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مبارك احلديبي.. 
الطيب جداً

الراحل  الكبير  الشــاعر 
مبــارك احلديبي عرفته في 
بداية التسعينيات عندما كنت 
مراسال صحافيا ملجلة الرياضة 
والشباب اإلماراتية، والتقيت 
به أكثر من مرة، ملخص ما 
اعرفه عنه كما عرفه كل من 
عاشره وعاصره وعمل معه او 
التقاه بعمل انه شخص طيب 
جدا، بل انه ووفق تصوري 
أطيب شخص ميكن ان تقابله 
في حياتك، وطيبته تلك تراها 
الالمتناهي  مــن تواضعــه 
انه صانع  واحلقيقي، فرغم 
روائع غنائية شعرية نقلت 
بأصــوات كل فناني اخلليج 
أنه يجلــس معك وكأنه  اال 
الغنائي  الشــاعر  ليس ذلك 
املكتبة  أثرى  الذي  العبقري 
الغنائية اخلليجية بعشرات 
األغاني الناجحة والســاكنة 

قلوب املاليني.
>>>

رحيل احلديبي خســارة 
كبيرة ومدويــة بل وفاجعة 
حلت على عالم الكلمة املغناة 
اخلليجية، فقد خسر الوسط 
الغنائــي اخلليجــي خاصة 
والعربي عامة احد عمالقة كتاب 
الكلمة الغنائية، فالراحل ترك 
إرثا شعريا حفظته قلوب الناس 
طوال 50 عاما ودونتها حناجر 
املطربني وأصواتهم ووثقتها 
الستينيات  األسطوانات في 
والكارترج واألشــرطة في 
الســبعينيات والثمانينيات 
واألشرطة املمغنطة في بداية 

األلفية واليوتيوب أخيرا.
>>>

كلماته مــرت على أربعة 
أجيال مختلفة، بل خمســة 
اجيــال اذا ما حســبنا كل 
عقــد جيال لــكل جيل منه 
ذائقته اخلاصة وموســيقاه 
التي يحبها، ولكن احلديبي 
ان يعبر  اســتطاع بكلماته 
األجيال األربعــة ويضع له 

في كل جيل بصمة.
>>>

أتذكر في بداية التسعينيات 
النقدية  عندما كانت احلركة 
الشــبابية فــي أوجها في 
النقد  الفنية كان  الصفحات 
الشــبابي يطال اجلميل بال 
اســتثناء وال رحمة وأحيانا 
يكون النقد قاسيا جدا، وطال 
احلديبي بعض من نيران تلك 
احلركة النقدية كما طال غيره، 
ولكن احلديبي لم يكن يشتكي 
من اي مقــال نقدي او ضد 
اي صحافــي انتقد عمله او 
ايا مــن أغنياته، على عكس 
كثيــر من شــعراء األغنية 
وامللحنــني واملطربني الذين 
كانوا يســارعون للشكوى 
مــن اي نقد يوجه إليهم في 

الصحف.
>>>

رحم اهلل مبارك احلديبي 
وأسكنه فسيح جناته وغفر 
له وجتــاوز عنه وفتح على 
قبره روضة من رياض اجلنة.

>>>
الواضح: مبارك  توضيح 
احلديبي ملن ال يعلم صاحب 
مدرسة في الكلمة املغناة هو 
رائدها ومعلمها، وال أمتنى 
من املسؤولني عن اي مهرجان 
شعري قادم سوى ان يقيموا 
أمسية شعرية حتمل اسمه 
فهذا ابسط ما يكون لشاعر 

خسرته القصيدة. 
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عزة الغامدي

محمد عبدالحميد 
الجاسم الصقر

تتصدر بني الفينة واألخرى قضايا تشــغل الساحة 
احمللية، ومن ضمن القضايا التي تصدرتها الصحف توّجه 
الدولة في اخلصخصة لبعض املرافق التي باتت تشــعر 
الدول أانها تشكل عبئا عليها من ناحية تكبّد خسائرها من 
جهة، ومن جانب آخر هو اقتناع احلكومة بضرورة نزع 
ثوب الســلطة عن بعض املرافق ملا له من اثر في حتسني 
بيئة العمل خاللها، فبعض املرافق ال يصح ان تدار بعقلية 
القانون اإلداري، بل البد ان تكون بعقلية املرفق اخلاص 
حتى وإن كان الهدف هو حتقيق النفع العام أو إشــباع 

حاجات عامة.
فيعتقد البعــض أن اقتصار حتقيق النفع العام ليس 
من الضروري ان يجر معه حتقيق املنافع اخلاصة بحيث 
حتــى لو متلكت األصول التي تنوي الدولة خصخصتها 
بــأن يتملكها االفراد وتدر عليهم األرباح وال تدخل هذه 
األموال في خزينة الدولة فإنها من جانب ســتحقق نفعا 
عاما من حيث إنها ســتكون رافدا لدعم االقتصاد احمللي 
من خالل مالءة البنوك بالســيولة من جانب هذا، فضال 
عن توفير فرص عمل، فالقطاع اخلاص واحلكومي البد 
أن يسيرا بخطني متوزايني ويجتمعا عند احلاجة للنهوض 

باالقتصاد القومي للدولة.
إال أن خصخصة بعض املرافق وترك إدارتها وتشغيلها 
للقطاع اخلاص ال مينع ان نطالب الدولة بأن حتافظ على 
ســهمها الذهبي بحيث تكون لها الكلمــة العليا متى ما 
استلزم األمر حلماية هذه األصول التي هي في األساس 

مملوكة للدولة.
فعلى ســبيل املثال، لدينا توجه خلصخصة الكهرباء 
واملاء والبريد والنقل وكلها في مجملها حتقق خدمات عامة 
للجمهور وهي مرافق حيوية وتشكل عصب احلياة، وهذا 
لو فرضنا جدال بأنه لو قامت الدولة بخصخصتها بشكل 
كلي وتركتها للقطاع اخلاص بشكل كامل هنا بالتأكيد الدول 
قد تضع نفسها في مأزق مع اجلمهور نظرا ألن القطاع 
اخلاص سيفكر أوال بتحقيق الربح ولن يعتني بالضرورة 
باحتياجات املواطن الذي قد تباع له هذه اخلدمات بأسعار 
ال يستطيع حتملها وتكبد تلك النفقات التي ستظهر عليه.
وبعيدا عن ذلك فإن مثل هذه األزمات التي قد تفتعل 
من جراء اخلصخصة ستعمل بدورها على تأجيج الشارع 
على احلكومة وسنعود للخندق األول الذي ال نكاد خرجنا 
منه من بداية اســتجوابات ثم جتمعات في ساحة اإلرادة 
وما شــابه ذلك نتيجة الغضب الذي قد يســببه القطاع 
اخلــاص متى ما متلك مثل هــذه اخلدمات وفكر بعقلية 
االقتصادي البحت أال وهو حتقيق الربح الذي قد يكون 
من جيــوب املواطن كما هو احلال مع جتار العقار لدينا، 
فأزمة اإليجارات أساس كل التشنجات ومعاناة املواطنني، 
فغالء اإليجار تسبب في إضعاف الدخل الشهري للمواطنني 
بشكل كبير فمعظم األزواج اليوم لديهم العديد من األزمات 
االقتصادية بسبب اإليجار، فتجار العقار نظرا لتفكيرهم 
بالربح الصرف تســببوا بأزمة للحكومة مع املواطن ولم 

حتل حتى اآلن ولن حتل بهذه السهولة.
وهذا ما يجعلنا نقيس عليه األزمات التي قد تطفو على 
الســاحة االقتصادية واالجتماعية والسياسية من جراء 
اخلصخصة دون ان يكون للدولة الســهم الذهبي حتى 
تتمكن احلكومة من ضبط األسعار وال تتخلى عن أصولها 

اململوكة للدولة التي تشكل عصب احلياة.
فالكل يبحث عن التطوير واالرتقاء باخلدمات وتعزيز 
االقتصــاد لكننا غالبا ما نعول علــى ضرورة ان تكون 
اإلجراءات ســليمة والتشريعات تالئم احتياجات املرحلة 
احلالية واملستقبلية لذلك نتوقع من املرحلة احلالية ومنذ 
البدء في تخصيص العديد مــن املرافق أن تكون هنالك 
تشريعات حتفظ حق املواطن أوال، ألن املواطن هو األهم 
بالنسبة للدولة كون احلكومة مسؤولة عن املواطنني الذين 
يعتمدون عليها وتدير بالتالي شــؤونهم، فال نريد ألجل 
البدء بخصخصة املرافق أن ترافقها بالتالي أزمات سياسية 
جتعل املجتمع في حالة مــن االحتقان بل كل ما نرجوه 
ان يتم تعزيــز االقتصاد مبا يتالءم مع ظروف املجتمع 

بشكل عام.

بسم اهلل الرحمن الرحيم )وصاحبهما في الدنيا معروفا 
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا( ڈ ذلك املوقع 
املهيب، بزيارة قريب أوصديق، أوحبيب، يرحب بك حارس 
األمن، أو عابر ســبيل على محياه حزن، وهّم وغم! تلك 
عالمات أوصى بها نبينا احلليم لعبرة زيارة القبور للعظة 
واالنتبــاه على ماهو ماض وآت، ســيئات كانت تقابلها 
حســنات القدوة للعمل والفعل الصالح بصخب احلياة، 
تكلمك عنها وبها قبور السابقني ليتنبه الالحقون! نهاية 
صخــب تلك احلياة الدنيا واألمثلــة لها كثيرة، واحلكم 
والوعظ واإلرشــاد عليها مغلفاتها كبيرة! لكنها هيهات 
ملن عنده البصر والبصيرة من بني آدم حولنا، اقربهم لنا 
أحبتنا أهل الديرة ووافدوها ملن ينتبه لكل تلك الكلمات 
املجانية إلدراك قيمة تلك احلياة، وملا بعد املمات صغارنا 
وكبارنا تلهيهم زينة احلياة الدنيا ونعيمها الفاني ابسطها 
إهمال بالواجبات أساسا! وتطوير صفة األغاني الصاخبة، 
والهرج واملرج بينهم واستباحة قتل النفس التي حرم اهلل 
إال باحلق اختصارنا ملا فات لو ما متكنت وزارات اخلدمات 
كالبلدية، واألوقاف واجلمعيات والفرق الكشفية الشبابية 
واملؤسسات الدينيةه واملتطوعني لهذه املواقع واملتطوعات 
)لتشكيل حمله وطنية جادة( لتفعيل وصيانة مقابر أجدادنا 
واآلباء أقاربنا، واألصدقاء كبيرهم وصغيرهم مقاما عندنا 
وصلة رحم فارقت ديارنا وحياتنا وترك وحوش وزاحفات 
وقوارض األرض تنخر قبورهم، وتبعثر أشالءهم وتراب 
قبورهم امام بصرنا وسمعنا وجهودنا الرسمية واألهلية 
للرفق مبن فارقنا والبر بهم أحياء وأمواتا بيننا فال خير 
فينا وال نخوة وال رحمة وبر ونســيانهم بعد هذا العمر 
ونهايته للقيام بواجبهم وليس طقوس غير محمودة حول 
قبورهم! بل ترتيب وتنظيم، وتنظيف مساحات قبورهم 
من قســوة طبيعة، وزواحف ووحوش حولهم فظيعة ال 
حول وال قوة لهم لدفــع عدوانها عليهم وحولهم! بذات 
الوقت احلاضر الذي نتطاول فيه برفاهية وإطالة العمران، 
وتشييد مساكن وقصور وشــاليهات ومزارع ما انزل 
اهلل بها من سلطان، لساكني ومخلدي تلك القبور ميراث 
واموال وثروات تركوها لنا بال حساب وال هوان وال منّة 
ملن طوى صفحتهم عندكم بزخم النسيان، وكأنها ما كان 
كما كان والبقاء وامللك هلل تعالى احلي الباقي وهكذا هو 
االنسان ال يرثه سوى الصالح من نسله وفصله للسابق 

والالحق من األزمان عظم اهلل أجركم بهم. 

هل ستحافظ احلكومة على سهمها 
الذهبي عند اخلصخصة؟

صمت القبور = 
شموخ املساكن 

والقصور!

نقش القلم

البعض من املصابني بالنرجسية العالية الكثافة 
واملهووسني بحب الشهرة والتواجد على مسرح 
األحداث، هم خطر حقيقي على املجتمع شأنهم 

شأن بقية املجرمني واإلرهابيني.
هؤالء ال بد من تشريع يحمي املجتمع منهم 
حتــى ال يزعزعوا أمان املجتمع ويروعوا أهله 

اآلمنني املطمئنني.
أحــد هــؤالء كان فيما مضى مــن الناس 
املميزين في املجال العام والتواجد على مسرح 
األحــداث وكان ذا حضور مميز والفت، رغم 
ميله لالستعراض واستخدام البهارات اللفظية 
واحلركات االستعراضية في الشكل والقول مع 
ميل واضح لألداء التمثيلي والتالعب باأللفاظ، 
وكان كثير الظهور على شاشــات الفضائيات 

وفي الندوات والتجمعات.
ومــع دخول الكثيرين غيره إلى الســاحة 

وتعدد املنابر واملنصــات ووجود من تفوقوا 
عليه بــاألداء وبالطرح املتزن واألكثر عقالنية 
وصدقية وإقناعا، أحس صاحبنا وكأمنا عورته 
انكشفت بعدما انحسرت عنه األضواء ولم تعد 
التلفزيونات تدق بابه، فلجأ إلى التهويل وتأليف 
قصص من نسج خياله هو دائما بطلها والنجم 
الساطع فيها حتى لو كان الطرف اآلخر زعيما 
أو رئيس دولة أو شخصية مهمة، فالكل يطلب 

وده ويتودد إليه ويريد قربه.
هكذا يصور نفسه ويسوق ذاته املعطوبة، 
حتى بدأ الناس في االنفضاض عنه وجتاهله بل 
والتهكم عليه والضحك على أكاذيبه وبطوالته 

الزائفة.
ومبا أنه وفي وسائل التواصل االجتماعي 
وبالذات في »تويتر« ما يسمى بالذباب اإللكتروني، 
وهم الصبية املتعطلون املتبطلون الذين يسدون 

ذلك الفضاء بغبارهم امللوث بالكذب واالنحطاط 
والدونيــة والتدني، فلم يأنــف صاحبنا من 
االنضمام إليهم ولكن بدرجة »جرذ إلكتروني« 
ال ذبابة على اعتبــار ماضيه الطويل في حقل 
األكاذيب واإلشاعات والقصص املختلقة، فوجد 
مكانه هناك، وراح يطلق أكاذيبه وهلوساته من 
منصة »تويتر« ليسمم أســماع الناس وكأنه 
يقول لهم أنا هنا اسمعوني انظروا إلي ما زلت 

حيا ما زلت موجودا!
بالطبع هذا الوصف هو ليس لشخصية بعينها 
ولكنه ينطبق على كثيرين من املهووسني بحب 
الشهرة ومن الذين تتضخم عندهم األنا ومن 
األنانيني الذين ال يكلون وال ميلون من رغبتهم 
في تسليط األضواء عليهم وال يأنفون من أي 
درجة دنيا يحلون بها، واملهم عندهم التواجد 
وعدم الغياب وفي سبيل ذلك كل شيء يهون.

جمعتني الصدفة احللوة مع العم »بومصعب« 
في أحد األعراس بفنادق الكويت، ودار حديث 
بســيط حيث قال لي إنــه عايش مرتاح في 
مزرعته بالوفرة بعد »تقاعده« وسوالفي مع 
»الربع« دائما إما عن »النخلة« والذي يشتهر 
بزراعتها وإنتاجها وكيفية االهتمام بها أو عن 
»الصخله« والعناية بها، ويقصد بشكل عام 
»املاشية«، ويضيف بومصعب: شفت تلفوني 
اآليفون 10؟ وشاهدته فإذا هو تلفون »بوليت« 
فقال لي: ما عندي واتســاب وال أي وسيلة 
للتواصل االجتماعي، وللعلم أي واحد ميرني 
ممنوع السوالف عن السياسة أو الكورة أو 
أي شيء آخر، وما في أحد ميسك تلفونه إذا 
مرني باملزرعة، نبي نرتاح من كم الضغوط 
اللي نعيشــها، فوجدتهــا فرصة ألكتب عن 
حال األغلبية من املتقاعديــن بعد تقاعدهم 

من الوظيفة.
٭ بعد التقاعد: البعض يعيش حالة من الكآبة 
وحتوشــه األمراض وامللل.. ألنه كان يوما ما 
مسؤوال كبيرا ومهما والكل يحتاجه ويتصل 

عليه طلبا لـ »واسطته«، ولكن بعد تقاعده أصبح 
»هاتفه« نفس تلفون البيت محد يســتخدمه 
وأصبــح على الهامش وما يدري عنه ســوى 
أصدقاؤه املقربون، كذلك هناك من يطلقون عليه 
مسمى »نچري« اجلمعية في منطقته ويتحلطم 
على كل شيء ويســأل دائما: ليش الصابون 
الفالني مو موجود؟ وليش اخلبز مال أمس... 
حاط دوبه ودوب اجلمعية، وهناك من أصبح 
مثل الالعب ميسى فنان في توزيع »الواتسابات« 
على الكل وتلقاه في كل قروب مشترك ويدز 

ألف واتساب في اليوم على القروبات.
٭ بعد التقاعد: تلقاه »يناچر« اخلدم »على كل 
صغيرة وكبيرة« ألنه بدأ يرى كل شيء أمامه بعد 
أن كان بعيدا عن كل شيء أثناء عمله، والبعض 
يستمتع بالذهاب للكراجات لتصليح سيارات 
»البيت« أو يراجع بشكل مستمر وزارات الدولة 
لتخليص معامالته ويصبح وكأنه مراسل، وهناك 
من يبدأ مبراجعة املستشفيات لالطمئنان على ما 
تبقى من صحته على حساب »عافية« ويحللها 
عدل »العب يال«، حتى أن أغلب املستشــفيات 

والعيادات اخلاصة أغلب مراجعيها من املتقاعدين.
٭ بعد التقاعد: يبدأ البعض بإزالة مخلفات 
»الكرش«.. فيبدأ بالذهــاب للنوادي الصحية 
لالعتناء بصحته، والبعض اآلخر يبدأ برياضة 
املشي في بعض املجمعات الشهيرة، وهم أفضل 
من »غوغل« ما شاء اهلل مبعرفة أسماء احملالت 
واملقاهي في املجمع ألنهم يوميا ميشون هناك 
فبالتالي لو تسأله: وين الكافييه الفالني؟ يقولك: 

بعد خامس محل تلقاه على اليمني.
٭ بعد التقاعد: البعض يبدأ بالدخول ملراكز 
حفظ القرآن وكذلك هناك من يبدأ بالقراءة ويتابع 
بشكل مميز لصفحة »الوفيات«، وأيضا هناك من 
يرجع إلى هوايته القدمية والتي كانت الوظيفة 
متنعه من مزاولتها، كما أصبح البعض عضوا 
اساسيا في الدواوين الليلية علشان الچنچفة 
»ويسري« قبل صالة الفجر والبعض أصبح 

سائقا لعياله أو ألحفاده وخاصة للمدارس.
أخيرا.. أشكرك بومصعب على دعوتك للربع 
لتناول العشاء في مزرعتك بالوفرة وسنلبي 

دعوتك في القريب العاجل بإذن اهلل.

بعد عودة اآلالف من إجازات 
الكويتيني أو  الصيف سواء من 
غير الكويتيــني كما هو احلدث 
كل عام فــإن إدارة هذا املوقف 
سواء على مستوى املطار أو على 
مســتوى املدارس كانت مناذج 
للفشل اإلداري الذي لم نلمسه 

من قبل.
فإن مطــار الكويت ومعاناة 
القادمني واملغادرين من االزدحام 
ومشاكل التكييف وتأخر تسلم 
األمتعة خير دليل على ذلك، وليس 
حال التربية والتعليم مختلفا عن 
حال املطــار الدولي فقد أصبنا 
الدراسة  لقرار تأجيل  بالصدمة 
ببعض املدارس بسبب التكييف 

واغتيــال فرحة أبنائنــا بالعام 
الدراسي اجلديد وهذا إمنا يدل 
على الفشل الذريع لوزارة التربية 
لعدم استعدادها للعام الدراسي.

فإننــي أتســاءل إلــى ماذا 
التربيــة في  اســتعدت وزارة 
املدرسية؟ وماذا ننتظر  اإلجازة 
من املســؤولني في التربية وهم 
اآلن رهــن التحقيق؟ لو كنا في 
اليابان أو فــي أي دولة متقدمة 
لكان تصرف كل مســؤول عن 
هذه الفضيحة بتقدمي استقالته أو 
انتحاره انتحارا إداريا ولكن يبدو 
أن لدينا مسؤولني ال يدركون حجم 
وجسامة وأمانة املسؤولية أو يبدو 
أن اختيار القيادات واملسؤولني ال 

يأتي باألكفاء.
إن أزمة املطار الدولي والعام 
الدراســي اجلديد قد كشــفتا 
عن مثالب أســاليب الترضيات 
واملجامالت في اختيار القياديني 
واملسؤولني وضعف برامج تدريب 
وتأهيل القياديني وكانت النتيجة 
كما رأينا وهو ما يجب أن نتعلم 
منه الكثير من أجل كويت املستقبل 
والرؤية التي يقودنا إليها حضرة 
صاحب السمو، حفظه اهلل ورعاه.
ونتمنى أال نرى في األعوام 
القادمة أول حصة في أول يوم 
دراسي بجميع املدارس موضوعها 
»كيف تصبح فاشال وكيف تتسبب 
في فقد الثقة بالتربية والتعليم؟«. 

إن التربيــة والصحــة هما أهم 
ركيزتني للتنمية الشاملة ويجب 
أال يشوب أداءهما اإلهمال والفشل 
والال مسؤولية ونعتذر ألبنائنا 
وبناتنا الذيــن اغتيلت فرحتهم 
بعام دراسي جديد كنا نتطلع إلى 

أن يكون سعيدا.
ومهما حاول وزير التربية أن 
يجــد فرصة للنجاح في »الدور 
الثاني« فإن ما حدث بالتربية هذا 
العام يجب تدريســه في مناهج 
التاريخ أو استحداث منهج مستقل 
لدينا  اإلداري ألن  الفشــل  عن 
قيادات تربوية قادرة على تدريس 
هذا املنهج من واقع التجربة ودون 

عناء التحضير.

أنزل اهلل سبحانه وتعالى القرآن، وأكمله بالسيرة النبوية 
ليكونا نبراسا للناس وهديا حلياتهم، ولم تقتصر آياته 
واألحاديث على األوامر والنواهي فقط واألمور احلياتية، 
بل وتضمنت آيات وإعجازات، قد مير عليها العديد مرور 
الكرام، وقلما جتد من يقــرأ اآليات واألحاديث ويتدبر 
بعض مكنوناتها وجدير تدبرها، لذا يكون جل ما يكشف 
للمسلمني هو من عطاءات الراسخني في العلم، أال إن من 
املسلّم به فيما يتعلق بإعجاز القرآن العلمي السيما فيما 
يتعلق بأمور الكون أو األمور التي قد تكون خاطئة عن العني 
املجردة، فإن عطاء علماء املسلمني والعرب القدماء في ظل 
غياب مؤسسات للبحث العلمي واالكتشاف التكنولوجي قد 
عمدت احيانا إلى التخمني تارة وإلى االجتهاد تارة أخرى 
حتى تطورت العلوم واملختبــرات واألبحاث في الغرب 
فاكتشفوا معظم اإلعجاز العلمي للقرآن، واقتصر دورنا 
على ان هذا االكتشاف قد سردها القرآن قبل 1400 عام.
ولنأخذ قوله تعالى في ســورة التكوير )فال أقســم 

باخلنس اجلوار الكنس.. 16-15(.
ففي التفاسير ان اهلل يقسم مبا يشاء، وسمات الكون 

احدى آياته التي اقســم بها فاخلنس جمع خانس وهو 
االنقباض واالستخفاء وهي الكواكب التي تخنس بالنهار 
فتختفي حتت ضوء الشــمس وال تــرى واجلوار جمع 
جارية من اجلري أو املرور السريع، اذ ان الكواكب جتري 
في افالكها والكنس جمع كانس وهي التي تختفي وقت 
غروبها وخلف األفق وتســتمر فــي النهار حتت ضوء 
الشــمس فهي ذاهبة آتية، فاخلنوس الرجوع والكنوس 
االختفاء، فهناك ايحاء شعوري باجلمال في حركتها وفي 
اختفائها وظهورها، وفي تواريها وفي شــعورها وفي 

جريها وفي عودتها.
اما مجريات البحث العلمي احلديث فلقد نشرت وكالة 
الفضاء األميركية )ناسا( تقريرا رصدته عن رؤيتها للواكب 
والنجوم، اذ افادت ان هناك من هذه النجوم من ينظف 
الكــون من الغبار الكوني والدخان الناجم عن انفجارات 
النجوم، واطلقوا عليها مصطلح املكنسة لكونها مكانس 
مبا تعنيه الكلمة من معنى بشقها لهذه االغبرة والدخان، 
فاطلقوا عليها مصطلح الثقوب الســوداء نظرا النها ال 

ترى فهي متاما كثقب يشفط اي دخان او غبار كوني.

ان وكالة الفضاء االميركية لم تكتشــف شــيئا غير 
موجود، بل ومن خالل اجهزتهم احلديثة رصدوها وبينوا 
ســبيل عملها، النجوم هذه ال ترى فهي خنس وجتري 
وتشفط وتنظف فهي كاملكنسة وتبني لهم كذلك بأن هذه 
النجوم الكنس اكبر بعشــرين مرة من الشــمس وذات 

جاذبية ضخمة تسطع بها جذب وبلع األرض مبا فيها.
فان كان التفســير بحثيا او خالفه، فإن كالم اهلل هو 
املوثوق وهي آيات يرينا اهلل إياها حتى يتبني لنا احلق.

وفي اإلعجاز اللغوي لنقارن وصف اهلل للرسول ژ: 
في القرآن اجلليل وصف اهلل القمر بقوله سبحانه )قمرا 
منيرا( ووصف سبحانه الشمس بقوله: )سراجا وهاجا( 
وعندما وصف سيد اخللق ژ قال سبحانه: )وداعيا الى 

اهلل بإذنه وسراجا منيرا(.
فجمع له الوصفني ليكتمل اجلمال باجلالل وليلتحم 
الضياء بالنور ليشرق العالم بأسره، وليشع نور النبوة 
ليل نهار فياله من اعجاز لغوي يفوق الفكر والتدبر، اذ 
ان اهلل جمع شق املوصوف في الشمس »سراجا« مع شق 

املوصوف به القمر»منيرا«.
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د. يوسف يعقوب البصاره
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