بنقيضها والطرح 
باملنهج، يبدأ مسلسل التصفيات والقتل 

كأسلوب جبان إلخراس األفواه واألفكار 
والعقول.

ال تزال األعمال اإلرهابية نشطة على 
العراقي، فبعدما كانت تستهدف  التراب 
األراضي والتمدد والســيطرة، أصبحت 
اآلن تستهدف األفكار والعقول، فكم من 
مفكر عراقي أسكت برصاصة غادرة وكم 
من أكادميي وعالم فقــد وهجر ملكابدة 
الغربة وأهوالها، وكم من مدون استهدفت 
بالتخوين واألبعاد  منشــوراته وكتاباته 

القسري واالجتماعي.
نسأل اهلل أن يواري املرحومة املغدورة 
برحمته وأن يلهم أهلها ومحبيها ومعجبيها 

الصبر والسلوان.
و)إنا هلل وإنا إليه راجعون(. 

محمد عبدالحميد الجاسم الصقر

رياض الصانع 

الذيب 
من عيالنا 
جريب بالديرة!

تارة الفارس.. 
»ما يهزك ريح«

نقش القلم

مركز رياض

لم متر بضعة أشهر على تولي الشيخ 
ناصر صباح األحمد منصب النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حتى 

ازدادت شعبيته أكثر.
تقلد الشيخ ناصر صباح األحمد منصب 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع بتاريخ 11 ديسمبر، وقام منذ ذلك 
الوقت بأدوار عدة، أهمها تبنيه موضوع 
تنمية اجلزر حيث كان هو املشروع املنتظر 
من زمن طويل، عالوة على إجنازاته التي 

كانت في وزارة الدفاع.
واملنطلق الذي يعمل به الشيخ ناصر 
صباح األحمد ذو منظور شبابي يحقق 
متطلبات عصرنا احلالي ويتواكب مع ما 

آلت إليه الدول املجاورة واملتقدمة، ناهيك 
عن أدواره امليدانيــة من خالل زياراته 
للمعسكرات والقيادات العسكرية، وكان 
قريبــا جدا من أفراد وقيادات الســلك 

العسكري.
ورغم الوعكة الصحية التي تعرض لها 
الشيخ ناصر صباح األحمد وإجرائه عملية 
جراحية خارج الكويت تكللت بفضل اهلل 
بالنجاح، إال أنها لم متنعه من السؤال الدائم 
عن إخوانه وأبنائه العسكريني، وقد شهدنا 
كيف كان معاليه عند مستوى املسؤولية 
الوطنية عندما حلت حادثة الطلبة الضباط 
الذين وافتهم املنية أثناء التدريب، حيث 
أصر على العودة من رحلته العالجية تاركا 

توصيات األطباء بالبقاء في فترة النقاهة 
وعاد لتقدمي التعازي بنفسه ألهالي املتوفني 
وزيارة املصابني، وعمل على متابعة أسباب 
تلك القضية وأصدر تعليماته للمسؤولني 
بكشف األسباب بكل شفافية، باعتبارها 

فاجعة لكل أهل الكويت.
ال شك أن كل ذلك من بوادر املسؤولية 
الوطنية التي يتحلى بها بوعبداهلل، حفظه 
اهلل، وهــذا ما تتطلبه املرحلــة املقبلة: 
العمل، اإلخالص، وجميعها  املسؤولية، 
تكرست في شخصيته، نسأل املولى عز 
وجل أن مين عليه بوافر الصحة والعافية، 
وأن يعود إلى أرض الوطن ساملا غامنا، 

حتى يكمل مسيرته وعطاءه.

فواز الجسار

ناصر صباح األحمد مثال املسؤولية الوطنية

رأي


