
آراء
الثالثاء ٢ ابريل ٢٠١٩

12

كاظم 
وكاظمية

م.36

a.alsalleh@yahoo.com

د.عبدالهادي الصالح

»مرحوم 
يا موسى«

آخر كالم

masoud65@hotmail.com

مسعود مشعل العنزي

استوقف معلم اللغة العربية والشريعة كالم األديبة 
الروسية د.فاليريا بوروخوفا في مؤمتر ثقافي في 
اجلزائر، عندما كانت تتمجد باللغة الروســية متعة 
وجماال، وبعد احملاضرة قال لها: لن جتدي أمتع وال 
أجمل من اللغة العربيــة، وأدعوك لتعلمها، فطلبت 
مساعدته، فزودها ببعض املراجع، وبدأت تستفسر 
وتسأل حتى بدأت تقتنع بكالمه، فعرض عليها د.محمد 
ســعيد الرشد الزواج فقبلت، وهنا بدأت تسأل عن 
اإلسالم، فاقتنعت وأسلمت، وأضافت قبل اسمها إميان.

وعندما قرأت بعض تفاسير القرآن، قالت له األديبة 
الضليعة باللغة الروسية: هذه الترجمة ال حتقق مراد 
القرآن، ونحتاج إلعادة الترجمة، وسنتعاون جميعا 
بحكم تخصصك الشرعي، وتخصصي األدبي، لترجمة 

القرآن الكرمي من جديد. 
وبالفعل بدآ بترجمة جديدة للقرآن الكرمي مستعينا 
بوالده الشيخ سعيد الرشد، أحد مشايخ الشام، حتى 
انتهوا من ترجمته إلى اللغة الروسية بشكل احترافي 
بعد ثماني سنوات، ومت اعتماده من املراجع الشرعية 

في العالم اإلسالمي.
وطبعت من هذه الترجمة عشــرات اآلالف من 
النسخ، في خمس عشرة طبعة، وانتشرت في روسيا 
ودول االحتاد السوفييتي السابقة. وقامت د.إميان 
فاليريا وزوجها بجوالت في مدن روسيا ودول آسيا 

الوسطى إللقاء احملاضرات في هذا املجال.
وقبل فترة قليلة اكتشف األطباء وجود خاليا غير 
حميدة بني الضلعني اخلامس والسادس، واضطرت 
للسفر إلى ميونيخ )أملانيا( للعالج، رغم أنها ال متلك 
املال الكافي للعالج، سوى للفحوصات والعالج األولي، 
فهــي تركت أعمالها األكادمييــة، وتفرغت لترجمة 

القرآن الكرمي.
وقد تأثر الكثيرون في روسيا وآسيا الوسطى بهذا 
اخلبر، وكانوا يدعون لها بالشفاء العاجل، منتظرين 
عودتها بالســالمة لتتابع نشاطها في خدمة القرآن 
الكرمي وتعريف املسلمني بشرع اهلل احلنيف باللغة 

الروسية.
دخلت د.إميان فاليريا اإلسالم عن قناعة ورغبة، 
ولم تكن كغيرها من املسلمني اجلدد عالة على غيرها، 
تنتظر مــن يوجهها، بل بــادرت بخدمة هذا الدين 
العظيم بترجمة كتاب اهلل عز وجل إلى اللغة الروسية 
بأسلوب علمي رصني، فكانت لها بصمة تاريخية لم 
يقدم عشرها من سبقها باإلسالم، وكانت لها مبادرات 

عدة في خدمة املسلمني.
وهي اآلن بأشد احلاجة ملن يدعمها بالدعاء أوال، 
ثم باملساهمة في عالجها، لعل اهلل عز وجل أن مين 
عليها بالشــفاء العاجل، وتعود إلى الساحة الدعوية 

من جديد حيث ينتظرها اآلالف.
ودعا الشــيخ نفيع اهلل عشيروف، نائب رئيس 
مجلس إفتاء روسيا االحتادية، ومفتي العام للقسم 
اآلسيوي من روسيا االحتادية، دعا العالم اإلسالمي 
للمسارعة بدعم عالجها، من باب تنفيس الكرب »من 
نّفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهلل عنه 
كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، 
يســر اهلل عليه في الدنيا واآلخرة«، سائال اهلل لها 

الشفاء العاجل.
اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، 

ال شافي إال أنت، شفاء ال يغادر سقما.

املتقني  ورد في وصف 
السراء  )الذين ينفقون في 
الغيظ  والضراء والكاظمني 
والعافني عــن الناس واهلل 
يحب احملسنني( آل عمران: 
الغيظ معناه  134، وكظــم 

حبسه.
وقد وردت مرادف »كظم« 
ست مرات في القرآن الكرمي، 
وفي واقعنا لها مســميات 
أشخاص وعوائل محترمة، 
وأماكن مقدسة. وكلها ترجع 
إلى »الكاظم« وهو لقب سابع 
أئمــة أهل البيــت النبوي 
الشريف وهو اإلمام موسى 
بن اإلمــام جعفر الصادق 
عليهما السالم )128- 183هـ( 
الذي قام بدوره الرســالي 
في تعليم وتفقيه وتوجيه 
وتوعية األمــة، وحمايتها 
من أفكار اإلحلاد والزندقة، 
ومن تسرب سلوكيات الفسق 
التســلط  واملجون، وضد 
والظلم، مما عرضه حملاصرة 
اخلالفة العباسية ومراقبتها 
له وحتميله مسؤولية قيام 
ثورة »فخ« ضدهم. فتجاسر 
الرشــيد  اخلليفة هارون 
عندما ذهب للحج فبدأ بقبر 
الرسول صلى اهلل عليه وآله 
وقال »يا رسول اهلل أعتذر 
إليك.. أريد أن أحبس موسى 
بن جعفر..«! ليسجن اإلمام 
في طوامير السجون )حتت 

األرض(! 
 لكن كظــم اإلمام گ 
ليتحول  الظلم  لهذا  غضبه 
أكثر في  ليتفرغ  إلى طاقة 
السجن لعبادة اهلل والتهجد، 
وعمل لهداية املســجونني 
والســجانني معا! مما أثار 
لتغتاله  العباســية  اخلالفة 
مسموما في مثل هذه األيام، 
ويدفن في مــكان يعرف 
مبحلة )الكاظمية( في بغداد، 
حيث يتشرف محبوه بزيارة 
الشريف، وبجواره  مرقده 
يدعون اهلل تعالى )الذي ال اله 
إال هو ال شريك له( لقضاء 
حوائجهم للدنيا واآلخرة. 

)25 رجب ذكرى استشهاد 
اإلمام موسى الكاظم گ(.

فقدت األسرة الصحافية 
واإلعالمية أحد زمالئها والذي 
كان له دور فــي الصحافة 
واجلانب اإلعالمي هو الزميل 
املغفور له بــإذن اهلل تعالى 
موسى أبوطفرة - رحمه اهلل - 
والذي عرف عنه دماثة اخللق 
وحب العمل وطيب العالقة مع 

جميع زمالء العمل.
وعلى مدى سنوات عملي 
في اجلانب الصحافي عاصرت 
موسى )بوحمد( وكذلك عملنا 
في وزارة التربية، فقد أحّب 
اجلميع فأحبوه، فقد كان ـ 
رحمه اهللـ  الزميل والصديق 
واألخ، وكان خبــر وفاتــه 
صدمة، فقد كنت على اتصال 
معه قبل يوم واحد من وفاته 
وكان يتحــدث عن األخبار 
الصحافية والتي بدورها تخدم 
املواطن، بالرغم من ســفره 
ملرافقة والدته في العالج، إال 
أنه استمر في متابعة األخبار 

رغم انشغاله.
القدر ال يعرف  فهذا هو 
الوقت وال الزمان، وهذا هو 
الذي  الكبير  الوداع  الوداع، 
حرمنــا من نحــب على مر 

السنني، اللهم ال اعتراض.
مرحوم يا موسى، وألهم 
أهلك الصبر والسلوان و)إنا 

هلل وإنا إليه راجعون(.

ما عاد املسؤول بحاجة إلى شركات 
متخصصة في دراســة األوضاع 
البالد وتقييم  املتردية في  اإلدارية 
األداء احلكومــي ومراجعة اخلطط 
واألهــداف وفحص كفــاءة النظم 
اإلدارية وتقييــم القيادات. ذلك أن 
السوء طافح على السطح والتخبط 
شديد الوضوح، ورداءة األداء يسهل 
رصدها في اكثر من موقع. فالسفينة 
اإلدارية غرقت منذ زمن وابتلعها اليم. 
وقد ثبت بالدليل القاطع انه من غير 
املجدي احلديث عن التطوير اإلداري 
بعد أن اصبح ذلك الشعار املكرر ميثل 
شكال من أشكال الهدر املالي ومضيعة 
للوقــت خاصة حني يأتي مصحوبا 

باملؤمترات والفخفخة الكذابة.
> > >

سأم الناس من تكرار احلديث عن 
»التطوير اإلداري« وقد اقترحت قبل 
سنوات من باب التغيير والتحديث 

»التدوير اإلطاري«  إطالق مشروع 
أو »التودير الطواري« أو »التطيير 
الدواري«، فعندما ميرض املضمون 
ومتوت اجلــدوى ال أهمية للعنوان 
يا عبدالســالم«. ومن  و»أي كالم 
املالحظ انه استجابة النتشار السخط 
واليأس بني الناس تخصص البعض 
النكات املضحكة املبكية  في تأليف 

اإلداري  »الواســطة والفشل  حول 
والتخبطات«، ومع تزايد »ما يطلبه 
البعض يؤلف  الســاخطون« صار 
اإلشــاعات ويختلــق القصص أو 
يستورد النكات من اخلارج. فاألرواح 
التي حطمها القنوط تصاحبها آذان 
مشرعة لســماع السلبيات و»كلما 

قلت له: خذ، قال: هات«.

> > >
الســخرية  يــروى من بــاب 
واالستيراد أن احد اليابانيني الظرفاء 
من الذين عملوا سنوات طويلة في 
املنطقة الحظ أن معدل الذكاء لدينا 
أكثر من اليابان. واكتشــف أن بني 
كل 10 طالب فــي الفصل يوجد 9 
اليابان،  أذكياء وغبي واحد. بعكس 
حيث يوجد في الفصل طالب ذكي 
واحد مقابل 9 أغبياء! وحني سألوه: 
إذن كيف تطورت اليابان وتدهورت 
أحوالنا؟ أجابهــم بقوله: في اليابان 
نبحث عن الذكي الوحيد في الفصل 
لنجعله قائــدا لألغبيــاء، أما انتم 
الوحيد  الغبي  فتصرون على جعل 
مســؤوال عن األذكياء! وأضاف أن 
حالتنا اإلدارية مستعصية جدا وتدعى 
في الياباني »طرازاكي هوشوياكي« 
اللهجة  إلى  الكلمة  وقيل إن ترجمة 

العراقية تعني )طرقاعه(!

طالعتنا كتب التراث والقصص 
التاريخية بأن عنتر ذات يوم كان 
راجعا من القنص وبيده غزال وأثناء 
عودته صادف طفلة تبكي فقال ما 
بك يا حلوة تبكني؟ قالت أبي، فقال 
ماذا عن أبيــك؟ قالت أخذ العجل 
الصغير ليذبحــه للضيف، فقال 
عنتر قومي أريني أباك، فأمسكت 
الطفلــة يد عنتــر وأخذته ألبيها 
فقدم له الغزال وأخذ الثور وقال 
هذا العجل ملك لها فال تقترب منه 
إال برضاها، وذهب عنتر وذهبت 
الطفلة فرحة بعجلها الذي أصبح 
ملكا لها ال يستطيع أحد أخذه منها 

إال برضاها.
دارت الســنون واأليام وكبر 
العجل حتى أصبح ثورا له قرنان 
غليظان حادان، وذات يوم كان عنتر 
عائدا من معركة اشتد فيها القتال، 
وكانت مالبسه ملطخة بالدماء فرأه 
الثور وهجم عليه، فنظر عنتر الى 
عيني الثور فعرف أنه ذلك العجل 
قد كبر، فمال عنتر قليال عنه، فرد 

الثور مرة أخرى يهاجم عنتر من 
اخللف، فمال عنه عنتر قليال وعاود 
الثور الهجوم من اجلانب حتى كاد 
يقضي على فرس عنتر، ثار عنتر 
وقال أيها الثور إنني أحن منك على 
صاحبتك التــي كانت تبكي حزنا 
ألن والدهــا أراد أن يقدمك لقمة 
سهلة لضيوفه، أيها الثور أنا عنتر 
الذي فداك بالغزال، وفي أثناء الكر 
والفر كانت الفتاة قد اقتربت من 
الثور واستمعت ملا قال عنتر فقالت 

يــا ثوري انه املنقذ فال تقتله ولو 
قتلته لقتلك اآلخرون، تراجع الثور 
وقام ينبش التــراب بيده اليمنى 
ولسان حاله يقول أنا الثور الهائج 
البطل اآلن وكل ما ســبق تاريخ 
وسوف أمحو التاريخ بيدي، فهم 
عنتر ما يقصده الثور وقال ألجلك 
يا فتاة سأترك ثورك لك فاحميه، 
لكن أعلمــي بأن هناك الكثير من 
املتربصني الذين سوف يصوبون 
السهام عليك وعلى ثورك، فانتهزي 

الفرصة وأخبري الثور بأنني أنا 
عنتر، حاولــت الفتاة ولكن الثور 
هجم فمــال عنتر عنه وتركه في 
سبيله وهو يعلم ان دوام احلال من 
احملال، وهذه قصة الثور وعنتر كما 
رواها لنا كتاب التراث والقصص 

التاريخية.
وهناك مــن القصص الكثيرة 
التي سطرها احلكواتي وأصحابه 
لنا، لكي نستفيد منها في حياتنا 
العلمية والعملية لكن لألســف ما 
زلنا نقول حكاوي وقصصا ال أثر 
وال تأثير منها أو فيها ونحن نرى 
أحوالنا تتشابه من حكاوي احلكواتي 

وأصحابه، فيا ترى متى نتعلم؟!
٭ وليد العز والطيبة: نبارك لألستاذ 
وليد اجلاسم ترؤس حترير الزميلة 
»الراي«، ونبارك للزميلة »الراي« 
ترؤس وليد لها، فنعم الرجل وليد، 
ونعم املخلص وليد، ونعم األمني 
وليد، ونعم وليد في وليد، معذرة 
فال كلمــات تعبر وال معنى يكفي 
عندما نتحدث عن وليد اجلاسم. 

بينما كنــت أتابع لقاء النائب 
األول لرئيــس مجلس الوزراء 
الدفاع ورئيس املجلس  ووزير 
الشيخ ناصر  للتخطيط  األعلى 
صبــاح األحمد الصبــاح على 
تلفزيــون الكويــت، عادت بي 
الذاكــرة إلى انتخابــات جامعة 
الكويت واملهرجانات اخلطابية، 
عندمــا تســتعرض كل قائمة 

مطالباتها ومشاريعها للطلبة.
فهذه املرة األولى التي نشاهد 
من خاللها قياديــا يظهر على 
شاشة التلفاز ليعرض وبكل جرأة 
مشروعا ورؤية لكويت جديدة، 
ويســتعرض حلما يتمناه كل 
شخص يعيش على هذه األرض، 

بل ويشارك اجلميع به.
ومن أهم عناصر النجاح ألي 
رؤية، أن تبدأ والنهاية في ذهنك، 
مبعنى أن تعرف هدفك لكي ترسم 

الطريق للوصول إليه.
وأحد أهم اخلطوات القيادية 
التي قام بها الشيخ ناصر صباح 
األحمد الصباح هو أن يشــرح 
للشعب ما النتيجة املرجوة من هذا 
املشروع وما نهاية هذه الرؤية.

التي استغرقت  املقابلة،  هذه 
55 دقيقة، والتــي كانت عبارة 
عن حلم وطني، ال يكفيها مقاال 
واحدا، فهناك الكثير من الزوايا 

التي ميكن  واملشاريع احليوية 
تسليط الضوء عليها.

أعتقد أن الشيخ ناصر صباح 
األحمد على يقني بأن هذه الرؤية 
لــن تتحقق من خــالل الهيكل 

احلكومي املترهل واملتخم.
الكويتي  الشــعب  قد يكون 
محبط نتيجة لفشل احلكومات 
املتعاقبة وعلى تردي األوضاع 
في البالد واإلخفاق في حتقيق 

التنمية، وال ألومهم على ذلك.
لكننا يجب أن نكون متفائلني 
وإيجابيني، وفــي نفس الوقت 
واقعيــني وموضوعيــني، فلن 
تتحقق هذه الرؤية إال من خالل 
فريق عمل وطني شبابي طموح 
ذي طاقة يضع كويت املستقبل 
نصب عينيه، ويغذَّى مبجموعة 
من اخلبرات الوطنية كمستشارين 
وموجهني لهذا الفريق حتى يحقق 
النجاح، ويشارك الفريق العاملي 
الذي سيســعى إلى حتويل هذا 

احللم إلى واقع.
بأنه كلما كانت  ولدي قناعة 
هناك مشاركة شعبية شبابية أكبر 
في هذا احللم، كلما كان املشروع 
أقرب إلى واقع كل مواطن يشارك 
الهــم يوميا،  الدولة فيــه هذا 
 وكلما كان النجاح أقرب وأسرع 

بإذن اهلل.

آن األوان

مترجمة القرآن 
الروسية على 

فراش املرض
د.عصام عبداللطيف الفليج

أرجوحة

َمن يقول للثور 
أنا عنتر؟!

د.مناور بيان الراجحي

هندس

ناصر صباح األحمد.. 
ولقاء األحالم

Tariq@Taqatyouth.comم.طارق جمال الدرباس

السايرزم

»طرازاكي 
هوشوياكي«

www.salahsayer.comصالح الساير
@salah _ sayer

@Al _ Derbass

املوت هو حقيقة من حقائــق الدنيا وال ميكن 
نكرانها، فيأتــي دون مقدمات ليأخذ أحب الناس 
إلينا وأغالهم، فتتعدد أسبابه ولكن النتيجة واحدة، 
وهي فقد روح من أفراد أسرة لتبقى تلك األسرة 
حزينة تعيش لتحيي ذكرى فقيدهم، فدائما يأتي 
املوت مصطحبا احلزن معه، وخاصة إذا كان الفقيد 

غاليا علينا وعلى جميع من حوله.
اخلبر نزل على اجلميع كالصاعقة ليبلغنا بصعود 
روح زميلنا وصديقنا وحبيبنا وشــقيقنا العزيز 
والغالي موسى أبو طفرة إلى خالقها، خبر قد أتى 
كالرعد مصطحبا غيمة حزن معه عمت على جميع 
العاملني في »األنباء«، فالفقيد كان غاليا على اجلميع، 
فسيرته احلسنة وأخالقه الطيبة كانت متأل جميع 
أركان اجلريدة، ومواقفه الشجاعة على لسان اجلميع، 

رحل بوحمد وبقيت سيرته احلسنة.
بوحمد رحلت وتركت خلفك قلوبا مكلومة على 
فراقك، ذهبت يا صديقــي وتركت ذكراك خلفك 
لتوجع جميع مــن عرفك وزاملك، رحلت وتركتنا 
ننعي وفاتك وفقدانك، ذهبت مع والدتك في رحلة 
عالجها ولم تكــن تعلم أن برحيلك قد زاد وجعها 
أضعافا مضاعفة، ذهبت معها وكأنك كنت تريد أن 
آخر شــيء تفعله هو البر بها لنشهد تلك األخالق 
العالية، فأذكر دائمــا أنك كنت تقدمها على عملك 
وعلى أي شــيء في حياتك وهي كانت رقم واحد 
فــي حياتك، رحلت وتركت خلفك أعماال ومواقف 
يتعلم منها الكبار والصغار، فليست أعمالك فقط 
التي ســنقوم بتدريســها بل أخالقك أيضا، فقد 
كنت خير مثال للقدوة احلسنة، فسيرتك احلسنة 
املعطرة خير مثال يحتذى به على مر األجيال، رحل 
جسدك ولكن روحك ستظل حولنا، فجسدك فقط 

من غادر دنيانا.
في النهاية أودعك وكلي حزنا على فراقك، فكلمات 
ال تستطيع وصف مدى حزننا يا صديقي )إنا هلل 

وإنا إليه راجعون(.

رثاء

رحل 
احلبيب

m.alaloush@alanba.com.kwمشاري محمد املطيري

الذي توقف فجــأة عن النبض 
وهو في لندن مرافقا لوالدته التي 

تُعالج هناك.
كما زاملته أثناء أداء العمرة، 
وكنا في غرفة واحدة، وكان بحق 
»صاحب صاحبه« في كل المواقف 
التي يحتــاج فيها الصديق إلى 

صديقه.
اللهــم ارحم أخانا موســى 
بوطفرة ووسع مدخله، واغفر 
له وارزق أهلــه وذويه الصبر 
العزاء   والســلوان، وخالــص 
ألسرته الكريمة، )إنا هلل وإنا إليه 

راجعون(.

- في عدة سفرات خارج البالد، 
وشاركني في المؤتمرات وكان 
حقا خدوما للناس، طيب القلب، 

المصاعب التــي كانت تواجهنا 
في العمل.

زاملنــي بوحمد - رحمه اهلل 

وقع علينا خبر وفاة الزميل 
العزيز اإلعالمي موسى بوطفرة 
المطيري كالصاعقة، فبكت قلوبنا 
قبل عيوننا. لقد زاملته في العمل 
الصحافي نحو 25 سنة، حيث كان 
يعمل في األخبار األمنية، وظللنا 
معا في هذا المجال الذي يختص 
بكل األخبار واللقاءات والحوارات 

واألحداث التي تتعلق باألمن.
المرحوم  كان أخي وزميلي 
موسى بوطفرة من الشخصيات 
صاحبة األخالق الرفيعة وكان - 
رحمه اهلل - وفيا مخلصا لعمله 
ولزمالئه، وصاحب ابتسامة رغم 

من بالدي

توقف نبض 
قلب بوطفرة

 J.altnaib@alanba.com.kw جاسم التنيب


